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llal.·kt Tank IJ. 

• 
prım 

takım 

ları birbirinden ayıran, eyrı tutan 
ben değilim; birbirlerinin aslında, 
esasında ayrılık vardır: Harf 
fnkilabında fedakarlık etmek ve 
o yüzden himaye edilmek i~le nil-
mek noktasından .. . 

Yazı inkılabıad ... ç kmakta olan 
gazeteler, bir inkılabın bütün neti
celeri le kendiliğinden lcarıılaşmif 
olurlar; fakat bu inkılabı göre 
göre çıkanlar hal ve vaziyeti 
ölçmüı, biçmlı; düıünmüş, taıın

mıı, girdikleri itin akıbetindeki 
mea'uHyetl artık ıuna buna yük-
letmek hakkından vazgeçmtı 

olmıyorlar mıydı? 
Bu noktada ferağat lazımsa 

bu mesela 14 yıllık bir müessese
den evvel daha genç yaılılara 
düıer; adalet hissinin görmeğe 
alııık olduğu manzara budur.Mec-

listeki layihaya gelince bu, inkı
lap neticesi, inkılap vaztfesile 
bütçe zaruretini telife çalııanların 
görüıleridir. Ben bununla bera-

Büyük millet meclisinde, ga- ber esasta mevcut hf r adaletsizliği 
zetelere prim verilmesi hakkın- ~kaldırmak ıuretinde olmıyan 
da benim bir teklifimin müza- bu gibi inkılaplarda ferdin feda-
kere edilmekte olduğuna dair klrlıklarına umumun ortak olma-
bugünkü nushanızda gördüğüm aı hcap ettiği kanaatinde oldu-
yazının haberi vakıa hükmü hak- ğum kadar neıriyatınızı umumi 
kanlyete uygun değildir. fedakarlıkla kolaylaıtsrmak lüzu-

Büyük mecliste gazetelere muna inanırım. Gümrük resmin-
dokunan bir it konuıulduğu doğ- den zaten muaf olan gazete ka-
rudur; fakat üzerinde müzakere ğıtlarındaki bu istisna üç yıl ev-
ıeçen teklif değil layihadır hükü- vel ilga edilirken benim yazdı-
metin bir layihasıdır yalnız görün- iım encümen mazbatası meclis 
düiü gibi olmak llzım gelmez; dosyasında olduğu kadar dostla-
olanada, olduiu gibi göstermeliyiz! rımın da hafızasındadır. 

Vakıa benim bu mevzu tçin HAKKI TARIK 
bir teklifim vardır. Geçen yıl yeni ( V ) !. T ıümrük tarifesi yapılırken gazete ı arın /laka a-
kliıtlarının da gümrük resmi bir ı•tk JJ. in uwktubunu aitlik. 
lllisli artıyordu o arada yeni harf- Jt'akal mektupta ,oijs/crileu 
lere ıeçmit gazetelerin üzerlerJne 1 

• 
prog a -ismet paşaya: 

l'isliklerini ,!/üzlcriue 
Juıy kw m t.:. 

Yerli kömürlerimizin istihlak 

İsn1et pılşaya ithaf 
Ankara,21(BaımuharrlrJmfzden) 

edilmesi tazı . 
mdır.~Kömil r. 

. 
Bu mel!'llekelin talil yoktur. 

Her devre uymanın yolunu bi
len zorlu vatandaılar, kt>ndi
leri için bir istJfade yolu ara
mağa çnhıırlar. Çirk in hareke· 
tlcri yfızler lne çarpılacak olur
sa, diğer vatandaşlar arasında, 
mütekabil, el\ niyet \ ' C itimat 
hfslu i !rnvvetlenecektir. Bir 

talcım tufeyliler vardır ki, dün· 
ki ve daha evvelki devr:n ada
mları oldukları halde, bugün, 
yeni Türk inkılabı arasına ka
rıımanın, hulUI etmenin yolunu 
bulmuılardır. 

Bunlar, o, temiz havaya 
çok muhtaç olan çok pak mu
hitin havaıını bulandırmak
tan zevk duyuyorlar, Yahut, 
ondan, bir menfaat temin et
meye snvaııyorlar. Bu gibiler 
vatan v, ı'llillet muhabbet ve 
mefhumunu, kese ve mide te-
lekkisi ıekllnde tanımıı ve bu
na iman etmlı olanlardır. 

Memleket dedfklerf zaman, 
keselerıntlen b~tka, bir ıey ı 
düıünmedlklerl muhakkaktır. 
Milleti ağızlarına aldıkları 
ande, mutlaka, bir çıkarları 
vardır. lıte, bu fasileden bir 
takım vatan•ız bedbahtların, 
hAla, ıurada , burada tezvirler 
kalkııtıkları görülüyor, İfiti

liyor. Kendini bilenlerin, bu 
gibi dürüst olmıyan ve na-

mertçe dedikodua yapanlara yuı 
vermemeleri lazımdır. En küçül< 
bir hareketin, en acı ıeylere 
dayandığı çok defa görülmü• 
ve tecrüte edilmlt hadislerden 
değil midir? 

Bu günün Türkiyest, menfa-

cülerin bir 
müracaatı 

• r 

1 -
1 

Zon gultla k<la Ko:ılu 11uul11u J.·i)m ii rii 

lktııat programında kömür romorkör siparişleri yaptığı zaman 
ihracatına büyük bir eh mmiyet mazotla l:ullanılan romorlı:örler 
veriliyor. alıyor . Anadoluda birçok bele-

Aldığımız maliimı l« re d' ·ik tesisatı ycphk-
Zonguldak kö~ürlerini~ d~ha ları mazotla benzinle 
ziyade istihlakıni t em n ıçin yanan · l _r alıyor. Her yerde 
bazı tedbirler alınmııtır . Bun- buhar m esi yerine benzin 
lardan biri memlektimizdeki sınai makinesi kaim oluyor. 
müeueselertn kömür kullanma- Bu yüzden yerli kömürlerin 
sıdır. Son %aman\arda devlet sarfiyatı azalıyor. HGkömet Ereğli 
müeueıelerinden bczıları bile, kömür havzasının Jnkiıafı için 
buhar makineleri ye r ine benzin, bu gibi müesseselerin yeril kö-
mazoi makineleri lm\lf'.nıyor. J\'\Ürü kullanmasını temin ede-

Mesela Rüsümnt idaresi bile cektir. Buna ait bir kanun IA-
kömürle mütaharrik muhafaza yihası da hazırlanıyor. 
çatanaları alacağı y ( rde ıaatta Zonguldak kömürcüler blrliil 
17, 5 kilo benzin ya" n motörler de bu hususla lktısat vekaletfne 
almııtır. Liınan _t ir etinin yeni ?T-m~ac~lrniıttr. 

Ha ret hayret! 

aldıkları büyük zarar ve külfetleri e.ı;asa kaı·~t bir 1wkta da biz 
arttırmak reva olmıyacağını ileriye si>ylemek isteriz. \ 

at hırslarından azade kalmıı, 
hizmetkarlara muhtaçtır. An-
cak, bu fedakar ve ferağati 
nefis sahibi adamların ihtimam-

Kasaplar ihtikar yapmıyormuş ? 
Buna siz de hayret edin biz de .. Ka
sap cemiyeti katibi matbaamıza 
gelerek gülünç bir şekilde bizi 

tehdide kalktı. 
•ürdüm ve, tarifede gümrük res- Jlakkt tal'lk /J. İli bu /ek-
blni kaldırmıyor, azaltamıyorsak 

lr ıazeteyl yaıatacak miktarda lıf'i ?J<lZ<li.fit j/edis 1'UZ/lf1-

:~ketelere aelecek kağıdın güm- nwsiude resmen 11a:.ılulw. 
u reımınden, bir kaç sene latis-naıını tekli6 ettim. Bu teklifi IJinaeualeylt ica J> Nf.n·.w~ 7'a-
encünıende, encümen ve hükumet rtk /J. iu yaz<lı,<jı lnı te/ı·fi
Milzatkere etu. Şeklini değiıtirdi. r.,·ıı a,11111111. 11r,.~ı·Nlcri:. ll1tııa 

ec is, hey' eti umumiyesini kabul I ' ' ~ 
kttt,d; l&kın maddeler çıkmac!ı, ccoap neril'ler mi! Aksi tak-

a ı. 

Harf ditde bu gibi §ClJlm·c bil· isinı 
olan lnkillbında çıkmakta 

- ıaaetelerle ondan sonr çıkan- vm·iyorlar:uı yalan! 

LonJ::da Denizler silahının tahdidi 
konf eransınının halli 

- Bütün Denizlerdeki suları çekip kurutmak lazım. 
Bu taktirde ne deniz kalır. Ne de tahdit edilecek dehiz silahı. 

