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<Arif Oruç > Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar İlan tarifeye tabidir 

' 5 ?'? 1 • inhisar Şeker dört kuruş pahalılaşacak 
---

!erkos şirketi hakkındaki dedikodular., 

Vekalet işe vaziyet mi ediyor? 
T ürk - BP1 rar münast hatının t:Jkvi esi 

Kiizım Pş. Hz. ni11 beyanatı 
-- ---

Hududu nasıl geçti 

Ali Cenani B. 

Emanet Dahiliye Vekaleti nezdinde t~ş~bl?ü~te 
bulunarak mes'eleye müdahele etmesını ıstıyor 

Ali Cenani B. pasaportsuz 
gittiğ anlaşıldı 

~teçlis rtisimiz kendisine gôsterilen hürmetten ve 
hüsnü kabulden müteha~sıs o~duğunu söylemiştir 

Son atmlerde T erkos ıirketi 
hnttyazının yeniden temdlcli aıes' -
elesl mevzuu bahaolmaktadır. 

Haıaatan ıirket M. M. K.astel
lnonuri Anlraraya ı'dip gelaı~•in
den ıonra Terkoa mes'elesi hak
knıdalu dedi kodular ç.olalaıağa 
baılamııtır. 

Son alınan mal6mat Emanetin 
Dablltye Vekaleti nezdinde teteb
htıste bulunarak meı'eleye miida
bala talebinde bulunacağını gös
tennektedir. Hatta Emanet t irke
lin vazlyeU ve eldeki mukaveleye . 
ne dereceye kadar riayet e~tili \ 
noktalarını teıbit etmektedir · 

Emanette toplanan hU1Usi kom- 1 
•iyon bu huıuatakl raporunu ha
ıırlrınak Gzreclir. 

Diba Terkoı ıirkıtinin vaziyeti 
'Ye lltanbulun au ihtiyace hakkın
daki IDİtalealanna müracaat et
Uğimla muhtelif zavattan aldığı
nutı ınal6mab kaydediyoruz: 

Şirketin istediği 
MttmıillWa~ 

tlrk -.Uf- .....ıt
dinl Utemekte, huna mukabil de 
lıtanbuldakl ıu teaiıabnı 1800000 
liralık yeni bir 11aırafla izah et
meli taablıiit eJ&emektedir. Ş.r
ket M. \u defa Ankataya daha 
buı preJelerle litmtı ve Nafia 
Vekili Recep Beyle yeni proje 
etraı_. 16rltaalittiir • Terkoa 
firket& ...,_n ç'1rilk ve declıko-
dulu ....a,..ttat aalllaa •hpnak
tadır. 

A11karmlruı dtllııip Terkos mes' l'lesiııi 
alcvlem/irt';; Terko.oı şirketi mritlürıi 

.ll. KA.~TELXO 

Millete kalması icabeden 
(1 8,000,000) lira terkos firketine
ıni intikal edecekti? 

Alakadarlar en ziyade bunun 
üzerinde durmaktadırlar. 

Halktan çıkacak 
Terkos ıirketlnin yapacağı 

(1,800,000) liralık yeni teıisata 
ıelince: Şirketin bu teaiaab (Su) 
ftatlerbıe yapacafı yeni zam ile 
tedricen halkın sırtından çıkara

catı ve adeta lıtanbul halkına 
faizle para vermiı gibi olarak 
açıktan (mal sahibi) olacaiı te'
yit olunmaktadır. 

Gruplar varmı 
Maldmdur ki terkos ıtrketi 

imtiyazının tecdidi meı' eleıi or
aya çıkar çıkmaz, dedi~odular 

batlanuı, aynı zamanda terkoaa 
rakip bir iki ecnebi ıirketin bü-

F aka t halk... khıete lllüracaat ettiği rivayet 

DileJ' taraftan miiteha111ılar tir- edibuıtti. 
keUa yeal taleplerine bütiin tiddet- D6n alt oldufu makamlar nez
lerile itiraz etm~ktedirler Çünkü elinde yaptıtımız tahkikat natice
terkoa. firkeUnin halen ebnde bu- ;:::~ ortadaki rivayetlerin henüz 
lunup llllllete kalmaıı llzımgeeln ö~ ~f hır tekilde olmadığını 
tealaat (18,000,000) liradan faz- (~ \ • B~ hususta en ziyade 
la btr klJJD•U haiz bulunmaktadır. dan :.~.::.~r de (leh) arubun-
ltte tlrketln lmUyazı (18,000,000) Hatta b ekt-dir. 
luk laaaar tetlaabn ile la k b u rakipler araımda 
fl _... o caiı ey- lr ınGnakaaa açılmaıtmn en dof-

'Jeu.ln ....- ziyade dn-an-ıecek ~1 
bir ı old . ,... u l ru ve aaa am bır fey olacalı da 

... e olu llerı ı6rilüyor. aJrıca ili.ve ediliyor. 

Varna Vapufu Dün Battı 
lmrali açıklarında bir Yunan ve bir 

Bulgar vapu:u çarpıştılar 
Birkaç dakika için~~ bat~Varna vapurunun 

tayfalarından bır kısmı kurtarılabilmiştir 
Dobko•iç kumpanyaıının Hiri- 1 ile öküz ve koyun yüklü olan 

ıi vapuru Buı, .. r bandıralı Var- Vama vapuru bu müsademeden 

na k•=~ dibi cece lmrali mütee11fren derhal babnııbr. 

Sofya, 25 (A.A) - Türkiye retil bir taraftan olduflinu •• Ortadan kaybolması türlü 
türlü ıayialara sebebiyet veren 
Gazi Ayintap mel/usu Ali Cenani 
Bey hakkındaki dedikodular 

Büyük Millet Meclisi Reiıi Kaı:un aılerı ICöprüliilG bulunmak .do-
paıa hazretleri Sofya istasyo- loyııile Bulgar milletini 'pek.,&., .J 

nundan -çerken Türkiye ıefiri tanıd1x il.e. 
o- B sını ave etDJiJUr. ~ 

de•ıam etmektedir. ile protokol müdürü M. Minkof ulga.tca konuımakta ı ,p,iaıı mjh-
Son verilen malümatla Ali tarafından ıelirnlanmııtır. Mü- ıariUle h da ·· d 

d 
Y , avrupa n av eUn-

Cenani Beyin pasaportsuz olarak ıarüileyh, Slovo gazetesi mu- ' e btr miiddet Sofyacla ikamet 
hududu geçtiği merkezindedir. habirine verdiği mülakatta Bul- et~ek arzusunu ve Tiirk-Bulga; 
Dahiliye Vekaletinin de keyfiyeti zı'si dahilinde seyahatı muna. h · gar ara .. 1 •e abaın takviyesi temen-
bu tekilde teıbi~ ederek meclise müddetince kendisine karıt gos- nisinı izhar eylemiıttr. Slovo 
bildirdiği bu habere ilave edil- terilen hürmetten ve Bulgar ma- ghazeteıı, Klzım pafayı, Gazi 
mektedir. Kendisi def terlerini de ı k t hüsnü kabulünden azret) ama ının erinin birinci derecede 
baraber götürdüğü i~n hesapla- 1 fevkalade mütehassıs olc!uTğ~nku ıerlkt mesaisi aıfaUle aellmla-
rının vaziyeti henü~ anlaıılaına söylemtıtlr. Kizım paıa, bur - md akta ve methilıena eylemkte-
mııtır~·-~c-==~=::=~=====-=-= Bulgar do:stlufu fikrinin ara- ,_,_ lr. 

,.. Vaiile~· -;-u(su4\ inhisarın liiğVı üzerinitıkan mes'ele 

Şgker f ı~t_ları pahalılaşacak • • 
~ Ankara: -26- (nususi) - Da : 
5 biliye vekili , Şükrü Kaya Beyin 5 
: tensibi ile bir Valiler Kursu açıl· 1 
: masına karar verildiğim öğren- : 
.d. • • ım. • 
: Mes'ele katiyet kesbettikten 1 • 1 sonra bütün valilerin münavebe : 
5 ilr. muvak ka bir müddet için bu : 
: kursa devamları temin olunacak- : 
• • • tır. (Şemil) 1 : .............•............... 

Muf lis ... 
-->~~--

Maryosera ikametgah 
gösterdiğinden tevkifine 

lüzum görülmedi 

· }" ""' vıııdan sonra ıih -Inhısarın ag .. . l'tuamele vergisi ve 
Oktruvada f ıatlara binecek 

Şeker ve gaz inhiıar idare- maıırıdan halk için bir fa.ide hi
ılnln llivedilme zamanı ya~la~- ;.ıh 0hıııyacakbr. Buna mukabil-" 
maktadır. Bu sebeple mezu : 1 ~ 1'-ta tlbi olan qyada inlallar 
tnbi~r idarelerinde tasfiye aı- - • tı~ iken muamele .veqılal 'Ve 

ba clall itibaren okr - ..- - -- - -lamııtır. Bu •Y ıın d6rt ki "'•• ahmnu. labbar bU,..' 
bet kiplik teftlı lae~eti~fvedilmi; c~k b" •erstler de biDecekttr ki, 
tillk tetkik heyeti e 0 

._ .lirt kuut dalaa pahalı 
bulunacakbr.I bl aıöddetten - olac~tu. 

Bu ıuret e r l:'L 
k kendi arzustle ıe- -ınYm- okka heabile tekrrla 

~:: :;=: tarafından yapılan :~~aıı •erıfıiz 13 kurattur.Bun-

f ticeılnde çıkan memur 0 ltkada 35 k1UUf slmTilk 
taı iye ne reınıı .. ı k 
adedi bir hayU obnuıtur. 4 8 k ._.ıaaca tu. Toptaa •la:Nk 

k e gaz ınhisarlannın lll'llı tutmaktacbr. lnh1ar al-
Şed ler ~ diler taraftan orta- tından kaldnıbnca bw olrkacla 

laf-ve ı meı h 4 kuru 
Maryoseranın ifflıı üzerine te· 

ıekkül eden iflas heyeti dün Mor
yoıerayı isticvap etıniıttr. Kendi
sine ikametgah göstermrsi lüzumu 
bildirilmtı ve oda irae etmlıttr • 
Binaenalezh te kifine mahal kal
mamııtır. iflasın kat'i netiçesi bü
tün alacaklılann mas&Ya müracaa
tinden sonra belli olacaktır. 

1 
bir me•' ele .çıkarmıt r • f ta muamele verfiıl tı. ok-

ya ~=da ıeker ve gaz ınbtaan t~r"ll binecektir ki, bununla fiat 
idareıtnln lalflle ıeker ve gerekse :: kuru, tutmaktadır• Allk.adular 

i 
daha pahalı alacalı meıe- ç 0hrıazaa ıeker ve ıazcle mua· 

gaz n mele 
lesidir. •eratıı ve oktniva ahnmamaıı 

Çünkü timdi alınan inhisar için tlındlden Relaanetce t9iabbı 
reımi yeni ,oınriik tarifesine ahnnıaıının çok muvafık olau • 
za.mmedildlfinden tnhiaann kalk- lu~eri lftnnektedtrler. 

