
17 Kaııunusani 19aO 
r 

İDAREHANE 

-- - ---- - ---- ---- --

CUIViA 
FİATI 

5 
KURUŞ 

FİATI 

5 
J<:URUŞ 

Yıl: 1 
r 

Nuınara: 35 
~ 

ABONE: 

1 
Dahil için seneliği 1400 1 . 
Hariç memleketlere 2700 

fıtanbul Ankara Caddesi 
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ATILACAK 
~~================================================================:====~======~-==========~=:===-!!lıtKLER ANCAK İSTİKLAL lçiN KAN DÜKTULER Dünkü muhakemede 1 ŞİRİN BoGAZİÇİ NEDEN BOSALIYOR 

Türk hakklnı kimseye yedirmez! İbrahim· "damı Seyrisefain v~puriari le gidip gelen 
~..cnebi şirketler mesel;;t;;-&;,ekil Paşanın na- . talep ~~idi! Üsküdarlılar gunden güne artıyor! 
zarına arzediyoruz. \'e sarih açık bir kanun istiyo

ruz! Kapitülasyonlar Lozanda kalnııştır! 
Bi kaç giindenberi, bu memle· ı Bu adamlar, · kömür depola-

~et de yaıadıkları bu memleke- rında, vapur itlerinde Türkleri 
~n sırtından geçindikleri halde HAMMALLIKTA BEKÇİLiKTE 
n:rklerleJ ali.kadar olmıyan ec- kullanmakta ve Ecnebi ve Yu: 
B bi flrketlerden bahsetmekteyiz. nanlıları munharıran KALEM 
n u .'irketlerin memlekette bir VE AMiRLİK işlerinde istihdam 

( 
evı k~pitulaayon, ve bir nevi etmektedir. Zavallı memleketin 
latisnaıyet ) varmıı gibi kendi sahipleri ise k k 

keyf 1 k anca ve anca 
ve arzu arına göre hare et HAMMALLIK VE BEl\..ÇİLiGE 

ettikleri muhakkaktır. layık görülınekt d· 
Gerek Bankalar ve gerek bu Şu ,

11 
he ır. 

e b yayam ayret cür'ete b 
ene i flrketlerin, sırtından ka- kılmalıdır ki dün bu ( a-

rınlarını doyurdukları muhakkak d .1 b V anderze ) 
1 enı en ahriy . k t" i 'b 0 an hu ılrket ve Bankaların d b l e şır e ın n aşın-

T6rklf're kartı almıı oldukları - a "udunan ve daha Toprakları 
kötQ uzerın e yaıayıp k d 

Vaziyetin sureti kat'iyede d . arnını oyur-
halledllmeıı k l uiu Mılletin lisanını bilmeyen 
mi ti zamanı arlı ge - bir çocuk k di · _ 

f r. en ııne muracaat 
Bir taraftan milli mallara mil- ede,n bir l arkadaıunıze kemali .. 

li tasarrufa itina meıe~ıi mev- dlr etle: 
zuu bahıolurken, lıtanbulda ça- - Ticaret müdürüne, Komser-
bıan ve KAPICILARJNl,HAMAL- lige, ıubelere gidip ögreniniz! 
LARJNI resmen ( Türk memuru ) Cevabını vermiıtir. 
diye göstererek Hükumeti alda- Halbuki (Vanderze) kumpan-
tan bu ıirketlerin halleri bildi- yası Türkleri kömür "l""kt 
rtlmelidlr k cu u e ve 

1 t b. ld apı uıaklığında kullanmıya cür' 
ıen ~ a~ u a binlerce Türk el ederken, Yunanlılara en büyük 
ile c ayat ve maiıet darlığı payeleri vermekteeir. 
baae l&fırıp durur ve boğulurken B d 1 
Tn kle""'-ncı adamlann b IA u a an1 ar Tiirkiyede 

. ->~..-

inekçi İbrahi111 n1etresini 
öldürüp kuyuya atn11ştır ! 

Metresi saadeti yaralayıp öl
dürdük.ten sonra kuyuya atan 
inekçi lbrahimin muhakemesine 
devam o1undu. Mazunun iyi adam 
olduğunu beyan ~den bet müda
faa ıahidinde sonra ınua vin Ce
mil B. iddıasıni seı detti ve : 

Cürmün sabit o!duğunu, hadi· 
sede taammüdün mevcut olduğu-
nu beyan ederek 4 50 inci madde 
mucibince idamını talep etti. 
Muhakeme müdafaa için talik o
Iur.du. 

~ ......... --~ •• ....ı=....: .... --...--

Müstaki I icra 
.. -)~<-

Us~üdarda nıüstakil bir 
ıcra dairesi açılıvor 
lstanbulda bulun~n ... Adliye 

Müıteıarının tetkikatı devam et
mektetir. Müsteıar B. · bilhassa 
icra itlerine ehemmiyet atfetti
ğinden bazı tedbir ittihaz etmtı-
tir. Bu cümleden olarak Öskü
dar' da müstakil bir icra ıuhesi 
açılmııtır. Cumartesi ı-ününden 
itibaren faaliyete geçeçek olan 
bu icra dairesilide her miktaı da 
icra muamelatı yapılacak ve bu 
miktar bir had ile tayin edilmi· 
yecekUr. ~".:!}'-71 1'.lmalarına ;,: jaşıyor~ar .. Türk kanun-

latanbulda T::. k Ba:ına rıayet edeceklerdir. Tah---k;-ıkat ! 
karıı k "' memurlara ız Ec bs . 

ço lakayt k lan b E ne serma vesıne 
nebi tik a lr c- m . d J - ·>~-<-
kum r etini tedkık ettik. Bu uanz eğiliz. Sernıaye Sabık varidat nıüdürii 
acen~::~~. ( Vanderze ) Vapur geln1eli ve fakat kendisi isticvap edildi 
daGal~tacla Hade."endiglr han~n- kazanırken kazand1ğının Maliye Vekaletinden verilen 
t.te-: •tan hu flrket ta .. Sultan yarısını mutlaka rl'ürk- emir üzerine iki rnaliye müfettiti 
lıtanbu:nuuu7danber1 İzmir ve lere bırakn1·dıdır' üç gün evvel ıehrimize gel· 
sırtından ~l~ ıımıı, TGrklerin Eger Baıvek~l I • miş lstanbul vilayeti sabık 
d i h 1 yonlarca lira kazan- iti hall d •met Pa1 fU varidat müdürü Karnil bey-

i ı a de Türk memurlara kar· INôNO e erlerse ÜÇÜNCO BiR le lstanbul defterdarlığından ha-
fi kapılarını lcapamııtır zaferini t kendll 1 · ..._ .. de bilirler. er netjl1ale- zı memurların barut inhisarı mes-s ı . k elesin den dolayı ifadelerini almış-

e aan! Bankası h-al<k~nd ıardMfirem,ı., tahkikata devam 

Onbeş .. B • a etmektedirler· gun orsa rnuarn 1 a • - • .,.,.ıo !'>f l<i -i <f .... _ 

Yapm t ,.. e esı I....evi y~~lhılandı 
a an men 1 kar.ar Ve~·ilt • . Evvelki g;ce Kule dibinde el-

Dilnkf .. Akıam" refikimiz Se- sadif Cumart . v l11Ştır li kuruı alacak meselesinden 
lanik Bankasının onbeı gün müd- onbe " eıa g\iııünden itibar marangoz Hasanı, bir çelik ka-
detle Bor~a nıuameleal yapmak- ' . gun zarfında hiç bir en lemle öldürerek firar eden ma-
lan men edilmiı oldufuna dair Selanık bankası na h acente rangoz yahudi i,.evi Galata poiis 
olan haberlerin aıılaız oldufunu herhangi bir §eki)d: ve eıabına ıuerkez memuru İhsan beyle, t~-
haber vermekte idi. yapamaz, keyfi . horsa itleri harri mernı:rları tarafından takıp 
Bizim tahklkatnınza ö ~. Yet ılan olunur. ~'!dilmiı, katil ıevi Haıköyde sak-. 

vakidir. Borsa 
111 

lgi re mesele 9 R umuwsmıi 1930 l dd ec ıl mezkur landığı evde yaka anını~ mü eı 
Bankayı 9 kinunuıani tarihinden Bu sene . - .~.~tııuniliğe tesliJJl edilmistir. 
itibaren muamele yap k Eı tn 
men etmiıUr. Borıa ıalo;:at:~ lak·ınden .k. e~ı ve Runılarınem-
aılan reaıni ili.ni aynen x 1 1 m 1 1 
dercedlyoruz. aıagıya t 1 M 1 Yon lirallk nıa sa-

"Selanik bankası, borsa ka- 1 ması tak •• • t•r 
nunu mucibince mukaddema Ma- Rum ve Er~e arrur etf'l11Ş 1 
liye Vekaleti Celileai tarafından kalan malların bniler1den metruk ) t· lık atıı ya-
t u senede t l sene (2 OOü ooO ıra s 
ayin ve alakadarlara tebltt edil- maaına devam edilm sa ı - Pılabili~ecefiııi tahmin etmek-
miı olan ihtiyaçlar liıteıı bari- rerdir. Tahkik . ~si nıukar- d 
i d b Hüktimet bu gibı"ettığırnl~ze göre te ir. • 926 

b
en e oraadan lngiliz lirası mü- 1 im emva ın hi Şimdiye kadar, yani 1 . 

ayaa tını l eve satı asına ran k d H e f o maıına ve haraketl ve satıı senesinden bu güne a ar azı· 
vakıası k meleainin taafiyea· . mua- l d . d 
m dd 1 anunun ao,sa •e 48 inci tedir. ını arzu etnıek-· nece (9) milyon ira an zıya e 

a e erine temas etmtı bulun- 0 - ıatıı bedeU alınoıııtır. 
maauı.a binaen bu b L_ un bu meseleye d . ) 
zaen 15 aü d an~nın ce- surette tahkik aır eıaalı 1926 senesinde (2,442,646 

• n mü etle borsada A k atta bulunmasını lir.alık metnik emlak bedeli alın· 
muamele n ara muhabirimJze blldirmlı-8 yaprnaıının men'ine Uk A k mııtır. 

orsa. meclisince kar 1 di .t n ara muhabirimizin ver- 1927 de (2.4:64,019) liralık 
11 klnunuıani 1930 atarrtvehrlinem~tu!r_. ğ malumata göre Maliye . 

••• V kal ıatıf yapılmıı iıedeıe buna mü-
e eti metrük mallardan bu kabil: ( 2 ,339,566) lira tahsil 1 

I ~ 

JJirçok evleJ"i kiracı bektiyen lloga=içinin goninüşü ; 

Şirketin' bilet ücretlerinden, edecek mevkide değilim. Ancak 
Ü k-dar ve Bogaziçinde oturan kaybettiklerinden bir kısmını ya-

b{ırç:k kari1erhniz müşteki olduk- klnen bilenlerdenim. 
"k Şirket, biletlerine zam yap-

larını kaydetmişti . . b " 
Bu neıriyatımız üzerıne _ ır hlctan sonra bilhassa baAlar batı 
fmiz bize ıu malumatı verınış- ve Selim iye semtlerinde ot:uran-

kar 1 ların Haydapaıadan gidip teldi· 
Ur : _ Şirketin bilet ücretleri yü- ğini belki de hesap etmek lüzu· 

_ d ne kazandığını hesap munu görmemiıtir. Fakat ciddi-
zun en - ~-



Sllllte 2 
Gilllülc makale : 

Verem olan mahpuslar! 
Birkaç gündenberi gazete 

lltunlarını ltgal eden çok ellm 
bir haber vardır. Bu haber ne 
llJaal, ne de ıuna buna ait bir 
dedikodudur. Dofrudan dofruya 
haplıhaneden tahlfye edilen bir 
takan dGtmGı vatandatlara aittir. 

· Bu zavallılar ltlediklerl cGrüm
lerin cezalarını çekmek üzre ha
plaaneye abldıklan halde (verem) 
olduklarından mahkdmlyet müd
detlerini ikmal edemeden tahliye 
edllmtılerdir. Gazetelerde lılmleri 
yuılan alil ve aakat varlıklann 
tekrar cemiyet içine karıımala
nadan tabii btrıey olmazdı. 

