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dôstü ! 
' 

Şimdiki Af ganKralı Nadir Han 
- Krallıği nasıl elde etmiş?! 

Hindistan gazeteleri Nadi~ Hanın 
hileye saptığını yazıyorlar.Ai ganlılar 

sabık Kralı İc;tiyorlar nu? 

Sabık Afgan Kralı ve Afganlılardan bir grup 

Bonıbaydan yazıbyor: 
Ş6pbe yoktur ki Kral Nadir 

bua bGUiD Afpntıtanı hükmüne 
baı eidirmlttlr. Şenvan kablle
•bıln ıon kıyamı da nihayet bul-
llıuı ve bill kaydü ıarat Krala 
lblat etm.lılerdir. 

Likin yeni Kralın ıabık Kral 
Eaaanullah handan ve taraftarla
~n korkmakta oldulu anlatı· 

Jor. Buna delil de ıudur. 
Nadir ban ıeçen siinlerde 

klbn ıehrinde büyük bir konı
re aktetmif ve buna bütün kaba-
~ RGeaaıını davet ile onları, aa-

ak Krabn bir adi adam gibi bile 
••-ına avdetini meneder bir 
t•rar ıadarına ıevketmittlr. lıte 

\1 111rette yeni Kral ıeleftne mü-
ebbet bir nefl hClkmü elde etmiı
llr. 

Hındlıtan gazeteleri · Nadir 
hanın Krallığa iriımesinl badi 
olan valcayıa dair yeni tafıilAt 
neırediyorlar. 

Bunların en mühimmi, gözlle 
gördüğünü ıöyliyen bir ıahsın ver
diği tafailattır. 

Şüpheıiz bu zatın rivayet ettiği 
hadise cidden gariptlt'. Maahaza 
Afganistan gibi bir memlekette 
vukuu müıtab'at değildir. 

Bu zat diyor ki: 
Nadir han Kabile girdiği za-

man memlekete yeni bir Kral in
tihabı için bir kongre aktetU, 
kumandaıı albnda harbeden He
zare, Veziri, Mehmet, Süleyman 
Hayll ve Düryanl gibi kabileler 
rüeıaıının ıabık Kabilin tahtına 
avdetlnl iıtediklerinl sördü. Nadir 

Devamı 5 inci aahlfede 

Fransız kabinesi sol cenahın 
yaşa nidaları arasında çekildi 
~eb'u~n meclisind: ~erkezle _sol .cenah arasında 
şıddetlı sözler ve kuf urler teatı edıldi. Halk nıecli .. 

önünde polis tarafından ·güç zaptedildi s 
Pariı, 25 (A. A.) 

Meb'uaan mecliılnde biiyük 
llnlere haı bir kalabalık vardı. 
M. Chaa\empa içeriye ılrdlll 
zaman aol cenah tarafından al
kıtlandı. Merkez ile aaı cenahtta 
M. Tardleu'yG alkqladı. 

Kabine bey•nnanaeeı okun
dwdan aonra M. Chauteaıpa ıı
Uzah takrirlerlnlD hemen ınüza
kere eclllme1lnl talep etmitllr. 

Demokrat ıoıyal akılyonun

dan M. Reynaud müıtehzlyane 
l>ir eda ile M. Chautemı'ın M. 
Tardteu'nün programını tevdi et
lllekte olduiunu ve ıoıyaUıtlerin 
bu Proıramı bu alqam taavip et- ı 
inekte bulunduklannı ıöylemltUr. 

M. Bluın aoıyaliıtlerin hükü
~t lebiıade rey v"recefinl, çiin

I bu hGkik11ıettn bir irtica hGkü
IDetlne halef 0lnıakta oldufunu 
161lenıf1t1r. 

Mecltı relıl, riyaaet makamı
na teydt eclilmlf olan muhtelif 1 

takrirleri okumuıtur. M. Chau
tempı, yalnız M. Anteriou'nun 
takrtrinl kabul etmekte olduiunu 
beyan etmlılir. M. Anterlou bu 
takrirlnde hükumetin bey anna-
meılnl taıvip etmekte ve progra-
mını tahakkuk ettirmek için hü
k6mete itimat beyan eylemek
tedir. 

M. Frauklin-Buillon ıol· cenah 
radikal ıoıyallstlert namına hü
k6met lehinde Reni vermlyecek
lerlne mütee11if olduklarını mu
tazammın bir beyanname kıraat 
eylemiılir. Muınaileyh d . . 
ki : ' emııtır 

" Memleketin iıtediği hali ha-
hazırda mevzuu hah l _ , ıo an mu-
him mes eleleri halletmek için 
cümhuriyetçllerin fırkal f 

arın ev-
kinde ittlhat etmesidir F · ranıa-

nın Londradaki vaziyeti deilı-
miı ve ehemmiy.etlni kaybetmlt 
delildir. Fakat, Londraya ne ka
dar müddet devam edecelt ma
l(lln olmayan bir hükUnıetin mü-

I • 

Gazi Hazretleri 
. -·~··-lzn1ire hareket etti 

Fasulya, yağ, pastırma ve saire 
lstanbula kaça maloluyor ! ........ ~·--..-

Ankara, 26 (A. A.) 
Reiılcümhur Hazretleri bufün 

ıaat 17 .56 da lznıtre müteYeccl· 
hen hareket buyurmuılardır. 

Samsun Trabzon ve ineboludan gelen gıda mad-
deleri kaçaj.maloluyor? Navlun ve rıhtım nıes'elesi 

Yeni bir sigorta 
-~o-1.-. 

Senede 90,000 lir~ 
tasarruf var 

. Ziraat Bankaıı, EmliJl ve 
Eytam hankaatle Müskirat ve 
Tütün inhisarları tarafınd.ıuı ken
di sigorta Jılerile meığul olmak 
üzre Maliye vekAletinin emrlle 
bir ıtrket teıtatne karar verllmtı· 
tlr. Bunun için r'e bir komlıyon 
teıkil edilmitlir. Bu huıuı bak· 
kında Emlak bankaıı umum Drii· 
dürü Hakkı Saffet . bey tnbitar 
müdürlerile teınaa etmektedir. 
Bu tirkeUn ihdaıındakt ••1•, her 
ıene bu idareler tarafın.ı..n ve· 
rllen mnhim ınlktardaki ijP.rta 
bedelloln kendi wketlerinde bl
maıı ve bilneUce bu parale.n ta· 
sarruf etmekUr. ÇC.nkn bu idare
ler, ıenede, yalnız .150, 2001ıfn 
lira raddesinde ılgorta beieb 
verdikleri halde herhangi bir ·ka · 
za ve aalreden dolayı aW.kları 
tazminat 10, 15 bin Urt.daD J>a· 
ntur. 

Bapekil paşa 
-·>~ 

İstanbula mı gelecek? 
Ankara, 26 (Huıuıi) 

Baıvekil lımet paıanın pek 
yakında bir ıeyahat yapacafı 
ıoy lenmektedir 1. · 

Tasfiye 
~"""'"'··-

Her vilayet memur~arını 
tasfiye edecektır 

Ankara, 26 (Huıuıi) 
Bilumum vllAyetlerde memur

lar araıında umumi bir taıf iye 
yapılma11 mulhakate tamimen 
emredilmlıttr. Her vilayet flm· 
diden taıflye edecell memurlan 
teıblt etmektedir. U 

Konya Adana e iter' latan· 
bul Ankara da 300 er memur 
çıkartılacaktar. Diğer vilayetle-
rin nekadar meınur tasfiye ede· 
cekleri anlaıılınamııtır · Bu umu
mi taaftye ıırf tasarruf makıa-
di le yapılmaktadır· - =;; 9'iıM14iİIÜ ___ _ 

Levazımcı 
-.. ~ 

Tekrar geldi 
Levazımcı Topal pqa ıehrl

mlze gelmtıtlr. Burada buıuıl 
olarak geldillnl iddia eden bu 
zat pek yakında Ankaraya da 
gidecek eıkl doıtlarını ziyaret 
edecektir. 

me11illerlnl ~ermek doiru ola
maz. 

M. Franklain·Bouillon' un mü
daheleıinden ıonra M. Herriot 
bir takım radikal ıoıyallıtlerl ıli· 
rüklemete tetebbGI etmlf oldu
iundan dolayı M. Reynaud'u mu 
ahaze etmittlr. mumaile7h, Soı
yallıtler ile radikallerin 1a1el•r1 

Devam• telaraf baberlerimlsd• 

Qo ·-Gıda maddeleri satan bir dükkan 

l.tanbulda ekmek ve et meı' e
lel •rinde olduiu gibi, gıda alım 
salımında da mülhit bir lhtlklr 
yapıldığı tahakkuk etmektedir. 

lıtanbul piyaaaamda yapılmak
ta olan thttkir, yalnız Fasulya , 
nohut. paıtırma ve aade yallar 
üzerinde ıon haddine vadi olmut 
bulunmaktadır. 

Bu san (Samıun)da (17), (18) 
kurup 1&blan faıulya fıtanbulda 
(50) kuruta kadar satılmaktadır. 

Rıhtım, muamele, oktorva 
nakliye navlunu hesaba katı
lacak olurea bütOn bu maı-
raflar kilo batın• bir kuru
fU tecariz etmemekte, yalnız 

nakliye ıtrketlnln de çu•al batı· 
na (25) kuruı aldıfl tahakkuk et
mektedir. Bu da ancak kilo batı· 
na on para gibi cüzi bir ıey tut
maktadır. 

Samıunda ufak Faıulyanm 
kllMM (17-18) kun11tur. Çalı faıul
yaaının (22-25) kuruf, horoz fa· 
ıuly .. ının da, cancak (30-85) ku· 
ruıtur. Trabzonda iıe Samıun
dan bir kuruı noksandır. Yalnız 
lnebolu f aaulyalarının en irileri 
(38-50) kuruta tedarik edilmek
tedir ki, bunun da lıtanbul ıatıf 
fiatı her halde çok kabarıktır. 

Halbuki, bir kilo f aıulyeye 
(1 O) para oktorova, (20) para va-

- .:: 

Sadullah Bey acı ve açık haki
katleri beyhude tevile çalışıyor! 

SadulJah Hey şimdi de nezaket ve dürüstİÜ
ğüne pek ziy_a~lc hürmetimiz ol_?n bir zatın g=.~
zetesini kcndısıne kalkan etmege çalışıyor. Hız 
ahsına karşı hürmetin1iz olan .l\lilJiyet gazetesi
~in sahibi ~Ia hmut Beye. h_u günlük bir tek şey 

sormak ıstıyoruz 

\ ...... ----~-~--~~~~~·-----Anlatılan muhtertı ıı Cumbu- klmiztn dünkii nuıhasında çıkan 
rlyet ıueteıinde e\ • ' e aleyhine beyantını füpl.eıiz bizim gibi ali-

nel
redllen (yaldızlı) ) azıların bu kadarlar da hayretler içinde oku-

klf muılardır . 
• efer kendisini mü l _ t=aaya a-

(Sa Seyriıefafn bütçesine di.ir Sa-
yet edemiyeceiini ır.nlıyan - d il h B 

du
llah) Bey ıtmdi pek nezih bir u 

8 
eyin ıöylediklerl güneıe 

M h balçık ııvaınak kablUndendir. 
p.t olarak bilip tanıdığımız a -

Be in ıablbl bulundukları Eıaıen dünkii nuıhamızda 0 kıa-
{:ı~ltye:, gazeteılnde (taheıer) mın cevabı etrafile çıkmıı olduğu 
be1anat neırettlrmete baılamıt· için Sadullah Beye o sualleri bir 

defa daha okumasını tavaive ederiz 

tır. Meı'ele llalettayin baıka bir sorduğumuz ıeylerin gülü~ecek fey 

mes'ele olıa ve Seyrisefain itle~i ler değil bil'akiı bu zavallı memle-
gibl memleketin tatikbalile ala- ket namına banıır bangır afla· 
kadar olan herhangi bir ıey ol· nacak ıeyler oldufunu yüzleri 

d (Sadullah) Beyi, muh- kızara kızara görürlerdi. 
muay ~abmut Beyin nezaheti- Sadullah beyin yerinde baıka 
tnelreı:rmetlni muhakkak ihmal bir zat olsaydı ve idareılzliklerl 

b k bu kadar açık olarak yüzüne 
ederdik. Fakat, emir er a la ol- kartı sayılıp dökülseydi istifa el-
duiu için Mahmut Beyin bizi mek değil muhakak beynine bir 
mazur göreceklerine emin bulu- kurıun ııkmak ha11aılyetlnl g6ı-
nuyoruz. termekte biraz daha acele ederdi. 

