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Ekmek işi nedir ? Alikadar zan- Tütün ifil \ 
nedil · nzevatın bilmediği noktalar! 

ahkikatıişkal etmemek 
İstanbulda senede 144.000.000 ekn1ek sarfedilr ı için bekleniyoruz! 
Senede verilen 350.000 lira sigorta parasın-
d ( Herman Spırer ) TüUln 
an beher ekmek başına 10 para düşüyor?... kumpanyasının yolauzluklarına 

Ekmek huıuıunda yaptıfımız 
tetkikata devam ediyoruz. Bu 
husus hakkında alakadarlardan 
biri bir muharririmize ıu ıayanı 
dikkat ve rakkama müstenit ma
ldmatı vermfıtir. Bu suretle ıim
diye kadar bilmediilmiz bir ta
kım noktalar meydana çıkmııtır · 

lıtanbul halkı yalnız değir
lllenlerfn afgortaıından dolayı 

PIJasa ekmek baıına on para haraç 
~eriyor. 

lıtanbulun ründe 4000 çuval 
1lla sarfiyatı vardır. 

Bu unları iıtihıal için lazım 
olan buğdayların büyük bir kıs
mı ecnebi memleketlerden , bir 
miktarı c1a Anadolu ve Trakya
dan gelmektedir. 

Bu buğdaylar latanbulda me
vcut küçük ve büyük 12 değir
men tarafından ögütülmektedlr. 

Bu deAirmenlerln ıerme.yele
rinin kısmı azamını değirmen bi
naları, makinalar ve saire teıkil 
etliği için değirmenlerin her gün 
iıleye bilmeıine llzım olan bui-

Devamı 2 inci sahifede 

:ir türlül halledilemiyen ekn1ek işine ait bir resim 

~eyrisefain dedi koduları üzerine 
'tletme müdürünün söyledikleri: 
e~iı eğer şahsi düşüncelerimize kapılmış olsaydık 

\'ela yapılan keyfi muameleden şikayet d d.k 
Ar d ·k· h f · ... · 1 1 e er ı . a an ı ı a ta geçtıgı ıa de tenezzül bile etmedik! 

Bır kaç zamandanberi Seyri- l lnn z ( B. p 
••fatn ldareafnln bazı yolıuzluk- 1 ın ır aso ) meı'ele-
larından bahaetmfı •e bu huıuı-

1 
rlnd~n ileri ıeldifi iddiaıile idare 

lakı tlklyetlerin bir çofunu hatta meci'~I azalarına )'anhı malümat 
- ~ v~~l~r m imlerini kaydı ihtiyatla y · 
tellkld etdlllnıfz için neırlnde gü ~ ~ın ) Gazetesinin çıktıfı 
imsak bile eylemlıtlk. n en eri Seyrisefain idaresfn-

Haber Jaldılunıza ıare (Sadul- den Paso alınıı delili H 
lab) beyin A k z. atta, bir 
b n araya hareketinden mu he rrirlmlzln ( K d 

lr 
11
a0n .1~YYel S.Jriıefaln idare mesl ) dolayııile :.~a enl~e git-

lllec: •laue D9fli'Jatun b k uracaat edtl-
bazı dedi kod la ız akkında miı en ıarfınazar edilıni 

u r ohnuı, Def riya- Dev ıtır. 
• ~ anu 2 inci ıahifede 

E;~af sıgorta işleri müt~rekede 
. ıyos efendinin eline g · 

Piyos, umumi harpte düş- eçınış! 
?1.an tab~ası~dan olduğu 
ıçın hapıs mı ediln1işti? 
F~ansız kun1andanının zo
rıle yapılan sigorta işleri! 

Bu hafta çıkan Fransızca (Pıt) 
lllecnıuaıında meıbur ılgortacı 
( Plyoa ) efendiye alt çok dikkate 

tayan bir karlkatGr çıkmııtır. 
l Çok manidar olan bu karlka
llrG &Jnen neıredlyoruz 8 h 

auatakl • u u- .ı\ 
'8iadecl JUUDız 4 Gnc(i sahife- ı lıis!J.11 Pi~osıın Kuvvetli kafası bir 

lr. memleketın en bıiyük iradınu deyer 
- Pst mecmuaıından _ 

dair neıretmekte oldufumuz 

reımi vesikaları ıimdllik ke
siyoruz. Maksadımız yapılan 
tahkikatı ııki.l ebnemek için 

bu neırf yat neticesinin alacağı 
ıekle talik ediyonız. 

Çünkü memlekettn yüksek 
iktısadi menf aatlnl bozmaga 
çalııan fbu yolıualukların ki.

milen meydana çıkarılması en 
büyük emelimizdtr. 

HükdmetJn tahkikatı netlce

ılne dört gözle intizar eyle
mekteylz! 

' , 

• 
idam ıkararı )........__ 

Kazanlı Caferin idanu 
tastik edildi 

Ankara, 6 (Huıuıi) 

Kazanın hamam köyünden 

( İımall oflu ıMebmedl) gece çar
dafında aileille birlikte 9ld4rmüı 
olan (Kazamn) Halllll• 1'6yl\nden 
Bekir oflu Cafer hakkında veril

miı olan idam karan taıllk edll
mlıtir. 

zc: 38ii'98 

Temyiz azalığı 
-JI cı it 

Yakup Rasim Bey temyiz 
azası oldu 

Ankara: 6 - Münhal bulunan 
teylz mahkemeıl azabfına lzmır 

alır ceza relıl Y akup Bey intihap 

edllmlıtlr. 

Oda azaları 
Ankara: 6 - Ticaret ve Sa

nayi odalan .zalan ve müıtabde
mfnfn haklarında yapılacak taki
batın Devlet 111eınurlarına tatbik 

e dilen kanuni ınuameleye tabi 
tutulmaları tekarrür etmiıtfr • _.,.,.:<'-
Af ganislanda 

En1anullah·'ra;n akraba
ları tevkif edili yor 

peıaver 7 ( A.A. ) 
.. R Sabık lural Eına-euter ,. 

nullab ha kalll biraderi Eınl-
nın • Ab· 

nullah han ile tıcarı memuru 
dülhakım han ve Emanullahın 
ak b dl~er bir zat tevkif ra aıından • .. .. 
edilerek meÇbol bir ıemte gotu-

rülmüılerdlr. 
~ . .... ~44 

Yunan sefiri 
Dün akşam ansızın 

Ankaraya gitti 
Yunan Sefiri MGıyü Pollhron

yadlı dan akıam ekıpreıle tekrar 

ansızın Anbraya gttmlıtlr. 

Müheyyiç n~şriyal hakkındaki 
davamız ayın yirmi ikisine kaldı! 

Mü~yyiç neşriyattan dolayı aleyhimize açılan dava 
dün ikinci l cezada ruyet edilmiştir. 

ARl F OUL'Ç ve mıiılafaa vekilimi: 

Geçen Kanunuevvelln sekizin
de gazetemizde çıkan lamel Pa-

i.i cumhur muavinliğine 
ıanın re 
alt bir haber üzerine gazetemiz 
meı'ul müdürü ve ıahibl (Arif 
Oruç) Bey aleyhine blr dava 

ikame edtl•ltl11' 

Bu clanya dl\n ddnd cesa 
mabkem .. ınde baılanmıt ve iddia 

(Arif Oruç) Beyin ceza 
makamı 

(16l) inci maddeıl mukanunu 
clbldce teczfyeılnf talebetmlf tll'. 

MGdafaa vekilimiz (İrfan Emin) 
Bey ıazetemlzde lntiıar eden ha-

e:=z 
GAZETELERDEN: 

• 

j UF. L\' EJI i N Beyler malı/\cmede 

berin efkarı tehy!ç edecek ma
hiyette olmadığını uz.un uzadıya 
o.nlatmıı, iddia makamının tale

bine dört eıaılı noktadan ltlru 

ederek Arif Beyin Beraatlnl lı
teınltllr. 

Neuoecie(Akbaba)luet••llMh 
çıkmıı olan çıplak bir reımtıtdcletle 
tenkl t etmek üzre gazeteye konu

lan aynı reılmden dolayı aleyhlmiae 

açılan diler dava evrakının cel

bine ve muhakemenin 22 Şubat 
tarihine talikine karar verllmltUr. 

: ? 

Süslü hanımlar 
muallimlik edemiyecek 

- Desene bize istifa düştü! 



Sahife 2 

Ekme • • 
Si 
"' ~~.-

Birinci sahifeden devam 

dayları kendileri peıinen ıatın 
almaia iktidarları olmadığından 
aldıkları L buğdayları Bankalara 
terhin ederek borç para almağa 
mecburdurlar. 

Bankalar bu borçlara muka
bil değirmenlerin ıllolarındaki 
bufdayları mühür altına alırlar. 

Ödenen borç nispetinde silo
lardaki puğdayların mühürlerini 
fekkederek değirmencilerin öğüt-

meslne müsaade ederler. 
Değirmenciler bazen para ye

rine öğütülmüı unları Bankalara 
terhfn ederek yerine öğütülmek 
üzere o nispette buğday üzerin
deki haczi refettirirler. 

Değirmenlerin buğday alım 
ve un satım muameleleri bu ıe
kilde olduğu için bunlar Banka

ların tahta tahakkümünde kalırlar. 
Bu muamelelerden dolayı bir 

çok para farkı, faiz, komisyon, 
ılgorta ücreti gibi masraflara gi
riftar olurlar. 

Tabiatlle bu masraflar bulfday 
fiatlarına inzimam eder, unun 
fiatı yükselir ve ekmek te pahalıya 
mal olur. 

Ekmeği ucuzlatmak! için para 
farkını ve faizleri azaltmanın 

§imdilik imkanı yoksa da masarifi 
ıalrenin tenzili mümktndir. 

Halkça bir fikir elde edilmek 
üzere ıu masrafların en azı olan 
ılgorta ücretlerinden dolayı ekmek 
baıına kaç kuruı bindiğini hesap
layalım. 

Yukarda yazdığımız veçhile 
• lstanbulda mevcut 12 değirmenin 

binalarıyla makine ve sairesinin 
bankalardan buğday ve ya un 
terbini mukabilinde alınan para
ların .temini için yapılan sigorta
ların ve nakliyat sigortalarının 

ücretlerini birer birer heıap 

ettik. 
Diğer zahire tüccarları nan ver· 

dikleri ıigorta ücretleri hariç 
olmak üzre yalnız i 2 değirmen 
vatıtasiyle verllen sigorta parası
nın senede 1350,000 liraya baliğ 

olduğunu kemali hayretle gördük. 
Günde 4000 çuval un ıarfiya

tına ve hl r çuvaldan 1 00 ekmek 
çıktığına nazaran yevmiye lstan
bulba 400,000, ve se:ıede 144 
milyon ekmek sarfedildlği anlatılır. 

Bir ekmek 16 kuruı olduğuna 
göre senede sarfolunan 144 milyon 
ekmeğin bedeli 23,040,000 lira 
tutar. Bu hesaba nazaran yalnız 
değirmenler vasıtasile senede 
verilmekte olan 350,000 lira si
gorta ücretfnden ekmek baıma 
1 O para masraf düıtüğü meydana 
çıkar. 

