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Birsi Kiıplanı tevkıf edildi 
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Yunan ticareti bahriyesi gemilerin
deki tahlisiye tertibatına bakmıyor 

Silivri açıklarındaki fa-
cianın tahkikatı ehemmiyetli bir 
safhaya gfrmfıtlr. Batan Varna 
vapuru lle çarpııan Yunan Hriıl 
vapurunun ikinci ıüvarfainin tev
kifine karar verilmlttlr. Kazaya 
ıebebiyet vermekle ma:ı.nun olan 
bu Yunanlı kaptanın tımi Pıidiı 
Petroıtur. 

tibatına'" ehemmiyet vermemeıl
nln, kazanın bu derece feci neti
celer vermesinde amil olduğu gö
rülmektedir, 

Gc:nıilerin vaziveti 
.; 

Tahkikat devan1 ediyor 

Batan Varna vapuru ı9o2 ta
rihinde ingilterede lnıa edilmif, 
1810 Groston 1216 rejlstrton hac
minde ve mecmuu (3000) ton yük 
almakta idi, Saatte 8-9 mil ıürate 

Adlı tahkikat eınaaında, Uca- malik ve 27 ıenedenberi SelA
reU bahriye müdlriyetinden bir nlk - Pire - lıkenderiye - latanbul 
heyette hazır bulunmaktadır. Ba- ve Yama arasında itl•mektedir. 
lan Bulgar vapurunun vazife ha- Bulgar hüktimetinln son kararile 
tında bulunan kaptanlan gark bu vapur ıatılığa çıkarılmııtı· 
oldufundan, tahkikat eınaıında H" .. 
vaa L-•-kın ' ınsıse gelince yet naa da Varna vapuru 
ü~ncl kaptanından maleimat al- Yunan Hlrisi vapuru 8500 ton 
nıak llzımgelmlttlr. Ntkola iımin- hacminde 1913 senesinde lnıa 
dekt Gçüncü kaptan verc!iği ifade- edilmiı tek uskurlu bir yük ıilepl
de b6tiln nıeı'ullyelln Yunan gemi- dir. 5367 Groston 3753 rejiıtrton 
•inde oldufunu ıöylemlttir. hacmindedir. 

B J l Vapurun ka.7.anları yeni tamir 
u gar ar soruyor edildiiinden 10 mil aürall vardı. 

Diler taraf•·- v K da Y d Rtyaeeu -n arna Liman aza esnasın unan 'Vapuru a 
rlvetlne' b~C:~ :-hrlye ıaüdü- mühim tekilde yaralanmııtır. Ya
dan haberdar rr~d çekmı,, kaza- purdan 8 lamarlna demir ıaç par
va 0 ufuııu, Vanıa çalanmıttır. Yunan vapurundaki 

1 purud içinde garkolanlar olup hasarın 3000 İngiliz liraıı mikda
o ma ığını ıorınuıtur V 

d · arna va- rında olduiu tahmin edilmektedir. 
puru için e bulunanlard b Varna vapuru ile batan kim-
luınıo atleıt de lelarafla an_ azı-
at edeıek kib • muraca- ıelere alt hiçbir ceıet henüz gö-
iıtelllltlerd~. etlerini ögrenmek rülmemiıttr. 

BGtnn b l Raket te atmamış 
f ecla il u gar aazeteleride bu 

e meıgul olınakt dı Bu gibi kazalarda raket abla-
kikab esnasında Yuna: r. Tah- rak kazanın bildir!lmeıi icap eder
nun tahliılye tertib t vapuru- ken Yunan vapurunda bu it te gö-

ld a ınında nok 1 
san ° Uiu anlatılmaktadır - rü ememiı, yakından geçen bir-

Yun ] J · tak m vapurlar faciadan haberdar 
an J arın ihn1ali 1 olamamıılardır. 

Yunan ticareti bahriy -d- Yalnız Abazya vapuru geçer-
rlyetlnin gemilerdeki tahl'ei mu u- ken kazadan haberdar olmuı ve 

ıı ye ter- li y • manımıza haber vermiıtır. 

z:: enı ~ene bütÇemizin esasları 
Butç(d•"'lrı İ' h · •+• '" ~ a sısa tı d .. b" · ~ İs} •· ~ or~te ~rı ı~ı~arif ve sıhhat 

A -:. eı ıne tohsıs edılınıştı r 
nkara 28 ( A.A) _ 

8 
__ 

Millet Meclisine l dı uyuk ı-ufla vücuda getirilen ve mu" hı·m 
1 ev edilm' b 
unan 1930 ıeneıi b-t .. ıı u- miktarların uıemlekete umran 

la h u çeıının esaı- f t ' k rı akkında lıtih l ve ıere ge ırece hususata tah-
1"" ıa ettigimiz . t f ik l ma ulftata göre yeni sıı ve e r o unan Yeni sene 

..;ı_ •ene bütçe ·- b - 'f nue geçen •eneler b- ıı utçeıi ınasarı ve varıdatı haki-
ld utçelerinde k• kk l . . o ufu gibi fayet i l b' ı ra am ara ıatinat ettirilmiş 

h Y ır tertip v b 1 d B eaaplama ile batlanıl e u unmakta ır. unun hariçinde 
k 1 an meınle- h· b' hi t b" et it eri bilhaaaa ikt d· h ıç ır znıe ve ulçe ınuvaze-

ııa ı ayatı- i i l h' b· mızın inkiıafında sıhh neı n muhi ıç ır masraf derpiı 
., . h ' at umumi- d·l · . b enın mu afazaıında . e 1 memııtır. 1930 ütçesinde '> 

ve maarıf . . -
hayatımızın yüka,.lmes' d mılyon 425 bın 849 lira fazlalığa 

- ın e te- 1. merküz ettirilerek b la . ge ınce: 
b un r ıçin 

Gdçenln tahammülü nelic . d Bunun bir milyon küsur lira-
• -• k eıın e ıı l k f Muu nıı tarlar tefrik olunm tu ge ece sene zar ında taahü-
Şlmdıye kadar baılamlan u~~ • dümüz mucibince fazla yerilecek 
miihim ve faydalı itlerin devam olan harici borçlarımıza ve mü
ettirilmeıi ve yeniden ı- _ lebakiıi memleketin asayif ve bak-

ı uzum go- k 
ri1 en bazı buıuıların lemini, hü- ımızın huzuru emniyeti ile ali.-
llıa bütün tdevlet hizmetlerinin kadar olan jandarma bütçesine 
ifaıl için yeni biitçe ile istenilen ve yeniden tam teıkilatlı nahiye
tabıisat miktarı ı 929 bütçesine lere ve merkez hüktimetin leıciri 
nazaran 2 milyon 425 bin 

849 
ile merkezi Anadoluda memleke

llra fazlası ile 222 milyon 834 bin tın çok muhtaç olduğu açaçb ıa-
330 liradır. Bü)'(lk bir fikri •··-r- halann teılalne tahıla edilmlttir • 

..-- Bütçeye mevzu unıunıl tahıl-

.. •••••••••••• ...... 1\1illi vapurcular b" ·) · 
r - ıı eştı --411••·········' 5 Heyet istanbula ôöner banmez bir ! 
• J.. • 

