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Ecnebi Bankalardaki tetkikatımız! \:•···························: • • 
5 Hindistanda 5 

Tarife komisyonu ne yapacak! 

Türk nıenıur kullanınnran Bankaların Türklere 
verdikleri ve yakıştırıp n;ünasip gördükleri payeler 
ne1erden ibaret : Hanıallık, Kapıcılık, Kavaslık! .. 

lıtanbuldaki bir çok Türk ve hamallık gibi hizmetlerde 
ecnebi firket ve müe•ıe~elerinde istihdam edilmektedir. Selanik 
Cumhuriyetin ilanından beri haylı bankasına gelince : Bu bankada. 
•eneler geçtiği halde maalesef maalesef Türk memurhtrın adedi 
Türk memur ve müstahdem kul- ziyadeleıtirildiği zaman maaıları 
lanmak ve yetlıtirmek gayesi gü- çogaltılırsa memur adedi azal-
dülmemiıtir, Beyoğlunda, her ha- tılmaktadır. Sermayelerini Türk 
ngi bir mağazada, llac için olıun topraklarında Türk paraıile ne-
tek Türk memuruna tesadu"f et- l d b l h ma an ıran ecne i erin ala eski 
mek, imkan dahilinde değildir. zihniyette olduklarını gösteren 
Sigorta ıtrketleri dahi birer ikııer b 
T en üyük edilledendir. Şunlara, 

ürk memuru alarak, m'\ya, hü-
'- a- ıurasını da anlatmak isteriz ki bu 
IKÜmete karıı cemileki.rlık göster-

vaziyet yalnız kuru bir tahditten 
ınek istemektedir.Diğer taraftan- ibaret olarak kalmıyacaktır. Ge-
bankalarda sigorta 1ırketler1 de 
ticari mueaaeselerden aıaiı kal- rek alakadar bankalar nezdinde-
madıkları tahakkuk ediyor. Bir ki 1 gerekse sair mahallerdeki 
muharrlrlmiz tekrar Osmanlı Ba- ince tetkikatımız neticesi, ecnebi 
okaıı , Banka Kommerçiale bankalar içerisinde, yalnız Ame-
lt..lyana, Vanderze vapur acen- rikan lkıpres bankası n ( 75} 
teaı ve •alre gibi müeaseseler ve memurundan J' 25 fazlasını Türk 
ffrketler nezdinde ve daha bir olarak istihdam ettiğini gösteriyor 
çok Yerlerde tetkikat yapmııtır. Bu of 25 ten fazla hakiki türk 
itittiğfmfz neticeye göre bugün arasında, yüksek maaılı iki va-
lstanbulda Selanik ve Osmanlı tandaıımızan imza sahibi bulun-
bankaları da dahil oldufu halde d "'-· 
( U5unu, kemali memnuniyetle 

1 (; ) ecnebi bankası vardır .Bun- kaydetmeğl bir kadirtinaılık te-
lardan SelAnlk ve Osmanlı ban-
kaları sözde türktür. Bu banka- lakki ederiz. Amerikan !Banka-
lardaki (1200) memurun ancak sında bu iki memurdan baıka 

• • • : . ~-- : 
: istiklal günü tantanalı : 
E bir surette tes'it edile- E 
: cektir. : • • 
: Londra, 19 (A. A.) : 
: Matbuat cemiyetine Kal- : ı 
: kütadan gelen bir telegrafta : • • : Lahor kongresi tarafından is- : 
: tiklal ilam hadisesinin ikinci : 
• kA l • • anunun 2 6 ıında tantana ı • • • : bir surette tes'idi için Hindiı- : 
: tanda büyük hazırlıklar yapıl- : 
: dığı bildirilmektedir. : • • • • •••••••••a•••••••••••••••G•••• 

Yahudilere 
boykot! 
-~i~-

Kudüste bir .Arap bu 
~yüzden ha psedildi 

Altı ayda bir def,l.. toplanan tarife konıisvonu yarın 
tekrar toplanacak, Şirketi Hayri ve, Haliç ve lin1an 

tarifelerini tcsbit edc~ektir! 
Dünkü nushamızda (Tarife 

tetkik) komisyonunun tekrar faa
liyete geçtiğini kaydetmiı, tirketi 
Hayriye bilet ücrelerinin fıkara 
halkı kasıp kavurmakta olduğun-
dan bahsetmittik. 

Dört sene evel tetkil edilerek 
her altı ayda hır defa toplanan 
ve ıirketlerin tarifelerini tetkik 
etme-kte bulunen tarife komisyonu 
tet•·r r faaliyete geçmittir. Kc
mifyo:ı: yarınki (salı) 65.nÜ tel.~:.ı.r 
to•ıln.ıacal. , ~irketi Hayrjye, Ha
li~ t' ı!tellerile İstanbul Lımanmı 
kurak bir çöl haline ıo:.muı olan 
Lim.\n inhisar idaresinin taı·i~ ..!C · ııi 1 
tetkik edecektir. 

Dün tarif komisyonu nezdinde 
icra ettiğimiz tetkikata göre, ta
r' re komisyonunda daha timdlden 
. -~ayırlı tirket) lehine bir temayül 
mevcut bulunmaktadır. 

--

Anla11lan ıtrket idaresi Tarife 
komisyonuna vermit olduiu lza-

h~tta Vapurlarının eski
dılnıesi dolavısile fazla 
k.önı~r yakn~an1 n1ecbu
rıyetınde kaldı <r111dan ve 

. b 

saıredcn bahsetnıiş, ayni 
zanıanda idare n1asraf
larınııı ziyudeliğinden dem 
vurn-ıustur! 

Bizim"' bütün bu itlerden an
ladığımıza göre ıirket idaresi Hal
kı ezmek için aklınca bazı zaruri 
ve kendisini haklı gösterece k 
sebepler icat etmeğe çahımak
tadır. 

Şirket vapurlannm eıkl olma
sı ve fazla kömür yakması, hiç 
bir zarnan Halkdan fazla para 

--
Fırsat düşkünleri gene 

_ -~~r.~~te geçiyor! 
llu I :ış olsun halkın so>'~ı!n1~u~1as1 için Şehrenıane
tindt ı. b!r ı~n evvel vazıi esını yapnıasını istiyonız. 

(250) kadarı türk olduğu sureti Türk memurların maaıları da di-
kat'iyede anlaıılmııtır. (250) ğer bankalara nazaran yüksek- 1 
Ulrkün ( yani türk müslüma- çedir. 

~ yarısından fazlası oda- Hükfıı11etin ciddi tedbjder 

Kar serpinti halinde ara sı.ra 
düıüyor • Artık tiddetli kıtı~ ılka 
günlerini yaşıyoruz demekhr. R -
satane raporlarından anlaııldı-
iına göre arlık kıt, bütün tiddelile 
akında batlıyacaklır.Gece,lerl ha

~aret derecesi mutabavvJl olarak 
sıfırdan atalı dütüyor. Bunu an-

muıtur. Orta Anadoluya kar yai
ınaktadır. Balkanlarda da kar 
devam etmektedir. 

Fırsatı ganimet bilen emafın 
her •ene olduiu gibi bu sene de 
ihUklr Yoluna aapmalarlndan kor
kulur ·Esaıen bu ibUkira için için 
biraz da baılamamlf deifldirler. 

kapıcılık bekçilik ve alnıtisını beklivoruz ! 

~illi nıaessese~r ictinap ~tmiş ! 
Bız bir tar f 
sirket] ~ . a tan n1en1urların ecnebi bankalara 
. .eı e a~111111asınaçalışırken T'ürk ınüesseselerinin 

ccnebı ınatbaalara iş vern1eleri hem avıp 
hen1 günahtır! ..ı 

.__ ~~rkaç aiindenberl Türklere 1 
"-Pı._n11 k vatanperverlik akidelerile ne de-
ler l ı apıyan Ecnebi ıtrket- k 

1 ia 9Jhlne kat'ı bir ın6cadeleye receye adar lelifedilecek haldir. 

g r llllit oldutınuz mal<Uııdur. Biz Beyoğlundaki ( Tatlııu 
Dün Yine meı'ele etrafında frenklerlle) alıı) veriı d 

t hkikatt b ı bunlarla - k e en, a a u unurken çok acı ve k muna asalar yapan b _ 
t Üfı b a ve nıü l an ee11 ere ıayan azı haberler eıaese erin iıimlerlni 
aldık. Bu malumat bu defa ecnebi yapbklan lılerl fiındilik teıhv_ı: 

k tl etmeği 11• ır 
tir e ere alt değil -ve fakat bü- bulmakı:ı; 1 vekanmıza münafi 
yük Türk Banka ve müeaaeıele- ız. 
lerinden bazılarının bir çok tıle- Şu kadar varkı b _ 
rlni yabancı matbaalara vermekte iti~aren lılmlerini 'yaz':n:;.nden 
olduklarından ibaret bulunmak- muleslıeıelerin Yapacakları =~~ 
tadır. me e eri göz önünd b 1 ğ k e u undurma-

lıtanbulda bulunan çok mühim 
ve büybk Türk Bankalarından 
bazılarının heraene evrak, defter\ 
fatura, bono ve ıafre gibi binlerce 
liralık ihtiyaçlarını maalesef 
(Zelliç) (Abajolı) ve (vakaloplos) 
gibi yabancı matbaalara verdik
leri muhakkak bulunmaktadır. 

Bu Türk müeaaeıelerinin ka
nımızı emen adamlara karıı bir 

cidal açıldığı zamanda her ıene 
binlerce liralık it yaptırmaları 
cidden teessür ve teessüfle kar
ıılanacak ahvaldendir. 

lıtanbulda, Ahmet Ihsan, Or
hanlye, Oınıaniye, Cümhuriyet, 
~tam, [büzztyazade, Hüınü ta

lat ve ilah ... birçok ınilli ve 
mClkemmel matbaalar varken 
resını ve gay i A r reımı devair ve 
:üeaaeselerln baıılacak itlerini 

endi ayaklarlle yunan karman 

~atb:larına götürmeleri bileme-
z. illiyet, milli tasarruf ve 

a arar verınıı b 1 
Eğer herhan~ı b· ~ unuyoruz. 

ıs ır Turk ın" 
ıenin yukarda ... ueııe-

ıaydıgınıız ·ıı~ 
nıatbaalardan b k ını ı 

tb 1 1 aı a Yabancı 
ma aa ara ı1 Yapb w L 

k 1 gını naber ala-
ca o ursak kendilerini (h . 
ıizl ik) le 'ttih aınıyet-

ı am edeceğiz ve b 
gibi hamiyetsiz mü ' u 
h l esseıeleri der-

a teıhir edeceğiz. Bı " _ 
mek IA d r~z duıun-

azım ır: 

·~~~ -.""'- .. .A.. • ~·A:·_A.;..· ~";~. <-!\.., ö 
~ ~~~~.!J. 

~ DİKKAT! t 
e~ Bazı adamların gazetemiz ~' 
e~ namına öteye beriye müra- ~} 
~ caat ettikleri Abone k d : 
" ay ına 
;} savaıtıklarını haber a' lı 

ti~ B yoruz. 
(! " u gibi adamlardan fo- . 
. ~ tograflı musaddak vesika :> 

!
.~ sorulması, aksi takdirde po- ~ı 

~ lise verilmeleri rica olunur. ~ 
İdaremiz bu hususta bir me~ ~ 

~'i!\':'.'.::.~bul elmiyecektır. i 
~ ~ ~ ~ .. • rı;;v..,,,. v: .. .,/v!,,,.-v; -~~ ..... ·~ew·'• 

Kmlıiste 

Ömeı· 

cnıııii 
k ~ "rcüler kömürfiatlarını byan omu 

ükaeltmeğe baılamııtır • Matıet hayatının lafınmaz bir 
yük haline geldiği bir yer olan 
ıehrimizde ihtiklra yol verilme
rneıi ıiddetle lazım delil hatta 
elzemdir. Şehremanetinin alaka
dar bürosundan ıür'atle harekete 

hemen Y f k" 
B iditle galiba her ha ta o-

Kudüste yahudilerle Araplar 
arasndaki mücadele devam edi
yor. Gün geçıniyor ki yeni bir hi 
dile çıkmıt olınasın · 

~ ~ n okkası bir kurut yükıelemuru 

cek. kJ d hı"Unde iıe havalar Tür ye a 
iyet itibarile soğumuıtur. 

umum d 
Trakyada yalman kar biraz ur- geçmeıini• talep ediyoruz. 

