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• 
Pire limanından ibret almalıyız 
latanbula nazaren Pire limanı! 

Bu günkü 
makalemiz 

Bir /ngiliz gazetesinde intişar Jen 
şayanı dikkat bir istatistik: En fazla 
hangi memleket içkiye düşkün ? lstanhıd ı· · ı · · · ı· ... . tmanı günden güne 1111uıata ve ışsn ı,qe do,qru 

gülerken Yunanltla,r nasıl çalışıyor"! Yunanltlart 
mutlaka geçıneklii}inıiz ldzını gt'litım· 

R1ı istnti.ı;tiğe giirc mı /iızltı J""1·ansızlar içki içiyor ; 
J'ransa'da 82 kişiye bir nwyhane düşüyor. En az 
icld icileıı yer t/,e A nwrikatlw. IJm·ada tla 19 .000 kişiye 
• anc~ık bir weyluow İ8a/Jet eflifji ıgi),.iilüyor. 

Son ,f}iinlerde piyasa da 
iptithd isti/lirik nrallarnulan 
bir !'Ofjtı uczızu salllt.'JOt • 
Zeytinilı o!.·kası llaltkpazrı
rm<la 2/') kuruş ! .. 

Son sene
lerde ve bil
ha11a umumi 
harpten sonra 
birçok memle-
ketlerde içki 
iptilası art-
mııtar. Bu içki 
ipt ıliııının art
masına bir ta
kım kimseler 

Gü1ulım. gt1ue işsizliğe ınahkıint~olan lstanbul Şeltr i 
Ptre limanı 

hakkında çok 
dikkate ıayan 
esasla malumat 
elde ettik. Bu 
tafsilatı fayda-
h olur ilmldile 
•ıatıda neıre
diyoruz: 
- Y•nın HGk6-
nıet1 'lon kararı 
ile bir liman 
komisyonu teı
kll etmiı ve(Pi
re ) limanının 
bitaraf muıta
ka 've bitaraf 
liman lııaltae 
ko1muttur.Bu
karar dolay11l
le ( Pire ) aırf 
ticari bir liman 
halbıe atrmıı
Ur .Bunun Qze

rlne Yunanlı
lar (Pire )le ol
rıyan vapurla
rın bili. reıim 
tamirlerini de 
kararlafbrmıı 
oldutu için, il-

Yunauistanda Korent Kanalı 

man muametlb pek ziyade te
veu6 etmıttır. 

Aa zaman aarfında Pirenin 
aldıiı ehemmiyet, (Sen jorJ) ko
JUDUn bltarflılı kabul edtlmittir. 
Elpevm Pire ltmanımn bltarafbiı 
mel' eleıtnde ıu maddeler tatbik 
edilmektedir: 

1 - Tüccara tahminin fevkin
de kolaylık ıöıterilmekte, ve tr
anıltl ziyadeleıtırmek makıadile 
Japılan teshili.t üzerine geçen 
1928 ıeneıinde Pirede 1,303,909 
lon etya muamelesi yapılmııken, 
aJnı senenin 31 ağustoı tarihin
den lllbaren 1,374,095 ton fazla 
lllua11aele olmuıtur. Yunanlılar ti

~ enanın dofrudan dojruya 
dalt&raf llllDtakaya çıkanlmaıını ..::•n etnıltlerdir. Bu itibarla 

k kaÇ&kçahlının önüne de 
letlllr 11ıbı olaı'lftur. Ticari etya
D&a lemideme ve ayırma mua-
lllelelerl, daha kola 1 LA JJlk ., •tmıı, uu-

~ru •ıJalann kolaylıkla aa-
ı temin edilmtıttr. 

\ 2 - Bitaraf nuntakadaki eı-
ya aahiplerl tarafından istedikle
ri tekilde t 1 l 

1 k 
em z etillp ayrllbrıl-

ma ta ve mali 
ra Yunanlıtan ~ab~ı"ı ldıktan ıou-

h ne ithal ve 
ya ut ihraç etmekte b 
lunmaktadırlar. aer eat bu-

a - Hl28 senesinde (Pire) li-
7•nından geçen ticari eıya:35,000 

on dur keza, Selanikten 4n,OOO 

~~n geçmtıtır. Halbuki, Yunan"' 
d ktimetlnin ıon kabul etmit ol-

t 
ufdu kbitaraf mıntaka muameli.
ın a ı k l 1 

t 
0 ay ık üzerine Pire 

ransit li I 
k 

man arından çıkmıı 
ıar ı kari 1 • ' 

k 
p çın çok mühim bir 

ıev iyat merkezi im 
edilmiıtir. 0 ası temin 

Encümenle Brezilyadan ıarkı 
kari p için gönderılen k h a ve ıev-
kiyatı bile Pire vaııtasil l 
mala baılamııtır. e yapı -

Bunlardan baıka Yogoılavya 
ve Arnavutluk miinakalltı da,Pı
re vaııtaaile icra ediJmefe baı· 
lanmııtır. Bu muvaffakiyetlerln 

Devamı 2 net sahifede 

Ze,l/lin gif>i yıınuırta da 
1u·11ztlıt1· • Bıı ııc11zlukl<uı 
tk>la,11ı lJIUnurt.aııın tanesi tle 
/ 00 1>araya satılıyor . 

d inyada ki mu
vazenesizliği ve 
inıan ojuHa~ 
nın yoruldulu-
nu ıebep gös
teriyorlar; di-

l 
ier bir takım
lan da alelide 
bir iptlll ı ek-
Unde görüyor

lar. Son zaman
llarda bJr lngi-

llz gazeteli ta· 
rafından yapı
lan bir latatlı-
tik muhtelif //a111gi 11ıe111lekel dalla rol.· irldye dı(şkü11diir 
memleketlerde 
içkiye ne derecede iptila ol- ı nüfusu 4,536,000 bulunan Lond-
duiunu göıterlıor. rada 5,86<> meyhane varmıf. 

Bu ııtaUatlfe nazaren nilfuıu Gene bu i&latlıUp ıöre A·nupa 
2 661 ,ooo olan Pariste -30481,, memleketlerinde meyhanelerin nO-

, ---~ - ... - -~ - '=? 

Dünkü 
futbol 

Galatasaray - Fener maçı 
için iyi bir not değildir. 

Sabun sa11ki palıult nu 1 
40 kurıtŞ peşin panı köıe 
bak kalma vertliniznıi, /1e11w11 

size 'f>ir okka tru·ttyor. 
Müsabakada Fenerbahçe - Galatasarayı 3 - 1 yenıniş, 

Vefa - Beşiktaş 3 - :3 berabere kalmıştır. 

Zc!Jlin yafii (iatları tla 
<liişlİ!J<W. Mahalle bakkalı
nıza 70 k11ruş ıtzatıveriniz. 
Sizi /u1rır111amak icin s1irat-

~ . ~ 

ten eli a!Jrı{jı lttre!Jerek lwnum 
dfrllenw .~arıltlı,ijmıgijreceksin 

Fakat! .. 
Bu, !tepsi iyi; iy a11ı11ıa 

ortada birşeg dalıa var ! .. 

Hepinıizde cepler delik, or
tada para yola"!! B111ııaUJollu
ğttna ve 11cuzl1tğ11na karşıbu 
para kıtlığınane yapmalı 't 

Dün yapılan Galataaray-Fener 
maçı türk futbolunun hakiki 
kıymetini meydana çıkardı. Dün 
bu maçı aeyretmeie gelen me
raklılar her iki kulübede nefret 
yaidırdılar. Bu çirkin macın 
tarzı ceryanından bahıetmek, 
ıazete ıutunlarını kirletmek ol
dufundan oyunun naııl oyna11dı
fından bahsetmeyeceğiz. Futbul 
bey etini~ inzibatı temin hikaye· 
ılnln, tabiri amiyaneıile bir traı
tan ibaret olduğu anlatıldı. 

Oyunu idare eden futbol hey' 
eli reisine bir buçuk aaat ( huha ) 
bağırdılar da bu yuhaları inzi
batlardan kimıe duymadı, esasen 
bu inzibatı temin nıaııa lada mıt n

tıkırzdı. 
Çünkü spor ruh ' taıımıyan 

bir kitleyi futbol he} d ııin ter· 
blyeye kalkııması ç ., ! lukte.n 
baıka bir ıey değildir · i.S ı. bu 
maçta mutlaka bir mecruh vardır 
demittlk, ııte zavallı Niyazi 
meydanda, yazık he~..le çok 
y•zıkl Düımanlarımız harıl harıl 
çalııırken biz onldra rezil oluyo-

ruz. 
Vefa - lleşilı·taş 

Dünkü yazımız. aki tahmin 

dotru çıktı. Betik' •t-Vefa. gü
zel bir oyunla a -~ 3 e berabere 
kaldılar. 

Baıtan albayete kadar heye
can doluran bu maç bize memle-

kette hakiki ıporcularm kimler 
oldujunu gösterdi. 

Güzel oyunlarile bize zevkli 
anlar yaıattıran bu iki kulObil 
tebrik ederiz. 

Herman sirketi 
-··)~ 

A11karadaki tahkikat can
landı. IJef ~ertlarltktan Po

l~'iten 11ıalu11uıt isteniyor 
Ankara 14 (Husuıt) 

Herman ıplrer tirketinin ka
zanc vergisi ketmi için ~ ph 
hileli muameleler ve Tiitü. .ı.ür
raından aldıkları yüzde yüz fazla 
transfer Paraıı mes' elerl tedklk 
edilecektir. İstanbul defterdarlı
gından ( veraset ) ve ( kazanç ) 
meı' elelerine dair mal\kma aıten
m i ıti r. 

filha ika (miras) veriiıl tıle
rir J naaruf bir zat tarafından 

Ar ·ıHad.. takıbedtlmlt oldugu 
ha ırlanrnaktadır. 

Diaer taraftan ( ArdiU ) ve 
(kohen)cemlyeli hakkında da Em
niyeti umumiye İstanbul Poltı mn-
dirlyetinden malumat talebede
cektir. Poltı müdüriyetinde ehem
miyetli bir dosya mevcut oldusu 
ıöylenmektedir. 

Şemıeddin Ertogrul 



.. :tÜ~LER: 

Konsorsiyom ' l . mes e esı: 
• Nihayet, Konsoniyom resmen j 
.eıekkül etti. icra komitesini ln
tihabettl. Hatta,komlte ikinci iç

timaınıda aktelti.Dahili nizamna
mesini bile hazırladı. 

etmekte ve son söz olarak: 
Bu bankaların vaziyetin icab

larına göre hareket edecek-
lerinl ve bu memlekete alfıka
sızhk manzaraııını ifade ~dect-k 

bir mevkide kalmak istemlyecek
le.rinl ümit etmektedir. 

Nurullah Esat Bey de, nizam
nameyi Ankaraya götürdü. Ma
liye vekaletinin, bu nizamname
yi - üzerinde fazla tevekkuf et
miyerek - tasvibetmesi ve Nu
rullah Esat Beyin avdet ettiği 

günden itibaren komitenin faali
yete baılaması kuvvetle muhte
meldir. Türk parasının istikrarı· 

na hadım ve ıarj iılerimize na
zım olmak üzre vücude getirilen 
bu teıekkülün iktısadiyatım1za 

müfid olması temenni olunur. 

* Konsorsiy<>fl fikri takriben 
yirmi gün evvel ortaya çıktı. Te
ıeeLüsün ilk safhasında, konsor
siyoma ittirak edecek bankaların 
(1 O) tane olduğu itaa edilmiıti • 
Bu bankalar fonlardır: 

it, ziraat, kommerçiyale, se
lanik, Fransız, Rus, Amerikan, 
Banko dl Roma, Doyçe, jöyçe 
orfyant bank. 