T'ORKİZE İNGİLTFRE 
~~~·-

Münasebatımız 
dürüstanedir a program ·.~~rlzyacak ; 

1
: Ankara 28, (Hususi) - Ev- " k ! 
• . ... . - ma sadımız vapurlan- • 
• velcede haber verdıgım gibi ınız h • 
• . _ . ın mütte iden tıletilmesl Ye 1 

İngilizlerle n1ünasebatı -
nıız inkişafediyor 

• mıllı vapurcular ıttihadı kuvve- bir ld 'd 
• e en ı areıidir • 
: den file çıkmııbr. Tü k · 1 
• M 11· ı ·ı d r vapurculufunun feY- • 
• i ı vapurcu arı temı e en kal&d -~-:.ı. 1 
• A k ı . e ~ ua.selmeıine calıtıla-

Ankara : - 25 _ (huıuıi) Tür- • bir gurup n araya ge mıt ve cakt • ır. 
kiye İngiltere münaıebatının daha : Hükumetele uzun uzadıya le- h ti : 

• l 1 d qeye mfz Ankaradan lı- i 
ziyade inkiıafedeceği muhakkak : maslarda bu unmuı ar ır. tanb l d-
aörülmektedir. • Milli vapur ıirketleri ittiha- p u a oner dönmez milli Ta-
• • urcular büyük bir to l nma • 

İngiliz sefaret heyeti Türk : dı Reisliğine (Sadık zade Ruıen) YaJ>a ki b p a 1• . . . R 8 ca ar ve u konrrada itti-
hariciyesile temas etmektedir. : Bey seçılmııtır · uıen ey ıu- hat p ğ b ed • • • ro ramını teı il ecek- • 
Beynelmilel siyasi vaziyetindeki • allerime ıu cevabı vermfıtır. lir. 1 
kat'i bir dürüstlük takibeden : ••11••••••

11
••••••••••••••••••••••••• 

Türkiyenin lngiltereye kartı ayni Resimli Aydaki mak;i;;ı~··s··a··h·-•. b-,. 
ıamimiyetl .muhafaza edeceği 

tacı~:ı:e. aldığıma gör• bazı Emin Türk B. nasıl yakalandı ve 
lnglliz teıekkülleri Türkiyede b d 
iktisadi tetebbüılerde bulunmak- isticva ın an sonra nasal savuştu? 
tadırlar. 

f ~ ~ Cenup hududumuzda 

~ Ijavrens ve Nesturi 
~ vataıiı teşebbüsü! 
{; ->p~~--
r. Llrıkrıra: -2.>- (l111s11si) - Bazı ~ 

eşlw!ln /rakla bir Nasturi ve Kıirl ~= 
~ vcı/cmı il şkili içiıı cemiyet kurduk- • 
~ /umu ve bu cemiyctlt~rr. birlal..1m i> 
~ lıayalprresl scrserileı-ill ele kanşlı!Jı

~laznun tevkif edileceğini ant b" d b. 
kapıdan çıkmış ve savayınca t ır en ıre 

Resimli Ay mes'ul müdürü ı 
Behçet Beyle (Savulum geliyo
rum) ve (Köyümde neler gördüm) 
serlevhalı makalelerin muhar
rİri (Emin Türk) Bey, muıtantlk· 
ilk kararile tevkif edilmlftl. 

uşmuş ur 

Jal'ınca, hemen kapıdan çıkmıı, 
orta.dan kaybolmuıtur. 

Bundan sonra, firari maznun 
her t - f '-«lra la aranmııaa da bulu-
narnamııtır. 

~ ıu 1 rak gazeteleri yaz•!j r. Bu eşlıas 
~ Cemiyrli Akvamada miiracaal etmek 
~~ fikrimfr imişler . 
~ Diğer taraftan, mr,şlııır İ n9ili:: ;. 
t.J casusıı (Lavrens) inde İran lıııdıı- ~~ 

Son dakikada haber aldıfımı· 
~ za göre Enıfn TOrk Bey ~

f ini müteakıp firar etmiıtir. 

Üçüncü Cezadaki 
nıulıalı.emesi 

O~üncü Cezada Reılmb A7 
;ecrnuaıı meı'ul mGdüri Behçet :} '"l cl11na geçliği Jıaberi, Aııka<lada lö-

~ yık nlclııyıı c/ıemmiyelle karşılan- ~ 
9 ımşlır, '1 
~ ~ 
r!,;,!ıv~~·....,...-C!,!-~~~!"•~*v~. • • , ~ 

satın dörtte biri memleketin inki
ıafı ve halkın sıhhati ile ilmü 
irfanına tahsis edilıniıtir. 

Hususi iraelerle bu kısl!Ja tah
sis ettiği miktarlar da buna yakın 
bir miktarn baliğ olmaktadır.Büt
çenin yüzde 14)7Gsı düyunu umu
miyeye, yüzde 15)17si nafıaya, 
yüzde 25)32ıi müdafaa büçtesine 
tahsis olunmuı ve mütebakisi dev
letin diğer hizmetlerinin ifasına 
ayrılmııtır. 1930 senesi bütçe 
kanununun bir maddesine göre, 
mezkur sene zarfında bütçelerden 
tahakkuk edecek tasarrufat ile 
varidat fazlaları düyunu umumiye 
bütçesinin kambiyo mubayaa ve 
imha karşıliğı maddesine tahsisat 
kaydedilerek düyunu umumiye 
tablolarına dahil borçlar aeneda
tından mübayaatta bulunmak hu
hususunda maliye vekaletine me
zuniyet verilmektedir. 

l' eni irak sefiri 
Ankara, 28 (A.B) - Yeni İrak 

sefiri Reuf Bey bu gün Çankaya
da kötkünde Reisi cumhur haz· 
retleri tarafından mutat merasim

le kabkl buyurulmuıtur. 

BEDAVA 
Küçük ilanlar 

lı arıyan ve ıı latiyenler bir 
adres vermek veya ögrenmek 
iıtiyenler, ilanlarımızdan istifa
de ediniz. 

Yarm taf sil4t vereceğiz. 

Hadise ıu ıekilde cereyan et-

miıth·: 
Behçet ve Emin Türk Beyler 

muıtanliklik tarafından yazılan 
mnzekkere ile celbedilmiılerdir. 
İstintak dairesi evvela Behçet 
Beyin. ıonra da Emin Türk Beyin 
ifadesini almııtır. Bundan sonra 
maznunların tevkıf an eye sevk
leri için emir verilmiıtir. 

f ıte bu sırada, Behçet Beyin 
yanında bulunmakta olan Emin 
Türk Bey tevkif edileceğini an-

· aleyhindeki Sesini Gaybeden 
şehir atlı ıHrden dolayı ikame ola
nan davaya devam edildi. Temyiz 
mahkerneıl mahkemenin bu yazı
dan dolayı mukaddema Terdfft ı O 

gün haplı cezasını nakzetmltti. 

Muavin Kamil B. eıki kararda 

brar edilmesini iıtedi. Maznun 

vek ili müdafaasını ıöylemcıi üze
rine dava talik olundu. -

Al\fANULLAH AFGANİS'T ANA ÇA(iRILIYOR 

Nadir Han bu husustaAmanullahla 
muhabereci~_ bulunduğu anlaşılıyor 

ANKARA, 28 (.Hususi).- Pek nulkb Han (İran) 
tarikile Afra

mevsuk bir mebadan aldığım niatana gidecektir. 

malumata nazaran sabık Afgan 1 d b 
ran a ulunan ıabık Af 

kıralı Amanullah Hanın tekrar nazırları Af" . gan h . , ganıstana müteveccl-
Afganistana davet edilerek en sımdiden hareket etmiılerdir! 
kırallık tahtına oturtulması mev-

zuu bahsolmaktadır. 
Halla Af ganhlar, teceddütper

ver bir kıral olanAmanullaha sa

mimi bir surette müracaat ta bu

lunmuşlardır. 

Afganlıların bu hissiyatına lô.
hik kıral NadirHan da iıtirak ede

cek imiş. 
Diğer taraftan ayni membadan 

Nadir Hanın elyevm Amanullahla 

muhaberede bulunduğunu teyide 

etmektedir. 

Amanullah Han pek yakında 

Türkiyeye gelecek. Türkiyede bir 

müddet kaldıktan sonra hususi 
bir gemi ile (Batum)a çıkacaktır. 

Bundan da aaiaıılıyor ki Ama-

--.___._. __ _ 
Hudut konıisyonu 
Bükreı • 28. -(A.A.)- Hudut 

~tilaflarını tetkik ve halle memur 
uınen, Soviyet muhtelit koml.

yonu Tighina'da tuplanmııbr. 

, ~~r;v;~"" 

i~ B Eoo-·A\iA 
~, Küçük ilanlar 
~1 İt arıyan ve ltçl lıtlyenler ~ 
~ bir adres vermek veya öfrenmek 
;} ist~yenler ilAnlarunızdan lıUfade 
i} edıniz, 

Yarın tafsilat verecelfz. 
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gıinlıik makale .. 

AVRUPA iı~·riHAD 1 

i\1Ül\1KÜN l\1Ü? 

1 ~~9~§§§:' :§§§.,.~~~<f" -~~:J%~~~·-}~§§~§~$'g~~§~ı', 

1 ~ ggg Ecnebi matbu-at hialaSaları ve telgraflıir: . ggg ~; 
"fekftn1ülettik an1a 

Büyük ceddimiz 
.~ . . . <$• 
~§§~§§§~~~ ~ ~ ~-~§~§§~~~-~~§~9§~i - •>"'rl). <--

~>~<·-

Beıeriyetin hayır ve selame
tini iıtihdaf eden yüksek mefkü
reler her zaman büyük takdir
ler, alkıı larla karıılanmıı, onla
rın biran evvel vücut bulması 
için ıamlmi arzular göıterilmiıtir. 
Halbuki iktihamı kabil olmıyan 
müıkülat, o necip mefküreleri 
maaleıef doğmadan öldürmüıtür. 

Rusya - lngiltere niünclsebatı ' -1mtiyazfarın ilgası 
Londra, 28 (A.A) Nankin'den 

Hiçbir zaına n nuı vın un 
değ·ildİr ~ 

Son günlerde Franıa Hariciye 
nazırı M. Brian tarafından Av
rupanın ittihadı huıuıunda ileri 
ıGrülen fikrin de ayni akiheti mün
cer olacağı süphesizdir denil ehi
lir. Bu büyük Fransız diplomatı
nın Avrupayı harp bellyesinden 

kurtarmak ve umumibir sulhun 
iıtlkrarını temin etmek için ıarf
eyledlği mesai elbette derin birme
mnuniyetle karıılanmağa layıktır. 
Alelhuıus Avrupa devletleri ara
laTında bir ittihat ibdaı eylemek 
ve böylece Amerika muttehit hü
kOmetleri gibi bir Avrupa müt
tehit hükömetleri de vücude ge
tirmek üzere tertip edilmiı proje 
takdır~ere, alkııları sayandır ve 
biran evvel tatbik sahasına gire-
bilmeii pek derin bir samimiyet 
ile temenni olunur. 

... ,. ... , ..... --
·Yeni Rus sefiri nutkunda iki devlet arasındaki 

n1ünascbatın ehen1111İyetini anlatıyor . ~ 

Rsyanın İngiltere nezdine \ ticari münasebatın,,inkiıafı bu ıe
tayin ettiği yeni sefirinin Kıral rait dahilinde. ka~ul olunmazdı. 
Jorj tarafından ademi kabulü bü- Binaenaleyh ıadeı münasebatın 
tün dünya diplomasi ~aleminde her tki devlet arasında ki mua
büyük bir dedi kodu tevlit etmiı melatl tevsi edecegine kaniim. 
ve amele fırkası tarafından buna Bununla beraber her iki dev
bir netice vermek üzre sefir ve- let arasındaki ticaretin onların 
liaht prens dö Gal tarafından ka- kabiliyet ve iktısadi ihtiyacatına 
bul ettirilmifti. Yeni sefir M. muvafık bir seviyeye isalı için 
Sokolnikof itimatnameş!ni taktimı ikt!hamı icap eden müıkülat a-

esnasında çok haizi ehemmiyet zimdir. 

bir nutuk irat etmiıtır. Sefir bu I3ahri konferans veFransa 
nutkunda ezcümle diyor ki: 

- " Soviyet ittihadı ve büyük 
Britanya arasındaki diplomatık 
münasebatın iadesi her iki mem
lekete müteallik ihtiyacat nokta

ıından elzemdir. Filhakıka her 
iki devlet arasındaki tabii mün8-
sebatın gerginleımesi beynelmilel 
vaziyet için bir tahdit ve sulhun 
idamesi için bir endiıe tevlit et
miıtl. Diğer taraf tan ise ancak 
mütekabil itimat esasına müstenit 1 

· İngiltere' de toplanacak olan 
"Bahri konferanaa,, Fransa namı
na iıtirak edecek murahhaslar 
taayyün etmiftir · Heyet kabine 
reisi M. Tardieu'nın riyasetinde 
hariciye nazırı M. Briend, bahriye 
nazırı M. Leygueı müstemlekat 
nazırı M. Pietri ve Fransa nın 
Londra sefiri M. Flenriav dan mü
rekkeptir. Bu heyete ayrıca bir 