JJı•vamt ikinci .wılııf rdt• 

' BEKTAŞiLİK. SÜNNİLİK - SİİLİK - VE FARKLAR! 
---~~~~~ 

Farsi, Arabi ecne~i e
serlerin tetkiki netıce
sinde en salahiyyettar 
bir kalem tarafından 
· yazılmıştır. . 

J11;zde tefrikae dıleccktır 
gazett • · • 

25 Kar:1un~sanı, . 
C'Ul\1ARTESI günu başlı)oı 

/
> ... • ı li biı' c.o;ac/İJ' başlıcıı şıı /llı'o:ulart 
>il <'Si' /' ' / ' Cll l • 

• 1 mı, takip ı·ıfrcrktır: 

(KUR'AN} DA (GAR) MES'ELESI - Hü
neyn gazvesinde Aye - Sizin veliniz kimdir ? 

Ali Mulıaınmc~ ve onun kıymeti - Namazda 
Ali Mulıaımnct - Ali Muhammet mi Ali Silfyan 
mi ? Ali Sifyaniıı Ali Muhaınede karşı vaziyet· 
!eri - Kerhela ! 

Araplarda §İil ik - Ali ünıeyye ve mezhep· 
lt.~İ - l\len :.ıııilcr - Abbasiler - Fatimilcr. 

Sünnilik ve :ı: ıiliktcki Huhaniyel ınes'e1 eleri 
_ Süıınili ktc (tecc-s iit) - iclihat ın~'elcsi -
marumrJar ve fa) dala~ı - İctiınai farklar - Aile 
rabıtaları - lzdivaç ve talak mcs'clcleri - istif· 
raŞ ve nik:ılıı muvakkat Şiilik ile e::;ki İran din· 
leri a:~~ındaki ~aı~klar ! İranilcrdc (Takiyc ! ) 

Şııhk ve dını boykotlar - Eski İran Hü
hüın<lar1an v~ islanıiyettcn sonra Hüktımetçilik ! 
Şiilik ve (Layık) llükfıınetıcr, 

~tukadden1e: An· il h·ı·k 
d .... 1 mı ') -Dinde hakikatlerin ılYU a 1 1 mes' eleSİ 

Din 1.omm1 egı . ? 

taharrisi tazım mı değil mi· · · Bektaşiler ve Aliyullahiler. _ Bek-
Bahisler: taşilik siiliğin bir şubesi midir! 

ki Şrlikte vah- 5 K A 
lslamiyet esasında Far ar - ı 2 anUnUsanİ 

detten sonra (Adalet} (imamet). • T b i . 

FERiDE FARKLAR - T~vella - e :;:a'- Cumartesi günü 
Hazreti Muhammedin vefatın an sonra i va-
lar - Peygamberin vaziyeti: Halifelik ın gazetemizde 
silik mi ? l f l 1 k 

HOLEFAYl ERBAA - Emevi Haieer Q Uyunuz 
- Me:::lier, Ab:siler, f:timiler: ·v 1<- '7-. ..miiumm.,.. ... -aaa ... -....-------------r 



----GjnJttlt 11fflkale : 

Türk nıatbaaları eziliyor! 
Birhact ıahlf emize tee11üflerle 

kaydettJfimiz bir haber vardır. 
çok kyvyetle ümit ve tahmin edi
lebJlfr ki, bunu dikkatle okuyan
lann hayretler içinde kalacakla
ruıa aıla ıüphe etmiyoruz. Bir 
muharrir arkadatm geUnlili 
haber cidden ıiddet ve ısrar ile 
6-rine ditülecek bir meı' ele idi: 

lıtanbulda bulunan Türk ıer
mayell, Tiirk adlı, müesılıeleri 

Tark olan bir takım banka ve 
m&enetelerln, ilatiyaçlan olan 
kllıt, defter ve ıaire gibi ıeylerl 
bir takım yabancı matbaalara 
J•pbrclıkları anlatılıyor ! 

itte dikkatimizi celbeden ıey 
de budur. Çünkü: yabancı mat
haalara tabı itleri veren mh11e-
1eler Türk idi. Bunların o matba
alara if verirken azıcık da mem
lekettn vaziyetini düıünmeleri, 
ona göre vicdanlarının sesini 
dinlemeleri çok lazımdı. 1 fanbul
da birçok milli matbaalar var 
iken tılerlnl kendi milletdaılann
clan kukanı yor, yabancı ellere 
etekler dolusu paralar döküyor, 
Nçıyordu. 

Dotnne dütüne ıebep ve ·hik-
.-ıni bir türlü anhyamadığımız 
( ~) da, tıte dar! Bir taraftan 
illllb eanayj himayeye muhtaclar 
diye boiazlannı yırtan iılmlerlni 
vermek lıtemeditımlz m6e11e1e
ler acaba aediye ve nasıl bir me
nfaat ınklle ıu ifi yapıyorlardı/ 

Bir defa bizim mutalia ve 
kitap kalıt itlerile münasebeti
miz 01mad11t lçhı ıu meıele aıla 
menfaat d6fünce~le hareket 
etmeyecelfmlz füpheıizdJr. 

Bu itibarla ye."ıdıklarımız ıa
yet 1&1Dimtdtr. 

htmlerlni vererek keaclllerlnl 
mahctap etmek latemecltlfmls be
Jek 1'Grk mhlı-.teı•en bekle
- feYlerl tayıp --.ıen ev
vel ltaıfialdl Türle mathaacıltfın 

~uıu kötü ve çıkma& •ayi
Jetlertm tıaret etmek latiyoruz. 

Çok açık sö7le,elba ki buaQn 
Tlrk 1Mtbe.aeabPıla fena ve ı.
lkllklen lflua doiru 'l'iden va
.a,.Unde - muhim amil doiru
clan dofruya Devlettir. 

Bundan bir iki sene eYellne 
ıellnciye kadar, lıtanbulda talı
.. teıebbüılerle temiz At yapan 
111atbaalar çolalmaJa baılamııb. 

HOk6.met çok yanbı bir do
ftbaçe nettceıl olarak matbaacı-
hta da el atmak lıtedl. Bu it için 
Devlet matbaaıma kuvvet verdi. 

çekmek için bir aebep ve bahane 
tef kil edecek bir mazeret deglldlrl 

Şirket idareıinln ileriye silr
dqa bu bahaneler bila'-ciı kendi 
aleyhine çıkmaktadır. ÇGnkil bu 
Yapurlann etklltftnnin ltlrafedll
na.ı demek dotrudan dofruya 
iflrbttn Halkın rahatuaı ve ıela· 
llaetlnl diptnmiyerek, yeni vapur 
teclarikıae çalıpnamuı demektir. 

Halkın hesabına bu mazeret
leria bir g6z boyayıcıhktan baıka 
hlrteJ olmadıiı ıiipheılzdlr. Aha
liden tstedlif gibi para çeken 
tnlcet, veli nlmeU olan halkın 
rabatuu dlfOnmek meeburtye
tbMIMir. 

Şirkeua idare matraflannın 
?ldulu nıeaeleılne gelince : bu 
~~ı::. 8Jkın bir ıeydlr. Şiı'ket 1 -.ı.rafı herhalde kOçGk 
•-•IUın aldıklan maaılann 
(SO) (16) liradaa fazla olmadıiı 
~-

bdm otrendlltmtze söre al-
ciık1i:;z•ı ve ikramtyeler mık
tan _ rce llraı. Y«I- lda· 
renJn ba"da baluDaD &eTatbr. 

Tar& lramtlJ'onuaua hu et· 
hetlerl dlkkatdan uzak tutme•a11 
ve Halkın beton m6dl'rla~e lda .... 
clarm keyfi için ""w'Mble mal 

·-·· Wdı,.ıijt • 

Bir ticaret fikrlle mektep kltap
cıhğma baılandı. lıtanbulda kitap 
reımi itler yapan matbaaların 
karıııına Devletin koca bir maa
rif bütçeıtle yilrütülen bir Devlet 
matbaa11 çıkarılmıı oldu. 

Şahıi teıebbüslerde beı ona
ileyi geçindiren milli matbaalar 
beri i tarafta biiıbütün t11lz kal-

• mıılar hatta bazılan makine 
ve ıairelerinin bile ıatmaia baı
lamıılardı. 

Haki kat de Devletin matba
acılık yapmaıi aıla doiru delildi. 
Devlet matbaacılık yapsa bile 
(ıanayi) mekteplerinde ıan'atki.r 
yettıttrmek için matbaacılık yap
malı ve yahut bu tekil bir nüınu
ne matbaacılığı bapmalı idi. 

Vaziyet bu merkezde iken, 
latanbuldaki milli müesseaeler ve 
bazı büyük ı ankalar da milli 
mc&tbacılığı batırmakta . yanı 
yapıyorlar. Türk matbaacıları 

varken yabancı matbaalara bin
lerce liralık it veriyorlardı. 

Demek Devlet matbaası, milli 
matbaaların elinden kitapçılığı 

almıı ilk büyük darbeyi vurmUf
tu. Bundan ıonra yerli matbaala
ra bir it yapmak düıuyor ve ya 
kalıyordu. O da : resmi ve ,ıayrı 
reımi müeıseıelerin huıuıi itlerini 
yapabilmekU. 

Eğer buna muvaffak olabilir
lerse yafaya bilecekler, meılekle
rinde tutuna tbilecekler kendile
rini yatatacaklardı. Akıi takdir
de bu günkü buhranlı vaziyet çok
tan mukadder idi. 

Halbu ki kitap ltlerinde mah
rum barakılan TGrk matbaacılar· 
reemi ve p.yri resmi mGeaaeler
dekt mektupluk, makbuz, defter, 
fatura sarf vesaire itlerini de 
alamamaia bqlamıılardır. Bu 
meı' elede (rekabet) meı' eleıi aıli 
mevzuu bahiı olamaz! 

Aııl meıele Türk müe11esele
rlnln dotrudan ._doğruya ecnebi 
matbalaarı tercih etmeleri meı'e
leıldir. Ya memurlar onları ter
cih ediyorlar' yahut amirleri bu 
iti terviç ediyorlar. 

Meı'ele ile HükiimeUn alaka· 
dar olması icap eder. MilliyeUnl, 
parasını vereceği yeri bilen ıu
urlu milletler ikt11at aahaıında 
bu suretle muvaffak olmuılardır. 

Yoku lıtenildJft kadar taur
ruf cemlyeU teıkll edilıin, kaç 
para eder! 

ARIFORUÇ 

Yahudilere boykut! 
- 1 inci salıifeden <levam -

Geçenlerde bir yahudtye boy" 
kot yapbiı için btrArap birbuçuk 
sene hapıe mabldbn edJlmiftlr. 

Aldiıe ıu ıekllde cereyan et
mittir. 

Bir Arap bilmiyerek yabudl 
kunduracı d6kklnına gelerek ta
mir için kunduraaını vermfı biraz 
•onra kunduracının yahudl oldu
tunu anbyan Arap kunduraıını 
gerf almak iıtemiı, yahudf ver
memit aralarında münaza çıkmıı 
bunun üzerine yahudt knndurayı 
pe.rçalamıı bu ıırada gelen po
liıler ikhtnide büktimete götür-
miitler Arap,.boykot yaptıfı için 
bir buçuk tene hapıe mahkain ol-
111 ,ıur. - -........... __ 
Hakkı Tank B. Carihi 

Vakit gazetesi sahibi ve Gl
reıun mebuıu Hakkı Tartlc beyi 
cerheden Bedi bey hakkında tat
bikata devam edilmektedir· 

Bedlbey bazı mevkufların tev
ldfbanecle kendisinden para ahn
dılmı kltlla etUilnden tevklfane 
mGdlrlyeti tarafından tahkikat 
Japalmqtır. 

YARIN ,. ........................ "' c . . b 1 d. d .. . 1 
: Telgraflar : emıyetı e .~ ... .!r.~ un ıop an 
1•••••••1••••••~•••••••••••••1 Esnaf bankası yeni aksiyan çıkartacak. Sekse 

zmırde liralık Emanetin alması teklif edildi 
- -.-Po-«-

Vilayet meclisi :1 çıldı 
lzmir, 19 (A.A 

Vilayet umumi meclııi açıl

mııbr. Ençünıenlerfn teıktlinden 
ıonra 930 bütçesi müzekeratına 
baılamıtbr • 

Mülhak kazalar arasında kre
di kooperatiflerinin müıabaka tar
zındıı llerledtrt 16riilmüt ve Ôde
miıtn 129 bin liralık hi11e kaydıt 
tiğl anlaıılmııtır. Yarın Cumao
vasında teıekkül edeçek olan ko
operatifin kütat resmi yapılacak-
tır. 