Bu isimler arasında Tür'İVe
dekl mevkii itibarile ~r mevcu
diyet olan Osma 
bulunmaması ala 
kat gözlerinden ka 

Konsorslyom teıeb6us ne te
kaddüm eden bir iki ay içinde, 
Osmanlı bankası aleyhine vaki 
olan neıriyat ile,son vaziyet mü
nasebattar görülmüı, bankanın 
dolayısile yeni teıekkül içinde 
bulunmamak arzusunu perverde 
ettiki kanaati hasıl olmuıtu, 

Bil'ahere görüldü ki, Ameri
kan, Banko di Roma, Döyçe ve 
Döyçe oriyent bank da : merkez
lerinden tasvip cevabı gelmediği 
mazereti le sahadan çekildiler. Ve 
konıoralyom, lı, Ziraat, Komer
çlyale, Selanlk, Fransız, Rus ba
nkalarlle Hük~met tarafından 

teıkil edildi. 
Öteki bankaların ademi iıti

raki de, alakadarları teemmüle 
se..-ketti. 

* Bu hadiıe!cr, gazetelerde bazı 
neıriyatı mucip oldu. Bu neıriyat 
arasında, en ziyade nazarı dik
kate çarpan maliye iılerile ala 
kadar bir muharririn iki iÜn 
evvel çıkan bir mekalesidir, 

Muhterem muharrir, bu ma
kalesinde konıorsiyoma girmlyen 
ecnebi bankaların, menfi vazf
)'etlerlnfn (Türk piyasasında ça
lıtmıyacağız ) manasına telakki 
olunacağını zikr ile, bu hareket
lerin Leıbabı mucibesini izah et
menin pek müıkül olacağını ima --
fusa nlabeti ıöyledir. 1 

Fransada 82 nüfusa bir meyhane / 

1svJçrede143 ,, " ,, 

İtalyada ı 70 " " ,, 
Holandlda 200 ,, ,, ,, 

Almanyada 246,, ,, 
" Belçıkadasao 

" " " İngllterede480 ,, 
" 

,, 
lsveçte 5,000 ,, 

" " 
Amerikada menden evvel 

Nevyork ıehrinde 1082 t mey ha

. ne vardı ve her 9000 nüfusa bir 

meyhane isabet ediyordu. 

Türkiyede. bu husua etrafınd'"a 
iıtatiıtik olmadığından bir ıey 

denilemez. Yalnız b Hnen bir ıey 

varsa köte batı meyhaneleri her 

gün biraz daha artıyor. 

Filhakika, Türk piyasasında 

çalııan, Türk iktısadiyatından 
menfaat gören Ecnebiibankalarm 
bu hareketlerini nazarı hoınodi 
ile görmek, bir Türk için kabil 
değildir. 

* Bir gazeteci sıfatile, konııor-

ıiyomdan hariç kalan bankalarla 
temasettik. Bunlardan birinde 
dediler ki: 

- l\Iüessesemiz direktifle ha
reket eden bir f ubedir. Buradaki 
müdiranımız konsoriyom hakkın
da vaki olan teklifi kanaatlerine 
muvafık bulmuşlarsada, bu gibi 
teıekküllerin natemam bir ıekilde 
vücude gelmesinden matlup f cd

denin tahasaul edemiyeceğini ve 
bilhassa oımanlı bankasının, bu 
teıebbüse ademi itllrakinln ken
disini tereddüde sevkettlğini 
bildirmittir. 

Mamafih, henüz son karar 
..-erilmif değildir. 

Merkezimizin ikna edileceği
ni ümidediyoruz. 

Dlfer iki Banka bu hususta 
mütalea beyanından ictinap et
miılerdir. 

Osmanlı Bankasına gelince : 
Erkandan bir zat: Konsorslyo
mun teıkiline teıebbüı edildiği 
zaman, Bankamıza her hangi 
resmi bir teklif vaki olmuı deail
dlr. Yalnız Nurullah Eaat B. bir 
ziyaret esnasında böyle bir tasav· 
vurdan bahsedilmiıti. Bankamı
zın konıorsiyoma it Ur ak etme· 
meıinin baıka bir sebebi yoktur' 

Şu hale göre, Bankamız hak
kında hasıl olan kanaatler' yan
ht olduğu gibi tarizler de mahal
line masruf değildir. 

* Bu beyanat gösteriyor ki , 
konsaraiyomun tetkiline memur 
olanlar vazifelerini hakkile ifa 
edememiılerdir. 

Memleketin ali menfaatlerini 
iltihdafeden ve bütün Bankala
rın i~tiraki halinde azarniRande· 
man verecek olan böyle bir teıe
külü dogmadan zayıflatanlar 

memlekete hizmet etmif ad olu
namayacakları gibi , mevcut mali 
teıekküllerin müzaharetine müh
taç olduğumuz bu günlerde, 
haksız ve vukufsuz tarizlerde 
bulunmakla da, islahı arzu edilen 
hayati itlerimiz tıkaledilmit ol
maktan baıka netice elde edile-
mez .. 

/Jwnir 'l'a~ 
~ 

lhsanB. 
-)po.t( - -

Sabık l~ahriye vekili 
şehriıuİze g tldi 

Sabık Bahriye vekili Ihsan 
B. Şehrimize gelmiıtir. Ihsan 
B. ıehrimize istirahat için gelmit 
olup bir müddet burada kaldıktan 
sonra Ankaraya dönecektır. 

İran 1Jlilli banka.~ı 
Tahran-Burada hükOmeUn te

siı eylediği Milli banka bütün 
İran ıehirlerinde ıubeler açmııtı. 
lrak ile İran arasındaki munase
betl lüccariye ve lktuıadlyenfn 
ehemmiyetine binaen Ba~datta 
da bir ıube küıadına karar ver
mitlir. 

YARIN 

Hindenburg 
-•t-o..ı:E+-

} rollll{J pldnmm tastıkı do-
layı.sile be111nuw111e 11eşret1i 

P.erlin, 13 (A.A) 
Y oung pilanının imzasından 

sonra, mereıaı Hindenburg bir 
beyanname neırederek taıdik 

aleyhtarın müteaddit arizalarına 
cevan vermittir. MüıarüniJeyh, 
bu beyannamesinde. pilanı kal· 

' ben müteessir olduğu halde imza . 
etmiş olduğunu ve fakat, millet 
için ağır bir yük te§kil etmekle 
beraber bu Pilanın Davveı pila
nma nazaran bir salah husule 
getirmekte ve gerek siyasi gerek 
iktısadi yüklel'J tahfif eylemekte 
olduğuna kani bulunduğunu be
yan etmekte ve Alman milletini 
vatana kartı olan vezifini idrak 
ve ifaya davet eylemektedir. 

• 
/ngilterede 

~~>~~- -

il mele kii kıt11N 1fi .'irwbe.'\ ı ii 
ıu iibadeley i kaine! mu edı/ıor 

londra, 15 (A.A) 

Avam kamarasın~n M. Snov
den, hükumetin serbeatii müba-

dele prensipferfnfn hı.brl etmek 
niyetinde bulunduğunu !:at'i bir 
ifade ile beyan etmiştir. Mumni
leyh sözüne devc:ım1n dcınfşllr 1:1: 

Mademki himaye usuln bir deva 
telakki ediliyor, ~ u haJde ne se-

bebe mebni Amcrikada bes mil
yon Almanyada üç milyon itslz 
bulunuyor. Elli tane tevbih ta!<
riri verJlsede bütçe hakkm~a le ı

rihatta bulunmadan cnel güm

rükler hakkındaki noktai nazar
larını ifade etmekten geri kalmı
yacağim. 

Sir Herbert Samoel, Liberal
lerin kat'iyyen tereddüt etmek
sizin hükumete muzaheret ede
ceklerini ve tevbih takririnl red
dedeceğini beyan ettiğinden bu 
nevi takrirlerin reddi muhakkak 

bulunmaktadır, 

Fwımadau luıst.n·a llfJl'l//flll 
bip rwuol l'(ljJllJ'll 

Bilbao, 13 (A.A) 

Sahillerde fırtına ve tiddetli 
ya~murlar hükum sürmektedir. 

Anna namındaki Yunan vapuru 

büyük hasarlara uğramakla bera
ber Gastro limanına gelmeğe 
muvaffak olmuıtur, 

Aksayı şarkta 
fi·anst.zlar Feleuwnkten 
Yan kuvrette a§afjuut 

katacak 
p8 ril, 14 (A.A) 

Pelit Parlsen gazetesine naza-

ı llt il Amerik arasın-ren, ng ere e , 
dakl bahri teadül f ran•" Y, aksayı 
ıarkta Felemengin bahri kuvvut
lerinln yarısı kadar bir kuvvet 

1 d w b r ed"cektir. bu un urmaga mec u .... 
Japonlar'la Amerikalılar arasın
daki müzakeratta pek az terakki 

vardır. 

Belediye reisi nwvku( 
Kalküta 14 (A.A) 

Belediye reisi millf yetperver
lerden M. Singupta tevkif edil
miıtir. 

15 M~ 

1Biyhude zahmet! 
-·~~ 

Paris gemisi 
llul.·uku difoel kanun lutline 

-)~ 

l\lüstahdin1ini grev yaptı 
getirnwk isleniyor 

La Hey, 15 (A.A) 
Hukuku düuelin kanun haline 
getirilmesi hususile İftigaledecek 
olan konferans saat 11 de açıl-
mıştırr Konferans, cemiyeti ak· 
vam nizamnamesinin esaslarına 
istinaden ihzari komite tara
fından vücude getirilrniı olan 
nizamnameyi müzakere etmiıtir. 
Konferans, kendi meSdisini neı
retmek kararının muhtelif ko-
misyonlar tarafından ittihaz edil
mesini tahtı karara almııtır. 
M. Politis, konferansin ekseriyet 
kararile itilaflar vücude getir
mesi ve bu suretle ekalliyetin 
konferans meoaisini lokal ede
memesi lüzumuuda lnar etrniılir. 
fsveçli M. Creutz. salahiyetle-
rin tetkiki komisyonuna reiı 
tayin olunmuıtur . 

Fransa da 
- >t-V"(<· -

iYtJhirler !Jeniden yükselı/1 
alfalıı;or 

Parla 15 (A.A) 

Fransa'nın cenubundald bütün 
nehirlerin ve bilhassa Garonne ve 

. Tarn nehirlerinin sularının yeniden 
yükselmeğe baılamıı oldukları bil
diriliyor. Agen' de Garon nehri 
rıhtımları ve kanalı istila etmiıtir. 
HükO.met memurları nehir kena
rında oturan ahaliye m~skenlerini 
tahliye etmelerini bJldlrmiılerdir. 
Bayonne'da rıhtımlar ve bir çok 
binalar su altında kalmiıtır. 

Montanban15 { A.A) 
Garonne, Tarn ve Aveyron 

nehirlerinin suları alçalmektadır. 
Pau' da bir sel bir köprüyü götür
müıtür. Ve fakat, nehirlerin su
ları alçalmakta olduğundan her 
türlü ciddı tehlike bertaraf edil-
mittir. 

Pire limanı 
->~<--

Birinci sahifeden devam 

başlıca sebebi, tüccara gösterilen 
kolaylık bitaraf mıntakada ya
pılmıı olan en son sistem tesisat 

ve teıkilatın mükemmeliyetin
dendir. Bilhassa tahmil ve lahli
ye ucuzluğu. rağbeti son derece 
arttırmıya saik olmuıtur. 

(Pire ) bitaraf mıntıkasının 
antrepo tesisatı (U,000) metre 

mürabbaı geniıliğindedir. Antre
polar lüzüm hasıl oldu~u takdir
dt: istenildiği kadar büyültülebi-

lecelc ıekilde yapılmııtır. herde 
yapılması muhtemel tesisat fçln 

(42,000) metre mürabbaı yer ha
zırlanmııtır. Bu suretle bitaraf 
mıntaka sahası istikbalde (sen
Din!si) burnuna kadar geniıll
yecek { ı 7 4, O O O) metre m ürnbbnı 
b!r sahayı kapıyacaktır. 