çok amirallar \re katipler ittirak 
etmektedir. 

( POLlS HABERLERi 
n 

.Vlarinin cesedi bulundu 

F.,.anaa hariciye nazırı idea
list ve nikbin bir diplomattır, 

binaenaleyh daima siyaset ale
mini idealistlik ve nikbinlik za

viyesinden rüyet eder,ve devlet- Yangında yanan biçare kad1ncağızın paral~rı do 
ler arasında tehaddös eden hilcüm- - k 
le ılyaıi mes'elelerin sulh tarikile nıeydana çı naldı 

b 
Geçenlerde Mearutiyet caddesinde 13 numaralı M- M . . 

teıviy" olunabildiğini, bütün ey ..... arının o-
nelmilel menfaatlarin telif edi- turd,.ığu apartımanda bir yangın çıkm~f madam maride odasında yan

mittı. Şehrer:ıaneti ve müddei umumilık yangın yerinde Marinin cese-
leblldtltne kaildir. dile bir torba mecidiyesini ve paralarını arattırmakta. ·d· 

b d. k l ı. 
Eier fransız diplomatının u Dün madam Marinin yanmıf cese ı en az arasında b l t u unmuf ır. 

fikri diğer devletleri idare eden- Taharriyatt-e madam Marlnin yangında gaip olan 325 ı· k 
d

. k" .. - k ıra evra ı 
lere de kendilerine siyaset esası nakliyesi 2 altın 52 meci ıye ve ıe ız gumuf uruıu b ı t , ' . u unmuı ur. 
ltUhaz eclilmit olsa idi kabili tat- Madam MarJnin yanmıf cesedı muayene edilnıittır. 
bJk oJabJllrdi. Halbuki her dev- ıf. lf lf-
let adamı M. Brian gibi idealist Kavga .. Sarhoşluk 
ve ntkliin olamaz. Bundan baıka Ô Heybeli ad d Dün galata da Fen erci mer . a a oturan (balıkcı 
bug(ln Franıanın siyaıi vaziyeti l R l İb h h l ki Hıdayet evvelki gece • h l 

d 
i e ize i ra ım sar Of u a 0 ar Of o muf 

bildiriliyor. Kuomintağ merkezi 
meclisi 1 kanunusani 19 3 Odan iti
baren hariçezmemleket imtiyazı
nın ilgasını kabul etmiıtir. İngiliz 
gazeteleri ilga kararının yekcihet 
olduğunu ve devletler tarafından 

kabul edilmedikçe hiçbir kıymeti 

olmayacağını yazmaktadırlar. 

Bahri proje 

Nevyork, 28 - ( A.A ) - Ame -
rika tarihi tabii mü:ıesi muhafızı 

profesör Oborn'un, insanın tekğ

mül mahsulü olmakla beraber 

kendisine has bir menıei bulun
duğu ve maymun neslinden gel-

mediği suretinde vermiı olduğu 
teminat bir çoklarının hoıuna 

gidecek hır mahiyettedir. M. 

Osborn'a nazaran insan neıli 
diğer nesillerden küreiarz ü2erin
de ilk büyük yayleların zuhuru 
zamanında ayrılmıı ve o zaman-

dan bu güne kadar, arzı yat mü.!!;' 

hassıslarının tahminine nazaran, 
tahminen elli milyon ıene geçmiı-

Paris,, 28 (A.A) Bahri proğ
ramın bir kısmının daha icrasına 
dair olup bu sabah meb'usan mec
lisi tarafından kabul edilmif olan 
tnıaat projesi bilhassa bir krüva
zör ile altı torpitonun ve bir o ka
dar tahtelbahrin inşasını natık bu 
lunmaktadır. Bu inıaatın istilzam 

d ... k ur. e ecegi masrafın ye \ınü 1 milyar 
ı ~--~~~-----

267 mi yon 128 bin franktan ibare 
olup ı n20 - 1934 malt seneleri Lağvolunac~ık inhisarlada 
bütçelerine ithal edilecektir. Maz- M 1 bata muharriri, emnü selametini 1 emur ar 
temin etmek mecburiyetinde bu- ı d. r.... . <l k ı 
lunan Fransanın sahil!erini ve de- {t'l1 ı ıgın en Çl ıyor ar 
niz yollarının muhafazası için la- Yeni Gümrük tarifesinin mev-
zım olan miktarın asgarisini inşa kii tatbika vaz'ı hasebile ıeker 
etmekte olduğunu beyan etmiıtir. ve petrol inhtsarlarının mevcudi

Meclis, hudutların müdafaa terti- yetine lüzum kalmadığı malum
batına ait projenin müzakeresine dur. Bu inhisarlarında nisanda 
baılanmıştır. 

otomobil altında 
Evvelki gün oturan 6:> 

YaıındaAli bin Ahmetde 67!54numa
ralı otomobil çarpmıı bazı yerle
rinden yaralanmasına ıebep ol
muıtur. 

Şöfar yakalanmıı mecruh ha
staneye yatırılm ıtır. 

lağvolunacağı nazarı dıkkate 

alan inhisar memurları birer ikiıer 

vazifelerinden istifa ederek baıka 

itlere gitmektedirler. Bu suretle 
bu iki inhiıarda kendiliğinden 
bir tasfiye baılamııtır. 

Nilana kadar memurlann 
tamamen idareden çıkmıı olacağı 
zannedilmektedir. 

I~iizun1suz göriilenf;i;:-de<li~~ın devamı 

Tayyare Cemiyeti Dava Açıyor 
• ~-x: - -

Iznıir gazeteleri hadiseyi nıuhtelif şekillerde 
takip etı11ekte ve nıütalealar 

yiieütnıektedirler 
ile P'er devletlerin siyasi vazı- 1 Çınar ıokag"ınd S 5 kavga etmiıler, bunlardan brahim a üreyya hanımın 
yeti ayni mahiyette değildir. Ga- Ômeri biçakla kalçasından yrala- evine pencereden girınııttr. İzmirde, Tayyare Piyanko vermlı i. Bu cevabı biz de neıret-
lip bir devlet adamı ile mağlup mııtır. Hidayet devriye pelisleri tara- mes'elesi hakkında çıkan lüzuın- miıtik. Anadolu refikimizi:ı sa-
bir devlet adamı ahvalı ayni za- Carih firar etmiıtir. fmdan yakalanmıı yolda zabıta suz dedikodu hala muhtelif ıekil- bibi Haydar Rüıtü Bey nder-
~~:~:~n rüyet etmezler, edemez- memurlarına hakarete cur' et etti- lerde devam etmektedir. Bu diği ta vzihnamede ga7c c~sinde 

Kahveciyi vurnıuş ğinden müddei umuıniliğe t li mes'eleye ve dedikodulara Cemi- Tayyare Cemiyetinin ıut istima-
Ahvalın in sının tarzı tef ekkü- d 11 h d'lmi ti es m k ı· d b h d""" C Evvelki gece Acem Ap u a e ı f r. yetin umumi mer ezi bir cevap ın en a setme ıgini, emlyet 

ril üzerine ne derin bir teessir •• 1 h · d d · d 
l ı d b 

ile Ahmet birbirlerile kavgaya \7al~alaılaJl I ,·ıİ·ıİ;·9·ıİ·;,9·;.···;,·;,·;,·;,·;,·;,·;,·ıİ·9·;.·;,·;.·.··.··.··.··.··İııı.. e ın e aıma yazı yaz ığını söy-
c:ra eye ili edihidir. Şu halde '' ursız ' lemiı ve fakat iddiaları redderek 

F h i i k 
tutuımuılar neticede Ahmet hı· H k- d : Kambio ve Nukut 1 Kapan3ı • 

ransa ar c ye nazırı anca çakla Aptullahı yaralamıı ve as oy e oturan Fransız te- : N k·t : neıriyatta ısrar edeceğini bildir-
kendi heıabına olmak üzere pek baaıından da\ra vekili mösy0•· Kono- • a 

1 
: miıtir. kavgayı ayırmak isteyen kahveci • 1 t ı doğru olarak ılyaset alemini nik- nun boı evine hırsız girdiği zabite- • sterlin ngi i:r. 1026 - : Tayyare Cemiyeti bu neırl-

Aliyide vurmuı, polisler tarafından hl dil : Dolar Amerika 212 !'=>() •. 

bl bl l k d b Yakalanmı•tır. ce sse iniş bekci Recep tara- • · yat dolayısile dava açmaktadır. 
n r nazar i e tet ik e e ilir, ıı • 20 F'rank Fransız 16 J, _ : ıulhtan itilaftan, hatta bir Av- Hırsılık.! fından evinden kurıun boru çalar- = 2() Liret ıtalp 222 - : Anadolu gazetesi plyanko iılerile 

rupa ittihadıncan da bahıeyliye- ken perukar Süleyman cürmü meı- : 20 Frank Ddçika UH 50 = hiçbir alakası olmıyan, hatta pi-
bilir. Acaba diier devlet ve alel- Beıfktaşta Şenlik dede Cami- hut halinde Yakalanınııtır. Bir gün : 20 Drahmi Yunan 55 50 : yanko dairesinden içeri bile gir-

sine evelki gece bir hırsız girmit evvel çalınan kurıunları da leble- : 20 Frank İsvi"rc 816 - •. meyen bir ıahsa ayda 250 lira 
husus mağlup devlet adamları • ~ bir seccade çalmıı ve kaçmiıtır. bici Kazime sattığını ikrar etmiıtir. • 20 Leva Bulgar ~30 23 : maaı verildiğinden de bahıet 
ahvalı hazırede ayni surette dü- .: 1 Florin Fekmeıık 84 50 : miıtir. 

l'astoı1la dögrı11u··ş BıçaJdanııs •J() K <' k ı k • ı tünebilirler mi ? Bu herıeyden .> ~ • ~ oron .l~ ·os ova - - • Hizmet refikimiz bu milnase-
evvel bir pıikolojik mes'eledir, Kaaımpoıada oturan Ali İnebolulu Cevdet dün sarıyer- 5 l Şilin Av:ıyturya 5~ - : betle yazdiğı fikraya ıu satırlan 

iki H lb d k d M t f b • 1 lfa)h mark Al.ya 5o 25 : da ilave etmektedi-·. 
ve kolay kolay hallolurfamaz. eve gün ama aıı caddesin- e ar a aıı us a ayı ıçakla ya- : l z loti L l . t • • 

den geçerken iki kiti yanına ralamııtır. • :.c {' ıı::, an • ı "Söylediğine göre gazetesinde 
Biz öyle zannediyoruz ki bu- • 

20 Ley ltoın.ıll) a 27 - : k ı k ıokulmuf ve cebinden 16 lirasını Car:h yakalanmııiır. : 20 Diııar YuaoJavya 174 75 : ma a e yazma ıuretiyle hizmet 
günkü ahval dahilinde bir Avru- çarpmıılardır. Sabıkalıyı vurdular : 1 Çcrvoneı ı::ı Sovyct : eden Haydar Rüıtü Bey de ayni 
pa devletleri ittahadının husulü, Ali parasını çalonları Timuni • K ı · • bey'iyeden para almıı ve fakat 

bü 
Sabıkalı topal tükrü evvelki • am )l) 

0 
• d 

-tün haliaaııe arzu ve temenni- soka6ına kadar tokip ederek : Londra 1 1::-terliıııı k _ : bu a gayrimeıru telakki edilme-

1 
gece galatada kara oğlan sokağın- • ·11.' •• l ·· k l · • mittir 

ere raimen imkan haricindedir, yakalaITdf ellerinden parasını • nuy tur ira::-ı dolar - • .,, da kahve parası mea'eleıinden • Pari~ l tu"rk ı· , v : ,•••••••••••••••••L••ar••••" 
ve Franea b i kurtarmıı iıede birisi Alinin • ua:-ıı r -ar ciye nazırının bu \münazaa etmlı kavga asasında : Milano ltürk,, liret· : : B E D Av A • 
bapte tertip •-ı l - -- - ağzına bastonla uvrmuılar kaç- bt h çh"l b ki Şük • }'"' · k 1 • • • e ..... 1 o duğu proje ı r ıa il me u ıça a rüyü •• c~~ni ·se " " be]ga •• •• •• 

1 f 
mıı ar. ı f k maa ese akamete mahkumdu;:- yara am•ıtır. : s~ır)~;ro ,, ,, ,, lırau : ~ Küçük iltınlar 1 

G lara munhasıran psykoloji düı- l"iranıva)rdan düs.·mı"ış • " " " eva • • • erçi siyaset iktısat demektir : Aınsterdam ,, florin _ ; : lı arıyan ve iıçi lstiyenler bir •. 

b 
turları kakım olur. E Ik' " t d • 'I d • • ve ütün ıiyasi faaliyetler lktı- vve ı gun saa on örtte E- •. ·' a _rit " " " ı>eıctai - •. .• adres vermek veya ö"renmek .• 

