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İDAREHANE 
FİATI 
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KURUŞ 

PERŞEMBE 

FİATI 
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KURUŞ 

Yıl : 1 Nuınara : 41 ,. ~ 

ABONE: 

Dahli için ıenelifi 1400 

Hariç memleketlere 2700 

Clıtanbul Ankara Caddeıf 
Telgraf : İstanbul YARIN 

Telefon teıiaab yapılıyor 
« Arif Oruç > Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar İlan tarifeye tabidir 

----· 
MÜHİM BİR VAZI MAKİNESİ 

GGnden ıüne vaziyeti bozulan liman 
lkb1adl bir cldale canla bafla f ki 1 d ra p o mağa ' b l d 

abl ıltmız ıu günlerde, lıtanbul bile ir . .. aı a ığı t:lyiaıı 
limanındaki tahmil ve tahliye 11_ yia !a~~ ~~lır · Halbulkı it ta-
lerlnden bahıetmek mecburiye- •it ille . ~e nde kalmamıt lran-
llni duyuyoruz. rının de Yavaı Yavat lima-

L nımızdan yabancı 1 
imanın gllndengüne ehem- ciddi 1 Yer ere intikali 

miyetini kaybetmiı olduğuna dair yet e mevzuubahs olmuıtur 
mutaleaları, ıadece bethahların Bu noktalara, foyle bir bal: 
itaat ve temenniyatına atfetmek mumu Yapııtırdıktan ıonr b 
çok muhim bir iktisadi mes' ele-' gün limanda tahliye iti . a , u .. 

h 1 erınin n 
nln a llne klfi gelmiyor. Komıu tekilde Yapıldığını k e 
limanların gündengüne inkiıafına edelim : ı~aca te tkik 
llhayt kalmanın zararları her- Vapurdan gü .. .. 
halde tahlmln edildiğinden' daha mallardan l 00 k~ruge çıkarılan 
vlıl dır. n1&na aıayitsizliği ve lira 500 kil ı oya kadar bir 
lnzıbataızlağı ile meıhur kötü b· kil ' , k d oya kadar iki lira 1000 
Pire limanının her huıusta ehe: .. oya a ar 875 kuruı db:barko 
mlyetl haiz ve çok muhı bi ucreti alınmaktadır. 

l m r ge- Mal . . 
ç t Gzerindekl Iıtanbul il ın cınsıne göre de fiatlar 

manına tahavvül eder: Meıela dökme hu-

SUİ İSTİMALİ 

Türk memur kullanmıyan ec
nebi bankalar hakkındaki tedki
katımız, çok dikkate ıayan neti
celer vermektedir. Dün yine bu 
bankalardan Bank Kommerçiyala 
hakkında tahkikat yaptık. 

Şurası kat'iyyen anlaıılmııtır 
ki, lıtanbulda bulanan ve Türki
yede Türklerin sırtından milyon
larca lira kazanan bu bankalar, 
maalesefTürklere ehemmiyet ver
memekte devam etmektedirler. 

Bank Komerçiyalanın (145) e 
yakın n.emurları içinde ancak 
(12) tane Türk bulunduğu anla
tılmıtlır. Bu bankada tam (1 33) 
gayri Türk memur bulunmakta ve 
bunlardan herbiri yüzlerce Ura 
maaı, ücret ve ıaire aldıkları 
halde zavallı Türkler anca.k 

delik deıik olmuıtur. Bu yüzden 
de mallar ziyan oluyor· 

Mavnaların çekilmesi iti de 
çok batidir. Üç ili. dört mavna 
bağlanması li.zımgelirken yedi 
sekizi birden 11raya '1tziliyor ! 

Tacü, malan• Haycltırpa,.ya 
ve yahut vapurlarla aevketmek 
üzere mavna ücreU olan parayı 
Uman tlrkeUne vermek için de 
bir iki 1aat ıekılyonda kaıa ö
nwıd beklemek ve vakit kaybet
mek meeburl yetindedlr. Seksi
yondan itini yaptır1& ıevk maha
llinde saatleı'ce mavnaıını arar 

bulamaz. l k 
Ve nihayet ... bu karıtık ı -

lar' gecikmeler' fuzuli masraflar 
mal fiatını yükıelUr, hayatı pa

pahalılaıtırır · 
Halkın zararına mukabil bu 

1 te kazanan kimdir. Her halde 
ı!tanbul limanı değil ! 

(40) liradan (60) ve (70) Ura gibi 
cüzi bir aylıkla kullanılmaktadırlar. 

latanbulda liıan bilen, mektep 
medreıe görmüı binlerce ltılz 
Türk genci vardır. Ötede beride 
it ve vazife arıyan bu gençler 
dururken, memlekete yabancı a
damların bizim memleketimize 
girip çıkan para itleiiııde kulla
nılmalarına, ve lıtabulda kendi 
aralarında bir (Bankalar kolonfıl) 
teıkil etmelerine aıli. müsaade ve 
müsamaha edilmemelidir. 

Kendi Toprakları ü
zerinde yaşıyan ve yaşa
ınak istiven ecnebiler 
hakkında .. kendi toprak
larının faydasına olarak 
kanunlar yapn1ak ve ka
rarlar vernıek her devle
tin n1edeni ve esasi hu
kuklarındandır ! 

1 Sonra, Türkiyede ti-
caret yapmak istiyen ec
nebi sernıayesinin yerleş
mek istediği nıemle kette
ki vazivetini tayin etmek 
yine de~'letlerin hukukun
dandır ! 

Bize öyle geliyorki, tu itlerde 
yapılacak teY bankalar ve büyGk 
tirketlerin imtiyazlarının yeniden 
tetkiki ve memurJarına mecburi 
olarak Türklerden kullanılmaıana 
dair bir madde iliveıinln tenılnl 
bütGn ıtkiyetlere nihayet vere
cektir. 

,... 
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I BEKTASILİK-SÜNN1LiK i 
İ SİILİK . i 
• • 
=······················································· VE FARKLARI 
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Aliyullahilik mes'elesi 
Bektaşiler ve AliyuJlahiler. - llektasilik siiliğin 

bir şubesi nıidir! " 

25 Kanunusani ~ 
.... -~ Cumartes · .. .. __ ı gunu 

gazet~mizde okuyunuz 

Farisi, Arabi ecnebi eserlerin 
tetkiki neticesinde en salahiy
yettar bir kalem tarafından 
yazllmıştır 

1 
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Londra Konferansı ! 
İki ıünden beri Londra kon

feranıı inikat haUnde bulunuyor, 
beı bnyiik devlet murabhaıları 
dentz teılihabmn tahdidi hakkın
da m6zakerat ile lttlial ediyorlar 
Vakıa bu konferansm ne ıekll 
dahilinde kapanacaiı m6zakera
bn ne suretle netlceleneceii ıim
dlden kat'i bir tarzda keıtirile
mez, isede hiç değilıe açıktan a
çıp meıhut olan bazı emareler 
konferansın netlceıl hakkında bi
zi iller estemez bedbinllie sevk 
ediyor. 

Konferansın renniküıadı mü
naaebetlle İngiltere kıralı tara
fından Irat olunan nutku lfttta
hide murahbaıların itilafklrane 
hareket edeceklerinden müzake
rabn mınaffakiyetle neUcelene-

ceifnden bu suretle yakında Millet
ler meclisinin himayesi albnda 
umumi tahdidi teslihat müzake
rabnm lıttbzan hususunda aku
lunacak ibUdai komisyonunun 
vazifesini teıhil eyllyeceiiDden 
•e arbk ıulhu umuminin kuv•etli 
ve satlam esa~lara lıtınat edece-
11 ,wıon gecikmeyeceğinden üm
ltvar bulundujunu beyan ey-
lemlıtir. 

Miiteakıben İngiltere baıve-
klli Mister Mac Donald, ondan 

aoma dahi İngiliz Domlntonları mu 
rahaılan Iradı nutk ederek kon
feranıın muvaff akklyetle netice
leneceği hakktnda kuvvetli ümüt
ler beıledtklerini dermeyan ey
lemlılerdlr. 

Ancak biz öyle zannedtyoruz-
ki konferanada hazır bulunan bil 
cGmle murahhaslarm miizakerat 
esnasında fedakarlık temeyüla
b alttermeflp kendi fikirlerinde 
ltrar ederlerse izhar olunan bn
tiln Clmltlere ralmen mkakerat
tan blçhtr hüsnü netice çakmaya
catı konferanıın aklnı kalacaiı 
qıklr olur. 

Vakıa deniz teılihabmn tah
didi huıuı..ında İngiltere ve Ame· 
rika araıında eıaı itibarile IUIAf 
hbıl olmuı, iıede ötede bllhaua 
Fransa ve İtalya bu bapta uzlaı-

( maktan oldukca uzak bulunuyor
lar, ve bu iki bükdmet tarafın
dan ileri ı\lriilen fikirleri telif 
etmekte kolay bir tı olmayacak. 
Hattl konferansın en ziyade bu 
noktadan akamete mahkdm ola
catı bedaheten göriilüyo:-. Zaten 
Fransa ve İtalya araımda ittllf 
husule pUrmek için fimdiye ka
dar ıayri reımi ~ ıurette oldukça 
sarfı mesai edilmit iaede, bütün 
pyretler ıemere.ız kabmtbr., 
Ve öyle anlatılıyor ki reımi emek-
lerden de bir netice ~haııl olma-
Jacakbr. 

Fransa vaıi bir müıtemliklt 
devleti olduiu için l her h•lde 
kunetlt ,bir donanmaya ihtiyacı 
oldatunu, ancak • bu ıurette bin
i.erce kilometre imUdat eden ae
Yabtltnı ber t!irlü tehlikelere kar-

ii emin bir vaziyette buJundura
bllecellni ileri sürüyor, bu nok
tada bcıtGn kuvvetile ıırar ediyor, 

bu huıusta hiç bir fedaklrlıkta 
bulunum7acatını açıktan açıla 
iJltiJor, her halde kendtıinln 
talya donan-.ıına faik bir kuv

vete malik olmuı llzımgeldliinl 
iddia ediyor· Diler tarftan İtalya 
iıe Bahnleflt ile AdriyaUk deni
zinde •lal menfaatlan haiz bu
lundufunu, lna menfaatlarm mtı
daf aaıı lçla deniz teıllhabm tah
dit detti blllklı takviyeye mecbur 
olduıunu ve bu sebepten dolayı 
kendlıi için kuvvet bahri7eslnln 

tahdidi hususu mevzuubahs ol
madıfını beyan eylıyorlar, her 
halde kuvvei bahrlyece Franıaya 
müıa vi bir vaziyette bulunması 
icap eltiilnl söylüyor. 

lıte gerek Franıa ge~ek italya 
teırih edilen bu haleli ruhiyeler 
içinde murahhaıl&rmı konferan
ıa göndermiılerdir, ve binaena
leyh mumaileyh murabhasların
da müzakerat eınaıında fedakar
lık sırasına temayül göıtermiye
ceklerl bedihi ıurette görünüyor. 