<Q: e ---------Oskar 11 ~- Birde Hava Faciası rnı oldu? 

isveç zı;hj::;·'dün sabah lstanbula . gelmek Ülre yola çıkan 
Jimanımıza geldi ıtalyan yolcu tayyaresi kayboldu 

Oıkar 11 namındaki sahil -
muhafızı lıveç zırblııı dün llma- 'fayyarede 1 pilot 2 makinist, 1 ttlsiz memuru ve 
nıaııza ıelmlt ve yirmi bir pare 6 yolcu bulunmakta İdi ... 
topla karıılanmııtır· 2 tane 21 1 l f rl i \ 
santimetrelik alır, 8 tane 15,2 Brendizl - stanbu ... e n yaa yapılan laharrf7attan tia 1'tr netlet 

ilk ı-a-&ı.. mak Gzere, Brendiztden hareket . çıknıamııbr. 
vaıat, 1 O tane 5, 7 ~u~ua 
topla ve 2 tane 46 lik kovanla eden Aero ekıpret ltalyan tayya· Tayyarede 6 yolcu de bir pilot 
mücehhe:adir. resinin akıbeti meçhuldilr.Tana- bir telala nıenıuna, dd maldal'lt 

Geminin limanJIDızı ziyareti re Attnaya u~ramıı ve ayın 28 bulualftakta idi.. , 
vesilesile lı\reç Sefiri M. Val- ünc6 pazartesi güni'.ı ıehrlmize Ç --•-•- 1 .a.. Lk ~.,...._ BI lllllUUf.a e ve ,....,._a •ınnw-
lenberg ile refikası tarafından mütı!veccihen havalanmıftı. r rindkt mevkilerde kazadan~ 
akpm Cercld' orlent de danslı ıaat sonra bir anza veya fellkete dar edtlıntıttr' 
bir musamere verilecektir· Ge- utramıt olmahkl telsizle imdat Kaybolan t&Jyue fıaldr•• \ 
minin ıiivariıi ile Vali vekili tıtemiftir. S.O.S. teklinde imdat ıeç Yakte kaclar :a.Mmat ~ ~ 

f.(:I ·-·~ lllGsa«leiM etmlttir 
bu. ı• tarede olaaattur. Ak....; ~ htanbula bllnirilmit ve 
tlzed Wia,eklraleden., fflrlal n- buradan ,clerbal bir tahliyesi. ıeml
puru ~ açıkiarmda kesif ltlr •I a6nclerllmltUr. Bu .._da 
Ilı t"'9ı.ıu-. -.daf edtJor. Hlrlns vapaıandanda uaclallar 
AJ111w--Jtt.a1>.wan l.ken- lndlrilmit Ye yapunm tailelestnl 
deriye1• hareket Men V ama kurtannafa çahfınıtbr. Bu tah -
ftpw ul&la &JDI mMldde atıle llıiye amebyab epeyce ıilnnilf 

MuhlWn Kolordu kuman.lanı iprednl alan BayronlaJD kunı- •amıt.tır. 
ŞGkrü Naili pap. t.ahrl,e kuman· panyaıımn Patri• YapUl"lt rotasını 
elam ye polll midGrcı arallDCla tebdil etmtı, havanın 111uhalefeune 1 Muhtelit mahkeme Yır. . 

nıtrcaMle ederkea Htrlll de mu• fakat talfelenle 2& kftt 1'alaa1Ar 
•d•a Ml1or. araımda .. ,ltolmbftur. Hldüeye 
... ......... modelU.. ... ltW,...__, " 

umtat ziyaret ve iadeı ziyaretler ralnaen, Midilli boiude cfftftnde. 
wkubuhnuıtur • Gemi birkaç uzun m6ddet taharr1yatta l>ulun
sln ıehrlmtsde kalac:akbr· IDUf, fakat h~ bir dP te•dClf 

Hlrlıl vapurunun kaptan ve etmemlıtlr. &anun üzerine Patriı 
taifeleri lıUcvap edllmııttr. ftpuna lıtaobula mOtevecclhen 

Batan Varna vapuru C2soo yoluaa devalll etınııtir. 
ton olup 1902 tenetlncle lnf& I Patriı yapuru da W11J1 tel
..ıtkntıU, ...... 11Sortıa•thr11 mle etafa -bddtllDiftlr• A,.nea 

nanistanam\ :gı~or7 
Türk-Yunan Muhtelit MU· 

kemeıl heye~ '1tik ft U• 
nanhlara alt «u. lraÜ·•• 
tahltleıılnt ~ &IWIW1111ii1ı11 
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İŞ BANKASI Ankaradan aldığımız telefon ve telgraflar 
~ 

VE 

TASARRUF GÜNÜ 
--~~<·-

Evvelki rün fı Bankaıının açıl
masının yıldönümü idi. Banka 
idare heyeti, bu ıfinü (Milli Ta
sarruf) ıUnü olarak ilan etti. Is· 
tanbulun münevverleri it Banka
ıının lstanbul tubesine davet edil
diler. 

Buraya aldenler, tüpheıiz ki 
büy(lk bir heyecan ve iftihar duy
muılar Beı sene albi kııa bir za
manda mevcudünü (38) milyon 
türk lirasına çıkaran bu milli 
Bankanı:ı ilk teılıindeki ıerma
yeıi yalnız (250) bin lira idi. 

O zaman Aıikarada biriki odalı 
bir binada ite ba.tlaiımıttı. Fakat 
beı sene IOllra Bankanın (27) tu
beıi açıldı. 

itte fU rakamlar, Türklerin 1t 
Ye ikbıat sahaıınde da büyük bü
yük muvaffakıyetler kazandık
lannı ıöıtermektedir. Zaten lz
mlr meb'uıu (Celil) Bey gtbi milli 
mGcadele bidayetinden beri lktı
aat 6zerine düıen azim ıahici bir 
zattan milletin beklediif de bu 
idi, Ye bu olabilırdi. 

Celi.I Beyin ve arkadatlarının 
muvaffak olmalan, millete teref 
•erecek bir eıerdir. 

Şimdi lı Bankaıı, kendi küçiik 
baılanaıcının pek b6yiik ve aka
lınlı neUceslnl millete göıterirken, 

kilçllkten baılıyan her itin azim ve 
irade ile pekçok büyüyeceifni an
lamıı olUyor. 

Bu emniye ile, Banka bir ta
aarruf f(inil ve taıarruf cldalı aç
mııtır. Hakikatte (Celll) Bey bu 
mOcadele lilzumfmu Claba çok za
man evvel anlatmak, ima etmek 
lıtemlfti. Yani (15) ay ~vvel ço

cuklanmız için tasarruf kumbara
lan 1'•Urtmiı, bunlar vaııtaıile 
Tilrk çocuklarını kilçük yattan ta
sarrufa ahıtırmaia çalıtmııtı. 

(Celil) Beyin ozaman ima etti-

ifni, on beı ay ıonra bntnn Türk 

milleti kabul etmek mecburiyetini 
duymuıtur. 

Memleketimiz halkı fakirdir. 

Uzun harpler ve yorucu mOcade

lelerden ~kmııtır. Türkiye iktııa
diyatı mazarratlı ellerde harap 
edilmiıUr. 

. 

B. AliJJet i\1eclisiu<le 
Ankara, 26 (A.A.) - Bu gün 

Büyük Millet Meclisinde Elazlz 
meb,uıu Mustafa Beyin vefatı 
hakkındaki Baıvekilet teskeresi 
okunmuı ve.hatırasına hürmeten 
bir dakika müzakere tehir edil
mittir. lıpençiyarı ve tıbbi 
müıahzarat kanununa müzeyyel 
kanun layihasile irtikap, rütvet, 
zimmet, lhtilaı ve diğer bazı 

cürümlerle maznun eılıaıı aske
riyenin muhakemeıi usulü hak- · 
kındaki kanun layihası ait ol
dukları encümenlere verllmittir. 

mevkii müstahkem kumandan
larına ve diğer fırka kumandanı 
salihiyetile fevkalade mevkilerde 
bulunan zevata verilecek maaı 

hakkında ki tefıir mazbataları ka
bul edilmittir. Maarif vekaleti büt
çesine yeni harflerin istilzam etli
ği maıraf karıılığı olarak 120 bin 
lira fevkalade tahıiıat itaıı kabul 
edilmiıtlr. Mecllı cumarteıl top
lanacaktır, 

Bir yangın 
Vashigton, 26 (A.A) Vukua 

gelen bir yangın Riyaıeticümhur 
sarayında Reiıicümhur mesai dai
resini tahrip etmittlr .: Relıi
çümhur Reiıi M. Hcver reımi ve· 
saikin tahlisi ameliyeı!ne iıtlrak 
etmittlr. 

Kazaya uğrayau vapur 
Vigo, 26 (A.A.) - Afland 

namındaki Norveç vapuru ka
zaya ufl'amııtır. Fırtına dolayı
ıile tahliılye ıandaUarı imdadına 
yetltmittir. 24 kitiden iba~et 
olan tayf anın mahvoldufu ıoy
leniyor. Bir tek naat çıkarılmıt· 
br. 

Çin siyaşi memuru 
Moıkıva, 25- (A.A.)r-Çin 

ıiyaıi memnru Cay Harbine av
det etmittir. Harbin ceneral kon
ıolosluğuna vekaleten tayin kılı
nan Smanovvski ile Çin tark de
miryolları müdürü ve muavini 
de Harbine gitmiılerdir. 

Herriyot'ın beyanatı 
Pariı, '26 (A. A.) - Meb'uıan 

mecliıi hariciye bütçesinin müza
kereılne devam etmittir. M. Her
riot, alicenabane bir Avrupa fe
deraıyonu projeıinln müsavat ve 
büriyet eıaıına müıieniden ve 
kücük devletlerle büyük devlet

Act da olaa bu vaziyeti ıöyle- lere aynı hukuku temin etmek 
mek ve haykırmak aklı erenlerin sureUle pek yakında tahakkuk 
milli vazifeleri idi. Bilaktı bu va- j etmeıi lizımigeldığinl beyan et
dide ıuımak cinayet olurdu. Tür- mittir. M. Briand, Avruua itti
ktye halkı ve her Tilrkiyeli tasar- hadı fikrinin zollereni ittihadına 
rafa mecburdur. Evlerbnizde,cli- takaddüm eden fikre temamen 
tarda, nerede olurıa olıun taıar- muhalif olduğunu taırih etmittir. 
rufa riayeU kendine borç ve vazife M. Herriot, ta.yet Avrupa bir 
bilmelicllr • Çocuklarımız, giinde- Amerika müıtemlekeıl haline gel· 
liklerini artbrmalı. Hele IOzum- mek lıtemiyor ıa bu proje behe
ıuz moda ailreneklertne uyarak mehal lhımdır, demlttir. Eaaıen, 
••lertnl, barldannı 16ndüren bazı Younı planmı tetkik eden muta· 
hanımlanmız, o fuzuli ıeylerden haaaıılar bir Avrupa ittihadının 
kaçınmalıdır. lüzumunu iıpat etmıılerdir. 

lıtanbulda ne aileler •ardır ki M.Herriot M. Briand Avrupa 
(Lütr) manto, (manaon) (Avrupa milletlerini bir federaıyon haline 
lpeklilert)yiizGnden mah•obnuılar, selmell teklif etmiı olduiuftdan 
bu,nn yuvaları bozulup attmittlr. dolay! tefrik etmlttlr. Cemiyeti 

Bit Tilrk kadını ipekli pymek, akvamın bu tetebbO•tea •azseçd
yabut (500) lirabk (kilrk)le aokafa meıl için aerdedeeeli hiç bir ae
çıkmakla ne kazanabllird ? Daha hep y9ktur.Mumaileyb, Cenevre-

1 har d ha k I de taWtim, enınl ıelimet ve tah-
mard aüz7 eoko a11' al i m:. çl~~.~ dtdi tealkit me'•elelerinln biribi-
tl ı y aa eı n a •• r 7 uaucr b 

l dan k llnlm bo la ıb rtne mesclni teyit eden ir pro-a bn a az rçrana 
mı aokmut olurdu? tokol teklif edilmft oldulunu ha· 

tırlatmıt ve bunu tarihe ve -.ıı-
C6rill6yor ld Tlrk 111illeti bu I f k bi F ftL-' b a nıuva ı r ranıız ~ ... 

,on henamaadu ziyade, sadelffe oldufunu 16ylemtıitr. Brlancl-Kel-
taaarrufa milhtaçbr. Bil,ak kilçGk loı miıakı alkıılarla kartılanmıı
buna -hımahJ•• Alttarafı kendi- br. M. Herrfot, tamirat ve ıulh 

de aaadet ıetirirl meselelerinde bük4mete mGzabe-
ABlF OBİJ t ~ temin etmifUr. 

ı Büyük İktısat programımız sene 
başında hazırlanmış bulunacaktır 

- ----~--İktısat Yekili Şakir Beyin be)·anatı 
Ankara, -26- ( huıusi) - lk- Komisyon tetkikatına ehem-

tısadi mücadelemizde muvaffak miyetle devam etmektedir. lktısat 
olmak için Batvekil Patanın riya- Vekili komisyonun mesaisine dair 
ıetinde olarak lktısat Vekaletinde olan beyanatında ıu sözleri ıöy
mühlm bir komisyon toplandığını ledi: 
bildirmittir. "-Türkiye iıtihıalatının tez-

lktısat Vekili Şakir Beyden yidi çarelerini müzakere ve tet
aldığım malUınat ve tafsilat, ko- kik ediyoruz. lktııRdi büyük pro
misyonun içtimalanna devam et- gram bu ay ıonunda hazır bulu-
tiği merkezindedir. nacaktır. 