Muğ Juda zelzele 
Muila, 19 (A.A) 

Dün gece saat onikide hafif 
bir zezele olnıut1ur. -----
Esrarengiz bir 

~ngHiz 
-lı~<·-

Ernıenİlt ri Yu~ıa nistandan 
kıprısa götürmek 

istiyor 
Atina, (Huıuıı) 

Yunan!dan hudutları dahilin
de Jaııyan Ermeniler arasında 

propaıanda Y•Pına.k r,ayesile bura
ya R. Jak Mal'fal ünvanını taıı
Yllll e~rarenglz bir ıahıın geldltı 
anlaıılmııbr. 

Bu esrarenaız tahaiyet lnstl
tere Hariciye nezaretinin dlplo
JQ&tik puaportunu haizdir : Yu
nan1ttanda Yatıyan ermenlleri 
Kıpna adaıına h · cretc teıvtk ile 
orada daha rahat Jaf14Yacaklan
nı 16ylemektedlr. 

Bu zata nıüLellef btr st1ufet 
verlhldtttr. Ziyafeti ver ın\ler bir 
Ennen.t aauraWıastıe .Jogovatlyan 
lıminde bir e11nenidir. du lnrrtll
zin vacltae a~reermewler:OKıbnı 
adanna vapur icret! ahnmalumn 
nakledilecekler Te her mlh\ldre 
25 fıterlin verilecek. KJbnıte 
muhtelif Şirketlere eyi maatla 
yerlettirilecelctır. 

Akropolia ıazetetlnin bu hu· 
ıustakl neıriyatı ıu mealdedir. 

lnıtllzler bu mubaceretle Kıb
riıın mab.hiyeti ırkıyeıini rum un
ıilru aleyhine olarak delfıtlrmek
ttr. 
~-

Sırp diktatörlüğü 
~ 

Hırvatistanda yapJlan 
yeni tevkifler 

Belgrad 18 ( Huıuıi ) 
V akayt ve ıiıdfaat, Sırbtıtan

da diktatörlüf4D IAfvedllerek:ka
nunu esasinin tekrar merlyete 
tade edileceilni tekzip ediyor. 

Ceneral Ztfkovlçln ıtıaaeu 
ve Hırvatıstanda son zamanlarda 
yapılan takipler diktatarllliün 
devam edecetuıi ıötteriyor. 

V reme bafvektl Zifkovtç Top
cü derede güzide bir kuvvet tah
ttı ve:ıık uk teftlt elUlint yazıyor. 

Bulgaristanla ticaret 
muahedesi 

Sofya, 18 (A.A) 
TGrldye aeflrl halihazırda ca

ri olan ticaret muabedenametlnta 
plec:ek lb&J'UID birinde Dıtldclet 
hitam bulaca1t cihetle Yeni mu
ahedentn aktl için mOzakerata 
batlaaaafa Ankara hükfuneUnta 
amade olduiunu Bulgar hük4nıe
tlne bıldlrml,ıtr. Bulıarialaııın 
pek yakında Tork hülalmeUne 
tevdi edecetı projeyi izhar etmek 
üzere husuıl bir komlıyon te,ldl 
edecektir, 

Cemiyeti belediye dün ikinci teklif hayb münakaıaıy 
reiı Tevfik Beyin riyasetine içU- du laede neUcede kabul e 

• maetti. Zaptı sabık tashihen ka- Emanet tarafından ist 
bul edildi. Buz fabrlkaıının tevıii karar verilen Niyazi kap 
için lüzumu olan 180 bin liradan iki arsanın iatimliJ4 bedeli 
30 bin liraıının 929, 150 bin lira- sunda kaptanla emanet ar 
sının 930 bütçeıiyle itaıı, köz ih ilif çıknuı, meı'ele m 
kongresine ittirak eden Hakkı ye idtikal eylemiıti. M 
Hayri Bey 400 lira ma1raf veril- fbJdayette birine 50 bin 
me•i, gayri 11hhi olan domuz mez 96340 lira.bedel tahmin 
baha11mn yeniıi inıa edilinciye mallet iUraz eylemit dava 
kadar kua ağaç mezbahasınd9ki ce sürüncemede kaldıktan 
ahırlardan birine nak!i için muk- mahkeme bu arsalardan 
tezi 4750 lira tahıisat talebi ile 6400 diğerine '2500 lira 
havayicl zaruriye fiatlarını haddi taktir eylemiıtir. 
itidalde tutmak tçln tevıU karar- Emanetin bu fiatla bu 1 
gir olan eınaf bankaıı tarafından •anın i• lmllki husuıunda lı 
ihraç olunacak akıiyonla.rdan 80 mezuniyet verildi. 6.129 
bin lirasının emanetçe satın lal ve cadde fımlnin emaye li.v 
ması ve lnkillp müzeıi için 1 o larınm yazılmaıı ve bu lok 
bin lira itası hakkındaki teklifler dan bazılarını senelerden 
bütçe encümenine havale edildi, kökleıen ve Türklükle alaka 

929 bütçeıine itfaiye için kÔ- lunanlatın ipkası kanıık ve 
nulan 100 bin liranıni50 bin lira- olnııyanların ve yekdiierine 

ıabeheti olanlann febdili ile sıyla makine mübay•aıı ve öO bin 
rimizde 6 ı 24 münferit iılm lirasıyla da .Kadıköyünde itfaiye de getirilmesi hakkındaki y 

Jçin bir bina inıası teklifi kabul leri müdürlüğilnin mesaisi 
edildi. Karaağaç müe11eıatı mec-

takdir görülmüı ve tanzim 
lisi idaresinden bir zatın maabn- nan liste aynen kabul edt 
dan baıJw. 100 lika tahsisatla ve Bundan ıonra Ayın 29 
mürahhA aza namıyla '.müdürü Uma edilmek üzere cebeye 
umumilik yapmaıı hakkındaki yet verihnittlr. 

Sayım kanundi mühim tadila 
Hükumet sayım csn~sındaki noksanlıkJarın ön 

geçmek üzere kanunda tadilat yapacaktır. 
Türkiyede (14,583,8H8) Lira vergi alınıyor 
HildUnettn bu ıene ıayun 

kanununda bazı tadilat ,._..,mala 
karar· Tercllp, Hatta Maliye Ve-
""41ll ......... ...... :l»lt .. 
~ ................... .. 
br. 

Ankara muhablrizmizden al
dıtunız mufaaıal malumata naza
ran maliye Vekili Bey sayım me
aeleılnin eaaslı bir ıekle f fragi 
tılle alikadar olmaktadır. 

Maliye Vekaletinin bu meı
elede nazarı dikkate aldıgı eeaı' -
lar: (sayını zamanı, yoklama ve 
kontrola ait ahkimm daha iyi ve 
zayıatın önünü alabilecek bir tek
le ifragından ibaret bulunmakta
dır! 

j Ankara muhabirimizin b 
dtgfne göre Türkiye Cümh 

d•btltndekt, koyun, keçi, 
......... . Jlllia ...... ~ ...... 

rak, sıfır, ICatır ve merk 

üzere: (28,118,898) hayvan 
dır. 

Çıkan 1929 seneıtnde 

tadadı netlceılnde (14,598, 

Lira vergi alınmıtbr. HillcO 
bu ıene (koyun) (keçi) ve ( 

vergilerinden bir miktar t 
etmele karar vermltlfr. Bu 

yant{i 9 30) teneıinde (15, 250 
Lira verif tahakkuk edl 
tahmin olunmaktadır. 

~,._-

j thalat ve ihracatımız 1 

Muamelaı tlccariyeya alt bir 
aylık lıtatiıtlk: 

Memleket 

Arnavutluk 
Almanya 
lnıtltere 
ArjanUn 
Avuusturya 
Belçika 
Btrezilya 
Bulgarya 
Danımarka 

Mııır 

lıpanya 
Eatonya 

C.M.Amerlka 
Fenlandiya 
Fransa 
Yunanlıtan 
Hicaz 
HoUancla 
Macariatan 
Japonya 
ltalya 
Htndlıtan 
Lithuanla 
Irak 
Neneç 
Fılhtta 
Peru 

ldhalit ihracat 
Kıym•tl 

Lira Lira 
2051 2110 

1885124 1429802 
2081044 177318, 

59835 1376 
402960 

1154490 
404810 
110041 

20696 
218878 

80749 
284 

380570 
55'1489 

119703 
1868 

858128 

858 

1443473 2172127 
473 

2148668 1697338 
38523 888121 
6565 3086 

876267 114178 
877378 76 

8729054 5962 
8054198 4226062 

881192 1294 
741 

9608 
21091 

1 
810 

18267 
2002 

13354 

Ur. 

Cihan sulhunun menf 
Pariı 10 ( 

M. Tardleu M. Briand'a 
rdlii bir telarafta Alm 
tamirat borcu meı' eleıl 
anlatma hllıl oldufunu itil 
ve cihan 1Ulhunun menfaati 
na bu hayırlı netlcenln eki 
meılnl m6mknn lalan fıll 
kinden dolayl memnuniyet 
etmtıtlr. 

Acem latan 7960 
Polonya 40274 
Portuaal 4222 
Romanya 218004 
Rusya 1172880 
Siyam 8020 
ineç 918295 
l.Yiçre 155687 
Suriye 
Çekoslovak 

