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ABONE: .,, 

Dahil için seneliği 1400 

Hariç memleketlere 2700 
latanbul Ankara Caddeıl 

Telgraf : İstanbul YARIN 

Telefon tesisab ..,apılıyor f Oruç > Beyin mes 'uliyeti altında hergün çıkar ilan tarifeye tabidir 

ANKARA PAKET 

Ankara posta.~.~~.:sinde hırsızlık 
Ankara, ı ı (Hususi) 1kt aaateki tetkik 

Burada paket aü•riiğünden mühimdir N at yekunu 
AL• k.n. t •- 1 • uretun B. l.t b mu ... m ye un efıd eden bir sui gümrüklerind an ul 

lll mal için tahkikata baılanmıı- e eczayı tıbbı 
1h kaçakçılığmı, bux.da ye 

br. till•ı m6dirtyete yeni tayin lini, çuv11.l d 
1 

• Y ıuı iatıma-
edllen NuretUn • meydaea çı- a averelerfnl m d 
karılmııbr. 928 aeneılnden beri çıkaran NuretJn B. le gö,::t:.:a 
tevali eyleyen bu ibUsaıın timdi- buraya tayin olund ğu 
ye kadar biriken mıktan b\lyük- vardatımız çoialdı, u mdanberı 
t6r.lhttllı kendilerine vürüt eden 
emvali t kariye üierinden verilen Geçen ıenelerin id 

,, mukayeıe etti M vrr aUle 
gümrük rüıumuna mukabil mak- d m. emuriyetfm-
buzla d . k 1 k en sonra artan ını'kt rın ıp oçan arına no san ar d' k nazarı 
kayıttan inbias ediyor. 10 atiml celbetti T tkik ' e ata ba -

Mne11eselerin~ellerindeki mak- ladım. İhtilaıl yaka1ad f 
buzlar ve kayıtlar getirtiliyor. ıali gibi vazifemi ım. Ern-

b k yaptım diyor. 
tat 1 olunuyor, müfettiılerdeıı K J B 
adil B. tahkikat yapıyor. Paket en1a . yakalandı 
PGltanesi baıklttflı Kemal B Ank ı ( t · ara, 1 Huıusi) 
eıayyGp etmlıttr · Derdeıti için lhulaıını bildirdlfi 

emniyeti umumi yeye blldlrllmtıtir. ket gümrüğü baık:.bı P~: 
Kemal B, in bankalarda parası rari K l f 
varsa kendlılne yahut havalesine ema e endi yakalanmıı-
verlbnemıl için mildlrlere telefon tır. Zabıta Kemal Ef. yl kireç 
dilınııur. ocaklarında uzun müddet aradık

tan aonra yaaalanmııbr. 

Bir program 
yapıhyor 

l Dün kazanan nuınaraJarı __ neşrediyoruz 

Tayyare piyankosunun keşidesine 
dün devam edildi, talililer,sevindiler ... --~ 

Ziraat nıel~tebi Türkiye 
nin ziraat pragran11 

olaeaktır 
(iç sı•ıwıik .titaat progreuıt 
=imal memleketi olan no
Jlltlllyada el« tel kit.· ı•dilmek
leciir 

Ankara, 12 (Hususi) 
Bat vekıl ismet Pı· nın T~rki

ye paraıını teshil ve iktisadı va
ziyetini tanzim için esnsh tedbir-
ler ittihaz etmekte Olduğunu ev
velce bildirm1ftim. • 

Tahrik ettiğine ıöre, mesele 
epeyi zamandanberi .-ek iller hey
etince müzakere e<lf)lncktedir. 

Hükumet, Türk parasını tes-

• 

,,.. 
f)arülfün-;.~1 is1ahatı ha
k1 ndaki haberl~rin1İz te-

d . . ' evutf l)Or. 
.1 

Ankera : - 12 - f A.AJ 
Darülfünun divanınca llarül

fünunun iıslabıoa ail ittihaz edi
len mukan ~tlll Maarif Veki
lettnce tasvı edilmediği hakkın
da lntltar :dell haberler dolru 
delildir. 

(YARIN> sız üç g1in evvel 
Darülfünunun lflahından ve mıta
rif Vekaletine en asri bir tekle 
ifrazı na karar .,erilmit oldufun
dan bahıetoılf ve Darülfünun 
(Fen) kısımıa.rıodakf noksanların 
da maarif Vekaletince ehemmi
yetle telekkl edilmekte olduğunu 
haber vermittik. 

Hernaıılsa (Yarın) ın haber
lerinin tekzip merakına kapılan 
bazı arkadaılanmız da meıele
nln aıb olmanılanı söylemek zah
metine katlanmıılardır. 

Yukarda Anadolu ajan11nın 

vardtlt haber (Yarın) ın iddfa
ıımn teyit etın•ktedfr. 

Tabii bu tekzip refiklerimi
zin verdikleri Janhı habere aftUr. 