Şu halde iıe Londra konferan-
11ndan Kayırlı bir ıemere bekle
mek pek de doğru olmasa gerek
tir • Belki de bu huıuıta izhar 
olunan nmhler ancak temenniden 
ibaret kalmağa mahkiim buJuna
cakbr. 

Mabaza tlmdiden sureti kat' -
iyede meyuılyete kapılmaktan ' . l~müzakeratın cereyanını takip 
etmek daha muvafık olıa gerek
tir· Kim bilir belkide miizakerat 
eınaıında öyle gayrı muntazır 

ahval zuhur eder ki konferanıın 
muvaff aklyetle bitmesini mucip 
ola bilir. N••·--··-···· .. ···---·-•neea• .. aaaaaa-aaaa ... 

Hizmetciler 
- •• rr;..;ı.--

En1a net bu hususta 
tedbir alıyor 

Emanet lkbıat müdirlyetl hiz
metçiler hakkında bir talimatname 
yapmıı ve encümeni emanete ver
miıUr. Yakında encümence taıdik 
edilecek olan bu talimatnameye 
nazaran bütün hizmetçiler mınta
kaları dahilindeki belediye datre
lerlnd" teaçll edilecek ve ,etlerine 
birer h\lvlyet varakası verilecektir. 
Belediyeler her alb ayda bir hiz
metçilerin Ahvali umemlyeal hak
kında pobıten rapor iıtlyecelder 
dir. Nezdindekt hizmetçinin umumi 
vaziyetini allkadarlar hizmetçi
lerin yanlannda bulunan büvtyet 
varakalarma dercetmek mecbu
riyetindedirler. 

Bir askeri m~nevra neye 
mal oldu? 

Londra, 21 (A.A) 
Bir aıkeri bombardman tayya

resi Sudbury civarında ılı dola
yislle yere düımilf, iki rakibi telef 
olmuıtur. 

Romanımız
,, AL i SUAVİ,, hadisesi 

Kcu·ilerimiz tarihi tef rikanuzm 
takip edemedikleri kısmım 

nıatbaamızclan tedarik 
edebilirler 
->~ 

"QIBA.GAN SABAYI 
BASIUNI,, ve "ALI SUAVİ 
HADiSESi,, ı-omanımız bir 
haylı ilerlemtı bulumyor. Her 
gün karilertmmlen bir kısmı 
gelerek baıtan takip etmek iı
tediklerini töyltyorlar. 

Bu meyanda tefrikamız için 
Anadoludan da mektup almak
tayız. Bundan dolayı tefrlka
mızın bat kııımlarmı takip 
etmek lıtlyenlere batlanııcı 
matbaamızda bulundulunu IÖy
lemek tıteriz. 

Ro.-_mmw ayn ayn takip 
eden ve ekıikleri bulunan ka
rilerimlze ayn ayn mektup 
yazamadıtmuz için aflerinl rica 
ederiz. 

Ekıik romanlarınız için her 
sin 2 den 4: e kadar mliracaat 
memuru matbaamızdadır. 

YARIN 

Ecnebi matbuat hülasaları ve telgraflar 

Tahdidi teslihat yürüyor! 
Bu komedi nasıl yürüyor fakat buna i:':acak 

adam lazın1 geliyor bu nerede? 

Londra, 21 (A.A) 
Bahri konferanun küpdı mü

nasebetile lnatltere kıralı tara
fından irat edilen nutku mütea
kıp dominyolar mümeasillerile mu 
rahhas heyetler reiıleri biribirl
ni müteakip töz almıılardır. Nu
tuklann heyeti mecmuaımadn 
hasıl olan intiba murahhaıların 
bir tesanilt eteri vücuda getirmek 
için samimi bir niyette bulu.;duk
ları anlaıılmaktadır. M Mac Do
nald, ilk vazifenin her kesin lh
tlyaclarını açıkça teıpit etmek ol 
duğunu ehellUlliyetle kaydetmittlr. 

M. Tardteu bu fikri ele alarak 
uzun uzadiye izah ve tefıir etmlt 
Ur. Mumaileyh netice olarak ma
hdut bir te,ebbüı teıkil et
mekte olan bahri konferanıın ka 
zanacaiı IDU•aff aldyetin tahdiel 
teılihat tsalıauncla ıarfedllecek 
meıalnin mu•affakkiyetinl m\im· 
kün kılacaiııu beyan etmtıtlr. 

Mevzuuabahis olan meı' ele 
ıulhun her devletin ihUyaçını nd
zan ıt1bare almak ıureUle tenıiki 
için kat'i bir tecriibe yapmaktadır, 

Londra, 21 (A.A) 

Avam kam&ruında pir suale ce
vap veren ba,vekll M. Mac Do
nald, denizlerin hürriyeti meı'ele
ılnln tetkiki için lnatllz ve Ame
rikan haktınetleri arasında mü
zakerat cefeJan etmed1'inl, fakat 
lnıtliz bfikU..etlnln bu meı' eleyt 
tetkik etmekte oldutunu beyan 
etmtıt1r. 

Baıvekiı, bu m•'elenln Lon· 
drada toplanan bahri konferanıta 
bir natzakere ınevzuu teıkll etml· 
yecelinl de ili. ve eylemtıUr. 

Londra, 21 (A.A) 
İngiliz heyetinin b6t6n erkim 
dominyonlar murahhaılan da da
hil olchatu halde bu akpm Japon 
beyeUle bir aaat ıöriitmilılerdlr. 
Kıral, Sanc:lrtngb&ID'a avdet et- · 
mittir. 

Amerika Reisi Cumhuru 
ne diyor 
Vaıtnıton, 21. - (A.A) 

Reisicumhur M· Hoover bahri 
konferansın açıbo• re1111tnde ln
,ıltere kıralı tarafından irat edilip 
telıiz telefonla neırolunan nutku 
clinlenaek için bu 1&bahasaat 5 de 
kalkm1tbr. 

Bahri teslihatın tadili 
Londra,20.-(A.A) 

Bahri konferansa lttlrak ede
cek olan bGtün bey' etler yannkl 
küpt celsesine ait leferrnatı tes
pit etmek azre bu sabah ilk defa 
olarak Dovntnb• reet, le birbirle
rine mülAki 0 bDUtlarcbr. 

Kıral. konferans murablıaıla· 
rmı öileden ,oora Bucldaıham 
saraymda kabul edecekUr. Gece 
hük\Unet tarafflldan murahhas
lar terefine bir slyafet vefilecek· 
ur. Karalın konferansta irat ecle
cell kep.t nutkU telsiz telefoala 
belt6n dibıya1a neıredilecektlr .Bu 
nutkun y(b bin {kiti tarafından 
dinlenece11 tahmtn edilmektedir. 

Londra, 20. - (A.A.) 
R - 1 oo büyiik kabillaevk balo

nu bu .. hah parlamento ~ıarayı 
azertade uçmuı Ye Londra ılteıi 

l9zerlnde iki defa biter ' daire çiz· 

JDlttlr· 

Lonc:lra, 20 - (A.A) 
Maliyunclan Hatry ile Hatry 

ıoıyaliıt grupunnn üç müıterek 
direktörüne ait davaya bugün baı
lanılmııbr. Punlar, 2 milyon lngl
liz Uraıı miktarında bir meblaia 
mütealltk mücrimane bir itillf 
vilcude getirıne~ suretile sahte· 
karlıkta bulunmuı olmakla ittlham 
edilmektedirler. 3 9 itUham sebebi 
zikredtlmiıtlr. Maznunlar mücrim 
olmadıklarını iddia etmektedirler, 

Loaangeleı, 20 - (A.A) 
Zanneclildlfine göre yanan 

tayyarenin pılotu karaya inerken 
ılı dolayisile mesafeyi yanlıı 

tahmin etmiıtir. lmdada kopnlar 
vak'a Dl!lhalllne geldikleri zaman 
tayyarenin kamaraıı yanmıı bu
lunuyordu. Telef olanların hepıl 
amerikah oldukları zannedilmek
tedir. Bunlar bir yanılan gelmekte 
ve aeyyahlan hamJI olan diler 
bir tayyare tarahndan takıp edi
lmekte idiler. Bu ikinci tayyare 
ıaliınen muvasalat etmııur. 

Anıerika İtalya birlikte 
hareket edecekler 

Londra 20 ( Huıusi ) 
Amerika hariciye nazırı M. 

Stimaon, italya hariciye nazın 

M. Grandinin ıereflne bir ziyafet 
Yeraıiıtir. Ziyafetten ıonra iki 
hartclye nazın mubtellfmeı'eleler 
hakkında uzun mücldet ıörOımilf· 
lerdir. Amerikan •ueteleri lkt 
heyet ara..- bir ltlW a....ıe 
gelcllilaU. halaaedlr..ı.r. 

M. Grandi, ltaıyanm konfe
~ım mesaisini kolaylaıbrmak 
için her tnrlü fedakirlığa hazır 
oldutunu, hatti ordulann mikta
nm tenzil huıuaunu bfle müzakere 
edebllec:etını aöylemiıUr 

Amiral Tirpiçin fikri 
Betlin 21 ( Huıuıi ) 

Eıki Alman bahriye nazın 
::al Tirpiç,I Londra konferansı 

mda kendlıtle göriiıen bir 
ajanı muharririne Amerika tle 
lnplterenin bahri meaallde birleı
melerl güç olduğunu, maamaflh 
konferanım iyi bir neUce vermeıl 
için çalıtacaklanm tahmin. ettill 
ni ıC>ylemitıir. 

Buhrandan sonra ilk defa 
İşsizlik azalıyor 

Vaılnıton, 21 (A. A.) 
Relıicümhur M. Hoover Uca· 

ret nezareti tarafından kendisine 
bildirilen lttatestilderln ıeçenler
de Nevv-York bona11D& zuhur 
eden btıyük buhrandan beri ilk 
defa olarak lpizler adedinin ual
cbfuıı ıC>ıtermekte oldutunu be
yan etmlıUr, 

Kömür istihsali 
Berltn, 21 - (A.A.) 

KömGr muıtabıllleri llndibu 
Silezyada kı11n hafif pçaaekte 
olma11 berine kömQr istlhaalibnı 
JGzcle 25 niıbettnde ualtmala 
karar vermltlerdir. 

Komünistler ne yapmış?! 
Rlodejanero, 22 (A.A.) 

Birtakım komünlatler dGn 
ıece Meksika aefarethanellni tap 
tutmutlardır. BGy(lk hasar yoktur. 
hükdmet,~Mekaika elçiılne llizar
da bulunmuıtur. Polis tahkikat 
yapmaktadır. 

