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SEVRISEFAİN İDARESİ ACENTALIKLARINDA İHTiLASMI VAR? 
Rus bankasında bir tek Türk me- 1 

rnur bulunması Türkleri gücendirdi 
Dünkü n~şriyatımız üzerine bir çok okuyuculanınız 
gazetemıze teŞekkür ettiler ! ))ost tanılan Rusların 

Sabık Afgan 
Kırah çiftçi ! 

Ssyrisefain acentahklarının ba
zılarında ih~ilas iddia ediliyor! 

hatalarını tashih etmelerini bekliyoruz ! 
Tnrk memurlar kullonmıyan 1 "mükavelesi Türk Rus doıtlu-

Kaydi ihtiya~.Ia te~a~ki_edil~e~i lazın1gelen bir habere 
göre seyrısef aının uç muhım acente şubesinde 

binlerce li ralık açık olduğu söyleniyor! 

ve Türklere hademelik, kopıcıbk tunun bir kat,, "daha takviye edil-
aibt hayılyetılkenane itler ver- dili hlasini veriyordu "H lb k" 
m kt ı ·" a u ı, 

e e o an ecnebi müea1eaeler Ruslal'ln lstanbule bulunan res-
aleyhtne açt11ımız ıtddetll m1ica- mi,, 11Bankalarında yalnız bir tek 
dele 'Okuyucularımızı me'mulün memu k il ak r u anın ta olduklarına 
fevkinde allkadar etmiıttr. dair olan neniyatınızı,, "okuduk. 

Dnn Fafih, Akıarayda oturan Fev~alAde mütaesalr olduk! ,. "Bu 
karllerimlzden yfrmlbeı imza ile mes ele bizlere çok acı bir haki-
aldığımız bit mektupta Rus ban- katı ihsas elmiıtir.,, 

Dün mevsuk bir membadan 
verilen malumata göre Seyrisefi
in idaresi acentalıklarından ba
zılarının nakli muamelesinden a
çık çıktığı iddia edilmektedir. 

Asli ihtimal vermek istemediği
miz bu haber eğer vaki ise cid
den teessüf edilmesi kap eden 
bir hadise olacaktır. 

kası hakkındaki neırlyatmızclan . "Acaba Rus dostlarımız. Kos 
nıenuıuntyet izhar edilmektedir, koca bir Sovyet Bankasında Türk-

Şeyrisefafn umum müdürü 
(Sadullah) Beyin idareıi laltında ı St•yı·isrfrıin <ıccntalı?Jında açık olduOu 
bulunan bir itletme idaresinin ıu- söyl<'lıen Bandırma limanı ~kuyuculanmız,bilha11a Türk lere it verecek vazife mi bula- belerinde açık ve ihtilAı gibi mes' -R ... Tllrk muhibbi tanınan Dıamıtlarclır? • 

b ""-ran TGrkiyede tesiı ettikleri "Anlaııhyor ki, kendileri Türk 
.::.~da yalnız blr tek Tiirkk kullanmak istemiyorlar. Tabii 

Zevci ve efradı ailesi birlikle ltal
yada ikamd etmekte olan sabık Afgmı 

KlraliçQll 

eler çıkması hayret edilecek ıey- Yine bu meyanda Bandırma-
Jerdendir. da(60oo) Ayvahktada (4000) Li-

ebnlı olmalarına ço lıteıelerdt bu neıriyata aebet et 
müteesalr olduklannı blldinntı- venntı olmazlardı!,, 1 SÜREYYA HA.Vl.'11 

Fakat bize verilen mal<Unata 
ralık açık tahakkuk etmittlr. bakılacak oluraa, lstanbul merkez 

acentalılı muamelatında (8000) Sadullah Beyin me.s'eleyi ten· 
Samsun acentalıimda(1 0,000)lira vlr edecetı 've haldkaUn anla· lerdtr. B 

lz okuyucularımızın mütale-
OkuyucuJarmnm idarehane- a.larını ve bu kusustaki telikkile-

llllze lhdenltlden mektubun dik- rı ı k 

Romadan alınan maUimata 
göre sabık Afgan Kırah ;4manul-
lah Han husuıi itlere baılamak 
fikrindedir. Mufariilleyb Roma ya 
giderken zlraatle mettul olaca
iını söylemı1u. 

1 la l acentaların zimmetine geçmittlr. fJ cağı tüpheslzdir. 
- --- ~c - --n aynen yu arıya dercediyoruz. 

kate pyan slrdftlOmDz bazı nok- Oku 
talarmı af&flya naklediyoruz: . yucularımizın fikir ve telak-

• Biz Ruılann Türk doıtu ol- kileri gayet açık ve sarihtir. Buna 
tlaklannı zannediyorduk. Hatta tar~fımızdan ilave edilecek tek 

kelime yoktur. 
Amanullah Han Pfpverdekf 

ticari vekilini, ~ huıuıta mü-

Milli vapurcularımız seyrisefain bizi 
imhaya çahşıyor diyorlar! 

TGrk efklrı umumiyesl Kara Ha-
-- A k Rus Bankasının Türk memur-L n ara ıeyahata ile yakm- 1 k 
...._ al•keclar olmuttu ara apılarını açtıfını ve onlara 

"-*' edilen m~b d t doıktluk aöıtercliklerbıi bilfiil gör-

zakere için telgrafla Bgmaya ça
iırınıttır. Bu zatua JPl. Serdar 
Abdülhakim Han .m. &nanullah 
hane aon derece ırauhabbetle ma
ruf olan mumaıle1h ıtmdiye ka
dar Nadir Hama luralbiım taadık 
etmemiftlr. 

Seyri sef ain idaresinin ecne~ li_nıahlara vapur işletip 
işletemiyeceği mes'elesı gunun n1es'elsi olmuştur! 

T _ a ene " me lıteriz. 
Seyri aefaln tdareıbıln Avrupa - Hali hazarda, Avrupıt.Ja 

IJmaDlanna vapur tıletmek iç.in hiç hır mtlb .lau:npan:ra serek 

ari!e komisyo;u Şirketi -Hayriye 
~e~ el~sini ~lk lehine halletmeli ! 

tefebito .. tta bulunaealımuİa bu yolcu, ıerelue yOk için Mfer ya· 
aebeple de aıillt v;pui: du:: P&nıaz, SeyritefaiD id~, iltene 
ıeyrfıefaln ıdarea~~ en ~lannı böyleiseferler terUp ve thclu .... 
nmız dahilinde ttf:~:rlnf bir bilir; fakat, buaün, elde mevcut 

------~---..__.. __ 
Bir katil 

eyrısefaın idaresi üsküdarlıJ1 k 1 . 
sefain v~urlanndan istifadc:;:::ıebilr:yıhk~~ ~eyrı 

azaltmaıını talep e DG bir mu- 'Vapurlan bu seferleri yapmaia 
reflkımız y~tbr · k n. ı' elenin klfı olmadığı gibi aa(Jb te delildir. 

~-
Polis memurlarımızı öl-

Tram "d ·ı e en ıçın Oak vay ı aresı e anlaşıyor! 
IUa ,.~r •e boin içi halka- Warın hu -~be 
... ~--••U Ha1rt7e) ldareaind ·-. t ve teveecGhlerl-

n.._...., en Dl a6rea aern 1efahı lclar 
allltlle qm Jamk oldutunu tal- kaclarWara bir eal üa-
defa tO:.::::ı-· Alb •741& bir la7Jık olmak o.z:e~ ve bir ko-

tarife komlayonu TaJ idare 1 
1 dar Tram-

dünde lçtbna etmıı, ve fakat tir- lllek -e ı le müzakereye llrlt· 
keti hayriye ltartfeılne dür bir Se dlr. 

dürüp Bulgaristana kaçtı 
Bursada l.atanbul polia memu· 

rlarından Ahmet Nuri efendtyf 
bir kaç gün evvel öldüren Jne

öllü Halil lıianbula kaçmııbr, 
Zabit-ce katil hali) her taraf

ta ıkldetle taharri leclildtil ı../de 
bulunamamıt Bu)ıarfıtana 11ttfil 

anlaıılmııtır. 

harrirlmlz g6ruıme ' me 
hakikatini anlamak ve fikirlerini 

k üzre Gç milli vapur tda· 
ıorma tadaki 
rehaneılne gltmit ve aıa 
malamatı almıtbr: 

Muvakkat mes'ele mi? 
Bir milli vapurcumm ıunları 

aöylemfıtfr : 
karar vermemtıtlr. T Yrl lefaid idaresi 6sküda 

Haber aldığımıza göre tlrket ı:ıunvaylllri)e leJrisefaln vaku r •••••••••••••••••••' 
ve Liman idarelerinin altıtar ay- : ~ırıek lıteyen yolcuı:- r••••••••••••••••••u••••••••••• A • l 
~ ~rtfeleri yalnız le kike tlbl lıım:k':a:Z Bilet kestirmeıe ça~ == BEKTAŞ 1 L ,. K-su·· N N 1 L. 1 K i= 1 tu muıtur. Komiızon ıtrkeU T ır • 
hayrtye ve Liman hey' eti ıdareıi- b k-: kolllfıyonunun halk • l 1 • 
le a6rGtınlıııten aoara Tarıfeyf ıe.- ~ a r kolaybk gösterse ıeyr~ 1 s ı• L K = 
bit edecektir. ıe aln idareıUe tirket - 1 = 

ŞtrkeU Aayrtye tarlfealnin bir milkaye•• ,. aruında • 1 
L-t'I --ı..11 b ....., ,,apınasmı ve _, 1 •••••••••••••••••••••••••••"• 
.. w-au asacae 6nQınQzdeki Pa- ayet Oskndarlerın h " qa• ·····••b•••v···E·····F···A····R K L A R 1 zarteelatlen t6planınada tesblt dafaa ve nikaye ~ u unu ırıü-
ed•lmlt olacaktır. Haliç tlrkeU lıtiyor uz! e •ini ıörırıek ... .. .,, 

101
_

4
• 

de tlrketl Ha1rt1emnkiaden ıon- 7iil •fil•c; il ·ı·k es'eles·ı 
ra mlaakere. edilecektir. Güzel san'atler s .- . AliYU ahı 1 m . . ." .. 

Yeni tarifeler Alt"mhclekl D ergısı Bek . ve Ali ,u]lahı·ler. _ Bektaşılık sıılığin 
rtı btrtnct -"- d ün aabab Giizel ' ta l r ' ma D ..... nn - IUbaren kademtılnde bir. lan atler A- ŞJ e J • .d. ! 

tetklkeclllecektlr. ergt açılmıtb bir şu besı mı ır 
Temlnedtlcliifne 16re Tarife Me~ebin büy(lk konferanı aalr. ,. • ~ 

komllYODUftUft (ıfrket) mAmessil• DUD &, talebenin bir 0- 25 f(anunusanı • •• •• 
u "riicude getlrdlfl n fi tene içinde rt 

!erinden izahat ~lmak lıtemeıl- eıerler teıhir 1 e s Ve kıynıetlı ~ Cuma esı gunu 
nln ıebebl münhiulren üsküdar 0 unmuıtur. ._____.... 

8 Serginin mimari fi 
ve oıazlçl bilet ücretlerinde gö- reıfm b k ı 'a ,, tezyfniye gazetem·ızde okuyunuz 
rülen fazlalıktan illeri gelmekte- , ey e traı kıııınlannd 
d birçok eaerler tal b a 
ır. bırçok ısudati., e e arasında b. 1 r·ın 

Filhakika tlrketl Hayrtyeye d ğu mevcut bulun Far·ısAı' -Arab"ı ecne 1 eser,.. e. 
Jok yere haraç vermekte~ bık- u nu göıtennektedİr. - , 

IDır usanmıı olan Clsidıdarlılarm Sergi on beı iün devam ede- tetk•ıkı• net•ıcesı•nde en salahıy-
lu111ıı •··- cek ve herkeae açık bulu kt . .....uını leJrl aeferln va- Dü . naca ır. f nda 
Pvlanna blnmeit tercih ettikle- n birçok lllerakb ve bilbaaaa yettar bir kalem tara 1 n 
rlnl JllZllUtbk. Anıerlkalılar segiyf gezmiıler' 

Ôlrenclilbnize ıare ilıkGdar- eaerlerlnmükenunellyeUndentak- j yazılmıştır 
clirle behaetmtılerdlr. L.;.~;;~..;..;. _________ • ______ _ 

Yalnız, mevılm ihracat mn· 
•imi olnıaıı doloyıılle, elma ve 
ıalre tkracatı için lstanbul - Ptre -
lıkenderlye seferleri yapabtllne 
de, bu, iki üç ay gibi btr zamana 
inhisar ederkt, muvakkat demek
tir. Bu Avnıpa postalan da bun· 
dan ıalat olsa gerek. 