Diğer zahire tüccarlarının 

verdiği ılgorta ücretleri, banka
ların faizleri, komisyonlar vesalr 
bin türlü masraflar ve bahuıu :; 
para farkı hesap edilece· o'· :-" 
buğdnay i mustalısillerJn' "~rine 
büyük bir ıey geçmediği halde 
bir ekmek fJatmın dörtle birini 
maıraf teıkil ettiği teessüfle 
görülür. 

Şu hale göre emanet iktısat 
müdürü Kemal Ômer beyin söy
lediği gibi ekmek pl\halılı,ını 
yalnız fınncaların f htikarında 
ararnayıp daha gerilerdeki ellerde 
aramak lazımdır. 

Geçen ıene sigortacılar ara
ımda rekabet mevcut oldu~u ve 
tarife hlecburi bir surette tatbik 
edilmedi At için değirmenciler, 
sigorta ücreti olarak bu ıene 
vermekte oldukları paralnrm an
cak dörtte birini veriyorlardı ve 
her masraf ta bu ıekilde oldu
;undan geçen ıene buğday daha 

B. . Meclisi 
~ 

A1aaş kanunu layihasına 
bir fıkra ilave edildi 

Ankara : 8 - (A.A.) 

Büyük Millet Meclisi bua-ün 
Reis vekili Nurettin Ali Beyin 
riyasetinde toplanmııtır. Maaı 
kanununun ikinci maddesine bir 
fıkra ilavesi hakkındaki kanun 
layihası müzakere edilerek kabul 
olunmuıtur. Buna nazaran ancak 
nakil ve tahvil edilen memurlara 
harcırah tediye emri verilmek
alzfn memuriyetleri tebllg edile
mez. Şukadar ki harcırahsız veya 
müstahak olduğu harcırahın bir 
kHmı fle gitmeli rızalarlle kabul 
edenler bu hükümden müstesna
dırlar. 

Bundan sonra 7 haziran 1926 
tarihli gümrük kanununa müzey
yel mevat hakkındaki kanunun 
nunun beıincl maddesinin tadili-

ne dair a~ağıdaki kanun layihası 
kabul edtlmiıtir: f 

İthalat beyannameleri taalluk 
ettikleri e§yanın tabi olduğu tek
lif ve resimlerin ve muayene ne
ticesi terettüp edecek para ce
zalarının tediyesini icap ettirir 
bir taahhüt Türkiyeye ithali 
memnu olduğu cihetle hudut 
haricine iadesi lazımgelen e§ya
nın beyannamed~ gösterilmi§ bu· 
lunmak ıartile resim alınmaz. 
Türkiyeye ithal edilmek üzre 
gümrüğe beyannamesi verJlen 
e§yanın ithalinden sahibi vazge
çecek 9lursa du eıya gümrük mü-

dürü veya müfettfıleri dahilfolmak 
llzre en az üç zattan mürekkep 
bir hey'et tarafından birer birer 
muayene edilerek para cezasını 

veya musadereyl icap ettirmediği 
· sabit olduktan Ronra talebi ka

0

bul 
olunur. Muayene netlceııi para 
cezasını icap ettirir bir hal görü
lürse talebin kabulü eıyaya te
reddüt edecek para cezasile sair 
teklif ve resimlerin tesviyesine 
bağladır. Şukadar ki mal sahibi 
bu kabil eıyayı gömrüğe terket
mek istene ~ endbinden yalnız 
para cezası alınır. Muayene ne
ticesi kaçak e§ya görüldüğü tak
dirde musadere ve kaçak hüküm
leri tatbik olunur. 

Meclis Perşembe günü topla
nacakbr. 

İzmirde zc lzele 
İzmir : 8 - ( A.A. ) 

Dün gece ıehrimizde 2,47 de 
hfrl hafif diğeri çok şiddetli ve 
sabah 8 de biribiridi müteakip 
iki hafif hareketi arz olmuııa da 
hiç bir hasarı mucip olmamııtır. 

pahali iken, un, bu seneye nls
petlı ucuzdur. 

Şehremaneti lktasat müdürü
nün bu itleri etraflıca kavraya
mamıı olduğunu ıundan anlıyo
ruz ki 26-11-29 tarihinde Hamit 
imzasiyle kumpanyalara 2230 
numaralı bir tamim göndererek 
sigorta kumpanyalarını Şehrema
netine ait sigortaların Hatla
rından tenzilat icrasına davet edi
yor. 

Şehremini muavini Hamil bey 
ayni zamanda Piyosun emri al
tında olan milli sigortanın mura

ı kibl bulunduğu için ; bu sene 

YARIN 

İadei mücrimin 
Sof ya · (Hususi) 6 

Dün Türkiye Cumhuriyetlle 
Bulgaristan arasında 1929 senesi 
nihayetinde (Ankarada) imza edi
len iadei mücrimin tttlafnamesi 
meclisi mahsuıunda müzakere 
edllmtıttr. 

Bu ttflafnaınenln imzasından 
evvel:1923, 1924: ve 1929 ıene
sinde. Yugosla\'ya, Romanya ve 
Yunanistanla Bulgaristan arasın· 
da taatl edilen ve cinayetle maz
nun ve mahküınların iadesi hak
kındaki itillfnaıneye umum Bal
k1t.n komıu hükumetlerinin ru
yet edilmesine karar verilmiıtir. 

iranda 
~-

İlk defa olarak bir ecnebi 
idn n1a n1ahkt1n1 oldu 

Tahran 8 (A.A) 
Yunanlı bir karı kocayı öldür

müı olmakla maznun bir Rus ida
ma mahkftm olınuıtur. Ecnebi 
tebaasından birinin bir lran mah
kemesinde muhakemesinin yapıl-

ması ve maznunun idama mahkllm 
edilmesi ilk defa olarak görül
müıtür. .. " 

Orfı idare 
Riodejanero, 8 (A.A) 

Brezilya refıicümhur muavini 
M. Melloyanna. ya yapılan sul ka
sıttan sonra Vukua gelen bir ar· 
bede esnasında 5 kit t ölmüf, 16 
kiti de yaralanmııtır. Minas Ge
raes hüküıneu dahilinde örfi ida
re ilin edllrnııur. 

Bir başkası 
~(·-

Bu sefer bir de r<:İsicün1-
hur muavinini yaraladı 

Riodejanero, 7 (A.A.) 

Mechul bir ıahıs relıılcümhur 
mua vininl tabanca ile hafif su
rette yaralamııtır. 

l\lüddei unıu111i vazıyet etti 
Paria, 7 (A.A) 

Ciheti adliyeden vuku bulan 
tikAyet ve polis tarafından yapı 
lan tahkikat üzerine müddei u
mumilte ceneral J(outferpoff'un 
gaybubetı mes' elesine vaz' ıyet 
etınittir. 

Belçik kralı ve kraliçesi 
~1ısırda 

Brükıel (hususi) 

Kral \'e KraUçenfn Mısır zl
~aretlerl tarihi henüz resm.en ta
yin olunmamıı ise de martın tik 
haftası Kahireye muvasalat ede
cekleri muhakkaktır' 

sigortaların tenzilat yapınıyaca
ğını bilroeli, beyhude yere ıirkü
ler tabettirerek Şehrernanellnl 
masrafa sokmamalı idiler· 

Canlı bir misal 
Edirnede Son günlerde zahire 

fiatları tahminin fevkinde ucuz
lamııtır. Geçen hafta sonunda 
borsada arpa 5 kuruşa, çavdar 7 
kuruıa satılmııtır. Zahire fiyat
larındaki bu dütüklük üzerine 
1 inci nevi ekmeklerde 60 para 
tenzilat yapılarak 15 kuruıa sa
tılmağa baılanmııtır. 

Ayan meclisinde 
_,...p..o..ı,. 

da yak ziyafeti veriln1iş 
Cap, 8 (A.A) 

Ayan meclisinde muhalefet 
. fırkası azasından M. Varvick 
M. Boydell ~tarafından, araların
da çıkan bir kavga esnasında 
doğülmüı ve kendini kaybetmiı
tir. M. Beydell ayan reisine 
tarziye vermiıtir. 

Bern sefiri ~lünür B. 
Ankara, 8 (A.A) 

9 Şubat~ 

M. Fokos 
~(-

Dün konıisyonda nıeşgul 
oklu 

Mübadele komisyonu Yunan 
delekesl ve Ankarada müzake· 
ratı idare eden Müıyü foka• 
dün mübadele komisyonuna ee· 
lerek komisyon erkanile teınar 

larda bulunmuıtur. Müsyü foka· 
sın bugün Atfnaya harekeli 
muhtemeldir. 

Tevfik KAmil B. dün istirahat 
ederek vakit geçirmlt olup ko· 
misyona gelmemfıttr. -----
İki mevhum hükumdar 

arasında 
Buradaki Fas mümeaaill Si 

Kaddur bin GabritFaı EmtrJ ta" 
rafından gönderilen birinci rül" 
peden alevi nlıanlni Punus Be
yine takdim eylemlıtlr. 

Britanya - Hicaz arasınd9 
Ciddedeki Büyiik Britanya 

Konsolosluğunun Sefaret derece
ıine çıkarıldığı resmen ilan olun
muıtur. ......................................................... 

Çek ve poliçeye ait ahkamı 
kanuniyenin tevhidi hakkında 15 
Mayısta Cenevrede inikat edecek 
olan konferansta hükO.metlmizl 
Bern sefirimiz Münür B. temsi 1 
edecektir. 

Nutukla olursa Şikago bankası da ıskonto 
fia tını indirdi 

Delhi, 7 (A.A) 
Bir samiin muvacehesinde Vatinaton, 7 (A.A.) 

bir nutuk söyliyen Hint valU u- Şikagonun federal rezerv baıı' 
mumisi lngilterenln Hindistanı kı ıskonto flatını yüzde dörde 
di~er muhtar domlnyonlar "dere- indirmiıtir. Cleveland, Dallas ve 
ceslne getirmekten baıka bir ga- Minneapolis federal bankaları 
yesl olmadı~ını bu müfritler ne da ıskonto flatlarını yüzde dört 

buçuia indirmltlerdir. 
yapmağa teıebbüs ederlerse et· 
sinler kanunu hakim kılmağa ve Avusturya Başvekili 
nizam ve asayiıt kayit ve ıartsız ltaJyada ziyaretlerle 
temin etmeğe azmetmfı oldutu- meşgul 
nu beyan etmiıtlr. R m 7 (A A ) o a, . . . 