Yemen 2980 
YUptlavya 62244 
Diler mem. 98512 
lllDI anlaıdma 102882 

20975711171 



Piyos efendinin utanması ıazı~dır!] - ....... ,..._ ... _ 
~üs~ü ( A~ye) içtimada söyle den1iştir: ( Hüklı

~~~tı cumhurıye mecburi mükerr~r sigorta kanunu i 1388~ :nemleket parasıuın harice gitmesine mani 
0 

•
1
nal< ıçın kabul etmiştir.Halbuki. n1ükerrer sigor-

ta arı b" · . . ecne ı sıgortalara vermek vazıı kanunun 
ıstıhdaf tt"ğ" e ı YI ga yeve bu ınaksada muhalif bir 
harekettir. ) J 

YARIN 

diinden ıigorta kumpanyalannın 
lıtiına edilmesi: 

2 ) Mükerrer sigorta ıtrketlnin 
mensup olduğu bir grup tarafın

ltlnln kaçırıldığını gören her han
gi bir kumpanya tıbu mühllkenln 
ne gtbt ıeratt altında kaçınldıfını 
Dalrei Merkeziye komlsari tara
fından bir tahkikat yapılma11nı 
talep edebilecek ve mükerrer ıi
gorta tirketinin mesleki ıırn mu
hafaza etmemesinden mbtevelUt 

Piyosun keyf·ıne 3 mı· iyon g·ıd·ıyor' b~r gay~i meıru rakabet görüldü-
- • ğu takdırde bu firkete cezai miiy-

EueIJ( - p· J W l 1 yideler tatbik edilmelidir. Bu gi-
t 1 

1 gun c< ıyoıwı » ngiliz gaze- milıyon ,, 0/ 030-35 i ve ayrıca le- hl hallerin tekerrürünü tmklnıız 
e eri~e ya:dı?}l saçma sapan ve uydur- /O k 1 

ma bır makaleyi neıretnıiştik. Bugıin mettüatm o1 15 ine lttiraktır. Ma- yapma için bu müeyyide erin 
nır Ar · p· demkl mükerrer sigortalardan oldukça ağır olmaları lazımdır. 

• ayenın ıyosu baştan ma?Jıya K 
ret ve tekzip eclen bir beyanatın; yazı- °lo50 ~lıbetinde imtiyaza malik 0 _ omlıer Zühtn Bey, azadan 
Y?r~z. Bu beyanat, 29 Mayıs 1929 ta- lacaktır. Yabancı mükerrer ıi- bu muhtıradaki isteklere ııtlrak 
rıfU!ıd~ gani beı altı ay evel Komi!er ıortacıların "verdiği ayni kumu-ı- edip etmediklerini ve itiraz veya 
« ZuJıtu » ue komiser « .Ali o:.. B le . 'd .ıu ... a» eg- yon vermesi icap ederdi. Akıt ta- yeni teklifleri varsa VeklleU Ce-

rı~ı 1 a~·e e.itikleri bir içtimada ::.ap- kdird ı t k illeyi berayi tenvir bunları a"•k-
letlılmıştir. Zaptı ayrıen kaydediyoruz: e ı gor a umpanyaları mu- .,.. 

tazarrır,, olurlar. ça söylemelerini istedi 
Tü~ki~e sigortacılar 3 p · Azadan biri mükerrer ıigorta 
daıreı merkeziyesi ~ nn1 ihtiyat akçe- tirketlnfn sigorta tlrketlerile, 
No 101 sine dair hangi ferait altında çalııacaimı 

"Bi11
"- b 19 Mayıs 1929 tarihinde Ko- uauwn mükerrer sigorta ve angi tarihte faaliyete geçece-

mlıer Zuhtii ve Komiser Ali Rlza mukavelatında cari bir kaid glnl bile henüz blldirmedıttni ve 
B ..ı göre tarik k eye b i k T k e71'9rtn ihuzurlarde mOn'aktt ' umpanya yangın ıi- u ıera tin umpanyaların ür l-

Heyetl idare tçttmaında ıortalarından bir senelik primle- yede çalıımalanna müıait olup 
tutulan zabıtbr. tn riyazi ihtiyat akçesini muha- olmadığını anlamadan mechul nok-

Hazır bulnanlar: aza eder ve bunlara mukabil mu- talar hakkında münakaıanın bey-
MGı)'G E. Ari ye . Reli kerrer sigortacılara o/03-4 faiz ve- hu de olacağını söyledi. 

.. G. Soban Ki tip ~r. Stıortacılara karıı bütün Ve her ıeyden evvelıTürkiye-
~ uliy t - h meı d ı k " .,. Dtyamantideı Veznedar e ' mun aııran aııl ıigortacı e 1 gorta umpanyalarmın bu 

" S. An.ar Aza tarafından derubde olunduğun- bapta tenevviir edebilmek üzere 
• J. M$tliyaao " dan bu kaidenin Millı nıükerrer kendilerinin eıaılı bir refikleri o-
" V. Pfiıter sigorta ılrk u k lan m-k 

D V " e mu avellbnada it u errer ılgorta tirketterile 
" •• avdemaıı • hali IJ!._ lJ l 

Y , uu:ım ge r. emvaaa geçmeleri lizundır dedi. 
apı1-n davet Gzerbıe bilQ- 4 R e k 111 D - etros omiıer Beyden ıl0orta 

um .Uel Merkeziye azaıı it- esyona yani ıtrketlerinln '"'k D 
b t ti -'- •- ( .. k .. mu errer sigorta tir-

u ç ._. lftir.a ettiler. Celse mu errer sigortaı1ın ketlerile doğrudan doğruya bir 
ıaat 10,SO da açıldı. l 

R a lare terk1°) ne dc'll·r anla1ma Ve IDÜatakbel münase-
-.mamel müzakerat: Müker- b 1 

rer Sııorta sı k Mükerrer sigorta edı'len mı'k- et erini tanzim edecak olan ıe-
r eti • Reis Müıyü raltl münakaıa etmeleri için bu 

Artye, Komiser Zühtu- Al tara rnuhabil (miktar alırlar. Tu-rk k 1 Rıza 8 ve i ı fir el e temaıa geçmesini temlnen 
eylerin Mük ı g. o_rta ıtrketlerinin) kumpanyaları tıı.k d 1 ~ ' errer sigorta b li I a Cl a ar ar nezdinde tavasıutta 

.....::::un tatbikine ait talimat- 1 nço arında, terkettikleri ma- bulunmasını rica etti. 
'""" ~mine lttirak eyle- kadirin yerini tutan bir mukabil Azadan çoğu bu noktal nazara 
fuad&D .. lltueat Veklleu tara- ~iktar alırlar. Türk sigorta tir- tıtlrak ettiler, 
rlndeıı ~•1a davet edildikte- etlerinin nıevcudiyetlerine haizi Rela bunun filhakika en kısa 

e '1bQek d teılr olan bu t rtı 1 bir yol olacafuu e.ncak, bu bapta 
rından, Tlirkı üzre ol okla- bwıla a n craıı için nk 
kJJnı~nyala Yede çabpn •laorta rın mükerrer •igorta tirke- m errer ılgorta tirkeU müdira-

nnın da tinden "Retroıeıyon ıuretile bu nına esasen milracaat etınlı oldu-
ı.lebabıu arzu ve nın- l k " ğ b 
Vekll U ' anlamak ve bu bapta ~-r ete terkettlkleri nispetinde bir unu ve fakat unların her Ulrlil 

• ceJde..a te -. terketmeleri 1~---c1ı izahat ita11ndan lıtinkaf etukle-
late..t••-• ı • nvir etmek ~ r 1 wauertnı be T6 ki d • eri nl ve meıal eaaılan hakkında 
.,_Pt. , ~'--t Yao etU. Ve bu r ye e çahıan ecnebi kum- b tktk 

,.u-.&tt lhza panyaları lçln b "k umumi lr te e yanasmak fı-
t'&~ okuyarak h r ettlfl mubb- tikleri ı lerd u endi terket- temediklerfnl bildirdi. 
mw.ı. &zır olan azayt olaLU f k ... aıaiı bır miktarda K z.11.Lt.n. eım.1e';::;eden beyant llDGtalea u ece ve •radakı f k omlıer uu " ve Ali Rtza 
bulun-. .. ı_~• 'J& 7•nl tıeldlflerde kerrer •lıortan bı ar ' ınü- Beyler cevap vererek bu lçttmaa 

--nnı rica e)'ledı olarak kalacaktın Br mGblikeıl ıl1ortaeılann mutalebatı hakkın-
M ösybeü Ariye~in !l'~brası Ttırkl1ede kala~;hn u Primlerin da maldmat almak ve bunlan 

rveçhı atıdir klyede Ç&lıp.n k eıl için, TGr- mGkerrer ıfgorta tlrkett nizam· 
kunı.,an'tt la umpanya ıiıorta d 

"Siaorta ıirkeUerinln Milli }'on., lu~~ nna itbu " Retrotea- namesini tanzim e erken göz ö-
mükerr,.r ıfaorta flrket1-ı uan mutab 1 niinde buluoduracak olan Vekl-

-ı • ~ filhakika Tilrkı uıı mebaltfln l ildi k 1 
talebatı ha .. kkında muhtiir-~-rm .. ,,u- .her Jate-•ı Yede bulundufunu eU Celileye b rme Gzere ae -1 M k 4W ... en zamanda is diklerini ve kuJ!ıpanyaların mG-

• - ~ er.rer sigorta mecb\ll'fyeti kola pat el11ıek kerrer .aieorta ıırketlerile dotru-
t f d edilebilir. Yhkla taL-il • ar.ı esıne air UIQ dan doiruya temata ıeçmeleri 

"P .... __ 5 M J ı --- maada mltefen-i - es eki d için tava11utta bu unmata aalihl 
harçlana1neYaıt laulundutu bGtln Sigorta kuınp sırra air Yettar olmadıklarını .Oyledtler. 
-.nılekatlel'de it bu "mOteferrl diyetleri içine anyalannın mevcu- Azadan bazdan Avrupada 
huçlu te=·alle tarik ku mtlttertler aer=.c eı-;lı fart, ıerek mGatamel bası ,nGmuneler 1rae e-
~ kalar ve llllk.....,. •~= tamı hakkında le 0 11Çalann hı- derek Vekaleti CeUlece böyle bir 
tarlfeal, alıorta tar1ı..... ehemnıtyetle -uhma~leki ıırnn m&kerrer aı~rta mukaveleıfnln 
dir. Mltehnt n ayni- ... ••zaa d kabul -...ıılmeı• .. I teklif eylecliler. ~ b·..___ naenale,.h, nıtlb-.n.k ı ır. Bı- ~ ... ,_. -ı.1t.-..•-- .• •-- uuıumı- ... " err Komt•-r z.n.btil Be• Türkiye •U91'G _ tlrketi cllfer bi 

1 
er sigorta ..... 11 , 

Tnrk llraıı ___ .... _ ' 1 - 20 r •aorta ku Siıortacilarııı· .. kendisine emnl---... •at.la 1 yaıını teılı ve ld mpan- ..-
laılr ~a lc-6• = aYTt bt are etmı 1 yet a•..&erdtkl•...a..den ve Veklle-...... -llteaaa im k r mileaaeıeı m it f o an .u... 5'.-•-
CbeQ• Belçikacla oLI o a t ı. a Ye tar fı d ti celile n-- ~ı-le kendilerini 
-.At- ulu -aLı eı ve idare edtlnı• a n an ..,,..-~ener •.ııorta •-' v b _ -t oldu~-d temail ·-'lhı.,.ı.ı.ni verdiklerinden 
&t-tı , Prlndn ıo 85 l e u mue11eıeı il awq an '"'l ,~ 
·~ na yapılır. OT bir ılgorta ku illa Ye de difer dolayı kenclia&ıal bahtiyar addet-

i 
"Şal yet müteferrl harçlarla samimi bir haı:PbanlYa11 grublle Uiiei beyan v• ,erdedilen muta-

pr m erin takriben o/o 20 tine balıt ne kadar ihU ~ u unduğundan lebatı VeklleU Celileye arzedeceğl-
olan Poliça ücreti Türkiyede .. k 1- edilsin gene :-ata nl·ayet edilirse nl vadetti. ~·bunları aynen 
dırılıraa mük a k Uf eri er hakkında ve tamamen ;..Jdil iblağ edeme-

la 
errer ıigorta, primi i meıleki sır b-t.. - k 

o rak eaaı primin yalnız el° 85 ini rakip bir u un teferrüattle inekten ve .,_..ıarını unutma tan 
••mıelerl huauaun...ı- ... ı grup tarafındaın - korktutuau ••bunun için gayet 
kump•nıal ua ... ıorta nilebilecekUr, ogre- ıarih tsahat iıtediğinl ili.ve etti. 
llzıındır. U'llU llauhtar bırakmak Bu mGhhn tehi. Dijer bir aza, Mükerrer ıigor-
2 M koya bilmek içi ıkeye kartı ta mukavelename ve talimatının 

- ~errer sigorta tedbirlere müra n ancak atidekı llletnl bıllnmeclfkçe bazı noktala· 