Bundan hatka bugün bütün d b k J> ı 
5 

ıadl memfaa tlert istihdaf eder- minönün e Be e tramvayına : VJCr ın " " " mark - : : isteyenler' ilanlarımızdan iıtifa- 1 
Avrupa devletlerinin iktısadi mem- b· k · O k l arşova ) t • • 

l 
A k b ınme ısteyen s üp ü Hamdi • " ,, ,, ze o - • d d · . • 

er. nca eıerin olduiu gibi faatlerlni telif edebilmekte olduk- : Bukrec;: 20 ley kuru§ : : e e ınız. . •. 

1 
düımüı baıından yaralanmıştır. :.- • • y 

devlet erin hayatında dahi bazı ça müıkül olsa aereklir. : Rus)açen·oneçi kuruş _ _ • • arın tafsıhlt vereceğiz. J 
defa öyle anlar zuhur eder ki on- lf * •••••••••••••••••••••••••••••= '-••••••••••••••••••••••••..., 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hareket in yeni sene nushasını bekleyiniz 
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~fahranda 
İrak sefarethanesi 

Ba!Jda//wı : 

Tahranda bir sefarethane ile 
Kermanıah ve Mahammerede 
birer tehbenderhane ieşasına 
ınuktazi mebaliğin sarfına Mec
lis tarafından karar verilmiştir. 

İrakın Londra ıefiri olup Tah
ran sefaretine naklolunan Cafer 
Paıa Bağdata gelınit ve yakında 
Tahrana hareket edecektir. 

İrakta asarı atika 
/Ja~dattan bildiriliyor : 

İki aydan beri İrak arazisin
de asarı atika aramakla meıgul 
olan Alman heyeti pek muhim 
ve kıymetli birtakım antikalar 
bulmuılardır. 

Heyet iki ay daha hafriyat 
yapacak ve bulacağı asarın kabili 
naklolanları Baidat müzesine 
nakledilecektir. 

imtihanda kazananlara şehadet

name verilecektir. 

İstikbal hazlrlığı 
1 skencleriycden ya=ılıyor; 

Belçıka kıral ve kıralıçasının 

gelcek mart ayı zarfında Mısırı zi
yaretleri mukarrer olduğundan is
kenderiye belediyesi şimdiden is
tikbal hazırlıklarına başlamı§tır. 

Bu cümleden olmak üzere kıral ve 
kiralıçanın lskenderiyede bulun
dukları zaman ikamet etmeleri 
için Antonyadis kö~künün 800 lira 
sarfile mükemmelen tamirin2 ka-
rar verilmiıtir. 

Suriye kıralJığı 
Berultatı ya:ılıyor: 

Suriye kırallığına Şerif Ali hay
dar paırn1d tayin olunacağına dair 
bir rivayet devran ediyor. Bura 
gazeteleri, Ali haydar paıanın 
harbi umumi sırasında Cemal pa
ta ile birleıerek Araplara karı• 
olan fenalıklarından bahsile bu Alınan heyeti reisi doktor 

C d . tayine itiraz ediyorlar. or ren, bulunan asarın ehem-
miyetine dair konferans vermek Filistine asker gidiyor 
üzare Baidada gelmiıtir. .M allmları yazılıyor: 

Fakir çiftçilere arazi Filistin Müslüman ve hırıstiyan 
araplarının yahudiler meselesin-

K.a/ıireclrn bildıriliyor : den dolayı İnalltereye karıı gös-
Feyzun m\ldirliği dahilinde terdikleri husumet ve muhacir

bulunan beı feddanlık hükaınet 
arazisinin nizamı mucibince fakir 

çiftcilere tevzi Ye temliki husu
•una m\lıaade edilmesi için ma-
liye nezareti heyeti vukelaya bir 
takrir vermiıtir. 1 

Mehmet M h " Se lk a mut paıanın ı L..: lrda lnılunduiu •ırada ka
->&J .,dilen bu k 
hük\i anun mucibince 

mete ait arazi ZÜ 
edilmektedir. rraa tevzi 

1\1ısırda talak kanun 
ı· u 
rıalıirl'llrrı yazılıyor : 

Yeni talak kanunund k 
1 bi a oca-
arı r sene ve daha ziyad h 
ıe ınahku 1 e ap
t l m o an kadınların talak 
a ep edebilecektir. Bunu _ 

ne Mı h n uzeri-
taı ıır ına kemelerinde binler-

ce ak da-.al k an l anıe olunmuıtur. 

Kadınlar tarafından ik ame o-
lunan bu davaların hem h en epsi 
eırar ve afyon kullandıkları için 
hapsolunan kocalar aleyhine olup 
ıüratle intaç olunmaktadırlar. 

A1ısır gün1rükleri 
1 slamdcri yr<i <'il 

Bu sene mayıs iptidasından 
kanunuevvelin on birincci günü 
akıaınına kadar Mısır gümrükleri 
varidatı 7 ,636,000 İngı"lı"z ı· 
b 1 ırasına 

a il olmuıtur. 

Hastabakıcı n1ektt::bi 
lıkenderf yede bir hast b k 

k b a a ıcı 
me te l teala olunınu t b 

ı ur; u 
mektebe 18 yaıından 35 
k Yatına 

adar olan hanımlar al k 
ınaca 

tedrfıat on ay devam edecek v; 

lere karıı olan vaziyetleri cihe
tile . mezkur havalide yeniden 
kırışıkhklar zuhul u ihtimaline 
mebni oradaki askeri kuvvetle-
rin tezyidi takarrür etmiı ve bu 
nun için buradan altı taburluk 
bir kuvvet Yafaya gönderilmiıtir. 

İrak-İran 
Dagclattarı ya=ılıyor: 

İrak ve komşu lran hukumıet
leri arasında bir ittifak ve mu
hadenet muahedesi akli takar
rür etmiı ve bu bapteki müzake
rata yakmda baılanılaca~ı ha
ber alınmııtır. 

~lecburi askerlik 
/Jagclallan bildiriliyor; 

Mecburi askerlik hakkında 
~lr kanun layıhası tanzim etmek 
uzere teıkil olunan encümeni vü
kela ~azifesinl ikmal etmiştir. 

lngiliz ıhenıurları 
Bagdallwı yazılıyor : 

Dahiliye nezareti 1rakta kon
toratları hitam bulan İngiliz me
tnurların mukavelelerini yenilemiye 
rek hizmetlerine nihayet verme-
ğe karar vermişti. Bu cümleden 
olarak lcontratluı hitam bulan 
sekiz ingiliz polisinin mukavele
lerini tecdit etmeıniı isede polis 
tnüdiri bulunan İngiliz bunların 
tekrar istihdamları için tiddetle 
fsrar etmekte bulunınuıtur. 

Dahiliye nazarı dahi fikrinde 
israr eylediğinden hasıl olan ih
tilafın ne suretle halledilecegine 
merakla intizar ediliyor. 

Baroda 
.,._.,. ______ _ 

-·>~-<-

Heyeti un1u111iye ictiınaı 
Dün 1aat 3 le Baro salonun

da bir heyeti umumiye içtimaı 
yapıldı. Bu içtimada 1930 ıeneıi 
büdçeıl taıdik edildi. 

Müteakıben hakeme ritınek 
meaeleıt uzunca bahıedlldt. Hey
eti umumiye evelce Baro mec-

llıinle verdlii " Avukatlar ara
ıındakl ihtilaflarda hakeıne 
müracaat edllnıeu ıekllndekt 

" kararı mahkemeye miiracaat 

edll•cell teklinde tadil etmtıllr. 

Emir geldi 
-->~<-

Ali 1ktısa t n1eclisi azaları 
Ali iktısat meclisi azaları şeh

rimizde komisyon halinde topla
nıp çalıımağa karar vermiılerdir. 

vesait geliyor 
Bir müddet evvel Liman fir

keti Avrupaya yeni vesait ismar-
laınııtı, Bunlar peyder pey lima
nımıza gelmektedir. iki üç güne 
kadarda vinçleri le maruf olan bir 
norveç vapuru tarafından 80 ton
luk çift motorlu iki su tan1r1 ile 35 
tonluk tek motorlu iki da.ne ıu tan
gı 5 O ıer tonluk layter getirtle
cekUr. 

YARIN Senife 3 

İki bin lira borcunu vern1en1ek için 

Fayd lı ilıtısadi Aiacak ısını öidür7nin muhakemesi 
bir eser 

1929 senesindenberi iktısat} 
Vekaletinin himaye ve muzahe
retile intişar etmekte olan Türki
ye Salnamesinin intişar eden 1930 
nüshasını mütalea ve tetkik ettik. 
Eseri cidden takdire şayan ve 
müfit gördük. 1600 sayıfaya ya
kın o1an bu eserin ne fedakarlık 
ve külfetlerle meydana getirildiği 
tetkik ve mütalea edenlerce tes
lim edilecektir. Senelerdenberi 
muntaznman neşredilmekte olan 
mezkur Salname seneden seneye 
mühim tekamül adımları atmak
tadır. 

Ecnebi memleketlerde bu gi
bi ticaret Salnamelerine verilen 
ehemmiyet ve kıymet münasebe
ti ticariyenin tesisi için bunlardan 
edilen istifadeler pek büyüktür· 
Bizde de ciddiyetle ve namuska
rane hazırlanmıı olmak şartile bu 
bi eserlere atfedilen kıymetin 
artmakta olduğunu memnuniyetle 
görüyoruz. 

İktısadi sahada büyük reh
berlik ve yararlık gösteren bu 
gibi ciddi eserlerin çoğalmuı 
pek ziyade ıayani temennidir.Tür
kiye Salnamesinin uzun seneler 
devamı intiıarını temenni sahibi 
bulunan kıymetli gençlerimizden 
Nejdet Nuri beyi de muvaffakiye
tinden dolayi takdir ederiz. 

yıldız veriliyor. 
~·> =Us.<~ 

yeni bir işlctn1e şirketi 
teşekkül etıncktedir 
Y ıld1z müsteciri Senyör mar

yosera ile emanet arasındaki mu
kavelenin fessedildiğini yazmıttık 
Emanet bu feshten dolayl zarar 
gf yen karıılığı olmak üzere senyör 
Maryoseraya 40 bin lira vermiştir. 

Maryoseranın alacaklılarının 
emanete murcaat ettikleri doğru 
değildir. c;ünkü bu ınes'ele mah
kemeye intikal etmiıtir. 

Diğer taraftan yıldız gazino
sunu iıletmek üzere bir tirket te
ıekkül etmek üzeredir. Şirkete 
turing kulüp ile bazı seyahin açen
telerinin ve bir Türk sermayeda
rının dahil olduğu emanetinde or
tak olacağı haber alınmııtır. 

Bu tirket yıldızı gazino ve o
tel halinde işletecek ve seyyah cel
beyliyeçektir. yıldız, maryosera
dan teslim olmuş olup şimdi eıya
larının tadadıyle uğra~lmaktadır · 

,._,....,,., ~ ..... "' 
Yeni günırük taı ifesi 

yanlış 1111 tefsir cdiliyo.r? 
Bazı gazeteler gümrük tarıfe

sinin bazı maddelerinin yanlıt tef
sir edildiği yazmıılardı. Gümrük
ler lstanbul bat ınüdürü Seyfettin 
bey tarifenin yanlıt tefsirine im
kan olmadığını ve böyle bir ıey
den haberdar bulunmadığını : be
yan etmiştir. 

~liJii tasarruf cenıiyeti 
Milli tasarruf cemiyeti aza 

kaydine baılaınııtır. Kayıt mua
melesi için her ıey hezırlanmıştır · 

Yarlılki idare heyeti içtima
ına §ehirimizdeki kadın te§ekkül
leri ittirak edecektir. Fırka Ocak 
ları fazla aza kaydetmekle diger 
uğraıacaktır. ---l\1es'ut bir akit 

Bitoıneli asfalt f irketi ıube 
amirlerinden M. Edvard Musat 
tleaMlle. Nikolaidisin akitleri 
bu gün Beyoğiu dairesi beledi
yesinde bir çok doıt ve ahbap ~ 
ları huzurunda icra edilmiıtir .. 
Tarafeyne saadetler temenni 
olunur. 

Aklın_d~l oyn~ldıl~. olup olınadığının anlaş1ln1as1 
ıçın katıl nıu~':hede altına alınacaktır 

Celep Recep Efendiyi Bebekte j mukabele ettim, sonrasını bilmi-
2000 lira borcunu vermemek için yorum". 

vuran Arnavut Üzeyrin muhake- Maktul Reçep Beyin zevcesi 
