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- · 
~Bir gazetede çıkan açık resim Süruri 8. İlk Amerikah bu mudur? 

--· •+'~ .... ~>t~1--

Dün Akşam refiklerimizden biri y·ine acayip resim-
ler neşrine başladı. Henı garip henı yazıktır! 

~-
I3u mes'eJe yeni bir Bir İngiliz seyyah, Amerikada orn1anlar arasında, 

safhaya girdi insana fevkalade benziyen bir ınaymuna 
Evvelki günkü nüshamızda tesadüf etıniştir 

Beykoz malmüdürü SürlP'i B. in lngiliz seyyahlarından Fransız 
1 

Şimdinan kazasına tahvili esba- de Loyfun fikrine göre ilk amerl-
bının amillerini kaydetmiıtik. kalı insana benzer bir maymun 
Def terdarla Beykoz malmüdüril olmuıtur. Bu seyyah cenubi Ame-
arasında cereyan eden bu ha.c!iıe- rJkadelVenezuelada vasi ve bakir 
nin şahsi bir inffo.lden neı'et et- ormaalarda tetkikat icra ettiği 
tiği iddia edilmekte idi. Memurin esnada tıpkı insana benzer iri bir 
kanununun 4Z inci maddesinin maymuna tesadüf eyJemif, bu 
Vurdi~i salahiyete müsteniden mühip mahlukun taarruzuna ma-
Süruri B. Ankarava gitmiıtir. Bu ruz kalmıı, ve parçalanmak üzere 
münasebetle Defterdar B. in bu iken hamil bulur-duğu tüfek sa-
nıesele hakkında bizi tenvir etme- yesinde kurtulmuıtur. 
sfni hakiki bir va\andat ııfatıla Seyyah (Fransız) bu müthis 

1 kendisinden talep etmlıtik. Biz vak'ayı §Öylece naklediyor: 
bu meselenin iç yüzünü Jlek haklı Cenubi Amerikada V enezüella 

Açık saçık · 
klr •&1ata11 b~e~nyat yap~ak artık bir moda halini geçti de bir 
lllıez llllla b;r r azanç yo u oldu. Bu gidiı pek temenni edil
gf rlyor. azda bizde irfan tellkkislni göıterir gibi bir ıekle 

Çünkü bir ak fi 
yarınki aüıılQk ~a~al.,: ~lmkfzden aldıiımız bir kılite hakkında 
katlert e z 0 uyunuz. Bu mak l b · 

ıneydana vermesi ve bu 'b a e ırçok açı hakı-
itnt 16ylenaeıl iUbanle ayrıca dik~ıa.ti netriyatı kimlerin idare etti

e ıayandır 

Bus Bankasmda bir t~ne Türk 
Nekadar teessüflere şayandır ki ]~ 

Bankasında bir tane Türk "oskoca Rus 
buJunmaktadı memuru 

İKTISATVEKfriB ~-""•~··-
--:-~--~· ~EYiN~~Ş~A~Y~ANITAlQ)İRTE . 

Ecnebi tlrket ve Bankalarda larda (R ŞEBBfiSLERt 
Türk memur kullanılmasına dair bütiinn 8 usk) 81 ankasının vazfue-t' 

1 an e arat ~ ı 
o an neılyatımız Hükumetin na- tekilde bulunnı k 8 1 çıkartacak 
zarı dikkatini celbetmi•tik. Anka- kay.dedeliaa ki aRtadır. Teeısüfle 

h ll' ua Bank 
ra mu abirlmlzden aldığımız bir m~mur kadrosunda: ( Y asının 
felefon haderlne nazaran bu hu- bır l'ürk b l alnız 
ıuıtakt netrfyatımız btlha11a An- olduğu tah l J unınakta 
karada layık oldufu ehemmiyet1e tir! HaJb ka,< <~~ etıniş-
ka11ılanm11br. < u 1 1 urkler· 

TGrklyede bulunan Ecnebi dostu ~anınan l~usJ 111 
prket ve bankalann me'mur bu şekıJdt kendi k arın 
kadro ve de fterlertn1n ctdc1t bır rını Türklere apıla-
ıekllde tetkik edilmesine v b 1 v b" kapan1ası 

ır l d T e u- ço { a gır ır n-.. ' 1 
k ra ar a ürklerln lıtihdam • .o.ues e e teşkil 
olunmaıına daJr tedbirler alınma- etnıektedır. 
ıına karar verllmtıtlr. Biz Ruı B k 

A k k an asının T" k , 
n ara muhabirimiz, ayni za- ~ur ullannaamaıına ev qr ıne -

manda lktııat vekili Şakir beyin ınanmak istemedik. Fak~temirde 
meseleyi kemali ciddiyetle tetkik ~idı:~::~ki~at nıes'el~nin ~~i!: 
etmekte olduğunu bildirmektedir pek . g" lğosteınektedır. Bundan 
IK · uze anlaıılı k 

hsat vekili Şakir beyin himmet Türkleri k il yor i, Ruslar 
1 fk u nmı..makla T .. 

ve gayret erine Türklük namına e arı umumiye . . . urlc 
teıekknr olunur dirler. Hatta fnc~ıtmnıi 11°citınekte-D ' ' 1 1 erdir 

ller taraftan dünde ecnebi --·l>-l!>f~.!..__ •• 

Bankalar hakkındakı tetkikatı- Kasırga 
mıza devam ettik.Dünkü tahkika-
tımız neUceıi maalesef çok acı Madagaskar, 19 (A.A.) 
nbeltceler göfterecek tekilde M Umumiyetle Yerlilerle meskiln 
ulunmaktadır ananara ıeh?'fnfn hemen y · arısı 

Dün tetkik ettlifnılz Banka- gayet fiddetli bir kasırga netice· 
ılnde harap ohnuttur. 

olarak ögrenmek isterken dün bir ile Kolombia hududu üzerinde 
gazele tekrar Süruri B. in sarff- bulunan cesim bir ağaçlar arasın-
yatındaki yolsuzluk neticesi ola- dan dehıetli bir mahluk göründ(l. İlk .\meriktılı 
rak Şimdinan k .... asına tahvili D dik d ellerini göğsüne ... ~ im uruyor, üzerime yürüyor idi. Arkuındaa 
nıemuriyet etUrildıx:anı yazdı. hidd t e gazap içinde 

g• vuruyor, e v ayni tekilde dP'er bir mahlPk 
Muhasebat müdüriyeti umu- k 'di 5 

i bütün kuvveUle hay ırıyor 1 • meydana çıktı. 0 da bana dotru 111 si ve blllaasa nalı1ye muhasebe h · k k 
"'d Gözleri parlıyor, çe reu or unç yürümeğe ba"ladı, tehdltamfz bir 

m.u ürü bu kadar zaınandanberi d ll' 

k bir manzara irae eyleyor :f i. tarzda haykırma>1.a koyuldu. Bu-
evra ı tetkik etmemff ise ve bu Ik 1 h d li a 

ı f karıımdakinl i a zn a yer nun üzerı'ne yanımda bulunan yo suz ıar iyatı görınemif ise bu 
h k b 

vahcilerben biri zannettim. hizmetkarlarımdan biri ateı etU. 
uıusta a ahat klmindlr? Yoksa ll' 

h b Derhal tüfenge sarıldım. Mü- Tüfenk ıesi bu mühlp mahlükları 
nıu asi f tenkide, evralunı tet- k . sal :r,... ,ı 

hı'p mahluk bili fa_ııla h_ay ~-or_ Devamı 211cı u, ıwe 
kıka merci olanlann ıtmdiye -

kadar süktltu ne gtb• bir gayeye s T-er-kos '"ış·ınde bir ı·he mal varsa .. 
istinat etrnııur. Scirabllirıaiyiz.? 
Defterdarlık rn~10 vaztfosi 
varidatı vaktinde, hakkuk ve 
tabıilatın takıiıı.&.ı..1t tab.ile ma
tuf iken mükellef ve Divanı mu-

h asehata hesap ita.ile mecbur olan 
muhasebe mGdalrünü istihdaf edere 
vazifeılni büıno fıtfmal etmiyerek 
vedlvanı ınuhaaebatın aradığı hesap 

için divandan m61.let talep ederek 
varidat heıaplarını iki ay ıonra 
mümkün mertebe dür&t verece
ğini vadeden Defterdar Şefik 8.e 
iltihak etmekten ziyade teveccüh 
gösteren bir mevki yokınu ıdl.So
yor ve cevap fıtlyoruz. 

o~•ı. ===-
Ziya Bey 
~-

Polis birinci şube Müdür 
Aluavinliğine tayin edildi 

Poliı müdiriyeti birinci ıube 
ırıbdür mua vlııi 
YekaleUnde bu
lunan bat .-,
\rjn Ziya beY 
birinci 1ube 
rnüdür muavto
ltğine tayin e
dilmiı \re bU 
hususta D. v. 
dün İstanbul vi
layetine tebli· 
aat yapılnuıtıt• 

Polis biritu•i şube 
Miidüı· Mıwviııliği
rıe <ıscılt•ten layill 

edilen 
Zil'A lJE}' 

Ztya bey lataP
bul Poliı müdi
riyetlnde ytrml 
seneyi ınGteca•iJ bir zaman hiz-
metlerde bulUJ>llluf kıyıııetll za
bıta ınemurlanoı•ıdandır. 

Yeni vaztfetiııde de muvaffa-
kiyetler temeııJJ.l ederiz. 
~--~~~~_,..,..,.,.__~--~· 

Hakkı Şinasi Pş. 
Teftiş için Trakyaya 'gitti 

Halk f ırkaıı müf etti ti Hakkı 
Ştnaıl pafa dünkü ekgpresle Edlr
.neye gttmiıtir. Kendisi evvela E
dime 11raııyla Kırklareli ve Te
kırdaiına gidecek ve mahalli fır
ka vJllyet kongreleri tçtimalarma 
rlyaıet -yll7ecektlr. 

K;ıbahat Şehreına~et~ ~omiserininmr 
Nafıa konııserının mi ? 

Evelld günkil gazetelerden 1 nazaran Terkoıtirketbıia~Uyo-
birinde bir teJa-raf intlpr etmlt nanıeıt mucibince tlrkeU ko9trol 
ve bunda terkoı ıtrketlnln mali- hakkı Emaııelln deiU Nafıa Vekl-
yazının bltmeılne 3 ıene kal;!fı, lethıindir. Eier ortada thpıal 
1ımdilik fethi mevzu bahso a- edilen bir ~uıfe :varsa oda ~a 
dıiuU .bu hakkJn 3 sene aonra komfaertntndır. Diler t""~ftan 
eman~tçe iıttmal eclilebUeceil ıtrkeu feahetmek haklu da ne 
ve terkot ılrketlnin yolsuz hare- Yeni ne de eski kanunlaıEmeMte 
ketinin ıırf Emanetin kontrol va-
zifeılnl hDınü istimal eylememe- ait delildir. Binaenaleyh bu lfd>-
ılnden ileri geldiği yazılmıtlı• liıatta bir yanlıtlık olıa gerektir. 

Emanet nezdinde tahktkbtta Eaaıen bu telgraf hakkında Ema-
bulunduk. Aldıfımız mal6mata nete malumat gehnemtıtfr. 

'1-i , 

Gümrük kanununda tadilat -
Gümrük kannnunun 35 İnci ve n1üzeyyel 
kanunµnun 43 üncü nıaddeJeri tadil eaildi 

Ankara, 20 (Hususi) 
Madde ı - ıı nlaan 1834: ta

rihli Gümrük kanununun 36 inci 
madd~l aaaiıdakJ ıekilde tadil 

olunmuıtur • 
GQınrüldere gelen tüccar eı-

ya1J, gümrük idarelerinin bulun
duğu binaların dahil ve haricüı
dek.1 ambarlarda bir sene ve yol
cu eıyaıı nç aydan ziyade bıra
kı~· Antrepolar iJe çifte ana
ht.rb huıuıi ambarlarda bu müd
det iiç senedir, Fevkalade haller
de icra V ekllleri kararile uzatı
labtllr. Esasen antrepo iken her 
hangi bir sebeple ambara çevril
mif olan mahallerdeki eıya dahi 
antrepo müdetinden tamemen i.a
Ufade eder. 