komı 1 ca.at edilebilir . •-·-syonuna d · ) M"'k • nn taınhı h .. •uıunu aigorta a.w-a· 

• Al aır 1 " errer sigorta k _. el011ıum harfle enamelernf k mu a ve- panyalarında aoruJmaıını hiç bir 
kt1rf~r tllortala kısmı nı6- olduğu tb·~e ~eriyeU azimeılnde fatde vermeyeceğini, çüokO, bu 

rında vertlen ku- tlrketin~,t~fı:~~~~rdrrerlaıigorta noktalar kabul edllıeler bile, mu-
r 0 r tev- kavelename ve talimatının ancak 

Saldfe B 

Türk toprak istihsali ne kadar 

Tüd<iye dahilinde 43.000.000 döuüm arazi 
zeredilrnektedir 

Türkiye dahilinde ekilen topra!Jı 
gösteren şu şayanı dikkat istatistigi 
11eşrrdiyorw;. 

A - Memleketimizde ( 4S) 
küıur milyon dönüm yani (4) mil
yondan biraz fazla hektar arazı 
ekilmektedir. 

8 - Bu araziyi eken çiftçinin 
mıktan ( 2, 751,230 ) aile de 
(9,216,918) dir. 

C - Bf r çift el ailenin bir ae
nede ektiği arazinin vasati mık
tan ( 25 ) dönüm yani ( 2 ) hektar 
( S O) murabba apridir. 

Yalnız Adana, Mersin ve Ce
belibereket vilayetinde bu mıktar 
bJr mlıll fazladır. 

Bu küçük hulbaden fU neti
celer çıkar : 

1 - Türk vatandatının yiizde 
6 7' 7 si toprakla ulfaıtıfı halde 
bu keıafet memleketin ancak 
yüzde 4:,86 niıbetinl ekebilmek
tedJr. 

2 - Zeriyat kabiUyetlnin en 
az oldutu Karadeniz sahillerinde 
(aile batına yarım hektardan az, 
yarım hektar ve bir hektar ) ve 
en fazla olduğu Mersin havaliılD-
de de (on hektar) ve bütün mem
l ~kette vasati ( 2) hektar zerlyat 

1 ~ndmanı bekleclitlmiz neticeden 
pek uzaktır. 

Yani memlektin yüzde 67 ,50 
nisbetindekl keıafetinin bir ıene
lik mütemadi sAyJ geriye kalan 
yüzde 32,S niıbetinl güçl6kle- do
yura biliyor. 

* lstaUstlklerin bize öfretUtl 
ihtiyaçlar tunlardır : 

A - Zeredilen arazi ekilmesi 
lhımgelen araziden niıbet eclil
mlyecek derecede azdır. 

8 - TOrk kaylüıü iıtthsal ııt
nl gayri kAfi ıeraitle görmekte 
ve emeiine mukabil ihtiyacını 
kasanasmmaktaclır 

Buna Al&ve ecldecek elddl bfr 
ihttmalı de padv : 

K6yliln6D kendiline daha ko-
lay ıelen ve daha fazla kazanç 
temin eden sanayi amelelllfnl tar
la ameleUfine tercih etmeıl. 

difer bir takım maddelerle bunla
nn 1mkinl tatbikinin ıelbedllece
ilnf aal•m•k liaun aeldiilni 16y-

dt. Relı, mazide ve mnrakaba 
kan~u, ılgorta mf.1kaveleleri ka
nunu v. 1• stbi miihim kanunla
nn llyihalan menuubahı olclu
funda hökOmeti , Camhurlye nin 
enell allkad,.rlan dinlemek IGt-
funda bulundufunu ve bunlann 
noktal nazarlannı vAal mikyasta 
nazarı dikkate aldıtını hatırlattı. 

Bu met' elede de Mtlkerrer ıl
prta mukavelit ve tallmatl Ve
klletl Ctılllece tamım edildikten 
aonra bunlann madde madde bir 
defa da blllhlre ltlrazatını der
meyaıı edecek olan ılprtacılar 
tarafından tetkik edilmeıinJn fal
deyi müdp olacağım IÖyledi. 

Koml1er Zühtü Bey bu beya
natı kaytettlfini söyllyerek Mr. 
Arlyenin yukarda geçen beı nok· 
taıına aıafıdaJd aoktaları .fllve 
etU: 

6. - Mıllf mokerrer ıfprta 
tlrkeUnfn tarih ve ,eratu faallye
Unfa teblJfl. 

7. - Avnıp81 bir mflkerrer 
ılgorta mukaveleıi kabul6. 

8. - Vekaleti celi lece tanzim 
edtlecek olan pro)<'nin kabulün
den evvel bir defa da ıtıortacı 
larm dinlenmeıi. 

Celseyi kapatmadan evvel 
Retı Mr. Afiye, Balldekl bet 
maddeden retroaeıyona ait olan 
dördündiail hakkında komiser 
beylerin bilhaua nazarı dikkat-
lerini celbetU. Ve dedild, hü-
kumeti Cümhuriye mec
buri n1ükerrer sigorta 
kanununu bilhassa mern-

Şimdi bu iki netice ve bir 
lhtimalt mtitt bir tekilde hal-
letmek; fazla ekmek, iyi ekmek 
ve köylGyü toprafuıa baila•ak 
mecburiyetindeyiz. Bu huauıta 
bizim dütüneceğimlz çareler 'Ye 
tatbik edecetlmlz uıuller blltGn 
dGnyanın bilditlnden ve yaptıiuı
dan baıka ıeyler deifldir. Biz de 
her Yerde olduğu gibi k6yl0ye en 
nafi fıttbıal ıeratUnl göttermele 
.. e onu liyinden memnun bir un
ıur haline getirmele ve bunan 
için de (ziraati maldneleıttrmele) 
mecburuz. 

fik Fakat ziraatl maklnelettlrmek 
ri ve tetebbüıihıün bapnda 

bGyük, ve ayni mevzu kadar mG

him bir mea' ele daha vardır ld 
0 da' (makinenin tedariki) dir. 

_ Elinıizde mevcut bir lıtattatile 
ıore: 

Mmumı harpten enel Alman
ya zlraatinln bir hektarda makl
neleıttrınek kıymeb; IJi ztraat 
sahalarında (120, ill 80) 

( 
V
1
aaatt ıeraltl haiz sahalarda 

40 1 l 80) , mark tahmin edtlf
yordu. 

Bugiin bu kıymet hektar ba
'şına (ı 7 5) mark hesap ediliyor. 

u halde: 
Türk~ede balen ekilen arazi 

miktarı (4) mtlyon hektardır. 
~fıa Vekillilbıin ıulama tete b
buıleri intaç edildiif takdirde 
buna asgari ıkt milyon hektar 
daha ilive edilecektir ki bu iki 
Jekdn arazi ztraatlntn maldne
lettlrilnıeıt için bizim va•tl 
(1,050,000,000) mark tecltye et
meklifimlz li.zımgeliyor demektir. 

Bu ' mühim, çok mAhtm bir 
Yekdndur. Ve bunu hiç bir mem
leket ne derhal ne tedrlren sar
fetnıeıı göze aldıramaz.Onan için: 

Sulama, makineletttrme lfle
lerile beraber batta bunlardan 
evvel ( ziraat makineleri ) Din 
mutalaka memlekettm•zde imalbd 
temın etmek llzaaidar. 

İtte fıtatlıttklerdeı.t keaafet 
tetkiklerinden bizim buılnldl aJ. 
dıfımız netice bu oldu. 

J~ket parasının harice 
gıtınesine mani olmak 
için kabul etmiştir. Hal
buki, mükerrer sigorta
lan ecnebi sigortacılara 
vermek vazn kanunun 
İstihdaf ettiği gayeye ve 
maksada muhalif bir ha
rekettir. 

YARIN : ( Piyos) bu W>ti 
?kursa beJ"halde ytizü kızarmak 
1cabedcr zannedeJ"iz. 

Milli mOkerrer ılıorta ıtrkeu 
ancak keacli IUNealnJ muhafaza 
ettikten aonra miltebakt Türkl
yede çabp.n yerli ve yabancı ku
mpanyalara tevzi ve tevdi edene 
V&ZJJ kanunun ve hnkiimetln aGt
tnfG ıaye ve maksada göre ha
reket etmft sayıla blltr. Bu IU· 

retle Tiirkiye primlerin le-
ket dahilinde ve dnleun-::.
kabaıı altındaki kwn - •- da 
kalını b pany ... r 

f ve u kumpanyalann de-
v~ vlme lezyidt faalJyetleriDi mG
c ıp 0 uı olacaktır. 

Tabiidir ki, terkfve Retroaea
ton firkeu Mnkerrer ıigorta ılr-

etinln kendi tedlyatuu ve kum
panyaların umumi muraflannı 
temine ıniiaalt olacak bir tekılde 
yapılınahdır. 

f Reiı, komiser beylerden ani· 
en mezkar beyanatın lktıat Ve

kllettne iblliını rica ve Heyeti 
Umunıtye namına kendilerine ar
zt letekkürat ederek celleJI .. t 
1 ı,,5 le kapattı. 

Heyeti idare namına 
Kdtip Reis 

G, Şobwı E, Ariyt 
Komiser 
Zühti"ı 



Sahife 4: 

l&Jçika kralının l\1ısırı 
ziyareti 

lıkell.lieryede11 yazılıyor : 
Gelecek mart ayı zarfın da 

Belçika Kral ve Kralıçaıının Mı
ııra mukarrer ıeyahatları ııra

auıda lakenderiyede ikametlerine 
mabıua olarak Antonyadiı aara
)'IDID belediye tarafından tamir 
ve tefriti icra etUrilmiıdi. Bele
di ye mecliıi, Kahiredekf Belçika 
sefiri vaııtaıile olarak Kral ve 
Kralıçayı bir kaç gün belediyenin 
miaafiri olarak İıkenderiyeye da
vet etm~ıini Belediye Reiıtn

den talep etmiıler ve Reli le bu 
talebi infaz etmiıllr. 

Kahire Belçika sefiri, vakı 

olan daveU Kral ve Kraliçaya 
aneyledfiini cevaben İıkenderiye 
Belediye Riyasetine bildirmtıUr. 

Kahire iJe Süveyş 
arasında 

Kalıiredeıı bildiriliyor : 
Kahire ile Süveyt arasında, 

Sabra tarikile bir ikinci demir 
yolunun temdidtne baflanmıı ve 
bazı tetkikatın ikmali için, Mali
ye Nuaretlnin talebi üzerine bir 
kaç ay evvel ameliyat durdurul
muıtu. 

Tetkikat nihayet bulduiundan 
mezkfar demir yolunun in1&abna 
7eniden mubaıeret olunmuı ve 
lcabeden masarif de 1980 ıeneıi 

butçeaine konulmuıtur. • 

Necit asileri 
Bagdattan ya.:ılıyor: 

Irak ile Necil ara11ndakl bita
raf mıntakada bulunan Fayaal 
udduveyı kumandaıındakt aılleri 
Irak hnkdmetinin ıevkettill aıker 
oradan tart ve ibracetmlıtir. 

Asile çölün garp cihetine doiru 
aitmıılerdir. 

Kaçanları teslim etmiş 
Vmnıwıdcm lıaber ua iliyor : 

Dürzi asll9rinden olup hiikd
melin takibabndan kaçarak Şar
ki Erdene dehalet eden elll altı 
ldttyt Erden bUkılmett derdeıt ile 
Suriye hükumetine te,limetmiıUr. 
Bunlar Suriye budunda yolcu o

tomobillerine tecavüz etmlılerdir. 

Bon1baydan yeni vapur 
şirketi 

JJasrcıclmı ya:ılıyor: 

Bombaydakl Arap tüccan on 
milyon pblye sermaye ile yeni 
bir vapur ıirkeU teıkil etmlıler
dir. 

Bu ıtrket iklıi Baıra - Dom
bay vediğerleri Bomhay - Cidde 
arasında ıılemek üzre dokuz va
pur ıatın almıılardır. 

Bu ıtrket, Hindlıtan ile Irak 
ve Hicaz araıındakl deniz müna
kalatını bir takım ecnebi ıirket
lerin inhiaarından kurtaracağı 
için burada me~uniyetle karıı
lanmııbr. 

İrakta Alnıan ticareti 
IJnndaiları bildiriliyor : 

Burada Alman ticareti harptan 
evvelki halini almağa baılamııtır. 
Her gün Alman ticarethaneleri 
memurlan, gazete muhabirleri, 
alimler geliyor, umumi lkbıat 
ahvalini tetkik ediyorlar. Bir çok 
ıirket mümessilleri muhtelif imti
yazlar almak için teıebbüıatta bu
lunuyorlar. 

İranın halı ihracatı 
Ta/ırandan yazılryor : 

1929 ıeneıinde lranın halı ih
racatı 15,406,200 tümene baUi 
olmuıtur. Burada • hah himaye 
cemiyeti ,, namlle bir cemiyet te