İçtin1ai sigorta kanunu Papa ile kral birbiri nlmütea-
Paris, 7 (A.A) kip Avusturya Baıvekili M. Scho

ber'i kabul etmı· •tir. 
Meb'usan meçllsi, M. Tardı- ~ 

eönün huzurile içtimai sigorta- Grev devam ediyor 
lar kanununun tatbikı hakkında- Bombay, 7 - (A.A) 
ki istizah takrirlerini milzakere Demiryolu atelyelerindekl 
etmiıtir. 12, 500 yerli amale grev illn el" 

Bulgar Yugoslav hudut mittir. Hareket ıubeslne menıuP 
6,000 amele de keza arev halin" 

protokolu dedir. Bombay ıubesi müıtesn• 
Belgrat, 7 • (A.A.) olmak üzre gerek yolcu ve ge" 

Hudutlara dair Bulaar-Yu- rek marıandiz servislerinde lnkı• 
gosla v protokolu imzalanmııtır. ta yoktur. 
_;;..--------------------~-------- .~---~~-----
Seyrisefain dedikoduları üzerine 
işletme müdürünün söyledikleri: 

Birinci sahifeden devam 

Esasen Pasolar ( İktısat vekil- rinin değil milletin malıdır. (YB" 
letinin) emrile verilmektedir. Dün- rın) gazetesinde kendi aleyhleri" 
yanın her tarafında gazetelere ne çıkan bir yazıyı müteakip Arı'' 
Paso verilmek adettir yoksa paso

yu ne Sadullah bey ve ne de İılet
me müdürü Bürhaneddln beyin 
kasalarından letfedilen bir ıeydir. 
Onu Millet veriyor ve Millet 
ödiyor! 

Bu gibi küçükçe dedikodular-

da bulunmak yakıııksız ıeylerdir. 
Diğer taraftan daha açıkça söyle-

mek isteriz kt:Eğer bir ıahsi menfaat 
peıinde koımuı olsaydık, İtletme 
müdürü Bürhaneddtn Beyle Sa-

dullah Beyin her gazete gibi 
( Yarın ) gazetesine de verilen 
Seyrisef atn ilanlarını kestirtmek 
ernrini verdikleri zaman bu ( nev 
icat ağız kapamak ) usulüne te
veuül ettikleri zaman Seyrfsef ain 
aleyhine olan ılkayetlerl yazmaz 
ve ilA.nları almak isterdik. 

Fakat, Bürhaneddin Bey de 
iyi bilir ki huna asla tenezzül et
medik. Seyrisef ain müdürü Bey 
{muhterem pederinin kaaaneslne 

r ait ilanları değil Türk milletinin 
hgemizerine mahsus ilanları ga~e
telere veren birer hizmetkardan 
baıka bir ıey değildir,) 

Seyrisef ain idaresi de kendile-

dolu ajansı iltınat acentesine ya1/ 
dıkları emir aynen ıudur : 

No: 321 

23/1/930 

İlanat acenteliğine: 
İı' arı ahi rekadar, ilanlarıın•ıl; 

Yarın gazetesine neırettirilmeıııe 
rica olunur efendimi 

İıletme ve güverte 

müdürü 

Görülüyor kf, Seyrlsefafn ı~': 
resi tam ( 1 6) gün evvel bu küçi.11' .. 
lüğe düıtüğii halde biz (16) gil:, 
denberi pek sarih olan bir h•" 
aramağa tenezzül bile etmedik· 1' 

Şimdi sırası kelmiıken Pe1 .. Hakıtnas olduğunu iyice bild1ı ) 
miz (lktısat Vekili Şakir beyde" 
soruyoruz: 

e" 
Bu kadar garezkarene h"rde 

ket ettl~l yukardakt (emirle )dnrO 
tahakkukeden Seyrisefain ıııO 1 

1 1•' babasının çif tlifine ait l 311 'l/e 
mı (gakkın ağzını kapatın•" ele 
haklkatı karartmak içfn .• ) elifl ti" 
silah olarak kullanmak ceı•re 
nl kendinde buluyor? ıııdf 

(Hotanto)da bile böyle le 
ütllo 

ve keyfi muamelelere 111 

edilmezi 



9 Şubat 

Evkaf sigorta işleri mütarekede 
Piyos efendinin eline geçnıiş! 

-·••l>M ~···--
Birinci salıifı'den devam 

Reımi devairin ılgortaları 
meı'eleıl gittikçe ehemmiyet keı
betmektedir. Tahkik ettiğimize 
ıöre elyevm ıigortacılık itlerinden 
memleketi birçok zararlara ıo
kan { Piyoı ) efendi, mütareke 
zamanında düıman kumandan 
ve zabitlerfle birçok itler yapmıt 
ıene devlete ait bir çok sigorta 
meselelerini cebren kendi lehine 
halletmefe muvaffak olmuıtur. 

Diitman devletler tabaaıın
dan olduğu için umumi harpte 

kule dibindeki ( lngiliz ) mekte
bine hapıedilmit olan bu zat 
ınütarekede doğrudan doğruya 
Franıız kumandanına müracaat 

ve ( Reji ) müdiriyeline hitaben 
aldığı emJrle ( Reji ) sigortalarını 
aldığı gibi, yine ayni tazyik ve 
tehdit vaaıtaıtle Emniyet sandığı 
itlerini de almiıtır. 

Kambiyo 
~4-

İhtiyaç listesi dün geldi 
Kambiyo alım ve ıatımı bak

landa tanzim edilen ihtiyaç listeıi 
•e doviz talimatnameai dün Maliye 
•ekiletinden ıehrimizin alakadar 
ınakamabna teblil edilmlıtir. 

iktisat mecllıi umumi katibi 
Nurullh Eaet Beyin rf yasetinde 
umumi milrakaba komlıyonu dün 
yine bir lçUma aktederek 40 mad
deyi lbUva eden bu talimatname
nin hututu eaaılyeıi hakkında 

bazı m\izakeratta bulunulmuı tur. 
Kambiyonun naııl ve ne gibi ih
Uyaç karı111nda alınıp aatılabile
ceğJ hakkında ııt.rih maddeleri 
havi olan bu talimatname iki gün 
IOD'ra tatbik edllecekUr. Talimat
llame bqan allkadarlara tevdi 
tMlilecekUr. 

Yeşilköy hırsızlarının 
muhakemesi 

Bu zatın yine o devirde (Ev
kaf) itlerine de burnunu soktuğu 
iddia edilmektedir. Bil' ahere bu 
zat evkaf idaresi sigortalarını 

her naıılıa elinde tutmağa mu
vaffak olmuttur • 

H_atta, ( 1926 ) senesinde 
Hükılmetçe tasdik edilmiı olan 
tarifede azami fiat ( Binde yir
mi bet ) olduğu halde Evkafın 
ahtaP binalarını ( binde otuz) la 
sigorta elmlttlr, 

itte bu muameleler açık açık 
göze batmaktadır. (Tarifeden ) 

fazla fiatla sigorta yapmıı olma
sından dolayı, ( mürakabe ka
nunu mucibince) Piyoı hakkında 

takibatı kanuniyede bulunmak ica
betmektedir. 

Sigortalar mrakezi daire 
komiseri (Zühtü ) beyin nazarı 
dikkatini celbederiz ! 

Limanda 
-<)~-

Son bir aylık faaliyet 
1930 K. Sanlsfnde limanımıza 

618 Vapur gelmiıtir. Bunların 
mecmu tonası ( 1,166,241 ) ton
dur. Limanımızla (212) Vapur 
muvaaele yapmıı ( 406) vapur 
tranılt olarak boiazlardan geç
mittir. 

Çanakkaleden 283 gemi geçmiı, 
94 dü limanla muamele yapmıt 
189 vapur transit geçmiıttr. 

Kavaklardan 335 vapur gel
miı limanımızla ( 118) : muamele 
yapmıı 212 transit geçmiıtir 

Limanımıza gelen vapurlardan 
35 ltalya bandıralı 91. 615 ton ln
glliz bandıralı 34 vapur 19,130 
ton, 38 Yunan vapuru 59,398 ton 
Franuz 4 vapur 5719 ton, Alman 
3 vapur 1762 ton, Romanya2 va-

pur 12,419 ton, Rua 7 vapur 25528 
ton, Norveç 3 vapur 9605 Cton, 
Hoalnda 10 vapur 25503 ton. 

Yeıilköyde madam Kereıte- Belçika 2 vapur 7 3 7 8 tondur. 
t&Janm evini ıoyan hıraız kum- Türk ıancaiını hamil 131 va-
~~aıının muhakemeıine devam pur limanımıza gelmlı ve bunla-
~·· bazı tahltler dinlenmit ve nn mecmu tonaıı 129 ,009 ton-
ıwq le.lıitlerln ifadelerine nazaraa dur. 
~unlar laUcvap olunmuı, T6rk ıancağını hamil 40 va-
~akeme bqka bir sGne talik pur 36 ,4 79 ton Kavaklardan, 9 ı 
0 uıunuıtur. vapur 52,530 ton Canakkaleden 

Va tınan Apustol ıelmtı ve 21 Türk vapuru transit 
Liman ılrkeU müdürü Hamdi olarak geçmtıtir. 

BeJln pederi Tevfik Beyin vefa- ---------
laQa aebebıyet -.ermekle maznun Resim ı i ay 
•atman Apoıtolun muhakemeıine 
d -~c-

Gn birinci cezada devam edil- f)ünkü muhaken1ede n1ü
mı,,r hadlıe mahallinde bir keııf d f 
icraıına karar verilerek muhake- a aa şahidi dinlenmesine 
me batka aGne talik edılmltlir. l<arar Verildi 
Müskirat müdürü gtldi Resimli ay nıecnıuaııaleyhfne 

M6ı1'lrat mGdirl umumiıl açılan davaya dün s b h 
A B a a alır ••m ey Ankaraden avdet et- ceza mahkemesinde dev d 1 
mtıtlr. M am e i -

dl. aznunlardan Eıntn T- k 
"rakbc ) urdu ) atakları beyin Qzerine gitmtı olduğun;~n 

h:Z) İt cdj)"' Or eıas davaya giriıilmesine karar 
T6rk maarif cenıİyeU talebe verllmlıtir. Mndafaa vekili lrf an 

yurdu yataklari tezyide karar Emin B. müdafaa ıahldi lkameıi-
vermlıttr. Yatak miktarı flmdtltk nl talep elti. Müddeil umumi 
200 e lblll edecektir. Bundan muavini tahkikatın kü d d 
ba k A k d d b" fa ın an f a n ara a a bir yurt teıiı ıonra oy le bir talebin kab 

1
" 

edilecektir. Bu yurt cemiyet tara- imkan olmadığını b u une 
fından teıkil edilecek olan koleJ·e H ki l eyan etti 

a m er müzakereye k ld . 
eaaa olacaktır. Maarif cemiyeti Bir müddet ıonra müd f çe i 1. 
lata b 1 1 a aa vekili 
L_ n u mümeaaili Cevdet kerim rfan emin Beyin taleb· i k 
uey cemiyetin heyeti merkeziye l d ğ ın n abul 

o un u u ve IDüdaf aa h d l'elıl olan nıeb' N f A ıa i l din-
din lata b l uı a i ~uf Bey lele bileceği hakkınd ki karar 
bu mea'~euha'kk:rdlf cemiyetinde tefhim edildi. a 

n a aörüımüıtür. -· 

YARIN 

itiM 
30 bin sterling 

Filistin hükumeti 
Belediyelere yardım 

ediyor 
r a/ adan ya=ılıyor: 

Siyoniıt gaztelerlnden ( Du
vu rhayim) diyor ki : 

Filistin Beledfyelerlne muave
net için Filistin hükO.meti 1930 
senesi bütçesine 30,000 lnglllz 
lirası tahsisat koymuı ve bundan 
Yafa belediyesine sekiz bin Ura 
vermiıtlr, fakat ıırf yahudi 
beledeıi olan Telebfp Belediyesine 
bir para vermemtıtlr, 

Bu havadlai vennekle mez
kur gazete giiya hükO.metin ya
hudilerden ziyade araplara tesa
hüp ettiğini anlamak ve efkarı 
umum iyeyi aldatmak istiyor· 

Ancak, hükumetin Telebip 
belediyesinden alacağı olan 
yetmiı beı bin lngtllz Uraıından 
vaz geçmiı olduğunu unutuyor. 

l\1ısır ve Hint pamukları 
lskencleriyeden bildiriliyor: 

Burada iplik ve pamuklu men
ıucat fabrikalarından biri hnkO.· 
mete müracaatla iplik ve men· 
ıucat fabrikalanmn rekabeti 

r yiizünden mühim miktarda zarara 
ofradıiından bahfıle daha ucuz 
olan Hint pamuğundan getirerek 
yerli maille karııtınnak ve bu' 
ıuretle zararın bir kısmını olıun 
telafi etmek f çin mClaaade lıte
miıtir. 