mesine ağarcezada ba§landı. Maz- kocasını Üzeyrin ve fakat kar
nun istiçvabında: deıi İsmailin teşvikile vurdufunu 

_ Bebekte rast geldim. Bana söyledi. Mahkeme hğdiseyl kıs
rakı içelim dedi. Beraber içtik, men görmüı veya dinlemiı olan 
fakat 0 çok serhoş olmuştu. Kar- ıahitlerden 6 kiıiyi dinledi. Mua

vin Cenıal 8. maznun vekilleri-
deşimin kendisine olan borcunu 
vermemesinden müteessir oldu-

ğunu söyliyerek tabancasını çek

ti ve ateş etti. Ben de bir el 

nin talebine ittirak ederek Üzey
rin tahtı müıahedeye alınmasını 
istedi. Mahkeme bu huıuı için 
talik edildi. 

~---- ........ ...._ ......... __ ~~ 
Liman işleri 
Li111an şirketi hir 
istatistik hazırladı 

Liman şirketi 1929 senesine 
ait liman faaliyeti hakkında bir 
istatistik vucuda getirmittir. Bu 
istatistiğe nazaran 1928 senesi-

. "Ik on bir ayına nazaran 
nın ı 

1929 senesinin ilk on bir ayında-
ki faaliyet arasında mühim l~ark-
1 dır mesela bu sene ıthaar var · 
lal yüzde 20 tra'luit, yüzde 26, 

1 verilen tatlı su tonajı vapur ara 
_ d 19 limanımızdaki kömür 

yuz e ' d 
l t Yüzde 2 7 nisbetin e muame a ı 

_t eylemiştir. 1929 ıeneslnin 
tezayu M 

d kömür kereste, azot, 
11 ayın a, ' d 

. müstesna olarak i-
benzın, gaz k 
ğer mevaddın ithalat ye uni 

balig" olmuıtur. 
433,433 tona . 

k b il 928 seneıınde bu 
Buna mu a k 

k 3ö9-672 ton olara 
mıktar anca · 
görülmektetir. aı;oıo 

En1a netin ~ir .senelik 
kan1biyo ıhtıyacı 

. kil.. resmi dairele-
Heyelı ve ... , 

. lik aıaari kambiyo rin bır sene • 
ih .. yaçlarının teıbitlne karar ver

ıı B k rara binaen senelik 
mitti· u a 

bi "htfyacını emanette teı-kam yo 1 
A 

l . tı'r Buna ait reımı bit ey emıı . 
l i ikmalile müıaadenf n 

murıme en n 
. h ı· e emanet mamurln mildü-
ııti sa ın h B k 

" dilmiıtir. Sami . i i ru memur e 
"ndenberi Ankaradadır. 

gu "d" Cefa11 B. gı ıyor 

İt Bankası umum müdürü 
Celal bey bugün Ankaraya avdet 

edcektir. 

Avukatlar 
- -->~-a:o-~<-

Dün fırka da toplandı 
Fırkaya mukayyet avukatlar 

dün ıabah fırkada bir içtima yap
mıılardır. Bu içtimada avukatla
rın Yekdiğeri aleyhine vekllet ka
bul etmemeleri hakkında nizam
namenin bir maddesini tadil et
ıne~i aörütmüılerdir. 

-•-M! .... ••--
J aksin1de Otonıobil yolu 

Şehremaneti otomolttller için 
Taksım meydanıddan Tarlabaıına 
Yeni bir cadde açmakta idi. 7 
metre ıeniıliğinde bulunan bu 
caddenin açılma ameliyesi bitmlf 
ve teıvtyel türabiyeye baılanılmıı
tır. 

Tarlahaıı ıokafının baılanla
cına tesadüf eden bazı evler de 
1•ttınl&k edi lecektlr. 

Hakkı Şinasi Pş. 
'"f rakvava gidivor 

ol ol ol. 
lialk fırkası müfettlti Hakkı 

Şinaıı Pı. Çarıamba lfllnO Trak
Ya.ya. gidecektir. 

T rakyada halk fırkaaı vlllyet 
konarelertnde hazır . bulunacak 
olan Şinasi Pı. aıraıUe Edime 
Kırklareli, T ekirdağı Villyetlertne 
gidecek ıonra ıehirlmize aTdet 

edecektir. 

Vergilerin tenzili 
Pariı, 28. - ( A.A.) - Maliye 

encümeni .._ile aliye nazırı M. 
Cheron, ı. K. Sani 1930 dan 
itibaren vergilerin tenzili hususuna 
tatbikata giriımekte mutabık 
kalrnıılardır. Bu tenzilat, 
47 milyona _baliğ olacaktır. 

YARINın hazırlıkları 

J---- -
(~ . ı ·ı . t 1 i. . . l . ~1) Gazeten1ız {arı erınc a Hun ıçın ço { cazıp 

~ ınevzular üzerinde yeni eserler hazırlanııştır. 
~ ·>~~· - 1 
~ Karilerimizin yüksek rağbet ve teveccühü karııaında , (it 
~ birçok müşkülleri_ yen.~ek hususunda artan kuvvet ve cesa- @) 
(f), retimiz, bizi hergun dunden biraz daha fazla ça.lıımağa teıvik 1 
<I, ediyor. • 
(.I; Karilrrimi:. YAIUNm nıemlt'kcı nıcs'eleleri elrafuulald nıe11s11k, 
($) Jwsusi Jıabrrtrı:irı.i buudan ~on:a <la nıımtu:ummı dalın fo=lci bir şc- ~ 9,i kilde snlıifclerıım=de bulacal.lw dır. ~ 

~ Bundan baıka, haftanın muhtelif günlerinde, ayrı ayrı 
<İ. bahislerin tetkikme hasredeceğimiz sahifeler, karilerimlzl 
(1) azami şekilde memnun edecektir. 

~ Bu sahifeleri açarken gayemiz fu olacaktır : munhaııran 
{d'J memleketP. ve halka hizmet ..• 
CIJ Bu itibarlfıclır ki salıifrlerimizrlc açık saçık rrsimler urriw' biı" 
($. ekmek 111rs' rlrsi gorıiliirse, clnlıa eu11l'[kilc·ı·ir1 tara{tctrları bizi mazur 
(t; < ormeli ııe -eğer bir noksan LeMliki rdiyorlarsa - bunu ela gayemi
~ ·;in samimiye/ine bnyışlamalı~lu·lar(*). . 

fit; Gazetemiz, ~eni e~e~ıy,.~t gençhğlni memlekete tanıtmak 
(#; için bir de edebıyat gunu ıhtasına ka.rar vermi,tir. 
~ y ARIN tahrir aileıi bu naçiz meıaislni muhterem karlle-

~ riee bildirir.k~n, ıunu .da ke~d.ilerinden. r
0

lcaya ~a~a~ vermtıUrl • 
(:tı r;a:l'ieım:ın <~a~w .=~yn~c. sızın olmusı ıçııı ne tluş11111ıyor~mıu:? 1 
~ Ar:11l<1r1111: br:ı rnubclım: k(/(lcrr tqmik ve teşçi ctlcCt'ktır. 

: ( *) \' rscıikı ıııi:i lıa=ı!·lama/,·/a olclıı?Jıımuz için (açık saçıklık) balı-

=~;;;~~(;;;;;~;~~;~~ ..... : 



Sahife 4 YARIN 

lktısal ( MEMLEKET HABERLERi YENİ ADAM!.. 

«Urlaya gitti, birkaç gün sonra gelecek !>) 
- ->·~ :(·-

Türkiyeye bütün mefhumlar 
gibi İctımaiyat ve iktisat mef -
humu da zavallı bir ıekilde girdi. 
Kimimiz müteda'Vil sermayesini 
haraketten alarak (yağ küpünün 
içine sakjayana iktisadçı dedik; 
Kimimiz kemerine para bağlı

yana iktisat professörü diye bağ
landık. Her mefhum gibi bize 
iktisat mefhumu da başka bir 
telakkı ve felç içınde girdi ! 

İngilizin yükselmesine ami olan 
bir sarraf lzmi den savuştu 

Bohor Mizrahi namında şeh
rimizin çok eski bir sarafının 
ıon kambiyo mes' elesinde büyük 
bir rol sahihi olduğunu ve birkaç 
gün evvel gaybubeti nazarı dik
katı celbeden bu oahsın polis ta
rafından aranıldığını yazmıştık. 

Yapılan tahkikat ve tetkikat 
neticesinde Bohor Milrahinin teı
rinisanir.in sonlarında yalnız 
Banko dl Rom adan ?7, 000 İngiliz 
lirası mühayaa ettiği tesbit edil
miıtf r. Kambiyonun tereffüune 
amil olan bu şahsın diğer banka
lardan da mübayatta bulunması 
ihtimaline binaen alakadarlar 
tarafından tetkikat ve tahkikat 
tamik edilmektedir. ' 

Ôabıia Bohor Mizrahinin 
Fransaye firar ettiğini anlatıl· 
mıştır. Hükümetimiz Fransa hü
kumeti nezdinde Bohor Mizrahi
nin derdesti ile Türkiyeye izamı 
hakkında tetebbüsatta buluna
caktır. 

-Bohor Mizrahi ortadan kay
boldutu zaman "Urlaya gitti, bir 
kaç gün sonra gelecek" diye hü
ttiimetl iğfal eden ailesi efradı 
hakkında da takibatı kanuniyede 
bulunacaktır. (r eJıi .1lsır) 

* ~ 
1''orbalı halkına 

n1uzaheret 

İki katil daha tesliın 
edildi 

Gazi Antep'in karakoyu köyü
nden Toz kara atlı bir şahıs ile di
ğer bir kişiyi katlederek cenuba 
firar eden mez~iir karakoyu köyü
nden Boz oğlan oğlu Mustafa ile 
Ulu masere köyünden Bekir karısı 
Asiye'yi öldüren aynı köyden Be
kir oğlu Ökkfiş kilis kaymakamlı
ğından yazılan tahrirat üzerine A
zaz Fransız istihbarat zabiti M. 
Laryest'in himmetile tutularak 2 O 
kanunevvelde şehrimize gönderil-
miştir. (Kilis) 

üzün1 fiatı yükselecek 
Borsaya gelen haberlere göre 

A vrupada Noel ve sene başı yor
tuları münasebetile üzüm mahsü
lüne fevkalade rağbet gösteriliyor 
Avrupadaki mallar kamilen satıl
mıştır Bu günlerde üzüm ihracat
çıları Avrupaya mühim mikyasta 
üzüm sevkedeceklerdir. Geçen se
neden ellerde bulunan mahsüller 
tükenmek üzeredir. Bu haftadan 
sonra üzüm fiatlarının yükselmesi

ne intizar ediliyor, 

························································ 
~······~··················~ 
: Fa"dab bilgiler i . ~ . • =·······•••••WS•••••••••••••D• 
Can1 üzerine yazı yaznlak 

- .~E· 

Dünya hareketleri mütema -
diyen gözümüzün önünden geçiyor. 
Biz bunlara ancak bir sinemaya 
bakar gibi bakıyöruz. 

Plan yong diye bir harp borc
arı mıselesi ortaya Çıkıyor. 

Bu beynelmilel banka mesele-
sini doğurıyor · İş YÖrüyor, nihayet 
Almanyada devlet bankası mü
dürilnün modern devlet telakki
sine kafa tutmasına kadar varıyor 
İki otorite ki, birbirini kırıtık 
etmeğe kalkıyor. Sen veya ben!.. 

Diğer bir cebheden de Ame -
rıkanın mali kudreti önünde 
Avrupa eğilmek mecburiyetini 
duyuyor. 

Bütün beynelnıilel politikacılar, 
iktisat ve ictimaiyatçılar hare -
kettedir. 

ingiliz mesai partisi lideri ve 
Hükumet reisi bu mevzu yüzün
den söz söyliyor; on sene sonrası 
için kanaatlarını iıhar ediyor. 

Briand Avrupa ittihadının 
neticelerini tahlille meıgul oluyor. 

Musoliı'1, ölen Şterezman bu 
itin akislerini ta.kipten bir an 
hali kalmıyor. 

Esnaf ve ahali bankasına o
lan .borçlarını, üç ay evvel vadesi 
geldiği halde geçirdikleri felüket 
üzerine ödemek imkanını bulamı
yan. 'torbalı halkı bOl'çlarının teci
li için banka ve alakadarlar nez
dinde t.etebbüıde bulunuyorlardı. 

Cam üzerine çıkmıyacak ve 
buzulmıyacak surette yazı yazm~k 
. . bu hususta kullanılan mu-
ıçın ' . d 

Nivyorkta körülmemif bir 
hadise olmuıtur! Bir gün evvel 
milyarların sahihi bir gün içinde 
borsada iflas ediyor. 

Bundan bir ay sonra da apar
tmanının otuz altıncı katından 
kendisini Afağı atıyor. Bir diğeri 
iflas eltimi bir gün evvel göz 
bebeği gibi ıevdiği altı Çocuğu 
ile karısını kesiyor ve intihara 
kalkıyor• içtimaı hastalıkların 
hatları daha derin bir tekilde 
anlaıılıyor. 