Fakat, haplıhanelerden takım 
takım ıahverllen bu mücrim kaft
leaı, acaba haplıhaneye ıtrmeden 
eTYel de maldlmu idiler. Şüpbeıiz 
ilanların içinde haıta olan da var
dı. Sahbat ve afiyeti 9erlnde bu
hmanlar da 'pek çok olmak )Azım 
idi. Bizim dokunmak iltediitmiz 
nokta da itte budur. HapaedUen 
ntandatlardan, ııhhaU yerinde 
olanlar neden (Verem) ve aatreye 
J'ÜalanlDlflardır? hapfıhanenfn fe
uhlı mı buna sebebiyet vermlttlr? 
,._ daha batka sebepler de 
Yar mıdır? 

itte bu ıualler üzerinde ciddi
yetle durmak zarureU blııl oluyor. 
Q.. mahk6mlar hakikaten hapl
aanelerde 11bhatlerfnl k4ybediyor
lana, bunlann çok fena ıeralt 
içinde Y•tatbrıldıkları anlatılmıt 
olur. 

Hplaaneler mücrim olan adanı
lan mahvetmek için açılmıı mü
...... ıer delildir. Elinden her 
auılla kaza çıkmıt olan bir adam 
mutlaka fena adam da olmaz. 
Bllllda lnMntyet n•mına o aibi 
dGtllblere lyt muamele et
..n, t.lcrar cemiyete kanltıkla
n zaman, faydalı adamlar olarak 
7eU1Urm1tk HtıkAmete dGten bir 
borç idi. 

Şaraıı aıll unutm•malıdır ki, 
Hlkametlertn Halk de kutıbklı 
taahhGtlerl, vazifeleri hat~ mü
bllefl1etlerl vardır. Halk: ken
lllalne umumi vutfe olarak y(lk. 
letl1en vazifeleri yahus memur 
......... k için vermez. Bunun ver· 
4111 etekler dolusu paraların mo
... bir la1m1 Jbıe halk için ay
rdır. Yani bu para de Hat taneler 
,.... laaplabaneler Ye Umanlar ya-

•• 

Görülüyor ki, Haplıbane meıle
ıf Hükumetin mlllete karıı inti
zam altına almak taahhüdünde 
bulunduğu vazifelerden biridir. 

Teesürle kaydedelim ki, kaff
delerle vatandaılann aiti olarak 
hapishaneden çıkarılmaları, Hü
kdmetln vazifelerinden birini ih
mal ettiğini göstermektedir. 

Halbu ki hapiıhanelerde yatan 
adamlar, Lu vatanın evlatları yi-

ne bu memlekette vergi veren Aıker 
olan, kendilerine diiıen vazlfe
Cerl her zamm yapan vatandaı
lardı. Onlan mücrim diye hapıet
mek ve metrukl brakmak dofru
muir .. ? 

Medeni memleketlerde hapi-
ıhaneler birer mektep, birer aan'at 
ocatı b& llndedir. Buraya düıen 
herhanii bir günahklr adam 
haıtabğa, ölüme, felakete maruz 
bırakılmaz. Bilikfı, ite, gilce, 
aan'ate ve okuyup yazmıya abı
brıhr, en ııbhi terait içinde yqat
brıbr. 

Fakat bir mahlrum tekrar 
cemiyet bayabna döndüiü zaman 
koynunda azçok bir aermayeal 
bulunur, it tutar, memleketi ve 
cemiyete faydab olur. 

Bize gelince: Haplıhanelt rdeki 
mahkdmlar en feci ıeralt içinde 
aç takılr yqatbnlmaktadırlar. 

Bunlar ya büıbütün çıfırdan çı

kıyor, ahlaksız v" mazarratlı adam 
oluyorlardı ? yahut böyle (verem) 
filan olarak [sönüp gidiyorlardı, 

nilmuneıf meydandadır. 

Bu zavallılan dütünmek, on
ları ite .rüce tetvlk etmek hiik6-
metln vazifeıl deill miydi? madam 
ld hOkOmet, mahpuılara bakacak, 
latelerfni te'mln edemlyecek va
ziyet de bulunuyotdu, o halde 
Hapfaheneleri birer •ili (ıan'at 
yurdu) vazıyetlne ıokçıaz mıydı? 

Bir zamanlar hapiıbanelerde 

hayırlı teıebbüılere giritilmif, 
hatta latanbul bapiahaneıl yavat 
yavaı bir (tı ve aan'at) ynrdu ol
mıyal be.ılamııb. 

TGrklyede binlerce mahpu• 
vardır. Bu ,adamlan dütünmek, 
(adam etmek) çok hayırlı bir it 
olacakbr. 

Eminiz ki, bapiıhane köıele
rinde (verem) olup sönenler, ıa
dece açlıktan gıdaıızlıkt ın eriyip 
atdlyorlar yazık ! 

All/F oun: • 

Seyrisef ain üç vapur alıyor 

Yalova, son yapllan tadilatla 
sevahili mütecavireden 

addedi lmişdir 
S.,n.efaln ldaretlnln mGte

caYSr 1ahlllerde 1eyriıefer lfle

rlae alt talimatnamealnln birinci 
1 

aahiller aahaıına yalovada dahil 
addedllmlıUr. 

.. .W..lnde taclillt ppdmııbr. 

Ba tadll&tla Peacllk - K6prtl 
Ye Y 9111kay arumdald mtltecavlr 

J9tle ta...ba ketmaıı luım ıe len 1 '* ellaet Yana, o ela çok mGhlm 
'- JOlaa blabalıluun tik fıraatta 
leJrl1efatn Yapnrlarlle köprüye 1 

tltmele amade olmuıtur. lHatta 
bir um••lar hunun için bir te
..W.W. bahınulmaaı bile mevzu-
u hain oldu. 

Mitefebblıler • Seyriıefalnden 
Ştrketla Harem ilkeleslnln biraz 
ıleriline bir ilkele yaptmp vapur 
ufratmaam talep edeceklerdi. 
Ziri ıırkeUn lmUyuıDda, Sellml
,.._ mezbaha dvarmdan Sara~ 
llanauna vaıleı:ltfaalf mefm bir 
laattaa ıubaren Boiuda aeyriiae
fer ecleceil musarrahbr. Bu IU-

Seyrlsefaha ldareıl mevıimde 
Y alovaya ltletmek üzere seri va
purlar ılparfılne karar vermlıtf. 

Haber aldığımıza göre idare 
bunun için iiç vapur alacaktır. 

barla SeyrJıefafn fdareıı halka 
hizmet fçfn kendi imtfyazname
ılne dahil bir mıntakada iıkele 
kurup yolcu taııyabllfr. 

Baflarbatmdan Üıküdar iıke
leıfne otobGılerle inenler, otobila
lere ayni parayı vererek Hadar
pafaya gidiyorlardı. Haydarpap'.J 
tramvayı da t imdi muntazamen 
ltliyor ve Seyr!ıefaln vapurlanna 
OıkOdardan yolcu taııyGr •••• 

Karlimiz bu mutaleayı yürilt
tlkten aonra Şirketin Bogaz fçl 
1eferlertne dair de tafııllt ver-~ 
melde ve bolazlçlnln botalmaam
da en mGhtm lmil olarak ŞlrkeU 
bayriyeJI 161termektedlr. 

YARIN ,. ................... ~·····~ 
: Ecnebi telgraflar 5 • • 
=········~···················= Adriyat ik battı 

Vapurun tayfası 
kurtarılmıştır 
Cebelitarik, 15 .- ( A.A) 

ltalyan bandıralı Enrichetta 
vapuruna çarpan Adrlyatik is
mindeki laveç gemiıi balmıtbr. 
Bu vapurun butün tayfası ltalyan 
gemisi tarafından kurtarılmııbr. 

Enrlch, tta 1Tapuru Cebelita
rlke dofru yoluna d~vam etmittlr. 

Makdonaldın bevanatı 
l.ondra, 15.-(A.A) 

M. Mak Donald, lngiliz ve ec 
nnbi gazetelert nezdlne kabul e
derek bazı beyanatta bulunmur 
tur.Batvekfl İngiltere hükömetf
nln Londra konferansına! Akvam 
Cemiyeti ınlaalcı 1922 tarihli vva
ıtngton mukavelesl llle Lokarno 
ve Kelloi mflllklarında muıarrah 
noktal nazarlar istinat ederek 
fttirak eyllyeceıınf söylemftUr.M. 
Makdonaldin mütaleasma göre 
deniz, kara ve hava kuvvetleri
nin daltınaaı llzımielmektedlr. 
Sulhu t~slibat yarııı kadar tehli
keye koyan hiçbir! ıey yoktur. 

Bir zırhlı kayaya otqrdu 
Londra; 15. - (A.A) 

Ramllliua zırhbıı ıaint Angelo 
ctvannda Potııt Fort limanına gi
rerken bir kayaya oturmuı, fakat 
biraz ıo•a '6zdürülmüıt6r. 

BeyneJınilel banka 
~bey, 15 (A.A) 

Beynelnıtıeı banka tetklllb 
heyeti ıaat 19,90 da M. Schact'ta 
hazır oldufu halde içtima etmlt· 
ttr. Bir tröı teıkiline aft muka
vele ıırf tekQ!k noktai nazaraan 
tetkik edi~. 

Siyasi ufuk açılıyor 
Pariı , 15 - (A.A) 

Tempı ıazeteıi Laheyde ıiya
ıl ufkun eh911ım11etlt ıurette kü
pylf bulduiunu kaydetmektedir. 

Kredi fonsiye 
Kahire, 15 (A.A.) 

Yüzde üç faizli ve ikramiyeli 
Mııır kredlfonatye tahvillerinin 
bug(ink(i çektlfıtode : 

1886 ıeneıtnde çıkanlmıı tah
villerden 101.466 No. tahvil 
50,000, 1903 aenıtnde çıkarılmıı 
tahvillerden 426.482 No. tahvil 
50.000, 1911 ıenesinde çıkanl· 
ınıı tahl'lllt:rden t89,281 No. tah
vil 100.000 Frank ikramiye ka
Zanm•ılarclır. 

-····-·-ıkı-:vai<;a-··-·-·-· 
Pencereyi. kınp eve 

girmışler 
Hadıın knyiloGn Boyalık kari· 

yeılnden MeataD alanın aaman
bfından bnı eıYa çalan Tayib 
otlu Akı f yakalanmııtır • 

Ayni kariyeden Ali otlu Osman 
afa bir kaç gilD evvel itlerini 
bitirmek için fıtanbula gitnılıtfr. 

Oıman atanın evine avelkı 
gece pencereyi kırarık kahveci 
Hilınü ile bir • 1 kadaıı girmlı, 
evde yalnız k•l•ll Oıman •lanın 
zevceıl Şefika baJllllla teca vGzc:le 
bulum:1uılanada kadının foryadı 
ilzerine k6y bekcilerf tarafından 
mütecavtzler yakalanmak iıte
nilmlı taede ıeceoln karanhlında 
kaçmıılardır. 

Tahiiyeette '' ıskat 
bin almadan Türkiye CGınhu

riyetl tabllyeUnl tarkeden Fethi
yeli Mıaııb otaDanndan Giritli 
Hilanü oflu lbrahlmln TOrkJye ta
bifyeUnden ııkatına karar verf 1-
mtıtfr. 

Jandarma müf ettişJiği 
Siirt Valiıl miralay Halil Rı

fat bey jandarma mGfetttıltflne 
tayin eclilmiıur, 

Men1urların ücret talimatnamesi . 
Vazifeleri haricinde deflet i~I 
mc:şgt~~ oianiara verilecei{ Ôc 

Anlfara, 16 (Huıuıi) 
Mesai snatları haricinde ça

ltıan memurların memurların 
alacakları ücretlere dal r Maliye 
Vekaletince bir talimatname ha
zırlanmıı ve bu talimatname icra 
Vekilleri Heyeti tarafından da 
tasvip edilmittir. 

Talimatnameyi aynen bildi
riyorum: 

Madde l - Devlet memurlan 
maaptınm tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanun onbeıinci mad
desinin birinci fıkraıında itası 
menedilen ihUsaı ve komisyon 
ücreti, makam tahılaatı tahıiıatı 
maktua ve hakkı huzurların ge-
rek umumi bütçeye gerek muha
ıebei umumiye kanununun 115 ci 
maddesinde tarif 'olunan busuıi 
bütçelere ıamll olduğundan ister 
muvazenel umumlyeye dahil 
olıun ister olmaıın herhangi bf r 

memura umumi bütçeden ve bele 
diyeler, tehremanetlerl, idaref 
husuıiyeler, inhisar idareleri ve 
hususi kanunlarına tevfikan ma
halb sarfiyat ve varJdab ihtiva 
eden aaır:müe11e.at bütçelerinden 
bu namlarla bir gılna para teı
viye adilmlyecektir. 