Madde 2 - Günırilk kanunu-
na müzeyyel 7 haziran 1926 ta
rih ve 906 nuınarah ka~unun 43 
üncü maddt11l af&iıdakı tekilde 

taclll eı:UbniıUr • 
Otuabetinci maddede göıteri-

len milddetlerden ziyade gümrii
fün dahil ve haricinde ve antre
polarda kaJan Ulccar eıyaıı ile 

yolcu eıyası, alt olduju kaylt ve 
evrakta yazdı izahat veçhile güm
rük idaresince müfredattle ilAn 
edıldikten sonra gümrük memur
larından teıkll olunacak btr heyet 
tarafmdan müzayede ile ıatihr. 

Çabuk bozulmak ve telef ol
mak tehlikesine maruz bWlunan 
veya ıaklannıaıı tehlikeli ,,,. 
maırafb olan .. ya o~I 
~addede gösterilen ıQaüdd!~ 
ıtıneslnden evvel eıyayı ıAUr'n 

ıef· 1 , 
ıne er acentelerine veya tllQ~n-

dif er idarelerine veya nakliye 
vasıtaları sahiplerine veya onların 
yerlerini tutanlara haber verilerek 
yukarda göıterilen ta.rtlarla 
satılır. 

ihaleden evvel etya tabibi 
müracaat ederek giimrbk reımial 
ve •alr vergi ve reıfmlert ödene 
eıyaıı kendiıine verilir. 

Birinci ;ve .ikinci fıkralar mu
cibince 1a.tılan e,yanın tuta..,...n 
evveli. gümrük reıml, sonra sıra
sile para cezasından alacalı olap
ların hakkı, ardiye vezin Ocreti 
Devlete ait resimler ve verpler 
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Muzaffer B. in tavzih mektubu r'f~,r 
1 
~:a-= l!li~ :••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 

Müsyü Herman da birşey L1\."' ... "- 5 Ankara ve Ecnebi tegrflrı J 
söylemedig""" inden bahisle : ....................................................... .. 

? Bu cun1a yapılacak İKi firari ı Cihan sulhÜ 
vak' ayı tekzib ediyor. n1ühim maçlar 

19 kanunusani tarihli ve 37 

nuınaralı gazetenizde kadırgada 
bazı sui istimal olduğunu okudum. 
Namı müstaarla yazılan bu tezvi
rata cevap vermek için değil 
muhterem gazetenizi tenvir için 
bu yazıları yazmayı münasip bul
dum. 

Bunu her kes bilir ve takdir 
ederki mektep halinde ilk dafa 
umum daktilo sınıflarının müb
dei benim ve yetitdirdiğlm yüz
lerce talebede yine• tavassulumla 
yerleıtirilmitUr. 

Ozaman bu sınıfımızı açabil
mek için ne bütçemizde bir para 
nede sair varidatımız müsait idi. 

Heyeti hamiye ile görütülerek 
memlekette taammün edecek o
lan daktiloculuğu Türk hanımla
rı arasında tamim etmek için 
mes'uliyetim altında ~talebe vari
datile ödemek üzere borca maki
ne tedariki takarrür etti. 

Bende (Koiıti nantal) vekili 
olan M. Hermanla görüıerek ve 
talebe varidatını onun kontrolü 
altınabırakarak bu borcları tesvi
ye ettim.Ozaman bu suretle teda
rik edilen para temamile makina 
sahibinin kontrolü altına hırakıl-
mııtı bundan haıka bir adet yazı 
maklnasıda bil! bedel mektebe 
mal edilmitti eğer yazıldığı gibi 
olıaydı ve bende sui istimal fikri 
olsaydi oyazı makinaaını kendime 
alırdım. 

Ve ıuraıını çok açık olarak 
arzederlmki lstanbulda mevcut 
daktilo sınıflarının en mükenme
li olan ve 30 u mütecaviz muhte
lif markalı makina ile mücehhez 
bulunan daktilo sınıfını yoktan 
var ettiğimi bu itin içinde bu-

ve para cezasının geri kalan kıs
mı alınıp irat edildikten sonra 
üst tarafı kalırsa emanet hesabma 
alınır. Ondan sonra bu paradan 
yine sıraaile rıhtım, ilkele resmi 
nakil ücretleri, navul ve belediye
ye ait resimler verilir. Emanete 
alınan para bunların hepsini ta
mamen ödemeğe yetiımediği hal-

de alacaklılara ğarameten dağı
tılır. Bu ücretler ve sairenin temi
ninden sonra geriye para kalırsa 
sahiplerinin müracaatlarında ken
dilerine verilmek üzre emanet 
hesabında saklanır. 

Müzayedeye kunulan etyanın 
müzayede bedeli hiç olmazsa 
ıümrük resmini ödemek ıarttır. 

Müzayede bedeli gümrük resmini 
tamamen ödeyebilecek miktara 

yeUımezse o eıya ecnebi memle
ketlere gönderilmek ıartile alıcı
aına satılır. 

Bu suretle de alıcısı çıkmayan 

eıya hastanelerle hayri cemiyet
elveriıli olduğu takdirde piyasa-

larda satılmamak ıarUle bedelsiz 
ve resimsiz oralara verilir. Hayri 

mııeaaeıelerin it ine yaramaz veya 

yukardakt ıart temin edilmezse 
etya inıha olunur. 

Madde 3 - Bu kanun nefri 
tarihinden muteberdir. 

Madde 4 - Bu kanunun hü
kümlerini icraya Adliye, Dahi-

liye, Maliye ve İktıaat Vekilleri 
memurdurlar. 

Muvakkat madde - Gümrük
lerle antrepolarda bulunup 1928 

senesi sonuna kadar kanuni müd

detini geçirmiı olan eıya, bede

linin gümrük resmini ödemesi 

ıartı gözetilmeyerek satılır. 

lunanlar hatta heyeti hamiye pek 

ala bilir bu bapta her zaman için 
hesap vermeğe hazırım.Perıemhe 

günkü nüshanızdaki yazılan ha
kikati de pek yakın bir zamanda 
meydana çıkacaktır. 

JJ u:aff r.r 

l{urstakilerin izahı 
17 Kanunusani 930 tarihli ve 

3 7 numaralı gazetenizdeki yazı

ları okuduk. Ne Müsyü Herman 

bize böyle bir söz söyledi ve ne
de böyle Lir vak'a oldu. Babamız-

dan' çok kıymettar olan müdiri-
miz bu gibi isnadattan münezzehtir. 

Ameli Hayat Daktilo Koru 
Muallimlerinden 
~ Gıi:i11, Mıi~crrt'f 

~1. Hern1anın nıel<tubu 
Efendim! 

Gazetenizin 19 Kanunusani 
ve B 7 numaralı nushasinda Ame

li Hayat Mektebi Müdürü Muzaf

fer Bey hakkındaki yazıları ve 
benim haki kati söylenmekliğimi 
bildiriyor. 

1ıte ben de yalnız daktilo kur
sunu idare edenlere dahil, herke-

se ilan ediyorum ki ne ben öyle 
bir söz söyledim ne de öyle bir 

vak'a olmuıtur. 
Muzaffer Bey hatta Kız Ame

li Hayat mektebine hile aldığı 
makineleri bedelinden çok aşağı 
almıı ve kumüayon hesabinı hile 
mektebin kar hesabına kaydetti
rerek faturamızdan düımüıtur. 

Bu hakikat karıusunda yazı
lan sözleri hayretle ~ar§ılarım. 

il l'J' 111 mı 

B. M. Meclisinde 
Ankara : 20- (A.A) 

B. M: Meclis hu gün reis ve-
. kili Nurettin Ali Beyin riyasetin
de toplanmııtır. Bazı sehirler ara-
sında telefon tesisatı vücude ge
tirilmesi için Erikıon firkcti ile 
imza olunan mnkavelenamenin 
tasdiki hakkındaki kanun layiha
sının iadesine dair Baıvekalet 
tezkeresi okunmuı ve kabul edil
mitlir. 

Seriri ve gıdai taharriyat ya-
pılan laboratuarlara mahsus ka
nunun ikinci ı. maddesinin birinci 
fıkrasının nüfus, . diploma, Taba
bet ve ıuabatı san' atlerinln tarzı 
lcresına dair kanun ile ni2.amna · 
mesinde münderiç ihtisas vesika· 
lari hakkındki hükümlere muvafık 
olarak ahnmıt vesikalar ve suret
leri ıeklinde tadili hakkındaki 
kanun layihası kabul edilmiıtir. 

1244 numaralı kanunda tayin 
edilen itlere ait senelik azami te
dlyat miktarının dört milyon lira 
ya ve taahhüt icrasile bono ihra
cı mezuniyetlerinin de oiue dört 
milyon lira çıkarılması hakkında
ki kanun layihası ve küçük zabi
tan maaıatı kanununun ikinci 
maddesi hükmünce küçük zabit
likte ehliyetle heı sene istihdam 
edilekek tehtı olunduktan sonra 
hizmete devamı talep etmeleri ve 
lazımgelen evsafı haiz olmaları 
üzerine tekrar hizmete kabul e
dilenlere teımiline dair tefsir ka
bul edilmittir. Hizmet müddetle
ri yinnibeı seneye varmadan ma
lüliyetlerlne mebni tekaütleri ic
ra edilen ve bilahare lüzum veya 
ihtisaslarına binaen sefer veya 
hazerde tekrar hizmete alınan ma
liil mütekaitlerin yeniden tekaüde 
ircalarında •erilecek tekaüt ma-

Lik maçlarının birinci devresi 
bitmek üzeredir, bu hafta yapıla
cak olan fenerbahçe - İstanbul 
spor, Galasaray - Beıiktaı maç
larından~ sonra ayın 31 inde yapı
lacak İstanhulspor - Vefa maçı 
birinci devrenin son oyunu ola
caktır. 

Bu haftaki İstanbulspor-Fener 
maçında bir gayri tabiilik olmaz
sa F enerbahçe birinci devreyi 
muvaff akiyetle hitirmiı olacaktır. 
Birinci devrenin ikincisini de 
Cumaya yapılacak olan Galata
saray - Beıiktaı maçı tayin ede
cektir. 

Beıiktaf geçen haf ta Fener
hahçeye fena bir oyunla 5-0 mağ
lup oldu. 

Betiktatın bu magluhJyeti çok 
fecidir. Bu mağlubiyeti bu hafta 
ikinci bir mağlubiyetin takip ede-
ceği kuvvetle tahmin edilmekte
dir. Beıiktaf Galatasaraya kartı 
geçen haftaki takımıla çıka~aktır. 
Bu takımın kuvvei maneviyeli 
sıfıra inmİf, sert bir oyun neticesi 
olarak yorğun düımüıtür. Hal
buki buna mukabJI ortada kuvvet
li bir Galataıa.r!ly takımı vardır. 

Bu takım Fenere mağlup ol
duktan ,onra hergün bir az daha 
ıelah kesbellltiı ve son zaman
larda yaptığı maçlarla Istanbulun 
en kuvvetli takımı olduğunu ispat 
etmiılir. Bu hafta beıiktaıa galip 
geldigi taktirde Fenere kartı bir 
mağlubiyeti olmasına rağmen 

ıamptyoluk üzerinde Fenerbahçe 
kadar müessir olabilecektir. A.G 

lf 
J.'11/bul Ildt/etimfrıı : 
24·1-1930 tarihinde yapılacak 

lig maçları aşağıda yazılıdır. 

Fenerbahçe sahasında 
İkinci takın1lar 

Hılal Altumordu - T opkapı 
Kumkapı Saat ıo.30 Hakem 
Galip B. 

Beylerbeyi_ Süleymaniye Saat 
11,45 Hakem GaliP B. 

Birinci talonılar 
Hllaı Altunordu - T opkapı 

Kumkapı saat 13t 15 Hakem Refik 

Osman 8. 
Beylerbeyi _ Süleymaniye saat 

15 Hakem Refik Osman B · 

Taksinı Stadyun1unda 
İkinci takıınlar 

lstanbulspor- fenerhahçe saat 
10,so Hakem Sedat Rıza B. 

Beıiktaı _ Galatasaray saat 

ıt,45 Hakem Sailll Turgut B. 

