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~EMİYETİ AKVAM 
~ 

ERK" 

\1unanlılarla ınüzakere 

T .. RKİYEYE GELECEK ! 
Ceıniyeti akvanıa g-irn1eınizi istiyorlar 

Bazı büyük ve dost devletler 
böyle bir arzu izhar etmişler! 
Pek yakında .. f ürkiyeye gelecek oJan 111ühi111 

bir diplon1atın bu hususta teşebbüslerde 
bulunacağı söyleniyor 

Ankara, 9 (Hususi) 
Türkiyenin beynelmilel siyasi 

vaziyetini çok samimi ve sağlam 

gören:A vrupanın bazı büyük ve 

dost devletleri son zamanlarda 

Türkiyenin Cemiyeti akvama gir
mesi arzusunu izhar etmiılerdir. 

Düveli muazzamdan bir iki 

:tevletin aleti olan bu acip mües

esede ınüıavat düsturlarının yer 

bulmadığı sureti kat'iyede anla
t•lmııtır. 

Türkiye, hürriyet ve istiklalini 
idrak etrniı milletlerle birlikte 

Cemiyeti akvam komedisine itli· 

rakte asla bir faide hiaaetmemek
tedir. 

Pek yakında Türkiyeye Cemi

~ ğe:~ bu seferde 
ha fedihnezse ... 

B .ı arzuların Türk siyaıi maha

f ilinde müsait bir zemin ve hava 

bulmadığını itiraf etmemek im

kanı yoklur. 
Tam istiklale malik bulunan 

T
- k' hukuku düvel ve hukuku ur ıye 

. . mektebi nazarından Ce-
sıyasıye 

i kvcımda mütebellir bir 
miyet a 

yetin rnüesseıe::ıl erkanından mü

hirn bir zatin geleceif söyleniyor. 

Bu Zalin seyahatının Türkiyeyi 

cemiyeti akvama davet olduiu 
zannedilmektedir. 

Darü}f ünu d a.1·11 .. n a « 11 ı ı t:l sn rruf)) konf r :- n 

• --=9'--

- • ~<~-

Ankara, 9 (Hususi) 

Eğer bu ıeferki müzakereler 
ve temaslar neticesinde -Hüküme
timizin gösterdiği bütün hüsnü 
niyetlere rağmen- Yunan meıe
letıi ballolunmazaa hat'iyyeu mu· 
kabelei bilmisil )'ıe~dacaktırL 

kudret görememekte
kuvvet ve 
dir. 

--------·-·--------
l~uda nedir :gazeten1i, ajansını? 

Şemsettin 

Sovyet Rusya Ve Yakm şark ah
valinden bahseden gündelik organ! 

-
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·ı '"\ \ ı ı - ~'-M .. '- c •• zı a <.: ., d l r 
illi tasarruf cemiyeti idare 

heyeti ,dü.n bır lçlfma akteylemiı- birer konferan:; verllecektiı-. 
ti. ·Bn ıçtımada bugün darüfünu- l{e!->s~ n1iar \'agnlı, o . 
da aktolunacak konferans hak- Jlilli il 1 • _l l 
k d b k ı ' lr;(l[ lJl' lwmrr r . 
ın a azı arar ar verilmi•li . Mil' ' 'k . u reımyclirulrn: 

8 - k ı_ f ~ 11 ı tııat ve t f ugun ü KOD ransı Hakkkı Şinasi yeti k lk asarru cemi-
k 

a ı taserruf 1 Pi· üşat edecek NaJüye H. bir üzre devamlı afi lera a ııtırmak 
nutuk irat edecektir. Daha sonra karar v i 1 yaptırrnağa 

erm flir. Bu h t 
ilk daf a olarak halk arasında ce- rüıülrnek .. usus a gö-

uzre ıehrirnizd b 
rniyete aza kaydedilecektir. nan reısaların 

13 
K ~ e ulu-

Pazarteıi günü eski maluller 1930 pazartesi gün .. anunu •ani 
pazarında yerli mallar meıheri buçukta c. H F M~f saat on üç 
k" dil k · ' u etti l'k d uıat e ece tir. Gelecek cuma resinde aktediledek i . 1 1 ai~ 
erkeklere öbür cuma çocuklara rifleri rica olunu çtımaa teı-r. -------·'""""" ______ _ 

Adliye nıüsttşarı \ T ergiJtrin tahfifi 
ve nıüfettİşler geldi Anka 

H ık ra, 9 (Husust) 
Adliye Müsteıarı Fuat Beyle a lan alınan ver....:l . 

f 5• erın tahfifi 
dört Adliye müfettiıi Islanbul İcra elra ında birtaknn t 

d 
asavvurlar 

dairesin e muamelatı tesri için mevcuttur. 
tetkikat ve teftiıatta bulunmak- ~-~_..~~...-~ .... ~-"""-, __ -------

d 1 
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Kuraklıkta•\ sonra : asKını i • • 
Dareuelam "Tanganika 8 (A A) • ve Atı• s - : 
Bir müddetten beri dev:m eden 5 uavı : 
kuraklık nihayet bulmuştur. Ga- .: Hadisesi : 
yet tiddetli surette yağan yağ- • e 11 

murlar birçok yerlerde suların : tefrikaınızı :muntazam k· : 
taırnaı b d an la ıp 11 

ına ıe ep olmuı demir- : e iyormuıunu? : 
~ollar münakalatının i~Uzamını • • 
ozmuı ve dolma yerleri harap : (~YTJAN) /Jey bugföılerde tari/ıi : 

etmlıUr. : te[rıkamı=ııı en lıeyeccuılı kısm : 
• • . llla B l . • !Jer.ıuştzr. : 

e grat sıs altında : ... : 
8 l • Çıragan Sarayı baskını için • 

BüUin felilr 2: grat, 8 (Ab.A.) ; son tertibatının nasıl almdıiını 1 
saatten eri • b 1 k • 

kesif bir siı tabakaıı altmda bu- ... u aca ıınız. : 
luıunaktadır. •••••••••••••••••••••••• .. 

, r ,. ..._ 
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Tıirk··Y wıwı 111ıı:al.N • ılmı im sPfcr w ·
licelı>rulirmc!Je /;cu·cır ı~r:·mi~. ol~ı! lı11· 

Sovyet Rusya ile yakın farl· 

ahvalinden n ralardaki siyasi iç

. - ve milli istiklal lınreka tle
tımaı 

üzerinde daktilo ile yazılmıt bir 

kaç havadisi ihtiva etmektedir. 
kılmrJimi.zitı /iarıçıye \ c/,ılı 

Tflv[ik Wişlıi Bey 

Hüsnü niyet Te siyasi sami · 
miyetten anlııınadıkları tahak
kuk eden Yunanlılara kart• her 
hususta çok ıiddetli hareket olu-

nncakbr . 

'T'adılat yapılacak _ 
j\nkara, 9 (Huıuıı) 

İrtiıa kanunu 1ıy1hasının mecliıte 
teıekkül eden ıııeınurin muvak~a~ 
encümenince tadil edilecegını 

haber aldım. 

Bri .. ·an·.l hed·ye verdiler 
La hey, S (A.A) 

Birkaç f elemeııkli bugün saat 19 

da M B · .ı'a F elemengl ziya re-. rıantı · 
tinin bir batır~ııı olmak üzere 
güzel bir hediye vernıişlerdir · 
Hediyeyi takdim eden heyetin 
rci&i M. Soesmzm cihan sulh unun 
büyük nazımı haklı.1nda hissedilen 
takdir ve hayranlığa tercüman 
olmuıtur. M. Briand, heyete te
ıekkür etmiı ve bütün müıkölata 
raimen nikbinliğinln ve muvaff a
kiy~t hakkındaki imanının zerre 
kadar sarıılmamıı oldufunu beyan 
etmlfUr. 

. d bahsedildlğ ini baılığının 
rın en 

l d bildiren bir broşür her 
atın a 
gün matbaamıza gelmektedir. 

imtiyaz sahibi ve Mes'ul {mii
düru isimlerinin tasrih edildiiine 

bakıhrsa bir gazete olması lazım 
gelen (odlu yurt) küçük bir kağıt 

--·-------

Fakat birtaraftan paraMile ıa
b\mayıp ta meccanen tevzi edil

mesi, difer taraftan da kendi 

hakkında (organ ))ahirini kullan

mıı olan ( odln yurt) lıakkında 
fU satırları yazmaklığımıza amil 

olan ve serlevhamızdaki suali 

sormayı faydalı bulduk. 

İldısadi projede İzmir için de 
a ıühirn vaLifeler ayrıhnıştır 

İstihsal kabili
yetimizin tezyidi 
huBusunda tedbir, 
ler alınır ve esatı

ltır hazırlanırken 
İzmir mıntakasına 

ait olmak üzere 
.mühim şeyler dü

oünülmüotür. 
Bilhassa incir' 

üzüm, zeyfin~ağı, 
zeytin tılihsalatı
nın tezyidi hak

lktısmii pmjtılr, !Jı>re/,· mrrke:ine qt!rek mwtahır.mıa 
mii/:im bir uıı:ı{c fl!Jlllwı 1=111ircl;,11 bir mım=ara 

kında esaslı netkikal yapılmıttır. Bu tetkikat esnasında muhtelif mın

takıt.ların azami lstihsal kabiliyyetleri tetkik ve teSbit olunmuıtur. Bu 
ıuretle hami istihsale doğru ciddi ve kat'i adımlar ablacaktır. 



Sahife 2 

Açık saçık neşriyat ve Cumhuriyet 
Hükumeti 

Beı on gündenberi ( Yarın) ın 
açık ıaçık neıriyata arıı müça
cleleye girittlii malumdur. Hatta 
geçenlerde bir makale ile bu neı
riyat üzerine Hükumetin dikkati
ni celbetmlıtik. 

Takdir ve ıitayiılerle kayde
dtlmell ki, bu husustaki acı ten
kitlerimiz, umum mat!>uat mü
dürlüğünün gözünden kaçmamıı
br. Matbuat müdiriyetlnin fU him
metine Türk okuyucuları ve Türk 
aile babaları namına tefekkür 
olunur. 

Matbuat Müdiri · Ercüment 
Ekrem Bey Dahiliye Vekaletine 
yazdığı bir tahrirat ile V ekaletln 
Adliye ve Maarif V eklletlerile 
milıtereken harekete gelmesini 
rica etmittir. Biz burada mesele
nin Veklletlere ait kısmı ile 
me11ul olacak defiliz. Onu ait 

olduiu resmi makamlar elbet 
layık oldutu veçhile karıılayacak
lardır. 

Yalnız Matbuat Müdiriyetinin 
meı'eleye vazıyet etmesinin halk 
berinde yapacağı iyi teıirleri mü 
talea etmek niyetindeyiz. 

Ercüment Ekrem Beyin tah
rirabnda da teırih ettifl gibi, 
mes' ele birtakım gazetelerin 
ıırf menfaat ve sürüm kastde hal
lan saf ve nezih hislerine aykırı 

reılmler ve yazıla:r neırettikleri 
muhakkaktır. 

Hakikatte iıe bu mecmua ve 
ya ıazeteler, yapbklan çirkin ha
reketlerle bilmiyerek aıla farkı· 
na varmayarak aklı batında olan
lan H6ktımet aleyhine tahrik et
mlf oluyorlardı. Çünkü çok Aml
mt 16ylemek icap edene, Türklye
de (Cumhuriyet) çok yeni bir ıekli 
idare idi. Bu idare kuruldufu za
man, menfaatleri bozulanlarda 
buluıwıak tabii idi. İtte bu züm
re fırıat buldukça her önüne ge
len yerde zaten yeni tekil aleyhin
de aöylüyor, ortalığı, bulandırma
ia çahııyordu. 

