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Şirketi Hayriye aleyhine mahzar! l Şahsi bir mes' ele Ecnebi 
- ------

. Zavallı üsküdarlıJar (Şirketi Ha)'riye) ye günde 
muntazaman (25) er kuruş vermeğe mahkum

durlar! Tariye komisyonu n1es,eleyi halletn1elidir 



Konferansın hitamı münasebatile 
La Hey konferansı epeyice uzun 

•üren müzakerelerden sonra niha
yet nıznameıinl teıkil eden en 
miihim mes'eleyl tesfiyey<ı muvaf
fak oldu ve büyük devletlerle mu
rahhasları dafıldılar. Yalnız ikin
ci murahhaslar henUz ıark taml
rati meaeleıl hakkında küçük 
devletler murahhasları ile müza
keratta devam ediyorlar, onların 
mütalebatını tetkik eyleyorlar, 
mütekabil menfaatleri teelife ça
hııyorlar ise de henüz hiç bir ne
tice biııl olmamııtır. Alelhuıuı ki 
Macar murahhasları müddeyla
tında ısrar ediyorlar ve öyle gö
iillGyor ki ıark tamiratı mes 

0

elesi 
bu dafada hallolunamayacak mu
allak kalacaktır. Küçük devlet
ler ile Macar murahhaalan tara
fından ileri sürülen müddiyatların 
teellfi için Fransız murahbasının 
aarfeyledifl mesai tlmdlye ka
dar semeresiz kalmııtır, ve eger 
aala ıibıüne kadar müzakerat bir 
hüsnü neticeye iktiran etmezse 
tark tamiratı komlalyonu raporu
Dil konferanaa teblii edecek artık 

hkonferan• müzakerata hitam bu
larak ve ıark tamiratı meı'eleıl
ıdn tesviyeai hududu konferansın 
ıelecek lçtlmaına talik edilecek
tir. 

Şu halde ıimdilik reviı hal
den öyle ıörülüyllr ki La Hey 
konferansı bu def aki ictimaında 
ancak ruznameslnln en mühim 
me'ıeleainl teıkll eden Yung pla
nının ıuretl tatbiki keyfiyetini 
halletmlı oluyor, ve buda büyük 
bir muvaffaklyet olmak üzre 
kaydedll~ek icap eder. Zira bu 
me'ıelenin tesviyeıile artık bll
haaaa Fransa ve Almanya ara
mnda ciddi bir ihttlü eaeri kal
mamıf olacak, ve Alman toprak
lan yakında artık ecnebi iıgalin
den klmllen kurtulmuı buluna
caklardır. Belki de biç delilse 
muvakkat bir zaman için Fransa 
ile Almanya araamda bir itilaf 
aktolunrbllecek dtr. 

Zaten Franıa Hariciye Nazırı 
MGlyü Brlan öteden beri bu emeli 
bellemektedir, ve bunun için dlr 
ki Alman tamiratı me'ıeleıl hak
Junda cereyan eden müzakkerat
ta daima Almanlara karıı mü
maptkir bir haraket takip etti, 
llldukça fedakirbklar ıöıterdi ye 
bu ıebepten dolayı de Fransız 
11•ecUal meb'uıanmda muhalifle
rin ıtddetll tenkidatına, taarruza
lına maruz kaldı. Ve efer diler 
taraftan MilıyG Ştrezman berha
yat olaa idi Franaa ve Almanya 
IUlafı ve ve hatta ittifakı kolayca 
huaule gelebilir idi. Çünkü 
sabık Almanya Hariciye Na
zin Alman naıyonaliıtlerl üze
rine oldukça nnfuz ediyor, onla
ra aöz anlatabiliyor idi. Alman 
~irab de JUDI planı meı' elele
abaln bir takım müıkülattan aon
ra nllaayet muvaffaklyetle netl
celenmeılnln bathca amillerinden 
biri de mGteveffa MGaG Ştrez
IDaa olaa ıerektlr. 

Ve 6yle zannederfzkl eler 
1111 7 •llıeyh bu defakl konfranıta bta-- idi Alman murhhaılan 
ve hW.U.. alman devlet banka11 
mltllrl Şahı tarafından bir takım 
ıayn •uatp manialar ihdaıına 
meyda11 vermez, müZakeratın 
günlerce ıürünc6mede kalma11na 
mahal bralanaz ldl. 

Maamaflh ıunu da memnuniyet
le beyan etmek icap eder ki ıtm
dikl Almanya hariciye nazın Miil
JG KurUuı daha ulefi ıtbt akila
ne, müdebbirane hareket etU, 
mQzekerab aldm br•lcmek 18te-

medi, Şahlın tutmuı olduğu meıS
lekl asla taıvip etmedi, nihayet 
Yung planının tarzı tatbiki husu
sunda Fransız murahhasları tara-
~fından vukubulan teklifi bazı u
fak tefek tadilAt ile kabul eyJedl 
ve mesele sureti kat'lyede tes
viye olundu, alemi siyaset de 
ağır bir yükten, derin bir 
endiıeden kurtuldu . Yoksa eğer 
tı Alman timendtferler nazırı 

· Müsyü Şahta kalsa idi bilhassa 
Yung planının tatbiki mea'elesl 
hakkındaki müzakerat pek çok 
uzayacak ve hatta konferans bu 
içUmaında bir neticeye iktiran 
edemeyecek, sürünüp gidecek, 
binaenaleyh de Avrupanın vazi
yeti slyaslsinde hiçbir tebeddül 
hiııl olmıyacak idi. 
Maamafih belki de bu iki Alman 

murahhaıının takip ettiği mesleki 
harekt Alman siyaseti icabatm
dan idi, Belki de Almanlar bu 
ılyaıet ile kendilerine ıon bir 
menfaat daha temin etmek eme
linde bulunuyorlar idi lıede mu
vaffak olamadılar, nihayet Fran
sız ve İngiliz murahhasının teh
didatına kartı (serfiru etmefe 
mecbur oldular. 

Şu halde artık Labey konfe
ransına hitam bulmuı nazarlle 
bakılabilir. Zira ruznamealnllteı· 
kil eden baılıca meı' ele tesviye 
olundu, yalnız Şark tamirati mes' 
eleıi kaldı ki onun da tesviye olu
nacağı görülüyor. 

Şimdi bütün diplomatların 
nazarı dikkatleri Milletler mec
liaine teveccOh etmiı bulunuyor. 
Orada dahi ıulhu umumiyi ala
kadar eden oldukça mühim mea' 
eleler tezekkür edilecektir. Ve 
biz de Mecliı reiıi ile beraber 
temenni ederiz ki Mecliı müza
herab .muvaffaklye.tle netlcelen
ıin umumi sulhun isUkratına 

-dolru hiç delille bir hatve da
ha atılabUıln. Vakıa abvalı ba
zıre de Milletler Meclisinden bü
yük ümitler beklenilemez lsede 
hiç detllıe zihinler bir müddet 
umum! ıulha mütealbk meı' ele
ler ile mqAul olur ve kimbillr 
belki de bir ıün bu yüzden bir 
hüınü netice hasıl olabilir. 

Birkaç gün ıonra da Lon-
dra konferansı açılacak, umumi 
ıulhun eıaıını teıkil eden umumf 
tahdidi teslihatın mukaddemesi 
yeni bahrt tahdidi teılihat mea'
eleal bet deniz devleti araaında 
tezekkür edilecektir. Vakıa bu 
konferanıın bir hüınn ıemere 
vermesi melhuz degilıe de ıım
dilik beyanı mütaleadan ıarfı 
nazarla ahvalin lnkiıafına inti
zar etmek daha mun~slp olaa 
gerektir. 

Darülfünunda 
Divanmukarreratı kabul 
edilmezse tekrar divana 

g önderiJt:cek 
Darülfünundaki ıslahat etra

fında Ankarada bulunan Neıet
Ômer bey gazetecilere ıunları 
ıöylemlttlr. 

- Divan kararı ve biitçe Ve
killer Heyetindedir .Maarif Veki
leUnin DarilfGnun için projeler 
yapbfı yalandır. Dl•an mukar
reratı kabul olunmazsa tekrar 
divana iade olunur. 

____ .... ~!~~--.......__ 

Ankarada bir sanatoryom 
Ankara (Huıuat) 

Burada Keçlürenin havadar ol
duiu nazan itibara alınarak bir 
aanatoryom lnpıı çok muhtemel
dir. Tetkikat yapalıyor. 

Ecnebi matbuat hulasaları ve telgraflar 

Sür'at Mesafe ı 
Tayyarecilikte iki rekor 

daha kırıldı 

Nime•, 18 - (A.A.) 
T ayYarecl Goıteı 5 00 kilo

gramlık bir yük ile saatte 214 

kilometre sür'atle 16,G saat uça
rak asoo kilometre katelmit ve 
bu suretle Jkı cihan rekoru kır
mııtlr. Bu rekorlardan biri ıür'at 
diferi mesafedir. 

l\1iHet meclisinde 
Ankara 19 ( A.A) 

Mtllet meclisi bugün Reis Ve
kili Nurettin Ali BeAin rlyaıetin
de toplanmıı ve raznamede mü
zakere edilecek madde bulunma
dıgı cihetle Pazartesi günü içtima 
etmek üzre celse tatil edilmiıtır. 

Hindistanda 
Liberal kuvvetler seferber 

haline getirilecek 
Dombay, 18 - (A.A) 

Garbi Htnt liberal cemiyeti 
· meclfsınpe nutuk aöylemlı olan 
bir takıD1 haubler bir taraftan 
hüklimetJn halihazırdaki sistemine, 
diler tekaftaıı anartlye kartı mü
cadele etmek için liberal kuvvet
lerini ıef erber haline getirmenin 
lüzumundan bahıetmiılerdlr .Mec-
lis Jıtiklal ıiıtenılne.karıı geyet kuv
vetli bir mücadele proiramı kabul 
elmittlr. Liberal meç.llıi borçlann 
tanınmaıı lebtnde yapılan ıtd
detli beyanatın ve cebri hareket
lerin Hındist&na heaapsız fenahk 
gellrmlı olduh m\italeaıındadır • 

Şir~~rtt~~~r.,~ -
retleri ıneı' el~l bugün için her
halde diier talepldrdeıı daha mü
hlındlr. 

ŞtrkeUn kendi batına bilet pa
ralannı artınnasın•n aebepleri a
çık açık ıneydanda bulunmakta 
ve buda dolrudan doğruya (lhtl
kir) ile ifade edilebilen bir mana 
ve mahiyet ıösteroıektedi!. 

