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Burnudur bele
diyecilik 

ve halkçılık ? 
-~ 

Geçen gün gazeteler için 
"lıtanbul Belediyesini muota· 
le.maktan baoka sermaye 
kalmadı,, mealinde hem vali 
Muhittin Bey ve hem di~er 
bazı gazeteler l i sanından ol-
dukça zarif ve nükteli bir ki
tıa.yeyi, gene yevmi matbua· 
bnıızda okuduk. 

Fılhaktka bngün gazete· 
lerimiz sütunlarında memle· 
keti alakadar eyliyen ciddi 
btr mevzua tema• imkanı yok 
tur. İtimiz baıtan başa ma· 
l&yaniliktir. Hatta bu malaya· 
niliktir ki bir çok gazeteleri 
o meılekin ciddiyet ve ulvi
YeUle mütenasip olmıyan kü 
çüklüklere ıevkediyor. 

Evvela güz~ller teıhirile 
baıhyan gayretkeıliklerimfz 

bacak müu.bakalarına,nihayet· 
piliç ve bıldırcın hiayelerine 
iti vardırdı. 

Şimdi soruyoruz? Acaba 
hakikaten mevzu mu yok? 
Belediyeyi dillerine dolayan 
i•zetecller, bari Belediyenin 
lneın!eket vazalfine temas 
eden en mühim cihetlerini 
tetkik etıeler ? ! ... Baa 1 

hem hükumeti ve hem 
lnilleu tenYir etseler de bu 

•uretle olıun f atdeli olabileek!. 
Memlekete, hem hükii

rneun hem mtlletin birçok 
nıuka.ddeı haklarına taalluk 
eden öyle itler var ki bunla· 

tın Pek çoğu gözlerimiz önün· 
de cereyan ediyorda kimse, 
hiç kimse görmifi bile dü· 
IÜnmüyor. Bakınız bütün 
efkarı um umiyenln gözleri 

~ b ' 0 nGnde cereyan eden tr mes · 
eleyt ortaya koyuyoruz. Biz 
lneı' elenin enini boyunu öl
çecek değilfz,Yalnız hadiseyi 
ayntle resmi muamelatile , . 
:ı:tkredece~lz, muhakemesını 

Bir ... ~mir Yirminci asırda işkence yapılamaz! ikramiye 
O. !ekili Be!~d.iy.ele~i n Menemen Divanı harbi, Foça kay- Usulsüz paJi3ş'ıian par~ar 

şıddetle teftışını ıstedı makamı Liitfi 8. mahkiimetti. geri alınıyor 

Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya B. 

Ankara, 24 (H-M.) 
Ankara Belediyesinde ala· 
cağı olanların gördükleri 
müıkülat üzerine bu meselenin 
tahkiki vazifeıi müfetuıFadıl 
ve Şefik Beylere verilmiıtir. 
Teftiıata fevkalade ehem· 
miyet veren Dahiliye vekili 
İzmir Belediyeıfnin de sıkı 
bir surette teftiıini emretmif 
Ur. İzmir Belediyeıini müfet· 
tit Tevfik Talat, Agah, En
ver ve Hakkı Haydar Bey· 
lerden mürekkep bir heyet 
teftif edecektir. 

yetitiP erken döne blliyor· r 
lardı. 

, _, 
Dünkü sabah ve akşam celselerinde mühim 
kararlar verildi. Bir cok hocalar da men'i mu-, 

hakeme kararı aldılar. , ... _. ............. _. ...................................... I, 
Sabah celsesinde 

ne oldu? 
Menemen 24 (A.A.) 

Divanı harbi örfi mahkeme
si bugün öğleden evvel ıaat 
10 da Miralay Ata Beyin 
riyasetinde toplanmıı ve Ha
tice İffet Yekta H., Kulalı 
Bekir Hoca, Kırcalı Halıl 

karısı Fatma, Keserlikızı 

namile maruf Fatma, Meh
met kızı Hatice, Samanlı 

Hoca namile maruf Emine 

Hamamcı İsmail kızl Fatma, 
Ciğer hoca namile maruf 
Ümmühan,Salihlill hırda vat· 
çı Hüseyin Mazlum, Alaoe· 
hirli Kadir oğlu Salih dede, 
fstanbul Aksarayı ıeyyar 
ıekerci Hayrettin ve İstan· 
buJlu Şeyh Hoca Saminin 
muhakemeleri yapılmıştır. 

Müatanılk kararnameıfne 
nazaran maznunia.dan ıeyh 

Saminin, memnuiyetten sonra 
Uıaki ıeybl olarak faaliyet 
ibraz ve bir çok müritlerini 
kendisine intiıap ettirerek 

mit, dolayısile Haliç ıir

ketinin ekmeğine yağ ıü 

, ' 
Men'i mu~akeme ~aran 

alanlar 

yine bu menniyetten sonra 
mürf t unvanını taııyarak 

bu tarikate intiıaplarınf 
idamo ettirdikleri kendile-
rinfn Jkurı ve evrak meya· 
nında mevcut mektuplar 
ve diğer maznunlardan 
Keıerlikızı Fatma, Ümmü
han ve lımafl kfzı Fatma, 
Semer Hoca ıöretJi Hatice Te 
Samanlı Hocanın Emine 
ve hamamcı karm Fat· 
manın da evlerinde gizil 

yerleri tekke ittihaz ede· 
rek zikrettikleri kendile· 

rinin ikrarları ve ıahitlerln 
ıehadetilet anlaıılmakta ol· 
duğundan 677 numaralı ka
nunun birinci maddeıi mu-
clbJnce duruımaları Iıteni· 

Menemen 24 (A.A) -
Örfi Divanı harp karar 
hakim!fğl tarafından İs· 
tanbulun Kumkapı Nitan· 
ca mahalleeinden Rüıtü 

efendinin men'i muhake
meıile tahliyeıine ve hak
larında gayri mevkuf ola
rak tahkikat yapılan Kon· 
yadan İdris oğlu Haydar, 
eczacı Oıman Nuri Efen· 
dilerle İzmirden Rizeli Ha· 
cı Ömer, İıtanbuldan A· 
yaeofya imamı ldris,Arap· 
camit imamı Hafız Hüıe· 
yin, Beıfktaı Ekmekçi Ali 
ağa imamı hafız Nurf, yordu. 
Erenköy Kozyatafı imamı Şeyh Sami ne diyor? 
Nuri Efdilerin de men'i Şeyh Sami ifade.inde 
muhakemelerine karar Uıaki larikına menıup 
vertlmittir. oldufu fakat 6 ıenedenberl 

faal fyette bulundu4u ve 1 vatzlik etmekte bulunduiunu 
bunlardan Hüıeyin Mazlum, ıöyJemft ve kendisine yazılan 
Salih dede ve Hayrettin de (Devamı •on ltrbe-rlerimi%de) 
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Magdur Vatandaşlar 
Bu ara Hallç firketinin ı rülmüt oluyor. ~ .. - ---~~~~~ --· 

Vakıflar mütevellileri A vnı zamanda iti kita· 
hada uydurarak, kamyon· 
cılarıo ticaret hürriyeti men 
edilmemiı olıyor! ..• 

Bu o emri veren efen-
dilerin zamidlr.Fakat acaba 

çok feci vaziyettedir. 
racaat ettik. Aldı.Jımız cevap 

Defterdar Şefik Bey 

Ankara, 24 ( Yarın ) -
lıtanbul defterdarlıfında 
uıulıüz olarak pay1aıılan 
ikramiyenin fıtirdadına dair 
Devlet ıiirasınca verilen ka
rar alakadarlara tebliğ edil
mek üzere lıtanbula gönde
rilmtftir. 

Paylaıalau para Devlet 
hazineıine ait olduf undan 
derhal tahıfli cihetine gf. 

dflecek, hüınü rfza ile tahıill 
kabil olmadığı takdirde Tab 
ıi ll emval kanununa fıtlnat 

edilerek alakadarların men· 
kul ve ga yrl menkullerJnln 
aatılnıaıı ıuretfle paranın 
teminine çah§ılacaktır. 

Karar acilen ve bir iki 
gOn zarfında alakadarlara 
tebliğ edilecektir. 

Fırka grupu 
toplanacak 

~e hükmünü hükumete ve 
b'ıillete bırakıyoruz. Varsın 
onlar cevabını veuinler. 

Bütün lıtanbul halkı 
hilirkı memleketimizdeki 
ftlizde ki tirketlerf n pek çoğu 
hükumetin ve milletin zara· 
rına yaııyorlar . Bunlar.d~n 
biriıi de Haliç tirketıdır. 

müdiri Emin bey Ankaraya 
haf vurdu. Hükumeti mer· 
kezive Halicin imtiyazı hari· 
cinde h:ç bir vatandaıın sey· 
rü sef ain seferini menede· 
miyeceği cevabını verdiği, 
hem tevatüren ve hem de 
asardan anlatıldı: 

Bunun üzerine zavallı 
kamyoncuların yoluna bazı 
çapkınlar mı musallat edil· 
medi, yolJarmı ankasUn 
bozulmadı. Bunlar da kir 
etmeyince bir de baktık ki, 
bazı belediye ve zabıta me· 
murları bu kamyonları Y~· 
mişe kadar gelmekten men e 
ve ahaliyi bet kuruta tatı· 
ınağa icbara baıladılar. 

1 

hakikat böylemidir? 
Efkarı umumiyye ve 

merkezi hükumet bu iıden 
haberdar olursa (Aıkolsun 

ve 
Ecnebi memleketlerde j 
bilhasıa Yunanlıtanda 

kalan vakıf mallarm Tür
kiyedekf mütevellilerine ve· 
rilmesi i\,-Jn Yunan ve Türk 
hükumetleri araeında bir 
muahedeaktediJmtıU. Hal
buki timdiye kadar bu itin 
hiç bir neticeye triıtirilme· 
diğt görülmekte ve bu yüz
den yüzlerce alakadar ıe• 

faletten inlemektedir. Va· 
tandaıların bir çoğunu ıid

detle a r akadar eden .... 
mesele hakkında mütevel
liler cemiyeti relai Nurullah 
8. gazetecilere ıu beyanat· 
ta bulunmuıtur: 

ıudur: 
" - Vakıflar için tevziat 

yapılmasına dair elimizde 
bir emir yoktur. 
(Devamı 3 üncü •ahifede) 

Ankara, 24 (Yarın)-Bay
ramı İıtanbulda geçiren bir 
kmm meb'uılar daha bu· 
günkfi trenle Ankaraya 
avdet ettiler. 

Ekseri) et olursa fırka 
grupu bugiln toplanacaklar
dır. Ruznamede Maarff ve· 
killnin izahatı vardır. 

Bunun ne aırımıza ve ne de 
Cürnhurlyet hükumetinin 
terakkiyatına layik hiç bir 
faaliyeti yoktur. Haliç aha
ltsı hern fazla, çok pahalı 
Gcretle, ıaatlerin altın oldu· 
lu tu zamanda saatlerle 
lialiç havuzu içinde köte 
kapmaca oynamağa mecbur 
dur. Buyüzden Haliç ve Eyup 
•haliıl hergün iktisaden 
eziliyor ve edyor. 

Bir aydanberi Hadı kö· 
Yiinden gelen bir kaç ka?1· 
fon Eyupten Balattan Emın
önüne yolcu taflmağa baıla
dılar. Bunlar Halicin fiatın· 
dan hem daha · az, hem da
ha •üratle adam tatımağa 
baıla.ddar. Ahalinin biraz 
Yüzü güldü. it adamları se· 
Vlndt. Çünkü erken itine 

Biz buna inanmadık ?! 
c- mhuriyet kanunlarında 
buna imkan yoktur dedik. 
B~rde ne bakalım? Meğe~ 
İstanbul Belediyesi iktııaı 
. 1 . müdüriyeti her ne der· 
ıı erı 1 "hi 

b . ok meıağı mu m· se ırç 1 mesi arasında gayrete ge • 
. 63 numaralı bir t:mirle 

mıı, . t k 
ve heyeti fenniyeıınin 8 • 

dirile bu kamyonlara bir 
fJat koymuılar. Onlara he~ 
beı guruo nakliye tesbı~ 
etmitler, hemde bu kam 
yonların Küçilk pazard~n 
ileri gelmemesini emretmıı· 
ler. Şu halde kamyonların 
ıeferine ınOıkillt ibdaı edil· 

ıu gayrettiar belediye iktl-
sad müdiriyetlne, halkın ha
yatı ve menfaati, hatta hü· 
kumet~a menfaati böy!e 
muhafaza edilirmi?) dJye• 
cek? 

Ne merkezi hükumetin 
ve ne de efkarı umumlyenfn 
bu acibeden haberi olma
dıiına emin olduğumuz 
içindir ki belediyemizin ıu 
büyük faaliyetini vicdanı 
umumiye arzeyleriz. 