ıekkül etmlf, halıcılık ıan'atlnin 
teraklıine, üarlçte miifterl bul
maia çalıımaktadır. lran bilkik-

. meli halıcılık hakkında yeni bir 
kanun yapmııtır. Bundan makaat 
lran halıcılıfının ltlbannı muha
faza için boyalarının ıablt ve re
ıimlerinln güzel, ve dokumalarının 

aailam olmasını temindi.r • . • 
Reisi Nuzzar ile Ingılız 

komiseri 
Kahiredtuı yazılıyor ; 

Sudanın Eblhamet ıehrinde 
bulunan İngilterenin Mııır ve Su
dan fevkalade komiseri Sır Beni 
Lorfn tarafından yeni Kabine 
retıi M. Nr.hhaı paıaya bir kit'a 
telgrafname ile vazlfei cedideıl 
tebrik olunmuı ve Relıi .Nazzar da 
bir telegrafla teıekkiir etmiıtir • 

( POLlS HABERLERi ) 
Polise hakaret 

Sabıkalı serserilerden Sıtkı 
enelkl gece 1&rhoı olarak galata 
meyhanelerinin camlannı kır

llUfbr. 
Sıtkı polis memurları tarafın

dan merkeze geUrilditl ıırada 
-.mine hakarete cür'et etUll 
clbetle mahkemeye verilmiıtlr • 

Yankesici çarpmış ... 
Emin6nü k6pril ttıeıl önünde 

Pirlttlneli Hüaeyf nin cuzdanını 
ça'Plnltlir. 

Mantarcdık! 
Uzun çarpda kaıtamonulu 

lfaMnın 178 liraıını mantarcı
lılda dolancbnmtlardır. 

Terkeclilmiş çocuk .. 
Fatihte Ha1darhane mahalle

tinde Kolhan 10kaiuula kuncla
daia aanlmıt üc a1hk bir çocuk 
bulunmuıtur. 

Çocuk nıahalle bekçtıl Ömer 
aia ile polis Muatafa efendi tara
fından bulunm111 laml Haydar tea 
mi ye olunmuıtur. 

Dört manitacı 
Poliı müdüriyeti ikinci ıubeıi 

uzun müddettenberl lıtanbulda 
faaliyette bulunan ve ıtmdiye 
kadar manitacılık ıureUle aldık
lan paralar 15,000 lirayı geçen 
bir kumpanya meydana çıkar
mııbr. 

Bu kumpanyanın ele baıııı 
Vehbi iıminde 18 yaıında bir 
gençtir. 

Arkadaıları da Kütahyalı Oı
man, Yuıuf, lımail ve Cemal Da

mlarında dört ıahıalir. 
Kumpanya reiıi Vehbinln bu 

itle yeline marifeti yaıının ka
çük olauauna raimen fevkellde 
kopnak kabiliyetidir. 

Her hangi Yath bir adama •ah 
babacıjım •• J • diyerek yanatan 
Vehbi adamcafızın vannı J.Oiu· 
nu almadan dönem emektedir. 

Polisçe yapılan tahkikatta bu 
kumpanyanın aabahleyin gayet 
erken 1fe baıladıiı ve ıeç vakit
lere kadar çahtarak manitacılık 
IUl'etlle soymac:hk adam bırakma
dıklan anlatılmııb. 

Bu pbeke azasından Oıman, 

' 

YARIN 

Kambiyo listesi 
-•i-o=i«• 

13orsa ve bankaların 
rnutalaalan · 

Maliye vt.kiktl kambiyo ihti
yaç liıteıfnde tadilat yapılma11 
için bankalann ve kambiyo bor
ıasının fikrini ıormuıtu. Borsa 
ve bankalar bu huıuıtakl muta
laalannı vekllete bildirmltlerdir. 
alman mal6mata göre yeni ihtiyaç t 
liıtesl bir iki r&ne kadar tatbik 
edilecektir· 

Resim sergisi 
-->~-

Bugün t~lebenin eserler 
teşhir edilect·k ı 

GOzel aanatlar (akademlıinde 
yarın bir bir resim aergiıl açıla
cakbr, sergi talebe ıergiıidir, ta
lebenin bir ıene içindeki f aallye
ttnl göıterecekttr. 

Sergide talebe tarafından ya
pılmıı bir kaç büıt te [vardır. 
Sergi aah IÜll6nde11 iUbaren u
muma açılacalctır. __ ,, ............ ,.. ....... -
Darüşşaf akaya terkedjJen 

arsa ve binalar 
Heyeti velcfle bir kaç ıene 

evvel, darütl&fakaya bazı bina 
ve arsaları ler"ketmeie karar 
vermJıtf. 

Bu binalar tdarei huıuıiyeye 
ait üç medrese ile vakfa aft üç 
araadır. 

Bunların fer• I muamelAb 
yapıhnııbr. Bundan baıka bina
nın önündeki ana da mektebe 
kalbedıldifi lcin mektebin cebh.,ıi 
cadeye doğru Uzanacakbr. Mek
tep ldareıi bahçeyi ıeni.tletllrip 
bnraıını teıcire ve kGçilk bir 
orman haline ıetirmel• karar 
vennifttr. 

Ankarada bir sanayi 
sergisi açılacak 

Y aJcında Ankarada lbir ıergi 
açılac:alrttr. Bu ıerstye memleke
timizde bulunan ıtnal müeıseıe
ler itllrak edecektir· 

Ankara aanayl ıerglsl lçln sa
nayi· hlrllif hazırlıklara baılamııtır 

Liınandaki nakliyat 
tarifeleri tetkik 

ediliyor .. 
Linıanunızdaki nakliyat tari

f elerl tetkik edflmektecllr • Şirketi 
hayrf Yeııtn tarlfeıi talı günü tari
fe komiayonu tarafından tetkik e
dilecektir. 

lsmall •e Cemal yakalanarak ad
liyeye te.lim ectıbnittlr • 

Yalnız Vehbi evvela polisçe 
yakalandıfl hnlde, bir memurun 
elinden kaçıp kurıulmala muvaf-

f akfolmuıtur. 
Şimdi ikinci ıube memurlan 

V ebbiyt aramaktadır. Bu uıh ma 
nttacının lıtanbulda oturdufu d6rt 
ev varcbr. oda yakalanırsa daha 
cok kimseler dart manltaclnın 
ıerrinden bala• olacaklardır· 

Bir kaçakçı yakalandı 
· Muıtafa ;,ın111de bir kaçakçı 

Kırklarelinden ,ehrhntze aelirken 
trende yakalaDJ111fbr • Kaçakçının 
çuvalında 2,686 defter ıtıara 
kağdı yakalaoJllllbr. Muıtafa 
zabıtaya teılim edtlmlıtlr. 

Hırsızlık vak 'alan 
ı - y etildlrekte: 1 S numaralı 

eYde oturan madam Elenlnln 5 
samoı kaııtını çalan terzi Çlratı 
Ômer Jakalanmıfbr. 

2 - Sabıkalı IMuhtddın bGJlk 
çarııdan kasele çalıp kaçarken 
derdett edilmtıttr. 

8 - Nııantaıında yeni mahal
lede 93 numarall evin kapııını aç
mafa te19bbüı eden deniz hıraızı 

VA1T 

Orhanı pek periıan bir halde j 
Beyoğlunda yakaladım. · 

- Ne oldu vavrum dedim sen 
adeta morminlmanlar gibi olmuı-
llln. 

Gözlerini kırpb taıkın ıaıkm 
bana bakb. 

- Ôyle doıtum öyle. 
Suıtu bana bakU. 
- Haydi yürü dedim. 
Kolkola Taksime çıkbk. Bu 

1e11lz : süldit\i onun boğuk sesi 
bozdu. 

- Evet morflniman oldun; 
biliyorum çok büyük bir hastalık 
fakat ne yaparsın içimi kemiren 
bu vicdan azabını dincllrmek için 
oldum. 

- Mutlak bir kadın için de
iflmi a yavrum hiç lnıan bayle 
ufak ıeylere kulak aaarmı. 

O aıabl aaabl ıiildG. 
- Bilmezsin. kardeılm o ne 

güzel ruhlu bir kızdır. Kaba batlı 
ne ben ne de u. 

- Hiç anlıyamadım Orhan: 
emin ol sözlerin pek karııık ya
hut ben anhyamıyorum. 

Yiirüye yürilye Ayaspapya 
ıelmiıttk; denizden doiru ıelen 
ıert, acı, souk bir rüzgir yüzü
m~n kamçılıyordu. 

- Bak aıylatayım dedi ••• 
Nermlni pek ldlc6k yaıtan tanı
nm; ben bahçede topaç çevirir , 
birdirbir O'JD&I' km O bebek 0,.

nardı. Yat1armua .......... ona 
olan brdet m1ihabbe\lm atka 
milnkallp oldu, fakat hiç bir za
man ona kalbimdeki hilleri ıöy
llyemedim. 

Seviyordum,, bilmem batir
larmıım hani mektepte benimle 
herkes alay edercli çünki fazla 
dalgındım dera zamanlan dalma 
yazmakla meııuldnm. 

En muhim meı' ele Nermin 
benim dayımın kızı almaıı ••• 
Çocuktum, cahildim, ıımdlld 
ablganhğım yoktu. Bir terl6 ona 
seni seviyorum diyemedim. 

Seneler ıeçtl babam beni 
elektrik mühendisi olmak için 

lbrabim cürmüm91hut halinde ya
kalanm11br. 

4 - Kaclıköyibıde Vııne ıoka
iuıda 39 numaralı Sıdıka hanı
mın hanesine m~bul bir h•nız 
lirmlı 2 manto çalıp aavuımuıtur 

5 - Oıküdarda Selimi Ali ma
balleıinde dülıer i Tevfik efendi
nin evine hıraız ılrmlt bazı eıya 
çalıp aavuımuıtur. 

6 - Sabıkalı dede Nurt Emla
ön\inde Geyveli lbrahim efendi
nin cüzd•nını çalarken yakalan
llllfbr. 

7 - Meçhul bir hırıiz köprüde 
Priıtlneli Hüseyinin cebinden 2 
liraıını çalmıtbr. 

8 - Kaı~ouulu Haıan na
mında bir ıahsın Uzunçarıı baıuı
da 17 8 liraıı zarfçılık ıureUle 
meçhul J>ır 1&hıı tarafından çalın. 
DHfbr. 

9 - Tavcı Fatma adi bir aaau 
f0f6r Şbluü efendiye tavcılık ıu
reUle 17 liraya aatmııbr. 
Kömürcü kasabı dövdü 

Mabmutpatada kasap Haaan 
efendi, kömnrcQ Ahmet efendi 
tarafından dövillmoı ve bir diıt 
kınlmııtır. Hlcliaenln sebebi bir 
alacak nıes'eleıinden çıkan kav
ıadır. 

Belclkaya gönderdi. Orada 
luıyla meıruldüm sonra bu 
bqka bayat için de Nermin! 
ta unuttum. Ondan yilz kat 
zel kızlar tanıdım, beraberce 
larca yaf&dım, ıezcllm ell 

Beı ıene sonra fttanbula 
nibıce ilk itim fayri ihtiyari 
rak onu sormak oldu. DayUD 
n11 öldilkten ıonra lttan 
durmam11 Adapazannclakl 
itne çekilmlıtt. Nermlnl 16 
mek için oraya gitmem 
lıtanbulda zorla dört sin • 
bildim, bir sabah 
hareket ettim. 

* Dayım bent ıörilnce 
rak boynuma aanlclJ, fakat 
nim gözlerim hep Nermlal 
yordu. 

- Bak koca adam o 
çapkın dedi; Nermin de bO 
zavallı anneıinin yerini tuttu 
kat o da kaçacak. 

- Neden dayı? 

- E yavrum ıeçen ay Dl 
tadık. 

- Ôylemt? diye baiırdull· 
Demek Neİ'Dlia bence 6 

t6 artık o bqkaıınm ola 
Yolda adeta senem ,o 

tum. Dayım: 
- Orhan aana ne olnfut 

rupaya akılb ıttUn senem 
dCln cliye benimle alaya 
Benim .. ,_~ 
IDUflu. Dayıma ne diye~ 

* Nermtnle ilk ı&qaze 
mizcle yıldınmla vurulmuf 
afaç gibi aallanclım. O 
Nermin hoı bir kız olmUflU· 

Onunla saatlerce mutclea 
bietuk, g(lld6k fakat içilD 
atlıyordu. Dayım yorıuadu. 

- Çocuklar bana mn.ad• 
yerek blzl yalnız bırakb, 
mala çıkb. 

Onunla batbap. ~ 
Nermin: 
-Orhan burada insan a 

vahıileıiyor, iabu senin 
etmem ama latanbulcla u 
yacak kadar danı ederdim. 
olur bana oradakileri de 6fl'el• 

Gramofon hot:b1r bluz ça 
du.Nermtn adeta kollann ar 
da hafifçe dam ederken 
belecaııdan titreyonla J'8lll 
sonra fazlaca kaçınbinı 
beni deli etmffll. Kea ritmi 

madım yanan dwleklanm 

penbe dudaklarına yapqtu~ 
o birden irkildi, • 
- Dellmi oldun, Orhan 1 
- Hlyır Nermin ... 

ten beri aeviyonnn. 
Ona ... 1erc1ea beri lramlll'! 