___ .,. _____ _ 
Harpte~ki göz,,ünü ':e. bi.r kolunu kaybetmiş olan 

• bır n1alul zabıtın1ıze 50 bin Jıra çıktı 

1 _ Harplr iki !1°=til'iı 1"':bir kolımıı 1:·11u.heılcıı 11ııifr/.:ııil mal<il yii:başı llasa11 
• h · JJeo (solda) .'1122.'l ımnııımlı bılt'fm salıibidır (jO) bi11 lirr kazanmıclır J• e mı , . . 1 . . - .. (' r 

2 _ Bıı bilı'tll'l'i salan 1~1=1 ··~şesı mues.~ısı , ·l'~nııl IJ<•y (ortmla).1 -Tahlakalc-
dı• dwart>ı ustası Cafc:r I~femlmrn (solda) <ıa:ı kişt·süulen alclı!Jı ( ~j5!H) mmıcı
rnlı bilelerlı: 1:; bin /ıra çılmııştır 

«Bu şirketler nezdinde ko~1ser yokmu<har ~ Eğer 
varsa bu zevatın ışleri nedir?» 

Türkyenln. del
il baıb ıehirlerl
ni saymak iste
yenler: Ankara. 
Istanbul, l:ı.mir 
diy• aöze baılar
lar • Demekki, 
lzmlr Türkiyede 
birinci derecede 
bir vilayet mer-

kezidir. O h~lde (;h:ı:l 1=111irdc11 bir . l'b . 
bütün medenı teı- 111 1 <ı : Karşı ynku 
kllibnda birinci derecede olmaıı ıanlar için, yukarda s6ylecliltm 
lizım gelmezmı ? rıhtımın ıu manzarası, bu seyah .. / 

lzmiri hiç görmemif bir vatan- ların Hinde, Çine ıltmesine 16z6m 
daıın vapurla limana geldiğini bırakır rru ? Atla çekilen tram 

ı ğ vay d-farzediniz, dk kartı aıaca ı man· l unyanm nereıinde kalmııbr 
ura ıudur: Bkzuk kaldırımlı rıh- ıte İzıniri ilk ıörenin ilk inbba'ı 
tam üstünde tek atın çektiği bir budur. 

tramvay, körfez dah llnde itleyen Halbuki, diier taraftan imar 
küçük, kötü, yerinde ıayan amel- için Türkiyede en çok çalıtan vl-
mlnde vapurcuklar; rihtım üstün- layet, lzmfrdir. Sahilin arka ta-
de ıeyyar köfteciler' tahta kulü- rafları Yeni mükemmel binalarla 
beler içinde tütüncüler ve binlerce donanınııtır. Buralarda gezen ; 
sabcalar • • • ıonra hat tan haıa İzmfrin eski İzmir le biç alakası 
sahilde uzanan yanğın yerleri... k,lmamıı olduğuna kani olur. 

Amerika, Holanda, Almanya, İmar itini bukadar ı6huletle 
ltalya, Fransa, limanlarından her meydana getiren b• vilayet, a-
g(ln gelen ve buralara hergün ha- caba tmar ıahaıını sahil clbetl-
raket eden vapurların taııdıtı in- Devamı 2 inci ıalıi/ede 



I 

1 

Tahdişi ezhanı mucip neşriyat! 
Don Albncı lıUntak Daireıin

dea bir (iddianame) aldık:Bu ld
dtaııaınede ( Efkarı umumiyeyi 
lehyjç edecek mahiyette asılsız 
havacliı neıretmek maddeıinden 
ıon tahklkabn açılmaıına karar) 
Yerildtlt iddia olunuyordu, 

Yine iddianame mündereca
bndan anlaııldığına göre meı'ele 
Matbuat Umum Müdürlügünün bir 
tezkeresi ile tebeyyün ediyor lmlt 
bana nazaran ceza kanununun 
(261) inçi maddeıine nazaran 2 
d ceza mahkemesinde cezamızın 
tayin e~lleceif tasrih edılmekte
clir. 

Biı: Matbuat Müdüriy~tinln 

kendi noktai nazarına göre vaki 
olan icldMııaı muhik buluruz. Yi
ne utbatak clatreıi de kanun nok
tal nazanndan tabU olarak vui
f ee!ıü yapmqbr. Hak ve haki
k&l ae ile iıtic•abımızdan eoma 
tahaıkkıık ve tecelll edecekUr. Ya 
......_ olaçaiız, yalıut muha
kaaemtze · lGzum ı&atertlmlye

ce~. 
BU& ,_ tabll ahv.ı.ı- bi-

ridir. Yalnız tee116rümiizil Ja vet 
eden bazı feyler vardır ki onlara 
temas etmeden geçmeyi ıaall mu
vafık bulmuyoruz. 

Enell : Yannın mahkemeye 
Yerilmeılne ıebep ne idi ? aonra 
(Y ann) hakikaten efkln umumi
Je'Ji tehyiç edecek mahiyette 
uılım havaclla nefl'ebnitmi dlr.? 