Birinci takın1lar 
lstanbulspor-f enerbahçe saat 

13,15 Hakem .AıtllGeray B. 
Betiktaı _ Galatasaray saat 

1 ~ Hakem Sailll Turgut B. 
o ---------
Bir müsabaka 

~<-_,. 
Ölünıle oeticeJendi 

Roma, 19 (A. A.) 

Schneyder kopasını kazanmak 
için yapılan müsabakaya tıttrak 
eden tayyareci palmolen, rakip 
bulunduğu deni:ı tavyaresi ile 
Garde gölüne düşınü~tü~. Tana
re, suyun dibine inmıtlır · Dalmo
lenln cesedi aranmaktadır· 

aıının tayini miktarı için evelki 
hizmet müddetleri kaç sene o· 
lursa olsun hizmeti müıteciresfnin 
nazari dikkate alınmasına dair 
fikrai tefeasiriye kabul edilmiı 
ve 1341 bütçe kanununun yirmi
nci maddesinin tefsirine dair ma
zbata reddolunmuıtur. Meçlis pe
rıembe günü toplanacaktır. 

>[~<·-

Vatandaşlıktan çıkarıldı 
Ankara, 20 (Hususi) 

İstiklal harbinde Türkiye ha
ricindekalan ve ıimdiye kadar 
avdet' etmiyen lstanhul Beyoğlu 
Pangaltı mahallesinde 46 numa
ralı hane üzerine müseccel 1286 
doğumlu Sinkerim oğlu Aris Fes
çiyan ile gene ayni mahal ve ayni 
hane üzerine mü~eccel karısı ls
tipan kızı Haykobinin vatandas
lık kanununa göre Türkiye vatan 
daılığından çıkarılması, Dahiliye 
Vekaletinin ıs: 12-929 tarih ve · 
3661-215 numaralı tezkeresile ya 
pılan teklif üzerine İcra Vekilleri 
Heyeti içtimaında tasvip olun-

Ronıanyanın Bulgaris
tandan istedikleri 

Lahey, 19 - (A.A) 
Şark tamiratı meı' elesi hak

kındaki müzakereler bütün gün 
devam etmittir. Bu müzakerele
re gece de devam olunmuıtur. 

Bir taraftan Romanya ile Bul 
gristan diğer taraftan Çekosla
vakya ile Macaristan arasında 
çıkan son ğüclüklerin hallile iıU
gal edilmektedir. Romanya Bul
rlstandan 320 milyon leyistemek
tedir. Bulgaristan ise yalnız 100 
milyon teklif etmektedir. 

Teslihatın tahdidi! 
Londra, 19- (A.A) 

M. Tardieu, M. Briand ve M. 
Sttmaon bir buçuk aaat gayet aa
mimi surette görütmüılerdir. Bu 
mülakat esnasında teslihatın tah· 
didine ve konferansın mesaisinin 
tanzimine ait mes'leler hakkında 
umumi mahiyette noktai nazarlar 
teati edilmiıtir. 

M. Stinıson ile M. Grandi bir 
arada yemek Yinıiılerdir. M. SUm
son, Amerikanın İtalya ve Fransa 
ya karıı aldığı vaziyetin hertürlü 
menfaat düıuncelerinden ari ve 
dostane olduğunu, Amerikanın 
herkesi memnun bırakacak bir 
tesviye sureti bulunmasından 
baıka birfey istemediğini ğazete 
muharrirlerine beyan etmittir. 

->~-

Fransızlar buna çalıştık"' 
Iarını söylüyorlar· 

Parla, 19 (A· ~.) 
Şark tamiratına ait mnıak'" 

relerden bahseden Pariı gaıei" 
!eri Fransız diplomasinsmin d/JI' 
tane münasebetlerin aalihına fi 
inkiıafma müsait bir muhJt .t' 
cude getirmeğe çalııtığını, ç~ 
cihan sülhünun takviyesi icl' 
tarki ve merkezi Avrupa de"ıet' 
lerinin birlikte çalıımaları IUll' 
geldiğini yazmaktadır. 

Ortaya çıkan müıkülitın ,,,. 
lesi ve nihai protokolün bOtt' 
devletlerce imzasının temini fçi' 
buğün bJr çare bulunacağı iJ1' 
edilebilir. ____ , __ 

Bir kaza 
-~<-

İki pilot ve 14 yoJcu 
telef oldul;r 

Losangelos, 20 (A· 
Osean Sidein ıimalinde d 

akıam saat 18 de bir tayyare d 
müı, iki pilot ile 14 yolcu t 
olmuıtur. Bu kaza motöre 
olan bir ıakatlıktan ileri gelnı 

Veren1]e n1ücadele 
cemiveti 

Ankara ~ 2 O - ( Huıu.S J 
Jçtimai hastalıkların en 'llJ(f 

himlerinden biri olan ver~-;,~ 
mücadele için Jstanbulda teıeJıP"".· 
eden Veremle mücadele C~ 
yetinin cemiyPtler kanununull_~ 
inci maddesi mucibince me..,,..
umumiyeye:hadim cemiyetl~ıJIJ 
yanına ithali, Şurayı Devlf"':e. 
yasetinin 12-12-1929 tarih,...Q~ı6 
numaralı tezkeresile vuku bulı' 
teklifi üzerine İcra Vekilleri ~ 
yeti içtimaında tasvf p ve kaD"' 
olunmuıtur. 

Bir müfrezenin hiicuıtııl 
Asompsion, 20 - (A· 

Harbiye nezareti Bolivya b 
kıl.metine mensup bir askeri ııı 
rezenin Poi adasında bJr Para 
askeri mevziine hücum ettiifni 
bir askerin ölümüne sebep ol 
ğunu bildirmektedir. Paragu• 
lılar mukabele etmiıler ve nıu 
arrızları dağıtinıılardır. 

İlk Amerikah bu mudur? 
- I inci salıif cdcn clcmım -

daha ziyade kudurttu. Ve heri
kiside ağaçlardan birer cesim dal 
çeküp kopard;lar ve ellerinde 
sallaya, sallaya haykıra, haykıra 
üzerimize hücuma tetebbüs etti
ler. Artık tehlike ap ati kar görü
nüyor idi. vakit gayip ledilemez 
idi. Ordaki mahluka niıan aldım 
bir kurıun ile yere serdim. Diğe
ri ise . arkadaıının ;yere serildidi
ğini görür görmez mülhit yayga
ralar ile ağaçlar ar9sında nabe-

dit oldu. 
Önümde devilmit bulunan ce· 

sedi hiçbir mahlılka benzeteıni
yordum. Yerli ahaliden olan hiz
metkulanmda ıimdiye kadar böy
le bir mülhit ma liik görrnemiı 
olduklarını söylediler. Bu mah
luk ne orangotan, ne ıempanzeye 
ne ' de gorile benziyor idi. Bun
lardan oldukça farklı idi. D"rin 
tetkikler icra ettim ve nihayet 
hu mahlukun insana çok benzedi
ğine kanaat hasıl eyledim. Bu 
tetkikat ile kanaatim Paris aka-
demisine [mensup ilmi beıer mü
ha11ısatlerına bildirdim. onlarda 

benim fikrimi tasdik ettiler·~ 
mahlukun insana çok yakısı 
maymun olduğu mutaleasınd• )Jd'l 
lundular. Fransız ilmi beıer 
titusı azasından meıhur ilmi 
vam mütehaasm Jorj MontaP""Jl 
bu mahliku f nsana bensl~ 
maymunların yeni meydan• .~ 
kan bir ailesine mensup oldl"'." 
üzere tauif etti. ~ 

Her halde bu yeni mablıl 
keıfi gösteriyor ki Amerik•. ~ 
vmlerinin menıei yabancı 0~ 
yıp ıırf yerlidir, Amerika lı~ s.d 
leri Asyadan veya evvelce ~ 
muhiti teıkil etmiı olan ar..ı~ 
muhaciret etmit olmayıp ' 
Amerikada türemiıtirler, telı~ 
nazariyesi mucibinçe lnkı,J I 'ıt 
ede bu ~günkü vaziyete va•• ~ 
muıtırlar. Ve öyle zanneder~ -ti' 
keıfetmit olduğum mahluk Ş' 
ri~a maymunu Jle yerli Aın•~ 
lı insan ~arasında bir hattı . "~ 
tetkil eder binenaleyh yer~ .. 
kalı insandan evvel ilk 1et~~ 
merikalı tekrar tekamül 11~ 
yesi mucibince bu yeni k~ 
nan mahluk sınıfı olmuftut• 
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Emanet mütemadiyen tenkit ediliyor Piyos efendi bunlara ne diyecek 
-~--._, __ _ 

Sigorta n1es'elesinde1Tiirkiyeyi haraca kesen (Piyos) 
h~~ndan_ sonr~ za~1allı l"'~rklerden çektiğini (Nis) 
koşklerınde yıyemıyecektır. Bu n1en1leket o kadar 

Vali B. yangına 
nezaman geldi? 

-4~<~-

Tahkika t devan1 ediyor 

Muhiddin bey bu tenkitlerin ciddi 
tet~ciklere istinat etmesi taraftarıdır 

sahipsiz değildir. 

HükUmetten tahkikat talepidiyoruz 
Sigortacılar Dairei bilvasıta temsil etuku, ve sigor-

n1erkeziyesi tarifelerinin ta iıleri için bu gibi oirketlerin 
mümessillerile her hangi bir mü-

nıev ki i tatbike vaz'ına nasebat tesis eylemekten men et· 

dair progran1dır. meği taahhüt ederler.,, 

O 7 - Muhalif bir kumpanyanın 
çyüz Türk lirası teminat 

k rekabetinden dolayı cemiyete da-
t Çaıını tediye eden dairei mer-
k hil bir kumpanya tarafından hilafı 

eziye azaları lstanbul mıntakası d ı 
dahilinde ve lzmir ıehri hariç ol- tArife icra e i en muamelat dairei 
ınak üzre Türkiyenin her tara- merkziye azaları beyninde tarafı 
f ında icra edecekleri ıigorta alilerine göederilecek olan (Poul) 
ınuamelabnda yeni tarifelerin fi- mukavelenamesinin rnevat ve 
atlarına ve bunlara merbut tali- ıeeraitf dairesinde taksim edile-

cektir. 
ınatın ahkamına takyidi tam ile T 
riayet edeceklerini taahhüt ede- aahhütnan1e 
ceklerini mübeyyin bir beyanna- Zirde vaziülimza firketler, si-
ıne imzasına davet edilecektir. gortalar dairei merkeziyesi tara-

22 - Kanunusani 927 tarihli fında~ tanzim edilmiı olup 1n27 
lctinıada, dafrei merkeziyeye da- sen.esınde münteıir talimat ve 
bil ve halada zikrolunan beyan- ~rıfeleri lstanbul mıntakası dabi-
hanıeyl imza etmit olan kumpan- lınde .. aktedilen sigortalar hakkında 
Yalar, dairei merkeziyeye dahil ~~ kanunusani 1927 tarihinden 
obnıyan bir kumpanyanın reka- ıtıbaren ve İzmir m" t ı he _ us esna 0 mak 

Unden dolayı tarife hilafına uzre Türkiyenin sair ıehirlerinde 
icra. edl\en ılbtlcumle muamelat aktedilecek sigortalar hakkında 
için.bu (Pua.) mukavelesini imza- he 1Şubat927 tarihinden itibaren 
ya davet edllecektir. tatbik eylemeği sureti kat'· d 

4 l hh" ıye e - ıbu ihtarın 48 ıaat zar- taa ut ederler· 
fı~da, her kumpanya tarafından Mezktlr firketler iıbu talimat 
mueseaatı nıezkure nezdinde teyit ve tarifeler ahkamına h h . 

dil b. . er angı 
e eceği ihbar edilecektir. ır rıayetsizlikte bulum;naktan ic· 

S - lıbu icUmaın ferdası gü- tin~p eylemeği , sigortacılar 
nü, ıigortacılar dairel merkeziye- daıreJ merkeziyesi n· 
ı . . ızanıname-

1 tarafından, tlmdiye kadar mü•· sıle nızamnamei dah·ı· . 
t k ~ . ı ısıne tev-
ere ıigortaların evvelce beyan fıkan taahhüt ederler. 