Şirket ldareıl (yine Uskü
darlıların iddiaları gibi 
İstanbul tarafında işi o
Jan her Üsküdarlıdan her 
gün için 111untazan1en 
(25) kuruş alınakta, nu
f us başına her ay (750) 
kuruş te'min etnıekte
dir) 

Tabu Iatanbuld• iti IQcü olan 
amele ve ifçi taıanı• ile az maaı
bu memur ve kltipler belki çoluk 
çocuklarını barındırmak için bu 
kadar Para ver111edlkleri halde 
(ıtrket kasasına her ay (750) ku
rut ödemeğe mecbur tutulmakta
dırlar ! Parası olmadıgı için bir 
çok f aktr ve iıçıler itlerinden ve 
ekmeklerinden de olmaktadırlar. 

Üıküdar ve Bogaz içi balkı, 
evvelki perıenbe günü vaztfeıine 
baıbyan {Tarife) komiıyonundan 
pek çok ıeyle..r beklemektedirler, 

Bizde meseleyi ~e bu baptaki 
ıtk&yetlerl Tartfe komlıyonunun 
aaurı dikkauna koymayı bir Ya

zlfe addediyoruz. 
Şirketin fuzuli masraflar ve 

salreılne ltlbar edilmlyerek Bilet 
6cretlert haddi layıkına indiril
melidir. 

Bu gidtıle Bofaz 1 çl ıemetle
rlnde olduğu gibi pek yakında 

(OıküdarWarın)da lstanbul etrafma 
hicret etmelerl beklenmelidir : 

Şimdilik bu kadar ! . , 

İzmirdeki Tayyare dedikodul 
· ·~ı.ıır • .. -·•-•- -

Halk Fırkasi divanı meseleyi tetkiketmİŞ 
bir sui istin1al gört:n1en1iştir ! 

Ankara, 18 - (A.A) 
CümhuriyetHalk fırkaıı diva

nından tebliğ edilmittir: 
1927 senesinde tayyare piyan

koıunun lzmlrdeki satııından mü
tevellit beyiyze komisyonunun tev
zline dair İzmirde intiıar eden 
ıayiat Tayyare Cemiyeti reiıi Rize 
meb'usu Fuat bey efendinin fırka 
riyasetine bir takrirle vaki olan 
müracaatı üzerine mesele fırka 
umumi reisi Gazi Mustafa Kemal 
hazretlerinin riyasetinde içtima 
eden ve heyeti veklleden ve fırka 
umumi heyeti idıueslle grup hey
eti idaresinde milrekkep bulunan 
Cümhuriyet Halk fırkası divanında 
tetkik edildi. 

Tetkikat neticeleri alideki ka
rarlara iktiran elmittir: 

1 - Tayyare cemiyeti; gizli 
plyanko satııının teıebbüılerJnde 
yüzde on iki kadar komlıyon 
verildi. Her tarafa milıa vi olan 
tamimde kabul ve teblii etmtı 
ve bayiler ve memurları vaaıtaılle 
olan satıılann komlıyonunu dahi 
ya bilfiil çabpnlara tevzi etmek 
ve ya ıube irat kaydeylmek hu
ıuılarında ıuhelere 1 1 T eırinievel 
937 tarihli tamimde, kezalik ser
best bırakmııhr. Tayyare Cemiyeti 
umumi idareıl İzmirde aabf nia
petlerine düıen y&i.zde on iki ko
misyonu haricindeki yeni uıul ve 
nizamı olan bntün varidatını al
ınııtır. Cemiyetin nizamnamesi 

çmuı. 

ve tamimlerl ıörülmilt ~ 
meleıinfn dofru olduiu 
ittifakla müphede ol 
Binaenaley, Tayyare LillllPl'~ 
umumi merkezinin m 
uaul ve nizama muvafık 
türlü tereddütten azadedir • 

2 - Şubeler bizzat ahi 
tıklanna göre 11 Te 
1927 tamimine tevaffkan .
komisyonu olan veya bunda 
kalan k11mın Irat kayıt v 
met edenlere tevzı ılk 
hanafai lzmir ıubeeince 
olunduğu tetkik obmnıuı 

1927 de lzmır Tayyare 
yeti tubeıl ve heyeti ıdare 
Aziz beyefendinin Yerdikl 
lCUnatta, lzmır ıubeal kı11111111Jlm 
nun kimilen hizmet edeni 
zil flkkını lhUyar etufl 
lunmuıtur. 

Filh•klka komtıyQJIUD 
tevil mevzuata nazaran 
ve bu uaulden plyanko aa 
artmaıı ıuretile cemiyetin 
bnın da artbğı vakidir. 
lrad kaydedllmlyerek tevsi 
kının ihtiyar edJldijfne dafr 
rirl bir karara teıadf olun 
ı!!_ııtundan bu cihetin 1920 

lr ıubeıl heyeti lda 
ve hnkdmet tarafından 
fsUzani lizım ıörillmOftih'. 

lıbu ikind madde 
dahi divanca müttefikan 
edilmittlr. 

Zabıta kısmı: 
Polfı ve jandarma ka 

nmn lhyaen teslıl mahalle ,_.le• PMt1hasel#i.ııa ..ıc11 
ve meyhanelerı genç kız 
vamının men'i yıkık yerler 
kunıuzluklara nihayet ve 
bekçilerin tenalp yekln 
kln ve tefflz lılerlnln 
memnuniyet ıeklile Ye acılaa 
il Bunlar aynen kabul edil 
ıonra Villyet idare hey' etlnlO 
pılma11m teklif eltili ve bir 
tini ıeçen içtimaı mil ealdp 
dıiımız talepler kll'aat Ye 
edildi. 

Bundan aonra ıehrlmizd• 
phıi ve fenni bir lıtadyomull 
ıaıı hakkında verilen takrir 
bul edildi. Liman kontto 
Bayülc dereden tekrar Ana 
kavağına nakli hakkındaki 
uzun ve tiddetll mnn, .... __ 
davet etutede n49ticecle 
ealdıi ;tbı kavata nakli ..
bul olundu. 

Azadan bazıları Teıkol 
tinin vaziyetinden ve bu tir 
milli aerVeU mabveyle 
bahıettiler. KeyJiyetln bel 
mecllalndekl azalar taraf 
takla ve intacı kararlaıb, 

Maltepe - Pendik yo 
ıüratle inıuı teklifi de kab 
lundu. 

Her ıcne kongrelerde 
bir çok taleplerde bulun 
fakat emanet tarafmdan b 
hepılnin intaç olmam•dıfıOt 
J:Ulenaleyb emanetin mUD~ 
bir prol(l'am yaparak 1 
lbun olur ıimclilik Bundan 
cebe 10 dakika tatil eclileD 
cü celaede IJenl idare ~key' 
tlhabma ıeçtldi. Reylerin 
netlceıinde yeni idare he~ 
bklarına Emin Ali, Apturı 
Naci, Hu1a11ıettln P,: R 
Neıet Ômer, Cevat Ker&oa, 
fik 8.ler ve yedek azalıl• 
Şevket, Niyazi, Tevfik .. 
Beyler ıeçllerek içtima 
verildi. 



l 9 Klnunuaanı 

HİNT MİLLİYETCİLERİ ENDİŞELİ BİR RENK ALIYOR! 

"T emps gazetesinin bir başmaka
lesi şu satırları kaydediyor,, 

- --------·---------
Prensler ve «asri sanayi kıralları »aleyhine \7aki 

beyanat köylü ve anıeJeye yapılan vaitJer ..... 
"Temps" gazetesinin ~baıma

kaleıl ıudur : 

Hindi standa milliyetci faali
yeU endiıe verici bir renk alıyor. 

lahore kongresi en cezri 
fonnüle doğru giderek açıkca 
kat'i ve mutlak istiklale karar 
Verınııur.~ Hini hacette nizam
nanıeslni lıtiklale doğru ilk 
lllerhale olarak kabul etmekle ik
lif a edebilecek olan mutedil un
ıurlara radli<aller ve müfritler 
galebe çalmıılardır. 

Kıral naibi Lord lrvin'in ahi
ren maruz kaldığı ıuikastten 
kurtulması münasebetile tebriki 
teklifinin 134 reye karıı 157 rey
le (ve o da ancak ıedit münaka
talardan sonra) kabul edllmit ol
maıı ;pek manidardır. Brltanya 
tahakkümüne karıı mücadele 
mevzuubahı olunca, en ileri ge
len unsurların tiddetli metotları 
bile elden ,bırakmıyacaklarım 
tahmine medar oluyor. 

Hint milliyetçiliğinin hakiki 
mak1&dını Lahore kongresinin re
isi Yavbarlel Nehru tarafından i
rat olunan nutukta aramalıdır. 

Bu nutukla görülüyor ki, Hint 
temayülatını Brltanya lmparator
lufunun menafllle telif etmek i
çin Loord lrvtn'ln yaptıiı cehtü 
gayret taklrd olunmamııtır. Bü
tün Hindlıtan namına söz aöyle
dtklerlni iddia eden milliyetçilerin 
lıtedlji ıey, her türlü İngiliz hü
kdm ve nüfuzundan tamamen ku
rtulmak, fakat bir kere istiklalini 

elde ettikten sonra her türlü cihan ::-Yha itlerine lftlrak etmek ve 

1~ •6-vat eaaaı daire
toplantı le~la~tı daha vlıl bir 
nı d ine haklarının bir kıa-
ınB an bile feraıat etmektir. 

h u oldukça dalgalı ve lllüp-
enıdir · Hindtıtanın lttirak ede

~efi daha •lsl bir toplantının ha
larlle nevama mahdut bir lstik-

klden ne ani l B 1- aıı ır. n Brttanya 
Paratorlutunun heyeti mecınu

a;~ lçtnde Domtnyon ınefhumuna 
0 

ulcÇa tevafuk eder. fakat Jav
harlal Nehrunun bayle bir toplan 
tıya Brıtanya lmparatorlufunun 
glnniyeceğlnl ve " emperyalisme 
iıtfnat ettiği ve diğer ırkların is
tlımarı onun hakf ki medarı mai
feti olduğu müddetçe,, onun kaki
ki bir "Commonvvealth,, İngiliz 
aile hükiimeti olmıyacağını der
hal ilave etmesine bakılırsa mu
maileyh ltvet etmek istediği ıey 
bu def ildir. 