S~ biha Zekeriy~--H.isticva p edi!2i 

Emin Türk imzasile yazı yazan 
zatta dün tevkif ediidi 

--

Dün Resimli Ay mecmuaıı 
meı'ul müdürü Behcet Beyin tev
kif edildiğini tafsilat ile haber 
venniıttk. Behçet B. dün geceyi 

1 mattan anlatıldığına göre(Sabiha) 

tevklfanede geçirmit atleıl ve bazı 
arkadaıları tarafından z"yaret 
edilmittir · 

Sabiha ha 111111 

Resimli Ay meıul m. Behcet 
Beyden sonra dün bu mecmuanın 
imtiyaz ıahibi ( Sabıha Zekeriya) 
Hanımda ikinci muıta.ntikliğe da
vet edllmft ve lıttntak Hakimle
ri tarafından uzun boylu isticvap 
olunmuıtur . 

Sabiha hanımdan, Resimli 
Ayda çıkan (Emin Türk) imzalı 
yazı ile diğer Terccıme yazıya 
dair izahat alınmııtır. 

Son dakikada alınan mal\i-

I Hanım hakkında tevkif müzekke
I red kesilmemittfr. 

Emin Türk B. 
Sabiha Zf!keriy hanımı ta

kiben (Köyümde neler gördilm?) 
!mzasile yazı yazan zat mustan
tikliğe celbolunmuıtur. Bu zatın 
adı Eınin Türktür. Emin Bey, iı
tintak Hakimleri tarafından istic
vap edildikten sonra tevkif edil
mesine karar verllmlt ve keıilen 
tevkif müzekkeresi ile birlikte 
tev kifha.neye sevkolunmuıtur. 

Emin Türk lmzaıile yazı ya
zan zat da Behçet Bey gibi ihtı
lattan menedilmlı deifldlr.Behçet 
ve Emin beylerin muhakemeleri
ne bir iki güne kadar batlana
caktır. 

- c:::::::::: 

I~alık ağları İçinden bir ı 
--

Kavbolan talebe 
" ceset çıktı 

Dün gece Arnavut köyünde 
Arap burunda balık tutan Dlmit
ri reisin tayfaları balık ağlarını 
çekerken içinden Gzerinde aske
ri talebe elbisesi bulunan bir 
gencin ceıedi zuhur etıniıtir.Ce
ıedin hüviyetini lıpat edecek bir 
veıika bulunaınadıiından kim ol
duğu anlatılmamııtır. 

Ceset morga nakledilmıı, za

bıtaca ceıedin ne suretle denizde 
boğulduğunun tahkikine baılan-
mııtır. 

Ba ytarlar Cemiyeti 
Ankara 27 (huıuıi) - Pendik 

ıürüm müeıaeıeılnin tekemmülü 
takarrür etmitlir. 

Türkiyede genç baytarlar 
diye bir cemiyetin tesfıi baytarlar 
araımda mevzubahsttr. 

-~·--

Bulunan paralar 
Haliç vapurlorının birinde 

dört lira, Beyoilunda lıUklll 
caddeılnde yerde bir çanta için-

de ı 7 Ura bulunarak poltı ikinci 
ıubeılne teılim edilmittlr. 
~ 

Zekai B. ğitti 
Türk dainler vekllettne tayin 

edilen Zekll bey dcınkG ekıpreale 

Parl" hareket etmlıUr. 
Zekii bey iıtaıyonda birçak 

znat tarafından tçtyi edllmlttlr. 

KazC\ya uğrayan vapur 
Viıo. - (AA) -Afland namın

daki Norveç vapuru kazaya ufra

mııtır. Fırtına dolaylıile tahlisiye 

aandalları imdadına yetiıememlı

Ur. 24 kltiden ibaret olan tayfanın 

mahvolduğu söyleniyor. Bir tek 
naat çıkanlmııbr. 

halasında inıiş ! 
Kabataı liıesi talebesinden 

Natit Efendinin üç gündür evine 
uğramadıfı tüpheyi celbelmit , 
ayni zamanda mektebe de gitme
mif olması çocuğun aileıini tellıa 
dütürnıüıtür. 

Natit efendinin aileıi her 
tarafa baı vurmuı ve çocuklarının 
n~reye gittiğine bir türlü akıl 

erdirememiılerdir. 

Nihayet dün it anl"tılmıt 
ve Natit efendinin ailesinden gizli 

olarak halaıina gittiği meydana 
çıkınıı, bu ıuretle tüpheler ber
taraf olmuıtur. 

Sahte biletler 
Şark timendiferlerinde ıahte 

biletler baıarak yolculara ver
mek ıuretile kumpanyayı lzrar 
edenler hakındaki tahkikat bit· 
mittir. 

Evvelce yazılmıt oldutu ıe· 
kilde kumpanyanın heıabına 
yolculara satılan ıahte bilet 
miktarı 18,000 liralık detti, 
ancak 800 liralık kadardır. 

Kumpanyaca Yapılan tahki
kat neticesinde bu aahteklrlıfın 
Bakırköy iıtaıyon kite memuru 
ile tirketin matbaa müıtahdi
mlnhıden biri tarafından yapıl
clıl• anlaıılmıı ve bunlara evvel
ki •ün ııten el çelctirllmiıtlr. 

Kumpanyaca tanzbn olunan 
tahkikat e•rakı lbilddeı umumi .. 
life ıanderilmt ttir. Evrak mGd
deıumumilık tarafından fıtfntak 
dairelerinden birine verilecek ve 
maznunlar Buraada lıticvap o
lunarak karar verilecektir. 

Komiserlik ! 
Çanakkale Aivdafı orman 

iıletme firketi komlıerllflne 
Orman müdiri yeti Şube müdü
lertnden Vecdi 8. Tayin edilmittlr 

27 Kanunu evvel 

« Milli tasarruf>> 

Aza kaydi 
-~·~-

Cemivete evvela kimler 
aza olacaklar? 

Milli iktısat ve taıarruf ce
miyetinin - lıtanbul ınbeıi tıe bat
lamııtır. Şimdilik haftada iki 
defa, pazarteıl ve perıembe 
günleri idare heyeti lctfma 
edecek, bilah&re yalnız bir defa 
toplanacaktır. 

Cemiyetin bu pazarteıl akte· 
dilecek içtlmaında Biçki yurdu, 
Kadınlar birliği, Eatrıeme demeli 
gibi. Kadın teıekkülleri ile maarif 
idaresinden mümeaatller davet 
olunmuıtur. 

Cemiyetin tetekkillii halk 
fırkası fuabatına tamim eclilmiıtır. 

Cemiyete euvell yilkıek tabaka
Y a rnensup Bey ve bımımlar aza 
kaydedilmeleri ve bu ıınıf halka 
yerli malı kullanılmak temin edil
dikten ıonra difer ıınıf halkın da 
aza yapılma.lan esaıı idare heyeU
nce kararlaıtırılmııtır. 

Bundanbaıka Cemiyet, ıehrt
nıizde bulunan ve yerli mab 
Yapan fabrikaların bir llıteıl.ni 
lıtemitlfr. 

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

Satış san'ati 
Çok faydalı bir eser 

Müalllm Mübahat Bey arka· 
daıımız bir seneden beri zama
nımız?D en b6}'Gk mGtefekklrle
rlnden (Casaon)un eıerlertnf di
limize almafa baıladı. Milbahat 
bey en evvel (iı) iıimlf kitabı 
tercüme etti. Bunu (Muvaffaki
yet ve Hayabn zevlu) ismindeki 
eıer, bunu (lı baıınclakt •••-t 
takip etti. Bu kitapların hepıl de 
memleketimizde ıimdiye kadar 
ihmal edilmtı çok hayatı bir 
meıeleye teall6k etttklertnden, 
bizce çok kıymetlidir. Nitekim 
bu eıerlertn hepıl de halkımız 
tarafından çok büyük rafbet 
gördü. 

Memnuniyetle göriiyoruz ki 
Mübahat bey bu hafta içinde 
(Gaason)un en aon eıerlerlnden 
birini daha neırelmıttir. Bunun 
ismi (Şatıı San'ati) yahut (lyt 
tezgahtardır). Bu yeni eser bil
haaaa çok mühimcllr. Bu kitap 
bizde haıaaten türk tlcaretane
lerinin pek çofunda, ihmal edl· 
len tezgihtarhk meaeleılne ait
tir. Bir tezılhtann mafazadakt 
mevkii, ehemmiyeti, onun iyi ve 
ya fena olmasının aabı Ozerln
deki teılri bu kitapta o~adar 
,azel b.ah edilmiıur ki bun· 
claki ta vılyelerden mO.tat 
ni oldufunu iddia edecek bir 
miie11iıeıniz bulunmadıtını eseri 
okuyan herkes takdir ve itiraf 
etmektedir. 

Bize (Gaıaon)un bu cidden 

faydalı eserlerini veren Muallim 

Mübahat beyi tebrik ederken, 

bu eıerleri en iyi ıekillerde ba· 

san ve vatani ıaye için bazı fe· 
daklrhklan dze alan kitapçı 
Aalh Sabri "7• •• takdirleri· 
mlzl söylemek bir yazlfedlr. 

Zira bu büyGk eaerlerin ba
ıılmaıı ancak Aaih beyin naaddl 

ve manevi tetviklerile kabd ol· 

muıtur, MemlekeUn irfan ve la· 

Ufa.de aahuuıde ba zatın de hla
metl vardır ve onu alenen lly

lemek te bir •azifedlr. 

Martf et iltifata tlbidir. Biz 

güzide ve miltefekklrlembıden 

Mübahat beyin batan tercOmele

rlne karp aıllka rica edem. 
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Nccit asile::ri 
IJ<Lsrwlmı ya:ıltyor: 

Kıral İb · - d . nıssuu a karfı isyan 
etmış olan F -

. eysu<ldüveyt ile a ve-
nesı Küve t ·ı . . F ) Y e ı tıca etmişlerdı. 

eysa M t' k b 1 d ' a ır a i esi meşayihin- ı 
l~n olup asilere iltihak atmiş olan ı 
nisşakirden kıral nezdinde ta-

".assut ile affını lemin etmesini 
rıca eylemiştir. 

İbnissüut asilerin silah ve 
1 

cephanelerin; teslim etmek zim- ı 
metlerindeki menhubatı ın'aktul-
lerin d' l . . ' . ıyet erını verrn~k, Düve-
Ytın Matir kabilesi riyasetinden 
~ekilerek Riyazda oturmak şartile 

u tavassutu kabul etmiıtir. Asi-
ler b · ' u şartları kabul ile Küveyt 
etrafınd . d an azırnete başlamıılar-
ır, 

M~vsuk malumat alan muha
filde deveran eden bu ıayıalar 
~en.<yüt eyleöiği takdirde çölde 

arp tehlikesi kalmıyacaktır. 

~ .. ilistin arap]arına iane 
hudıiste11: 

Bilinci kanueun on üçüncü 
iÜnüne kadar Kudüs Arap cemi
Yetine varidolan tanenin mikdarı 
5540 İngiliz lira:ına baliğolmuş-

FiJistİnde ihtikar 
l' <ıfıucl arı !J<ı:ılı!Jor: 

y Son Filistin vak'ası üzerine 
m ahudi tüccar ve esnafı, ecnebi 

allarına kar•ı Mu"sl" H 
l' uman ve ı-

rıs!ıyan halk tarafından ilan olu-
nan boykot ve yerli malı kullanıl
ması tem•--lAt n 1' .. ~ - ı zerlne bazı yer-
ı tuccar . bt\a .•ebep lhtiklra baı-
lıyarak fıatlerı yükselttiklerinden 
her tarafta şikayetler başlamıştır. 
i\tISIRl)A 

Kahire ile Cn1it burnu 

zabitleri günden güne azalmakta

dır. 
Bu cbmleden olarak geçen 

ay zarfında üç Britanyalı zabit 
hizmetten çekilmişlerdir. 

~ıl'Rİ'YEl)E 
Sanıda ·erli nıallan 
";, . 