2 - Teadül kanununun on 
betlncl maddeıfnfn fkfncJ fı~ra-
ıında icra Vekilleri Heyeti ka
rarile itası tecviz edilen ücret-
lerin ıeraitl atiye dairesinde tes
viyeıi icapeder, 

A - İtin, memurun veya lh
Uaaıı dolayıılle mitetekktl ko
mfıyonda çalıtacakların kanuni 
vazifeıl haricinde yani munnm 

1 

bir vazife olmaıı. 
B - Kanuni vazife haricinde 

olan bu itin 'me-.u aaatlerl hari
cinde çahf!Qak 111rettje ifa eclll
meal. 

s - Bıdaıl seçen madtte ~ 
ciblnce munzam bir vazife veya 
tht11as dolayııile teıkil olunacak 
komiıyonlara memur edilenlere / 

mesai snatlerinin harfcJn 
Ugallerlnden dolayı itin 
kat olması half nde 0 ı tin 
de verilir. 

4 - Memurun veya 
dolayudle teıkil olunacak 
yonun memur oldufu it 
kat olmakla beraber bir 
fazla devam eylediif 
meaaı ıaatleri haricinde 
run veya !komtıyon ~1a&111• 
rallerinden dolayı icra Vı 
Heyetince o it fçfn takdir 
cak ücretin •enenin mua 
manlannda teıvlyeıf ftin aft 
fu vekil tarafındın yapılan 
receıine göre akıama a 

her lnamın:hıtamında teı 
lebJIJr. 

5 - Munzam vazife 
met müstemirren devam e 
ni daimi bir hizmet mah 
olursa icra V ekillerf H 
görülen itin ehemmtye 
çalıfma saatlerine göre ae 
larak bir ilcret takdf r 
Takdir olunacak iicrettn 
müsavi dört takıftte teıvf 
izdir.Senenin bir kıımıncla, 
mıı olanlanlara çahıtıkle n 
det için takdir olunacak 
bir miktar tefrik ve itası 
all4k ettiği vekile aittir. 

9 - Kanun, nizam 
talimatname tanzimi gibi Mf 
renin f'azffeıl dahilinde 
bir it için lüzumu balind• 
kül edeçek komtı1onlara 
edilecek olanlar arasında 
cak olan o itin alt oldu 
ler müdürlerine bu huıuı 
gsllerfnden dolayı lkret y 

Madde 7 - Her it iç 
·r...ıan ıe111da memur edl 

bulunduğu ve ne mi~ta 
verileeeği icra Vekilleri 
ce aynca karar albna a 

. . Kumeanr.a -var, su yok! 
Evvt:lkı gece itfaiye efradı su bulmak için ma 

Iere inmişler ayazn1alara hortum uzatmışla 
iki bina kül olduktan sonar. 

Evvelki gece Beyoflunda Alyon yokutunda 9 numaralı 
Maçilikanın evinden yanfın çıkmıı birdenbire büyilyerek yan 
madam Sotyadın panıfyonunada ılrayet etmiı ve iki ev birde 
len Janmıtbr. 

Madam Maçllikanın evinden yamn aaat ( 20,25 )de çıkar 
lt&iye otomobilleri derhal yanan evin önüne ıelmitleraecle 
borularında bermutat ıu bulumnadıfmdan itfaiye efradı 
kotuımaja baılamıılarclır. Bunun üzerine 1tf;.ye bortumlarl 
metre meaafecle Taksim rum ktltıeılnfn ayazma kuyu ve l&l'IU 

uzablmıı ayni zamandada 2000 metro meaafede Galataaaray il 
ıu haznelerine hortumlar uzaclılmıı bu suretle yanpn ye 
ıevkedilebllmiıur. . 

Terkoı su ıirketlne gerek telefonla ve gerekse pollı ef 
tarafından doirudan dofruya müracaatine yalnız odad Muıtak 
cevap vermlı: (ben bilmem) diyebllmfttfr. 

Yangın yerine derhal Galataıaray poliı ve komfaerl 
Haydar beylerle Takıim pollı ve komfteri 2übeytr beyler y 
ateıin söndürillmeıl, ve yanan evlerfD etyalarde lçerde bıuhUili• 
bizzat dipriye çlkartarak muhafaza altına almıılardır. Yanı-
aaat devam ettiflnden tramvay ve otomobiller iıllyememlttfr. 

Yangın ~erine lıtonbul vali vekili MuhltUn ve poliı mtldlrl 
beyler gelerek uzun miiddet kalmıılarclır. 

Yangının eıbabı hakkında zabıtaca tahkikata baıl•nalmıı 
Maçibkanun evinin milhlm bir para mukabilinde •laortah aJ 
awlatılmıtbr. * * ,. 
Elma dağında Bir şoför 

Bqş ev yandı ! 
Evelkl gece Takılmde Elına 

dalında Madam Marlnln evinde 
mlıteelr marangoz Zavenfn oda
nndan ateı çıkmııtır. Ateı bQyü
yerek Malinin evi Jandıfı gibi 
yanındaki 85 numralı ev kıımen 
(39 - 371) numaralı ApUU Hamid 
efendinin (48) madam Ardemln . 
(47) berber Anaetaıın (49) yeme
nici Ohaneıln (51) lıtambulliyaıun 
(53) ekmekcl Mtçonın (65) Şah
nazın evleri klmllen yanmııtır. 

Y anğınm eıbabı hakkmda 
tahkikat yapılmaktadır. 

Kansını yarala 
ETelkf ıece KGçOk 
~ bo)'UDda Ermlrıln 
ta'rıkuında tofar Rıza 
Samiye hanımla kavga e 
çareyi biçakla bir kaç 

aiu' ıurette yaralamııbr. 

Mecruh haıtaneye y 
katfl kaçmıtbr. 

Zabıtaca katilin 
batlamhmttır. 



17 Klnunusanl 

Sigorta yolsuzlukları hakkında 
neşriyatımıza devam ediyoruz 

Fiatları kırn1ak ı'stı')'C ...... ,.::~···~t - 1 k 1 1 · " • 11 sıgoı· acı arın re ra )et erıne 

YARL~ 

Sergilere iştirak 
Siyasethniz 

·>~--

İtalva ve n1üstemlekat meselesi 

Leh~stan hariciye müsteşarı 
n1ühirn beyanatta bulundu 

Lehistan Hariciye Nezareti karak, Zombey havzasında temer-n~an!. ~Jn1ak için nasıl fırıldaklar çevirn1iş
ıcrltır. Bankalara yazıhın nıektuplar, buı~u 

nıeydana çıkarıyor! 

Sers! ve panayırların bir 
memleket iktisadiyatına icra ey
lediği tesirlerle sergilere iştirak 
meselesinin ehemmiyetine bun
dan evvelki iki yazımızla temaı 
eylemiıtik. 

müsteşarı ahiren Varıova Da- küz ediyor ve oradan Ümit buru-
rülfünununda siyaseti hariciye nuna kadar müıtemlekat dalreıinl 

Bu açık ihtikara göz yomuımaz ! 
hakkında bir konferans vermit tevsi eyliyor, 
ve sözünü bir aralık ltalyanın Fransa Bahri muhllln ıarkında 

,. .... ,,. ·- - 't ..... • • .._. ' , . ... , • ··-

Zaman zaman meınleketimiz
de de hariçteki sergilere itlirak 
meselesi mevzuubahs olmaktadır. 
Hatta ayrı ayrı bazı sergilere de 
ittirak ettiğimiz görülmüıtür. 
(Viyana, Poznan Paris ıergi ve 

müıtemlekat siyasetine ıntikal teesüa ediyor. Oradan Çart gölG-

Dün de milletin ( 1000000) Relı Türkiye hükumeti cüm-
liraıı - l-nın uı une oturan sigortacı- huriyeıinin harik sigortaları ta-
;ra ait bir vesika neıretmittik. rtfelerile bunların eçzayi mütem-

U(ün ( Sigortacılar merkezi mlıneıinden olan talimatın tatlıkle
datreıinin ) çevirdiği bir manev- rlnl kontrol edeceğini heyeti umumi 
raya alt bir veıika neırediyoruz. yeye bildirdi. Binaenaleyh işbu 

Bu veıika, lıtanbulda bir ıi- tarife ve talimat •)3 K=-n ""' « unu 
ıorta (Türüıtü bulunduğunu ve sani !127 tarihinden itibaren tat-
bu T- " t" i b k uruı un ı gortacılar merkezi i edilecek ve sigortacılar da-
datreıl nizamnamesine aykırı ola- irei merkezlyesine dahı'l b 1 

k h lk . u unan 
ra a ın zararına ve 'Kendi bılumum azalar tarafından mec-
menfaatlerine r-aııl çalııbklarını burürriaye olacaklardır. 
açıkça göllermektedlr. l§bu talimatın ikinci maddesi 

Sigorta merkezi bankalara berveçhi alidir "buriskosı müıte-
mektup yazarak fiatlan kınnak ~~ken sigorta eden kumpanyaların 
lıllyen ıigortacıları ezmeie çahı- ll~mleri metni mukavelenamede 
mıı, kendi memfaatleri için her zıkredilmek meırut bankalarla 
ıeyl yapmııtır. yapılan ıigortnlarda hu keyfiyet 

Halkın zararına olarak bir istisna edilebilir bunla.rda müı-
Türüıt teıkili dofru delildir. Hü- ~er~k sigortaları sigortacılar da-
k'1metin serian meıeleye müda- ıreı m k · h er ezıyesine tabi olmayan 
aleıt zaruridir. kumpanyalara yaptırılmıı olma-

la Buıün neırettiğimlz vesika- ması ıartile müıterek sigortacı-
r aJııen aıagıdadır : 1 h 

Si
. l 'd . banın arik vakuunda it'arı ka-
gortacı !-ıı· ı areı u ı A ~ o un ur. ncak bu ıeraitin 

. merkezivesi mukavelenamelere bu kaydı-
/s/oııbııl 2" ı ,, mahsusla derci meçbur'ıdı"r,,. 

ı ı·ıitııuıusaııi 1914 
. Sigortacılar Jdarel merkezi- . ~nfen mezkur madde berveç-

hıatı surette tanzim edı"lecekt" 
yeılne dahli bulunan harlk sigor- ır. 
la Kumpan1alan tarafından ban- _ " Sigorta sahibi iıbu rıskosı 
kalara yazılan mektup metni. uzerine diğer sigortalar akt etmek 

Müıyü ve müıterek sigortalarını ancak 

Kompanyamızın erkanından ha ar vukuunda beyan eylemek 

bulunduğu Türkiye sigortacıları hususunda muhtardır' fakat ftl 

idarei merkeziyesinin 241 ta- ~adar ki sigorta sahibince iıbu 
rlhlı mektubuna zei~lolarak bu- sıgortal rın kendisine isimlerinin 
::::.::_ıı..ren, muhterem •mü- liıteıi verilen sigortacılar dairei 
llllzde •Gnaıebatı basene- merk.eziyeıine dahil kumpanyalar 
ıorta ' •cak hadezln b6tiln ıi- nezdınde aktedilmiı olması ıartı 
deki mukavelenamelerlmlze ati- eıaıtır. ltbu tarta ademi riayet 

· d eıaıi llıaddenln ithali tartile ~alinde ıigorta sahihlerinin kafei 

' panayırlarına ittira~ gibi,) Bu 
meyanda lehinde ve aleyhinde 
bir çok sözler söylenen ve baılıca 
Avrupa limanlarını dolaıan seyyar 
sergi de zikrolunabilir. 

Son zamanlat"da yevmi gaze
teler de numune ihzar ve inal 
olunduğundan sık sık bahsedilen 
Tokyoda açılacak Türk - Japon 
sergisine ve önümüzdeki seneler
de Avrupanın baılıca şehirlerinde 
küıat olunacak sergilere iştirak 
için fimdiden numune ihzarına 
çalıııldığına dair haberlerin ıayi 
olmuına bakılırsa memleketimiz
de hariçteki sergilere iıtirakin 
ehemmiyetinin idrak edilmeğe 
baılandığı anlaıılır. 