Bütün bu hareki.ta ingilJz hü
kWll ve nüfuzuna kin ve nefret 
kumanda ediyor, ve Lahore kon· 
ıreıl reisinin bilhaaaa büyük Bri-

tanya'nın Cenubi Afrika ve lrlanda
da karıılaıtılı müıküli.t üzerinde 
11rar elmeıl ıayanı tezkirdır. lm
paratorluiun inhHah, Hindiıtan'ın 
her ıeye rağmen haua müstakil 
de olıa, lmparatoluğun heyeti 
mecmuaaı içinde ldamesine dair 
bir yeni formüle kartı her türlü 
teveccühten muarra bir memnu
niyetle kabul edilmlıtir. Bugün 

mevcut olan ıeklin yerine ne kaim 
olacak? lıtenilen bu istiklali nasıl 
laazzuv etlirnıell? 

Bunu fark ve temyiz etmek 
mlltküldür · Milliyetçiler bir takım 
planlar kaleme almak ilUyorlar 
fakat henüz lüzumu dereceslnd; 
ihtimamla telkin edilmit hiç bir 
feY yoktur. Konare, M. Nehru ve 

M. Ganhinin ne dahil olacağı bir 
heyetin teıkili için bazı lidareler 
intihap etmif ve bugünkü rejimle 
ingiliz emperyalisminin ihtiyacına 
göre aktedilmit her türlü mali 
vecibelerin müstakil Hindistan 
için reddini mutazammın bir ka
rarı reye koymuıtur. 

Umumiyet itibarile Lahore 
kongresinin kararları Hint rüesa
sının rüıtü siyasisine kat'iyetle 
büyük bir kanaat ve itimat telkin 
edecek mahiyette değileir. Hare
kat, kongre reisinin tarlf ettiği 
veçhile, garpten alınan ınkılap 
sünuhatımn eyi anlaıılmamıı ve 
eyice hazmedilmemif olmasından 
neı' et ediyor. 

Bunda tam mana:ile milli ar
zulardan ziyade Moskova nüfu
zunun yabancı kalmadığı bir in
kılap tahrikatının mevzubahs ol
duğu hissolunuyor. 

Nitekim prensler ve "asri sa
nayi kıralları,, aleyhine vaki be
yanat, köylü ve ameleye yapılan 
valtler, bu münasebet tahtında 
zikrolunabilJr. 

Kelimenin kıymeti hakikisi 
Hindistanda anlaıılıp anlaıılma
yacığı bilinmeksizin M. Nehru 
kendini "Cumhuriyetçi Sosyalist 
ilan etmiıtir. n 

Bu harekatta hakiki surette 
anlatılan Yegane düstur, Hindis- . 
tanın ıiyaıi vahdeti düsturudur. 
Fakat bu vahdet tahakkuk etti
rilmeğe, tamamen yeniden vüc11-
da getirmeğe mütevakkıftır. 
Çünkü bu vahdet §imdiye kadar 
halkın ne hissiyatında ne de te
mayüli.bnda mevcut delildir. 

Yalnız inglliz hüküm ve nü
fuzunun aralarında bir nevi irti
bat temin edebildi'i bu milleti, 
ırk, dil, din her fey biribirinden 
ayırır. 

Hiç bir mücadele, Hindularla 
Muhammediler arasındaki müca
deleden daha ıedit, hiç bir huıu
nıet, bu milletin muhtelif unsur
lan arasındakinden daha mühl k 
olamaz. i 

Her ne kadar I:abovre kongre-
ıiııde nıutedillerle müfritler a 
ıında nıh d ~ ra-
d uca eıe tlddetli olnıu 

a kono . h tıa 
.renın aricinde nım· 

ellerin h k· ıyet-
hemı t ara atı en büyük nınp-

Ye anetnıiıtir Mhf 
kat'i İ•tlklal istedikle;i hal: r~:~er 
raller bu islahat k e be
memek farlile D ç~ tavik edU
sünün kabul d·ıom ~Yon statüko-

.. e ı mesıni lstiyor)a 
Boyle bir feraıt dahil" d . r. 
l" 1 ' ın e ıstik 
a ' nıeı unı ıurette heyulaya d .. : 

ru yol alan bir ıer " og-
- .. - guzeıt ofbi gorunuyor. e 

Lahore ko11 greıinf 
ne olabilir? id k . n a vakıbı 

are oınıteıi 2 K 
nunusanide Hindiıta . 6 a-
beyannameıfn. nın ıat1klali 

ı neıretıneğe hazır-lanıyor, ve derhal . b· 
k •t h k" Yası ır tahri-

a are atına giriıec kt· e ır. 

İngiliz idare il 
. . ... s e ademf itilaf tabıiyesı ege r nihayete k d 

"t• "I a ar-go uru ecek olursa bilnet· k 
. ıce on-

greye intıhap edilen büt" h' 
1 b- un nıe us-
arın, utün bintli t ·• 

1 eı rıı nıeclis 
aza arının iıtif asını . 

ktı nıucıp ola-ac r. . 
Fikir ve ın k t 

• a sa nıevcut hü-
kumetle her türlü t .k. 
d eırı ı mesai-
~n imtina ederek ve boyoktaj 

ilan ederek idare makinesini f el
ce oğratmaktır. Siddet metodon
dan vaz geçilıniıtir. yalnız ençok 
korkulan feY müfritlerin böyle bir 

I 

YARIN 

Sekiz günde· 
·>t~"<-

Londrat!an Bağdata 
&ri(iilecek 

" Fransa -Kale - Par!• - istan
bul n arasında iıleyen yataklı va
gonlar firketinin ( 1 ci ve 2 inci 
mevkileri ) " Simplon orient E· 
kspres " Trenleri Bükreı ve Ati· 
naya da itleınektedir. 

( 1930) ıubatının ısden itiba
ren ( Simplon orient Ekspres ) 
lstanbuldan itibaren Bağdata 
iıleyecekler, bu suretle Londra • 
lstanbul-Bagdat arasındaki mesa
fede yataklı vagonlar vasıtasile 
yolcular ( s) günde seyahat ede
bileceklerdir. 

Bu suretle Istanbuldan (Tau
rus Ekspress) trenleri haftada üç 
defa Haydarpaıa Halep arasında 
yataklı ve yemekli vagonlar iılet
nıeğe baılayacaklardır. Bu va
gonlarda birinci ve ikinci mevki
ler bulunacaktır. 

Bu trenler Halepten itibaren 
yataklı vagonlar ıarka hareket 
edecek (Nusaybine) gelecekler, 
ve derhal hazırlanan otomobil
lerle yolc.ular (Musul) dan (Ger
küke) gelerek (Irak) aiınendi
ferlerlne yeliıeceklerdir • 

Seyyahat müddeti bu surette 
ıekiz gün içinde ikmal edilecektir 

Diğer taraftan Suriyeden Ri
yaka kadar otoınobiller iılettiri
lerek Riyak, Beyrut, Hayfaya 
yolcuları gelecek yataklı vagon
larla Kahlreye gideceklerdir· -------Nezle ve grip vakaları 

çoğaldı 
Havaların f mütemadlyen de

ğişmesi ıehrin sıhhatı üzerinde 
fena tesir yapmııtır. Bir hafta
dan beri nezle ve grip çoğalmış
tır. Hemen her evde, her dairede 
nezleli, yahut gripli bir iki kiti 
vardır. 

Grip hafif geçmekle beraber 
ihtiyata riayet etmek ve hararet 
varken yataktan çıkmamak la
zımdır, Hararet düıtükten sonra 
da hiç olmazsa 24 saat evden çık
mamalıdır. 

Grip Anadolunun bazı yerle
rinde de hüküm sürüyor. Fakat 
umumiyetle hafif geçmektedir. 

Gripten korunmak içtn 11cak
tan birdenbire ıoğuğa çıkmamak 
elleri, ağzı ve burunu 11k sık yı· 
kamak ve nezlelilerin yanından 
kaçmak lazımdır· 

~rlkkihda"s olunan ahval lehi
ne cahil halka müessir olmak ça
resini bulabibneleridir. 1922 buh
ranı esnasında Gandi tarafından 
iltizanı olunan ademi itilaf siyase
ti Hint halkınin vaziyetini vahim 
leıtirmekten baıka bir netice ver 
memfıtir. Bu farzda anlatılan is
tiklal mücadelesi anarıi ve iğU
ıaıtan baıka bir ıeye müncer ol-

maz. 1 b d 
H turta o sun un an 

er ne o . h" bir 
Brltanya hükOllleti ıçfn va ım 
meıgale var• 

1 i l_ bı .. esi iÇin Dominyon 
ıc Ka .. h tt" 

iatat"ı • - 1 bine anpreuasp a a 
S u usu e unun raporu mu-
k~~on ktom~:::eze bile olunmak 

era ı mu-- b 1 kl ir-
ıızın taahhüdatta. u unma a 
tik" b tayı elbet anlamıı-ap etliği a 

tır · k'i 'kt"da-M M donald mev ı ı ı 
.. · ac n ilk aylarında ken-

ra vurudunu1 t h il.ğine imale d. i . _ is ma m ı 
ıs nın sos,-1 b" "k Britan-

e t• il cek o an ve uyu 
ır e him mütkülata malolan 

ya için va ki i 
b te•ebbüsata giriıme e ey 
azı 11' d ., ld" bir ilkaatta bulunmuı egı ır. 

M 'da V ef dil erin iktidar 
ısır 1 ·ıız Mısır mevkiine gelmesi ngı -

_ t er itilaf munasebatının mu asavv , 
esası üzerine hal ve tesviyesini 
teıkil etmiyecektir · Hindistanda, 
müıevveı bir devre açılıyor. Vel-

Sahife s 

Sigorta fırıldaklarının n:ıühim 
k>ir zabtını daha neşredıyoruz! 
N .=şrttti<!in1iz zabıtların altındaki in1zalar bu 
dalave~eleri çevirenlerin kendi in1zalarıdır 

130,,Jarı efkarı unnınıineye arzediyoruz! 

Meşhur Pi yosun teşkilatlarl! 
Tiirkiyr sigorlacılar dafrei merke

ziyesirıin 28 şı;bal 927 tarilıiıı.cle_ mim
akil lıeyeli idare içtimama mi ;.>~ mı

maralı ::abtuı son fıkr<ısı 

Paul wıuka velenamesi - Komf
ser Ömer Celal B. Ticaret Vekale
ti celilesinin Paul mukavelename
ıini tensip ettiğini ve iıbu mu
kavele ile bankalara vuku bulan 
tebligatı dairei merkeziyeye da
hil bulunmıyan kumpanyaların 
hüriyetini takyit eder mahiyette 
bulunduğunu heyeti idareye bil
dinnittir. 