Milli vapu .. culuğu 

eziyorlar! 
Difer biri de ıu iddiada bu

lunmuıtur: 

- B&yle bir teıebbnı veya 
taıa nurdan hiç baherimlz yok
tur. Tabii lıtese yapabilir. Fakat 
Seyrtaefafn idareı(nin milli Ya· 
purculan ezmekten baıka hiç bir 
gayesi yoktur. Binaenaleyh', zan
netmeyiz ki böyle bir lasavvutlan 
:evcut bulunsun. Seyrtaefalnln 

u gayeal, bu gidiıle tahakkuk 
edecek gibi; Çünka: birçok mılb 
vapurcular zarar etmekte berde
vam. Masrafını kazancde tekabill 
ettirebilen mnd11eıelerae buıtın 
iyi bir kazanç temin ediyor ele
mektir. Son g(lnlerde, milli va
purcular' aralarında mOzalcerat 
etmiılerl ve Oç içtima aktetDait· -
lerd.tr. Maksat, btrleılp anlaprak 
aralarında lesan(lt temin etmek 
ve her milli vapur idaresine alt 
vapurların mGnhastren falan veya 
filln iskeleler araıında it yapma
sını, rastgele ' her iskeleye u.fra· 
mamasını emniyet altına .ıDıaktır. 
Geçen ıene de, bu *'61 b-,zı mQ .. 



Günlük makale • -------· 
Yine açık saçık resimler! 

--·-••!o-!i>i ..... 4 4 4 

Aktam refikimizden birinde Bir gazetenin göz göre bGtün 
d6n )'ine aca)'fp ve çok garip va- ! bir memleket gençlitlne aııbya
zlyette çıplak bir kadın reımi cafı felaket mikropları bundan 
ıördük: Bu resmi basan muhte- daha beter ne olabilirdi. 
rem arkadaıımıza fazilet dersi Şu ctheUde açıkça ıöyleyelim-
vermeie kallutacak deitllz. Za- ki ne (Yarın) ı çıkaranlar, ne de 
ten bayle birteY çok fuzub olurdu. (Yann)da çabıanlar içinde mutaaı-

y almz ötedenberi öteıi beri- ııp tek bir adam yoktur. Hatta 
il meydanda resimler basmaktan (Yann) da çabtanlar akide itiba-
zevk aldıtına kat'ı surette kani rile belki de dünyanın en hür dü-
oldufumuz pek aziz refikimizin ıünen adamlarıdır. 
maksadını anlıyamadıfımızı ı6y- Fakat, bu günün içtimai tet-
lenek aall lmiibalaia etmemiı o- kiklerine göre bir aile mes'eleıi 
luruz. vardır. Aile ya vardır. ya yoktur. 

Bir defa çok muhterem refi- Şayet var lıe: Onu yıkmaja, 

kfmlzln bu aibi saf çocuktan onu ıarımaia mahvetmele çahı-
tahrik edici reıimler neırinde niçin mak çok büyük bir cinayet ol
larar ediyordu? Bu resimlerden bir maz mıydı ? 
fayda mı ıörilyordu? Bunların ce- Bir neıriyaı yüzünden aile iti-
vabını yine biz vermiı olalım : barile memleketin en nezih ve 

Refikimizin baıblı açık kUıe- en temiz ikı üç kızının mahvol-
ler hiçbir zaman kendisine ve satı- maıı demek ne demekUr? 
fiil& tesir etmiyor, blllkiı kendi- Gerçı elle dokunularak gözle 
nl bilen aile 1abipleri tarafından görünmeyen hadiselerin baıka-
(soiukluk ve batta nefretlerle)kar- lan üzerinde bıraktıiı ve bıraka-
plamyordu. Tabii . refikimiz çok- caiı tesirler (ıu) üzerinde nakıı-
tan beri bu yanhı ve sakim 6mlt- lar kadar payrdar olamazdı.Hele 
lere kapılan arkadaıımızın hiç bunu tamamen hissetmek müm-
olmazaa zavalh mektep çocukla· kün değildir. Fakat, onun feca-
nm dilfilnmeıi li.zımgelirdi. atım bir de içine düıenlere aor-

Şura11 muhakkak idi ki;ken- mak, onlann canlannın naııl 
dini bilen aklı baııncla olan bir yaadıiını öirenmek bu gUnden 
adam ve bir, aile babaıı evine a- güne abllkı sanılan zavalh mil-
çık •çık resimler sokmuyordu. let ve memleket için çok faydalı 
Sokmuyor detti kansından gelin- bir ıey olurdu • 
Uk kızlarından yetlıen çocukla- Hatta o gazeteleri memleketin 
nnın ahllkı bozulmaımdan kor- faydası için çıkardıklannı iddia 
kuyordu. çekiniyordu. Bu takdirde edenler nam ve hesabına olsa da •. 
o aibl açık •çık resimleri kimler Evet, her tıe her insan kaza-
merakediyor, kimler iörilyordu!: nmak ve teçinmek için çahıır 

itte bizim dokunmak iıtediii- ve didinir. Ukin bir kazanç 
mlz nokta da budur. Tabii mek- bir didinme koca bir ictimai be 
teplordeki ıenç kız ve çocuklar yelin zaranna olurıa, o meıru ol
Jqlanmn icabı böyle reıim ve mu, belki de kanunun takibine 
7udara 1 dltldlndiirler. itte, uframaaı llzımgelen bir hldlse 
ba retlmleri ,ali olarak bu çocuk t911dl eder. 
lar abyorlar, onlar babalannın, Tnrk ceza kanuaunun ( 426-
analanmn g6zlertnden kaçan ye· 427 ve 428)incf maddeleri nedenıe 
rlerde ıtzli ıtzll o resimlere bakı· sarih delildir. Bu maddeler ıfm-
yorlardı. diye kadar bu çitkin vadide yapı-

Netice 4e, birhlç, bir menfa· lmıt olan neıriyat fatberine takdir 
at tmldi yildnden tıtikbaUn at- edilecek cezada ( hakimlerimizi ) 
lesi 11kıhp ıtdlyor, memleket çok bile içUbat tereddGtleri içeriıind• 
feci zararlar görilyordu.Bir aile kı- bırakmııbr. Emıal zikretmefe 
a, bu dilfilnceılz neıriyata uy- lüzum ıörmüyoruz,çünldl ciirümler 
inak veyahut gördGj(i atbı yap- herf(hı birer ıuret ve tekillerde 

mak istemek dütkünlükleri neUceıt (temsil etmek lıtedikleri nin reıml 
olarak, dilfuyor, ıtdlyordu. Neti· müeueaeler gölgeılne ııtman veya 
c:ede bir ıuetentn dCifilncelizllii 6yle görilnen) yerlerde tece11üm 
JGzlinclen koca bir içtimai heyet ediyor. Yazık.Yazık. Memlekette 
sanılıyor, için için ç6kiip ıttme- balkı allkadar edecek menumu 
le namzet bulunuyordu. yoktur. ARiF ORUÇ 

zakereler yapılmıı fakat matlo.p 
netice tıtlhaal edllmemiıur. 

imha siyaseti mi? 
Oçiincü millf vapurcu en ta· 

Jana dikkat olan ıu izahab ver
IDllUr: 

- Seyriaefain fdareılnln Av· 
l'Upaya vapur tıletmek niyetinde 
oldutunu ıuetelerde ıördiik. 
Gtya, Seyrisefain, vakit ve nakit 
lllllait olur ela muntazam vapor
lar temin edebillrae Avrupa 11-
-.Jarma seferler tertip edecek· .... 

Bu tam•men bir hayal, hatta, 
!'!:_nlı lhamdır diyebiliriz. Zira, 
...,. barle bir ta•nurda bulun· 
•, taa&"1Uunun tahakkuku için 
Yapar almaia, ve uzun uzadiye 
itlere ve IDUraflara tl1izum yok
turp. Ehadekf •apurlar lıtanbul - ı...-ı. el Gk en eriye seferlerini : :•len temlm edebilir. Bir 

u tUlcetbain Gç tane vaporu 
vardır. Ba iç Yap6rla zlkrettiil
mlz seferi IDlkemmell,.ıte idare 
edebiliyor. 

Bu •oporlarua 6ç6 de Seyr1ae
fal,ııa1D Lımir, Cumhuriyet, GGlce-

' ..... pbl bl)ak vaporlarma ..... 

petle pek küçük ve daha az likı. 
Kir ve zarar meı' elellne ge

lince : ilk zamanlarda zarar ede
cefinl farzetaek, bu zaran yüzde 
20 den fazla olarak kabul ede
meyiz. Halbu ld, idare taklb et· 
Uli imha slyaseU dolayıııle bun
dan pek fazla zarar ediyor. Sonra 
her zarar edUen iki kuruta mu
kabil memlekete hariçten ıekiz 
kurut ıirecelt için -milli tasar
rufun mevzuubabı olduiu ve ta
sarruf cemiyetleri teıiı edildiif 
ıu zamanlarae bile alınmama
lıdır. Bakınız ! meıela Ruılar, 
gayeleri için maliyet fiatından 
daha ataiıya kömür satıyorlar • 

idarenin ve baıında bulunan 
erklnın g6z önünde bulundurduk
lan en btıyilk ıaye imha ılyuetl 
yani milli vapurcululun lfluı ve 
bilba11& TClrkiyede 'folcu nakll
yabmn Seyriıefaln idaresine la· 
biıan. Bu emelle g6zlert kararan 
Seyrisefain fdareıi erklnının Av
rupaya yük ~e yelcu nakllyabnı 
hayallerine bile ıetinneyeceflni 
zannediyoruz. 
idarenin 10,000000 lira ıermay~ 
ıt vanlar. Bundan baıka birçok 
lmt17U&b ela mevcuttur. KöprCl 