Fransız meb' 
meclisinde 

Pariı, 21• 
Meb'uıan mecliıind 

no ceneral vveygandın 
rbiyel riyasetine tayini 
aoıyalllt meb'uılann .. 
mans tarafından veril 
takrlrinin müzakere 
tehirini talep etmııtlr. 
anı, ceneral Maurln'ln 
care tarafından ihzar 
emirname ile bu makama 
mek iıtenilmiı olduiunu 
olmıyan bir tak1D1 esbap 
sile bundan sarfı nazaıı: 
oldutuııu teyit etmlıtir. 
Jh, sat cenah matbua 
Veygandm bir clarbei 
icra edebilecek kabili 
iuna kani bulunduju 
elmlftir. KomGnlıt 
M. Coclıin ceneral V 
Lelıiltanda yapmıı old 
habrlatarak mumalle""1 
hücum etmiftlr. Bun 
M.Peainleve mes"eleJe 
edeceitni ve ç6nkü er 
yel umumiye relaile ordu 
ıt umumisinin makamla 
ve ıon zamanda bat 
hta bir muavin cenerat..4 
meılnl derpff eden emllnll 
ihzar etmtı oldufunu 
mfıtfr. Mumaileyh, b 
nnın müstemltki.t nazın 
dan tasvip edllmlı olan 
tamamen muhalif cllfe 
ittihaz etmlt oldufun 
fevkallde hayrete d 
iunu ili.ve etmiıtlr. 

Hatip, iki .. kamı 
rnden tefrik etaıele ................ .., .. 
iki makamın tevhidi 
doğru olup olmaclıluu IO 

Hatiplere cevap Yeren 
nutrlar meclial taraf 
edilen tebllim Petaln'ln 
fetUtf umumiıl olarak 
ve Veygand'ın Debene 
geçmekle oldufunu turil. 
te bulundufunu aöyl 
malleyb, Ceneral Vey 
tlhap edtlınlt oldufun 
mumalleyhln ordunnn 
haiz ve bütGıı Franaan• 
ve ınkranma hakkı ol 
hiç bir zaman pollftkaalk 
memiı olan mumaile1h 
tllpbeye dGpnenln çirlıııla 
olduiunu 16ylemlttlr. 

Mumaile1h neUce 
meb'UlaD mecltıintn 
c0mburt7etler pbl vatam 
m11 olan reislere kartı 
mo karan vermlyece 
etmtıttr. (Sol cenah da 
. lu halde ılddetle alkıtı.r 
hın tehiri reyi lf&ri ile 
bir ekseriyetle kabul 

Bükreşte biri 
salgını 
Bükreı 20 

Romanyacla, bilb ... 
aibl, bGyGk tehlrlerdr 
b!r intihar l&lıım bat 
nç bir zabit aık yt1ztlnd 
tekilde lntdaar etmltUr 

Genç zabit nll bir 
YlJOl'llUll • Sevsiltsln 
llzunplmlt onu tim• 
dar a6t8rmGt a6z ya 
sında blrlblrlerlnden a 
tren hareket ettlll 
zabit kaldınp kendlıl 
lerin aruma atmııbr. 
derhal ölmCqUlr. 

Tren ilk lıtaıyona 
evel ıenç kadında le 
mendiferden afAiı ata 
etmiıur. 



28 K.lmınmanl YARIN 

Piyos işaret ettiğin1iz noktalara cevap vern1eli ! 

Piyosun(Taymis)e yazdığı maka
le Celal beyin beyanatına zıttır ! 

Hayret \Eski 
Ef.nin 

ortağını öldüren kup 
muhakemesine baş andı ,.-~ -~. -

İhtikardan kurtulnıak 
İ<.;İn yapılan tavsiyeye 

bakınız! Piyo:mn c//'aynıis))(• ya::mış ol<iır{ju lıc:uyanlar lş IJmıl.-ası 
mıidıirıi Crlal Bryiıı «.llilliyefo ya:ete.~iııcle çıkcm be!Jmı~ ile 
tabcm tabruuı :ıllır. JJn mlwıı rımei<i ya::etelere kemU krufbır 
ili' lıize mıilallllık ışlı•ı· için wı::ı ya::ılmıınk Jwkkmı kimdnı almış? 

Et fiatlarının pahablaımaya 
hatladığı, hatta ıehrin bazı ye&
lerinde okkasının 90-110 kuruta 

ucuzca sigorta edebiliyor ve uzun 
1 

kadar çıktığı yazılmıı b .. 

«Resimli Av» n1es'ul n1üdürü ile muharriri nı\vku
f en Hrisi k~pbnı gayri mevkuf olarak Ağıraeza 

mahkemesine verildi 

Piosun Taymeı gazetesine ce- 1 
vaben yazdırmıt olduğu makalenin 
lercibneslnl geçen ıün yazmııbk. 

krediler yüzünden borçlarını ko- Buna kartı Emanet ikbsat 
laylıkla ödlyebiliyordu ve ıizde nıüdiri B, diyor ki: 

Dün Ağırceza mabkeıneıi eı- j 
ki ıerlki Mustafayı öldiiren, Koı
kada mobilyacı Yakup uıtanın 
muhakemesine baıladı. Mahke
me salonu hemen hıncahınç de-

Eski bir komünlıtllk daiıau 
dün yine talik edildi. Mazn~ 
Sıdi ka, Şemıa hanımlarla ~~4:" 
trikçl Nuri efendi ve bazı refikle .. 

lı Bankası müdürü Celal Be
Jfıı bu meı' ele hakkında geçenler 
de Milliyet gazetesinde lntiıar 1 

etnıiı olan beyanatluile taban 1 
tabana zıt olan mezkur makalenin 
heyeti umumlyeılne layiki veçhile 
cevap verebilmek lç\n makalenin 
bazı noktalarının tasrih ve tevzi· 
hini Pioıtan lıtlyoruz. 

0/o 25 nispetinde bir kar temin e- . _ Et flatlarında ihtikar yok-
diyordunuz. tur. Söylediğiniz rakamlar gayet 

necek derecede dolu idi. , 
ri dir. Bir kısım maznunlar bu
lunamadığından muhakeme kaldı. 

Tevali eden tikayetlerden de tabiidir. Eminönünde 60 kuruta 
anlaıılacafı üzere tarifenin tat ıatılıyar. Oradan alındığı takdirde 
bikt mecburi olunca sigorta fiat- bir mahzur yoktur. Seınt uzaklaı-

Katle ıebep bir alacak meı e
leıi gösteriliyordu : y akup usta 
ile Mustafa efendi ıerik lmiıler. 
Şirket bozulmuı. T eıviyei hesap 
esnasında bir alacaiın verilip ve: 
rilmemeli ihtilafı o kadar kızıı
mıı ki bir 0 cana malolmuı. 

lannın yüksek olmasından ve mü-
tığı nisbette fiatta tebeddül eder· ıterllere tenzilat ve kredi yapıl- K 

asaplar etin maliyet fiab iizerine ı ınamasından dolayı serveti milliye- l 
az kar lrnyarak satınaktadır ar. 

nln kısmı azamı sigortasız kalmıı Bazı yerlerde ucuz satılmasının Dün bir çok ıahitler dinl endi 
ve gelmiyen ıahitlerin celbi için 
muhakeme baıka bir gi1ne bıra-

Mezkfır makalede (Diğer ıir
ketler hiikiimeUn ııkı kontrolu 
~bnda bulunduktan gibi bizim 
dahi ayni vechlle hükfımet tara
fından murak&beye tabi tutulma
llUZJ bizzat biz talep etllilmizden) 
dıyorıunUz. 

Pioı efendi burada hükiametln 
kontrolünü bizzat talep 
etUk demekle ne demek iıtiyor
ıunuz, murakabe kanununun size 
IUldl olmadıflnımı aannediyor
•unuz. balnız tarif eye ciddi surette 
tlaJet etmekle tktlf a etmeyip 
tlrlcetler arasındaki muhrip reka
betinde aouunu almnk sure~ile 
kendfıile nıuaınelede bulunan ıir
ketlerin vaziyeUni takviyeye me
dar olınuıtur.) 

Ploa efendi bu fıkradan da bir 
ıey anbyamadık. Şu ılzin için 
ınuhrip diye 16,lf!diilil~ rekabet
ten ne zarar ettiğinizi anlamak 
istedik. SernıayeıiDin yarm Kay
aerliyan - Pioı grubuna ve yarıs; 
da Uniyon kunıpanyaıına ait olan 

~= ıigorta ıirketınin 
~ tetkik etUk. 

Ye 192 lltevcutoldub 1927 
ıe 8 ._•lertade 200,ôOO lira 

l'IDaJeıı 01an bu ılrkeUn 1921 
senesinde 5 5 ,993 lira 1928 sene-
sinde de 51 , 821 lira 1&ft kir etU-
ibıt aördtık aeıaede Hl'IDayenin 
dartte. btr1 niapettacle bir kir elde 
ebneyt..umı ~ki, reka
a.._ anunutpoW11lnn11au yazıt:::.-:· Efetrıcll .. ı.u..-.. 
bu ID"'nuld7et. ....... için 

.... alla nam.u. --- , .. . 
yhm• lcaae ık ht97on1Uauz. 
Vaziyeti ~ olunan ılrket 
hanglıldlr? MezkClt makalenin bir 
fıkrasında memleket ve hükumete 
ciddi hizmetlerde bulunduğunuz
dan bahsediyorsunuz size çok rica 
ederiz ıunları bize tavzih edin iz
de lıtif ac!e edelim. 

(Şlrkethaizin mucip olduju 
f aclldelenlen blrl de ıu olmuıtur 
ki, usun vadeli kredilere hitam 
vermlfUr. lha kredi yiizünden 
ecnebi fll'lcetlenn neka.clar muz
darlp oldnklan ise malAmdur.) 

ve ileride nefir edeceğimiz sigor-
l sebepleri arasında fazl \ sabıtan tacı ar dairei merkeziyesinin zabıt 

kar etmek mevzuubahıolduiu suretinden de anlaıılacağı üzere 
bir çok sigortalar doğrudan:doğ- gibi etin iyılifi ve fenaltı da na-

h zarı dikkata alınır.alıdır. ruya arict~ yapılmasuıdan hüku-

kıldı. • • 
Sükrü E.inin n1uhaken1esı 
"» Yoluna devam eden Şadiye 

met bunlnın pul paraıile muame
le vergiılnl gaip etmlıtir. Efendi 
makalenizin sonunda Şilideki si
gorta •isteminden bahis ediyorsu
nuz dün Paris sigortacılar ıindi
kaıının bir tamimini neır etmiı 
tık maali elbette malumunuzdur 
bu tirkülerin altında mensup bu
lundulunuz Uniyon kumpAnyaıı-
nın knzaıı yok mu~ buna nederıl- 1 

nlz. 

Huıuıi (pool) kombinezonlan - , 
umumı acentalıklarla kimin zarar 
ve kimin ka,- ettiğini vesikalarla 
ispat edeceğiz. 