şmııdmı yn=ılıyor; 

Siyonist ve lngi!iz mamulatı" 
na karşı boykot fikri pek ziyade 
tevessü etmiştir. Buna, hariçten 
getirilmt>kte olan ihtiyaçatın Su
riyede imali mümkün olduğunun 
anlaşılması yardım eylemiştir. 
Geçende küşat olunan yerli mal
ları sergisinde teşhir olunan eşya 
ve emtianın nefaseti umumun tak
dirine mazhar ve halkde yerli ma
lına karşı rağbeti uyandırmışıtr. 

İl~ANJ)A 

İı-anda kanıbivo isleri 
"' ·' 

'f'alırwıdwı bilılfriliyor 

Bundan evvel 25 Tümen ı 00 
Rupiye ederken bugün 4 7 Tümen 
100 Rupiye ediyor. lran parası -
nın bu derece sukutu şimendifer 
inşaatı İçin satın alınan malzeme
nin bedeli olarak mübayaa olu- ı 

nan İngiliz kambiyosundan neş' et 
etmiştir. 

Bu sukutun diğer hir sebebi
de hükumet bankasile halk Lan
kasının şiddet.li rekabetidir. En 
ziyade telaşı mucip olan şey tüc
car arasında ilan olunan iflasla
rın çokluğudur. 

Hükünıet bu müşkül vaziyete 
çaresaz olmağa çalışıyor. Bunun 
için memlekete kumaş ithali men 
edilmiş ve İngiliz kambiyosu alın
masından sarfınazar edilmiştir. 

H kimlere 
arasındn 

KaJıirt•<im !J<ı=ılı~or: l)oktor dennıivtctk 
Mısır ile Cenubi Amerik'lda . Ankara, -26- ( hususi )- He-

katn Kap (Ümit Burnu) ıehri ara- 1 kımlere (Doktor) denmemesi hak
sında tesisi takarrür eden tayya- \ kında bir c~ryan vardır. 
re postalarının masarifine karşı- Bundan sonra (Doktora) imti
lık olmak üzere Cenubi Afrika hanı veren Ali tahsil görmüş olan 
hükumeti dörtyüz bin İnigiliz li- h~r zata (Doktor) denmesi, He-
rası vermiştir. kımlere de: (Hekim) denr.ıesi dü-
İJ~AKl•A §Ünülüyor! 

Otenıobil vergisi 1 )ro je beğenildi 
13a?Jcl<ıllmı l>ildiriliyııı·: G · k azı öprüsünu·· n . . . 

proJesını 

Şimdiye kadar Bağdat bele- ~~Pmak~a olan mühendis M. Piju 

YARIN 51::i1:le 3 

SaçsHça İznı;rin iktıs~>di vaziyeti ne hakle 

Kavgacı~ar ... 
l1ç hanını sonunda 
ınahkenıcJik oldular 

iz ir Ticaret odasının i tısat 
Vekaletine gön erdiği rapor 

Paşabahçede 3 hamım ara
sında büyük bir arbede olmuş

tur. Hadiıse bir eğlenceyi mütea
kip başlamış, birden bire büyü
müş, saatlerce devam etmiştir. 

Paşabahçeye misafir gelen 
Kadriye ve Güzin hanımlar, eğ
lenirlerken ayni evin alt katın
da oturan Şaziment hanımdan 

şu haber gelmiştir: 

- ÇoK gürültülü oluyor, has
tam var, rica ederim biraz ya
vaş eğlensinler. 

Bu rica üzerine büyük bir 
cünbüş başlamış, şarkılar söylen
miş, gürültü iki misline çıkmıştır. 

Şaziment hanım bu sefer doğ
rudan doğruya Kadriye ve Gü-
2in hanımların yani arına gelerek 
ricasını tekrarlamış fakat aldı
ran olmamıştır. 

Bunun üzerine 3 hanım ara
sında başlıyan münakaşa tedri
cen büyümüş, saçsaça baş başa 
gelinmiştir. 

Bu esnada açık göz davranan 
Kadriye hanım ; sustalı bıçak 
yerine iskarpinini eline alıp Şa

ziment hanımın üzerine atılmış
tır. 

Kavganın en hararetli yerin
de bir fırsat bulan Kadriye ha
nını iskarpininin topuğunu Şazi

men t hanımın kafasına yerleş

tirmiş, kavga da bu suretle bit
miştir. 

Darbenin şiddetinden kafası 
yaralanan Şaziment hanım; al-' 
dığı bir raporla zabıt varakası 

tanzim ettirmiştir. Yakında mu
hakemeleri icra edilecektir. 

.... 
J(ılıc 1\li b(_ v 

Gazi Antep :meb'usu Kılınç 
Ali B. ankaradan şehrimize 

gelmiştir. 

Haciz ondu 

lktısat Vekaleti her yerden 
olduğu gibi lzmir Ticaret oda
sından da iktısadi vaziyeti etra
fında bir rapor :stemiştir. Tkaret 
odasının gönderdiği bu raporu 

dercediyoruz: 
Mıntakada 272,524,078 dö

nüm arazi zeriyı-ta elverişlidir. 

5 , 756,011 dönüm bağlık, zeytin-

lik ve meyvalıktır. 

14,587 ,575 donüm ziraate 
elverişli mer' a ve dağlık kısmı 
teşkil eder. Ziraate elverişli 
olmıyan arazi 24,878,901 ça
lılık ve ormanlık arazi de 17 ,855, 

115 dönümdür. Şu itibarla mın
takadaki arazi 90,325,080 dö-

nümdür. 
İzmir vilayetinde 2,738,258, 

Manisada 1821538, Aydında 
290401

4
1 

Muğlada 2410000, 
~ 686 Balıkesir Denizlide 141:J ' 

Ed it Ayvalık, 
merkezile rem ' 
Bürhaniye, Smdırgi kazalarında 
da 12ınooo, Kütahya merke-
zile Gediz, Uşak, Sim~v 
k l da 1168996, Isparta ıle 

aza arın ' 
Uluburlu ve İğirdirde 450000, 

B d k a merkezinde 263114, ur ur az 
y ekim itibarile mıntakada 14431 -
606 dönüm arazide zeriyat yapı-

lır. 'h ı~ tt 
R d senelik Istı sa a a apor a . 

ti trsbit edilmektedır. 
şu şure e 

Czüı11: 
M k d senede vasati 

ınta a a 
olarak 48,483,000 kilo üzüm is-
tihsal olunur. En fazla istihsalat 

merkezlerden Manisa 16, yapan 
1 

h" 
· U 1 3 A aı:.e ır Kemalpaşa 6, r a ' ' ~ 

3 Men,,men 2 buçuk, Turgutlu 
' 1 t Karaburun, Seferi 

24, spar a, k .1 hisar kazaları birer buçu mı -
yon kilo fstihsalat yaparlar. 

İncir: 
Y k

• ı'tibarile 29,530,000 
e un Ö . 

kilodur, Aydın 1:5, demış 4, 

K dası Nazilli, Bozdugan 3, 
u§a ' b' r b çuk 

~tahnıut ~tuhtar Paşadan 

20 hin lira tahsil t dilecek 

B d ve karaca su ıre u 
~ rum k'l ya yak1n istihsalat 

mılyon 1 0 

yaparlar. 

Divanı Alice Seyrüsefaine 20 

bin altın lira itasına mahküm 
olan Mahmut Muhtar Paşanın 

İstanbulda bulunan 49 k-üsur parça 
em\ aline icraca vaz'ıyet edilmiş ve 
keyfiyet tapu müdfü iyetine bildi

rilmiştir. 
,. .... t ... 

'fa pu ta yinleı·i 

Pa1aınut: 
Mıntaka istihslat mıktarı 45, 

or:~ ooo kilodur. Bergamada 10, 
{",)Ot M . 
Eşmede G buçuk Salihli ve . a.nı-

d b r Nazilli ve Demırcıde sa a eşe , . 
4 der, Ödemişte 2, Buldan Çivrıl 
ve f ethiyede birer buçuk milyona 
yakın istihsalat yapılır. 

1\it ii n: 
Mıntakada umumi istihsalat 

35,05G,000 kilodur. En fazla is
tihsalat yapan Akhisarda.4,Ôde-

fındaki ihracat miktarı ve kıyme
ti şu merkezdedir . 
Sene Kıymeti Sıklet 

lira kilo 
1!)28 

1927 

l 026 

Buna 
ihracMı: 

30812i78 260187989 
fl9493408 318590006 

75952444 241166862 
mukabil Türkiyenin 

Sene 
Kıymeti Sıkleti 

lira kilo 
173537489 626045534 

Hl28 

159420998 696973693 
192(i 

N 18642275!> 770887426 

Hl27 

k 
elice itibarile iktısani mın

ta anın h 
.h i racatı umum Türkiye 
ı racatı . 
h umumıyesine nisbetle 

emlen llısıf derecesindedir. 
ktısad· k . 'h ı mınta anm senevi 

ıstı salat . 
ı ıse 33-40 milyon lira 

arasındad 
ır. 

1 
Borsa 

ngilı~ lira~ı Borsada dün 
1042 d 

k 
e açılmış, 1030 a kadar · · 

çı mış 
"e nihayet 1026 da ka

panmışt 
ır. Altın Borsa haricinde 

898 de 
açılarak 899 da kapan

mıştır. 

....M"- :ı.. ... -

l3ü\•üı~ 13 1 "]d .. · ' a )asını o uren 
Hüs,~ · 1 1 . 

'-Ynın nuı la <en1esı 
-~Ü:VGk babası Sadık onbaıı

yı 0 düren Hüseynile arkadaşla-
rının d .. 

M avasına dun devam olundu. 
h a~nun Seyit hakkında Sadet 
anıma teşhiri silah maddesin

den Yeni bir da va ikame olun -
muştur İl . . d b' b · yas ısmın e ır ço an 
şa~:~ olarak dinlendi, Şahit 
şaıt ın k.. .. .. d b k' k"f- qpı onun e ta anca çe ıp 
uh~r ettiğini söyledi. Mahkeme 

şa ıde r: 1. . u ıra yol parası veril-
mes~: karar verdi. 

.. d· Useynin, lstanbul nüfus 
mu triyettnden gelen tezkerede 
323 tevell" l" ld ... l d M ut u o ugu yazı ıyor u, 

"f ahkerne bu cihetin Çatalca 
nu us tn 1 .. d k'k 

h
. eınur ugın an tet ı i için 

te ır olund u. 

.!tıkrtşte nıüthiş bir 
cinayet ! 

1 
b' Geçen gün Bukreıte müthit 
ır · cınayet vuku bulmuş, tehrin 

en bih•u"k t' ~ - 1 . d 
b

. . .1 ıcarı muessese erın en 
ırın· 1 ın ferikle.rinden ıtepan ve 

Mihran timaryan biraderler 
mağaza ının içinde f ecf surette 
ka tlolunmuıtur. 

Kati} Pilibosyan mağazasının 
sabık tneıneurlarmdan olup bir 
kaç senedenberi Timuryan bira· 
derleri d .1 K . n yar •mı e arayovanda 
bır t' h 

diyesi hususi otomobillerden ayda ıkınci kanunun iptidasında şehri
beı ve taksilerden şehri on r ıpa- :nize gslecektir. Evvelce Polise gi
ya resim almakta idi. den ve ahiren şehrinıize avdet 

Ahiren belediye dairesi bu eden mühendis galip Beyin ver
resmin ilgasına ve bunun yerine <liği izahat üzerine Pijunun yaptı
ıarfolunan her teneke benzine bir ğı projeye şimdiden kabul edil
resim koyarak otomobil rüsumu- miı nazarile bakılnıaktadu·. 

Münhal Balıkesir Evkaf mü
dürlüğüne İstanbul kadastro aza
~nndan Hilmi Bey, Trabzon tapu 
müdürü Naci bey tapu kadastro 
müfettişliğine, Beyoğlu tnpu baş 
memuru Yusuf bey Tırabzon tapu 
müdürlüğüne, Burdur tapu mü
dürüÔmer Lütfi bey, Şebin kara
hiıar tapu müdürlüğüne tayin 
edilmi~lerdir. 