Memnwıiyetle haber aldık ki, 
Banka ile borçlu Torbalılar arasın
da bir anlatma hiaıl olmuıtur. ya
pılan anlaşmaya nazaran banka \ 
Torbalıların 'borçlarını faizini pe
ıin tahsil etmek ıuıetile beı ay i
çin tecdit etmiştir, 

T ecdlt muamelesi bir kaç gün 
içinde ikmal edilecaktlr. 

(Yeni aıır) 

rekkebin tertibi mevaddı atıye en 

ibarettir: 
Su 500 gram 

Boraks 70 " 
İspirto 300 " 
Balık tutkalı 4 O n 

Mitil menekıe 2 " 

Yüz ve dudak çatlaklığı 

El, Yüz, dudak elhasıl vücu
dün her hangi bir mahallindeki 
yarık vo çatlakları tedavi için 
ıu tertip gayet f aidelidir: 

Gliserin 1 O gram 

Dünya iskonto fiatları deği _ 
şiyor. Bir sürü dünya hadisesiki, 
günü gününe takip istiyor. 

Çünkü bütün akisleri kısa bir 
zamanda cıhana Yayılıyor. Biz 
hala klasialnin içindeyiz. 

Adam Smit ıunu söylemiş 1 .. 

29 KAnunuevvel 

GÜI.JECEK NE V AI~? 
Talebe Jean Garnot (Teyze) 

birahanesinde arkadaılarına am
cazadesini taktim ett: 

- Hukuka kaydoldu artık bi
zimle beraber düıüp kalkacak 

' olan amcezadem Ronot yu size 
takdim ederim. Büyük bir hüsnü 
kabul ile Ronot da arkadaşlar 
rasında yer aldı. 

Teyze birahanesinin ismi bira
hane sahibi beyaz saçlı genç ka
dına herkes teyze dediği içindir. 
O, birahanenin bütün genç müı
terilerine fazla ikrameder, fazla 
hürmette bulunurdu. Bu itibarla 
bütün talebe, teyzenin birahane
sine dolardı .. 

Teyze masaları dolaıırken 
Garnot,amcazadesi Ronot'yu teyze
ye tanıttı. Genç çocuk, biraz mah
cup teyzenin elini sıkarken ürkek 
bir bakışla ona bakıyordu. 

Birahane kapandıktan sonra 
Jan,Ronot'nun apartmandan içeri 
girdiğini gözlerile gördü. 

* ** Ertesi gün Jan, Ront'ya her 
ıeyden haberdar olduğunu söyle
di ve kendisinden tafsilat iıtedt, 

Ronot bunu söylemiyecekti, 
frkat her genç mektepli gibi o -
da itin cazibesine dayanamadı, 
baıladı olanı biteni anlatmaya ... 

- Gordüğün gibi herkes çe
kildikten sonra apartmanı kapı
sından içeri daldım, ayak sesle
rimi itilmesinler diye nefeı bile 
almıyordum. Merdiveni güç bela 
çıktım, birine dairenin kapısına 
zorla vardım, Gölgeler büyümüt 
sanki kuduz bir cana var olup üs
tüme hücuma hazırlanıyorlardı. 

Bu kadın yirmi sekizinde ya 
vardı, ya yoktu.Fakat, ıeffaf te
ni hala taravetini -Bir genç kız 
gibi- muhafaza ediyordu! Bakıı
larının işlediği yer yürek idi. Sesi-

nin güzelliği)nsana musiki gibi te
sir yapıyordu. 

Ne fae ... kapıyı ittim, kapı 

açılmıı, teyze koridörün ilerisin
deki odasında 2iyiniyordu, yani 
soyunuyurdu. l Kapıyı kapayıp ona doiru koı
tum, öpdüm, öpdüm ... Dlyebili
rimki o vücutte dudaklarımın do
kunmadıği nokta kalmamııtır. 

Tonot, o akıam diğer arkada-
şları !le dost oldu, bundan sonra 
birahanenin esaslı mütterileri ara
sına geçti. 

Arkadaıları onunle bazen alay 
ederlerdi. 

Ronot, teyzeye o kadar dik
katli hakma.Bu sözler söylendik
ten sonra herkes gülerdi. Bir ak
ıam bunu teyzeye de söylediler. 

Ve ona yeni aııkını taktim et· 

tiler. 
Ronot, teyzeden af diledi ve 

böyle münasebetsizliğe cesaret 
edemiyeceğinl, arkadaılarının ken
disile alay ettiklerini ileri sürdü. 
bu esnada teyze tatlı bir merha
metle elini sıkar, ona güzel söz
ler söylerken: kuvvetli bir t.lek
trik her iki eli de sarsmııtı. 

Ronot, ken<li kendine itiraf 
ediyordu ki, bu güzel beyaz ıaçlı 
kadını seviyordu. 

Teyze, kendi kendine 

Yalnız şunu suyleyeyim: 
Öpe öpe gaıyolduğum bir da

kikada bir teye sinirlendim ve 
gülmeğe haıladım . 

Teyze bu ıevişmeden aldıjı na 
mütenahi bir zevkle zıngır, zııır 
titriyordu ! O sırada saçlarımı 
avuçlamıı beni yataia sürükliyordu. 
Titreyen aeatle diyordu 1cı: 

- Ne için güldüğünü bili
yorum, baıımın beyaz ıaçlarile 
diğerlerini mukayese ediyorsun, 
fakat düıün azizimkl, baı bütün 
elem ve kederin acııını çektiği 

halde diğer taraflar öylemi ya? 
Acı ve kader saçları beyaz

latır, halbuki aşk ve rabıta, haz 
ve lezzet verir. Bunda gülecek ne 
var ... 

Sonra ••. Sonra... Bittim ve 
posa halinde oradan ayrıldım! 

il :lLIM IIOSSÜ 

~·············· .. ·········~ 
i Şikayetler-temenniler i 
• • • • 

Fabrikalar teftiş 
ediliyor 

Sanayi ve mesai müdürü Naci 
ve Müfetttı Nazım Beyler Berga
ma, Dikili ve Menemen havaliıin
deki fabrikaları teftiıe gitmiıler
dir. 1'aci beye mümeyiz Eıref bey 
vekalet etmektedir. tef ttıat bir 
hafta devam edecektir. 

Beyaz veya sarı 

balmumu 2 " 

Borsa mı ? mutlaka arzu talep 
kaidesi var ! .. 

itiraf ediyordu ki, bu guzel kuv
vetli köylü talebeyi seviyordu. 

•.. Akşamlardan bir akıam 
teyze ile Ronot'un eli yine biri 
biri ile mu saf aha ederken bu te
mas tesirile ateı almıılardı! Ronot 
o aktam fırsatını bulup teyzeye 
atkından bahsetti. 

···~······················· . Hem korucu, hem imam, 

Alüskirat inhisarı 
depo yaptırıyor 

Müskirat inhisar idareıi izmir 
de, Bornova.da büyük bir depo in
ıaıma baılamııtır. İdarenin bu de
poıunun lnıaatı bittikten sonra 
uzüm mübayaasında yeni bir faa
liyet clevreıi açılacaktır. timdiye 
kadar depoıuzluk yüzüdden fazla 
mubayaa etmek imkanını bulamı
yan İnhisar idaresi bu depoyu inıa 
ettirmekle üzüm ıtok edebilecek 
vaziyete geçmlı olacaktır. 

iyi bir teşebbüs 
lzmirin muhtelif mekteplerin

de tahıil etmekte olan 3 Türk ge
nci Türk edebiyatı tarihini ingiliz
ceye tercüme etmeğe teıebbüs et. 

miılerdir. 
Eıer ikmal edildikten sonra 

Amerikada meıhur bir kütüphane 

tarafından basılacaktır. 

(Hizmet) 

Acı badem ruhu 3 
Bunlar hafif ve mülayim bir 

atefin üzerinde ve bir ka~ın 
içinde eritilir. Soguyuncuya ka
dar tahrik edilir. Bir kaba ko
nularak vücudün çatlamıt yerle
rine günde bir kaç kere sürülür. 

Bozuk peynirler 
Peynirlere niıasta, un ve saire 

karıştırırlar. Bu gibi mağfUf pey
nirleri anlamak için . iyotlu suya 
müracaat edilmelidir. Peynir fe
na ise derhal ma vileıir. 

** 
Börsada intiha P 

yapılacak 
Borsa meclisi idaresi intiha

batı için beklenilen emir bu gün 
Maliye Vekaletinden gelecektir. 

Borsa komiserliği intihabat 
için 25 Türk acentenin ismini 
Vekalete bildirmiıtir. Vekalet 
Bu 25 acenteden 14 namzet seçe
cek ve isimlerini bildirecektir. 
Bundan sonra bu 14 namzetten 
yedisi Borsa acenteleri tara -
fından intihap olunacaktır. 

intihabata bir iki güne kadar 

baılanacaktır. 

Mesleki tef ekkül • . . Necat 

. ' çaresı .. · 
Fakat bilmeliyi~ ki, bu klasik 

tefekkür nihayet bizi Dünya 
hadiselerinden uzaklaıtırıyor. 

Bu itibarla Türkiyede bir de 
yeni düşünüı ve yeni görüıe sahip 
yeni adam ihtiyacı vardır. 

İıtc bu genç adam zümresi
dir ki, bütün hadiseleri takip 
edecek ve ınuaayyen sistemli 
bir :mebdeden yörüyerek bize 
iktisadi ve içtimai sahada da 
yaratma kudretinin ne demek 
olduğunu gösterecektir. 

Umumi hayata' iktisadi ve 
içtimai hayatın esas olduiunu 
kabul ederek bunun boıluğunu 
hemen hissederiz. 

Bu itibarla Türkiyede yeni 
adam ihtiyacı vardır. 

K E.ll AL illlME'l' 

Bir tayin 

Gönen Jandarma kumandanı 
Yüzbaşı Şerif bey Yalva Jandar
ma kumandanlığına tayin edil -

mittir. 

Teyze güldü ve dediki: 
- Bunun böyle olacağını tah

min ediyordum, ey ... söyle baka
lım, benden ne istiyorsun? 

- Ssni seviyorum, seni kol
larJmın arasına alıp uzun uzun 
öpmek ve sevmek istiyorum ... 

- Pekala benim güzel m~k
teplim, pekala ! Yarın akpm · ·. 

. . . . . . 
Ronot ertesi akıaını deli gibi 

bekledi, akıam oldu, gece oldu, 
o herkeıten evvel kahveye kot· 
muıtu. T e~e ona dediki: 

- Gece yarısından sonra bu
rada kimse kalmayınca, aoartma
nın dıt kapısından girersin, bi
rinci kata çıkınca karıma bir da
ire gelir, kapı açık bulunacaktır. 
içeri girersin. 

Bu sözle1 ikisinin arasında te
ati e~ilirken Jan Ganot:içeri gir
di ve birıeyler olduğununif arkına 
vardı. Filhakika Jan, Ront'yu çok 
sıkııtırdı isede bir tey anlıyama
dı ve onu gece takibe karar verdi. 

hem ınuhtar 
Çemişkl•:ekte11 yazılıyor: 

Gesmili nahiyesinin Dimili 
kariyesinde Mevlut oğlu Şekip 

Ef. isminde bir zat vardır. Bu 
zat Kariyenin üç itini elinde lu
tar, 

Hem imam, 1 hem muhtar, 
hem de ayni zamanda korucudur. 

Bu zatın ötedenberi köyümüz
de bir tehallüp ve tahakküm teıiı 
etmek istemesinden biz fevkalade 
müıtekiyiz. 

Bu zat arada ıırada gizli ni
kah kıydığı gibi diğer birçok yol
suz hareketlerine de mütemadi
yen devam ediyor! 

Meıela yaptığı yolıuzluktan 
bir iki tanealni ıize aöyliyeyim. 
Kendisi ayni zamanda korucu ol
duğu için hat behat köylilere ait 
araziden istediği gibi odun keıi
yor. 

Bundan batka geçenlerde hal
ka cebretti. Hük<imet tayyare 
bileti almanızı emretti fdedl. Kay
lüden para topladı. Fakat alınan 
biletleri ortaya çıkarmadı. Cebine 
attı. Bilmem ki, bu gibi hakııdık
lara müsamaha etmek doğru mu 
dur? 
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r;;~~:~i;·:::~;;:;;;;.\1 gg~ss~ li> TÜRKİYE İŞ B~NKASI 
••••n•• 11 •esı:ırı••••ıa•1Huıu111?Hı •5 Sermayesi: Tamamen tediye edilmis. 4,000,000 Ttlrk lirası (1an1iyet]er l1avatı T 

• . 1888 de tesis edilmiştir ~ ~1erkezi unıuıni: ANKARA İzmit ( Hususi ) - Bir iki gün Merker.ı 1mnuui. İstanbul ~ Ş U B E 
•onra yeni seneye girecegiz. Her ~; LE R : 