Dünyanın en adi pamuğu olan 
Hint pamuğunun Mıaır pamutu 
ile karııtırılmaıı yeril malin ıöh
retlni bo:acafı gibi her zaman 
Hintle mevcut pamuk haıtabk
larının ıfrayetini mucip olacağı 
cihetle bu talebe bGkdmet mGıo
ade etmemııur. 

Ayni zamanda M11ra Hint pa
muğu getirerek yeril mal ile karıı
tırılmak ihtimalini d6tiinen 
hükumet buna meyaan verllme
meıini gümriik idarelerine emret· 

miıtir. 

· Yafa portakalları 
Yafadau yazılıyor: 

Bu ıene portakal mahıulil, 
Jspany:ı portakallannın rekabeti 
yüzünden lngtlterede pek ucuz 
ıatılmaktadır. Bu yüzden porta
kal! tüccarı kırk bt11 lira zarar 

etmlıtir. 

Londraya 
~;«-

Müdafaai hukuk için bir 
hey'et ~diyor 

Kudıisten ııa:ılıyor · b ti 
f illıtİn iılim ve iri• yan 

h kukunu mudafaa 
araplarının u d k 1 n 

azimet e ece o a 
için Londraya 1 h k ında 
, , " d rtlmemeı a a 
ney etin gon ~ komiserine tel-
lngillz fevkalade 

1 11.Jıx..ı d n em r ver ""15"' 
arafla Londra a 

1 
k ..1...ıa 

bu emr ya ıua 
ve komiserin ğf d fr deve-h , ,,dece ne a 

ey ete teblig SavU11uap ga-
ran eden ıayiaYI k mala.mata 
zetesi, aldıfı oıe••U 
fatinaden teksf P ediyor. il 

S . ede ümm er 
urıy . 

" azılıyor. 
..,amdan y Lübnanna okuyup 
Suriye • 8 la • ahrum olan rın 

Yazmaktan mim k fizre Fransa 
miktarı anlatı a 
f evkalide Komiaerltii tarafından 
Y t 1 re.mi tadat netlceain-
ap ırı an i d 

de Lübnanda yüzde 4o, Sur ye e r ........................ ~ " . "•!>t i<ıl<t..,._ 

• ÇOCUK HAFTASI : Zekaı B. şehrimize geliyor 
• 28 nlaanda ba ı k : Dainler vekili Zekai Bey bw 

yilzde 77 Ale•ilerde yGzde k85 
ve diirzl 'dafında yiizde 9S 0 u
yup yazma bilmeyenin mevcut 

' ıyaca tır • ka,. m'i.. k d p 
••••••• ~~ " ...... e a ar ariıten ıebrlmlze 

••••••••••••• .. ••..,.. ıelecekttr. 
oldulu anlaıılmııtır. 

Bu tadat erkek ve kadına 
f&IDlldlr. 

Sahife 8 

1 

M e m ·ı e k e t h ·;, b e r Le r i 
İzn1itte veni nahiyeler 

ol 

bmite Dahiliye veklletlnden 

ikt ısa t vekaletinin bir 
tebliği 

lzmir mıntakaıı dahilindeki vi
layetlerin bu ıeneki zer'lyat mık
tarı ile hali hazır vaziyeti ziralye
ılnin geçen ıeneye nispetle, mu
kayeıeli bir cetvel halinde bildi
rilmeai lktııat vekaletinden ziraat 
müdürlüğüne bıldirilmlttir. 

gelen emir mucibince İzmit vila
yeti dahilindeki mevcutlara ilave
ten teıekkül edecek nahiyelerin 
tekarrür eden isimleri ıunlardan 
ibaret bulundufu haber abnmıtlır • 

Feci bir kaza 
lzmirde Hasan namında bir 

Şoför, mua vinl Sökeli Ahmedi 
yanına alarak Alıancaktan tele
fonla otomobil latiyen bir zatı 
almak üzre giderken kırmızıay 
anbarı kartıaında otomobilini de
nize uçurmuıtur. Ahmet tiddetll 
bir darbe ile otomobilin camını 
kırmıt ve arkadaıile beraber dı
ıarı çıkmaia muvaffak olmuıtur. 
iki kazazede derin olmıyan deniz 
kenarından kolaylıkla ıahlle çı
kabilmlılerdfr. 

Fırtına devam ediyor 
Bir haftadanberl devam et

mekte olan fırtınadan , Adalar 
denizi açıklarında bulunan bazı 
vapurların Fethiye limanına iltica 
etmek mecburiyetinde kaldıkları 
lzmir Ticareti bahriye müdürlü
lüne gelen telıraflardan anlatıl-

mııbr. 

Gümrük resmi 
->~-

Irakta artırıldı 
BaDdattan bildiriliyor: 

Irak hilk6meU gümrilk tarlfe-
ıine tütün,bira,iıplrtolu meı~bat, 
bakkaliye mallan ve ipek ruau-

munu arttırmıtbr. 
Bu meT&dın bG)'(lk bir kıamı 

ipıtltere ve Htncllataadan .. ı
mekte ıdl. 

Yahudilere boykot 
rafadan yazılıyor: 

Flliıtlnde i ahudtlere karıı 
illn edilen boykot, h6kdmetl 
ittihaz ettiii tedabire raAnıen ilk 
ıtddetile devam ediyor. Bundan 
Sionlaterin pek ziyade ııkılmakta 
oldukları anlatılıyor· 

Son ıünlerde Yahudi ıazete
leri bu boykotun netJceıinden 

1 rln mutazarnr olacaklarınarap a 
dan aebze, ıüt, tavuk, yumurta 

1 Dda keaat olacağını Arap-
satıt an 
lara alt emllkfn bot kalacağını 

ıar Bu tellt pek ııkıldık
yazıyor • 
lannı göaterf yor. 

Sultan paşa Atraş 
Btrultan yazılıyor: 

Cebeli l)(iruz R6eıa11ndan 

1 Franıızlara karıı ıon Dürzi o up 
harekatını idare eden Sultan pa-
ıa Atraıın lrana veyahut A vıu· 
paya gldeJek o,rada yerle'9cellnj 
bazı t~ yazmıılardı. 

MuıpaileJ.bln yaJw\larınd1~n 
biri bfı haberlıerl reddederek tll-

yor ki: 
-.f..- pdJ. ikamet ettiği 

Vadlı..,;lıaııl terketmek niyetin
de delildir. Hicaz ve Necil kralı-

n adeaile maa aile ıeklz 
nın muıa ' 
yüz mücahidin baıında olarak 
Necdtn bu parçaıınde rahat ve 

ıüldin içinde yatıyor. 

Gelecek intiha.pta rey 
vermeyın 

Kudüs/en bildiriliyor : 

Fillıtln Yahudilerinin ( Faad
lomi) cemiyeti tarafından Filiıtln 
ı..,tllz fevkallde komilerini ziya
ret eden bir hey et Belediye Relafl 
RaılP bey Nepaiblnin Lonclraya 

Sepetçiler, İhsaniye, Budaklar, 
Kayalar, Söğütlü, Karaburçuk, 
Taı'afıl, Paıa Kocaeli, Gaipler, 
Çalıca, Karadere, Yalakdere, 11-
yasköy, Akderen, Hereke, Açma
baıı Akd6ifin, Ilıca, Doğançay. 

Gediz taşıyormuş 
İzmir Vilayet makamına Ma

nisa vilayetinden çekilen bir tel
grafa nazaren Gediz nehri, men
baaı taraflarından fena 'halde ka
barmıı olarak gelmekt~dir. 
lzmir Bergan1a tevziatı 

Bergamada peftamalcılar çift
liğinin nıütefevvlzle verilen ta
polarımn iptalini ve erazfnln 
köylüye tevzlini temin için teıeb
büıler baılamııtır. 

Edirnede yangıu 
Geçen Salı aünü tam ıaat 24 

raddelerinde tıkan dairesi odun-

luğundan yangın çıkmıı ve hiç 

bir ıey kurtulmamak ıurell ile 
mezkür daire kamllen yanmıttır. 

Yangınlar 
·•I oıml« 

Bu hususta yeni tedbirler 
alınıyor 

Son zamanlarda bazı yerlerde 
vuku bulan yangınlarda olmakta
dır yangınların teveııG etmemeıl 
için zabıtaca tedablr ltUbazı için 
pollı lll6diriyetinden umum poUa 
merkezlerine emir vertlmlıtJr • 

Her nerede olursa olıun yan
gın hatla ufak bir ateı zuhur 
eder etmez en yakın ve mücavir 
polia merkezi derhal yangın ma
halinde tedabir olarak ltf al yeye j 
maldmat verecek ve ateıtn ıön
d6rülmeılne muavenet edecektir· 

--•-•-Ml--•--
OktrU Va tarif esi 

Cemiyeti Belediye idare ok
truva tarif eılnl tadile devam et
mektedir. Encümen oktruva 
maddelerini hemen battan baıa 
tadil etnılttlr. Bu defa tanzim 
edilen oktruva tarif eıl bütün fh· 
yaçları temin edecekUr. 

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

Kazanç vergisi 
->ı-o-i•· 

Bu ayın 20 sinde maliye 
müfettişleri Ankara da 

toplanacak 
Kazanç vergiainl tadil için 

bazı esaıatı teıplt etmek ÜZ!tre 
ma!4~e müfettiıleri bu ayın 20 
•f.acle Ankarada bir içtima akte
cle$:elderdır. MüfetUıler lıtanhulda 
lcta ettlklc!ri tetkikata fıtinaden 
bu tadllltm icraıı cihetine gldile
~tlr · Yeni tadilattan maksat 
gerek hazine aerek mükellefler 
namına ıühulet temini ve bu bu
ıuata bazı yeni uıuller vaz'ıdır. 

gidecek olan hey' ele aza olmaıına 
itiraz etmiıler ve mumaileyhin 
Yahudi ekseriyeti tarafından 
müntahap olduğunu ıöylemlılerdir. 

Fevkalade komiser bu teklif l 
ve teyit için irat olunan huccetl 
ıayanı kabul görmemlt ve : 

- Eğer öedlğiniz doğru Jıe 
gelecek intihapta ona rey ver
meyin. 

