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Filimler için, dört senede, harice on üç milyon, lira verdik! 
Sovyel Rus Bankasından bu seferi 

de Tüccarlar şikayet ediyorlar! 
--.,.....,~ .. ~,,..._.. -

Bir tek Türk n1en1uru. bulunan Rus Bankası 
Türk Tüccara nıiişküJat 1111 çıkarıyoı·nıuş! l~us 
dostlartnuz bu hareketlerinde devanı edecek olursa 

Türkleri rencide ctkcektir! 
Geçenlerde Ecnebi 

Bankalardakimem ur-
1 a r mes' el esinden 
bahsederken Türklere 
kartı göstermekte ol
duğu 'müstağni vazi
yetten dolayı Rus 
t ankasından Lahs"!l· 
mit ve teesaürlerimİzi 
kaydetmfıttk. 

lstanbulda bulunan 
Rus Bankasının hu liı.
)'ık olmıyan muame
lel~rinfn dostumuz 
ltuı zlmamdarnnı ta

rafından hüsnü su
reUe.J karfı1anmıyaca
ğı pek tabii ise de, 
Ban1<anın hail kapı
larını Türklere kar
tı kapamakta devam-
etme:foe müteessir 
olmamak mümkün 
de~llcllr! 

Dil n, Türkiyede 
Hslı ) ticareti ile 

metg&l olan Tnccar-
lardan bir gurup 
müracaat ederek 
Bankanın g6ıtermek
te olduğlı müıkülat
afi ıtkiyet etmek-11iiiiiiii 
edlrler. · 

ldareh i Tıirk 1'ıiccara mıişkıiMJ çıkal'Clığı iddia edilen 
anem zemü- UL'S BtlNKlıSI 

racaat eden bu Tüccarlar dört ay leleri tıkale baılamııtır. Hatta 
evvel Ruı Bankasına davet edil- bu mes'ele ile ( Ticaret ) müdiri-
~lerlnl ı !randan nakledilecek yetinin de ali.kadar olduğu teyit 
ltau blarıh (Odesa ) ya geçirilme- edilmektedir. 
t teklif etmlıler, tüccar bu Eğer vaki olan bu tlkayetler 
kekltfe yanaımayınca derhal baı- doğru ise lst~nbuldaki ( Sovyet) 

• lllütküllt çıkarmafa baıla- Bankasının yaptığı muamelele-
lbıtlardır. rin, hakiki dostluk ve ( muhade-

Rus Bankaıı aldığı ret cevabı net ) hislerile kabili telif olmadı-
Gzertne derhal ( Rosu Peraan ) ğını söylemek vt\ teessüflerimizi 
8 keydetmek bir vazife halinı· ala-ank vasıtaıile yapıl3n muame- caktır. 

"'-' ft7 

Tütün Hiyleleri Hakk~~d-~ (Dr t) 
Konsolosunun mühim Rap e~ 
T - k - oru ur T .. t ·· ı · ' · - • b 1 u un en nıes eJesınde bizzat t tl .1 u ehnan l~aşvekil paşanın naza~ı« dikk ~~ <a~ta 

emmıyetJi bir vesika daha arzed· a erıne 
Mahl6t TatOnler · ıyoruz ! 

d nıenıe ıaha- , 7 481 
:l::m(~ alnıak ~Uretile hiyleler 1 V~ • • llUOJara)ı tezke-
~ P ennan Splrer) Tütün J eı san11yeJeri cev b d 
umpanyasının muanı 1 1 T a ı ı r 

k d 1 h e e eri hak- . . . . Jryeıtede f l . 
ın a n fsar idaresine ve Ti- tünlere dair 1 enen tü-
=~ıt kodasına bazı •<ialler ıor - tunca v~rilırlf~k;ra lkonsoloılu-

u •• h d e o an me 
C fa a etnamelerin nıe 

e;ap almamız üzerine Her- huıuıtaki •on tetk;k gelince bu 
man umpanyaıına ( ıehadetna-. Tiryeste k 1 atım da ıudur: 
nıe ) ver k 1 onso osluğun en onıo oıun eıpab 1 porunda un ra-
muclb il 1 rnev:z:uubahı H 

e raporunu neırtenıf§Uk Spirer evi bllf ermau 
Baıvekillnıizln nıeı' ele il. lzmirden bi aprz 500, 000 kiloluk, 

s ti h e • ' r arU m 1 T 
1 ure rna ıuıada alakadar olma- leye getiriyor a ı iryeı-
arı üzerine, bu günde (bu hiylell Bu rniktarı ko.n 
tnenıe ıahadetnamelerfnin zarar- kaydettiriyor. ~~:~hluğa d~rhal 
ları ve ne tekilde kullanılmakta gördükçe bu rn ara luzurn 
olduklarına dair ( D ) k lo h b efruz 500,000 kı-
ıoloıunun az rest on- ya ma su en rnüteferrlk teha· 
kayı ~ mıı olduğu ıu vesi- detnameler alıyor Tab· t' 

1 ıu~ıre lyoruz : konsolosluk b h . . ıa ıy e 
26 J u ususta ne fazla 

<anunsani 929 tarih ne de eksik miktarda ıehadetna-
me veriyor· Mezkur ev lıe en 

Tefrikamız 
·yarın başlıyor! 

İstanbul iıgali - Tüfekçi Ya
kubun herzeleri - İngiltere dev
letine sadakat yemini Serya
ver Kiraz Hamdinin ve Pe-
yamci Ali Kemalin Harrlngtona 
götürdükleri sadakat mektup
ları vesaire .... 

* Vatan hainlerin!n ve devlet 
aleylıdarlarının rezailini, iyi 

bir tasnif altında, tetkik ve 
nakleden hu rneraklı ve heye
canlı eseri güzide muharrirle
rimizden Hikmet Cemal B. 
kaleme almııtır . Yarından 
itibaren tefrika suretile neıre
dilecektir . Birçok hain te-
şekküllerin esrar ve rezaletle
rini ihtiva eden bu şayanı 
dikkat eseri,yarınkl nüshamız
da, muhakkak, okuyunuz! 

Avrupa güzeli 
.... .ıq, ı;;n_..(• -

l3irinciliğ·i Yunan güzeli 
kazandı 

Parls :> (A.AI 
Yunan güzeli Avrupa güzel

lik kıraliçeıl fntihsp edilmiıtir. 
---;,,ııı 

Sadullah B. 
-•l"onl• 

Seyrisefain nıüdürü an-
sıın Anka raya gitti 

Seyrisefai müdürü 
sADCLLAJJ B. 

S . faill Umum müdürü 
eyrıae 

1 
_ 

Sadullah Bey ev~e ki akıam an 
sızın AnkaraYa gıtmlıtir • 

S d 11 h beyin , bazı mesall 
h kk e ; a kendisinden izahat 
ahnrr::k a üzre davet edildiff 

söylenmektedir· d 
S f in pıüdürü Ankara a 
eyriıe a l k 

bir h f k dar ka aca tir. a ta a Z?'I 

;:3 ünci(s:hifen1izde 
N· ddin kaptanın Seyri-
ızame l k z 

ıef a. id resine ait o ara ya -
ın a h f . de 

dı~ı makaleyi iç ıa l emız 

okuyunuz. 

ziyade Avrupa rejilerlyle mua
melede bulunduğundan, bunlar 
teıellüm ettikleri tütünlerin Türk 
tütünü münhaılren bu evden 
almaları keyfiyeti rejilerin ne 
dereceye kadar bu eve kartı iti
mat perverde ettiklerine bir de
lili klfldlr. 

Devamı 6 lacl ı ahlfede 

Meksikoda yeni reisicümhur M. 
Rubioya altı el silah attılar 

Silahlar bir delikanlı tar~f~nda atılmış ve 6 kurşundan 
biri reisicün1hurun çenepını kırıp sağ yanağa saplanır 

Mekıiko 5 (A.A) kırarak ıağ yanağına ıaplan-
Bugün M. Rubionun reisi- ınııtir. Kurıun çıkarılmııtır. 

cümhurluğu milli stadyumda M. Portez · Gil mecruhun 
500,000 kitinin huzurile ilan sıhhi vaziyetinde henüz endiıe 
edilmittir. Yeni reisicüır.hurun edilecek birıey olmadığını ıöy-
tahlifi merasimi ile müşarünlley- lerniıtır. Diğer bir takım kim· 
hin irat etmlı olduğu nutuk •eler de mecruhun bir haftaya 
ancak bir çeyrek saat sürnıüı- kadar ayağa kalkabileceğint ıöy-
tür. Bütün sefirler merasimde liyorlar. 
hazır bulunuyordu. Reiıicümhurua otomobilinde 

Meksiko 6 (A.A) b ı u unanlardan kendiılne ne 
Bir delik~nlbmın ~eldn~. reillğl- kurıun ve ne de cam parcala-

cümhur M .• ,u ıoyu o urme e 
b ld l rından hiç bir tane bile lıabet teıehbüs etmiş olduğu i iri -

: mektedir. Delikanlı reiıicümhur etmiyen yegane ıahıı müıarün-
11 ileyhin küçük kızıdır. Mütearız, merasimden sonra mi i saray-

dan çıkarken 6 el atee etmiı- kendi içtihadı ile hareket etmtı 
h ı olduğunu beyan etmlı ve fakat 

tir. M. Rubionun mecru o up 
ld Vasconceloı davasına muzahir olmanığı malum deği ir. 

Meksiko 6 (A.A) ve rnuhip olduğunu glzlemittlr. 
Yeni reisicümhur M. Rubioya 7 kiti daha tevkif edilmlıtlr. 

bir delikanlı tarafından atılan Hükürnet, her türlü ihtimallere 

6 kurıundan biri alt çenesini karıı hazır bulunmak\adır • --- -~ ~ 

Ekmek pahalılığı mes9elesi yalnız 
fırıncı ve değirmen~şi değilmiş! 
Alakadarlar nakliye ücretleri ile değirmen sigorta 
bedelJerinin de pahal!Jı~la ehemmiye~i Rolü bulu 

nduğunu ıddıa ey lemektedır. 
Ramazanda beraber Fırancala Dtfer taraftan bufday Ye 

im oldufunu defirınencflik tılerlnde lhtlıaıı ~ Hatlarının arttın •f 
ehremanetinin resmi bir tebl!ğl- bulunanlardan bazıları da, latan· 

f f yazmıı ve bu ıneı ele bul ahalisinin ucuz ekmek yiye-ne at en 
f da tetkikatta balunurken memesinin belli baılı sebeplerin· 

atra ın . b l ği 
k klerin ucuzhya i ece ne den biri olarak sigorta tarif ele· 

e me . - i d k dair bazı ihtisas ıahiplerınin mu- r n eki fazlalığı ileriye ıilrme -
talaalarını neıreylemittik. tedirler. 

Aldığımız mntemmim mal6- Değirmenlerin gayet yGksek 
mattan anlatılmakta olduğu veç- bedellerle sigorta edilmekte olma-
hile Jstanbulda Ekmeiin pahalı ları bu sigorta ücretlerinin de 
ıablmasında belli baıh amillerden ( un ) uzerine zammedildlfl ve 
ikisinin sigorta ve nakliye itleri dolayıaile aynı zammın Ekmeklere 
olduğu tahakkuk etmektedir· ve h.alka yGklenmekte oldufu 

Nakliye ııleri tanzim ve zahrie lemin edilmektedir. 
tarifeleri biraz daha tenzil edil- Aynı zamanda toptancılarla 
diğl takdirde :aradaki, müıkilatın fırıncılar arasındaki anlatama· 
bertaraf edileceği kat iyen tahmin pıazlığın balkın keıeslne dayan· 

k di dılı iddia olunmaktadır. edilme le r. Qee...._,.;;;::.. _ _ .:__~ 

Elektrik şirketi 
__.~...-

Elektrik şirketinin mak
buzlarına çok dikkat 

etmek lazımdır! 
Jstanbul Elektirik tlrketlnin 

garip birçok muameleleri olduğu 
gibi halktan tahsil etmekte ol
dukları paralar için verdikleri 
makbuzlar da usul ve kanuna 
muvafık bulunmamaktadır. 