Şimdi, ıu iıten bir yan· 
dan Haliç ehaliıfnfn o kuru-
nu vustai Haliç vapurlarına 
muhtaç kalmaıını da temin· 
den halkı ve hazine! hükQ
meti izrardan nihayet Haliç 
ıirketi biHedarlarının haıiı 
menfaatlerini teminden baı
ka bir netice hasıl olurmu? 
Burnudur belediyecilik ve 
halkçılık.. lf lf 

- Bizim ehemmiyetle 
rne§gul olduğumuz vakıflar 

Yunaniıtanda olanlarıdır. 

Bu vakıfların müteYvellilerf 
gayrfmübadil olarak teabit 
edilerek alakadarlerına da 
o yolda veıikrlar verildi. 
Gayrimübadillere tevziat 
baıladıfı zaman biz de mil-

,- Üfledikçe parlayan ışık _J 
'------------~--~----.:....------~--....:..______ ~ 

Falih Rıfkı- Ha gayret, ha ... Arlıada,Ia-r bu •on 
lto%amuzdar. Üfleyin belki •6ndürürüz. 

Aaım Bay- Ne miınaHbet elendim üfledikçe parlıyor. 
Ben biraderin de fikrini almalı niyetindeyim. 
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Sahife 2 YARIN 

Akıl hocaları 
ŞEHİR HABERLERi 

Poliste: 
Meğer memleketimizde 

ne kadar akıl hocalara var
mı§ d a benim haberim yok
muı! 

Dikkat ediyorum bir ta· 
kım mufıarrirlerle; bir mu· 
h arrir geçinen bir sürü ka-
selis, hergün t ümen, tümen 
ke ramet sa vurup, -akıl ho
calığı eeip duruyorlar, fa. 
kat ltütün kerametleri sa· 
v uranlar, direktifle kalem· 
ferini mürekkep hokkasına 

batıranlara, b ilgi ve kana· 
atlerinl "emir ve i rade,, ile 
izhar edenlere inhisar edl· 
yor! .• 

Memlekette siyasi buh· 
ran mı var? Haydi bir baı· 
makale; ıöyle yapmalı, böy
le yapmalı, inkılap fırkası· 
nın etrafında toplanmalı, 
fırka daha beş on sene ik· 
tidar mevkiinde kalmalı, 
tarzında bir sürü lif ... 

Daha ertesi günü bir 
fıkra, bir dalkavuk kalemin· 
den sözüm yabana nükte 
ateı ve aüneş alevleri karıı· 
sında hayatlarını istihkar ve 
feda edip memleketi kurla· 
ranlar , her zaman milletin 
baıında bulunmalıdır!... Bir 
kaç gün sonra, tahkir edil
mi§, izzeti nefsi kırılmıı, ten· 
kitlerinin heıabını vermek için 
sorguya çekilmif bir muharrir 
mahkemelerde, hapislerde 
geçirdiği k ara ve siyah gün· 
leri unutan ve hayatını 
istiklal uğrunda gösterdiği 
fedakarlık ve bir daha yazı 
yazmamak vadile kurtaran 
bir yazıcı yapılan kötü fena 
itleri görmiyerek, yalnız iyi 
taraflarını bulup, asrımız 
cennet gibidir! derneğe me· 
mur edilen bir tıaretçi, bir 
sürü laf ebeliği ed ip durur! 

Memlekette iktısadi buh· 
ran mı var? Haydi gene kalem· 
lere sarılmanın sırası geldi: 
Halka mükemmel bir iktı
sadi terbiye t '!ikin ve telkin 
etmek zamanı gelml§ ve 
hatta ge.çmiıtir, bunun için 
e vvela halkı israf ve sefa· 
hatten kurtarmak lazımmıt! 
Bunun için de, a ha li fedakar 
olmalı, herıeyi hükumetten 
bek lememeli müstehlik değil, 
mfü:tahsıl olmalı imiı!.. Bu 

işin en birinci ıartıda "tasarruf" 
imi§. Yedisinden yetmişine 
kadar, bütün Türk milleti 
bunu bir gaye, mukaddes 
bir iman olarak kabul ve 

ta tbik etmeli lmif··· 
Filha kika nasiha t ver· 

mek pek çok kolay bir iştir. 
Bilhassa gazete sütunlarında 
yazı ile akıl hocalığı yap
mak hiç te güç olmıyan san· 
attır • Müstehlik ldeğil müs· 
tahsıl olmanın ne kadar 
faydalı oltluğunu hepim iz 
biliriz. 

Fakat b unu yapabilmek 
için evvela vesaiti ihza r e t· 
mek lazım geldiğini, fabrika
lar tesis eyle mek ica p etti· 
ğini hatırlamak liızımgelir. 
Bizim gibi istihsal vasıtaları 
olmıyan bir m emlekette 
halka müstahsıl ol demek, 

lerde b ir müsabaka yapmıı, 
karilerine bir sü rü hediye
ler vermişti. 

Hediyelerin tethir edildiği 
dükkanların isimlerini oku· 
duğum zaman, hayret ve 
ıstırap içinde kaldım. 

Otuz kırk ticarethane 
içinde bir tek Türk dükkanının 
bir Türk müessesenin ismi 
yoktu; hepfsi bir takım 

Rum ve Ermeni müesseseleri 
idi ve kar"lerine verdiği 
hediyeler, hep Avrupa ma
mulatından ibaretti. 

Böyle olduğu ! halde, bu 
gazete hala akıl hocalığı 
edip duruyor (Milli tasarruf) 
ve iktisat cemfyeteti) nln 
(Şeker bayramı hediyesi mu· 
hakkak yerli malı olmalı) 

ilanınıda utanmadan ve sıkıl
madan sütunlarında neıre· 
diyor. 

Daha sonra, Beyof lu si
nemalarında gösterilen rum· 
ca filimlerden, rum tiyatro
larından bahsederken "Az 
daha 'filimleri rumca yaza· 
cağız!" diye ıikayet ediyor! .. 
Bilmem, karilerine verdiği he
diyeler içinde yerli malları· 
mızdan bir uf ak hediye bile 
vermiyen, hediyelerini Rum 
ve Ermeni mağazalarında 
teıhir ve oradan alınacağı-
nı ilan eden bir ıazetenfn 
bu tarzda haykırıtında ma· 
na aramak caiz mi dir? 

Sırtlarına giydikleri kos· 
tüm bilmem hangi bir gay
ri müslümün elinden çıkan, 

ayaklarındaki kundura ve iskar 
pinler bilmem hanglYunanlının 
imalathaneıinde yapılan, baı· 

larındaki ıapkalar lngiltere
nin bilmem hangi fabrikası· 
nm mamulatı olan, giydikle· 
ri gömlekler bilmem Fran
sızın hangi methur f abr!ka-
larının ipekli gömleklerinden 
alan bu adamlar hangi yüz· 
le halka (yerli malı glyinf· 
niz ! ) diye nasihat veriyor· 
Jar ve akıl öğretiyorlar! 

Bu sözleri yazarken ve 
gazete sütunlarında neıret· 
t irirken yüzleri kızarmıyor 
mu!. Halkın saffetlle bu 
kadar açıkca eğlenme, küs
tahlık değil de nedir? 

Harıeyi hükumetten bek
lemek, biraz değil, memle· 
ketin saadet ve selameti için 
bütün manasile fedakar ol· 
mak lazımgeldiği noktasına 

gelfnce bunu Türk milleti, 
halka nasihat veren efendi
lerden, herhalde daha iyi 
bılir. 

Bu tarz ve ıekildeki söz
ler ve nasihatler fazla 
ukalalıktan başka bir,ey 
değildir. 

Yalnız memleketi masa 
baıından görmeğe alıımıı 
olan bu dalkavuk ve poh· 
pohçu güruhu ıunu bilme· 
lidirki, Türk milleti kadar 
fedakar, Türkler kadar hü
kumetine sadık hiç bir mil· 
let yoktur. Açlığa tahammül 
eder, sefalete katlanır, ba
ıına vur ağzından lokmasını 
al, hiç ses nı çıkarmaz. 
Ve.rgi dersin verir, tarik 
bedeli dersin verir, ma
a rif vergisi dersini verir, 
istihlak, kazanç ve daha 

A~liye~e: 
Halis ve Ziya 

Beyler 
Yeniden memur 

oluyorlar 
T evkifhaııe müdürü Ziya 

ve hapishane müdürü Halil, 
muessesatı cezaiye müdürü 
Kenan Beyler vazifelerini 
suiistimal ettikleri iddiasile 
Ağır ceza mahkemeııinde 

muhakeme edilmit ve netice 
de beraat etmiılerdt. 

Halis ve Ziya beyler 
tekrar vazifelerine ia de 
edilmeleri için müddei· 
umumilik vasıtasile Vekale
te müracaat e~mitlerdlr. 

Alınan habere göre Ziya 
Beyin tekrar tevkifane mü
dürlüğüne, Haliı Beyin de 
tatra hapishanelerinden bi
rinin müdürlüğ6ne tayinleri 
kararlaıtı rılmııtır. 

Pek yakında kendilerine 
teblfgat yapılacaktır. 

Bir dava nakzedildi 
Geçen ıene boksör Ad. 

nan Beyi katletmekle maz· 
nun Marmara adalı Sabri 
Bey Ağırceza mahkemesinde 
10 sene hapse mahkum ol· 
muttu. 

Ağırceza mahkemesinin 
bu kararını Mahkemel tem· 
yiz nakzettiğJnden 26 ıubat 
pertembe günü Sabri Beyin 
muhakemesi tekrar rü'yet 
edilecektir. 

etmeden, rakıyı dört 
yüz kuruıa, içer, teke· 
ri otuz beı kuruıa al
mak lazımğelirken altmııbeı 
kuruıa yer, eıyasını yüz ku
ruıa ambalaj yaptırıp ıala
purya ile nakletmek varken 
bunu bir kaç misli para ile 
ihraç ve idhal ettirir gene 
hazmeder. 

Mükellefiyetini verecek 
parası olmazsa, efYaaını ha
ciz ederler, evini ıatarlar, 
gene bir ıey söylemez. Ziya 
patanınde diği gibi:" Açlıktan 
karnına tat bağlar" sahur, 
mütevekkil ve muti mukad
derata boyun eğer, hüku
metin geniı ve mes'ut gün
lerine intizar eder, güneıli 
ve ıen senelerin doğmasını 
bekler, hattl, verdiği pa-
raların Avrupaya gönderilen 
gözdelerin tetkik seyahatle
rine, memlekete bir faydası 
olmayan komisyonların (hak
kı huzur) larına boıu boıuna 
israf ve heba edildiğini 
bildiği halde ... 

Türkün sabrı, tahammü
lü belki bir tatta, belki de
ğil muhakkak yalçın bir 
kayada bile yoktur. Bu ri· 
yazi bir kat'iyyet ve hakikat
le meydanda iken hala 
halktan fedakarlık bekle
mek ve istemek halkın saf. 
fetile istihza etmektir. 

Halka nasihat veren akıl 
hocalığı yapan efendilerden 
rica ederiz. 

Dalka vuklarında devam et-

Defter~arhkta: 
Müsakkafat tahriri 

devam ediyor 
Fatih kaymakamlığı mın· 

takasındaki müsakkafat tah
riri faaliyeti devam ettiği 
gibi konulan kıymete itiraz 
edenler de çoktur. 

Tahriri müsakkafatta 
yapılan it bunlara bedeli 
icra tayin etmekten ibaret
tir.il! 

Tayin edilen bu icar be
deli vergi tarhında eıas 
olacak, takdir edilen bedeli 
icarın bir senelik yekunun 
yüzde on üçü vergi olarak 
tahıil edilecektir. 

Yapılan bir çok takdir· 
lerde bazı binaların verıile· 
ri bu hesaba göre timdiki
ne nisbetle artacak, ayda 
on be, lira aetireceği takdir 
edilen bir bina ıenede 
yirmi üç lira kırk kurut ver
gi verebektir. Yapılan bu 
takdir şimdilik kat'lyyet kes-
betmtı değildir. Tahriri hl· 
ten her mıntakada konulan 
kıymetler bir cetvel halinde 
mahallelere asılacak, bu 
kıymetleri fazla veya eksik 
görenler itiraz edeceklerdir. 
itiraz neticesinde gene kıy· 
met bttğenilmezse iatlnafen, 
daha sonra da temyizen iti· 
raz etmek hakkı olacaktır. 

Fatih kaymakamlığındaki 

tahrir bitmek üzeredir. -·-
MOTEf ERRIK: 
Aşı yaptırmıyanlar 

Resmi müeaseselerde ça· 
lııan memurların yeni Hıfzıı· 
sıha kanunu mucibince 5 
senede bir çiçek a111ile aıı· 

lanmaları lazım gelmektedir. 
Kanunun bu emri Belediye 
tarafından müeuesata bil· 
dirmlttir. Badema, aıı Teıl· 
kası göıtermlyenler vazife· 
lerine devam edemiyecek· 
leri ı:fbi batka müesaeselere 
de kabul edilmiyeceklerdir. 
Belediye memurları verilen 
müddet içinde aıılanacaklar 
ve kanunun emri yakında 
halka da tatbik edilecektir. 