J • 

larlle kendine gelebilecektir. Evvelki günkü nushamızda baıında 25 kuruıa 7 ,5 kuruı gibi 
Aksi takdirde, uzun müca- bazı kasapların ihtikarı yüzün- hüçük bir para daha ilave edesek 

deleler neticesinde, zaten ga- den etlerin fahiı fiatle satıldığını kar yüzde elli olur. 65 kuruı ma· 
rip, kansız düıen vatanı hır- yazmııtık, bu haklı yazımızı oku- liyet flaUne 25 kuruı kar. Hadi 
palamağa çalıımanın zararları yan kasaplar cemiyeti katibi um- biz buna ihtikar demiyelim. 
da pek büyük olacağına ıüphe umisi lüzumsuz bir asabiyete ka- Ey zavallı halk, ey bari! Bari 
edilmemelidir. Kendini ve pılarak dün matbaamıza geldi. sen buna btr isim bul, çün\; i ka-
gittiği yolu iyi bilen her " ihtikar filan yoktur, hiçbir ka- saplara göre bu ihtıklr değll 
vatandaıın evveli, kendi sap böyle bir ıey yapmıyor. " gi- cuz'i bir karmıo. 
vicdanına sonra kanunlara bi bazı ~lö:ler söd'yl~i~ğer benim Bu vaziyet karıısında zavallı 
kart• saygısı olabilir. Bu gibi- Ve ı ave e er fakir h alk k •tt · k k dediklerimi harfiyen yazmazsanız ı e_sıne ac~r en a• 
ler için ıuurlu bir pervasızlık- hk gfdece~im dedi. Bu sap cemiyeti katibine tunları da 

h b b l ! ma emeye ıs b d . .. l k tan da a ta ii ir ,ey 0 maz _
1 1 

- lerken kendisi Ir e soy eme ten kendimizi alamadık 
b k ı so ezr soy M hk Bize, ugün, uyanı , sam - tı ve etin altmıı bet a emeye gitmekle bizi tehdit 

l b
'l hesap yap _ 

mi, ıbiribirini sevmesin ı en kuruta hasaba malolduAunu soy- etmek biraz gariptir. Hak uğr-
vatandatlar lazımdır. Buna di Kasabın da mütleriye bunu unda hakikat uğrunda biz her 
kani olmadığımız birlbirimlzin 

90
• kuruıa sattığını ilave l'de- yere gitmesini hilen adamlarda-

arkaıından kuyusunu kazmağa rek bu karı meıru gôrdü. Biz" mz. Mahkemeler ki hak ve haki• 
çalııtığımız müddetçe, mem· doğrusu hu sözler karııaında hay- kat yeridir. 
leke tin ve medeniyetin ken- retettik. Çok uzağa gitmeğ hacet Bu da kendisinin iyi bil• 
dine gelebilmesi imkanını yok arada kasabın aldığı okka mesi lazım gelen bir noktadır. 
kendlellerimizlekaldırm~,yok ~~~~~~~f~~~\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l k ı tufeyliler , esatçı ar zümresi man, hasta memleketin dolgun 
etmiı oluruz. nkar etme n ye 

k türemtıtir · Bunları bir tarafa izdıraplarla inliyen, hırıldıyan 
yarar i... l b 

h 1öyledikleri e ö ür tarafta göğsü üzerine ço-kmu-· olan ' 
Türkiye, bugün er zaman- ır 

ht tır alay ederek, ikl yüzlülük eden kabuslar ortadan kalka cak, 
dan ziyade ihtimama mu aç • ahlaksızlardır. 
B lhti h r Vatandaıın biz de rahat edeceğiz, me ,.,,-

u marn ' e Iıte itlerlmlzin çıkar yollar-
kendine düıen kısma alt olma- leket le selAmete erecek, 1

'-

ııdlr. Bir takim b
ilir bilmezle- da, emniyetle yürümesini isti-

k b b 
let te hafiye ruhlulardan teve t-

rio bulandırma~• çalııtıkları yona u gi l bedbahtlara yüz • l i b t 1 hüme düımekten kurtulacak-
çalıımakta faide gordüklerl, 1 vermeme iy z; un arın söz erini 
millet ıılerinde sağlam ".trar dinlememeliyiz. Hatta, müfait- tır. Har ıeyden zly!de, metin 
v rmek ızdirarındayız. lerin anlatılması için blriblrl- ahlak ve zorlu seciye · · · · 

Son günlcrde __ ,,11g~emnmeli'•.lbllirı...ı...lmİİiİİzileliylİaİİrİldliİımlİlllİleiltmiiiıfelllljyiiizİii.lıİOmzmaİıl-•••••-••AmRİFılııl•O•R•U•Çiıılı~ , .............. ~..:ı 



Sahife 2 

Anadoluda yarın 

Kurtuluş günü 
~<·-

Erzurum, 11-3-930 

Erzurumdan gecikmittir : 

Bu gün Erzurum; kurtuluıu
nun "12 inci yıl dönümü" bayra
mını yaptı. Çarıı pazar kapandı. 

Mahalleler boıandı, Bütün esnaf 
ve ahali vali Fevzl Beyin tertip 
buyurdukları ıenUğe ittirak et
tiler. 

Merasime saat "11" de Lise 
Türkçe muallimi Sıtkı Beyin nut
kuyla baılandı, onu bir genç za
bitle liıe ve muallim mekteple
rinden birer talebe taklbetti. Li
ıeli genç 13341- 1918 senesinde 
en feci mezalimi Erzurumlulara 
reva gören Çarları kahrı lanetle 

andı, ve onların bizim sultanlar 
gibi mllletlerlnin arzuları hllaf ı-

na bizimle güttükleri düımanlığa 
mukabil yerlerini bu gün bizimle 
en yakın dos olan Sovyet cümhu--- ·----
rlyetine terkettlklerinden ve her 
iki kom§U genç cümhuriyetler 

arasında kökleıen dostluğun ilel
ebet payidar olacak kadar aağ

lam ve muhakkem olduğundan 
bahsederek çok alkıı landı. 

Nutuklardan ıonra resmi ge
çit yapıldı. Bu defa da en ziyade 
Kız muallim mektebi talebesi gö
ze çarpivordu. Üç sene evel ka
feı arkaıından parma~ını kimse
ye göstermiyen, Ehramıız (1) ka-

pı bititik komıuıuna gidemlyen 

Erzurum kızları: noksanıız bir 

askeri yürüyüıle geçit ve bütün 

nazarları kendilerine çevirdiler. 

O eınada ıu vazlyet epeyi tuhat 

oldu; Tekmil kızlar glylnlı itiba

rile yeknaıak, hepıinin saçları

nın kesik olma11 da yeknasaklığa 

daha iyi bir oekil veriyordu. Fa

kat en ıon manganın ıon neferi

nin boynundan ıarkan koca ko

ca iki örük saç her kesi güldür

dü. 
Erzurumda bu yıl havalar 

ıtmdlye kadar hiç vuku bulma

mıı bir ıekilde iyi gitti. Her se

ne bu zamanlar, her yer kari a 

örtülü, münakalat munkati, ve 

ÇArtılarda ancak kızaklarla ge

zinmek kabil olurken bu sene ıe

hir hiç kar tutmamııtır. 

Havalar da o nisbette sıcak 

geçmekte, tiren ve otomoblller 

blla müskf lat gidip gelmektedir

ler. Ba:ı.ı yaılı çiftçiler bu vaziyet 

kar1111nda sonbahar ekinleri için 

oldukça endiıe göstermektedir

ler, "Güzlük dondurma" denilen 
bu tohumlar henüz bitmeden kar 

kapatmaz ve dondurmazsa top

raktan fıtkırmaaile beraber ge

celerin tiddetli ıouğuyla yanarak 

bir daha bltmlyeceğl ihtimalini 

ileri sürüyorlar. 
Gelecek mektubumda vilaye

tin varldatındah imar ve inıaa

tından hahıedeceğim, 
SADİ KEMAL 

~····~·····················~ 
: Umit Yıldızı = 
• H • • er çucuk yurdunun bir • 
• .. 't ld • : umı yı ızıdır. Fakır ve ldm· : 
1 sesiz çoçukları dütüncn Hlma- : 
; yel Etfale 2-J nisan Çocuk Haf- : 
: tasında yardım, bu ümit yı\- S 
• 1 .. k • • dız arını sonme ten meneder. • 
=•••••••&••••••••m•••••••••••= 

YARIN 

_Eeneli matbuat hühs3'arJvefelf ra.l/ar 
) 

Macar 
~~<·-

ıJ/. Valko Ankaraya f!eb/ıor 

Ankara 21 (A.A.) 
Hariciye vekikiU M. Valko 

Tevfik Rüıtü beyin ziyaretini 
iade için bugQn ankaraya hare
ket etmiıtir. 

Anarşist 
--Ho-'°"4<-

Rir 11uıkale yii:Ji11den iki 
sene hapis 

Paris 20 ( A.A) 
St Denls belediye meclisi aza

sından iki zat ile bir komünist 
gazetenin müdürü, askerlik aley
hinde tarikatte bulunduklarından 
dolayı ikiıer ıene hapse ve lkiıer 
hl n frank nah ti ceza tediyesine 
mahkQm 'edilmitlerdir. Liberter 
gazetesi muharriri, Klemanso' -
nun vefatının ertesi günü anerıiat 
bir makale neırettiğinden dolayı 
iki ıene hapse mahkum olmu§tur. 

11/·ansı~ l'unanistan 
ro·asmda 

Atlna, 21, (A.A) 
Franıız - Yunan muvakkal 

ıureti tasviyeıinln imzaıından 

ıonra kat'i bir itilaf akdi zımnın
da baıkaca müzakerat cereyan 
edecektir. 

f1·llnstz meclisi nwl/wuınuula 
Paril, 20 (A.A.) 

Meb'uıan mecliıinde hükômet 
Uhey itiliflarının ve Yunğ pla
nının tasdikına müteallik projeyi 
tevdi etmittir. M. tardieu ayan 
ve meb'usan meclislerinin Fran
sayı borçlarını tediye ile mükel
lef kılan kanunu kabul etmiı ol· 
duklarını beyan ve bu aün tah
ıtlahnı temin edecek bir projenin 
ır..evzuubahı olduğunu ilave et
miıUr. Young planı mükellefi
yetlerin ilk kısmı fJlen yerine 
getirildiği gün canlı bir hakikat 
olacaktır. Mumaileyh ıözüne de-

vamla Mayıs ayı en iyi ~eraitl 
arzetmekte olduiundan Lfıhey 
itilaflarını 6 Nisandan evvel tas
dik edilmesinin ehemmiyetli ol
duğunu ve bu tarihte beynelml· 
lel bankanın teıkil edilmft olaca
iını söylemlıtir. 