Yeni (Senjorj) binasına yapıl
ması nıutasavvar rıhtım (2,210) 

metredir. Genişİiği ise {160) me

tre olacaktır, burada büyük sa
naathaneler yapılacak, Türkiye, 

Bulgaristan, Arnavutluk için her 

zaman lazım olan fıçı, varil, 
sulama alalı, tahta kasa ve san
dıklar yapılacaktır. 

Havr, 15 (A.A·) 
Dünden beri grev yapma~~ 

olan Paris gemisi müstahdirP111 

vazifeleri baıına avdet etınedlk' 
lerinde kumkanya gemiyi teçhlS 
etmeğe karar vermlıtir. __ ,,,,. ................................................... 

• 
ihtiyar 

- ·>~<--

Fikirlerin çocukJaşn1ası 
Fikirler bize ihtiyarladıktan 11 

d,. 
hastalandıktan sonra girer. Bu 
ima gördüğümüz akıırıklı ve tık• 
sırıklı bir girittlr. Bu itibarla ror 
kiyedekı münevvc!rlfğe ihtiyar 
lamıı münevverlik demek beni!O 
kanaatımca doğrudur. Filoıof oııJ 
arıyorsunuz. Muhakkak Avrupa" 
da sönen bir f elsefenln TilrklYe 
mümessilini karımızda bulacak' 
aınız. Alim mi arıyorsunuz, asarl 
atlka meraklısı gibi tuhaf bff 
nesne göreceksiniz. Diplomat ıoJ 
arıyorsunuz, klasik di ploma•1 

kalkanile mücehhez bf r pehU•a" 
na rastgeleceksiniz.Acb:ler bizde 
pehffvan ıeklindedir ki en hayalı 
hünerleri Aksaray agzi dedikocl11 

yapabilmeleridir. 
Bundan dolayıdır ki fpt1daf 

mekteplerde küçük talebeye 
pata (selam vermek) atmaaı öl" 
retilir, liselerde ezber, yüks~lı 
mekteplerde sükut altındır deııtllt· 

Bu umumi bir noksandır 1'iı 
telafi edilmesine ıiddetle ib" 
tiyaç vardır: Münakaıa haraJll• 
fikrini müdafaa isyan, muarız ol" 
mak küfür, bunlar eski ve iptidai 
devirlerin Latıramızda kalan bit 
cenazesidir. 

Iıte bu klasizmdir ki, Türk 
münevverliğini yeni hamledej 
mahrum ediyor. 7 5 sene evYe 
falan veya filan memlekette me~ 
zuubahsolan bir fikir yeni unvanil' 
Türkiye merdivenin~ ayak baaıyot• 

Kabul ederim ki, Türk c;nıl" 
yetinin ekonomik olarak geri bil" 
lunması da bunda amildir. 

Fikir malzemesinin yokluill 
bu ıekilde yürürken bir takıdl 
yeni hamleler ve eserler - her 
kimden olursa olsun - bekleme" 
gülünç olur. Belki biz umulJ'lf 
hardın gıdasız kalmıı ve sürül1' 
müı çocuklarıyız • Bu bazıların' 
göre meziyyet, bazılarına göre 
noksan olabilir. Kusuru mu,meıi" 
yeti mi onu da biz daha iyi biliyorlll: 

Bu kadar sözü uzatmaktan 111-

ksadımız ıu veya bu değildir• 
Ancak ister iktisadi hayatta ol" 
ııun ister fikri alemde bulunJU., 
A vrupadan günü gününe müte" 
ıir olacak adamların f aıı
yetittirilmesidir. Yoksa eski blf 
halk sözü gibi eski ye rağbet ol" 
saydı bitpazarına nur yai•,.d• 
demelidir. ' k 

Bunun içindir kı, yarım do;. 
torun insanı candan ettiff 11 i" 
yarım mütefekkirin de, fikirler I 
ni dinlemek bir az bize ı:ar~~f ~ 
görünüyor. Bundan dolayı 1 

üryar fikir yerine bize ca'ftlı ve 8 
tıll" büz bir fikir lazımdır, kana• 
1 
ğ• 

dayım. Ancak bu yol bizi aydın~ 
çıkarabilir~ Nitekim gayrı ıuuri d:t 
olsa son senelerde aranılan bu 
zannediyorum. ET 

KEMALAHM 



15 Mart 

:Seyriaelain mes' elesi hakkındaki ibnil 
tenkide devam ediyoruz 

_...,..,,_~--

(Baıvekilel yüksek makamına) 

YARIN 

Gazi Hz. 
-·~~(· 

Ankaraya avdet ettiler bü-
yii /,bir .~iiriirle karşılanlltlar 

Ankara, 13 ( A.A) 

Piyos 
nasıl 

, 

kimdir, 
para 

millet zararına 
kazanmaktadır 

Dünkü nuıhadan devam 

Sigortacılar daire! .merkeziyesinin 1929 senesindeki 
tahsilat ve sarf ıyatını n1übeyyin bilançodur: 

Tahsil ollınan Sar(olunan 

Bir idare memurunun, mühim 
bir müeaaeae amirinin ahlak ve 
tab'ındakt zaafların kendiıtnt av
lamak fır.atını kollıyanlar tara
fından keıfinl müteakıp haaıl ol
acak vaz'lyet bazen puıuya yat
IDlf bir takının elde edecell ne
Ucelerden daha mühliilnl intaç 
ecl&1or · Bu zat, huıuıi ve hlaal 
cihetlerden okıanmaktan hoıla
:' &Jrıca pohpohlar, pehpehler 

ıahlp olan Sadullah B. bunu biç 
klfl ıörmedl. Etrafındahl (hınk) 
diylcilerin eıaıen mlibayaat ve 
meıarlfe ve dolayıtile kendi men
faatlerine veıile olacağı için,için 
için afızları kulaklanna varan 
rlyaklrlann teıvik ve maaleıef, 
dofrulufu bir mum kadar bile 
olmıyan ve bu da miitevatiren o
lan ve mütareke ıenelerlnde Gü
miiıçuyan nam ve heıabına, ln
ıtllz pollılerlle beraber, İdarenin 
herhanıt bir 1remlılnl soymaktan 
da faril kalmıyan müdir!yetl umu
miye muavlnliğinde ve sözde ma
kamı müıavlride bulunan zatın 

da küçük bir ikazına oğramadan 
faaliyete germi verildi. 

Reiıicümhur hazretleri bu 
gün 13 e 1 O kala ıehrimlze avdet 
buyurmuılardır. Gazi hazretleri 
lıtaıyonda büyiik millet meclili 
relıl Kazım, baıvekil lımet, bü
yük erkanı harbiye reill Fevzi 
paıalar vekiller hey' eti, meb'uı
lar ve kalabalık bir halk kütleıi 
tarafından hararetle karıılanmıı
lardır. 

l9'..ıı8 dan bakiye kalan mik
tarla beraber 1929 ııeneıin
de ıigorta kumpanyalarından 
alınan tahıfıat ve hi11ef mu-

Masarifi umumiye maaıat 
avukat u.:retlerl ve ıalre 9,112 
Pervltlç pli.n 4:,805 
Sigortacılar dal rei merke
zıyeıinln lzmlr ıubeılne ve

rtııında bir de ( E,olzm ) ine 
Daafrur ve matlup olup ta müle-
r kk b ' ~ e l l fınat ve habaıet olanların 
aldıkları gizil ~phe muvacebeıl
nde raıanet Ye metaneUat muha
'-- edemedtnal Yay o idare 
~ahut mGeı1e1en;n batına ••• itte 

u kaziyenlo en büyük misali · · · 
Senl.eW.ı 1 

5-d..tlab My g4lv..,.dili zekl
ıına ınukablf zayaD't brr halde 

' ve zafiyetten baıka blr ıeyle ken-
dini alır alır bu ıele kaptll'mağa 
baılamıı, fakat, pek tabiidir ki 
bunun farkına varmamııtır • · · 

Mlhaza, Sadullah beyin bu 
cihette bir al içine düıtüiünü 
anlayamıyacak kadar zeki eteri 
ıaıterememeıl, zehlnın baıka 
tarafta (temin ve takvlyel mevki 
için ilzam olan propaıanda veıa
tkını ihzarda, o zamanlar buna 
lmtl olacaklarına kani bulunduiu 
aefaln ıllYarllve zabltanını ken
dine hizmet yollarını bulmakta 
matbuat ve neırtyat Alemini le
hine celp eıbabını aramakta) 
ıarfetmeatne delildir. Matbuatın 
küçük bir tenkidine ufak bir mu
hezealne tahammül edemiyor, 
arkadqları araıından bu huıuıun 
ldareılne memurlar tayin edi
Jordu. 

O ııralarda ~i r gazetenin 
llluaheze yollu üç tırlık yazııı 

üzerine asabiyetler geçirecek 
kadar ha11aıiyet ıöıteren Sadul
lah B.ın pek haklı ve pek yerin· 
de olan aon neırlyat kar111ındakl 
~rdum duymazlıiı, her halde 

l hatırı sayılan bir lıtihalenln 
ve ptıktnlllln Asarından olıa 
ıerek !. .. 

Bu eınalarda, varidatı idare 
berıliıa mGtezaylt bir aelAbta ldı.'. 
Sad•llah beyin ulahat proJeılne 
dahil olan ldan fabrtkaaaıun te
klmGla, kendtılnt fazla meıaul 
ecllyordu. • Zahiren çok muılp 
olan ve ihatalı bir programla cid
den mükemmel bir hale gelmeıl 
pek mümkin olan bu teıebbüıe 
hummalı bir faaliyetle baılanıldı. 
Yazık kl vukufsuzca olan her 
tefebbO. atbl bu da m6fit olmak· 
taa ziyade muztr bir netice verdi. 

Dlnya hertnde hlçolr ıeyri
ıefatn kumpanya Teya müeasa
..,.ı yoktur ki, bu kadro ve bu 
teıkllltta bir tamirat fabrıkaıına 
malik olmak heveılne kapılmıı 
olıun... En büyük vapur idare
lerinin pek küçilk ve basit bir 
atelyelerl kAft ıörillmnıtt\r. Şu 
hakikat, ufak bir kat'iyeU riya
llJe lle anlatılır ki vlaı fabrika 
letkılltları masrafı, daima, va
Purların tamirat meaartflnden 
Pek çoia maloluyor. 

Kaıımpaıa ile Hasköy arasın
da 'rerıane binalarına vaz'ıyet 
edildi ; teıktli.ta vüı'at verildi ; 
Avrupaya yüz binlerce liralık 
makineler, tezgahlar ıiparlt edil
di. Bir masraf ki, hududu, niha
yeti yok .. Fakat, aaıl olan ve her 
ıeyden evvel hazırlanması lazım 
gelen "Perıonel" nerede? Bu var 
mıdı~? Gözleri kadar dtmaten de 
görütii k11a olan Sadullah B. 
kendince müvehhim olan dehaıl-
le delil; en iptidai bir zekanın 
bidayette dOıüneceil bu keyftye-
tt hatırına bile aetirmedi ..• 

Dinar, 12 ( A.A ) Gecikmlttlr 
Relıicümhur hazretleri ıaat 

11, 5 O de kaza mızı teırlf buyur
muılar ve yarım ıaat kadar 
burada kalmıılardır. Müıarüni
leyh hazretleri, kendilerini kar
ıılamağa tllap eden halkla ıörü
ıerek dertlerini ıormuılar ve 
ıonra Türk ocağına inerek ıhla
mur içmf ı lerdir. Gazi hazretleri, 
16 yı iki geçe Afyona hareket 
buyurmuılardı. • 

Tekaüt meselesi 
Ankara, 14: (Huıuıi) 

Mülhak bütçelerle idare olu
nan dairel~rle inhtıar, ıtmendl
f er idareleri gibi dl fer huıuıl de· 
vairde maaıla m\iıtahdem olan 
mütekaitlerin teadftl kanunun 
14 üncü maddeıtndeki ( maaıla 
müıtahdem ) kaydinln mutlakl
yetine binaen tekaüt maaılarının 
tamamen kat'ı bu dairelerde 
tahsilat veya ücreti ıehrlye ile 
lıtihdam edilen mütekaldlnfn lıe 
900 numa.rab kanun ahklm• mah 
fuz kalmak ıartlle tekaOt maaı
larına alt tahılsatı fevkaladenin 
katedilerek yalnız tekaüt maaıı 
aallnln ıverllmesi icap edeceiin· 
den ahkAmına aare muamele tf an 
için melfuf tabrlratı umumiye
den lüzumu kadarının memurini 
maliyeye tevdii temenni olunur. 