Balıkçılık enstitüsü 
Evvelce yazdığımız veç· 

hile Balta limanında bir 
balıkçılık enistüsü hakkında 
Ticaret itleri müdiri umumisi 
Naki Bey balıkçılık ml\tehas· 
ım M. Vebermandan izahat 
almııtar. 

Enistitü için damat Feridin 
yalı11 münanip görülmüıtür. 
Bu binanın tamiri ve eniıtitü 
haline getirilmesi için 60 bin 
liraya ihtiyaç vardır. Bu pa· 
ranın bu seneki bütçeye ko· 
nulması ihtimal dahilindedir. 

Olülerin 
kokmaması için 

Belediyede 
Yeni Stadyum 

Şehrimiz belediyesi yeni 

ve günkü ihtiyaca göre bir 
stadyum yapı1masim kat'i 
olarak karar altına almııtır. 

f tf aiye hissesini kim 
verecek? 

Sigorta flrketleri bu ane 
kadar Belediyeye itfaiye 
parası olarak 150 bin lira 
veriyorlardı. 

Bu para ıüpheslz müı· 
terilerden alınıyordu. Alınan 
habere ıöre bu cihet lktısat 
vekaletinin nazarı dikkati· 
ni celbetmtıtir. 

Vekalet ıehrimiz Ticaret 
müdiriyetine Jazımğelen 

emirleri vermiıtir. Badema• 
itfaiye parasını sigorta tir· 
ketleri müıterilerden alını· 
yacaktır. Bu sebeple ılrket
ler halktan aldıkları itfaiye 
parasını da idde edecekler· 
dır. 

Belediye bu husustaki 
dütüncelerini Daimi encü
mene tevdi edecektir. 

Daimi encümende bu ba· 
his etrafında noktai nazarını 
bildirdikten sonra tehir büt
çesinden tahııisat almak üze
re heyeti umumiyeye nok
tai nazarını bildirecektir. 

Kalp sektesindefl 
vefat 

Serseri takımından lfr 
san isminde biri dün ~ 
önünden geçerken da,....... 
ölmüıtür. 

Hasanın cenazesi rlJf!' 
yene edilmit, kalp sekteti' 
den öldüğü anlatılmııtır· ... 
Bir otomobil kazası d•P• 

Üç yatında Fuat tııoW 
de bir çocuk Tophan.M' 
geçerken meçhul bir otl' 
mobil çarpmıı, bazı yerfr 
rinden yaralanma11na sebd 
olmuıtur. 
intihara teşebbüs ed,. 

bir kadın 
Fındıklıda oturan 17 ~ 

tında Nez4hat Hanım t•ııt 
dtyotla intihar etmek ı.ar 
mittir. 

Nezahat Hanım içtlfl tfl 
türdiyotun teslrile hafi' 
tehlikeye girdiiinden hl' 
t•haneye yatırılmıttır. 

Kanlı bir kavgı 
Aksarayda Atçı Abdıll' 

rahman ile Kömürcü l~ 
hfm arasında bir alatv 
mes'elesinden kavga ~ 
mııtır. 

Abdurrahman, lbrahla:; 
üzerine tabancasını çek• ~ 
iki defa atet etmiı ite 
kurtunlar isabet etmem.,sut 

Aynı zamanda Abduı' 
rahman hiddetini yene,
yerek çakı ile karnını ~~ 
yundan ve yüzünden •r 

Avrupadan Ankaraya 
lktısat vekaleti erkanı 

arasında bazı değfıiklikler 

olacağından bahsedilmekte
dir. Bu hususta çıkan ıayi· 
alara göre Avrupada bulu
nan ticaret müessilleri An
karada birer vazifeye tayin 
edilecekmiı. 

surette yaralıyarak kaçJllll" 
tır. Mecruh hastaneye 1~ 
tırılmııtır. 

Devlet mıtbıasının kımya"' 

-·-
İktısat ~a~erleri : 

bir çocuou ezdi 
Devlet matbaasının 1,e 

numarah kamyonu Galat 
dan geçerken Sabri ismfn~ 
bir çocuğa çarpmıı, b.,... 
yerlerinden yaral r. mass°' 
sebep olmuıtur. 

Bodrum kumarbazları 
Beykozda kahveci >.b• 

medln kömürliüünde kurll~ 
oynıyan Niyazi, ls111•"' 

Morfin fabrikaları Mecit, Hasan, il yas, Ab~! 
ve kah veci Ahmet kulll.., 

tetkik ediliyor oynarlarken cürmü meıh11t 
Şehrimizde bulunan Ti- halinde yakalanmıılardır~ 

caret itleri umumi müdürü ihracatı tahdit için i:;;t 
Naki B. Morfin fabrikalarının k ) · ti 
vaziyetini tetkik etmektedir. ar~a::kvç:~ı~:ı U:-~ni ol~~ 

Naki Bey bu hususta için hükumet fabrikalar--
Sanayi müdiriyetinden ma- bulunan morfin miktarJJll 
lumat almııtır. Hükumet timdilik tesbit etmiıtf r. 

ınıDl!ııılıılndlı•ııtı.• t o w al ...... . 

GAZETEMİZİN 
wMuhterem ilin sa-

1 hiplerine ve alelô-
1 mum b~t~n karile-
~ rımıze 
1 Ötedenberi beni ve (Yarın) gaze-

l fesini çekemiyen bir çok garezkcir
ların eseri mef sedefi olarak bir kaç 1 gün evvel (Yarın) gazetesinin ilanal 

aıağı yukarı halkla a lay 
e tmek, eğlenmek dem ektir. · bin bir vergi tarheder-

sinler, her ıeyi alkıılasınlar, 
iyiye kötü, kötüye iyi deıin 
ler, fakat yalnız, memle· 
kette if, fabrika yokken niçin 
çalıımıyoraun, müstahsıl ol
miyoraun demesinler. Bu gf· 
bi nasihatleri, b1ı1 tarzda 
ta vslyelerl ititmek bilha11a 

Tıbbıadlice sahipleri bu
lunucaya kadar cesetlerin 
tefe11üh etmemesi için bir 
sofuk ha va depposu yapıl
mağa karar verilmiıtlr. Bu 
hususta müteha111slar tara· 
fından Tıbbıadli libaratuva
rında tetkikat yapılmıı ve 
ikf hin küıur lira ile timdi
lık ihtiyaca kafi bir depo
nun yapılacağı tahmin edil
miıtir. 

ı 
ücuratında tenzilat yapıldığına oe 
yapılacatına dair bir fıkra neşredil

j mişti. Hotbehot neşrettikleri bu yazı
l dan dolayı iki memurun hizmetlerine 

Halka nasihat verenle· 
rin, akıl hocalığı yapanla
rın verd ği nasihatlarla k en· 
dilerinin a mil olmaları, gös· 
terdikleri yoldan e vvela 
kendilerinin gitmeleri lazım· 
gelir. 

Halka bu tarzda nasihat 
ver~nlerin batında bulunan 
bir t.l..şo.m gazetesi, geçen· 

sin sevinç, ve net'e ile 
verir, haykırmaz, feryat 
etmez. Yeni sene, bütün bu 
ve rgilere zam yaparsın, fE· 
ker inhisım rakı inhisarı, is· 
pirto inhisarı, barut iuhisarı, 
buz inhisarı, diye, halkın et· 
rafına bir inhisar ıebekesi 

kurarsın, sesini çıkarmadan 
bir ıikiyet feryadı izhar 

bu gibi dalkavukların, poh 
pohçuların ağzından bize 
pek glran geliyor. Biz dini· 
mize dahledenin müslüman 
olmasını isteriz. * 

Ayrıca Tıbbıadli reisliği 

l Adliye vekaletine müracaatla 
bu it için para latemtıtir. 

Vekalet para gönderdiii 
takdirde hemen deponun 
yapılmasına ba~lanacaktır. 

1 nihayet verildiğini ve binaenaleyh 
( Y arın)ın ilanat ücuratının kemaf fiis

t sabık olduğunu muhterem müşterileri 
l.mize arz. ederiz. Yann müdür;&~ ........................ 



so HAB tilR 
Yirminci asırda işkence yapılamaz 

: ıas ası 

Menemen Divanı hariji, Foça kay~ 
makamı LUtfi B. ına.hkUmetti. 

(Birinci •ahifeden devam ) 1 evinde bir odada komıul a- \
1 

Bunlar evlerini tekke it· 
llıektupların münderecab hak· rile bir arada to~lanar~.~ tihaz ederek ayinler yap· 
kında kaçamaklı ve tevil su· kuran okuduğunu soyJemı~· malctadırlar. Ken.:l lerinin 
rettle cevaplar vermiıtir. Bu Ur. müevvel ikrarları bunu teyit 
maktuplar tekkelerin ıeddin· Hatice İffet Yekta H. eder. Gene bµ ta.d~at men· 
den ıonra iarikatcıiığa dair Kadiri tarP.catından olduğu- supl arı arasında bilhassa 
yazılmıı mektuplardır. Hüıe- nu evinde bulunaq Ş9Q li'ı kj Şeyh Samfnin müritlerinden 
Yin Mazlum on sene evvel tesbihin babasından kaldı, olduktarı anlaşılan Hatiçe 
Uıaki tarıkina girdijini vq ğını, Şeyh saminin. fotoğraf ıqı İffet Yekt~ hanım herneka-
feyblnin ıeyh Sami olduğunu da ıeyh Saıniuin bek~rhk ha· dar Kadiri tarikatine men · 
ıöylemiı ve ıeyh Sami ya yaz yat·nda kendisine ev!enmf k; su bum diyor sa da ayni za-
dıaı mektuplar.ı mazide olar\ için bir kadm bulması mab manda Şeyh ~amiye ola n 
hukuku unutmamak ve hü.r Sadile verdiğini Şeyh Esadıq merbutiyeti ve tarikata men
lnetlerini arzetmek mak

6
adt!, reıminide koleksjyopunda h~r subiyetini ifade eden kuv 

Yu.dığını ıöy!emiıtir. hatıra olarak muhafaza eUi· vetli vesaik vaıdır. Bu ha-
Salihdede de Uıakı tar:· ğiel ıöylemit ve yl'.zdığı ıi: r· nım tarikat.n en har ve ca-

kına menıup olduğunu Şer- lerf hakkında da ılire merakı zlp sim~lar;ndan birJdir. 
hinin Sami olduğunu olduğundan ve sırf ıahsına Delilleri de ıunlardır. 
ltıemleketinde bazı mürit, ala olmak üzere yazdığım Kendisinin Kadiri tarJ-
ler yetiıtirdtaini ıöylemiıti :- ıöylemlttir. katine mensup oldu~y hak· 

Şekerci Hayrettin tar: Bundan sonra müddeiu- kandaki ikrarı ve evinde ç~-
ltatla alakası olmadığı fakL\ mumi muavini Fuat Bey id· kan Şeyh Sami ile sıkı müna· 
Ş.yh Samiyi lıtanbulda v~.· diasını ıerdetmit ve bu tdôi· ıebetio teyit eden ve "ar· 
az eana

11
oda tanıdığını sö~ ~ aıında Şeyh Sami Up.ki h .· kadaısız kalan iffet Yekta" 

lemti ve Şeyb Saminin tav• rikı menıuplarındandır ve bu İmzaıını tat~a-. mektuplar-
••yeail• Alaıehirli ~İJ', Efe.· tarikatın ıeyhidir, bu tarikr.t dır.Ye evralg araıında çıkan 
diye klUp olduiunu ve bq yolunda, k~ndt muhHi fa•li· (aık ve kuran) diye Şeyp 
lllünaaebetle Alaıehire geli ~- yetinde c.~rafıo birçc ~ Samiyi ~aatederek yazdıŞı 

Ş D d mürfd,an toplamıt ve hunlarla manzume ve 1930 tarih'ıi 
ni ve erif ı:.f. nfn evin e c i beı gün kadar mtaaftr ka' avinler yapmı,tır. Şayam (Boğaziçi. Kandi\1ıi - Aıiyan 
dıktan aonra lıtanbula a' dikkat olan bir nokta vursa HüaeyiP.t, İbrahim ~ey Keri· 

o da amüritlerin hemen he:->- ş t det ettiiinl ili.ve etmiıti :-. • mm esi airan ffet Yek ta 
Bekir hoca on ıene evvel ıini kadınların teıkil etme- Dt\vri~an) diye yazdıjı kart· 
\J1aki tarikma girdiğini 'e ~idir. Seyh Sami kadınlı f. vJzitler ve 500 lük tesbibi 

aleminde tarikatın aayl'i d f 
tefhtnin ıeyh~ Sami olduğt • • ve e teri hatıratındaki ya· 
n ahlaki ruhunu refederek ı 

d
u ıöylemit ve Kulada b:r zı arı iddiamı teyit edecek 

o il k ı bk d aile yuvalarını kökünde ı k f ira ıyar ora a a • a i delillerdir, dedikten 
klld I ı k l sarsan bir adamdır. Zah·- ' llf ari e zi rettiğl ha • sonra memnuiyetten, sonra 
kınd ki hb la k l ren bir hoca, ve fakr t • 1 ar rı abu e · - ... t ik t i d kl .. •lnlftir. aılan bu ruhu taııyan b\r ar a e il r i ~fJ 4'RhttıllJn 