Heyeti idare cevaben, Pol 
mukavelenamesinin S. dairei mer
keziyesi azaları arasında mün'akit 
bir mükerrer sigorta mukavelena
mesi olduğunu ve hasseten dairei 
merkeziye tarafından kumpanya
lara karıı ihtiyar edilmis bir ha
reket ıeklinde telakki edilemiye
c"'"ğini beyan etmittir. Azadan 
Müsyü Piyos bu bapta Ticaret 
Vekaleti celilesine izahatı mukta
zlyeyi itaya memur edilmif Ur· 

CC:seye saat 13,30 da hitam 

VeriJdi. 
Heyeti idare namına 

J> • Katip ııamma 
,ms s· . 

1 • J>: mııtymı E: rırıye . 
Kwmscr 

Ömer Cdcıl 

28 Şubat 1927 tarihli zahı~ta 
komiser Ömer Celal beyin ıoy
lediği gibi, bankalara yapılan teb~ 
ligat ve Paul mukavelesi aktinı 
dairei merkeziye dahil bulunmı-

kumpanyaların hilrriyeUnf 
y•: t eder mahiyetteUr.Ve trilst 
ta yj den baıka bir ıey defildfr. 
tetkilin dikkati celp 
Hük.lmetin nazarı 
edilecektir. 

Gelecek makalede bu karar-

d·kanın tetkill sebepleri larla sen ı 
hakkında ıahıi mütaleaaını yaza· 

cafım. 

Sigort:'lcıla~ D~irei 
nıerk ezı yesı 

Y i talimat ve tearrüflerin 
en ih • t mevkii vazı hakkında itt azı e-

k üzre 22 Kanunusani dablr etme 

I M kova ile reımi münaıe
has~ ' t osssüsü ancak 111. üncü 
betın ee ' 1 

Onalin lngilterede bo -
enternaıy . 

k opagaodasını inkıvaf et-
tevi pr H"k i 

. i ve Britanya u ömet 
unnesın .. 

l hine bir mücadeleye gırııme-
a ey k" b " 'p olmuıtur ı, u mucaıini muçı 

delede Londra kabinesi Sovyetler 

f dan der'uhte olunan taah-tara ın . 
h - dalın nakzından baıka bır ıey 
g~rmez. Bunlar herhalde peşinden 
mülahaza olunması llzım gelen 
neticelerdir. 
Fransa'nın nıüdafaası 

3-1-930 tarihli (Mir) gazete-

ıinden: b" k -
Fransa hükumeti ır aç gun 

1 b'uılar meclisi tarafından evve me 
1930 dan 1934 senesin~ kadar 

928 tarihinde Sigortacılar dairel 
merkezf yeıinde harik Sigorta 
kumpanyalarının aktettikleri ic
timadır. Temsil edilen ve talima
tın 19 ncı maddesinde muıarrah 
aoo liralık teminat akçeıinl tedi
ye eden harik Sigorta kumpan

yaları berveçhi alidir: 
'1.<:ikurasııo11i Ce11ernli Proui11sial 

Gıiııeş, Ancı;lolu J>ruvaymıs LoncJoıı E
c!imbury, Aııkara Türkiye Milli Ma!J
debıırycr. luilıadı Milli Cerıernl Aksi· 
<lem Mwılıayım. lstarıbul ıımıım sigorta 
Dnnup Milli.lııgiliş Doyçe toid Nasyo
nal Rervis,Orhrrı Ueiyoniyeıı Adriyatik 
11111'</oviçe, Ü 11ioıı dıi l'ari şark Nordeş-
1011, Baltıka Federal Nuşairlua;:., Bal
kan Ficlt'/liii Finil.:s \'iktoriya, Brilişok 

K orinlıiı Fi e/ıJı•ciya. Bulgcıriya, 
Alyan dü Bolin,Aıigüraıyon Dl· 

talya, Konkort kumpanyaları da
vet edildikleri ve teminat akçeıl
ni tediye eyledikleri halde temıil 
edilnıemiılerdir, lıbu içtimada 
kunıtser Ömer Celal B. dahi ha
zır bulunmuılardır. 

Celse saat 11 de ıark ıigorta 
kuınpanyaıı müdirl umumiıi Müs
yü. E. Aryenin riyaıetl altında 
küıat edildi, 

Reiı, berveçhi ati kumpanya· 
lardan maada dairei merkezlyede 
dahil bulunan bütün harlk ılıorta 
kumpanyalarının teminat akçesi
ni tediye ettiklerini memnuniyet
le blldirmlı Ur. 

General dupari 
Lafrans 
Aheıı Al enih 

N myonal du steliyen 

Bazı aza tıbu dört · kumpan
Yanın ıimdideıı muhalif addedll
nıeıtnl ve diğerleri lıe bunlara 
teminat akçeılni tediye etmelarl 
zımmında ve muhalif addedtldlk
lerlne karar vermeden evvel bir 
kaç günlük mühlet itaımı teklif 
etnıiılerdir. 

** Bir tashih 
Dünkü sigorta yazısında ( Pi

yoı ) ilmi yanlıılıkla ( Piyaı ) ya
zılmııtır. tashih ederiz. 

Sebze bolluğu 
Bu sene ıimdiye kadar k'if 

hafif geçtiği için ıebze pek bol 
ve iyi yetiımiıtir. Sebze [fiatlari 
geçen seneye niıbetle daha ucuz
dur. 

Bu sene bilhassa Lahana pek 
boldur. Sebzeciler okkasını bet 
kuruıa veriyorlar. Pazarlarda üç 
kuruıa kadar satılmaktadır. Bos
tanlar lahana doludur. Bunlar
dan bir kısmı ıehre nakledilml
yerek hayvanlara yedirilmekte 
veya fiatlerin daha ziyade düıme
mesi için atılmaktadır. 

Geçen sene dondan bilhassa 
erken dikilen ~bakla gjbi sebzeler 
çok zarar görmüıtü, Havalar mü
sait giderse bu sene ilkbahar 
ıebzelerinin bol olacağı iimit edil
mektedir. 

geçecek devrede Fran~a ~ın .ıark 
hududunun müdafası içın .. mılyar 
900,000,000 frank ve Tayyarelere 
kartı müdafaa için de ayrıca 4 00 

1 f k sarfeylemege teıvik --....!""-~'12:::~~===~~~~~~~~!'!!!!!!!!!!! mi yon ran - -

d l . t' Bu büyük masrafları 
e i mıı ır. r Tn..T'l'TT'r 

k lan ve artık inıasına BU Guı. .. .n.u HA VA yutaca o .. . 
b 1 1 D hudut mudafaa sısteml 
aı anı a Dün azami hararet 16 aı-- ddit ağır tahkimattan ve 

1 mutea -d f f ki d garı 2 idi. Rüzgar ekıeri--t harrikmu a aa ar arın an 
=~r:kkep olacak ve salahiyettar yetle poyraz esecektir· 
fransızların beyanatına göre, hu- • Bugün yağmurlu olacaktır. 
dudu gayrı kabıli mürur yapacaktir. 



Pariste Filistin 
ı·a(adaıı yazılıyor ; 

Pariate SuriyelJlerin bir ce
miyeti vardır. Suriye ve Flliıtlnln 
lıUldAll ve büyük Arap emelinin 
tahakkuku için müttehf den çalıı- 1 
mak makıadlle Pariıte bulunan ı 
flltıtlnlJler bu cemiyete iltihak et
mtıler ve intihap olunan 1930 
ıeneıl heyeti idaresine Kudüslü 
llyaı Koıtantl Nasın aza intihap 
eylemiflerdlr. 

Arap gençlerinden mürekkep 
olan Cemiyet, heyeti idareyi in
tihaptan ıonra, Arap kavminin 

mukaddet' bir beldesi olan Filiıtlnl, 
Yat.udilerin er azil kıamlııa yurt 
kılmak huıuıanu iıtlhdaf eden 
Balfor vadüıi ıtddetle proteıto 
ederek bir beyanname neıretmıı
lerdtr. 

Bu beyannamede denfltyorki: 
Ne Arap gençlitt ve ne de A

np 6mmeti ıehitlerinln ruhlarını 
unutmamıılardır. Eter itilaf Dev
letleri ahitlerini ve Arapların u
mumi harpte ettikleri muaveneti 
unutmuılar, Arabın ıevket ve lz
Mtttnt kırarak Slyoniıtlere onları 
yemekblr yapmak fikrine dOpntiı
ler ite emin olıunlar kt Arapların 
umumi harp eınaıında fedayı ha-
7&1 Nec:ek derecede göıterdik
leri atkı latlklal hala kalplerinde 
ka,..makta ve her tarla mcııka
lalı lktiham etmele kadir bulub
maktadırlar. 

Siyonlıtler ve Btritanya hü
ktmetıp,unu bilıinler ve f ikirlerl
ne koycl•lan ıeyin tahakkuk e
demlJeceflne emin olurlar. 

HGrrtyet ve lıUklll aııkı Arap 
aeaçlqini temsil eden cemiyeti 
mia 1980 1eneai beyeU idaresini 
lauMp münanbetile, biltiin A
raplann blrleıerek Siyoniıtlerin 
icara ruyalanna mukavemet için 
k6lle halinde çahfmııya davet e
den ve büyOk Filiıtin mea'eleıi
nin Partıte müdafaaıı için icap e
den her hlzmeU ifaya hazır bu
lundufumuza itimat buyurmala
nnı rica eylerim. 

İngiliz Bnşvekilinin oglu 
l"afadan yazilıgor: 

Ftllıtinde Siyoniıtlerin dere
ce! tekaddfimiıı(i acöz ile görmek 
makıadile Berltanya Bqvelçtll 
Mekdonaldın oğlu M. Melkolm 
ıelecek llkbahrda Flliıtlnl ziya
ret edecektir. 

İngiliz konsolosu st fir 
olacak 

Ciddeden bildiriliyor; 

Htcu ve Necit hükClmeU Cld
~ lqtliz konaolodufunun 
Mfarete terfUnl ve kral müateta
n Şeyh HafızVehbenin Hicaz ve 
'Nectt aeftrl olarak Londraya ta
IJllllae 111'1Yafakat;nl İnsfltere hil
kibneHftdeb talep etmiftl. lnıilte
re ba teld&fe muvafakat eylemtı
tlr. 