edtbnemesl hakkındaki ıarttan Zirde vaziülima şirketlerd 
latıfade etmekte olan bilçu"mle biri ri k · ı en 
h s opıs sigortacılar dairei 

anka v - t ·ı m k · ela. e muı en ere' sigortacılar er ezıyesine dahil olnuyan bir 
--~el merkeziyesine dahil kum- veya müteaddit firketlerin reka-

rne:ı~ birer listeıi irsal edil- :~ti;den dolayı talimllt ve tarifeler 
mezknr li t '-nlc& ve müfterilere bi a ına olarak temin etmek mec-
kunıpanya;a:Ye dahil olmayan urlyetinde bulunursa mukavele 
yaptıkları nezdinde ıigorta- sinin bir suretini 24 saat zarfında 

takdirde dal i sigortacılar d · 1 kezi ' er mer· - aıre merkeziyesine 
kenJı~ye lmenı~p kumpanyaların ~:ndf .ermek sureti le iıbu daireyi 

eri e kati allka edecefi bu Y ıyetten haberdar u·ğ· 
tamimle bildiri lecekttr. mezkur ıi . e ı ı ve 

Daireı m k firket tar:f::~annıauanıel~~ni, her 
etınty er ezlyeye iltihak l yrıca &&QZa edi 
tının ell ,kumpanyalar mulnıela- ecek olan Paul uk -

nev inl tlrk ti ln muıarrah hudut m avelesinde 
ılgortacı1- e er mGkerrer •inde dairel ve ıerait daire· 

l'lıaa bildirmek Gzre ın k 
datrei merkezıye, cemiyete cL..- bllciimle tlrk ti er ezfyeye dahil 
hil bilcümle kumpanyalar nıüdl- taahhGt ed el ere terkeylemefi 
rlerini,~dahil olmıyan kumpanya· bir nüıha erİ ıbu mukavelename 

ları, bundan dolayı tehaddüı ede- kanunuaanı 
0

9~;a~r!~t·a~bulda 22 
cek olan netaylcten e;vvvl emirde kılınmıı olu ın e tanzim 
k d k merkezJyesı'np sigortacılar dairei 

en i mü errer ıigortacılarının e reis ve i 
"t l ıinln tahtı re si sanı· mu eenir o acagina nazarı dikkat- murakab i d 

lerini celbederek cemiyete iltiba- lstanbul bankaları:~an e bolarak 
k 'f hıfzedllecekttr ş· k n irinde a, tarı eve talimata riayete ıev- ~ · ır etlerin -d-
k d bil i riyetleri . tarafından i nıu u-e e me 1 teminen bunlar m d 

eli d t bb nüshalar vürutlarını .. za e ilen nez n e eıe üıte bulunmaları- mut k 
nı rica edcektlr. lına raptolunacakt ea ıp as· 

ır. 

K P<llıl ı l 6 - eza taıdik edılmıı olan ( M nu cavdeııa111esi 

Beyoğlundaki yangının tahki
katı devam etmektedir. 

Galatasaray merkezinde bazı 
gazeteler hiçbir memur bulun
madığını yazmıılarsa da vak'a 
gecesi bir muharririmiz aynen 
müıahedatını Cuma günkü nüs
hamızda yazmı~tır. 

Yangın yazdığımız vechile sa
at 20,17 de çıkmıı iki dakika son
ra Cialatasaray polis merkezinden 
serkomiser Rif at ve Haydar bey
ler yaniın mahaline yetiımiıler
dir · Yangın mahalinde ıu bulun
madığından İtfaiye müdürü İhsan 
B · ıaıırmıı hortumlar biribirine 
sarılmııtır. Saat ancak 21, 5 ta 
su gele bildı~ınden yangına oza-~ 
man su sıkılmağa muvaffak olu-
nmuıturr Galetasaray ve Taksim 
polis memurları fevkalade hizmet 
etmiılerdir. 

Vali B.harik mahalline ancak 
yangın söndürüldükten sonra ya
ni 22,5 ta gelmiıtir. 

İthalat ve ihracatımız 
Umum Türkiye limanlarına 

1929 senesi ilk üç ayı zarfında 
vaki ithalat ve ayni limanlardan 
vukubulan ihracata ait ıstatistik
~e~ Gümrükler umum müdürlü
g~nden fehrimiz Ticaret odasına 
gonderilmiştir. Bu istatistiklere 
nazaran 1929 ilk üç ayı zarfında 
56 ' 039 ' 606 lira kıymetinde 
199,273,8H7 kilo emtiaf ticariye 
ithal ve 44 ,079,438 lira kıymalin
de 237 ,670,427 kilo ticari emtia 
ihraç olunmuıtur. 

İthal olunan eıntaanın en mü
himleri zahaire ve hububat ve 
bunların müstahsalatı 6,096,952 
lira, müstemlekat erzakı ve ıeker
lemeler 5,302,378 lira, yün, yün 
ipliği ve mensucatı 3, ı 93 , 75 ı lira, 
maadin 6,287 ,654, lira makine 
ve alatı mihanikiye a,30l, 799 
lira, sanayie mahsuı züyüt ve fç
yağları ve mumlar 2,463,934 
liradır. 

İhraç olunan emtaanın en 
mühimleri ise, diri hayvanlar 
1 ,001,898 lira, meyva ve ıebze 
7 ,522,258 lira, nebaU yailar 
4,569,171 lira, tömbeki ve tütün 
12,611,970 lira, tohum, nebatat, 
ot ve nebatat döküntüleri 1 milyon 
219,761 lira ınamul deri ve kö-

' sele ve kürkler 1,621,660 IJra 
Pamuk ve pamuk mamulib 
3,394 ,196 lira, yün, yün ipliği ve 
nıensucatı 2,838,323 lira, maadin 
l ,405, 169 liradır· ____ .,.,..,..,.--

Esnaf bankası tevsi 
edilecek 

nizamnamel dahlllmlzin beıincl abadı Yarın ) 
maddeıl m6tehalif Kunıpanyafara ;:;;;;;;~~;;;;;;;~---===-=-----~ 

tatbik edilecekur. tıbu madde Emanet~ 

Cemf yeii belec:liye encümeni 
dün içtima etmiı veEsnaf banka
sının faaliyet ve 1ermayeıi tevıi 
ve tezyit hususlarını görüımüıtür. 
Bu bapta EınafpJankaıı müdürü berveçiatidir: 

-·~ 
Köylere )'ardın1 d" e ıyor 

Alt bey köyü il 
köyü halkı E e kağıthane 

_ 1 nıaneun k 

F afk Beyden izahat alınmıı ve 
teklif eıas itibarile kabul olun
muıtur. 

Aluhtelif tayinler 

"Slıortacıler dalrei merkezi
yeıf azasından bulunan tlrketl 
TGrkiyede mer'i kanuna tevfik:~ 
aleldaul tecil olunmıyan veya ıl
gortacılar dalrei merkeziyeaine 
dahil bulunmıyan ıigorta firket 
veya idarehanelerile mülkünde 

bir gG.na •lgorta muamelesi yap· 
nııyacakları gibi bu tirketlerden 
birinin alakadar bulundu"' b 

koylerlni ihmal . endi 
ıehir hududu ha . ~ttıği cihetle 
ları hakkındald r~cıte l cıkarılına-!ı 

[ tahkikat icra ettik~ ep erine dair 

Sabık Siirt \faUıl janaarma 
nıiralayı Halil Rıfst bey Erzurum 
nııntaka müf etttıUiine Erzurum 
Jandarma müfettJfi kaimmakam 

h b gu er 
angt ir nıüıterek veya müker-

rer sigorta akdinde içtinap ede
ceklerdir. Bundan nıaada m"'d' 
um t ' u ır 

um acente simsar gibi her de 
recedekl münıe11fllerini, dairei 
merkezlyeye dahil b 1 
bir tlrket dofrudan do~u unnııyan 

sruya veya 

EmdaneUn iddiasına göre vazi· 
yet ıu ur: 

Emanet her iki kö d 
sene SOO lira r"' y en her 

usumu b l d 
almaktadır. Fakat b e ~ iye 
Y 1 k .. una ragmen 8 nız ağıthane kö - - _ _ 
n- h Pruıunun hus· 

u mu afazası için ısoo lira sar-
f edilnıektedir. Maanıafih Em 
bu iki k" anet 

. oye daha ziyade ve imkan 
nııbetlnde yardım etmek ister. 

Aziz h. Trabzoo jandarma mü
fettiıliğine tayin edilmiılerdir. 

Münhal Adana Evkaf müdür
lüğüne evkaf mfıdiriyeti umumi
yelerinden Sadık bey tayin edil
miıUr. 

Münhal Bursa polis müdür
lüğüne lstanbulda uzun müddet 
merkez memurluğu eden Eıkiıe
bir polis müdürü Müıtafa bey 
tayin edilmf ıttr. 

Son günlerdeki bazı ten
kitler ve neıriyat hakkında dü
tüncelerinf Vali veŞekremini Mu
hiddin B. ıu ıuretle izah etmlıtir: 

- Bazı gazetelerin neırfya
tından müteesirim. 

Şehremaneti memurlarının 
maaıat tasarrufundan ayda 120 
bin lira teminine çalıımakta ol
dupnu bazı rüf ekanız yazdılar. 

Beni İstanbul matbuatı gibi 
münevver zevabn idare ettfgi ga
zetelerde bu gibi rakkama taallUk 
eden mes'etelerin ıu veya bu 
dedikodulara değil ciddi tetkik
lere istinat etmesini çok arzu e
derdim. Ayda 120 bin lira tasar
ruf senede bir buçuk milyon lira 
yapar zaten bizim üeret ve nefsi 
hizmet tahsisatımız bu raddeyi 

bulmaz. 
Bu netriyata efkarı umumiye 

ıöyle bir ftkir verebilir: 

rinf fedaki.rane vazife penerlllde 
aeve ıeve feda eden itfaiye efra
dının aziz ıaheiyetlerinf ikame 
ederim. 

Sonra bir gazete, alınan ce
zayı naktileri mevzuu baheediyor 
ve Şehremaneti memurlannm 
bütçede muhammen cezayi nakU 
varidatını tahakkuk ettirmek 
için, keyif için ceza kesmekle 
meıgul olduklarını iddia ediyor. 

Medeni olmak lddiaıında bu
lunan bı r devlet teıklllb içinde 
bu kadar fena bir harakete mil
ıaade ve müsamaha edflcllifni 
zannetmek ve bunu iddia etmek 
kadar memleket namına aylp bir 
fey tasavvur etmiyorum. Demek 
oluyor ki her hangi bir adam bu 
memleketin büt6n devlet teıld· 
li.tına rafmen aziz Türkiye hal
kına fıtediif zulimü icraya lmkln 
buluyor ... davaıı ortaya ablnııı
br • Bunun cevabının verilnıealnl 
rene kendilerine terkediyorum,, 

Gene bir gazete gece yanıın
dan sonra poliı karakolunda dur
masına müsaade etmediflm bir 
gazeteci arkadaım lıiklyeıfnf 
neıretmekte ve karakolda bulun-

Şu halde Şehremaneti kabili 
tasarruf olan memurin maaıatın
dan bir buçuk milyon lirayı tim
diye kadar ne diye vermlt, imara 
tahs!ı ve sarf etmemiıtir? Bu,çok 
muhik bir sual olurdu. Bu neıri
yatı yapan gazeteler, buna kani 

iseler bu suali kendilerden bek- manın esrarı devletten olup olma· 
lemekte idim. Maalmemnuniye dığını ıonnaktadır. 

bu sual karıııında kalmadım, Buna da cevaben derim ki 1-
Sonra bir arkadaıınız daha it- cabına göre her ıey earan devlet

f aiye efradı yangın esnasında pa- ten olabilir. Hatta o kadar ki 
ra istiyorlar diye bir havadis neır- dünyanın en iyi polialne aalılp o-

etti. Bunu bir taraftan ıüpheli ve lan lngllterede polll nizamnametl 

mu .. tereddı't go" ıtermekle beraber' bile dir On esrarı devletten • u 
diğer tarrftan karikatürlerle kat'i kimse alamaz, m6nderecatma 
olarak bu iddiayi ortaya attı. muttali olamaz. Bu kadar molıim 

Bu neıriyat, itfaiye teıkilatı- bir feyl tabiidir k1 çok baılt bir 
mız ve efkarı umumiye karıısında heveı GJUncafı yapamazdık.• 
nezih bulunmağa gayret eden 1\1 } "dd" . 
ıehremaneti teıkilab üzerinde U 11 ın B. yarın gidıyor 
derin bir tee11iir uyandırmıtbr. Vail •e Şehremini Muhiddin 

Buna cevap olarak derim ki bey Yarın Avnıpaya hareket ede-
ıtmdfye kadar hayatlannı aıade-~ ... c ... e ... k .... ti_r. _ ___ _ 

Bitaraflar Utanmaz! 
Yakında Ankara yanu 

gidecekler 
Muhtelit Mübadele komi~yonİ 

f azalıklarında bir munha 
bltara h l zalıfa Da-
vardı. Bu mün a a 
nimarkalı M. Hendderson r.ii!:-Y:ı 
dilmittfr. M. Hen enon 
fakülteıinden mezundur.Yeni bl-

f za vazifesine batlamııtır • 
tara a R 

Bitaraf azadan M. lvuın 
_ 1 doğru ıehrimlze vaı!I 

ayın 20 ne 
1 ğ ümit edilmektedir. 

o aca ı d An 
Bitaraf azanın yakın a -

itmeleri muhtemeldir. karaya g _.-,...,..._ 
Gaip aran1yor 

lzınlr vilayetinin Bayındır ka· 
da sabık belediye kitibi 

zaıın Mehmet Rifat efendinin 
aınıcam h b 

edenberl hayatından a er on ıen dı 
alamadıitmdan hayatta mı r. 
yahut mahtumu Cemal efendinin 
hayatta olup olmadıfmın malı'.k
matı olanların insaniyet namına 
bildirmeleri rica olunur. 