Dfin okuyucularınızdan iki 
imza ile aldığımız bir mektupta 
tirketin verdiği makbuzlarda nu
mara bulunmadığından tlkayet 
etmekte ve bu makbuzlarda nu
mara bulunmaması yüzünden her 
hangi bir müıterinln hakkı zayi 

1 .. bildirilmektedf r. o acagı 
Çünkü makbuzunu kaybeden 

bir zabn 1ırllete derdini anlata· 

caaı bildiriliyor. 
mıya e 

filhakika kariimizln bu mek· 
tubu üzerine tetkikatta bulunduk 
ve makbuzların numarasız. oldu
funu hayretler içinde aördük ! 

Sanayi birliği 
->ioO'tt• 

])ün B. 1\1. ~teclisi reisini 
bir hey' et ziyaret etti 

. Dnn lıtanbul meb'uıu Şüreyya 
paıanın riyaseti altında sanayi 
hirllffnln umu:ni kltlbl Nazım 
Nuri, Haydar beylerden mnrek
kep hey' et, Dolmabahçe sarayına 
giderek Kazını paıayı zıya ret et
mittir. 

Bir buçuk ıaat ıüren bu ziya
ret eınaıında, bilha11a muamele 
vergisi hakkında paıa hazretleri· 
ne izahat Terilmlt ve bu vergi· 
nln sanayi müe11eıeleri üzerinde 
ağır bir yük olduğu ve ne ıuretle 
olursa olıun alınmakta devam 
edildikçe ıRııayiin terakki edeml
Yerek yerli malların lnktıafı ga
yesine vasıl olmıyacaıını arzey
!emittir. 

Paıa gerek bu ve gerek diler 
ır.eı' eleler hakkında verilen lzahab 
l>üyülc bir dikkat ve allka ile din
llyerek yakında Ankaraya avdet 
edince bu huıus\a l&zımgelen ted
birin alnmaıını emredeceklerlnl 
vaat buyurmuılardır 



İspanyada diktatörlüğün 
inhilali 

Takriben altı buçuk seneden
beri İspanyada hakim olan dikta
törlük gerek dahili gerek harici 
ahvalin ilgaatle bu kere 1 infisah 
etti ve yeniden metrutiyet ida
resi tee11üı eyledi. Diktatör 
Prlmo dö Rlviera memleketin 
Yaziyetlni nihayet ciddi ıurette 
nazarı dikkate aldı, artık ahvalin 
diktatörlüğe tahammülü olma
dıfını anladı, istifaya mecbur 
oldu ve yerine ceneral Berenger 
ınetruti bir hük(imetin reiıi vü
keli11 olmak üzre tayin olundu. 
Mumaileyh dahi kabinesini ıiya
ıet adamlarından mürekkep bu
lunmak ıuretile tetkil eyledi ki 
bu veçhile artık İspanyada met
ruUyet devri avdet etmiı oluyor, 
normal ıiyasi vaziyet yeniden 
teeuüı eylemit bulunuyor de

mektir. 
Herhalde Primo dö Rivfera

nın siyaset sahasından çekilmesi 
rerek İıpanya için ve gerek bey
nelmilel siyaset noktai nazarın
dan oldukça mühim bir vak'a 
tef kil eder. Altı buçuk senelik 
bir siyuet devri kapandı. Öyle 
bir siyaset ki oldukça bir tiddeti 
idareyi müstelzim bulunmakla 
beraber İspanyada vahim tehli
kelerden kurtulmağa muvaffak 
oldu. 

E Dtktatörlü4ün teessüsünden ev
vel lıpanya mülhit bir karıııklık 
içinde yuvarlanıp duruyor du. 
Memleketin idari ve mali vazi
yetleri fena surette bozulmut, 
fırkalar birbiri ile boğuıuyor, 
hnkumet ise acz içinde kıvranıyor 
du. 

· Ve itle ispanyanın bu karma
karıı ık halinde idi ki Primd dö 
Rlvlera meydana çıktı. Memle
kette diktatörlük ilan etti. Fırka
ları dağıtb, memlekette intizam 
ve inzıbat teslılne koyuldu, ve 
muvaffak ta oldu. Bundan batka 
memleketin vücudunda müthlt bir 
karha tetkil eden sul iatlmallerin 
" pnünü de aldı. Diğer taraftan ha-
rici siyasette dahi muvaff akiyetler 
aöıterdi, lıpanyanm nüfuzunu 
temin etttl, bilha11a Fas meı'ele
slnde Fransa ile teırlkt meıai etti, 
bu suretle memleketin menaf üne 
büyük hizmet gösterdi. 

Maamafih ıunu da söylemek 
icap eder ki Primo dö Reviera 
altı buçuk ıene devam eden dik
tatörlüiü eınaıında hatalar irti
klblndan hali kalmadı. En ziyade 
lktısadi büyük kusurlarda bulun
du, milletin sızıltılarını mucip 
oldu, itbu 11zıltılar gittikçe o de
rece t iddetlendi ki Prim o dö Re
viera artık mevkilnl muhafaza 
edemlyeceğini anladı, çekilmeğe 

mecbur oldu. 
Şimdi artık İspanyada Jeneral 

Berengerin riyaseti altında tekrar 
ıneıruti bir idare devri baılamıı
tır. Yeni kabine gayet ağır bir 
nıeıullyet fderuhde elmit bulu-

nuyor. 
Her fatiha.le devrinin miltkillıt 

ile mallh olduğu bedihidir. Eier 
Ceneral Berenger hükumeti bu 
miiıktlatı lktthama, memlekette 
intizam ve lnzıbatı muhafazaya 
muva.ff ak olursa memlekete büyük 
bir hizmet göstermlı olacağı tüp
hesizdir. 

Herhalde elyevm lıpanya 
gayet nazik bir vaziyette bulu
nuyor, ve ihtilatlara meydan 
vermemek için son derece mü
debbirane ve durendiıane hare· 
ket etmek, meırutiyet kanunları 

- ~ ··· ... .. 

ispanyada 
-->~-

İki yeni grup daha 
teşekkül etti 

Madrit, 6 (A.A.) 
Milli muhafazakar ve milli 

liberal fırkaları nı-.mile iki yeni 
siyasi grup teıek.'.tül etmlttir. Mllli 
liberal fırkasının reisi M. Sanchez 
Guerra'dır. M. Cambo Mortera
nın rlyaıetinde bulunan milli mu
haf a7.akiir fırkasının programı 
iktisadi sahada diktatörlük tesi
sini istihdaf etmektedir. 

l~eichsra t young planını 
tastik etti 

Berlin,6 (A.A.) 
Reicharat meclisi Young pla

nını 6 muhalif reye kartı 46 rey 
ile taıtik etmittir. 

Rusya<la papaziar ne 
yapıyor? 

Moskova: 6 (A.A•) 
Kiyefte toplanan bir hey'eti 

tahkikiye Okrayna killseıi bat 
peskopoıu ve bir çok peskopoala
rın Sovyet aleyhindeki mukabil 
ihtilal cemiyetlerile teıriki mesai , 
ettiklerini esefle miifahede ey)e
miı ve kilisenin tasfiyesine karar 

vermi~tlr. 

Kilise reisi G r a :u sevia kl 
istif ası hakkında netreylediği bir 
beyannamede on sene evvel kilise 
teıkilatına Sovyet aleyhindeki 
mücadeleye devam için ittirak 
ettiğini ve kilise müdlranının 
ekseriyetle Sovyetlere alehdar bu
lunduğunu teyit eylemiıtir. 

Avusturya ve İtalya ara
sında uzlaşn1a 

Roma, 6. (A.A.) 
Avusturya ile İtalya arasında 

aktolunan hakem ve uzlaıma 

muahedesi imza edilmittir. 

Bir gen1inin enkazı Por
tekiz sahillerinde 

Amlıterdam. 5 (A.A) 
Lizbondan Röterdama gelen 

haberlere nazaran [maden yüklü 
olduğu halde Dovbrovlnk ten Rö
terdama müteveccihen hareket 
etmit olan Dakaa namındaki 
vapurun enkazı· deniz tarafından 

Portekiz ~sahtllerine atılmııtır. 
Bütün vapurda bulunan kimse
lerin ve hamulenin tamamen 
mahvolmuı olmasından korkul
maktadır. vapurun tayf ası 35 

kiti idi. 

dahilinde büyük bir metanet ve · 
ciddiyet göstermek icap eder. 

Fırkaların yeniden faaliyete 
geçeceği, birbiri ile çarpııme ğa 

baılıyacağı bu yüzden memleket 
dahilinde tekrar 1patırtılar, gü
riiltüler husule geleceği t üphe
slzdir. 

Ceneral Berenger hükumeti 
bu ahval karıısında ancak &amit 
bir tematagcr vaziyetinde bulu
namaz. Herhalde nafiz nazarlar 
ile ahvali takip etmeli, iktifa 
eden kanuni tedbirlere tevessül
den geri durmamalıdır. Aksi 
takdirde mevkiini muhafaza 
edemiyecek ve o zaman kimbilir 
ne glbt yeni bir hadise zuhur 
eyllyecektir. 

işsizliğe karşı 
- >!o-oz1(• 

Sigorta kanununda bir 
senelik müddet üç seneye 

çıkarıldı 
Londra. 5 (A.A) 

Lortlar karnarası iısizli4e ka
rtı sigorta kanununda bir senelik 

müddetin üç seneye iblajı sure

tile Avam ka.ınaraııının yapmıı 
oldufu tadili kabul ederek mez
kür kamara ile ihtilafa nihayet 
vcrmeğe karar vermittir. 

A~·lık grevi yapıyorlar 
Havr, 5 (A.A) 

Havr fesadına itUrak etmif 
olmakla Jttiharn edilenlerdenyal
nız tkial müıteına olmak üzre 
cümlesinin dündenberi açlık 
grevi yapmakta oldukları bildi
riliyor. 

Hindistandaki şin1endif er 
an1elesi grevi devam ediyor 

Bombay 5 (A.A) - Şimendi
fer amelesinin dün baılamıı olan 

ırevi devarn ediyor. Maamafih, 

vaziyette •al&h husule gelmlf 

olduğu söyleniyor. Bu gr ev, ıi· 
mendiferciler ıindıkası tarafın
dan tertip edfınfttlr. 

Bombay 6 ( A.A. ) 
Great İndfan Paninıular de

mlryolları kumpanyası İfçllerin-

den grev Han etmit olanlara Cu
martesi gününe kadar ite baıla

madıkları takdirde yerle'llne baı
ka amele alınacağı bildirilmittir. 
Grevcilerin miktarı artn uı ve ıe
hir dahilinde tren ae ferleri az 

çok lntizamaızlığa oğramıt oldu

dufundan vaziyetteki vehamet 
hafif surette artmıtbr. Kızıl bayrak 

ismindeki müfritler birliğinin re
isi de dahil okhığu halde muharik-

lerden iki tıi tevkif edilmiftir. 

•.!1!-~~'İ!~...$ıA!!?.ı• 

! DİKKAT! ~ 
~ ~ ~ Bazı adamların .gazeterniz ~ 
~ nl\mına öteye berıye müra- , 
~~ caat ettikleri Abone kaydına ~ 

ıavattıklarını haber atıyoruz. ~ 
Bu gibi adamlaf'dan fo- ~ 

toğraflı ınusaddak vesika I~ 
sorulması, aks! takdirde po- ~ 
lise verilmelerı rica olunur. . 

~ İdaremiz bu huausta bir me· 

~ sullyet kabul elmiyecekur. i: 
•• '"''""' -~""'~. . li.ı ~ ... ~·~·-o:.;' .,,,,. ~ .._ ..,,-~-... v-!l9~'• 

,,. Vatandaş! • 
Bu gün saat ondört

te Galatasaray lisesi 
konferans salonunda 
yapılacak büyük içti
maa sen de gel! Bu 
içtimada kadın , er
kek her vatandaş buJrı,_ 
nacaktır. 

Milli iklısrıl ve tasarruf 

Cemi yeli 

..................... ı .... l 

Bahri konferans 
--~·-

İngiliz ve Fransız noktai 
nazarları 

Londra, 15 (A.A) 
Pariıten avdet eden M. Tar

diö buraya vaıııl~ olmuıtur. lngı
lfz lmperatörlüğü ittihadı heyetile 
M. Tardiö ve M. stimson ara
sındaki mülakattan maksat dün
kü içtimada Fransızların intikal 
tekJJflerinin müzakeresi esnasın
da ileri siirülmüı olan bazı nok
taları tetkik ve bu bapta teatti 
efkAr etmektir. İstihpar edildi
ğine göre İngiliz noktai nazarı ile 
Fran11z noktai nazarı arasındaki 
batlıca ihtilaf tonaj miktarının 
muhtelif sınıflara tevzii mes'ele
ıidir. 