Dii-.ek 1&irentnde bu huıuıta 
laaaltereıı takip eyleyecekleri 

'""''-"·· İrak ordusu erkanı 
harbiye reisi 

Ba!Jtlallaıı ya:ıbyor: 

Irak W~akl Baıkunuuı
dan vekllett ilga olunuak yerin 
Erklnı harbtyel umumiye Rlya
aetl ıhdaı olmunuı ve bu Y.Ulf•J'• 
T ahabe,.ilbatilal tlayln ..a..Dllnlt
tur. 

Mumaileyh maldıMbı llwta-

yı aakeriyedenalr • 

Bu sene Hacılar çok 
olacak 

Cidddcen bildiriliyor: 

Ki.nunuevvelin sonuna kadar 
buraya vaııl olan hacılar on altı 
bine baliğ olmuıtur. Bunların ço
ğu Cava, Malaya aha\jslndendir. 

Bu ıene hüccanan pek çok o
lacağı tahmin ediliyor. Hicaz hü
kümeti, ıtmdiye kadar olduğu gi
bi hacıların ıoyulmaıına mani ol
mak üzere bütün nasarifi mube
yin Arap, Cava ve Hint lisanları
nda bir tarife neıretmittfr. 

Kıra) İbnissüudun 
cülus günü 

Ciddeden bıldfribyor : 

Hicaz ve Necit Kıralı İbnisaü
udun Hicaz tahtına culuıunun 
senei devriyesi münasebetile ya
pılacak merasime birçok zevat 
davet edilmlıtir. Bu münaıebetle 
Hicaz poıta idareıi bir yeni pul 
çıkartacaktır. 

Kurtarn1ağa \·alışıyorlar 
Kuclıisteıı ycızıltyor ; 

Son kargaılık sırasında Men
fiyede iki arabı katlettiğinden 
dolayı bidayeten idam ı mahkum 
olan yegane yahudi Urfalının 
mes' eleıi Kudüs İsUnı1.f Mahke
sinde tetkik edilmektedir. 

Filistin nluhtacini için 
Kahiredetı bildiriliyor: 

M11ırda müteıekkil Fillıtf n 
iane cemiyeti Kudüı li.ne cemiye
tine 201 Kııır lfraıı göndermtıtir. 
Bundan 179 lirası Seyide fablfta 
hüıtfnin idaresindeki Uyatro kmn
pa:ıyaıının verdiği oyunun-haıditı 

saftyeaidlr. 
t -

Müskürat n1üdürü 
Franıada müıkirat inhisarı 

namına tetkikat yapan heyet ra
porunu hazırlamıobr. Yapılan tet
kikat neticesinde memleketimiz
de ıampanya da dahil olduiu hal
de her nevi teki imal edilebilece
ii anlaıılmııbr. 

Bir müddet ıonra fenni uıul
lerle:,apılacak olan İçkilerlmlzfn 
nefaıet itibarile Avrupa içkileri 
derecesinde olacağı tahmin edil
mektedir. 

Raporda ehemmiyetli k111m
lar vardır. Bilhassa fİfe, mantar 
kapıul fabrikalarına ait olan kı
ıımlar çok milhfmdlr. Fabrikala
rın mümkün olduğu kadar çabuk 

vüeude getirilmesine çalııılacak
br. Pek az zaman içinde içkileri
mtzln boyük bir ihracat emUaıı 
haltae ıt leceğl tahmin edilmek
tedir. 

Ukör fabrikaıı bu ıene içinde 
faaliyete geçecektir. fıpirto f ab
rikaıının da bu ıene zarfında ik
maline çalııılmaktadır. 

Bunlardan baıka müıkirat in
hisar idaresi Anadoluda vaıl teı
kllit yapma.ta karar vermtıtir. 

Şark vlliyetlerinde ve orta 
Anadoluda mahalli ihtiyaçları 
temin için ıoma f abrikalan açı

lacakbr. Bu fabrikaların bir kıs
mının tnıaatına baılanılmıtbr. 

Gazete do1:1 ndıncıs1 
Gazete dolandırıcııı Mahmut 

S.lm hakkında tahkıkat devam 
etmektedir. C&rilr.ıle alakadar 
olduiu talunln olunan Sadi Ra
tll ilminde biri tnkıt oluamat
tv. 

YARIN ,., .......................... "' 
: ~1uha bir mektupları : 
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Bartında bir 
Cinayet 
-~<-

Bartından yazıhyor: 

Kazamızdaki tüccarlardan bi
ri bundan bir müddet evvel ls
tanbula gitmek üzere hareket 
eden Sabri B. lıınJnde bir tüccar 
Iıtanbulda evrakı naktiyeye tah
vil edilmek üzre 100 Türk altını 

veriyor. Birkaç &ün sonra tekrar 
Bartına avdet eden Sabrı B. al
bnların bedelini almak için mu
racaat eden tücçar para yerine 
nasıhat ve ta vıiye alıyor. 

Müteaddıt defalar muracaat
ları semereılz kalan felaketzede 
tüccar nihayet ile yapıp, bu pa

rayı Sabri B. hı dayııı olan zen
gin bir tüccardaıı kopan yor. Fa
ka t, bu parayı •ldıfı halde, alma 
mıı gtbi, mahkemeye muraeaat 
ediyor. Aradan 15 gün kadar bir 
zaman geçiyor. Nihayet 3-4 gdn 
evel Sabri B. elJne bir tabanca 
alıyor, evvel elltlrde sokakta bü
k-amel konaiı 6ııiinde kaynatası
nı yere ıerlYor, baldızını öld6rü
yor en ıonra ct. dayısını bulup o
na da atet edt,or. Fakat bir hüı
nü tesadüf eaert olarak day111 ö
ltimden kurluha,or. Sabri beyin 
day111 havatr.n töpilndeki cebin
de bulunan ~e medyundur. 
kurtun bu YilılGfün üzerine isa
bet ediyor' Yiizlük kurıunun sey
rini değiıtlriyor ve ayağının ke
milinl kırıyor. 

Sabri B.h8Pka.neyl mDteakJP 
firara baılamıı takip eden 1 O u 
m6tecaviz polis memuJUDUD elin
den kurtulmai, m~affak olmuı
tur. Sabri beJlla dayııı tedavi e
dilmek Gzere ~ gün evvel latan 
bula hareket ebajiıttr. 

Barbndan aldıltmız bu ma
ıa111atta ıayanı hayret bazı cihet
ler görüyürvz, Evvela Sabri bey 
kaynatasını -*akta vuruyor, ıo
orada baldızile dayııınıda - mek
tupta sarahat obnadıiı halde -
baıka baıka Yerlerde vurdu~nu 
hiııedlyoruz. Naııl oluyor da ıo& 

kakla blrJıini ôldürdfifil halde ıer
betçe gezebiliyor •e baıkalannı 
da vuruyor. SaatyeP on, on iki 
poll•ln elinden aaııl oluyor da 
kurtuhyor •• 

Bu vaziyet kartııında Sabri 
beyi gözümüztın aııünde fevkel
bet er bir mablak olar~ k teceı
ıüın etmiı ğörüyoruz. Diler ta
raftan, meımuatılll1za göre, Bar
tında çinayet, katil ve c,erh ha
diseleri adeta günllk vak alar ha-
lini almıı, bele her gece ıokak
larda atılan ıtlahl•r ise ıayılamı
yacak kadar çoiallllll bulunuyor. 
Kaymakam beyin ne kadar alika
dar olduğunu billlli1°ruz· 

Bartında L:'lvuk hastalığı 
Bartında tavuklara, son za .. 

manlarda bir haıtıalık anz olmu.
tur. Hastalıktan aten tavuklann 
adedi gittikçe çolalmalctadır • 
Bu ı~beple yµı11urte. flatlannda 
bir tereffll baı göıtermlıttr. 

Arnavut Dilber 
IJayazıtta AmaYUt Dilberi 

aıacıren kaldınme1 Tahir Kaımıın 
aıubakemealne deyam olundu. 
muavin Tevfik B. iddiasını der
meyanla maznunun 448 incf 
madde muçibin-e teczlyeılni iıte· 
dl. Mahkeme mGdafaa ve karar 
fçfn kaldı. 

ERKEKLER .. ve KADINLAR. 
Kalbimin bütün f yfliğine rağmen 

tab'an çok çapkındım. Otuz sene
lik hayatım, hep dııarlarda, zevk 
ve eğlence peıinde geçmitti· Fa
kat bir gün, herkeı gibi bende 
evlendim. Kanm çok güzel, bir 
melek kadar ıaf ve masumdu. 
Beni gördü, çılgıncasına ıevdt, 
bende onu ..• 

Bir, iki ıene birlikte, çok 
mes'ut bir hayat geçirdik. Bu 
müddet zarfında, ne o bana, nede 
ben ona, hiç bir fenalık yapmadık. 
Fakat bir gün, hain, fettan bir 
kadın, beni pençeıin~ aldı ve ben, 
karıma karıı olan dein aıkıma 
rağmen, onun ağına dütmekten 
kendimi l alamadım. Her ne ka
dar çekilmek istedimıe de 
hiç bir türlü muvaffak olamadım; 
Karımdan daha çok az güzel olan 
bu ecnebi kadınıyla, gizil bir ha
yat ıümıeğe baıladık. Karımın, 

alçaklıfımdan bihaber olduğunu 
zannediyordum.Heyhat •... !Yanıl
mııım. Bir akıam sokaktan geldi
ğimde mütebe11imane beni kar
ııladı. Tatlı tatlı yemeğimizi ye· 
dikten sonra, kartıma geçti, ve 
unutulmaz bir parlakhkla pırıldı
yan f güzel gözlerile yüzüme 
bakarak: 

- Artık boıanmamızın zama
nı geldı zannederim ••. 

Diyerek benden tal&o talep 
elU. Şaıırdım •••• 

Beni MYeD, bana ~a 
tapınan lıarim bendea t.allk lst170rl 
kabul etmecllm. Onıız yaf&manın 
imkanı olmadıiını ve ondan ay
rılamaya .. agımı söyledim. 