Yol ver.gisine 
·- .,~·-

3 lira zron eski kan11n11n 
temrlidintlım galat 

Ankara, 13 (A.A.) - Nafıa 

vekaletinden teblll olunmuıtur: 
ı - Devlet demi .. yolları ida

reıinln lıtanbula hakledileceği 
haberi doğru değildir. 

2 - Yol vergiılne Maarif 
hi11eıl olarak yeniden 3 lira zam 
~olunacilğı hakkındaki havadis bu 
bapta mevcut eski kanunun tem
didlnden galattır. Yeni bir zam 

t 3,575 ayyene 
Kumpanyalardan alınmıı 
olan tahıiıat ve ıalre klfl 
ıelmemeıtne binaen 1929 
ıeneıl ıon üç aylık tahsilatla 
1930 ıeneıltahılıltına mah
ıuben a vanı olarak Ünyon 
İttihadı Milli ve Anadulu-

rilen maıarlf 
1928 ıeneıl açığı 

Oıbu miktara 1929 ıenealne 
ait olup 31/12/929 tarihine 
kadar verllmtı olan maıarıfl 
illve etmek lAzimdtr) 

750 
971 

dan alınan ı ,5oo 
81 Kanunu evvel 1929 tart- Hük\\met kontrolu için 
hine kadar sigorta kumpan- lzmlr ıubeıl matrafı 

750 
750 

yalarından alınması lazım- Ünyon İttihadı Mlllt •e Ana-
gelen 1929 ıenesi tahıiıat dolunun verdljl avanıtan 
v.e blt1el muayyeneıl olup 1929 ıeneıl ıon üç aylık 
btlahara tahıil olunan 800 tahıiıat tenzil olunduktan 
Henüz tahsil olundn hl11ele!:,_~ ıonra geri kalan _rı_~ 

16,375 ı 1~ ,Oö8 

18038 lira masraftan 16373 lira tabıilAt çıkarıldıkta prlye 1663 

lira açık kalırkl 19 iO senesine devri icap eder. 

Sigortaçılar dnirc i merkeziyesinin 1930 bütçesi 
f arülal Sarfiyat 

Harlk ıtıortalarının t nhs 
nıtıf ücretinin °/o 0,50 isi 1 O, lO 
Nakliyat ıiıortalarını itti· 
rakl (nıııf primlerin o/n0 , 20iıi 1 ,000 
Beheri elli .. r Uraden dokuz 
bayat ıiıortaıının lıtlraki 450 
Milli Reaıüranıın ltt rakı 5 ,500 
(Harlk ve nakliyat kumpan
yalarının iıtirak ettiklerl 
miktarın yarııı) --16,950 

Sıtma mücadelesi 
-J~- l l ' 

.Mücadele ko11ıisvonu top ant ı 
Ankara 13 (A.A) 

Her ıene içtimaı mutat olan 
ııtma mücadele komisyonu bu ıe
ne de ııhhat ve içtimai muavenet 
vekilinin riyaseti altında ııhhat 
vekaleti binaıında toplanmııtır. 
lçtimaa' vekalet müıteıarı ve hıf
zıaıhba ~ıleri umum müdGril ve 

t ınncadele aııntakaıı re-
11 ıı ma H d 

f t . 3 gun e-
lıl ııtırak etm 1 ır. -
vam eden bu içtimalarda, mu-
cadele reiılerlnden izahat alınmıı 
ve badehu muhtelif teklifler mü-

k dilerek ıimdiye kadar tat-
na af& e 
bik ve her tarafta eyi semere-

B',. \ttl,• umumi 
Bi· u v'n mr ba<lr-m\! 

2,100 
1,680 

840 
Hükumet kontrolu için 1,500 
Planlar için 3,000 
Yasıhane kirau 550 
Hukuk miitaYlri için 500 
Ga yn melhuz maıraflar 917 

Evrakl matbua telefon ve ıalre 1, 200 
-ı_ 929 ıeneıtnln açılı 1,683 

16,950 

B. M. Meclisi 
•>?iıa-C~· -

Fransadtı v11k11 b1Ja11 feye-
zan dolayısile Fransız 

11ıecüsi1ıe telgraf çekecek 
Ankara, ıs (A.A) 

Deniz tnıaiyeılni padavra ve 
çam tahtaılle kaba marangozluk 
ve ahıap kulübe dülgerliği kadar 
baıit gören Sadullah 8. o muaz
zam fabrikanın fen ve tnıatye 
mühendlıliğlnl de uhdeılne aldı 
veJneden nereden buldufu bilin
mez bir tabirle kendlalne "Ma
car mQhendlıl ,, un•anını verdi .• 
Şimdi, bu kurulan mOhendtıl 
kendlıl, mimarı kendlıl bulundu
ğu f abrlkadan,mumaileyh bir de 
eıer göıtermek arzuılle batmıı, 
ıenelerce denizde kaldıktan ıon
ra çıkarılmıı ve azami 8-1 O bin 
lira ile tamir ve kömür gemiıi 
haline ifratı kabil ve bu suretle 
ıonradan dallandıra ballandıra 
15 bin İngiliz lirasına lngiltere
den mübayaa edilen ve bu mftba
yaadakl eerar iıe erbabınca pek 
mahlm olan halbuki intalye hu
ıuıunda pek ehemmiyetli ad
dedilen ( okunamamıtbr ) bal
lar1nın bulunmamaıı gibi en mü
hhn imal noksanı olan "Sinop,, 
vapurunun mübayeasına lüzum 
bıralunıyarak "Sinop,, vapuru 
bedelinin 6zerlne bir kaç bin lira 
daha llaveılle "lzmir,, vapuru 
ayarında bir vapura idareyi ıahip 
etmek dururken 120 bin lira aar-

leri ınOıahede edilen eıaalar 
~y~o~k~t~u~r·~~~~~~=~~~-~· dahilinde mücadeleye devam 

edllmeıl ve yalnız !tedavi müdde-

Bilyük millet medt.a buann 
relıl vekili Hasan Beyin rtyaee
Unde toplanmııtır. Celaenln kü
ıadını milteakip Franıa'dakl fe· 
yezan dolayıalle mlllet mecllıl 

namına riyaset divanı tarafından 
Fransız parlamantoeuua beyanı 
tee116r edllmeıl kabul edllmiıttr. 
Cebelibereket meb1uıu AYDI pa
ıanın vefatı riyuet tarafmclan 
mecltıe tebltl ecltlmtı •e merhu
mun hatıraıına hlrmeten bir 
dakika mfizakereye f a11la vertl
miıtlr. 

flyle ve bu&iJn ne halde bulun
duiu meydanda olan 11Mahmut 
Şevket P•ta" vapurunu kaba 
ıakll ve çocuk oyuncatı 'aıbı bı; 
hale getirdi -ve a6zde tamir etti. 

Yalnız, bu meı'elede ld , are, 
daha bidayette 250 bin lira zara· 
ra glrmıı oldu. 

T evall eden ve buna mümaıll 
zararlar lıe yukardaki mıktarı 
ıolda ııfıra lndlrecek kadar azim
dir. Bunlar, birer kavli mücerret 
delil, bitaraf bir hey' eU fenniye
nln tetkiklle pek çabuk tezahur 
edecek ve pek çok zevatın btldili 
hakikatlerdendir F b ik b • a r a, u 
hali eaefte,nıaaraflar içinde iken, 

aında dök(il{iyor ve idare bütçe
ıinin hariçte yapılan f abrlka 
ıılerlne aynca, ıenede ( 65000) 
Ura ayrılıyor. 

Sadullah s.de etrafındakıle· 
rln bıyık altından aüle güle Taki 
olan gayretlerde lpln ucunu ar-

tık elinden kaçırmıı bulunuyor
du. Merkezi ıdarede lıe teıkllitın 
te•ıllne, yeniden kalemi mahıuı
lar ihdasına, ınildürlükler ilave-

tinin biraz daha kııaltılmaıı ve 
Aydın, Adana, Manlea, Samsun 
ibi çok büyük amele kütlelerinin 

1 . l d geldiii muayyen mevı11n er e 
mmtakalarda gerek bu ameleyi 
ve erek aıll ahaliyi sıtmadan 

g ~ tuf bazı tedbirlerin 
konun••• ma 
ltUhazı takarrib' etmittir. 

B e memleketimizin her u ıen 

h d 06rtUen oldukça vaıı 
tara n a • 

.algınının milcadele 
bir aıtma 

cine lilzum 1&rillilyor.,. · mıntakalarındaki inklıafının ha-
Matraf kapıları ardına kadar fif olduğu ve milcadele mıntaka-

açılır. ları haricinde kalan yerlerdeki 
Hatıra gelmez tnıaat ve ha- vak'elar adet ve ıtddetlle .. muka-

yalden ıeçmiyen ıaçmalara bar yeıeııdde fumumiyetle mucadele 
lanıyor. Seyriıefain, kendi aııl tedbirlerinin çok mem~uniyete 
aahP.1 f aaliyetlnden bütün bütün ıayan bir muvaffaklyet goılermtı 
ayrılmıf, düklerle, havuzlarla, olduiu mütahede olunmuıtur. 

EIAztz meb'uıluıuna intihap 
olunan ı- hı 1et beyin mazbataıı 
kabul edılrnıı ve K1rklareli meb'
uıu Dr. Fuat beyin himayel etfal 

pulu inhtıarına, oyun ve elleace 

mahalleri leıiı ve lclareıl hak
kının hlmayel etfal cemJyetiDe 
verllmeıine ve veraıet intikal 

verıtıt hakkındaki kanunun ikin
ci maddeılne bir fıkra tezylline 

dair kanun tekliflerinin iadeıl 
hakkındaki takriri kabul olun-

muıtur. Mecliı Cumartesi aGnil 
toplanacaktır~ 

An kara vilayet bütcesi 
Ankara 15 (A.A) 

Bu f abrlka meı' elelerl araıın
da 6yle ıarlbeler olmuıtur ki, 
~nlara dlmek mi, allamak mı ;un• lnaall mephut kalır ••• 

sıralarda idarenin Fenerde 
ldlçGk bir f abrtka11 ve lılihlle 
lda klft . 

ıene, ltln yüzde ıekaenl ve bi
ttabi daha mükemmeli bu mu
azzamU fabrikanın Y&nmda bir 
çeki ribi kalan ( Com ) fabrtka-
11na yaptınhyor ve ıu aatır
lann yazıldıfı dakikalara 
kadar d6kümlerl, Şlılt fabrika-

1 ı ı 1 _ .... ~f41• ••4 - -
ıeyyahln aa on art e o raııyor •• 
Bunlann hesap ve kitabı beJU 
olmsyan illf&&l muraflan, ylra
nın, hOlnil niyet ıntre.ı altında 
keaelertnl dolduruyor. ••• 

Veklilet entrine 
Gar6len lüzumu kat'i üzerine 

Refahiye Kaymakamı Şefik Bey 
Vekalet emrine alınm.;tır . 

Umumi vilayet mecliıl 930 

ıeneılne ait vllAyet bütç. ,· nı 2 

milyon lira olarak ubul etmi , 

daimi vilayet mecU.l azaları intl

habını mtiteaklp lçtlmalanna nt· 
hayet •remttttr. 

reye bır atelyeıl vardı. 
Hayalpereetltkte, malam olan 

lblllete taı çıkartacak zlhat,ete ( De•amı var ) 
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dünya harbine 
girdik mi sokuldu?-( mu? 

'~ ........ mm ...... 