YARIN 

Ecnebi matbuat hülasalan ve telgraflar 

EFENDİLER SABIRSIZLIKLA BEKLEYİNİZ 
Perdemiz açıhyor; oyunumuz bahri tahdidi tes 

hattır. Bilafasıla devem eder ! .. 
~~~~~------~~~-

Bahri Konferansa iştirak edecek yirmi yedi Komedi artistini Kıral ka 
etti ve birer birer n1utat ve karı kadim n1erasim icra olundu! .. Kıra 

muvaffakıyetle netice beklemekte ümidi varnuş!. 
· Londra 20 (.(.A) ı etmiıttr. Mmerika baımurahhaıı ı hadde endlrmek huıuıunda 

Bahri konferansa ııtirak ede- ve hariciye nazın M. Stimson etmektir. Kırat, mur 
cek 27 murabbaı bugün öilenden davetliler namına verdiği cevap- l milli bir maksatla defll be 
ıonra kıral tarafından Bucknig- ta marahhaslann nail olduktan 1 deni cihamn terakkisi yol 
ham sarayında. kabul edilmtıler- nazikane mtıafirpenerllkten do- bu manif ebec!iyyen ortadan 
dir. Murahhaslar, M. Mac Donald layi teıekkür etmiıtir. M. Stim- mak azmi ile müttefikan 
tarafından kıra.la birer birer heca son, hüınü niyetle hareket zihni- cakları kanaaUni izhar e 
harfierl ııraıile takdim edtlmiıler- yet ve lüzumunu müdaffa etmif, Kırat ıözüne devamla demi 
dir. Kıral, nıurahhaılann elini bahri konferansa tıtirak edecek Bütiin milleilerin buıuıi b 
samimiyetle •ılanıı ve konferans- bütün murahhaılann vukuat ve kike ihUyaç ıötteren m 
ta cereyan edecek müzakerele- hadisab ve kardeı milletlerin planlan vardır. Fakat, bun 
rin muvaffakıyetle neUcelenece- etrafını ıaran küçlükleri takdir herbiri umumun menfaatin• 
fini ümit eltillni beyan eyle- hususunda sarfedeckleri namuı- dar olmak üzere bazı fed 
miıttr. kirane cehit ve gayrete güven- lara karar vermiıler isem· 

Yaşasın zivaf et!.. difini, konferansta temıil edilen rabnızın yalnız temıil et 
Londra, 20 (A.A) bütün devletlerin en büyük hayır memleketlere defli bütün 

ri h klı iı.e._ bi riyete büyük ve devamlı bir Bahri konferansa iıttrak ede- ve ne namına a ve ae ane r 
ti ıd imi bi nfaat temin edecekUr. cek murahhaalar ıerefine bu ak- ne ce e e etmeie ıam r 

t k ld kla Konferans mesaisinin pın bWtikmet tarafından bir ziya· ıure le arar vermif o u nna 
fet verilmlıttr. M. Macdonald'ın itimadı oldutunu beyan etmııtir bir neticeye iktiran edebile 

M Sti tk d la ve pek yakında cihanın bü 
r1yaıet etUll bu ziyafette 480 den · mıon nu una evam 

d i i k lletlerlnln omuzlarına fazla davetli hazır bulunmuıtur. em ıt r 1: 
M. Macdonald'tn salında M. Tar Amerikaya gelince onun alır teılihat yüklerinin tah 
dıeu ve ıoluıada M. Stimson bu- bu konferansa hüsnü niyyet lmkln haııl olacaiına e 

h 1 bl Bu huıuı aynı zamanda Ce 
tunuyorlardı. Ziyafet esna11nda ve samimiyetten il am a an r 

ak dd akvama hazırlanmakta o M. Macdonald evvela lngtltere zihniyetle ittir ettiltni i la e-
b ihzarı tahdidi teılihat ko 

kıratının daha sonra konferansta de llirim,, 
M S Am ka h.n.kA D1'Jl mesaisini de tesbtl ed 

temıtl edilen hiikikmdaranın ... ve • tlmson, eri u u• 

ı k f il dl Bu suretle meı'vliyeU daha devlet reiılertı., nihayet murah· met erini on eransta temı e - ,, 
l d 1 b lı d 1 k umumi bir tarzda tetkik 

hasların ıereftne kadehini kal- en ev etlere al yan oıt u 
dınnııtır. rabıtalannı ehemmiyetle kaydet- cek olan umumi tahdidi te 

M. Mac Donald, murahaı- mit, biitün murabbaılann yakın- konferansmm inikadı de 
)ardan kttnferanı, masakerab ela bafhyacak olan mtlsakereleri Yaldatmıt olacaiız. lıte bu 

eına&~da sabır ve tahammiil a6- mu~ netlceleadlmaek ':.-::..~ ~;!ı 
ıtermelertnı latemlt bundan ıon· 6ue bir arada çalqmak 1ı11111SUD· tlııldP ece • 
ra 111uralılıa1 heyetlerin reisleri- f: ela elele vereceklennden emin 
ne doiru dönerek bunlardan her bulundufunu s6ylemfı, böyle ya-

birlni ayn e.yn metlh etmiıUr. I pıldıiı takdirde beıeriyetin {tam 
M. Mac Donald, Fransa baı- bir IUınat •e dostluk devreıf açıl-

vekili M. Tardteu'n6n ricude dıtını göreceflni ili.ve etnıiıUr. 
geUrdlll faydah eserleri habrlat- * ~ 

mıı, M. Brtyand'ı il& Beynelmilel Perdeyı· kıral açtı'. 
konferaııılann baba•• ve en kı-
demli &Zaıı,. olarak tavılf etmiıtir: 
• M. Crandinin elini •ClrdGIG 
her itin mu•aff ald1etle neUce
lencliihai aöyleme111ekle hiç bir 
m\balapda bulunlllUI olacaium 
zannebıdyorum. 

M. Mac Donald, M. Stimson 
ile M. VVakabukl'yi de metlıiitena 

kılavuzluk, Karakaydekı acenta 
bınaaı llbl mebani iskelelerdeki 
büfeler ve saire gibi iratları da 
ıenede 500,000 Ura varidat temin 
eder. Bayte olduiU halde 929 
senesinde 500,000 Ura açık ver
mlf yani zarar etodıUr • Sevahlli 

mütecavtrenin teoaln eltili 400 
küıür bin Ura da ayrı BGtün bu 
zararlar ıırf milli vapurculufun 
ımbaıı ılyaaeUnill takip edilme· 
ıinden vGcude gelmiıUr • idare
nin poıta vapurlar• tamamen za
rar etmektedir. Meseli Mudan
ya hatbnda bir : ,Ok vapurunun 
800 kuruı navlunla naldettlli bir 
malı 50 kurup naklediyor. Fa
kat bunun ,teıiri yalnız idareye 
delil bClt6n milb vaı>Urculara olu
yor. Y almz bazı yilk vapurlan 
aldıktan huıusi ıılerle ancak ınaa-

raflannı çıkarabiliyorlar Bu vaziyet 
biraz daha devanı ederse, bGtün 
milli vapurcuların zati sermaye
leri ya•aı yavaf eriyecek, menr 
lekette, vapurculuk namına hiç 

bir teıkilit kalmayacakbr ki, 
İdarenin yeglne emeli de budur. 
Bizde ifte kollanmızı baılayarak 
neticeyi daıGniiyor ve bekliyoruz. 

~-

Londra, 21 • - ( A. A.) lnat
ltere kıralı ıiıe raimen Bucldng
ham sarayı önüne toplanmıı olan 
keıif bir halk kGtlesi araımdan 
ıeçUkten ıonra lortlar kamarası
nın kıratlık dairesine gitmlf ve 
11, 8 geçe bahri konferansı açmıı
br. Bütiln mevkiler t11al edilmıt 
idi. Hatta, devlet adamlanna ve 
dfier mümtaz tahıiyetlere tahılı 
edilmit olan localar da aiızlanna 
kadar dolu idi. Konferansta 360 
gazeteci hazır bulunuyordu. 

Kıral , bahri teılihe t sahaıın
dakı faydasız ve tahripkar raka
betln tevlit etmekte olduiu meı' -
um neUcelerl ortadan kaldınnak 
maksadile toplamıı olan 5 bahri 
devlet murahaılarına h0tamedl 
beyan eylemlıttr. Kıral, bahri 
tnıaat ıahaamcla mefruz bir takım 
ıiyaıi ihtiyaçlar doİayıılle yapılan 
rekabetin milletler arasında em· 
niyetaizlik hi11ine ve batta harp 
tehlikesine müncer olmaıını hiç 
bir zaman konferansta temsil 
edilen milletlerin bahriyelerinin 
bataıı olmadıfmı aöylemiftlr. Ba
yilk harpten beri biltb milletler 
devlet adamlannın 111abaretle 
f aaliyetlerinln bu mt\thlt hat lenin 
tekerrilr6nQ men içlD elden ıelenl 
Japmala matuf olmaaa IAzun ıel• 
diline karar venn1t1ercllr. Sulhun 
halt hazırdaki btnaıunın baıhca 
eaaalarmdan biri bahri kuvvet
leri tahdit etmek ve bu kuvvetleri 
milli emniyet ile kabili telif bir 

Sanayi birliğinin . . 
sergısı 

Y erll mallar hakkında 
mıza daha yakından bir ftldt 
rmek ve mümkün olduiu 
ucuz ve meUn mallarumz 
dutu tamtmak fikrile Sanayi 
lilt 6nümtızdekl Ramazan 
lmtidadınca devam etmek 
Bayazıt camii avlusundaki bir 
ril açacakbr. Diiıı Sanayi B 
tarafından evkaf ldareıince 
flye tahılı edi~en sahanın 
ıl alinmıı br. 

Bu kroki dahilinde pey 
miiracaat eden fabrikalal'AI 
metro murabbamda yer a 
kta •e fabrikalarda kıt ha 
tefrik edilen kısımlarım cııu
ile tefrike baılamııbr. Se 
satıı olacak •e müsaade iı 
edileçefi cihetle cuma gün 
satıı olacaktır. 

Serıtyl bayramm takip 
ıı dolaytıile halkımızın müb 
Uyaçlannı çok faldeli bir s 
temfn edebilecekUr. Bu 
ancak 11 Aiuıtoı 980 sersl 
kip edecekUr. 

TÜRK İV 
SALNAME 

Senelerdenberi in 
şar eden ve ciddiye 
le tanınmış Türki 
nin yegane tica 
salnamesidir. 
İstanbul Bahçek 

selamet han 



22 Klnunuaanı 

PİYOSUN ( tiNYON) SİGORTASININ DOLAPLARI 

Fiatları kırmamak için yapılan 
tehditler! .. Katipzade Sabri 

· Bey de karışmış! 
l'<ıris Sigori<Lctlar simlika,çı J>iyosım ılolaplanrıa im 

( So!l!Jlmculu!Jıuı, bu ya?J11uıkr.rliğiıı ! 1'ican•l ve Sanayii 
mıilılik ua:iyellere sokaca?Jım ) söylmıekfı•n çı•ldmııemişli 
Sindikamn iaminıiııi aynerı m•srctliyorıız! Bmuı mukabil 
« J>iyosım » Şirkclleri 11nsll tclıdil clli!Jini <le ayrıca 
ya:ıyom:/ 

Evelkı gün Müıyü Piyosun 
Ta11nı1 gazetesine verdiği cevabı 
d· d un e Sigortacılar Dalrei Merkzı-
Yeıı relıl ve Şark sigorta kumpan
Jaıının müdürü Müıyü Ariyenin 
bu bıeı'le hakkındaki beyanatına 
dair ılgortacılar Dairei Merkezl
Yeılnin 101 numaralı zabıt sureti
ni neıretmlıtik. Bu meı'eleye dair 
beyanı mutaleadan evvel fikrhnizin 
eytce anlaıılmaıı için Müıyü Piyo
•un mensup bulunduğu ( Üniyon) 
kuınpanyaıı baı ta olmak üzere 
Partı sigortalar slndlkaıının neı
rettiğl tamimin tercümesini aynen 
Yazıyoruz. 

Parf ı sigortacılar ılndikaıının 
tamimi ( ıirkiiler ) 

Terccnıe J>aı-is 

Efendiler 
a il a:iraıı :·Hl 

BGtÇeuill eıasatı cedide üı:e
rlne tenıını tevazünü maksadi\e 
bu kere kalenıe alınan kanun la
yihasında milli hır mükerrer sigor
ta •andığı ihdası Maliye Nazırı 