Bf•ce ulA •• Reaml makama ta 
nazaran ela evet •• 

Henlb'Altıncı lsUntak Daireıl
ne lideıek kanuni mildafaamızı 
,.PDI bulunmuyoruz umumi ef
kln teh,tç ettlll ~dia edilen ya
lan netrli* ıeliace: Biz bunun 
7•z•lma1111111 te~ sami
miyet~ bir tek vatddaıın 
bde efklnm tehyiç etUifne kani 
bulunmuyoruz. 

Eau itibarile Yanncla çıkan 
ha\er aynen ıudur: 

(TürkilJeflin ufuldtırıntla yeni vr 
(fegi:li devrelt>rin başlamakla oltlu/lu
(~ ıimdid.eıı kari/erimize. tebıir ediyo 
(ruz, Ga.:i h<ızretlerinin yalovmiwı 
(avdetlerindm ıonra Fırka ve Mecli.ııle 
(çok mühim mt>s'elder nııizakere 
(.edilecektir. Vakıfı ahval : eval ismet 
(Pı. llz, nln Reisicümhıır mucwirıTilJi
(ne terfi buyrıılmasuıuı ihlimali11i talı
( min ediyorlar. 

Bu haberde efkln tebytç ede
'!ek ne vardı ? lanet Patanın Rel
•ldmbur lkincllipıe terfi edilme
lhatn tahmininde halkı ayaklandı
racak heyecana ıettrecek bir tah
rlla•aW,.U vanm kil 7 Blllldı bu 
haMr memleketin faydaları nok
.......... çok samimi bir hlı de 
~ 8iitunlanna ıeçlrilmlttlr. 

M•ıle bir rivayet kablllnclen 
,...,a:abr.üaeenBumeeele,diba •• 
......... çok umanlardan beri '"'•-im teYdi• Hatta Anado
la AM alla bir vakttler yine böy-

Ve, nihayet, Amerika kanu
nu esasisine göre tetkilltı esa
sıyeyf tadil etmek etmek yeya bu 
teıebbüıte bulunmak Millet Mec-

llsinln sallhiyetlerinden biri de
filmi idi : Bir millet vekili naeb' 
usun bu iti yapabilmeıl iki satır
bk bir takrire b lkmıyor mu idi? 
n f!ydanda olamaz ne vardı ? 

Hem lımet Patanın RiyaıeU
cümhur mua vinl veya ikinci re
iı olmasının efkarı tehyiç edecek 
nereıl vardı 1 

ismet Pata naııl ki Türkiye 
Cümhuriyetinde Baıvekll fae bir 
gün yazılan vaziyete de gefebi
llrdi. Bunlar demokraıinin en ba
sit görmesi ve tellkkl etmesi li
zımselen ıeylerden defll mildi ? 

lıte : bizim anhyamadıiunız 
nokta da budur. 

Biz hür bir cümhuriyettn evla
dı bulundufumuzu zannediyoruz. 
Ve yine ıu kanaatimizi de açık
ca söylemekte asil perva duy
muyoruz ki: 

Tilrklye CümburiyeUnde her 
vatandat hukuken müı•'tidlr. 

lımet Paıa lehine olduiu gibı: 
aleyhine yazı yazmak mütalea 
beyan etmek her vatandaıın en 
ıarf b haklndır, 

lımet Pata muhterem ve menı- ı 
kete hizmet etmit bir zat ol&

bllir. Buna bizimde ıBphemJz 

yoktur, l 
Lakin Tilrldye BatvekllJ lamel • 

Pata her yapbitnda hataıazmıdır? 
ıiipbeslz bayır. · 

Ohal~e bir vatandaıın bir Baı
vekilden bahsetmek hakkı yok
mudur? Biz bilakiıBqvekil Pata· 
nın icraatını tenkit ~bnekte ta
mamen bor ve aerbeıt olduiuınu
zu biJe zannediyoruz. Hatta kü
çük bir tenkit noktaıı bulup gör
d(lg6müz zaman, cümhuriyeUn 
bahfettlif hürriyete istinaden ha· 
reket etmekte aıll beiı görmiyen 
çok açık dnı~eli vatanclaılardan 
bulunuyoruz. 

Yukarda ı6yledliimiz rivayet
leri yazmamız ela bu hürlyyetfn 

mana11nı iyice bıım,kten ve anla
maktan ileri ıellyordu. 

Yazılan ıeyde bir (t~hyiç) 
edicilik mahiyeti olup olmadıtını 
bilmiyoruz. Efklrı tehyiç etmek 
demek, aılı yokken. 