>7azau S. S. 
-5 · ...-•··w•iMM• ;•••& • 

Türkiyenfn yeni hudutları 

içinde kendini toplayıp toplaya
mıyacaiı yahut parçalanma itinin 
hattaAsyadakl memleketlerinede 
sfrayer edip etmiyeceği o za
manın en mübrem ve müstacel 
meselesi idi. Ordu Hükumetin 
idaresi ve Meliye gibi her ıey 
lnhilll halinde idi. 

Eler iftiracılık hareketi bir 
kere baılayacak . olursa sonunun 
nereye varacağını kimse bastıra
mıyacaktı. 

Berllnde bu parçalanmıya 

doğru gidltin durdurulamicağından 

korkuyordu. Eğer itilaf devletleri 
Mıaırla Meı:opotamyayı lngilte
reye, Suriyeyi Franıaya, Anado
lunun ıtmal !ahili ile lstanbulu 
Rusyaya, Adalardenlzl sahilini 
Yunanlstana verecek bir esas üz-
erinde meseleleri aral ... rında hal-
lederlerse, Almanya .... n Anado-
luda ve bilhassa Bağdat demir 

ı-

yolundakl alaka ve menfaatları-
nın akıbeti ne olacaktı ?I 

Böyle bir hallü teıviyeden 

sonra Türkiye İmperato utuda 
kalacak olanın hepsi, htlde 
ehemmiyetsiz ve zaif geri ktlan 
parça ve ihtimal bu bile değildi. 

Almanya Türkiye medeniyeti
ne yapmıı olduğu hizmetlerine 
rağmen, Fas ile İranda olduğu gi
bi bu taksimden tamamen harlçe 1 

bırakılacaktı. Almaya buna bo-
yun iğebilecek midi? • 

. . . 
DiAer ıayialar Rusyanın Kaf

kas ve ılmali İrandan ilerlemek 
için hazırlanmakta olduğunu 

teyit etti. Kayzer manidar ola
rak: 

« Görünüşe gDre diişii-
11illdiifjiinde11 daha yakm 
ola1~ Tiirkigenin parçala11-
11uı.ı.:ı ü·in luız·wltklar ..... • 
JJilduıt edin, llil' olmazsa • 
bu JHO'falannuula fffıktn 

bırakılnuııalun. » 
demlıtir. 

Kayzer o z.aman Anadolu 
ile Mersin ve lskenderona kadar 

olan garpte mücavir araziyi dü
tünmekte idi. 

Mayiste kayzer, Anadolu ile 
Suriye sahmeri açığında ikame 
edilecek Alman filosunun daimi 
bir Akdeniz müfrezesinin teıkf 11-
nl tasavvur etti. Üç büyük harp 
aemlsl ansızın Mersin açıkların

da aöründü. 

Bu gemilerin görünmesi Al
manyanın Anadoludaki menfaat
larının muhafazasına karar ver
dlilni açıkça gösteriyordu ,, 

Hatta daha ileri gittik Müsel
les ltUfakın 1 yardımını temin et
mek için " Yakın As1a ,, arazisi
nin bir müstakbel Jtakıimi ihtima 
lini menfaatlarımızla müzakere 
ettik. 

Almanya Mersin ... ve lskende
ron llmanlarile Ada~a gibi Ana
dolunun orta. kısmını, Halebi ve 
Şimali Mezopotanıyayı kendisine 
almak istiyordu ... 

İtalyanlarla Avusturyalılara 
bir haritada sıhhatle çizilmiı olan 
taleplerimiz bildirildi . Teke ıahi
llne dair bir anlafmf\ dahi tezek
kür ediliyordu. fstr. ' ı.ıldaki el
çimiz fon (Van Kenhayfm.) 

i1111il{N'Cllİ1I ~arki 
Akdenizde bize bir limana 

müsaade etmesi ihtimali olmadığı 
nı biliyorlardi .. 

Türkiyenin böyle parçalan
maıında Almanyanın kendi iste
diklerinin ne olduğunu~bildlrmesi 
itilaf devletlerinin ve bilhassa 
İngllterenin mümkün olduğu ka
dar Türkiyeyi idame etmek ar
zularını bariz surette . kuvvetlen
diği hakikattir. 

Profesör Eriç Rondnen-
burg LAyipı:li üniversinda Bts
markta büyük harbe kadar ese
rinden alınmııtır. 

lıte ıu yukarıya naklettiğimi
zi bir Alman profesörünün ese
rinden alıyoruz ki buna fazla bir 
mütalaa ilavesine lüzum ııörmi

yoruz. Yalnız nazarı dikkat calip 
olan ıey ortada Türkiyenln tak-

sim edilmesi için ne bir plan ne bir 
müzakere nede bir anlaımamecvut 
olmadığı halde almanla bir ihti
male huTve vererek, kendi men
faatları arasında AnadulYnun 
taksımi için müzakerelere giri
fıyor ve kararlar veriyor. 

Yalnız evvelce olduğu gibi 
ortada ananevi ıeyasetten dön
miyen döndürülmtyen bir lngll
tere bütün tertiba tile ~nıel 

oluyor. 
Genç Türk alyaaetlerlnde do-

nanmanın rolü. 

İttihat veterakki hükumetinin 
donanmaya ehemmiye t vermesi 
ve Osmanlı hükumetinin mali 
kudretinin fevkinde bir donanma 
inıa ve tedarik etmesine kalkıı
ması sevkalci§i zaruret ve vatan 
müdafaası endiıesinden ileri gel
miyordu. 

Böyle bir donanmanın genç 
Türklerin siyaıihayal ve hulyala
rının tahkiki için kullanılacaktı . 

Bu siyasi hayal ile panturan
cılık idi. 

(Devamı var) 

Büyük sermaye 
->~~·-

f .. n1erikada petrol Kral-
ları ittihat ediyor 

Nevyorktan- Faküm oil tlrke
ti, Nevyorkta lstandart oil ıirketl 
ile birleıeceğini ilan etmiıtir. 

Amerika petrol tarihinde en 
mühim bir ittihat olacaktır. 

lstanda.rt oil ıirketinin ser
mayesi doksan milyon ve Faküm 
oil ~irketinin sermayesi de yirmi 
beı milyon liradır. 

Bu iki ıirketin birleımesi üze
rine Amerikanın en büyük petrol 

ıtrketi bu tirket olacaktır. -------
Kö.IJ ıuıldi 

Kocaelı Vilayetinin Gebze 
Kazasına merbut Molla f enari 
nahiyesinin merkezi Cuma köyün
den ayni kazanın Akpinar köyUne 
nakledilmiştir. 

Canak kalede • 
Çanakkale Vilayetinin Bay

ramiç kazasına merbut Gölcük 
nahlyeıinln Markovandağı Ded,.
ler köyü bu nahiyeden alınarak 
mezkur vili.yetln merkez kazaıına \ 
ilkak edilmlttir. ı 

Süveyş kanalının 
ınudafaası 

Kdn·,s İngili;;lere r;ok 
ld:.wulw 

Kahire den: 

Vadinnil gazetesi Süveyt ka
nalına clatr yazdığı makalede ez
cümle diyorki: 

İngilterenin timdiye kadar Mı
sırda kalmasının en büyük sebebi 
Süveyf kanalının muhafazası dü
f üncesidir. 

Harbi umumiden sonra Filis
tlnin İngiliz manda.sına, daha do
ğrusu idaresi altına geçmesi İn
giltere nazarında Mısırın ehem
miyetini azaltnuı, askeri kuvvet
lerini oradan çekrnek hususunda 
Mısırlıların arzularına temayülü
nü badi olmu§tur. 

Mısırla derdesti akdolan itti
fakı müteakıp Mısırdaki lngiliz 
askeri Filistf ne nakledilecektir. 
Kudüste teşkil edilecek bir askeri 
idnre Mısır' Irak ve Şarki Erdenl 
göz önünde bulunduracaktır. 

Kıbrıs adasında da Süveyt ka
nalının karıısında bir üssü bahri 
tesis edilecektir. İtte bunun için
dir ki adanın Yunaniıtana ilhakı 

. taraftarrlaına bunun mustakil ol
duğu bildirilmiıtlr. 

Jliudislan 1ıws'ele.~i 
Bombaydan Yazılıyor : Hin

Clistanın istiklalini temin için 
lngiltereye karıı rnedeni isyan 
ilanına, bunun için Gandinin rı
yaseti altında bir icra konıitası 
teıkiline karar lverrniı olan Hint 
Milli kongre refsi Cevher Lal 
Mehru Ahmetaabattan avdetin
de buradan geçerken büyük bir 
cemaate kartı bir nutuk iradet
mit ve bütün Hintlilerin Milli 
kongre icra komitası tarafından 
verilerek mukarraratı tamamen 
ve harfiyen icra etmelerini, Mil
li kongrenin daha dofrusu Hint , 
milletinin ferefini mudaf aa ve 
muhafaza için ıcabederae fedayı 
hayat eylernelerini söylemittir. 

Türkiye ile i.J[lsu· aras111da 
Kahireden - Btr çok devlet

ler Mısır He ticaret mukavaleleri 

akdine hazır olduklarını Mısır 
Hariciye Nazaretlne bildirmiılar
dir. 

Mısırdaki Türkiye sefareti 
ile Mısır Hariciye Nazareti ara
sında hır muvakkat ticaret mu
hedeıi akdine dair olan müzake
rat hitam bulmuıtur. Yen{ gümrük 
tarifelerine göre daimi bir ticaret 
mukavel~si akti zımmında teda
blri mahsusa ittiazına baılanmııhr · 

A kraın teıniyetinde f7listin 
mesefe."i 

Cinevreden -filistinde arap
lar ile yahudiler arası.oda tehad
düı eden nıeselenin nihai surette 
halli için Al~vaın cemiyetinde 
teıkil olunan encümen, 1ngilte
renin çıkardığı rnantler yüzünden 
timdiye kadar içtima edeme
mif ve son defa olarak toplanma 
mart iptidasına talik olunmuıtur. 

Bu içtima dahi, gene lngil-

t . f·ı· t' de tahkikat ya-erenın, ı ıs ın 

parak avdet eden heyetin he-
- edig"i ve bina-nuz rdporunu verm 

b . e sö enaleyh bu hususta ır~ ! . y-

1 ğ. . bildirmesi uzerıne emeyece mı 
h . i tid sına tecil edllmtıazıran p a 

tir. d 1 
Bu tecil ve tavikler en n-

gilterenin makıadı, Siyonistlere 
kartı ittihaz edileceği muhakkak 
gibi olan karara mani olmak 
ve iti ıürüncümeye düıürmektir. 

/)eri i!tracalı Konyad.tı çt/!·iyc toluonlılk 
Mersinde çıkan Halk refikimiz Çiftçilerin muhtaç olanlarıos 

yazıyor: tevzi edilmek üzere ziraat bank:: 
Memleketimizin ihracat me- ıı umumi idaresinden kafi ıni 

h•i· tarda Konya belediyesince ta vaddi arasında mühim bir ye
ki'ın tutan derilerimizin mezba
halarda yüzülürken dikkatsizlik 
eseri olarak yüzucüler taaafından 
zedelenerek sakatlanmak tadır. 
Bu hal derilerimiz için hariçte 
fena tc'slrler hasıl ediyor ve 
derilerimizin kıymetini azaltıyor. 
Pek ehemmiyet verllmiyen bu 

cihet serveti memleket üzerinde 
büyük ziyanları mucip olmak
tadır. Keyfiyet iktısat vekale
tince takdir edilmiı ve derilerin 
mezbahalarda sağlam olarak 
yüzülmeleri için vilayete tebliğat 

sat talep edilmiıtir. 

KonlJa ve luıvaliNİllde 
ııa.rjnuırlar 

1 
Karaman havaliılne mebsU 

yağmurlr ve karlar ya8mııtır· 
1 

ilkbahar mezruatı tiındik 
halde kendisini kurtarmıı sibidtr· 

Konya ovaın köylerinde de 
yağmurlar iyi gitmektededır. l~' 
sahasınde mahdut mevkfle ' 
bazı inıaat devam etmekte old0" 

ğu cihetle henüz su verilmeılll' 
baılanmamııtır. 