tarafından teklif eclJlmlı olduğu 
ve F ranaaya alt yeni, eıkt dtlciimle 
•fıorta muamelelerinin yüzde elli
•l ile bu kııma miiteferri ihtiyat 
akÇalannın bihimum kumpanyalar 
tarafından mecburen mezkur san
dıta verilmesine lüzum gösterildiği 
elbte malümumuz olmuıtur. 
~ takip olunan makıat 
ı...._ ~ ~•rdan kalacak fazla
ftlclir;-';ı~ruı) •lıortaıı de
ruya kum et.lll clotrudan dot
itUrak Paııyalrnıı llluamelatına 
anıeli.tı:lnıeı! ve tinıdilik bu mu
edtlm k Yuzde 50 ıile iktifa 
ilzd e te lıede ilerde bu liı11eyi 

Y e altmıta seksene hatta yüze 
:::.r vardırabtbneıldir. Bundan 

11..,,:..~orld h6k6met bu ıuretle 
alacak rı kendi lnhlaarı altına •e hatta halda tasarruftan 
ııkat edilecek olan htıae aahlple-

, rinin ve acentalann bihakkın 
taminat devaıına kalkıtmalarına 
bile bir mey~an ve Çare bırakmı
yacaktır. Zaten Maliye Nazırı 
llyihanın eıbabı mucibeıini tadat 
eylediği sırada açıktan açığa 
diyorki "Hükümet sigorta mua
meli tını kendi batına idareden 
evel bu huıuıta iktiza eden tec
rübeyi iktisap etmeie muhtacbr. 
Ve bu elyevm mevcut olan sigorta 
müe11eıelerlnin iıe tıuraklerile 
kazanıla bilecektir.,. Birde, yine 
mezk(kr liyıhanın müfaclına göre, 
idare umurundan mntevellit her 
mes'uliyet ıtmdilık ıtıorta kum
panyalarının uhdeıl#de ibka edi-

l lecek ve f &kat aand;'fın encCbnen 
ldareıl bu kumpanyaları: tarife 
maaarlft umumiye, acenta ve tel
lallara tesviye edilmekte olan ku
m6ıyonlar noktai nazarından ııkı , 
bir kontrol altında bulundura
caktır. 

İtte baı göıteren bu enditenak 
tehditlerin mehaziri tamamile 
ıözlere Çarpıyor. 

Htailut mutalealarla kaleme 
alınan ve sigorta umurunun ma
bty ve zevalin., badt olacak l 
bu oan 
la ProJe1ıın, sigorta kunıpanya-

nndan bu defa nıatlup olan 
nıuavenett nıaliyel fevkalidenln 
batka ••aslar ve baıka vesait ile 

temini çarelerini dütünüp bulacak 
münasip bir heyetçe yeni battan 
tetkik ve tamik edilmesi temen
niyaUle kumpanyalarca ahiren 
Maliye Nezareti nezdinde teıeb
büıatı ciddiyede bulunulmut ve 
talep olunan bu muavenetin ala
kaderllistitaa ifasına müheyya 
bulunulduğu nazareti mumailey
haya ilaveten temin edilmitlir, 
maamafih, sigortacılar cemiyetine 
menıup her bir azanın izaai vakte 
meydan bırakılmaksızın timdiden 
kemali faaliyetle Müdaf aai Hukuk 
mühimmesine sarılarak umumi 
acentalarını, tali acentalarını, 
dellallarını, memurlarını, sigor
talılarını, ticari ve sınai grupları 
ikaz eylemesi ve açıktan açığa 
sigorta "ıtrket ve müe11eıeleri 
aleyhine bu soygunculuktan bu 
yağmakerlikten baıka bir fey 
olmıyan ticaret ve sanayi hakkın
da dahi pek mühlik blr emri vaki 
teklini alması mümkün olan teh
didi vakUn hazır ve müstakbel 
tehlikelerini mensup bulunduk
ları meb' uslara hiletraf anlatma
ları lüzumunu kendilerine tavsiye 
etmesi tahtı vücubtadir. Bilvesile 
teyidi ihtiram olunur efendim. 

1~ürkiye sigortacılar 
Dairei l\1erkeziyesi 

5 Temmuz 927 tarihinde müna
klt idare lçUmaında tutulan za
bıttır. 

Hazır bulunan zevat 

Müsyü E ... Arye Reis 
J · didye Reisi ıani 
M. Frenanadez Katip 
R. Piyatse Aza 
A. JorJiyadiı 
G. Şuban 
A. Gantenbayın 
E. Lube 

,, 
,, 
,, 

" veznedar Ahmet veftk bey teırlf 
etınemtılerdır. 

Hiik6ınet komiseri Ôm C 
llll dB. içtimada hazır bulu::.u:~ 
ar ır. 

Celıe •ait 11 10 da k- t 
h . , up ~ 

9 azıran 927 tarihli b 
za ıtname 

kraat ve kabul olundu. 

Mecburı:mükerrer sigorta ka
nunHu ile sigorta tirketlerinin kon-
trolu hakkındaki kanun 

1 
d 

un s arı 
münaaebetile tehaııül d 

t e en vazi-ye . 

Heyıetl idare Q\'anini 
k JI. b mez-urenin tat iklerile bunl t~ 

arın urkiyedeki sigorta sınaati • . 
UZerınde 

ika edebilecekleri teıirat h kk 
d a m-a uzun uzadıya müzake t b 

ra ta u-. lunmuılardır. Daıref m k 
er eziye azasından bazı zevatın t 
eıııinatı

na nrzaran Türkiyede çalııan bil-
funum ıigorta kumpan 

1 Y11. arının 
tarife ve talimata ıureti k t'i 
d a YYe-

e riayet ettikleri takd· d 1 
ır e mü-

kerrer sigorta kanunun tatbiki 
cihetine gidilıniyecektir H , . 

· ey etı 
idare mecburi mükerrer sı· ~- k gorloCl a-
nununun tatbikine mani olacak 
her g(ina tedabiri ittihaz etm. 
olmak kin aza olmtyan k ıı 

umpanyaları vaziyet hakkınd t 
1 b a env r ve 

unlann dairei merkeziyeye llti-
haklarını temin etmek üzre aza
dan bazı zevatı murabbaı intihap 
eylemfttir. Bundan, maada, mec
buri mükerrer ıiıorta kanununnn 

YARIN 

_ [J\Jr~~ij 1 

Sahife S 

Bu sefer işe bir başka zat ta karışıyor ! 

Kız Ameli Hayat Mektebi müdürü 
~J1uzaffer Bey niçin istifa etti? 

ikinci kün1e lik nıaçlan 
ikinci küme lik maçlarında 

Turnuva devresi bitmek üzedir. 
Geçen hafta yapılan maçlar

da-, Altınordu - Hilal - Beylerbeyi 
maçı hiç ümit edilmiyen bir ıe
kilde neticelenmiıtir. Beylerbeyi 
çok güzel bir oyunla Altınordu -
Hilal muhtelitini 2-1 mağlup et
miıti. 

Kı: Ameli Hayal _ıllekiebi lıridiscsi
w · dair tlim de bir başka mektup aldı.k 
bilarn/7ığımı:a binaen aynen ııcşrcdı-

Saniyen: heyeti hamiyenin 
tetkik ettiği birkaç senelik heıa
batının neticesinden emin bulun
duğunu söyliyen müstafi müdür 
bu paralara mahsuben ve kasa 
hcsabatanı mevzuu baha etmeden 
gayri müseccel muhasip hanıma 
muhtelif tarihlerde ita eylediği 
senetlere ne buyuruyorlar? 4000 
liralık gibi mühim bir yekün teı
kil eden bu manidar senetler 
muhteviyatı; bu zavallı kadının 
evini , barkını ve saireıini satarak 
kasa açığını kapamiya çalııtığı 
bir hakikattır. 

Bu mağlubiyetten sonraAltınordu 
- Hilal muhtelitinin ikinci küme 
fampiyonluğu üzerinde hiçbir rol 
oyniyamıyacağı artık kat'iyetle 
anlaıılmııtır. 

Birkaç defada tekrar ettiği-
• miz veçhile bu iki müttehit kulüp 

takım teıkilinde anlaıamamıı
lardır. 

Bunlar takımı teıkil ederken 
O takımın muvaffak olmasını dü-. 
ıünecekleri yerde bili.ki• hanği 
taraftan fazla oyuncu alınacak di 
ye saatlerce münakaıa ediyorlar 
tabii bu vaziyette eyi bir takım 
teıkil edilmez,mağlubiyet te böy
le takımlara herzaman için hazır
dır. 

Altınordu - Hilaı bu cuma 
topkapı - kumkapı ile birinci de
vrenin son maçını yapacaktır.Bu 
maçta da A.O - Hilal mağlubiye
tine muhakkak nazarile bakıl
maktadır. 

Beylerbeyi - Suleymaniye ma 
çına gelince geçen hafta ıerefll 
bir galibiyet kazanan Beylerbeyi 
bakalım ikinci kümenin en kuv
vetli kulübü olan Süleymaniyenin 
karıısmda ne yapacak? 

A. C. ----------
Yangın raporu 

Beyoğlundaki yaniJnın rapo
ru henüz Emanete vertlmemiıtir • 

Sebebi itfaiyenin bu bapta 
eıaılı tetkikat yapnıakta olma-
sıdır. / 

Badenı fiat)eri düşüyor 
Geçen Sene 200 kuruıa kadar 

çıkan badem bu ıene ı 2 O kurur 
tan yukarı çıkmamııtır. Amerika
nın badem ıipariılerl azdır. Bu 
Yüzden en çok badem çıkaran 
İtalya, İran bademlerinin sürümü 
azalmııtır. Şehrimize timdiye ka
dar lrandan 8 bin çuval badem 
gelmfttir. Bu 111alların bir kıımı 
henüz sevkedilmemlttir. 

!!!!!!!!--
tatbikinden te9 ellüt edebilecek 
m ehaziri irae eden surette müde~
lel ve esaslı bir muhtıra ihzar ve • 
tanzime ve bunun Hükumeti Ge
lJlei Cümhuriyeye arzına karar 
verilmittlr. 

Mükellefiyeti nisbiye - Sui 
tefehhümat a&al kalmamak 

a m i h . 
için, heyeti idare, zmir anç . 
olmak üzre bütiill Türkiye dahi
linde yapılan uı11uJll itlere ait ~e 
tahsil edilml l uo olmaıııı, mu-

t o• f.. l 
kellefiyeu nisbiyeolıı sa ı prim er 
üzerinden yüzde yafllD niıbetinde 
hesap edileceğini .,e ancak sureti 
kat'iyede feshedileO ınukavelena
m, lere ait PrimlerilD dahili he
sap l taarih ve tesbit o mıyacafını 
eyle?. f e 

Mesaili sairel muhteli e ve 
cariyenin halliııJ ıoilteakıp cel•~Y 
saat 13 15 d JıJı.nı verildi. 

K ' ea)arın müıterllere 
tenzil~~:;!amalarını temin ~çin 
tirketlere teblliata memur edılen 
zevat Ünlyon kumpanya~ı müdi
ranından Nahom efendi ıle Man
heim kumpanyasının Türkiye 
müme11ill hA.Upzade Sabri beydir· 

Reiı ileyd i _idare Ktilip 
Komııer 

ı.µ, Arye : Ömer Celdl M. Fe.rntiııde; 

yom: : 

Politika gazetesinin 19 ikinci 
kanun 9 30 tarihli nüshasında Kız 
Ameli Hayat mektebi müdirl Mu-

'f d" 7 zafferJ3. niçin isti asını ver ı · 
baılığıle izah edilmek isteni~en bul 
iıtif a keyfiyetini sırası gelmııken 
biz de anlatalım · 

Evvelemirde söylenildiği gibi 
ıabık müdür Muzaffer beyin he
yeti hamiye ile arasında çıkan 
ihtilaf basit bir para sarfı oyu
nundan ibaret deAildir. Esasen 
hotbehot para sarf ına müdüriyet 
nıezun kılınmamııtır • Şayet Mu
zafer bey bu pnrayı mezuniyet 
alınadan sarf ve istihlak eylemiı-

mevcut evamir ,.e talimata 
:uhalif hareket etmit demektir. 
Bu da mes'uliyeti muc'f ahval
dendir. 

5 _ 6 bin lira tahmin edilen 
bu usülsüz sarfiyatın Muzaffer 
beyin iddiasına nazaran mekte
bin konferans salonuna tahsis e
dildiglni yine Politika arkadaıı
nız bildiriyor. Halbuki : me~tep 
dahilinde konferans salonu ıttl