Uecliste bir 'bu/ıran var / ismet ((' . '· ., J Paşayı ımille{ikan mml ettı er 
ve i/alıir>>. Diye bir haber uy
durmak demek olabillrdf. Fa
kat, Yanna yazılan!Jıa vadiıln b6y
le bir ıeyleri ihtiva edip etmedi
ilnl erbabının takdirine bırakıyo-
ruz 1 

BI& BatyektlPatanın (Yarın)an 
lıUatak clalreıine celbedlldliini ha
ber aldıklan zaman hilrrlyeti mat
buat Ye cumhuriyetin fazileti na
matıa miiteeılir olacaklanna emin 
bulunmak iıtiyoruz 1 

le hlrte,lwl tesldp etmlıu. Oza
._ l•aetelerde Amerika kana· 
nu ~-bahaeclılmlı delll-
mı ~. Arif Oruç 

500 Lira Kazananlar 1 ._~_81~- 1201 1201 7929 8079 
11210 12395 13091 ,14934 15116 

16Q 87Q 2151 2575 11043 15679 16986 17102 18844 19856 
12800 12802 18306 14195 14748 207·~ 21246 21472 21688 21839 
1491' 16865 19092 21313: 21560 225~ 23914 2486e 25663 28797 
22181 24172 2•s9' 24784 26464 295 30680 81125 a•12s s5s9a 
17518 80849 81695 82786 83545 85619 86665 35988 36041 37381 
84127 86082 87~eo 88181 89182 87618 aeol• 40277 40329 40680 
a92ss 3929.6 •oeos 42585 45~t 40780 , 88a8 444, 1 45258 4-6693 
5o077 50907 51208 51651 53.39 49194 ,9298 49541 50114 6 0496 
56978 58210 &9888 60902 51120 51823 54842 55088 

200 Lira Kazananlar 56059 57i 95 
975 2274 3153 8265 8571 

YARIN 

Fırka vilayet kongresi dün toplandı 
-1 nci sahifede11 devam----------

yeti, milletin bu seferberlikte de 
her halde muvaffak olacağı hak
kında uzun uzadı ye izahat vermiı 
ve fırkanın mesaisine milzaheret 
eden zevata tetekkür ve fırka fle 
Cumhurivetln b•nısı Gazi Hz.ne 
arzı ~azminat eylemittir. Bundan 
ıonra kongre reiıi 1anililine Emin 
AU katipliklerine Rükneddin ve 
Sadi Beyler intihap olunmuılar

dır. 

Müteakiben idare hey'eti reisi 
Emin Ali Bey idare hey'etinin ra-

porunu okunnottur. 
Raporu aynen d0>rcediyoruz : 

Vilayet heyetinin raporu 
Sevgili arkadatla r, mnhterem 

efendiler: 
\ b , t• f . lda.e eye ıniz, aziz mü ettı-

ıımlzi n timdi rasimei küıadını 
yapbğı t 929 •eııeıi vilayet kong
resi nln pek def erli mümessilleri
ni hürmet ve &anılmiyetle ıelim
lamakla ınilbabidir. 

Büyük ıehber ve ulu dohi li
derimizin yaratbğı meı'ut ve mu
azzam inktllbın bu misalsiz ese
rin yoruhnaz itcl ve yılmaz bek
clıi olmak lqııngelen fırkamızın 
vilayetimiz içindeki teıktlitının 
bu en yükıek temıil heyetine yur 
dumuz, ınkıllbıınm; her ikisinin 
.................. -....... ·-·························· 
Halkın rahatı 

ne neden \etmtl etmemqtlr ? 
Buau anlalDak kolay defildlr0 

A vrupaJl lıer fırıat dilftllkce 
tetluyk ederiz: Fakat bunlasdan 
çıkan neUce fU olmaz ki, anetotla 
çahımay• dört elle ıarılalun• 

Beledifelerden flk&pt eden-
ler hemeD unıtımı slbldlr • Bele
diyeler i•~~etlerln önüne 
geçmefe ~r, faklt tikayet
lerin pkaıı keaıb:Dez. Sonra el
ler kavuıur, 1'e yapalım, denir! 

Yapılacak feY baıiyttir : Be
lediyeler ellertndeki talimatna
meleri sadece tatbik• çahıılnlar. 
G~çenlerde elime seçen bu tali
matnamelerden birini okudtun ve 
hayret etUm. Hiç avrupada tet
kıyka )GzQm olmadan memleket 
baıtan ba.ıa cennet olabilecek. 

Mellllekette teıekk61 eden 
tirkeilertn memleket hallana nafi 
olacak, memleket halkının hu
kunu 11yanet edecek ballarla 
batlı olduklrrı halde bu cihete 
aıll Y&napnamatarı gariptir: ls
tanbulda olduiu gibi burada da 
halkın tiddetla alakadar oldufu 
ikı ıtrket vardır. Körfez vapur
ları ve tramvaylar· 