Britanya hey' etinin nakili ke
lamı ve Fransız matbuatı tarafın
dan neırolunan , İngiliz ve Ame
rikan heyetlerinin bahri inıaatı 
19 3 6 senesine kadar tatil etmek 
hususunda itilaf eylediklerine ve 
bu itilafı Japonyaya tebliğ eyle
diklerine dair bulunan haberi 
tekzip etmektedir. Bilmukabele 
müzakeratın çıkmaza girmit oldu
iu haberi de yanlıttır. 

Hey' etler reisleri bugün saat 
18 de toplanmıılardır. 

Birinci komite saat 15 te top
lanacaktır. Salahiyettar bir men
badan btihpar edildiğine göre 
İngiliz imperatörlüğü hey'etlerf
nln içtimaında bahri konferans 
mesaisinin betaati hakkında a
çıktan açığa bir takım tenkitler 
yapılmıı ve bu tenkitler diğer 
hey' etler rüesasının fçtimaında 
da tevil edilmittir. 

Bütün heyetler, tahtelbahir
ler meı' eleıi hakkındaki noktai 
nazarlarını 11 Şubatta aktedi- : 
lecek olan heyeti umumiye 
içtimaında serdedeceklerdir. 
lngllterenin tahtelbahirlerln ta
mamlle ilgası hakkındaki arzusunu 

tekrar edeceği ve bu cihet kabil 
olamadığı takdirde muayyen 
azami bir tonaj kabul ettirmek;,.. 
ve hafif kravezörler sınıfından 

tahtelbahirler ııınıfına tona naklini 
menetmek ve bilakiı tahtelbahir-

ler sınıfından kravezörler sını

fından tonaj nakline müsaade 
eylemek isteyeceği f üpheden 

Umumi intihaba herhalde 
ıayanı kabul bir uzlaıma zemini 
bulunacağı merke!lndedir. 

Bu esnada birinci komite bahri 
teslihatın tonaj veya sınıf itiba
rile tahdidi hakkındaki Fransız 
ve İngiliz noktai nazarlarını telif 
edecek bir itilaf zemini aramağa 
çalıtacaktır. 

Konliopoff 
Cesedi orn1anda mı 

bulunnuış ? 
Paria, 6. (A.A.) 

Gazetelere nazaran ceneral 
Kouttopoff'un cesedini Saint Clo
ud ormanında gömülü olduğuna 
dair almıı olduğu bir mektup üze
rine zabıta ınezkQr ormanda ta
harryatı icra etmittir. Polis mü
diriyeti bu huıuı hakkında ademi 
malOmat beysn etmittlr, 

Umumi harpte 
-~·~ . 

Evlat ve zevçlerint 
kaybedenler l 

Vatınıton, 6 - (A·}.,,. 
• ıharr 

Meb'usan meclisi uınuaııs it 
te evlat ve zevçlerini kaybetJll,. 

olan ana ve zevcelerden A "'~p 
dakl harp meydanlarını i 

111 
görmek iatiyenlerln maırafla;' 

00 
karıılık olmak üzre 6 nıl 1 ıl 
dolardan fazla tahsisat verilıfl~ 
hakkında tevdi edilen bir tah 
müttefikan kabul etmfıtfr • 

Yeni bir fırka dah~ l 
Vatington 6 ( A·,4.~ır 

Liberal fırka namile yeni ecl 
fırka teıekkül etmlıtlr. .Karii cJı' 
enstitüsü reisi M. Samnel Sh0' ~ 
in riyasetinde , bulunan bu ye( 
tetekkülün programı içki metıl~ 
f yeti aleyhin dedi!'. f 
Sulh ve hürriye 

-·~ 
40 meınleketi temsil eO 
kadınlar bunu istiyd 
Londra 6 (A.A) - Beynelıl 

sulh ve hürriyet kadınlar bl 
tarafından gönderilen bir ht~ 
meb'use bugün M. Mac Do 
tarafından kabul edilmtıtir• ~ 
kadar memleketi temsil elll''I 
olan bu heyet, deniz teslihat~ 
her nev'inde ehemmiyetli ti lı 
dat yapılmasını israrla iıte 
tir. 

Bir vahudi idama mah~~ 
" Yafa, 6 (> 

~· Geçen Ağuıtoıta çıkarı 

gaıalıklar esnasında Yaf ad• 
turan 6 nufusluk l>ir arap 1 

sinin katline ittirak etmekle ~ 
nun Telaviv polislerinden bl~ 
hudi idama mahkum olmuf ___ ., ______ _ 

ı d:j~ Azılı hırsız arın v 

muhaken1esi 
fıtanbul'un muhtelif ıetfı 

rinde birçok hırsızlıklar ~ 
ve son defa Amavutköt° 
Robert kollejl soyarken '~ 
meıhut halinde yakalandı~ 
sırada bekçiyi yaralaya1' 
polia memurlarına ıilih çe~ 
müsademe eden, lbrahiJJJ~ 
harrem, Ohanes, Yaıar, Co ~ 
mürekkep hırsız kumpaPfİ 
muhakemelerine dünf de af f 
da devam olunmuıtur· Jı' 

memurlarıda dahil olduııı 
11 

cem'an 15 tahit dinlerıı1'1 bunların hepsi sarıkler alt 
tehadette bulunmuılardıt• 

Mütebakı üç ıahidiıJ ef ,, 
için muhakeme gelecek pe 
gününe talik olunmuıtıır• 

Sırp sefiri ,J 
Sırp HükO.meti Anka'' 1ı~ t retine Müsyü Povoviçiyl ttı 

mittir. 
-·>t..o-:•·- , Ji' 

J'JU, 
Yunan mürahhası g I' 

Ankaradan tehrıoı1~e cıl 
Yunan mürahhsı M. Fok6

' }.ti? 

tealye itilifnameyi haıntierJ 
gidecektir. ""'' 

Tevfik Kamil beY ~:ıı i 
ve M. Fokas Atlll8 oıııtı'I 
edince komlsyond• ıı 

; 
içtima yapılacaktır· •''-••• ~················· rı : 23 NiS'1 1( 

• sı '' rı E «Çocuk Ha~W··r 
: ilk günudtı •••-" 
! •••• 
~ ..............• 



7 Şubat YARIN 

Bir n1ütehassısın İktısat vekaletine Yerdiği r[lpor 1 S:yrisef ain 
Mütarekede ecnebi ~evhala 'l asan 1 

kumpanya hangisidir? 

ve 

J\1illi v~ıpun:uluk 
Seyriıef ainin birçok acente

lerinde mühim ihtilaslar vuku
undan, matbuaatta mükerreren Emniyet sa11d1{JL sıgortasırıı almak için Fransız kumandaıı

larına ziı;afct veren meşlııır sigortacL (J>iyos) cleDilmi dir? bahsedildi. Çanakkale, Bandırma, 
Samsun, Ayvalık, Görele, Of 
acenteliklerinde tahaddüs eden 

Ticaret veklleti iıtatiıtik 
müdiriyeti her ıene bir tamimle 
ılıorta kumpanyalarından yapılan 
Primler ve verilen zararlar hak
kında malumat toplayarak iıta
tiıUk yapmaktadır. 

Mezkur iıtatiıtiklere nazaren 
Yerli ıirketlerin Türkiyede yap
tıfı itlerden haddi mahfuzlarına 
iıabet eden primlerden kendi 
hiaaelerine düten zararlar çıka
rıldıktan ıonra bakiyeıinden 
meıarifi umumiyenin yalnız Tür
kiyedeki ıigorta itlerine isabet 
eden miktarı tenzil e4ilirıe 
aradaki fark bu ıirketlerin safi 
prim heıabatını göstereceğinden 
bu suretle yerli ıirketlerin kar 
zararları hakkında takribi bir 
fikir elde edilerek iddialarının 
ııhhat ve ademi ıihhatı knotrol 
olunabilir. 

Sigorta tirketlnin ele baııla
l'lndan bazıları rekabet yuzun
clen gaip etmekte oldukları me
-._fu yeniden elde etmek ve 
boıulan ittihadı tekrar tesis ile 
hükumet ve dahili zararına 
kendilerine rekabet siz ve emin 
karlar temini için sureti haktan 
ıörünerek dahilen ve haricen 
tGrlG türUt dolaplar çevirmekte 
oldukları iıten bir az anlayan 
kimselerce gayet vazıh surette 
görülmekte olduğundan ahvali 
ıabıka ve hafiyeleri hakkında 
müfit bazı malumat itasını bir 
vazifeyi vataniye ad ile berveçhl 
ati arzı keyfiyete m6caıeret 
kılındı: 

Leff en takdim kılınan ıuret
lerin m6lga ticaret nezaretinden 
müdevver dosyalarda bulunan 
aııllarının tetkikinden ve iktisat 
•eklletinde mahfuz bazı tahkikat 

••rakının miitallaıından ve merbut 
eliler veıalkten anlaıılacajı üze
~ eınayı mütarekede tabaayı 
.;•lllaniyeden tahıil edılmıı olan 

CU.- Oımanlı hükC&meUne leıll 
llıfııe dair lnıillz Mümeuilllif ta
r f · a •lldan mGlaa ılıortacılar kulü-
bGne yazılan tezkereye verdikleri 
C1e•apla tabiri hakikat huıuıun
da ibrazı mekaret eyliyenler hü
k6mettn hapkını vermek i11teml
Yenler bu kumpanyalardandır. 
Mntarekede koridorla•ına talik 
eltili lllnlllrla tabiiyetini inkar 
•e htıTiyetlni ızhar eden ıtrket 
bu kumpanyalardan biridir. 

B. M. Mecliıl ze.manında ha
yat ılsortalanna vazetUli ıera
ltl huıuılyeden dolayı hakkında 
te:kat icra olunanlar ve Fran
aa mGıyG Kaytyo projesine 
neıir ve tamim ettikleri ıuretl 
melfuf ı6rııtınlerle m""'-uaarrer 
ıiaorta hakkındakı d6t6ncelertn 
s&ıterenler ve Partıte Joze zamba 
anonim tlrketine yazılan mektup
tan] müstebat olacalı üzre tarife 
ve talimatnameyi hangi tarafın 
menfaati için mevkii tatbika 
vazettirmeğe çahıtıkları layıkile 
anlaıılacak surette iki yüzlü bir 
ıiyaıet takip edenler mütareke-

Türkiyede para kazandıkları 
halde henüz zarp ve taksimi 
bilmiyen taabai ecnebiye ile Rum 
ve Yahudileri l Hükümete karıı 
müteha11ıs ııfaUle gösterip istih
dam ve himaye edenler Türklerin 
vatanperverllklerinden korktuk
larından muamelA.tın esasını 

öğrenmeleri ve mahrem dos
yaları görmemeleri ve tirketlerin 
muamelatı hususiye ve Türklük 
menafii aleyhindeki hareketle
rinin Hükümete aksetmemesi iç;n 
kavanini mevzuaya rağmen tahsil ı 
görmüı nice memur Türk genç
lerini tirketlerinin merkezi umu
milerile olan muhaberat itlerile 
umuru heıabiye ve buna mümasil 
vazifelerde kullanmak iıtemi
yenler bu kumpanyalardır. 

. * * 
Plyos aleyhine 

Bir şikayet 
l' arm ga:elesi M Lidiriyeli aliycsine 

Muhterem gazetenizde Pio
ıun fırıldakları hakkında intiıar 
eden makalelere ilaveten atideki 
huıuıatın da neırini rica ederim. 

Beyoğlunda Alyon sokağında 
8 numarada kain kundura atel-u 
yemde otuz Türk İ§çisi çalııtırarak 
geçiniyordum. 

24 Temmuz 927 tarihinde Ça
nakkaleye ıevkedilmek üzre 
Pioıun idareıi altında bulunan si
gorta firketine 4500 liraya 'sigor
ta edilmiı olan mallarım batbfı 
halde parasını aamaldığım için 
mahvü perlıan oldum. 

Şimdi Galatada 5 numaralı 
Cümhyr~yet kundura mağazasında 
Ufaklık ediyorum. Hakkımı iste
mek için Ünyon tirketinde Piyo
ıun yanına gittim 4500 liraya 
mukabil vermek istediği 115 O 
lirayı alıp kendilerine bir de ibra 
vermlyecek olursam hakkımda 
çok fena olacafını ıöyliyerek 
beni tehdit etti. 