- ---~-----
Epirde takdiri kı)·met 

Epir ve ha valisi takdiri kıynıet 
heyeti Türk Murahhaıı lsnıet 

Bey bir iki güne kadar ff°pire gide
cektir. İımet bey, takdiri kıyınet 
heyeiinin heıabatını tasfiye ve 
Epir He olan alakasını keııneğe 
memur edllmittlr. Gerek buna ve 
herek diğer takdiri kıymet heyet
leri mahallerine gltnı~k üzere 
iken gitmemelerinet bakılarak ce
reyan etmekte olan Türk -Yunan 
müzakeratının bir mJafla netice
leneceği bir emrt -vaki telakki 
edilmektedid. (Devamı var) 

( MEMLEKET HABERLERi 

--------------------------~ İskandaBOyolsuz muamele varmış 
B
1 
un!arın muhakemesine Atanisada devam olunacatı r: 
zmırde çıkan Hizmet refikimiz şu satırları yazıyor 

Geçenlerde lzmir iskan itleri ve Halit beylere atfeclilen kaba-· 
etrafında eıki iskan müdürleri hat ve yoliuzluk Pek çoktur. Karar 
Talat, Sa.Itm, lakin Amirleri Halit, hemen hem2n 70-80 maddeden 
~mail rakkı, tevzii arazi memuru 1 mürekkep ve 30 tabaka kijıt Ü• 

eına 'Burhan, esas kayit maıaıı , zerindedir IJu ınaddelt!rden 30 
mcm Ul'U Sadeddin, Ha rlkzede tanesi m~ferit •e diler maznu-
maaaıı memuru Cevat bk" n ' 
hendtat "'--• ' 1an m - nlarla milıterek olarak eıkt takan 

-.ıaaaı, mutemet smaı.:- b 
IDtaat memuru Muataf t ff müdürü Talil eye aittir. 
komıa a, e iz f • 
ZGilt670;:ıın~dZl~aaııs m\idüra Aile acıası 
k ~~ pu mu üru nıaıl Hak Z; &:.111llk1 milliye aabık müdü~ İzmir_ Tepecikte Cevizlik ıo-

Ya, ihzarı tetkik heyetinden kağındaki bir evde bir kan koca 
=~ruuru Hüseyin Hüsnü, emlaki ka vgaıı yine bir aile faci-

ye lllemuru Kemal. iskan da- aıı do~rmut:ve bir koca, ka111ı-
ireıi tabık la d b k 
ve emllkı :~ıı;:,ur d nnCdan Cevdet nı vücudunun üç yerin en ıça -
ler hakkında e en enıdal bey- la yaralamııtır· Hidiıe ıudur. 
1- turayı evletçe Bu sokakta 18 nuınarab ha-
uzumu mubak k k P U 
dlğlnt yazmııdık~e ararı Veril- nede ikamet etme te olan rlf -

Burada iıinılerı e neli Mehmet Ali namındaki ,.hıa 
cümlesine tebli ta çen zevatın diin ıabah, her günkii gibi kalka-
Mahkeıneye ve~~n :apıhnııtır. rak kahvesini ıçınlt ve itinin ba-
bazılannın itiraz d Uklzevattan tına gitmek OSf8 evden çıkmıtlı 

l e ece eri hab f di d -·L+·k a ınmııtır. Bu takdirde k er Mehmet Ali e en ev en \'&A.. -

yeniden Devlet Şurası h ~vf lyet tan sonra karıılJlln gf yinmeditlnl 
mumiyeılnde tetkik ediey eti u- hatırlamıı ve ber günkü Bibi ite 

isminde bir hanımR. söz atan öl
dürmekle maznun kundracı Ah
met Şükrü efendinin muhakeme
sinde dün Aiırcezada devam e
dildi. Maznunun ikame ~tmlt ol
duiu müdafaa ıahitleri dinlendi. ı 

= Aydın postane~iıul~n 
3000 lira mes elesı . 
Aydın poıta ve telgraf müdirl 

Sabri bey hakkındaki tahkikat 
evrakı encümen tarafından te~
kik edildikten ıonra umum mu
dürlüie gönderimiıUr • 

K sada eksik ıe>rünen para-

Saa,b . bey tarafından ihtillı 
nın rı hak 

dilmiyerek ziyaa uğrabld•iı 
~ında bir zan vardır. Mumaileyh 
l ahvali huıuıuılyelinde yapıt n tetkikat neticesinde bu para- . 
; zimmetine geçirecek veya ı:
Ulla mahlyeUnde g61teren bir .. 

ili bulumaadıla ~;.:: 
kalal'lllA falsl• 
dakl tdclia da teYllk ve tetplt e-
dl)na-11t1r. umum m6dGr1"-

ce~ cevaba ı&re muame liiD vere •• 
le ifa edilecektir• 

Mumaileyh fimdlld halde açı-
kta bulunınaktacbr. 

Tütün hastalığı 
Tiltün iuhlsar Jdareıinln, önil
dekl ıene tütOnlerln haıta

~=ız olarak yeUımeılnl temin ı-
lzmlrde yeni -ve esaah bir ıu-

~te mOcadeleye ,ırtıtilfnl ev
re lınııtı· Dellrmendere 
velce yazı k l k 

kil acadele mer ezi o ara 
ınev m b 

b 1 dtlmtıUr. Burada bir lna 
ka İ e ak ve miicadele ile al&r 
klrda analac cak ıneınurlann ikame-
ka ar o kU 
tine tahılı edilece r. 

lstanbul Maltepe tecrGbe larT 

da Jetiıtlrdlil tohumlan biz'!' 
laıın , k bl k dtıl zer etme için ray 
zat le;elen umum müdirlik haıe
evveutaha11ııı M. Pren de dalma 
rem k 
D ımnenderede bulunac.• v~ 
S:ydiköy ftdellklerlne eldlmit to-

h ların ne netice vereceklerini 
Ulll k . 

tetkik edece tır • 

Efendi bu makalemle birkaç 
ıGIMlen b..t Defrlyatumala ortaya 
koychaiumuz ldcllalan taadik etU
lb*da dolaJJ ılze MtekJdir 
ederiz. 

Eier beyeU leceklır. ofdip mtmı·y-... •ii•i öfrenmek için 
uınumıye bu k • •P -- A f dl 

tasvip ederse Man· .l_ aran dönmü tü Meboıet il e en - . 
l _ ıaaua muhake- 1 r · b H b ata bu 

))ere içinde b~~nan c~set 
kime aıttır ? 

~umaovuı dvannda dere Pota Efendi ılz yerli ol.tutunuz 
halde ecnebileri ecnebilerden zi
yade düıündüğünüz meı'um mü
tareke senelerinden beri ef'al ve 
harekitınızdan anlaıılıyordu bu
nu imzanızla teyit ettiğinize mem
nun olduk. 

Blllnçolarile de ıabit olduğu 

me erinin ruyetine b l nin kanıı BabtlP • a -
Ald ğ •t anacaktır l••ndu _1ratdarda y(lriiyecek 

k ı ımız malüınata göre b~ ~k iunu, ~nı aoyleyince ara-
ararın verilnıeıhıe b ati olnıaCP15-- k 

tıkan, teffiz ve tenıltkıeh~dpi ollan larında hararıetll bir kavp çı -
a ıe eri 111 t 

arasında Kars meb'uıu Sa'1 dd· ıı ır. ebm t Ali karısının 
beyin refikası Nesim h .... re ın Bir aralık ,C k:u hiddetlenip 
kardeıl i e anımla bu ıüzüne adasna ı 

1 er ne ait teffiz iılerindekf d l - tode duran bıçağı a ıp 
yolsuzluklar da vardır H tt b ko ap uze.:_uzunun arkasına, ka-

' l · a a u arısının .,_ z 
mes e e yilzünden Vat· KA ğ ,a~ıüne1&plamııtır. a-
h kk 1 azım Pı ıı ına -ve s 

a ında da tahkikat l vallı •--clın kanlar içerisinde yere v d l t Yapı mıı ~ i 
e ev e ıurasının tetkiki netice- düıünce kocası firar etmiıt r' 

ıinde valimizin bir sun'u tak 'ri Vakadan haberdar olan poUı-
.. .. im k 11 l k t goru iyere ·lnen'i muhakerne· ler derhal ınecruhu meme e 

d bir ceset görüldiilG Uitün için e 
kolcuları tarafından Seydlköy 
nahiye müdür\i Alllddln beye 
haber verilmittir. Alllddin bey 
hadiseden takım kumandanı lı-

11 Sefa beyi haberdar etmıı-
ma talı 
ve ceıet dereden çıka P mua-
yene edilmiftlr• • . 

• Hadisede bir eırarengızhk 

ı · __ .1 Sefa bey derhal tele
ıezen ımau 
fonla Mtddeıumumillil haberdar 

tmi tir Milddelumumlllk maka-

Resin1li ay n1ahkemeye 
verildi 

Mevkuf bulunan Resimli AJ 
mes'ul müdür\i Behçet ve muhar- · 
rlrlerinden Emin Tiirk Bey tilrk
lüğü tahkir ve müheyyiç neınJ&t 
cürüınlerile Ağırceza mahkeme
ıine verJlıntılerdlr. · 

Hrisi kaptanı ağırcezada 
Marmarada, Varna bulgar va

purunun garkına aebebiyet ver
mek ve musademe hakkmclakl 
istintak tahkikab bltmiı, Hrlıl 
vapuru kaptanı KsanUı hakkında 
lüzumu mahakeme kararı verilmlt 
ve evrak Ağırceza mabkemeılne 
ıevkolunmuıtur. Yunan vapura 
ka~tanı gayri mevkuftur. 

İzmirde 
~ 

Hapishane iş~ de bir dert 
oıau 

lznılrde hapishanede yeniden 
yapılan taharrlyat neticeılnde 8 
tabanca ile bir kaç kama ve bıçak 
ve uçları ılvrilUlmlt demirler bu
lunmuıtur. Hapishanede bulunan 
bu ıilahlann mukaddema tevkif 
edilen Ali efendi tar.:1.fmdan ithal 
edilaıiı olduiu tahakkuk etmlt gl
blcltr. Adliye mlfetUtl Olman 
Tallt bey tabklkab tanalka baı
lamıttır. Dibi alqam haplmane
ye btr mbhenclla cellMidllmlt 
ve lntaatın ketfl 7aptudm.,tıl:. 

Haplıhaneler amam mGdlril 
Nedim beyle adliye mlifetUıt Ol
man TalAt beyin yann veya 6btr 
gün ıehrlmizden hareketle Aıı
karaya gitmeleri ·muhtemeldir. 

Geç vakıt aldıiımız mal6mata 
göre, geçenlerde bapabaneden fi
rar etmııken Aydın u.bıtannca 
yakalanan Muhacir lbrahlm Vl
llyet makamına bir mektup a6n
derm1t Ye haplıhane meı' elelerl 
etrafında bazı tfıaatta bulunaca
iuıı bllc:lirmitUr. Merla&l*un ~ 
liyeceklerlnln Jandarma dalre
alnce teıplU allkadarlara em,.. 
dilınııUr. 

lzmirdeki maç kazası 
• • 

neticesı 
Geçenlerde bir futbol maçı 

nettçetblde bmirde vef.at eden 
merhum Vehbi beyin pederi 
midclel umurniliğe müracaatla, 
hldiaeye ıebebiyyet verdiii ld
dlaılle Altınay takunınm mer
kez muavini lhsan bey aleyhinde 
lkamei dava etmııtır. İatlntak da
iresi• Vehbi beyin pederi Meh
met Fuat beyi bazı noktaları lu.h 
etmeıl için davet ebnlıUr. Tah
kikat ıafhaaı bir iki ırGne kadar 
netlcelenecekUr. 