Cumhuriyetin bir ahlikıızllk 
bir dinsizlik ve hulasa her kötü
lüfe memba olduğu için için ıöy
lenlp duruyordu.Bir zamanlar (Ll
ylldlfl) istedikleri ıekilde mana
lara yoranlar bulunduiu gibi .•• 

Halbuki, bütün ,bunlar haki
katte aykuı idi. Cumhuriyet ne 
namuaauzluk mürevvici, ne de 
dinıfzlik hamiıl idi. O, sadece 
herkesin hürriyetine karıımıyan, 
memleket de mutlak bir hürriyet 
cloiurmak ve yaıatmak fltiyen 
f aziletkir bir gaye idi. Ama bunu 
ten tarafından anlayanlar, cum
hurlyeU bir bafkalıklar içinde 
karıılamak lıtemiılerdl. lıte aııl 
in. riyaklr adamlar herteyi berbat 
ediyorlar, berkesden ziyade cum
lnut,etçillk iddia etUkleri halde 
onu lllllletin ıözünden düzerecek 
nelcaclar fazayib vana, yapmak
taa ull çeldıunfyorlardı. 

İtte o za valblar, her devirde 
huu IDeafaatler temin etmefe 
alıtbklan teJleri biiUin ifrata ve 
tefnUle C\llllhurtyeUD faziletli ın
l&lalJetklr omuzlanna )'(ildemek-

tde.ut çt1'iı;ı11fyorlardı. 
Cambunyet, geli ç kızları f uhr ~" eden bir feY deflldir. 

a t en cahil ve mutaaaaıp sof-
tal~rın bile yap&1111yacalJan kö
tülükleri ldraldan yalnız men-
faat dGtilnmekle meıaul bu riya
kar camhuriyetçller ( miibQ ) 
ilin ediyorlardı. Ahllk, fazilet 
içtimai terbiye namına kartılarına 

çık mağa cesaret edenler Hoca 

\ ruhlu .•. ıofta ... Dinci! .• ve ilah ... 
pabdç kadar balgam atmaktan da 
çekinmiyorlardı. Bunu itidenlerde 
ya... Demek cumhuriyeti idare 
icabı böyle imiı!? .. Diye susuyor
lar, yahut cevap vermiyorlar
dı. Çünkü yeni inkılap devresinde 
bulunulduğu için korkuyorlardı. 

Beri tarafta da öteki gafiller 
tapar göründükleri cumhulf°yeti 
buz gibi soğutuyorlardı. Hakikat 
böyle midi ? Gumhuriyet herke
sin aile çocukiarının safiyeti ve 
masumiyetinden istifade etmesi
mi demekti. Şphesiz yüzbin kere 
hayır! .. 

Hulasa bütün ıu yanllı anla
yıı ve sakat görüıler memleke· 
Un ahlakını pek derin uçurumla
ra sürüklüyordu. Cumhuriyetin 
Tabii olarak serbest bıraktığı mu
hf t bir hazımsızlığa ugramııtır. 
Hatta istifra ediyordu. 

İıte bu arada matpuatta (hep
si değil tabii ) bir takım men
f aatcılar türemişti. Yahut ürem.f
ti. Bunlar da meseleyi elleri uzan
dıgından ziyade körüklemeğe 

baılamıılardı. Bediiyat diyorlardı, 
müstehcen resimler basıyorlardı, 

Sanayii nefiıe inamına yayğara

sını ver ediyorlardı. herıe

yi meydanda oflanlarla ha
ya edilecek yerleri yapraklı ka
dın resimleri basıyorlardı. Daha 
ileriye gidenler de yok değildi. Bu 
gidiıle Türk Matbuab ele alına
maz bir kollekslyon halini ala
caktı. Bunlan gören halk : zahlr 

Cumhuriyet bu olacak! Diye taham
mül gösterlyord~. Ne kadar yazık 
ki, babıedilen'C açık saçık resim
ler genç ve bakir ruhlu mektep 
çocuklarının harimlerinde y2r ya
pıyordu. 

Hükümet buna daha ziyade 
seyirci kalamazdı. Nitekim bir 
kaç gibıdenberi de meseleye pen
çesini atmıı bulunuyor.Demek ki 
( Curıhurlyet böyle ıeyleFi asla te
cviz etmiyordu. Müsamaha et
mit olsaydı tabı! ıüküt edet, mü
dahale etmeğe lüzum görmezdi! ) 

Biz ıu meselede Cumhuriyetin 
namile beraber masum Türk ço
cuklarını kurtarmağa muvaffak 
oldu isek ne mutlu! Dahiliye Ve
kili Beyle matbuat Müdürümüze 
memleketin samimi minnetlerini 
arzederiz ! 

AUJJ• VW ~; 

Bozuk yiyecekler 
ŞehremaneU geçen kinunu

neYvel ipUdaıında 3 kola ayırdı

ğı teftıı heyeti le yiyecek ve içe
cek satan yerleri umumi bir tef
tite tibl tutmuıtu. 

Teftit kollannın aldıklan nu
muneler, Emanet kimyanesinde _ 
tahlil edildikten sonra, bozuklu
iun derecesine göre satanlar ve 
muıtabıiller cezalandınlmııtır. 

Bu teftitat neticesinde 435 
numuneden 2 7 5 numune iyi çak
mıı 165 numune de bozuk zuh6r 
etmtıtir. 

Yiyecek maddeleri arasında 
tayanı dikkat olanlar v•r.12 taban 
helvaıı numunesinden 1 O numu
ne 46 un numunesinden ıs, 53 
ıade ya~ numrnesln 'en 31, :rn 

macun numunesinden 15, oO sucuk 
numunesinden 31, 16 pastırma

dan 9, 7 kavurmadan 7 r.ide. 10 
kırmızı biberden 7 ıi, 4 sirlceden 
2, 4 karabiberden 2 numune bo
zuk çıkmııtır. 

YARIN 

Ernanette bı,zı nıaa~laı· 

Tenkih ediliyor 
En1a net bütçesi bizzat 
Vkalet tetkik cdivor 

.J 

Şehremanetinde haren tatbiki 
münasebetile kadruyu ve maaş
ları bizzat dahiliye Vekaleti tet
kik etmektedir. Şehremini mua-

1 
vinleri yüzer lira maaf almakta 
idiler.Dahiliye Vekaletinde müdü
rüumumilerin ınaaıları 90 lirayı 
geçmemekte olduğundan Emanet 
muavinlerinin de maaşlarının 90 

liraya tenzili kararlaıtırılnuştır. 
Emanette erkandan addedilen 

müdürlerin maaşlarile bilumum 
memurların da maaılarından bir 
mıktar tenikihat yapılacağı zan
nedilmektedir. 

Avcılar 
,. (• -

Bilecik civar; na &itnıt ği 
düşünüvorlar . 

Bu sene avcıların hiç memnun 
olmadığı bir senedir. Uz1m müd
det açık gilıneal avcıların itini 
bozmuıtur. Bu ıene Çekmece ta
rafına bol ördek düımemiıttr. 

Kar yainıadığı için domuz avı 
da olmaınııtır. Yalnız buaıünlerde 
Çekmece civarına bir parça Ma
car ördeği düımüıtür. Bundan 
bir kac gftn evel de Kilyosa bir az 
Tuna ördeği ıe1nıiıti. Fakat bütün 
bunlar avcıları hlemnun edecek 
ıeyler değildir. 

Avcılar Çeknıeceye gideb!lmek 
için sabahlan erkenden kalkmağa 
mecburdurlar. Şark ıtmendlfer
lerinin ilk treııı ıirkeciden ıaat 7 

de kalkıyordu. Avcılar cemiyeti 
ve avcılar daha erkeu tren kal
dırılması içln fark 1ımendüf erle
rine müracaatta bulunmuılardı · 
Jdare gördüfG lüzum üzerine ilk 
treni bir kaç l(indenberi saat al
tıda kaldırnıağa baılamııtır. 

İstanbul Civarında bol av ol
madığını anlıyan av meraklılan 
Bilecik civarına gitmeğe karar 
vermitlerdir. Bu giinlerde bir avcı 
grubu Biledkte .Mekece denilen 
bir yerde keltJtk a'11Da gidecektir. 

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

«l{tsili Ay» davasi 
"Resimli Ay,, ınecmuaıın da 

çıkan(Köyüınde ne gödüm?)isimli 
yazıdan dolayı ıkiııci müıtantik
likçe yapılan tahkikat neticesin
de tevkif olunan teryiyei bede
niye kuraundan Emin Türk Bey 
hakkiııdaki tahldkat ikmal edil
me~üzredir. 

"••••••••••••••••••a•liiı••••••••••••••••••••••••••••••ii• 
5 Ecnebi matbuat hulasaları ve teigraflar 
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l~dgard kine kurtardan11yor! 
_,_ 

Yavz~ lır:1vaş ı>ataAn zırtılinjaı yc:ılnıı 
cr~r~~ ~~eriie baca~arı ı::;erünüysr! 
Paris, 9 (A.A) Fena hava 

tekrar baı gösterdiğinden EdgarJ 
Kfnet zırhlısının tahlisinden 
ümit kesilmiıtir. Zırhla yavaı 
yavaı batmakta olup yalnız di
reklerile bacaları gözükmektedir. 

l{ruvazör n1ahvol<lu! 
Oran, 9 (A.A) Edgard Ouin-

net kruvazörü gittikçe ıuya 
batmaktadır. Saat 10 da ı 
arka güverteyi kaplanuı bul 
yordu. Denizin ıalantılı o 
kotarma ameliyabna mani 
maktadır. Ha va raporları bu 
ce bir fırtına olacağını bildirm 
ted!r. Kruvazöre mahvolmuı Dil 
zarile bakılmaktadır. 

- ------l)ört anarsist vakaJandı , ~ 

Niı, 8 (A.A) 
Nıı havalisine dehıet salmak 

maksadile yapılan suikastların 
failleri oldukları zannedilen dört 
ftalyan anarıisti tevkif edilnıiıtir. 

Bir can1i 'ıkıl<lı 
el 

Kahire, 8 (A. A) 
Çok eski küçük bir cami bir

denbire yıkılmıf. Enkaz altında 

kalanlardan üç kiti ölmüı diğer 

altı kiti de yaralanmııtır. 

Çetin siyaset 
Veliniton, "Yeni ZelandanS(A.A) 
BaıvekiJ M. Vard birinci Kanu
nun 30 unda Apya da: çıkan ka
rıııklıklar neticesi olarak yeni 
Zelanda hükumetinin Samoa ıeh
rİnin idaresinde daha çetin bir 
siyaset takip edeceğini bildirmiı
tir. Jçinde bir deniz tayyareıi bu
lunan Dünedin kruvazörü Samoa 
ya gitmek üzre bugün Auckland 
Oklani den hareket etmittir. 

İşÇiler hakeme gidiyor 
Melburn, 8 - (A.A.) 

Avuaturalya maden iKiieri 
federaslyonu k6m6r ocakla.., ihti-
lafının halli içf n ocak ıahiplerile 
maden amelesi murahhasları ara
ımda bir içtima yapılmasını temin 
maksadile hakem mahkemesine 
müracaat etmlttir. lıçiler bu kon
feransta verilecek kararlara iki 
tarafın da riayete mecbur olma-
11nı ıart koımuılardır. 

I~ir n1ahkun1iytt kararı 
A Moskova, 9 (A.A) 

Ali divan sabık Paris Rus maı 
lahatgüzarı olup sefarethaneden 
kaçmıı olan Beasodofskiyi ihtilas 
cürmile giyaben on sene hapse 
mahkum etmif tir. 

Romen elçiJiklt ri 
Bükreı, 9 - (A.A.) 

Ga11eteler hükumetin vatikan ile 
Ankaradan M. Commene ve M. 

Hay]; karışık bir iş! 
Pariı, 9 (A. 