Ben de Teırinievvel 1927 de 
latanbul birinci ticaret mahkeme
sine m6racaat ettim 929 Eylülün
de 4400 liranın ma faiz ve ıatre 
tahsiline karar aldım. 

Cumhuriyet mahkemesinden 
ıadir olan adilane kararlarla ıahıt 
olan hakkımı bana vermemek . . 

•çın 
Piyoı,aleyhimde türlü türlü dolap-
lar çevirmit ve ikinci ceza h 

28 ma -
kemesinin 7i2 numaralı dosyasın-
da mahfuz vesaikten anlaııl ğ _ k d aca ı 

bu açıkların eıpabı, muhtacı 
tetkiktir. 

idare ıeklindeki kusur neticeıi 
olan bu açıklarin tevalisine 
meydan verilmeyecek tedabir 
ittihaz edileceğini ümit etmek 
isteriz. Borçlarını tediyede aciz 
gösteren idarenin müdiranına , 
ikramiye itaıındaki garabet te, 
nazardan kaçamayarak, matbuat 
sütunlarına intikal etti. Seyri
ıef ain bir müeıeeıei resmiye iıe, 
memurininden addü itibar olun
ması · lazımgelen müdiranının, 
böyle bol ikramı ye ile taltifleri 
cayı sualdir. Eğer bir müe11esei 
hususiye olarak mütalaa edili
yorsa, zarar gösteren bir mü
eaaeıe müdiranının taltifleri 
daha ziyade aarabet arzetmez 
mi ? Bu ikramiyenin, idareye 
temin edilen ne gibi kar,fevkala· 
de menfaat mukabili müdlrana 
verilmit olduğunu meclisi f dare
ılnden anlayarak bu baptaki dü-

tüncemlzi tatmin etmeği pek arzu 
ederiz. 

Rekabet meı' eleler ine gelince 
Milli vapurcularla mevcut ve ha
len berdevam ola~ bu rekabetin 
saikı hakkında maal'esef burüne 
kadar idare erkanınım1 vazıh, iza
hatlarına tesadüf edemedtk. ida-
re müdiri umumisinin, ara aıra 
matbuata vukubulan beyanatında 
rekabete temastan ihtiraz ettiği
ni, hatta mevcut rekabeti inkar 
vadisine ıaptıfını görüyoruz. An
latılan, milli vapurculuğa ve bu 
memlekeUn evlAdı olan milli va
pur ıahlplerimıe kartı idarece ta
kıp edilen bu sakim ıf yaıetin ef
karı umumfyede ve Hükumeti 
Cumhuriyemiz nezdinde uiraya
cağı ıul telek kiyi idare müdlranı 
da müdriktaler. O halde, milli 
vapurculuğurj imhaıını mucip 
olan bu rekabete neden devam 
olunuyor? Seyriıelain, dahilde 
milli vapurcularla rekabet edece
ğine, niçin .ıecnebl memleketlere 
sefer açmalı dütünmiyor. • 

Seyrlaef ain müdirt umumııi-
nin, ıon zanıanlarda, bu buıusa 
mütedair vukubulan beyanatını 
pek zalf ıörüyoruz. 

Mü.diri u111unıi B. harice ıefer 
tertibi için yeni vapura ihtiyaçtan 

b h di Bu iddia hiç makul a ıe yor. 
değildir. Ecnebi memleketluine 
sefer açmak için, yeni vapura 
ihtiyaç yoktur· Dahildeki reka
b t ih yel vermek ve hututu 
ill

e e nd af ona göre tanzinı et-
evcu ey i di 

mek kifidfr. J{apotaj tenı n -
uzere en i lıçllerimden s-1 u eyman 
ef ediye on lira vererek k d· 

ileri ıürülen ıdd!aye, ara ııra, 

.. en ııini 
aahtekarhfa ıevketmiıtı p r. aramı 
vermemek için beni l 

•ene erce 
mahkemelerde aüründ" uren ve ser-
vetimi mahveden Piyo b 

b b •un, unun 
aı ı irçok Türk aerm 
1 aye ve em-
lk sahiplerini mahvettiği herke-

sin mal6mudur hakkında ica d 
pe en 

muamelenin if asile l k 
meme ete 

zarar vermeyecek b' h l 
l ır a e geti-

ri meal için adil h"k" . . 
u umetınuzin 

nazarı dikkatini c l .. 
d e P t etmenizi 

reca e erim efendim k d 
· un uracı 

....................... SER.AFIM 

la d Pasını anlamıyoruz. 
rın a nıa I 

H Cude münaka ltını 
ututu mev 1 

olda çalııan mi -
lemin için ayPi y lnkiıafına hail 
li var-urculuiUn ezmek mi lazım
olmak ve onı~rı f i d bilde 
dır ? Biz Seyriıe a n a 

1 , tyoruz, çalııırken, 
Ça ı1maıın delll kendisine rakip 
~illi vapurc:uluiU kalkmasın diyo
gorerek ıınb•Ya akaleyl 
ruz Milli ••Pıırların m<in 

• 1 rt hututtaki seferle· 
tenıın ettik e b suretle on
rint azalllllaıını ve u -
lara da yaıanıak hakkını verme 

ılnl istiyoruz. 
1 

bu 

Sahife 3 ' 
!2§ 

1 

Memlehet haberleri 

izmirde 
~ 

Üzüm n1üstahsilleri müş-
kil mevkide 

Maıklrat inhisar idaresi tara
fından 11lak üzüm mübayeatına 
nihayet yerilell iki ay olmuıtur. 
Gerek tüccar ve ıerek müstahsil 
elinde ihraç kabiliyetini haiz ol
miyan fazla miktarda (izüm bu
lunduğundan sıkıntı çekmekte ol
duklarını bildirmektedirler. 

fznıir kooperatifleri 
Kredi kooperatiflerinin evrakı 

Ankaraca tasdik edilerek pey
derpey gelmektedir. Köylüye 
yapılacak tkrazat kredi koope
ratifleri kanalı vaııtaıiyle ola
cağından tekmil kooperatiflerin 
Mart ayına kadar teıekkül etmif 
bulunması için çalııılmaktadır. 

f zmirde .Telef on 
· tedbirleri 

izmir dahilindeki posta ve 
telgraf merkezlerinin verilmekte 
oldukları telgrafların, telefonlarla 
merkez telırafanesine verilmeıl 
teıebbüıü son safhaya ıirmit v<: 
bunun içinde bir talimatname 
hazırlanmıftı. Baımüdür Enver 

b 
'

ubelerden telefonlarla ey, 
verilecek olan telarafların, mec-
canen verilmesini temin etmiıUr. 

lzmir limanı . 
lzmir limanı etrafındaki na-

zar noktaları ıon günlerde baıka 
ekle atrmtıtir. Alakadar bir 
~111m zevatın mütalaalarına göre 

kıl bir kaç eıaılı ıebep-
llmanın na k 

d 1 • mkin ve nıuvaf ı ten o ~yı mu 

Evlat katili 
->~-<-

İzınirde bir çocuğu 
boğup kuyuya attılar 

lzmirde Bayındır Arıkbaıı 
köyünde Yusuf oğlu Osman na
mında bir ıah11, Kalabat kızla
rından Zehra ile münaıebatta 
bulunup gayrı me§rU çoculu dün
yaya getirmltlir. 

Bu gayrı muntazar netice 
kar111ında ne yapacajını taııran 
Osman, çocuğu boğmak ıuretlyle 
öldürmüı ve bir kuyuya atmııtır • 

İzmirde feci bir kaza 
lzmire yağan yağmurlardan, 

Sinekli caddesinde bir kahve· 
nin bodrum katının duvarı yı· 
kılmıı ve orada ikamet etmekte 

olan Maalkareli Arif efendi, ıekiz 
n6fuı efradı ailesiyle beraber ' 
duvar altında kalmııbr. Etraf
tan yetiıen halk kazazedeleri 
kurtarmıı; yalnız 6 yaılarındakl 
Dağıstan namındaki çocuk vefat 
etmiıtir. 

İznıirde kesilen Hayvanlar 
lzmirde Kanunusani ayı zar

fında mezbahada keıllen hayva· 
nat miktarı ıudur: 4:370 koyun, 
1305 kuzu, 282 keçi, 178 otlak 
1133 sığır 91 dana 37 manda, ~ 
malak 6 deve, 19 domuz olarak 
cem'an 7426 hayvan. Bu ay, Ki
nunuevvel ayından 988 hayvan 
ziyade keıilmiıtir . 

~1aliye müsteşarı 
Bir müddettenberi lzmirde 

tetkikatta bulunan Maliye mnate
ıarı B. Kambiyo tetkikatını bir hay-
lı llerletmiıtir. M6ıteıar B. rapo-

\ runu hazırlamaktadır. 
delildir. 

___ .......... --'_._ __ 
Düyunu umumiye mes' elesi Darülfünun ıslahatı 

Ankara (buıuıl) 

D •lfünunda yapılacak ııla-
• aru f 

j l maarif vekili tara ınhat pro es 
dan tetkik ediliyor. Netice hak-

d. k t nılyet mu haf aza edlli
kın a eu 
yor. 

--.~·-

K üç ii k kibritİer kaklın1dı 
Piyasaya çıkarılan iki kuruı

luk ufak kutu kibritler rafbet 
bulnıadıfı için piyasadan kaldı
rılmııtır. 

U dilecek seferlerin zarar-ter p e _ 
ları öne sürülerek bu mutaleatımız 
zaafa ufratılmak istenilecek. Fa
k t bu noktayı pek zayıf buluyo-

a ' ld renin bu gün, elindek~ ruz. a ' 
liakal on milyon liradır. sermaye • 

Bundan maada ıevahlll mute-

i kılavuzluk , romorkörcüca v re , 
Uik gibi imtiyazatile bir çok ta 
teınett6 ıetiren mebaniıi vardır. 
84\ün bu sermaye ve imtiyaza tına 
rafmen henüz harice seferi olma
yan idarenin bugünkü kazancı 
nedir? Müthif borç ve bütçede 
mühim açık defli mi? O halde, 
dahilde rekabet ıureUle kendlıi
nin ufradığı bu akıbetle, ayrıca 
milli vapurculufun inkitaf ı da 
meınleket nanıına bir fayda teıkil 
etmez mi? 

Biz kat'lyetle eminiz ki Seyri-
sefain hututu mevcudeılnl iyi bir 
ıurette tanzim ve muamelatı~ı d~ 
tensik eltili takdirde bu gunku 
vesaitle hem kazanacak, hem de 

b• ınleketlere ıef er açabi-ecne ı ıne 

1 kti Ona bu istikameti takip ece r. 

Ankara (Huıual) 
Türkiyenln karicl borçlan, 

yanı d6yunuumumiye ile tıtira 
olunan ıımendif erlerin takıltlerl 
hakkında TGrk hükumetinin mo· 
ratoryum ilan edeceilne dair bazı 
rivayetler deveran etmektedir. 
Bu haberler dofru delildir• 

~1üddeiiun1umiler kursu 
Ankara (huıuıl) 

Burada müddeiiumumller için 
açılan kursa tıtirak etmek üzere 
gelen MüddeUumumi Kenan ve 
muavinlerden H:ıyrettin Şakir 
Beyler bu ay nihayetinde kunu 
ikmal ederek lıtanbula dönecek· 
lerdir. 

Muallimler talebenin isti
dadile alakadar olacaklar 

Mekteplerimize devam eden 
talebe meslek tayini huıuıunda 
ıeliıi giizel hareket ediyor, bu 
ıuretle bir çok talebe kendi iıti-
datları haricinde mesleklere in· 
tisap ediyorlar. 

Bu yüzden memleketimizde 
bir çok istidatlar mahalllne maı
ruf olmadıaından hem meıletlnl 
istidadına muhalif ıeçenler hem-
de memleket zarar ıörilyor. 
Bu noktayı nazarı itibara alan 
Maarif vekaleti muallimlerin, 
talebenin iıtidatlarile yakından 
nlikadar olmaları için emir aön
dermiıtir. 

Bir ırz düşmanının 
muhakemesi 

de tamir edilen Emniyet ıandıiı 
na alt itleri elde etmek için 
Fransız m6me11t11 vasıtaılle mül
ıa Osmanlı hGk6metıni tazyik 
edenler m6tareke.,,, - t k F ,. mu ea ıp 
ranıızların lıtanbula di.hil ol-

masını teı'iden memurlarına zi
yafet çeken bu tir ketlerin müdi
ranındandırlar. 