. t •J buçuk Manisa ve Tirede 
mış e - ' 
'> r lzmir ve Kırkağaçta birer 
- Şl t 

milyon kilo elde edilir· 
• .., 1 

Zc~ tıııyagı: 

ıcaret ane açmıftı. Ancak 
~on .zanıanlarda ticarethanesinin 
ışlerı e i . .., 
P'l'b Y gıtmemege başlamıt 

1
• ı osyana borçlarını ödeyeme -

mış T' ' ırnuryan biraderler dört 
milionı l k d nun bu suretle tahsiline karar ver- l~a por g öı <k rildi 

miıtir. 
lktıaat Vekaleti Türkiye ih-

İra kta J1lt n1urin tt:nsikatı racat emtaasının nıiktarile cins 

lJa(Jdatiwı: ve nerelarden yetiştiği~i sormuş- Prag muavin konsolosluğuna 
1 k h k tur, Ticaret odası buna ait Cenevre konsolos muavini Şeh-
ra Ü umeti devairi devlet- b . 

b 1 raporu itirmiş ve dün lktısat bender vekı'lı' Hı'kmet Naci, .,. 
te u unacak memurların erbabı V k 1 e a etine göndermiş!ir o H " 

Hariciye ta vi nl" i 
.r • 

Uınuıu istihsalat 28, 7 05,000 

kilodur. Manisa ve Bergamada 

11230,t)&O, Ödemiş, Nazilli,Söke 

v~ Bayındırda birer milyon, Aydın 
ve Milasta birer buçuk,Edremit, 

Burhaniye ve Ayvalıkta dörder 

buçuk milyon kilo alınır. 

l ey a ar bordu kalmış 
o rnak\a geçen gün bu borç 
mesel · h kk 
b

. esı a ında Timuryan 
ıraderl ·1 .. .. k er ı e goruıme üzere 

k~ayovadan Bukreıe gitmiş, 
Tı~urya.nların mağazasına git
mıf, "e borç meselesi hakkında 
aralarınd - k iktidardan olmalarını temin için nun yerine kançılarlıkla üçuncu 

yaptığı memurin kanunu üzerine Bu1gaı- kon1itacılarının katip Mazlum, onun yerine Bağ-
mevcut memurlar arasında bir faaliyeti. dat kançıları Necati, Bağdat kan-

Arpa: 
a muza ere cereyan 

ettiği esn:ıda her nasılsa Pilibos
y~n revolverini çikarmıı, ve 
Tımuryan biraderlerin üzerine 
yedi defa ateı ederek iki bira
derleride arka arkaya yere ser
miştir. Katil derhal derdest 
edilerek isticvap edilmiş iıede 
ika etmit olduğu cinayeti inkar 

tasfiye icrasına lüzum görd6iü ci- Köstence Romen hududunun çılarlığına maiyyet ıehbender 
hetl t i l vekili Protokol Uınum Müdürlü-e anz m o unmuı tensikat 
k l.e h 130 numa.ıalı karakoluna müsel- gu"' ba• kaft tı'bı" Fuat Ethem ve o-

anunu Clyi aıı Parlamentoya l h v 
t di d 1 a ve yük arabalarile 8 Bulgar nun yerine Prağ ıehbender mua-

kevb el idmkitlir. Bu kanun kat'iyet komitacisi taaruz etmişler. -.... o- vini konsolo• Bedri beyler tayin 
es ey e i ten sonra büyük kü- ~ .. 
'"k mitacılarla askerler arasında edilmtılerdir. 

çu memurlar arasında vası bir müthit bir müsademeden ıtonra 
tasfiye yaptlacaktır. I:' 1 r 1 olo ı 1 komitacılar galip gelerek bulga- f"' a 1r1 {01lS ~ U { 

İrak ordusunda İngilizler ristana geçmiılerdir. Kornttacılar M·ııulda bir fahri Türk Kl"n-
barp meydanında 6 bulgar me- ıöloıluğu tesis edilmiş Musul Ti-

B~ldattuı btldtrtldlltne töre miat 2 havai fiıek ı" el ı Od N d .__. .. _ u caret aıı reisi ecip Ça ır 

~.;~:•;;Lİİbı~rii;lil ~Iİlilİılll~~-~w;; 

Yekun itibarile istihsalat 269,-
700,000 kilodur. Balıkesirde 30, 
Kütahyada 23, Uşakta 17, Aydın 
da ı Om il yon kilo istihsalat yapılır. 

izmir iktısadi mıntakaııının 
baılıca ihracatı: 

Odamız tarafından tanzim kı
lınan istatistiklere nazaran iktı
sadi mıntakanını ihracatı 75-100 
01ilyon Türk lirası arasında teha
lüf eylemektedir . 

eylemiıtir. 

Lağvdildi 

lstanbul Kadastro tahdit 
heyeti bittiil 

dil-'· .. '-



Sahife 4 

( MEMLEKET HABERLERi 
I~~~~~ 

.Muğla ovası b: tak 
haline gck i 

Son' günlerde Muğla ovasının 
bilhassa Ula yolunun geçtiği ta
rat]ar geçilmez batak haline gel
miştir. Gidip geimek adeta güç
leşmiştir. Muğla - Ula yolun en 
fena kısmı burasıdır. Bu yolun 
yine fena kısımlarından Gül ağzı 
ve Kara kavalık mevkileri tamir 
edilmiş • ve eyi olmasa da bu kı
sım olduğu gibi kalmıştır. Ev
velki gece Gökabttan gelen bir 
otomobil Muğla ovasında b~tıp 
kalmış ve sabaha kadar uğraşıl
mıştır. Dünkü gün de iki otomo
bil gene ayni mevkide batağa 
saplanmış ve ,kurtarma pek güç, 
olmuştur. (Halk) 

Ernıeni evlerindeki 
nıenıurlar 

Ermeni emvali metrukesin
deki memurların evlerden çıka
rılması ve bu evlerin satılması 
hakkınd~ emvali metruke mü
dürlüğüne. bir emir geldiği yazıl
mıştı. Atakadarlardan aldığımız 

malumata göre vekaletten yeni 
verilmiş böyle bir emir gelmiştir. 

(Yeni Asır) 

'f opra k . tcvzia tı 
Torbalı ve havalisindeki çift 

liklerin halka tevzii muamelesine 
nezaret etmP.kte olan emlaki 
milliye umu~ m'Üdürlüğü muha
sebecilerinden Kemal bey şeh
rimize gelmiştir. 

Haber aldığımıza göre, tevzi 
muamelesi yakında intaç edile
cektir. Soh günler zar(ında çift
lik, Tepeköy, Hamidiye, Ayaklı 
kırı Demirbaş ve Rahmanlar ' . 
köyleri ile .diğar 9 köyde tevziat 
hitam bulmuştur. Mütebaki 5 
köyün tevziatının da ikmaline 
çalışılmaktadır, (İzmir) 

Ziraat b~'\J1kasında ikrazat 
niçin azaltıldı 

Zh aat ?,ankalarınca ikraza tın 
kesildiği v~ ' bu hareketin kam-

biyo meselesi ile alakadar oldu
ğuna dair ba~ı betbahlar tara
fından ortaya 8;lılap yeni bir şa
yia etrafında .dlm bir mulla11riri
miz vali Kizıin paşadan izahat 
istemiştir. 

Vali Kazim paşa muharriri
mizin sorduğu suale cevaben ati
deki beyanatta bulunmuştur. 

Zirrat bankaları hiç bir su
retle ikrazat muamelelerini kes
miı değillerdi~. Sene. b şı olmak 
dolayısile her bankada ve her 
mali müessesede oldug\.ı ğibi Zi
raat bankalarında da hesabat 
tetkik edilmekte ve geçen sene 
pilançosu tanzim ed-ilmektedir. 
Bu yüzden banka emsali veçhile 
ikrazatını azaltmıştır. Sene başı 
hesabatı biter bitmez tekrar eski 
faaliyetine geçeceği tüphesizdir. 
Bu işe Kambiyo kelimesini karış
tırmak kadar saflık olmaz. Hü
kumet bugün kambiyo muame
latına tamamen hakimdir. Bina-

enaleyh çıkarılan şayiaya bir kıy
met atfetmek bile zaittir. 

(Yeni Asır) 

8 Aya Ye parayı taz
n1inc nıahkunı oklu 
Zimmetine 96=> lira para ge 

parayı ödemeğe mahküm edil -
miştir. (Hizmet) 

Rusyaya giden rnalJar ! 
Soviyet iktısadi teşkilatının 

mübayaa edecekleri mallar için 
menşe şehadetnamesı verilmemesi 
hususuna tereddüt gösterilmesi 
İktısat Vekaletinden ticaret mü
dürlügüne tebliğ olunmuştur. 

nnıaddel n1aden h\yihası 
Servet kaynaklarımızın en 

mühimlerinden magdut olan 
madenlerimizin muvafık bir tarz
da istismarı ve bu suretle ma
denciliğimizin terakki Ye inki
şafı için hükumeti cı ımhuriyemiz 
tarafından tadiline tevessül o
lunan maden nizamnamesi la
yihası elyevm Büyük Millet 
Meclisinde müzakere edilmek 
üzeredir. Bu layihada madenci
ciliğimizin inkişafına mani bazı 
maddelerin mevcudiyetini haber 
alan maden sahipleri ve maden
cilikle müşteğil ticaret erbabı 
Odaya müracaat ederek mem
leketimiz madenciliği için hayati 
bir mes'ele teşkil eden mezkur 
layiha hakkında kendi tecrübe
lerine istinaden esaslı ve ameli 
fikirler dermiyan etmek emelinde 
olduklarını beyan etmişlerdir · 
Ticuet odası bu müracaatı ehem
miyetle nazarı dikkata alarak 
keyfiyetten İktısat Vekaletini 
haberdar ve elyevm derdesti 
tetkik bulunan muııddel mad~n 
nizamnamesi layihası suretinin 
acilen odaya irsalini rica eyle-

miştir. 

l~i r n1aden bulundu 
Afyonda bulunan darülfünun 

arziyat şul>esine gönderilen ma
den numunesinin " litun" olduğu 
anlaşılmıştır. Bu maden Eskişe
hir civarında 1 kilometrelik bir 
saha dahilinde buluı.maktadır. 

Bu madenden sauayide ne 
suretle istifade edileceği hak
kında şunlar söyleniyor: 

" - Petrollü kil tabakalarına 
litum derler Bu maclenten kat
ran istihsal el;nek mümkündür. 
Belediye faaliyeti İçin harice 
binlerce lira katran parası veri
yoruz. Bu para ile Eskişehir ci· 
varındaki litum madenlerini iş

letmek kabildir.,, denHiyor. · 

Bir iv ayet 
- ) "( 

J3orsada intihap yapıla
cak n1ı, yapıln1ıyacakn11? 

Esham ve Kambiyo borsası 

meciisi idaresinin intihap edile
ceğine dair borsada bir rivayet 
vardır. Bu intihabın rivayet 
şeklinde olmasına seb~p şimdiki 

meclisi idare tarafından buna 
karar verilipte diğer acentalara 
ilan edilmemiş olması sebeptirr 

Eğer bu rivayet tahakkuk 
ettiği takdirde acentalarin kısmı 
azamı intihaba ittirak etmemeğe 
karar vermitlerdir. Herhalde bu 
seneki borsa intihabı çok hara
retli ve gürültülü olacaktır. 

,. 

~lalul nıahl·unı!er 

irmekten maznun Dikili mal 
~andık emini Ömer Lütfü efendi 
ile mürakabe vazifesini yapm~
dığı iddia olunan kaza malmu-

d - - Tevfik beyin Asliye cezadaki uru .. 

Adam öldürmek mes' elesin
den on beş seneye ınahküm İç
el hapishanesinde bulunan An
talyalı Nebi ile katil mes' elesin
den on beş s0 neye mahkum Ma
latye.lı Mehmet Faikın gayri ka
bili tedavi hastalıkla malul ol
dukları anlaşıldığından cezaları
nın affi tekarrür etmit hapishamuhakemeleri dün bitmıştır. 

-tfij ef. 8 ay hapiıle b en çıkarılmıılardır. 

YAKIN 

Borsa konıiserli,!?;i 

Talip çok 
- ) .< 

'Tanı 17 kişi Borsa koı11-
seri 0]111ak istivor 

.; 

Bir müddettenberi münhal 
bulunan kambiyo borsası komi
serliğine talip olanların adedi on 
yediyi geçmiştir. Bunlar muhtelif 
tarihlerde Maliye Vekaletine mü
racaat ederek borsa komiserliği
ne kendiler!nin intihap edilmesi
ni temenni etmişlardir. 