Sadullah Beyin milliyet refl.. Devamı 2 ncl aahlfede 
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İtalyada 
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GUıfl,UH /flHIU 
... - , 
Tütün talıkikatı 

_ , . 0-1•·-

Bı r tütün meselesi vardı. Her· 
man splrer kuınpanyasınm inhisar 
tdaresin~n satın almak iıtedtği 
bir milyon dört yüz bin kilo tütü
nün satılması mes'eleıi etrafında 
yaptığımız neıriyat üzerine hük:'.i· 
melin tahkikata baıladığı haber 
ahnmııtı. 

Hatta, Batvekil Patanın bu 
neıriyat ile alakadar oldukları, 
Tiryesteden Türk tütünüdür diye 
harice ıevkedilen tütünlere veri
len menıe ıahadetnameleri hadi· 
ıesinln tetkik edileceği de bu arada 
itiUlmfttl. 

Tabii hükumetin müdahalesi 
üzerine tahkikatı itkal etmemek 
için neı riyatımızı neticeye talik 
etmif, ıusmuıtuk. Bu itibarla ne
ticeyi beklemek daha hayırlı 
olacaktı. Halbuki aradan bir çok 
günler geçtiği halde, vadedilen 
tahkikat ve tetkikatın hangi saf· 
halara dahil olduğuna dair resmi 
gayrı resmi küçük bir haber bile 
alınamamııtır. 

Meı' ele memleketin en mü
him ihraç itlerinden biri idi. 
Ortada delaili ile iddia edilen 
yolsuzluk ta, aıağı yukarı sahte· 
karlığa benzfyen bir ıeydi. Gerçi 
memleketin ihraç itleri çok nazik 
bir meı'ele idi. Biz en ziyade bu 
itlere ehemmiyet veı-ecektik. 

lıte bunun içindir ki Tiryeste 
yolıuzluiu ile inceden inciye a· 
lakadar olmak icabediyordu. Çün
kü Jhra.ç tılerJne karııtırıldığı ta
hakkuk eden hileli muameleler 
Türk vatanının isllkball ile ala· 
kadar idi. 

Bir kaç gün evvel haber veril
mit olan tahkikatın sür'atle ikma
li tiddetle arzu ediiecek ıeydir. 
Hususi surette haber ahndıfına 
göre, alakadar zevatı aliyeden 

bazıları, Tlryeste yolıuzluiunu 

basit bir (muamele gibi telakki 
eylemekte imlıler Halbuki, ya· 
pılan yolıuzluiun tümulü Batvektl 
Paıanm dikkatlerini celbetmemiı 
olsaydı meı' ele ile hususi surett~ 
alakalanmağa ve derinden derine 
tahkikat icrasına lüzum görmez· 
lerdi. 

Demek ki, Tiryeoste yoltuzlu-
iunda memleketin Baıvekllini 

müdahaleye mecbur edecek ka
dar bir ehemmiyet vardı. Yapıl
dıii veıikalar ile sabit olan hile 
Türkiye tütünlerini ecnebilerin 
gözünden düıürerek, Türk Uitün· 

terinin kıymetini berbad edecek bir 
cürüm idi. Tabii bunun sahtekar· 
lıia temas eden k11mı da ayrı ve 
baıkaca dütünülecek bir ıeydi. 

Hükmedilebilir ki, Baıvekil 
paıa da ıu no!ctalardan yapılan 
netriyatı nazarı itibara almıılardır. 

Tiryeste menıe ıahadetname
lerl iti öyle basit teylerden de,11-
dir. Şadet lüzum ha11l olursa bu· 
nun azametini, memlekete vere· 
celi mazarratları etrafild izah 
etnıeh hazır bulunuyoruz. 

Şimdilik anlamak ve öğren
mek istediğimiz cihet ıudur. 

Tahkikat durmuı mudur? Se
bebi nedir ? mesele ehemmiyet
li mi görü\nıedl, yokıa muamele· 
de bir yolauzluk filin mı tesbi t 
eritlmedi ? ARiF ORUÇ 

pur nakliyesi, (10) para Rıhtım 

muamele maaraf ve komisyona 
gitmekte ayrıca (10) parada nak
liye tirketl masrafı tutmaktadır. 

Şu halde samsun trabzon ve 
emsali yerlerden (18) kuruıa a
lınıp (ıg) kurut (10) paraya ls-

b 1 ma)edilen fasulyenin (50) tan u a 
kuruıa ıatılmaıında ki sebep ve 

? hikmet nedir · · ı 
Yüzde yüz kar edilecek ol•a 

Fransız kabinesi sol cenahın 
yaşa nidaları arasında çekildi 

ili rirıci sn.lıilede11 d eııa!.!!, 

yekdiğerinin ayni olmamakla etmemlıtfr. M. Poincare' nin in-
beraber içtimai haksızlıkların ta- tihabını tavsiye ve iltizam etmlı-
mlri mevzuu bahıolduğu zeman tlr.M. Tardieu, Reisicümhurla 40 
hepsinin müşterek bir ruh taıı· dakika kadar görütmüttür. 

M. Tardieu, Elize' den ayrılır-makta olduklarını beyan etmiı· b 
ken tU , eyanatta bulunmuıtur: tir. Mumaeleyh bütün cümhuri-
şimdikl siyasi ahval ve ıerait lcar-yetçileri M. Chaulemps' ın arka- L d 
şısında, on ra konferansı, Yung 

11nda toplanmağa ve ona muza· pilanının tatbikı, Cenevre kon-
heret etmeğe davet etmiılir. feranıı ve Sarre komisyonu mü-

M. Berriot'dan sonra, M. Paul 
Boncour, M. Franklain Bouillon'un zakerelerl gibi beynelmilel dört 
beyanatında Cümhurf yetçilerin büyük itin tetkik edildiği fu ıı-
temerküzü hakkında mevcut olan rada M. Potcare gentı bir ittihat 
bazı tenakuzlardan bahıetmlf ve kabinesi teıkiline her hangi bir 
dahili cidallerin mevzuubahs ciddi devl~t adamından daba ziyade 
meselelerin dununda olduğunu 

ilave ettikten sonra sözlerine tu 
suretle hitam vermittir: "Verece
ğiniz reyler, M. Brland'ın temsil 
etmekte olduğu harici siyasetinin 
devamını temin edecek ve bir 
Cümhurlyetperver ekseriyetin vü· 
cut bulmasına medar olacakt•r. 

Müzakeratın hitam bıılmut ol
duğu reyi lıari ile kabul edilmiıtfr. 
Bunun üzerine meclis reisi hükQ· 
melmeı' elesinl ileri ıürmüı olduğu 
Anteriou takri:ıini reye koymuıtur · 

Parls 25 (A.A) 
Hükömete beyanı itimadı mu· 

tazammın Anterlou takriri 277 

kartı 292 rey ile reddedil· rf'!ye ı 

mittir. Reyin neticesi ıağ cenah 
ile merkez tarafından tiddetle al 
kıılanmıf, kabine de sol cenahın 
yata nidaları arasında çekilmiı
tlr. M. Tardieu de dostlarının al
kııları araaında meclisi terket
mit ve bu esnl\da merkez ile ıol 
cenah arasında tiddetli sözler ve 
küfürler teati edilmitlir. 

Meclis önünde toplanmıt olan 
ve polis tarafından güç zaptedi· 
len kesif bir halk kitlesi " yaıa 
T ardieu ! ,, diye bağırmak sure
Ule nümayif yapmııtır. 

Saat 21,30 da Chautempı ka
binesi iıtifanameıini tanzim et
mekte idi. Kabine istif anamesi· 
ni derhal Reisi cümhura takdim 
edecektir. 

Paris 26 (A.A.) 
Gazetler Chutemps kabinesi· 

nin sukutuna hiç le ıaımamakta 
ve meclisin verdiği ıon karar ne· 
Uceıi olarak parlamentodaki va
ziyetin pek nazik olduğun'! kay· 
detmekle ve yegane kombinezo· 
nu olacağını ilave eylemektedir. 

Gazetelerin çoğu M .• Tardie· 
u'nün iımini ve bir çoğu da M. 
Poincare ve M. Briand'ın lıimle· 
rini ileri sürmekte bir takımı da 
it baıına mutedil bir ayan aza
sının getirilmesi fikrinde bulun· 
maktadır. 

Pariı26 ( A.A ) M, Tar· 
dieu, yeni kabineyi teıkil için 
kendisine yapılan teklifi kabul 

yine (36) kuruıa satılması icabe
den bir ıeyin yüzde yüzelli kir 
ile satılmasındaki dehıetll JhtikA· 
ra karıı tehremanetlntn alaka 
göstermemeıinin manası anlaııla
mamaktadır. 

Hele Trabzandan ( 20) para 
oktrova resmi ve ıaire masrafları 
( 40) parayı geçmlyen yağların 
iki misli flatle halka ıatılma11na 
bigane kalınmaaı çok acınılacak 
ıeylerdendir. 

muktedirdir. Şayet, M.Pofncare, 
ümit ettf4im veçhlle bu vazifeyi 
kabul edecek olurıa ona yardım 
etmekten büyük bir memnuniyet 
duyacalım . . 

M. Pofncare, Elize'ye geldiği 
vakit gazeteler tarafından kendi
ıfne teklif edildiği takdirde bunun 
ııhht sebeplerden dolayı kabul 
edemiyeceglni ıöyleınlfttr. 

Parıı, 26 (A.A) 
M. Herriot. Radikal ıosyalfıt 

gurubu reisliğine intihap edll
ınltiir. 

ispanya' da 
- ·ı~-

Eski bütçenin hükınü 
kaJn1adı 

Madrit 26 (A.A) 
Priıno de Rivera idaresi za

manında kabul edilmlı olan büt
çe layihasının hükmü kalmadıiı 
hakkındaki kararnamef resmi <'e· 
ridede inttıar etmlıtir __ -

Son dakıka 
Heyeti vekile 

-·>~<-- • • 
Son kararlar tesbıt tdı-
' en paramıza ait üç ınü

hin1 madde 
Ankara, 26 (A.A.) 

icra Vekilleri hey' eti bugün
kü içtimaında atideki kararna
meyi kabul etmiıtir; iıbu karar
name hükumetin Türk parasınin 
kiymetlni koruma kanununa tev
fikan ittihaz edeceği kararlar sil
silesinin birinci nuınarasını teıkil 

etmektedir. 
(Türk parası kıymetini ko

ruma bir numaralı kararname) 
ı. _ Kambiyo, nukut, esham 

ve tahvilat itlerinde ispeküli.syon 
memnudur. 

2 _ Kambiyo fspe~ tlilasyon 

1947 numaralı kanununu 29 uncu 
maddesi mucibince maliye veka
letince tanzim ve ilan olunan ih-

tiyaç listesine muvafık olmayan ve
yahut borsa ve banka ve maliye 
vekaletinden mezuuiyet alnııı 
banger itleri haricinde ve Ya 
açıktan yapılan kambiyo alım ve 
satımlarıdır. 

Madde : 3 - Kambiyo, nukut 
ve tahvilat alım ve satımı banka
larla maliye vekaletince mezuni
yet verilecek bangerler marifeti le 
yapılır. Borsa acenteleri ancak 
bu banka ve bangerleden aldık
ları alım ve satım emrlerini icra 
edebilirler. 

Almanyada 
~lali isfa1hat 

Berlln 26 (A.A.) 
M. Moldenhauer; mali islahat 

layihasıfH hu gün kabinenin tet
kikine arzedecektir. 

1~asarruf cen1iycti 
Ankara, 26 (A. A.) 

Devlet ıurası milli iktisat ve 
tasarruf cemiyetinin menafii u
mumiyeye hadim cemi yet oldu
ğuna karar vermiıtir. 

->~'" -
13t nelnıilel banka ) 

Roma, 26 ( A.A 
Banknot ve tahvilat çıkarlll•rl" 

Mdürle ğa mezun bankaların mu 
1 

bu gün toplanmıılar, beynel'? " 
lel tediyat bankasına ait ıne• e" 

lelerle meıgul olmuılardır. 

Avusturyada 
l..Jahev itiİa/i~rı tasdik 

.,/ 

edildi ) 
Viyana, 26 (A· A· 

Avusturya milli meclisi Lahef 
itilaflarını taadık etmittir. 

Bu sene tütünlerinıiz hastsı 
İzmir 26 (A.A) 

Tütün inhisar idareıf deli; 
mendere tütünlerinde görülen • 

"'"" damar {hastalığı ile yaptıfı JPU 
deleyi ikmal etmek üzredir. SO 
seneki tütün mahsulümüz ha•~" 
hksız idrak edilecektir. 