Bir takrir 
->~< 

M. Balfour 
-·~·--

J/afiJ'{(Sllll lebcil ediyor 
Lendra, 20 - (A.A.) 

Avam kamarasında bir çok 
hatipler müteveffa M. Balfour'un 
hatıraıını tebcil etmiılerdtr. IBil
haaaa, M.Macdonald, M.Baldvin, 
M. Lloyd George müteveffanın 
sevimli ı ıahsiyetinden cesaretin
den hıtabet kudretinden, cemiyeti 
akvamdaki hizmetlerinden beh
setmiılerdfr · 

M. Lloyd Georgo, bahrt kon
feran hayat ile rnernat arasında 
olduğu bir sırada hükumet bir 
mağlubiyete uğratrnak ve onu 

zelil bir mevkie düıürmek iste
mediklerinden dolayı liberallerin 
kömör madenleri kanunu proje-

sinin müzakeresi esn"-sında hü
kumeti kartı her türlü muhale
fetten iıtinkaf edeceklerini beyan 
etmittir. 

Tuz resmi 
_.~-

/Juna karşt 6' ıVbunula 
sildllsız isyon nu? 

Delht, 21 (A.A) 
Gandi'nln gayri nıüıellih tta

ahizlik hareketine baıladığı ta
rihten l:>u güne kadar bir hafta 
geçmit olmasına rağmen memle
ketin mütebaki akıamından alınan 
haberler batka yerlerde hiç hır 
mukavemet hareketi görülmem it 
olduğunu bildirmektedir. 

Ahmet abat, 21 (A.A) 
Zannedildiğine göre , Hint 

ittihadı kongreıi komiteıi, 6 Nı-
ıanda bütün vilayetlerde umumen 
tuz resmine kartı gayri müıelltıh 
itaatsizliğe baılanmaaı teklifini 
tetkik etrnektedir. 

/Jir enıinuunede ne deniyor'/ 

Buonnos Ayres, 21 (A.A) 
Neıredilen bir emirname. ti· .. 

mendifer servislerinin muntaza
man icrasını emretmekte ve 
kumpanyalarla ameleden arala-
rındnki ihtilafı 8 saat zarfında 
halletmeleri talep edilmektedir. 

l119iliz ban/uıst /i'atl<n·l 
Londra, 20 (A.A.) 

İngiltere bankııeı, iskonto fi
yatını yüzde dörtten 3 buçuAa 
indirmittir. 

z 

1 Ka~~?.~un 
Ananı kaınarasuula11 halktan 

biri f>jj!Jle bafjwdı 
Londra 20 ( A·A ) 

Avam kamarasında kömür 

madenleri kanun layihasının mü

zakeresi esnasında halka mahsus 

tribünde bulunmakta olan bir 
adam kamaranın orta y~rine bir 

paket risale atarak kahrolsun 
emperyalistler kahrolsnn amele 

hükumeti diye bağırmıştır. Bu es

nada bir kadın da keza bir takım 

risaleler atmıı ve mevkuf Hint

lileri serbest brakınız diye bağır
mııtır. Müzakeratı ihlal eden bu 

iki ıahıs hemen dııarı çıkarmıj-
r 

tır. Risalelerde bir seneden beri 

Merutta mP.vkuf bulunmakta 

olan amele sınıfına menıup 31 

liderin tahlisi talep edilmekte idi. 

ltalya 
Sai'l"/ı N urettc ıniktart 

bildİl'lllt!JOl'lll lıŞ 

Londra, 20 (A.A) 

Bahri konferanıın maruz bu

lunduğu en l:üyük müıkül, bal

yanın tonaj miktarına ait erkamı 

ıarih surette bildirmekten istin
kaf etmesidir. 

/Jalddt luısltnıch>ı·i, idare 
hcy'eli intihafn dii11 yaptldt. 

Balıklı Rumhastaneleri idare 
hey,etl intihabatı, düu, saa 14 

ten itibaren, Galatada, Mili~t 

hanındaki idare merkezinde icra 

edilmiştir. 

İıtanbulun muhtelif mıntaka
larından gelmeıf icap eden 49 

müntehibi sanidan 45 intn ittlra

kile ekseriyet temin edildiğinden 

intihabata baılamıf, atide ismi 
yazılı olanlar ekseriyetle ve reyi 

hafi uretile intihap edllmiılerdir. 

İntihabatta , polis, kısmı siyasi 

müdürü Şinasi ve Galata merkez 

memuru Ihsan beyler bulunmuı
tur. 

·ı k t Dotor Andon Nikolainis, Dr. 
1 r{ a 1\ lsSari Manoel oğlu, Dr. Aleko 

İstanbulda (Yarın) gazetesi 
h b Adosidis, Avokat Kürkçü oğlu 

Memleketimizde 
->~C·-

Je kadar topl'lık ekiliyor? 
Tutulan bir istatistikte geçen 

senelerde 1, 751 ,239 dönüm araı:I 
ekilmiıtir. Bu miktar nüfusu unı· 
umiyemize nisbetle 0/ 0 67 derece· 
sindedir. 

Vasati olarak her ıene ınenı· 
leketimizde her nüfus 25 döniirJl 
ekmektedir. (bir dönüm 918 me
tro murabbaı itibar edilmlıtir·) 

1927 ıeneıinde fae 43,637,727 

dönüm arazı ekilmittir. 
1927 senesinde ekilen hubu-

batın miktarı ber veçhi alidir: 
Buğday 22,383,718 döniifll 
Çavdar 1,746,638 ,, 
Kaplıca 834, 737 · ,, 
Fasulya 319,494 ,, 
Nohut 280,950 ,, 
Bakla 213,719 ,, 
Patates 135,805 ,, 
Pirinç 110,282 ,, 
Mercimek 104,597 ,, 
Soğan 94,390 ,, 
Börülce 11, 9 3 3 " 
Sarımsak 9,289 ,, 

Bunların mecmuu 326,244,528 
dönümdür. 

Sanayıa ait nebatatın mıkt~-
rı iıe : 

Pamuk 991 ,279 dönii111 
Tütün 790, 767 " Susam -i60,050 " Afyon 169,662 " Pancar 86, 776 n 

Keten 65,343 " Safran 767 " 
Bunların mecmuu 2,581,642 

dönümdür. 
Hayvanların beslenmesine aft 

zeriyatın mıktarı ise : 

Arpa 10, 103,598 dönüm Yu
laf ve sairenin ekildiği arazinin 
mıktarı 14,827 ,559 dönümdür. 

Yani umum zeriyat 43,655,729 

dönümdür. Bu suretle 4,0oo,ooo 
hektar arazi ekilmittir. 

--•--CM•--
ıJ/ii re{tede petrol a l'l]/Orlal' 

Müreftede, bir fen heyetlı 

petrol aramak üzere tetkikata 
baılamıştır. Burada petrol bulun
duğu muhakkak görülmekte ffe 
de, petrolun mikte:rı da tayin ed
ilmek üzere tetkikat yapılma•I 

zaruri görülmektedir. 
.........•.............•...•• , 
: Enınivet çenberi ~ 
• w • 5 . Memleketin yavrularını bil- i 
: gili, gürbüz yetiıtirmek, " Ya- S 
: . rın " emniyet çenberl altına 1 . -: almaktır. Çocuk haftasında -_ 
: Himaye! E tf ale yardım bu çen· ! 
: beri kuvvetlendirecektir. 1 
=····························' 

'!d*M 
,,, 

lliyancli vataniye mi? 

Berlin,20 (A)A) 

namına Abona yazan iç f r 
Lazariki, Anğelidis Hristaki, ı 

memururnuz yoktur· • 
k b lstemaf Zihni, Muhendis Viktor 

Emlak ve Eytanı 
Bankası 

Alman hükameti, Turingen 
hükômeti zabıtasına muhasas 

olan parayı irıalden vaz geçmi§ 
ve timdiye kadar bu namla gön

derilmiı olan paraları lmprator· 
luk propagandası yapmıt olmak

la it iham edilen Turingen hükô
meU Soıyalist ve Naııyonalist 

nazırlarından M. Frick'e kar~ı 

bir hiyanetı vataniye takriri tevdi 
etmiştir. 

lhtildscı l>an/;a miidiiril 
Haguenau ( Aıağı alıaa ) 21 

(A.A) Yüz bin frank ihtilas etmtı 
olan banka müdürü teslim olmuı
tur. 

Gerek bu namla ve gere aı-
h Atamandidis, Marko kalfa, mi-

ka vesilelerle herkim her angi 
t d nıar Kompo Bapa. tücardan 

bir müesseye müracııa e erse, 
İstelyanos Kümürcü oğlu, Haramüracaatının katiyen nazarı 

itibara alınmaması lazımdır. lambo Ağniyadis, Niku Karaman 
Aynı zamanda heman latan- 0ğlu, Borlu oğlu Bodosaki, Eliseos 

bul (42413) e telefon edilmesi itoıidis efendiler. idare hey'eti 

reca olunur. azalığına; 

Çünkü bir takım adamların Nikolaki Lağotis,Papa Teodor, 
gazetemiz namına öteye beriye Y amakakı, Mikalaki, Aleksandr, 
müracaat ettikleri haber alın- Papa Nikita, Mihalakl Papa 

mıştır. Dopulas efendiler ihtiyat fazalığa 
Bu gibi müracaatlar idareye E 

haber verilmezse idaremiz hiç paminonde Pantazidfs, Anderya 
bir meı'uliyet kabul etmiye- lstefamidlı, lıya Matopulos, efen· 
ceklir. diler de mürakabe heyetine in· 

tihap edilmi§tir. 