T eka Üt .. k·~·~~·;;~·········· 
Ankara (hususi) 

Evvelce hazırlanan mülki ve 
aıkeri tekaüt kanunu maliye ve
klletince tetkik ediliyor. Yakın
da bqvekllete aevkolunacakbr. 

Seyriaefaln, programın 

ıuretle tanzim ettiği takdirde , 
memleket münakalatına hiç sekte 
gelmedifi gibi kendisi de,rekabete 
tahail edip fazla seferlerle eskit
mekte oldufu vapurlarını ecnebi 
memleketlere tahsiı ımkanını 
elde •tmlt olur. Biliyoruz; barice 

i k hem Seyriıefatn, hem ett rme 
de milli vapurculuğun inkiıaf ını 
temin demek olduğundan, ikt11at 
Vekiletl celileıinin, bu huıusa,haa
ıatan nazarı dikkatini celbederiz. 

Kaptan 
NlzAMEDDNi 

lkı küçük kızcafızın ırzına 
tecavüz eylediğlnden afır ceza 
mahkemeıi tarafından 5f ıene hapse 

mahk(im edilen Şoför lbrahlmln 
cezaıı mabkemei temyizce az ıörü· 
lerek mahkeme karan nakzen 
iade edllmiıtir. 



Sandalcılar ara~ında IBaf..kai ~l ushıfanJn çuvalı 
K"araköyde: sandal iskelesinde 

ıandalcı Hakkı sandalcı Ali ile 
kavga etmlıler, . bunlardan~Hakkı 

kanca Ue .Alinin gözünü ve:kafaıı
nı ğır ıurette yaralamııtır. 

\ Sehzadebaşmda oturan bak-
kal .Mustafa köprü baıında bırak-

Bir aınele kavboldu 
"' limanda ba~lı Felemenk ban 

dır alı (Olijet) vapurundan eı ya 
tahliye eden deniz amelesinden 
Mustafa akıam üzeri vapurdan 
çıkmııtır. 

Muıtaf a arkadaıları tarfından 
vapurda aranmıı bulunmadığı 
gibi evine de a velet etme
mittf r. 

Gözünü patlatn1ış 
Aksarayda ıöför Muıa arÜadaıı 

Şevkinin görünü yumrukla pat
latmııtır. 

'l'"ekmeyle başını yarnuş 
Beyoğlunda ıebzeci Sotirinin 

dükkanında çırak Şakir ile 
bahçıvan Cemal bir para meı' e
JeııJnden kavga etmtıler bunlar
dan Cemal tekme ile Şaklrfn 

baıını yarmııtır. 

Saatini tan1 ayar etıniş 
Kaaımpaıada otdran Hasan 

efendi köprü başında saatini 
yar ederken cebinde bulunan 

l 00 lirasını bir yankesici çarp
m11tır. 

PantaJonunun cebinden 
Şiılide oturan Fort otomobil 

tirketi memurlarından İsmail Nus
ret efendi Fatih tramvayına bin
diği sırada pantalonunun cebin
den 5'66 lirasını bir yankesici 
çarpmııtır. 

er;p;; 

Kara kış .. 
.,.....t--:H.!c-

İtdenbİre-Oastıraca k nıı? 
Bu güukıi lıava : 

Bir bahar havasını andıran 
gilnier~en sonra, ılaıın birdenbire 
baıtırac;ajına dair kara kara 
haberler birbirini takip ediyor. 
Maamafih bu haberlerin nihayet 1 

bir mevsJmine göre tahmin oldu
iunu ve timi addedilmemeıl 
lazım geldiğini id<lia edenler de 
\•ardır. 

Dün latanbulda azami hararet 
14 asgari 7 derece idi. 

Kandilli rasathanesinden al
dıiımız mnl<imata gôre bugün 
-Tilzgar lodostan esecek hava bu
lutlu olacaktır. 

İngiliz lirası 
Dün borsada 1ıterlin 1035 ku

ruıta açılarak 1037, 75 kuruıta 
kapanmııtır. 

--·~-
350 seyyah geldi 

Dün akıam ~imanımıza İngiliz 
bandıralı ( adriyatik vapuru) 850 
•eyyahı hamilen gelmiıtir. 

Baytarların kongresi 
Baytarlar kongresi dün Türk 

ocağında toplanmııtır. 

Evvela cemiye\ln ismi olan 
Etıbbayı baytarfye unvanının Tür
kiye baytarlar cemiyetine tebdili 
teklifi iClare hey' etine ha va le edll
ıınlıttr. Yeni :.idare hey1eti intihap 
edilınefe başlanılmıt ve Nuri bey 
riyasete ve İsmail Hakkı bey umu
mi kaUpll~e Hikmet Nevzat Sabri 
ve Sermet beyler de aza\ıklara 
intihap edilnııılerdir. 

Fuhuşla 01ücadcle 
Dahiliye VeK:lleti tarafından 

umumhanelerln kapatılması ve 
bu e'V yıkıcı harekete karıı durul
ması için bir te.limatname hazır
lanmı§tır. 

tı~ı lbir -"'çuval eıyayı bir ıahın 

meçhul çalıp ortadan kaybolmuı
tur. 

Muharrenıin nıarif eti 
Dün Beıiktafta odun iskele

sinde Durmnf efendinin kahve

sinde Osman efendinin elbise,ça

maıır ve sair eıyasını çalan Mu
harrem cUnnünıeıhut ha'linde ya
kalanmııtır. 

I-lacı B. in şaı)l~ası 
Ortaköyde oturan Hacı bey 

Ticareti Bahriye müdiriyetfne ge

lerek Kapıda bıraktığı şapkasile 
paltosunu çalmıılardır. 

Bu <la şapkaile ~pardösü 
aşırnıış 

Kuruçeımede kimyager Mü
kerrem beyin evine hırsız glrmif, 

ıapka, pardösü vesair e§ya çal

mııtır. 

Çalarken yakalannıış 
Şehremanetinde arabacı Esa

dm evine gündüz hırsızlarından 

:aııbıkalı İlyas girmit eıya çalar
ken cürmü meıhut halinde ya

kalanmııtır, 

Bunlar da cürn1ü nıeşhut 
halinde :yaka.Jannıış 
Beya:ııtta Mehmet efendinin 

evine meıhur hınızlardan Şaban 

ile Diyarıbekirli Ethem 1ıirmt1 er 
ya çalarken cürmü meıhut ha
linde yakalanmışlardır, 

lngilterede 
-4~"'<-

teveHüt eden azaldı 
!JJndradan yazılıyor ; 

• 

Ahiren neırolunan istatis

tiklere göre lngilterede tevellüdat 
gittikçe azalmaktadır. 

192 8 senesi tevellüdatı binCle 
16,3 çe dü§müıtür. Bu miktar, 

§imdiye kadn.r olan senelik tevel
lüdatın en aıa~ı derecesidir. 

BugOne ,değin az. doğum reko- . 

ru Fransaya ait idi, 1028 senesin· 

de lnglltere bu rekoru kırmııtır. 
O sene Fransada tevellüdat bin· 

de 19,2 idi. 

Tuz tacirleri 
Bu sene Yogoılavyaya mühim 

miktarda ihr.acat yapan tuz ta
cirleri olan paralarını alamadık
larından hüklimete müracaat et
mlılerdir. Hariciye V ekileti key-
fiyeti i Tiryeste ıehpenderlfğine 
yazarak paraların temin tahıilt 
için ta vasautta hulunulmaıını bil
dirmlf tir. 

-+<+~~-

K:adınlar birliğ·iııde 

konferans 
Dün kadınlar birliğinde içti

maiyat muallimi Nebahat hanım 
t'rafından bir konferans verilmit· 

tir. 

Arap i Fatn1a H. rakı 
çekiyornıuş 

Bir çok kereler hanesinde 
kaçak rakı yaparken çürmü meı
hut halinde yakalanan ·Samatya
da sakin Arap Fatma hanımın 
rnuhakemesi dün üçüncü ceza 
mahkemesinde f cra edilmiftir • 
Fatma hanım mükerreren kaçak
çılık yaptığından 200 lira cezayı 
nakliye ve üç ay hapse mahküm 
olmuıtur. 

--., __ ~,,..- -- .. 

rak-A man 
'ficaret nıünasebatı Diyojen le m.ülakat!! 

ne halde? ... · 
Ba!Jclattaıı bilc1iriliyor: 

l'a.ran: Hasan 11/ıamı 

cı·rl 
Burada Alnıan ticareti gün- Geçen gece, soğuk ve çıplak lar arasında;,, bir az delice 1 

den güne fnkiıaf etmektedir; yazı odamda eski bir 9ezlongun diye bilindlğtm için yarın beırtıı' 1 
bir çok Alınan mali müessese- üzerine yaalanarak fırtınanın oynattığımı duyunca baıta 1'.e0'11 

lerinin, §irketlerlnin, ticaretha- ve gecenin sesini dinlerken, na- Salih, Mehmet Agih, Da"\"trı 
nelerinin münıessilleri bulun- ııl oldu bilmiyorum, odanın kapı- Mekki ve ~emal Ahmet oıııı•" 
makta, gerek hükumet ve sı açıldı ve ben bir ço'k misafir- üzre bütün arkadaıları, be111eıı 
gerek tüccar ile daima temaıet- lerle karıılanmıı bulundum! bir teeuürname yazacak ve çıl· 
mektedirler · En önde ııska vücudünun dırdığımm resmini gazeteye 1co· 

Burada Alanıan tic~reU bü- üzerindeki büyücek baıının ağır- yacaklarôı ! ! , . . Bu vaılyet 
tün Avrupa ticaretine kartı tid- lığını çekemiyormuı gibi yilrüyen kartısında idare müdürü Mabısı11t 
delil bir rekabet icra etmekte- ve fener tutan kısa boylu bir Bey de; "vah ! vah ! 1,. diye Jjel· 
dir. Alaman t~caretl daha tim- adam 'Va.rdı!! kl avanı vermeğe kalkacakb l · · 
diden harptan evvelki haline Bunun arkasından sırtlarında Ben bunları düfÜDürken iiJl't 

gclmiıttr. " Ogüst Roden_,,in" Venüı,, hey- ve hakim Diyojen eliıii ckalclı· 
Basra ile Haınburg arasında kellerJnde olduğu gibi esatiri bi- rarak sözümü keıti i\•e ağır, tol' 

doğru bir seyrisefain hattı te'ıis rer örtü bulunan yalın ayak ha- bir ifade ile : 
edilmek üzeredir. Mahaza zı adamlar daha içeri iirdiler!. " - Zavallı hayran genç do•· 
Balraya gelen 'Vapurlar arasında d k d tum ! dedi ! ! galiba biz aelmede1' Ken i en ine düıündüm! 0 

ın ailfz vapurlarından sonra ekae- gecenin, fırtınanın sesini dinlfyot 
e hayret ve teaccüple iözlerjnf 

riyeti Alarnan vapurları! teıkil uğuıturdum .• Acaba ben deli mi ~ve bir budala gibi karanlığın hu· 
ediyor. idim?! Çıldıracak mı idim?!. Bun- viyetini düıüniyordun • • Senli! 

Yağn1ur hasaratı lar kim idi? nerede idik?! sinirlerin bozulmuı •• Muzik ~e 
Kalıireden yauliyor: Meçhul misafirlerin okadar cazbant sesine kulak verecek yer 

Sina ıiblh cezfresinde geçen vekur ve ciddi, ayni zamanda de gebelerin sesini dinlemene ııe 
hafta ıtrndiye kadar misli görül- insana hürmet hissi telkin eden demeli • ? Evet ! "Bethofen,, e 
memiı surette fiddetli yağmur- 0 derece mütevazı tavurları var- .. Mozar,, da birer. Allah kudreti 
lar yağmııttr. ile yarattıkları bestelere aecenil1ı 

Gece gündüz bardaktan bo- dı ki!. fırtına ~ve karanlıktan aldıklaf1 
~anırcasına beı gün devam eden Hemen ayağa kalktım ve ilhamları kattılar ! ... Fakat seıı 
yağmurdan vadilerde müthit sel- kendilerini yere kadar tillerek 
ler hasıl olınuı, bütün yolları hürmetle selamladım[. Zatrler 
bozmuıtur. ayakta bekliyorlardı .• Ben bu ya-

Arazi baıta.n baıa bir çamur rı çıplak büyükler kafilesini 
deryası haline gelınitUr, bunun nereye oturtacak, ihangi ıalonu-
,kuruması için uzun zaman lazım- ma ve hangi büfeme davet ede-
d ccktim .. Sessiz ve ıakin odamın ır. 