Fakat gerek Türkiyede açıla
cak Türk-Japon sergisine gönde
rilmek üzre ihzar olunan numu
nelerin henüz irıal olunamaması 
ve gerekse hariçteki diğer sergi· 
lere ittirakten timdiye kadar etti--
ğimiz istif adelerin çok mahdut 
bir sahada kalması ve noksan ne
ticeler alması da gösterirki bu 
gibi sergi tılerinde pek zi;ade 
itina ile hareket edilmesi lazıın
dı r. 

Beynelmilel sergi ve panayır
lara iıtirak etmenin doğuracfı 
faideleri münakaıa etmenin za
manı çoktan geçmİıtir. Fakat bu 
ltllrak keyfiyetinin ıekli icraııdir 
ki alınacak neticelerin müımiri
yetini t~zyit veya tenkis eyler. 

ettirerek ıu yolda mütaleatta ne doiru ileriliyor ve nihayet 
bulunmuıtur. Habeıistanın diğer tarafında 

- Bir devletin harici siyaıe- c b 1 utlde yerleıiyor. Franaanın 
tin~ vukuf peyda etmek için b ir nıüstemlekat ıiyaseti bahri 
evvela onu İfgal eden esaslı h 
meseleleri bilmek icabeder. mu iti bahri ahmere raptetmek 

- Elyevm ltalyayı harici gayesine matuftur. 

siyaset noktai nazarından meı- Almanya dahi Afrikada ol-
gu! eden başlıca mese~e ise mü11- dukça mühim bir müıtemleke 
temlekat meselesidir. elde etmiş idi, ve bu müıtemlekit 

Elyevm bahri sefit eski asır- dairesini gittikçe tevıl ediyor idi. 
larda ol ,· uğu gibi gittikçe büyük Alnıanya harbi umumiye kadar 
bir ehemmiyet keıbetmektedir. ciddi bir müıtemlekit ılyaıetl 
Bu deniz nasılki, asırlarca evvel takip ediyor idi. Bu huıuıta gayet 
Asya ve Avrupa ve Afrika sa- vaat bir program tertip etınit idi. 
kinlerini yekdiğerine raptediliyor V c eğer umumi harpte muvaffak 
idiıe timdi de asrın münakalat oJıa idi bütün Afrika bir Alınan 
vasıtaları sayesinde ayni veçhile müstemlekesi haline gelecek teli. 
ve daha kuvvetli surett~ biribirine Haibuki umumi harp büıbütün 
bağlamıı bulunuyor. Bu gün Av- baıka bir ıekilde neticelendi ve 
n:panın taksimatı arzıyesi elli Afrika hemen hemen İngiliz ve 
:;ene evvelkine nisbeten kat kat Fransız müstemlekeleri haline 
forklıclır. Avrupa devletleri geldi. ltalya 1912 ıenealndenberi 
Afrikanın muhtelif kıaımlarını Afrika.da üsaülhareke elde ettlkl, 
zaptetmiıler onları birer müstem- buradan İngiltere ile Franıaya 
leke haline vazeylemiılerdir. Bu muvazi olarak Afrikanın iç taraf-
suretle elyevm siyaset noktası larına kadar ilerileyebilir.'"Zaten 
nazarından Avrupa ile Afrika Londra miıakı ahkammca ltalya 
kül teıkil ediyorlar. Ôyle zan- nıüıtemlekat noktai nazarından 
nolunuyorki, bir iki kıt'anın iktı- hakkını haizdir. 
ıadi teıriki mesaisi gittikçe daha Bundan sonra izahat devam 
ziyade sıklaştrılacaktır · etmiı ve ıon cümle ıu ıekilde 

İngiltere Mısır tariki le Sudana bağlanmııtır. 
doğru yürüyor, vasi bir mıntaka Bütün Afrika bir Avrupa dev
üzerinde Nil nehrini kapayor. Ora- devletleri müstemlekesi olacak ki 
dan diğer nısıf küreye geçiyor· 1 hu ıuretle Avrupanın bir mütem
Büvük göller boyunca transit mimi bir kıamı teıkil edecek 

meıeleıini ıinıdillk muaallak bıra- denıekttr. 
---~~-----

Suiistimal mi ·7 
->~(·· 

Posta başn1üdürü işin 

Borsada 
_,,la;)-~· --

1 n giliz : 1028,5 
k evam edeblleceifmlzl beyan il 1 uhuku sakıt olacağı gibi muma-
eı~ı feref eyleriz. e n.eyh itbu sigorta mukavelename-

tız rl Stıorta etUren, lıbu tehlike e~~~~; is.lifade,den kat'iyen feragat 
b e ne diler ılgortalar akdi nı mezklir ve mukavelena
~ muahhar etıortaları fel&k n; ve :-enin hiçbir hüküm ve kıymeti 
ı:u~daknbdıevvel haber verm.:m:- aiz ;~,dığını beyan edecektir." 

Evelki ytzımızda da ehemmi
yetle temas ettiğimiz vechle hiç 
ıüphe edilmemelidir ki az muvaf
fak olmuf ıekilde lttlrakten bile 
rakip memleketler hiıabına büyilk 
kazançlar temin edilir. 

eski olduğunu söylüyor 
Ortaköy poıtanesinde yeni 

bi 
·· ui iıtimalln'mevcut olduğunu 

r,.ı d b' 
dün akıam refiklerimiz en ıri 
yazmııtır. Tafsılatı fU ıekildedır. 
Posta memurlarından Baha B. 
kendine göre bulduğu bir ılalem 
ü:ıerinde haraket etmislir. Bu 
suretle koçanlara yazdığı fazla 

Boranda İngiliz liraıı dün 1030 
da açılmıı en yükıekte 1081 
kuruı 30 paraya kadar çıkbktan 
•onra 1028,50 kuruıta kapanmıı
lır. 

a r. Ancak b re merkeziye i t'f •ltıortala u muahhar yeni ihUh kl ı ı a veya 
kezlye d:~:f~':~~ ::• mer- teıkllAtınd:n a:~:~yıa!le kendi 
lardan birfılle akddetmeal 7•- ki.ffei tebeddülatı ban: ~bilecek 
bir ıarttır. B k m im llttnı deruhde a ra teb-

u umpanyalann dai eder· Maamafih 

Cihan pazarlan İçin baın veya 
mamul madde istihıal eden ınem
leketler, 111ahıullerinin kıymetini 
tamamen vermeie veya almağa 

liateıi sigorta ettirene verilecek- hl r~i merkeziye azaları liıtesind 
tir" ıı olacak bilcümle t h e 

"B tına vak·t a aVvüla-

mecburdurlar· 
Bu kıymet dereceleridir ki 

ara dercibedlirniıtlr. Bundan 
:aıka havale suretile bırakılan 
paralar içinde dipkoçanlarında 
ekıik yaz~lmııtır. Bundan dolayı 

Albn borsa haricinde 9q6 ku
ruıtur · Dün bonada yekdn ola
rak 15,500 liralıktan fazla lngtll:ı 
lirası ıatılmııtır. Maliye mQslep
n Ali Rıza B, dün bu huıuıla de
nıittir ki: 

- Görülüyor ki, bonada ihti
yaca tekabül edecek derecede 
lngiliz liraıı vardır. Avrupaya ve
rilen haberlerden bir kumının 
Yanlıı oldutu bu ıuretle de an
latılmııbr. 

u farta riayet olunmadığı lara teb~i ve ~amanınıda banka-
takdirde ıigorta ettiren bütün banka} Jğ edılmemeıi keyfiyeti 
haklarını zayi edecektir, ve ıigor- lit etm;ec:~t~iç bir mahzur tev-
ta ettiren iıbu ıigorta mukavele- hükö.metce ır. Bundan maada 
•inin temin eyledifi her türlü me- 19 nci madd::~·~ddak talimatın 
nafllnl lerkeyledtiini ve bu kon- cibince b kının (a) fıkrası mu-

beynelmilel serğilerde ve pana
yırlarda nazara çarp u. Halbuki 
memleketimizin itllrak ettiği ıer
gl ve panayırlardan alınan neti
celerin büyiik olduiu iddia oluna· 

maz. 

P 
sta bat müdürlüğüne ihbar va-

o . d 
kı olmuıtur. Posta idaresın e 

--....-...,..,,,...,.. ..,.._ .:...__ 

tratın hükümıQz v k t i n 1 an a müe11eıatı k eli d e ıyme ı z am arına v en 
a deBdilecef lni beyan eder" merkeziyeıin~ ıigokrtacılar dairei 

undan baık t d emu ayy t . k d k a' eyi en beyan nezdinde akt d e ıır etler 
e e;;:k 1 talimatnamelere tevfiken ıigorta pirimle~i ec:_ekleri harik 
~e d limetce taıdtk olunan tari- 15 niıbetinde b. k uzerinde yüzde 

e e mGnderlç oldufu veçihle hakkını haiz ı~ umüıiyon almak 
ılzin tarafınızdan ve kendi namı~ rine teblii ed~e ~kları kendile-

Şimdiye kadar vaki olan bütün 
teıebbüslerillllz tamamen münferit 
ve perakende mahiyetinde kal
mııtır. Büyiik masraflarla giritilen 
teıebbüsleriJ!llzin idame edilme
mesi de bu buıuıta ayrıca müeı-

muamele müfettiti bu ihtilas tah
kıkatına vazı'yet etmittir. Hava
le koçanları ile makbuzla. kar
ıılaıtırılmıı Beha B. in 694 lira 
kadar bir parayı ihtilaıına geçir
diği anlaıılmıf tır. Refi kımızın bu 
haberi üzerine bir rnuharrirım!zi 
posta baırnüdürüne gönderdik. 
Posta baımüdürü bu hssusta mu
harririu ize ıunları aöylemiıtlr : 

Jlir ayda ne kadar yan
... gın çıktı? 

Kanunu l 
i d 

eve ayı içinde ıehrl-
m z e 87 
l da 

yangın olmuıtur. Bun-
ar n ıs· k ı endi kendine ıönmüı 

ve 19 itfaiye tarafından ıöndürül
nıüıtür. 

nıza olarak yapılan bütün h H ce tir. 
ıtıorta pirtmlerind arik eyetl idare : 
bil en •ize vere- Reiı . E A 

b 
ecefimlz kumüıyon yüzde Katib. . rye 

eıtlr. on K ı uınumi :P. Sim't 

B 
omiser . u ı yan 

u mektubumuzu ald ... • ...................... : mer Celal 
hb ıgınızın p. k ·:···················· 

i - ~rı~ı ve ihtiramatımızın kabu- lir '"atıl davası ......... . 
lunu rıca eyleriz. Bebek tep~lerind b. 

Eh . ]' • münaz - " e ır para 
eınnuvet l hır zabıt d aası yuzunden çıkan k 

22 Kanwıu ,, · <r:n . . ga a ortağı Rec f av-
sigortcıları kı~;~~nr a:w-_ıJuru~e ~farik ren Uzeyirin m::ak endi!i öldü
mıi111essilleri11in işti;~,..~ ı ı~ıu!iuk~ tıc vaın olundu T bb emesıne de-
timaı umumi .~ I ı e mım a ·ıt iç- ma . ı ı adli rapo 

rar rıumrsiııi11 /mlasasuiır· znun aleyhind l ru 
Celse hüklimet k Ô . Yeti cezaiyey1 e o up ehli-

Celll beyle ıigortaomllıeri d mer biyesi bulunnıachağılipik hadl~U ru-
nı k ca ar l airei C z re ıyord 

er e2lyeıine dahil b 1 k emil B. iddia d u. pa 
1 

u unan unı- d sını ermeyan 

-'iao;r b~ı::•il~=I~d::ııe ~:ı;:~n :~=c~u:..~~~e~:~~~ 
nce tecrlmini talep etti. 

ıirdir. 
Bu tekil iıtlraklerlmlzin mem-

lekete teıııfll ettiği kazançlar da 
tabie.tile p

3
k kısır ve noksan kal-

nııştır. 
İktisadi mücadeleye bütün 

kuvetimiZJe atıldığımız bu zaman
artık hariçte açılacak sergilerde 
layık oıduıu ehemmiyeti vermeğe 
mecburuz· Bu gibi ıergilere iıti
rak meselesinde perakende ve 
dağınık teıebbüslerimizn teksif 
olunması zamanı gelmlt geçmltlir 
bile. 