Kraisel namında bir Romany 
ile madam Cuinkaivicz namın 
bir Lehli ve Koplenho namın 
bir Ruı bir kahvedt.n çal:ark 
gürültülü bir münakapya girl 
mitlerdir. Bunlardan ilk ikit ı ot 
mobile bindikleri ve gürültü)."il ift" 
den polislerin vak'a mahr.llfn• 
yetittikleri esnada " tomobil için• 
den revolverle ateı edilmit ve 
kraysel yaralanıp ölmüıtür. Miıt 
-.effa ölmeden evvel bizzat !<ell"' 

diıinin ateı etmJı olduğunu ıöyl 
mittir. Polis tahkikat icra etme 
tedir. 

l. .. evha ticart:ti 
Tütün inhfıar idaresi tüt 

satan dükkanlara konulmak 
her bayie birer tane livha te 
etmiıtir. Emayye olarak yapı 
olan bu lavhalarda " Tütibı 
ılgara n yazılı bir,ıabr varciı 
Her tütüncüden bu livhalar 1 
" aooo ,, kuruı ücret alınmakta 
81. çOk 9l&ncGier " 50 
beyte ki)'lllett ohft.,tttt ini" lavh 
ları almamak istemiıler, f 
kendileri tütün vertlmeyecd\ 
tehdidi ile karıllaıınca " 8 ,. llra~ 
verip lavhalan almak mecbdi 
riyetlnde kalmıı lardır. 

Tütüncüler aldıklan 
kullanmaktadırlar. 

«Kars» 
Karata "Kars" isimli bir ıaze 

intiıara baılamııtır. 

Bir n1acldt:ye iJa ve 
Atideki kanun liyihaıi V ili• 

yete tebliğ edilmiıtar. 
1 - Hukuk uıu1ü muhakeme

leri kanunun 5 7 3 cü maddeıill• 
aıağıdaki fıkra ilave edilmtıttr. 

"Memuriyet vazifesini yap-

Dün gerek EJııin Türk, gerek 
mes'ul miidurii Behcet beyler 
birer istida ile ıoüddeiumumiliğe 
müracat ederek buruımalarını 
iıtemiılerdir. 

Mitilineu elçilikleri için agreman 
istemiı olduğunu yazmaktadır. 

emakta ihmal ve teraht gösteril· 
meıf veya kanuna göre verilell 
emirlerin makbul bir ıebep ol· 
makıızın yapılmaması". 

Bu talep kabul edilmiı olduğu 
cıheele l:.min 'fürk ve behçet 
Beyler Dıiiatantfkliğe çıkarak bu
luımalan yapıt.cak ve bu buruı
nıaya kanunen ınücldeiumumi de 
ittirak edecektir• 

Emin Türk ve Behçet Beyler 
duruımalarında kendilerinin tah
liyelerini ve gayri mevkuf olarak 
tahkikatın devaın•m talep ede
ceklerdir. Bu buıus hakkinda 
mGddeıumumflliin de mGtaleaıı 
allndıktan sonra müıtantiklikçe 
bir karar verılecektir 

Bir darp davası 
Galata gilllırilsil müdürlerin

den Nimet Bey aleyhine müfet
Uılerden Sıddık ve Recai Beylerle 
muayene memuru İbrahim efendi 

1 
tarafından açılmıı olan davamn 
muhakemesi İzmirden bazı evra
celbi için talik edilmiıtir. 

Lokanta gazino 
ve aile dans salonu 

Sabaha kadar muhtelif 
eglenceler ... 

ınuzik ..... dans ..... variyete numraları ..... vardır. 
Hergün saat 18 den 24de vo cuma günle~i 14ten 
24 de kadar daps, muzik ve her nevi eğlenceler 
vardır. 