~ 

Tran1vay kazalanna kar
şı tedbir alınıyor 

Tramvay kualanna mini w 
mak için tramvay rarabalarmm 
her tkı taraftan kapılannm mln
haııran • iıtaayonlarcla açılıp b
pannıaıı kararlaıbnlmıtbr • 

• Gzere halkın ıırbndan mühim mi
ktardan para kazanan ve büyük 
ıennayelerl ellerinde tutan tirket
ler krediden ıtklyet ederlerse pa
rasız olan zavallı halkımızın kre
dıılzUkten ıtklyet haklan yok mu. 

ıine karar verilmiıttr. haıtaneılne kaldırmıılardır. 
Bundan baıka yolsuz yapılan Bahtııah hanımın yaralan a-

e 1 ' ' 
mı hlcJfleye vaz iyet etmiı ve tah-
kikata Sulh hakimi Cemal beyi 
memur etmlfUr. 

· Bu <".Omleden olarak kapılana 
vatmanların &n6nde bulunacak 
bir dGtnıe ile otomatik ıurette 
açılıp kspanmaıı mukarrerdir. Rekabet varken halk mallannı bir çok teffiz ve tevzii a~azi itleri fırdır. Carih henOz ele ıeçme-

daba aörülnıüıtür. Talat, Salım 
1 
mlıttr. 



Sahife 4 

İngiliz fevkalade konıiseri tin iran ve frak petrollarının bo
rularla Akdeniz limanlarından bi
rine isalesi fikri ile de alakadardır. 

lialıirr<ien yazılıyor ; 

Geçen Kanunuevel berayi teftit 
Sudana gitmif olan Mısır İngiliz 
fevkalade Komiseri Sir Bersi So
rin Kahireye avdet etmiıtir. 

İngiJterenin nnıvaf ak at 
cevabı 

Kalıiredı•11 1ı:.1:firiliyor: 

Mısır hükümeti, Mısırda mü
temekkin ecnebilerden yerliler 
gibi Bekçi vergisi tahsil etmek 
istediğini · Avrupa Devletlerine 

bildirmittir. 
Bu kerre Biritanya hükumeti 

Mısırdaki İngiliz tebaasından yer
liler gibi bekçi vergisinin senei 
haliye iptidasından itibaren tah
slllne muvafakatini bildirmitlir. 

Diğer Devletlerin de muvafık 
cevap vermelerine intizar edil

mektedir. 

İngiltere İrak n1üzakeratı 
llcığdcıl/mı yıı:ılıyar: 

lrak hükUınetile İngiliz fevka
lide komiseri arasındaki müza
kerat, her iki taraftan gösterilen 
husnü niyet sayesinde müıküli.t-

l\leııi nıüskirat cenıiveti 
İs/a'Jl(/t•riycılen bildiriliyor ; -

Burada bir müddetten beri 
faaliyette bulunan Meni Müskirat 
Cemiyeti idarehanesinde bir çay 
ziyafeti vermiı ve bunda İskende
riye Meb'vsları ve ıehrin ayanı 
hazır bulunmuştur. 

Çay içildikten sonra cemiyetin 
mesaisinden bahis bir nutuk frad
etmif, bir meni müskirat kanunu 
çıkarılmak için parlamentoya vu
ku bulacak muracaatmda muave
n~t edilmesini mevcut Meb 'uslardan 

' rica eylemiıtir. 
Meb'uslardan biri de Kiyamla 

davetliler namına cemiyete tesek
kürden sonra Cemiyetin istiyeceği 

' ıeyde muavenet ve meni müski
rat için mecliste sarfı gayrtt 
edeceklerini vad etmitlir. 

- ,.fran1va)'lar otoınatik 
rakkase konuJıvor 

Tramvaylarda vatma~ların ö
nündeki pencerelere, otomo Jil
lerde olduğu gibi, yağmuru silmek 
için Lirer otomatik rakkase vaz'ı 
kararlaıtırılmıttır. 

l~an1azcında gt:ce seftrleri 
tezyit edilecek 

YARIN 

Yarınki maçlar 
Yarın Taksim Stadyomu yine 

mühim maçlara sahne olacaktır. 
istanbulspor - F eııerbahçe ile 
Betiktaı Galatasarayla çarpııacak. 

fstanbul sporun Beykoza karıı 
geçen hafta kazandığı kahir bir 
galebe taraftarları arasında bü
yük ümitler uyandırdı. Aceba 
istanbulspor Fenere karıı ne 
yapacak? Galatasaray ve Beıikta
fa karşı olduğu gibi mühim bir 
farkla mı yenilecek? Biz neticenin 
böyl\? olacağını hiç zannetmiyo
ruz. Çünkü iki hafta evel Fenerle 
yaptığı Şilt maçında 5 - 2 gibi eyi 
bir netice alınııtı, fakat o zaman 
İstanbulspor takımını ıslah etme
mişU, halbuki timdi öyle değil 

• ortada eyi teıkil edilmit kuvvet 
manc viyesi Yüksek bir istanbul 
spor takımı Vatdır. Bu vaziyette 
Fenere karıı galip gelmese bile 
mağlubiyeti de kendisi için ıe
refli olabilir. 

Betiktaı - Galatasaray maçı 
günün belkide likmaçlarının en 
meraklı bir maçıdır. Bu maç 
hakkında bir çok rivayetlerin 
döndüğünü itidiyoruz. Bu rivayet-

1 
)ere kulak aırnak doğru değildir 
çünkü Galat~ıaraylılar karııların~ 
daki hasma nasıl hareket edecek
lerini bilirler, onun için timdi den 
böyle fena tahminlerde bulunmak 
yanlıı bir düıünce olur. Bu büyük 
maçta mağlup takım ıampiyonluğa 
veda etrnit olacaktır. 

Öyle ise banği taraf kazana
cak? Bu sualin cevabını vermek 
mütkülse de biz Galatasarayın bu 
maçtan galip olarak çıkacağını 

l tan ari olarak devam edi;ror. An
laııldıiına göre ıimdiki muzake
rat, iki hük\imet arasında bir mu
ahedei cedide akti için esasa 
giriımezden evel halli icap eden 
fer'i mes'eleler etrafındadır. İsti
ıare, İngiliz memurlar nliktarının 
lkl sene mukaddem hitam bulan 
muahedede mezkür olduğu dere
receye tenzili hususatında İngil
tere hük\imetlnin tarzı tef ek kürü 
anlatıldıktan sonra esaslı müza

kerata baılanacaktır. 

Şehrem~netl vesaiti nakliye 
kumpanyalarına birer tezkere 
göndererek, Ramazan münase
betile tesis edecekleri gece sefer
lerinde tarifelerin, aralarında 
teli.kiyi temin edecek bir surette 
tanzim edilmesini bildirmiıtir. tahmin ediyoruz. A.C. 

_.......-ı:::----..:.:...:..::..::..:~ 

iki ılıiıyar açık 
· Yeni vaziyetle tefc'ül edenler 

müzakeratın ilk safhasında Irak 
ordusundaki kırk altı İngiliz zabi
tinin yirmiye indirilmesini Irak 
için yeni bir :ııafer addediyorlar. 

Kıral Fuadın düğün 
hedivesi 

K ulıirt•df'll bilıliriliy°iır ; 
Belçika kıratının kerimeslle 

izdivaç eden İtalya veltahdine dü
fün hediyesi olarak Mıaır Kıralı 
sou gümüıten sureti mahsusada 
son derece san'atkarane imal edil
mit bir tuvalet takımı göndermiı-

tir. 1 Kahiredeki İtalya Sefiri, Ro-
madan aldığı telğraf üzerine Abi
din sarayına giderek Velialıdinin 
taıakküratı mahıusasını L. Kır ala 

teblif etmiıitir. 

Amele ittihat cen1iyeti 
Ka/ıirctlr.11 ya::ılıyor: 

İkinci kanunun beıind pazar 
tünü akıamı Emir f aruk sokatın
da ki.in ve Cemiyet merkezi olmak 
üzre kiralanan handa muhtelif 
S&natlere mensup itcllerden bir 
çokları toplanarak ameleye ait 
huıusatı müzakere ettikten 
sonra amele ittihat cemi
yeti naınlle, alel\imum ameleye 
alt itlerle l'aleığul olmak üzre bir 
cenılyet teıkiline karar vermiıler ve 
nıecliıl ~dareyt intihap etmitlerdir. 

Iran petrolla rı 
1'alıra1U/an bildiriliyoı· ; 

lran petrollan tıletme ameli
yesinin ıenlıletilerek lıtihli.k pa
zarlarına daha fazla mal sevk 
husuılarnıda lran hük\imetile nıü
zakeratta bulunmak için lngtltz
lran petrol tirketi reisi M. Caksen 
Londradan buraya geldi. Deveran 
eden ıayıalara nazaren bu ziyare-

M. Rivas 
. 

~tuhtdit nıübadele bit~raf 
azası bün geldi 

Muhtelit Mübadele Komisyo
nu bitaraf azasından olup üç ay 
mezuniyet alan Müsyü Rivas dün 
akıam ıaat 15 de ekispresle 
ıehrimize gelmiıtir. istasyonda 
Muhtelit Mubadele Komisyonu 
erkanı tarafından istikbal edilmiı
tir. 

ldüsyü Rivas hususi lhanasine 
gitmiıtir bugün Komisyon binası
na gidip vazifesine baıhyacaktır. 

]~ursa koza ihracati iki 
sene za ı f ında 18 n1ilyon 

kilo arttı 
Bursa ipekçilik ve kozcılığına 

dair uzun çalıımalardan sanra 
bir rapor hazırlanmııtır. 

Bu rapora göre Bursanın dört 
ıenelik koza ihracatı ıudur ; 

92fl senesinde 109,795,380kilo, 
H27 senesinde 85, 176,650 kilo, 
928 senesipde 127,765,100 kilo,• 
929 senesinde ise 135,930,229 kilo. 

Görülüyor ki Bursa koza ihra
catı 927 senesi müstesna olmak 
üzere her ıene bir tezayüt gös
termektedir. Geçen seneki Bursa 
koza ihracatı 927 senesine naza
ran 18 milyon kilo ziyadelefllllttir. 

Bu sene daha çok lhracat 

yapılacağı tahmin ediliyor. 
İhracatın çoğalması için fev-

kalade çalııılmaktadır · 

Şöfôrlerin gözleri nıuaye
ne edilecek 

Şaförlerin gözlerinin muaye
ne edilmesi hakkında Eman~t 

tahkikat yapmaktadır. 

->:~<-

(( /.OJ'(I>) f/UZeir.si !Jll;t!J<>l': 

Bulgar Milli Bankasındaki 
mali tetkikat dairesi birkaç gün 
ı"aıa feçen 1929 senesinin ıon 
ayının ticaret balansına ait veıa
ik• da ikmal edecektir· 

On bir aydan ınaada birinci 
kanunun yalnız 2 O günü için de 
malümat vardır. 

Bu rnalümat 1929 senesi itha-
lat ve ihracatından senevi açığın 
2 milyar 55 milyon· levaya baliğ 
olacaflnın tahmin edilmesine esas 
teıkil etmektedir. 