Sermayesi 20,000,000 Türk lirası 

İhtiyat akçeleri : 

7 54 ,()()() Türk Ltraıı 

İNSAAT ve EMLAK , 

üzerine müsait ıerattle 

ı~ara ikraz eder 

, B clatı Bil umum anka muaırı 

latanbul Şubeıl Bahçekapı 

Telefon lstanbul : 3972 --· -



~2 Mart 

Piyos 
nasıl 

kimdir, 
para 

(Dünkü 

T ashth ve itizar : 

millet zararına 
kazanmaktadır 

nuıhadan devam) 

YARIN 

-}~··-

Kabine i.~ti/'a elli - l/eniiz 19 Mart 1930 taı·ihlt nüıha

lllızda 1 O numaralı cevabımızın 
baı tarafı sehven noksan dizil
ıntı olduiundan do~rusunu yazı
yoruz. 

taraftan da kontrol kanunu muci
blnçe hükumet nezdinde kefalet 
akçesi depozito etmeğe mecbu-

ruz. 
C - Hayat sigorta itlerine 

"/~af>14[ olun nıa<lı 
Bağdattan yazılıyor: 

Bundan evvelki mektubmda 
İngiliz memurlar yüzünden Irak 
kabineıile İngiliz fevkalade kuml
serliği arasında zuhur eden ihtilaf
tan ve bunun halli için çalıııldı 
ğından bahaetmitUm. 

C. Bunun için boıuna zahmet 
ediyorsunuz bu gibi haller vuku-
unda l yapı acak muamele hak-
kında ıeraitl umumlyede ve 
ticaret k d l anununda mühim mad-

e er vardır· Bunlar kafi iken 
ve b· l ri koy e feylere lçtiıar edenle-

inkiıaf verdirmek için ne suretle 
çalittığınızı hayat tılerlnl tatil 
eden ıtrketlere ticaret müdiriye
tlndan yazılmif olan tamimler! 
geçenlerde beyan etmiıtik. De
poılto ettlflniz esham ne kadar-

dır retrosesyonerlerlniz 20,000, 00Ü 

göndermiılermidir. 
22 - Şu halde bazı hayat 

sigorta ıtrketlerl tarafından gös
terilen endite nabemahaldtr. 

n ıımı _ l azamı sigortacılarca 
... a liın b ı ._ u unurken ulu orta her 
.:eıten n h 
t 

1 P elenerek tahkikata 
eve11iil 

r
- etnıek siaortacılığı öldü-
ur tlc 

d 
ıc. 

1 
aret böyle ıeylere müsait 

egl dir. ,,. 
tyosun Taymise verdiği 

ceva1>l . ' . . ar sıqortacılar <"aıreı 
merA·eziyesİwleki beyanatma 

ll!J lltoyor 
20. Ve böylece itlerin yüzde 

onunu kendisine tevkif ederek 
Yüzde doksanını milli ve ecnbi 
tirketlere terk ve tevzi eder. 

Mllli Reasürans komisyon 
farkı üzerinden bir temettü te
inin ettlgl gibi ayrlca sigorta 
itlerinden dahi mühim bir kir 

Yapabilecektır. 
C. Geçenlerde milli Reasü

ransın tarzı idaresi hakkında 
neırettlilmlz tetkikte haddı ma
fuzdan bahsetmiıtik. 

Plyosun bu beyanatından Mi
lli Reasüransın haddı makfuzu 

Yüzde on olduğu anlaııhyor bize 
ıöre bu mıktar vasatıdar. 

Bizim bildiğimiz milli Reasü
rans aldığı itlerin yüzde 8-3-4ici 
uhtesinde tutmak tadır. ı 

Bu böyla oldufu halde hesap 
Yaptıiımiz vakit yüzde onu esaa 
ittihaz eedceğiz. 

l 
Komisyon f a.rklarını yukarıda 

an attık. 

C - Bu hususta vermekte ol
duğumuz fenni izahata ilerde de
vam edeceğiz. ( Deyamı var ) 

·····p~~·~;···-,;i;;;~;;····· 
• - •)İ'<O>-\(. - · 

Elı~1deki n1cnkul kıyınet-
lerı na kte tahvil edecek 

Yunan hükumetinin Fener ki
lisesine gönderdiği tahsisat, büt
çedeki açıkları kapamağa ve bo
rçları ödemeğe kifayet etmedi
ğinden, Rum baı papaslığı mali 
bir sıkıııklığa duçar olmuıtur. Bu 
sebepten dolayı, Fener kilisesinin 
muhtelif bankalarda mevcut es
ham ve tahvili.tlarının, paraya 
tahvil edilmesine karar verilmiı
tir. Bir milyon lira.ya baliğ ola
cağı tahmin edilen bu para ile 
ktlisenin harice olan ve 200 bı~ 
lirayı mütecaviz bulunduğu söy

lenilen borçları ödenecek, müte
bakı kısmile de bütçedeki diğer 
açıklar kapadıldıktan sonra, Rum 
baı papazlle sair rüesayı ruhani
yenin tahsisatlarına zam yapıla

caktır. 
--· ...,.,..,,. ____ -

Ankaı·ada Lehi~·tan Se(a
rethane8ine ait yeni bina

larm rcsıni kilşa<lt 

Her iki taraf kendi noktai 
nazarında ısrar eyledlklerinden 
heyeti Nuzzar istifasını Krala tak
dim etmit ve reisi Nuzzar tarafın
dan zirdekl tebllAı resmi netre

dilmittlr. 
" Heyeti Nuzzar tetekkül etti

ği zaman Devlet tılerlnln ııörül
mealnde mucibince hareket etmek 
üzere kendisi bir program tertip 
etmitti. Bu günlerde programın-

dan bazı maddelerini tenflz husu
sunda önüne bazı mevani ve müt
külat çıktığından ve heyeti Nuzzar 
kendisi için vazettiği brogramdan 
rucu etmek lmkAm olmadığından 
Kral hazretlerine latif asını tak
dimden baı ka çare görmemlt ve 
latif A etmiıtir. 

Bu latif anın eıbabına daire 
Bağdat Taymis ııazetesinde neı

rolunan kehanetler uydurma 
ıeyler olup sahi değildir. 

Reisi Nuzzar Naci paıa Sü
veydl Kabinenin istif anameslni 
bizzat saraya aötürüp takdim 
etmit ve Kral henüz istifayı ka
bul etmemittlr; bu tattfayı mü· 
eddi olan ihtilafın halli içln ıarfı 
mesai edilmektedir. 

Kabinenin programından sap
ması imkanı olmadığı ve maıa
rifte iktHal ve mümkün olduAu 
kadar ecnebi memurları ihraç 
huıusatını temin etmedikçe büt
çesini takdim etmek istemediği 
cihetle buhranın izalesi pek müt

kül görünüyor. 

namenin hiçbir yerinde bir teY 
zikredllmemlttlr. Bu, bankaya 
mtll1 olmaktan ziyade beynel
milel mahiyetini v~rmek için 
kasten yazılmamııtır. Çünkü b ir 
merkez bankasının mükerrer 
lıkonto flatı yalnız memleket 
dahilinde flat ve itiberın nlktarı 
üzerine teılr eden bi r vaaıta 
değil, ftatlerde müta \i .. lt .ı.ıtk vü
cude getirerek muht~tıf pıyasa

lar arasında olduğu gibi mil
letler arasında da altın <ereya
nına tesir eden hır • rachr. 
Bir aaırlık eski uıult E- n'lü-
kerrer lıkonto ffattnde b!r t4 vf' nı 
altın celbine ayni zamanda da 
memlekettan altının çıkarılma
sına vesile olur. 

Beynelmilel Tamirat Bankası 
memleketsiz bir bankadır. 

S.hıfe 3 

Anlayamadığımız bir nokta 
Varsa diğer sigorta itlerinden dahl 
:\ihtm

1 
bir kir temin edilmesi 

ese ealdtr. . 

Denıek Avrupadan retroıeı
Jon •ureUle iı alacaksınız. 