Bu çamurlardan ve harabolan bütün eıyasmı kitaplarım, o en 
yollardan dolayı otomobil ile sey- vefakar dostlarım ile kağıtlarım 
yehat muhal haline gelmfftlr. teokil ediyordu!. Fakat •• Ay!.O 

Sina cıvanna gelmiş olan çe- ne!? Ben ne yapacağımı ıaıırmıo 
ki rgelerin itlafı ameliye1i inkıtaa bir halde etrafıma mahçup ve 
oğramııtır. çekirge sürülerinin mütehayyir bakınırken, onlar 
tohum bırakrnaaından endiıe e· külfet ve merasim ile hiç te baı-
dilmektedir. ları hoı değilmiı gibi eski, soluk 

'Taldi<le karşı çare döıeme,li sedirlerin üzerine geli-
Ka/ıfreclen bildiriliyor şi güzel yerleşiverdiler[ 

Mısırdan her sene Avrupaya En önde fene[ tutan kısa boy-
4 - 5 yü2btn ingiliz liralık sigara lu çelimsiz adam., odaamı hafif, 
thracedilnıektedir. karanlık görmüı olacak kt fene-

Türk tütünlerinden pek güzel rini ıöndürmeğ~ lüzum iÖrmeden 
bir tekilde imal edil~n bu sigara- yere bıraktı ve kendini takdim 
ların büyük bir ıöhretl :vardır ve etti: 

her yerde Mısır sigaTası aranıl- - Ben üstadı azam Diyojen-
maktadır. in!!!..Hani ıu en büyük adamlar-

Bu sigaraların ıöhretfnden is· 
d 1 dan birine gölge etmemesini söyli-

tif ade etnıek için taklid e l mekte 
yen, içinde zaıadığı tahta fıçı

ve bu yüzden Mısır sigara ticareti 
ld ğ d ıını kaıane ve malikanelere ter-

zarara otramakta o u un an 
buna karıı bir tetbir almak üzre cih eden' küçük feneri ile gün 

b ıııgında ıehir ıehir ( adam ) arı-
sigara paketleri içine mat u ve 

h det i 
yan hakim! .• 

relimi bir men•e §A a names 
ır ki d ihtiyar cüce bundan ıonra, koymağa ve bunun da ta 1 1 ha-

kk d beraber gelen arkadaşlarının 
Hn<le mukallitle r ha ın a res-

k ilimlerini sadyı : 
men dava ikamesine arar vertl-
mfıtir. - Aristo, Eflatun, Sokrat, 

Dafrel aidesi daha baıka ça- Spenser, Şopenhar, Göte, ~ols-
reler dütünmektedir· toy, ZolA, Kant ve Hügo 1 ! ! · ·. 
~'\.~~~~~~f Yaaaa ! ! Demek[bu yarı çıplak 
<;1 , Bugil~MASINDA ~ zairler bunlar imiı ha a ! 1 • • 
;f ELHAMRA SIN f Haydi Aristo ile Sokratın bu es-
ı-.ı S · uaızaın filmi lr, . 1 ı.J enenın en m • . ki Roma ve Yunan Alım eri ne 

~ Aşk gecelerı ~ benziyen kıyafetlerini kabul ede-
~ (La nuit eıt a nouı) ~ ~lim ! ya Tolstoy ile Hüg~ya 
~ Baıtan nihayete kadar Fran- ç? ne olmuştu [ Acaba zevahıre. 
~ sızca ıôzlü bir film· Bu saba.h ııaat;} boya, <:ila, ve yaldıza kıymet ve
<:) 11 de tenzil&tlı fjatla matıne. ~ renlere mi cevap vermek iatemlı
o/Q~~~c!>~~{? lerdi? ..• 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 5Buaün i\1ELEI{ Sinemasında : . ,. 
•Frank Vedekind'ln muaz7.am eser • 

i eş'l!Jm Fahişe 1 • • i ( LULU) : 
• • 

• Mümeısilesi : LUIZ FROKS : • • : lıa ve ten Spor ve Gençlik : 
5 serisinden : 

! Bir Boks l\1açı i 
•••••••••••••m•o•••••••••••••• 

* Ben mutlaka deli olmuttunı ! 
bu muhakkaktı ! KenC:i kendime 
"eyvah ! tiındı ne yapacağım ! 
diye düıündüm ? ! Çünkü gaze
tecilerin deli olması da,yalnı2. üs
tat Mazhar Osman, Fahrettin, 
Kerim ve Nazım Şakirl alakadar 
etmek- Reıadiye kıılasında "da
lrei mahsuıa, kiralamakla kal
maz ! ! zaten aazeteci arkadaı-

gecenin, ve karanlığın, ıatırabııt 

içinde bir zerresin •. cüz, kül• 
den ne alabilir ? .• Fosforu td· 
kenen dımağm vereceği ııık bit 
ateı böceğinin verdiği ziyadafl 
farksızdır doıtum .• Üstat neler 
söylüyordu . • Ben lbirer ıahfkıl 
olan bu dehaların kar111mda na· 

sıl bulunabiliyordum ve onların be' 
nim yanımda iıleri ne idi •.• Ar· 
tık delirdiğime iyiden iyiye inan· 
mak lazım geliyordu t ! ! Beniı11 
clımağımm, muhayyelemin ıın-1 
bir hastalığı .bu ıahneyi yaratı· 
yordu ! 

Ben muammayı halletmele 
uğraıırken uıtat sözüne devaJll 
etti ve: 

" - Geceyi btllr miıin?. De31· 
O nun kalbini ve benliğini dinler' 
ken, içi nt görebiliyormuıun!. 

Geceler ve karanlıklal' haıUI' 
dır dostum.. Onlar bu hasbllıf' 
cemiyetten -ıaıılandılar .• Sen ha•' 
taıın ve çok g~rilemiılin ve .g6' 
nünün adamı değilıinl 

Damarlarında bir genç k8'21 

değil, bir Jhtiyar uyutukluğu do' 
laııyor.. Sairi f ilmenamlar gi' 
bi hayal seyahatlari y;aparke11 

çubuğa doldurup ta haıhaı tohıl' 
mu mu çekiyorsun •• Sana ıav•1' 
ederim.. Gününün çerçevesıode 
kal ve gözlerine biraz borikeli •" 
çarp[ K11 ge'celerin ve karanlıı•" 
terkibinde bet er haleti ruhfye•1' 
ııin mayası da vardır .• seıılll 
aczin onu analize edemez!. tıı>' 

Maamafih tkincl'bir ziyaret 
de sana bu sesten, hu be.ıed•fl 
bir kaç parça dinletmek fsteritıı" 

11· 
Gözleri mi açtığım zaman Jce 1~ 

dimi ıessiz yazı odamda yal11 
11 

buldum. Gün doğmuıtu ve btıf 
akıam ıöylece yaslandığım e•~.: · 
ıoluk tezlongun üzerinde idfJ11 ' 

Ne tuhaf rfıya ! • . ~l 

----.--!:~ ·fe Darüşşaf aka Maarı 
r-apte<lilecek eıı 

Darü11afaka, ıehriınf~lıı ıııli" 
eıkl bir müeasesesU:Ur. 9u çal' 
eıısese ıtmdiye kadar bit 
güzide talebe yet11tırmııt1t• oe•" 

Maarif Vekaletinin, bu ıtt,_ptı 
ıeıenln resen marıfe (Jd" 
hakkında emir gönderırıelc 
olduiu rivayet ediliyor· 



7 Şubat 

BEKTAŞİLİK-SÜNNlLiK 
ŞİİLİK VE FARKLARI ı .. 