baz edilen mahallin ve bu mahal-

f d 'len emek ve malzemei le sar e ı 

i mahdut bir görüıle 300 
inıafyen n k 

UZ- etmiyeceğini esli ayı tecav 

dr k için Mühendis ve Mimar 
trme B k _ 

olmaya ihtiyaç yoktur. u on 
\onunun inıasında kayın 

feranı ıa . 'nde de ta-
b in ve tanzımı 

peder ey ti sebkat 
lebenin emek ve gayre 
etmiıtir. 

Binaenaleyh ortada bir' cür
mü hakiki vardır bu da ergeç , 
tecelli edecektir. 

Salisen : Heyeti hamiye ile 
eski müdir Muzaffer B. arasında 
diğer bir ihtilaf ta güya Liıan ted
risi noktaı nazarından mektebin 
leyli olmasında imif. Bir defa 
hayat ve ticaret mektepleri hak 
kında Muzaff erB. tarafından" Etüt,, 

edilmiı bir tek malumat mevcut 
değildir. Branıı harici olan bu 
sahada müdiri eabıkın bir tek mu
vaff akiyet göstermesi de kabil 
olmazdı. Esasen bir tek Usan bil
miyen bu zatın bir lisan " Orga-

' nizatör ,, lügü d"! uzunuzadiye 
tetkike değer bir mes' eledir· 

Bundan sonra kadınları çalıı
tırma yurdu aynlzamanda mekt"p 
müdiri olan Muhaffer beyin hami 

heyete izafeten söylemek iıt edigi 
hadiseden malümattar deyiliz. 

lstanbul: 19-1-930 imza 
Tıif ekçl o!jlu 

POLiS HABERLERi 

Oton1obil kazası 
E iki gece saat 22,5 de Be

ve amvay caddesinde ge-
l iktaıda tr hanında oturan 

Riza paıa -f H ii 
çeı:uf efendiye numarası ve f~ or 
y 1 yan bir otomobil çarpa lafı amı 

b dan ağır surette yara-
ınıt atın 

lamıt tır · d i üldir 
Mecruh berayi te av z 

ıine yatırılmııtır. 
ha•;f~r bazı mutekalp tlrar et-

ıntıtir. 
iTran1vay çarpmış 
Kü ük Ayaıofyada Fırın - ıo-
d~ oturan askerlikten mute-

kaiJn efen dinin kızı 13 
k •t Oıman b 
aı F tma hanım, mekte e 

yatında Şeeh manetl köıesinde 
ıderkc?n re 

g bire önüne çıkan tramva-
birdend eıine uğramıt bazı yer
yın sa em 

d Yaralanmıf tır · lerin en 
Mecruhun yaraları ehemmi-

ld ğundan Haseki haıtayetll o u 
nesine yatırılmııtır. 

Hırsızlık 
E lkl gece Beyoğlunda latık-
v;deıinde 220 numaralı dük

lil ca tüfekci Hiriıto masasının 
klnda ttu""• 80 lira ile 175 - tünde unu 5w 
uı b dükkanına gelen 
liralık onosu 

ü teri Rus Kazmir Yorgl tara-
~n~an sirkat edildiğinden zabıtaca 
tahkikata baılanmııtır. 

Halı hırsızı 

1 d B kci sokağında Panga tı a e 
da oturan 

Saıon\or apartımanın . . 
M ·~n dairesıne hır d m annıır;o 

ma a 1 üç halı vesaire eıya 
hırsız girm f 

bp kaçmııtır. 
ça l d vriyeleri kaçan hırsızı Po lı e 

k t ııleraede, çaldıiı halı-ta ip em . . 
1 lan Muhtaryan mektebının av u-

ıuna atarak kaçmııtır. 

Vatandaşlıktan ıskat 
Mücadelei milllyeden firar eden 

ermenilerden Geyveli Karabet 
oğlu Ercanik ile resmi izin alma
dan terki tabUyyet eden Midillili 
Y orgt oflu Mihal Mihailidiı Tür.
kiyeden firar eden Ermenilerden 
Kemahlı Dogan oğullanndan To
roı oğlu Moıeıin vatandatlık 
Kanunu mucibince Türk vatan
daılıtından tıkabna karar veril
mittir. 

Fırtına Yüzünden 
->~-o>oa"'<--

Lin1anınuz~ geln1esi bek-
lenilen birçok va pur)~rın 
akibetinden endişe edıhyor 

Karadeniz, Marmara ve Ak
denizde tiddetlf bir karayel fırtı
nası devam ediyor. 

)zmtrden incir yükliyerek beı 
gün evvel hareket eden Türk 
bandıralı (Selam) vapuru lima
nımıza gelemediğinden endiıe 
edilmektedir .Muhtelif limanlardan 
(Selam ) vapurunun akıbeti hak
kında malumat iatenilmtıtirr 

( Cenova ) dan { ı o) gün evvel 
baraket ettlgi bildirilen ( T apik ) 
İtalyan ( Mormaroı ) ( Matrono ) 
( Mariya Kostanoı) Yunun, ( Tu
vayford) (Hoyf rpilt) (Hirpi) lngillz 
vapurları limanımıza gelmeleri 
beklendigi halde haber alınama
mııtır. 

O ç gündenberi karadenizdekl 
karayel fırtınası tlddetlenmlıUr. 
Seyriıef ainin karadeniz vapuru 
fırtınaya rağmen postasını yap
mak üzere haraket etmitUr. 

Romanyan•n ( Daçya) vapuru 
büyük bir fırtınaya tutulduktan 
ıonra (18) aaat teehhürle gelebil
mittir. 



Silah topla yor lav 
Şamdan bilclfriliyor: 

Suriye - Türkiye hududu civa
rında bulunan kabilelerin ıilih
lan toplanmafa baılanmııtır. 

Son günlerde iki komıu hüku
met aruında tanzim olunan hudut 
muka Telenameıi ahkamından olan 
aaf~ husuaatta peyderpey mevkii 
icraya konulacak ve tarafeyn 
arazisinde aaa.yifl ihlal eden ba~ 
hudut köylüleri baıka cihetlere 
n kledlleceklerdir. 

Surivede imar tesebhüsatı 
.1 • 

/Jerullan ya=ılıyor, 

Lübnan hükumeti, elli senede 
Ufa edilmek üzere iki yüz milyon 
franklık bir istikraz akdedecektir 

Salahiyettar birf makamdan 
haber verildiğine göre bu para 
ile Berut ve mülhakatında mublm 
lmarat yapılacaktır. 

Bundan yüz milyonu kanalizaı
yon yapılmak, bütün sokaklar 
kaldınm döfenmek, yeni yollar 
açılmak ve on dokuz milyon fr
anktan ibar.et olan eıki borçları 
vermek için Berut belediyeaine 
verilecek ve diğer yüz milyondan 
otuz mllyonile Berut limanı tevıi 
edilecek ve kalan yelJnif milyon
da itka ameliyatına tahıiı oluna
cakbr. 

Franıa hük1lmetinin kefaleti 
ıartile bu para yüzde altı buçuk 
olacaktır. 

Flistin muhtacinine 
yardım 

Ba?Jdallan ya:ıliyor ; 
FlllıUn Takaytinde ölen ve 

yvalapan araplann muhtacı mu
avnnet ailelerine yardım için bu
rada teıekkül eden iane cemi
yeti dördüucü defa olarak 4 Ki
nun'-"ani 1930 tarihinde tayyare 
pQıtaılle 100 İngiliz Uraıı gönde
rmlıUr. Cemiyet iane toplamak
ta devam ediyor. 

Sadun n1ektebi 
Ba~alları yazılıypr : 

lnttbar eden Irak bqvekill 
Sadun beyin tizkirı namı için 
lrakta bir çok teılıat yaptlmaıı 
takarrür etmiıtt. Bu cümleden o
larak Baiclatta Sadun mektebi 
namlle bir mektep açılması Ma
uif Nezareti tarafından müsaa
de olunmuıtur. 

Bu mektep için bir komisyon 
teıkıl olunmuı lkbza eden masa-

' rifi temin için meaai tarf ına baı-
lanmııtır. 

Filistinden heyet gidecek 
Kadiiıten bildiriüyor: 

Flli4tlnln yahudl muhaceret 
eell albnda boplmamaıl için ln· 
atlız eflcin umumiy.eainde tealr 
icra etmek en bii~ blr çare 

oldutunu takdir eden Flllıtln Arap
lan Londraya bir heye gönder
nıeıe karar vermlılerdir, Bu he
Jet Kud6ı Müfllıi Eminilbuseyin 
efendinin tahb riyasetinde FiUa· 
Un!Te Sarld Erden münevverle
rinden m6relckep olacaktır.Bu hu· 
IUS '- E.dr Aclil Arılan Ame
rtkaya ıttmtıtir. 

Bedew kabail verrt yermek
ten lmttna etmellteclirler. 

Şimali Fllıstlade dku tekar
rür elmentlttir. Chala.rda yeni mti
cadelib• 9'11r.uuna intizar obma-
yor. 
İranda yağmur hasaratı 

Tahrmulan bildiriliyor: 

Yalan ıtddetli yaimurlardan 

haııl olan seller Mazenderan ci· 
varında demiryollarından 14 
kilometrelik hattı tahrip etmJftil'. 
Bundan baıka sellerden bazı köy
lerde büyük zarar hisıl olmuıtur. 
Tekmil timendifer lnıaatı dur
muıtur. 

Her kesin malı iade olu
nacak 

Borııbaydan ya=ılıyor: 

Afganistanda yeni Kıral Na
dir han bir emirname neıretmiı
tir. Bu emJrnemede Beçeaakanın 
muıadere etmiı olduğu bütün em
lak, emval ve qyanın ıAbiplerine 
iadeıl li.zımgeleceği beyan olun
muıtur. 

Af ganiıtandan alınan malu
mata göre Hükumet eski usul 
medreselerden bazılarını otele 
lahvil etmfıtiı'. 

Süriy< de yeni bir <leınir 
yolu 

.~nrmlan ya:ılıyorlar : 
Şam-Hama ıimendifer ıirketl 

Hamuı ile Deyeizzar arasında 

yeni bir demir yolu inıa ve itle
me imtiyazını talep etmistir. Bu 

' yolun memleket iktısadiyalina o
lacak eyi tesirini nazan dikkatle 
olan Maliye Nezareti mezkur im
tiyazın verilmesi hakkında He
yeti Nuzzara takrir vermiıUr. 

Meclisi Nunarda talebi vakı 
eıaı itibarile kahul olunarak bu 
husuıta lazımgelen beaabat ve 
tartları tanzim için Maliye Ne
zaretine izin verllmeıl karar altına 
abnmııbr. 

rakta nekadar içki 
içiliyor? 

Ba?Jdaltan ya::ılıyar: 

lrakta, viski, brandi, cin, bi
ra gibi lıpirtolu içkilerden 19 2 6 
seneıinde 350625, 1927 ıeneıln

de 315563 ve 1929 ı~neıinde de 
194563 galon ithal olunmuıtur. 

1026 ıeneıinde 52095, 1927 
ıeneıinde 57934 ve 1928 ıeneıln
de iıe 76222 galon rakı ve ıarap 
imal . olunmuı tur. 

Demekki Irak halkı 1G26 ıe
neılnde 1 ,006800, 1927 senesinde 
958041 ve 1928 ıeneıiude iıe 67-
6463 okka içki lçmiflerdlr. 

Acaba Türkiyede nekadar içi
liyor? 

Et fiatı 
Kuzu gelmeğe başlayınca 

et ucuzlıyacak 
Et fiatlan yGksellyor. Sebebi 

bir baftadanberi ıehrlmlze az 
hayvan gelmeııdir. Hayvanların 
ıark vilayetlerinde havanın boz
maıı yollan kapatmıı, bu yüzden 
hayvan sevkıyat! durmuttur. 

Bir kaç günden beri lzmirden 
kuzu eti geliyor. Fakat bu kuzu
lar körpe kuzulardır. Bundan bir 
iki hafta ıonra Trakyadan bol ku
zu ıeleC40ktir. 

Yeni bir mektep 
F eyruzağada yanıın yerindeki 

büyQk bir arsa vaktlle park ya
pılmak üzere Şehremaneti tara
fından ısttmlak edtlmlıtt. 

ldarel hususiye bu arsaya bir 
mektep lnıaıına karar vermiıtir. 
idare arsayı Emanetten ıatın al· 
mata karar vermlf. Feraf mua• 
meleıl neticelenirse ınıaata baı .. 
lanacaktır. 

YARIN 

~;;; ..................... "'\, 
5 ~1en1leket Haberleri : 