Ankarada Lehistan Sefaret
haneıine ait yeni binaların re
smi küıadı münasebetile mahı 
halin 18 inci aünü LE'hiatan Sefırı 
mösyö Kazimir Olıovski cenapları 

Asıl mühim olan cihet, ihtila
fi mucip olan İngiliz memurları 
mes'elesinde fevkalade komiser
lik israr eylediği takdirde kabi
ne teıkillnl kabul edecek kimse

nin bulunacaiıdır • 

Eğer bankanın sermr.yesl ken-
~~~~~--~~~~~~~~~~ ~ ;.--=::; -, 

\ 
dtr ~ tayanı dikkat bir mesele
lll\if illi Reasürans aldığı itleri 
~ redatını beyan etmeden kom-

nyi ıuvi d- R - • tlrk~ı 1 o easuransla tdiğer 
"''ere dolayı veriyorsa da bundan 

zarrır 0ı;:zk~r [ılrketlerin muta
Milli R ~11 1htimali yoktur çünki 
De easuransın müdürü Mösyö 
· rrıeıtral kuın aynı zamanda İsviçre 

Panyaaın Piyo d b ın murahhası ve 
s a u tıd -h alak la e mu im miktarda 
aaı o n O Geleli niyonun vekilidir. 

m oradan l 
bilmukabele f a •nacak itlere 

arıt k 
detayıız it ver .~panyalarda 

ecealerl tab 
ilkin nezdlerlnde ildir 
kontrol edecek kendilerini 
varmıdır. murahhaaımız 

Aldıkları itlerin Gze 1 d 
k 

r n en 
ota suretlle bir mlkdarı -u .... ay-

Jenenl bize devredeceklertne da-
ir kendilerile mukavele yapıl
lllıtdır ve depo olarak uçuratın 
Yfızde kaçını hifz edeceklerdir. 
k Avı dö ıinlstrilerl tetkik hak
i 1 varmldır bu gibi itlerden Mil-
l Ve Bozkurt gibi lllerude zarar 
edil b memek için icap eden teda-
dl~k alınmıımıdır. Bunlar nazarı 

1 ate alınaçak meselelerdi. 

ve madam Olıovska tarafından 
hır ziyafet verilmiıtlr. Ziyafeti 
mütakıben verilen baloda takri
ben iki yüz davetli hazır bulun
mııtır. Hazırun miyanında Türk 
hükumetinin murahasları Harici
ye vekaletinin erkanı. Büyük 
Millet Mecltsinin azası, ecnebi 
Devletlerin sefir ve elçileri , mat
buat mümesilleri ve senaie ile 
umurı maliye ve ticarete men
sup zevat nazarı dikatı celp 

edıyordu. 
Türk - Yunan muhtelit müba-

dele komlsyonı reis ve azaları 
ve duyum umumiye vekilleri da
hi hazır bulunmakta idiler. Balo 
yeni binanın zarif salonlatında 
büyük bir tenlik içinde geç vakıta 
kadar devam etmittir. 

J~ran.~a il iU"lnıetiuin [H~!ıan-. 
1uuuesı 

ko Ff ranıa kabine relıl Bahrt 
n eranı d l beyanna 0 ayıslle mlllete bir 

Bu b me neıretmittir. 
didt teıl~~~namede Fransız tah
nu zikretnıı tan ümit var oldulu-

1 lr. 
Ayni beyan 

noktai naz namede Fransanın 

Şimdiki vaziyete göre buhrl\.
nın uzun süreçeği tahmin edll-

mekledlr. 

lf * 
Hlcaze gitmek üzre Kuvyet· 

ten buraya gebniı olan Kral 
İbni11uudun müsteıarı Şeyh Hafız 
Deh ':l e ile Necil ve Hicaz Harici
ye Nazırı Fuat bey Kanza, lrak 
reiıl Nuzzar ve Hariciye Nazırı 
Naci paıa vasıtasile Kralın huzu
runa çıkarılmıılar ve müıarüileyh 
tarafından iltifata mazhar olmur 

lardir. 

lranda Pehlevi alımı 

• 
Irak 
-->İ"°"'İ---

Yen i tekaüt kanunll 
BaidattaP: 

Irak hükuınetinin teıekkülün· 
den beri Osmanlı imparatorluğu 
zamanındaki tekaüt kanunu tat
bik edilmekte idi. 

Bu sefer tanzim olunan yeni 
tekaüt kanunu Meb uıan Meçli
ıince taıtik edilerek ceride! res-
miye ile neıir olunmuıtur. Bun
dan sonra mezkur kanun tatbik 
edilecektir, 

lran ve iı·ak hacılatı 
Tahrandan: Bağdattan: 

İran heyeti vükalaaı Parla· Irak ve İranda hacılık hazır-
mentoya bir layıhai kanuniye lıkları baılamııtır. Mekkeye git-
tevdi etmiıUr. k üzre bir takım lran hacıları me b k -

Bu kanun İran parasının altın buraya gelmlılerdir' ir aç gun 
esası üzerine testa edtleceAinl sonra Basraya gidecekler ve ora-

d ı dan V
apurla ciddeye azimet ede-

\ 

amirdır. Bun an sonra ran 
h d bi ceklerdir. meakôkatınln va i l kıyasill r Sihhıye umum müdlri Sami 

İngiliz lirasına musavi olan Peh- bey Şevketin Riyaseti altında ha-
levl lirası alacaktır. k - b cıla r itlerine bakma uzre ir 

lrakta ecnebi nwnuırlar komisyon teıia olunmuıtur. 

Baidattan: • . ı•t• Z- ar ~:-
Irak reisi .,,nzera sı Naci pata f v;-r.·1." 1 ' 

Şehremini 
->~<-

1'c<lavisinden menuuın 

Bir müddet evvel, tedavi edtl· 
mek üzere Niı' e giden, ıehreminl 
Muhittin B. , müptela old~lu 
teker haıtalağar.dan kurtulmak 
üzeredir. Nıı'ten geldiil söylenilen 
bir zatfn rivayetine göre; Muhittin 
B. tayanı hayret derecede zayıf .. 
lamıı; o kadar ki; elbiseleri, ken
disine pek bol gelmekte . lmiı. 
Bununla beraber, ıehremlnl, te
davisinden ve tedavisinin ıemere .. 
sinden memnun bulunmakta lmlf. 

ll1tlt1~1ris tan<la lliirt nazzr 
llabmeden i.~li(a etnıişler 

Sof yadan: 

~ulaıarlstan dahllt bir buhran 
geçırmek•edir. 

Dört na:ı.ır, 'kabineden lıUfa 
~tmiıtlr . 

Ki)stcıu·e, Türk balıkcı • 
istiyor 

Kö&lencedeki balık tacirleri 
balıkçılar cem'iyetlne müracaat
la Tnrk balıkçı iıtemltlerdir. Ge
çen senede Romanya.ya alden 
ba:ı.ı balıkçılar, birçok zorluklara 

in 21 - Bundan baıka bizim ile 
uamele d 

111 
e en ıtrketlerl hayat 

ortasına ~ :ı kt f afthıtedair itlerine tn-

arlle lnatllz noktai 
nazarı araıında Y k 1 ._ b • ın 1 • nlundu· 
ğundan tezin btr çok noktalarda 
müıterek olduiu beyan edilerek 
mudaf aanm da bir çok noktalar
da müttereken cereyan edeceil 
bildirmlıtir. 

Suvyedi bütün Nazaretlere lblr 1 ~ 
lC. d k d i d a Münderecatımızın çoklu- 'Yi) 

tamim •ön erue eva r e ne- d d l b ·· "B ~ı 
kadar ecnebi memur bulundufunu · ğun an ° ayı ugun üyük ~ 
tılmlerinl, vazifelerini, istihdam· ;} dünya harbı ,,tefrikamızı derce-~ 

maruz kalmıılaıdı . Köıtence 

balıkçıları gönderilecek Türk 
balıkçılar için kefalet lraeslne 

a~~ 
1 

v;rdlrmek nzere kefalet 
eıh ı o arak bizinı hı11emiz için 

am deposlto ediyoruz. Diler 

I ~ 

larında zaruret olup olmadıfını ~ demedik. Özür dileriz. ~ 
\ ve bunlardan kimlerin lüzumsuz ~·~~~dl 
1 olduiunu iı'arını emretmlıtir. \ l 

razı bulunduklannı cem'tyete 
blldlrml•lerdir. 



Sahife 4 

Azllt liwsrzlarm lu'ineri 
Feriköyde azılı hırsızlardan 

biri; bir dükkAmn duvarını delerek 
para ve eıya .. çalmııtır. Yapılan 

tahkikat neticesi ıu ıekildedir. 
Ferlköyün Ayazma caddesinde 

2 numaralı aktar dükkanının ıa
hibi olan Ovaro; dün gece saat 
12 de dükklnını kapayarak evine 

aitmittir. 
Sabaha kartı tecrübeli bir hır

ıız dükkanın duvarını delerek 
içeri glrmit 6 düzine çorap, 80 
liralık tütün, 30 Ura ve bir çok 
eıya çalmııtır. Yapıla tahkikat 
bu meçhur ve tecrübeli hırsızın 

yalnız olmadığını meydana çıkarıl

maktadır. 

llenızi Beyin eşyalaı·4 
Sabıkalı Ali Galip Bağçeka

pıda Münir Remzi Beyin dükka
nından bazı eıya çalmıı, ve kaç-

mııtır. 

/Jir anu1lenin başma gelcnlm· 
Limanımızda ıamandırada 

bailı bulunaa Diyama vapurunda 
bir kaza olmuı, bir amele yara

lanmııtır. 
Diyama vapurunun vincinde 

çaliıan Ali Ekberin kafasına elek
tirlk lambaaı düımüı, büyük bir 
yara açmııtır. 

Ali Ekber hastaneye yatırıl