11 ayda ihraç olunan 17 mil-
yon Klg. buğday, 16,5 milyon Klg. 
çavdar, 18 milyon klg. arpa, 6 
milyon klg. un 3 ınilyon klg. tü
tün, 200 klg. deri, 250 bin klg. 
kümes hayvanları ve diğer muh
telif emtia. geçen 1928 senesine 
nisbetle, 60 milyon klg. daha 

azdır. 
Bu büyük açığın sebebi yalnız 

ihracat olmadığı calibi dikkattir. 
Bunun ı ı af zarfındaki 7 

milyar 566 miyoıı levalık fevka
lade büyük tthalAtta aramalıdır. 
- u ithalat, ihracatımızın da daha 
eyi olduğu, 1928 ıenesl lthalltın
dan bir milyar leva daha ziya-

dedir. 
Bunun 300 milyon levası yalnız 

Yugoslavya hububatının eylul 929 

da baılıyan ithalatı için atılnıııtır. ___ .,.,.,...,..--

Yeni polis tayinleri 
Polis müdiriyeti birinci ıube 

ser komiseri Emin beyin rahat
sızlığına mebni kendisine izin 
verilmiı, sivil ser komserliğe Ba
kırköy ser komiseri Tevfik bey 
Bakırköy ser komiıetliginde 
Taksim komiseri Zübeyir bey 
tayin edilmtıtir. 

EK~tEK PARASI. .. 

Kapı vuruldu, dostum baı 
komiser, pala bıyıklarını düzel
dikden sonra i.mirane bir sesle : 

- Giriniz, dedi. 
Kapı açıldı, içeriye; havanın 

soğukluğuna rağmen üstünde i-
pekleri akmıı mavi bir rop, ba
tında yazdan kalmıı hasır bir 
fapka ile narin, ince, yanakları 
soluktan morarmıı bir genç ka
dın ve onu kolundan içeriye kuv
vetlice çeken polis me'muru gir
diler. 

Memur amirini selamladı ve 
dimdik, it'ni görmüfiere mahsus 
rahat bir vicdanla cürmü kısaca 
anlattt: 

- Bulvarda dolaımaları mem
nu olduğu halde iki defa rastla
dım, vesika sordum, onu gösterdi, 
dolaımannı men ettim, dinle
temedim, üçüncü defasında mec
bur oldum, tevkif edip nezdinf:ıe 
getirmeğe ! .. 

Komiser memura : 
- Peki, gidiniz; dedi. Sonra 

bu narin kadına hitap etti : 
:._ Veriniz vesikanızı 't •• 
Vesikaya göz gezdirip kendi

sine iade ettikte~ ıonra : 
- Sizi tanıyon.m, hatta ba

na söz bile vermiıtiniz galiba •• • 
bir daha buralarda bu kadar ıık 
dolaımıyacaktınız: dedi. 

Soğuktan bitkin bir hale gel
miı olan bu kadın komisere de
di ki: 

- . Mataade edermlslniz, sü
allerinize uturupta cevap vereyim. 

- Hayhay! 

Oturdu, ve komiserin soraca
ğı ıeylere intizar etti K 1 · om ser 
mütemadiyen pala bıyıklarını bü

- Utanıyorumda ondaD•• O 
turacak bir ye.re malik de~ 

- Vesikanda yazılı olaD ~ 
den çıktınmı ? 

- Üç gün varki çıktım• 
- Peki, nasıl olacak bö 

Seni arayınca nerde bulacaı-1 

- Cevap ver? 
- Bilmem, efendim! 
1 Hay kör ıeytan.. Beol 

leden çıkaracaktın, doğru d 
cevap versene ••. 

- Bilmiyorum, efendim. 
kü yerim yok.. Sokakta k 
ve [sokakta kaldığım için c:a 
lerde dolaııyorum, arasanız 
sokakta arayınız' orada bul 
yorıunuz! .. 

Komiıer kızın yüzüne d! 
le baktı ve bana gülümsedi 
dediki: 

- Acınacak vazıyet!. 

sokakta dolaımazsan ıeni se 
bırakayım, ama söz ver. 

- Söyle dolaımayacak 
- · • . • . İmkanı yok efe 

bunu yapmam, çilnld ••.••• 
Taı z•nnedilen o kalbin sala 

lankızın gözlerinden bir üaı 
botandı •. Sarsıla, sarsıla afb 

Komiser, ywaıamııtı, d 
- Haydi git, fakat dol 
- Müsaade edinizde gl 

ylm. 
- Niçin? 

- Nereye gideceji 
yok, iki gündürdG açım~ 
nasıl dolaımam, komiser efeıJ'• 
Zannedlynrsunuzki, ben ke_.._ 
den yapıyorum bunlan. iste_. .. .-. 

beni tevkıfhaneye yollayınıı! 
kilyordu: 

- Kızım, zabıtanın el'ırini K~.;.İs~~ ·e~İlİk yaptı, onu te 
dinlemedikçe ıen· b l d kıfhaneye gönderdi. Bura•• 

ı ura ar a ya- 1 tatmam, dedi ve kızın yüzüne yo da olan kadınlar için bir çl 
baktı. hanedir. fakat giderken narin 

Kız içini çekti, yutkundu . • • za baktım, açıkta kalmak ve 
Gal"b bi dolaımaktan muvakkaten ku 

1 a r ıey söyliyecekti 
ıöylemedi . . . ' duğu için memnudu::Bazıları 

Komiser devam etti : azap olan hayat, bir çokları 1 
- Sokakları daima siz iığal ekseriyya saadet teıkil eder, 

ediyo ) bu, hayatta her zaman için 
rsunuz, ge ene, geçene yer 

k l kıdir ! 
8 mıyor, ıizin aranızdan na-

muslu a'ile kızları nasıl geçecek'! ----
onlara fena bir numune ôluyor- T" k 
sunuz. ıcaret 'Ongresİ 

Kız süküt ediyordu • • • Ticaret odası bu ayın son 
(~özleri yerde dinliyordu • • ; senelik bir ticaret ve sanayi 

1 i 
. k d gresi aktedecek, kongreye 

ç nı çe iyor, inliyordu ••. 
V 

rimizde bulunan ticaret ve 
e · •• arada yutkunuyordu... b b 

Komiser devam etti: er a 1 ittirak edecektir. 
idare heyeti kongrenin ru 

- Muayeneye gitmezsiniz, 
ey ayakta gezen felaketler • . • sini tanzim etmektedir. Ru 

de, istihsalin tt im 
elinize fırsat geçti mi yakalar- l ar ırı ası, 

A 

1 
' çı ığın inkiıafı ve i i 1 sınız, a emin zavall111na ver.isiniz h kh sanay 1 e 

ona bütün hayatınca 'çekeceği B a ında maddeler bulunac 
belayı ! . . l l unun içiıi oda raportörleri r• 

K ğ k d arını tanzime baılamıılarclıt• 
ız ene yut un u. • • Dfx.er ta ft b V " ı • ra an sanayi 

dı ed ••• goz erini yerden kal- de, sanayi tılerimiz hakkınP 
rma ı. h rapor azırlıyacaktır. Bu• 
Komiıer devamdaydı; k ongreye sanayi erbabının 
- Size eyilik yaramıyor· · • k l.!!. '- )J.-6! 

E ı k 
ço a A&a gösterdix.ı anlafl~ 

yi 1 le söz dinlemiyorsunuz, size Sa • l k l nayl erbabı muamele veı ~.il" 
yapı aca muame enin ne oldu- sanayi itleri üzerindeki teılrt ~ 
funu bilirim amma... zalim kında bir rapor hazırlıy•~~.· 
davranma yayım diyorum, fakat Bu rapor kongreye arzedfleC•~ 
siz bu eylliği anlıyamıyorsunuz ! B d _ı .. r.,.. -un an baıka vapurcu--'8 ·_.a1 

Kız gen~ yutkundu ve dtılert- liği de kongreye denlı: ti_,.~~ 
ni 11kktı... · ı i bi ç n r rapor arzedecektlt• ~ 

Komiser sordu: b Jet JY" u raporunda harici sefer ~ 
- Nerde otusuyorsun? h k -JflJ ..,. Ü iimetin mil batına pı-• .,,-

rilmesine dair ileriye 1araJ.0 
f ikirlerl verdır. - Cevap vermiyorsun: 
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Tophanede dün bir kam
yonla bir tramvay 

çarpıştı .. 

Ha va şiddetıı· Şosesi yapılan1ıyan yol tedir. Ahiren bu ücret muafiyet-
- terinden istifade eden makamat fiye! lerinden iıUfade ed 

-·~--
Bir sandal marmarada 

kav boldu 
"' Sinoplu Necip kaptamn idare-

ıindekl Oıküdar kayıkcılar tirke
tine alt 165 numaralı salapourya 
Haıköy değirmeninden yüklediği 

400 çuval kepeği Kadıköyiine 
götürmek üzere köprüden geçmiı
tir. fakat havanın bozukluğundan 
Marmaraya açılarak iaip olmus
tur. 

Üıküdarda tabaklar çeımesin- meyanına yenileri de ilave edil- kamat meyanına ithal 9\ 

de oturuyorum. Şehremaneti ıu mittir. lerdir. 
ithiıali için Tark Tark yokutu i9SSG6666S§999:6SS9969SSSS9e6 
kaldırımları üç ayı mütecaviz za- Hakiki l~on1onti Gazozlarının . 
mandan beri kaldırım tatlarıuın Alan1eti farikası 
sökülmüı vaziyette dunnaktadır. 

Geceleri evlerine geç gelen- : 
ler bu tatlara takılarak düşnıek- • 
tedirler. • 

Bu ıebeple Şehrenıanetinin -
nazarı dikkatini celp ederim·. • 

Dün 1 t 61 numaralı vatmanın 
ldareıindeki 99 numaralı Beıiktaı 
·Fatih arabaıı tophanede Kelirken 
Jaıı aokaklardan birinden geriye 
çıkan 1588 numarada mukayyet 
Şoförijn idaresindeki 3284 nu
nıaralı kamyonla Müsademe et
lbltlerclir. Hadise töyle olmuıtur. 

Tophane cihetinden ğelen 99 
numaralı tramvay vatmam kam
Jonun ıol taraflardaki ıokaklar
dan birinden geri ıeri çıkbğını 
SO metrodan görmüı el ve elek
trik frenlerine aıılmııbr. Ha va 
lılak olduğundan frenler tutma
mıı ve araba kızak yaparak kam 

Bir yazı n1akinesi çalınınıs 
Galatada komisyoncu Neshi-· 

can ef endinln .Yazıhanesinden bir 
yazı makineıi çalınmııbr. 

WWu1iZii 

Necatı 1 
Gazoz titelerl Gazoz fİfeleri üzerindeki 

Yerli d riler üzerindeki kapıolumuz etiketimiz 

·on arka tarafına ıon ıiir'atle 
yüklenmlıtlr. Diler taraf
tan ıoförde tramvayın ıon sür'at
le üzerine geldiilnl görerek geri 
ıeri gitmekte iken hemen kam
yonu tevkif etmlııede ileri vite
•lnl takınl:aya kadar tramvay ar
lcaıınclan çarpmııtır. Bu müıade
lbe Detlceıinde tramvayın ön ta
rafı P&~ parça ve gayri kabili 
lıttmal btr hale gelmlt ve billiı
tf ına b'1tibı camları kırılmııtır. 
Kamyona blrıey olmamıı ze nu
fuıça zayiat yoktur. 