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Susığırlıhta 
Susığırhkta merkez kazasın

da bir flrenği istasyonu teıiı edil
mıılir. Bu iıtaayonda Susığırlık, 
Ömer köy nahlyesile Karabürçek 
köyündeki hastalar tedavi edile
cektir. 

Haber aldığımıza ğöre on gü

ne kadar Balya.da da bir f irengi 
istaıiyonu lesiı edilecektir. • 

Fındık satışı 
Son günlerde Avrupadan vu

ku bulan talep üzerine fındık ıa
tııı yeniden heraretlenmittir. Fi
yatlarda yükıelmeğe baılamııtır. 

Geçenlerde 63,05 kuruıta o
lan Fiyatlar bugün 70, 71 ve hatta 
75 kuruıtan aatılmağa baılamııtır. 

F!yatların bu gidiıle 80,87 ku
ruıu bulacağı kuvetle tahmin o
lunmaktadır. 

Esasen elde pek az mal bulu
nmaktadır. Yeni ıene alaveralara 
henüz baılanınamııtır. Geçen se
neki vaziyetin alaveracı mahafil-
de bu sene lctn ne gibi bir battı 
hareket uyandıracağı denüz an- · 
laıılamaınaktadır. -----------
Enfiyeler hazır! 

•)~ ........ (~-
Tütün İnhisa~rı u. nıüdü

rünün gazetttn1ize 
beyanatı 

Tütün fııbiıar idaresi Avrupa
nın muhtelif )erlerinde meıberler 
teala edeceJcur. Fakat bunun için 
Tütün hanununun Mecllıten geç
me•i bekle11t1aektedtr. 

idare pipo Tntilnlerinln ıılahı 
huıuaunu düıiiıımüt Fransız enfi
yelerin nefaıettnde enflyene ih
zar etnaiıUr. 

TiltG.n İnhiaarı Umum Medo
rü Behçet Bey, dün gazetemize 
bu huauıta ıu malumatı vermiıtir. 

" -Eııfiyelıerimiz hazırlanmıı
tır · Henüz pfyaıaya çıkarmadık. 
Tütünlerimlz, puro imali iç.in li.· 
zımgelen evıaf 1 haizdir. Ancak 
içim lezzetini vermek huauaunda 
tetkikat yaplyoruz. 

Kaçakçılıkla ınücadeleye de
vam etmekteyiz. Alınan tetblr
ler netlceıinde tütiin kaçakcılığı 
memleketin her tarafmcla ıün 
geçtikce azalmaktadır• 

Köylü için çıkardığımız ıiga
ralar çok rağbet bulmuıtur.,, 

K<ırilerimi..: tarilıl lt•/İ'i/.:amıwı 
lukip ed<'1ııedikfrri kwmm 

mulbacuııı;tlan frclarik 
etlrbilirkr 
->~~o.ı<--

" ÇIRAÔ:~ ~ABAYI 
BASKINI,, ve ALI SUAVİ 
HADİSESİ,, ı·omanımız bir 
hayh ilerlemif bulunıyor • Her 
ıfin karilerilll~deo bir kıımı 
gelerek baıtaD takip etmek lı
tediklerini söyUyorlar. 

Bu meyanda tefrikamız için 
Anadoludan b mektup almalt
tayız. Bundan dolayı tefrlka
mızm baı kJıımlJt,rını takip 
etmek faUyenlere baılanaıçı 
matbaamızda bulunduiunu~y
lemek iıteriz. 

Romanınus• ayrı ayrı takip 
eden ve ekailderJ bulunan ka
rilerinılze ayrı ayrı mektup 
yazamadığımız için aflerinl rica 
ederiz. 

Ekılk romanlarınız için her 
gün 2 den 4 e kadar müracaat 
memuru matbaamızda dır. 

ZENCİ YU1\1URT ASI 

Ana kız mı? Yoksa iki bem
fire mi ? Latif bir sarııın kız
cağızla, nefis bir ıarııın tazecıiı 
yanyana çıvıldaıarak giderken 
gürür de bir ıuale kat'i bir cevap 
veredilJr miıiniz? 

Biri bet yaıın<ia, biri yirmi 
dört ... Anne kız .. Mono zarif a
henktar bir haf Ifltkle anneciği
nin yanından koıuyor. 

Anneciği nekadar müıflk, ne 
kadar rakik .. Ana hia ve kalbi
nin bütün lncelifi, bütün dilı
künlüğü, bütün dikkatile yavru
sunun üzerine titriyor .. dakikasın
da yeni baılıyan hayatının her 
dakikasında yeni bir ıey gürdük
çe güzel gözleri hayretle açılan 
yavrusunun masum çıvıltılarını 

dinliyor •. Küçük meraklı, her 
yeni bir ıeye tesadüf ettikçe, an
neclil onun uf acık bilgi hazine
sine yeni bir ıervetçik dada ka
tıyor .. 

Nono birbirine benziyen bir 
ıeyler görmüı, ve her halde bun
lar da mini mini beyninde koca
man bir iıtf fham iıareti çizmiı 
olacak ki, 'birdenbire anneıine 
sordu: Anne ? .. Küçük çocuklar 
naııl yapılır ? .. 

Nono, kendlıine, yeni doğan 
mini mini yefenini göıterdlkleri 
zaman, bir zamanlar ııp ıiıman 
olan halasının, nasıl olupta bir
denbire zayıflqaqrdiiine f&llllll 
kalmııb. • 

Bu da dOtonalecek mea' ele 
idi doğrusu ... 

Anneciği, nono'sunun küçü
cük kaf aıını bir sürü gülünç ef
saneler, yanlıı fikirler yalanlarla 
dcıldurmak latemezdi. Binaen
aleyh kızının bu ıaf sualine, mü
mkün olduğu kadar hakikate ya
kın bir cevap vermeğt düıündü 
çocuklar, civcivler gibi meydana 
gelirler, riedi: kadınların ceple· 

rinde taııdıkları yumurtalardan 
çıkarak çocuğu olan bi~ anne 
de itte bu yumurtayı klmıeye 
emniyet edemiyip cebnide taıı
dıfı için bir az tiıman görünür. 

Nono dütüncell dGıünceli : 
- Yaaa!. dedi, ya, bu yumur

taları nereden alırlar? .• 
- Sen de bir tane almak ni

yetinde delilsinya her halde! .• 
- O yumurtalardan almak için 

evli olmak lazımdır.. Hem ıunu 
da bil ki bu yumurtalar yalnız 
doktorların evinde bulunur. Haydi 
artık baıka ıeylerden bahıedelim. 
Bak oyuncaklara ne güzel! •• 

Nono bu günlük bu kadarla 
_iktifa etti. 

Bir kaç gün ıonra, babası, an· 
neal, Nonoyuda alarak, yeğenleri 
.Artür'ü muayenebaneılnde ziya
rete gittiler. 

Doktorun muayene oda•• bir 
milze gibidir. Oraaı lıkeletler, dol
durulmuı hayvanlar velhasıl ha
raretli bir fizyoloji kolekliJoncu
awıa. gıbtA ettirecek bJr çok loy· 
melli etya ile doludur. Bii.lGn 
bunların araunda yazıhanenin cı
zerincle duran iri bir deve k\lfa 
yumurtalı bilha.ıaa nazara çarpar. 
Nadir görülen bir ceaamette olan 
~hu yumurtayı ha vaclan ve rutu
Jı.etten muhafaza için üzerine 
pulak ılyalı bir ilaç ılrm~lel'dl. 

Nono bir an bu müze ıibl o-

daya gfrmitti, ilk gözüne 
ıey bu muhteıem yumurta 
O anda da aklına annesinilı 
ile bulup söylediği sözler 

Mini mini beyni baJJk: 
mes'eleyi halliçin tılemfye 
Artık ıüpheye mahal yoktU• 
tor olan amcazade Artilt,. 
f üpheaiz - mesleği icabı - ya 
arz:usHe çırpınan ufacık 

ların çıt diye kırıp içinden 
ları o esrar engiz yumu 
satıyordu. fıte bu koca
murta da bunlardan biri 1 
ama, bu niçin ıiyahtı böyle f 

N ono bunun da cevabı.D.I 
keıfetti, ve ufacık pembe 
i• ile yumurtayı anneılne 
rerek bunun ıiyah o 
sebebini ıöyle izah elti: 

- Anneciflm, yazıh 
üıtüne bak, orada bir zenci 
murtaıı var!. •• 

Franıızcadan: /Jalclwı Sel ----
Darülfünun 

- _,p.o.!;-<

Arık<ıradlm a11det etleıı Neşet 

B. ga:eled ler r. şuıılan söylan 

- Darülfünunun kad 
ldaodaki mukarreratla y 
çeyi Vekllete tevdi ettim. 

Bunlar Vekiletçe te 
elikten sonra taıTf p edtltrae 
VeJcil.,. MYkeddıtcekttr. 

Bittabi bütçe ile. bau&..., 
hat ve teıkilAt ta Heyeti 
mevzuu bahiı olacak ve 
Millet Meclisinden geçtiktetı 
ra kat'ilıeıecektlr. Bu huıu,,_ 
rülfünuna tebligat yapılınca 
teıldlitta hangi müderriılerfıl 
lmaıı lizım geldiği teıbit edil 
tir. 

Şimdi bu hutuıta uubaı 
mit bir karar yoktur ve V 
tevdi edilen kadrolarda lailll 
tur. 

Posta ve telgraf 
T elaraf idareılnlp Nafıa 

reıine raptedtleceft yaz 
Bu hususta Alman müteha 
nam raporları Ankarada bit 
misyon tarafından tetkik 

Ankaradakl komisyon 
ve telgraf idareıinfn nafıaJ• 
edilmeıini eaaı itibarile k• 
miıttr. Yalnız henüz Dahlll 
klletlnin mutaleaıı alınm 

Şayet poıta ve telğraf 
devredilecek olursa poıta f 

demieyollar ldareıl aibi 111 
bütçeyle idar._e edilen bir 
lacak, bir idlre meclid b 
caktır. 

Kibrit İnhisarınd• 

mine alt 
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Nafıa Vekaletinin 
nazarı dikkatine 

Şark demiryollarındaki inU
zamsızlıktan bütün yolcular bizar 
dır. Bu hatta hiç bir trenin tari
fe dahilinde hareket ve muvaıa
llt ettiği vaki olmuyor. Her tren 
ınubakkak ve asgari bet on daki
ka bir retar yapar. Bilha11a öile 
trenlerinin gecikmesi adeta bira
det halini almııtır. 

Dün de Bakırköyünden vak
tinde hareket eden 1 140 treni ma

"" kul bir ıebep olmadan Sirkeciye 
Yarını ıaat geç gelmittir. 

Bu retarlar yüzünden vazife
Je ğeç kalmak, vapur kaçırmak 
Veıair yolcuların aleyhine neti
celenen haller vaki olmaktadır. 

YARIN 

BULGARİSTA.NLA ANLAŞMA HUSULE GELİYOR 

Muallak mes'eleler 
La hey divanı fevkalade bir istinaf ınahkemesi 

teşkil edecek 
Lahey, 20 - (A.A) milyon kurondan ibaret olacak 

Bulgaristanla bir anlaıma hu- olan bu sermaye 1933 senesinden 
sule gelmittir. Muallak bulunan itibaren yüzde 4 faiz getirecek ve 
mes'elelerin sonuncusu da bu su- 1943 - 1966 seneleri arasında itfa 
retle halledilmıı bulunmaktadır· edilecek senelik taksitlerden mü-
Nihai protokolün Y ong plinile rekkep olacaktır. Ayrıca blr idare 
ali.kadar bütün devletlerce imza- meclisi teıkil olunacakbr. 
sına bundan sonra mani olacak bi 

l İngiltere, Fransa ve italya r hiçbir hali ka mamııtır. Saat 14, 13 
1 da bütün murahhasların ittirakile . senelik miktarı 2,5 ile 3 mi yon 

1 altın kuron arasında tahalüf edehuıuıi ve saat 16 da da umumi 
bir içtima akdolunacaktır. cek tediyat ile bu sennayeye tı-

Macaristana taalluk eden meı- tirak edeceklerdir. Bundan baıka 
eleler hakkında bu gece husule 100 bin altın kuronluk bir nevi 
gelen itilafta Macar tebeası ile sigorta sermayesi de vücude ıe-

Sahife 5 

•••••••............ ·~;'\$~~~W2~""""" "......... .,, ~ . 
i KfiÇüK HABERLER 5 ~ DiKKAT ! 
:............................. ~ 