ratbet• Müdiriyet•miz muhterem müıterllerinden gördüfO 
teşekkürler eder ve her an teıriflerfne fnUzar eder. 
~~~~·~~~~~~ 
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Şık bir 
bi 

Kibar bir hanım bir hammala 
mini mini bir çocuk vererek or
tadan kll,} bolmuş tur. Mesele hak
kında yaptığımız tahkikattan al
dığımız neticeyi yazıyoruz . 

Evvelki gün Bnsmanede çok 
ı:k ve çok temiz iyinmis kibar 
bir hanftn kucağınc.n )eni do muv 
bir Çocuk geçerlccn yor nluk 
eseri gösteriyor. Basmanede her 
v k' a ·ıt mevcut hamallardan bi-
rini çağırıyor. Kucağındaki mini 
mini yavruyu bu hamala veri
yor. Bir müddet beraber yürüyor
lar. Hamala emeğine mul-abil 
bır de lira veriyor. PcJiİD ve dol
gun ücret veren bu hanım için 
hamal canını fedaya amadedir. 

Kibar henım hamala dl yor
ki: 

- Ben furada bir yere uğra
yacağım. Sen beni biraz burada 
bekle. 

Hamal kibar ve semih müş-

BU ADAM KiM? 
----~~-------

8 i r açı <göz 
Baskasına oelen 2(,() 
lirayı post~~lan aldı? 
Posta Havale muamele daire

sinde mühim bir sahtekarlıl. vak
ası olrnuıtur. 

Mercanda ot\lran tüccar Hamdi 
Beye üç gün evvel Akhfsardan 
2000 lirıılık bir havale geli}or 
fakat bu ha,ale geldiği vakit Ha
mdı Bey Akhısara gitmiş bulu
nuyor havaleyi alan müvezzi 
Hamdi Beyi 'erinde arı1 or tabii 
bulamıyor havaleyi Alt B y na-
llU b' . l 
a ırıs ne imza mukabilin-

e verı,.or. 
Mea' ele bund 

Yor bu 2000 ı· an sonra baıh-
yor fakat k" . ıra Postadan alını
d ğ ıtnın tarafından alın-

ı 1 nıeçhul. 

Diğer tar ft A 
Hamdi be a an khi sara giden 
diilni ö y ~aınına 2000 lira eel-
dö lrenınce tek:rar ht nbul 
ao:.üyor. Keyfıyett Postaneden 

yor. 

Poata p l aranın a ındılmı ıo'"yl" yor h u-
avalcyi Alt Beye veren 

posla müvezzıt çağırıhyor. Tahld-

hd"Ie 

erle çocuğl n 
p a ı 

terisine cl'nden geld' d kadar 
nezaketle c vap veriyor: 

- Olur hanım efendiciğim 

olur. 
Kibar hamm ayrılıyor, ham

al belliyor. Aradan dakikalar 
geçiyor, saatler geçi} or. Nıhayet 
ı:f hamd vaziyetten şüphe edi

yor. Ya gelirse diye bir müddet 
daha bekliyor, Fakat kucağında
ki çocğun sabrı tükeniyor ve zaif 
sesile a lama:S.a. ba§hmıştır. Za
vallı hamal bir müddet te çocu
ğu ıwutma.ğa çalışını~, nihayet ı 

çocu lu ba~a çıkamamış v~ kibar 
1anırnın geleceğinden de ümidini 
ke ercll pulise müracaat etmi .. 

rv etruk çocuk polıs tara md~n 
Çocuk yuvasına teslim edilmi{ıltr. 
Çocuğu terkeden kadının bir na
mus rnrbanı olduğu tnhmin edi
liyor. Yapılan tahkikata rağmen 
vaziyet benli? müphemf yet içinde-

_ c!_:: (Yeni Atar-İzmir) 

!_OGAZLAR KOMİSYONU 

oplana' ad;! 
) • "< 

\'asıf Pş. ltah·an 
ver ~htinin dürrü~nünc ....., 

da' etli<lir 
Boğazlar komisyonu dün top

lanacaktı fakat reis Vasıf P§.nın 
ltalya V cliahtinin dijgününe d;ı
\•.etli bulunması bu içtimaın tehi
rınc sebp olmuştur. 

Komisyon içtimaı bu çar
şamba giınü yapılacaktır. 

., 1 ~tı . a progran11 
istihsal erogramı önümüzdeki 

hc-.fta içinde ikmal edilecektir. 
Program her §eyden evvl acil ted
birleri tespit etmektedir. En fazla 
paramızın hdrice gitmesine scb_
biyel veren ecnebi emtiasının 
memleketimizde imali güç olmı
yanları için fab.:ikalar tesisi mu

ı kadrrerdir · Bunlar tespit edilmelc:
te ir. 

yapılan tethikler bu suretle 
turulacak f abrika!arın ekserisinin 

t1rulma masrafını p k - b· 
nı d e n... ır za-

a.n 8 inıalatlariie t · 

YARIN 

4000 liı·alık Paket 

uş! 

A) uuı posta nıu<lürü bu 
pu rayı ödeyicek 

Aydın postanesinde yapılmış 
olduğu ıddia edilen 4 000 liralık 
bir sui istimal tahkikatına gitmiş 
olan merkez posta ve telgraf ida
resi mürakıplerinden Rasim bey 
İzmire avdet etmi~ir. İddia olu
nan 4000 liralık sui istimnl mes
elesi etrafındaki malumat şudur: 

Aydın posta telgraf müdürü· 
Sabri bey bankayaya yatırılması 
icap eden 4000 lirayı bir paket 
yaparak postaneden çıkıyor. Ne
dense parayı bankaya yatırmak 
fikrindC>n vaz geçerek tekrnr pos
taneye dönüyor, elindeki paketi 
masacınının üzerine bırakıyor ve 
posta muamelatı ile ıneşgul olına
ğa başlıyor. Bu arada içinde dört 
bin lira bulunan paket ortada 
kayboluyor. 

Müfettişlik tarafından yapılan 
tnhkikatta da bu neticeye varılmış 
ve işte b'r sui istimal olmadığı 
tespit edilmiştir. Müdür Sabri bey 
z1yaına sebep olduğu 4000 lirayı 
üç ayda ödeyeceğine dair idare· 
ye noterlikten musaddak bir senet 
vermiştir . 

~-------

attı ı? 
Bi~ ~ eJJ·enli l{ayboldu 
İzmire gitnıek üzere Edremit

ten hare' et eden ÇJrR hamuleli 
Kül ismindeki büyüle bir yelkenli 
azamı üç gün zarfında İzmirde 
b1 lun ı lazımgelirken aradan 
on gü :ı ~ ·ı · uzun bir zaman aeç
tlği lı. -l "'nü~ gelmemiştir.Yel
kenl uin Edremit açıklarında dal
ğayn tutul p battığı tahmin edil
mekted 'r. 

Sa hık< lıl .. 1 r garsonluk 
edtn1iv<::c lder 

J 

kat y~pılıyor. Fakat hiçbir netice 
vermıyor ve müve:ıziin havale 1 
verdiği Ali Bey bulunuyor neJe 
paralari. 

~ini göaterınektedh'. emın edecc-

1 ran - \~t , 1 1 
İ ın ı " n1uı ~ c'eı1 t• ran ( 1 

Polis müdiriyeU istanbul ve 
Beyoğlunda bütün gazino, bar 
ve birahanelerin sahiplerile bütü..rı 
erkek ınrsonlarınm sabıkaları 
olup olmadığıntn tahkiki ve bir 
defa parmak izlerinin tesbiti için 
bunları polis ikinci ıuhe parmk 
izi imanına sevke lcarar vermif
tir. Dün 50 den fazln ğazinucu 
ve garson ildnci §Uhenin parmak· 
izi kısmına gelmiıler ve sablka
ları olup otrnadıgı tetkik edil
mi§tir. 

Emin önü polis rnerk zi bu is

le me~guldür. b l alım bu tahki
katın 5onu ne olacaJc?. ..... 

1'1ısır S fiı i gcfr i 
Mısır Sefiri Rntip paım dün 

Köstenceden ıehirimize gelmiştir. 

)' t deri d ği. ilet.d< 
Rüsumat heyeti leftı iyes'ne 

mensup müfettişlerden lst"tıbul 
1zmir, Mersın e '~" b 

J ar 700 
mıntakaları ınüfctt ler'ı n n lCr-
lerl bu ay nih yeUndt> te~oil 
edilecektir. 

ve Yunan h-1 A 

arasınd d u turnetleri 
a aimi rnuhad 

rulc ve t1 enet, gGm· 
mı~ idi Bcaret nıuahedesi hazırla

. u muahed · . 
mesi · ....t L enın 'tnza cdil-

ı\-•n ondrad ki i 
şah hükumeti ta af ran sefirine 

1 l'a mda ı:ııezu . 
ve sa ahi:>·et ve .1 . · nıyet 

rı rnı~tir. 

~ 1 uftadct ~ ,) \ aI~'·t 
n bir İınftn. f c 

mizde 95 poJ·a kz;-r ında şehri-
ı va ası olm 

Bun · r nıeyanınd ustur. 
cerh, 2 f}olise h ka 5\ sirl.at, 12 

a aret 9 intihar 1 kız k ' Yangın 

l açınna, 9 otom bil 
.. azusı vr.rdır H . o 

r ı ·u . . ırgızıık vak' alnrı-
' rı e Geri tl 

mı ·J ı dır • J'w ~~~ e yahı.lan-
' 1 • _ı _ l r ıne-s ann•da 

' c•w arı yaral 

1
-.:~:~ eı.,-v-ıı;..•"''°v• •~· ~ 

_vefot etıntıı,lerdir. arm tcs'rile 

"YARIN nIN GEN vi..ı ·.K. -SA :.. ~~ - -· 

Memleketin münevver genç

lerinin fikirlerine, mütaleala-

rına ve hayattaki görü§lerine 

tamamen makeı olacak olan 
~u ıahife munhaııran genç
lığe tahsis edilecektir. 

• Mıi11et1lJe1 qenrfrrin l· ti' fi 
~ • ı .ıymt· ı ı-

~ ku· .v'~ ııcı:ılnrmı lıall·ımı-a lamimaf, 

• VP ~slıdntla.ı ı iııldmf ('l/iı mt•l ir111 bzı l sulııf eıııi:; UfJyoı u • 

. . ~. . .. 

~u ~ahifede {edebA, iktisadA 
içtımaı t ·hi f ı, , arı , elsefi ve il A ) 

yazılar bulunacak b a .. 
ve uyazılar 

munhasıran gençle"iıı· kal . 
d • emm-

en çıkacaktır 
Yarın bıı il bbM ~ .1 fin lJ • usu ı c memltl.e 

{Jrnçlı!Jm. P<>/, =iyade. a[(ıkadar 
ola( a!Jma kanuıiı 

İlk aabiferniz. için hazırlıkla
rımız bir iki gün iç· d bit 
C kt

. ın e e .. 
e ır. 

Dlin yapılan muayene netice
sinde evelce sabı,kaları olduğu 
anlaşılan harsonlar ve gazinocu
lar çıkarsa bunlar icrayi san'at
ten men edileceklerdir. 

Bu fc.ııc fazla pançar 
vetistirilecck . ~ 

Bu sene pancar zcr'iyatının 
50-60 bin ton oalabileceği tah
min edilınekt~dir · 

Bu Euretle y:::d.i yüz vagon 
kadnr veker fslihs~ 1 eJilebile
ccktir. 

Geçen me"5imdc bq bin ton 
~eker elde edeJl Alpııllu fc:..bri!.a
sı istihsalatııı• arttırmağa çn
h§malmıdır. Alpullu fabrikasının 
sekiz b:n ton işliyecek bir kudreti 
vardır. 

Türkiye şl-.cr ihtiyacı 5-; bin 
ton olduğuna nazaran önümüz
deki mevsimde her halde ihtiya
cın beıte bir buçuğu temin edil
mit olacaktzr. 

Oton1obiHerin kontrolü 
de\ anı edeceknıi? 

Seyrüsefer merkezi dün de 
bırçok otomobilleri kontrol et
mlıUr. 

Sahife S 

Afvon ihracatı yaptığınıız nıeınleketler --
11 s ıe memleketimizden 
sandı afyon c karılmıştır 

Anadolunun afyon yetişen 1 Mısıra 19639 kilogram 571 ,-
muhtelJf mıntakalarında geçense- 079 liralık 

ne çıkan afyonlar hakkında tutu
lan bir istafistike göre 6000 san
dık afyon istihsal edilmiştir. 

Bu sandıkların beherinde 75 

kilogram kimyevi afyon yahut 
sahi 68 kilogram vardır. Bu sene 
1, 000, 000 kilo kadar afyon yetit
mektedir. 

Halbuki Çinde senevi 30 mil
yon kilo afyon çıkarılmaktadır. 

1924 - 1925 -1626 senelerinde 
tutulan bir is'tatistike göre memle
ketimizden harice çıkan afyonun 
miktarı bcrveçh · ntidir : 

Fransaya 17~,720 ltilo afyon 
4, 703,870 lJraiık 

Holandaya 20,302 kilogram 
afyon 465,763, 

Amerika ( Cemahiri 
kaya) 20,669 kilogram 

liralık 

mütteff-
624,320 

Alme.nyaya 1 S,51 G kilogram 
İngiltereye 13, 101 kilogram 

888,858 liralık 

Yunanistana 4735 liralik 186 
81 O liralık 

ftalyaya 1,878 kiloıram afyon 
85008 liralık. 

l 
Belçikaya 280 kilogram 9785 

irahk 

Rusyaya 200 kilog. 6.400 liralık 

1
. Avıısturyaya 74 ktlog. 2.112 
ıralık 

Yugostavyaya 20 kilog. 600 
liralık 

Diğer ecnebi memleketlere 
1007 kilog. 29,000 liralık 

Bunların mecmuu 1926 sene
sinde 266,041kilo7,451,266 ltra-

ıltk 1925 senesinde ise 202,663ki
o 1200122 liralık 

19 24 senesinde iee 858019 ki
log. 4,185,100 liralık afyon hari
ceçıknuştır. 

p LlS HABERLERi ) 
.... SIJEE 'HfM sen HM E • -------

akt al Tufanı öldürdüler 
DlllltD 5 MınıR.+M'Bi'9tS'AW'~ 

Garson Aslan cinayetten sonra tesliın olnıustve 
tc vkıf an eye g<>nderilınistir ~ 

Evelki gece Üsküdarda Baglar baıında b~kkal Tufan efendi 
gazinolarda garson Aslanla kavga etnıiıler, Aılan rövolverle Tu
fan efendiyi üç yerinden ağır ~urette Yaralıyarak kaçmııtır. 

Tabanca sesine koıan polıs mernurları Tufan ef~ndiyf kanlar 

b . d. ile hastaneye götürür} k f içinde ır se ıye er en yaraların lesfrile ve at 

etmi!l ve ölmezden evvel .!ıddsl~n tarafından vuruldugnu ıöylemittir. 
w 1 ~d· mu c um11nı. Bu kanlı 11:1 ıseye ı muavini Şükrü bey vazıyet 

ederek tahkikata baılanmıştır. ' 
Firar eden carih Aslan po.!G ıerkezine gelip teslim olmuı 

tevkıf edilmitlir · 

* Sustalı çakı i]e 
Eminönünde postane arkaun-

b elki gün Feyzi iıminde 
a evv . . 

. k ttiği zevcesi Hüsnıyeyı 
birı ter e 
sustalı çakı ile yaralamııtır. 

Gt lin elbisesini a ln1ış 
Ayvansarayda Atik Ali pata. 

da oturan Şahber hanım evde o.1-
madığı sırada hır"ız girmf ı gelın 

lb. esile diğer eıyaıını çalmııtır. 
e ıs . d b' 
Şüphe üzerine Ahmet ismm e ı-