Cevabınını vermtıUr. 
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l\1uharriri: HALİ~f CEi\1AL 

Her hakkı Mahfuzdur ~m•rmliılll ____ DL 

iıı~~!l:z nıuhtır: ~!::HH şayan ı 
nıeınnuniyet bulnıuş 

Londra 7 ( A.A. ) 

Sabıkalı k~ıçakçılar 
İstanbul ile lskenderiye ve 

Berut arasında\ kokain ve heroin 
kaçakçılığı eden Berutlu Ceda 
isminde bir arap, polis müdirt
yetinin sivil memurları tarafından 
takip edllmittir .Cedanın oturduğu 
odada mühim miktarda ( heroin ) 
( kokain ) ve yirmi kilo kadar 
esrar tutulmuıtur. 

l ;J Zehirli mad<le ic;nıiş 
Kızıltoprakta Reıtt Paıa ıo· 

katında Dr. Cemil beyin evladı 
manevisi 18 yaıında§Nihal hanıJll 
dün zehirli bir madde f çmif ıntl· 
har etmek lıtemiıtJr. 

- 2 -
nüz aTdet ettikleri yorgunlukln-lıte Anadolu mücadelesinin 

böylece:devamı İtilafçıların ve on
ları himaye hiç te hoıuna git
miyordu. Buna mani olmak ve 
günün birinde de burada vuku 
bulacak umumi bir kıyamdan 
dolayı haris saltanatçılar utan
madanbu müzakereyi aktetmek 
zaruretini hiasetmlf. 

kını aidertmeden fftekliklerini bel
lerine takıyorlardı Kadın, erkek 
yediden yetmişe kadar bir kalp 
bir vücut kesilmiıU. lıtanhulda 
muhrik sesli müezzinler Sulta
nahmet ve Ayasofyadan yükselen 
hazf n ezan seslerini binle rce hal
ka ulaıtırıyor, kutsi cami
lerimiz Türk gençlerinin· nöbe

tile tahtı muhafazaya alın

mıftı· Yunan İznılre çıkmıı yap
madık mezalim bırakmamııtı. O 
gün her yer siyaha bürünmüıtü. 
Binlerce ıehidi uğruna feda etti
iimiz ıanlı Türk sancağı aylar

danberi görünmez olmuıtu. Her 
yerde toplanan Türk ve müslü
man halk b:mire çıkan efzonların 
cinayetini lanetle yadediyordu. 

lngf Uz muhtırasında münderiç 
teklifler kabul edildiği takbirde 
hunun neticeıi 1 S aylık hfr müd
detten evvel 5 geminin f llo kad
rosundan harice cıkarılması ola
caktır. lngiliz mütehassıslarına 
nazaran fbu İngilterenin emn\ise
lametini ve kuvvetlerin muvaze
nesini ihlal etmeksizin yapabile
ceği azami fedakarlıktır. 

Hala takke giyiyorlarıııış 

Ceda ile beraber üç sabıkalı 
yunanlı da tevkif edflmlıttr. 

Müıtcelen verilen bu karar 
dolayiıile lngiliz kumandanlığın
dan da bir murahhas gönderil
mesi rica edtlmifti. Bilaperva dü
veli ltllafiyeye meydan okuyan 
milli teıkilittan ne kadar teveh
huı ettiklerini dinlemek kafi 
idi? 

Ali Kemal ıaatlardenberi bu 
korkudan bahsediyor, Miralay 
Makıvel hayretler içerisinde din
liyordu. Koca İıtanbulun polis 

• kumandanı olduiu halde Ali Ke
malin söylediklerinden hiç haberi 

yokmidi? .Dimek ki İstanbulda neler 
oluyormuı ta İngilizlerin haberi 
yokmuı! Olur ıey değildi ıu Ali 
Kemal dnilen adamda ki natıka 
hiç te yazdıklarına benzemiyordu. 

Gazetesinde atar tutar, nutuk
larında korkardı, Hatipler söz
lerinde hep bir noktaya itemas 
ediyorlar, hep lstanbuldaki 
mllltcilikten bahseyleyorlardı. 
İtilaf kuvvetlerine vermit olduk
ları jurnaller yetitmiyormuı gibi 
timdi de Anadolu içerlerine düı-
man ordularını saldırtmak 
için çabalanıyorlardı. Maa-
mafih az zamanda bu hainler 
bunlara da muvaffak oimamıılar 
midi? ihtimal ki İngilizler de bu 
vatansızların taclzabndan bık

mıılardı. 

Adalet istiyordu. Bu mezali

me, bu vahıete bir nihayet dile
yordu. Köylerde insan kalmamıı· 
tı. lrza tasallut camilerde doldu
rulan halka gaz dökerek yakmak 

her gün ititt!iimiz vukuatı adiy 
eden olmuıtu. Ecnebi zabitleri 
hu halimize gülüyorlardı. Bu 

manzara b u feci akihet Ayasof
yada Sultan Ahmette aktedilen 
mitingler edilen yeminler daha 
önce pek çok gençleri kartı sa· 

htllere koıturmuıtu. Çok yazık 
ki mfllet böylece kan ağlarlcen 
bir hizbi kaltl vicdansızca hare
ket ediyor 11e bütiln esrarımızı 

ecnebilere satıyor. 
(Devamı var) .. 

•Jstanbul lıgali,, tefrikamızın 

dün intiıar eden kısmında bazı 
tertip hataları olmuıtur. Okuyu-

cularımızdan özür dileriz • Bu 
ufak tertip hatalarını aıağıda 
gösteriyoruz: 

Selahlyettar mahafllden istih
bar edlldigine nazaran mütahas
sısların buğünkü içtlmaında tonaj
ların tahdidi hususunda hususi 
bir usul tavsiyesi hakkında itilaf 
hasıl olmuıtur. Bu yeni usul her 
devletin tonajı muhtelif gemi sı
n fbrı arasında tevzi hususunda 
serbest olmasına dair olan ilk 
Fransız teklifi ile bütün alakadar 
devletler tarafından kabul edilecek 
olan yeni bir usule tevfikan tona
jın tevzi edilmesi maalinde 
bulunan İngiliz teklifi arasında 
bir uzlaıma zemini teıkil etmekte 
olduğu beyan edilmektedir. 

İtalya, ihttrazl kayitlerinde 
israr etmekte berdevamdır. Japon 
heyeti gerek M. Stimson'n~ beya
natı ve gerek lngiliz muhtırası 
hakkında hertürlü tefsirattan 
imtina etmektedir. 

İtalyan heyeti ıu beyanatta 
bulunmuıtur · 11 İngiliz muhtırasını 
ıayanı memnuniyet telakki edi
yoruz. Çünkn, evvela bu muhtı
ra konferansın mesaisini teshil 
etmekte ve müspet neticeler 
elde edilmesini teklif eylemekte
dir. Saniyen, hu muhtırada mün
deriç bulunan prensipler bizim 
nispet ve teadül fikrimize tava
fuk etmektedir. 

l3ahri konferansa An1e
rikanın teklifi 

Londra 7 ( A.A) 
Daily Maıl'tn iıtihharına naza

ran Amerika heyeti lngiltereye 

Fakat onlarda bazı kereler bu 
ihbarlara, bu Jumallara göz yo
mamıyacak vaziyete düıürülmüı
lerdl. Biaa, Akbaı hadiseleri onla
rın da gözlerini dört açtırmııtı. 

lıte bu vesile ile ingllizler, fitne, 
feıat erbabının tazyiklerine çar 
naçar boyon eğerek bu içtimaa 
koca bir murahhas göndermlı

lerdl. 

do~ru "gayrı müslim,,den sonra kruvazörlerdekl 24 bin tonluk far-
"evlerine,, keltmesl unutulmuıtur. kın 12 Ye indirilmesini, büyük 1 

Birinci sütunun ortalarına 

1 . gemiler nınıavatının 1934 te de-
kinci sütunun onuncu satrın- ğll 1931 de temin edilmesini, tek-

da "idare,, kelimesi "idame,, ge- Uf etmitUr. 

Arbk eyiden iyiye Anadolu 
efradı silaha ıarılmııtı.Her yerde 
mahıfıı bir harekat aöze çarpı
yordu. 

ne ayni 11ütunun yirmi dokuzun-
cu satrıuda " harimdl " keUmesi Fransa İngiliz muhtırasıni 
,,sarihti,, olacaktır. tetkık ediyor 

Üç\incfa sütunun yirmi seki- Londra, 7 (A.A.) 
zincl satırında ıaat 11 üç,, "on,, ve M. Briand ile Fransız hey'etl 

Anadolu yeniden bir harbe 
hazırlanmaktaldl. Kağnı arabaları 

köy meydanlarına doluyor davullar 
esaretten çalınıyor, delikanlılar he-

dördüncü sütunun yirmi üçüncü M. Stimıonnun tebliai ile İngiliz 
satrındaki ~ "remezanhk,, kelime- muhtırasını tetkik etmitlerdir. 
si "Karamanlılar,, ıeklinde tas- İtalyan hey'etf M. Stimsonun 
hih edilecektir. tetrifatının İtalyan noktai naza-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rınayak~ımak~~duiunumem-
PerteV diş macunu ~ j[nuniyetle mütahedeetmektedır. 

UU Aradaki fark çok fazla 
Her hangi bir UU 
diş m:lcunun- UU 
dan daha sıhhi fü1 
ve daha nefis- UlJ 

> tir. )'arını as- lUJ 
ra karip ola n ~ 
şöhı·eti bu hu- lPJ 
susta en k<ifi llUJ 
delildir. - ı~ 
=~~~~g~ 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Paşa Hastahanesi Oper ı 

istiklal caddesinde Rus sef aı·cth~ .. 
Suriye han No: 8. 

Telefon: Bey : Jôl:> 

' z 

ı ü 

frarşısında 

Vaıfngton, 7 (A.A) 

Avrupa de"letlerlnin Ameri
lwdan yapmıf oldukları muba
yo.a t H)20 stnesınde c.-ski devlet
lerin Amerikaya salmıı oldukları 
malların kıymetinden 200 mil)•on 

İngiliz lirası fazladır. 
~ -..... tf: ,'r.ıı~'·AÔ, ~ • ' m "'--11 .:..•J.;:.:....._~~,..!•_>~ "' "-"ı.:..• 

ı DiKKA T ! ra 

! Bazı adamların gazetemiz 
! namına öteye beriye müra
~ caat ettikleri Abone kaydına 

j 
ıavaıtıklarını haber alıyoruz. 

Bu gibi adamlardan fo-
• toiraflı muıaddakkd dvesika 

sorulması, akıl ta ir e po-
• lise verilmeleri rica olunur. • 
; İdaremiz bu huıusta bir me- {& 

-~~~·~~~· 

Sandaldan denize 
dökülenler 

Dün Balat sandalcıiarından 
l ·l38 numaralı Şaban, sandalına 
sekiz yolcu alarak Kasımpaıaya 
götürmekte iken sandal müvaze
nesini kaybetmittir. 

Bu müvazenesizllk neticesi 
olarak sandal devrilmiıtir. 

Sandalın devrildiğini görenler 
imdatlarına yatiıtiği gibi, haliç 
vapuruda gelerek denize dü
ıenler kurtarılmııtır. 