SERMA YASI 30,000,000 FRANK 
Yeni •ene Cemiyetler hayatı üze- I l Ankara Adana 
ri d TÜRK YE ŞUBELER ~ 1" f n e canlı bir 1kımıldanış uyan- ...,,, Jstanbul ra )ZOU 
dırıyor, ve her yıl dönümünde de Galata, İıstanbu; : İzmir, Samsun, Adana, mersin. (~ Buı4sa 13aJı ke.sir 
~zun günlerin atalet tozları üze- )1uannistan Şubeleri : Selanik, Atina, Kavala. fi>~ !zınir Gireson 
r ne yıkayıcı, tifa verici bir gü- E l · · 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kayseri 
~tersin 

neıin bol ıııkları yazılır; her ta- Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi @ Sa 111sun . r ~ <. ren11t 
rafta bir yenilik, taze bir haya- akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamelatı. ~ BpTüN BANKA ... ~~AM~~ATI y A..PILIR 
Uyet ve canlılık müıahide olunur. (§§9~~~'§§~~§6:~§~~~~§9§:~1H8991M• 
İıte bu tesirledir ki idrakine bir 11~~~..-~~ .. ~~~·~ıa....-.... -. 
kaç günümü: kaldığı yeni sene ••••••••••••••••• o ••••• ~ • .. ............... .. FELEMENK BAHRi. dolayıaıle her tarafta olduğu gi- •:_••+•••"•••.•••••+••.••.•••"•••.•• • .,.•.••.••-.••.••.••.••.••.••.••+••.••.••.-. • • • +!• 'f' 
bi İzmitlmizde de canlı bir kımıl- 1 ~ı• .. •• •!• .. 13 f N K A S } 
danıı hissediliyor. Uzun ~ünler :ı: USKUD AR BANKA Si ~i• T Merkezi: AMSTERDAM Serınayesi: 1,125,000,000 
açılmayan cemiyetlerin kapuları ~i• :~: ~ ihtiyat akçesi: 3,000'00() 
Paslı gıcırtılarla yavaı yavaı açıl- ••• 100,000 LIRA SERMA YELİ TÜRK ı .. . 
ırıağa ve gün görmemiı odalara •!• ANONİM SİRKETİ •t T İstanbul merkezı: Galata kara köy palasta. 

htr hayatiyet nuru ıerpilmeğe ~i• ~ı: ı İstanbul ıubesi : Yeni postahane ittisalinde Alalemcl 
baıladı. . •:_• Esnafı himaye mahadile tc~ekkül etmiş milli bir mücs- J. han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar 

Bu hır senelik uykudan son- ~ı• 51· ~cdir. ~lüsail sera itle tcdi) nt kabul eder Ye mutedil faizle .. ı. · l 
r b ~~ ~ ~ o unur. 
a. mec uri uyanııtır. Bu uyanııın .ı ikrazatta bulunur. ••• • ~~~~~ 

ebedi olmasını gönüller diler ve :• Merkezi: Usku""darda iskele kurbnnda .. ı. -~~~ ~ •••• 
y l "1 ••• ı • • ~ .. • • • ........... ~ ~ 

en •enede tetekku edecek ida- .... Tel. Kt,dıkJy J!JO ~ı .. il•:••:'":••: .. : .. : ... ••.•••"• .. • .. •"•••• • ~.~.••)o).)+ ...... 
re heyetlerine kalpler derin bir •'• ~ı• b SMANLI BAN 
ümit ve itimatla bağlı bulunur. .: .. : .. :••! .. !••!••! .. ! .. !••!••!••!••!••!••!••! .. !••!••! .. !••!••! .. !0 ! .. : .. : .. : .. : .. :•~• •!• O KASI 
Fakat ve yazık ki bu son sene- • • •) ~Sİ 10 ()()()Ü()() 
lerde hlıl~r ve emellerimiz de al- MÜNAKASA TEHiRi •!• SER~1AYE : ' ' İngiliz lirası 
danıyor; ebedi olmasını dilediği- •:• istanbul açenteliği - Telefon: Jstanbul UM8 
nılz uyttnııların muvakkat oldu- Gün1rükler Un1un1 nıüdürlüğünden ~i• Beyo~lu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 
iunu görüyoruz. Buda neden? ı - Muhafaza memurları için yaptırılacak kaputların münakasa =~ Senedat ve poliça mukabilind~ nıuayyen ve Yadeb yep 
liıç ıüpheıiz alakasızlıktan, idare günü 30 - Kanun evvel - 929 olarak ilan edilmifti. .t hesabı cari suretile avanslar, polıça ve lıkontoıa. 
- kı b d b .,.., - Mu·nakasa 6 - Kanun sani - 930 tarihine ınüsadif Pazartesi - i b 1 
•ua nesi .1\§tn a ulunanların .... T• kiye cümhuriyetin n af ıca tehir}erf ne ye mem•Jdd 
beceriksizliğinden ve ruhlarına gününe tehir olunmuıtur. .!. eubrı·veye senedat, çek, itibar mektuplan •• telıral 
iılemiı kötü itıyattan " adam sen- 3 - Taliplerin 6 - Kanun t1ani - 930 günü saat - 14 te lstanbul Baı •!• ecnirn;meleri irsalatı. 
d b - ? müdürlüğünde müteşekkil Gümrükler Uınunı Müdürlüğü satınalma ko- • em • • • ~ • 

eli ana ne. ,, kapaatından ileri ~ .. • • .. • ... • ... • ... •••!••!••:••: .. ! .. o"••••"•+.• .. : .. : .. :..: ....... . ge yor. misyonuna müracaatları. · ................. ~ • • • _ 

Evet bir iki gün sonra yeni ~ ~ - ~~4öt\ , T KVI' :llJ· ı 
•en 1 lf/;;~A>~~~Q6:'t'.;.~~~~9~§§~~=-~§~'tô~.·s __ ~9:~'.~%: u~rAl">IN,.IN A _ll h eye g receğiz. Bunda takvimin "°,.~~~~~~.::r ;::,~!!J' v1 ı :'\. 
~" R{ln ekallen yapl'aklarından KAPPEL ! 

zb ya.ide ıon günlerde çemiyetler de ·ı I -ı ı - [ Pazar Kanunuevvel Sablık at tyan hareketlerden anla Tamamı c le •emm11 c mı • ·L~ 

lİdare heyetleri toplanıyor iç~::~· YAZI MAKİNASI · · fi, 29 1929 
ar yapılıyor ve geçen . Fransa hükumetinin dahi takdir ve ~ Oto aranıyor senenın tA. 

G .. c"ı'n do!'hışu: 7,23 un ı. o 
faaliyet? raporları hazırl " tercih ettigi makina KAPPEL dir. ~~ 

eni sene için Yeni id h Hafif, metin ve zarif - Her ciheti Y anıyor. ~ y 1 

are eyet- k'tleri 
leri seçiliyor. V.s,V.s.. ,~ teahhat ve olunur, taksitle satılır. fi', ı Namaz va ı . k 

A:z. kullamlmıt iki ldtlbk bir 
araba olanların tahriren matbaa· 

ınıza S. Z. remsile mG.racaatlan. 
Tem ttıx ~' .. t · ılttı ~ •• 1 .k. ıdi aksam yats ı ımsa . as e Kinı ıelahiyatta ~ Türkiye yegane umumı acen esı ~ ahalı oğ c ı ıı ~ · . . ~ . 

ıahıi:etlerde~ edindiğim malüm=- ~ Y. Şinorkyan Istanbul Sadıkiye han 31-33 Tei. 5. 2256 1.#J ,2J l.09 14,~~2 16, U l8,Z,~ ;:>,3 ı 
ta gore bu tseneki cemiyetleri {f;§§~~~~§§;.§~§§~~~~@§Ç}:§§~~§;§~~ 

teıkil edecek h~yetlerin hep genç ~~~~~~=~~~=-~~::~~~~~~:~~:~~~~--..;;;~~-~:~:~~!!!!!!!!!!!!!~~!!! unsurlardan muteıekkil bulunaca- "":""-=~~~=---------~~-'-'.""' ok U ına YI 
ğıdır. Bilhaaaa iki senedir hiç bir - - ---- • l<l't,,,, I) o-ı'J)ı· katladıktan sonra .. unutn1ayın1z 
haraket ve faaliyet göstermiycn 
Türkocağı idare heyetini genç 
unsurların teşkil edeceği kuvetle 
zannedilmektedir. 

Himamayei etfal, Tayyare, 
Hilaliahmer gibi hayır müessise
lerinin de bu suretle islah ve 
takviyesi çok muhtemeldir. 

Velhasıl bu hususta şimdiden 
faaliyet ve hazırlıklar başlamıştır. 
Yeni senenin İzıraitirniz için ve 
bilhaaaa cemiyetler hayatı için 
çok müamer olacağı ümüdi ku
vetli dir kanaat haline kalpl~rde 
yaııyor. 

u, oıwç 
M atlwamı::a ,grlerı eserler • 

~1uhit çıktı 
Her ay çıkan ve on beı ay

dan beri her nüshası baıka bir 
güzelli~e bürünen aile mecınuası 
(Muhit) in bu ay çıkan 15 inci 

ıayısı tam manasile bir ıaheser
dır. 80 sahife 100 den fazla resim 
50 den fazla hikaye, makale ro
man ve tlirr 

Memleketin her ıınıfını alaka
dar e~en kıymetli yazılar. Halkın 
en çok ıevdiil muharrirlerin ya
zılan. Ayrıca bu nüıhaya yedi 
renkli ve karton üzerine yapııtırıl
mıt bir tablo, Mozanın keman ve 
piyano için bir notası, iki elbise 
yapmak için kart üzerine biçilıniı 
olblıe tablo lliveıl vardır. 

l~onıa nı n!zı kesi ııız ve ._. ..., 
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Acaba Valde Sultan ne yapacaktı ? Şevkefza lmdın çok 
cessur Ve yaman bir kadındı. Merhum Hfü:eyin Ayni Pasa bile 
ondan çekindiğini söylemiıti. Hatta meıhur Süleyman P~şa 
Abdiilaziz hanın sarayını sardığı zaman Şevkefza kadın oglu 
Sultan Muradı teşci etmi§, Süleyman Paşanın yanında saray 
kapısına kadar geçirmişti. ,.., 

ikbal bunları birer birer gözlerile gordüğü için Valde ~ul
tanın Tacı Zerrinin kapısına gitmesinden kuıkulanmış, huy
lanmııtı. Neredeyse bir kiyamet kopacaktı. 

Vatde Sultan §imdiden Tacı Zerrinin oda kapısını gümbür 
" b~ d n k tehli-gum ur vurmaya bile baılamıştı. Şevkefza ka ı pe 

keli bir harekette bulunuyordu : 
-Açın habisler ! Haremserayda iki mel'un fellah varmıt 

la benim haberim yokmuş .. diye sesleniyordu. Valde Sultanın 
seslenmesini yan odalardaki cariyeler de duy01uşlardı. Kapı
ııni aralıyan başını uzatarak Valde.ı Sultanı görünce kabukla
rına çekilen kaplumbağalar gibi odalarına kapanıyorlardı. 

Tacı Zerrin içerde ıaşırmıı gibi yapmıı, yalancıktan Y2 re 
G- düz olsa düıüp bayıl mııtı. Arapların dilleri tutulmuıtu. un 

birıey değil, fakat gecenin bir vaktinde Sultan Muradın ~a
riyelarinden bir genç kadınla bir odada bulunmalarına bin tur-
lü manalar verecekler bulunacaktı. k 

Erkeklikleri olmasa da yine dedi kodudan kurtulamıyaca -
larını biliyorlardı. Zorlu Valde Sultana gelince : o hala dııar
dan sesleniyor, oda kapısını açtirmaya çaliııyordu. 

Reyhan korkusundan yere çökmliıtü. Öteki arkadatı va
ziyetteki sakatlığı kavramıı, daha ziyade töhmetli düımemek 
için kapıya koımuıtu. Tabii kapıyı açtı . 

Valde Sultan : • - Mel' unlar ! diye homurdanaraktan içerıy~ 
dalmıı, yerde yalancıktan baygın tacı Zerrini lekmeliyere 
baykırmııtı : 

- G1 

-Buradayım Sultanım, diye fısıldadı. Valde ıu!tan ıordu : 
-Araplar (Tacın) odasında rnı kaldılar ! 
-Evet efendimiz oradalar ! 
-Anahtarı bula bildin mi hart ? T ac ıu dolapta oldupnu 

söylemişti " 
Valde Sultan böyle soylemekle beraber dolaba doiru yiiıil-

müs, dolap duvarında asılı duran anahtarı ahvermlfU. 
İkbal Şevkefza kadının arkasında duruyor, balecamndan 

titriyordu. Valde Sultan cok tecrübeli hırsızlar atJ>ı l6iuk 
kanlılığını muhafaza ediyordu. Yava~ça: 

-Ardımdan gel kız ! diye mırıldandı. Odadan çıktı. Kendltl 
önde İkbal arkada ilerlemeğe başladılar. Arbk Şevkefza kadm 
efendinin odası önüne gelmiılerdi. ikbal ıevlncmden kabma 
sığamıyor içi içine geçiyordu. 