mııtır, yarası tehlikelldir. 

Kısa günün kdrı 
Suadiye istaayonundaki kaıa

dan 9 Ura çalınmııtır. 

Vehbi efendiyi maula1'a 
bas lırnıış l tu· 

- Trabzonlu Ahmet Vehbi 
ef endlnfn Sirkecide iki meçhul 
ıabıa tarafından mantarcılık su
retiyle 7 4 lirası alınmııtır. 

Şefianuı 111ari/'eti 
İtalyan bankası ıefi Nureddin 

Beyin hlzmetcisi Şef ia Kadıkö
yündeki evden bazı eıya çahp 
firar etmlıttr. 

Sa!: sara başbaşa iki krulm 
döviişnıiişlel' 

Dün Vaf ada; tkt hanım ara
sında bir 1 ddia yüzünden ka vğa 
çıkmıı, hanımlar aaç saça, baı 
baıa selıriiılerdir. Hadisenin ma
hiyeti, her ikl kadının telakkisi
ne göre değtımektedlr. Dayak 
yiyen Aliye hanım kendisini hak
la görmekte, dayak atan Servet 
banımıa hem dövdüğünü hem de 
kendisinde kabahat olmadığını 

söylemektedir. 
Tahkikat kabahatliyi kaba

batslzl ayıra dı.ırsun bu iki hanım 
büyük bir kinle birlbirlerlnin 
ÜZerlerine atılmıılar, çığlıklarla 

kavla elmfıler, nihayet it polise 
aksedince kabahati iki hanımda 
üzerine almamııtır. Yalnız mua
yenesi yapılan Aliye hanımda 

bir hayli tırmık yarasi ıörülmüı
tür. 

Bl!·a!t·la yaralamış 

Çenberli taıta Vezir hanında 
Haci Bedros ile Kirkor arasında 
resim çekUrme meselesinden ka
vga çıkmıı, Klrkor valdesi Ara
ksl ile Bedroau •ol gözünden teh
likeli surette bıçakla yaralamıı
tn·. Mecruhlar hastaneye nakle
dilmit maznun yakala.nmııtır. 

E,nıanel 11altonttn baRma 
~ 

yelenler 
Sabıkalı Sadeddin; köprüde 

Kemal efendinJn dükkanından 
emanet bir palto çalmıf, fakat 

yakalanmıtbr • 

128 ~·irkal dil(' kola11 
Pangaltı ve Taksim merkez

leri idaresinde müleac!dfl sirkat
lerin faili bulunan Barba yorgi 
namında bir hırsız yalcalan:nıı
tır. 

Barba yorginln polis müdiri
yetinde 128 sirkatten maznuni
yet ve mahkumiyeti oldugu par
mak izi kaydından anlaıılmııtır. 

Çll'ak 1Jekil·i11 başma !Jelenlcr 
Fayas köprüsünde lstiratlniin 

fırınında hamurlcar Recep, 
hamurun noksanlığından çırak 
Bekirin haıını yarmııtır. 

100 liramı 50 lira 1111 !i 
Dün Sirkecide bir birahanede 

garip ~ir mesele yüzünden kav
ga çıkmııtır. 

Galip efendi isminde bir zat 
akıamdan birahaneye giderek bir 
hayli masraf etmiı ve borcunu 
ödemek için bir 100 liralık ver
miştir. Galip efendi, borcu alın
dıktan sonra getirJlen paranın 50 

Jira eksik olduğunu görünce gar· 
sonu çağırıp söylemittlr. 

Birahane sahibi verJlen par
nın 50 liralık olduğunu ve ona .. 
göre hesap yapıldığını sölemlf tfr. ~ 

Galip efendi 100 liralık ver
diğinde ısrar edince münakaıa 
büyümüf. tam bir kavga çıkacağı 
esnada polis meseleden haberdar 
edflmfftfr. 

Eminönü polis merkezi bir 
zabıt varaksı tanzim ederek ha
diseye ıakit olanların ifadelerini 
almııtır. 

l!~i otonlobiliu m ii.~ad1.?mcsi 
Dün 2 otomobil müsademe et

miı, bir kadın bir erkek ynralan
mııtır. Hadise ıudur: 

Kadıköy Franaız mektebine 
alt 860 numaralı otomobille ıoför 
lakonun 2339 numarali otomo· 
bili Halit ağa sokağında çarpıf· 

mıılardır. 
Müsademe esnasında Jakonun 

otomobilinde bulunan Hüseyin 
Bey isminde birzatla refikası ha
nım yaralanmıılardır. Her iki 
ıofar fevkif edilerelC'" tahkikata 
baılanmııtar. 

/Jir <:a l·et bir yele/~ çalnuş 
Anadolu· hisarında Galip 

' beyin evine misafir gelen Ce
mal; 1 ceket, 1 yelek çalıp 
kaçmııtır. 

İlan 
Ahmet reisin Suvar ve Hicip · 

zade Kasım efendinin mutasarrıf 
olduğu 36 numaralı Mavna hak
kındaki ilanın İkinci ticaret mah
kemesinden olduğu tashiben be
yan olunur, 

Sultan Ahmet İkinci Sulh 
Mahkemesinden : 

Albenlyon ve hissedarlarının 
lstanbul Yavavca Şahin mahalle
sinde Tomruk çıkmazı aoka~m-
da Osman efendi ve Gülıen 
Hanım aleyhine ikame eylediği 
izalei ıuyu davasının muhake
mesinde müddei aleyhimanın 
ikametgahları meçhul bulunduğu 
anlatıldığından tebliğatın Hanen 
icrasına kara: verJlmfı ve mah-
kemesi 2 6 Nf ıan O 3 O Cumartesi 
günü saat 13,30 tarihine talik 
kılınmıı olduğundan yevnaü mez
kurda btlasale veya btlvekale 
tıabntı vücut etmeleri ve akıl 
takdirde muamelet gıyabiyei ka
nuniye ifa kılmaca~ı davetiye 
makamında kaim olmak üzere 
iliin olunur. 

YARIN 

Dünkü maclar , 
->~•·-

Dün Taksim stadyomu ve Ka-
dı köyünde biri~ci ve ikinci kü
me lik maçları yapılmııtır. Tak
simde yapılan Galatasaray-Vefa 
maçı tahmınan fevkinde bir ne
tice vermiftfr. 

Bu maçta Galatasaray 4:-1 
galip gelmiflir. 

* 
Beşiktaıta İstanbul sporu yen-

miıtir, 

Üs /didar - T. K. 
İkinci kümenin en kuvvetli 

takımı olan Üsküdar hemen hemen 
ikinci takunile Topkapı Kumkapıyı 

4 - O yenıniftir çok canlı bir 
manzara arzeden Üsküdarın kü
mesinde şampiyon olması muhak
kak gibidir. 

Altınordu - Siileymauiııe 
Günün en mühim maçı oJan 

bu müsabaka sahaya kesif
11 

bir 
halk tabakası toplatmııtı öyunun 
ilk anlarında Altınordulular gü
zel bir gol attı. 

Bu gal Altınordululara çok 
ümit verüp Hakim oyna.mağa 
baıladılar. Fakat yaptıkları bü
tün hücumlar mühaclın hattının 
beceriksizliği Yüzünden heder 
olup gidiyordu Altınordunun bu 
zafınden istifade eden Süleyma
niye oyunu ' - 1 kazandı. Her Jki 
tarafta çok güzel oynamııtır. 

Takımlarda nazarı dikkati ce
lbeden kalecilerdi. 

Sü{eymaniyenin kalectal çok 
fedakar oynamıt takımını muha
kkak bir mağlubiyetten kurlar
mııtır: 

Altınordu kalecisi Şadana ge
lince çok çevik olan bu genç dün 
4 gol yemesine rağmen çok mü
kemmel idi. Her iki kaleclyide 
tebrik ederiz. 

*** 
Jlaliç §irketinin t'ari<lalt 

çoğaltdacakuuş ! 
Haliç vapur ıirketl, kendisine 

verilen imtiyazdan, daha feyyaz 
bir surette istifade edebilmek 
için, Haliç sahtllerinde, karııdan 
kar§ıya, nıotörle y Jlcu nakliyatı 
ynpmağa karar verrnlıtir. Bu na
kliyat için, hususi surette imal 
edilecek ınotörler celbedilecek 
ve temin ettiği kazanç, tlrkettn 
varidatını ziyadeleştlrecek, hu 
kazançla da firket, yeni vapurlar 
alacakmıı. 

Ölme eıe~im ölme ! 

t'~'YA~IN,,IN ~r Af(ViAli 
l\lart 

Senei CUMARTESİ Senei 
Resmiye 22 Hicriye 

1930 1348 
__:~N~1 ----=:=.::,,~a~k-17tJ~a~ı=-·ı--

anıaz 

Alafranga 
s. d. 

Alaturka. 
s. d. 

Günef 11,39 
Öyle 5,5!) 
ih:indı 9,25 
Akıam 12,00 
Yatsı 1,31 
imsak 9,26 

PERTEV 
KO 

s 
ONYA 
LARI 

22 Mar~ 
~---

Hayatın garabetleri! ] 
- J - ( I~uscadan. 

Bir inkılapcının hatıratı 
Serj, aynanın karıısında ken- pimiz birer kadeh çay içip ııına-

di yüzüne bakıyordu.. caktık. 

Aynada kendini tanıyamıyor- İçtimaa akın akıninsanlar gellf0r 
du.. lardı. Bunların içinde bir kadın 

Saçları akı pak olmu§, çehre- görmü§tümki koyun postu içine 

ıini beyaz bir çerçive sarmııtı. · ıarılmıı ve saatlerce yol yürüıııe~ 
Aman yarabbi .. "Diyordu., bu onu yıldırmamııtı ve o zaman ııı-

mümkün mü?. kılabın kudretine kuvveti .. ins.ıı· 