'
A~ABİ, F ~RSİ, ~C~Bİ ESE~LE~İN TE~Kİ

'n KINE ~USTENIT iLMİ, CiDDi TEFRIKA 

~~~~~~- 13 -~~--~~~;;;§ 
ve (Ali Haıimin) reisi idi. 

Maksadı islim arasında kan 
dökülmesine mani olmak idi: 

(Ebu Bekir) vefat ettiil gün, gene 
ıabrettl. 

( Ômer ) vefat etti il vakit, 

(AU)ye htllfet teklif ettiler. Ce
vaben dedi ki: 

- Ben Allahın Kur' anı ve 
Peygamberin ıeriatl Te kendi 
reyimle hareket ederim. 

Baıkalarına hilafet 
edilecefini ıöyledikleri 
o dedi, ki: 

teklif 
zaman 

- Bizim hakkımız verilmezse 
Allahın yeri büyüktür. Çekilir 
atderiz! 

1 

ederdik. Daveti hakka ve sılal 
rahme benden evvel müsaraat 
edecek kimıe yoktur " La hav
le ve la kuvvete illa billlh 

" S6zümü dinleyiniz, nutkumu bel-
leyiniz. Şu meclisten sonra 

' bu lı için korkulur ki, kılıçlar 

meydana çıkıp ahitlere hiyanet 
olunduğunu görününüz. Ta ki, 
siz bir cemaat olursunuz. Ba
zıları dahi eimmel ehli dalalet 
ve fırkal ehli cehalet olur. Buna 

bugün hava hoı dedi. Hazreti 
(Ali) nfn keıfi dofru idi. Bir 
müddet ıonra vukuat, onu ta
mamile tasdik etmiıtir. Çftnkn; 

YARIN 

Tütün mes'elesi 
-~--

Birinci sahifeden devam 

Bu takdirde yukarıda arzeyle
dfilm mefruz 500000 ktloluk ve-
ılkalar ile huıuıt, ıeçlcl, mlt
terilerlne kartı · Tlryelle manl
püllayonu tütünlerinin Ttırk 
Uıtünlerl olduklannı ispat zım
nında iıtlmal edilmektedir. 

lıtttrat kabilinden ıon ıeçen 
bir hadiseden bahıetmeklllime 
müaaade buyarulmasını lıtlrllam 

eylerim: 
Qeçen Kanunsanlnln ilk aünle-

rlnden bir ıün köhne bir İtalyan 
vapuru İzmir limanına geliyor, 
vapurun seyrüsefet"e kabiliyeti 
olmadıiı ve hamulestnl İzmire 
ihraç etmek mecburiyetinde ol~u
iunu söyliyor. Tütünlerin İzmir 
gümri1iüne çıkarılmaıına müsa
ade ediliyor, bir hafta sonra bu 
tütünler diğer bfr vapura yükle
tilerek İtalyanın Zagra limanına 

sekedillyor. 
Köhne olduiu iddiaımda bulu-

nan vapurun hamulul tütünlerin 
Yunan adası tütünleri olduğunu 
tekrar arzeylemeii zait bulduiu 

,. ................•........ ) 
i Şikayetler 
••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir amelenin şikayeti 
Bir yıldır OskOdarda Şemıt

paıadakl Duban ıtrkeUnde ame
le olarak çahııyordum. Son gün
lerde hastalanıp haıtaneye yab
rıldım. Tam 45 gün hasta yattım. 
Hastaneden çıkınca tekrar tılm• 
baılamak için firkete glttllimde 
itime nihayet verlldtflnl söyledi
ler. Dahili eksperim iz Sellnlkll 
Kemal Beyden bunun sebebini 
sordum. Dudak büküp, umuz 
silkip geçti. Şimdi ıu ıik&yetııa· 

mede bunun doiru ve vatandat· 
ça bir hareket olup olmadıfını, 
alt olduiu makamdan soruyorum 
ve anlamak tıtyorum ki bir ame
lenin her lnıan glbl hastalandık
tan sonra yıllarca emek verdilt 
bir devlet ve halk müe11eseıinden 
göreceit5 kanuni, insani ve mil
li adalet bu mudur ? ••• 

Üsküdarda Şemılpapda Duhan 
ıirkeu amelesinden uıuıncı 

ALl REMZİ 

1 gibi limanımızdaki bu lhraç ve tah-
* bilıB \ mil ameliyesi külfet ve mesarifinln-Bunu ehli ıünnetln bütün 

kitapları yazmaktadır. Bu kitap
lara bakılabilir. 

Biz burada Türkçe yazılmıı 
eıerlerden ( K11aaı Enbiyaya ) 
bı6racaat ediyoruz; ıa : (606) 

İttihadı islam beynel Arap cari 
olan gayreti cahiliyeyi bertaraf 
etmtı ile de vakti saadet uz:a
dıkça gayreti kavmiyet uç göı
t ermeğe baılamııtı. 

(Haıimi) ler, mukaddem ve 
muahhar, hilafete hazreti ( Ali ) 
yi ve (Emevi)ler hazreti (Oıman)ı 
intihap etmek isteyip diğer ( Ku-

Akıamın bayrak koıuıu e 1 ilam vapurun hamul~ıl-
ilk defa yapılan bir koıudur.lstan- ~;:aiz;7rde yüklendifine, ve 

bulun maruf koıucularının dahil ol- mabn da tütün olduluna dair u-
duğu bu müsabakayı Beıiktaım ıulen her vapurun sefere çıkar-

Türkiyenin Belgrat sefiri 
Evvelki gün ıehrfmize ıelen 

Belgrat ıefirl Haydar 8. dilnk4 
ekspresle Ankara.ya ıttmtıtlr. 

Haydar B. Sırbtstandakt T6rk 
emlak Te arazisi etrafında Sırp 
Hük\im.etile icra etuıı:mnzakerat 
hakkında Hükılmetlmlze lzabat 
verecektir. 

kazanmaaı muhtemeldir. ken Uman dairesinden almak 
* mecburiyetinde oldulu, hamule 

11Evvell (Abbürrahmanibinl Avf) 
hazretleri bir hutpe iradile SÖ);e 
baıladı. Ve ihtilafı Aradan 
içtlnabın lOzumuna dair sözler 
ı6yledl, rüfekaıını ittihadı ef
klre davet etti. 

Filvaki efkarı umumiyenin 
böyle heyecanlı bulunduğu esnada 

en ziyade sakınacak ıey, ehli 
iılam arasına ihtilaf ve tefrika 
dnımek mülilıazaıı tdi.. ilah. 

(AbdOrrahmanlblnl Avf)ın bu 
naıihatı ilzerine hazreti ( Oıman 

bin Affan) ve (Zubeyr binilAvam 
birer hutpe okudular .. İlah .• 

Biraz ıonra hazreti (Ali) söze 
ılriılp; 

.. O Allaha hamdolıun ki biz

den (Yani bizim ailemizden) 
Muhammedi nebi ve bize resul 

16nderdı. lmdı. biz, ehli beyti 
Muhammed)beytl nQbüvvetlz. 

Madeni hlkmellz, ehil arza ema
llız, ehli hacete necatız. 

Bizim btr hakkımız var
dır; verilirse alırız. Menolunursa 

; arzullahı Taıla diylp develerin 
ıırtlarına bineriz. E.ier [ Reıulü 
Ekrem ] bize bir ahdetmlf 
olaaydı Onun ahdü emrini infaz 

\ 

reyti)lere geçerse onların beynin
de tedavül ederek artık diğer 
ıube ve kabilelere geçmez" diye 
mülahaza ederdi. 

(Devamı var) 

Çan1Iar müdiriveti 
ol 

teşk iJ cdi livor 
"' 

Ada çamlarına tırtıl arız ol
maıtur. 

Emanet bunun izalesi çarele
rine teve11ül etmistir. Diler ta
raf tan emanete devredilen ada 

çamlarının idaresi için emanet 

bir " çamlar müdiriyeti " ihdas 
etmeye karar vermif ve teıkilata 
baılamıılır. 

-·=«(~(· -
Feyziati yangını 

F eyz! ati liueninln enkazı dün 
akıama kadar yanmıı ve iki 
itfaiye arozözü tarafından müte-

madiyen su sıkılmııtır. Açıkta 
kalan talebenin mukadder t a ının 

\ ne olacağı henüz belli değildir. 

1 

Bu mes' ele için mektep mü
dürü. Hıfzı Tevfik bey evvelki 
günkü ekspreale Ankaraya h are-
ket etmittir. 

Tefrika numarası: 7 
Çnnkn O, lıtedlll zaman ı.

tanbulun umulmadık ıemtlerln 
den birine iltica ederek •eneler: 
ce ıaklanacak yüzlerce tanıdık 
evi biliyordu. 

Şu gilnlerde kendisi lçln
yapılacak, en doğru hareket, hü
k<Unete ınphe vermemek, dalma 
ıöz önGnde bulunmak, kalabalık 
yerlerde ıörünmek olmalıydı. 

Hatta bunun için her ıün 
J&zıhaneılne vaktında 

1
. yordu. Bunca ada l b 

m arı ir taraf-
tan ehemmiyetli bir e -
mele muvaffak l 1 y olren-

0 amıyorlardı 
Saat dokuza dox ' 

k sru evinden 
çı mıı, ıükünetle 
aitmı1u M ' ya:ııhaneılne 

. emurlarının hepıi d 
vazifeleri baıında d e 

l b 
Y ı. Kara Ke-

ma, ugn h 
d 

n' er zamandan zi e· ne ' ı ya-
. t e i görünüyordu. Ôile 

doğru bi k ye r 1 i ticari muamele klX 
dını imza t 1 s 1 

Galatasaray tarafından tertip ,.. senedi Te sair evrakına iki sabr-
edilen boka maçları da çok ehem- cık ıerh hatırı için oldufunu 
mlyetlidir. tekrar eylemeli çok zait bul-

Bokıta ilk beynelmilel temas dufumu arzeyler, ve Türkün ze-
olan ( Karpen) Küçük Kemal kl ve dehasına sürülen bu leke-
maçı boka meraklılarına heyecanlı lerin bir daha ademi tekerrilrü 
anlar yaıatacaktır. k t &U için lazım gelen ma ama ı ye-

dikkatlerlnln celep 
ntn nazarı h.. tl 
buyurulmaıını kemali urme e 

an aamllerine arzeyler •..... , 
naz 'f 

·H o--t«· Drsel Fahri Konıolosi V eki ı 
Doktorsuzluk yüzünden HALiT KEMALETTiN 

A. C. 

lstrancada 

~...-

60 kişiye tevziat 
Gayrı Mübadillerden 60 kiti· 

ye dün tevziat yapılmııtır. Bun
lara yekilnen 30 hin lira verfl
miıtlr. 

ikinci y(iz klılllk llıte tetkik 
edilmektedir 

Hacı Arif zade 
İsmail Hakkı 

bir kadın öldü •••••••••••••••••••••••••-.. r Si w Tayyare biletleri ve 
Dünkü .. Aktam" gazetelerinin • ÇOCUK HAfT A... 5 umum gazeteler bayii 

birinde lstrancada bir kadın do- ! 23 nisanda baıbyacaktır : Çarıtkapı N. 68 

ğururken vefat etllil yazılıyordu. & ••••••••••••••••••••-' '"'~~----- ;;;;iiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiOiiiOiiii~~ 
k ~······ .. .. .. .. ~~ .. ~· ~ ~ ~ ... ~ ~ .. .. •,,,,,_,,.•.A.~ ..... i Bu ölen adın hakkında ııhıh- .~.:..:..: .. :..:..: ..... •"•~ .. ,..... .-~." ................. "i ... •••~ '#'T r 

:ı:k7~düril Alı Rıza bey demir i ÜSKÜDAR BANKASI . 
- Istrancanın Qatalcaya olan ıb 

uzaklıiını nazan dikkate alarak 100,000 LiRA SERMA. YELİ TlJRK 
ANONİM ŞİRKETİ orada bir dispanıer açılma•• için 

bundan iki ay evvel vilAyete bir ~I 
teklifte bulunmuıtur. X Esnafı himaye maksadile teşekkül etmiş milli bir mües· 

Eler bu teklifi vlllyet tasvip ~ı sisedir. Müsait ~eraitle tcdiyat kabul eder ve mutedil faizle 

eder uınumlyetle kabul ederıe X ikrazatta bulunur. 

I d 
da bir dt panıer açı- I Merkezi: UskUdarda iskele kurbnnda 

ıtranca a 1 O 7' l K l k · 
d d bl h ki bir ebe ~J.... e • acı oy 590 

larak ora a a r e m, •l 
ve bir de ııhhıye memuru bulu- ~ • ~..:~~~~ ... ~..:..: .. : .. ,..~.: .. :•(•( .... )•)+ ... ....++(• 
nacaktır ve böyle feci bidlıe - •.~... ~ ~ ~ . 

lerln öniine geçilebilecektir. 
;fa 

ve eıkl ıttabatçılardan bir iklıİnin 
ziyaretini de kabul etmittl' 

Bu gelenler, onun yettıtlrdill i 
l ve mevkı ıahibl ettill 

padra' lpuclı Onların yGzlerinde' 
a am ar • b dl 
gizli bir eııdtıe okunuyor ıt ly • 
Tereddiltle konutuyorlar, (efendi) 

ler aöylemeılnl bekler 
nin btrıeY I d 

b 
..nn\lyorlardı. çlerin en 

al i gör--
biri: 6 

_ AktaDI gazetelerini 1 r-

dü - oıO? dedi. . 
nuz Kemal tıitmemezllie ge-
Karla Gözlerini kar1111ndaklnln 

gelmtıt · k bi 
gözlerinin içine saplayara O r-

1 1ezmeie çalıtıyordu · : 
ıey er l 

- Ehemmiyetli adam arı tev-
kif etmiıler; dedi. Kara Kemal 

ermedi Onu kendi de 
cevap v ' klf 
gazetelerde okumuttu. Bu tev -
lerln kendi korkunç vaz'lyetl ile 

afbl yapb. Muhatabı suımuıtu. 
Bu ıırada, odacı Haaip, bir tücca
rın geldliinl haber verdi • Misa
firler. Kara Kemale veda etliler' 

ııtUler. 
Gelen tüccar' Millt Kantariye 

ıtrkettle aabun iti yapmak isteyen 
bir Kayserili idi . Kara Kemal , 
onu Şirket mildürOne yolladı • 
Odacıya , iaUrahar edecellnl , 
içeriye kimseyi, bırakmamasını 
emretti. Tabii, maksadı iıtlrahat 
fllln delildi . Akıam gazetelerini 
bir def' a daha gözden geçirecek 
onlardaki haberleri aabah gaze
te lerlle karıılatbracaktı. Böyle 
bir ıeye ııddetle ihtiyacı vardı. 
Bakalım, yeni baıtan kimler tu-

lm f 
kimler İzmlre Hvkedl\ .. 

tu u • 
mitlerdi. 

Kara Kemal, gazeteleri ıüzer-

Halbuki. bu haber ıabah gazete· 
(erinde de çıkmııtı. Fakat, Ke· 
mal bey, ıabahleyln telaıla ona 
ıCSrememiıti. lıte ıu haber, onun 
pek ziyade itine yarayacak bir 
ıeydi. Evet, (Mltlna} e aaat on 
yedide baılanacatı illn ediliyor, 