Fakaf Valde Sultan kendi oda&ına glrmemtı, Araplann bu
lundukları (Tacı Zerrin) kızın odasına ilerlemııtt. ikbal V.W. 
Sultanın yanlışlikla kendi odası diye Tacı Zerrinin odaaına si· 
deceğini sanmıştı. Eğer Valde Sultan böyle hır yanhthk 7apa· 
cak olurşa, yeni baıtan tehlikeye düıeceklerini diifCinlJordu• 

Valde Sultanın yanına yaklatarak: 
-Aman kadın efenJimiz dikkat buyurun, Araplar oratla• 

dır 1 

Diye fısıldadı. Valda Sultan oralarda bile olmamııb, Ta· 
cı Zerrinin oda kapısına yanaımıı, kulajını J&pııbrmıtb• 

İçerden Arapların gülüımeleri, yarenlikleri ıelt1or, kulak
lar dolusu itidiliyordu. 

Valde Sultan: -Fellahlar! diye dtılerln ıılamfb So11ta 
İkbale sokulmasını itaret etti. Genç:kızın kulatına fıııldadı ı 

- Git benim odamda bekle. Ben gelmeyince bir yere &Jft• 
layım deme ! dedi. İkbal V alde Sultanı eteklemeyt unutmath. 
Geri çekildi. Şevkefza kadın efendinin odaama d6ncl6. 



50,000 
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15,000 

=ı 10,000 liralık ikramiyeler 
i 100,000 ,, bir mükafat 
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OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
. Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

istiklal caddesinde Rus scf c.ı·ethanesi karşısında 

Suriye han No: 8. 
Tel.eforı: Bey : 1615 

• 

yavruların 
BU GÜNKÜ \ 7E ·y Al~INKİ 

Seyrisefain 
Merkez acaııtasi : Galata 

Köprü başında: Beyoğju 2392. 
Şube acanta~ı : l\fahnıudiye 
hanı altında İstanbul 27 40 

TRABZON B~::~~~ı 
(KARADENİZ) Vapuru 30 

Kanunuevvel Pazartesi 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
İnebolu, Samsun, Trabzon, Rize, 
Hopaya gidecek ve dönüıte 
Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene, 
Trabzon, Gürele, Gires n, Ordu, 
Ünye, İnebolu, Zonguldağa uğ
rayarak gelecektir. 

Ayvalık sürat postası 
(MERSİN) vapuru 31 Kanun· 

enci Salı 17 de Sirkeci nhtı
mından hareketle Gelibolu Ça-

s A A O E T I
• nakkale Küçükkuyu, Edremit, 

~ Bürhaniye, Ayvalıfa gidecek ve 
CW dönüıta mezkür iskelelerle bir

BANKAMIZIN O~LAR İÇİN HAZIRLADIGI 

1 
likte Altunoluğa uğrıyarak gele-
cektir. 

KUMBARALARDIR Gelibolu İçin yalnız yolcu a-

~ 
lınır yük alınmaz. 

Onlara kuınbara alınız ._----~----11111111" 
Iatanbul 4 üncü icra memur-

~ TÜRKİYE İS ~ANKASI luğundan : Yorıi veledi Vaıll Tor· 
~1 • top oğlu efendi kendi hiıseıine 
~- bilasale sagfre Elpidanın hiaaedne 

bilvesaye Htriıto efendiden borç 

MUALLI• M BEYLERE aldığı iki bin liraya mukabil Te-
f aen ferağ eylediği kapandakik 

PERTEV 
MÜSTAHZARI ~EN'% 

Umumi ledris usulü 
Birinci cilt 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

.PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

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

Her cilt 5 Formalı.k Cozo halinde çikmakbadir. beher c üz 
25 Kuruftur.3 Cılte aöuna olanlara -0/

0 
25 tenzilat yapılı,... 

ciJt Faal 
usulüdür 

FABRİKA Si 
lstrınbul Çenberli Ta"? 

Cüz: 1 çikdı 
Dökruli usulü!'ün tat~!katl fiati 75 kuruştur 

Yeni tedns us4lu fiati 20 kuruştur 
ZAYi 

AHUNA ve SATIŞ YERi: Ankara caddesinde İKDAM KİTAP MATBAASI 

Hüseyin Hüınü bini Ahmet 
namına mahkO.k mührümü kay-
bettbn; bunan la hfçbf r resmi 

e •e e 
aayrı reımi ıenedim yoktur; yeni: 
•ini bakettlreceiim. 

Karamuraalda Balcı cif
Öksürenlere Katr"anı Hakkı Ekrem (BAK ÜS Rakı3 

ı::::::: 
lifinde Çorumlu Hüsnü 

ÇIRAGAN SARA ·yı BASKINI TEFRİK 1\SI g ALİ SUAVİ Hadisesi~ 1\1ulıarriri : AYHAN 
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-Haz1r ol kız, yarın ıaraydan çıkacaksın ! Sizde efendi
nize heıap vereceksiniz. Gidi mel'un habisler ! 

Diye diılerini gıcırdattı. Sonra da ardına bakmıyaraktan 
odadan çıkıp gitti. Bu oyun o kadar dehıetli idi ki, eler Şevk
efzakadın iltlyecek olursa, doğrudan doğruya Sultan Hamide 
ılkiyet eder, Arapları zındanlarda çürütürdü. 

Araplar, bayaın kalan Tacı Zerrini unutarak pıtır p111r oda 
!arına çekildiler, soyunmadan yataklarına yattılar, Sabah ol
IUD Valde Sultanın ayaklarına kapanacaklar, olmazıa kendi 
nezaretleri albnda mahpuı bulunan Sultan Muradın kuzuruna 
kadar çıkacaklar. yalvanp yakaracaklardı. 

Araplar çekildikten sonra Tacı Zerrin yattığı yerden güle
rekten kallmı11, Valde Sultana koımuıtu. Valde Sultan muvaf
faldyetinden çok •min idi. Elinde tuttuğu anahtarı uzatarak 
aildü ı 

-Kız, dedi, artik korkmayın. Hınzırların dlılerl ıökuldü.Blr 
Mat sonra ltaret oc:laıına çıkıniz, biriniz o iki fellahın odaları .. 
yanında bekleıtn. Oiılar artık bu gece kıyamet kopl& yerlerin. 
den k1pırd~1amazlar. Siz de hemen mektubu alır doğru bana 
ıetiril'llnlz ! 

Taci Zerrin : -Ferman mürüvuetl Sultanımızın! diye yer 
öptü. Yanında ayak üzeri bekllyen İkbale fıaret etti, Valde 
Sultanı etekleyip çıktilar. Koridorda nöbet tutmağa baıladılar · 
Bir aaal aonra üıt kattaki iharet odasına çıktılar, oradan Kle
aritinlD verecail lf&l'eU gözliyeceklerdi. Bakalım daga sonra 
neler olacak, gebe olduğu tevatür edilen (Gece) neler doğu

racakb? 
ikbal Arapla.ın kapmna kulak verdi : Reyhanla Abdürre

zak fçerde çapıcak uyumuılardı. Horultuları itidiliyordu. Ta
c:a Zerrin elfle ftaret etU, uyuyorlar mi diye ikbalden vaziyeti 
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anlamak iıtedi. : ikbal ayaklarının ucuna basarak az açıkta 
duran arkadaıının yanına sokuldu : 

- Uyuınuılar ! diye fıaladı, Ôyle ise genç kadınlara ite baı
lamak zaınanı gelmitti. Tacı Zerrin yukarıya odaya çıkacak, 
orada KleanUnin vereceği iıaretl hekliyecekti. 

İkbal Valde Sultanın irade ettiği gibi Arapların odası ya
nındaki merdiven batında kalmııtı. Her ihtimale karıı Tacı 
Zrrrini kollayacakiı. Tacı Zerrin odasın,. gitti. Eline bir ıam 
dan alarak tekrar koridora geldi. Oradan de çırağan Jarayi
nın en üst katına çıktı. 

Buradan Kleantinf n oturduğu evin bulunduğu tepelere ne
zaret edecekti. Tacı Zeirin elindeki tamdanı dııarda bıraka
rak karanlık odaya glrmiıti. Malum ıavkla odaya girecek olur
sa dııarısını göremiyecekti. Karanlıkta ıaray pençerelerine 
>foıtu, dııarıya baktı. Pençereden yıldız aarayındakl ıavklar 
bile görünüyor, ıeçiliyo.du. 

Fakrt, beri taraftaKleanllntn oturduiu evde ııık namına 
birreyler görünınüyoru •Koca evde tab!l adam bulunmaıın ola
mazdı : anlaıılan arka taraftaki odalarda olacaklardı. 

- Tacı Zerrinın aklına baıka ıeyler gelmiftl. Olabilir a, ken
dileri asağ!da Araplarla oğraıırlarkan Kleanti itaret odaıına 
gelerek birıeyler görmeyince gidebilirdi. 

Genç kadın ne olurıa olsun bir dçf a:ıamdanla odaya gir
meğe, malüm olan itareti vermeğe karar verdi. Hemen ıam
dani alarak pençereye doğru bir kaç defa kaldırıp indirdi, Bir
kaç defa ayni iıareti tekrar etti. Mumları (püf) diye söndür
du. Felaket ! .. Kleantinin evinden iıarete cevap veren bulun
mamııtı. 

Tacı Zerrin timdi ne yap caktı? Bırakıp asağ•ya mı ine-
ceklt? Yoksa bekliyecek miydi ? Ya ötekiler de tıpkı kondisi 
gibi iıaret vermiıte cevap alamayınca vaz gççmiılerıe. · · 

Hızı~ Bey mahallesi Haçe kadın 
caddesinde yeni 112 11 O No. dü-
kkanı müıtemil hanenin yirmi 
hi11e itibarile üç hi11e tam ve 
itibarı mezkurdan dokuz bi11enin 

1 on iki sehim ihalesinin yapılmaıı 
için otuz gün müddetle müzaye
deye konularak bin lira bendlle 
talibi uhdesinde olup kat'i ihalesi 
içra kılınmak Qzere yOzde bet 
zamla on be~ gün müddetle mü
zayedeye kondu. 

Hududu Tevfik efendinin, Sü
leyman efendinin Fevziye Hanımı 
emlaki ve yolile mahdut yüz otuz 
iki metre terbiinde araziden elli 
dokuz metre murabbaında tahtın-
da dükkanı fevkaniıinde iki kat 
kargir bina mütebakiıi arkaıında 
arsadır. Evsafı ve müıtemili.b 
zemini mermer bir koridor ve bir 
ınutf ak odun ve kömürlük zemini 
kırmızı çini aralık üzerinde bir 
kuyu ve arsada bir dut ağacı 
diğer bir kömurlük iki sofa ıekiz 
dolap dört çubukluk biri ıalaı 
muhdeı altı oda iki hala iki ara-
lık ve kiler bir tarasa olup deru-

nunda Artın Efendi tahbndaki 
tahta kepenklı bodrumlu hallaç 
dukkanında Ali efandi kıracıdır. 
Dört bin yüz lira kıymeti muham
meneli emlakın mezkur hi11esine 
talip olanlar ve . daha ziyade 
malumat lstiyenler hiasey muaip 
ki y m e ti muhamminesinin on 
nisbetinde pey akçeıini ve 926 -
9959 numaralı dosya numaraılyle 
lstanbul dördüncü icra memurlu-
ğuna müracaat ve 15 -1- 30 ta
rihinde saat on beıe kadar birin· 
ci ihaleıi yapılacağı ilan olunur. 

Üsküdar hukuk Hakimliğin
den : Meryem hanımın Kartal 
çınar maholleıinde 37 ve 38 No. 
lu hanede sakin Meıhaıırli Ah
met ağa aleyhine ikame eylediii 
talak davaıından dolayı müc:lda-
leyhln ikametgahı maç.bw oldu
ğundan istida ıureti bili. teblil 
iade kılınmıı ili.nen tebliğat icraıı 
kararôir olarak 15 gün zarfında 

cevap vermek üzre iıUdanın bir 
ıureti ve 3 ıub1t.t 930 Pazartesi 
aaat 14 günü vakti mvvakeme 
tayin ve bu baptaki davetiye dahi 
mahkeme divanhanesine talik kı
lınmıı oMuğundan müddaleyhln 
15 gün zarfında çevap vermedi .. 
ği ve yevmi muayyende mahke-
meye gelmediii ıurette muame
lei giyabiye icra olunacağı ilin 
olunur, 