Kadif t' , tisör çalnuş 
Sirkecide köprülü hanın al

tında Keğam hamamclanın dük
kanının kilidini kırıp hınız glrmlı 
12 top tiıör, 2 3 top kadife çal

mııtır. 

Ne alft heın döğ hen1 pa
rasını al 

Beyoilunda oturan Bulgar 
tahaasından Maramın, Yuvanla 
Markoyu odalaru. a çağırmıılar 

sarhoı ederek bir temiz d&ğdük
ten sonra pantolonunun cebin
den 5 8 lirasını çalmıılardır. 

Tabanca şakası 
Ortaköyde tütün ameleıinden 

Bekir, Selahattin ve Yusuf bir 
kahvede otururlarken Selahattfn 
Bekirin tabancasını karııtırmıı, 

ve tabanca ateı alarak patlamıı
tır. Bunun üzerine Yusuf baca
ğından yaralanmııtır. yaralı has
taneye yalırılmııtır. 

Sarhoş oln1ak istenıiş 
Sabıkalı hırsızlardan Rizeli 

Sadık evvelki gün İstinyede bak
kal Dimitrinln dükkanına girmiı 
1 O fite rakı, para ve elbise çalıp 
kaçarken yakalanmııtır. 

Tra111vaya binerken 
Sirkecide berber Salik efen

di tramvaya binerken 25 lira11-
nı bir yankeıici cebinden çalmıı
tır. 

l\lendil yüzünden 
Terzi Aleko ile Mihal Yeni

köyde biri.mendil meı'eleıinden 
kavga etmiıler, Mihal Alekoyu 

bıçakla vurmuıtur. 

])enize düştisc de 
kurtarıldı 

Üsküdar vapur iskelesinde 

vapur bekliyen Vitali denize düı
müı ise de kurtarılmııtır. 

Araya giren <le n1i suçlu 
Üıküdarda oturan Sebahattin 

ile İbrahim birbirlerile kavga et
miıler araya giren Nevzatı batın
dan taıla yaralamıılardır. 

Polis elbisesi giyen 
bekçiler 

Bazı mahalle bekçilerinin po
lislere mahsus elbiseleri giymekte 
oldukları görüldüA\lnden, poltı 
elbiaelerlle gezen bekçilerin der
hal. itlerinden çıkarılmaaı polis 
müdiriyetinden umum polfı mer
kezlerine bildirllmittlr. 

Beıiktaıta mahallebici AY 
tül' aziz, amele Şaban yıldıfld' 
fırınında hamurkar İzzet Meb· 
met, hamal Süleyman ıapka k•· 
nununa muhafız olarak ıarık fi 

takke gibi acip ;serpuılarla geı
diklerinden mahkemeye vertl" 
mitlerdir. 

Polis mektebinden 
çıkanlar 

Poliı mektebinden 
nesinde ıehadetname i . 

komiser muavini 78 pol 
polis müdiriyetf üçüncü 
emrine verllmiılerdlr. 
:=;=~~~===~;==:~# 

İngiliz lirası 
-.~·-

6,5 kuruş yükseldi 
fngiliz lirası dün borsada 1 os6 

de açılmıı ve 1041,5 ta kapaJI" 
mııtır. 

Bu günlerde gene İnii li z Ur•' 
yükıelmeğe haılapıııtır. 

- ......... _··--
1~evzia ta devan1 ediliyor 

Gayri mübadillere tevziat kD" 
misyonu tevziata devam etınelr' 
tedir. T evzlat Pazartesi ve Pet"' 

ıembe günleri ıaat 1 O dan ı 3 ı 
kadar icra edilmektedir. ŞimdlY' 
kadar 100 gayrlmGbadile 64816 
lira 14 kuruı verllmi ıtır. 

Biletsiz müşteri alanlar 
Bazı sinema ve tiyatro sahl( 

lerinin bir takım hlylelere mor•"' 
caat ederek kazanç ve iıtJhl~ 
vergilerini az göstermekte oldulr' 
ları bir gazete tarafından yl 
zılmııtı. Bu bapta tahkikat ıct4 

ettik. Aldığımız maldmata ,a( 
tiyatro ve sinemalar bu ıene evJ 

ki muamelesine göre geçen ıerJ 
istihlAk vergisinde maktuf ye&f 
raptedilmiıtir. Yalnız damga r-' 
minde hiyle yapılmaması için , 
defterdarlık pul ıubesl memaJI' 
ları bu müe11eıelerf hakiki bit 
teftit altında bulundurmaktaclJf 
lar. Biletsiz müıteri alan mO,t 
seselere tesadüf edilirse derJ,,I 

zabıt varakıı tutulmaktadır.B..,.. 
farın, kazanç vergileri lıe beya' 
nameye tabidir. 

Peynirciliğimizin inkiş9fı 
Ticaret Oda11 peynirciU,. 

lnkiıafı ve peynf rlerimfzfn bl,,,_
ci derecede ihracat maddel,ır 
ınizden biri halfne lf ragı için "" 
rapor ihzar etmtıtlr. 

' 
l·ica ret odası kongre~1 

Ticaret odası konaresi bu .0:
son içtimaını aktedecektir. tı'~1 
menler faaliyetlerini bttirııılf ,dl' 
muktezi raporlar hazırlaınııl• 

Deniz kızının aşık1 
ıııı"' 

Geçen sene Kalyoncu 1'0 -1" 
funda deniz kızı Vlktory• de ~Jıl' 
ideslnl katil ve cerh eldi'; 
maznun Nazif Süruri al•r:_,,.. 

mahkemesince 27 ıene al1r flf 
ıe mahkdm edilmtı fakat te;.., .. 
mahkemesi Nazif Süruri b• e' 
daki kararı nakzetnıittl· }..llt .,JIJ 
za mahkemesi dfln tekr•~ııcU"'" 
kararınna musır oldutunu 

mittir. 



9 Şubat 

'
ARABİ F ARSİ, ECNEBİ ESERLEl:lİN TE~Kİ
KİNE 'MÜSTENİT İLMİ, CİDDI TEFRiKA 

rett (Muhammed) in buna razı ol
llıaıL lazım değil midir ? 

Sünni - Elbette ki: 

Sünni Halifeler 

YARIN 

onun ahdını infaz ederdik.Daveti 
hakka ve silai rahme benden 
evvel müıaraat edecek kimse 
yoktur. 

Üçüncü kısımda 
diyor ki: 

Eğer Peygamber bize emret
meseydi onun emrini icra ederdik 

Allahın da vettne kartı ve Pey
gambere yardım etmek buıuıun-
da benden evvel koıan yoktur· 
Görülül or ki ( Ali ) kendisinin, 
ialamlyete yardım buıuıunda her 
kesten evvel koıan olduğunu 
~yor. ( Devamı var ) 

Sahte esham ) 
Roma 7 ( A.A 

Ltvornadan Tribuna gazete
sine bildirildiğine göre sahte hü-

kumet eshamı imal etmekte olan 
gizli bir matbaa meydana çıka

rılmıı 3 kiti tevkif olunmuıtur. 

D - Ôyle iıe hazreti Mu

hammetten sonra halife olan Ebu· 
beklre hazreti Muhammed razı 
değildi. 

anın evladının düımanları mı 
idHer? Bız ancak Yezidi onlara -------karıı düıman vaziyetinde zan- TİYATRO: 
nediyoruz. 

Ferah Sinemada H - Birinci halifeden IU-
BU AKSAM bar~n onlara karıı düıman mev·.ııe Mezaya, Vell~rs, Kemenya 

kii alınmııtı hazreti Alinin jkııası heyetlerinin yeni numaraları. Sünni _ ıspat ediniz? 

Enbiya daki nutkunu tetkik Ayrıca : 
E _ Sahihi Buhari, Şifal edilen bu nutuk :üç kııma ayrıl-

maktadır. Klarton canbaz maymunlar 
ltrlf, ve sizin tanıdığı~ız bhütün 1 " Bı·z ehı ·ı Sinemada: baynk kitaplar diyorlar.ki azretl -

Muhammed vefat ederken ılze Romenofların son ferdi 

hır vasiyetname yazacağım ben- beyti nübüvvet~z, ----------·· 
den ıonra yolu kaybetmfyeıiniz madenı· h·ıkme{""ı ';J' 
dJye bııyurdu. Ömer kalldı Pey- ~ &. 

aambere hitaben bu adam ıöyle- hı · 
dljlnl bllmtyor ıaçmalatyor. Bize e 1 arza ematli:Z, 
Kur'an kafidir dedl.Peygamber:de 

ehii hacete neca
tız,. 

bunlara söAdn ve evinden Kovdu. 
Ve peygamber vefat ettiği daki
kada bunlar camiye toplandılar. 

Ebubeklrl reiı yaptılar buna 
ne buyuruyorsunuz. 

Sünni - Hazreti mu-

hanımedden ıonra hazreti Ebube
lcıt1 icm:ı.ı ümmet intihap etme
di illi. 

İıte ıu hl rinci partide Hazreti 
Ali kendiıinin dince kıymetini 
ıöyledt . 

2 - "Bizim bir hakkımız vardır, 

Emlak va Eytam 
Bankası 

Sermayesi 20,000,000 Türk lirası 

İNSAAT ve EMLAK , 

Gzerlne mOaalt ıeraltle 

Para ikraz eder 

\leresiye 
İzmir lerzihaneıinde ıon 

moda, ehven fiatlarla, ıon 

derecede suhuletli ıeraitle 
erkek ve kadın kostümleri 
ıerian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
karııaında No. 17 • 

MUSTAFA ve KEMAL 

İstanbul dördüncü icra daire
sinden: 

Mimar Ziya Beyin, Pandelt 
velet Yani zimmetinde alacalı, 
olan mebaliğin temini, zımnında 

h Bu .. yük derede kilise ıo-ma cuz 
kağında 1,3 numaralı kayden ar
sa elyevm bir ıakaf altında altı
bfn beı yüz elli dört lira kiymeti 
muhammenelt iki bap hanenin 

4/12 hi11eslnden borçlu Pandeliye 
intikal edecek bir hiaae borcun 
verilmemesinden dolayı blrf~cl 
ihalesi yapılmak üzere otuz ıun 
müzayedeye konulmuıtur • 

Hududu: Cepheıl tarik sal 
tarafı tariki haı arkası Mehmet 
Be,.n emlAki ıol tarafı V alyanl 

Sahife 5 

'ı Alemdar zade 
ve mahtumları 
Seri ve lüks Karadeniz 

postası 

Millet vapuru 
9 b günü akıamı saat 
._ şu at 18 de Sirkeci rıhb· 

pazar mından ( Zoqul
dak, lnebolu, Sinop, Samıun, 
Ordu, Giresun, Trabızon Ye Rt
zeye azimet ve ayni fıkeleler
le Gürele.Vakfıkebir ve Ônye
ye uğrıyarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: lıtanbul 
i~eynıenet han altındaki yazı
hane: Tele. latanbul 115' 