K-Uah Halil kar.ısı Fatn-.-a ioıaodır. Diğer maznıp bu maznqalı\r,ID tcıkkeler;n 
lt.rlkata. meıııqp olmadıiıqı Alaıehirden Salth deA. .. , ~ddtpe ve tarikabn ıııeıp-

Yeni miiki 
teş}qlit 

Anbra, 24 (Yarın) 
S!lifke vilayetinin Anamur, 
Gülnar ve Mut kazalarile 
beraber ile' edil~ 
Mersine raptı hakkındaki 
teklif önümüzdeki haf-
ta içinde İcra vekil· 
leri heyetinde müzakere 

edilecekpr. 
Mecmu nüfusu on bine yakın 

olan bu vilayetin 119 bin nü
fuslu ve iktisadi inkiıafı 
gündengüne artan Menine 
ra~tı her iki memleket:n 
tekamülü için elzem gö· 

rülmektedir. Si ifke9in 929 
umumi var~datı, huıu si 

ve belediye varidatlarile b~
raber 638 bin küsur lira 
tutmuıtur. 

ları iddfasUe duruşmala:-ı 

yapılan Ş~h Samii Bekir 
Hoca Hırdavatçı Hüseyin 
Maz:um, Kadir oğlu Sal. h 
De.denin Uıaki tarikaUr.e 
nıc:nı~ oldukl§rı ve meın
nutyetten sonra d\hf 1: u 

tartkate ait ht.dematı ifa. 
"' eyJepik! rt ken9,i!erinin il • 

rarları ve evrak eırası..9ldal.i 
mektuplar mündericatı ve 
evr,kı tahkikiye müedda. ı 
deJaletle.rUe anlaıılmıı o'. 
duklarından 677 numara ?ı 
kanunun birinci madde•lr.e 
tevfikan bunlardan Hoca 

ISami Ef. ntn Şeyh olma sı 
dolayısi!e aJtı ay müddet e 
hapsine ve elli lir.a cezayi n ,. 
kdi alınmaaıqa ve diğer mü
ritleri Hüseyin Mazlum, B -
kir Hoca ve Salih declenin 
üçer ay llapiılerile ellJıer lira 
cezayi nakliye mahkur,niye~

lerine karar veril mit ve itl: u 
fille müracaatları hakkın s 
kanaat babıoJacak deli.i'.i 
kafiye görillmiyfrp,k dl~ r 
mazounl,r.uı d• ber,atlerire 
k~rar verilmiftir. 

Yarın mu1ı~kemelere ~c· 
vam olunacaktır. 

ı" 1 "1"' nuif:•Une dair ol!n kal\un'fn 
oy ellliı ve evinde bulunan Hüaeyin Mazlum, Saltlfi ~irJnci madesi~e tevfik,n 

1300 lük teabihinde çocul • den Bekir Hoza ve ' • cezalandırılmalarını jatem~ı· J 
l~ı tarafından getirilmiş bullu HayreUin de ıe 11 Ur. Sf~OA m•muru 
oldui'Plu ili.ve etmtıttr. Saminin müraftlertnden o"1 k- Müdafaaları dinl~qdi~- y~n;den i~tiçval'ı 

Emine hanını tarikat~ tarının dalilleri l(_e~~uı41riniJı ıonra h~~ei haJcimfi öfled'n edi[,ıl• 
~R ol•tdwını fakı t ikrarları ye ,.,.h Saaılye 1ı :- ıonr• kararı tefhim ')deCF· !l:!j 
e\'fnin bir odasında komp • taben meınoun ·yett~ ıon a ilni ıöyleqıiıtir. İzmir 24 - Eputr41~nı l. 
lllrının ittira~dle kuran okli· ya.zdıklar& Yf: aıün~ereutı : tı l~ııid ct;l•f taıyon memuru irfan f. 
dulunu söylenıittlr barile tarikatın koyu faaliyF· Hey~ti ha~&ffi.i •a4t 14 Divanı harp müddehnm.ıııf · 

Mehmet kızı Hatice, b~ · le Mtr.,4y At~ Befi~ ıfYf " llğlnce tevkif ye ~lliha c 
"-llıncı lımail kızı Fatma e tini göıteren mektuplarıd :. ~U~d-. Üt~ttftJ ikinci cslsf- aerbeat bır•kıhnııtı. 
k Diğer maznunlardan Be~r •de Ş h S ı l eserli kızı Fatmada tar ·· O ey am gurupuna ajt rfan ef. dün yeniden Men~ 
it t 1 hoca, Keser rızı Fatma, .,-:- k t f&.f ı a tan olmadıklannı söy ç- ararı e 'f metmiJtir. f\u mene celp ve ifadeaı alı~a-
llllılerdlr. mühan ue Hatice, Samaıtı karar nazaran 677 numar lı rak ıerbeı bırakıldı. Bu a~E- · 

Ciğer Hoca nami!e • • hoca ~Emine, Hamamcı karı· !tekkelerin seddi~ dair olın mın geçen defa tahllyecJ.rn 
l'Uf Ommfthan kadın da ı~ . fııfFatma hanımlarda tariktt kanunun neJ,rlnden sqn{a ıonra bazı l6zumıuz ıöz~r 
_!!kattan olmadıfını, fakr t menıuplarındandır. ta.rı~at itlerile meıi'ul oldgk· ıöy!ediği 1ayi fdf. l 
--%:::: ~!'!!mlll!l!l!!!!!!!l!!!!!İİ!!!!~ll!!!!!l!!!!!l9!~!!1!!!)!!~~rr~-~!!!!!~·!!!!!l!!!!!!!!!!!!i!!!!!l!!!!!!!!!ll!!!~!!!!!!!!!~f~~~~ft~~~~~~~!'!!!!!~ 

Y,AZA#>! ~ 1 Karanlık, karanlık.. Kp· '.::'"Sc;~ı~kı:~;;;; d!4,~ 

Hem Bt:lkıı, ben ••na 
'-de bu 11ece için ~al dl· 
"-IJ01um ki. ÇocQiu ıc · 
Uirüı yerlM bırakırız; ee ı 

ıeae eskili sıbt ••• 
- Kabil defil, enJtto 

çok rtca ederfnı .•. 
- Amma çocuğum lü • 

ıunaıuz münaıebettiz bir 
' 1»r~ bu! 

- Hırçmlık delil eel1:· 

te, ller•l hır~~~ bunqı?,? · 
Stz vaziyeti düfiiDJDÜYDMı:· 
il~. 

- Ben her teyi ditf Ü· 

llüyorum. Dava nıı edlll9r· 
nıuı ? Etsin, ne çıkar? llz 
de uğrqu-ı,:; bütün ku•E· 

4 
yu bir karanlık!., "fıtfkb8'" defli mi yavrucum? Ben f• 
diyince gözünün önüfe nin fenalığını ister miyjn 

( Yarın) ın telrik.a•ı : 61 

... 

Umizle uğraıırız, a1rılır1ıp. 
- Kolay mı eniıte? •. Sizin 

kanunlarınız hep onun tarp· 
fında, niçin bu kanunl~n 
yapanlar azıcıkta kadınları 
diiıiinmenıtıler? .. Kadınlp.r 
fnıan değil mi? .• 

_ Zarar yok, Belkır . 

Biz kanunlarla da uğratırız, 
senin istediğin hilrriyeUn 
değil mi? Ayrılırsın Belkaı:, 
merak etme. Ondan ıonra~a 
istikbal ıeoin. 

Genç r~ancı çok t91!ı 
ve kandırıcı l?ir ıeıle •~Y l.'ü· 
yordu. 59n cü~le ~~ri~e 
Belkıı gene 6rperdi: 

- laukbal? .•. 

ıade bu geliyor: Ne kqr· Belkıs ? Sen ki, bana kay:b· 
kulu ıeyf.. . ettiğim kız karıimden, ~c· 

Kimi Bey, fikirlerife btdc:mden daha, yakın, ela· 
emin olanlara mahıuı 911·16 ha aevgtliıln .•. 
mimi bir tallkatle devaym Belkıı sarardı. O .kad.a.r 
etti: mütteheyyicdi ki... T 

- istikbal, ya. Sen Pıtr· 
lak bfr iıtlkbale namzft• 
ıin! 

Ah! Yarabbi!. .. Belkı'n 
boğazına bir heyecan yuf'· 
ruıu tıkandı. Saz ıöylemfk 
nerede! Nefeı bile alamıyfr! 

tlalbu~i n~kadar ıöyJe· 
mek iıtiyor, anıma nekadtr· 

Hem de ıö~ yepy,ni 
ıeyler ı3ylı~! H,npz 
~endi kendine ıö~1f med'4i 
peyleri, ru~unun bOUln lfi· 
z~fğJ gözle inde toplanfn 
bu ıevgfll ı~ana ıöyfiyec,k ! 

Fakat •.. Fakat... \ 

Bir dakika, heyecanını re.n· 
mek, tabii olmak için ıyn· 
ıuz bir cehit göıterdi. So ra 
batını kaldırdı: 

- Her zaman benf n• 
iyiliğimi iıtedt~inizt, berym 
iyiliğim için çalııtıfınızı -~i· 
liyorum Atabey. Bunun fçin 
ılze teıekkOr etmtyeceğ'911, 
hillerimt kelimelerle tf ,de 
etmeğe çahımıyacalım. Ç'n• 
kü liu pelC beyhude bir ypr-1 
funluk olacak. Siz anlaiı· 
nız; ılz anlar11nız, Afabe •.• 
Fakat •• Bir kere d61Gn6n z. 

(Devamı vrr) 

Magdur vatandaşlar 
İstihkaklarını hala alamaıi11şlar. 
Maliye vekaleti tevziat kararını 

ne zaman verecektir? 
(Birinci sahi( eden devam) 

Meseleyi Baıvekalete 

liye vekaleti tarafından ve· 
rilecelr.tir. Fakat bu kararın 

bildirdik. Cevaba intizar 
ettik.,, 

Verilen bu makul ceva;> 
üzerine tam 20 gündür inli· 
zar ediyon·z. Simdiye kadar 
ise henüz bir cevap alama· 
dık. Yunaniıtandaki vakıf
lar 500 milyon altın tutmak
tadır. Bunun bir an evvel 
mütevellilerine tevziini temin 
etmek llzımdır. Diğer taraf· 
tan bu huıuı hakkında ga y· 
ri mübadiller cemiyeti rlsi ~e 
gazetecilere atideki beya· 
natta bulunmuıtur. 

' hayli zamandanberi veril· 
memlş olması yukarıda yaz· 
dığımız veçhile hayatlarını 
bu meseleye istinat ettiren 
bir çolt vatandaoları mahv 
ettiği gibi çoklarını sefalete 
duçar etmektedir. 

" - Vakıfların tevziinl 
Maliye vek>leti kararlaıtı
racaktır. Biz vaziyeti Ma· 
liye vekaletine bildird 'k. 
Oradan cevap bekliyoruz, 
cevap gelir gelmez icap eden 
muameleye baılıyacağız,,. 

Sureti huıusfyede aldıf 1· 

mız malumata göre müteve!· 
liler hakkındaki karar Me.-

Hukuk mezun<A ı 
lo.rı cemiyeti 
Ankara 23 (A.A.) - An· 

rada bulunan Hukuk mezu ı
ları ara11nda teıaniidfl tem n 

ve aza11nın nealeki bilgileri
nin kuvvetlendirllmeıl içi :ı 
teşekkül eden cemiyetin t '.!· 

ıebbüı hı?yett bugiln Tüı k 
ocafmda toplanarak müu
kera tta bulunmuı ve aza · ı 

ayın 26ıncııtınü ıaat 19 da is-U
maa da v•te karar ·v.rmtıt : • 

T g<!il Fdiliy.or 
A~kar•,24 (Y arı9) - Bi. -

r ~ kanuounu9 ~tblkı nr . 
Uc;eflpdf lr~!I ç•,f!•D JÜK. 
lü~\9r ™8ad•! J>a~ ip•ki· 
~'l~in"' ~ •41 .. , clPı · 
ndlııaekte~tr. 

Binaenaleyh ; bir mua
hedeye bile raptedi lmiş olan 
bu meselenin halli için Ma· 
lfye Vekaletin bir an evvel 
karar vermesi ve vatandaı
ların feci vaziyetlerini nazarı 
dikkate alması lazımdır. 

Bu mühim mesele halle
di~ten ıonra Bula-ariıtan ve 
Sırbiıtandaki vakıfların Tür
klyedeki mütevellilerine 
verilmesini temin için Hü· 
kumetfn bazı teıebbüslerde 

bulunulacaiı söyleniyor. 
Hatta Sırbistanla bu hu

ıuıa dair bir protokolun 
imza edilmek derecesine 
geldiği haber alınmıstır. 