Garbi Anadolu ticaretinin 
meınet noktası olan lzmırde (va
kit) in kı)'IDeU yoktur. Çünki, 
vakit bu 1aydıfılll' kumpanyklar 
elinde heder olur: Albn inadı ~u
ta~, tramvay ~ez: vapurlar 
vaktinde hareket edemez, ebeler 
de ıtlr'atleri htçU"· mOıtahdimler 
dilrüıt muamele yapmazlar, para 
bozduramauınız, bin müıkllat 
içinde çırpınır durununuz. Hal
buki bun)ann nınınkiln mertebe 
11lahı okadar zor bir ıey delildir· 
Meael& •• Kwnpaoya, Tramvaylar 

i .. ••la•ken bileı me'murlanaa ıe __... . V 
bosuk para vereli Ur· e aynı 
.. kilde vapur bilet giıelerne aa· 
bablan ufakbk tam olunabilir. 
Fakat bunlar yapılama•: Çnnko 
yapılırsa halk rahat ıd"r, elh&11l 
lzmtrde hayat, Gzticüdür. Bu ıtr
ketler dezdinde "komiıer yokmu
dur? Bunu bilmiyorum.Eger varsa 
bu zevatın itleri nedir? Bu ciheU 
bir eyi anlrmak lazım! il. il 

yeği.ne hadimi olan fırkamız için 
hayırlı faaliyet ve muvaff akiyet 
dileriz. 

Aziz l:a• d~~ler, 
İdare heyetiniz nizamname

mizin 27 inci maddeıi~de (C.D.) 
fıkralarına tevfikan na-ıarı tetki
ki nize arzettiği bu senelik rapor
da her teyden, her düıünceden 
ziyade huluı ve samimiyetin em
rine, hak ve haklkatın nuruna 
uymuı, tenkit ve muahaze edil
rnek tehlikesine maruz kalsa bile 
ha'kikatın göz açtıran acı tadını. 
hayalin tatlı ve fakat aldadıcı 
zevkine tercih etmfıtır. 

Geçen ıene kongreıinde necip 
müfetUıimizin iftitah nutukla
rında beyan buyurdukları gibi 
ıayeıi hakikat fiarı samimiyet 
olan bir fırkanın her fert ve te
ıekkülünden de budur sanırız. 

Arkadaılar, 

Bilirsiniz ki, değil bir millet 
hatta bütün bir cihan tarihinin 
göz kamaıtıran ıtmıek dehasın
dan doğan fırkamızın en esaslı 

' iki um desi vardır. 

A. Laik ve Demokrat Cüm-
huriyetçilik 

B. Çok hararetli ve fakat hiç 
töven olmıyan millicilik 

Nurlu ve nur verici büyük re
isimiz ve kurtarıcımızın bizaUhi 
Ali ıahıiyeti tnkılibımızın tam ve 
ve kamil zaferiel teminde batka 

· Amillerden iıtiğııa ettirecek me
bir kudret teıktl ettiil cihetle 
bu iki uinde yolunda müıpet me
sai ve faaliyetimizden bahıetmek 
hakikaten cüretUr. Binaberin Ra
porumuzda bu iki ~aaslı ve ıa
mil uındentn, ancak muhiU fu
ruabndakt me1al •• faaliyetten 
mevzii ibtlyaeatmaız haklntula on 
bet aybk aaaitaheclelerdq mGJ.;, 

hem mülahazattan behıedebtle
ceifz. Noksan ve aczi erkekce 
itirafta türke haı mertlik fiarıdır 
kanaatindeyiz. 

Raporumuzdaki maruzatımızı 
iki aıla icra edebeiiz. 

A. Dahili, tabir caizıe ailevi 
itlerimiz ve mesaimiz 

B. Vilayetin, ana hatlarlle 
esaslı ihtiyabatı 

Kongranın kıymetli mümenil
lerini bu babta ve bilbaısa heye
timize ve mesai fa liyeUne müte
allik huıu .. tta en ıerbeıt ve her 
kayıttan azade ve fakat halfune 
münakqa ve laylkaek en eert 
tenkide davet ederiz. Fırkamızm 
kırtasl ve zahiri muamelabnda 
baze tekaddüm eden heyetlerce 
hakikaten meıkar bir çok mu
karreratı ıaibe ittihaz edilmiftl 
Kendilerini takip eden mesaimiz
de bunlar bizim için çok fayclalı 
olınuıtur, .. Hilen teıkilibmızda 
16rülmekte olAn lkuıurlar varıa 
bwılan bu güne kadar ittihaz edi
len kararlardaki .nokaanda delil 
belki mukarrerab imüttehlzenln 
ve nizamname abkAm1nın · tatbı-.. 
kindekl ihmal v~ zuhullerde ara-
mak lazuıaaelir. 