:Adreı: lstanbul Aksaray mer-
kez perukar salonunda kalfa vf

dinli lbrahim oflu Halit 

~lülkiye müfettişliği 
Mülkiye müf ettiıliğine Çankı-1 

rı Vali vekili eıbakı Şahayyf P 
beyi tayin edilmiıtir • 

~iahkfın1iyeti ikmal 
İıtikli.I mahkemen kararile 

ıarktan garbe nakledilen mah
kumlardan lıparla hapiıhaneıin· 
de bulunan Siverekli lbrahim 
oilu Hıdır müddeti mahkumiye
tini bitirdiifnden memleketine 
iade edilmek üzere ıerbeıt bıra-

kılmııtır. 

-·>~+-

Rüşvette teklif etmiş 
Evelkt gün Emin 6nünde 

tramvaya atlayan sablkalı yan· 
keılcilerden Cevdet bir yalc:uua 
yanına ıokulmut para cilzd•nın• 
çarpmııbr. 

Tramvayın içinde bulunan bir 
poliı memuru va 'kayı aynen ı&-· 
düfünden Cevdeti yakal•m•fbr· 

Cevdet atik davranarak cebm.. 
den çıkardığı ıık cüzdandan bir 
lira çıkararak poliı memuruna: 

- Şunu al kusura bakm•, 
kahve içersin !? 

Demıı uede Cevdet poliı mer
kezine aıötilrillmÜf, mahkemeye 
verJlmfıtir. 

Ticaret odasında 
Don Ticaret odasında haftalık 

heyeti idare içtimaı olmuı Ye 
mühim ıneı' elelere dair mGzakerat 
cereyan etmif tir. 

Seker İnhisarında 
Şeker inhiıanndakl tuflye it

leri ilerlemektedir. Kat'ı taaftye 
haziranda hitam bulacakbr. 

Gümrükte 
Muhafaza milclirtyetinln 1-oa 

zamanlardaki f aaliyetinl arttarı
maıı naticeıinde kaçakçılık aon 
dereçe azalmııtır. 

İngiliz lirası 
Dün borıada İngiliz liraıı 

eheemmlyetalz temevvilçlerden 
1ıonra 1028 kuruıta kapanmıtbr. 



Cobateneski kaçtı mı, kaçırıldı mı? 
Bu adam şiddetJi bir nutuk vernıis, yahvdilere : 

«Araplara saldırınız! » diye haykırmıştı ! 
Filislin ga::elesilıdtokwumııtnr: Biz böyle bir fey jfitmedik. 
Telebtp yahudi kaaabasımn Fakat ıunu ltittikki Binaafi mem-

belediye daheainde irateyledlil leketten reemi pasapurtla kaç-
U.in nukta yahudileri Araplara m11tır •.• Devairi bükWnetten bir 
kaqı tearruza ıalenen davet ey- resmi dairenin emrile doiruca 
~n Caboneteski kaçmııtır. Londraya gitmiıtir! .. Şimdi de 

Makumun bu kabahatinden lfidiyoruzki yakında Fillıtine av-
dolayı iltfcvabile tecziye edilme- det edecek Ur ... Lakin temfz beri 
mealne hükflmetill dermeyan ey- olarak gelecektır. 
ledJif özür nedir. BiUrmiıiniz? Bütün bunlardan sonra kork-
icapeden muamelatın icruı hi- tv.ğumuz fey Binafinin avdetin-
tam bulmazdan eYel Coboteneaki den Siyonistlere hertürlü mes'u-
kaçpıifQr. liyete kartı bir zaman teıkil et-

Ellet hüluimet bu itte .ına· meıi ve bunun gibi Cobateneıki-
zuıdur, ve bJ& onu haksız olarak Filiıüne avdeti yahudilerin dl-
le'Ylllediyoruz. Çünkü nutkunu mağına ektiği fesat tohumun dal 
irattan soma Filiatinde eeçirdlii budak aaldırtmağa meydan bula-
~ aQo onu derdest Gtmek için caktır. 

icap eclen muamelabn ifasına kifi Aceba hatamı ediyoruz? yoksa 
clettldlr, zira evvelen nutkun ter- bu t\'!nakuzdaki hikmeti hüktlmeti 
cümeat, ıanl7en buna dair tak- anlamaktan akıllarınız k11amıdır? 
rlr yuılmuı aoma bu takirin po- * Jf 
lis mGdirine takdiıni, oradan tak
ririn müddei umumili'l tevdii sonra 

iatizaı)lçln bu takrirdlıgiliz f evkalide 
koınl~erlne, ikamei davaya mü
saade atınarak bwıun cenup mın
takuı hakimine ordan mezkur 
mıntaka polls müdlrine ve ora 
danda Telebfb polis merkezine 
teblıt v .s. gibi muamelat vardır. 

İtte bQtün bn icraat latife de
lil ciddi ıöyliyoruz- küçük fltas
yonlarcla tevakkuf etmiyen eks
pres gibi gider ise bile hiç olmazsa 
J:m haftaya muhtaçlar. Cobateneı
kl •bl bir ati l9'Jı bundan nok
aan muamele yapılamaz! 

Fakat bir Arabı derdest et
mek lüzumunda, batta bu Yafa 
islim ·Hirı.tiyan CemlY,eU katibi 
olsa bile Merkezin polis takririni 
aörmeıl, onun gece yarısı olaa bi
boğuuıda yaldanıp sürüklenmesi 
için emir verilmesine, o cemiyeti 
murakabe altına ahp polis alma
dan içtima etnıesinln men'ine ki
fayet etler ••••• 

ltte Cobateneski flrarettf, ya
hudJ gençlerinin akılsız baılarına 
yeni kanlı mücadele tohumlarını 
ektikten aonra kaçb ve bu surette 
hakkınna icrayı takibatı durdurdu. 
Llkfn orada muaddel ceza kanu
nunun lkJncf maddesi mucibince 
meı'ul olacak diler bir ıahıı veya 
heyet yolmıudur? Telebib beledi ye 
dairesindeki sinema heyeti, bu 
içtimaı tatil etmek ve oraya ya
hudl kolonisinin her tarafından 
yiizlerce halki davet ecir p top
lamak filinden mesul değflmidir? 
Meseli Müslüman ıençleri cemi
reU oda11nda Seyit Hamd6lhü
-.YD1nla Irat e1lediii nutuktan 
~debbaıuı, keJıdisi orada ol
lbayıp M111rda buJunduiu halde 
IDft'ul edilmemlımfdl? 

Burada Cobateneak•nfn firari 
~ iWuine nakline IOz1lm 
Mııilllbnüs diğer bir meı' ele 
••rclı.r. Oda .daha evvel kaçan 
&rkadaıı Bintfiııln ftruı mes' ele
lldtr. Bunun da firari, derdesti 
ttlll ıcap eden muam leyi hnkdme
tln llt--ı ebnestnden evvelmf f dl? 

lht ane kadar un~tmaclıkkl 
memlekette feaat ocaluu yakmak
la FllllUQ Hlk6.aeUntn :en büyGk 
memurluuu itham eden Bl11afı
bakkında tey)df mbakkereıl •
dır olmuıtu. oıaun firarından son
ra maddelumuaalllk neatbı lcra
atte bulundu? 

Bir Meb'us 
--.:~""-<-

))okuz saat on1uzda, on 
beş kiloınetre yol gitti 

K ahiredcn bildiriliyor ; 
Kinunuevvelin yedinci günü 

kahire - Feyum -Bemıuveyf ara
ıında, ıtmdJye kadar intihabat 
tarihinde misU görülmemtı bir 
vak'a olmuıtur. 

Ebyat dairesi müntahipleri 
iebık meb'uı ve lahik meb'uı na
mizetleri Abdürrabman Azzam 
beyi dokz saat omuzlarında taıı
mıılar ve bu halde on beı kilomet
teden fazla yol gitmiılerdir. 

Şöylekl Elhedn kariyesinde 
sakin lbra.ıim efendi dabesin dü-
ğününe davet olan Abdürrahman 
Azzam bey geceyi orada geçi rmiı
tir. Sabah Şeyh Abdürreyf davu
dun zaviyesindeki mersiye mera
simine gitmek istemiı, kariye aha
lisi onu omuzlannda olarak zavi-
yeye gölünneie karar vermitler 
ve öylede yapmıılarchr. 

Gazetecıler nan1ına, 
viski dolandırıcısı 

Bay<iuflw1 yazıliyor ; 

Bundan evvel bir adam viski sa
tanlardan birinin dükkanına ge
lerek Elabemil arabi gazeteai sa
hi binin pusulasını vererek bir 
kaç f İfe viski almııtır. Pusulan n 
.aahteliii anlaııhnuı üzerine po
IJs Hannlt bin Esvet namında bir 
tahııtan füphe etmıı isede edille 
kiff olmadığından merkumu tev
kif etmemif,yalnız tahb tara11uda 
almııtı. Dün iıml Maclt bin Me
met olan birisi Elbilat ıu.eteıi 
ıahibi tarafından bir mektupla 
gelerek altı fite viski aldıfı ıır•
da poliı merkumu derdeıt etmıı
tfr, tahkikat neticeıine evvelki 
sahte mektubu getirende ayni 
adam olduğu anlaıılmııtır. 

Şayanı teaccüp olan clhhet 
dolandırıcının yalnız «azetecller 
namına sahtekarlık etUgt ve yal
na vJıki aldığıdır. 

ZtyareUnl ikmal edip gitme
fe davrandıfı zaman zaviyenin 
bulunduiu Atıf karyesi halkı mu
madeyhi umuzlarına almıılar ve 
bu suretle k6yü dolqtınnaia ye
min etmiılerdlr.. Kaı-yenlnmeyda~ 
mna va11l olduklan zaman umuz
da oldufu halde nutuk söylenme-
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Sarhoşluk! 
->~"-<-

Cam, çerçeve kırnuşlar 
Pangaltıda AU efendinin kah-

veıine evelki gece balıkçıAli sarhoı 
olarak gitmiı, sarkoılukla cam ve 
çerçiveleri kırmıı isede yeUıen 
memurlar tarafından karakola 
gölürülmüıtür. 

l3ir sabıkalı yakalandı 
Nııantaıında Amerikan hasta

nesine dün sabıkalı Mehmet 
Apturrahman girmiı battaniye 
çalarken yakalarunıı lir. 

Bekçiyi dövnıüş 
Pangaltıda sıvacı Onnik evelki 

akıam ıarhoı olmuı bekçi Meh
met efendinin üzerine hücum 
etmff, yakalanarak mahkemeye 
verilmiıtir · 

Kilisede hırsızlık 
Fransız tebaasından madam 

Mari evelld rün ibadet etmek için 
kiliseye kinnit çanlalila beraber 
bir Altın bilezık, heı beılfk evrakı 
nakliye, bir 100 franklık, bir 10 
franklık la beraber çalınmııtır. 