Mevcut tamirat ve inıa•ll11 

i_;,j$ JJ.ı~ffi~rl 
!Jirak oyunu oy11amn1l<11· 

Bebekte oturan Recep Aziz 
efendi ile çoban Mustafa arasın
da kavga çıkmış Mustafa biçakla 
Recebi vurmuıtur. 

Tecal'iizde hulunnut§ 
İstinyede oturan Aliye hanı

mın komıuıu Şafi ağa ile arala
rında ihtilaf çıkmıf, Şafi ağa dün 
Aliye hanımın bahçesine girerek 
tecavüzde bulunmuştur. 

iki hanım ı;ir birinin sat·mt -
ba § m l ,11ob11 uş 

Arap camiinde ~turan Zeliha 
ve Emine hanımlar sebebi anla
ıılmiyan bir meseleden kavga 
elmiı bir birlerinin saçlarını yol
duktaıı sonra bunlardan Zeliha 
hanım demır anahtarla Emine 
hanımın baıını yarmııtır. 

Sarlwşlu[jun .~01111 

Dün Göztepede · kunduraçı 
Reıit efendinin dükkanında oğlu 
Hüseyin ile sandalcı C"lal rakı 

içerek sarhoı olmuılar kavga et
me~e baılamıılardır. 

Kavga arasında Celal Hüseyıne 
silah çektiginden zabitaca yaka
lanmııtır. 

Tel'/w.ı.; bor1ılaru1t rrt!araknu§ 
Kasımpaıada oturan Yafar, 

Taksimde Afrika hanının bodru· 
muna girmiı, terkos buruları ile, 
musluklacını çalarken yakalan
mııtır. 

Pe1u·eredr11 f/İrıuişlt11'? 
Gazlıçeımede oturan Mehmet 

Şükrü ve türakAaının deri f ab
rlkasına penceresinden hırsız 
girmiı, Halil ve Kamil efendi
lere ait elbise ve efyayı çala
rak firar eden İbrahim, Yusuf 
cürmü meıhut halinde yaka
lanmııtır. 

inılı·ta naka<l.(11· içki İfİli!JfW 
Bağdattan: 
Nüfusu S00,000 olan ıehrl

rnizde 26 8 ve nüfusu 3 milyon 
olan bütün İrakta 554 meyhane 
vardır. 

Bunları nufusa nisbet edersek 
Bagatta 1163 kiıiye bir ve tek
mil Irakta 5415 kiıiye bir mey
hane fsabeteder. 

1926 senesinde lrakta 52095i 
Yerli olmak üzae 404467 senesin
de 56,937 si yrrH olarak 396, 177 

galon ve 1928 senesinde 76,222 ıi 
Yeril 273, 454 grlon ispirto içki 
sarfolunmuıtur. 

Bu hesaba nazaran lrakta 
içki sarfiyati seneden seneye 
azalmakta ve ayni zamanda yerli 
müskirata rağbet artmaktadır. 

/lalı bakw ralnıiŞ 
Üsküdarda oturan Kadtk61 

polis merkezinde telefon meın1.1rO 
Reçep efendi ile aynı evde oturaO 
Kadriye hanımın evine ark• 
taraftaki arsadan hırsız girmil' 
hah, bakır çalmııtır. 

Evi tanı adamwa bwakmıl 
Dolapderede TJkoğoun haPı

nın bodrumunda otoran kipti 
Galibın karısı Gnlizar bir ma11-
ğa)yakmıt ve 4 yaıında Sidliı' 
ismindeki klzile 1 yaıında srııe· 
yman namindaki oğlunu biraka
raR dııarı çıkmııtır. 

Sıdıka manğali devrildiğindell 
atef entarisine sirayet edere1' 

• vücüdu yanmiıtir. Fakat bir •• 
sonra etraf tan yetiıilerek teda ~l 
için Etfal hastanesine yatırılnuıtar· 

Bir daha mJine tlfrn mendi 
Çubukluda Rıfat paıa mah•l

leıinde oturan 80 yaıında Karıı11 

ağa Marhn 13 üncü Çarıaınb• 
günü iskeleden bir sandala bin' 
latanbula gelmişsede bir daha e~· 
ine avdet etme mittir. 

Oto111obil kazası 
Şehzade baıından geçen ıo

för Selahattin efendinin otoın°
bili 7 O yatında ıaka Haaana çal"' 
pmıı sağ bacağından, baıındslJ 
yaralanmasına sebep olmuıtur. 

/Jiı· çocttfja otomobil çarptı 
Dün Gnlatada oynayan 4 ya~ 

şmda Mehmet Emine ıoför Te~f 
efendinin idaresindeki 17 3 7 n1.1· 
maralı otomomil çarpmıı baıııı· 
dan yaralanmııtır. 

Tram Vf1.'Jflan dii§ m iiş 
Eminönü · Bebek tramvayır1' 

binen Şakir beyin hizmetçisi 33 

yaıında Zeynep hanım Kabşttlf 
lisesi önünde tramvay.dan ati•'" 
ken düımüı batından yaralanııı•f-

' tır. 

-===- ~ 
A vı·upa aras111tlfl 

telsiz telfı/t>n 
Kahireden: 

Paristekf Radlyo Santıral tfl"' 

keti Mısır hükumetine mürac•ıit" 
la Mısırla Avrupa arasında tel•fı 

Jıl" telefon tea!sine hazır bulundıJ 

nu ve üç dakikalık muhabere fçi~ 
üç ltalyan lirası ücret alacaıııı 
bildirmiıtir. 

rik• .. 
Bu ıf rket Cenubi Ame dllld 

Şarki Aksa ve Paris arasın 

telsiz telefonun sahibidir· k 
Sirketin mektubu bittetld 

k nzere 
beyanı mütalaa olunma 
telefon idaresine havale edtlınit" 
tir. 
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Sit~IK ~E FARKLARI ı.. I 
~ABI, F ~RSI, ~CNEBi ESERLERİN TETKİ-l 1 
KINE MÜSTENIT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA 

~-§--.c~~~~--~- 41 -~~-~~~~~~ 
l Hazreti Muhamet, yol hazır- ıofuk ıu teılri icra etmit ve her 
ıfını ıörmüı ve meydana doğru keı hayretle bir birine bakakalmııtı 
ı:lmeie hazırlanmııtı, bu eınada • Seıler ynkıelmiı ve dııarıda
o an Bekfr çıka geldi ve Hazretin ı kiler de içeriye gfrmiılerdi. Ali 
:•tmefe hazırlandığını gördü ken- \ onlara amlrane bir sesle : çıkınız 
iılnln de birlikte gitmeılne karar demlt ve onlar da onun kaç-

•erflnıııu. tıfını ve makıadın kayboldu-

YARIN 

Bir Prenses 
-:;-;_"""~ 

Aşıkile birlikte kaçtı 
Montekarlodan: 

Monako Prenıinin kerimeıi 
Prenıeı zenci Kante Poliyaki terk 
ederek aııkı ile beraber kaçmıı
tır · Prenses ve zevci Katolik ol
dukları cihetle aralarında talak 
imkanı yoktu. 

Şimdi Monakoda efkArı umu
miyeyi ltaal eden ıey heaüz kü
çük bir çocuk olan veliahte kimin 
vasi olacağı mes' eleıidir. 

Bu meı' ele etrafında müzake
ratta bulunmak üzre Monako 
Millet Meclisi lctlmaa davet olun
muıtur. 

l Hazreti Muhamet Ebu Bekir- funu görerek blhude kan dökül-
ı:ı ~l~ikte Mekkeden çıkmıı, memesi için dııarıya çıkmıılardı. Sanayi sergisi 
"I n aybetmek üzere yolu de- Uzun meıveretlerden sonra 
"firnıı1u p b . k·b Ankarada açılacak olan ıeh-

Ali ibnı ebu T l H ti eyaa~ er~lta 1 e karar vermiı rlmlzdeki milli ıanayi erbabı ne 
Muh a ip oakıam azre ve ıev etti eri bir izci vasıtaslle gibi eıya ile ıerglye tıtlrak ede-
atrın~ınınedin, yattıfl yatağa Peygamberi yakalamak için yo- ceklerini ıerılye iıtirak edecek-

lreını]' ve Hazretin [Bürdulbez- lun~ koyulmuılardı. lerinl mllli taıarruf cemiyeti lı-
denilen yorganını Oıtüne izci İzleri tak· d d ( G -

çekın· ıp e e e e a tanbul ıubeılne bildirmektedirler. 1ıt1. riıevr) denilen mağaraya kadar 
Akıam karanlıfında Mekke aelmtı ve orada izlerin bittiğini 10 gıinde 190 vak'a 

retılert toplanmıı mayetlerile ıöylemiıttr. 
btrlikt H d ğ R 1 O gün zarfında ıehrimlzin 

e azretin evine 0 ru eialer, aradıkları bu mağa- muhtelif ~yerlerinde 190 peliı 
ael~eie baılamıılardı. radadır diye mağaraya geldil~r- vakaıı olmuıtu. 

" her tarafından kutatılmıı ıe de mağaranın kapıaının kalın 
Hazreu Muhammedi öldürmek ~rümceklerle örtülü olduğunu gö- Kızıl ve tlılteri 
lçbı ıtrecek adamlar intihap edil- rerek bir gece evvel bu ·aya kim- Son günlerde ıehrimizdeki 

A~lttl. ıenln girmediği kanaa;ini hasıl çocuklar araıında kızıl hastalığı 
1 lbnı Ebı Talip her ıece Hazretin ettiler. gene baılamııtır. Kızıl vukuatı 

Büyüic Tayyare Piyangosu 
il inci tertip - 3 iincii keşide 

11 Nisan 1930 

Kcşideler: Vilayet, Ş<. hrcınaneti, Defterdarlık, 
İş, Ziraat ve Osnıanlı Bankaları nıürakıpları 

ve halk huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 

K1rk bin Lira 
Her keıldede çıkan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

SELANiK BANKASI 
1888 de tesis edilmiıtir 

Merkezi umumi. İstanbul 
SERMAYESi 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERİ 
Galata, lıtanbul, İzmir, Samıun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Selanık, Auna, Kav,, • 

Her türlü banka muamelatı, itlbar mektupları, her nevi 
akçe üzerinden heaabatı cariye, çek muamelatı. 

evinin bahçeelndeki yattıtı ya- \ ( vefiyat vermemekle beraber mu-
k Devamı var) 

ta ta yatıyordu [*] ıörenlere E:s ===:==::::: saplar çoktur. k 
:;!:;:berin yattığı cevabı ver•- ı f ederal llezerı-bank ishonto TıZlik uuıhs1u" Büyü 

~ggı~~~~&ggs~~ 
ikran1iye !(adı köy 

!.. . kazanan biletler 11( ı·l ...!e l 
Mekkeliler, duvar üstünden Ut 1 m l uulirdi Ana doludan gelen haberlere 

bahçeye bakarak Peygamberin Nevyork, 14 (A.A) göre bu sene tiftik iıtihıalatımız 25,000 - Lira isabet eden 
yatakta oldufu kanaatını hasıl Federal Rezerv bank, iskonto geçen seneye nazaran daha çok "52833,, numaralı biletin "a,, 
etmit ve memur olmuılardı. Gece t fiatını yüzde -4 ten 3 buçuğa in- olacaktır. parçaıı İstanbul da, birer parçası 
Yarııı l herkeıin uyuduğu zannı di rmiılfr. Geçen isene tiftik az yetiıtiği Gemlik, İzmir, Muğla ve İzmit te 

haııl . olduktan ıonraJ suikast- İn!Jiltcrede istikraz talwiltitı halde ıatılamamıı, elde 25 bin aablmıı " 3,, parçası tı l\tılmayarak 

SfJR~1 YYA 

Sinen1ası 

Perestiş 
BILLI DOV 

kapısını açıp içeriye girdiler. Avam kamarasında 22 Şubat Evelcecle yasclafunıs gtbl baı- J 5 000 - Lir ; ... abet eden lla veten Napolyon 6 k11ım 
çiler kılıçlarını sıyırarak bahçe 1 Londra, 13 ( A.A) balye mal kalmııbr. iade edllmlıtlr. 