Arkadaılar, 

idare heyetimiz, bundan on 
beı ay evvel muhaıaalal intihabı
nız olarak denıhtet faaliyet -~ 

etmez madde ve zenabtrede~~ 
ruh ve nıanayaatfı -..r..;..d.·: . 
rlyetlni hiaetu ve her teye taW&
men YilAyet dahiline mahıur •• 
fırkaya alt ılyui vazifelerini teı-.. 
bit ve arkaclaılar araııncla tevzi 
eyledi. Bu yolda metodik aay, 
itlraf etmelikl, hepimız için ıayrı 
mutat olduiu cihetle yapılan tak .. 
ıimi vezaiften beklenilen faide
ler temamen haıd olmamıı ilede, 

-
J reisin münferit ve indi ka 

tedbirlerJle lstanbulun d 
mudıl ve mütevveı fırka ııle 
tedviri yerine bütün arkad 
kendilerine ve esaslı her tıte 
re heyetinin müıterek hareke 
teminine imkan elde edildi. 

i ıtitraten a,Z:edeyf~ ki 
beı aylık mesai devreıinde i 
heyetiniz lkızmetll müf ettf f 
(Blrflk kuvvettir) tarzında 
kongrede veciz bir ıurette i 
etlikleri kahir hakikati düıtur. 
tarak tam bir aheng, mille 
tamimiyet, tatmayan ve f&fl 

yan bir dürüsti ve emniye 
ele çahımıt, bütün kuvve 

!..müf ettiıimn muta telki 
~dıbaen feragetkir bir vaht 
birlikte bulmuıtur. 

ilk adım 4erek eınaf 
yelleri ve ,f:rek hayrl ve 
kulüpler teklinde olıun z 
toplaDınelar aabasına tevcih 
di, Ôtecleberi memlekeUn lçt 
hayabnda mahauı-roller oyn 
olan esnaf cemiyetlerinin f 
ve memleket menafU n 
bekayı mevcudiyet ve te 
nafizi yetlerJ tenılp ve ancak 
tf umurlarınm mütekarip zii 
lere ilhakı ıuretle yatamalan 
kikaten müatelt ve layık hilvi 
lar teılsi tercih edilerek bu 
da f cabatına teve11ül edildi. 
ren teklif edilüp müfettlılik 
kaminca, laaYlp edil 
bazı tedabiri letriiye ıem 
kariben bu tedabirl : idari 
munzam olunca 6yle ümit e 
ruz' ki bu gün yarın lı 

.l multini fırkaya müzahir ve 
ve elli bin kitilik temiz ve 
kan halk kGtleılnl cami ma 
•• ~ .~tJi eınaf cemi 
lerfıııfiıl ........ 
tali olacafız. 

Ayni zamanda bir tara 
güzel aan' atler birll'I ıtbl 
heyebanl duygu ve telahilr 
ve ılneıine aidatı hauu edip 
san' atkirlanmızan diter tar 
matbuat cemlyeU pbl e 
umumiyenin nazım ve mir 
.olan gazeteler menıuplannm, 
zlde _muhantr ve naılrle 
mecmu olan htoıekkilllerlle 
yakından t teılı , ' edd 
meaai ve intihabatında fırka . . ' 

f aabmn temamti meriyeU t 
edildi. Bu seneye kadar her 
denee teılal alaka edilm 

! lan bu yüksek ve fikri, 
teıekkül intihabat veıileıde 
ku bulan ve temadi eden t 
larımlz mGtekabtl emniyet 
ıamlmlvet duygularını lfaza 
hariml faaliyetimize müne 
heyecanlı hasaaı bir çok 
muharrir reuan• ve heykel 
ım fırka memubu ııfaUle lltl 
kim temin etti. 

lnkllapcı Türkiyenin irfan 
haıındç mGmaılll ecnebi t 
küllerle rekabet edecek de 

cede mütekamil bir ttmaaU 
ımı ııtedfiimjz talebe blrUilJe 
bunu terkia eden talebe 
yetlerile de en hallı ve aün 

. ~ !'Jaaelbı telkinat ve teı 
~ Azade bir ıamimfyetle 
...-be teıili ve kendilerine 
bayet naııb ve milrılt büyQk 
birader ııfaUle her vacllde 
maavenet ve muzahereUn ı 

cGmlel mukarreratımazdaııclır. 
vadideki teıebbBılerdea y 
hayırb ıemereleri ıörblecefl 
kirdır. ' 

Harf ıeferberlilfnde idare 
yetiniz ve büU\.n fıkka 

Ulıteılne dGıen vazlf eleri 



ı 3 Kanunusani YARIN Sahile a 

Buseneki balık bolluğu ''••••••Hi••••••••••••••••••'\ 
Jlühim miktarda tuzlu hamsi,_pa- i Muhabir mektupları S 

Şarapçılığın1ız inkişaf ediyor 

!arnut, u~kumru; sardalya ve ...... Ad~p·~;~~~·· .... 
'~oiyoz ıhracati yapılmıştır . t·b 

1 Bu seneki balık miktarı ve 600 liza kıymetinde balık tutul- 1 n 1 a arı 
tuz!u balık ihracatı hakkmda ha- mustur. - .. :.:ı:=;;<-

Müskirat İnhisar M. U. yerli 
üzümlerimizden ıarap yapılması 
ve ıaraplarımızım islahi için Av
rupadan bir mütehassıs getirmit 
ve İmire göndererek köylü ve 
ıarapçıla.ıımıza ıarap yapmanın 

fenni bir surette yapılmasını öğ-

kalade yaradığı görülmüıtür. 