MIJl•d~p 19ylerl anlattml• 
- Beo de seni •vm·..__.... 

ban, fakat geç kaldın, Dııaa..--
o da beni aeviJOr ben de _. 

De dealllm· 
Hıçkırarak batmı 

koydu. Defalarca lplfttk 



,. .......................... ~ 
: KtJQtiK HABERLER : • • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

l'evziat 
Gayrı mübadillere tevziat ko

misyonu Reisi Salih B. dün bir 
muharrirlmize emlak tevziatı hak
kında Maliye Vekaleti tarafından 
kat'i bir emir gelmediaini birkaç 
güne kadar bir emir geleceği 
~ldinde olduğunu bildirmiıtir. 
lzn1ir hapishanesindeki 

111evkuflar 
Yapılan iteftiıler neticesinde 

İzmir haplshaneıinin iyi bir vazi
Yelte olmadığı anlaıılmııtır. Bil
haaaa bu hapiahaoedeki azılı mah
kG.mlar zaman zaman muhtelif 
vasıtalarla tabanca, demir kes
nıek için eie elde ederek firare 
teıebbüı etmektedirler. 

Bunun için Adliye vekaletince 
hapiıhanedeki azılı mahkümların 
diğer vilayetlerdeki hapishanelf!re 
nakline karar verilmittir. 

Mahkumlardan b!r kısmı De
nizli haptahanealne bir kıımıda ls-

' lanbula gönderilecektir. 

1 Haf tada 78 hırsızlık 
vakası faillerinden yet-

• 
nıisi tutuldu 

Polıı ınüdirlyeU iıtihbarallnca 
teıbıt edilen kayitlere nazaran 
•on bir hafta zarfında ıehrimlzde 
149 vak'a olınuıtur. Bunlar me
yanında en ziyade nazarı dikkati 
celbeden hırsızlık hidlıeleridir · 

Klnunuıaninln onundan bu ıa
baha kadar 7 8 bınızlak olınuıtur. 
Hırsızların mOhlm bir kıamı cür
nıümeıhut halinde görülmüı ve 
Yetmtıi mütecaviz hırsız derdest 
edilip adliyeye ıevkedilıniıtir. Bu 
78 vak'a kamilen yol üstünde ya
P•lan yankesiciliklerle ufak tef ek 
ev hınızhklarıdır. 
6 p;:- bu hafta içinde 20 cerh 
llh hakaret, 5 yanım, a in-

ar' 2 katil •ak' a11 olmuıtur. 
Zaaylrıca tram•ay Ye otomobil ka

arı y .... d 
1 uzun en de 15 kiti yara-
anrnııtır B 

h · u Yaralılar arasından 
aıtanelerde vefat eden 4 kiti 

vardır, 

Bükreş Darülfünunundak 
Türk gençleri 

Btikreı darülfibıuftuncla tahsil 
etmekte olan Tlb k aençlert keneli 
aralarında btr cemiyet Y&Pllllflar
dır. Bu cemtyeun lımı .. Tlirk ,, .. 
dür. 

Bükreı darülfünununun Türk ta
lebesi yeni harflerle birde mecmua 
neıremeğe karar venniılerdir. 

Türk cemi yeti azaları milli 
bayramlarınızda g ö ğ ü ı le r in de 
Tilrk rozetleri olduğu halde do
laımaktadılllar. 

Deniz ticaret mektebinin 
bir ~ika yeti 

Ticaret odası bu meı' elede deniz 
ticaret mektebine yardım etme
mlıUr. Halbuki mektep ldareıinin 
bu sene yeniden tealaat yapmak 
için tasa vvurlan vardı 

... meyanda bir de mektep 
aemlıl alınacak, Akdenlade btr 
tetkik ıeyahatı yapacaktı. Deniz 
ticaret mektebi, sahil ticaret 
odalarının mektep idareıfne karıı 
maddi bf r alaka göstermediğin
den ıtkayet etmektedir. 

!IU GtiNKfi HAVA 

Dün azami hararet 2 aa
garı 12 idi. Rüzılr ekıerl

Y•tle poyraz esecektir. 

Buliln karlı olacaktır. • ....... 

Zirai istihsal 
->l'~--

Şehrin1izde yakında 
koopratifler teis ediliyor 

Zirai koopratiflere her yerde 
olduğu gibi ıehrimizde de ~!ehem
miyet verilmektedir. 

Zirai lnkiıaf namına evvela 
kredi meı' eleıi gelmektedir. Bun
dan dolayı Ziraat bankası yakın
da zürraa kredi! vermek ıuretile 
bir an evel Zirai koopratiflerin 
ıehrimizdede tee11üaüne çalııa
caktırt 

Bu münaıebetleZlraat banka
sı lıtanbul ıubeai erki.mndan biri 
demiıUrki: 

Memleketimizin her tarafında 
küıadı mukarrer olan ziraat kre
di koopratlflerinin İstanbul ıaha
ıına da teımlline çalıııyoru7..Koo
peratifinl mıntakamıza dahil zira
at müstahsilleri istifade edecek
lerdir· Bunların biran eYvel tesi
si dü~ünülmclttedlr. 

---- -·---
SahH saf e,~~et~ . ( -

karadenizdeki f enerkre 
yeni bir şekil verilecek 

Vapur kumpanyaları Karade
nizdeki fenerlerden Deniz ticare
ti müdiriyellne tiki.yet etmtıtir. 
Fenerler fdareıi bu tiki.yelleri 
nazarı iUba.re almııtır. 

Aldığımız malumata göre f~ 
nerler idareıi kara.deniz limanla
rındaki bazı fenerleri değiıtirec~k 
ihtiyaca • uygun bir ıekle getire
cektir. 

1 

Bundan baıka bazı limanların 
ehemmiyeti artmııtır. Bu liman
lara da fen erler konulması icap 
etmektedir. Esasen fenerler ida
resi fartnamesi mucibince bir li
manda fener olsun olmasın her va
pur rene fener masrafı vermefe 
~cburdur. 

Limanlara konulacak fenerler 
bir heyet tarafından tetkik edile
tir. 

------------
Sisli havalarda düdük 

çalınacak 
T ahllaiye idaresi ılali havalar

da vapur kazalarına mlnı olmak 
iizere düdük çaldırmak için teai
l&l Yapnuıtır. 

YARIN Sahlf e G 

Bir tashih! f b k rl11a l///J••·······················' Esna an pasınen se - I' . .. ~ 

.- •):--o•:<-
yesi 500 bih lira oluyor 5 ŞIKA \ 1ETLER 1 

Esnaf bankası ıermayeı~nl =••• •••••m••••••••••••a••••••! tezyit etmeğe karar vermiştır. 
Bu suretle bankanın sermayesi 

Fırka divanının dün neıretti- 500 bin lira olacaktır. Banka 
ğlmiz tebliğinde bazı hatalar ol- sermayesini tezyidi için uca.ret 
muıtur. müdüriyetine müracaat etmiftır. 

(1) Numaralı madde ıu suret- l)arülf ünunda 
le baılamaktadır. Darülfünun Sömester tatili 

İzmir tayyare n1es'elesi 
Şehreı11anetine 

Semtimizde bulunan çlnar a
ğaçları on :seneye ydkm bir ze-

bu gün baılamııtır. Subatın 8 inci 
"Tayyare cemiyeti, piyanko gününe kadar devam edecektir. makta olduğu gibi evlerimize 

satısı nisbetlerinde yüzde on ikiye Talilden bilistifade Hukuk ta- mazarrat vermekte ve havai keı-

mandan beri budanılmamıı ve te
hir dahilinde orman ıeklinl al-

kadar komisyon verilmesini her lehe cemiyeti Sofya. Peıte, Vi- mektedir bu husus hakkında iki 
tarafa müsavi olan tamiminde yana ıehirlerinde bir tetkik sey- senedenberi alakadar makamla-
kabul ve tebliğ etmiı ilah.... yahatine karar vermlttir. ra resmen müracaat edllmit lıede 

(2) numaralı maddenin niha- ]{onf rans k b h 
gerek fehremaneti ve gere a -yetinde ise.. Türk ka<lm birliği11dr11. - - 1 

iz ı 0 kanunusani cuma gun~ çe er müdiriyetinden bir netice 
"· · · Bu cihetin 1927 deki - Mitigden dolayı tehir edilen yerlı elde edilmemittir. Gazetenizin 

mir ıubesi heyeti idaresinin reı- il r hakkında konferansımız tavassutunu rica ederiz efendim. l ma a . _ -
men iltizahi görülmüıtür. ,,cüm e- 20 kanunusani pazartesı gunu rasnm' n Mulıtan. Kırkçt:§llll' Mukları 
sindeki istizah kelı·mesi sehven t ıs de Birlik binasında Neba-

/ 
l' ı{ı Kti 

~:ı hanım tarafından verilecek~ir rı.::u ur . ,e:<ıi, lf wsamclti11, ı.llmln a -{istiİan) olarak çıkmııtır. Hanım ve Beyefendilerden teırıı- =mı, /Jakkı. Abdıilmllalip. Ziya, /la-

ti~~a~:~~ _ ·- ~~~ ~e~ri~n~i~r;ic~n~. ~e~d~e~ri~z~. ~~=~~~~~:;"~m~. ~.--\~. :~i=~·~J~Jt='lı=ç=el~, =T=a=lıı>~·it~ı,~ll~u~sc=11~1/~lı~ıl9!S/\·i 
Tasarruf derken PERTEV 

Geçenlerde Oktruva idaresin
de vukuagelen suUstUıtal tahkı
katını idare eden müfettfılere 
750 ve beşer yüz lira gibi ikrami
yeler verilmesi hakkındaki karar 
dedikodulan mucip olmaktadır· 

Filhakika talimatname muci
bince kaçak oktruva efyaıı ya
kalıyanlara ikramiye verilmekte· 
dir. Fakat Emanetin her hangi 
bir daireıtnden farkı olmıyan ok
truva idaresindeki bir tahkikat· 
tan dolayı müfettl§lere ikramiye 
verilmesine lii2unı hissedilmesinin 
sebebi htr Uirlü anlaıılamamakta
dır. 

j.~· oLONYA 

SULARI 

/ Müf etttıler vakit vakit müh- ~ % 

telif dairelerde tahkikat yaptık- ~ ~ 0 ~.f'l'H1, .... ~_..,. 

~:'.~~~::u~:~'.1~;~~~0:.~: ŞEKLEN TAKLİT EDİLMİŞTİR 
dile~:=k~kr== :.-:::::.:~:;i- Yalnız her taklit edilen ıeyde (oldufu gibi KREM :ER-
fosi ancak bu kabil itler hakkın- rJ~EV ın de pek milhim olan havaaaını taklit edemediler. paaen-

11 de tahkikat yapmak dır. Cemi- uaanJ 930 dan itJbaren KUTU derunundaki KREl\ı 
w bet-.ı• d ba la aleyh 1 Klnua b aJ.n.--

ye. -aJ'e azasın anzı n- ~ l'EV Şeklinde görOldüjü gl i Yeni Tilrk yazıaı Ve uuuu-

da buıaa muvafık görmemekteve I ER 1 ek zarif kutular~ derununda olarak ıatılmaktadır, 
billı•11a EmanetiQ tasarruf için dan mamu p ERTEV 

yum k kutular derununda ve KRE~1 P e çar~ler aramakta olduğu ıu ııra- fi abatt tene e 
laraıt. bol keseden ikramiyeler ın . .. bih ambalejlar ile KRE~1 l:>ERTEV namı tahtm-

çok muta l .ı_ dağıtmaıını doğnı bulmamakta- az 1 bir kremi teklif ederlerse kabul etmeyiniz. Kutu ha 1n ... 
da herbang .. TEV da~ dırlar. • KREM PER yalnız alumtnyumkutularderunun J 

Gerek bu mesele ve gerek haklikıdil gelmektedir. ~1UHTEREA1 EHALİNfNpek çokmO-
mütaaddit resmi dairelerin veki- ıma e e · · REMİN 
leUnl yapan Emanet vekillerinin errebl olan KREM PERTEV yerine kherHANGI BiR K tff 

C -iyeti b 1 dl ede c 1 tına maruz kalmama için bu oktaya bilhaaaa a vaziyetleri eaaa e e y naboı teı ra 

:ıRAGAN S- A- R-A- , 71---' ~ALİ ~UAVI Hadisesigg A1uharriri: AYHAN 
----~!.!.:...~~~ıc.!.lB~A~S~~K~~LTEFRiKASI~ ~ 

mevzuu bahsedilecektir. ehemmiyet eylemeleri :lca olunur. 

..... 152 --

Sana iki beyaz mectdı " E" 
Yat oibt k ye Var. Beıiktaıa oeçip döneceginı. ger 