Bunlar birdenbire Peygambere 1930 tarihinde ihraç olunan tah- laca müıterlmlz olan lngiltere bu ' 
L ı ı 1 "7134:,, numaralı b letlen "3,, ti - ' 
uücum edecek ve hapıi bı"rden vil ı"stikrazının neticelerinden ıene bizden ma a mamııtır · ı y '" parçaıı lıtanbulda birer parçası _·• ARIN,,JN l'AKVJ. aıı· 
onu parçalıyacaklardı, yavaı ı hahıeden M. Soovden, bu iıtik- ••uı•••••fl•••11•l!••••••••••••li• D n 
1 l :. hnınİ\.t •et çenberi :. Yalova, Zonpldak, ve tyar- l\1 t 
avaı yürüyor ve ayak ıeılerinl raza ait tahvilattan 60 mi yon bekfr de aablmıı ve dorl parçası ar 

1tlttlrmefe çahııyorlardı. Meı'ele 800 bin liralık miktarınnı naklen 5 Memleketin yavrularını bil- ! aatılmıyarak iade edilmlıtir. Senet CUMARTESi Senei 
çbok mühimdi. O akıam bu 

11 
ıatın ahnmı• v~ 32 milyonunun : gili, gürbüz yetlıtirmek, " Ya- : 01111 b d Reımiye "'15 Hicriye 

ftm 1 b • JO, "" - Ltra ila ete en 1930 1348 ._ e iydt. Yokıa Muhammet yüzde bet buçuk faizli hazine : rın ,, emniyet çen eri altına • 
•urt l b ı ı b d ı • ç k h f • "50430,, numaralı biletin "3 ,, Namaz vakıtJarı -b u ur va firar eder•e batka ono arl e mu a e e edilmiı ol- : almaktır. ocu a tasında 1 

lr Yerde filpheılz kU\'\retlenir duğunu beyan etmiı ve bu neti- : Himayei Etfale dyardım bu çen- 5 parçası lstanbul da hirer parçası Alafranga Alaturka 
\re nıuvaffakiyet kazanırdı. cenin ıayanı memnuniyet oldu- : beri kuvvetlen lrecektır. • Ankara, Ôdemit, İzmir Glreson ı. d. ı. d. 

Alı yatakta uyanık bulunu iunu illve eylemiıtir. =••••••••••••••••••••••••••••= ve Çal da satılmıı ve iki parçaııda G!ineı 6 ,12 GOneı ı 1,5 6 
•e bunl yor 1 "•1!••••••••••••••••••••••<1•~ 7' tr m. ıatılmiyarak iade edilmlıtfr. Ôyle 12,23 Ôyle 6,08 
YO d -;n Jaklaımaıını bekli- • u·· . y ld ~ ,............................ lktndi 15 ,4 3 İki d 

r u. am zamanı idi bı d • mıt 1 iZi • Beyazille tramvay makaıında ' n i 9,28 
bire Clıtündekt yoraanı •at: en : : N. 153 dükkanda tayyare : TİYATRO VE SİNEMA i Akıam 18,1 5 Aktam 12,00 
dofrularak )'•talının •·-·-...1_vkei .: Her çucuk yurdunun bir :. • ••••••••••••••a•••"ıaı•••• Yatsı 19,44 Yatıı 1,31 

..--... ll;Ml biletleri, kırtaıiye ve •••••• . 

b
yahn kılıcına sanlarak heybetli ! iimlt yıldızıdır. Fakir ve ki im- : umum gazeteler bayii Üsküdar Ha)e Sınenıada j -l_m_ı_ak __ 4_,s_2_..__lm_ıa_k_1_0 ... ,,_1_6_ 

lr ıeıle : Ktmılnlz? diye batı d İ aeaiz çoçukları düıünen H ma- : BU AKŞAMDAN lTIB"AREN 1 Şevval Kuım 
Bu oür l r ı. • yel Etf ale 2 i nisan Çocuk Hııf- •. b 14 128 

• •et ıe enler üzerinde t Al• Ek Q11ü : daıında Yardım, bu ümit yıl- : 1 er V QŞQVQn 1 .._ 
1
. 

[*] Aarbiıtanda ııcakta açık : ızlarını •önmekt d : ı t 'J ~iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_..;;;;;;o;;;=-.İİİİiiiii; 
Jerlerd 1 •••••••••• en mene er. •ıı------------- ·ı· J> l :Ungı·t· ~~~~~e~Y;•;;tı;;ı;;r;. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!~ w ••••"••••••••••••••• Mu mes~ _ı_: __ ~~t_ - - oes 

---- - ~-- ~ -~- - - Vay ~ .• ~B~l~z~iın~H~r;~st~o~e~fe!!!!!n~d~i~~n~e;y~e~u~g~r~a;.:d~ığ~ın~ı~b~i~lm~e~d~iğ~i;:k~iç~lln~~ ~~~~~~s~!:~r~a~~~a:m:ı:m~.~B~u~n~d!!!!r ~b~ir~y!!!:a:!n~lıı· 
...... ~" .... ? ( E ) Beyle ( z ) Beyi yan eı cı 

~74 ,. :. ~' · ile nereye gtdlyorıunuz Naıılıın · · d Diye aızlanıyordu. ( z ) bey 
0 ~ r Al 'LJJW- dostum Hiriato? Canım beni lanı- filan sanmıtlı. Bunun için ıç ın e 

l:J ftA (Al') i D iki elinı:ceplerlnin üzerine baıtır- anda korkak Rumun zafından . (" /Jw .,,_., İ/~_,, C ny· madınmi? Ben 1 
Y nı.. oıtun ııufade etmeyi düıünmiiıtilr. Ton-

~~ UUi7rLCH~ ( A;i) canım.. mııtı: lu bir ıesle : ' 
Hristo, alık alık ( Z) Beyin - Haydi be ıeytanlar, ltlıılze 

~~·. AYMA\111 d B d baıka çarpacak - Btik Hristo, aana bir tekli-
• 111 n · yüzüne Baka kalmııtı. Hangi gl in. en en f 

ı d i z mi diye a6y- im var· Eğer dogruıunu ıöyllye· 
( Ali ) Hangi eski dost .. adam- adam bu ama ın 

Tefrika nunıarası: 36 cafız ömründe böyle biri~i tanı- leniyordu. Tam otomobile yak- cek olunan •eni hemen lbırakı-
kla zaman (Z) Bey, birden tım. 

Çok canı ııkıldı. Blr binlik rakıyı 
IÖndermedln, canım. 

Dtyerekten Hriıtonun yolunu 
lceıtt.j 

ltrııto : - Beyim be~ efendi
illa oturdufu yeri ne bileyim. O 
arad · a •ırada bize gelir biraz otu-
~r llder • Yerini bilaem canım 
ıqrban C. 
be 1 ba • • •abını vererek ( E ) 
d 1 tında" .. Tmak istedi lıe 
ç~ E ) Bey daha açık g6z 
ınııu. , Hrtıtonun koluna ıtriver-

(E) be ı 
atrdıt J n teklifılzce koluna 

hıt ıören Hriıto, tatırnuıtı. 

Fakat kurnaz zabıta memuru he
rifi poliı müdi riyetine mahıuı 
otomobilin bulunduğu d k 
d arso aga 

0 iru çekiyordu: 

- Canım Hirlıto neden ürkü
yottun 7 Ş6yl p 

e erapalaıa çıkan 
ıokaia kadar yn.--.. _,. d 

ucuy'elım e •ana 
elendiden geUrdfJı:.im . h • yenı ava-
diıleri ıöyliyeceilm. 

Dedi. Hriıtonun kendini top· 
lanmaıına meydan vermeden 
adamcığazı çekmege ıötürmeıe 
batladı. 

( Z ) bey de arkadan ıelmiı 
yettımltti: 

mıyordu: laıtı rı ' d 
bire tabancasını göıter i: :-- Sor efendim. Bildiilm ıey· 

LAkin !. - Kımıldama •• Kaçayım ba- ıe ıoylerim. 
Diye lcekeleyecek, ıoracak ı 

ğlrayl- dersen kurt unu yers n • - bildiiln dl ı K olmuıtu. Kaç para eder, ( Z ) ... b 1 ıey r ıen ıı. e-
l Yürü miidirlyete .• A n ıunu çe- mal bey evrnden kaçmıı, nereye 

Bez çoktan Hrlıtonun öteki ko -
1 

D dl Şoförle ılvil memur ki 
t i ti r ye.. e · ıa anmıt? itle bunu ıöyle •• 
uguna geçm 1 · u. riıtoyu yakaladıkları gibi oto- H ı t 

Tam Poliı otomubilinln saat- ;--ı l k d r ı o otümobil içinde ıeri bir 
mobile çektiler. kapı arı apa ı- lıtavruz yaptı•, 

lerden beri bekledigl sokağa 

d l r - Allah bilir bilmiyorum be· 
glrll'ltler i : a ·Otomobil sür'atle tramvay yefendim.~ 

Şöför ve yanındaki ıivil me· yoluna .rıktı. oradan (Şiıhane) y• S b l 
( E) b biri ı y- '"' - uı, l iyonun. Madam 

mur ( Z) Beyle eyi n n dofru kaymağa baıladı. (El ) 
koltuklarına ıeçmlf oldukları eni müdlriyetde dır. ıenln 
halde otomobile dofna geldfkle- ( Z) Beyle ( E) Bey Hrlstoyu için o bilir dedı.: 
rlni ıörünce, hemen otomobilden aralarına almıılardı. Hristo yal- - Hanıi Eleni bu? 
atlamıılar, kapıyı açmıılardı. varıyor: - aen iyi tanının onun met· 
Hazır bekliyorlardı, Fakat Hrlıto - Aman efendim. Ben na- reıl. . {Devamı v.ttr) 



Başaklar! 
. • . Bu gün it ·odamdan çı

karken kendimi çok yorgun bul
dum .• Asabım gevıemif, dima
ğım uyuımuı; san'at kabiliyetim 
adeta ıönmüıtü •. Eserim, o en 
kıymetli son tablom bir iki güne 
kadar bitecek ! 

Ben günün ıah-eaerinl yara
tan adamım! Fakat ne yazık ki, 
basit insanlar, seviyeme kadar 
yükıellpte beni anlamiyorlar ! on
ların hepsine hıncım var' hepsi
ne ! onlar beni inkar ediyorlar! .. 

* 10 EybU 
Bu gün son defa olarak ese

rimi bir daha tetkik ettim ve 
fırçamın kudretine hayran hal
dım ! .. Bundan sonra bir az 
yatak odama çekilmek, yıpranan 
beynimi, hırpalanan asabımı 

dinlendirmek için ıezlonga hafif 
lbJr öğle uykusu kestirmek iste

dim. 
Fakat derde bakın ki atel

yemden diıarı çıkmak üzere ilk 
adımı atınca karım ellerime sarıl
dı ve beni sarsarak. 

- Zavallı san'atkfır kocacı
ğım! dedi. Sen artık fılerıni büs 
bütün bırakmalısın •. Sen bir az 
dinlenmez ve daha fazla yorulur
san, yarın kendini fırçalarının, 

paletinin yanında değil, bir tifa
hanenin çatısı altında bulacaksın. 