Sadullah Bey acı ve açık haki
katleri beyhude tevile çahşıyor ! 

JJfrinci sahif t>de1t devam 

Sad~llalı bey, dünko mmi yet 1 Alman, İngiliz ve hatta (Provao•) 
gazetesınde koca ıahif eyi bir baı· fabrikasına fevkalade bir ıe-; 
tan bir baıa kaplıyan değersiz, yaptıracağız. Böyle birfncf ııo• 
gülünç ve hakikatleri beyhude mükemmel gemileri kaça yapa" 

' ? d· d ? o• te vlle çalııan beyanatlle iddia rsınız • ıye ıor unuz mu · 
ettiğimiz ldareslzliklerden bir cevap aldınız ? 

ikisini daha itiraf etınek ınecbu- 5 _ Aldığınız cevaptan 
10

nr• 
riyetfnde kalmııtır. 

Mille.tin ( 2000000 ) a yakın mutavasaıt komisyoncu olaralı 

parasile yapılan Fabrikada (her- araya bir(Scli m) Bey ı•r 
teyfn ve her ihtiyacın yapılama· 
dağını) ıöyliyen ıadullah Bey Ha- di mi ? ıonra bu vapurları ka~ 
vuı kapağının ( Conı) Fabrikasına ıfparit ettiniz ? 

yaptırıldığını ilan etmiı oldu. Fa- il 6 - Bir senelik eseriniz olall 
kat ( 60,000) liraya yaptırıldığını 

iki vapurun kazan, makine ve ah" söylemekten çekinC:t. Halbuki ? 
biz bunu bekliyorduk! fap kısmı ne manzara arzedfyor 

Sadullah bey seyrlaefaln Fab- 7 - HAia gazetelere beya.,-t 
rikasının her ihtiy'lcı tatmin ede- 1 
miyeceğinl söylerken tiılide (Kar- vermekte tarar edecek misiniz 
ladi ) dökümhaneslni neden ıh- daha istifa etmek ..,bilyüklüfünO 
mal etmittir? göstermfyecek misiniz ? 

Antrepolar mes'elesl ( Ford)u Yokıa fu meı'elelere birer hl" 
lstanbula getirdi. Diyen ıadullah rer cevap verecek misiniz ? 
Bey, bu cevahile ( 75) bin lira 8 - Değil cümhurlyet, de
peıtamallığın hangi memurlara 1 
maaı ve tazminat olarak kimlerin 
yedile dağıtıldığını lötf en sHyltye 
bilirler mi? 

Sonra Sadullah beyin cevap
larında hep kendi itf ne gelen 
noktaların te'vile çalıtıldığı göz
den kaçmamaktadır: 

Niçin sorulan ıeylere birer 
birer cavap verilmiyor? Bunları 
tekrar etmemiz lazım geliyorsa 
bazı ıslanmamıt baklalarla birlik
te ıoruyoruz: 

1 - Bir vapur idaresinin 

Kömür masrafı umumi masrafın 
yüzde ( 20 ) iıini geçerse o idare· 
den hayır beklenebilir mi ? 

Seyrlsefain idareıinfn kömür 
sarfiyatı yüzde ( 40 ) " yanatıyor 
mu yanaımıyor mu? Kömürleri 
nereden mübayaa ediyorsunuz? 
Bu kömürler arada sırada vapur· 
larınızı yolda bırakmak tehlikesini 
gösteriyor mu? 

2 - Fil ya motoru ve ma v· 

nalarla naklettirdlğinfz tütün mes
elesini neden ıükut ile geçif tlri
yorsunuz da mütemadi yen Bütçe 
itlerinden bahsediyorsunuz? İnhl· 
ıar muka velesinln suretini ve ıizin 
nakliyat masrafı diye aldıklarınızı 
neıredebilir miıf nf z ? 

3- Müdanyadan haftada üç 

defa hareket E: den vapurlarınıza 
neden tütün yükletmiyorsunuz 
da bu ite ayrıca ( Filya ) moto· 

lrunu ve mavnalar tahsis edtyor
ıunuzl hayati bir sebep göstere· 
bilir misiniz? 

4- Siz Heybeli ve Kalamıı 
vapurlarını meclisi idare kararile 
•ipartıe nlyetlendiiinlz zaman, 

iil milliyet, Hotantoya gitıenl•, 
gölgeniz ve min gayri haddin a~tl 
kabul etmez (köleniz) olacafız ' 
ya siz, ya, biz yahut gazetemiz! 

Baıka çare yoktur. lı le blz de 
kainata bu zaviyelerden bakaP 
ve gören adamlarız • • • 

Mulıtenm Jlilliye/ gazetesinin sa· 
Jıibi Mahmut Beye: 

Zatınız ve nezahetiniz ttlbarf
le hürmet etmeği vecibe bildifldl 
ıazetenizde Sadullah Beyin be .. 
yanatının üstünde aazeteniz• 
ve dolayısile zatı alinizetaalU~k 
etmesi icabeden bir iki kelinı• 
vardı. Bunlar ıu idi: 

"Bazı eller tarafından tahrik 
edilen hücumlar .•• ,, Diye tavsif 
edilen bir cümle vardı. Bu ıiziP 
temizliğinize aıla yaraımıyall 
isnatla alakanız olmadığı malOJP" 
dur. Fakat, bunu yazan adam• 
lötfen sorar mısınız: 

Söylemek ve yahut ima et; 
mek istediil ( eller ) kimlerdir · 
Bunda bizi tahrike amil nedir 1 

'I Bizim bir menfaatımız var mıdır· 
Bunu ispat etmezse dünyanın el1 

namussuz adamı olmağı kabul e
der mi'? 

Sizin bllha11a ıfzln gazetenll 
bu gibi feylere alet edilmefe ~
hammül edebilir mi 7 • 

Gene o zatlara lutfen ıorU" 
yoruz: 

Bu (Tütün, Terkoı ve ıiıorta) 
itlerine benziyen bir ıey mıdır? 

Ancak sizden hususi surette 
cevap aldıktan sonra kendtlerfle 
konuıacağız .. 

Sizin zatınıza ve nezahetfnfze 
olan hürmetlerimizi dalma baki 
biliniz! 



Sahife 3 
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Cemi 
il!'"- • 

1--erıt 
bele iye dün Sadettin\ 

. in riya~et~nd ·o~ a~dıl 

VliUi reass ansın tesisine sebe~i
yet veren ahval ne gibi şeylerdır? 

l (Dünkü nushadan devam) 

Elektrik cereyanının kesılnıesı hakkındakı tctkıkat 
ve Turing kulübe verilecek para görüşüldü 

Cemiyeti belediye dün içtima l gelince bu en ziyade Postahane, 
elti. Vaktlle ıehir bandosu için Ankara ve Cağa\ oğlu caddele-
\'erilen dört bin lira yalnız elbise rinde vaki olmaktadır. Sigortala-
maarafı diye verilmiı olduğu ci- ra tel sarılmasından ileri gelmek 
hetle baıa itler için para ıarfedil- tedlr. Bu kanunen memnu old~-
memektedir. Binaenaleyh bu tah- ğu halde buna istisar edenler go-
slsattan diğer mühim itlerin de rülmektedir · 
t ı i h k E t bunlar hakkında em n a kıddakt teklif bütçe mane d 
encümenine havale edildi. sıkı takibat icrasına karar ver i-

8l b g"'ini beyan etmit ve bu izahat 
in liraya satın alınan k b 1 1 B b k 1 hey' eti umumiyece a u o un-

e e bahçesinin bir taksidlnl 
Ye k T 1 b muıtur. , 

rme ' ar a aıındaki iki evi Haziranda ıehrimizde in ikadı 
tıtımlak ederek caddeye kalbeyle- takarrür eden beynelmilel Türing 
nıek ve sebze halı yapılacak olan f k 1 k 1 k kulüp masra nıa ar~ı ı ö ma 
keresteciler yanaın yerinin müte- üz:-e geçen celsede 5 bin lira ila-
baki aksammıiıtlmlak etmek üze-

11 
emanetçe teklif edilmi§ ve key-

re makamıemanet emrine yeni- flyet bütçe encümenine havale edil-
den 71 bin lira itası hakkında mitti· Bütçe encümeni bu tahsilatı 
bütçe encümeni mazbatası kabul kabul etmtı ve keyfiyeti hey' eti 
Olundu. umumiyeye arzediyordu. 

Evelce Adalar elektiriği için Elli kişilik ekseriyet bu para-

İstihzari n1üzakerat 
Kuveytten yazıhyor. 

İrak dahiliye nazırı Naci bey 
Şevket ve belediyeler müdiri 
Halil bey lsmai\ buraya vasıl 
olarak Emir hazretleri, ricali 
hükumet ve Necit hey'eti tara· 
f ından hüsnü suretle karıılanmır 
lardır. 

İrak hey' eti ile Necil hey' eti 
birleşerek iptidai müzakerata 
baılamışlardır. İki tarafın göster
diği hüsnü niyet müzakerenin 
hayırlı surette neticeleneceğini 
göstermektedir. 

Hint istikltıli 
Bom baydan yazılıyor. 

Hint millet meclisi reisine 
Viktoriya, Amerika ve Los Ance
lastaki Hintl cemaatlerinden teb
rik telgrafla.rı gelmit ve istiklal 
için sarfolunan mesaide muvaf
f akiyet temenni edilmitlir. 

hütçeye konulan tahsisattan 18 nın verilmesine mütemayil oldnğu 
bın lirasının inıaat, 5 bin lirası- halde birkiıi bunu tiddetle muhalifti 
nın Ada çamlarının lalahına tah- paranın verilmesini doğru buluyor 
siai takarrür etti. ve 5 bin lira ile 250 metre mürab-

Arap kıyafetinde bir 
İngiliz 

Şarki Erdenden yazılıyor: 

Darül'aceze memurlarını mez- baı yol yapılabileceğini ileri sü-
kür nıüeaseseye nakletmek için ren Raıit B. Bütçemizde yardım 
bir kamyonet mübayaası tensip faslı yoktur. Ziyafet masrafı diye 
olundu E~ektirik cereyanının sık veremeyiz çünkü o zaman ema-
sık inkitaa uğradığı geçen celse- net bu para ile başka if yapamaz. 
de mevzu bahıedilmit ve tikayet- Boıuna masraf yapmıyalımdiyordu· 
le b l l t Emanet fen u unu mut ur. Raıit Beyin sözü gürültülerle 
heyeti tarafından bu bapta ya- kesildi ve talep olunan 5 bin llra-
pılan lelklkatın neticeıi hey'etl 1110 itası ek•eriyetle kabul olundu. 
ümumiyeye arzedlldi. Bundan sonra emanet mua-

Buna nazaran 929 teırini ev- vinlerindt:n Hamit B. gelerek 
\'el ayında 135, teırini ıani ayın- ı dedi ki: 
da 76, kanunu evvel ayında ise _ Size 

Şarki Erden polisi, çöl tari
kile Necitten gelen bir bedevi
yi tevkif etmiıtir. 

Ahvali daiyi ıüphe görülen 
merkum hakkında icra olunan 
tahkikat neticesinde arap kıyafe
tinde ve güzel arapça tekellüm 
eden bir İngiliz olduğu anlatılarak 
tahliye edilmittir 

İran l{us ticaret 
nıuahedcsi 

Tahrandan yazılıyor: 

Bu projeyi Ünyona muhalif 
bazı kumpanyaları müdafaa eden 
bir meb'uıun meclise verdiği 
(Mükerrer sigorta sandığı) kanun 

layihası takip ediyor. . 
İkinci layihaya göre harık' 

hayat, münakalat ve saire üze
rine yapılan sigortaların cümle
sinin inhisar altına alınması iste-

niliyor. . 
Bu iki proje büyük mıllet 

meclisi ticaret encümenine h~
vale olunuyor ve uzun uzun mu
zakerelere sebebiyet verdiğinden 
o sene hayatı umumiyeye sevk
olunmayıp encümende kalıyor. 

25-26 Haziran 1927de ve 1160 

1173 numaralı kanunlar mu-
ve h' 
cibince sigortalar kısmen in ısar 

ı 

altına alınıyor. 
19-12-1926 tarih ve 7466 No. 

kararnamenin zeyli olan 27-2-
929 tarih ve 7720 numaralı kanun
name mucibince 19-3-29 tarihin
de İf bankaıile yapılan mukave-

ı veçhile Milli reassüranı 
ename k'l l 

Türk anonim tirketi tef 1 0 u-

nuyor. M'll" 
Bu mukaveleye nazaren ı ı 

reassürans her sene maliye veka
letine 30 Haziran ve 31 Kanunu 
evvel tarihlerinde iki müsavi tak· 
sille mtektuen 200,000 lira vere-

cektir. • 
Bundan maada maliye veka-

1 
. ku" r •irketin temettüatına 

etı mez ,. . 
atide irae edilen nispetler daıre-

. de ııtirak edecektir. 
sın 1• Varidatı seneviyeden evve a 

iken bilahara terfian Ünyon si
gorta ıirkelinİn katibi umumiliğine 
tayin edilen ve aynı zamanda 
şark kontuvarının ıeriklerinden 
bulunan Mösyö Provoniyi Sofyaya 
göndermelerini bildiriyor. 