ri yakalanmıttlr. 

yaralan1ış . . . 
Heı11şe rısı nı 

Bayazıtta Kırkçeımedeki ~a
h ile kahvesinde oturan Siırtlt 

a Sabriyi hemıerisi Hamdi manav 
bacağından yaralamııtır. 

J{an1yonla traı11va y 
çarpıştı 

Çapada İnhis'ar idaresine ait 
228 numaralı kamyon Topkapıya 
giderken 68 numaralı tramvaya 

çarpmıgtır · 
Trnmvayın bazı aksamı par

çalanmı§tır. 

llır~ızJık vak 'aları 
Meçhul b!r hırsız Kasımp:ııa 

yokuıunda madam Silviyanın beı 
lirasını çalmıştır· 

2 - Sabıkalı Şahin Ta Vuk 

pazarında tüccar Mehmet efendi
nin dükkanından bnzı eşya çal-

mııtır. 

3 - Naciye isminde bir hanım 

Beşiktaştan geçerken 2 meçhul 
cnhıs taraf ınd:ın el çantaıı çalın-

mııtır. 

4: - Afyon Karahisarlı Hacı 
Hasan efendinin zarfçılık suretile 
195 lirası çalınmıştır, failler meç
huldur. 

* * ıernsiye çalıp kaçarken yakalan
rnııur. 

6 - Meçhul bir hıraız Murat 
Pa1a bekçisi Mehmet Alinin oda
sından hüTiyet cüzdanile tabanca
•ını çalıp aavuımuıtur. 

7 - Eminönünde Mıgırdiç 
na.nıında bir 1ahsa alt ı 5 çift liı
tik rneçhul bir ıahıı tarafından 
çalınrnııtir. 

S - Meçhul bir hırsız ıirke
cide bir dit atelyeslnden bir pal
to çalınıstır . 

9 - Sirkecide bir otelde otu· 
ran Niyazi efendinin ailesine ait 
bir atkı meçhul bir hırsız tarafın
dan çalınmııtır . 

1 O - Sirkeci lıtaıyonu kar
fısında Boınak HalJt efendinin 
45 liraıı zarfçılık ıuretile çalın

mıılir. 

11 - Tavuk pazarında Şaban 
efendi hanına hırsız girerek bazı 
eıya çalmıotır • 

Bir çocuk vü~udüni.in bazı 
yerlerinden yandı 
İstinye caddesinde 6 numara

lı hanenin bacasından ateı çık
mıısada söndürülnıüştür. 

Dün saat 1 7 de V ezirhanında 
Alaettin beyin marangoz fabri
~asında da yangın çıkmıı, yf'ti
vılerek söndürülmüştür. 

Yangını söndürmek için çall
ınn Mustafa i~minde bir çocuk 
vücudünün bazı yarlerinden yan

ınıı ve hastaneye kaldırılmııtır. 

-1-.. BU G'ONKU HAVA~ • • • Dün azami hararet l O as- ı 

5 - Sabıkalı Şevket Şehzade 

batındaki konıe"atvardan bir 

garı 4 idi. Rüzgar ekseri

yetle mütehavvil eaecektir.

1 Bu gün hava açık olacakbr. 



Sahife 4 
YARIN 

Bu nasıl iş ? 

Hapishane değil ,. 
1 silfth deoosu! 1 

Rontkenle gebehğin muayenesi ____ ....... 
' bl·eııı'"Sl. itir·1zı dinlenıcdi ve nıua yenenin 
llı ısır nıa " '" < • • 

şer'an da caiz ol_duğuna karar vcrdı ___ .. 
1\ nlıired eıı ya:ılıyor: 

.. \erde vefat edt:n bir tüccarın hemşiresi, Mahkemeye 
..'lon ıun b ı·ı idd" d 

müracaatla müteveffa biraderinin zevcesi gelip ge e ı t l ıdasın a 
' dı tk l bilmuayene gebe olup o ma ığının 

bulunan ka nın ron en e 
beyanını talep etmi~tir · .., 

H l
. ntkenle muayene ve ispatı caiz olmayacagı ve bunun 

am ın ro dd 1 .. 
,A - ld ğ ··dd a'eyh tarafından i ia o unmasına ragmen 

ıer ı usulu o u u mu ea a f d 1 k 
b ti ayeneye ve etibba tara ın an veri ece 

Mahkeme u sure e mu -
- 1 · rasına karar vermiı ve erbabı ihtisastan uç rapora gore muame e ıc 

doktoru muayeneye memur eylemiıtir. 

*** 
y ni hicaz de ıniryolJarı 

kongresi 
Şam'da çı\ıan 22-12-192fl ta-

rihli "El Kabe~ .. gazetesindon: 
Geçen 928 senesi nihayetinde 

Hiçaz demir yolları kongresi Ha
fada in'ikat etmiı İngiltere ve F
ransa murahhaslarile Hicaz kıra-
lı lbniasuut tarafından gelen mu
rahhaslardan müteıekkfıl bulunu
yordu. Mezkur kongre bir ıey hak 
kında karar vermeden dağılmth· 
çünkü hatbn teferrüatından bah
ıetmek isteyen İngiltere ve Fran-
ıa murahhaslarının bu müzake
ratlarına ittirak etmekten imtina 
eden lbnlssuut murahhasları bu 
hatların asıl mülkiyet mes'elesi 
halleditmeyince herhangi bir te
ferruattan bahsetmeği reddctmtı-

lerdir. 
Tekrar hatların teferruabn-

dan olan "Akabe - Man hattını 

Ara p 111alıan1i1erine 
zivafet 

..! 

l\11ı/fr;fı•1ı yıı=ılıyor : 

Bura arap icra komitesı mer
kezi İngiliz heyeti tahkikiyesi hu
zurunda Arapları 1' müdafaa eden 
avokatlar şerefine geçen pazar 
günü öğleden sonra bir çay ziya
feti ve akşamıda bir müsamere 

verilmiştir. 
Bu çay ve musameı ede Ku-

düsün bütün islam ve hiristiyan 
e§raf ve muteberanı hazır bulun

muılardır. 

Gece vasağ·ı kalktı 
w ~ 

So{f'll<·ıı uazılıyoı·: 

Filistin vakasını müteakıp 
Safet kazasında geceleri sokağa 
çıkmak menedilmiılir. 

Birinci kanunun yirmi altıncı 
günü kaza kaymakami bir emir 
neırederek bu yasağı kaldır-

lılah ve fenni cihetinden onu iı- mııtır. 

tiımar etmek mes'eleıi mevzuba- l\1atenı nıerasiıni 
his olmak üzere 7-1-930 tarihin
de Şamda ve yahut Hayf ada ak ti 
takarrür ettiği anlaıılan ikinci 
konırede lbnisauutun aıla tıtirak 
etmemesini terdh ediyeruz. 

Şu halde Hicaz demiryolları
nın islamlarca bir vakıf olduğunu 
ve mukaddes yerlerin ziyareti 
için bir kolaylık olarak inıa edil
diğini ve islam alemi bu hatlar
dan vazgeçmiyeceğlni ve binaen-

IJl'rlllfmı ya:ılıyor: 

intihar eden İrak reisi Nuzzrı 
Muhsin Sadun beyin vefatının 
kırkıncı günü burada geçen pa-
zartesi icrası musammem_ matem 
merasimi Ali komiserliğin emrile 
menedilmiştir. 

Suriye gazeteleri bu menin 
sebeplerini yazmamaktadırlar. 

Ceınaati ishh11iye ala~ak 
]{ w/uı;fe11 bildiriliyor: 

.<·-
i :111inlt 11 ya:ılıyor: 

Dün öğleden sonra umumi 
hapishane mahkumlarından Ömer 
Lutfi namında bir şahıs hapshane 
müdürü Cemil beye bir mektup 
gönderip bazı ihbaratta bulun

muştur. 

Mumaileyh mektubunda firari 
muhacır İbrahim tarafından bir 
altın saati, 20 lirası, muhtelif 
eşyası ve bunlal' rneynnında bir 
silahı ölüm tehdidiyle ve cebren 
alındığını -eğer istediklerini ver
memiş olsayrnıı firar hadisesi 
günü öldürülmek ihtirpali olduğu
nu bildirmiştir. 

Hapishane müdürlüğü derhal 
Lutfi efendiyi isticvap etmi§ ve 
hapishane dahilinde gayet sıkı bir 
taharri yaptırınıştır. Bu taharri
yat eyi netice vermi§ ve firari 
Çeşmeli Hasana ait bir ucu keskin 
kama ile Çolak Mehmede ait iki 
sustalı çakı ll'lenemenli Hüseyine 
ait bir Çakı ile iki şif bulunmur 
tur. Mahkurn Ömer Lutfi efendi 
mektubunun nihayetinde,hapisha
nenin Çeşmeli Hasan tarafından 
haraca kesildiğini bildirmiş ve 
alınan eşyalarının istirdadını talep 
etınistir.Hapiıhane müdürlüğü ta
rafından tahkikata devam ediliyor. ---

Elektrik fiatı 
->-: '°""-<· 

10 para zaın yapılnıası 
kabul edilınedi 

929 senesi aon üç aylık elek
trik tarifesini tanzim eden komis
yon, kilovat başına ı o para zam 
ilavesile ücretleri ı 7 ,5 kuruşa çı
karmıştı. Şirketle yapılan muka
velade ücret tarifesinde nazarı 
dikkate alınacak ınasraflar ara
sında latnirat masrafıda vardır. 

Son zamanda elektrik cere
yanlarının kesilmesi yüzünden 
şirket, büyük masraf yapmağa 
mecbur olmuştur. Şirket ücretlere 
bu masrafı ilave ile tarifeyi 1 O 

para artırmııtır. . 
Şehremaneti J1'ukaveleyı tet-

kik etrniı, bu masrafın tarifeye 
konulması doğru olmadığından 
bahisle nafia vekaletine müracaat 
etmiştir. Vekalet, Emanetin bu 
nıürcaatini kabul etmiıtir. Aaleyb hıçbir kimsenin mezkur., 

hatlara sahip olmıyacağını yeni-~ 
den ilan edeceğini zanediyoruz. 

lbnl11uutun Şamdaki mute
medi "Mehmet ldurrevaf ,,ın Bey
ruta hareketi bu ko11greye ittirak 

_meı'elesile alakadar olması muh-

Birissebi urhanından birine 
ait olup Yafalı Ahmet Şanlı na
mında biri delaletile, dönümü 70 

kuruıtan yahudilere satılmek üz
re bulunan 6000 dönüm arazi, 
Araplara ait arazinin yahudilere 

Geçen üç ay şirketin abunele
rinden aldığı 0 nar para iacle 

edilecektir. 
, .. f...T ... <· .. 

I~ ii~s,,et ! 
1zınirde bir ··belediye memu

runa rüıvet olarllk "!., bir paltet 
sigara vermek istıyen kasap Etem 
efendi belediyece mahkemeye 

temeldir. 

~lısırla Lehistan arasında 
Kaiıiredcıı ya:zlzyor: 

satılmaması hakkındaki karara tev
fikan, Filistin Cemaati islnmiyesl 
tarafindan mübayaa edileceği ha 
ber alınmııtır. verilmiştir. 

1 o Kanunusao!. 

Biiı 1-IİÇ İÇİN ~li ? 

Gül rengindeki dudaklarını 
büzerek insanla eğlenmesini pek 
severdi. Ona her zaman daha faz
la müsaaclekar davranırdım ::Çü
nki, onda günden güne gözle gö
rülen açık bir inkişaf vardı. Me
sela bir gün evelki sert ve küçük 
memeler, bir gün sonra kuvetli 
tomurcuklanıyordu. Adımları her 
gün biraz daha kuvvet bulurdu 
Bnca~larının her adalesi, yürü
dükçe çoraplarının altından belli 
olurdu. 

Ellerinin derisi ince, yumşak 
hararatli ateş gibiydi. Göz!erinin 
bakışı, her gün daha berraklaşı

yordu. G z bebeklerinin içinden 
küçük şerarelerin uçuştuğunu 

görürdüm! 
Konuşurken, lafı çabuk bitir

mek için ıabırsuzlanırdı. Ve söz
leri bir serçe kuıunun hareketi 
gibi daldan dala idi. 

Onu ağlarken •ve gülerken 
çok dafalar gördüm : Fakat, ne 
ağlayı§ında ruhtan gelen bir acı
elemi, ne gülü~ünde candan gelen 
bir neş' enin sevinci his~edilemez

di. 
Bir yerde durmaz, oturmazdı 

sanılırdı ki, bütün hayatı ayakta 
geçecektir. 

vetle toprağa gömen, bif serçe· 
nin daldan dala uçuıu gibi lafla
rını semadan semaya dolaştıran 

elinin harareti başka elleri cayır, 
cayır yakan, telaşlı ve her iıte a
celeyi seven bu çocuğa ne olmur 
tu? .. 

Bir gün evel bütün bu haller 
sende vardı, yavrum ! .. Fakat 
dünü bu güne ulatbran gece; göz
lerinin önündeki (?) istifham ıek
lini nasıl yırttı, bitirdi ? .. Şimdl 
sence artık her Jey, hayatın bü· 
tün safahatı malum .. Hazırlan· 
maktan başlıyarak, elbil!eler pro· 
va edilerek, makas sesi ve iğne 
sürati ile Belediye salonu, araba
lar, tebrikler ve ziy ~Jetler •.. 
Bunlardan sonra uyumak için 
herkes gibi bir yuvaya sokuluf • 
ve • . . meçhulün artık malunı 

olması ! ..... 
Şimdi hayatın bütün safahatı 

sence malum, değilmi, yavrum'! 
Yürürken bacaklarının adale..i 
timdi neden gerilmiyor? Laf söy
lerken şimdi senden sabıraızlı:O 

mıyorsun? Neden acele etmiyor
sun? Gözlerinin membalarındrıo 
bir pınar gibi dökülen bakir s:ıf
vetten timdi neden eser yok ? 

On altı. on yedi, onsekiz yaı
larını yanımda geçirdi : son gün- 1 
\erde yüreğinde hlaaeltiğl ezinti
nin ve ruhunda duyduiu gıcıiın 
ifadeıini sordum, bana cevap ver
medi !.. Tabii,çevap veremezdi.. 

Dalğınsın, yaaa !! elbet .• hte 
sence bütün bir ideal bu idi. Fa"' 
kat ne oldu •. Olmaıaydi, dt:}il"' . 
mi yavrum,. 

Ona sordum: 

-Ne düşünüyorsun, mini, 
madam? 

Düşünüyorumk.i, bu kız kim
seyi beğenmiyor , nasıl evlene
cek? .. Ve bu kızı alacak bahti
yar, kim bilir ne zengin, ne gü
zel ve ne sevimli olmalıdır? .. 

Makas, iğne, kumaş kırpınlıaı 
ve ipek yumakları ... 
Evlenecek dediler. 
Yüreğime kıakançhğın aci bir 

tortusu çöktü... Artık onu gör
dükçe eğlenmeyi itiyat edinmiş

tim ! 
Mini mini madam diye .. 

O her zaman benden : 
ÖFFF.,.diye kaçmağa da haı-

lamııtı. 

Çok merak ediyordum ki: ki
minle evleniyor? 

Hiç, dedi. Elbette hiç yaaa ! 
Fakat •.... Kim bilir belki blt 

gün evelki genç kızlığa a vdetl 
düıünüyordu .. Bilmem, biUrıııl"' 