Yalvardı. Hatta bir defasında 

önüme diz çC5kerek bırakma 
takdirde intihar edeceifnl 1 
etti. Bende kendlımle kartı 
dufum bütün hiılerime ra 
muvafakat etmeğe mecbur ol 
Bu ayrılık bana çok ağır ı 
Hatta kardeılme bile uf 
oldum. Yfne eıkiıi gtbl bari 
zevk yerlerinde içerek, ıe 
yane dolaımafa baıladım. 
gece idi. Arkadaıımla, barın 
köteainde oturuyordum. Ref 
birden bire kolumu cfmclllde 
kapıdan girmekte olan k 
iıaret ederek: 

- Meıhur z"ngin m11ırlı 
cann genç ve güzel metreıl 
mile" ••• dedt. D6ndüm. B 
ne göreyim? ••••• Kürklü man 

kulaklarında pınldıyan pırl 

lariyle, etrafa güzellik, fht 

ve lttlha saçan bu müıteına 
luk, ıevdiğlm, çıldırdılım in 

karımdı. Biran geldi ki, iiz 
atılmak, onu vahıiceılne bo 

iıtedim. Fakat düıündüm, 
hakkım yoktu. Evvela al 

ben değilmiyclim. Baıımın 
dığını bahane ederek ba 
fırladım. Yağan yağmurun 
min damlaları albnda, y 

kalkık, Beyoğlun1.1n, tenha, k 
lık bir ıokağına daldmı. H 
nklanm boıandı. Küçük bir ç 

tbt, hiinaür bünaüı'.' atladım. 'l 
~~-ki: Kadın ......... ~ . 

bir köıeıindeH, ' ""t ... ız_,im__::;..anb 

~ımız sinıi, 19ytaıai duy 
taıırlar •••••• 

POLlS HABERLERi 

Kabadayı bir hanım l 
F erikôyünde oturan Muıtafanın 

zevceıi Hatice hanım dün evinde 
Kiraci Mehmetle metreıl Hanife 
hanımın evinden çıkmalan için 
üzerlerine hücum etmiıtir. Bu 
suretle kapılann~ kırarak Hanife 
hanımın batım sandalya ile yar
mııbr. Ayni zamanda kavgayı 
ayıran Atiye hanımım baıınada 
demir havan elini atmıı ve yar
mııtır. 

Peseta keserlerken 
Sultan Ahmet parkının karıı

ıında irfan efendinin kahveılnde 
Naci, Salahattln, Muıtafa, Mü
nir aıct Ahmet iskambil ile paıe
ta kesmekte iken cürmü meıhut 
halinde yakalanınıılardır. 

Bir sandal devrildi 
Hanönünii aandalcılarından 

Cemilin ıandalına mezbahanın 
8 numarah motörii çarpmııtır • 
Sandalcı Cemil etraftan yetiıl

lerek kurtanlmııbr. 

Acalacuk yüzüuden 
Kadı köyllnde töf6r Murat ile 

habrlyell Hasan, bir alacak 111e .. 
lel .. tndeıı kava etmtıler birtblrle

rfnl biÇak.la yaralamıılardır. 

İki sene sonra 
Eylpte oturan Hüaeyln efen

dinin oilu Mehmet babaıının e
vine iki ıeneden beri gelmediği 
halde geçen gün evde kimıe yok
ken ıelerek pantolon çamaıır 
gibi eıyayı çalarak kaçmııbr. 

Dağ zannetnıiş ola 
Üıküdarda Atlamada AU 

yi._ meyhaneılne omuzunda 
Un oldMğu halde koltukcu 
Çavuı glrmtıUr. 

Hayde bire 1 vannı bana 
bakan !? ben adamın kamm 
mania doldururum 1 Diye nar 
IDlflır. 

Polialer meyhaneye ,ır 
tüfeklJ #arhoıu yakalamak 
mtılersede Ali Çavuı hak 
ciiret ettlginden tüf eli e 
almıılardır. 

Füzuli müdahale 
Evelkt ıece Oıkildarda 

diyede kunduracı Melkon 
aarhoı olarak aıka gelinlı 
el rövolver atmııbr. 

Melkonun poliı tarafmd 
kalanmıısa da Cıvanla Nuri tı 
de iki kitinin müdahaleli Oz 
kaçabilmlttir. 

Melkonun flranna me 
verenler hakkında zabıtaca 
bata baılanmııtır. 

Yakayı ele vermi 
Oıküdarda Atlamataım 

B. meyhaneainde içen orman 
llluru Aıım efenda ile Celll, 
ılt ve Hamdi efendiler aarh 
rak nara atnuılar, bu ııra 
ıım efendi havaya ıilah a 
fakat yakayı ele vermlıttr. 

50 lira aşırmış 
Beyoğlunda Alemdar 

Efendinin nezdinde mlıaflr 
met efendinin cebinden J 
el elli liraıım çahmttır. 
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Yeni ismi İstanbul 
beledivesi olacak 

Büyük devletler bir 
beyanname 

hazırlamaktadırlar Ameli havat mektebi f •
1
• 

031 etrafında ngı iZ 1 ol • 

Yeni belediye kanunu muci
bince lıtanbul ŞebremaneUnln 
lımi İstanbul belecliyeıl fımlDi 
alacaktır.Fakat lımlnln dellımeıl 
teıkilatta tadilAtı mucip olmaya
caktır. 

La Hey, 18 - (A.A.) 

Iıtanbul dôrdllncQ icradan : 

Madam Marinln S.l•aaon of
lu Yuda Aseo efendiden borç 
aldıfı 15000 lira mukabtllnde 
lklnct derecede ipotek irae edilen 
Şıılide Meırutiyet maball•tnfn 
atik Beyollu cedit BiJilkdere 
caddesinde atik 99 ve 99 maker
rer cedit 298 - 300 nümerolu maa 
düklcln bir bap apartemanın ta
mamı birinci ihalesi yapılmak 

Gzere otuz gün müzayedeye ko
nulınuıtur. 

Gazetemizin 16-1-930, tarihli 
ve 24 numaralı nüıhaıında Mu
zaffer Bey hakkında, yazılmıı 
olan yazılara ilaveten derlzkf, 
1927 haziranında o vakit kadir
kada olan kız ameli bayat mek
tebinde daktilo kursları baılamıı 
ve )'ine kura talebeıinln kayıtla
rını yapmak iicretinl tabıil etmek 
için mektep talebesinden 2 hanım 
tavzıfedllmiıti. Bir gün daktilo 
kunu mualltmı M. Herman bu 
iki kıza acı bir ıeıle ılzler deli
mlılnlz C(lnde 20-80 liraya Mu
zaffer Beye teıltm ediyor. Mu
kabtUnde ıenet alacaiınız yerde 
verdlilnlz paranın yelcnnu için 
alz lmza veriyorsunuz para veren 
imza vermez. Parııyı alandan 
imza alınır. 

Muzaffer Beye verdliinlz pa
ralar için kendlılnden senet alacak 
bir çok defalar yapbi•m&ı sibl 
Mediha H. da para vermlyecek
ılnlz dedfitnJ ltlttf k. 

Bu muhavere eylul nlhayet
tertne dofru cereyan etmlt ve M. 
Herınanın ı6ylediftne g6re ken
dllertndeo ıenet almak ıuretile 
llfal edtlen lozcaiazlar bu S ay 
zarfında 1600 lira kadar bir para 
Muzaffer Beye teıllm etmlıler • 

Her halde daktilo kurıunu 
idare edenlerle M. Herman baki
kab 16ylemekte tereddiitetmezler 
zannederls. 

Gazetenizin izahatından anla
ııbyorkl bu adam mektebe geldiği 
andan itibaren mektebin kasasını 
kendi malı aibi aarfetmtı. 

EmnlyeU ıui iıtimal etmeli 
kendine mcılek edinmtı olan bu 
""andw hesap soracak bir hakim :1:::'-· Ve bu adam buann 
tedıt. la)lt -..'ul bir •azfyyet-

Horhorda aakln,dakulo 
kurau mezunlanndan 

ümeı Fatma 
-<"#-

Satıcı Ali 
Beyoflqnda Şeftall aob.fında 

l&lır kaulden ID&&DUQ •• en-el
ce •llt aayrl muayyen olan Ali 7 seneye "-hlcba edlhmt Recep 
ve Meluneclm nakzen davaları 
rüyet ecldecekur. 

Yeşil köy hırsızla n 
Yeıllkö,y hıraızfa.nnın muha

kemeıl ağırcezada ıiiyet olundu. 
Maznunlardan Salt. Muıtafa, 
Mehmet Emın cilriimlerinl lnklr 
etUler. Mahkeme diler ıahlt
lerle birlikte tecavGze maruz ka-
lan madam Kereıtecfyanın celbi 
ıçln cumartesiye talik olundu. 

Mantara basmış -
Saltan H.am••mcla Alt beyba 

67 liruuu taanaadaiı ID&Dtard
lar çarpautlardar. 

Şüpheli ölüm 
Kwnkapıda ıeldz aybk ha

mile Şertfe lıammın aJQma ınp
heU g6rilldOIGnden morga ıan
derflmfıtfr. 

Aşcı değil esrar ha ne 
Kaıımpapda aıcı O.manin 

dGkdııında kör Oıman, Mehmet, 
Saffet, kel Mehmet earar içerken 
Jakalanauılarclır. 

Vadi izdivaç ... 
Un kapanında arabacı Hasan 

efendba1n kızı KıJDıet hanımın 
vacll lzdıvaçla bekri izale eclildi
llnden aıilteeulr olaauı ve ken· 
dini denize •laııttır. 

Dün borıada, İngiliz liraıı 
1030,25 te açılmıı 1037, 75 kunı
f& kadar yükıeklikten sonra, 1031 
kuruıta kapanmııtır. Türle altını 
borsa haricinde 907 de açılmıı 
909 kuruıta kapanmııbr. 

l\1aliye müsteşarı 
Dtlnkü reftkıınızdan biri Ma

liye müıteıarı Alt Rıza beyin 
DOJunu umumiye komserliğine 
tayin edildifini bildiriyordu. Ali 
Rıza bey bu haberin tamaınile 
aıılıız oldufunu dün bir muhabiri
mize ıöylemiıtir. 

Halı ticareti 

lran halılannın fiatları biraz 
daha dütmüıtür. Buna ıebep A-
merfkaya vaki olan ihracatın dur
masıdır .Son günlerde lran halıla
nnın flatları ıunlardır. 

Hertz iki metrosu 24 lira 
Horasan 
Kirman 

,, 
,, 

Keıan ,, 
Keıan yeni ,, 
Muıul zencan ,, 

30 " 
30 ,, 

100 ,, 
70 ,, 

120 " 

Albnmı kağıtmı? 
Seyrlıefaln idareıi, Mahmut 

Muhtar Paıanın mahkClmlyelile 
neticelenen davada idarenin hu
kukunu ınüdaf aa eden vekilleri 

Emin Alı, Hüsameddin ve Münip 
beylere ikiıer bin lira ikramiye 
itaıına karar verilmiıtir. 