Provinin Sofyaya vasıl olaca
ğı vakti hesaplıyarak kendisi de 
buradan hareket ediyor. 

28 Mart 1929 tarihinde Sof
yada buluşıyorlar icap eden hu
ıusatı anlattıktan ve bazı vesaiki 
verdikten sonra ertesi gün İstan
bula avdet ediyor. 

Bir iki gün sonra it bank~ıı 
erkanından bazıları İstanbula ge
liyorlar. 

Muhtelif mevki ve sıfatların 

bir elde toplanmasından dolayı 

bidayeten kolaylıkla baıarıla

bıleceği zannolunan bu itin pek 
mütkilatla husule gelmesinden 
naıi bu muvaffakiyeti tes'iden 
Piyos tarafından bir ziyafet veri
liyor. 

Mükerrer sigorta şirk etinin 
teı\..11 veıilesile gazetelerin birin
de senede 3,000,000 liranın da
hilde kalacağı hakkında neıri yat 
vuku buluyor. 

Birkaç gün sonra da it ban
kası erkanından bazıları Piyosla 
beraber Avrupaya gidiyorlar. 
Neıriyatı vakia misillu3 ,O 00, 000 

liranın dahilde kalıp kalmayaca
ğını ve hükumetin reassürans 
ıirketile yaptığı mukaveleden 
ümld olunan derecede isti fade 
edip edemiyeceği ayrıca teli ik 

ve izah edtlectktir. 
(Devamı var) 

15 dakika umumi cereyan inkı
taa uğramııtır. 

Cereyanın bu derece kesilme
ılne ıebep ile ıirkettn f abrikaaını 
teıtı etmekte olması ve bu müna
sebetle her kazan tebdilinde ya
pılan tecrübeler eınaıında cere
Yanın kesilmesidir. Mamafih ıı
k&yetlerin tevali etmesi üzerine 
tlrket tecrübelerini tehir etmiıttr. 

müessir bir haber 
vereceğim. Günlerden beri etfal
haılanesinde tedavide bulunan 
Esbak ayan reisi Ahmet Riza 
B. vefat etti. 

Yarın cenaze merasimi yapı-

\ 

lacaktır. Hesabı bilahare veri~
mek üzere Rıza Beyin tedfın 

yeni ticaret muahedesi akdi 
için olan müzakerat hitam bul
muıtur. Bu hafta zarfında Rusya 
hariciye vekili Kara hanla lranın 
Ivtoskova sefir" Ali kulu han tara-

fenni ihtiyat akçeleri, masarifi 

umumiye, amortismanlar' maliye 
vekaletine her sene verilecek 

200,000 lira tle it bankasına se
nede verilecek 100,000 lira a!dat 
çıkarıldıktan sonra geriY" kalan 
temettüatı aafiyeden: 

Sabık 
•) ~·-

v· 1 ıneclisi reisi 
.J 

vefat etti 

Mevzii inkıtaı cereyanlara 1 

merasiminin tarafımızdan yapıl
masına müsaede edermisiniz? 

Aza bu talebi ittifakla kabul 
eyliyerek tçlimaa nihayet verildi. 

KöylümüzünsaYi~ Devlet bankası .. ~-
konyadan bildiriliyor • 

Bu sene Konya köylüıü; zi
raat ıahasında fenni ve ıerl adım
larla ilerlemek için ne lazımsa 
Yapmaktan çekinmiyor! Dolaı
lılını bll'umum mıntakalarda 
çok canlı hareketlere ıahit ol
dunı. 

Sapanından tarlasından baı
ka btrıey düıünmiyen köylülerin 
kafaaında yer tutan en mühim 
nıes' ele topraktır. 

Toprak ıevdaaının esiri olan 
köyliiler buiday arpa ekmekten 
adeta zevk duyuyorlar. 

Bu sene Konya ova11nda mil· 
yonlarca kilo buiday, arpa ve 
sair hububat zeredllmiıUr. 

Eğer bu ıene akan ve yalan 
ıularda btr bereket oluraa Kon
yabların yüzü fgülecek ve cepleri 
bol para görecektir. 

Şehirlerde ve köylerde ahllki 
düsturlar tamamile değitmittir. 

_,~<- -

l{anunu pek yakında 
nıeclisten çıkacaktır 

Ankara, 26 - (Hususi) 
Devlet bankası teıkili hak

kında kanun bir ay zarfında 

meclisten çıkacaktır. Kanun çı
kar çıkmaz devlet bankası namı 
altında teıkil edilecek olan bu 
muazzam müessesede 
geçmiı olacaktır. 

faaliyete 

İki acente 
•)~~ .... -

Muanl("h\tı tetkik cdilivoı-
Ankarada bulunmakta olan 

Eıhanı ve Kambiyo borsası komi-
ser vekili Abdülkadir beyin ya
rın ıehrimize gelmesi ihtimali 
vardır. Abdülkadir Bey :ı.ynı za
manda heyeti vekileden çıkacak 
olan bir kararnameyi de beraber 

fından imza edilecektir. 

Rusya bu muahede ile İran 
tüccarlarına 12 milyon rublt·llk 
eıya sevkine müsaade ( senet 
sabıka hesabına ) etmiı ve İran 
mehafili ticariyeıi bunu büyük 
bir memnuniyet ile karıılamııtır. 

l(abildc İngiltere sefiri 
Piıaverden bildiriliyor: 

İngiltere hükumeti, 1922 ıe-
. d 19.)4 senesine kadar 

nesın en .., 
Kabil sefaretinde konsolos bulu-

M R·char Romby yi Kabil nan . ı 

sefal'eline tayin etmi~tir · 
Kabilde çıkan "Islah" gaze

tesi mumaileyhin bir eski tanıdık 
olduğundan bahisle beyanı mem-

nuniyet ediyor. 
~~-----~Q~~cm=-=----~~ 

Talimatname 
-·> ' 

En nihnyet vekiller 
hev'et1~1den ç1ktı 

Ankara, 26 (Hususi) 
Türk parasını koruma tali

matnamesi bu gün h~y' etl veki
leden kabul edilmittir · 

2 !l maddeden ibaret olan bu 
talimatname çok mühim muhte
Yiyatı ihtiva etmektedir. Tali· 

k l · · Yarın matname tatbl a ı ıçın. 

Yüzde 10 ihtiyat akçesi . 

Y - d 7 bedeli tediye edilmıf uz e _ 
. tlerine birinci temettu 

hısae aene 
'ldı"kt«-n sonra baki kalan kıs-

verı d' 
mın yüzde 30 u hükumete tekıye 

l ktlr Bn da çıkarıldı tan 
o unaca · 

'ye kalacak mıkdarda 
ıonta gerı 

Yüzde 5 müessis hisselerine 

Yüzde 5 meclisi idareye " 

Y .. de 5 mecliıi idarenin mu-uz k. 
- ği veçhile ~a ıım nasip gorece 

edilmek üzere müdiriyet ve me-
. ihtiyat sandığına 

murın - 1 
Yüzde 40 ikinci temet~uat o a-

k h. senedatına tahsıs oluna
ra ıase 

caktır. · . 1 t i 
k r sigorta ış e me :n-Mü erre b· 

b ene müddetle tcs ıt 
t . ı on et s 
ıyaz b .. ddetin niha-

edilmit ise de u mu . ir
de hükumet inhııarı bir f ..... 

yetin ·1 tedvir etmek iıtedıgı 
ket vasıtası e . k t" 

milli reassüranı ıır e ı 
halde d - han 

i tl müteıaviye altın a ruç 
ıera 
h kkına malik olacaktır. 

a lıte hangi esas ve ıartları t~
·1r eassukkül gösterdi8imiz mı ı r 

şe ·t mukavelename 
ranı tirkeUne aı d'ldikten 

k •\eline imza e ı 
maliye ve aü lükle elde edilen bu 
sonra pek g ç ' ile Piyoı 

ti verdiği net e 
nime n d t ediyor. Arkadan 
l t nbula av e 1· . s a "dürü ile mec ısı 1 bankasının mu 
1 d n biri reassüranı ve 

idare azasın a 

Eıbak meb'usan ve sabık a
yan meclisleri reisliğinde bulunan 
Ahmet Rıza B. tahti tedavide 
bulundu~u etfal hastanesinde dün 
vefat etmittir. Canezesl bugün 
ikal~ırılacaktır. 

1'ıirk Ocuğımları : 

Hürlyet yolunda uzun sene
ler mucahesi ve mücadelesi mil
letce kafi derecede malum olan 
büyük vatanperver Ahmet Rıza 
Bey vefat etmiıtir. Mübarek naıı 
bu gün öyleden sonra saat 14 de 
Şiılide Etfal hastanesinden kal· 
dırılacaktır. Ocaklı arkadaıları
mı21n, hizmetlerine kartı minnat
tar oldu~umuz bu muhterem zata 
son vazifelerini yapmak üzere 
muayyen saalta mahallinde hazır 
bulmalarını rica ederiz. 

l~aktiri kıvnıet hevetlerine 
el el 

ziyafet 
Mubadele komisyonu reisi 

Tevfik Kamil B. dün de komis
yonun teftiş ve takdiri kıymet 
hey' elleri f erefine Serkildoryan
da bir aile ziyafet\ vermiştir. 

..;üt iin n1a asla r111 tcYhıdi . 
Herkeı medeniyete medeni

Yelln nurlu Kaynağına dolmak 
için ne lazımsa yapmaktad.r • 

getirecektir. Diğer taraftan bor
ıa mürakabe hey'eti iki acentenin 
muamelatını tetkika lüzum gör
müıtür; tahkikata devam edil
mektedir. her tarafa emirler verilecektir. _ 

mesaili için Avrupaya 
retroıesyon l b la gelecek

itmek üzere stan u 

Bütün maaıların t~vhit ve te
davülü hakkındaki kanuna na
zaran mua\\im maaılaTınm tanzimi 
Dahiliyeden telgrafla vilayete 
bildirilmiştir. Yırtılan peçelerin hat ve he

sabı yoktur. Eıki yazıyı hiç bil
mtyenler yeni yazının 'meftunu
durlar. 

Şemsettin Ertuğrul ----------
Agf1h B. geliyor 

Müskirat inhisarı Ucaret mü
dür· A h b u ıl ey' yarın M111rdan 
ıehrlnıtze ıelecekllr. 

Yeniden teşekkül edecek 
nahiyeler hakkında 

Ankara, 26 ( Huıuıi) 
Dahiliye vekaleti bilumum 

vilayetlere yaptığı bir tamim de 
her vilayette lam teıekküllü na
hiyeler. T ~kiline baılanması ve 
bu kabil nahiyelerin iıinılerinin 
bildirilmesi teblıi edilmittik. 

I ~ 

-=---:=:ı ~ 

p !,:!.~a~.a }.f.l~"'.'"' 
Ala Evsat Edna 

K. Kı. 

Buğdaydan 29 23 20 

Arpadan 32 26 21 

Hurmadan 260 1ao 87 

Üzümden ıso 130 78 

g 
1 1 r gelmeden eYvel 

lerl. cihet e on a . 
k 1 idaresine vazıyetl 

Ünyon mer ez 
d k bazı talimat ~rmek izah e ere 

lazım geliyor. ·1· "h 
Ptyos ise mesaı ı mu meye 

hrem mektupları hi bir vaait ma 
kit türk postalarına vermiyip 
daima küriye ile göndermeği adet 
edinmit oldu~ndan Parise yaza
rak evvelce kendiıinln mua vinl 

l{üsun1at n1cn1urunu 
vuran bulundu 

Küçük çekmecede rüsumat 
memurlarından Cafer efendiyi 
öldürenin Hamal İbrahim oldu
ğu anlaıılmıı ve katil yaka~ 
lanmııtır. 