Riyaseti Cüm
hurı sarayı 

Ankara,24(A.A.) -Çan

kaya<la Gazi Hazretlerinin 

köıklerinin yakınında yapıl· 

makta olan Riyaseti Cümhur 

aarayının inıaatı buıene bit· 

mektedlr. Sarayın mobilyesi 

ihale edilmek üzeredir. 

Yeni tayinler 
Ankara, 24 (Yarın) - İs· 

parta defterdarlığıpa İstan· 
b11l emllki milliye müdürü 

Ali Rtza, Bayındır Malmü
dcırlOlilne Divanı muhasebat 
murakıbı Sait Beyler tayin 

edllmiıtfr. 
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Sahffe 4 YARIN 
-

~~~~~~~~~·~·~~~~~~~~ 

ikhsadı v~ maıı hayat 1 Havai masraf 
Türkiye'nin afyon zürraı himaye 

edilmiyecek mi:? 
Dünya istihsalatının yarısından fazla olan afyonlarımızı işlemekte 

bulunan üç afyon fabrikamız faaliyetini tatil mecburiyeti 
karşısında bulunuyor. 

Bayramın ikinci cuma günü, lktısat v. müfettişleri İstan bv.l afyon fabrikalarinı 
gezmişler, permisiz afyon müstahzaratı ihraç edilmiyeceği hakkında birer taah· 

hütname almışlardır ki, fabrikaların kapanma emri gibi telakki edilebilir. 
lngilterenin idare ettiği 

afyon siyaseti Türkiyede de 
tesirlerini göıtermele baıla· 
dı. Dünyanın afyon Ucar< • 
tini lngiliL sermayeıinin 
kontrolu altında bulundur
mak istlyen Ruıel paıanm 
manevraları hakkm neıret
tiğimiz baı makalenin nazarı 

itibara alınmadığını hayret· 
le görüyoruz. Hükumetin 
afyon konferanıındakl mü
meHili, Türkiye afyon zür
raını himaye etmtıU. Tür
kiye ıanayifne 0

/ 0 30 bir 
hisse istemiş, bu pek makt• 1 
talebin Ruıel paıa komitası 
tarafından kabul edlleceı1t 
zannolunmuıtu. Bunun içh.· 
dir ki, lamel Paıa kabine
sinin afyon' zürra ve sanay · · 
lni himaye eden bu hareke· 
tine ittirak etmiı ve bu iıı -
betli görüıü takdir etmiıttl· · 

Bugün, hiç te bu mabut 
•iyaıetle münasebeti olmt· 
yan bir haber aldık. İktı· 
ıat v. müfettııleri, bayrı:· 
mın ikinci günü afyon fah· 
rikalanna gitmiıler, mu:;· 
tahzeratı tesbit etmiıler 'e 
bundan böyle de Permiaiz 
morfin, heroin ve diğ< r 
afyon müıtahzeratı ihraç 
edilmesinin memnu oldu
ğunu tebliğ etmiılerdlr. Bu 
vaziyet, üç dört aydanberi 
Türkiye afyonlarına indi· 
rllmek istenen Beynelmllc l 
afyon darbesinin tahakkuI· 
eylediğini gösterecek tekil
dedir. Bu ani karar, Tür
.kiyenin bir milyon afyoncu 
köylüsünün iflas etmesini, 
afyon sanayiine yatırılmı:. 

olan beı milyon liralık mili" 
.se: mayenin mahvolmaıını 
kanunların devam, seyir v .... 
tebeddülleri hakkında ilmi 
esaslara istinat etmediiin· 
den iSermayenin çekilmesini 
intaç eylemektedir. 

iddiamızı, rakamlarla, ha
diselerle iabat edebiliriz. 

Türkiye 193 l senesinde: 
7000 sandık af yon çıkard •. 
Her aandık, 75 kilodur. Bu 
hesaba göre, 525000 kilo 
afyonumuz •ar. Bir dönün· 
den l. 3/4 kilo afyan iıtlh· 
sal edildiğinden vatanın 

500,000 dönümlük bir paı • 
çasını ofyon torbaları kap· 
lamaktadır. Beı kitilik bir 
çiftçi alieıi iıe, bir sene dört 
kilo afyon toplayabilir. Bu 
suretle, 525,000 kilo afyon 
için de bir milyonu müte· 
caviz köylü çalıımakta, bu 
ıervetle hayabnı temin et• 
mektedir. 

Bu köylüler, bu mahıu· 
lat için yüz binlerce liralıli: 

Turkiye'nin afyon~ i•tilı•al eden ,elıirleri 

demlrbaı eıya, milyonlarca 
liralık ' kredi faizi ve yüz 
senelik ihthaa serveti yükü 
altına girmiıler, dünyanın 

en .fazla morfinli afyonunu 
yetiıtlrmefe muvaffak o!· 
muılar; Türk ,,.fyonunu i6· 
tandarize etmefe muv•ffak 
olmuılardır.Avrupanın afyon 
fabrikaları dc. bu thrcata 
malımızın daimi müıterJsi 

'>ulunu yordu. 
Eler, 1870 ten 1912 ta

rihine kadar fıtihıal iıte.

tiıtlkfmizf tetkik edecet, 
olursak, ihracatımızın .. ne,·i 
11-6 bin sandık arasında 

dcfittlfinf görürüz. Bu devir, 
Türkiyede sanayi olmadı~ı 

ve anayle karıı bir faaliyd 
bulunmndığı zamanları göc· 
teriyor. 

Balkan muharebesinden 
sonra ile, ihr&cahnux •ah· 
ıuı bf r nlıbet dahilinde 
azalmaktadır. Bu niıbet, 

1913 ıeneıinde 5500 (ıenevi 
300-100 sandık çıkaran Ma· 
kedonya hariç) sandıktan 

baılıyor, tki binlere düıc 
düıe 1929 da 3000 ıandıkta 
kalıyor ve fiyatta 35 lira
dan 12 liraya düıüyor. 

Bunun sebebi, Balkan 
muharebesinden sonra Tür
kıyede ıanayi faaliyeti ba§· 
lama11 ve Cümhurlyet dev· 
rinde ile bu f aaliyetln ta· 
hakkuk sahasına glrmeıl· 

dir. lngilterenin "High ffau· 
auce,, kotl'lteıi, afyon mah· 
sulü olan Türkiyenin afyon 
ıanayiinc haılamaıı lhtima· 
lini düıünmüı, İran, Hindis
tan ve Ca Ya da afyon zeri ya· 
tını temin etmiıler, bu mem
leketlerin afyonlarını alarak, 
Türk afyonlarını ticaret 
ıahaıandan çıkarmak ille• 
mitlerdi. Bu teıkilat yapıldı. 

Bu memleketlerin afyon· 
lan Avrupa fabrikalarında 
iılenlnce, bjzfm ihracatımız 

azalmaia baıladı. Bu ,On, 
öyle bir vaziyet haııl olmuf" 
tur ki, bir aandık TGrk af· 
yonunu ıatın alacak babrika 
kalmadı. Bunun m laali, al· 

yonunumuzun 35 liradan~l2 
-liraya düımeıl idi. 

"Htgh finauca,,, niçin hu 
iti yapmamııtı? Çünkü,fhaın 
afyonda bir kar yoktur. Per· 
mili ıatıı ise, yalnız iliçlar.ı 
mahıuıtur ve pek mahdutt' r 
Aııl mea' ele permlıfz heroln 
aaqrfinl ıatııındadır! Burada 
bir kilo morfin 500 Jirayıı, 
bir kilo herpin 400 llraJı.l 

ıa tılmakta tır. 
Bu mallann bir kilc

ıu iıe Qç, dört kilo afyonda . ı 
çıkarılmaktadır. Bu itin ıc
nelik karı, bir milyar Türk 
liraıını bulmaktadır. lngi' -
teredı 4 Franaada 4 lsviç· 
rede 4 Almf.nyada 7 Çeko~· 
lovakyada 1 Sırblıtanda 1 
fabrika, bu milyarı arala· 
rında taksim ediyorlar (Hig1

1 

flnaulce) a inhisar hakkını 
veriyorlardı. Şüpheıiz, bizin1 
gibi bir rakibi içlerine a l
mazlardı,, 

Ruıya, k.e~i }\eıabınn 
iki fabrika açınca ft1-r bo· 
zuldu. Türkiyede de 3 fab· 
rika açılınca, Ruıel paıanm 
doıtu Larolhe'un keyfi kaç· 
tı. Sermayenin dini, vatan· 
yoktur. Avrupalılar, Türki· 
yede sanayii himaye eder: 
bir hökümet görünce, bura· 
ya geldiler .er,naJe getirdi· 
ler. Fabrika açtılar -ve Türl 
afyon sana yilnln müıtakzo~ 
ratını dünya piyasasına çı· 

kardılar. Pekolet baıladı. 
Ruıel Paıa ıinidikası , 

kilosunu 500 liradan' satı
yorlardı. Bizimkiler 200 • 250 
liradan vermeğe baıladılar. 
Fiyatı 0f.o 5C kıran ve he~· 

talebe ki.fi mal Jetittiren 
Türk rekabetine meıru ti· 
caret uıullerile rekabet edil · 
miyordu. İkinci bir tehlike 
Türkiye fabrikalarının ec
zayı tıbbiye ve kimyeviyc 
teıkilatına iltinat etmeleri 
Merk, Bayer, Laroehe ve 
bunlara mQmaıtl İngiliz ve 
Franıız müstahzeratı tıbbiye· 

aini yapmağa baılamaları, 

akıllara hayet verecek de· 
recede Türkiyede eczayı 

' tıbbiye aanayJinfn baılamaI: 
ve dünya piyaaaaını tıgal 
etmek tehlikeılydi. Morfin 
ve heroinin fazla karları, 
bu tılere ıarf edilecekti. La· 
roehe'ta Bayer'da Mercek tc 
böyle yapmışlardı. 

Bu vaziyet kar1111nda ik 1 
yol vardı: 

1 - Türkiyeyi de "Hi ... h 
finauce" komiteılne alaral: 
makul bir hiaae vermek. 

2 - Bir insani dalaver ~ .. 
uydurarak Türkiyeyi kadro 
harici bırakmak. . . ' 

Ruıel paıa komtteıi, b ı . 

rinci yolu dütünmek file· 
medi. ikinci yola ıaptı. Bu 
gün, Avrupada 20 fabrik 
çalıımaktadır. Son günlerde 
Singapurda'da büyük bir 
fabrika açıldı. lranını, Hin 
dinin afyonları her yerde 
müıteri buluyor. Bu memlc· 
ketler için bir söz yok. Yal· 
nız Türkfyeye hücumlar 
yapılıyor. 

Söyledik~ Gene ıöyleri :z: 

1ıviçre, Almanya gibi afyo:1 
mahıuUi olmıyan memk • 
kellere verilen hiaaeler bize 
•erilmeli ve her ıeyde"l eıı -
vel bjzl de (Hjgh finauce)i 1 

almalılar~ır. 

lımet Paıa kabinesi, bu 
siyaıeti terk mi etti bilmiyG · 
ruz? Hilk(;m~tln ppn ka· 
ran, fabrikaları çalııtıracalc 

bir vaziyette delildir. Hükü· 
met diyor ki, yalnız permili 
mal ihraç edeceksiniz. Ha.· 
bukl, permlli mal tıpta ku:
lanılır ve A vrupanın he;
nıeml~ketl bu malları lemin 
eder. Sonra, bu nıallar d:-ı 

bir :kaç bin kilodur ki, bir 
fabrikayı bile yaıatmaya ve 

Avrupalı rakipler de bu gibl 
malları yok bahu11&a vere
rek Türk fabrikalarını pi· 
yasadan çıkarı:Jar, ziyan· 
larını da permiıiz aataılar· 
dan tpmin ederler .. 

Hükdmotln bu "ararı, 
afyon borsasına. tesir etmJ11 

fiyatlar 17 liradan 11 lira· 
ya düımüıtür. Fabrikalu 
bu sahadaki faaliyetlerini 
tatil edeceklerinden Türl:: 
afyonları da ~üıteriılz kala· 
cak, bu ihracat emtiamız 
mahvolacaktır. Eıaaen '"Mil· 
llyet"fn afyon lnhiaarhlı hak· 
kındaki baımakaleai de bir 
iki haftadan beri fiyatları 

düıürmüı, afyon ticaret ve 
aanaylfne ıermaye koyanları 
korkutmuıtu. 

Hükumetin karannda ki 
ikinci hata da ani olma· 
aındadır. Milli ve Ecnebi 
sermayesi, Türkiye Cümhu 
riyetinin kanunlarına göre 

• 

Ziraat enstitosünün ce 
Enıtltü elektirlk tealıah 

62201 lira 30 kuruı 

Elektirik fanuı ve lamba
ları 17000 lira 

Tohum ıslah bina11 :29· 
751 lira 60 kuruı, 

Enıtltü kalörtfer teılsatı 
170.000 lira, 

Bornova ziraat mektebi 
bf nası 304000, 

Yekun 582,952 it. 90 k . 
Bu müfradattan anla§ıla· 

cağı veçhlle enstitünün zey· 
neti olan fanuı lamba bede· 
neti 170,000 lira tahılı e ·l 
mek, Bornovada yeniden 
bir mektep tnıatıı için 

306,000 lira feda etmek, 
bu kadar ebniye yetiımiyot· 
muı gibi birde tohum ıalah 
binaaı için 30,000 lira} ı 
gözden çıkarmak cidden 
mantıkuzlıktır. 

Soruyoruz. Hali teıel:· 

büate olan bu garibenin 
ıahal tatbika vazna mani 

üç afyon f abrikaaı aç mır 
lardı. Bu sermaye, bir mil· 
yon teıhat, dört milyon da 
kredi gibi beı milyonu geç 
mektedir. 

Bu ıermaT ·e, permill 
ve permfsiz afyon müstah· 
tilı ıatmağa muvafakat 
eden Türkiye kanunlarına 

ftfınaden bu iti yapıyordu. 

Naul olur ki, bir kanun neı· 
redllmeden, bu müesaeıele
rin yeni kanuna göre vazi· 
yellerini teıbit etmelerine 
müıaade vermeden, hu fab· 
rlkalann faalfyetlerinl tatil 
edecek muameler yapılır? 

İımet Paıa bir gün de· 
mitti ki: "Kanunlarımızı her 
gün ve ani olarak değfıti· 

rlraek, bize kimse inanmaz" 
Eier Baıvekil, hala eakl 
kanaalln~e lıe, İktııat veki· 
lintn bu kararını bilmiyor 
zannındayı~! 

Kanunlar, ne her gün, 
ne de ani değiıtr. Kanuna 
uymak iç.in zamana ve hem 
de uzun zamana ihtiyaç 
vardır. Her İf, kanuna iı· 

Unat eder, E~er bir 111em· 
lekette kanunlar ant de· 
lltir, yeni kanuna uymak 
için it aahfplerlne bir za· 
man verilmezse, orada ka· 
nunun manuı anlaıılma· 
mıı demektir! 

"Beynelmilel afyon mu
ka veleıi?.,, ni kabul eden 
memleketlerden örnek ala· 
hm. Her hükumet, yeni tah· 
didata (yalnız zahiren) uy
mak için afyon fabrikalarına 
ıu müddetleri vermiılerdir. 
İngiltere 1 Franıa 2 Alman· 
ya 2 lntçre 2 Sırbistan 1 
ıene gib'! Eler biz1 ayni 
müddetleri vermiyeçek olur· 
ıak, memlekette lnkiıaf a 
bathyan sanayi cereanını 

durdurmuı oluruz. 
Hok6met, Avrupanm 

"Hıgh flnauce"ına girmeden 
Türkiye için °/0 30 nlıbetini 
almadan eaki ılyasetlne ma· 
kul ıeklini idame ettirmeli, 