İngiliz lirasJ ~ 
~ 

İngiliz lira•• ciün 1025,5 ta \~ 
açılmıt 1028,5 ta kapanmııbr. <iJ 

Kan1biyo satışları ~ 
Borsa komiserliği kambiyo sa- ~ 

tıılannı ötedenber! kontrol etm~k- ~ 
tedir. yalnız ı 8 kanunusani tarı- ~ 
hinde İstanbuldaki b~tün banka- {ij 
ların 1 yaptığı kambiyo ıatıı- ~ 

larmda, iki gündenberi umu- {:~ 

Bazı adamlarıiı gazetemiz 
namına öteye beriye ınGra
caat ettikleri Abone kaydına 
savaıtıklarını haber alıyoruz. 

Bu gibi adamlardan fo
toğraflı musaddak veıika 
sorulması, aksi takdirde po
lise verilmeleri rica olunur. 
İdaremiz bu huıusta bir me
ıuliyet kabul etmiyecektir. 

mi kontrol icrasına baılamııtır. ·~----~~· 
Bu kontrol ve tahkikabn dün ak- İstanbul Mahkeme Asliye 6 ın-
ıam hitama erdirilmesi memuldür. cı Hukuk Dairesinden: 
Tahkikat hitama erdikten sonra · Saınatyada karakol ıoka~nda 
borsada hokkabazlık yapanlar 49-Nu 1ı hanede Ahmet Galip ef-
kat'iyyetle anlaıılacak ve borsa endinin nezdinde Mehmet . Eylp 
kanunu mucibince cezaJandırıla- beye küçük kızınız Suha için mu-
caklardır. Bunlara tavassut eden avenettalebine dair anası Sabiha 
acentaların muamelatına da niha- hanım tarafından ikame olunan 
yet verilecektir. davanın cari muhakemesi netice-
Gayrİ mübadillere tevziat sinde ikametgahınızı tebdilederek 

Mademki bir tarife yapılmıı
lır. onun dahilinde hareket etmek 
icap etmezmi? Şayet tatbik edil
llllyecek iıe tarifeyi kaldırsınlar 
bizde bilelim. 

hakkı hiyar sahibi olanlara ait tirilmtıtir. Bu ıcnnaye Macaris: 
itlerle İftiğal edecek muhtelif tanın 12 sene müddetle ödeyeceiı 
mahkemelerde bundan böyle üç taksitlerden ve büyük devletlerin 
hakim bulunacağı tasrih edilmek- Iıtirak hisselerinden mürekkeptir. 

tedlr.Lahey divanına tayinine lüzum Bu para küçük itilaf hükumetleri 
görülen iki yeni hakimi intihap tarafından bütün davaların bal ve 

İtilafname mcibince iadesi la- elyevrn nerede bulunduğunuz bi-
ldiği halde henüz Yunan linemediğinden ilanen tebllğat 

Trenin hareket ve muvaıalab
nın. vaktinde vaki olmaması hak
kında serdedilecek herbanhi bir 
ınazaret nekadar mühim bile ol
•a. ınakbul olamaz. 

Anadolu hattındaki konfor ve 
lntlza.ın, va.gonlaran nezafet ve te
•hh,lnden vaz geçtik bari vakbn
de gelip aitse. 

Vekllethı bu keımekeıe, hal
kın :nenfaaU namına bir nihayet 
vereceğini ümit ederiz. . 

Ali Niya:i, M. Necatı 

* 
Bozuk kaldırımlar 
Galatada kefecl, Tophanede 

Tabuk çıkmaz, Karabaı, Eere ıo
k.klarile, Mandıra sokaklarının 
kaldırımları bozuk olduğu gibi 
elvar çeımelerde ıu yoktur. 

Pal s;:.aklarda elektirik ve ha va 
"''" -::-lertde olnıadıiından ça
la.rdan ıeaaı haline gelen c10kak-
tehlike1t b~ he l atlndüz ıeçtlnıesl 
raların bı k~-e aelnıiıur. Mec
ler hlı 1 r lınço -.rı çökerek delik-

1 ° uıtur. 
rap ~~•uz, kaldırımsız, ıtıkıız ha
n ~ hkale ıelen bu civarın ima 
1 n1 a a l adar olanların bakması 
ç n lllektubum h 
••tenı l d un mu terem aa-

z e erclnl rlc:a edertm. 
Daimi kartllilzden 
Galatada mukim 

M. Ali 

* Fena bir itiyat 
Çarııkapıda tıramvay durak 

mahalli ve Feyzlati liıeıt ııra
ıındakl sokak adeta fena bir ab-

ıı, deıhane halini almııtır. Gedikpa
ıada caddeye bu sokaktan çık
mak iatiyenler kokudan ve yer
lerin mnlevves bir halde olduğun
dan geçilmesi kabil değildir. Bu 
piı sokala birde ınprüntü aandıtı 
glbl blr ıey konulmuı olması f e
na bir manzara vermektedir. Bu 
ıokatın hail gelip geçenleri ra
hatsız ettill ıibl acaba bu sokak
taki e•lerede bulunanlar bizar ol-
muyorlarmı buranın temizlenmesi 
lçln herhalde lstlrahab umumi
ye namma Şehremaneti heyeti 
fennlyeslnln nazan dikkatini celb 
etmeyi bir vazife addederim e
fendim hürmetler. 

Okuyucularınızdan Gedtk
paıada Sarraç ishak 
mahaleılnde 

Samiye 
---------------.,...,..--~~~~~ 
Oda kongresi toplanıyor 

Ticaret odası umumi kongreıi 
80 Ki.nunusanide toplanacaktır. 
Bu •ene konırede ıu maddeler ü
zerinde mühim müzakerat cereyan 
edecektir, 

Muamele vergisi \?e teıvlkt 
l&lanaytden istifade eden fabrika
rın vaylyetl, 

ba
2 - Baılıca ihracat eıyamızın 

&m laJ ltl. 

edecekttr. Bundan baıka Lahey tesviyesine tahsis edilecektir. Ma-
divanı bu mahkemelerin fevkinde caristan tarafından küçük itilaf 
bir istinaf mahkemesi teıkil ede- hükumetlerine 1944 senesinden 
cektir. Mali mes' elelere gelince, 1966 ıeneıine kadar vaki olacak 
bu itilaf muçibince bir ziraat ser- tediyat yekunu 13,

5 
milyon altn 

nıayesi teıkil edilecektir. 240 kurondan idarettir. 

Hileli taksiler l İzmir katilleri nakledilyor 
Taksilerde hile olduğu hak- lzmir hapishan ·nde sık ıık 

kında Emanete birçok ıikayetler vukuat çıkaran v eb~ı çok kanlı 
vaki olmaktadır k' e ır 

B · va alara sebebiyet veren birkaç 
una karıı deniliyor ki: azılı katilin Bursa hapishanesine 

h- E~~f e~ kontrol vazifesini nakledilıneleri takarrür etınittl· 
usnu 1 a etmektedir. Fakat hu ı __ 

kontrol her - h h Bu katillerden ıo kiti IZlllir-
gun er saata in ı- d c-ı d il 

tt · ·ı Ç en u cemal vapuruna bin ir -
sar e ırı emez. ünkü serbestii miı ve dün ıeh . . tirilmittir. 
sayi amele muhaliftir. Buna kar- j t b 1 j rıdmıze geb"l-k ku-

" s an u an arma o u 
tı ,Yegane çare halkın gelip şika- mandam Aptülkadtr 8. bu katil-
yette bulunmasıdır. lerin bölüğe nakilleri için bir jan-

->~<- d f . arma mü rezesi göndermıı ve 
Affedilen bir mahkun1 bunlar hapishaneye nakledtlmir 

lerdir. lstanbul hapishanesinde bir ka
til meselealnden on beı seneye 
mahk€im Mehmet oğlu Nurinin 
gayri kabili tedavi bir "hastalıkla 
malul olduğu heyeti • sıhhıyece 
yapılan muayeneden anlaııldığın
dan cezasının affı Adliye Veka
letinden lt'arı üzerine Heyeti Ve
kllece karar verllnııı ve tas
dlka iktiran ettlflnden Nuri ha
plsbanel umuınıaen ıerb t b 
kılau eı ıra-ıbr. 

Katiller hapishanede ayn bir 
kofuıa konmuılardır. Bu giln ve 
ya yarın Bursaya aevkedilecekler 
ve mahkumiyetlerini Bursa ha
pishanesinde geçirecklerdir. 

Zayi 
latanbul ulumu illyei ticariye 

mektebinden 926-927 senesinde 
tehadetname] yerine aldığım me· 
zuniyet vesikamı zayi ettim. Hiik
mü yoktur. 

•zımge . B 
hükumetince sahiplerine iade edil- ıcran karargir olmuıtur. u se-
memif olan arazi ashabı da iıbu heple mahkemeniz 1 - Şubat 930 
meddede mevzuubahis Yunan em- Cumartesi günü saat 13 - 30 da 
vali hasılatından istihkakları nis- mahkemeye gelmeniz lazımdır. 
betinde ve müsakkafat ashabı gibi Gelmezseniz hakkınızda kanunen 
istifade ederler. icap eden muamele yapılacalı 

- · ... ~t<&41--

Yangın tahkikatı , 
Beyoilundaki yangın mes e

lesi hakkında lstanbul Vilayetın
den verilen emir üzerine tahki
kata davam edilmektedir. 

yangının tevessüüne sebep e
velce yazdığımız gibi susuzluk 
sebep olmuı tur. 

Yalnız yangın vali beyin evi
ne kaç telefon edildiğinden tele-
fon santıralında bulunan nöbetci 
memurlar hakkında tahkikat ya

pılmaktadır. 
yangına gerek Galata saray 

ve gerekse taksim poUs merkezi 
ser komiserlerinin vakti zama
nında ettikleri batta galataıara-

ndan poliı Kemal efendfntn 
yı ı .. •n girerek üzere clfvar 
eteıfn ...- _ iken hariçten 
yıkılmak uzere 

et edilerek kurtanldığı 
;:~~~;.:.ız tahkikattan anlaııl-
mııtır. 

Zayi 
Şark liseıinin sekizinci sınıfın

dan aldığım tastiknamemi zayi 
ettim yenisini alacağımdan eski-

i in hükmü yokt 1r. 
sn Vecdi 

malum olmak üzere ilan olunur· , 

Emvali Eytam idareıinde lstt
dane olunan mebalifin ademi 
tedlyealnden dolayı vefa en mef • 
rug ve furuhtu mükarrer, Üıkü
darda, Kısıklı mahallesinde Çakal 
dağı caddesinde [46 numerab: 
Mukaddema köık, maabahçe el
yevm kürumu mülk bir kıt'a Baı 
yeri, miktarı 45 dönüm olup bir 
ay müddetle müzayedeye vazedil
mit ve 13-2-930 tarihine müaadif 
Perıembe günü saat on dörtte açık 
arbrına usulile müzayedeye ve 
ihaleıl ınukarre~ bulunduiunclan 
talip olanların kıymeti muhammi 
neıl olan 300 (içyilz liranın Jlbd.• 
onu nisbettnde pey akçasiyle Sul
tan Ahmet betlncl ıulh hukuk 
mahkemesine muracaatlan ilin 
olunur. 

BU GtJNKO' HA VA 

Dün azami hararet 2 aı

ıarı 12 idi. Rüzgar ekaert: 
jetle poyraz eaecekUr • 

Bugün karlı olacakbr. 

IRAGAN SA z> . 1 g ALİ SUAVi Hadisesi g Muharriri: AYHAN 
RAYI BASKINI TEFRIKAS 

. . 

- 1GO -
- Neredesin .Kayıerili?.. . 
Derinden boııı..·k b 

sw ir •ada geldi . 
- Burad So • 
Ah ayını. 1 tarafa gel., Ben sand kları hazırlıyorum! 

ınet Paıanın ı 
ru yürüd· K Çavuıu Kayserilinin seıi gelcliii tarafa doi-
1 h u. ayserilı karanlık bir k- d cephane sandık-
arını azırlamakl oıe e 

a nıeıgul idi 
Btrdenbıre dı a d • 
- Am 1 r an nöbetcinin seıi duyuldu: 

B ı an çavuı karııdan fenerliler it sen ne yapayım. u ge en JÜzb 1 ıe yor. 
id aıı 0 acak! Diyordu. K .1 i'a\'Uf hemen içe-

r en cevap verdi : ayserı i r-

- Durına orad ı bi im b -
d a. açı Pencere ön· d ,.._1.rın z ura a olduğunıu 1 k un en •• ~ 