hkane müdürü Muhtar Bey dün Bu ballklardan 224.341 lira Adapazarı 10,(Umum Anadolu 
tn~harririmize şu malümatı ver- rüsum alınmııtır yine geçen sene muharririmizden): 

tnııtlr. halıkaneye 24.672.000'.kilo 1.030. Bu sene kışın erken geleceğini 
- Busene alamana mevsiminde 800 çift, 9392 kap muhtelif cins· haber ver~n memleketimizin de-

ve bir ay zarfmda 25 0 bin lira le balık gelmitlir. gerli kahinlerine kartı tttbial 

İzmir, Aydın Adana, Konya, 
orta anadolu cenup ve ıark vila
yetlerinde de ıarap imalatı için 
bagcılara muavenet edilerek faz
la farap imali lemin edilecektir. 

kıyınelinde palamut vesairhalık Harice mühim miktarda tuzlu büyük bir celadet gösteiyor. Ka-
gelnıiıtır ki geçen seneden pek hamsi, palamut torik, uskunıru nunusani ortalarında havaların 

Keza:ik Harbı umumiden ev-
retmittir. vel menıl k d 

·· t e elimiz en ihraç edilen Şarap mütehasvsının gos er- fa 1 d 
fazllldır. sarda(ya ve kolyos ıevkedilmek- bu kadar güzel ve müsait gittiğini 

Geçen sene zarfında 1,800. tedir. asla tahattür etmeyorum. 

İ h .d rap ar erecesinde Avrupa pi-
diği lüzum ü:ı::erine n isar ı a- l 

yasa arına yerli ıarap ihracatıda 

Şark idadisi 
->· .<· -

~laa rif ibtidai kı~n11 ı .1 

rt:snıi nıektt p halinde 
açaçaktır 

Maarif vekaleti tarafından 
kapatılan ıark idadisinin ibtidai 
kıırnının resmi ilk mektep olarak 
açılması maarif idaresince teıbit 
olunmuıtur. 

- ......... , ... -4 .. 4 - -

İln1üha herle ı · okunaklı 
yazılacak 

Mahalle ınuhtarları tarafmdan 
yazılan llıntibaberlerin gayet .o
kunaklı ve doiru yazılması hak
kında lıtanbul Vlltyetinden ma
halle muhtarlarına tamlnen teb
lllat yapılmııtır. 

Yalovn polisleri dün gitti 
Y alovada yeniden teıkil edi

len pollı komiserliğine ser komi
~r Eever, fenmemuru Reıit, Ne
cau beylerle sivil iki taharri me· 
ınuru iki komiser muavini ve on 
~ reamt polis tayin edilmiıtir. 
etn.ı:::.lar yalovaya hareket 

l~ıza ll. ınüf ettiş oldu 
Sihhat ve 1 ti 

V k·ı ç lnai Muavenet 
e a eti sicil . ve memurin ıubeıı 

ınüdür mua--ı · D " nı r. Rıza bey ııh-
hıye müf ettııllilne tayin edilmiı
llr. 

Tebdil edilen belediye 
Müdürleri 

lıtanbul Şehreaıanetl Beyo.lu 
belediye müdiirltllilne Bayzıt mü

diri Kadri, Bayazlt müdürlüiüne 
Bakırk9y müdürü lhıan, Bakırköy 
müdürlüğüne Üsküdar müdiri la
mail Hakkı, Üıküdarada Şehrema
neti zat itleri müdürü Sedat bey
lerin tayin edilmeleri tastikie a· 
liye iktiranelmiıtır. 

Köı11ür ihrac:atınuz 
Geçen l 929 Kanunu evvelinin 

içinde Zonguldak kömür maden
lt~rinden 40 vapur kömür 1hraç 
edilmlıllr. Zonguldaktan bir ay 
içinde çıkarılan kömürlerin mik
tarı 65,660 tondur. Yerli kömür
lerimizin 13.850tonu lzmıre 2200 
tonu Yunanlıtana Pireye göncle
rllmlıtir. 

Mntebaki kalan 50,l 00 ton lı
tanbula çıkarılmııtır. 

1929 Teırlnisanisinde ise Sl,050 
ton kömür Zonguldak limanından 
sevkedilmi~tir. 

~tüsadeıne tahkıkatı 
Marmara açıklarında Yunan 

bandıralı Hrtıl ve Bulgar bandra
lı Varna vapurları arasında vakı 
müsademe tahkıkatı devam et
mektedir. · 

lıtintak dairesindeki tahkikat 
bir haftaya kadar hatam bulacak 
ve davaya afır cezada devam 
olunacaktır. 

C~nayet ıni ? 
Polis tahkikatı intiharı 

n1ün1kün görnıiiyor 
Adada intihar ettiği kaydedi

len Rijo efendinin ölünıü §Üpheli 
görülmüı ve vukuu tahmin olu
nan cınayetin faili olarak Sadık 
isminde biri tevkif ve Adi· 

1. ıyeye 
tes ıın olunmuıtur. 