fabrikaların f aaliyetl.,rlne 
halel verecek muameleler
den vaz geçmelidir . 

umur ef endilerflll 
kudreti dahilindelll 
bunu öğrenmek tıtl 

Başka vilayet 
yesine mi ai 
Çenberlitaıın • 

150 metro rnur• 
küçük bir ıokak 
geçllmiyecek btr 
geldifi ha ide 
bu kadar yakınında 
bu yerin tamtr ed 
sokağın baıka bir 
ait olduğu zannını 

Binaenaleyh bu ~f 

reıl ise tahkik ile ot' 
diyeıine keyfiyeUO 
rica ederim. 

Sokak aakl 
:,aff" 

-~ 

Rüstemiye Va 
daki hast 
kurbanları 

lzmir,24 (A.A)
ket haıtaneainde 
alınan Rüıtemiye 

çarkçıbaıııı Hidayet 
kamarot Ali EfeP 
haıtanede ölmüıle _... 
larla ölenlerin 2'dfl"' 

balff olmuıtur. 

~·-
Tayyan cemıyed 

dıkh nahiyeıl Riya 

Beyoğlu 13 üncO 1 
tep müdürü Pakize 
cemiyetlmıze göıt 

mua venetl vatanpe~ 
den dolayı kendile 
gerekae heyeti talt 
arzı şükran ohmur • 

tamamen Franıızc• 
sinemanın bu ıahe 
henüz görmeyenler fi 
but tekr@.r gör'-1e~ 
yenler için yalnız: 

Elhamra sinem 
lr aeılne devamedil 

Buna ili vete::ı: 

Kadın ist 

(Nancy Caroll 'Ve 
Roggerı) tarafınd•.,. 

Yeni Fox M~ 

,====--ı Bu akıam 

Melek sineması 
Biriblrlerinden ,a,.ı 

çok Şarkılar, V 
Foxtrotlarl• dolu~ 
l\inçlü ve ıevimlt bit 
görecekıiniz: dıj 

Kuyruklu Yıl 
filmidir. 

UFA nın ıon •111 

muvaffakıyetl oluP ~I 
linll yen ılnenı• Y .. 

DOLLYH AAS 
tarafından temıil 
cektir. fr 
Haıiye: Türkçe • 0 

aızca mükaleme· /.1. 
ler filim üzerlno 
akıettifilmektedtr. 
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Hatıratını yazan: NACI I.S~.:.'.lL f M. Brian'ın 
nutku akla değil, hayata hükmettiği 

r ihtiras içine girmiş, vahşi bir Pars 
bi rakkaaenin kırılan beline atılmak 

istiyordu 
- 6 -

Mısır Haremlerinin esrarı 
Mısırın sonbaharı idi. 

111•"•a.t, istanbul temmuzu
ııcaklarmı arayacak 

haldeydik. Yalnız, Mısır 
elerınde Moda koyunun 

meltemleri hafif hafif 
or, hurmlıl ağaçlarının 
t kalkan gibi djk dal-

ndakt yaprakların hıııl
ı duyduruyordu. Belki 
otomobil gürültüsü bu 

eri canlandırıyordu. 
k.öıkün iç kapısı önün
durduk. Yüz bin renkli 

parçalarından yapıl
olan bu kapının renkli 
dalgası içinden aıeçerek 
e11ıe ıtrdik. Dikkat edl-

••• ... •-._ı Um. 
l\ıunaz bir zeka, bu ıey· 
et mabedine esrarıengiz 

tnllhiyet vermek için 
e ihmalci değildi. Bin 
aece masallarının Bağdat 
kGnün modelini yapmııtı. 
ha ilk hamlede yeni dün-
:tenginlerinl apdallaıtır· 
~' muvaffak olmuıtu. 
lienüz, bet altı adım
iitnüıtük. Annelerimizin 
dudağı yerde, bir duda
Rökte söylediklerı iki 
lll ~enci açtıklarınin bir 

deden geçtik. 
Şitndi gölğelerini Nilin 
rğun suları içinde dinlen
en geniı bir daraça da 
Unuyorduk. Burası, ıeh· 
lı. htııi veren yeıil kırmızı 
l h abajurlarla yarı ay· 
._hlmıı: bir yaz salonu 
Sekiz kız, memelerinin 
'"ından, hurma elyafın· 
n k Yapılmıı k11a ve aralıklı 

1 
ltklerinden baıka her 
er· l 1 çıplak sağa sola 
~Yorlar, Hint mabetle
l ekt dua dansını oynu

l' 8.tdı. Birden bh vaveyla 
)llu, Arapça' bir ıeyler 
6Yorla.rdı. Bizim ahmak-
•ırıtına.mız, tercümanı 

lettt: 

- Centilmenler, bunlar 
tnıe · d •ıntn halayıkları ır, 

eh hoı aeldiniz ! diyorlar, 
d Atnerikalılar inanmıı· 

t, Ben, bunların Üzbe· 

' umumhanelerindeki 
' 1ar olduklarına emin· 
• la! 
llu tercüman dolmasını 
rUltuk. Gözlerimin uç-
e Pr 1 " ensea eri, dOnya eu-

erint 1 hu ararken, sağa ıo a 
~lı genit divanları, 

~1 • rahleleri, renk renk 
•

1 ele · ki rı, uzun uzun çu· 
arı ,. . l 

~lhl ' ""eııt çeıit papuç arı 
Çar er en nihayet latan
~ tısı uydurmasyonundan 
~rıa hepıini göriyordum. 

1 
re.p arması yapılmıt 

l(i hkrp • ıilahlarile çift 
t anh yataaanlarıda 
~c._k değilim. İçimden: 

~ lerd~a, töyle, eski de· 
dalc:ı' mütareke zanıa· 
nllı mahut lıtanbul 

anla.rıda baıka bir 
le.hı>ınıyorlardı. Mefer 

l'cG. llel inan dalguı b~y-
ı btr it imlıt• habe

Yek, diyordum. 

Henüz, Prensesler, mirn· 
sesler yoktu. Tercüman 

efendi her birimizi birer di· 
vana oturttu Halayıklara 
Arapça bir ıeyler ıöyledi. 
Birkaç dakika ıonra, karı
ıık bir Arap muılk11i baıladı. 
ince HıU kızların "yalel ya· 
lel, muhibbi, muhibbin nara· 
ları içinde ıaıırmıı defil, 
budalalaımııtık. Arasıra 
gevrekleıen bir aeı geJiyor, 
yazık ki, zilin ve darbukamn 
vahşi muılkiıi içinde bo~u
lup gidiyordu. Bir ıazende 
üryan püryan ortaya tt.tıldı. 
Ellerinde ziller '.kırılıp dökü
lüyor, vücudun iehvet ve· 
rici kmmlarım titreterek na· 
zarlarımızı kendisine bağ
lıyordu. 

Birili diğerini takip et· 
ti. Nihayet, dört rıı.lckase:lin 
mahirane oyıınlarlle manya
Uzme edilmit bir hale geldik. 
Ben kendimden geçtikten 
sonra, Amerikalılar cennet
te yaıadıklarına inanmaz, 
olurlar mıydı hiç? 

Bu ihtilaç içinde, sinirin 
akla değil, hayata hükmet· 
Uği bu ihtira~ içinde ne dü
ıünülebilirdi? 

Doktor, viski istedi. Mü
hendis Hight, vahıi bir Pars 
ıibi rakkaıenin beline ıa
nlmak hareketleri yapıyordu. 

Kendimden bahsetmeat 
abeı buluyorum. Yalnız, ü
çüncü dostumuzun ıampan
ya yerine bu rakkaseleri iç
mek lıtedtğini kaydetmek 

ilterim. 
Biz, Halayıklarla bunak

laımııtık. Ya bunların Prenıea
lertle ne olacaktık, bilmiyor· 
dum. 

Tercüman, kaya ıibi me
tindi. O, ayini idare eden 
bir klhin vakarını takınmıı, 
kendi azametini hiuettiren 
emirler, iıaretler veriyor, 
onun istediii gibi hareket 
etmek hissini veriyordu. 

-Sarayın adetidir, dedi. 
İçkilerden evvel birer sade 
kahve içeceksiniz .. Az daha 
herifin gırtlağına sarılacak· 
tım. Ne sarayı, ne adeti bu? 
Amerikan dolarını ıulamak 
için açılan bir ,randevu 
evindeydik. Becerilmff bir 
zevkti. Yalnız, bu reımiyet, 
bu merasimde ne oluyurdu? 

(devamı yarın) ..... '""' .................. ·~·-.. Ett~n alınan rüsum 
Mezbaha reıminin hay· 

van baıına deill, hayvanın 
kilosu ü:ıerinden alınması 
ve etten alınan difer reıim· 
}erinde indirilmeıi hakkmda 
ıehrimiz ticaret ve ıanayi 
odası tetkikatta bulunmak 

tadır. 
Hayvanın kilosu üzerin· 

den rüıum alınması talebini 
mezbaha idareıi muvafık 
buhnaktadır. Bu it için me:ı· 
bahada bazı yeni teıiıat 
tll ve edilerek büyiik bir 
ıalon yapbrılmaktadır. 

Hayvanın kiloıu (berin· 
den rüıum abnırıa etin S-10 
kurut ucuzlıyacalı tahmin 
edilmektedir. 

Waıhington, 23 (A.A.)
İtalya sefarethanesi Nev 

Y ork konsolosluğundan M. 
O,Brian'ın nutku hakkında 
etraflı bir rapor gönder
mesini istemi~tir. M. O'Bri· 
an 21 Şubatta Brooklyn' da 
Irat etmit olduğu nutukta 
töyle demlıti: - Allaha çok 
şükür bizde İtalyadaki hü
met gibi ltalyada bir dik· 
tatör bir emirname ile üc
retleri umumi surette tenzil 
edebiliyor. 

ispanyada 

.. 

Madrfd, 24 (A.A.) - Be
r.eng•ıer kabln~ıl zamanın · 

daki . İıpanya bankası mü
dürü !vazife!ine devamı ka
bul edilmiftir. 

Kaçakçılar 
Sahil mu haf aza gemi
lerine mitralyöz ateşi 
ile mukabele etmişler 

Nev-Part, "Rhodeı edatın 
23 ( A. A. ) - Bu ıabah 
Narrangansett körfezinde 
kaçakç1 iemilerlle sahil mu· 
haf aza gemileri ara:nnda 
mitralyöz müıademeıi olmuı
tur. Bu çarpıfma neticeıinde 
kaçakçı gemilerinden .ikisi 
batmıı, bunların tayfaları 
te"Ykif edilmittir. 

Avusturalyada 
buhr n 

Melbourne, 24 (A.A.) -
A vusturalyadaki ticaret ban· 
kaları fedaral hilkumetin 
mali tekliflerini kabul et
memiılerdtr. 

Paraguay'de umumi 
grev 

A11omptlon, 23 (A.A.)
Umumi meıai konfederaa-

• yonu, bütdn memlekete ıa
mll bir ırev ilin etmi9tır. 

Hindi•tanda 
karışıklık 

Bombay, 23 - DGkkin 
ve mağazaların önüne diki
lerek ahı veriıe mani olma
ğa çahıan bir takım kadın· 
lat Valii umumiye takdim 
edilmek üzere tanzim edile· 
cek bir karar ıuretini kale
me almak için davet edilmit 
olan Bombay kooperaıyonu· 
nun içtimaında hazır bulun· 
maktan birçok belediye mec
lisi azasını cebren mPnetmiı· 
tir. Poliı, halkı dağıtmak 
için hücum !etmek mecbu· 
riyetinde kalmış 17 kadın 
tevkif edtlmiı, içtima feıh· 
olunmuıtur, 

Gandi ile Hint valisinin 
mülakah 

Bombay, 24 (A.A) -
Hint valll umumisi mu
halefet hareketinin durdu-
rulması meselesi hakkında 
M. Gandi ile bugün müza
keratta bulunacaktır. 

Son kargaıalıklar esna· 
ımda zabıtanın aldığı vazl· 
yet hakkında tahkikat ya
pı]maıına ve Yerai1erini ver
mek lıtemiyenlerin zaptedl· 
len arazlıinln iadeıine umu· 
mi valinin muvafakat edece
ği zannolunmaktadır. Bu· 
nunla beraber valU umumi 
ıerbeıt ıurette tuz imaline 
mfiıamaha etmiyecektir. 

Birmanya' da 
kargaşalık 

Ra;ğ-;;;;n;23(A . A) ----G-e--

çenlerde Tharrawaddi civa· 
rında p · Jis müfrezelerine 
karıı yapılan tecavüz esrıa
sında asilerden 35 kitinin 
öldüğü alınan tafsilattan 
anlaşılmııtır. Dodan'da gene 
bir polis müfrezesine kartı 
vukubulan ttcavüz esnasın
da asilerden 6 kiıi maktul 

dürmüıtür. 

Arbede 
Dans salonu altüst 

olmuş 
Nevyork, 23 ( A.A.) -

Brooklyn'de 800 kadar klm
ıentn loplanmış bulunduğu 
bir dans salonunda don 
akıam büyük bir karıaıalık 
olmuştur. Birkaç kiti 12 el 
kadar sılah atmışlardır. Bu 
esnada bir kişi ölmüı, bir 
kiıi de ağır surette yara· 
lanmııtır. Dans edenlerden 
birçoğu vücutlarının muh
telif yerlerinden yaralan· 
mıılardır. 

Gandi 
Bilakaydüşart sala· 

hiy~t aldı 
Yeni-Delhi, 24 (A.A.) -

Kongre icra komtteıi Gan• 
diye Hlndiıtan va]U umumiıi 
ile bir itilaf aktetmek huıu· 
ıunda kayıt ye ıartsız ıala
hiyet bahıeden bir karar 
ıureti kabul etmittir. ValU 
umuminin yakında kendtaile 
tekrar müzakeratta bulun
mak üzere Gandiyl da yet 
etme1ine intizar edilmekte· 
dlr. Gazeteler, yuvarlak 
111aıa konferanıı murabbaı· 
larından 8 zat ile Hint valll 
umumiıl araıında •ukua 
ıelen mOzakere •• milnakata 
ııeticeaınde kanunu eaaıl ta· 
raftarlarını• çıkarmıı olduk· 
ları kargaıahkların ıür'atle 
bertaraf edilmeıl huauıuada 
yeni ümitler beltrmlı ol
duğunu ve vali 1 umuminin 
Gandi ile icra etmif olduiu 
mükalemeyi ve yuvarlak 
masa konferansınınnHindiı· 
tanda yeniden loplanmaıını 
temin etmek makıadile tel
kin olunan yeni hattı hare
keti rnücmelen izah eylemiı 
oldufunu yazmaktadır. 

istihbarata nazaran mu
rahhaslar valU umuminin 
tekllfelrtni müttefikan tasvip 
etmitlerdir. 

HaJi hazırdaki müzake
rata bir uzlaıma zemini 
bulmak zihniyeti hakim ol· 
makta devam ettiği tak· 
dtrde hafta nihayetinden 
evvel bir sureti teıviye elde 
edileceği mütaleası ileri 
ıürülmektedir. 

Komünist nümayişleri 
Paris, 23 (!A.A) - Ko

milnlıtlerin 25 ıubatta yap
mak taaa vvurunda bulun• 
dukları nümaylıler dolayıılle 
M. LaYal'ln rlyaaettnde ali.
kadar yQkıek memurlardan 
mG.rekkep bir içtima yapıl· 
mıtllr. Bu içtimada nümayif 
yapılmasına mahal vermemek 
veya icraıına te,ebbüı edi
lecek nGmaytılerl menetmek 
için alınmaıı llzımaelenrln

lnzlbatl tedbirler kararlaıtı
rılmııtır. 

Sahte S 

Avrupada Beynel
milel maçlar 

Fransa - ·Çekoslovakya, İtalya 