Bu mümkün mü? .• Çünkü bu mıştım. Sonra palaspareler içııı· 

ha, içtima etmiı bir meclise gi- de yürümeyen fakat sürüldentı> 
rince orası hazan gilneıi altında ve mefküresi uğrunda can çeki-
kalmıf gibi ıııklar içinde kaynaı- ıen Dimltriyef .• Onu fkapıdalJ 
mazfmıydı?. nasıl omuzlayıp odaya almışlardt• 

Dikkat ediyordu: Ve sonra kıymıklı .tahtalarda" 
Gözleri çukura batmıf .. Göz yapılmıı çay masasının baıındts.1 kenarları burumuı, kaşları ka- en ince musiki bestesi gibi o goıe 

lın1aımıı, yüzünün her tarafından genç kızın lisanından DostoievsJcl-
kıllar fııkır mııtı_. yi nasıl dinlemtıtik? Ve o gün ıh-

Aman yarabbi 1 •• "Diyordu., tilal ıarkıaının güftesini bellemek 
bu müstekreh adam, otuz sene için nasıl uğraımı~tak? .. 
evvelki serjmf df r ? . . O günkü 0 çay ve 0 hayşl 

Canı 11kıldı, aynanın önünden 
/ olmasaydı, bir küçük kıvılcıııı· 

çeliildi. dan çıkan koca bir aık yaniınıi 
Onun~ ayaklarından fimidi sızılar senelerce kök salan saltanat de-

eksik olmuyorduki, gene gezip vini kökünden söker atarmıydı'? 
dolaııın. Ya milyonlar içinde bir avuç 

pencerenın önündeki koltuğı\ mevcudiyetin eriyip gideceğini 
oturdu, duvarda bir raf \·ardı, bize söyleyenler... Onlar ıaf ol· 
rafın üstündeki keıkfnli~ine di- saydı! .. Ve hu günleri görseler 
zilmiı kitaplar ııralanmııtı ! .. Göz di ! .. 
leri onlara illttl :ve hafif bir Bu günleri göremezlerdi - dl· 
gö~üs geçirdi... ye de düıündç - Göremezlerdi, 

Düıünüyordu..... çünkl, onlar çardan nefret edePı 
Bu kitaplar ne iyi, ne mefkure hem ona perestiı eyleyen insan· 

sahibi inaanlıırın toplandığı mec lardı. Sağ olsalardı... Kfm bılir 
lislerde okunınuıtur? Ve bu ki- timdi nerde olurlardı: Fransa'da, 
taplar Rus ıztarabının ne hakiki Sırbistan'da, Amerlkada ..• 
hikayeleri, ifadeleridir ! , . . . 

G-ı- di Muzaffer inkılap! .. Boru ıel-u umse •.• 
leri... · Zihninden ıunlar geçiyordu : -

Hiç unutmam, ihtilal komitası, üç 
dört ay sonra gelecek 1 MAYIS 
bayramı için azasını propeganda 
yapmak üzere köylere dağıtmııtı. 

Gülümseyordu ..••. 

Lavha gözlerinin önünde can
lanmııtı, altını düıündü: 

- Tek katlı evin kapısından 
içeri girince genft yer odasında 
beni nasıl k'lrfıladılardı. İhtiyar 
kadının üflediği ateı yanarsa he-
~ ~ 

Evet boru sesi.. İnlulap aske .. 
ri talime çıkıyor! 

Gözlerini açtı. Ugruna bit 
bOtün hayat ve bir bütün mef .. 
küre feda edilen inkılap, muzaf .. 
ferdi. Fakat, .. 

Düıünüyordü: 
- Fakat ..• Ne yazık, ki ben 

mua'ttalım! .. Kalktı, r&ftaki ki .. 

tapları birer birer alıp öptü •" 
1 

onları okıayarak yerlerine koydu· 
HALIM HÜSNÜ 

~ 

Büyük Tayyare Piyangosu 

11 Nisan 1930 

l{eşideler: \'ilfı yet, Şehren1aneti, Defterda rhk. 
İş, Ziraat ve Osın<'nlı Bankalnrı 111ürakıplar1 

ve halk huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 

Kırk bin L"ra 

inhisar umum 
müdürlüğünde : 

dil için Tesisi mutasavver karton fabrikasına ait tekliflerin te'1 
39 gösterilen ı - Nisan 930 tarihi görülen lüzum üzerine .ı-Mayıı9 · 

tarihine temdit 9<lilmııur. 



22 Mart 

BEKTAŞ1LiK-SüNNİLİK 
SitLiK VE FARKLARI ! .. 
r ;;~t,;~iSi, ~CNl!Bİ Es-E2ii~i'RiN TET'KT-l j il 
'3 KINE MUSTENIT ILMİ CİDDİ TEFRİKA 
- il maw• t•wF M = ..,k~ 
- -=--1> - 48 - ~-. ~- ---· 

Muhammedilerin sağ tarafl _ Mekkell1erin methiyelerini ıöyli

YARIN 

~···············••E••······~ 
: TİYATRO VE SİNEMA : • • •••••••••••••••••••••••••a•••• 

IJA/lÜl..1/JEJJA ri 
TEPEBAŞI TIY ATROSUNDA 

Bu alcşam saat 21,30 

Evdeki Pazar ... 
Komedi 4 perde 

Nakledenler: 
Bedia ~luva hhit, VasfiRiza 

Bu akıam için fiatlarda tenzilat 
yapılmııtır. 

-- BlNLERCE 
DOKTORLAR 

• Oksürüğün ve cıh.ızı tencffüsi r.ıh.ıtsıı· 
lıkl.m!'ın tedavisi hususunda Krezival 
L ·t.ıvsıyc ederler. Alınması kol.ıy ve latif 
. ır şuruptur. Çocuklar bile seve seve 
ıçerler. Mevadı muh.ıtiycyi ıhrac ve en 
mua~it öksürüfü .ıı ıamao ı.ırfınd.ı 
tesk!n eder. Her Krezival kutusu salip 
teklındeki ,,..,_.. markasını t.ışır ve 

u sure.~le .müst.ıhıırın h.ılisiyctini ve 
onun mueuıriydinj temin eder. 

Sahife 5 

rında A d a b 1 • yneyn ağında bir aedik 
u unlyordu. Bu gedikten d" 

yerek mübarJz istedi. 
lalam ordusunun bayraktarı 

Ali ibni ehi Talip buna kartı 
koymuı kendisini tanıttırdJktan 
ıonra mübarezeye geçtiler. Bir
kaç hücümdan sonra, Talha can:. 

.. * 
Usküdar Hale Sinen1ada 

B 
A 

BAYER 
E nın uıma-

edil çbevf rrne hareketine intizar 
e lllrdt. 
Bunu dil .. H . 

lbet b ıunen azertf Mubam-
L u aedtie, Abdullah ibnt Cü
"9J'rln rt bı YaıeU altında elli kitiltk 

r okçıı "f Mıu mu rezesl tayin etti. 
reze kumandanına: 

1
. -«~iz, ister ga-
ıp, ıster mağlup 

olalım. Siz, bu ge
diği bekliyecek, 
Yerinizden asla 
ayrılmıyacaksı -
nız. Ordunun se
lameti, sizin bu 
hareketinize bağ-
lıdır.>> diye talimat verdi. 

Abdullah, müfrezeaile, ;edi
le yerleımiıU. İki taraf, o zama
nın harp uıulünce; ıağ, ıol, ve 
orta olmak üzre, ordularını üçe 
takılm etmlılerdi. Ordunun or
~•ına kalbıah denirdi. lalim or
Mıunun kalbglbında hazreti 

uhammet duruyor' ve muha
cir bayralını da, Aliye tevdi 
~tınlı bulunuyordu . Mekkeli· 
~rin kalbgihında Ebu Süfyan 
h ulunuyor, bayraktar da, meı-
;: • Ebi lTalba aillsinin büyük 

0 u Talha bulunuyordu. 

1- Mekke ordusile gelen kadın-
r, aıkerl 1 d tefi cesaret en irmek için 

reb er ve davullar çalıyor, muha-
~ tarkıları söyliyorlardı. 

Ye edır harbindeki mağlubiyeti 
tırl:t=:ıuharebede ölen ölüleri ba
llık ah mersiye ve neıideler, ya-

l'- enklerle söyleniyordu. 
ili ord k ceklllt u, arıl karııya saf 

t, ehu T Yük ofl alha ailesinin bü-
bayraktu Ye Mekke ordusunun 
•ürtlü, arı Talha atını meydana 

Kendıan 
- ~esinin kahramanlığı ev 

sız olarak yere yuvarlandı. 
Talhadan sonra, bunun birader 

ve blraderzadelerlnden sekiz kiti 
biri biri ardınca bayrağı almıı 
hepsi old'.irlmüıtür.Bunların üçünü 
Alf, birini ~amza, diğer betlnlde 
baıkaları öldürmüılerdi. 

Talha ailesinin bütün efradı 
d k ' 0 uz bayraktarının biribirl ar-
dınca -1- - b _ 0 umu ve una kprıı müs-
lumanlardan hiç bir kimsenin te
lef olmaması, Mekkelileri n üze
rinde fena V"' meı'um bir tesir 
bırakmııtır. 

Mekke askerlerinden bir ço
ğunun, maneviyatı kırılmıı bir 
halde idi, Tam hücum zamanı 
idi, Hazreti Muhammet intihap 
ettiği bir kılıncı göstererek : 

- Bu kıhncı, layikile içiniz
de kullanacak kim vardır 7 [1) 

Hazreti muha.mmedin bu su
ali üzerine bir çokları ileri atıla
rak bu kılıcı iltediler. Hazreti 
Muhammet kılıcı ehi Deccaniye 
vermiı ve oda heman di;ıman 
ordusuna hücum etmiıtl. 

Müslümanların sür'atli, bil
cumları Mekkellteri yıldınnıı 

hususile Ali ve amzanın ıa v
letlerl, ciddi tesirini aöatermtıti. 

(Devamı var) 

Buak~am . 
SON ÇARLAR 

R 