Soba borusu tutuşmuş I 
Beyofluııda küçük kabristan 

sokağında ( Pflls ) apartımanında 
oturan Bohor efendinin soba bo
rusundaki kurumlar tutuımuı 
isede söndfirülmüıtür. 

Sadık E. nin 19 lirası 
Akıehir otelinde mmaflr Sadık 

efendi evellct gün Emin6nünden 
geçerken cebinden ı 9 llraıını 
yankdsiciler Çarpmııtır. 

Cebinden alnıışlar 
Beııktaıta oturan tüccardan 

Faik beyJn evelki akıam yanke
ılcfler cebinden on lirasını çarp
mııI.rdır. 

Can1baz tehlike atlattı 
Calatada kasaplar sokafında 

oturan cambaz Ali evelkl alcıam 
Şark tiyatrosunda cambazlık yap
makta iken bofaZJD& ip talnlmıı, 
boPlınak azere iken kurtanl
ınıtbr. 

sini lıtemifler ve o da iradi nut
kelmftUr. 

Köprünün yanında beklemek
te olan otomobiUJJ yanına ıeldtk
leai vakit Meaanıde karyesine &it-
mek istediğini anlayınca umuzla
rından endfnnefiP o köye ka
dar taıımıılardıt· Bu 11rada 
halk toplannuı ve herkes muma
ıleyhl taıımak ıerefint istedikle
rinden Mesanide karyesinde T ey
f ik cesur beyin hanesine ıötür
müıler ve ora.Pli azimeUnde Me
aanideliler Ullluslarına alarak A
yat karyeılne ve oradan Tahna 
karyeııne oradaD Kef erammara 
ve bu ıuretle daha diğer bir ka~ 
köye götürmiifferdir • 

Nihayet dokuz saattir unauz
larda bitap bir hale relen meb'u
sun ricası ve ı,.zı etrafın müda
halesi ile h•.lkı11 eliııclen kurtul• 
muı. 

Bagdatta çocuk bahçesi 
Baf)datlan yazılıyor: 

Merkez kız mektebi c:f Yarua
dakl enılakln lıtimlildle oraya 
bir çocuk bahceıl yapıhııaama 
maarif NezareU çoktan karar ve
rmiıll. lıUmlakin icrası için ev
rakı Emanet mecUsine ve oradan 
da takdiri kıymet için muham
minlere tevdi edilmittir. 

Bu muamele hitam bulmak 
üzredir. 

.., 

BİR TELEFON HiKA YESİ 
Dostlarım, son günlerde tıle

rim öyle akıl gttU ki - yazıhane
me ıeyrek uğramıya baıladıfı
mız için belki farkında olmamıı
sınızdır - bizimidakttlo hanım kız 
dan sonra,telefonumda beni bıra
L.~ •• 

Aksiliğin kapımı çaldıiı gün
denbert yanımdan uzaklaıanlara, 
dojruıu ya, hiçte kızmadım. 1ıte 
kızmachtımı ispat içindir ki yine 
(doıtlanm!) diye söze baıladım. 
Zira hepimlzinde günün birinde 
itlerimin düzeldtjinf, benden da
ha evvel haber alacağınıza emi
nim. 

Bu sebepledir ki her giden i
çin kendime göre bir teıeıu bul
dum Halılarım satılırken: 

- Değerinden ekıik bile ol
sa kıymet bilir bir alıcıya düstü 
dedim. 

Daktilom için: 
- Bu sene değilse gelecek 1e 

ne, gelecek sene olmazsa behe
mehal öbür ıene öbür sene olmaz 
sa mutlaka ıu beı on sene içinde 
(Dünya güzellik kıralıcaıı) olur. 
ferih ve fuhur y3.1ar, diye, aeYin
dtm. 

Fakat 'gelıelelfm ıu ılrketin 
blrkaçVmükileme fazlası f çln ke
stiği telefonumu bl r tür)O unuta 
madım. 

Telefonum da odamdan kalkıp 
(Dftnya Boka ıamplyonu) olacak 
deldbnya!,. 

Klmbtltr. banal ldll&atar. ya
zıhanede hangi zevzefin alız ko
kusunu dinleyip duracaktı. 

T elefonıuz bir yazıhanenin 
hiçbir ite yarayamıyacaiını da 
dnınndükçe ilzilntülerfm artıyor
du. 

- Ne olursa olsun dedim ! 
Telleri sökmefe gelen memur
larla hiç yoktan bir ihtllif çıka
rarak makineyi vermedim. Onlar 
da telleri kesip talefonu dımdızlak 
bıraktilar. Oıtellk, bir de : 

- Dava edecefiz ! 
Diye söylendiler, ( uğur!ar ol

sun!) dediğimi bile itilmeden sa
VUfUp (ittiler. 

Bir makineye, bir de kendime 
baktım ••• 

Ataiı yukan yedi, sekiz sene 
içinde telefona verdiklerimi a6z 
önune getirince, ıu dar zamanı
mda tüylerim dimdik oldu. 

Şu yedi ıekiz sene lcinde: 
- Aman matmazel falan nu· 

mara, 
- Canım küçük hanım filin 

numara, •.. 
Diye çenemi yorup durmuıtuna 
Sekiz sene içinde dilimin bi

raz eksik söylememeat yüzünden 
boıu boıuna tam bir ev parası 
barçamııım da haberim yok 1 

Kaçakçılar hakkında 
tebligat 

Kaçakcıbfın men 'ı ve takfbı 
hakkındaki kanun mucibince 
bazlnei millf yemlzl izral' edea 
kaçakcılann derdeat ve azami 
sGratle mahkemelerinin intacı 
umum anmrük, MGaldrat inhisarı 
memurlarma tlmiınen emir veril
mltUr. 

Yeni kanun mucibince kaÇak
cıların geceleri de muaadet res• 
miye alındıktan aonra evleri 
aranmak derhal kaçaketya m6sa
dere edildikten aonra mahkeme
sevkedtleceklerdlr. 

Behey Allabtan 
Dedim. Sonunda 

nden bir de mahkemele 
ceğim! 

* 
- ZH'r .• Qınnnm .•. 
Bu da ne? 
Aman telefon maki 

feyler oluyor! 
Yerini defiıtlrdim, 

virdim , yukarı kaldı 
- Zırrrr .•• Çınnnnn ••• 
Mıkrofonu kulafıma 

dam. Birde ne itldeyfm : 
sesler geliyor! 

.. - Ne üzülüyorsun 
- Üzülme, üzülme! •• 
- Biz görüımek lıt 

marayı doğrudan do-1- · 

vereCefiz! ,, 
- İyi ama biraderler, 

Siz herhalde in ve cin de 
Sakın ayn bir ıfrket olnlll'I 
Allah aıkma bir de ka 
fon mükilemeaf diye ba 
açmayın! 

.. - Kaçalı maçata J 
ıade numarayı iste! ,, 

- Eh Ter eledim 
8445 i ! 

Hayret! Devlet Ma 
fU11da. 

Ne o! inanmlyonunuz 
Oatellk aiilimdyor 

ipe bu hallntz lnsam uı 
çab.nr ya! 

- Deinelde cleatz 
yollar açdmıf ta bbllel 
inanır :nıaımz! 

-Hayhay! 
- Ölülere can 

mut, buyrulur. 
- inanırız! 
- Kamer iki 
hir paçası daim 

diipnü, •• 
- Kadirdir, Anııeaııaaa 
lyt ama donlarm • 

fonun kendtkendine k 
daha iaanılmıyacak bir 
geliyor yoka cledeJerlm 
.aı gibi tıltmedlniz de bea 
bm diye mi lnammJoN 

Hayır ben anlattım 
tabiabn fe•kine çskbldan 
dıklarımız da bu teltlfcm 
tini aö7ı..eler timcli bi9" 
laanacak hacı aözii ıö 

El utaiuwa ma•ll• 
kafamı cloyurduiu trillllıl!I 
tan geçti! 

Yangın başlan 

Talıtakalede eambkcı 
cliikki.naam. evelld lfln 
-. ieede etraftan J 
16ndtbillmaftlr. 

Bir çuval piri 
Sabıkah Erzurumlu 

Kanmpapda bakkal - ...... -
dGkkinından bir çuval P 
larken yakalanmıbr. 

. Kamyon altın 
3167 numaralı kani 

klgün Tophaneden ıeç 
mele Kimlle çarpmıı 
rtnden yaralamnqbr. 



21 Klnunuaanı YARIN 

( MEMLEKET HABERLERi )1~~7~: 
Sahife 6 

TAKSİMDE ST ADYOM K~\PISINDA -" 
Mehmet Ali beyin 

Milli ŞOFÖR ve zirai MAKİNİST 
Bu n1askaralığı acaba ı Evelkı gün batta muhacir lb- ! Bazı adamlann gazetemiz · 

rahim olduğu halde 21 mabkiim ~ nllmına öteye beriye müra-
kim yaptı? • Ankara haplıhaneılne sevk edil- ~ caat ettikleri Abone kaydına Her çefll 

Cumhuriyet halk fırkası kaza miılerdir. Bunların Afyon kara- {i~: sa vaıbklarını haber alıyoruz. ,,,.....-... GAZ MOTÔRÜ' 
bey'eu ldareıl azaıından avukat B ibi d l d fo- / - lL 

MEKTEBİ 

hiıarından çevrildikleri hakkında ,: u g a am ar an OTOMOB , 
Fuat beyin evine giren meçhul bir ıayia çıkmıısa da doiru değil- J toğraflı musaddak vesika -0~ ~.J • TRAKTÖR, 
btr ıabıı Fuat beye hitaben yazıl- dir. Bugün de ıo mahkum latan- J ıorulmaıı, aksi takdirde po- f. ~'JiilF.~ Al.ATI zlRAlYE 
mıı bir tehdit mektubu bıraka- bul hapiıbaneılne gönderilecektir. !~ liıe verilmeleri rica olunur. DERSi VERiLiR 
•ak kaçmııtır.Mektupta:Senı öldü- Alır cezah mahkümlardan dört f. idaremiz bu huıu&ta bir me- • VE TALiMi 
recetım cilmleıl vardır .imza yoktur. kiti de kendllerlnln Dıyarbekir ~ ıuliyet kabul etınlyecekUr • ; y APTIRILIR 

Garazın ıebebi de zikredilme- bapiıbaneıine nakillerini iıtemlı- ~~ ~s--~~• Mektep aarajında T AMlRCbdK tatbikatı aöıterilir miıUr. Hadiıe Cuma günü akıa- ~,..,., ·~~:ov;~ -
0 

• 

lerdir. S~ltan ~ Ah.;e; Sulh Mahke- 2 ŞUBAT PAZAR GÜNU'" mı olnıuı ve hizmetçi kız karan-

lıkta bir ıölgenin evden çıkbğı- Kız kaçırmış Lmesi ~ cra dairesinden: yeni devre baılıya~ktır. Tahsil möddeti dört aydır 
Sırrı efendi ı"le Fatma Zehra ı işi OLANLARA DA it nı ıörmüıtür. Meı'eleyi billhara ôdemitin Çanakçı köyünden Den zaman arı · uygun ge r. 