ve Avusturya fııtbol milli 
takımları karşılaştılar 

Son haftalar zarfında 
Avrupa futbolünde Beynel
milel mühim maçlar yapıl
mııtır. 

Bunlardan blrlıi AYuı· 
turya ve İtalya mUli takım· 
lart arunda yapılan maçtır. 

İtalyanlar, Franaızlarla 
yaptıkları ıon müsabaka
dan ıoua Anupada umu
mi bir alaka uyandırdılar. 

Bilha11a bu takıma Arjan· 
tinden t.ır lkt oyuncu iltihak 
etmeıl ltalyanların teknik 
ttibarlle kuv•etlerlnl arttı· 
racak bir hadile olarak 
telakki edildi. 

Son Franıa - İtalya maçı 
bu telakkilerin kıymeti hak
kında az çok.,,. bir fikir ver
meğe l müıait l iken bu 
defa yapılan Avuılurya 

İtalya Beynelmilel mChaba
kası Arjaatinli oyuncuların 

hakiki valörlerinl tayine 
medar olmuıtur. 

Maç nasıl oldu? 
Avusturya milli takımı 

Avrupanın kuvvet ve teknik 
itibarile belltba.ılı tJklplerin· 
den beridir. Ve timdiye kadar 
İtalya· Avuıturya Beynelmi· 
Jel maçları daima Avuıtur· 
ya lehine netlcelenmfıtir. -.--·--· ... --· ..... _ 
Fransız meb~u~~~~-

Meclisinde 
Paril, 24 (A.A.) - Melıt

uıan mecltıtnde har biye 

bütçHlnin müaakereal eana
ıında M. Boeilloux • Lafont 

harici vazlfetteki karanı• 
hkların memleketin emniy• 
tine alt maıarlfte tenzillt 
yapılmuına müıaade etme

diflni, bununla beraber bu 
maaarifin 1930 ıeneainde· 

kinden daha fazla olmadı

fını söylemlttir. 
Mecliı, Hindi Çinideki 

vaziyet ve bu mıntıkada 

komünistler tarafından ya
pılan tahrik&tın tenkili hak
kında nıüstemlekAt nazm 

M. Raynaud tarafından ve· 
rilen izahatı dinledikten 
sonra müatemlekat bütçeıinl 

kabul etmtıttr. Meclis bugiln 
ticaret bfttçesinin m üzake
reıine baılamııtır. 

Maltada siyasi vaziyet 
Londra 24 (A.A.) - Kral 

Maltaya aıderek tahkikat 
yapmak üzere bir komtayon 

t"'-kil edilmeıinl taıvip et· 
n •• ,ur. Bu komlıyon Malta 

adasında elyevm mevcut 

olan ılyasl "Yazlyet hakkında 
mahallinde tetklkatta bulu-

nacak, bu Yazlyete btr ça· 
re olmak üzere alınması la-

zım selen tedbirler hakkın· 
da icap aden ta nlyelerde 
bulunacaktır. Maltada meı· 
rutl bir bükQmet teılıl der· 

plı edtlmeılnln ku•ntle 
muhtemel oldufu ıöylen
mektedtr. 

İtalyanlar, Mifano' da ya. 
pılan ıon maça Orsiyide çı· 
karmıılardı. Arjantinden 
ielen bu oyuncu filvaki gü

nün kahramanı olınuıtur. 
MUsa baka 30 btn tcma

ier huzurunda yapılmıı ve 
çok heyecanlı olmuştur. 

SeyJrcllerin tiddelli teza
hüratile kuvvei manevfyc
leri yükıelen 'İtalyanlar bi
rinci devreyi 1-1 berabere 
bitirdiler. 

ikinci haftaym her iki 
tarafın galibiyeti ka7.anma
ta mutuf hücumları içinde 
geçmiı Vt" her iki defans 
mütemadiyen yapılan nkın
Jarı çelmeye çalışmııtır. Hiç 
bir netice vermiyen bu 
hamlelerden sonra artık lıer iki 
tarafın beraberliğine kail 

olundufu bir zamanda Or
sinin ~ahsi bir akını görül-

i müıtür. 

Top Orsinhı ayağında 

bütün Avusturya def ansmı 
birer birer atlattıktan sonra 
nihayet Avusturya kalesine 
giriyor. 

Pek az rnnra da müsa· 
baka hitam bularak Halyou 
mllli takımı 2-1 ga libiyetie 
ıahayı terkedfyor. 

Fransa - Çekosla
vakya maçı 

Franıa - Çekosla\•akya 
maçı 2 • 1 Çeklerin lehine 
netlcelenmlıUr. 

Partı'te yapılan bu mü-
1altaka çok heyecanlı olmuv· 
tur. Alınan netice Fransız 
milli takım heıa hına bir 
mu•aff akı yet addi ne seza· 
dır. 

Bir kaç aydır gehrin ge· 
rek kulüp, gerek te ıkiJiit 

ve ıerekse milli sahalarda 
Avrupada yaptıkları müsa· 
bakaların daima makus neti
celer vermesi Çek futbolü· 
nün bir inhitat devresine 
girdiği kanaatini tevlit et
mektedir. 

Cuma günkü ınaçlar 
J.tanbul Futbol Hey'e

tinden: 
27-2-931 Cuma günü icra 

edilecek Ltk ve Şild maçları 
İkinci köme, Kadıköyünde: 

1 - Beylerbeyi -Tötunya 
saat 11 Hakem Salahaltin 

Bey, 2 -Eyup - Kumkapı 

12,45 Hakem SalAhattin bey 
Tak•im Statyomunda 

1 Şilid maçları 1 
1- İıtanbul Spor-Altı

nordu ıaat 11 Hakem Nüz
het Bey, 2 - G..1lalaaaray 

-Kaıımpaıa saat 12,45 Ha
kem Saim Turgut Bey, 3 -

Beılktaı- Beykoz saat 14,45 
Hakem Niyazi Bey. 

Geri almış 
Ltma, 23 (A.A) _ Mu

•akkat reiı M. San tos Cerro 
relıi cumhurluğa namzetli
iinl geri a1mııtır. 
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- Hayır! Susunuz. Bir 
erkeğe, centilmen bir erke· 
le yakıımiyan hareketinizi 
tevile çalıımayınız. Azkalsın 
bent mahvediyordunuz. Bu
nu biltyormu suunz? Üstelik, 
ertesi gün de kocamı kızdır· 
mala cesaret ettiniz! 

- Onu, ititti herıeyi 
biliyor ve kavga etmeğe 
geldi zannediyordum. Beni 
öldürmesi için batımı uzat
mağa karar verm"ıtim. 

Size yemin ederim ki müc
rüm değilim. 

Gözlerim ne söylüyordu? 
galiba pek hiddetli olduğu
mu. Fakat ıüphesiz, nazar· 
larımda ihtirasta okunu· 
yordu. Çünkü titrek, sıcak 
bir sesle - öyle bir sesle ki 
bütün vücudumu bir nüvazit 
gibi heyecanlandırdı - : 

- Oh! dedi, öyle bak
mayınız! Gözleriniz beni ya
kıyor· 

Canıma can katan, bili-
~nemez nasıl bir kibir ve aza

met veren sözlerini gizli bir 
ıevinçle ruhuma akıttım. Da
ha iyi dinleyebilmek için 
ıürünecek kadar yanına yak
laıtım. 

Bu esnada kocamın ıe

ıi cınladı - öyle bir seıı ki, 
daha üç gün evvel İlahi bir 
musiki gibJ dinlerken şimdi 
sözümüzü kesti diye Ia'net 
ediyordum. 

- Canan, diyordu, gel 
Bucentaure'u gör .. 

Prenı rüya gösüyormuı 
gibi: 

- Canan diye mırıldan· 
dı. Sanki bunları tel'in mi, 
sevmek mt icabettfğini 

bilmiyordu. 
Diğer odadan bağıran 

kocamın yanına doğru yü 
rüdük. Görünüıte ayrı ayrı 

ilerliyorduk. Fakat sırrım•zla 
birlbirimize merbuttuk; kalp
lerimizin çarpıntılarile, te· 
ıadüfün bütün garlbelerile 
biriblrimizt bağiı idik. 

Ogün, ıarhoı edici Ma· 
nolya kokularının arasında 

gezerken nazarlarımızdan 

baıka, hiç bir samimi bir 
söz teati edemedik. 
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Acaba hatırasına birıey 

hak edebildi mi ? Şeklim, 

harekatım, tecessüsten baı· 

ka bir ıey ilham edebildi 
mi? 

Beni sevdiğini, arzu elli· 
ğini kendi kendime ıorma· 

ğa cesaret edemiyor, faket 
[ onu düıündüğüm zaman 

kalbim, gizli gizli çarpıyor· 

du. 
Fer dinin yananda gidip 

geldiğim, yaıadığım, sualle
rine cevap verdiğim, latife
lerine güldüğüm, dalğın dal· 
ğın, buselerlne mukabele 
eJtlğim, elinden kurtulamı· 

yarak hatta tahammül ede
bildifim zaman, muhayye· 
lem, merakaver meseleye 
meylediyordu. Bu ihtiras-
lı aık erkeginin, ıuuruma 

hakim cazibesine kapılıyor· 
dum. 

Tamam iki gün, öğle 

yemeklerinden maada, Prensi 
göremedim. İkinci günün 
akıamı, Labaronun maıası· 

na oturdu, konuıtu. Müka-

' 

Hüseyin Zeki 

lemelerinde bir tatsızlık, can 
sıkıntısı hi11ettim ve bu, be
ni son derecede memnun 
etti. 

Konuımaklığımız için bir 
zemin hazırlamadım. O, ye
mekten sonra, mecburiyet 
tahtında imiş gibi biı ıani· 
ye masamıza sokuldu. Ô· 
nümde eğildi ve kocamla 
bir kaç kelime konuştu. 
Ferdinin davetini nezaketle 
reddetti. 

Her ne bahasına oluna 
olsun, onunla tesadüf etme
ği arzu ediyor, ote7de daha 
uksık doJaııyor, kocamı 
yalnız başmtı g~zintilere 
gönderiyor, bazan da binbir 
bahane bularak odamda 
düşüncelerimle yalnız kalı 

lyordum. 
Nihaet, üçüncü gün, öğ

leyin, Ferdi gazete almak 
için vapurla Pallanzaya gitti. 

Ferdi gider gitmez, elime 
bir kitap alarak tıraçaya 
indim. Bir kaç dakika sonra, 
Prens Hüseyni, küçük bir 
deniz motöründen çıkarken 
gördüm. Görüşmek için bir 
bahane ararken, ihmalkar· 
lıkla ayağa kalktım, ondan 
evvel yokarıy& çıktım. Asan· 
sör bizim katta durduğu 
vakıt, ben, sanki teıadilfen 
orada bulunuyordum. 

Prens, gözümden kaçma
yan bir heyecanla beni ıe· 
lamladı. 

Kibar ve lakayıt bir sesle: 
- Odanıza mı gidiyor 

sunuz Hanimefendi? dedi. 
Maahaza tamam gezme 
saati. Jiiç Mottorone initi 
yaptınız mı? Çok nefis bir 
gezinti, tavsiye ederim. 

Acele etmeksizin, yanında 
yürüdüm; selamını ald:ktan 
sonra, yüzüne bakarak soğuk 
soğuk gülümsedim. Bu, sözL 
]erine yagane cevabım oldu. 
Belki de kadın ruhum, baş· 
ka sözler ıöylemesi için en 
iyi çareyi bunda keıfetmiıtt. 

Daima, birdenbire mas
kesini atıversin istiyordum. 

- Onulmak istemiyor 
musunuz? O kadar kalpsiz 
misiniz? 

Beyhude yere cevap 
bekledi: 

-Beni dinleyiniz. Sizinle 
konuşmalıyım, her şeyi bil
melisiniz ... 

Şiddetle, sanki üzerimde
ki nüfuzunu keşfetmiş gibi, 
kolumdan tuttu. Odasının 
önünde idik. Karar vermiş 
gibi ayni tiddetle, kapıyı 
açt .. , beni çt:kti, hemen he
men zur]a etiği atlattı, sonra 
tekrar kapadı. 

- Ne yapıyor ıunuz? 

delimi siniz? Ya bizi görür· 
lene! 

Ve yalan ıöyleyerek ilave 
ettim: 

Ya kocam takip 

ettise ... 
- İsterse dünya yıkılsın .• 

Mutlaka ıizin!e görüımeli
yim! 

Kapının anahtarını çe
virdi, yavaıça beni oturttu. 
Kendisi önümde, ayakta 
duruyordu. Nazarları, ıevgHi 
bakııları, ı&tirap ve ihtiraıla 
kaynıyordu. 

Kendimi orada, insanı 

zorla çeken bir ucurumun 
kenarında imişim gibi bul
maktan mütevellit en tatlı 

korkuları dehıetleri hissetLm. 
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Çok lukııtü, bizimkine 
benzemiyordu. Fakat küçük 
bir banyo ıalonile hali irti· 
batta idi. Prens, mefruıatın 
yeknesaklığını, kelebek ka
natlarına benziyen japon· 
vari işleniİmiş, üç büyük 
ipekli kumaıta ayırmıştı. 

Masa üzerinde küçük 
bir minyaotür, Prensi mü· 
kellef resmi elbisesile göıte· 
riyordu. Söminenin üzerinde 
de labaronun çok güzel, 
bir ağrandisman fotoğrafı 

vardı. 
Heyecanlıydım. Fakat 

çok soğuk bir ta vırla ayağa 
kalktım, bu fotoılrafın bu
lunduğu {Ömineye doğru 

yürüdüm ve baktım. Fikrimi 
anladı, çarçabuk: 

- Nışanlım, diye mırıl
dandı. 

Sonra; elemli bir sesle, 
sözünü tashih etti. 

- Nıoanlımdı. 
(Devamı var) 

••• 1 t'. 1 •••• '.' 1.' •••• 'fi 

Yeni eserler 

Sporculara on bir sual? 
Havacılık ve oSprun 

41 inci sayHında okuyunuz. 

------------------------Üsküdar 

Hale ~inemasında 
Bkaret kancası 
Mümeısili: Billi Dov 

Hergün gündüz 3 te gece 
9 da Cuma günleri :2 de 4 te 
gece 9 da. 

Gelecek program 

Apaşlar arasında 
MümeS1ili: Harripil 

Büyük tayyare 
• 

pıyangosu 

ikinci keşide 11 mart 
1931 dedir 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zühr~vi 

hastalıklar mütehassısı 

Cumadan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar hasta 
kabul edilir. 

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

.. 
Dr. A. KUTIEL 
Cilt, f renği, Belsoğukluğu ve ademi 
iktidar muayeneelektirik tedavilı:ınes1 
Karaköy Börekçi fırını sırasında N. 34 

Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 

'kabul ve tedavi eder· 

Asri ve hususi salonlan havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

ft[STORAH KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat r • Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. ~ 