SADIK ZADE ARSLAN 
KAPTAN VAPURLARI 

İzn1ir - ~1ersin 
SÜR'AT POSTASI 

Muntazam ve lüks kamara
ları . ha yf elektrf kle mücelaheı: 

haneıile mahdut yftz altmıı bet akıamı Sirkeci rıhtımından ha 
buçuk arım terbiinde araziden reketle Çanakkale, lamtr, fet· 

kemal 1·;şu;;at 
PAZARTESi 

yüz kırk (lç arıın murabbaında iki Mye, killtilk, Antalya, Merelae 
bap hane ve mütebakiıl aydınlık azimet ve avdet edecektir. 

ve sairedlr. Mahalli mnracaat Sirkeci 
Evsaf ve milıtemilatı: 1 nu- Yalıköık caddesi Alllye Han 

1 haricen kAgir pencereleri ~ birinci kat Sadık zade Nazım 
mara ı "' t 1 rmaklıklı muhtacı tamir vapur acentesine muracaa 

demir pa tb k biri merdiven Teleiifoiiniii:lı.iliiııtiiaiiiniiibiuliım-llli4•2•4•0-hanede bir mu a k-- ~ 
}tında dt4eri büyük odun ve do Beyoflu beıtncl noterllflne: 

a .. f birin e Ef dl · .. l'"k iki hala bir ıo a en m,, 
mur u 1 iki oda olup Tahtı lıUcarımda bulunan Be-dolapları bu unan 

d nda PandeU ıaktndlr · yollunda T epebaıında No : 7 S 
erunu ı h e kah•ehane derununda meTcut ıttf .. llndeki 3 numara ı an -

-a. tatlık kah•ecllıte müteallik btlcnmle mini mermer bG7ua k 
de ze uk birl maltıa ocaklı allt ve edevat Ye mefruıab ma • 
bir bod~~ dllerl tariki haı (lze- buzum olan bedeli maldm muka
mut a d 1 k mahal- bilinde Beyoflunda Yazıcı soka-

k i kuyu ay ın 1 k 
rinde 

1 
la büyük dolapları ~ında No. 7 3 hanede mu im 

verirlerse alırız, menolunuraa lınde bir ba bir ıofa bir kıomı Alekaı Karall veledi Koço efendi· arzullahı vaııa diye develerin Bll'umum Banka muamelltı bulunan aıına 
1 1 

k ye kat'iyen bey ve füruht ve tea· 
ıırtlarına biner gideriz.,, ı e kapıları cam 1 e yı a- ıı 1 ld ıh ti bwidan F 

dolap ı v mahallini muhtevi nı ey emft o ulu c e e - hayır efendim icmaı B k k lıtanbul Şubeıi Bahçekapı 
1 

k bö 1 la d b ım 
u 1 inci ınnmdada Hazreti 1118 mu• u aofa iki hali bir la· ye aalıfllzzlklr eıya r a en Gıııınetten maksadımı~ bütün llm· Ali kendi hılifetl olan hakkını yedi od• lklhinıehl elektrik ter- bir irdna alaka ve methalfm kal· llıotae detıl yine kendi kitapları· iddia ediyor tabiidir ki Sünni Aliyi Telefon lıtanbul : 3972 raoı havi t• u..1r demir par- • madıfını ıazete ile neırtı il&· ~diyor ki hazreti Muhammet- doğru tanır. Dofru adam yalan ıb tlı 'haricen e• nını rica ederim Efendim • ...._ 1 t a • M d m kiracıdır• b tonra eıhap Oçe ayrıldı biri ıöylemez baıkaıının hakkı benim •----1-~~~~~~~= maklıklı olup a a d Beyoğlunda Venedtk ıokafın-

GtQ h h h kk d d Za - • tali olanlar ve a· d N iki l d il enıar yani azretl mu am- a ım ır enıez. ten ıünni de ;;;;;;;;;;m!·~-~----ı lıtiraıına P • lmak ille- a o. 32 apartmanın ne a· llıeclın Mekkeden kaçtıfı zaman bu nutku kabul etmlttlr. K rt ade mal6mat .a lreılnde mukim Mühtedi Ahmet 
- k ld c n u aran ha zly ılp kıymeti mu- ŞeYkl B. Ilı ınudafaa edere 6 ürmefe Binaenaleyh hazreti Alt dt- a yenler ht11eye mu ti Ahıı•et Şev'·i B. lcaıı. k k 1 iki i i k B 

1 
yüzde onu nlıpe n· • • ltur:.,~11'::11 ;:ı,ı~y:.~: kı ~:~- yor 1: izim hakkımızı •erirler- nıerhemi bammenen :ini ve 926/7509 doı- Dairede mahfuz nOıhayı aı· 

1-tla pevgamberlerln ehli beyti oe alırız vermezleroe çekilir ıılde- de pey akç~ le lıtanbul Dördllıı· llyeıine mütabık olan bu illıına• ı riz. HazreU Alinin büyükinxnnü Hayatını .. 1 ölümden kur- ya numara• Y - t . 

1

.. y 
-11.1. k k b 1 • .. Memu•.lv"una muracaa me beravı neılril 1 an ann ıa· ••I ve ya ın a ra a arı.. ve feraıatl nefalni gllrmemek kör ,_ . in zührevi haıta· n ıcra • d t ' d 

Bu iki kıaım Ebubektrln bili.- olmak demektir. tanna"" ıç k C n c 
1 

13/330 tarihin e ıaa zeteılne irsal kılın ı. 
fettne kat'iyen mani olmak istedi- 3 ,. kı ıar an Sal.,.arJir merhemi onbeıe ka ar b ı ı t ı Mühn n 1 k' d sizi oruyan a etmeler vde blrlncf ihaleıi yapı- 6 Şubat 930 l 

l"~~~,,:!-~i/.~E;Ae;r~~r;eı~u;lü~;;;;-~~~~r~~~ft;n~~~·~~::;~;;;~'~~~~~~~l~::r~~~~~~~~:B:e~y:oif~lu~~eı:~nc~n~o~e:r~~~r er. Bakty• kalanlar .rt.çtıncü kııım ... n d k iZ il
4

- o u . • 
... u klidin en ıa ının · lacafı cua -Ebubekırı halife yapblar. bize bir aht [emir] etmı1 olıaydı arayınız la _ Şebltlerin ervahı ıahıt ol· !!!!!!!!!::~!!e:!~!!!!!!!~!!ı:!!!~~~~~~~ - - -· ---- k kallı ıair Mehmet Emin Ol 

=---- d 1 da a ıa Mehmet ıunmu ! ıun. •. ve Emin B. üç 
genç takip etoıitli· Bu ıencin a _ı 8. kürılye geçmiıltl. d Kara defa haykırdı: 

l~ef rika nun1arası : 9 
ti, TilrklOkle alakası olmayan 
hır takım alçakların mel'unane 
teıebbüalerlne muttali oldu. Ta
rih, r ıtmdiye kadar' bu kadar 
menfur, bu kadar ıenl bir hadi
ıeyJ, ıahlferlerlne kaydetmeml-

ıur. Görüyorsunuz ki serapa 
heyecan içindeyim. Bu öyle 
kindar Ye aletin bir heyecan 
~i, bilUin milleti de, buınn, aynı 

udret ve aynı imanla ıaraıyor. 
Bu, 6>·le hır heyecan ki, insan, 
llliileeaafrken memnun oluyor, 
•il arken ıGrur duyuyor. Yata ey 
Cazı • . var ol ! 

-
Ve ıen de' ey muhtertı ve 

beylnıfz kafa böyle d 
k • a em çu-

urunun içinde Pllral 
anıp nıahvolacakıın. Yaıasın' R 

1 1 
.. 

• e ı cum
hurumuz . . y aıaaın l k 1 

h . n ı apçı 
cum urıyettmız, yaıaıın bü '"k 
Tilrk mllleu . . . yu 

Halk Darülfünun Emini Nu
reddin Beyi tlddetle alkıılıyordu. 
Kara Kemal de en önde ellerini 
taklatıyor, alkıı durduktan ıonra 
da bir müddet tek baıına devam 
ediyordu, .. 

Nureddin Beyi talebeden bir 

J • 

dl Aynı zaman 8 çok alkıı an ı · 
Mekkl Sait BeY d~ bir çok heye- EmK in 1 Beyin cebinden mendi- - Şahit ol yrabbı •.. 
da gazetelerde .ı·•·t onra Al- ema d l · ren- Şahit ol yarabbi. 
ca 1 - l 1 ,öyleCPA en ı lfnf çıkardığını afla ı ını go Miting dalılmazdan •••el, n ı toz er d ordu : ..ı Sen böy- 1 bile olmuıtu. 
laha tlklyet e IY tb ? Adam er bbi birkaç ıene Gazi Hazretlerlle, •::nıet Pı. Haz· le k il d ı yara n Aman yara ti l 1 

u ar a Dl 1 kaçtaneılne bu 1 I t nbulda her nıillı hare- re er ne te ıraflar çekilmeıl 0

iullr r ndan b r h arzuyu ıen evve 
1 

a k oldutu görülen bu kararlaıtırılmııtı. ıonra da halk 
mel'un •e müıtekfe llıiyanetle do· kele &n aya kadar müteeaalr ıe11iz ıedaaız dafılıp aflmittl. 
mı verdin? ontarınİe ini körleten zat, bu ~~7.:ı:e mendil kapamıt Kara Kemal, Darülfllnun mey· 
lu göğüılertnde ıöz r mi hal- oluyor, 1 h k du? danından do"ru eve aftmek lstl-b aletini sen .. ela içinde nasıl ıç ırıyor . . 15 • 

u dent ihtira•• hali.akarın aziz ylıte bu,görülecek ıeydl! Şair Meh- yordu: 
kettin 1 Büyilk • bi milleti vur- B "mhuriyetin bakaoı Beyazıttan Sultan Ahmede indi. ıahıiyetlnde biitunl lir ıeutn .. s .. - met Emln • cu ki b le 
m k bu an e er ~ ~ 1 nuna kadar çalııaca arına. onun lr adetide vardı, Otomobl 
1 a iltiyVen ıen ey Tarih bu el- iç n ~o kesi yemine davet elmiitl. filan binmemek, gideceil yere 

r nlndır. • k dedeceksln ? . • • ıx dEalllrl e~k yüzilne kaldırmıı haykı- tramvayla gitmekti. 
nayetı naaıl ay ıı nında ~ n go. Allah ıahil olsun mu? Ayuofyaya dofru bakınaralı 
Burada Kara Kema n ya rıyorduK. al daha hatı·p ıo- ~ünn. ık 'ıayınız • • · - u evine _.derken karııdan birini bulunanlara a 1 

• 8 Kara em •• 
d x duyuldu. u h ykırmııtı· 0örmüı, oldu"-· yerde to-1'"'nıp diye haJ kır l15I k d bitirmeden a · • ... .,.. 

adam elle-rlnl patbyacak a ar _ yaz kerre bin kerre ıahlt duruvermtıU. Kara Kemal Beyin 
birbirine çarpıyor : Linet dtye olıun halk ta ıahit olsun.... uzaktan uzafa~ g6rilp ıeçe-

b x t rek tanıdıfı bu adam, sabık haykırıyordu. h lk diye a5ırmıı ı. 
Genç talebeden ıonra a Birlik te ıahit olıun mu? Ankara Valisi Abclilkacllrdea 

namına Sa bit Servet B • adb biri _ Olıun • • • ( Devamı ftl' ) 
bir nutuk -ıa6yledl. Ondan 10nra 



No .!. ..,!!, Saluzağacı caddesi Feriköy, bir tarafı Sakız ağaç 
6 18 

caddesi bir tarafı Eflf mce sokağı diğer tarafı Şevket paşa arsası ve 
bir tarafıda Girikor arsasile çevrilmittir. Tahmin edilen kıymeti 

bedeli def'aten alınmak ıartile 800 liradır. Satıı muamelesi 11 Şubat 
980 Salı günü saat 14,30 ta Defterdarlıkta yapılacaktır. (Y-1148) 

<ONGREYE DAVET 
İstanbul 'ficaret ve Sanayi o<lası kongrei: 

Üçüncü lçtlmaını bu gün saat 14,30 ta aktedecekUr. Bil'umum 
erbabı ticaret ve sanayfin tetriflerl rica olunur. 