İlk gazete .. 
·>" .< -

İlk gazettci kin1? 
Erı eski ga=rledc Se=cmu Jlomaltlara 

Jıitof1t•rı bir <'minı<ıııH'ı.İ okımııııış/111' 

Son zamanlarda bulunan bazı 
vesikalar ve delaile göre ilk defa 
gazeteciliği ihdas eden meşhur 
Romalı hatip Siserondur. Slse
ron hergün muhteiif vak'aları, 
teveHütlerle vefatı kaydedermiş, 
Roma imperatorlarından Julius 
Sezarda gazetecilğin babası ol
mak üzere gösterilmektedir. 

Herhalde muhakkak olmak 
üzere anlaşılıyorki ilk defa ga
zetecilik Romada başlamıştır. 
İtalyada Ostia havalisinde yapı
lan hafriyat esnas;nda iri taş 
tabakaları, şeklinde gazeteler 
meydana çıkmıştır .Romalılardan 
biri milattan 4!) sene evvel vuku 
bulmus olan Pompeyin inhida
mından bahsediyor ve Julius 
Sezarın Roma ahalisine hitaben 
istar etmiş olduğu emirnameyi 
neşrediyor. 

·Yaşı sorulacak 
Çatalcanın Fodimo köyünden 

arkadaşı Hüseyni avlanmak için 
yanında taşıdığı çifte ile öldüren 
Mehmedin muhakemesine başlan
dı. Mehmet mahkemeye verdiği 
ifadesinde kurt avnıa çıktıkla -
rını ve çifteyi boş sanarak 
ıapkasını yere düşüren Hüseyne 

çevirdığini Ve kazaen öldürdüğünü 
söyledi. Maınun yaşınnı 1 a ol
duğunu söyl€di. Halbuki nüfus 
kaiiıdı 18 gösteriyordu. Mahke
me muavin Cemil beyin talebini 
kabul ederek Mehmedin yaşı
nın Tıbbı adliden sormak için 
davayı talik etti. 

Bulgaristandan gelen 
ınuhacirler 

Bulgaristan ve Romanya müs

lümanlarından Türkiyeye hicret 
ve iltica eden onbcş ailenin 
Türk vatandaşlık kanunu muci
bince Türkiye Cümhuriyeti va
tandaşlığına kabulü tasdiki aliye 

iktiran etmiıtir. 

Bu on beş aile Silivri köyle
rile Istanbul Vilayetine rnerbut 
köylere taksim ve iskan edilmiş

lerdir. 

Poliste tayinler 
Unkaparu polis merkez me

muru Cemal beyDolapdere mer
kez memurluğuna, Dolapdereye 
de vekaleten aer komiser kaıif 
bey, Unkapanı •er komiseri muh
sin bey Polit m\idiriyeti müte
ferrika ıer komiserliğine tayin 
edilrnislerdir. 

J3ir tayin 
Antalya sahil sıhhıye merke

zi müdürlüğüne Şebin karahisar 

sihhıye müdürü HüseyinAvni bey 

tayin edilmiştir. 

()rnıan heveti 
Orman ar.1anejman hey' eti 

Auana ormanlarında tetkikata 
başlamııtır. 

21 Kanunuevvel 

iN'Ti K A~1 iN SEI3EBİ? .. -- -Uıısca'cl<m -

Kaşki anlar ölmeseyd~! v . I iki adamın gözlerinin içine bakı-
İşte küçük Eyyen aglamaga yordu. 

başlamıştı!.. Eyvan, ana sütü içer- l Tahsil memuru sordu: 
ken anasını kaybetmiş, meme, - Adın ne? 
çocuğun ağzında donmu§tu, zavallı ı Dimitri Vasili.. 
küçük, ölüm açısının tadını daha Tamam? bu sene'ile geçen 
o zaman duymuştu. ve evelki senelerden biriken borç-

Ona, simdi büyük kız kardeşi larını almağa ge!dik. 
Elena bakıyor, analik yapıyordu. . .. 
Eyvan ne zaman ağlaşa o, kartal - Bu seneden 23 geçen Eene-
gibi zayıf hollarını açarak ona den 25, evelki senedende l O ruble 
ağlatan sebebin üstüne hücnm borcun var. Ver paraları ... Hepsi 
eder, her şeyi kırmak ve yakmak 67 ruble eder. 

isterdi. - · · · 
Eyvan beşine, Elena on birine - Cevap versene! makbµzu-

gelmişti. nuzu kesiyorum. 

Kara deniz sahillerinde küçük 
bir kulübeden daima şu ince ve 
merhametle titreyen sesler işi

tirdi: 
- Eyvan! 
- Elena!.. 
Senenin mahdut günlerinde 

bazan geceyi gündzü onlarla bera
ber geçirmiş babalarının seside bu 
ince, narin sesler arasına karı

şırdı. 

Küçük kulübenin içi balıkçı
lığa ait eşya ile dolu idi: Şurada 
bir :ığ, ötede bir olta, beride 
eskimiş bir yelken, kenarda bir 
kurşun tuvası, duvarda asılı bir 
kaç zoka, ip, çamçak, kayık de

miri, muşamba caket, eski bir 

fener, kırılmış kürek vesaire ... 

Birkaç günden heri küçükle
lerin cıvıldaşan sesine merhametle 
cevap veren kalın, yanık, muz
tarip bir sesde karışmıştı: Baba
ları balıktan dönmüş, bir vapurun 
pervanesine kaptırdığı param par
ça ağlarını toplayarak ta.mire baş

lamışfı. 
Kaç günde tamir edebilecek

ti ? ... 
Tahsıl mernurları vızır, vızır 

gelipgidip verği istiyorlardı.Halbuki 
canından başka verecek biç bir 

ıeycıği yoktu. 

ihtiyar balıkçı elindeki ile 
ağlarını örerek bunları düşünür

ken bahçenin öbürucundan, fın

dıkların dibinden ince, berrak bir 

ses duyuldu: 

- baba, baba!. .• 

İhtiyar balıkcı birden irkildi. 
Granit gibi adamın kalbi şiddetle 
çarpmağa başlamıştı. Cevap verdi: 

- Ne var kızım? 
- Bir efendi ile bir candar-

ma geldiler' seni soruyorlar. 
İhtiyar balıkcının gözleri bu

lanmıştı, talistl me'muru her za
man candarma· ile gelmez yalnız 
gelirdi. Şimdi yüreği daha şiddetle 
çarpıyordu. Kızına seslendi: 

- Söyle kız, buyursunlar .. 
Uzun boylu uzun bıyıklı bir 

tahsil memuru ile zayıf ve ince 
sakallı candarrna atlarını yederek 
içeri girdiler. 

Balikçı hayvanları pencere
nin parmaklığına bağladı, içerden 
iki tahta sandalya cıkardı, incirin 
gölbesine koydu ve misafirlere: 

- Şöyle buyurun, dedi. 

Misafirler tahta sandalyalara 

kuruldular, hemen tütün tabaka
larına saldırdılar: Halleri ve ta
vurları ile demek istiyorlardı ki: 
Devlet memuru olmak işte böyle 

şerefli blr iştir! 
Balıkçı bir köıeye finmiş, bu 

- Param yok .. 
- Yok ne demek? insan dev-

lete olan borcunu düsilnmezmi? 

- Ey, fakat ... 

- İşler aksi gitti, ağlarım 
parçalandı,borçlandim,tamir et\im, 
bu seferde vaporun perv~nesine 
takıldı, müsaade edin, kazamn~ 
ilk işim devletin borcunu ödemek 
olacak. 

- Devletin ır.üsaade ettiği 
müddet bitmiştir. 

- Cevap versene? 

Verği memuru candarmaya 
emretti: 

- Art!., 

Candarma kalktı, iki 

reği, muşamba caketi, feneri, ip
leri, demiri, oltaları, eğrelti otun
dan iki tane inçe yatağı, bir eski 

.. Aün caketi, bakır tencereyi, hep
sini bir araya topladı. 

İhtiyar halıkcı, duvara dayan-. 
mış, kazık gibi kalmış, onlara ba
kıyordu. Çoçuklarda orada idiler, 
için, için ağlaşıyorlardı . . 

Babalarının zayıf zamanı idi, 
yumruk kadar çocuklar bile kavi
nin zayıfa olan zulmünü ifade 
edememekle beraber bunu pek 
eyi anliyorlardı. 

Tahsil me'muru dediki: 
- (}7 ruble. 50 ruble ver, üs

tünü bağışladım. 
- Yokki!.. 
- Peki, 40 ruble ver!.. Daha 

diyeceğın varmı?. 

- Yokki!.. 
Bir işaret üzerine candarma 

eşyalar hayvana yükledi, lağar 

beyğirleri mahmuzladılar ve 
ğittiler! ! 

"" Bu vak'adan altı sene evveldi, 
karadeniz sahilinin bir kovuğu 

içine yapılan kulübede henüz yir-
ı mi ikisinde bir güzel karlın yaşar
dı. Onun güzelliği etrafa yayıl
mıstı, herkes bir bahane ile bu 
küçük kulübeye gelir, onunla gö
rüşürdü, bu kadın, Dimitri Vasi
li'nin karısı Anna idi. 

İhtiyar balıkçı o vakit kahır 
ve mihnet yüzünden daha çökmüş
tü. Fakai bir kaç sene sonra aile
yi altı yaımda mini mini inci gibi 
bir kızla, dokuz aylık bir oğlan 
çocuk şenlendiriyordu. Dimitri 
balığa çıktığı zamanlar, Anna 
onun eskimiş ağlarını tamir eder, 
oltalarını düzeltir, kurşunlarını 

civalardı! 

Bat başa vermiştiler.. Birisi 
denizle, öteki aile hayatı ile uğra
ııyordu ve ben bir elem ve ıztırap 

Dı•vcum ;; iIZLi salıifecle 
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içinden tek bir saadet buseıi ya-
ra lnıafa çalıııyorlardı. 

Anna, Dimitri Vasilinin civan
nıertlifine hayran olmuı, onu ıev
nıiıtt: aıklan uzun devam etmek
le beraber o iki nıuhrip kuvvet 
demir ıtbt metin olan bu kalpleri 
yunııatmıı ve erilnıittl~ ! 

Evlendiklerinin ıeneıinde bir, 
altı sene ıonrada fkinci çocukları 
doiınuıtu. Kadın aıma çardağının 
altınde, incir afacanın höltesinde 
çocuklarını oyalar ve uyuturken 
gözleri denizin zehirli rentlnde ve 
ufkun dert nliğinde bir pnef gibi 
batar' ıaip: olurdu ••• 

Btraı ıecikae: 
- Acaba? .. derdi. 
Fakat ruzfarın önüne düıen 

kayık, ıtyah ıövdeılni denize sü
rükleye, sürilkleye kul6beye doğ
ru yaklaıırdı. 

O zaman karıaı çocuklan onu 
sahilin yükıek bir kayaıı üıtfin- ı 
den karıılaalar, ıettrdiklerini eıkl 
ıepetlerle kulübeye naklederlerdi. 

. . 
Günlerken bir ğ(ln . • . · · 
Arkasını bir mütefa!libeye 

dayayanlardan biri, Anna'ya göz 
koydu. Onu para ile, ıervet ile, 
bin bir vaitle yola ıeunnek müm
ktın olnıadıfını anlayınca Çarlık 
kuvvetinden istiane etmiı, iftirada 
bulunnıuıtu. lki kuak, bir aktam 
çocukları iefrelu yatak üıtiinde 
kilhsesiz bırakarak Anna'yı alıp 
karakola ıötürmilılerdl. 

Doktorlar 
Balo vermiytct lder 
Etibba muhadenet cemiyeti 

Konırası bürün toplanarak divanı 
riyaıet intihabı ile uğraıacaktır. 

İçtimada muadili bulunan yerli 
ilaçların tercihen istimali mesele• 
de konuıulacaktır. 

Doktorlar, taıarruf o~sun diye 
bu ıene balo vermekten vaz 
geçmfı olduklarından, bu akıam 
Türkuvazda bir tedansan Vere
ceklerdir. 

~----...?---- --
Ticrret odasında 

intihabat 
Ttcaret odaıı yeni ıene di

vanı riyeaet Ye idare heyeti 
intihabatı gelecek çarıamba ya
pılacaktır. 