Fuat bey haber almıı ve derhal Cici Mehmedin kızı Fatmayı ka- hanımın fayıan öheei tasarrufla- Ücret 10 talimle 50 lira, 20 talimle 60 hradır, takılt ile alınır. 
Polise haber vermlıttr. Fuat bey çıran Sırımlı köyünden Mehmet rında bulunup izalei ıuyun zım- Ta,rahlar tçtn çamaıır yıkaması ile yatak ayda 8 liradır. 
~~~"~~~~~lana~~~~~ m~~~~~~"~L---------~---------~-----~ ızhar etmemektedir. Poliı badi- ·ı· " l d rar Terilen Zeyrekte Çinili ha-umumı ıgine tes im e ilmittir. 
ıeye büyük bir ehemmiyet atfe- ·· mam ittisalinde 88 ve 86 nunıa-

~ derek tahkikata gtriımfıtir. ( lz- Odenıişte kooperatifler ralı iki bab haneden 88 numaralı 
mlr Hizmet ) Kredi kooperatiflerinin hiase · hanenin alt katında iki oda. bir 
Karısını öldürtnin id~ı nu ve ıermayeleri günden güne art- ufak ıofa ve büyük malta döıeli 

maktadır. Ziraat müdürlüğüne tatlık, bir bela, yukan katta iki İstenh'or 1 1 oda, bir sofa, bı·r abdeshane, .J ge en ma ümata zazaran bu haf-
Karııyakada Alaybeyinde zev- taya ait hiase mıktarlarında mahsen ve matbab ve bir mıktar 

ceıı Nazmiyeyi 10 yerinden bı- mühim farklar kaydedilmittir. bahçe ve eıçarı ınüsmlre ve bir 
Ç&klamak ıureliyle öldüren Süley- Mesela Ôdemıı kooperatifinin kuyu ve 86 numaralı hanenin alt 
ınan oğlu Muıtafanın Aiırceza- ıennayeal bu hafta 129000 liraya katında bir oda. Lbir apdeshane, 
dakt [muhakemesine dün de de- b l'ğ 1 b · t üıt katta u·ç oda, bir matbah ve a ı o muı ve u suretle zmiri de 
vaın edtlmıı ve bazı ıahitler din- geride bırakarak birinciliği ihraz bir mıktar bahçe ve elektrik ve 
lenmııur. l t terkoı teıiıatınd·a han hanenin l-ey emittir. zmirin bugünkü koo-

Dtnlenen ıahitler, Nazmiye- f halet evveliyesl icra kılınmıt 5 
nin huıuıı ahvalinden malümat- perati ıermayeıl 127660 liradır. ıuhat 930 rerıamba .... ıınü ıaat 
ları olmadılını ıöylemiılerdlr. Zirai kooperatiflerin resmen T a- k 
M teıekkül meraılmlerine baılan- onbeıte thalei kat'iyYeai icra ı-

aznun Muıtafa kar11ının müna- mııtır. Meraıimlerede Vali pata lınacağından talip olanlann kiy-
ıebatı gayrı meıruada bulunduiu 1 mP.tl muammeneıi olan 4500 li-l e izmir ziraat bankası müdürü 
ve hatta bir gün eve ııeldiğf va- t 1 H kk b ranın yüzde onu nı"sbeUnde pey 
kit karısının kapının 6niinde ya- ımal a ı ey hazır bulunmak-
bancı bir erkekle tokalaıırken tadır· Cuma günü Ôdemitin rea- akçesini muıtashibine vevm ve 

t kk-ı saatı mezkürede Sultan Ahmet aördiifünü tleri ıürmüıtür.Bu ha- men eıe u merasimi icra edil-
diıe üzerine karısını öldürdüğü- mıı r · azarteıi günü uma ovası . ti p C Sulh icraıına mu" rrcaatları ilin 

kk 1 olunur. nil ıoylemlttlr. teıe ü ünün merasimi icra edi- -----..:•:___ ______ _ 
lddla makamı maznunun, ce- lecektir. 

z. kanununun 450 inci maddesi .=-:::::::=::=:~~~~~~~~~~ 
ınuctbince idamını talep elınitıe 
: hey' •U hakime dinlenecek bir 
ile ':!::...daha bulunduiunu izah 
bırak eaae11 batka bir~ süne 

mııtır. 

Toprak tevzii işi 

Bir d~ğirınen yandı 
Kabataıta emvali metrukeden 

deifrmenden evelki gün yangın 
çıkmıı, dettrmen temamile iki 
ıaatte yanmııtır 

Fatih lcra memurlufundan: 
Fahriye Emı.;e ve Talat ve 

Mabide hanımlarla Abdullah e
fendinin müıtereken mutaıarrıf 
bulundukları unkapanında yeıil 
tulumbada haraççı kara Mehmet 

; mahallesinde teke sokağında ki
ln ve 4 oda ve iki heli ve yük do 

MÜSAByKA İLE 
MEMUR ALINACAK 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden 
Emniyet Sandığınca alınacak memurlar için ahiren gürülen lilzum 

üzerine 26-1-930 pazar gün(l yeniden hesap ve ticaret, defter uıulile 
yazıdan müsabaka imtihanı yapılacağından evelki tllnımızda muhar-

alt dahilinde imtihana dahil olmak iıliyenlerin 25-t-930 curer ıer 
marteıi akıamına kadar Sandık mubaıebe imlrliflne müracaat etme-
leri ilin olunur· 

( tST ANBUL VlLA YETi DEFTERDARLIK İLANLARI ) 
Satılık odalı n1agazalar hissesi 

No 3 Cami S. Hacı köçek mahallesi ve No 218 Mahmut pqa cad
desi. bir çab albnda ikl kııım odalı magaza1ann on Jılue itibarile 
dokuz hlsseıi ıabhkbr • Mezldir dokuz hi11enfn bedeli 4 Hde ve 4 
taksitte verilmek prtile, tahmin edilen kıymeti 18387 liradır. Sa-

l il kapalı zarf uıulile yapılaoaktır Takipler 1380 liralık tıı muame e • 
. t ve ya mektuplarile teklifnalerlni 10 Şubat 930 pazartetl temına para d b 

14 te latanbul Defter ar ~ındaki aatıı komisyonuna vermr günü saat 

lerl. ( R-14 ) • d d 1 
Kiralık Denız en o ına arsa, 

Sokafı• katip kaıım mahalleıl, Akıaray. Tahminen 1500 ar-
Yah baı Se elik ldraıı 120 hraclır. Kiralamak muameletİ 28 

ıın murab • 0 .::..r g0no saat ı 4: de alent ın6zayecle tarUle .&efter 
klnunusanl 98 ( M-1149 ) 
darlıkta yapılacakbr. 

Bayındırın Turanlı nahiyeıi 
~lvannda Rumlardan kalmıı mü
~m mıktarda erazi ve mer' a var

r • Bu eraztntn timdi ye kadar 

Yangının ne ıurette çıktığı 
zabıtaca tahkik edilmektedir. 

labi ve tulumbalı kuyu ve mikta-
20 

g6n zarfında yani 3-2-SO pa-

rı kafi bahçeyi havı 1200 lira kı- - ii saat 15 ikinci ibaleıi Sillhtar ala terkoı köpriıaa 
KiRALIK TUraA HARMANI 

~::. edllmeditı anlaıılmıtbr. Köy 
d llıallye velca.leUne Dı6racaat 

e ere]( •razının kendilerine tevzi 
ve takıhbtnı lıte111tıur. lV ekl.let 
dün bu huausta metn:kk naallar 
müdürlüfiine 16nderdi1l bir tah
rlratta filhakika bu erazlnln ıim
diye kadar teffiz:edilmediji anla
ııldıfı takdirde borçlanma kanu
nuna tevfikan köylüye verilme
ılnl blldirmittir. Met~k mal
lar dairesi erazlnln sahasını 
ve topraia muhtaç köylünün mik
tarını teıbit için tahıll darı 
memur etmlflir. Bu memur~ bu 
rGnlerde Bayındıra atderek tet
kikatmı yapacak ve netice hak
kında raporunu verecektir. Ha
ber aldıfımıza ıöre bu erazi he
nüz teffiz olunmanıııbr. Binaen
aleyh tevzllncle nıabzur yoktur. 

Yerli n1alları koruma 
cen1iyeti 

bmir yerli mallan koruma 
cemiyeti, milli taaarruf cemiyetine 
iltihaka karar vermittlr. 

İzn1ir hapishanesi hakkın
da ki tetkikat 

lzmir hapiıhanesinde geçenlerde 
vukuagelen azılı haydutların 
firarı Yazmııtık. Bunun neticeıi o
larak hapiıbane müdürü Nedim 
bey, tetklkab etrafında Adliye 
vekaletine bir rapar verecek ve 
baplıbanenin inzibatı,idari vaziye
tinin ıal&bı için dGtünd6klertnt 
btldirecekttr, 

Kadın mes'elesi f zarteıl gun k 
ym eti muhammineli ve bir saka ~ dan talip olanla- •rıııındaki tuila hamamı '1ç H-
altında ve ayrı kullanılır 15 ve 17 icra kılınacaa.n ne ınGddetle kiraya verilecektir, 

Gala tada kahTect Arnavut 
Mehmet ~anaoz ~Ohanesle bir 
kadın meı eleılnden kavga çık-

" h 1 i k ymetl muhammfnealnln y6z Se lik ı.. li ..ı__ M~ numaralı bir b•PJ anenln lza e rın ı h ne a.aruı 340 rauu-. 
ıuyu zımnında bllnıfizayede fa- de on nlıbetlnde pey akçasını a yede 26 kinunilaDJ 980 Pazar 

llllf Mehmet Ohanesl bıçakla vur
lllUf kaçmııtır. 

ruhtu takarriir ederek 1000 lira milen Fatih lcraıına müraccaat ailntl aaat 14: te Defterdarbkta 
bedeli ile birinci ihaleıi icra lu- lerl ilin olunur. yapılacakbr. (M. 1159) 
lınmıı ve tarihi ilandan biltUbar etnıe • • • • 

ÇIRAÖAN SARAYI BASKINI TEFRiKASI g ALI SUAVIHadısesı~ Muharriri: AYHAN --
- 15G -

-Evet he ı 
- Olma. rıey onun elindpdlr ılz merak etnıeyin~ 
- YGz zı. •enin ka1ıerU1 dediflne yüz altın verırlm 

Yakm albn mt? kayıerili yüz alt • koca (Tatkıılayı ) 
ıya razı olur! ına1 

- Ben de bu Parayı h sayanm. Biz 
ılındı dofru T k emen onun avucuJI& 

_ H aı ııla önüne mi gidiyoruz? 
ayır arka tarafa 

ça ~ :ı··· Ô,le tıe len kayıerili dediğin satı bana bana 
d ğıb den kendfıi ile görüteyim p ~111 de ondan son-

e oy an çıkarsın! · ara vere1 ...--

Çavuı Kleantının teklifini ç k r bubnuıtu Fakat 
o kendi H b 0 muvafık 

• eıa ını da düıünmüıtü. Rek alA -JCayıerlli ile y4ı 
altın~ ortaklaıa takılın edebilirl dt Taı kıılaya da 
Y•kla · l d er · zaten, 
K d tınıt ar ı. Çavuı, arabaları arka tarafta bit yerde bırakb. 

en lıi arabadan atladı fırlad i 
T k l , ı g tu. 

N aı ıı aya girdiği Zaman Nt . kapııından girnıiıU. 
öbetciler çavuıü tanıyorlardı zanııye 
Çavuı doğru Kayseriliyi buld Vakit çok geç olduğu 

için k k l · u. 1 d 
A oca ıı adaki askerlerin hepsi de yatmıı uyumuı ar ı 
hnıet ~atanın çavuıu (gel kayıerili. diye Kayseriliyi çağırdı. 

Vaziyetı anlattı. Kayıerill : Yüz altın lakırdııını ltidlnce gö:ıı:· 
leri dört açılmııb : 

- Ne diyorıun olau. yarıaı ıenfn olıun 1 Diye g6zlerinl d•
lirmileıtirdı. Alacalı paranın yarısını hemen arkadaıma va
detti. iki arkadaı çabucak uyuıtular. 

- 153 -

Filıbell Ahmet Paıa ellerini cebine ıokmuı, askerlere emir 
verip duruyardu. Ahmet Paıa Kleanttyt 19ribıçe f&flnD•ftı. Pa 
ıanınaklfna gelen ilk t•Y, biltün itlerin b6dlmuı olmaıı mer
kezinde idi. Ôyleya, tıler yolunda ıilmtı oleaydı, Kleantt bayle 
Gmldedilmek bir zamanda çıka ıelmez, meydanlarda g6rünmez· 
di. Çünkl Ali S6a-vl efendi ile blrltkte Kuzguncufa ıttmlılerken 
ıckrar ıerlye ıelmeıinde bir mana yoktu. 

Fllibelt Ahmet Pqa Kleanthıln JÜZilne bakakalmııb. Kle· 
anti yavatca fııladı, dedi ld : 

Pata kon111abm. Ne yapayonunuz ? Biz bazınz. 

Ahmet papnın yilrell biraz ferahlar gibi olmuıtu. J&ftf~:: 
Beni korkuttunuz azizim. Bende •izi ıu halde gijrilnee aca· 

ba birıey yapmaya muvaffak olamadılar mı yokıa demlftlm. 
Hele öyle blr19y yokmuı. Hamdolıun. Bende arabalan hazırla
yorum timdi Takılme Taıkıılaya ıevkedecefim ,azam. Adam

lanm anlattılar ıilah ve cephane sandıklan P,lice arabalara 
yakledllecektir. Ve •• alt tarafının ne olacağım tabii btbr1fnb! 

- Fakat Paıa, ya muvaffak olaınazliUUZ. Biz bu ciheU dl
tündGk. ÇaakO ıizin bulmayı taahhüt etUilmtz •ilahlar be
ntmldler gibi kendi malınız defll, kendı emriniz altında hazır 
bulunaıuyor. itte Ali Süavt efendi kardeılmiz de bu cihetten 
endlte ediyor. 

_ Canım beyhude zahmet buyunnuııueuz, Ç6nkil ben va

dettlflm ıilablann elimn altında hazır afbi bulundufuna kaih 



şen ve daima sıhhatıi gezenıer Bilecik rakısı 
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Serma!.~~m~~:~lyel~lmi~!!~~~llirası 1 SELANIK BANKASI 
~1erkezi unıuıni : ANKAl{A ~ ısss de tesis edilmiıur 

Ş U B E LE R: ı. Merkcr.i umumi. İstanbul 
Ankara Adana Ayvalık ~ SERMAYASI 30,000,000 FRANK 

lstanbul Trabzon Zonguldak ~ TÜRKiYE ŞUBELERi 
Bursa Balıkesir l{ayseri ~ Galata, İstanbuİ, İzmir, Samsun, Adana, mel'Sin. 

Izn1ir Gireson 1\fersin ~ Yuannistan Şubeleri: Selanik, Auna, Kav&la. 

• Samsun Edı·enıit ~ Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
- BÜTÜN BANKA MUAMELAT! Y APJLIR f3t akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamelatı. 
•••~§-~§•§§~~~§~~~§§~~~~~§§§~ ~ge 
6~A~Ahb~b~~*~~h~~~bbh6~~bh~b~~~ .......... TT·T·T· .V ••.•••••••••. T ••.•.•.•• i ÜSKÜD AR BANKA Si ~= ,_.:w_... ____ O_P_ER_AMımJT~-.R-----· mm-... 1 
+ o 
.. ~. 100,000 LIRA sERMAYELİ TÜRK .... Ahıııet Burhaneddir1 6 . ..:. 
·~ ANONİM SIRKETİ •i• 
X Esnafı himaye maksadile teşekkül etmiş milli bir miie:-;- ~ .. 
.~ sisedir. Müsait şeraitlc tcdiyat kabul eder 'e mutedil faizle. :J: 
• ikrazntta bulunur. ••• 
6 Merkezi: Uskildarda iskele kurbnnda .. ı. 
·'· 1· ı fi.' ı 1. ·· ·oı ~ ~ı.• e • cı< t ;oy ;_1 J ••• .. ·:· . T!T .. .. • .. •- ·~ -• .. ·~ -• .. .. .. .... .. .. .. • • • • • • • • • • .. • ............................................. ,.. ............ ff.•~."~"·"·+•········ -~~ .. ~~~~~ ... <6> ... . 

~·•••••.u·•••••••a.u .. u.A•..uü•• • FELEMENK BAHRi SEFiT + 
. • . ~· B\NKASI 

Cerrah Pa~a Hastahanesi Operatörü 

İstiklcil caddesinde I~us sefarethanesi karşısında 

Suriye hon No: 8. 
'J'rlefoıı: Ut•y : /ti/,j 

Seyri sef ain 
~~~~~~~-----"' 