Sahife 4 YARIN 

Dünya muazzam bir iktısa~i ~uh
ran geçiriyor Almanyada ıf las!ar

1 
Beynclnıilel denıir tel karteli - An1erika borsası 
Elı;1as tacirlerinin buhranı İngiliz sanayii ve 

CKV1=1~11~ / ~'~ii$ ~ali.erle_ 
Lik maçları Ma~rdan Bir?.2.~uk 

ziraati - İngilterenin borcu - Ingilterede işsizler 
Beynelmilel demir tel karteli 

31 kanunuevvel 1931 tarihine 
kadar temdit edilmittir. Ffatlar 
ipka olunmuıtur. 

Kartel gelecek içtimaını, Pa
riste önümüzdeki kanunu sanide 
yapacaktır. 

· Anıerika borsası 
Nevv Y ork borsasında hadis 

olan !On sukut neticesinde 17 00 
milyar franklık bir ziyan kayde
dilmitlir. 

Eln1as tacirle14 i arasında 
buhran 

Daily Mailin Kap muhabirine 
göre Nevv Y ork borsasındaki müt
hiı fiat sukutundan dolayı mali 
vaziyetleri fenalaımıt olan bin
lerce Amerikan zenginlerin bu 
sırada elmas satın almamaları ve 
hatta ellerindeki elmasları satı-
lığa çıkarmaları yüzünden cenubi 
Afrika elmas tacirleri ve itleyi
cileri arasında büyük bir buhran 
zuhur eylemittir. 

_İngiltere sanayi ve ziraati 
İngiltere sanayi ve ziraatini 

günden güne artan ecnebi reka
betine karıı himaye için hüku
metin bazı tedbire müracaat ni-
yetinde olup olmadığına dair par
lamentoda irat olunan suale ce
vap veren ticaret nazırı aerbestii 
mübadele eınasma müıtenit olan 
ve pek çok yardım etmit bulu
nan ıtmdiki gümrük rejimin ma
kamına bir nevi usul ilavesi İn
giliz halkının zararına olarak ha
yat pahalılığı tevlit etmekten 
baıka bir netice vermiyeceği için 
l:alen mer'i ve: cari olan uıul
den hükümetçe inhiraf oluna
mıyacağını söylemiıttr. 

İngilizlerin borcu nasıl 
ödenecek 

ahlaki cihetine geçerek küçük 
yatlarından itibaren maaı alma· 
ğa ahımıı olan amelenin bu ra
hat ve kaygusuz hayati meıak
katli ve üzüntülü bir meıguliyele 
tercih eylemeleri tabii olduğun
dan bunların nihayet tamamile 
tembelleıerek ahlaksızlık vadisi
ne sapmalarından ve memleket 
için birer muzur unsur haline 
gelmelerinden korkmağa mahal 
olduğunu ilave etmiıtir. 

Rusvanın veni bütçesi .., -
Merkezi icra komitesi (11) 

milyar (600) milyon rubleye baliğ 
olan bütçeyi tastik ettikten sonra 
içtimaına nihayet vermittir. Bu 
devrede bütün cumhuriyetler için 
ziraat komiserliği tesisine ve ko
miserliğine Yakoylev'in getirilme
sine karar vermiıtir. Ayrica 
mflli iktısada ait olan 1929, 1030 
ıeneıi erkamını tasdik etmiıtir. 
Zirallt makineleri :ve traktörler 
proğramı fevkalade tevsi edtlmiı
tir. 

Buğday harbı galipleri 
Mussolini kanunuevvel (8) d" 

buğday muharebesi galiplerine 
Romada Argantine tiyatrosunda 
mükafatlar tevzi etmit ve çok al
kıılanan bir nutuk söyliyerek : 
usu tiyatroda gelecek sene ayni 
günde saat 10 da size randevu 
veriyorum,, demi f tir. 

Cihan buğdayı 
1929-1030 mevsimi zarfında 

nmf kürei ıima!ide istihlake mü
heyya 89,910,000 ton buğday bu
lunduğu ve bunun 79,650,000 to
nu yeni mahsul iatokları ve mü
tebaki 10,260,000 tonun eski 
mahsulden olduğu en ıon gelen 
istatistiklerden anlaıılmııtır. 

Geçen senenin islihlakatı umu
miyesi 85,050,000 ton buğday 

idi. Binaenaleyh bu sene istok
ları bütün ihtiyacatı giderecek 
miktarlarda dır. Bu hesaptan dn 
anlaıılacağı veçhfle nısıf kürei 
cenubi hasadı az netayiç verdi#f 
takdirde bile sıkıntı çekmlyecek
tir. 

Cihan ipek İstihsaUıtı 

· · · d- ·>k-:<-- ı Yangın çıktı; üç dükkan Kan1yon altında kalan !kıncı evre baş ıyor kül oldu öldü 
Bu cuma lik maçlarının ikinci eti· 

D K l d h d t Dün saat ı 3 de tehreınan devresi baılıyor. İkinci devrenin ün etenci er e' ır ava 
11
u 

k • · D idi nin 159 numaralı taı kaınYa birinciden daha meraklı ve sür- ve aat tıcareti yapan ayon Dr 
f d . · t ld w b' d k sür'atle Taksimden geçerken f' pirizli olacağı zannolunmaktadır. e en ının sa ın a ıgı ır san 1 r-re e 

f t b t k rle aç .. r Ali B. dört yatında o"'lu ı;.r Bu ha la Fenerbahçe _Vefa a anca man arım ese ... - 5 ... 

ile, Galatasarayda, Beykozla kar- en man ar ar ın ı a e . k fa k t l · f·1·k tmiıtı'r çarpmıı ağır surette yaralanlll t 
H Bu suretle ateı olan sandıktan sına sebep olmuıtur çocu ve ıılaıacak. er ne kadar geçen etmiıtir, • 

Vefa- Fener ınaçında Vefanın etrafa da ateı sirayetetmiı, dük- Kamyonun töföri Mustafa 'I> 

birinci haftaymda hiç yemeden 2 kan bir anda ateı içerfshıde kal- bıtaca yakalanmııtır. 
gol atması Fenerlileri oldukça mııtır. 1150 Frang·ıın çürı·nnış}ar 
ıaıırtmı§tı· Fakat nefes kabiliye- Yangın, buradan bitifiğindekf d 
tinin azlığı Vefaya ikinci haf- zücaciye ve gaz ocakları tllmir- Galatada Arkadi sokalın • 
taymda 5 gole ınal olmuıtu. cisfne de sirayet etmittfr. Bn üç oturan İtalyalı Goganoninl Salı 

Aradan epeyi bir müddet geç- dükkan kamilen yandıktan sonra pazarında iki kiti 1150 frangılll 
mit Vefa nef'!s kabiliyetini ar- karıı tarafa sirayet ederek karıı- çarpmıılardır · 
tırmıf ve çok muvaffakiyetli maç- daki bina ve altındaki dükkan Yalın ayak, başı kabak 
lar yapmııtır. Bilhassa son yap- da muhterik olmuıtur. Yanan J kJ 

o aca ar tığı maçta ikinci devrenin korku- dükkanların üçü de sigortalı IJI 
Seyyar satıcı Edip efendin ılı bir takımı olacag"' ını 1• •bat et- olduAu anlaıılmııtır. KAatçı Di- U!Lo 

" Sultan hamamında, sabıkah nu mı'ıtir. Buna mukabil Fenerde yonidi efendi, mantarların infi- L.-

hiç durmadan çalıımıı geçen dev- lakı esnasında ayağından yara- yun atkmnı çalmıılardır. seyfn ile Osman kasketile uv 

redeki vaziyetinden hiç bir fey lanmııtır. 

kaybetmemittir. Yalnız Kadri Damadı Lconida efendi de Saz çaJarken değiJ par~ 
muhtelitler maçlı1a mazeret gös- hafif surette yaralanmııtır. Zabı- çalarken yakaJann1ıŞ 
termeden gelmediği için iki resmi ta, yangının esbabı hakkında Sabıkalı Kadri Raıit Eaılll .. 
musabakadan mennedilmitllr. tahkikata baılam!ftır. önünden ııeçen Bayram lsmind• 

Kadrisiz Fener takımının ne- İtfaı·ye, yanaına ancak on da- k 
ler kaybettiğini sporcular taktir kika 11onra gelebilmit, vak'anın lanmııtır. • birinin parasını çalarken ya a· 

ederler. Diğer taraftan Fener akabinde yetiıen polis ve zabıtal ş 
takımında cezaları hatam bulan belediye memurları, iptidai teda- Kapnıış an1a yakalann1ı 
oyuncular vardır· Her ne olursa biri ittihaz etmiılerdir. Civarda Dün Galata.dan geçen madalll 
olsun Vefanın Fener bahçeyi ıu bulunmadığından Mahmut pa- Eleninin elindeki çantayı Meb-
mağlup edeceğini zannetmiyoruz fanın alt sokaklarına ve Ômer met Lutfi isminde biri kapmıf,_ 
zaif bir ihtimalle belki bir bera· efendi mağazasının civarına ka- da yakalanmııtır. 
berlik düıünülebilir. Galataıa- dar hortumlar uzatılarak ıu te- yankesici çarpnıış 
ray Beykoz maçına gelince: darik edilmiftir. Beıiktaıta oturan mütekait 
Geçen sefer çok bozuk bir oyun- S 1 l 
dan sonra Galatasaray, Beykoz e >e )j nıeçhul bir yangın Feyzi bey tramvayla giderkeJJ 

K dk- pantolonunun cebinden 250 lira-bir sayı farkla ve mütkülatla a ı oy ünde yel değirmenin-
yenebilmittir. e timendüfer memurlarından d sını bir yankesici çarpmııtır. 

Şimdi Beykozun hali malum- İrfan beyin evinin üst katından Bazı eşya çaln1ışlar 
dur.Onun için bu sefer Beykozun yan4m çıkmı~tır. Çengelköyünde Musluk soka-
muvaffakıyeti mevzu bahsolamaz İtfaiye otomobilleri mahalli ğında oturan mütekait Hakk• 
Galatasarayın da galibiyetinden hadiseye yeti1mi1lersede evde beyin evine hırsız gfrmiı bazı er 
ziyade kaç gol atacağı meraklı kimse olmadığından kapıyı kır- ya çalmıttır. Zabıtaca tahkikat 
olsa gerek. A. C. mıılar ateıi ıöndürmütl"r. yapılmıı Nuri Talat, Ahmet ve 
----...-.. . .,""'_.~- Q~·----- Evde kimıe bulunmadığı gJbf, Recep lsmınde üç kiti oldufU 

atE-fte bırakılmadığı tahkikat ne- anlaıılmıttır. Rus yada 
-~c-

\' eni takviın .. 
Hükurnet komisyonu komiser

ler meclisine yeni bir takvim layi
hası tebliğ etmitlfr. Bu layihaya 
göre rusyada yeni devr 191 7 sene
sinden baılayacak ve İstiklalin ilk 
günü olan 7 T eıriniıanl tarihi yeni 

ticeıi anlatıldığından aletin han- A 
gı sebep tahtında çıktığı tah- teşc d üşnı üş 
kik edilmektedir. Haıköyde hamal Talibin 6 

ç:abuk söndüriilnıüs 1aıında oğlu Ahmet evde kiın•e 
• olmadığı sırada oynarken manga-

Galatada toprak mahallesin- la dütmüı göğt'üyle yüzü yanmııtıt• 
de Mois Hayımın 3 numt-ralı e- Para yüzünden İntihar 
vinden ateı çıkmı~sada söndürül-

.. Zeyrekte kahveci acem Ali-müıtür. 

Parlamentoda irat edilen bir 
sual\! cevap veren maliye nazırı 

Snovvden Alman tamirat mes' -
eleıi hakkında La Heyede husule 
gelen itilafın İngiltereye senede 
temin ettiği iki milyonluk varidat 
fazlalığının, harp esnaaında lngil
tere tarafından müttefiklere yar
dım için Amerikada aktolunan iki 
yüz küsur milyon liralık istikraz· 
ların senevi takıitlerini ödemiye 
kifayet edemlyeceğinden, sabık 

müttefiklerin Amerikaya olan 
borçlarının hemen yüzde yetmi
tinin iller istemez İngiliz mükel
lefleri tarafından tediye olunaca
ğını ve bu a~ır deynin ancak alt
rnıı senede ita edileceğini söyle
mlıttr. 