Bir ihtida etr:tf ında 
dedikodu 

Zabıtaya yeni bir ihbar vaki 
olmuıtur. Bu ihbar ile, ihtida eden 
bir Ruı erkek ve kadının Türk 
tabaaıı olmak hususunda oynadık
lan roller meydana dökülmekte
dir. ihbarda bulunan bir buçuk 
•ene evvel ihtida etm( k ve türk 
tebaaıı olma1< üzere müraeaat 
eden Rus bir karı kocanın, poliı 
birinci ve ikinci ıubeılnce hakla
rında tahkikat yapılınadan vila
yette ihtida Cettikleri ve Türk 
tebaası oldukları zikredilmekte -
dır. 

. Eski ıabıkaıı olan erkelin 
lhttdasına ve bilhassa Türk teb-
aa.sı olmasına imkanı kanuni 

YAKIN 

Bugünkü maçlar 
Bugün birinci ve ikinci küme 

lik maçları yaıılacaktır. 
Taksim stadyomunda yapılan 

birinci küme maç~arından Beıik
taı-Vefa maçı tik maçlarınin en 
mühimlerinden biridir. Vt-fa ve 
Ba,ıktaı tam idmanlı bir halde
dirler. 

Vefa Fenerbahüe ve G11lata-
ıaraya yenildiği halde Beıiktaf 
için tehlikeli bi.ı rakiptir. İkinci 
küme maçları da çok heyecanlı 
bir safhaya girmiftir, bugün ya
pılacak A. Ordu - Hilal - Üsküdar 
maçı oldukça mühimdir. Ziraiher 
iki tarafia da galibiyet ümidi 

Ulvi B. gitti 
Milli takım ve Galatasayayın 

maruf kaleciıi Ulvi Bey dünkü 
ekspresle lıvf çreye hareket etmiı
miftk. Ulvi Bey orada if ban
kaıı namına bankacılık tahıil 
ede·cektlr. 
···············································-······· t~tanbul Mahkemei AsJıye 6ıncı 
Hukuk daire~inden: Madam Argi
ronun koca~;ı Bc~iktaşta köy için
de bi1a No h hanede mukim Pro
kopi efendi aleyhine ikame olunan 
tescili taliika mütedair davadan do· 
layı müsted'iye 4trafından verilen 
i~tid'a sureti İlıinen tebliğ edildiği 
halde gösterilen 111üddette cevap 
ita edilmediği anlaşılmakla giyaben 
muhakeme icrasına ve gıyap karı· 
rınında ilanen tebliği karargir ol
muş ve ycvıni tahkikat 6-1-930 
olarak ta:,hih cdilıniştir. pazarertesi 

.Avrıca: 
.; 

f>0,000 
ao,ooo 
20,000 
15,000 

SELANiK BANKASI 
1888 de teıiı edilnıiıttr 

Mer~ezi umumi. İstanbul 
SERMA YASI 30,000,00Q FRANK 

Sabite 5 

TÜRKiYE ŞUBELERi 
Galata, lıtanbu:: hmir' Samıult, Adana, mersin. 

Yuannistan Şubeleri : ~llnık, Attna, Kavala. 

Her türlü banka muamelatı, itibar bıektuplan, her nevi 

k .r.. .. erinden heaabatı cariye, çek muameli.b 
a~~ . 

Komiler una hıyanetini ftlraf 
ettirmek için luya11ya bir dayak 
&lınıttı: Zavallı kadının ağzından, 
burnundan kanlar boıanırken ora
da bayılmııtı: Onu bir köpek leıi 
gibi getirip kulübeye fırlatmıı
lardı. 

günü saat 13-30 da talik kılınınıŞ 
görülmemektedir. Bu ihbar etr111- olduğundan ycvnıü mezkura ~adar 
fında alAkadarlar hakkında itiraz ve yevınü tahkikatta ıspatı A.-,§9~fJ9•9St~A-ı•·-A<A4!1M!MM91 
tahkikat yapılacaktır. . vücut edilmediği takdirde ta~kika: C§Ş~~~' . :,w.»:»» " ;;ı katın giyahınızda icra edılcceğı i;! ru·· RKl.YE ı·ş BANKASI itte bu güzel kadının memesi 

k&çiik Eyvanın aizında bu vak' -
adan tlç aün eonra aoiwnuttu ••• 

~BAKU•• s R k malumunuz olmak üzere hukuk #J fi'\ a I~ usulu muhakemeleri kanununun '4J ed'I . 
- _ saralıatı dairesinde iliin olunur. .,, Serınayesi: Tamamen tediye 1 ınış 4,000,000 TUrlc lirası 1 

* lztırabın aon nokta1111da ta-
hammül yöktur: ihtiyar b"lıkçı bu 
bu vak' adan bet altı ıene ıonra 
etyanın rötürüldüğünü ıılak bir 

f'"*•~üBANMSı...X..Mi i Merkez~ ~~1~7~a~NKARA I 
~ ı ,., Ada na A 1 k • ·~ SERMA YESI' ·. 10,000,(X)() inoiliz lirası •·• r::ı Ankara yva ı • 

gözle ıüzdGkten SC#nra aaçma dolu 
tüfetlni bu merhanıetaiz memur
la candarmaya çevirmiı, onların 
beyllr iiıtiinden devirtldifinl ıör-

•!• ~ •!• ' b 1 Tra bzou Zon1!Uldak ~ . 48 Ista n u l k · ... , ~~ lstanbul açenteliği - Telefon: lsta'lbul 19 ~i· "} Ba ı esır Kayseri 
J,. Beyoğlu daire<i - Telefon Beyoğlu 1303 Y ~ .Bursa Giresoıı 

diikten •onra 'nıinl i 1 

.. ~. d ı ...... ~ Jı,mir Mer~in • Senedat ve poliça mukabilind~ muayyen ve va e i veya • Ed ı't ..... h ..... ren1 

.. ~. eıabı r.ari ıuretile avanılar, poliça ve iskontosu. ..~. ! :ı)anısun 1 
1 , m n yavru-
arını ıiyab ıövdelt kııyıla koyup 

denize açılmııtı: Ann-.'nın daliın 
.;,. Tiirklye cilmhuriyetlnin baılıca ıehirlerlne ve nıemalıkl .'l,. "ÜTÜN BANKA MUAMELA ll y .&PILIR 
.,... ecnebiyeye senedat, çek, itibar ınektuplan ve telgraf .. ~. , ~ 0 

J. emımamelert tnallb. .ı. ~ .,.. . '°"' .. ~@~ .. ~~,.,..........___...,.. 
dalğın baktıtı den&e... ' 

Onlar eereye gittiler, bu bi-
• • • • • i M'ır~C ~ ,~... -------.. -..:__~~~·~·~..,~·~ ... ~~!!!!!!~~~w~ .. .. ~~ ....... ~ .......................................... ~ ... ~ ...... : .. :•• ... :....... ~ . - . -:- --~ 

- - - - - • • • ,. • .--· • • • • .___ ~-- - • SVAVI Hadıstsı ~At h · · AYHAN 
linemez; ıu kadar varkı, iiç ınaıum 
kalb&a intikamı uzun ıenelerden 
ıonra alına bilmitti: Bu muhak
kaktır! ... 

ÇIRAGAN SARAYI BASKINI TEFRİKASI gg ALI u arrırı 

Halim Hıis111i - 56 -

j•m••••••••••HHm•-••ııiıl!~ . Dedi. Atlanıafa baıladı. Ölünceye kadar Valde Sultanla 
1 Kambio ve Nukut ! Kapa_ndı ~ ~ultan Muradın kapııından ayrılamayacafını anlattı. 
1 Nakit : Genç cariyenin sadakatı ihtiyar ve ıiln ıörmilt Valde Sul-
• t 1 • tanın Pek hoıuna rltıniıtt. lıte kendiıi ile oiluna candan aa-İ n~i~inAı:!V~~ ıg~ 50 1 dakat göıteren kfmıesfz bir kızcıtaz ki, ( Ôl ! ) dedikleri yerde 
İ 20 Frank Fransız 164 _ 1 ~~ele hazır bulunuyordu. (ikbal) ftmindeki cariye de tıpkı 
• 20 Liret ualya 222 _ : uoyle idi. 

= 20 Frank Belçika 118 : Vakit reçiyordu. Yataı zamanı Yaklaııyordu. Az ötede ka· 
120 Drahmi Yunan 55 50 : dın efendilerden birinin dllreıinde ok~nan (Kuran) seılerl akı· 
: 20 Frank İsviçre 816 _ : ediyordu. Tabii 1aat ala tıırka Gç olunca çıra.fan aaraflndaki· 
: 20 Leva Bulgar 30 25 • lerin hepıi yatnuı olacaklardı. Yalnız nöbetcl ce.rfyeler uyanık 
1 1 Florin Felemenk 84 50 E bulunacaklar. ıeee yanıı her hanaı bir hizmet olursa o tarafa 1 20 Koron Çekoslovak : kopcaklardı. 
1 1 Şilin Avsyturya 50 - : Valde Sultan ıordu: 1 1 Rayh~mark A!.ya 50 25 1 
1 1 Zeloti V.histan 1 -Senin nöbetin •ar mı bu gece? 
1 20 Ley Romanya 27 _ : -Mektup gelecegi için ikballe biz nöbet aldık ! 
: 20 Dinar Yugoslavya 17 4 75 : -Aferin kızım ! Şimdi sen Arapların odasına git. İkbali 
1 1 Çervoneı Sovyet : bul bana gönder. Yalnız Araplann ağızlarını ara .• Bak bakalım 
• • i 
: Kambiyo • anahtarı ne yapmıılar ? niçin almıılar Kendilerine bir em r 
: Londra 1 lsterlinn k. 5 verilmitml dir ? 
İ Nüy 1 türk lirası dolar - • -Baı üstune Sultanım ! Eıer onlar almıılarta ••• 
• Paris 1 türk lirasıF. - 1 -Niçin aldıklanm öğren •• Şayet bir tilPıe ffian üzenne 
: Milano ltürk "liret ! ise ltaret •erilecek odaya çıkmayınız •• Öteden (ıu) yoluna bıra-1 Bürüksel ,, ,, belga •. h 
• c· f kılan (kanuı parçası) hazneden geçip ya hamam yoluna ya ut • ınevro ,, ,, ,, ırank 1 
• Sofya l • dP'er k11111ılara mdfp bir yere takılarak kalacaktır .• • ,, ,, ,, eva • • •• 
1 Amsterdaın ,, florin 1 -Evet, zaten her zaman (kandil) elimizde bekliyoruz •• ka-
• M c1r· • 1 1- ! • a ıt ,, ,, ,, pezetal- • mıı ıe lr l•&111ez ~ikarıyoruz 
1 Berlin ,, ,, ,, mark - 1 -Al& kızım.. aen efer Arapların 1Gphelendikleri11l, yahut 
: V arşova " " " zelot 1 bir emir aldıklannı ölrenecek olunan onlan mOmkGn mertebe 
1 Bukreş 20 ley kuru§ - 1 oyalama.la çaluırwın. Ben de (ikbale} tenblh ederim, ifaret oda· 
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mektup gönderemezler. Haydi kı~ıan f&reylm seni " 
T cf Zerrin Valde Sultanın eteftııı aperek odadan çıkmtıtı. 

O çıkarken içeriye (ikbal) atlı catfye ıtrmlıtt. 
Tacı Zerr;n dotru çırafanda Abdnlhamtde hafiyelik eden 

iki Arabın oturdukları odaya gitti. 
Araplar yemek yemiıler • (kah.k) çalıyar, kayfedlyorlardı. 

T c:ı Zerrtml görGnce : içeriye buyur ettiler. Aralannda yer Ver
d~er. Tacı Zerrin çok güzel kız oldutu için Araplann botla· 
nna gidiyordu. Bu Araplardan (Reyhan) adlıtı b6yle civelek 
k&rpe cariyelere pek bitiyordu. 

-Kız gel bakalım, otur, ne ~ar ile yok. Murad efencll 
hu...ılerine iyi hizmet ediyor musun ? Artık Efenclinln 10fracı· 
cılıtına seni tayin ettirecelfm. 