Diğer taraftan Mahmut Muh
tar Patanın vekilleri Paı anın te

diyeye mahkClm oldutu 20 btn 

Uranın altın olarak talep edllme
ılne 1 aaa tarihli meıkilkif kanu
nu mucibince itiraz ederek bu 

huıuaata Temyiz mahkemeıine 
mGracaat etmtılerdir. 

Hakkı Şinasi Pş. 
Hakkı Şinaıi Pı.! yarın Trak

yaya gidecek fırka itlerini kontrol 
edecektir. 

Mahmut Sadık Bey 
Bir aydanberl Kızıltoprakt&kl 

evinde basta yatan ıeyhülmuhar
ririn Mahmut Sadık beyi Mat
buat cemiyeti idare azaıından 
Ekrem Reıat ve Mu11afa Ragıp 
beyler ziyaret etmtıler, cemiyet 
namına batınnl aormuılardır. 
Üıtada acil ıifalar temenni 
ederiz. 

Ticaret odosında 
Ticaret adaıı tarafından ga

yet tayanı dikkat bir rapor yapıl
maktad1r. bu rapor neticeıine 
nazaran ithali.t ve ihracatta alı
nacak tedbirler bahıolacaktır • 

Kiiçük lUllfın Macariıtanla 
olan mualllk meıelerin ~teıviyeıi 
huıuınndakl arzulannı tatmin et
mek ve y oung pilinının tatbikını 
natık protokolu hemen imza et
melerini temin etmek makıadile 
büyük devletler bir beyanname 
hazırlamaktadırlar. Bu beyanna
mede bilhaua Fransa, lngiltere 
ve ltalya'nın tamirat {Şark) ko
misyonunun Macar tedidab meı
eleıini Trianon muahedeıinln 191 
ve 250 inci maddelerinin beynel
milel divanı adalet tarafından 
tefılrinden ve divanca bu huıuıta 
blr karar ittihazından ve hakkı 
kıyaı ıabibi Macarlar meaeleıin
de bir karar ittihaz etmeıi için 
cemiyeti akvama müracaat vu
kuundan itibaren geçecek altı a
yın bıtamfnda bir ıuretl halle 
raptetmeıi için çalııacaklarına 
tŞahhüt eyledikleri ifade edilmek
tedir. Üç devlet bu huıuıta icra 
edecekleri miizakeratta hali ha
zırdaki müzakerata hakim olmuı 
olan ayni zihniyetle hareket ede: 

ki dir Romanya. Çekoılovak-- •••i>f>l .. "' • • ce er · , d 
Bulgar kralına bir zevce Yugoılavya nın te iyab 

ya vefyecektlr. Bu maksatla, Bel-
bulunamadı ı~:n franıa, İngiltere, Yunaniı-

Sofya Bulgar gazeteleri Kral ç a,I 
1 

Japonya ve Portekiz 
Borlıln seyahatbıl büyük bir all- tan l :~ y~Macariıtanın 1941 ıe-
ka ile takip f etıniıletdir. Kralın dev ed.er ıonra tere edeceii tedi-
bu ınr.. b ti Gi n nesin en 1 hl "naıe e e prenıeı ova - kendilerine alt o an ue-
na ile ntıanlanacafı Gmlt ed.11- yatıa:onıanya, Çekoslovakya ve 
mitti. Halbukı bu '(lmlt tahakkuk len , terkedeceklerdlr. 
etmemittlr. Sırbiıta na 

Saray nıahafiUnde kralıd bu Bir İngiliz dretnotu 
ıene her halde evlenecefi ıöyle- karaya oturdu 
nlyor. ltalya kralının kızından M ita 

30 
bin tonluk büyiik 

ruı grandiiıesf Kyra Kyrilovnanın l a il~ dretnoth talimden avdet 
isminden de bahsediliyor. Bundan bir nkg k aya oturmuıtur. Bet 

dad eder en ar ku bqka Meklenburg hanedanın yak romokör dretnotu rtar-
bir prenıeıin de Bulgaristan kra- biiala çabııyor. 
llçeıl olmaıı muhtemeldir. m··~~U~• .. ----

W44.U.444.l444444~;-ŞE RIKi 
~ M. NURi kli at işleri ~ latı ve na y ~ Bilcün1le Gümrük muame . . tle ifa olunur. 

Bedi Bey ~ kemalı sürat ve emnıye .vıa EDiLiR 
Bedi B. hadiıeılnt görenler- ~ DAHi T~ d R ...... ı ve İDARi iŞLER od 

1 
No. 

4 
en eflk Ahmet, Raıım Beyler- MJUd orta a ar 

le Tlltkln ı..- •e ıa..ı..ınııt Zıh· ~ Ad- : Galata Ha91ar han 
5 

Meaahaıı : Tamamı 21,,5 
metre murabbaı olup 188,5 metre 
murabbaı aparteman 26 metre 
murabbaı dükkln mCltebaldtlde 
bahÇedir. 

Evıafı: Bodrumla beraber alb 
kattır. Pençerelefi blrincl kattan 
IUbaren demir parmaklık liJdnd 
ve üçüncii katlarda tahnit ve bah
çe cihetinde üç katta balkon 
boclruın kabnda bir kell lld kapa
cu odaıı beı kömürlak bir koridor 
birinci katta bir antre ve bet oda 
bir alafranka hell ve bir muthah 
ve bir banyolu bir koridorlu bir 
nümerolu daire lklncl ve lçQnctl 
ve dördüncü katlarda altqar oda 
birer heli. birer mutbah Ye birer 
banyo birer koridorlu 2-3-' Dl· 
merolu daireler vardır· Betfncl 
katta sabit kazanlı ve dolapb ça• 
maıırlık bir taras ve Gç oda bir 
koridor bir banyo bir helllı bet 
nüınerolu daire vardır. OOkk•n 
ise zemtnl çini üzeri açık tarutır • 

Bina klrglr Elektrik Terkot 
ve hava ıazı tertlbab me-vcuttur. 

Ktracılan MGıyo lketa madem 
Buka, K. Manukyau efendi Bo
rilu ve Artur efendllercllr • 

Hududu : Nlko efendi emllkl 
menekıe Apartemam arka11 Ar
manak efendi apartemam ı6n6 
Traıııvay caddealle muhattır. 

Temammen luymetı lurk bla 
liradır. 

Tabp olan veya fazla mal ... t 
abnak lıteyenlerin ,.nzde on Dil
betinde pey akçelerile 929-5967 
doıya nibneroıunu bamtlen ~lre
mtze müracaatlan ve 22 • 2 - 980 
larthtnde ıaat 14 den on bet bu· 
çula kadar blrlncl ihaleli yapala~~ı~fendı talıit olarak lıtintak ~ Telefon: Beyollu 451 

ııaaauml tarafından dinlenlbniıler- ~ :_,_.. ... ,,.ry~nr:J~:!:! 

.ıı.. Bedi e. haı.. -.ı...ftur. · 11TTT'f'f !T!TT!!!Tfl ALi SUAVİ Hadisesi g Muharriri: AYHAN 
ÇIRAGAN SARAYI BASKINI TEFRiKASI ~ 

cafı tlln olunur. 

-
- 148 -

kahve P)tlrip kork 
H unç mfıaftrlerlne ıundu J 

- anı kusura baJuaı Şekeri azca oldu 
&lluna k-L ayın efendilerim. 

-.ıveıl bolcadır ı 

Dedi. Ôtekilerln kahve ·-•- k h.Uerl yoktu : 
_ A- ..-..er arayaca 

.-uııan aman sen itine bak hacım. Bls yabancı deiillz. 
Sen keyfine bak 1 D eli a miizakereye 
batladılar. e ler • Kahveleri içtikten tollr 

AllS11av1 efendi •lllhlann tam 
11 

rıbbmına yana-
ıala çıraaan sara 1 caaı Z&Dıan lbeydana çıkanlmaauu teklif ediyordu. Böf e 
olur,aa mavnalardakl muhacirler de OY\ID bazaobk edemiyecekler, 
lbeı ele olup bıt1verecekt1. 

Lakın, aııl diltibıillecek olan nokta ba1ka1dı· Ya mavnalar 
çıraıana Yanaıtıfı zanıan Filibeli Ahmet ,. ile Kara Ahmet 
iakanıı hazır değillerse O ~ •• lclardı 1 Herıeyl 

• · zaman ne ya.,.--- li 
emine boyuna dütünüp taıınnııı oldukları halde en ehemmiyet 
kıınıı ihmal etmtılerdi. 

Halbu ki iki tarafta biribirini ualaJIP dinlemeden it ıapacak 
olursa neticenin ıarpa sarması ihtimalleri de varit olabilirdi. 

Kleantl itte bunu difilnilyordu. Enc:Uıeıini Ali Suavi efendiye 
anlattı : 

- Ben behemehal altıneliylm hazret, Ahmet blradertmlsln 
ne Yapmıı oldufunu 16zlertm1e 1r6rmehyim. Akil takdirde bir 
felaket çıkması ihUmali vardır, ne derılnlz. 

Dtye Suavi efendinin mütaleuını aordu. Suavi efendi, 
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Ki U de sevinçlerinden ne yapacaklanm f&llrlDlflardı. Akıbet 

ıu ~= de muvaffak olmuı aitmlılercll. Bakabm hemen allah 
sonunu hayretalnde .. 

Kayık yavaı yavaı kuzguncuk takeleılne Janaıırken, iki 

k d HaıköyUl ile yanındaki muhacirleri iyice ıörmOtler, ar a aı Ka 
biitGn aeçmtıler, yürekleri haflOemlftl. yıka lakeleye kanca 

k Ali Sua vl af endi ya vaıça aealencll : takar en 
- Hacı sandıklan çıkann 1 
Kıyıda duran hacı ile arkadaıla.n bir aolukta kayıga atlacblar, 

sandıklan omuzladılar· Zaten topu topu yedi aandık vardı. lld 
kiflye bir sandık dGıüyordu.Hacı ile KleanU veSuavl efendi bir . 

1 ıtırmedller. Suavi, kayıkcmın hesabını temizledi. San- · ıeye e 
dıklan yüklenen muhacirler caddeye doiru yibibneje bqlaclılar. 