(Liyon f pekcileri ittihadı) nın 
neırettlğl bir rapora göre cihan 
ipek istihsalatı 1928 ve ı 927 se
nelerinde berveçhi ati olmuıtur : 

senenin bfrfnct günü addolunacaktır. nin oğlu yirmi yatında Haydar 
Hasan beyin başına kaza babasının para vermediğindeıı 

İngilterede işsizlik 
lııiz amelelere baılanan ma

aıtan fazla olarak bunlardan evli 
olanlarının zevcelerine tahsisat 
itaıı ve on beı yaıını ikmal edip 
kendine bir it bulmıyan amele 
erkek Çoculdnrın maath f ısizler 
meyanına ithali hakkındaki ka
nun layihası Loyit Corcun ıedit 
itİrazatına hedef olmaktadır. Bu 
mes'ele etrafında Avam kamara
sında cereyan eden hararetli bir 
münalcaıa esnasında mumaileyh 
noktai nazarını izah ederek ame-
le~ fırkası mevkii iktidara geldiil 
gündeeberi iane faslı 20 milyon 
Ura raddesinde artmıı olan büt
çeye yeniden 19 milyonluk bir 
akun tahmili son seneler zarfın

~a yapılan taıarrüfatın semera-
beı hemen hemen mahvedeceği
ni ıöyledikten ıonra mes'elenln 

Fransa 
İtalya 
İspanya 
Avrupa 

1128 1937 

205,000 
4, 790,000 

80,000 

295,000 
4,672,000 

83,300 

Yekunu 5,075,000 5,040,000 
Yakın fark ve merkezi As

yanın da 1928 de iltihsalatı 
10,080,000 kilo olup 1929 de 
1,400,000 kilo idi. 

Çin 8,805 ,000 8,660,000 
İspanya 32,826,000 32,223,000 
Hindiye :rn, 000 80, 000 
Hindiçini i>5,000 60,000 
Yekfım 41, 735,000 40,025,000 

Cihan umum yekunu 1928 de 
48,390,000; 1929 da da 46,070000 
kilo ham ipektir. 

İngiliz firazi 
Dün, borsada, İngiliz lirası 

1041 kuruıta kapanmıt lır. 
~ e..:.ıvc-v %t~;v-. -~~~~v-~$--v-•-:v-$-... 

i ZEKAT VE FİTREYi t3 
·rAY\' Al~E ~~ 

CEMiYETiNE VERiNiZ. ~ 
.S-..--=ı • ~.....$~~ 

1 

Sene her biri 30 günden ibaret 12 

aya takılın edilecek, ve ay 6 hafta 
hafta dahi beı gün olacakt1r. Cu. 
martesi ve pazar günleri takYim
den ihraç edilecektir. 

Mahaza iktisadi sene 1 Kanu
nuıanlden baılıyacaktır. Ecnebi 
memleketleri He vukubulan mü
nasebette yeni takviın tatbik olu
nacak yalnız mutarıza içinde eski 
tarihte gösterilecektir. 

- .......... , ,..,. .. -·-
İsta ı1buJ yolla rınuı teftişi 

Nafia v~kaleti umumi müfet
titlerinden Şefik B · dün ıehri
mize gelmittir. Şefik B. lstanbul 
vilayetinin yapılan ve yapılacak 
olan bütün yolları Iıakkında tef ti
ıat yapacaktır. 

~:enberlitaşın etrafı 
çevriJnıiyor 

değil şişe gelnıiş kavga etmiıler bundan müteeııJr 
olan Haydar sustalı çakı Jle f nti
har etmek için hol memesi {iı
tünden kendi kendini yaralamır 
tır. 

Galatada Cenyo birahanesin
de evvelki gece sarhoı olan bak
kallar cemiyeti reisi Hasan beyle 
maden tacirlerinden Hurıit B. 
araıunda esbabı anlaıılamıyan 
bir mes' efeden dolayı kavga çık
mıı, bunlardan Hurıit B. bir tiıe 
atarak Hasan beyin batını yar
mııtır. 

'l'abanca kabzesiyJe 
vurnnışla r 

Hükıinı<-te diJ uzatıln1aı 
Beıiktaıta oturan Hakkı Hf· 

sarhoı olarak hükumeti tahkire 
cür'et ettiğinden zabıtaca hak· 
kkında tahkikat yapılmıı mab· 
kemeye teslim edilmiılir. 

Han1an1Iar teftiş ediliyor 
Bazı hamamlarda geneler ça

lııtırılarak ahlaks12lık yap:ldıfı 
haber alınmııtır. Bunun üzerine 
hamamlarda teftiıat baılemııtır· 

Sirkecide Ankara birahane
sinde.., ifret.eden..ı ıoför Siyan ile 
Ferit iyice sarhoı olarak biraha-

ne sahibi Torna beyin üzerine ··j;;·;;~·~·j~~·;~·~·····~·;İ~h;··j~j;~·Je 
hücumetmfıler tabanca kabzesiyle konsa fena oJnıaz 
Yüzünden yaralamıılardır. 

İdare! husuıf ye hayvanatı0 !\lahnuıdiyede 1\lahnıut ıslahı için yeni ıene bütçeııııe 
silc1h atn11ş tahsisat koymuıtur. __,. . 

Galatada Mahmudiye cadde- ,-;;;--itizar .;,::; 
sinde Mahmut namında biri silah ,., : 
attığından yakalanrnııtır. ~J Münderecatımızın çoklu-

H f • ~> ğundan dolayı bugün "İstanbul 
as lir şey ümit etn1İştir ~ lıgali " tefrikamızı derce- ~.., 

Çenberlitaıın etrafına güzel 
bir park yapılarak bu tarihi abide
rln mezbelelikten lrnrtarılması 
hakkında bir gazete taraf andan 
yazılan yazı hakkında emanet 
muavini Hamit B. tahslsatsızlık

tan dolayı böyle bir ıey yapmağa 
ıfmdilik imkan olmadığını bildir
mlıtir. 

Bı.iktaıta Has fırında Niyazi ~~ demedik. Özür dileriz. ~ 
\ efendınin evine hırsız glrmfı bazı ~~~~~ 
1 eı ya çalmııtır. 