Diye ortaya bir lakırdı attı. Tacı Zerrtnı Araba ftbtarak 
1 

-Aman ıen de, benim delilerle ofraıacak •aküm mi var 1 
Anası bir deli oğlu daha zır deli •• 

Dedi güldü. Araplar, ellerindeki (kabak)ları minder kerlne 
bıraktılar' "Öyle.• öyle.•• diye gülüttüler:" 

Sonra Tacı Zerrine kendi nazik ellertle birer kahve plflr

llletini teklif ettilet· Bu teklif Tacı Zerrinin canına mlnnetU. 
Araplar (kahve)yl ktbtli bir dolaptan çlkardılar, sarayda kah
ve ıeker kilitlemek aörulmuı ıey detildt : Tacı Zenin de hayret
ler içinde kalm11tl• 

-Ayol, bu naaıl ıey ? giç kahve ıeker kilitlenir mi ? diye 
1e>rdu. Reyhan atlı Arap bu süal iizerine yanımla yıhfan ~ 
kadaıınıo yüzüııe bakmıı, manidar rnanlclar aülümaemlatl. 

Tacı Zerrtn,Fellah hadımın bu riilmeıinden çok pjler MZ· 

mtıu. şu marıık kömürü suratlı adamlar neye gülüyorlanh? 
Acaba ne vardı? Genç kız latfleye, pkaya vurarak tordu: 

- Kuzum Reyhan •• ıizde birıeyler var. Eter bana .aylemez· 
: Rusyaçervon i kuruı - - • o -1... de ötekiler 
••••••-• ••• ••••••• ...._. ptm•, lf&l'9l vermez. lpret venne,, ... ce 

--~ .............. ~ ..................... ~.--... .......... ~ aenlz ben ıtcliyorum •• 



Daima şen ve daima sıhhatli 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
. Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

istiklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 

Suriye han No: 8 . 
Telefon: Bey : /(j/j 

1 
.. 

r
:·+c~ ...... ~ ... ~ ... ~ ............ ..!.,~~~ ......... ~ ......... ~ •• ~ ....................... ~ ... ~ •• ~ ... ••• ...... ~. ~ ........ ~ ••• .., •••••• ~ ....... ı 

~~ 

t ÜSKÜDAR BANKASI * 
t 100,000 LiRA SERMA YELİ TURK ~;: f ANONİM SİRKETİ ::: t Esnafı himaye maksadile tc:.ekkül etmiş milli bir mües- : 
9 sieedir. Müsait Şeraitle tediyat kabul eder ve mutedil faizle .. ~. t ikrazatta bulunur. ..~. 

L 
Merkezi: Uskildarda iskele kurbnnda ~ı· 

. Tel. K1ttlıhıy .. i9U ı ~ı• 
~~ 

S....L•~ • • -. • .. -. .... -. .. • .. • • .. ~ • -. -. • -. • • .... ,,...,,...: .... ... ~._.. ............................................... ~ .......................... ~ .... ~···"···.......... .. .. 
;~s~~~~~ ~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~ 

1 KAPPEL . 
• Tamami~e tekemmıil etmı~ 
: YAZI MAKINASI 
• Franıa hükumetinin dahi takdir ve 
~ tercih ettigi makina KAPPEL dir. .. 
; Hafif, metin ve zarif - Her ciheti 
jt teahblt ve- ·olunur, taksitle satılır. 1 
• Türkiye yeıine umumi acenteıl • 

1 Y. Şinorkyan lıtcinbul Sadıklye han 31-33 Tel. S. 2256 : 

SSOSS\iS.._9.~9§9~--~ .. ~~·· 

~EN:I: 

Umumi tedris usulü 
Birinci cilt 

Faal Mektep Usulü 
Umumi tedris usulü 3 cilt olacakdır· 1 inci 
Mektep, 2 !nci cilt isticvap 3 ncü cilt Teksif 

Her cilt 5 Formalık CuzO halinde çikrnakbadir. beher cüz 
25 Kuru,tur.3 Cilte ahuna olanlara % 25 tenzilat yapılır-. 

cilt Faal 
usulüdür 

.. . Cüz: 1 çikdı 
Dokruh usulünün tatbikatı fiati 75 kuruştur 

Yeni ted:-is usL:1lü . fiati 20 kuruştur 
ABUNA ve SATIŞ YERi : Ankara caddesinde iKDAM KiTAP MATBAASI 

e eee e • • • • • • • 

agg~~~~ggg~g~\~~----------~ 
~ eyrisef ain 
lQJ 
uu 
lQJ 
lQJ 
uu uv 

~forke;.: acanta~;: Galata 
Köprü ba~ında: Beyoğiu 239'2 • 
Şnbe acanta··ı : ~fahn!!!diye 
hanı aitında İrtanhul 27 40 

! f RABZON B~:~ı;:1 

\Q) (KARADENiZ) Vapuru so 
lW Kanunuevvel Pazartesi 12 de 
UU Galata rıhtımından .. areketle 
~ İnebolu, Samsun, Trabzou, Rize, 
UU Hopaya gidecek ve dönütle 
\QJ Pazarlakeleaiyle :{ize, S6rmene, 
\Al Trkbzon, Gürele, Gires n, Ordu, 

~ yavru ları_n ilr?_.~_~:_~::_:_~7e_1:~_k~_ı:~_gu_ld-ai-a u_ı-..:.1 
..+;IPI BU GÜNKÜ VE YARINKi Oll 

FELEMENK. BAHRİ SEFİT • i S A A D E T i ! 
Antalya postası 

(lNEBOLU) vapuru 29 kanun· 
evvel pazar 10 da Galata rıhtı· 
mından hareketle lzmir, Küllük, 
Bodrum, Rados, Fethiye, Finike, 
Antalyaya gidecek ve dönüşte 
mezkur iskelelerle birlikte Andifli 
Kalkan, Sakız, Çanakkale, Geli
boluya uğrayarak gelecektir. 

B A N K A S 1 • Xll BANIWtlZIN o:-ıLAR iÇiN HAZIRLADltl lı 
Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,000,000 ~ KUMBARALARDIR ~ 

ihtiyat akçeai: 3,000'000 uu au 
lstanbul merkezi: Galata kara köy palaıta. UU O J k b J (U) UU n ara um ara a ınız (U) 
lstanbul ıubeti : Yeni poıtahane Alalemci (QJ (U) 

han. Her Uirlü Banka muamelitı UU TÜRKİYE İŞ BANKASI (U) 

Romanınızı kesiniz ve kitap gihi 
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Tacı Zerrin böyle ..öylemekle beraber yerinden kalkmıı, 
ai~1e Jıuırial)mılb. Araplar yalvarmaya baılamıılardı. Fa· 
kat ıenç kadın bJr Ulrlü oturmak istemiyordu : - İizip .Yanı
nıza, • .bencleıı lt.,f)ıa gelen yok.. ıız beni hıraız mı ıa.nıyorsu
nua 1 lt.te iten .tcliyorum, bir daha da ıelmem ! diyerekten 
nu eclip dunı7oırclu. -Nıba.yet Araplar hakikati söyle•eye karar 
veıtlder.· . . 

Evet, kahve .tekerlerini saklamaktan maksatları çok mü
htw"6, Yil- ara;mclaa gizli bir. emir almıılardı. Bu emiri 
aetlmt •....._.p (#tWu1"erlm) ..ıa : - "Sakın ylyeceginbi içe
cqinlzi m91danda bırakmayınız Efendimiz böyle irade buyu· 
ruyorlar • Sul~ Aıt..,,._.~ valdesi tizi ıızlice zehirledip oilunu 
kaçıracakbı ·I • de.ıtd"'iıti. Bunun Qzerinede iki Arap ken
dilerini zehlrl17ecekler1nden ürkmOılerdl. Tabii o korım.le yal· 
ldt.IWW. ...... ılmlil 8a destilerlnl de kilit ahana ahmflar, çı· 
ralanda plılrllen 7e1n~rl bile yeaaemele batlamıtlarclı· 

• ..,hltlnf,,!.. "-• •nd• kencUnl konı. Anlacbn mı 7 Bvatla 
ln~Mlı.ltı.,t ~der .. Mu...~ Efeodtnln dii1111•nlan vardır. 

-·o.dl. Kumu Arap '[.- Zerrine hakikati 16ylemiyordu. 
GG;ti li'eiıalWHbf de Sultan Murat taraftan a6ftermek lıUyor
du. Şeytan Taea Zerrin vaziyeti derhal kavrallllfb. Acaba fU 
(su) hazneil ı,ı tı. bu zehirlenme 'Vtlsvesellntn bir allkası var-
mıjdı 7 ,,.. 

Bılmernezbkten 'elenk ı 
-Alunaktaı ! - diye haykırdı aGldG - J• su meselislnl ne 

yapıyÔnunua? SU hazneılne t;ır awç zehir atarlana... · 

. ~n ~:.&.Ciı4':nı;f.>Dr' saraydan su lçmlyeylm 1 
Dedi. Bu sefer ·de ıld Arap ,OIClflnntlercli : malrur malnır 

ferqetlerbll ulet.,k •teclller : 

L~~~~-ggg~~ 
katladıkt·A n sonra okumayı unutmayınız 
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baıka ·•• O zamanda iti anlar bemen ıevketli ·Efendimize 
haber veririz l. 

Dediler·· T acızerrin ümit etmedi il halde öfrenecefini ög
. renmif oluyordu. Genç kadm hemen valde sultana koıarak: 

- Meraketme ıultan1m.. Araplann -bir weylerden haberi 
yok! onlar zehirlenecekler diye kendi ca.nlenndan korkmutlal' •• 

Demek, ltin iç · yiizünü anlatmak iıtiyordu. Cef ıelelim o 
zaınan da iki Arap ıüpheleneceklerdf. Taıczerrin bir kuma:ilık 
dllfünilyordu: Nasıl eueydide Arapların elinden yaka sıyırar•k 

lvalde sultanın odasına kapağı atıaydı ~ 
Sonra Su Hazneıl Anahtarının araplarda olduğu muhak

kaktı. Şiındi kendiai od:ıdan ayrılırsa Anahtarı ele ıeçirmemek 
vardı. Bu iıe fettan kızın itine ıelmedi. 

Araplardan Reyhan ıa1erekten dolabı ifaret ediyordu. 
- Kız, ya1-n1111ız yok bizim' inanmazsan dolabın kenarına 

bak. .....,...tar itte orada. 
DJ1ordu1 Tacı •enine laraycla lbUyatb hareket etmesini 

tavsiy• ediyordu. 
Tacı~zerrhu- Aman sen de •• .A.nahtaı filan beabD neme 

lazım •• Declf. Atapların sOphelerini götürmek istedi, Sonra da 
aklına baıka bir plan geleli. Evet, Reyhanla arkadaımı odadan 

•dıprıya çekmeie muvaffak oluna, uıulca Anahtan aıırmaıının 
yollanın dütlnecekti. Fakat Araplar odalanndan kolaylıkla 

aynla bilirler miydi? 
itte en mühim mesele de hu idi. Ah, nasıl ebe de ıu iki 

Fellahı oradan çekebilseydi .. Tacı zerrinin aklına birdenbire 
bir kurnazlık gelmiı olacaktı ki: 

- A ... Bak ben size çamaıır dikmif, oyalı uçkurlar hazır
lamııtma. Diye ayala kalkmıs, lap . kırmızı kesilmiıti. Sonra 
..,,hlnııo.a bir emri vaki yapb: 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) vapuru 28 ka· 

nunuevvel cumartesi 17 de idare 
rıhtımından hareketle Gelibolu,_ 
Lapseki, Çanakkale, İmroz, Boz. 
caadaya giderek ve Çanakkale,, 
Lapseki, Geliboluya uğrayarak 
gelecektir . · 

İstanbul üçüncü ·icra dairesinden: 
l\lukaddeınaKadıköyündeOsınan 

ağa Pelevna sokağında 21 numa· 
ralı hanede iken elycvıu ikametkılhı 
ınechul bulunan Poliviyos efendiye; 

Vangel efendiye olan 1290 lira 
Lurcunuzdan dolayı 2-12-9"29 tari· 
hinde tanzim olunan ö<iı::ıne emri 
ik:anıetkahınızm mt ı huh} eti hase· 
biyle tebliğ o}unamadığınd.ıu ala· 
caklının talebi üzerine ke) fiyctin 
ilanen tebliğine karar verilip 
bir ay zarfında itiraz veya tesviyei 
deyn etmediğiniz ve ani takip eden 
ıs~kiz gün zarfında burcu edaya kafi 
emval irae etmediğiniz taktirde ta· 
kibe selahiyet geleceği mezkur 
ödeme emri yerine kaı""m olmak iizre 
~liğ olunur. 
,I~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~~· 

''Y ARIN,,IN T AKVİAti 
------------------------Cuma Kanunuevvel 

27 1929 
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