Fakat ıokak aizında iki zaptlyentn bekleclilfnl ,Ordi11er. 

h ı;-"er bu zaptiyeler kendilerini çevirmek için ıönderlleyva ••• Lo1J 

mtılerae fellket hazırdı. 
Ali Sa vl efendi: 

_Aman hazret, zapUyeler ıeztntyor, kol mu ıalyorlar, 
•---bizi ml bekliyorlar ? dikkat edelim, m•'ele mAhf.,tlr. 

yoııu- Sis 
Eter &Gnklr tarafından gönderilmltlene, akıbet fena olur. 
ıuracla siper alınız. Ben ıöyle bir etrafa sfdeylm. Sis daanmm 

hasret·· 
KleanU, Hasköylü Hacıya: 

- Dur • Efendi gitsin ~ksın. Arkaclatlanım ld'tlumdald 



YARIN 

-şe" ve daima sıhhatli gezenıer Bilecik rakısı icenıerdir 
........ _..9tl•>O+SS .. 9999fiGSS 

TÜRKİYE İŞ BANKASl 
8eilmayeai: Tama•n 1ediye edllmif 4,000,000 Türk lirası 

Met:kezi umumi: ANKARA 
... ŞUBELER: 

ı• i\nkam Adana Ayvalık 
._ lstarlbul Trabzou ZongulClak 
: Bursa Balık~ir Kayseri 1 Izn1ir Gireson Mersin 
~ Samsun Edremit 
• ilOTON BANKA MUAMEI:~TI YAPILIR 

--..-~··§9'§5--~~ .. --· 
.... •-.UJ..!~ • A. • • .. • .. ... .. ,. ,. ._ ............ .._ ııa...~. _. ,.llL ~ ... .::. ~ ........ ~.~ ........ ,,.. .............................................. ~ ....... .o .... ~ .... , ................ ... 

I OSMANLI BANKA~ J 
;; SERMAYESİ : 10.~,000 ingiliz lirası •!• .... 
c! İstanbul açcnteliği - Telefon: lstatlbtıl t9m •!• 
ı! Beyoğlu daire~i - fl' clefon Beyoğlu 1303 .... 

Senedat ve pgliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya •!• 
hesabı r.arl ıuretlle avanslar, pollça ve lıkontoıu. •~• 

Türkiye cümhuriyetinfn baıhca ~ehfrlerine ve memalikl ,.!• 
eCDebiyeye ıenedat, çek, itlbar mektuplan ve telgraf •:• 
emltnamelerl tnallb. •i• 

·;· ·i_ ....... ~~ -_--=.-~:--~ = .'> .. 
~ .. :.c .. : .. :~.c .. : .. : .. :•.:..: .. : .. :·~ .. :++>•:•<•< .. )9 

G>PEBA.TÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Paşa Ha&tahanesi Openltörü 

İstiklal caddesinde Rus sefarethanesi knrşısında 
Sufiye hon No: 8. 

'Telefon: Bey : WI5 

Seyri
1 
sefain 

Merkez ileenta~ı: Galata 
Köprü ba71nc1a: Beyoğj n 2392. 
Şube acantası : Mahmudiye 

~hanı altında İstanbul 27 40 

Trabzon birinci postası 
(CUMHURIYEJ) Vapuru 20 

Kanunusani PUarteıi 12de Ga
lata rıhbınJ.nclan hareketle ine
bolu, Sanuua, Gireıun, Trab
zon, Rize, Hopaya ıidecek ve 
dönilfte Pazar iıkeletile Rize 
Sürmene, Trabzon, Tirebolu, 
Giresun, Oıdu, Ünye, Samsun 
lnebolu. Zoııgoldaia ugrıya
rak gelecektir. 
araket gün6 YiU< kabulolunmaz 

İzn1ir-1'lersin slira t 
postası 

(MAHMUT ~VJ(ET PAŞA) 
vapuru 21 K.8nunsani Salı 12 de 
Galata rıhtınıındaıı hareketle 
Çarşaıri.ha sabahı lzmirc ve ak
şamı lzmirden hareketle (Antal)a, 
Alaiye, Mersin)e gidecek ve 
dönüşte (fa§Ucu, Anamur Aıa
iye, Antalya, K~adası ve lz
ınir)e uğnYarak gelecektir. 

FELEMENK BAHRi SEFIT 
BANKASI 

Merkat: AMSTIRDAM Semıayeıi: t, 125,000,000 

ihtiyat akçeat: 3,000'000 

lıtanbul merkezi: Galata kara köy paluta. 

lstanbul ıubeıl : Yeni poatahane fttlalinde Alalemd 
ban. Her türlü Baaka muamellb icra Ye katalar ıcar 
olunur. 

LE~ AZIM VE KIRTASİVE 
MUBAYAASI 

Tütün İnhisarı Umum 
ğünden: 

13· 1-930 tarihinde kapalı zarfla milnakeıaya konulan 69 k 
levazımı kırtasiye için verilen fiatlar haddi l&yllcte ,areılıneclt 
22-1· 930 çarp.mba gtini ~kla mübe.yaa edilecektir. :fallp 
yevmi mezk6rde ıaat l o,ao ela Galatada mflbayaat kemfqon 
bulunmaları. 

J00,000 LIRA BBBMA:DILi TÜRK 
ANONİM Btaır·eıti 

Esnafı himaye maksadile teşekkül etmiş n:ıilü -bir m~ 
sisedir. Müsait şeraitle tediyat kabul eder ve mutedil ~· 
ikruatta bulunur. 

Merkezi: Usklldarda iskele kurbanda 
Tel. K~dıkög 590 

1888 de teıiı edilmltUr 

Merkezi umumt. İstanbul 
SERMA YASI 30,000,000 FRANK 

TORKIYE ŞUBELERi Agrıca 

Caıaaa, latanbui, liımir, Samıun, Adana, menin. 

Y uannistaıı Şubeleri : Sellntk, Atin&, Kava.la. 

H.r lilrUl baJıka muamelltı, itibar mektuplan, lier aeYI 
akÇe fizerindeD heaabab cariye, çek muameli.b. 

Sinema ve Variyete 

Beyazitte tramvay makulll 
N. 158 dOkklıicla ta17ar.e 

bileUetlerl, kırtaıl7e ve 
umum gazeteler bayii 

Romanınızı kesiniz ve kitap gibi katladıktan soııra okumayı unutmayınız Ali Ekber 
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ı-.niı f rla'fllAltniılrın ~ liper alaanlar.Decli. Hacı muhacir 

leri duvar albna çekU. Du•ar dibi karanbkb. Feaaer filan da 
,...,, .... Mpttpler tt.hU kendtlerini ıöremiyeceklerdi. 

flll:Sdlftt ef..at saptiJel•ba cörGnOI> kayboldukları köıeye 
14llıilM11itWdt.ıJWsat ha,retl •• apU1elerin biri de orada yoktu. 

Hepıl de llerlamtıı.. 'ta .. oMdealn al~batına gitmiılerdi. 
lhulalci Suavi efendi vaziyeU aalaaıakta 1eclkmemi1t1,Zap

'8'db::lil IMldlaa ... lerine kol cezen bir devriye olduiu anlaıı
~a. ltl-enpri,.d6nclü. Heyecan ve endiıe içindebekliyen . .........,.: 

'<•t D•yml .anlar cle•riye imif birader. Haydi çabuk 
'lltiMcae,...ıe•cli· Hele aiük kurtalmutlar demek uluyordu. 

'-lklwe: 
"-t~, ttabuk ohm, ıu cadcleJi atalım! Dediler. 

Muhactrlerde bu emri bekliyorlardı. Sandıklan zaten sırtlarından 
J•l'e lndirmlf delillerdi. Birer birer cacldeye-doiru llerlemefe 
llilltr'ıJar.. CWW.... .. ldan zaman meydanda kimseleri 
ı&M' ııdsl ,. 
., ..... ._ ÇıOtaa ...._dan kaJ,bolmuılardı.AliSuavi efendi ile 

cif k&fll lio~ Alkll1odu, 1'.leantlarkadan y(lrilyordu. San
dıklar da ortada y{lrGyorlardı. 

Gide gide Haık6yl6nOn aahll tar~ kulobeılne :var&lar. 
Ilı s'ıWIDiQ. JfJı~ b,trbattblr yer leli. Mubalrler nrtlanndald 
1andıklan kulilbenln ortaaana Gıt Glte ilUflediler : 
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- Bizlere ısıol 
Deytp çekllJllek istediler. Haak&ula: 

- olan bu gece aadaha kadar Uyum&'JIDIZ. Bnlm tarafımdan 
arkadaılara ıelaJD edin •• hep btr arada bulmnm. Kal'fl'Jll ıeçe
cegiz. Hant efeedhnlztn sarayı albndakt yol yar .ya lfte orada 

çahtacafız. Çil çil Yevmtyeler liazır .• Haydi INmn! 

Emrini verdl· Sonra da Kleantl ile Suavi efendtye d&lreNk: 

- itte efe11dl karde11111, bu adamlar bayle idare edilmezler 

~e bir it yapılJllP! ıtz ıtmd! bana açık •• .ayleytatzl •Uah 
cephaneler saf lamdır Y"... · 

- Elbet .• Sen ° ciheti aıll merirk etme .•• 
- J!lanı anbyabm. QCln1dl tnfekler çakar elmu olursa bir 

it g(;rylemez. 
_ . ;en merak •tane. 

ffadCO'jlll: . 
_ Ôyle ıae ıizlere birer acı kahve "8.,ba. Soma Hac:mıın 

kUltlMilne Slttlk ae bir acı ........ ..... ebnlidt d.aeyiniz 

~ataiun. 
Hau-b8yl9 ilytemelde henlter, katilli •tin •it h•ı•4•kl 

ocağa çah çırpı abyordu. Bir yanpan ela ( kav ) çalap .teıi 
dltlhm8Wıuata avepyorclu. 

1Kldiıtl !le Alt Suavi efendi yerde lfJl'llt elan. ltir fllVal 

Qzerlne bağdaımı•lar Ha:CJ11 ıeynditorlardı. 
Koca muhacir yUıan adama bıenzlf6rdu. Naeı ~bucak 

:························· 
IHacı Arif z • • • • • 1 
1 • .. • • • 

İsmail Hakkı 
Tayyare bUederl ye 

umum ıazeteler b4LJ,ll 
Çanlbpı N. 68 d;lkb . ................... -
Ali~ 