~~~~=~~ .. 
Doyçe Oriant Bank 

Deutshce Orietn Bank 
lstanbul ~ubesinin müceddeden küşat olunan 

dairesinde bodrum katma mükemmel ve i~ 
müzeyyen k!isc1lar vazolunmuştur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da ! A~irefendi caddesinde Yeni Vakıf han 

1 karıısındaki bankaya müracaatları lazımdır. 1 
;.a.zı;;ma.i!'llİllilamtiırmilm!IC'l~~DZ'3.ZJ&am!!mD111Cııtlllllı1U!l~*&A4Y 

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Sirkeli 

' 
Sermayesi: 25.000.000 Frank 

Merkezi ldaresi: Par;s, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 
Şube /eri: İstanbul, Gala ta, Voyvoda Caddesi No.102 

Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: Galata No. 3i6 

--
(( 

(( 

Harbin 
Mukden 

Bilcümle Banka Muamelatı = 
J lcsabatı cariye küşadı Vadesiz ve vadeli tevdiat Tasarruf 

sandığı-l\\csklıkitı ecncb;yc, kambiyo, esham ve tahvilfrt alım satı
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili- ı'\di 

ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtia üzerine avans -
eliııecb Emeklereınt üzerine kredi küşadı - Esham \'e tahvilat 

muhafazası vesaire. 
................. Elli ..... ll!IBl .. limliBi!l ... Sll~I--

' BANKA KOMERÇİY ALE 

, 

İTALYANA 
Sermayesi : 700,000,000 Liret 
İhtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi dare: MiLANO 
İtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Roman) a, l3ulgaristan, Mısır, Amerika Ceınahiri ı\1üttehidesi, 
Brezilya, Şili, Urııguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasoıılar 

İST AN BUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyv0da caddc~i Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3·.:1-5) 

ŞE!IİR DAliİLİ:\DEKİ ACENTALAR: 
İştaııbul'da: Alalemc·y:uı hanında Telef. 2821. Bcyoğlıında: 

istiklal caddesi Telef. 10-16. Kambiyo ôairesi Borsada Telef. 1718 
İZı\\İRDE ŞUBE 

- ~-

Bahrisefit Felemenk 
mı 

1 
i+a Bankası .-..a 

. • . . ••. ~... "':f • 

İST AN BUL ŞUBESİ 
f dare merkezi: A M S T E R D A ı\i 

Mezun serrıa1 esi: 25,000,000 fL. 
Tediye edilmiş serma;·esi: 5,000,000 fl. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 fL. 
Oatntad .ı Karaköy palasta Telefon: Be1 oğlu 3711-5 
istaııuuı tali şubesi : ",\ erkez Postanesi ittisalindE 

Alla'len:eci Han., Teldon: lst. 569 
Bilumum banka muamelatı 

IEmniyetkasaları :_car~ 

Doktor / 
Hafız Cenıa 
Dahili hastalıklat 

Erkek, kadın ve ç 
ı arın dahili (iç) ba•t• dl 
larını cumadan 111•• 

l)if 
her gün (2-4) de 1. 

ali'' yolunda 118 nuınar d fi 
suıi kabinesinde te • 
eder. 

Telefon lst,•ııt:u\: :? 

memurluğundan: 

Tamamına 2600 IJr' 
met takdir edilen 
çinde Sarıyerde Yeni 
le caddesinde atik 4~ 
80 ve deniz cihetiod 
pısmın üzerinde 39 O 

yazıh iki kısımdan OJ 

kep ahşap haneniO 
hissesi 30-3·931 tarihl0' 
sadif Pazartesi gü11il 
on üçten on altıya 

İstanbul Dördüncü le; 
murluğunda satılaca 

tış şartnamesi 16·3·9' 
rihinde divanhaneye 
edilecektir. Arttırına1" 
rak için yüzde 7 te 
akçesi lazımdır. 

Hakları tapo sid1il' 
olmıyan ipotek al• 
larla alakadaranm ~ 
fakı hak sahipl~r;olO 
haklarım ve hugusil• 
ve masarifi icraiY' 
iddialarını ilan tarib1 

itibaren yirmi gün 
evrakı müabitelerile 
meleri lazımdır. Akti 
hakları tapo siciUle 
olmayanlar aatıı bed 
paylaşmasından harfÇ 
]ar alakadarların yeoltf 
ve iflas kanununun 1 
maddesine göre tevf~ 
reket etmeleri lüıii~ 
müterakim vergi, be 
vakıf icaresi müıteri~ 
tir. Daha fazla rP J 
almak iatiyenler930·36 
ya numarasiyle ınelll 
timize müracaatlar• 
olunur. .. ,d• 

Zayi - Para c_ı.ı de' 
ile Cihangır oubesıO d 
dığım hu viyet ci1~ ,; 
zazi ettim. Yenisin• O • 
ğımdan zayiin hükıJJ 
tur. 

F ıudıklı' da 
mahallesinde 
evinde Ali 

Zayi- Şubatın ıt '1 /ı 
mı Eyüpte Otakcıhld 
rında hüviyet ciiı r 
askeri teskeremi "e ... 1 

"k" . . yi ıf ı.aı ı reımıyemı za ıtP 

Yenilerini çıkaracal fi 
hbkmüolmadığı ilan 'l 

Müskürat İnhisar• ıJJ 
bul baş müdüriyeti 

faza memurlarınd~~11 p,t ~")~ 
Hamit b~I 

~"""'!'!!!!!'!!!!!!~"""'!'!!!!~"""'!'!!!!~~ ,~ 

TAKVb 

Şubat 

2S 
Çarşaınb9 

1931 1 

Sabah 6,421 Akt
8111 

1 
Öğle 12,21 vatt• 
ikindi 15,30 I~ 

ttl .. 
M. Müdür : Bürhan.s 