Hadiseyi mcıteaklp Seyriıef er 
merkezi memurlan tarafından 
keılf yapılmıı ye vak'adan ıofö
riba meı'ullyetl olduğu anlaııl
mııtır. 

Bir arize geçirnıiş 
Evelki gün Marailyadan lima

;:::.. gelen Meıajeri Maritim 
(Teofll 7&aımn Franaız bandıralı 
l6rlerlftd Cou7e) vapuru yolda mo
telaiz teı: biri hozblmuı derhal 
mit Ur. afla linıanımıaa bllclir-

T eofil G m ı-
1 

oliyenin imdadına 
o or er ıöndertlmlı dibı ltmanı-

llllz& ••lmıt ve motöründekl arı
:_~ır eclildtitnden vapur yarın 
·•-..aıyaya 1idecekt1r. 
bık (Teofll GaUye) (15,000) ,ton
t ~ lilltm iki mot6rlfl Ye çil-
e u-urluclur. 

Bir ŞİŞe rak\ içinde cebir 
olunnu yahu ? 

Kumkapıda oturan balıkcı Ah
met, Makıut, Cemil aarboı olduk
ları halde evelld aktam Kumkapı 
caddesinde bir bakkalın dükka
nına alrmiıler cebren bir tilıe ra
kı almıılardır. 

Bakır köyünde hırsızlık 
Bakır köyünde Şevketiye ma

h~Ueıinde oturan manifaturacı 
muıyii Hilarinin evine evelki gece 
meçhul bir hınız girmiı gram of on 
hali ve ıalre eıya çalıp kaçrnııtır. 

Ayasofyada hırsızlık 
Ayaıofyada doktor 'amali 

Hakkı B. evine meıhur ıabıkalı
lardan Vedadın ıırkat için girdiği 
•ırada poliıler tarafından yaka
lanmıı üzerinde büyük bir kama 
bulunmuıtur. 

Bir halı hırsızı 
Pangalbda beynelmilel f aklr 

haneye 60 yaılannda birlaini ya
tırmak için evelki gün iki kiti 
gelmf 1 fırsattan istifade ederek 
bir halı çalmıılardır. 

Ça buk bastırıln1ıs 
Evelki gece yeni camid~ elbi-

ıeci Korlovun dükkaA nınd t 
k ana eı 

çı . mıı isede söndürülmüttür. 

Bır da yak hadisesi daha 
Beıiktaıda Has fırında oturan 

Mehmet aga kirac11ı Azizin ev 
klraıl vermediğinden hakkında 
mahkemeye müracaat elmiftlr 
Aziz bundan muiber olarak Meh: 
met agayt döidükten ıonra iki 
elde üzeri ·ı b ne ıı a almıt yakalan-
mııtır. 

== m. BUGtiNKu HA v A 

e 1 (;aznz kap.mi ııc dik~·llaimi:in lak/il cdildi!/i görıildıi?Jünden 
Son ıenelerde yerli meıin,derl lıakikl /Jomo11ti ya:o:wıu zçmek ar.:11 r.clrıılı•r kapsol vr ctikrtkri-

kki mi:c dikkat cimdidirler. 
ve köseleler günden güne tera • 
etmektedir. Memlekebmizde, deri .. §6Slifi& ... SS99:SSSG6966S66S .. 
ve meıin ihtiyacının mühim bir 

ikıamını temin etmektedir. Yerli Emniyet sandığı müzayedesi 
köseleler en ziyade lıtanbulda 
imal edilmektedir. 

Şehrimizdeki kösele fabrika
larının çıkardığı mallar svrupa 
deri ve köıelelerine muadildir •. 
Alelhusus Y edikule kösele fabri
kasından çıkan köseleler elde 
lılenerek gayet itina ila yapılmak
tadır. 

Kösele imalatı fabrikalarda 
bir çok ameliyata mhutaçbr. 

Evvela ham deriler fabrikalara 
verilince tüyleri temizlenmekte
dir. Bu ameliyattan ıonra deriler 
havuzlara konmaktadır. 

Havuzlarda uzun müddet kalan 
deriler çıkarıldıktan ıonra tanen 
ile terbiye edilmektedir. 

Bu ıuretle deriler otuz gün 
iılendikten sonra ıertleımektedlr ·I 

Kat'i karar ilanı ( 36 puntu) : 
Sandığın uhtei tasarrufunda bulunan Göztepe ( elyevm Fener yo

lunda ) abk Göztepe ve cedit merdiven tariki ıokağında atik 1-3 Te 
cedit 35-35 numaralı ve bin dört yüz yirmi beı arıın arsa üzerinde 
mebni otuz ıekiz oda ve alb ıalonu ve ayrıca dokıan artın üzerinde 
iki katta yemek odoıını ve yüz elli arıın üzerinde zemini ki.rılr fevki 
ahtaP iki katta büyük yemek ıalonu ve hamam odaıını we yiiz elli 
arım iizerinde kirgir bir katta çamaıırlığı havi büyük bir kötkiin ta
mamile: iki yüz otuz arıın üzerinde on odayı ve bet yüz elli arıın üze
rinde harp bir ahır ve arabalığı ve üç YÜZ arıın üzerinde iki depoyu 
ve yedlyüz yirmi bet artın üzerinde kargir bir katta bir hane v~ oda
ları ve yüz elli arıın üzerinde ahıap kapıcı odaıını ve yüzyetmit a11ın 
üzerinde kir gir bir katta maa müt ten\ilat { kiremitleri gayri mevcut ) 
bir mutfağı ve otuz üç döilm yüz doksan dört arıın araziyi havi diler 
bir kötk~ tar.ıamının 1 Şubat 930 tarihine müıadif Cumarteıl sQnil 
kat'i kararının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanların JeV
mi mezkurda ıaat on beıe kadar •andık ldareıine milracaat eyleme
leri Hizumu ilan olunur. 

Ham deriler elle tılenerek ve 

makinede altmıı gün içinde kösele A ,,.. .~ -- • I ı•M••••••••••••n•••••••••• •ı 
haıı~~:~:ı:~d~~dikule kösele ·;:,swt!.l~~~KQ,....$K~A..:.~T""~~~~~ 5 Bahtiyar valde i 
fabrikaları bir senede 3,000,000 ~ Dl • •, 1 ·ı 1 ~ . . 
kilo kösele ve 2,000,000 kilo deri 1'. -ı- • • 

i Bası adamların gazete...... 1 1 
yettıUrmekt~ nunına 6teye beriye müra- • : 1 

Sebze fiatları ~ caat ettikleri Abone k:ydına ;> i ~ İ 
Bu ıene sebze çok boldur. O ~ aavattıklarmı haber a yo";z. ~ : ~ 1 

derecede ki lıtanbul bu kadar boi Bu gibi adamlardan o- • : 1 
ıebzeyl hemen ıenelerdenberi ıö· totraflı muıaddak vesika :} : 1 
rıiıemittir. Bu ıebze bolluğu ıebze ıorulmaıı, akıl takdirdle po- ~ 5 İ 

Dün .. h l it erllmeleri rica o un ur· ;} • • 
azamı araret 2 aı- fiatlerinde bir tenezz6l buıu e ıe ., h bi : y • 

carı 12 idi. R"·-a-' k 
1 

ti 1 ti idaremiz bu uıuıta r me- i • avruıunun cildinin letafetini 1 
-...- e ıer ge rm f r • k i • • p od ., • yetı. p-. - Konıerveciler bu ıene konser· ıultyet kabul etmiyece t r. : ertev çocuk p rast • 

-,,..az eıecektlr. d l • 
Bugiin karlı olacaktı 1 ve ıatılmama11n an müıtekidlr er. . _ --~~· : ile temin ettniftlr. 1 

r. Halüuki geçen ıeneden de elde ·~~-~' ""' ""' - ~ - - ••••••••••••••••••••••••••• .. • 
.., epeyice bir ıtok kalmııtı. • • " . • 

ÇIRAGAN SARAYI BASKINI TEFRtKASUi ALI SUA'\Q Hadısesıg Muharriri: AYHAN 
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hal geriye dönd .. d 
Palı bulund Jt... u oğru Fllıbeli Ahmet Paı&Olll çavuıunun ka-

u .... •ilah y F l çavuıu i d e cephane deboyuna koıtu. ilibe inin 
çer e dört doJt... 

- UJ k suruyordu, Kayıerlli peııcereden ıeılendl: 
an orkma 8 

birer ba enim herifleri ıavdum 1u sandıkları birer 
na verebili 
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Fillbeli Ahmet Patanın ça vuıu : 
_ Benim altıpatlarım yanımda. lıteraen dumanı vereyim ! 

Dedi : KayıeriU daha meydanda btrıey yokken böyle birıeye 
ınzum görmüyordu. 

Bir dayak ziyafeti 
Mercanda lbamal Mehmet ile 

Ramaaan bir alack mee' eleılnden 
maranıoz Recebi d6imilılerdlr • 

400 liralık ınanto ve palto 
8eyotlunda Alman mektebin

de muallime Plloık ile aJnl mek
tepte mualllm ~Dron JGkeek kal
dırımda (Totonya) ıalonuna ıel-

ıöyle. B d raen ver yok efer yeri indell kaldıramazıan 
en epen d er cere eni 

Nöbetc1 aıker . çeriye gireyim. 
yanmıı d Y•ne Pencere önüne ı~ııtl· Slllhına da-

Hele biraz ıabret. Efer bizim burada olduğumuzu anlamıı
larsa elbet üzerimize geleceklerdir. <>zaman istediğimizi yaparız! 

Kayıerili çavut Ahmet Patanın çavuıundan daha akıllıca 
diiıilnüyordu· Hakikaten, yüzbaıı filan kendilerinin deboya at
rJp ıilih çalacaklarını heber almıılarsa dehıetli bir çatırdı 
kopacakb. 

mtıler 4 00 liralık mant 1 o ve pa to 
meçhul bir hırsız tarafından - -
bnmııbr. ça 

140 lira daha kurban gitti 
SirkecJde Nur hanında tüccar 

Dlriganonun yazıhanesinden ca-
keti ile 140 liraıı çalınmııtır. 

ŞGphe üzerine kahveci Hüıe
yln ile Koço haklannd a maznu-
nen tahkikata baılanmııtır. 