IUAAA~ A A.A.!A.U. A&A.A ! 3 . f' U İ ve ş_R ·~İ ~ 
~ l3ilciinıle Gün1rük nuıa111eJatı ve nakliyat işleri ~ 
..... kemah sürat ve enıniyetfe ifa olunur. ~ 
~ MALI ve iDARi iŞLER DAHi TAKIP EDiLiR ~ 
~ Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 ..... 

"'4 Telefon : Beyoğlu 4515 ..... 

~TTTY~YTT•YTTVTl~TTT•••••TT~ 
9§§§6§§§96§99§§§ ~gg§~~g§§~ 

Taşra ~~!~ee~~r:~~~c~~rı?r~ilerine § 
Türkiyentn en büyük kitap meıheri 

'fürk neşriyat yürdü 1 Size elden gelen teshilatı yapmasına hazırdır . 

~ Ded1al şu adrese nıüracaat ediniz 
~ "Türk neıriyat yurdu,, - İstanbul Posta kutusu 443 

i~3~§~~~~§~~~~g~~@~~g~~gg~gs~ 
~~sg~~~~ 

Ce al Azmi ~v1atbaası 
Lİ1~0Gl~ı\Fİ-1'iPOGl~1\Fi 

Afif, etiket, kartvizit, fatura, zarf, kağıt, bilumum 
ticari defatir, lastik mühür, dnmga, klite, kitap, risale, 
matbaacılığa ait bilumum tab ve teclidiye işleri gayet 
nefis bir surette rekabet kabul etmiyecek fiatlarla 
yapılır. 

Adre.3 -- ls!mıbul .ltıkarn Cw/ıle~i Ue.şil e{cmli ll11n So. 11 

Sermayesi: Tamamen tediye edilmiş 4,000,000 Türk 
l\1erkezi un1un1i: ANl(Al~A 

ŞU BEL ER: 
Ankara Adana 
Istanbul 'Trabzou 
Bursa Balıkesir 
Jzmir Gireson 

Ayvalık 
Zonguldak 
I f • 

~ayserı 

.f\1crsin 
Samsun l~clı·enıit 

: BÜTÜN BANKA MUAMELATI YAPILIR 
... g 9999~ ö §§ §~9 

MARKA No. KiLO 
75 Sandık 295S 

VAPUR 
Çekumuvlç 
Pari• 
Sardunya 
Nlıea 

Mamult f-eker 
Pamuk mensucatı 
Demir kaıa 

2 
1 
1 

2 

19 
1 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 

TYG 
CA 
IKHC 
MB 
F B 

1.2 

1 

576 

..1:411 

G40 
82 
46 

690 
" Semiramis 

Albanya 

Adi pencere camı 
Demir çivi 
Alaç kürek sapı 
Kıl Te ot fırçaıı 

7 Kap 
CM 
PHC 
AS 

140 
362 
137 

• Ataç bilardo Ye akıamı 

Müstamel elbl ıe 
Asbestos mamulatı 

1 Balya 
ı Sandık HB 

58 
8 

2563 
3 

1,600 
lH 

570 
120 

41 
20 

100 
351 

Adırya 
Anduluzia 

1 
1 
ı 

1 
1 
2 

4 

3 

6 

1 
1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

CR 
EHCH 
Adres 
D 
BA 
HM 

SBFDLV 
TMF 
LMD 
JMC 
A.FOY 

7 

332 
764 

54 

313/16 
2228/30 
3219/ 24 
48841 

451 
903 

" 
" 
" Lamartln 

Andırya 

Polak 
Andırus 

Seofolis 

Demir Te pirinç mamulatı 
Elektirlk ampulü 
Müstamel maranioz alatı 
Sebze konıeneıl 
Maden kömürü 
Müstamel çadır 
Pamuk menıucatı 

" 
" . " 

351 ,, Sun'i ipek 
96 Demir çekiç 

1;960 Gümüf tepıi 
1 ,870 ,, çatal 

3 ,, Adres 65 20 Fotoğraf camı 

1 ,, T 628 3G Rugan deri 
1 " A S K M 5937 9:l Vidalı demir çivi 
1 ,, C F 1973 22 Lavanta Demir çivi 
1 " N A 2 2 Semiramis ,, ,, 
1 Çuval A C H F 69 Teodora Kına 

Balada muharrer 28 Kalem eıya 9-2-930 tarihinden itibaren İstanbul ithalat ailmrüiü ntıı ambarındı 

bilmüzayede •atılacağı ilan olunur. .. •• , =-· xy:nz=ı es d 
, fil - HL 4 Ah lıtanbul dördüneü icra daire• 

''KUR' Au\11 KER~\~1,51N 
Arabcası ile birlir~~te Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet paşa merhumun 

Lüğatı Kuraniye~ini havi 
Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

tertip edilm!ı. Berizadenin telam izinden Tevfik Bey 
. tarafından tashih idil mittir. 

Ilahi e.serin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildllsinin hediyesi 200 kuruıtur · 
Kaymak kağıdhsı ve altun yaldızlısı 300 kuruştur. 
Merkeıf Türk neıriyat yurdudur 

sinden: 

Cemli be1ln YerYant efendi· 
den borç aldıiı rr.eblaja mukabil 
ipotek ıösterflea Betfktaıta mu· 
radtye mahallesini• Nü:ıhetıtr• 
sokatmda cedit 7 aumaralı bir 
bap f ıran borcun verllmetiljtadeJ1 

kırk bet gün müddetle m6zayede· 
ye konarak bin beı yüz lira bede
lile tallbi uhteılnde olup kat'I 

ihıı leıl icra kılınmak üzre bedeli 
müzayede haddi layıkında görül
mediğinden müzayedenin bir a'f 

...._ müddetle temdidfne karar verJle· 
~.· •· ;. ....... ~ • • • ~ • .... .... .... .... '!""!**Mi€ _. CP •' rek tekrar müzayedeye konulmuf ••• .. • ..... ~ •• M •• •+. •• ••"'. .. "' .. "'.••"':+•,., .. "'.+••,,_.•. ~ •• ..;. • .)• ............................................. . ~ .......... ~ ....... ~ ............ ~ ........................... . 

. :~: OSMANLI BANKASI :::~ tur. '':....., ... .,,,.... Hududu : ıağ tarafı lb1ahil1' 
•ı.• •i• bey haneıi ıol tarafı Halen Ah" 
•ı• SEI~l\1A "YESi : 10,000,000 İngiliz lirası •+• dülhalim beyin dükkanı arka•• 
.... ·:· h +:• İstanbul açenteliğl - Telefon: lsta!lbul 1948 . ••• ki.at ane caddeıl cephesi NüzhetlY" 
•:• Beyoğlu dairesi_ Telefon Beyoğlu 1303 .ı .. caddesi ile mukayyet olup müıte• 
•i• Sen edat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya •!• milatı çimento bir ıof a camekAuh 
•ı• hesabı cari ıuretile avanslar, poliça ve iskontosu. ••• btr tezgah ve üzeri üç oda hamut" 

•:• Türkiye cüınhuriyeUnin baılıca ıehirlerine ve memaliki •!• kar bir fırın ıağda bir ahır bit 
.... b d .... ı~ +•• ecne iyeye ıene at, çek, itibar mektupları ve telgraf ı hela olup ahıap bir merdiven "' 
ı emirnameleri inalatı. •.• çıkıldıkta bir aralık ve keza çı• q h 
il•!••:••! ... ~ .. ~ ... •+•!••: .. !••!•••••~ .. • ......... • ... •+•~••~••~•••••• ....... • ........ • ....... ••••• ... •••~••••••••• kıldıkta bir ıofa sofadan harl' ~. ~ ~. . .................................................... . 
-~~~ ..... ~~. ~·~~~~ cebir k&.pı vardır elyem boıtur• 

ı 
~C.ı;-L E \il EN K B AH R 1. S EC"ı._ ı· T Kıymeti muhammenesl tamamı il~ r· bin lira yüzde bet zamla talf P 

B A N K A S J olanların kiymetl muhammenenftl 

+ Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1' 125,000,000 + yüzde on nispetinde pey akçe•' 
17-3-930 tarihinde saat on dörtteıı 

ihtiyat akçesi: 3,000'000 1 il A ı on beıe kadar stanbul dördüne , 
y İstanbul merkezi: Galata kara köy palasta. icra dairesinde ve 929-4461 do•f 

ı 
İstanbul ~~.be~i : Yeni postahane ittisalinde Alelamci numarasına bizzat ve bilvekflle 

h t rlu B k müracaat eylemeleri ve fazla rn"' an. Her u an a muamelatı icra ve kasalar icar ı "' 
olunur. lumat dosyasından ita edilecea. 

-~ ... ~ .. ~~~~~~~~~ ~ilin olunur. ,, ' . \ , - . . 
SEVY AR MEMUR LAZIMDIR "Y ARIN,,IN TAKViM! 

Sefih oırnaınak içki içmemek ıarttır. Yüksek tahsili 
olması ıart değildir· nakit, mülk veyahut muteber bir tüc
car kefil iraeıi lazımdır. 

lstanbul posta kutusu No,147 ye müracat. , ........ --------------------~:--
Satıh k bostan 
Topkapıda ınülğa mevlehane 

karıısındakl büyük bostan acele 

satılıktır. talih olanluın Bakır 
kay 7 7 ye telefon meteleri 

Mürebbiye 
Eyi Familyaya mensup bir ına

dam mürebbiyelik için yer arıyor 

Almanca, Fransızca öğretir Tür

kiye dahilinde her ıehirde hizmet 

kabul eder. Ecnebi memleketle-DlŞ TABİBİ 

~1EH1\1E~r KAAtiL rede ıider. Galata rıhtım orta 

Yeni postane kar111ında Velora han Na. 2 Vabram elmasyan Ef • 

han 18-14: muracaat· 

Şubat 
Senei PAZAR Senel 

Resmiye 9 Hicri Ye 
1930 13~ 

Namaz vakıtları 
Alafranga Alaturk•d. 

•. d. •· 
Gün et 
Ôyle 
lktndi 

7,03 Güneı 1,
27 

Ôyle 6,53 12,28 
15, 16 ikindi g,~ 1 

o O 
Akıam 17,35 Akıanı 12' 

1 3S 
Yatsı 19,06 Yatsı ' 46 1 

imsak 5,22 İmıak~

1 R~Öan ~~';{' 