~~~~~~~~:~~~~~~~~~ 
Mumeıili : MASIS 

Gelecek program : 

Ucan Donanma 
' 

m lıtanbul : Ankara caddeıinde Reıit efendi hanında m 
· ~ ,./~ ·a·· ·haneltin Mafb9' ası ~"'1 ~ ~ - ur ~ ~ m 
~ Matbaacılığa ait her nevi işi ehven ve gayet güzel J.1 

* Kadıköv 
~~ÜRE"l7>7A 

. Sinenıası 
Bugün 

Gülen Adam 
Mumeasilleri : 
Meri Fılibin ve konard Veid 
haveten: 

Birinci 1Vapolyon 
6 Kısım ,-------·· SADIK.ZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

SADIK ZADE 
vap~ru Paz günü akıamı 
23 Mart ar ıirkeci rıhtı-

mdan hareketle(Zonguldak, İne 
bolu,Samsun,Ordu, Ünye,Gire
sun, Trabzon ve Rize iskeleleri 
ne azimet v~ a vdP.t edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes'a
det hanı altında acentalığına 
müracaat. Teltı!fon lıt. 2134 

~ ve temiz bir şekilde teahüd eder ~ 
~ Erbabızevk ve merak bir kerrc tc~rif bul ur ukları taktirde ~ 
~ l~lerinln aef asetinden memnun kalacakları ~üpheslzdir ~ 
~~~~~~~~~=~~a...~~~~~~~~~ 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 
frid5?•111 

5,000 Kilo Gaz mübayaası: 
Tütün İnhisarı Umum 

Müdürlüğünden: 
On bet santigratta 830-840 derecede olmak ve dökme halinde · 

variller derununda Cibali Levazım anbarına teslim ıartile 5,000 ki
lo gaz pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin 26-3-930 Çar· 
ıanba günü saat 10,30 da yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate-
1erJle Galatada mübayaat komiıyonunda bulunmaları. 

Bahkesir· Vilayeti ene i
men daimisinden: 

Balikesirde mÜC.-?' ~ inıa edilecek ana mektebinin bede • 
1

: fi 
25178 lira 88 kuruş•~u e ve ıartnameai dahilinde in dil-
mek ve 16-Nisan !)30 ne müıııdif Car(i~nba günü ıaat 15 te 

[ 1] - Bu kılıcın iki tarafında · 
ıu sözler yazılı idi korkaklıkta ••--=l!!l••m:IU--•• 
ar ve hacalet hücumda ise azizlık ,.411111 .. ••••••••••• .. , 

vardır. Kaçmakla ölmekten kur- l{A.l~ADENİZ 

ihale edilmek üzre kapalı zarf usuhle t.1 ' ay müdetle münaka
saya vazedilmlttir Talip olanların depo ;t akçelerını vezneye 
teslim ettiklerine d:ı ı nıakbuz veyahut Bani ınektubile encümeni 
vilAyete müracaatla' ıtan olunur 

* * 
tı.lmak mümkün değildir. SÜR' A ı· POSl'ASI 

Kaçak sigara k<iğult 

Beyoğlunda Şeyh apartıma· 

nında rakı f abrikacısı Y ahudl 
Mamerln 7 numaralı apartmanın
da taharriyat yapılmııtır. 

Bunun neticesinde 18600 pa
ket kaçak sigara kağıdı kaçak 
rakı, konyak bulunmuf müsadere 

edtlmiıtir. 

Tutulan sigara kağıdının ce
zası 462n0 lira tutmaktadır. 

SADIK ZADE ARSLAN 
KAPTAN VAPURLARI 

K 1 vapurup ema 24Mart a-
t • I günü akıamı sirza r es keci rıhtımından 

hareketle (Zongulda\. lnebolu, 
Samsun, Trabzon, R;ze ve 
H pa takelelerine azimet ve 
avdet edecektir • acentesi : 
Sirkeci Alaiye han birinci kat 

1 Telefon : lst. 4240 ..J 

kulak ol bakalım. Takibediliyor 
muyu:ı edilnıiyor. muyuz? 

Bu ihtar üzerine, zarcı Refik 
sap ıarı kesilmiftl. Efendinin 
takibedildi~ini, kendi evine de 
saklanmak için geldiğini anla
makta aecikm~ınitti· 

Bahkesir vilayeti encü-
meni daimisinden: 

Balıkeıirde Pamukç\l. nahiyesi cıvarında idarei huausiyeye ait 
fabrika ve müıtemilitı ve arazisi ile bakırlı değirmeni bedeli 
ihalesinin birinci taksiti peıin ve mütebakisi birer sene f aııla 
ile yedi sene ki cem'an sekiz taksitte verilmek ıartlle "ve 16 Nisan 

930 
tarihine müsadif Çarıanba günü saat 15 te ihale edilmek üzre 

bir ay müddetle kapalızarf usulile müzayedeye vazedilmiı olmakla 
t lip olanların depoıito akçelerini Bankaya teılim ettiklerine dair 
r:akpuzları veyahut Banka mektuplartle encümeni vilayete müra-

caatları ilin olunur. (3) 

Evet, ıu bir kaç gündenberi 
bir çohlarının yakalandıkları, po
lis müdüriyetine tıkıldıkları öte
de beride söylenip duruyordu. 

Zarcı Refik : 
- Aliyi de tutmuılar, ıafırı 

da .. Diye mırıldandı. itte bu ha
bet Kara Kemal beyi ıaıırtmııtı. 

Kemalin her merhaba dediği 
adam tütula.cak yakayı ele vere· 
cekti. Lala Halil buraya kadar 
mübaka~aya karıtmamııtı. kara 
Kemalin ya. Demesi üzerine. 

Tefrik a numarası· 49 

Heman dııarıya çıktı. Etrafa 
kulak verdi. Gelen giden yoktu. 
Mamafih, kimse kimse olmaması 
zira Refik efendininde hoıuna 
gltmit, itine gelmif ti.Geriye dön
dü, alelacele içeriye girip kapıyı 
kapadı, ardından ıürmeledl. 

Sap sarı bir halde : 
_ Körü ınü ? Diye bafırmıı-

- Ne zaman tutmuılar? De
di sordu. Zara Refik, gününü bil
mediğini yalnız o ıabah elden 
clostan duyduiunu ltittiğini temin 
etmiıtt. 

Rakıları içtikten ıonra allah 
ne verdiae yemiıler, sonra da yat
mıya karar vermitlcrdi. Kara 
Kemal Lala Halil ile bir arada 
yatmak istiyordu. Zaten Refikte 
Halilin çıl ıp glrecef inl zannedi
yordu. Halbuki Kemal Bey 
Halil efendinin her ihtimale 
kartı orada kalmasını, çıkıp 
gitmemesini iıtlyordu: 

J • 

- Buyurun. Hoı geldiniz! 
takibeden filan yok! merak et· 
meyiniz.. Dedi. Yol g6ıterdl. 
Efendi ile Lala Halili yukarıya 
kendi rakı içtill odaya aldı.Zaten 
yeni ge!enlerln iıtedikleride bun
dan baıka değildi. 

Sofra baıına ç6kmüılerdl. 
Bir iki çakııtırdıktan sonra soh· 
beli, Kara Kemal beyin ve Teflk 
efendilerin üzerine getirdiler. 

tı. Zarcı : 
_ Evet. Evet .• Kör Ali İhıan. 

Onü., Dedi. Sustu. 
Zaro Refikin kör Ali lhıan 

dediği :ıat kara Kemal beyın en 
ııkı fıkı dostlarından biri idi mil
li müeadele fptidalarında Anado
luya geçnıiı batta ( zagf ranbolu ) 
taraflarında ( tenviri ef kar1) He
yeti filan diye birıeyler yapmağa 
kalkıımıı cahil fakat Ticaret ve 
dalavra tılerinda çok kurt blr 
adamdı. Kara Kemal: 

- Ya .• Dedi ıuıtu. lıte vazi
yet açık açık 1ıöıterlyorduki kara 

- Birader, dedi •. Sen bu gece 
Refiki de burada mi safir edecek
sin. Çünkü senin evine ilk ıeldl· 
ğimlz rece biraz kuvetli bulunmak 

(Devamı var) 



Sahife 6 YARIN ~ 
~~~~~gg~gg~~s~g~:~m;~~~gg;ggg~~~~g 

Her türlü 
istirahat 
esbabı te
min idilen ~ 

· bir seyahat · 
ag ~ 

WMH + a 

• 

.... 

Birinci ve ikinci kamarah 

·salonlarla son sistem e

lektrik teçhizatını havi veq 

ayrıca mevki yolcuları için 

fevkalade merak aver bir 

sinema salonunu haiz ve 
güverte yolcularının da her Tovit ::atl'-~ ııa/iz lliise!Jin JJ. 

Asri teçhi
zatı müke
mmel Sa-
lonlar ve 

konfor 

t... 

türlü esbabı istirahatlerini 

tahtı teminde bult1ndur

muş, bütün tüccar ve yol

cuların büyük bir emniyet 

ve iti madını bihakk1n ka

zanmakla f evkala de seyre 

malik bulunan 

~-~~~_,g~7~~;;-....._~~"A!j~~..,~~~ ~ :.1~'i~~·,~~~~-c. ~ .~ ...... 1!A!1~-Z-~~ ... A!~.,s • ..._1'1t_A!~~~l!.$~~~~~t~~"A!1~~~~~-P..&!.. ~411k:'!A!~~ 

. " 
saadet vapuru 

24 Mart pazartesi 
• 

Akşam beşte Sirkeci Rıhtımından hareketle: Doğru Gelibolu, Qanakkaleı 

Edremit, Bürhaniye, ·Ayvalık, Dikili ve İzmire muvasalat ve 
'aynı iskelelere ağrıyarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli : Yük ve yolcu için Tavil Zade idare hanesine 

mliracaat. Telefon lstanbul: 2210 