• ayarıan dön(i t 'k • b U n 
ıözGn . kıs 1 e ı i beyaz mecidiye da a var. :ıu 

K ••ı razunıaın oilum! 
leanu böyle " l 

nın a.vcu i ln ıoy eınekle beraber iki meeıdiyeyl kayıkcı-
•alaı önün~ :. bırakın:ıtı. Gidip kayığı çekeyiıD· Dfaerekten 

x e ı kayığına doğru koıtu bi ·kı dakika ıonra ka-yıısı getlrmııu Kl · rı 
G" ea.nu binerken : 

- oreyim •elli k 
kacakıın uı gibi ... Fakat dönüıte J{uzguncuga çı-

emrlni ve d· Al 
- Kuz r ı. i Süavi ıle Haıköylil: 

ıuncukta bekleriz! Diye kar 1 k d 1111 üstünde ka-
yan keeyıfın ardınd • an ı e 

Bakalım Ki an ıealendller geriye döndiller··· 
eanu neyapacak, nelere nuıvaffak olacaktı ? 

Beşinci fasıJ 

Kleantı Filih ' ı· Ah 
d b e ı tnfl't Paıanın konağına gittiği zaman 

a a gece Yarııı olmamııti. Şafak ... ökmealne bir kaç ıaat' 
~ardı. Filibeli Ahmet Pata konıım:u avlusunda idi : iki mu
acır Talikaıına at kotan aıkerlere kumanda ~iyordu. Kle

antia konak bahçesine kanter içinde glrmtıtl. 

- 149 -

Kleantinin mütalaasını tasvip e"tıiıtl: , 

Vallah Azizim düıünOe ve endiıelerlnize ben de •ıtirak 

S. bilirsiniz amma. gidip tekrar buraya dönmeniz ediyorum. ız 

1,. t vermeniz lazımdır, Eveli kayık bulabileçekmiıi-bize ma uma 
nlz. Ne ile gideceksiniz azi~im! 

Ali Jfıavi efendinin bu enditeıi pek muhik idi. Kleantinln 

k esi oradan Filibeli Ahmet Paıanın konabına Beti taıa geçm . . eı 

k eriye dönmeıi uzun ııta. gitmesi te rar g 
Sonra bir de (Kayık) bulmak meı'eleıi vardı. Kuzguncuk 

lıkeleıinde kayık bulabilirler miydi. Alı Suavi efendi entliteıl
ni açık açık söyledi. Buna Hasköylü Hacı da ltUrak etmiftl. 

Hacı ıu tözleri söyledi. 

_ Abe efendim. Niye ~ayık filan düıünüyorıunvz! kuzıun
cukta kayık bulamazsanız. Fakat, ben ıize timdi (Beyler Beyi) 
iskelesinde iki çifte bir kayık buluruın. Hem kayıkcı da bizim 

kızanlıklı bir hemıeridir. 
Ali Süavi ile kleanti: 

Ya ... çok münasip olur. Dediler Haıközlüye hemen kendi

. 8 lcr Beye götürmesini söylediler. Kleanti oradan kayıııni ey 

b rek karııya geçecek, Filibeli Ahmet Patanın konafına ga ıne 

. k hazırlık hakkında etraflı malumat albktan~ ıonra tekrar gıdere 

iye dönecek haber verecekti. ger 



YARIN 

şen ve daima sıhhatıi gezenıer Bilecik rakısı içenıerdir 

SELANiK BANKASI 
1888 de teıiı edilmitlir 

Merkezi umumi. İstanbul 
SERMAYASI 30,000,000 FRANK 

TÜRKlYE ŞUBELERi 
Galata, 1ıtanbui, 1zmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yuannistan Şubeleri : Seli.nik, Alina., Kav&la. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
akçe üzerinden heıabab cariye, çek muaır.elatı. 

mA .... ! .. •J .. !. ........... ! .. !. .................................... ! .. !••!~! .. !t.. ......................... . ............... -... -... ~ .- ... -.... ~ . . . . . . . . .. ~ .... . 
i OSMANLI BANKASI ı 

~· SERMAYESİ : 10,000,000 ingiliz lirası ._.. 
• 6 
..... İstanbul açenteliği - Telefon: lstarıbul 1948 •? 
(. Beyo~l n daire~i - T elefon Reyoğl n 1303 ,. .... 
+ Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya •!• 
~· hesabı cari auretile avanslar, poliça ve iskontosu. ~i• 
? Türkiye cümhuriyetinin baılıca ıehirlerine ve memalik! •:• 
: ecneblyeye ıeneclat, çek, itibar mektupları ve telgraf •:.• r emlmamelerl inalib. . ·ı.· !l. -~- ••• -.. ... x...: .. :··: .. :··:··: .. : .. : .. : .. :··: .. :··: .. :•<••).:.C••:..:·•:4• 
............. ~ı••••··········' , \ . . ~ 

Bilcüml~·ü~~~~~a~~at~~n~~~~t işleri E 
kernalı sürat ve enıniyetle ifa olunur. ~ 
MALI ve lDARI iŞLER DAHi f AKİP EDlLlR ~ 
Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 

Telefon: Beyoğlu 4515 ~ 

.--•• --•• --.-.-.~.~~,~~·~=yy .. ~ ... ~~ 
OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pafa Hastahanesi Operatörd 

İstiklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 

Suriye hon N°: 8. 
Telefon: Bey : JG/5 

,,-------.... 
1 Seyri sefain 
-----------· 

Merkez acentası: Galata 
Köprü ba~ında: Beyoğin 2392. 
Şube acantac;ı : ~Iahml!diye 
hanı altında İ"tanbul 27 40 

fi§§g§§9~~g~~+++§§99~~~~~ 
fİJ') •• • • 

~ TURKIYE iŞ BANKASI 
~ Sermayesi: Tamamen . tediye edilmiş 4,000,000 Türk 
;.o ~1erkezı unnınıi: ANl{Al~A 
t$J ŞUBELER: 

~ Ankara Adana 
İzmir-l\'lersin sürat 1 Istanbul l"rabzou 

postası ~ Bursa Balıkesir 

Ayvalık 
Zon cruldak 

ö 

Kayseri 
(MAHMUT ŞEVKET PAŞA) Q.;'1 !zn1ir Gireson ~1ersin 

vapuru 21 Kanuıısani Salı 12 de ~ Sanısun Edrenıit _ 
Galata rıhtıınından hareketle Vı/l,J -

t;arşanıba sahalıı lzınire ve ak- \ ~ BÜTÜN BANKA MUAMELA il YAPILIR 
şamı f,,,ınirdı.>n hareketle (Antalya, (§9§~~§~~~9~~§~~§§'99~9~ 
Aliiİ)C, Mcrsin)c cridecek ve ....... ~~ • • • • ~~~ 
dönüşte (Taşucu, A~ıamur Ala-,· FELEMENK BAHRi. C:EFl•T 
iye, Antalya, Kuiadası ve lz· T '1.1 

mir)e uğrı}arak gelecektir. + B A N K ~ S 1 

.f~ DEA[ 
KD 1 S E iV ALA R 1O1 R 

.,, ŞARK,MALET HOLASASI 

' -

lı tiha, kuvvet ve •ıhhat içiıa 
en müessir devadır· Bilumum 
eczahanelerde bulunur. Umumi de
poları Somonu fabrikası telefon: 

Beyoflu 583, ve 1ıtanbulda Ek
rem Necip ecza deposu, Telefon 
lstanbul 7 8. 

A Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1, 125,000,000 

Y ihtiyat akçesi: 3,000'000 

+ lıtanbul merkezi: Galata kara köy palaıta. 

4. İstanbul ıubeıi : Yeni postahane ittisalinde Alalemct I han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar 

T olunur. .... ~~~ .. ~~~~~~~~~ 
ÜSKÜDAR BANKASI 

100,000 LIRA SERMA YELİ TÜRK 

ANONİM SİRKETİ 

Esnafı himaye makı:ıadile tc~kkül etmiş milli bir mües· 
sisedir. Müsait şcraitle tediyat kabul eder ve mutedil 
ikrazatta bulunur. 

Merkezi: Uskildarda iskele kurbnnda 
Tel. K<tdıköy .)90 

~-----------.. ' ... ·····••ıa••·-·········· •• • 
BAl<US Raı'ısı ili ~iacı Arif zad 
~------!-.--lli-'ml 1: . . -----------m : Isnıail Hakkı 

Ah Ekber 
Tayyare biletleri ve kırtasiye 

Umum gazete bayii 
Çemberlitaı civarında 

N. 2 dükan ..,. 

l • • • • • • • • • 

Tayyare biletleri ve 
umum gazeteler bayii 
Çarıikapı N. 68 dükin 

=···················~······ 
Beyazitte tramvay makasın 
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Ôç arkadaı Haıköylünün kulübesinden dııarıya çıktılar 
L1ler Beye dofru ilerlemeie baıladılar. Beyler Beye yaklaı
bldan zaman (Sultan Aziz) in Franıız imparatoriçesi ( öjeni ) 

Je tahılı ettiil sarayın yanından ıeçtil~r. 
İtte bu saray uzun seneler ,Türk elinde ıefahet süren Abdü

laziz banın en sevdlii bir yer idi. Ali Sdavl ile Kleantt burada 
ıultan Azizin hal'i gecesini hatırladılar gerçi ( Siiavl ) efendi 

o zaman lıtanbulda delildi. Fakat Kleanti orada idi! Herıeyi 
16zlertle ıörm\\ıçeılne bir bir biliyordu. 

Sarayın._önünden blrıey söylemeden geçtil~r. Arlla taraftan 

Beyler Beyi lıkeleıine geldiler iskele civarı kap karanlıkb 
Jalıuz deniz kenarında ki salaıımıı kahvenin çardağında küçük 

bir fener yanıyordu. Hasköylü: 

- Orada adam vardır. Allah" vere bizim kızanlıklı olıaydı 

~. aunlclanclı. Evet Haıköyliin~n tahmini yanlıı d-ıtldı. Ora
da •claaılar vardı. Bunlarda mayıs gecesi ıalaıta oturan tatla 

tath sohbete dalan kayıkçılardı. 
Huköyl6 'karpdan: 

- Abe Kızanlıkb Orada mısın Diye ıeılendi: 
Haık6ylbye hımhım bir aada cevap verdi : 
Senmlıln be ••• Hanaf rüzı&r attı seni olan gavur diell ? 
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Hasköylü a1dıı1 cevap üzerine yanındakilere ,öyle dedi : 

Gavur herif burada. Hiç keder etmeyin. Efendiyi yarım ıa- · 

atte karııya atar vesıal&m! 

Kleanti kayıkçıların toplu bir hatde oturdukları yere kadar 

gitmek niyetinde deilldi. Böyle birfeyin çok mahzurlu olmak 

ihtimali de vard•· Heınen böyle olmasa da kendilerinin kim
senin görmesini iıtenıiyordu. Dedi ki : 

Hacı ala o adamı buraya çağırmanız iyi olur. Bizim büraya 

· geldliimlzi kinı•e görmemeli, hiı•etmemelidir. 
Alı Süavi efendi : - Evet öyledir. Haydi Hacım bir araya 

kadar zahmet el· Yahut herifi buraya çağır. 
Haıkoylü kayıkçıya kaaııdan karııya ıeılendi : Kızanlıklı 

kayıkçı eski arkadaıının ıeılne koıtu. Hacının yanında Ali 

Süavl efendi ile Kleanliyl görünce vakitsiz bir yağlı müfteri 

yakaladığına kani oldu. çünkü iki müıterinin de üstleri bar 
ları mükemmel, yep yeni idi. Kayıkçının keıkin gözleri büyük 
bir alııkanbkla bunu ıeçnıııu. Nazederek ı 

- Bu yakıt müıreriml olur ağam. Sabah ola hayrola! 

Diye mırıldandı. Geldifl yere gltmeie davrandı. Kleanti 

kurnaz kayıkçının bileğini yakalayıp ııkmıtb : 

- Bana bak yoldaıım. Şimdi kemküm edecek sıra değildir. 

Ali Ekber 

KADIKÖY iSKELE OZERIND 
LOKANTA, GAZİ 

ve 

DANS SALONU 
Hergün müzik, danı, eğlell 

Cun1a günleri ayrı 
variyete numarala 

Hergün 18den 24 ve cuma 
leri 19 dan 24 

'ı ,'y ARIN,,IN T Al{Vİ 
Pazartesi Kanun..;' 

20 1930 

Namaz Takltlerl 

sabah öğle ikindi akşam yatsı j 6t 
7,22 12,2514,5511,10 ıs.~ 
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