Arbk bizde de, beynelmilel 
sergi ve panayırlara itt.Jrak tespiti 
ve hariçte açılacak bilhassa mem
leket mabıuli.tile alakadar bulu
nan beynelmilel aerıl ve panayır-

- Yeni bir ıui istimal oldu
gu hakkında ihbar yoktur. Bu 
meselenin iki sene evvel Adliyeye 
intikal ettiğini hatırlıyorum. Ta
biatile bu hususla fazla bir ıey 
söyliyemem. 
±--- --- - - - -

lara müstemirren iılirak eylemek 
için bu sergi ve panayırlara mem
leket mahsulltının büyük ve kü
çük numunelerini tamamen ve 
hakkile teıbir ile revaçlarını, rağ
betlerinl ve bu suretle istihlakleri 
eıhabının temin ve ;hzer eyleye
cek teıekküllerin faaliyete baıla

ması lazımdır. 
Z. Cemal 

Bu yangınlarda bir ölüm ve 4 
de elektrik kazası olnıuıtur. 19 
y~ngından bir apartman 4 dük
kan tamamen 8 dükln ' bir oda 
ve hir baraka kısmen yanmııtır. 

Yangınlardan ikiıi benzinden 
biri elektrik ütüsünden, biri de 
motörden çıkmıı ve diğerleri lıe 
dikkatsizlik eıeri olarak ·meyda
na çıkmııtır. 

i\lüf ettişlere ikramiye 
verilecek 

Oktruva sut istlmall tahklb
tını ikmal ve idareden müfetUtl'ere 
biner lira ikramiye itası kararlat

mııtır. 



Heyeti 1ahsusa 
~ 

Aıkeri ve •• 1ü1ki heyeti nah
susal.ırındn hal<lannda verilmiş 
olan mahkumiyet 1 ararlarmın 
ınuvafı 1u kanun göı·ülmcd:ği ve 
amali milHyeye muhalif hareket
leri tebeyyün eylemediği cihetle 
son iki ay zarfında reflerine ka
rar verilmf~ ve matbuatla ilan e
dıJm · ş olanlJtJD esumisl ayrı ayrı 
}azılmağa vaktin ademi müsaa
desine mebni bir cetvel dahilinde 
ne§re mecburiyet hasıl olmu~tur. 
Bunların esbabı mucibeli karar
nameleri ait oldukları vekaletlere 
takdim edilmi§lir, Esami berveç
hi alidir: 

Bursa mulıasebei hususiye 
memuru, B ... haeddin efendi bin 
Emin - Tekirdnğ. Tabip Mirliva 
İsa Ruhi Pa~a. Mecidiye nahiyesi 
belediye reif'i Ahmet Bey - Çer
i:eı. Yüzbaşı Ömer Avni efcnd; 
bin Abdullnh - Vidin. Fatsa ve 
Sındırgı kaymakamı Mehmet z:
yaeddın efendi bin Hacı Şevki. 
Piyade kıdemli yüzb.ışı Mustafa 
Re§it efendi bin Süleyman - Ba
lıkesir. Jandarma yüzbaşısı Faik 
Ali efendi bin lbrahim - Antal
ya. Dava vekili Mehmet Ali efen
di bin Ahmet Kerkük. Manisa 2 
nu:nnralı tahriri arazi komisyonu 
reisi Haşım efendi bin Saim - go
los. Avuk:ı.d!ınin Vedat efendi
Balı kesir Karacabey kaymaka-• 
mı Hilmi Bahri efendi bin Bahri 
- Tav<'.s. Me!dep mualliır.i Rıfat 

_efendi bin Abdül'·erim - Kilis. 
Turgutlu sabık tapu memuru Sü
leyman Snmi efendi bin Mehmet 
- Kasaba. İstanbul Polis rnüdiri
riyeti baımem~u·u Emri efendi. 
Kaız.ba tapu katibi Mehmet Fevzi 
efendi bin Mu tafo - Kasa.ha. 
Kasabanın oabık Yenice rnahatle
ıi imamı Osman efendi bm ~a

ıuh - Kasaba. Kks banın_Çöm 
lekçl mahallesi muhtar ve imamı 
Mustafa Hulösi efendi bin Meh-
met Kemal - Kc.malpa§a. lstan
bul Poli6 müdiriyeti birinci sınıf 
taharri memuru Aziz efendi Ka
saba ınaliye'tahsHdnrı lbrahim Et
heın efendi Paşa vaki -Girit. İs
lahiye Möftii sabıkı ıt'iuctafa efe
di bin hncı Beldr - Antalya: 
Karaandı nahi} esi müdürü Meh
met Sanıi efendi bin Şuayip -A
dana. Kasaba Eytam müdürü Yu
ıuf Ziya efendi bin Mahmut Ka
saba. Ka!aba Orta mahallesi ima
mı Hüııe· in Hlısnü efendi bin Ha
asan - Kasaba. Dava vekiliSü· 
leyman Sabrı efendi bin Mehmet 
Kasaba. 

Kaıaba katibi adil muavini, Meh
met Ali efendi bin Şerif Mustafa 
- ibra i. 'Kasaba yazı mahallesi 
m'.lhtarı, Mehmet efendi bin Ah
met - Kaıaba. Mersin hapisane 
müdürü, lok111aıı Zfyn efendi bin 
Hasan Kiınn - Tarsus. Polis 
miıdüru, Ahnıet efendi bin Mus
tafa - An tap. Çal nahiyesi za
bıt katibi, Muhittin efendi bin 
Hacı Hakkı - Çal. '. Kemalpaff 
mal müdürü, Yahya Hac:. efendi 
bin Osman - Çeıme. Manifatu
racı, Hasnn Tahsin efendi-Vize. 
Emrazı sariye tnüfetliıi umumisi, 
Doktor İbrahim bey bin Behçet 
nasır - İzmir· Piyade mülazimi 
sanfsi, Ali Keramf efendi bin İb
rahfm. Mülğa Kozan istinaf mah-
kemesi aza mülfızimi, lsmail Hak
kı efendi bin Ahmet - Filibe. 
Eski~ehir avukatları~dan, Osmdn 
Cudi efendi. Erenkoy kız lisesi 
din dersleri muallimi, Ahmet 
Hamdi efendi bin Molla Arif -
Filtbe. Ka~aba Orman muamelat 
memuru Mehmet Nazım efendi 

bin H.ıseyin - Mnd nbiler. Kü-' 
tnhy,ı Icra m rnurı•, • • n ··,."l H- .~Lı 
::.fendi bin ~ • .. taf u -- t rck! •. Te
Jegraf muh bt.ıratı ecnebi~ ~ me
muru, i ... irkor efonc':. Tıiiral y, 
Hasan Tahsin efend! bin Tahir
Hargurt. Kıdemli yüzbaşı, Mu
hip efendi bin Sadık - Beykoz. 
Arga hakimi, Ali Vehbi efendi 
bin Mehmet. Konya kadas~ro ka
tibi, İsmail Hal· q efendi bin Ha
ci Tahs'n - Servei. Kadiköy me~
kez memuru, Kemalettin efendi 
bin Bahri paşa. Cebelibereket 
nüfus katibi, Hasan efendi bin 
All,-Osmaniye. Kasabach\ :marn 
Halil efendı bin Haci Tahir· Ka
sa ha Çümle'cçi mahalleni muhtarı, 
Ali efendi bin Ömer - K:.saba. 
Parazcık müddeiumumisi, Hüse
yin Nazim efendi bin Mchn.et -
lslnhiye. DtJ~dor Mecit bey bin 
Abdu'lah Meclt - Halep. üsu 
mot istatistik ketcbesinden, Sab
ri efendi - Dersnadet. Kasaba 
posta muvezii, Mehmet Sabri e
fendi bin AH - Kasaba. A~r 
topçu ihtiyat mülnzimi ve poiis 
mürettcbatındnn, Ah:net efend\ 
bin SeyfeU:n - Amasya. Evkaf 
Nazareti heyeti tcft"f ye müfet
tişi. Necaı...i efendi bin Fetih e
fendi - Kütahya. Kasnba \•a.ri
cl .... t ı~atibi, Ali Rü ıcm efendi bin 
Murat - KasabQ. 
Adana l adn ~abıkı, MJstafa Na
zif cfrndi bin Abdüccclll - Ün
ye. Topçu ::rltüt'lharp binba~ı, 
lsrnutl Haldu 1'ey hin Mahmut -
Köprülü. Hakkındaki kararın 
ikinci maddeye tah\ ili. Alaşehir 
kaymakamı, Bezmi Nusrat bey. 
b:n ~1ou<'ret - Knnd'ye. G. Anl"'P 
rr.uhu., ... hc' hususiye tahsildan. 
MehmPt Ali Efendi - G. Ant P· 
E,'1\Jnöbl merkez memuru, Kah
raml'n efendi bin Ahmet - Har
put, DeH?li hal •. lm muavini, Ali 
Rıza Efenıli bin Ali - İbradi.Pi· 
yade mül.1zl:ni C\:'eli, Nazım e
fendi b:n Adil - lstnnbul. Ada
na v il&ycti muhasebe katibi ve 
sabık ı:omjjer muavini, Mehmet 
efendl bin Sadık - Adana. Ma
kineli Tüf enk mülaziml aanisi 
Hasan Tahsin efendi bin Hayri
Trabzon. Hıwran müstantiki, Sa
li efendi bin Ahmet - Kilis. 
Bartın' da arnp çamii hatibi, Ha 
cı Ali - Bartın. Asay Jandarma 
merkez takımı kumandanı, Hu
lusi Sırrı efendi bin Maksut -
Yanya. Yüzbaoı, S:ı.ml efendi bin 
Raif _ Bursa. Selunik mcrl.ez 
kaymal .. amı, Hamit Zekeriya e
fendi bin Zekeriya. Kasaba'nm 
Orta mahallesi ahalisinden \ e 
bakkal, Yusuf efeddi bin Celil -
Kasaba. Ôarhcı yüzbaıı, Musa 
Kazım efendi bin Ahmet. E.gri
göz tahrirat katibi, Mustafa efen
di bin Hsan - Cediz. Beykoz 
Sulh ınaM.cmesi zabıt katibi ve 
icra memur:.ı, Mehmei !alih efen
di bin Abdürrahman. Topçn mü
lazimi sanisi, Haklu efendi bin 
Abdülfettah -Giril. Ziraat bank 
muhasibi, Ukkaş Galip e'endi bin 
Yuşuf -G. Antep. Anndolu-Bag
dat dcmiryolları hazeket dairesi 
Konya ista!;yon harcl~et memuru. 
Mustafa Rağıp efendi bin Mustafa 
Murat - Urla. Sabık merkez me
rnurmdan, Hıristaki efendi bin 
Yovannki. G. nntcp hnpisane ka
tibi, ~Abc:u1lah Asaf efendi bin 
Vahit - G. Bnlep. Rfü;umat rnü
airl umumisi sabıln, Mahir Sait 
bey - Ankara. Cebelibereket 
müftllıa:nkı, Hac; Ahın t efendi
bin İshak - Alrsaray. Porta ve 
~elgraf muarne?at müfottişi, Fatih 
Tevfik efendi binA hmet Tevfik 

YARIN 

_ ' < n .U ! 
1 H.ac.1' o şiı l\.t"'İ ç· uie:~nn 

\ 1 {l l ' 

Bir r:-. l <...e\ e b .-: md uz-
' . 

i;: eti bozu\ ol • rc.c. :c r tc ' .~ 
cl:·.n cru meınurhrı tar fın~ n 

hnciz vazeclimi~lir. 
Haciz edilıncsinin sebebi şu-

dur. Rndyo ~irketinde çalışan 
çalgıcıların kazanç vergileri şir
ketce kesilmiş. Fakat. Maliyeye 
beyann:ıme verilmemi§tir. Bu hu
susta malumatı olan Defterdar
lık t2.hk•l<at icrasile hakıI·aten 
v rginin çalgıcılardan ve memur
lardan kesi!di'"ini ve r .. u:livc}ic 
Beyanname veril?"ledigi anlaşıl
mıştır. Bunun üzerine cezasile 
beraber •>OOO lira verilec.eP,i 15ir
kete bildiriln1işt"r. ş;r'ket bu 
hllsusta itirazda bulunmuştur. 
Rndyo §irketi erl.anındnn b•ri 
dün bir muharririınize pek' meş
gul oldu~nu söylemiş ye bu r-.a
li'ımata fazla bir şey ilih··e ec!il

m!yeceğini bildirrniı:t·r. 