siniz: o saf, o berrak, o ümit ,o
neti ile dolu genç kızlığı ne 1• .. 
zıkki; simsiyah, menhüı Hr geC• 
yırttı, parçaladı ve ••. yedi! ... 

llALİ /,, JIİ'S~1l ------------- ---Belediye kanunu 
Memurin kanunu belediy• 

memurlarını d~vlet n.emurlal'I 
arasına sokmadığından ~ehrema
neti, kendi memurları İçin ye 
bir talimatname ha::.ırlanııttı 
Emanet, bu talimatname ile m 
murların terfihi, tayini ve tebd 
hakkında bazı ahkam koymuıt 

'\ ncak yeni beledi) e kanun 
belediye memurlarını da devi 
memurları arasına koymuıt 

Binaenaleyh, ıehrem~netl, Y 
talimatnameyi lüzumruz görüyof 

lehiatandaki Mısır Sefaretin-.. 
den varit olup Hariciye Ne:i:areti 
tarafından Ziraat Nezaretine ha
vale alınan takrirde Lehistan 

Suriycde krallık 
Şumdwı yazılıyor; 

'tl;iihaber al~ düıünmezdı. '= 

Vak'adan 50nra rehni olan 
köylüler alacaklı yahudilere mü
racaat ederek rehinlerini istimiı
ler isede bunlar ınkar ve bazıları
da yağma edildiŞini iddia etmiı-

Nihayet anladım : Bankaların 
birinde küçük bir memur ile imiş 
nihayet aıördüm : Dar kafalı, me
mur yaratılmıı tipte, iki yüzlü, 
nabza göre ıerbet Vermek isti
yen, fakat onuda becert>miyen 
çirkin ve budala bir genç ! 

Yalnız ihtisas sahibi olan 
murlar için bir kaç maddeci 
mürekkep bir talimatname h 
lıyacaktır. 

Hükumetinin pamdlun ıimdiye 
kadar olduğu gibi Avrupaya pi
yasasından almayıp doğrudan 

doğruya Mısırdan almak arzu 
eylediği ıibi Mmrdan meyva 
ve sebze mübayaasını da, istedi

ğinden bahisle bu bapta tedablrl 
llzimenin ittihazı bildirilmfılir. 

Ziraat NezareU keyfiyeti na
zarı dikkate almıı ve icap eden 
tetkikata baılamııtır. 

Filistin nıuht~ çla rı na . 
ıanc 

Kııdıi.ı;fı'll bildiriliyor: 

Mançestirde bulunan Filistin 

1 ı aralarında bir iane cearap ar 
mfyeti teşkil ederek Filistin muh
tacini tein iane toplamağa baı-
lamqlarcbr. 

Suriyede bir krallık tesislle 
Şerif Ali Haydar paıanın serika
ra getirileceği hakkında ıayiat 

devran etmeğe baılamııtır. 
Mehafili resmiyede tekzip e

dilmekte olan bu haberin ara sı
ra meydana çıkması Fransızlarca 
böyle bir tasavvurun mevcudiye
tine delalet etmektedir. 

l:3inden zivade dava 
"' 

il rılil }\lı" ılıa.,mdmı /Jilı 1İI İIİ!J ır: 

Buraya yedi m 1\ ınesa.fede .b~-
k . · ahal sının lunan Dore arıyesı 

('ümlesi Halilde bulunan yahudi-
l •rle alış verit ederlerdi . Filistin 
vakayiinden evvel paraya ihtiyacı 
olan köylü rehin mukabilinde 
bunlardan ödünç alırlar, borçlar mı 
ödeyince rehinlerini istirdat eder

di. Cahil köylü rehine karıı bir 

krdk. K d 
Köylülerin hepsi u us sulh 

mahkenıesinde da va açmıtlardır. 
Bu davalar binden fazla bulun~ 
maktadır. . 

~1escidi Aksaya ıane 
Uf'ni sıweyf/1'11 ua:ılıyor: 

Küdüsteki Mescidi Al·sanın ta
miri iç:n kahirede Prens Ömer 
Tosun paıanm teşl~il ettiği iane 
cemiyetinin bütün Mısır ~chirle
rinde tubeleri teşkil olunduğu gibi 
buradada muteb. ran ve eşraftan 
mürekkep bir cemiyet teşekkül 
elmiş ve iane loplunmağa baıla

mııtır. 

İtiraf ederimki onu hiç ıev

medim. Ve itiraf ederim ki, oda 

be:ıi hiç sevmedi • 
Hazırlıklar vüs'at keıbetmiıti 

kimse göz açmıyordu ve nihayet 
düğün günü geldi, geçti •• 

Belediyeden çıkarken kızın 
alnından öptüm, kocasınıda teb
rlk ettiın. Kızın heyecanı, titre
mesinden belliydi, fakat niçin? .. 

Evl~nnaekmı ? .. İtte evlen
mitti . Dülünınü? . , lıte Düğün! 
Daha göreceği, öireneceğl ne 
vardı? .. Yoksa izdivacın ameli 
deiıilen ciheti mi? 

* 
Ert€'si gün bahçede gazete o-

kurken onu 'gördüm ve hayret 
ettim: Adımlarını yürürken kuv-

• 

Ecnebi şirketlerden 
iınza istedi 

Ecnebi tirketlerde mute~ 
olacak imzaların b!rer nünıU11 ,it 
istenmiılir. Bu imza nuınun•~ 
komiserlikte saklanacaktır. V ;
taki, her hangi mali muaınel .-.'.: 
yalnızlık olduğu takdirde blt ;toı 
zalarla atılan iır.zalar k011 

edilecektir. . 
Danıga resn1ı ...-'' 

Her tr rlü ihale kararl.r•~ ot> 
bedeli üzerinden hin kur1lt -~ 

- re• __ ki 
para nisbetindc c amga ı,şP..,... 

tabi tutulacaktır . Bu di"""df 
kanun vilayetlere ~amllll e 
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Konfe1·ans Müzakereleri j 
La Hey konferansında şimdilik 

nıüzakerat oldukca bir itidal sa- 1 

dahilinde devam ediyor, komis
yonlarda faaliyet görülüyor. Bir 
taraftan Fransız ve Alman mu
rahhasları Yung planının son 
pürüzlerini temizlemeğe uğraşı
yorlar, diger taraftan Çekoslo
vakya, Yoguslavya, Romanya, 
Bulgaristan, Yunanistan ve Ma
caristan tamirat mesclerini tesvi
yeye çalışıyorlar. 

Yung planının bir kerre lmt'i 
bir nıahiyet kesbedeceği 'üphe
•izdt r. Zira iki tarafın menfaati 
da bunu istilzam eder. Ve bu 
•ebepten dolayı dır ki Yung pla
nının tatbikinde yegane amil 
le§kll edecek olan beynelmilel 
bankanın emri teessüsü hususunda 
erbabı ihtisas tarafından tanzim 
edilmiı olan projenin de müzakere 
olunacağı melhuzdur. Vakıa bu 
projenin mündericatına karşı 

itirazlar vuku bulaceğı muhtemel 
değil hatta bedihi bile olmakla 
beraber her nede olsa icabında 
bazı tadilat ile konferans erkanı 
arasında itilaf hasıl olduıu, bu 
suretlP. Yung planının artık :a
kında beynelmilel banka marıfe
tl\e tatbikine baolanılacağı, ve 
nettce itibarile Fransa ve Almanya 
arasında hiç değilse şimdilik bir 
ihtilaf eseri kalmıyacağı da aıı
kardır. 

Şark tamiratı meselesinin ise 
haylıca uzayacatı görülüyor, zira 
bu bapta takip olunan mütekabil 
nıenfaatlar yekdiğeri ile kolay 
kolab tellf e '" ilemeyecektir. Bu 
nıeıele hakkında şimdilik alaka
dar hüklımetler arasında oldukça 
derin ihtilaflar mevcuttur, ve 
bunl~rın birer birer tesviyesine 
ç.lııılıyor. Elyevm tamirat keyfi
~e\ltnde en '&tnde itllafkarane bir 
nat ı hal'aket t kı d h ,_,. a Pe en.Rumanya 

ül\umeU dir · Filhakika Rumen 
murahhasları tamirat meselesine 
dair cereyan eden m'" k l d uza ere er e 
asla mü§külnt çıkarmayıp bilakis 
m'" k'" um un nıertebe uysallık göste-
riyorlar' hatta bazı hakta ondan 
feraiatı kadar ileri gidiyorlar. 
Ve eğer diğer alakadar hükumet
lerin murahhasları dahi mQzake
ratın devamında romen n1urah
hasları kadar olmasa bile hiç. 
değilse bir derece mutavaatkir 
bir tarzı hareket gösterirlerse 
meselenin hüsnü neticeye iktiran 
edeceği ıüpheslzdir. 

Ancak acaba böyle bir mu
vaff akiyet hasıl olebilecek mi ? 
Vakıa büyük devletler murahhas .. 
ları bu hususta bir gayret dirii 
etmiyorlar, alakadar hükitmetleri 
uzlaıt1rmağa çalıııyorlar ise de 
henuz bir ümit ıulesi görülmiyor. 

Yalnız öyle anlaıılıyor ki ıark 
tamiratı keyfiyetinde en evvel 
A vuıturya meselesi hallolunacak
br. Çünki harbıumumiden dolayı 
Avuıturyaya tahnıil edilmiı olan 
tamirat yükü oldukça hafifletmek 
i•tenlliyor. ıBnndan maksat da 
Awlluryayı memnun etmek ve 
Almanya - Avusturya iltihakının 
önünü almaktan ibarettir. Böyle
ce Avusturya meselesi bir kerre 
hitam bulduktan ıonra diğer kü
çük hükumetlerin tamirat mes
eleleri kalacak ki onların da her 
halde bu konferanıta kat'i surette 
tesviye olunması arzu olunur. 

Konferans müzakereleri ıim
clilik müsait ahval dahilinde ce
reyan ediyor. Bir kaç güne kadar 
ise vaziyet :elbette daha ziya
de tenevvür edecek, ve o 
zaman konferansın ne suretle 
hbitam bulabileceği de anlaııla-

llecekttr. 

,. bVlustafa Şamh r\t1ahdumu Edgar kİEt:nin kurtanJ- , ._. · · · · 

nıasına çalı~ılıyor : Romanımız 

• •••• f* ,.v. •• v . · "'· .v ..... ........... ·~ 
" v ... ~ 

; 

Paris,9. - (A.A) ~: -
Edgard kine kruvazörünü a- i ' 'ALİ SUA ,,İ,, hadisesi 

ğırlıklarının boşaltılmasına baş- ~ 
lanmıştır.Geminin içine giren su
ların tulumbalar vcsıtasile çıkar
tılmasına devam olunmaktadır· 

/\ <ırifoı·foıi:; turilıi i<'frikmm=m 

tal.ip cdcmediJ:l,•ri 1.-ısmım 
mrılbnamı=dlm tedarik 

ctlebilirl<'r Bu ameliyeler esnasında bir 
>:.-(): .<· -bora zuhur etmif ve kurüvazörün ~ 

tki parçaya ayrılmasından endişe 
edilmiştir. Bu gün v ziyet daha 

'' ÇIRAGAN s.ARAYL ~ 
BASKINI,, ve"ALİ SUAVİ :, 

. HADİSESİ,, romanımız bir ': 
~ haylı ilerlemi§ bulunıyor. Her 

· ecllr Geminin kurtarılması eyıc • 
için alınan tertibat muvaffakıyet-
le icra edllmektedirr 

Fenni b;r seye!ha t 
Napoli, 8 (A.A.) 

Ayandan M. gaibinin riyase
tinde bulunan fenni bir he
yet cenubi Sudana gitmek 
üzere bugün Napoliden hareket 
etmiftir. 

Ziraate ınüteaflik işJer 
Cenevre,9. - ( A,A.) 

;· gün karilerim' zden bir kısmı 
~ k. : gelerek baştan takip etme ıs- ~ 
~· tediklerini söyliyorlar. <~ 
~ ~ l: Bu meyanda tefrikamız için ~ 
~· Anadoludan da mektup almak- ~ 
>~ tayız. Bundan dolayı tefrik~- ~~ 
> mızın baş kısımlarını takıp {;< 

>~ etmek isliyenlere başlangıcı . 
· :. matbaamızda bulunduğunu söy- ı:~ 

MÜESSESATI BAZI DAiRELERİN 

İLbASI J)ola yisile 

~ rViÜHİt\~ UCUZ SATIŞ~ 
~~ 

SELANiK BANKASI 
1888 de tesis edilmiıtir 

Mcrker.i umumi. İstanbul 
SERMAYASI 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERİ 
Galata, İstanbui: İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

y uannistan ŞubeJeri : Selanik, Atina, Kavala. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her 
akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muarr.elatı. 

nevi 

1927 senesinde toplanan iktı
sadiyat konferansı 2.iraate müte
allıit meselelerin Akvam Cemiyeti 
tetkikat proğramına dahil edilme .. 
sine karar vermi~ti. Bu karar 
mucibince Akvam cemiyeti ikb
sadi komitesi beynelmilel ziraat 
komisyonu azasile Romada müte
şekkil beynelmilel ziraat mümes
sflleri arasından intihap edilmıv 
olan ziraat mütehassıslarının ilk 
defa olarak resmi surette fikir ve 
mü ta laaaını sormuştur. 

i.1 

lemek isteriz. ~ 
>: . ~~ ~~m~~~~~~~s " Romanımızı ayrı ayrı takıp ~ ro ~~~~§:~S:~~~~~~ 
:· eden ve eksikleri bulunan ka- ı~ •:••:••!••!••:••:••: .. !••!••: .. !••! .. ~••! .. !••!••:••!••:••!••!••!••!••!••: .. :• •!••!••!•::: 
ii} rilerimize ayrı ayrı roektup .~< :!: u·· u· .. DAR BANKASI ~I~ 
';, yazamadığımız için aflerini rica '.~ • """" 

d . . ••• .ı. :· e erız. <"< • ~ 

(? Eksik romanlarınızlçin her ~< ::: 100,000 LIBA SERMAYELİ TÜRK :i: 
gün 2 den 4 e kadar müracaat .~ <>!• ANONİM SİRKETİ •!• 

~ .. memuru malbaarnızdadır. '~ •+• 1t• , •!• Fsnafı hima)e ınaksadilc tcşekkiil etmiş milli bir mües- +•• 
~ - " ~ "' <" A. • ~ .:' .. ı d. k b l t: • l • 

• ..... ...:. • • • ~·~· ~,,..._.~~ • -.!. '.A!-' ......,..~ • •:• • dir. Mü;:,ait ı. erait c te ıyat ·a u eder ve mutedil 1aız e •:• 
• sısc 

1 
... 

Sıcak dalgası 

Nevyork, Y (A.A.) 

tLAN 

lstanbnl Limanına merbut 
Türk sancağını hamil mutasarrı
fesi olduğum "ŞAFAK" namına 

Vapuruınun bu defa Aleko Sari-

••• ibazatta bulunur. •.;:• 
•!• Merkezi: Usküdarda iskele kurbnnda ~ı· 
•!• Tel. Kııdıkoy 590 ••• 