Karımın bu sözleri üzerine 
aklım baııma geldi . . Ve l ir 
sigara yakıp bir kadehte konyak 
yuvarladıktan sonra kediline ne 
demek istediğini sordum. Meğer 
zevcemin hakkı varmıı! çünkü 
ben if odamdan çıkarken kah 
kahlarla gülüyor ve ellerimi 
birbirine çarpıp dizlerime vura
rak, kendi kendime. Evet, evet. 
Ben bir dahiyim ! Ben bir 
üstadım!.. Diye haykırıyormu

ıum!. Şimdi geç vakit masa
nın baıına geçerek bu günkü 
hatıratımı yazarken düıünüyor 

ve gölüyorum : acaba ben deli
miyim ?ı •• 

* 6 /Jirinci te~riu : 
Bu ıabah Beyoğluna çıktım 

ve bazı dostlarımla görüıtüm.1 
Hepside beni takdir ve tebrik 

ediyor, alkışhyorlar ! Bu alkıtlar 
eserimiz zaferini ilan ediyor ! ... 

1 
7 JJit·inci teş1·i11: 

Dün akıam sahnede konferans 
verirken geçirdiğim heyecanı 

unutmıyacağım! ,Bu san'atin san
atkarın en a'lil heyecanı idi! .. Bü
yük adam ve dahi olmakta haki
katen fyi bir §ey değllmiı! Halkın 
alkıı, tebrik tufanı arasında 

az kalı bunalaçaktım! halkta da 
t1ıhaf bir itiyat var! san'atkarı 

daha görmeden alkıılıyorlar! 
Konferansım bittikten sonra 

sahneye bir kaç boı kibrit kutusu 
ve siğara izmeriti de attilar! ... 
lıte bunlar halkın tevvecühünü ve 
benim muffakiyiyetimi en bariz 
ve layemut ıahit ve delili idi!. 
Çükü malümya taıı meyvelı a~a
ca atarlar!! .. 

* 20 /Jil·i11ci te§rin: 
Eserin üç günden beri serğide 

teıhir ediliyor.... Şimdiden ma
samın üzeri kartlar, mektuplar ve 
manolyalarla doldu. Dinlenmeğe 
vakit bulamiyorum. Halk büyük 
san'atkirı görmek için kapımın 
eıiğine aşındırıyor! salonda ziya
retçilerin 111m yazmaları için 
bir defter açtırdım ! . Her 
gün gazetele benimle meşgul 
resmimi basıyor ve sütunlar tahsis 
ediyorlar! karımı telefonun ba~ına 
oturttum! Zavallı bir günde bir 
aylık santral ıitajı aördü ve sinir 
hastalığına tutuldu .. Sokağa çık
mak ta bir mes' ele olclu ! Beni 
görenler etrafımı sarıyor ve ben 
ayaklarım yerden kesilmıt bir 
halde omuzda gidiyorum · • Her 
gün çaylardan, davetlerden başı
ma hal geldi ! ! . Bu gün sergiye 
gittim .. Eserimin karıısında top
lanan kalabalık mephut ve hayran 
bu ıaheseri seytediyor ve beni 
alkııliyarlar! 

Tabloyu seyre okedar dalmıı
larki bent bile görmediler. 

Tablonun önünde iki alim ko
nuıuyorlardı. Yanlarına yaklaıa

rak kulak misafiri oldum ve anla
dımki benden bahsediyorlardı .. 

Biri soruyordu: 
- iyi amma! bu tablo nedir? 

Neyi gösteriyor? 
Öbürü cevap verdi : 
- Gayet basit dostum, buğday 

batakları! 
HASAN ILHAMI 

YARIN. 

Fatih Sulh Hukuk 11-
inci hukuk ına hlu ıue -
sinden: 

Müddei Asım B. vekili avu
kat A Süreyya heyin Silivri kapı
sında kara baş mahallesinde ta
vanlı çeşme baba tekkesi. s. mu-
kim Hacı Mehmet ef. aleyhine 
Silivri kapmnda kara baı mahal
lesinde tavanlı ı;eıme baba tek
kesi. s. 2, 4, 6, 4 - 1 ma bahçe 
bir bab hanenin ıuyuunun fzaleııi 
talebile ikame olunan davanın 
icra kılınan muhakemesinde me
zkur hanenin gayrı kabili takıim 
olmasından dolayı ıuyuunun iza
lesine 20 teırini evvel. 28 tarihi-
nde karar verilmiş ve yapılan te
bligata mubaıiri tarafından veri
len meıruhatda. ikametgahınızın 
meçhuliyeti bildirilmft olmagla 
temyiz etmek istediğiniz takdirde 
i~bu ilanın tarihi neırinden itiba-
8 gün zarfında mahkeme kalemi-
ne müracaatla hukuk usul mah
kemeleri kanununun 407 inci ma
ddesi mucibince masarifi giyabi
yeyi tesviye ve temyiz etmeniz 
lazım geleceği ve aksi halde hü
kmün kesbi katiyet edeceği be
yan ve tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

~ 

r:: . Jşte EIAstlkJ 
Kemerle· 

rin.Şali~ser~ 

Metin ve huswl blr trikodan ma· 
nıul gayet ıık_ Rousscl' kcmer{ball 
haıır nıodası mucibin'tc'l"siıcmat! 
lup tenasi"ıbü,kalçanıia' lctıı(;tl\·~ 
zarar et, ~ücudunuza ~;um~nklılc 
ve C'eV'tnlıyet verdiği gibif do~r 
durmanııı da tcnıin cdcr~ Mağnı~ 
lnrımııı , ıiyarct ve"musawcr~ka' 

taloğumuzu .ı. tal~ıfcJlnlz ıf 
Y. egane satıi"matiall~ 

Paristeki 

J·~ r 
fstanbul ~ubclcri: 
Dcyoğlunda : • 

Tünrl nıcydanıııda'\N~ 
11e istiklal caddcıindc No ~ 

Fiatı 6 !ıradan itibaren 

5~~§ 6 ~ 

Veresiye 
~ İzmir terzihanesinde son 

~ 
moda ehven fiatlarla, son . , y « derecede suhuletli ıeraitle ~ 

~ er~ek ve kadın kostümler ~ 
~ serıan imal olunur· f.~ 
tÇJ Ankara caddesi Vilayet !&. 
~ karıısında No. 17 • fQ} 
($"ı MUSTAFA ve KEMAL @:; 

'-'~~~§~~§~ , 

Zavall,ı küçuk vucudunu iz'aç eden bu öksürük 
• oğlunuzu 

CiDDEN KUVVETIEN DOŞOROR 
ve siz ebeveyni için onu tedavi etmek en büyük 

vaıifenizdir. 
Ona Krezival içiriniz. Lezzeti hoş olan bu 

şurup. mevadı muhatiyeyi 
ihraç ve en müz'iç ök
sürüğü az zaman z.ırfında 
teskin eder. Krezival in 

bütün ambalajları 
.. &,Av mark.ası· 

nı taşırlar. 

15 Mart 

·~+++++~~(ff)+(~)+~+~+~+~+~( .. )b~~t :t O" Ar LI BANKASI ~ i 
•!• SEl~~IA YJ~si : 10,000,000 ing·iliz lirası ~? 
~. ~ 

+!• İstanbul açenteHği - Telefon: lsta!lbul 1948 i' 
•:• Beyoğlu ciairc~i - T elefon Beyoğlu ] 30J 'j; 
•!• s d t 1° 1

f ..... ene a ve po ıça mukabilinde muayyen ve vadeli veya ~ 
•!• hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. ~; 
b ~ 
.ı. Tür~iye cümhuriyellnin haılıca ~ehirlerine ve memaliki // 
ı ecnebıyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf '' 
ı• emirnameleri irsalatı. ~ 
~ ı 
fi :••!•+:. -;• ı!,•!••:••.•o! .. !••.<>•:•t-:••!••!++:••!••!•~!••!••! .. ! .. ! .. )•!••!••:••!•• 
Ö~<sürenlere atranı ak ı Ekref11 

Nakliy t mü na kasası 
.. f ütün inhisarı umum 

müdürlüğünden: 
idaremizin Trakya için olan mamulat, yaprak tütün ve le'\'&' 

zımatına ait nakliyatı pazarlıkln ihale eJilccektir. TaHplerln biJl 
liralık teminat mektuplarile birlikte 17 /3/930 Pazartesi günü sB' 

at 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları .;e 

fazla tafsilat için Cibalide Levazım ve tıevkiyat müdürlüğiille 
müracaatları. 

R'A 
Arabcası ile 

· E İ JVI ,,i 
birlikte rürkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet pcıfa merhumun 

Lüğ-cıtı l{uranivesini havi 
Osman Reıat efendinin tahtı riyaswetinde bir heyet tarafından 

tertip edilm:ı. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 
tarafından tashih idilmittir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlisinin hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kağıdlm ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neırlyat yurdudur 

Yarın akıam ( ... ) liyatro
ıunda ıereflme bir müsamere 
verilecek ve ben de sahneye çı
karak san'ata dair bir konferanı 
vereceaim ! bir hafta sonra açıla
cak büyük sergide eserim teıhir 
edilecek l ah ne kadar mes'udum 
yarabbi 1.. Muharrirlerimiz, mü
tefekkirlerimiz çala kalem yazı 

yazıyor ve adam yetiımedfğinden 
san'atım öleceğinden ıikayet 
ediyordu ! 
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1ıte yarattığım ıaheser, bütün 
bu ba~ırap çağırmalara "yalan!" 
diye haykınyorl.. Bu gün ıehrin 
hurda iskeletlere benzeyen tahta 
evlerini gördüm .. Fakir mahalle
leri dolaıtım, açhk tle yüz yüze 
geldim .. San'atkar birazda psiko
loji ve sosyaloji bllmetll. Aksi 
takdirde muvaffakiyetaldik mu
hakkaktır. 

Akıam eve avdetimde o dere
ce neıali ve o kadar mea'uttumkl 
yataklarımıza cekilece~lmlz vakit 
yanlıılıkla zevcem diye ihtiyar 

- .. .. r 
bacımı opmuıum. · · · 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpaıa Hastahanesi Operatörü 

İstddal caddesinde }{us sefarethanesi karşısında 

Suriye han 1 10: 8 
TELEFON; Bey: 1615 

ım .... m:ıısaı•mmı_. ........................ .. 

Devlet Demiryolları ve Lim·
a n lan Umum" İdaresinden: 

Bir adet sabit buhar knzanı kapalı zarfla münakasaya konmuıtur • 
Münakasa 14 nisan 930 pazartesi günü saat 15te Ankarada Devlet 

Demiryolları İdaresinde yapılacaktır, 
Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 14,50 kadar komisyon kfıtipllğina ver
meleri lazımdır. 

Talipler mü:ıakasa ıartnamelerint (1 o) lira mukabilinde Ankarada 

Devlet Demiryolları, Maliye ve Muhasebe itlerinden, latanbulda 
Haydarpafa veznesinden tedarik edebilmeleri 

Emlak ve Eytam Bankası Umud1 
üdür .. ğünden 

Esas No. Mevkii 

168 lstanbul Büyükada Yalı mahal
lesinde Altınordu caddesinde 
19 numaralı 

170 lstenbul Beyoğlunda Şişlide 
Büyükdere caddesi 

Nevi 

Otelin nısıf his
sesi 25, 23, 21 

Atik 1Ocedit401 
numaralı bir bab 
garaj 

Bankamıza hissei f ştirak mul,abilinde devredilen gayrı 
lelerden mevkii ve nevileri yukarda gösterilen iki parça 
satııı müzayedeye konmuıtur. Müzayede bedeli pe<:indir. 

~ rJii" 
İhale 24 Mart 930 t~rihine tesadüf eden Pazartesi günüdür• rtJ 

zayede kapalı zarfladır. ihale Ankarada Banka idare Meclisi h~~s" 
ile icra edilecektir. Her birisine ait teminat akçası hizalarında gol" 
terilmi

1
§tir. Talip olanlar İstanbul veya İzmir Şubelerimize ınüraca~ 

la mufassal şartnamcmizi mütalaa edebilirler. .. 

Bu ıarlnamelerden bir tanesinin imza edilmesi ve teklif mekt~~e 
ları ile birlikte verilmesi ve zarfların ıartnameye muvafık ,ure .. 
k k oeta 
apatılması ve yevmi ihaleye yetiımek üzere taahhütlü olara P 

ya verilmesi icap eder. 