l~ü\ ük h. ha .. u ük'ürc.n 
Hi;~ c~ ini ı ınuht; lu.n10;1 

Büyük bBbası Sad~k onbt-şıyı 
öldurcn Huseyinin c!avnsı görül
dü. Hüseyini ınuı:ı.yene eden tıbbı 
Adli . ., :yaşın ela old·· ~ •na dair r .... -
poru \erm'şti. Nalda ~öyü ahn
l"cıinden olup çou1 h:~uı u bilen 
şalı.itl"'r iıe 3''7 tevellütlü olduğu .. 
nu bildirdiler. Davacı taraf rnnz
nunu'.'1 32i> ttırıh'nde hayatta ol-

\ dugtmu ve hdl !Ja~ ası ale} hine 
kenditı içın y,~talcn .eriye mah
keme~in.~en nafaka ilamı a,,mc1ı~ 
ğını b!ldirrli · 

Mahbeır12 yaı: nıes'elcsine ha-
f zi tesır bı•l nnn b keyfiyetine 
mahalli m. h .. cır.es'nden derya
nın celbıle tahki1.i ıç·n da\'ayi tF.-

lık etti. ... __________ ,°'° __ . ...,., 

- Konya (Seydişehir). s~matya pos
Te telgraf müdürü, Mehmat Fehim 

efendi bin Abdüliqtdir-İstanbul. 
Jandarn·a ~.avu,u, İbrahim efen
di hın Mehmet -Celıeliberekct. 
İstanbul Sanıatya polis merkez 
memuru, Abdi.tllauf efendi bin 
Ahmet Şaban - İstanbul. Anka
ra telgrafancs' muhabere memu
ru Yusuf Z~yn efendi bin Abdüı·
rahman - İstnnbui. Bursa isti
naf mah <emesi azası, Mustafa 
Şevke• efendi b;n ! erim - h:
mir. Mustafa Saim efendi bin 
Mahmut - Adana. Şevkı efen
di bin Halil. Veysel Nail efendi 
bin Muhtar - E::-giri. Hüseyin 
Hüsnü efendi bin İsmail - Gediz. 
Hafız Nefi efendi bin Haşız 
İbrahim - Tarsus. Fuat efendi 
bin Abdülkadir lstanbul. 
Bahaettf n efendi bin Mehmet 
derviş - Gaııi antap. Mustcfn 
Saf§et afendi bin Mustafa - Er
minak. Hasan Rıza efendi bin 
Osm\'!n - Gelibolu. Avkat Şük
rü Nnsıh bey. Halit Ziya efendi 
Ahmet Rıza efendi bin Mehmet 
Trabluz Garp. l&mail bey Bakır 
köyünde mukim, 1br.ıı.him bey -
Kasaba. Jandarma efradindan, 
Hacı Ali efendi bin Ahmet kah, 
ya - Osmaniye, Ayvalık tnhTi
rat katibi, Hsman efendi bin Ha
san - Senica. Dava vekili, Meh
met Emi!l efendi bin Tevfik -
İstnn'oul. Mülazimi evvel, f uat 
efendi bin h1ehmet Nur! - Bul
gurlu mesçit. Piyade mülaz'mi 
sarusi, Mustafa lı;met efend~ bin 
Mehmet - Midilli. Adana btl<>-
d İ) e tahsildarı' Hasen Tahs 'n 1 
efencli bin Halil - Adana. T&.r
sus Zirnal bani ası ikraz, Mehmet , 
Zeki efendi bin TE>hsin züraiye 
muhasibi sabıkı - Tarsus. 

<)LEN 

İhtiyar amiraldan yeğenini 
istedikleri zaman. ~u cevapla 
karsıla~mışiardı : 

- Eyi .• mükemmel .. Fakat 
bir.im J ızımız fevl·alade dindardır , 
halb;.ı!.i M. (B) ise zamanın bütün 
icnbatını tabii görür. Bana kalırsa 
bu izdivuçtan hayır gelmez. 

\fo.tmazel,. Anet'in deotJ izdi
vacını talebeden ihtiyar (D) ise 
amir.ılın fikirlerini kabul etmemiş 
ve kendi yegeni için : 

- Bilaki .... bilakis .. demişti. 
Sizin kızınızın melek gibi ctvarı 

. . b'I l . I • 
ye(ienımı . · .rn; metın bir insan 
olmağ·a teşvik edecektir. 

Matmazel Anet'le Vikont (B) 
evlt;ndilcten sonra vaziyet şu 
merkezde ·d.i: Anet kocaı;mı öle
siye seviyor ve onu kendi d""c;"n-

'I: 

celP.rine çekmek için hiç b~r fırsatı 
kaybetmiyordu. Vikonta gclirace 

oda karısını eğlence ve zevk yer
lerine ögtürmek için hiç bir fırsat 
1 açırrnayordu. 

Evlılil: saadet• ekseriya üzüntü 
ile devnın eder!. Buda öyle oldu. 

............ 
Zn vnllı genç kadın evde yalnız 

kaldıkça. ıcsız l:füelere çekilir ve 
göz yaşların• doya doya f8raf 
ederdi. 

Kocası bunun böyle devam 
ede 1.iyece3ini <lütündü ve şehirden 

uzakta bir mnliküne satın alıp 
oraya nakli münasip gördü. 

• . . . Günün birinde bir kızları 
oldu. Anet'in yanırıda kendi ihti· 
yar dadısı vardı. Çocuğa o bakı
yordu. Ve Yikont avda <lola~ıyordu. 
Maliknncs:ndeki arazıde avlanır
ken bir gün bir kıza rast geldı. 
Bu l:ız bir ta"şan vurrrm,tu ve 
y. ı·ah tavşan vikontun aa·azısine 

dnhil olmuş, kalmr§tı. Kız geldi 
ve tavşanı c.ldı. Vıkont kendi 
arazısindc bulunan bu 'tavşanı 
nasıl alablteceğin! sordu.Kız, sert 
bir 'caya gibidi, cevap' vermedi, 
tnv~anı alıp gitti ! 

............ 
Bu günlerde vikonta da bir 

salah varı. Eskisi gibi kulüplere 
gece eğlencelerine devam etmi
yordu. Anet allahtnn diliyordu : 
Ne olur, bu böyle devam etse ... 
O, ozaman nekadar bahtiyar 
clac11kt, ! .. 

.... Aradan haylı znman geçti. 
Vikont i§lerine bakmak ve bir 
kaç günde Paris' de kalmak için 
milsaade uldı ve Paris' e gitti. 

Fırk~1 11111 oün g<: ceki 

balo~u 

Dün gece Halk fırkası :ı:stan
bul ınerkezinde fırka ta.rafından 
bir balo verilrnı~tir: Şehrimizin 

ktbn: sınıfıyle fırka erkfı.nı saba

ha kadnr baloda neneli bir gece 

geçirmişlerdir. 

r~ iisu ın \tın n1otörü 
Riicumat idnresinin Almanya

ys sipari§ ettiği açık deniz motör
leri kfuıunusani 20 de gelecekler 

ve id!lre tarafından tesellüm edile
cektir. Bu motörlerin Ak veya 
Kara denizde kullanılacakları 

haki ındn Rüııumat müdiriyeU u
mumiyesinden Başmüdiri} t.te he
nüz bir i~'ar vaki olmamı§br. 

17 Kanum:;sant 

l{AJ)JN 
- Oktav Fayr - ıım romammlaıı /wllisa 

Vikontun Paris'de ineceği yer 
kulüptü. Dostları Jle bulu§tu v: 
bir iki gün eski alemine daldı. 
Bir akşam çocuğun Ku§palazı de
nilen bir hastalıktan rahattız ol
duğunu bildiren bir telgraf aldı 
ve doğru kö§küne avdet etti. Qt _ 
cuk fena rahatsn dı. 

Civardan bir doktor buldular 
ve ameliyat için inzivaya çekilmiş 
okn bir profesörden ricada bu
lundular. Bu do!ttor tıbbi felsefe 
ile uğraşırdı, ricalarım lcabul etti 
ve kendi himayesinde büyütüp 
terbiye ettiği Sabin'ide beraber 
aldı ve çocuğa ameliyatı yaptı. 
Sabin köşkte kaldı, çocuğa baktı. 

1 Bu ihtimam ile çocuk kurtuldu. 
Sabin, kontun malikanesiı1de 

tnvşnn tutan kızdı, 
Bu esnada VHrnnt ile Sabin 

arasında bir kalp meselesi başla
mıştı. Zavallı! Anet kocası ile bu 
kızın üpü~tüklerini bir kaç kere 
gördü, fakat ses çıkarmadı. 

Anet'c gelince: \'ikont ile iz
divaç ettikten sonra arada sırada 
bir bayğınlık geçirirdi. Çocuğun 
rrıhatsızlığı yüzünoen bu hal .!!ık 
sılc tekerrür etmeğe başlamıştı. 
Nihayet Anet yatağa dü~tü ! 
Sabin Anet'ede bakıyordu. Bu 
günlerde vikont Saoine karısı 
ölürae izdivaç etmPk teklifinde 
bulundu. Bunun üzerine Sabin 
kimsenin haberi olmadan doktorun 
dolabından tedarik ettfğı bir zelıirJ 
hastanın bardnğına döktü v A t b .. e ne 

unu gormemiş gibi davranarak 
ilacı içli ve öldü. Fakat ihtiyar 
dadı bunlarm hepsinden haberdar 
idi. 

Anet'in ölümünden bir müddet 
sonra ·•ilrontla evlendiler ve ço
cuğu Anet'in ailesi yanına bırak
tılar. 

Vikont hayata karıştığı için 
nnmyorduki Sabin kendin! bahti
yar ediyor. Filhakika Sabin onu 
bahtiyar etmekle bsraber ona 
hiyanette ediyordu. işin farkına 

varan vikont Sabıne haylı maddi 
fedakarlıkta bulundu ve ayrıldılar. 

İş işten geçti, olan oldu ve 
Anet öldükten ·sonra vikont ona 
hak verdi. Bir haylı zaman sonra 
eline Anet'in bir mektubu geç
mişti, bu mektupta Anet diyor
duki: 

"Kocam eğer islahı hal edecek 
olursa ben mezarda rahat ederim •• ,, 

Vikont ıslahı hal etti amma, 
acaba Anet bundan haberdar 
olabildimi ? .. 

JJ alim llıi:mıi 

Ernanc:t n1üfettişJiği 
Gazeteci arkadaılarımızdan 

Hüseyin Necati B. Emanet mü
f ettiiliğine tayin edilmiıtir. 

Cunİ) c ti belediye 
c~miyeti belediye pazara bir 

içtima aktedecek ve esnnf ban
kasının tevsii, sokaklara yeniden 
talik edilecek 500 lambanın mu
kavelesi ve yeni sokak is!mleri 
gibi mühim meseleleri konuşa
caktır. 

BU GüNKü HAVA ] 
Dün ,azami hararet l O as

garı 4 idi. Rüzgar ekseri

yetle mütehavvil esec-ektir. 

~ Bugün yağmurlu olacaktır. 

·-~--· 



YARIN 

MEMLEKET HABERLERi ) 1t·fJ1pali] 1 ,.-:························~I • Tiyatro ve Sinemalar : Romanımız 
"ALI SUA Vf,,'~disesi 

Hapishaneden firar hadisesi 
Eğeyi kim getirmiş? İzmirde isticvaplar 

devam ediyor 
Hapı hane hacliıeıl tahkikatına ehemmiyetle devam edilmektedir. 

Dan üçuncil milıtantfk Bekir bey haptıbanede bulunan bazı eıhaıla 
lllaznunlardan bir kıımını uzun uzadı ye lıtlcvap elmitllr. 

DGn de yazdığımız veçbile, bilhaıaa atlablann Ve parmaklıkların 
keatlmeıinde kullanılan elenin içeriye alınmaıı,hapiıhane dahilindeki 
teıenilflerln, cerh ve firar hacliselerlnln en canlı noktaıı telakki 
edilmektedir. 