altı maddelik bir de proıram 
neırolunuyordu. Saat on yediye, 
daha, dört beı aaat kadar bir za
man vardı, 

1 d saat-
hn e gidiyor' akıamları yine 

er zaman old~lu gibi muayyen 
ıaatlerde .itinin baıından ayrılı-

e m 1 ıonra' yemeflnl 
yemiıtl. Erken erken çıkan akıam 

bir alakasını göremiyordu. 
- Adam ıen de, biz ııtmlze 

bakalım! Malam ya • • Siyaıetle 
meılul deilliz • • diye ,nlnmıer 

ken, birdenbire gözleri parlamıı, 
yüzü gGlmüıUl. Gazeteler darül
fünun meydanında bir miting ya
pılacalını haber veriyorlardı. 

Kara Kemal bir g6ıter tı ya
pmak için, bu mitlncc ıltmek 
meı'um habaseti tertip edenleri 
li.netlemele lıUrak etmek lıtlyor
du. Böyle bir ıey, kendlıl için 
çok hayırlı olabilirdi. Tabii, ken
diılni, orada herkes a6recek, ... ,. 
te , Kemal bey de gelmlı, oda tı
Urak ediyor! ,. diyeceklerdi. Kim 
bilir 1 Belki, ıu aaatta zabıta 
memurları kendiılnl ılzllden ıts
liye takıp te ediyorlardı. Bu me
murlar, Kemalin mitinıe ılltltlnl 

ıazetelerlni dikkatle ıilzmüıtn. 
Kahve içerken, arkadaılarından 

(Devamı var) 
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Can Kurtaran 
merhemi 

HayatınızP ölümden kur
tarmak için zührevi hasta
lıklardan ıizl koruyan Can 
kurtarnn Salvarjir merhemi 
arayınız taklidinden sakınınız! 

,~ 2_~0,?0_~ LiRAYI . r •• 

~ ~ Tayyare bıletirrli Karakoy de Bursa Ham kapısındakı ;·.~t;) 1 

~ :~ ( UGURLU M. GAZI GtŞESINDEN ) :1~ 1 

alarak kazandım. ve ( M. GAZİ ) kahvesinin tecrübesi 

1-f~ . hedlyeten verildiğini haber aldım. ZAFER <!f~ 

"KUR' ANI KERİM ,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet pafa merhumun 

Lüğatı Kuraniyesini havi 
~~b~~~b~bb~bbb~b~b~~·~~b~b~~~~bb . . . . . ~ . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . : 
b y 

:i: BAYRAM MÜNASEBETİLE :!: 
.............. mm .. ıııiıi&11mıııi.... .ı. •:• 
İstanbul dördüncü icra memur· : ç ••• 
lu~A~~Da~ttırmaileparay•.Ç•V- ;!: ERKEK KADIN ve OCUK :i: 

Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 
tertip edilm:ı. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 

tarafından ta_shih idllmiotir. 

rilecek gayrı menkulün ne oldu- ••• • ••• 

fu : hane gayri menkulün bulun- • •• ~ EL B •ı s ELER ı =.~.: '9 
duğu mevki mahallesi sokağı "":: ~ ... 
numaraıı: • 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlisinin hediyesi 200 kuruştur 
Kaymak kağıdlısı ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk ne§riyat yurdudur 

Perte\1 h l .... •:• Beyoğlu Hüseyin ağa ma a - • .. 
b ,. t . 1 y leıi Tarlaba•ı sokağında atik 147 • $ anOU • 

~ • ' y cedit 157 N. Takdir olunan kıy- ••• •:• 

met: be,bın beşyüz uradır arttır- .:. Yenicami Caddesinde N° 31 ·:· 
manın yapılacağı yer gün saat : •:• •ı• 
İstanbul dördüncü icra dairesi +~:> •+• 

•w••···················••J M••••••••t••••R•• .. .... . . . ... 
i ~ ~aa~8~:~ pazartesi saat 14ten .: •• ·:· ·i·: y E .i T u·· K ·~ y E a·i· ·:· .. ·:· 

~Y~Y· •Y6YY 1 - İıbu gayrı menkulün art- ,.,.. • •••13 •••• • .. •. 

/ / •'"' . . . . . 
tırma ıartnamesi 27 2 930 tari- •:• =••••u•••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••= •!• 
hinden itibaren 929/ 194 N: ile ••• •!• 

• • ı.tanhul 4 üncü icra dairesinin ••• Etib. f b . kası nd .... 
muayyen numar.uında . herkesin .:. 1 ıse a rı an ·:· 

1 d ••• • ••• 
görebilmesi için açıktır i an a ya1- •• : .... ••· T E AR • K E D ~· z ::·:.•. zıh olanlardan fazla malumat a - .... 

mak lstiyenler tıbu vartnameye ••• ••• 
-ve 929/ 184 dosya numarasile me· .ı. •:• 
muriyetimize müracaat etmeli· •!••:••:••:•v!••!••!••:••!•(~o!••:••!~•!••!••!••! .. !••! .. !••!o!••!~•! .. !••!••!••!••!••:• 
dir. 

2 - Arttırmaya ivtfrak için 
yukarda yazılan kıymetin yüzde 
yedıii teminat g.~ ıterllecektir. 

3 - Hakları tapo siciliyle sa
bit olmıyan ipetekli alacaklılarla 
diğer alakadarlnrın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve husuıile faiz ve masrafa dair 
olan iddiaların: tıbu ilan tarihin· 
den itibaren yirmi gün iç inde ev· 
rakı müıbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder 

r
:g~~~~ 

ELANiK BANKASI 
i\ 

1888 de tesis edilmi~tir 

Merkezi umumi. İstanbul 

SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERi 
Galata, İ::;tanbui, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Selanik, Atina, Kava1a. 

akıt halde hakları tapo ıicilile Her türlü öanica muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
sabit olmıyanlar satış bedelinin ! akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muarr.clatı. 
peyleımeıinae hariç kalırlar. (U) 

4 - Gösterilen günde arttır--gg~~g;~ 
maya lttlrak edenler arttırma şart
namesini okumuı ve lüzumlu ma
lumatı almıf bunlar: temamen 
kabul etml§ ad ve itibar olunur
lar üstünde bırakılan gayrı men
kulan bedeli zamanında veril
mezse gayrı menkul ikinci bir 
arttırma lle ıatılır ve bedel farkı 
ve mah;um kalınan yüzde beı 
fal~ ve diğer zararlar ayrıca hük
me hacet kalmaksızın memuriy
yetimlzce tahıil olunur 5 N : 
fıkradaki §art tahakkuk etmek 
kaydile üç defa ba~ırıldıktan son
ra iAyrı menkul 

1
en çok arttıra

nın üzerinde bırakılır. Şart ta
hakkuk etmezse arttırana geri 
bırakılıp alıcı teahhütlerlnden 
kurtulur ve teminat ta kalkar. 

5 - Arttırmanın birfnci veya 
ikinci olmaaına ve gayrı menkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
ıatııın tarzına göre diğer ıatıılar 
ftlemf f vergi ve belediye ve ev
kaf rüsumu müşteriye aittir ya· 
%dan hane yukarıda S[Österilen 1 O 
mart 930 tarihinde tatanbul 4 cü 
icra memurluğu odasında tıbu 
ilan ve gösterilen artırma ıartna
meıt daireıinde satılacağı ilan 
olunur. 

Veresiye 
lzrntr terzihanesinde 

moda, ehven flatlarla, ıon 
derecede suhuletli feraltle 
erkek ve kadın kostümleri 
aerlan lrna\ olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
karıısında No. 1 7. 

MUSTAFA ~e KEMAL 
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Taşra :.~.!!!ee~ı:.~,~~~~;rı?r~ilerine İ 
Türkiyenin en büyük kitap meıheri l$J 

~ Türk nesrivat viirdü 
~' ~ " " 
; Size elden gelen teshilatı yapmasına hazı~dı.r · 

"Türk neıriyat yurdu,, - İstanbul Posta kutusu 443 
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istikhil 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pa~a Hastahanesi Operatörü 

caddesinde l~us sef arethancsi karşısında 

Suriye han N°: 8. 
Telefon: JJey : lfj/5 

1 

-~~~~~~~ .. ~~~~· 
ELEMENK BAHRİ SEFIT t + BANl{ASI 00 + 

-'. Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,00 ' 00 A 
~ ihtiyat akçe~i: 3,000'000 Y + İstanbul merkezi: ·Galata kara köy palasta• + 

l d Alelamci t 
ı 

ıtanbul ıubeıi : Yeni postahane iltisalin e 
han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar A 
o1unur. .... 

·~ ~ .... ~ ... ~~~~~~~~-
: ...... !19!1 ........ Iİllll.............. 24\ 

SEYYAR MEMUR LAZIMDIR 
Sefih olmamak içki içmemek ıarttır. Yüksek tahsili 

olması şart de~ildir. nakit, mülk veyahut muteber bir tüc
car kefil iraesi lazımdır. 

lstahbul posta kutusu No,147 ye müracat. 

KOLONYA 
SULARI 

G~~§~§~§~~§~§+++~§§9~§~§~§§6' 
~ .. . . ~ 
~ TURKIVE iŞ BANKASI 1 
~ Sermayesi : Tamamen tediye edilmiş 4,000,000 Türk lirası 
~ l\1erkezi un1un1i: ANl(ARA 
~ ŞUBELER: 

rQi Ankara Adana Ayvalık 
Zonguldak 
l(ayscri 
ı\ler~in 

rlJ Istanbul l"rabzou 
~ .Bursa Balıkesir 
@ !zn1ir Gir( son 
~ San1sun l~drcnıit 
~ ilÜTÜN BANKA MUAMELAll \J\PILIR 
~~ ~~~~~g ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Alemdar zade SAANI)Aı~r 

ve mahtumları 
Seri ve lüks !(anıdeniz 

postası 

Millet vapuru 
9 sub·ıt günü akıariu saat 

~ < 18 de Sirkeci rıhtı-
pa zar mından ( Zongul

dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabızon ve Ri
zeye azimet ve ayni iskeleler· 
le Gürele. Vakfıkebir ve Önye
ye uğrıyarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: lstanbul 
ivfeymenet han altındaki yazı
hane: Tele. İstanbul 1154 

Beıiktaı Sulh icrasından: 
Bebekte merhum dalyancı 1b

rahim Relı veresesinin §aylan 

mütaıarrıf oldukları Bebekte Cev
detpaıa caddesinde polis karako
lu karımnda kain bir tarafı Cev

detpaıa caddesi, bir t~rafı deni
ze çıkan tarik, bir tarafı lehi 
derya ve tarafı racii Madencidis 
arsası ile mahdut cedit 29,31,33, 
33, 1,33,2 numaralarla mürakkam 
bir katta yedi oda, bir banyo, 

bir mutfak ve bir kiler ve bir 
hala ve tahtında bir bodrum ve 

İN(iİLİZ 
KAI~YOI_JALAl~I 

Gayet sağlam ve rahattır. 
Beyaz 15, Siyah 14 lira 
Beyoğlunda 3 7 O numaralı 

BEYKER 1\iağazalarıncl 

İlan 
Fatih icra memurlu~ndaıı: 

Fahriye Talat Emine ve Maid 
hanımlarla Aptullah efendi Pi 
müıtereken mutasarrıf bulundıı~ 
ları Unkapanında Y eıil tulu111b' 
Haraççı Mehmet mahalleıi11cl 
Tekke sokağında kain ve 4 oJI 
ve iki hala ve yük dolabı ve t~ 
lumbalı kuyu ve miktarı k& 

t 
bahçeyi havi 1200 lira kıyıııt ~ 

muhammen eli ve bir sakaf alt•11 ~ 
ve ayrı kullanılır 15ve17 numat'~ 
bir bap hanenin lzalei ıiiY" 
zımnında hilmüzayede füruh:;, 
tekakrrür ederek 1000 lira bedt <' 
birinci ihalesi icra kılınınıf Ol' 
tarihi ilandan bilitibar 20 1 

b' zarfında yani 27-2·30 Perıeıtl 
1 

günü ıaat 15 le ikinci ihaleıf l'~ 
kılınacağından talip olanların Jel ~ 
meli muhammeneıfnln yüzde 0"~ 

·ıe 
nispetinde pey akçasını harll1 ~ 

bir hala ve tatlık mahalleri ve Fatih lcraıına müracaat etJl'lelt 
bir merdi venbaıı ta ılığı ve bir ilan olunur. 
küçük kapıcı odası ve tahtın~a , _ _ ~ı 
dört bap dükkanı müıtemil kar- ' "YARIN iN TAKV~ 
gir ve beton usulü ile fnfa olunmuı -----"-------
gayetle meti::ı ve müceddet apar- Şubat f 

tıman ıeklinde bir bap sa}\ilhane- Sen~i CUMA ~;~~e 
nln izalel ıüyu için bilmüı:ayede R;;~~ye 7 ~ 
talibi uhdesinde 15000 lira bedelle N f tJ,,,rı 

l. k 1 an1az va o ,& 
ihalei evve tyeıi icra ı ınmıı l rl<ll 

' 24 Alafranga A atu el ve ihale! kat iyeslnin icrası •· · 
•· d. s~ 

Şubat 1930 Pazartesi gününe Güneı 7 ,05 Günet 1,• 
muallak bulunmuı olduğundan Öyle 12 ,28 Öyle 6,!5~ 
fazlaya te lip olanların yevmi İkindi 15, 14 İkindi 9 '~o 
mezkurda. saat on beıte ve kıy- Akıam 17,

32 
Akıarıt t2ı g9 

metl muhammeneıl olan on altı y ahı 19, 04 Yatsı 
1 
~ :

6
1 

bin liranın yüzde onu nispetinde İmsak 5 ,24 lrnsak 
pey akçasını müıtashiben Betik- .l(aıırll 

Ramazan 
taı sulh mahkemesi icra memur- 8 92 
lu~una müracaat eylemeleri ilAn ~ 

olunur. tıı;.llllıliöiiiiiiiiiiili.;_._.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•----