Merkez acentasi: Ge.l•ttl 
Köprü hac:ırıda: Beyoğ:iu '2~ 
Şube acaııtası : MahnıudiJll' 
hanı altında İstanbul 27 40 

l'rabzon ikinci post 
(ANKARA) vapuru 23 kiıl'
ıani perıembe akp.mı 
rıhtımından hareketle Zo 
dak, İnebolu, Sinop, Sanı 

Ünye Fatsa, Ordu,Gireıun, 't 
bzon,Rizcye gidecek ve dön 

Of ,Trabzon,Po!ethane Gire 

Ordu, Fatsa, Samsun, Si 
İneboluya uğrayarak gelece 

Ayvalık sürat posta 
(MERSlN)vapuru 21 kanu 

sani sah 1 7 de Sirkeci rıh 
mındau hareketle GeUbol 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed 
mit, Burhaniye, Ayvalığa. 
decek ve dönüıte mezkur it 
lelerle birlikte Altınoluğa u 
rayacakktır . Gelibolu l 

1 yalnız yolcu ahnır , 
alınmaz. 

yelkenci vapurları 
karadeniz lüks ve sürat poı 

ihtiyat akçe~i: 3,000'000 

~ lıtanbuı merkexl: Galata kara köy palasta. VAT AN ...... + İstanbul ıubesi : Yeni postahane ittisalinde Alalemci ,A vapuru22 çarşam 

Bilcünıle Gün1rük nu1an1elatı ve naklivat işleri 
~· 

kcınalı sürat ve enıniyetfe ifa olunur. 
MALI ve lDARI İŞLER DAHi r AKlP EDiLİR 

~ + han· Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar "f kanunqsani 
o unur. • :ır Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 E ı + günü akıtamı Sirkeci rıh 

~ Telefon: Beyoflu 4515 -~~~~~~~~ ............ ~~~~. dan hareketle doğru l Zo 
~ ~~ ~~ ........... ~~~..........- dak1 İnebolu, Samsun, 

..... ~~'f'f•'f•'f ... 'T:YYT"f~·~ ....... fll '~ •• ~ _,,_....,...~.ıun, Trabzon, s-
8 AK 

ve rlze} ye atdecektlr • 

...++<..:..: .... •:••: .. :••!••: .. :••!••!•·)•!•~:••: .. :••:••: .. :••!••:•• Ali Ekber • US Rakısı Tafsilat için Sirkecide 

OSMANLI BANKASI ::: Tayyare biletleri ve kırtasiye • ZCA?'f& am kenci hanında kliiı acentowf 
.:. Uınum gazete bayii müracaat.Telefon İstanbul ıtS 

SERMAYESİ : 10,000,000 İngiliz lirası •~• Çeınberlitaı civarında •••••••••••••••••••••••••••••• ~, ..... llmrllll ............. .,. 
N. 2 dükan • • 

İstanbul açenteliti - Telefon: lsta'lbul 1948 
1

, ___________ .. 

1 
Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 •=~ 

5 Hacı Arif zade 5 
• • 

Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya ~f 
heıabı cari suretile avanslar, poliça ve iakontoıu. ~ı• 

Türkiye cümhurlyetinin batlıca ıelıirlerine ve memaliki •:• 

L 
ecnebfyeye ıenedat, çek, itibar mektupları ve telgraf •ı• 
emlmamelerl lrsali.tı. •:• .... 
~-. .................... ~ ............ ~ .. ~ ....... ~. r ........ ,•e•T····"·····..,·"·"···· ................................................... . 

satıhk bostan 
Topkapıda müli• mevlehane 

karıısındaki büyük bostan acele 

ıatıhktır. talih olanların Bakır 
köy 77 ye telefon etmeleri 

• • • 
: Isn1ail Hakkı : ı • • • • 
: Tayyare biletleri ve : • • : umum gazeteler bayii : 
: Çarıikapı N. 68 dükan : 
• • 
•••••~•••m••••••••••~••••••••• 

Romanın!zı kesiniz ve kitap gibi katladıktan sonra okuınayı unutmayııuz 
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llirette eminim. S&z vetveteye kapılmıııınız özüm. Maamfailı, 
lilala Ye cephaneler buraya gelesiye kadar beklemek arzu -e

denenis bekleyin.izi 
- Ya •. Bizde öyle dütüıunüıtük. mea'ele iyice temin eclil

.Wkteft 'IOlll'a ben tekrllr (kuzguncuga) geçecefim. Ali Süavi 

efendi orada beni bekliyecektir. 
- Pekala, buyurun içerde birer kahve içelim. Arabalar ha

zırdır. Ve ıimdl hareket edeceklerdir. 

- Ôyle ama Paıam ıiz bana müsaade buyurunuz da ben A

l"abüarla birlikte gideyim. Hatta arabacı aib! bulunmak iste

ri•. Eaer bir müıkülat çıkaracak olursa balledeceğmize emin 

.ı...w rica ederim. 
KleanUnin bu teklifi Filibeli Ahmet Paıaya biraz ıar!p rtbi 

aelaıttu. Kleantl açıktan açığa bir emniyeltlzllk göatennif olu
JoNu. F-akat müba.rek adam hakikaten herbanai bl.r müfkülatı 
'Jeaecek Vaziyet de idi. O kadar cin fikirli ıeytan adamın blrl 
idi. 

Ahnaet Papa: 

- Pek alA Azlal.ı. &atediifniz Arabaya binebillrainiz meı'· 
ele yoktur• Ben ıim411 Arabacı Arkadaılarımdan birinin yerine 
alzl oturturum DuruDuz, 

Ahmet Raıa be men Arabacı Aakerlftden birine ıeılendi: 
- Ahmet,· dedi· Sen burada kalacak, aitmiyecekıin, Şu 

efendiye elbiselerini ver, o senin yerine atdecek. 
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Ahmet Peıanın seslendiği aıker derhal vaziyeti kavramıştı. 
Hemen içeriye kaıtu. Konaktan bir kat Asker elbisesi getire

tirerek Kleantlnin önüne attı, Kleanti gülerek.ten Ahmet Paıa· 
nın JÜZüne bakfllııtı. gülmekten maksadı da asker Ahmedin 

saflığı idi. Tabii J(leanti herkesin gözü önünde auyunacak değil
di. aıker Ahıneclin 6u saflığına Ahmet Paıa da gülmüıtü. Ah
met Paıa KleantlYi hemen içeriye çekti. Bir oda 'göstererek: 

- Haydi hazret ıurada ıoyunabilirıln! Dedi Kleantl üç da

kika ıonra tanınmaz bir kıyafette tekrar bahçeye gelmtı bey

girleri koıulu arabaya atlamııtı. 
Ahmet Paıanın çavuıu da Kleantinin yanına oturmuı silahı-

nı dizleri üzerine altnııtı arabalar Ahmet Patanın Konağından 
çıktılar Taı kıtla yoluna düıtüler yolda Ahmet Ratanın çavu
ıu ıle Kl.!_antl ıilah me•' eleılni görüımele baıladılar. Kleanti 

çavuıa ıordu: 

- Silah sandıkları hazır nıı? " 

- Hazır ama deboyda: 
- Aman çavuı sen ne söylüyorsun. Şimdi biz sandıkları 

deboydan çıkardıktan sonra mı arabalara yükliyeceğiz! 

- öyle olacak ... Fakat ıiz merak etmeyini:ı Ben kayseri-

li ile anlattım. 

- Kayıerili kim oğlum? 

- Kim olacak benim can yoldaıım. O bu gece nöbetcidir. 

- Nöbetcimi? 

KADIKÖY İSKELE OzERiND 
LOKA:N'fA, GAZİNO 

ve 
DANS SALONU 

Hergün müzik, danı, eğlen 

Cun1a günleri ayrı 
varivete nunıaralat1 

ol 

Hergiin 1 Sden 24 ve cuma 
leri 19 dan 24 

Mürebbiye 
Eyi Familyaya mentup bir 

dam mürebbiyelik için yer ati 
Almanca, Fransızca öitetlr 

·kiye dahilinde her ıehirde hi 
kabul eder. Ecnebi memlek 
rede gider. Galata rıhtım 

han Na. 2 Vahram elmasya11 
muracaat· 

Beyazitte tramvay makaılll 
N. 153 dükkanda tayyat~ 

biletletleri, kırtasiye ve 
umum aazeteler bayii 

Ali Ekber 

21 
Güneşin doğuşu: ::;Y 

Namaz vakitleri 

sabah öğle ikindi akşam yats1 ~ 
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