Ele, gardiyan Ali taıafından tedarik eclilmlıtir. Ali bunu inkar 
etnıektedir. Jandarma daireılndekl al&kadarlar, gerek merkez bölük 
kumandanlıimın, ıerek nöbetçi jandarmanın vazifelerinde hiçbir 
lruıur yapmaclıklanna kanidirler. N6betçl Jandarmanın atet etmeme
llne Mbep olarak caddenin pya kalabalık ve firarilerin duvardan 
yere atladıktan aonra arkasına saklanmaları oldufunu ıöylemekte
dlrler. 

Firariler milnferiden hapaedllmlılerdir • Arap Süleyman Aydın 
clbetlerlndedir ,ve tutulmamıtbr. Muharrem hakkında yeni bir malft 
mat ahnamamııbr. Ayalı kınlan Çetmeli Hasan da iyileımit ve 
haptıbaneye geUrilmittlr. ( ili.: mel) 

* -tc • 
Maznunlar halA 

bulunamadı " 
Ziraat bankumdan sahte çek

le para alınmak auretde yapılan 
•ullıtlmal tahklkabna devam edil
mektedir. Gerçi pollı bazı izle" 
G&erbuie tıe de orta yerde )at' -
'7•tle 161terilebllecek henilz kim
le Joktıw. liP16ıl efendi aley
hine bulunan delafl bile yalnız 
muameleden ve mumalleJhln 
çek kiUbl olmaundan ilerl ıel
IDektedir. Puaıa ba-kade• alan
lar aeçılmemekte ve •nnedar 
bey de kim oWaldanm bir türlü 
babrlamamaktadır .Maamafih bir 
kaç ,nııe kadar mGtecaıirlerin 
balunacaklan alakadarlarca kuv
vetle Gmlt edilmektedir. (lzmır) 

Asri hapishane 
Ôdemiıte civar kazaların ağır 

ceza mahl«kmlarına mahıuı olm
ak üzer~ aari hapiahane Jntaıı •a
lüıiyettar makamatça taıvlp edil
miıUr. yeni hapishanenin inıaıı 
bu havalinin en mnhim lhtfyaçla
nndan birini daha ta•-ı- d k tir. uuuıe ece -

Muıtafa B, ln Yorulmak btl
mlyen meaatsl ıayeatnde elde et
tiif bu neUcelerclen dolayt tebrik 
etmeği bir vazife addederiz Mu
ı;tıalle.yh dün ödemlıe gitmiıtir. 
lznurde. ~in1a.n faaliyeti 

tespıt edılivor 
Ticareti bahriye., müdürlüğü 

tarafından 1920 seneıi liman fa
aliyetini gösterir bir rapor hazır
lanmııtır. Rapor bir kaç güne ka
dar bitecek ve İkbaat Vekaletine 
ıönderllecekUr. . 

Lik maçları 
ı)~E--

Bugünkii maçlar heye-
canli olacak mı ? 

Bugün tampiyonluk ve sonu
nculuk üzerine mue11lr olacak 
iki mühim nıaç vardır· İstanbul 
Spor - Beykoz, Fenerbabçe - Be
tiktaı.İıtaabul Spor bu sene yap
bğı lik maçlarında maaleıef bir 
varlık göstermedi Beti ktaı ve 

' Galataıaraya albpr golle mağ-
lup olduğu halde bir gol olıun 
atamadı. Fakat bu bal lstanbul 
Sporu mütee11İr etmedi. Biz lı
tanbul Sporda gol adetlerile sar
ıılmayan yükıek bir kunei ma
neviye görmekteyiz. 

İstanbul Sporun bugün ıahaya 
hangi takımıa:çıkacatını yazmıt
bk. Bu takım ıollçte Sefanın ye
rine çok güzel oyunlannı gkrdil· 
iümnz İzmirli Nihat oynamak 
ıartlle lıtanbulSporun çıkarablle· 
ceği en iyi bir takımdır. 

• Günün en mnhlm maçı fe-
nerbahçe · Betiktat araıındaki 
maçtır. 

Bu oyun Fener ye Betlktatın 
ıamplyonluk üzerinde ne derece 
mOetıir olablleceklerfnf blze gös
terecektir. 

Biz. Betlktatın hakiki kıymeti
ni ancak bu maçta g6rebilece
ğiz. Bu gün Beıiktaı tam takım
la sahaya çıkacaktır, Fenerde 
Galataıarayı ınağlup ettfil takı
mla çıkecağı aoylenlyor. Yalnız 
Sadının oynayacaiı f6phell ••• 

Eğer Sadi oynamazsa Fenerin 
müdafaası oldukça aaruhmt ola
cakbr. 

• • 
=··············~··········· ... ANASTAS BALE HEYETi 

Yeni koatnmler, yeni dekor
lar ve yeni numaralarla &nGm6z
deki pertembeden itibaren tem
ıillerine bathyor · 

Temsillerin hangi tigalroda ue1:i
lece{ji aynca it(m edeceniz 

Anaıtaı Bale Heyeti Anado
lu tumealnde bilyiik muvaffak
kiyetler kazanmıtbr. 

Zoniuldak, Barbn, Ordu ve 
Samıunda temategerler heyete 
birçok hediyeler vennlıler ve 
zengin variyeteleri cidden takdir 
etmitlerclir. 

* FERAH TiYATROSUNDA 

Pazar günü akşan11 
S!lhir Opureti tarafından 

KU)ı1RULAR 
Aynca 

Sintn1a ve Variyete 

IsT. MÜDDEİUMUMILlruNDEN: 
ff . aabı carilerin doıyalanna 

nakilleri için lıtanbul icra muha
ıebeal 18-1-930 Cumarteıl ıfbıln
den itlbaren 25 lktncl klnun 930 
Cumarteıl giin6ne kadar tedlyat 
yapamıyacaktır • Allkadarlarca 
mablm olmak üzere keyfiyet llln 

olunur. 

Mürşbbiye 
Eyi Famdyaya memup bir ma

dam mürebbiyelik lçiD yer anyor 
Almanca, Franıızca öiretir T6r
kiye dahilinde her ıehirde hizmet 
kabul eder. Ecnebi memleketle
rede gider. Galata rıhtım orta 
han Na. 2 V abram elmaıyan Ef. 

Kari/erimiz tarihi ttfrlkamuın 
takip edemedikleri kiamuu 
malbaamızdan tedarik 

edebilirler 
~ 

. "QIRA<lAN SABA.yt 
;} BASKINI,,••" ALİ SUA VI 

HADisESi,. l'OID8n1m• ~ 
haylı ilerlemlt bulunıyor. Hat 

· gün karilerfmizclen bir laimf 
i} ıelerek bqtan takip etmek W. 
., tediklerinl söyliyorlar. 
i} Bu meyanda tefıtlwms için 

Anadoludaa da meldap afrqlg.. 
tayız. Bundan dolayı ~
mızın bat luumlaruu takip 
etmek fıUyenlere bqlaapca 
matbaamızda bulundulanu ~ 
lemelc lıterla. 

Romanımıa ayn ayn taldll 
eden ve eksikleri bulunan ka. 

· rilerimize ayn ayn melmqıt 
yazaınadılmm için aflerbal rica 
edertz. 

Ekıik romanlanms lçla her 

l
ıün 2 den 4 e kadar mtlracaat. 
menıuru matba•mınlacbr. 

~....tı!wıt..t11...~IWllWJ!;~IL! .... 

l "Y ARIN,,IN TAKVİMf 

Cuma ~ 

17 1930 

Güneşin ciolufll: 7 ,2, 

Namaa nldflerl , 
sabah öğle ikindi ak§lntyifli hfllllll 
7,2. 12,2, ı•,&• t 7,6 ıs,•2 Bir f abril<da yangın 

_..... •• telıraf mtdilril Na
u.pe. • 1 Mehmet beyba 
kura I& ~ndald Gdaa 

Babalık 20 yaşında 
m~:·:ca~a~t·~ ............... ~~==::::;:;;;;ı::;;ıas 

Eiasen Fenerin mndaffuı son -

LEVAZI~ VE KIRT ı.ı,.. ...... fmalardaa 
blrladen zuh6r .malttil'· İtfaiye 
Janpn lllalıallbae darhal yeUr 
lllit ve Yabua 14ı00 okka Gzim 
Yaıadaia laalcle •letln teveMUne 
...,.. .. ......._ 16ndllrllm6f-•• 
y 0dmler ·~ 41.ill dlr. b::- ..... 20000 lira.,. c. ... 
mak~a&aortab baı.. 

Zabıta '''*"-ta bqlamq ve 
makfniıt ile •GstaWimtndea 
bazılannı iıUcvap etmttur yan
aında kaıt olmadılı kuvvetle 
tahmin edilmektedir. (lmntr ) 

İş yapma, imza et, 
maaş al! 

Geçenlerde itlıalit f(bnriifiin
de yapılan bir yoklamada d6rt 
manlfeıto meıqurunun vazifesi 
batında bulwunaclıklan halde ye
vmi yazlfe defterinin befkaıı ta
rafmclan ima ecblmlt oldutunu 
yamuıbk. Mtiettlfllk bu mea' ele 
etrafında tetldlrat •e tahldkatına 
de•aın etmektedir. ltballt ıGm
rllG memurlarından bir ÇOklan 
latlcvap edllmıtttrt. Vazlf•t ba
pnda bulunmıyan memar mnfet
ttıllkçe teıplt edildlll taktirde 
hakkında kanuni muameleye te
ve11ül edilecektir. 

) 'ol kapalı 
Urla - Çeıme yolunda elli 

betincl kilometredeki bozuk köp
rilnln Jaıundakt ıeçttler aon 
J&lmurlar lebeblle kapen•ıı 
ve mGnakalat ke811miıt1r. Geçen 
ana '"' J(bden d6rt kamyon ve 
bir PGlta otomobili ıerl d6mnllt-
tlr • KGstreı tamir edilinceye ka
dar aarurt muraflarla bir ıeçtt 
tem ini rica ederiz. 

k Konyada çıkan Babalık refl· 
imız 20 Y&fına atrmııur. Baba

bk reflkımızı tebrik ederiz. 

zamenlarda IJI bir m•nzaa ar
zetmeyor. Geçen hafta htanbpl 
Sporun Feıner kaleılne biç mlt-
küllt çekmeden dd ııol atmall 
bu düıüncem17Jn ne derece ye 

MUBAVAASI 
Yerli maıh;.- konferansı 
fmdMlllı taaarruf cemiyeti tara
tl an yeril mallar hakkında ter
it P olunan konferanılann ikincisi 

Tu··tu··n 
kadar doX-• oldu~-u lıpat eder. d 

··- ..... g"-' u·· n en: Muhacıınlere gelince heme 

inhisarı Umum Müdürl 

.~~fGnuncla erkeklere 
kadar Betıktafın muhadmlerl fe- 18·1 ·930 tarihinde kapolı zarfla llllhıakeııaJ& ~= 
nerinkiler kadar tecrilbell d.eid- levazımı kırtaılye için verilen flatlar haddi il,... 
lede küçük Etrefln fener kale- 22-1·980 çarpmba sGnil pazarlıkla lllGbayaa eddecektlr. Tali ..... Bu konferansta Jerll malla

....... JapıJaa erkek k 
_!!alb teıhtr oluna .. -'-b e>eUbnJen 

ıinl bir kaç defa ziyaret edece- yevmi mezkdrde saat ıo,ao da Calatada mlbapat koadqOD .... 

lbıl zannedi1oruz. 1aa1unmalan· .. .~ 
A.& • - 5~ ---=~ -ar. 