BEKTASlLIK-SÜNNİLİK ı 
SllLIK VE FARKLARI ! . . 1 

AR&Bf, FABSİ, J'.X'NEBİ F.SERLEBiN TETIİ- il 
KİNE KOSTENrr İLMİ, CİDDİ TEFRİKA 

~~~~-31-~-
ld Gene bu kitaplar, onun mazlum \ l,te· bir takım eahabm kıy-

0 Ulunu •e zalim mevkle ıeçme- metleri' bunu ehil aGnnet kitabı 
dtitnde mtltteflkUrler. aerahaten yuayorlar. 

imamı Ab için peygamber : Sehabeden makaat; Peyıam· 
[ Abaldbn Alınan ] yani: ılzln berlerln hail hayatmda ona lna-
en ?•iniz ( icada Allcbr. ) decli. nanlar, vefatmdan ıonra da onun 

mama Alt: yolunda ıtdenlerdlr. Yokaa Pey-
k - Bana bir harf 61reten beni ıamberlerln zamanında menfaat-
encllaıne k6le eder Dl7erek, lan için peyıambere mümqat 

5 - [Lekam dlnlkGm •• ]a1et1le edenler ve ona lnanmıyanlar 
Ylc:dan, din •e hllrrl1etlertnı. Kur'an as 1111 ıdl? 
baaanlara •erdlll halde az klllae
ler iDi Jaluldı? •e yahut az klllae 
llal camiye tebdtledlldı ? 1 
işte Sünni ile 

Şitninfarkı bura
da dır: 

All tbnt ebu Talip cahiliyel 
la"'tnında bile biç pab ltleml
Jea, Jealne adamdır. Bnuın ehli 
ICbuaet ldtaplan onun aehaveU:ıl 
fecaatini, d1a 7olunda neflini 
feda etmealnl mGttehlclen a6ylerler. 

bmtn luJmetinl Jlkaeltti. Ve 
ibne muhabbetini pterdl. Oila 
ı...mı Hllerae: 

[Ya Hllaeytn; ladnt ulam] mıa
tatı. batbyan lautbealnde diyorlar ki, ollam; [Ben nulh ve ter
blyed1tml] benim naılbatlanmı 
dinle; oilupu tenin zamanm İçin 
"-111 onun zamana (latlkbal] için 
'-bt1e et l • • kevaerl .. UJUDU 

..... tmak tlzre lclbn. Bir ta1um 
~ bana cloina kopnak 
letecbtt, fakat celMnnem zeba. 
ldlert tarafından 7akalanarak 
._,lunduldaruu llrdlm. Ze
'-aner bu adamlan allrilk117erek 
c.henıaem. boiru 16ttbil7orlaıda. 

Bunlar benden laUmdat edl-
:'lar •• bana ferJat edl7orlar
L~ dddcat ettim. Eahabund•a bit" 
-.... oldutmau aant&m. Cenabı 
'-idea kup ,.raWd ....... ..._ 
..... ................... ...,. Dlcla 
-... Hitaba lllhl tkdar oldu : 

•ya Muhammet een blllbez
~. Sen dtln7adan llder lltaaez 
-aaann bepat lrtldat etti •• 

Peyıamberln kltibl mervan 
da peyıamberin ıehabeılnden 
dei llm! idi? Hatta yezltten aonra 
ollunun hilifett reddetmeal aze. 
rlne bu adam halife olmada mı! •• 

Sünni diyor ld : 

Hazreti Muhamınet benim 
eıhabım yıldızlar ıibfdlr. Hanıt
ıiiıe tabi olursanız ılzl dolru yola 
aötüriir' demedim mi 7 

Mademki hazreti Muhammedin 
eıbabının hepıl yıl ızlar aibidlr 
ve lnaanlan dotru yola g&tllr6rler. 
Bunlara fena demek naııl caiz 
olur? ılzln lddlalarınızan bepıl 
bot, manaıız ve babldır. 

Haltfelerln batta bulunanları 
peygamberlerin ıehabelerl idi. 

Bunların hepıl de doğru ; 0 • 

lun rehperleridlr. 

Şii cevap veriyor: 

- Evet ıöyledllfniz dofru
dur. Fakat blldiilalz yaalıtbr • 
Pe1pmbertn eahabından makaat 
nedir? Ne eahap declllbals •dam
lar kimlerdir? Peıamberle her 
konutan adam onun eababı mıdır? 
Sahibi alz buharlde hadial havuza
Jl okuyunuz. 

dlklcatla dGfGnmek ve teemmiil 
,derek okumanız llzmıdır?. 

Hadtat haTUSda nemi denili1or? 
Oku7abm aabthı buharl hadia61-
haTUS: 

Hazreti Muhammet buyurdu
lar: Ben bir ru1a &6rdGm ruyam
da cennette havzı kevıerln ya
nanda bulunu7orclu. 

(De•amı var) 

YARIN 

Bu sene 
-~· 

[jınan şirketinin temet-
tüü geçen senekinden 

azmış! 

latanbul Liman tlrketl, aene
ltk lçtlmaını yakanda yapacak, 
bu içtimada Maliye veklleb na
mına da bir he1' et hazır bul una
cakbr. 

Şirket idare mecllal, Şirketin 
bir ıenellk meaalalnl an ve tiah 
edecektir. 

Maltye vek&leu namına içti· 
maa lttlrak edecek olan hey' et , 
$ehrlmlze, içtimadan birkaç aGn 
evvel gelecek, Şirketin heaabata
na tetkik edecekUr. 

Bu aene temettGGn geçen ıe
neklnden daha az oldufu .aylen
mekte, ıebep olarak ta, duba , 
IDotör veaalre abndafı ı&terll
mektedlr. Liman ıtrketinln ıeçen 
ıenekl aafl haaalab 190 bin lira 
idi. 

Rusyada sanayi 
' tılwo-tc 

S~r atle inkişaf ediyor 5 
mılyon sterlinlik makine 

Ruıyada sanayi Yaaa mıkyaıta 
terakki etmektedir. Alelhuaua 
makine lmallbna bGJflk bir ıennl 
verllmlt ve mensucat maklnalan 
imali için yeni bir traat t.,.kktll 

etmlttir • El:r•Vlll Ruıyada pamuk 
yiin aanayllnln lbtayacatım tatmin 
etmek Ozere bir çok makinalar 
imal edilmektedir. Bu ıuretle ma· 
ktna ltbalatı attUkçe azalmaktadı"• 

Geçen ıene Ruıyada 'O mll1oa 
ruble maktannda 7anl 5 milyon 
laatllz llrabk maklna imal edllmlt 
olup birkaç aeneye kadar bu meb
lllan iki mlallne Yaııl olacaia mel
hus balum,.._.. 

... ""'tii' 

Bir tokat 
Dahiliye nazırı zannile 
başka meb'usa indi 

Atlna 26 (A.A) 
Dön aktam meb'uaan meclt

alnde bir kadın, kadınlara intihap 
haklu verllmealnl lıtemlyen ve 
bu aebepten dolaJI muahaze edi
len dahiliye nuın meb'uı M. Za· 
Titzlano'ya bir tokat abnıtbr. . 

Şimd~!<i A·fgan Krah Nadir Han 
KraHı ~ı nasll elde etmiş?! 

( Birind aahlfeclea deYam ~ 

bau bunlara Lu re1\:en çeTlrmek 
lç;Al çuk ç•l•ilı· C.ı"lar Ja bunda 
ku•vetle larar ettiler ve: 

- Biz balı Habibullah lle,an
cak rahatını ve tabbm memleke
tinin teralddaine feda eden aevıt
ll Kralmuz için barbettik. 

Dediler Nadir han bunu 16· 
runce cidden ıarlp bir hileye 
teYeaaGI etU ve; 

- 'Benim , Krabn aYdetine 
muaraz oldutumu zannetmeJlnlz, 
ben de onun yetlttirdiil adam
lardan blrl7lm. 

Lakin, Kral hazretlerinin re
yini almadan bir 19ye karar ver
mememiz lcabeder, çlnkl ona i
taat ilıtümOze vaciptir. Dedi. 
Buna cevaben kabail rüeaaıı: 

- Buna naııl muvaffak olabi
liriz. O timdi bizden makta , l
ta11acla dar. 

Dediler. Nadir ban kemali 
ciretle ceYap Yerdi. 

- pek kolaycb.r. Avru,.da 
yakan zamanda bir alet icat o
lunmuttur, bununla, nekaclar u
zakta oluna ohun •er bir adam
la konutmak kabildir. Ben Fran· 
aada oldutum zaman o aletten 
birini aatm almattım ve onunla 
buradae d•lma Kralla konatu
yordum. Eler later•nlz alzln lnG
nazcle kendlalle konaf&JllD• 

Kabile relalerl, tlmdlye kadar 
itltmeclilderl bu alete hyretettl· 
ler ye Generali taıllk ederek de-
diler. 

- Allah aevıtll bükümdanmaz 
Emanullah hanın ömribıii mOz
dat etaln. Demekkl böyle aclp ve 
faldell ~rl lhtiru kadir ola
._ dl7e bizim flrenkler pbl ol
mamm lıteyordu. EYet Han has

retleri timdi bu aletle Kraldaa 
rey alman..- mUYalak•t ederiz, 
çibıkl mee'elen•• tehire bıhaml-
IG yoktur· 

Bunun o.erine Nadir ban dl· 
tan çıkb ve bet _dakika aonra 
elinde bir boru old'11u alde av
det etti. Ve her keıln önGnde 
boruJU atana ptilrerek dedi : 

- Allo ı aom.• Kral Ema
nullah laaala &6rllflllek l9teJO"' 

ram. 

- Sizmtalnlz Kral Hz. aela· 
mtln aleykGm Ye rahmetGllahl Ye 

bereklttlhu. Ben Nadir han ku
lunuz. Arzederlmkt bGtOn kabi
leler paytabbnızde toplanda
lar, clmleıl taUnıza kemal 
ıtz ve terefle avdetlnlzl lıtlyor
lar. 

Sonra ıGya Krahn cevabuu 
dlnleyormut gibi biraz auadu ye 
hazar olanlara dedi ki : 

- Kardetlm 1 Kral hazretleri 
rlcanw kat'iyen kabul etmiyor 
ve •Ben unutmamkl bunlar bana 
kartı ktlfranda bulundular Ye Cl
serlme kıyam etUler. Ben ne on
lardanım ve nede onlar benden
dir. Onla nn elemleri teccllardır, 
kendllerlde haindirler. Ben tim
di medeni btr kavm araınıda ya
tıyorum, cahiller •e ••htller a
raaına d6nmek latemem. diyor
lar. 

Huzzar bu a&zlerl ltldlnce 
laıdcletlendller Ye : 

- Biz bu adamın dinimize 
ihanet ettiilnl unutmut idik tim
di bizzat o bize hatırlattı. Artık 
pahına t6vbe etmedlkce aYde
tinl kabul etmeyiz diye bafardı
lar. 

Bunun Gzertne Ceneral : 
- Bu kelanunw kral hazret

lerine teblli ederim. 

dl1erek boruyu a1zma aldı, 
•• dedi; 

- Kulupuz, kavminizin, tahta 
aYdetten eYvel atmahanaa t6Ybe 
etmenizi talep eylediklerini an 
ediyorum. 

Nadir han atlk6t etllp blru 
dinledikten eonra lauaara. 

- Kral huretlerl bana p
zaplandılar ve, ben uda kat'IJeD 
ll7ledlmld benim Afıanlıtan 
tahbna biç raibeUm yoktur, 
bitin hanedanım Afpalılardaa 
teberrl ederler. Benden teybe 
late:roraanuz. Ben bir aGnah ltle
dlmmlkl teybe edeyim.Benim her 
:rapbl•m hak ve dolruclur. Sizin 
ananla iftihar ettlllnla adetlerl
ms ve medenl1et Ye nar aanna 
eallh deJlldlr, decll 

a...- laerlae hlclcletleri ar
tan huaar. 

Sonra borunun alzıDI kulap-

D ·ı kkat il& tutarak blrU durdu ve aGJ• 
_. Kralla ...ını ltldlyormut ıtbl 

- Birde onu artak lat....,ı. 
diye batanhlar Ye Nadir laama 
Kralbiana karar v ... rek biat 
ettiler. latanbulda (Y ann) ıazeteal mearurane •• bo"!_~ ~ylecll : Şişe Mes'elesi~I- Köprüden 

AIAkadarlar nediyor Müruriye resmi kalkmı 'Or 
Rlfu•madan Mml.n mGlkarat Din Ankaradan 

1
) 

namına Abona yazan hiçbir ~==-:=~~~~~.;.Piiiiiiii-r-::m!!iiii~~iiii~iiiii~:-iiiiiiiiii 
memurumuz yoktur. G. itizar Osmanlı bankasından : 

Gerek bu namla ve ıerek bat- O.mania ~ankaauun Galata, 
lahtearuun alo •·-•- L-'-'- d ıazete ere r ı...-rl aa&am a ıelen telaraflarda tehrinılzdekl 
::ı bir karar ltuhu ecltldtllndea k6prtllerden alınan mOrurtye rea-

Mla'lkte klll.. Ba lauauata minin kaldınlacala beyan edili
.............. ~ •erdlil 1 yordu. Emanette buna dair bir 
IDal'!-ta. ı&re hnMaa beı alb mahnnat Joktur. Emanet aenede 
&J enel mllldrat lnhleuı klareal mlnırl7e Naaahcle 750 bin bra 
'Ulma mGatelallkleıtn •ıafaattna temin etmektedir. Bu para baıka 
daederek lttlhu ettlll bir karar- bir ••ııta ile lemin olundula 

la latanbulclald rakı amlllerinlD ::~k::.:~bboa pek IDUYafık 
150,250,500 Ye 1000 ll'amhk ··
...... kullanmalannı muyafık a&r-
llalt Ye bu karar alta ay aonra 
tatbik edilmek Gzre amlllere teb

llaat Japalmıtb 
lat.ııar klareal ahiren ortada 

~ aa ... lealnln huıule ıe
~ llıtuadı vazl1eU tnazan 

te ...... •• ID&IGrler encii
....._ leçen ıııaaart..a ,Onldi 
lçtbnaıncla bu kararm flmdlllk 

teldrt tatbikini lenalp •tmlt ve 
~ alakadarlara 
.,.,. ... teblll •• 

Mamafih bGtGu nakli va11tala
nnln bilet Gcretlerlne onar 
za eclt para 

mm imek Ye otomobil aahlp-
lertnden her ay 

nıııanen bir ilcret 
alınmak ıureUle mGruriye . 

reıanı-

nln kaldanlmaıı lbtianall 
kuvvetbdlr. çok 

............. ,. 
Vakıt küresi 

D6n bir ıazete Galata kule
ılne konacak vakit kiırealntn lk

anal edllcliilnl yakanda bunun it· 
ll1ece11D1 J•ZIDlfb. Bu habertn 

aaalam oldutu anlatıhmtbr. 

I -

lca veailelerle herkim herhanat Manderecatumaın çoklu- i Yealcaml •• 8eyoflu daireleri 
bir mOeaae:re miracaat edene, ~ fıınclan dolaya bugün •Kara Bayram mlnaaebetile IDartm 2 
mOracaabnın katlyen nazarı ~ Kemal • tefrlkamazı derce- inci Pazar, S ncii Puarteal ve 4 
lttbara abnmama•• llzundır. ' elemedik. ÔzClr dileriz. tj neti Sah plerl kapalı b una-

Aynı zamanda beman latan· ~ .,.... · ~ __ ,...,_ 
d 

ıçaa~. 

bul (4243) e telefon edllmeaı İbt.müddeii umumiliğin en -,.ı~!!!!!!!~- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~· 
reca olunur. 18 klnunu aanl 980 tardılacle _"Y ARIN,,IN TAKV1M·1~ 

ÇOnka bir takuD adamlann Samıundan J.tanbula ...,_et e-
ıazetemız namma ateye beriye den Mania& Mlcldell umumi mu- Şubat 
mGracaat ettikleri haber alın- a--'-• T'-L•- be_. .. iç p zarfan- Senet PERŞEMBE Senel 
mııtı ..... _.. ~- Reamlye 27 u.crl•e r • ela stfeal batan• hareketini me- nı , 

Bu gibi moracaatlar idareye mu~;etimlse bılcllrmedlll tak-
1980 

· 1348 
haber vertlmesae ldaremtz hiç elinle mGatafl addedllecell Adil- Namaz vakitları 
bir meı'ullyet kabul etmlye- V kll ti Cellleelnden bilcllrll- Alafranga Alaturka 
cektlr. ye e • ı. d. a. d. 

mittir. Go 
••••••••••••••••••••••••\ neı 6,S6 GOnet 12,40 

:·········~············!'···-: r u·· ·t Vtldızı • ~ıe 12,21 o,ıe 6,80 İ Emnıvet çenberı ı ı mı : uundı 15,a.ı lktndl 9,8& 
1 Memleke;ln yavrulanm bil- 1 1 Her çucuk ,urdanun bir i Aktam 17 ,56 Akp• 12,00 
1 atb, alirbGz J•tittirmek, •Ya· 1 llGmlt yddlsıdır. Fakir ve kim- 1 Yataı 19,26 Yat. ı,aı 
1 nn. emniyet çenberl altma 1 i ..... ~n dGtOnen Hlnıa- 1 l lmaak 4,59 t...k 11,91 

i almakbr Çocuk baftanncla ı y•I Etfale 2 :J nisan Çocuk H.f- = l Ra2muae11 Kuamı ı 2 j 

1 
Hımayel 0Etfale yardan ~u çen- • taıanda 1arclun, b~ limit yıl· İ 
beri kuYVetlendlrecektlr. • daslanaı a6nmekten meneder. 1 

........................................................... 
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KARAMORSEL Avrupa 

sapkalarınız 1 Satı:~;~~~'.;11f;f~1~~~~İtıı:~":nıam İkiı ci 
I vakıf H~ nı altıııda 

Şc~pkalarından ŞIK ,re d l 
daha daha a 13 

SAGLAM, UCUZDUR 
~~~~~~~~~~~~~~~-~~~---------

E~niy~ sandığı~üdüriüğünden: ~,~-~- ~~~-~~=-~~~-=~~k=·=~~·*=·~·~=·~r·~~·~ı 
l\1ücevher satış ilanı ü 8 • n C 

·ı s u· · Y u· · K : ............................. . 
İkra: 

num•rası 

162051 
171141 
172630 

179158 
119311 
181422 
181727 
182427 
186294 

186886 
186927 
187191 
1'88728 

189014' 
189052 
189089 
189258 
189488 
189794 

4085 

5981 

7005 

7206 

7384' 
7467 
7671 
7852 
7930 

7980 
8284 
8383 
8482 

8486 
9172 
9271 
9•79 

9596 
9866 

1019a 
10468 

10480 
10704 

10873 

11360 
11882 

11389 
iı668 
11794 
11983 

11977 
11998 

12435 
12514 
12559 

18126 
18180 

18442 
13567 

13880 
13935 
18989 
1,oıa 

Merlıunalın cins ue rıev'l 
Börçlımun aküdar Hale ainemaıınd• 

Bir ptrlanta iğne. 
ismi ÇIPLAK AŞIKI.JAR 

Zehra H. 

Bir altın ıaat bir altın bilezik ıaatt. 
Bir çift roza küpe bir roza tarak tine bir roza 

Faika H. T l JJ ARE PİYANGOSU 
bilezik bir çift roza küpe (altları zümrüt) Seniye ve 

Nöber H. 

Bir roza marka yüzük bir gümüt tabaka 

Bir altın ıaat. 