zu 1 illendirecek bir den l ilk ...ayım demiye-
sın. Karıımaın ! ' z y•r-

Nöbetcı yavaıça : 

.. - Peki ağaın ! Diyerek Uzakla tı DeboY kapıaı önünde 
nobet heklemeğe baıladı f • 

F . 
d l ~~at içerdekiler korkularından bıtmıılerdi. Ya yüzbaıı ken
~ erının deboyda· olduklarını haber almıtlA· •. Ya, dıtardakiler 

rabalarla birlikte baı~lmı l l tarsa •.• 
fte ozanıan mahvolacaklardı. Hiç ıüpheıiı b6yle birtey var 

sa timdi ybzbaıı filin gelip kendilerini deboy içinde baıtara
caklar' ellerini kollarını haılayıp g3türeceklerdi. 

Kayserili : - Bana bak ulen eler Gatümüze ıelirlerae çar· 
P•tır nııyız dersin ? 
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.Ahmet Paıanın ÇJlVVfU Kayıerillyi alıp dıtarıya arabala· 

l d ğu tarafa götürdü. Kleauti orada bekliyordu. rın bu un u 
_ Gel çavuı! Diye seslendi. Fakat açık göz kayserili bit 

asker görünce : 
_ Haydi ulen uyuzlar, benimle zevkleniyor 

gülmeie alay etıneie baılamııtı. Kleanti arabadan 

kayıerlinin bileğini kavradı : 

musunuz? 

atlı yarak, 

_ Buraya gel, beni bu kıyafette görünce ne zannettin l 

nu bakayım. Dedi : Kayıerilı hala kendisi ile alay etaç avucu 
ukleaini zanneclfyordu. LAkin Kleanu cebinden bir dolu kewe 

çıkarıp Kayserilinin eline tutuıturuverince, kayserili çavuı ıa
ıırır gibi olmuıtu. Evet kese içindeki paralar ağır idi. Bunlar 

mutlaka altın olacaklardı. Kayserli altınları Pilibeli Ahmet
paıanın gönderdiğini zannetmiıti : 

_ Ulen bu paraları paıa efendimiz göndermiı olacak ! diye 

mınldandı. 
Kleanti: - Farzet ki öyledir Çavuı ! Sen parayı al keyfl~e 

bak. Şuraya yanıma sokul da •eninle biraz görütelim. 
Dedi. Kayıerliyi yanına çekti. Kayserili çavuıun keyfine hiç 

diyecek yoktu : 
_ Sen emret sultanım. Kölen olayım 1 diye güldü. Kleantl 

albnların tesirini göıterdiğine iyice kani olmftıtq. Kayserili

den uzun uzadiye bazı ıeyler ıormağa baıladı. Kleantinln ıor
dukla rı cephane mes'elesi idi: 



şen ve daima sıhhatıi ge:zenıer Bilecik rakısı icenıerdir 
ÖksOrenlere Katranı Hakkı Ekrem 

~··········~·········~·~ 
3 Bilcüml~üm~~~~a::ıat~7 ~~~~t işleri 

kemalı sürat ve enıniyetle ifa olunur. 
MALI ve iDARi iŞLER DAHi TAKIP EDiLiR ~ 
Adrea : Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 

Telefon : Beyoflu 4515 • 

~~y-y-,-v-YYYYYYYTTT:VTT9YTY•YYYYY•• 

·:· 
1009000 LIRA SERMAYELİ TÜRK ·~ . <• ANONİM SIRKETİ ~~ . ·~ 

1 
Esnafı himaye ınaksadile tekşekbk1üI etmiş milli bir mües- ~: 

sisedir. Müsait Şeraitle tcdiyat ·a u eJer ve mutedil faizle ... ·t.• 
ik.raı.atta bulwıur. ~ 

Merkezi: Usküdarda iskele kurbnnde (: 
••~ Tel. Kıı<hk'Jy ~190 ~i• + . • ... 
....... ~).)•!H: .. :··: .. ~:·++•: .. :...: ...... :..:··:··:· 

Merkezi: AMSTERDAM Sermayeıl : 1, 125,000,000 

ihtiyat akçeal: 3,000'000 

İetanltul merkezi: Galata kara köy palaıta. 

lıtanbul ıubeıl : Yeni poıtahaae ittisalinde Alalemcl 
han. Her türlü Banka muamelAtı icra ve kaıalar icar 
olunur. 

.......... ....:..:~~·+<ff)·~~~>.;->< .. >•ı 
OSMANLIBANKASI ! 

SER.l\IA YESİ : 10,000,000 ingiliz lirası :f 
istaabul açeateUği - Telefon: lstanbul 1948 .. ~. 
Beyo~lu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 .. :. 

Senedat ve pollça mukabilinde muayyen ve vadeli veya ~ı• 
h..abı cari ıureUle avanılar, pollça ve lıkontoıu. ~ı. .. 

Tdrkiye cümhurlyeUnin baılıca ıehirlerine ve memalik! 9 
ecneblyeye aenedat, çek, itibar mektupları ve telgraf :t 
emtnıameleri lnalatı. .•!• 

ı.r...~ .. >+e .. >•: .. : .......... : .. : .. :··: .. : .. : .. : .. : .. : .. :..: .. : .. :··: .. 

J 
• 

, ~. DIA( -· 
KD il SERVA l AR 1O1 R 

Rakı;a 
-~ 

Ş! RK MALET HOLASASI 

lı Uha, ku~et ve sıhhat için 
en müe11lr devadır. Bildmum 
eczahanelerde bulunur. U:numi de
poları Bomoııtt fabrlkaıı telefon: 
Beyoğlu 583, ve lıtanbulda Ek
rem Necip ecza depoıu, Telefon 
latanbul 7 8. 

Ali Ekber 
Tayyare biletleri ve kırtasiye 

Uınum gazete bayii 
Çenıberlltaı clvannda 

N. 2 dnkln , 

Satılık bostan 
T opkapıda müli• mevlehane 

karımndaki büyük boıtan acele 
satılıktır. taUb olanların Bakır 
köy 77 ye telefon etmeleri 

8§999~99999999+~+999999996 
O) •• • • 

İ Serm!~~~~:~ly}~lmi~~r:~J 
·ı A1erkezi umun1i: ANKARA 

•
.. ŞUBELER: 

Ankara Adana 

1 Istanbul Trabzou 
Bursa Balı kesir 

! lzmir Gireson 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kayseri 
Mersin 

., Samsun Edremit 1 BÜTÜN BANKA MUAMELATI YAPILIR 

........................ g •• 

OPERA'I1ÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

İstik leli caddesinde.Rus sefarethanesi karsısın . 
Surive hoıı No: 8. 

w 

'J 'rleforı: /Jcy : IGJ5 

SELANiK BANKASI 
1888 de teıiı edilmlftlr 
Merkezi umumi. İstanbul 

SERMA YASI 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERİ 
Galata, İıtanbul, lzmir, Samsun, Adana, merıia. 

Yuannistan Şubeleri: Selinik, Atlna, Kavala• 

Her türlü banka muamelltı, ltlbar mektuplan, her 
akçe Ozerinden heaabab cariye, çek muamelltı. 

Mürebbiye 
Eyi Familyaya mensup bir ma

dam mürebbiyelik için yer arıyor 
Almanca, Fransızca öğretir Tür
kiye dahilinde her ıehirde hizmet 
kabul eder. Ecnebi memleketle
rede gider. c.Iata rıhtım orta 
han Na. 2 Vahram elmaıyan Ef. 
muracaat-

Merkez acentası: 

Köpni başında: Beyoğiu 2 . 
Şube acantası : Mahmu 
hanı altında İstanbul 27 40 

Romanınızı kesiniz ve kitap gibi katladıktan sonra okun1ayı unutmayınız 

'f rabzon ikinci posta 
(ANKARA) vapuru 23 kin 
ıani perıembe akpmı Ga 
rıhtımından hareketle Zo 
dak, İnebolu, Sinop, Sam 

Ünye Fatsa, Ordu,Gireaua, 1 
bzon,Rizeye gidecek Ye d611 
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Çavut, bu it pek kolay deiildJr. Nöbetçiler vardır, on
lann ıözQ önünde cephaneltle na11I ılrebilirain '! 

- Hey efendi, ıu ıözlerfn senin bf zf m kııla ltlutnden an
lamadıfını anlıyorum. Ben ıize bfzfm taburun deboyundan ıilah 
cephane vereceifm. Bu gece nöbetçi benim, deboy kapı11nda 
bekUyen nöbetcl de kendi adamımdır. Onu timdi, az evvel de
lltUrdlm. Sen hiç merak etme. 

- Pek ali çavuı. 811 wnclıklan kapılardan naııl çıkara

caluan? 
-ı Sen onu mu dütünüyorsun '! Ben koca sandıkları Nlza-

IDiJe kapııından çıkaracak delilim. Ahır kapısından, ahır 
kap111nclan • • • . 

- Ya • • • tıte bu iyi • • • ıen benden yardtmcı iıter miıin ? 
- Eh, iki kiti versen olur çavuıla ben de iki, dört 

ecler t 

- Peki ; bizim adamlardan iki arabacıyı al. Ben burada 
lbll 1-idt1eee11m. Haydi Allah ltfnizl raıt getlrıln 1 

Kleanu b6,le 16ylemekle beraber Ahmet paıanın adamla
nndan tkt arabaea71 çatınb. KayıerlinJn yanına verdi· 

Hep birden lntlanın ahır kap11ına doiru ilerlediler. Yolda 
Ahmet p&fUUn çavul'I kayeerllntn biletine yapıfb : 

- Ulen, Kahpelik etme •• Yansı hentnıdtr alclıfln t&lbnların 
Declı. Kayserlll b&yle bir teklife J&D&flllak lıtemlyordu. Fakat 
tam ıı ıöriileceft ıırada bınlb anlb çllrmaıını da ınemı,.ordu. 

- 159 -

Az evel cebine atbfı keseden üçbeı albn çıkararak Ahmet Pa
ıanın Ç&vuıunun avucuna 11kıttırdı : 

- Hele ıen ıimdJ ıunları al, ıonra helal tar:ıfından kardeı 
payı ederiz! 

Teklifinde bulundu. Ahmet Paıanın çavuıu dalgaya getiri~ 
diğinl anlamııtı ama öteki aıkerlerin yanında oyun bozanbk et
mek çiylik çıkarmak iıtemfyordu. 

iki arkadaı ahır kapısına geldiler. Burada n6betcl filin yoktu 
· yanlannda getirdikleri iki askeri saçak altı karanbk bir yere 
ıokulmuı lar. Kendileri içeri ye girdiler. 

Ahırdaki beygirler ayakta tünüyorlar. İçlerini geçiriyorlar 

eh. Mayıı ıeceıi ••rlnliilnde bepıf de kııla avlu.una çıkmıı, 
lar, ıerilip serpilmiılmiılerdi. 

iki ahbap ça vuı ahırdan ya vaıça çıktılar, kııla meydanın
dan ıeçtiler. Tabur deboyu karıı tarafta idi, Deboy önünde 
bir n6betçi dolat1Yordu. Kayserili nöbetçiye doiru ilerledi : 

- Ulen Mehmet, khaıeler yokya ! ıualini ıordu : 
- Yok 1 cevabını aldı. Bunun üzerine iki çavuı deboy pen-

cencereıine yanaıtılar • Kayserili pencereden iki çubuk demir 
ıöktü. içeriye atladı. Nöbetcl pencere önünde bekliyordu. O 
ıırada. Tabur kumandanı gelmit olıa dumanı baıacaktı. Kay
ıerilidin arkaıından Ahmet Patanın çavuıu da pencereden gir
mitti • 

lkı arkadat karanlık deboyda blriblrlerfni ı<>recek vazi· 

yelle deiillerdi. Ahmet Patanın çavuıu yayaıça ıeılendl : 

Of, Trabzon,Polethane Gir 
Ordu, Fatsa, Samıun, Si 
lneboluya ufrayarak gele 

lzmir sürat postast 
(GÜLCEMAL) vapuru 2' 

nunusani cuma ( 14,30 ) da 
lata rıhtımından hareketle 
maertesi sabahı lzmire gi 
ve pazar (14,30) da İz 
hareketle pazarertesi sabahJ 
lecektir. 

Vapurda mükemmel ork 
ve cazbant mevcuttur. 

l"YARIN,,IN TAKVJ 
Çarşamba Kanuo~ 

22 1930 

Güneşin doğuşu: 7,ti 

Namaz vakitleri . 
sahalı öğle ikindi akşam yatsı 
1 21 12,25 14:,5711,12 ıst'1 ,, 