IRAGAN SARAYI BASKI;. TEFRİKASI B ALi SUAVi ~adisesig Muhan'!ri: A 
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Declt, birlikte a••)t.. Ki Ali 

Silavt f -.•Ya indiler. Fakat bıl tefer eantl 
mahze dae endiyt (ıu) nıahzenlne g6tiif1Düyordu. Bu 

n 1' bir keın fn ti Ah SOavl 
efendiyi lllahze er nihayetinde fdt. IClean • 
lltU. Ç(inkii D mahalltnde bırakb. Kendi bir (Fanul) almaJ• 
bilecek medha.linden ileriıl çok karanflkll• ıöz ıöd 16re-

•azlvette delildi 
Kleanu Yllll&r bir ' 
- B fenerle geldi. dedı' 

U)'UI' \iıtad ' " ~--1.1. 
y lir, korkına! Alı Silavt efelldl 6yle karauaaa 
ere alrmekten k ı__ _ k kak 

ademi .. L or&UU"ak çekinecek ....;1..1 cesaretc'lz, or 
aruan def ildi. ••ıw 

- He h · 
t riibe Y eey! Diye içeriye daldı Ki .ııtl Silavl efendiJI. 
~~c etmek için ıertde kalmıttı ih~naı e _,kadaıının tlerle-
wllni, içeriye li dı.ır. cucl 

B r sini görünce ilerleyt ıeıaerl tuttu. 
da .. u ~ahzen bOyük bir mahzen idi. ;a.• ııtheyettaraflartn-

d uıt uıte sandıklar lıtiflenını U Ki ti aandıkları ipret-
e erek : f • eaJI 

d lıte •enin ihtiyacın olan demir parçalar• buradadır. Sonra 
a bir kayık tedarik edelim. 

im
- Ya .• kayık tedarlkt mnhtmclır. Roma ıu fanuıu da 

a amız lazınıdır. 

- Evet, evet, Haıköylilye ltaret edeceksin f 
la; Tabii degl)mı· ya •• tyı keıfetUnlz. Fakat hazret sen bu 

ıi lan nezaman. naıd. nereden buldun 7 
- Nereden olacak, ta.. cennetmekan Abclulazız namanın-

clan ••• 
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bat bap konuıahm. cevabını vererek, tllramhd oynıJ&Dlara 

cl6ndü ı 
_ Arkadaılar, kuıura bakınaym. ~ beni tıtemlt, .... 

afdiyorum. BeUd ıtmdl Blnbqı ·ı~e birdenbire kıılaya ....... • 
berkeı yerli yerine kofuıuna atdetae iyi olur. 

Dedi. Ahmet Pqanın aavuıu ıle birlikte çıkıp ıtttQw. Ua• 
kaatlan, fçerdekilerl kolayca aaTJDak ve aonra dd arkaM, W., 
bap kalarak anlatmaktı. 

Onlar çıkıp gidince öteki miıaflrlerde bqka ~ ..... 
safir pttller. Kııladakı ÇAYUfların böyle bir arada taplu ola• 
rak iıkambll oynamaları berikilerin ekmeklerine te,.,._.. .a
recek bir ıeydl : Onların ıltttklerlnl a6rlnce te"'• pr1,. 

döudiiler, koiuı kapısını tiirmeledtler, aabetclye ı+ kim• 
ıeyl ıokmamasım tenbih ettiler. 

K.ayaerili : - S6yle yoJdqun. Pqa de ı&ra.ttba llMl 7 cWl 
sordu. Ahmet Papnın ÇAVUfU alllerelden ~ •erdi ı 

_ Naııl a6ylemedim. Qok memnun oldu. Yalms ~ 
Pap acele ediyor, iti mutlak bu ıece bftlnaemıd .,.,.... 

Bu ııtce blrfey yapabilecek mı.ta ? 
- itte bu zor. Çiınkil ben bu ıece Dabetet ~. q. 

.abetçl olsaydım tabii canla batla çalqırdua. Paea ~. 
mlz bana yann ıeceye kadar mGaaade etm• mit F .... ~ 
gece oluna iiç sandık yerine tanı (..kfa aaa&k) ........... 

- Bana Pata efencltm bu gece muılak bu -..ııMtl-
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4 YARIN 

Daima şen ve daima sıhhatli gezenler Bilecik rakısı içenlerdir 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Gerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

istiklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 

1 

Surive hon No .: 8. 
"' 

Telefon: Bey : Jfj/J 

SELANiK BANKASI 
1888 de tesis edilmittir 
Mer~:c?.i umumi. İ-;tanbul 

SERMA YASI 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERİ 
Galata, İ•tanbui~ lzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Vuannistan Şubeleri : Selanik, Atina, Kava.la. 

Her tilrlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muatT.~latı. 

I 

'. DIA[ -· 
KON S E RYA LA R 1O1 R .... 

-~~bb++~~6~bbhhAhhb~~A6~6h6A~· 

ı .... oS.MANL.i ·aANKASi .... :~ 
~ ~ 

•t• SEl~ı\lA YESİ : 10,000,000 ingiliz lirası •!• 
~ t ~ •!• Is anbul açenteliği - Telefon: lstarıbul ı 948 •:• 
•) Beyoğlu dairesi - 'l"clcfon Beyo~lu 130.\ •:_. 
•:• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadelf veya •:• 
~i• hesabı r,ari •uretile avanslar, poliça ve itkontosu. •~• 
9 • Türkiye cümh urlyetinin baılıca cehirlerine ve memalikl ... + y ~ • ecnebfyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf ı 
~:• emirnaıneleri irsalatı. •:• y Q 

·q·(~~>+.>< .. >++++<ff~~>++<"~~~>+< .. )+• 

•••m•••••••••••••••••••••••••~ • • 
5 Hacı Arif zade 5 
• • • • 
: İsnıail Hakkı : • • • • 
: Tayyare biletleri ve ; • • : unıum gazeteler bayii 1 

Beyazitte tramvay makasında 
N. 153 dükkanda tayyare 

biletletleri, kırtasiye ve 
umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 1 Çarıikapı N. 68 dükAn 1 
• • ........................ ııııı111 •••••••••••••••••••••••••••••• 

~~~t11~~~~~~,..~,·>~..: .. >·:..><•< .. >·:..:..:.c..:~r 
ı":ısv.u·· DAR BANKAs'ı :!: , ....... ~~ ••• ~~~..-~· 
\:1 R =~ ' FELEMENK BAHRİ SEFİT 

100,000 LiRA SERMA YELİ TÜRK ı ı B A N K A S 1 
ANONİM SİBKETİ .) Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi : 1, 125,000,000 

f• ihtiyat akçeıd: 3,000'00() 
Esnafı himaye maksadile teşekkül etmiş milli bir mües- t; &. 

sisedir. Müsait şeraitte tediyat kabul eder ve mutedil faizle •: ~ latanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 

ikrazatta bulunur. ' · =~= ı /, İıtanbul ıubesl : Yeni poıtahane ittiıal!nde Alalemci 
Merkezi: Uskildarda iskele kurbnnda •f• han, Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar 

Tel. Kt.dıJ.:o!I 590 ~i• olunur. 

··· ı ~ .. )(.( .. )•).)•:••!••! .. :•C .. :••!••!••:••!o:•<••!..:.C~..:..:.•:• ı •~~~ • 

Roma nıtuzı kesiniz ve l"itap gibi 
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rthneılnl emretti : Sen nediyorsbn (Kayserili) bu it 8yle senin 
btMJl~n ıtbi meselelerden deiildf rr anlıyormuıun kayserili : 
Şt•dl ben aana btr akıl 6ireteyfm. Nöbetçi kim ise onunla 

anlaı. Onun yerine nöbet al. Mesele kalmaz ! 
KaJMrlli : - Dur ulan 1 itin oluyor. Bu gece npbetçl bizim 

llaemlt ofla9clır. Ben Paıa efendinin hatırı için onu kandı-
1'1nm. Sen merak etme. Yalnız (ıandıkları) nasıl alacaksın? 

O.u sclyle ..• 
- Sende onu düıünme. yalnız biz gece yarın (ahir) ka

Pll&na ıellrtz. Bizim Paıanın talikacı uıakları, ıen ben ıan
dılclari kut ıibi aıırırız. Hiç sızıltı çıkmaz. Nasıl hazırmııın? 

- Sewı ıel Allah kerim. Ahır kapısını tıkırdat! 

- Gelirim Kayserili: Haydı sallıcakla kal ! 
Fuı_~.lt Ahmet Paıaııın çavuıu, Kayıerllinln yanında da

ha llıt~ kalmadı. ierlye döndll. Ahmet Patanın konağına 
kOJ?. ~- Pata odasında oturmuı çavuıu bekliyordu. Ça
YUf~ lirGnce yertaden sıçradı : 

- Nerede kalclın? Nasıl oldu ? Diye bağırdı. Çavuı: 
- He~1 hazır Paf&lll •• yalnız sen emret ..• 
Dedi : Alunet Paıa çavuıun omuzlannı tuttu ıarıaladı: 
Af~ID Ç&VUf ! Sen benimle ıeleceksln. Ben ıtmdi bir 

yere kadar lfc!ecettm. Seyise 16yle atları hazır etıin de on

dall soora itlmize bakarız. 
ÇaY11f heman apfıya indi, seyisi buldu. Atları hazırlat-

~~~~~~~~~~~~~~~ 

katladıktan sonra okuıuaYı 
.,/ 

unutn1ayınız 
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tı • tekrar Ahınet Patanın yanına döndü : 

- Atlar hazır, Paıanı ! dedi . 

Ahnıet Prıa ile birlikte atağı ya indiler. Atlara atladılar 
Kleantlnin evine gittiler. Kleantlnln evindekilerde Ahmet 

Patayı bekllyorlıardı. 
Ahm'!"t Paşa: 
- Müjde arkanaılar. Herıey hazır. Diye içeriye girdi. 

Kleanti heyecanla sordu : 
. - Na~ıl pata ıtlah cephane hnzırmı? 

. ' . - Hazır azfı;ıl11· 

- Üyle ise timdi bizim ltinıiz kalmıf oluyor. Benim Ali 
Süavi efendi biraderimize vereceilm slllhların hepsi de bura

dadır. Sizde onu düıünmeylnlz. Ben evimde daima bf rkaç 
yüz aillh kombara filin bulundururum. Artık arkadaılarla 
(veda) edelim yarın sabah klmbtltr kaç fedakar arkadaı tahit 
olaçakbr! 

Bütün arkadaılar ayala kalktılar. ölünceye kadar blrtblr

lerinden ayrılmayacaklarına dair yemini billalı dttiler. iFltbeli 
~ Ahmet paıa çıktı gitti. Kleantinfn evindekilerde sabah namazı 

vakti buluımak kavli ve kararile ayrılıp dağılnılar. 

KleanU ile Ali Süavi efendi bat .bata yalnız kaldılar. Kle
anti Süavi efendinin yanaklarından öptü. 

- Şimdi kazrel evvela bizim mahzene inelim. Benim slllh
larımı gör. 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kavseri 
1\1e~sin 

KREM PERTE 

ebedi gençlikt' 

Seyrisef ain 
Merkeı acentası: Galatt' 

Köpriı ha<;ııncla: Beyoğiu 239'ı 
Şube acantası : Mahınudiy 
hanı altında İ~tanbul 27 40 

Trabzon birinci pesta 
(CUMHURiYET) Vapara 20 

Kanunusani pazartesi 12de G• 
lata nhtımından hareketle ine
bolu, Samsun, Glretun, Trab" 
2on, Rtze, Hopaya gidecek .. 
dönüıte Pazar lıkeleclle ~ 
Sftrmene, Trabzon, Tirebolu' 
Giresun, Ordu, Ünye, Samıiiif 
lnebolu. Zongoldağa ugrıya"' 
rak gelecektir. 
araket günü yük kab'ıUlolun•• 

. --
lznJİr-Mersin sürat 

postası 
(MAHMUT ŞEVKET PAŞA) 

vapuru '21 Kanunsani Salı 12 de; 

Galata rıhtımından hareketle 
Çarşamba sabahı lzmire ve ak~ 
şamı lzmirden hareketle (Antalya, 
Alaiyc, Mcrsin)c gi<lecek ve 
dönü~te (Taşucu, Anamur AI8-
iye, Antalya, Kuşadası ve Jz· 
nıir)e uğrı)arak g~lecektir • 

' 
Antalya postası 

(AN APARTA) vapuru 19 kanun· 
sani pazar ı o da Galata rıhU• 
mındao hareketle İzmir,, Küllük, 
Bodrum, Rodos, Fethiye,Finike 
Antalyaya gidecek ve <löııüşt• 
mezkur f8kelelerle birlikte Dal
yan, Mernıeris, Sakız, Çanak• 
kale, Geliboluya uğrıyarak gel~ 
cektlr. 

BiR TASHİH 
14 Klnunusani 1930 ~ 

"4ulhamızın beıinci aabıf-',.d' 
Dördüncü ve beıincl ıütuoı.--; 
da Emniyet sandıfının yGsda ı 
zamlı ilanın beıincl ıatırınd• (ef" 
oda) yazılması lizımken ae~ 
(bir oda) yazıldıfından k•ff'' 
taıbth olunur. 