h ~ ... :. .. • • • • • • • • • •••• ı. """+ + t + + +•++••+ t+ ++ ~ ........ +.+++••++• ~ .......... ~+•++• ... • .. H ++.•+.•+++fc; •+++.++•++.++.••+••+• • + + • • G«;.: • • • + + + + ~ + ~ 
~·:• ~~~~~~~~~~s§~~§§§~9~~~~~ Riye de Janeyrodan gelen tel

graflara naza.ran mezkur şehirde 
şiddetli bir sıcak dalgası hüküm 
sürmektedir. Ahali su bulama
maktadır .Evlerde bulunan içecek 
su miktarının azalmaması için ev 
itlerinde deniz suyu kullanılmak
tadır. 

dis Efendiye kat'iyen sattığımdan './ r ~l~~~~91·(A..;::;tPPEL İ 
mezkur vapurdan alacak iddia e- ::,P l ı f~ 

"1J Tamamilc t eT.-cıııuı ii c mış 't~' 
denler tarihi ilanından itibaren ~ y AZI M AK t NAS 1 (#} 
ıo gün zarfında Galatada Güm- ~ f h"kumetinin dahi takdir ve (d) 
rük sokağında 57 numarada ~ rnnsa u EL d. rA 

'filJ ih ettigi maki na K.APP ır. ...,, 
TRIAND M.FUFAS efendiye mu- &!; tt:rc ·f H ciheti ~> 

tfl\ H f"f metin ve zarı - er = r~caat ei.melerini \'e müddeti ~ez- f:1. a 1 
' 1 nur takıi~le satılır. 17 

• l - _ ~ teahhAt ve o.u ' ~ \..Oll1Ünıst t. rin cenazesi ktırun h.tamı~d~n sonra bir guna <§) Türkiye yegane umumi acentesi tt 
. Berlin, 9• _ (A.A) muta ebe ve ıddıa kabul etmeye- ~ -..an lstanbul Sadıkiye han Jl-33 Tei. S. 2256 <IJ 
iki komünistin cenazeleri kal- yeceğimi arz ve ilan eylerim. $) Y. Ş~o~~~~~ ~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~ 

dırıldığı sırada zabıta huzur ve ._c•a•aw •Mi u WJ ~~~~~.~.:•••••••••••••••; ı J!i'r:~t•iriiEnem•zmiıiilliiııiiıııiiliillliııııiiıı ... 
süktinu muhafaza için müdaha- lstanbul Sinci icra M. : A •t zade : Beyazitte tramvay makasında 
leye mecbur olmu§tur. Bu esnada Bir deynin temini zımmında ! Hacı . rı 5 N. 153 dükkanda tayyare 
b~ kaç el silah atılmıı, bir polis mahçuz ve füruhtu mukarrer Bir : Hakkı : hiletletleri, kırtasiye ve 
agır surette yaralanmııtır. 40 ka· ·adet ~ağaç biçıneğe mahsus testre : İsnıaiJ : umum gazeteler bayii 
dar kimse tevkif edilmı· t• bir adet demir pulunya Makinesi •. l ı · : 

~ 
f ır Tayyare bi et erı ve 

• · m iki adet Agaç tezgah 12 .. 1-30 pa- : umum gazeteler bayii : BAK • ~ R ., zar oünü sl?at t 1 den itibaren çar- : N BS dükin : 

-
'1111-

: =_ 111n2-... ,~ a \iSi c • : çarıikap• . : 
Ali Ekber 

~= :: ~. "' şı kapıda bit pazarında satı)aca- • n••••••••••••ıı••••• -----------.. --- 5'!Q'• &ID!.ıt, ğı ilan olunur. =•• •••• 11111
•• • ·-

<..m!\i!AN_SARA YI B~\SKINI TEFRİKASI g ALİ SUAVi füıdisesi~ Muharriri AYHAN 
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Efendi uyand .. 

· . ıgı zaman he .. ı 1 kt H t cısı çolttan ' nuz orta ık alaca karan ı ı. ızme -
Çarşıya Basıret t 

Neden son B . gazetesi aramağa çıkmıf ı. 
f ra asıret g . . . d·ı S -e endi bir balo azetesını efendiye gelır ı er. uavı 

~ta. Yazdığ ·ı • d Bundan sonr h k ı 1 anı görere' sevindi. l\'ıemnun ol u. a are ·ete k 
mııtı denıek l geçmemelerine bir sebep yo tu, kalına-o uyordu 

Ali Suavi Efend· : ... 
meai lflzıındı. T b·~ ının dogru Beşiktaşa, Turhsnın evine glt-
·ı- a n az sonra b-t" t . d ki ı anı görecekl ır u un yaran Basiret gaze esın e 

er• ~leanlinin k ki d Simavli ihtil - l esrarengiz konağına ofaca ar ı. 
a cı heyecan . i d k. b· y söulemede ! .. ıç n e giyinniitt ımseye ırıe 

J n so {aga oğra ~, 
antinin ev· l ınıın. Bir araba. ile Beıdktaıa gitti. Kle-

ıne CO§tu. Klc . d " . A " 

nıüştü. Ali Suavi . .antı e Basiret gazetesindeki ılanı gor-
- Af . Efendıyi karşısında görüne . 

erın şu B · . e. 
ler ama yine i . ;sıretcıye •. Bisrnarktan para ınakine aldı der-
di sara ·dan yı. a amdır vesselaın ! Diye güldil· Evet Ali Efen-

dan ga~eteciii~~,:~~ir ~damdı. Enderundan çıkına idi. Scn~a-
gazet l . F ulmuı, Sultan Aziz zamanında bütün Turk e erı ıransız . 
ken Ali Ef d· . unparatoru cçüncü Napolyonu medh ederler-

(1870) hen 
1 Almanları tutınuı, onlara müzaharet etmişti. 

:rn arbı Almanların zaferile neticelenince de bir Al-
ankya seyYahatine çıkmııtı. fıte Ali Efendinin Prens Bia-

ınar tan aldıg"' ını k d· · · d .. d ği en ısının e raaklamağa lüzum gorme f 
para ve makinelerin hikayesi bu idi. Ali Suavi Efendi batlnı 
,alladı tasdik etti. 

.. - Evet, gazeteciler alırlar. Ziya paıa Mısırlı Fazıl paıadan 
yuzbinlerce frank almıatı. Böyle ıeyler daiına ola ve görüle
gelmiıtir. Biz timdi kendi ftimlze bakalım. itte ilan neıredlldJ. 
Zannederim arkadaılar neredeyıeler birer ikiter çıkagelirler. 
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satını bulmuıtu. Şimdi Ali Efendiyi kandırmakta müıkülata 
düımiyecekti : · 

_ Aziza ! Yallah birkaç gündenberi namizaç bulunuyorduk. 
Elimize kalem almak istemiyoruz. Hem efendim Hammeyi alıp 
ta yazmak istesek bile şu periıaniyet içinde bir feyler yazabil
mek imkanı mefkut. · · 

Maamafih, hatırı Alileri için birşeyler Yazalım. Fakat muh
lisinize bu gecelik müsaade buyurmanızı niyaz edurim.Yarın ales

sabah takdim etsek olmaz mı : 

Size ahvali hazıradaki müıkülatın halli çarelerini ıerh ve 
beyan edeceğim. Nasıl memnun olur musunuz Mirim efendim ? 

Basiretci Ali Efendinin gözleri parlaınışti : 

- Aman i\stadi azamım Efendil!!. Hemen yarın çıkacak 
nüsha ile dikkati celbeyleyelim. Müsaade buyurunuz ! Diye ye
rinden sıçrayarak, Suavi Efendinin ellerine sarıldı. 

Ali Suavi Efendinin istediği de zaten bu idi. Hani kendisi 
Ali Efendiye teklif etseydi belki şüphelenirdi.Llıkin Suavi efen
di ilandan filan anmadan, Basiret gazetesinin sahibi kendiliğin
d~n teklifte bulunuyordu. 

Ali Suavi kendini naza çekti dedi ki : 
_ Aman üstat, böyle şeyle!"e ne lüzum var ? Naçiz bir hame 

mahsulü bir gün evvelinden ili.na değer mi? Aman ne münase
bet, efendim ne münasebet ... 

- Fakat zati fazilanelerinin bentleri gazetenin sernameıi 
yerinde ilan edilse yine vazifei kadirıinasi bihakkin ifa edilmez . 
Hele hele müsaade buyurun. Arzu ve tenezzül buyrulursa ilin 
da tarafı alilerinden yazılsın ! 

Ali Suavi Efendi gülerekten ; 



,~~.;~~~~~~~~ ~ "~ <~~~~~~~~ ı•~ 
~S>~'9"99~~9~~9~!'.)~~~g~~9'!j.'\~9~~ .. LELr= AHR~ 

~I~ 1> $) T r ~ ı 
~,Çb BÜ Y Ü K ~ ~ + l~ A N K A S I 
: ~ t;.f ~ ... Merl<ezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,000,000 

~it TAYYARE PİY Ai\IKQSU ~ ~ , T ihtiyat akçesi: 3,000'000 
Q1~'ı • ~ T la it b 
($' ~ YEDİN(:İ TEl~l'İP Al..TINCI KEŞlDE ~ 6) T san tıl merkezi: Galata kara köy palast.a. 

~ fJ.. 11 K.ANUNU~ANİ 1930 ı~ ~ A JstanbuI şubesi : yeni postahane ittisalinde Ala lemci 
U Y J v J ~.1 T han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasala r icar 
~ t · Büyük ikramiye : !J Ç; A. olunur. ~@ r ~T + • 

~mm ........... mr~•---• 
.. Seyrisefain --Merkez acentac:ı: Gal:ıtıı 

Köprü başında: Beyoğiu 239'2· 

1 Şnlıe acantası : Mabn•udiye 
hanı altında İı::tanbul 2740. 

Bozcaada t pos ası 

(GELfllo LU) , apurıı 11 kıi· 
mınsani cıımıırtesi 17 de ldarf 
rıhtımımlaıı harckctlt' GeJi lıolu , 
Lapseki, Çanakkale, 1mroz, Hoı· 
cuadaya gide('ek ve Çanakkale 
Lak<=ek· , .. J"b 1 .. ı-" ı , ve 1 o uya uğr:ıyaraı' 
gc leeek tir. -r-f -----· ---

ra bzon birinci postast 

~i 200,000 liradır ~~ 11 
•• 

4'ı ~ A)' rı ca : r;; PJ rEPWSJ:.._111sıDilllmmıırm:~ı;ıcm~!El:'.:z:tıEm~!JE!:ı..m~•ilElll:"'~ 
(#; @) 000 (J) f: ~ ~ 50, 1; ~) OPERATÖR 

A( REŞiTP AŞA ) Vapuru ı 3 
Kanunsanf paza rtesi l 2 de Ga
lata rıhtımından hareketle İne· 
bolu Sanı G· 

i· ~ !Jü,ooo (#.J tsJ Ah .ıt B t dd. 
~ ~) 20,000 ~ $) • ~ne l ur 1ane ı n 
~~) -o ( ~PJ 

' sun, ıresun Trab· 
zon , Rize , Hopa y a gide~ek .,,e 
dönü§te Pa za r iskeleı:ile Riıe 
Sürmene, Tra bzon, Görele, 
~iresun , Ordu, Ün ye , SarneuP 

~ 1' 1 t>, Ü J . . fJ.$ P..! Cerrah Paşa Hastahanesi Operatöni 

~ ı$l> 10,000 liralık ıkran11yder~ b İstikl ü l caddesinde J·~us sefan::thanesİ kcırşısın<la 
~ ~) 100 UOO bir ınüküfatı.&i· Jh 
~(tı!of ' H ~_.Jj) 
~ ~ ~)tfJ &." ~~G:~~~~~~ ... ~~~~~~~~<:) ·~ .-ı; ~ 

~g:~~9-S~~9-~'Y§~~\~~ ~~~!:}:~~~~ S.'9: ... ~ 

LİNŞAAT TE 1 İRİ 

Tütün inhisarı umum 
müdürlüğünden: 

Kuruçeımede inşa&ı mevkii münakasaya konulan yaprak tütün 
anbarının bazı esbaba mebni ihalesi gayri muayyen bir zamana talik 
olunduğunu alakadarana ilan olunur. 

.... ~~~~~ff~b~h~ff~~ff~hô~h~~~~ff..~64(ff)+~+~ ........ • • • • • + • • • • • • • • • • • • ~ • ~ ~ 

=~ OS!V A LI BANKA :f 
•!• SER~lA YESİ : 10,000,000 ingilü: lirası •;• 
~ v 
.ı. İstanbul açenteliği - Telefon: lstarıbul 1948 •:• 

• q 

••• Beyoğlu dairesi - Tclcfoıı Beyoğlu 1 3Cı3 •"~ 
•!• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya •:~ 
•:• hesabı r.arl suretile avanslar, poliça ve iskontosu. •/ 
~ y 
• Türkiye cümhuriyetinin baılıca şehirlerine ve memaliki • .. ~ ~ ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgı·af ~ 
~ ~ 
• emirnameleri irsalatı. -c-A ~ .:._. .................. (' • <>~•·· ·~~ .... ~~"~Y~~"~YYYYV~"~YYY~*~~~y~y~y~~ 

Sıffiye hon ı 10: 8. 
'l'ı•/1'[011: Ury : /Gl .i 

nebolu. Zongoldağa ugrayıı· 
rak gelecek tir . 

-:--------"' 
Antalya postası 

(e1) ~&§~§~~t~1?' :'"='§; •!••.••!·"§~~§~X.1!~~ ~~§ .. 0!§~)1 

.<KONYA) vapuru 12 kanuıı· 
s~ını pazar 1 O <ln İzmir, Kiilliik, 
llo<lrum, Ho<lo. , Fethi)e,Finike 
Aııtalyaya gidecek ve dönü:. te 
mez.kur iskelelerle lı irlikte Aıı· 
c~ıfl~, Kalkan~ Sakız, Çanakkale. 
Gelıl>Olu) a uğra) nrnk gelecekti!· 

~ rORKİYE rş BANKA61 
~ Sermayesi: Tamamen . tediye edilmi~ 4,000,000 Türk lirası 
~ l\]erkczı unıuıni: ANl(AR1\ 
~ ŞUBELER: 

~ Ankara ;\dana Ayvalık 
~ lsta nbuJ f ra bzou Zon~ldak 
~ Bursa J3alı ke.siı· J(ay~eri 
@ lznıir (iiı·eson IHer~in 
: Sanı.-un Edrcn1it 
t nü TÜN BANKA MUAMELAII VftPILIR 
ıt.'I~~n; ' '"' , .... ~ ::!' - ":'.). L.: • -'>-) . .... ::;. .,...,. l'.e'). (_ı:\',' ,..,• "' ~l :'\.:,(:!.\S> '~ .,_ "(.~ ~.~~ .~ .. :~' 

... .,.~~y !:..:.)-.»' ~~~,,,~ • J"' '\:- ___,. ....., ::.JI' .. ~-" .. ~ 

Clt. 1 

~! 
qf 1 

(1;1 
~ İscanbul dördüncü icra dairesıııci" 
@ı Ane hanımın müteveffa ~ 
~ man efendidekı a.le. ğ d 1 
~ alayı haciz olunan Acad ınk a~:ık 
~ h 1 y ın etFi .. 
<;!, ~~ a lesinin mimar caddesinde 
(;•-::-. kaın 39-51 numeralı hane 0 tuS 
~:; gün müddetle ihalei evvellye 111ii· 

ıı~ zayedesine vazolunmu§tur. Meı· 
kur hane binyüzaltmıı üç metre 

-- - eraziden tahminen altmı§ild met· 

A!a t. ber 
Tnyynre biletieri ve kırtasiye 

Urnurn gazete bayii 
ÇemberlitaŞ civc.rında 

N. 2 d ükan 

, ı ~:>atıhK~ bostan re üzerine ah§ap bina edilmi~ o· 
" iup haraptır zemin katında t&Jt' 

Topkapıda miılğa mevlehane 
karşısındaki büyük bosta n a cele 
satılıktır. talih olanların Bakır 
köy 77 ye telefon etmeleri 

la tavlık bir i(öm ürlük bir sofa i)• 
zerinede bir merdi ven altı • asrP' 
katta yük ve dolabı ha, i bir od• 
bir hala ve üst l<atda yük vedo' 
labı havi iki oda bir haltı ve ba§· 
çede otuz kadar incir dut eril< 