Vahan Ef. 
Hirlllo Ef. 

Saide H. Bir altın saat. 
Bir altın ıaat iki altın bilezik blr altın kordon. Lütfiye H. 

f 1 -1 k" e Mebruke H. Bir çi t pır anta ıu up · 
Bir pırlantalı iine bir incili iline (bir taı nok-

Nimet H. san) bir elmaslı saat. 
Bir roza ay ijne. İbrahim B. 

Bir altın köstek. Nimet H. ·ı 
Melek H. Bir altın çalar ıaat. 

Bir çift roza küpe bir çift roza ylizük bir altın 
saat hurJa bir altın kordon 27 dirhem. Hayriye H. 
Bir altın kordon bir altın ıaat. Mediha H. 
Bir roza tektaf yüzük. Ayte Cemile H. 
Bir roza hurda dal iğne. Nadire H. 
Asarı atikadan (560) adet altm ıikke. Vehibe H. 
Asarı atikadan ıikke kolekıiyon. Vehibe H. 
Bir roza dal iğne bir çift roza küpe bir roza 
bilezik bir pırlantalı yüzük bir roza yüzük btr 
elmaslı ıaat. Kamile H. 
Bir pırlanta tektaf yüzük bir altın çanta (23) 
dirhem. Şaziye H. 
Bir altın kordon 11 dirhem (285) dirhem ,-ümüf. Hatice 

Bir roza tektaf yüzük bir albn hurda 
saat lkl altın yüzük bir altın hurda pdlen. 

Radiye H. 

Hatlc· 
Faika H. 

Bir roza madolyon iki roza yüzük (üç taı noksan) 
L- mi k l · ı Fatma Zebra H. uef a a ınc. H 
Birçtft roza küpe bir roza yüznk Haf yyrklye Ef · 

f • • d l kl kü Yaıe a o . Bir çi t zumrut e 1 l pe. F H 
Bir çift rozaküpe. (iki tat nokıan). atma • 

B 'ft k- Leman H. lr çı roza upe. Z h H 
B l e ra . 

ir a tın saat. B 
Bir roza yüzük. Mustafa Avni · 
Bir roza maıallah bir altın lgne. Zehra H. 
(22) adet p1rlanta çıplak taı (4:.40) Yakop Abraham Ef. 
Bir pırlantalı gerdanhk altı parça bir pırlantalı 
küpe altı. Şerife H. 
Bir çift roza küpe (bir taı nokıan) Hillnlye H. 
On sekiz m11kal inci bir zümrüt yG.zük. Mehmet B. 
Bir pırlantalı gerdanlık bir pırlantalı bilezik. Safer B. 
Bir pırlantalı gerdanlık bir taıı sırça (9) mııkal 
inci. Hilmi B. 
Bir çift roza küpe bir roza yüzük bir roza ipe. Mahır 8. 
Bir zümrüt yütük kolu elmaslı. Fatma H. 
Btr roza pandantif. Fabrettin B. 
Bir roza yiizük bir pırlantala kıravat igne1l bir 
ahm ıaat maa pllltinll köıtek bir altın bilezik 
ıaat. Fatma Zahide H. 
Bir çift roza tektaı küpe. Haaan B. 
Bir iki buçukluk zlnet altını maa altın kolye 

· Halime Hatçe H. 

iki altın ıaat. Munlıe H. 

Bir roza tektaı yüzük. Hatice Mediha H. 
Bir roza yüzük bir altın ıaat bir altın köıtek maa 
madalyon maa kalem bir gümüt tabaka. Ali B. 
Bir elmaslı bilezik aaatı. Münire H. 
Bir çift roza küpe. Hanife H. 
( 10,900) dirhem gümüf. Fatma Seniha H. 
Üç roza iğne ( dokuz taıı nokıan ) bir çift roza 
küpe bir roza marka yüzük. 
Bir pırlantalı pandantif. 
iki roza yüzük bir altın hurda gl'>zlük bir altın 

Faika H. 
Sıdıka H. 

halka bir altın hurda bilezik 4.50 dirhem. Sa.niye H. 
( 750) dirhem gümüf. Emine Bühter H. 
Bir çift roza gül kiipe. Abdullah Raıim B. 
Bir çlft roza küpe bir çift roza menekıe ma-
dalyon iki roza yüzük bir altın kordon bir altın 
kolye. Naciye H. 
Bir roza Jüziik ortaıı ıırça. Mehmet Tevfik B. 
Bir çift roza kGpe bir roza ıül yiizük bir altın 
kordon ( 25 ) dirhem. Fatma H. 
Bir çift pırlanta küpe. Hayriye H. 
Y edl dirhem inci H Ef • ızır • 
Bir roza yüziik. N 1 B h Ef 
1 ea m a ar . 
ki roza yüzük. Mm. Ester 

Bir altın mineli ıaat (minesi kırık) Abdullah mahtr B. 
Bir pırlantalı pandantif b-r .altın btl•lk orta .. 
elmaıb (69) dirhem. Münire H. 

2. inci keşide 11 l\larttadır. 

Büyük ikramiye 

35,000· lira 
ı\ YRICA: 15,000 10,000 Liralık ikran1iye 

ve 1.0,000 i.)rahk bir mük<lfat. 
Bu keıidede kazanan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

-~ , 
İ<OLA, °KALAY, SABUN, MUM, 
TUTJ<Al ve Z'~llPARA rrıübaaya~ı 
Tütün inhisarf müdürlüğünden: 

lciaremiz için 75 kilo Kaol. 250 kilo Kalay. 600 kilo Sabun, 40 
kilo mum, 500 kilo Tutkal ile 4000 adet zımpara kağıdı pazarlıkla 
mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip nümunelerl görmeleri 
ve 8/3/g30 cumartesi günü •aat 10,30 da Galatada mubayaat ko
mlıyonunda bulunmaları. 

,.,,,.-:of'u"ôt> BA VRAMLIK ••~.w~~ 
~= Koıtüm, Çocuk elbiseleri, paltolar muıambalar ve 11 
';: pardöıülerinlzi l ~ 
~= . . 1' 1 Eminönünde: KAZMIRCI Ali Rıza 1 ~ 

\ 

Müe11esatından gayet ehven ftatla satın alabilirsiniz ; ~ ....... , •....•...•......••......................••.. ~ 
ı+ıvt~"~•• "Y":+fv~ .. ~ ' t+t 't+t"'4''"•••"~• •t••"'•••"~ ''l•"•••"•••~ ... ~ ••• v~v ... • •o&-v~v"" "'«.• .. 

C ~ST ANBUL VILA YETi DEFTERDARLIK iLANLARI ' 

--------------~-' SATLIK DÜKKAN HiSSESİ 
No. 8, Valde hanı altı, Çakmakçılar, 9 da 6 hf11eıl ıatıhktır. 

Mezk~r hl11enin tahmin edilen.kıymeti bedeli def'aten alınmak ıar
tlyle 700 liradır. $atıf muamelesi aleni müzayede uaulile 10 - 930 
pazarteıi aünü ıaat 14,30 de defterdarlıkta yapılacaktır. ( R.58) 

• • • 
SATILIK DÜKKAN 

N.12, Valde hanı altı, Çakmakcılar Tahmin edilen kıymeti be
deli def'aten abnrnak ıartiyle 800 lira. ıatıı muamelesi aleni müza
yede uaulile ıo-s-930 pazarteıf ıünü ıaat 14,30 da defterdarlikta 
yapılacaktır. ( R. 57 ) 

Piyanko n1üdiriyetinden: 
Şartnameıi veçhi le 2 000 adet kitap tab ettirileceğinden tab' a 

talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 6 mart 930 perfembe gü· 
nü ıaat 15 te piyanko müdürlüğünde müteıekkel tayyare cemi· 
yeti mübayaat konıiıyonuna müracaatları. 

14116 (2200) dirhem gümüı. Ayte Mediha H. 
1417• Bir bir liralık ziynet altını (85) dirhem güınüt Saniha H. 
14294. Bir roza rnafallah bir roza borof ( 380) dirhem 

güınÜf• Fatma Bedia H. 
14480 Bir roza madalyon btr roza marka yüzük bir 

gümüf çanta. Server H. 
14502 Bir altın ıaat bir pırlanta tektaf kıravat iğneıl 

bir elaıa•lı koldüğmeai takımı (6) parça. Ayte H. 
14511 Bir altın ıaat. Muıtafa Nihat B. 
U696 Yedi aıııkal inci iki roza yüzük (bir taıı kagıtta) Münire H. 

Yukanda tairnleri yazılı zevat aömüı ve mücevherat mukabilinde 
Emniyet Sandığından istikraz eylemlı oldukları meblağı vadesinde 
tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbarname teblii 
edildifl halde gene tediyel deyin eylememiı olduklarından ecna11 
yukarıda göıterilen merhunattan deyne kifayet edecek mıktarı ıan
dık ıatıf amiri ile icra memuru huz.urile 26 mart 930 çarıamba günil 

,. açılarak 27 inci per,eınbe ve 29 _uncu cunıarteıi günleri saat 10 dan 
16 ya kadar ve 30 uncu pazar ıunü •aat 10 dan 12 ye kadar ıandık 
aatıf amirliğindeki camekanda teıhir ve ıehri nıezhürun 31 inci pa
zartesi aün6 .aat 14 te Şehremaneti Sandal Bediatentnde bllmüzadede 
aatılacaiından talip olanların teıhlr günleri Sandığa ve aatıf gflnü 
mahalli müzayedeye ve tediyel deyin veyn temdidi muamele lıtf yen 
medyunların hitamı müzayededen e,vvel landık idare.ine müracaat 
eylemeleri Ulzumu JIAn olunur. 

Mümessili: Ramon Nuaro 

Gelecek program: 

Kohen Kelli Parlıte 

~~~~~~~~~--------
ADE~ıt İKTiDAR 

ve BEL GEVŞEKLiöirfS 
En müe11ir deva Seroln h•P" 

larıdır. Deposu latan bul Sır"' 
elde lskenderiye oteli ltUıaUııd• 
Ali Riza eczaneıldir. Tatr•f' 
150 kuruı poıta ile gönderilir· fr 
mirde ecza depolarında ve lrP1 

pazarındaki eczanede bulunur• (f1 
--~~~~~~~~-----

Zavi 
"' 

Bir maaı cüzdıtnı, takribeO 
kırk sene evvel bahriye mektl" 
binden aldığım ıahadetname, 11ır" 
fuı tezkeresi manrfften aldı,.
tasdikname eski resmi mühür411' 
altı adet fotuğraf ım yoklama lcj
ğıdı bir küçük torba iç nde le,. 
dairesieden ıehremanetlne kacı.t 
olan mıntakada kaybohnuıtut• 
Bulan "Yarın,, gazete1I idareb.
nealne getlrdlii taktirde melll* 
nun edilecekti. 

Kaıımpaıa fıkeleılnde 111ar 
kalı Hamallar katibi 

Ômer Sıtkı 

Emlak va Eytam 
Bankası 

Sermayesi 20.000.000 Türk lira91 

İNŞAAT ve EMLAK 

üzerine müıalt ıeraltle 

Para ikraz eder 

Bil'umum Banka muamelltJ 

lıtanbul Şubeıi Bahçekapı 

Telefon fatanbul : 3972 

Üsküdar 1 inci sulh hukuk ..-ta
kemeainden : 

Hakkı T ahıi n efendinin Oı
küdarda Ahmet çelebi mahall" 
ıinde açık türbe yokuıunda 26 
numaralı hanede mukim Zaf,.ıt 

bol ulu Mehmet, Ali, Ömer afal•r 
ve Fatma Seher hanımla fayı•ll 
ve müıtereken mutasarrıf old~ 
ları Üıküdarda Gülfem hatun .-
halleainde Karacaahmet cadd" 
•inde numaralı bir kıt'a .......... 
kabili taksim olmadıjından dO
layı bilmüzayede füruht auretlll 

ıuyuun izale.ine Üsküdar ,aaJll 
hukuk mahkemeılnden 6 ,...,., 

930 tarihinde karar verflınlf ,.. 
~u baptaki temyiz ibbarnaıo-1 .. 
nin tebliği aıraıında müddetalef" 
himln ikametıahları tahtı oıe~ 
huliyette kaldığı. cihetle tarihi , .. 
landan itibaren bir mah rnüddel'" 

le ili.nen tebllfat içraıı kararılt 
olmuı olduiundan gün zarfıO" 

e-
da hakkı temyizleri iıt1rnal etlll 
d ikleri takdirde hnkınil y•' 

klln kesbi katiyet eclecell ..,. .. 
lumları olmak iizere ilin oluDPI• 