Kap1yı açınca eve girmiş 
Yeldejlrmeninde Nihat Beyin 

evinin kapııı açılarak bir hırsız 
ılnn it bazı en•a çabnııbr. 

uruyord F 1 ge llP 
vap verdi : u. i ibeli Ahmet P&tanın ça.uıu içerden ce-

- Durma 1 ı 
ram D e çavuı. Ben bu aandıL'- bit baııma kaldı-

am. edı 8 JU&rl 
atladı içeri e . u teklif üzerine kayıerilı .,-ceraden içeriye 

Ul 
1 airer girmez nöbet beki _ 11.ı.etciye : 

- en kim eyen fili"' 
D d ae gelirse haber ver t 

k 
e i , lçerdeki •andıkları birer b' -acereden dıprıya 

çı armağa baı ladılar. ırer ....--

Sandıkların p d t 
İki çavu encare en .tıakli o kadar oıüıkül otmamıı ı. 

k 
f pencereden altı sandık L-- çıkarmıılardı • Fa-

at en m~hi cepu---
. dk u m ~eıele bu •andıkları ke>Ç& kııla avluıundan ge-

çır ı ten 1 

M h 
onra ahıra atlamak oradan da dııarda bekliyen 

e metlere l ' h unıuz atarak arabalara yükliyebilmekti. &Ki çavuf 
pencerelerden taııdık.ları ._ndıklan tekrar yiklendiler. Nöbet
ciye etrafı iyi k il 0 amaıını tenblb ettiler. 

İki adam e\l'vell bir ıandıi• 8atilriyorlar, arkaımdan tekrar 
baıka bir aandiiı taııyarak ahır kap111aa ıötilrüyorlardı. 

Bununla beraber Kayıerili ıılah ıandıkl 1 i d 
armı yer er D en 

alıp ayırıyordu. Ahmeı Paıanın çaVUfuna dedi ki : 
_ Ulen çavuf. Halt etme. iıter gelıinl 1 t im ini er ı er ge eı er. 

Sen ıu ıandıkların uçlarından tut, birer bt k rer pencere enaruıa 

götüreUm. Bu herifler gelirlerse çarpıtırız. Yok eler bizi ıör-
meden giderlerıe naııl olsa sandıkları iötürecek deın miyiz ? 

Ahmet Papnın çavuıu ıandıiı yokladı, K.yıerlll de bir ucu

ndan tuttu. Bir sandık ıllahı kaldırıp pencere kenarına aö\Gr-
düler. 

Tam pencereye gittikleri zaman dıtardan bir takım teller 

ltlttller. Kayserili, Ahmet Paıanın çavuıunun bileiindea ya

kalıyarak usulca pencere kenanna çekti. lkı arkadat pence

renin iç tarsfından ıiper alarak dıtanya baktıl•r· Evet, dı
,arda geçenler ta~ deboy ödünde durmuılardı, 



.. 
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SELANiK BANKASI 
1888 de teıis edilmiıtir 

Mer~ezi umumi. İstanbul 
SERMAYASI 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERİ 
Galata, l.tanbui, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yuannistan Şubeleri : Selanik, Atina, Kavala. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamelatı. 

' 
' 

' 

·-~-6--~~~~-(~>+§~§~~~§~6~6• 

: : TÜRKİYE İŞ BANKASI İ 
; ~ Sermayesi: Tamamen tediye edilmiş 4,000,000 Türk lirası ~O 

l\1erkezi un1un1i: ANKARA • 1
• ŞUBELER: ' ~ ~ 
<#.ı Ankara Adana Ayvalık it 
~ Istanbul Trabzou Zonguldak ~ 

i Bursa Balıkesir Kayseri ,~ 
!zn1ir Gireson Mersin 

• Samsun Edremit • 
• aOTON BANKA MUAMELA11 Vı\J>ILIR ~ 
•S~§9~§~§§§9§§§~696.§9~§@~~~~ 

·~···························· • • 
e Hacı Arif zade 5 
• • • • 
: İsn1ail Hakkı : • •• • • 
: Tayyare biletleri ve 5 
: umum gazeteler bayii • • • 

Beyazitte tramvay makasında 
N. 153 dükkanda tayyare 

biletletleri, kırtasiye ve 
umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 

1 

: Çarıikapı N. 68 dükan : . . .......................... .. 
····················~········· · 

Seyrisefain 
Merkez acentası: Galata 

Köprü ba~ında : Beyoğiu 239'2. 
Şube acantası : Mahm11diye 
hanı altında İstanbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 
(ANKARA) vapuru 23 kanunu

sani perfernhe aktamı Galata 
rıhtımından hareketle Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye Fatsa, Ordu,Giresun, Tra
bzon,Rizeye gidecek ve dönütte 

Of,Trabzon,Polethane Giresun, 

Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, 
İneboluya uğrayarak gelecektir. 

İzmir sürat postası 
(c!OLCEMAL) vapuru 24 ka

nuııu~aııt cuma ( 14,30 ) da Ga
lata rıhtımından hareketle en· 
maertesi saLabı lzmire O'jdccek 

b 

ve pazar ( 14,:30) da 1znıirden 
hareketle pazarertesi sabahı ge
lecektir. 

Vapurda mükemmel orkestra 
ve cll7.bant ınevcuttur. 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) vapuru 25 

kanunusani cumartesi 1 7 de 
İdare rıhtımından hareketle 
Gelibolu, Lapseki, Çanakkale, 
Lapseki, Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

Antalya postası 
(KONYA) vapuru 26 ka

nunuıani pazar 1 o da Galata 
rıhtımından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüt te mezkur iskele
lerle birlikte Andtfli, Kalkan, 
Saloz, Çanakkale, Geliboluya 
uğrayarak gelecektir. 

Satıhk bostan 
Topkapıda nıülğa mevlehane 

karımndaki büyük bostan acele 

satılıktır. talih olanların Bakır 
köy 7 7 ye telefon etmeleri 

28 Ki 

içenlerdir 

OSMANLI BANKASI 
SERMAYESİ : 10,000,000 ingiliz lirası 

istanbul açenteliği - Telefon: lstanbul 1948 
Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veY8 

hesabı cari ıuretile avanslar, poliça ve iskontosu. 

Türkiye cümhuriyetinin baıbca ıehirlerine ve menıallld 
ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf 
emirnameleri irsalatı. 

··~ • ) • · -· ~ ~~-...-~ıa .... ~ıa .... ...-r 
İ FELEMENK BAHRİ SEFİT 
• BANKASI 
.A, Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,000,000 

Y ihtiyat akçesi: 3,000'000 t İstanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 

İstanbul ıubesf : Yeni postahane ittisalinde Alalenıcl 
han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar 
olunur. ı 

··~~~~~ 

• 
Bilcünıle Gümrük nıuanıelatı ve nakliyat işJeı1 

kenıalı sürat ve en1nivetle ifa olunur. 
"' 

MALI ve İDARi iŞLER DAHi TAKIP EDİLiR 

Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 

1 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pa~a Hastahanesi Operatörü 

İstiklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısınd~ 
Suriye hon No: 8. 

T<'ltfon: Bey : JG/5 

Rakısıll Mürebbiye _,, 
Romanınızı kesiniz ve kitap gibi katladıktan sonra okun1ayı unutn1ayınız 

~-------------------..:_--===~~ 

Eyi Familyaya mensup bir 

dam mürebbiyelik için yer ati 

Almanca, F ra~sızca öğretir 
kiye dahilinde her ıehirde b 
kabul eder. Ecnebi memlek 

rede gider. Galata rıhtım 

han Na. 2 Vahram elmasyaO - 162 -

Pencere önüne aelenler Tabur yüzbaıuıı ile müla2.im takl 

heyden baıkaları değildi. Bu adamlar çok akıl adamlardı. 

Hele yüzbaıı, koca Taıkıtlayı yıldımııftı. Kayıerlli : 

- Ulen ıus! yüzbaııdır •.• Diye fasıldadı. Ahmet Patanın 

çavuıu hemen tabancasına ıarıldı. Yüzhaıı pencere önünden 

)'lDbaıının yanındaki mülizime ıöyle ıöylediği ltldiliyordu : 

Yüzbaıı: 
- Birader, diyorki .. Herıey tekmil, ııra ahırlara geldi ve 

Y«izbaııl ile Böbük miilaziml pencere önünden ayrıldılar önle

rinde bir asker fanuı çekiyordu. İki zabit pencere önünden ay

rılnuılardı. lçerdekiler de geniı bir nefes almıslardı. Evet artık 

kurtulmuılar demekti. Fakat, yüzbaıı ahırları teftiıedeceklerini 
[ de 16yliyerek deboy pencereıinin önünden .ayrılmııtı. Ya ahıra 
ıiderler, ya ahır kapılarını açarlarıa. Kapı dııında beklıyen 
Ahmet Papnın arabacı askerlerini gördükleri zaman meı' ele 
nerelere dayanmak istidadını gösterirdi. 

Kayıerll çavuı pencerenin demir parmaklığına dayanmıttıt 
dedi ki: 

- Aey .. Ahmet, büyük bir bela atlattık Allah verede ıu 
herifler ahır kapıaım açmaaalardı. O zaman kapı dibinde bek

liyen bizim mebmetleri ıöriirlerse. Netice çok fena olur. 

- Ben de öyle düıünüyorum ça vuı en lyiıl ben pencereden 

çıkayım, ahıra kadar gideyim ıu heriflere bir görüneyim. Bun
dan ıonra tekrar aana gelirim Sen burada tetik dur. Alt ta
rafı kolaydır! 
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Kayserili böyle söylemekle beraber hemen pencereden dııa
rıya atlamııtı doğrubüzbaıı ile mülazimin arkalarından koıtu 
çavutun ayak sesleri üzerine yüzbaıı ile mül~im ahır kapıları 
önünde durmuılar oradan gelen Kayserilinin ayak ıeslerini 
duymuılardı. İki zabit ahır kapm önünde durdular kayserili ıo
luk soluğa yüzbaıı ile arkadaına yetiıti yüzbatı kayseriliyi gö

rünce: 

_ O •. . Kayserili gf'l bakallm h b k -ne a er yo sa ıen bu gece 

nöbetcimisin? 

- Kayserili: 

- Evet efendim nöbetciyim. Dedi hep birden ahıra girdi-

ler. Hayvanlar yerli yerlerindeydi yüzbatı fıtkı kokularına ta
hammül edemedi. geriye döndü. mülazım zaten oralarda değil
di yüzhatl içeriye girmeyince o büsbütün kaçtı. Kayserili heye
canla zabitlerin alaca~ı vazlyetl bekliyordu yüzbası: 

Canım itte her tarafı gördük mükemmel artık gidelim ma

dam ki kayıerili nöbetcidlr · O herıeyi yoluna koyar haydi bira

der gidelim. Dedi önde fener çeken askerle birlikte yürüme

ğe baıladılar. 

Kayserili çavuı bir defa geniı hır nefes almııtı artık tehli

keyi atlatmıılar yakayı ele vermemtılerdl. 

Yüzbaıı ile mülazim efendi ilerlerlerken kayıerili arkala

rından gülmeğe baıladı. Artık yakayı kurtarmıılardı çavuı der-

muracaat· 

Ali Ekber 
Tayyare biletleri ve kırt• 

Umum gazete bayii 
Çemberlitaf civarında 

N. 2 dükin 

_____ / 
r·y ARıN .. IN TAK~ 
Perşenıbe Kan1111..,,.., 

~~ 1930 

Güneşin doğuşu: ;V 
Namaz vakitleri .lr: 

'tJJSI' 
sabah öğle ikindi akşam yatsı 1 
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