~~~~~~~~~=!!!":=~-==== ·--~-~-~~-==~~~':""-~-'"°!""~~...----"-:""~-~~=~~~~~~--~~==~-~-~ ... ~ v~ akasya :ve sa ir e§car ve bir k1l' 
Ronıaıun!Zl kesiniz ve kitap gihj kathtdıktnn ~,on ı a okuınayı unu tn1ayınız yu ve etrafında divar vardır. h1l

dudu kömürcü Mehmet et.haneti 
ve Mazhar bey sokağı diğer tarafı 
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- Madam ki iarar buyruluyor, o halde bir iki kelime ile 
ma.kıada temas edelim efendim. Lütfen lhakirlnize bir kağıt ve 
kalem veriniz. 

Dedi : Basiretci Ali efendi keyf ve net' e içinde yazı masası 
üzerindeki hokkaya kaleme sarıldı. 

- Buyurun miri mükrim. Dedi. Hemen limonataları ısmar
ladı. 

Ali Suavi Efendi istediğini bu kadar kolaylıkla yapabilece· 
ilne asla kani değildi : O AH efendinin meseleyi ve maksadı 
çakacağını ıanmııti. Kalemi kağıdı eline alarak topladı : 

- Acep ne ıekilde yazmalı, meıeli. herkesin dikkatini cel· 
bedecek ıakilde mi ? Yoksa, sadece : (Yar!n intisaredecek olan 
Basiret de Ali Suavi Efendinin ehemmiyetli bir bendi vardır. 
Mütelaaaı lhvani kirama tavıiye olunur ! ) gibi birıeyler mi 
yazmalı .. Vallah mütahayyırım deiniz ! 

Diye söylendi. Badretci Ali efendiye gelince : onun fikri 
hambaıka idi : Ali efendi gazetesinde çok ıataf atlı bir ilan çık
masına taraftar bulunuyordu, Telaf içinde: 

- Cazip bir tekilde olsun üstat. Enzarı umunıireyi Bnsire t 
üstüne celbetsin. Artık ne ıekilde yazılması iktıza edeceği siz
lere daha ziyade malumdur. 

Cevabını verdi. Suavi Efendi, artık Bnsirelçiyi iyice atlattı
ğına kani idi. Şimdi Ali efendinin gazeteııine ne yaztın neşredi
leceğine füphesi kalmamııta. Kalemi önündeki beyaz hokkaya 
batırarak bir iki cümle karaladı : 

"Herkes ve hep evrakı havadis hali hazırın tehlikesinden 
"bahsetmektedirler. Hakkı acizanemde mevcut olan emniyeti 
"ammye mebni ıöyliyeceğim ıeyJ herkesin dinliyeceğine şüp-
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"h 1 cm Yoktur · " 
Basiretci Ali Efendi, Suavi efendinin yazclıklarına bakıyor, 

içinden : Anıan ne güzel ne güzel ! Diye tahsin ediyordu. K im 
bilir şu meraklı ilan ertesi saba h çıkacak Basirette görülürse 
ne kadar merak uyandıracaktı ? 

Ali Suavi Efendi daha bazı ıeyler de yazıyordu. 
Ali Suavi Efendi yazdığı ilanlara §U cümleyi de ilave e t ti 
"Müıkülatı hazıra pek büyüktür. Lakin çaresi kolaydır. Ya· 

rınki nüsho.rn1zda cümlenin müsaadesile bu çareyi kısacık ıerhi 
beyan edeceii_m.~ugün ıu mektuhum yarınki neıre efkarı umu· 
miyeyi celp içındır efendim.,, 

Ali Suavi efendi bunları da yazdıktan sonra ilanın altına 
imzasını atli· Basiretci Alil efendiye uzattı. Buyrun mirim dedi 

Ali efendi çok ınemnun görünüyordu. hanı gözlerile yiyecekmiş 
gibi okuyordu : 

- Enfes, mükemmel ! Diye haykırdı. Ali Suavi artık ayağa 
l kalkmıştı, Yazdığı ilanın ertesi günkü Basiret gazetesinde çıka
cağına asla ıüphe etıniyordu : 

- Bizlere müsade efendim ! Dedi. Ali efendinin elini sıktı . 
Basiret gazetesi ida rehanesinden cıktı. 

DÖRDDNCÖ FASIL 

Ertesi gün 12H4· sc ne$İ Mayıs ayının G ıncı Paza r günüydü. 
Ali Suavi Efendi sa bah erkenden uyanmışti. Hizmetcisine bir 
Basiret gazetesi almasını g~ceden lenbih etmeği unulmamııtı. 

hacı efendi hanesi ve Petro bot' 
tanı arkası Osman ve Muhittin e· 
fendi vereseleri arsasile maddut· 
tur .Hane ve bağ~e boştur kıyıneU 
muhanuninesi tamamı dokuzyül 
lira olup talip olanların kıymeti 
muhamminenfn yüzde onu nfr 

• betinde pey akçelerıni alaralı 
929-8209 dosya numarasile ıs-
2-930 tarihinde saat on üç buçuJı• 
dan on altıya kadar 1stanbul dör" 
düncü icra memurlutuna bizışt 
veya bilvekale müracaat eyleıııl" 
leri ilanolunur 
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