Halk balosunda n1aha)li 
oyunlar oynanacak -
Halk bllgiıl derneği tarafın

dan yakında bir halk balosu ve
rilncckUr. 

Halk balosunda yalnız halk 
dansları yapilacaktır. Ayni za
manda baloya hanımların milli 
kıy af etle gelmeıi temin edı lecek
tir. 

Bunun için Anadolunun muh
telif yerlerindeki kadın kıyafet
leri tetkik edilmektedir. 

An1erikalılar konserva-

tuYardan nota istivorlar 
"' 

Amerlkada bir'musiki cemiye
ti konıervatu vardann halk ıar
kılarını istemlttir. 

Bundan bir nıüddet evel NeT
y orkta musiki asır ticaretile meı
gul bir ınüeaaeıe halk ıarkıla
rından bebek ıarkuıından bin 
adet nota . iıtemiıtir. Bundan 
baıka zeybek havası, son topla-
nan tarkıların notaları da b -umu
eıaeıeye gönderilecektir. 

Buğday nunnıneleri 
A vuıtraı... b "d ,,.a ug ay enstitüsü 

ticaret borsasına bu .. d 
1 g ay numu-

ne eri göndermfıtir N l 
b · uınune er 

orsa laboratuvarın• t hl l 
d·ı kt aa a 1 e-ı me edir. Ticaret b 

oraası da 
ayni zaml'.nda Avuatral b 
d ya uğ-ay enıtitüıüne bu"'d 
l _ K ay numune~ 
eri go nderecektır. 

Bundan baıka T 
_ unus ziraat 

mudlriyett de Ticaret B 
.. orsasın-

dan bugnay numuneleri . 
. 1. ıste-

mıı ır. 

Ticaret b orsaıı dünyad 
a mev

cut buğday enıtitülarine T- k 
1 ur iye 

bufday aamdan birer 
numune 

göndermeğe karar verını ti 
f r. 

Numunelerin ne mikt ı-ar g u-
teni haiz olduğuna dair 1 yapı an 
tahlil raporları da institülere gön
derilecektir. 

Buğday geliyor 
Anadoludan ıehrimize r= 6 ·> va-

gon bnğday gelmittir. Konyadan 
gelen haberlere ğöre lstanbula 
sevkedilecek daha çok buğday 
olduğu bildirilmektedir. 

Şehrimize gelen bu~daylar hep 
YUmtak buğdaydır. Fiatlar vasati 
olarak 15 kuruıtur. Fazla mal 
gelmesine rağmen fiatlerde bir 
diif ükliik yoktur. 

Geçen sene hu vakıtlar kara 
boğulan §İrin Adapazarı bu tıene 
gelin yüzlü papatyalarla bezen
miıtir. 

Adapazarı ilk bahar hayatı 

yafa yer. Her taraf yeıil güneıin 
saf ziyası bu memlekete bu 
mevsimde can vermektedir· 

* Adapazarı Türkiyenin en iılek 
bir ziraat ve ticaret merkzidir. 
Mütaaddit unsurları sinesinde 
yaıatan bu diyarda bir para aıkı 
ve zenğin olmak zevkı vardır· 

Herkesin en mukatteı mefku
resi, tekrar ediyorum ( Paradır ) · 
Bu idealin arkaıında durmaksızın 
koıan Adalıların kısmı külHıi 
emellerinin tahakkukıle mesut
turlar. lctimai hayattan esir yok
tur. Saat on yediden sonra cadde
lerde tek bir fert bulamazsınız. 
Dükkanını kapatan evine kömü
rünü, odununu atan köyüde tarla 
da patatesini eken Fatmaaının 
koynuna koııyor. T enevvur etme
etmemiı olan bu muhitte henüz 
layıkı vechile maarif batıda yok-, 
tur Nurdan ve manevi ıııktan 
mahrum bulunan Adapazarı eha
liıine acımamak imkanı yoktur. 
Gayyur bir kaynıekam olan 
kıymetli idarecilerden Talat B. 
6 bin haneden ve 50 bin nufusdan 
mürekkep bulunan bu kazanın 

her hususta imar ve ihyasına ça-
lıımaktadır .Adapazarında aç tek bir 

fert yotur. Bu hususta Ada pazar
lılar kendilerini nekadar bahtiyar 
at etseler yeridir· Fıireten çalıı
kan olan Aeapazarlılar maalesef 
topralan altın çıkarmanın yolunu 
çok iyi bilmeyorlar. Halk ziraat 
Ve ticaret sahalarında çok iptida
idir. Uzun zamanla bu iptidailiğin 
de ortadan kalkacağı nıuhakkaktır. 

.'jcscddi11 1'u!Jrul 
......................................................... 
Esnafın hilesine n1ani 

oln1ak içj,, düşünülen çare 
Şehremaneti, müteaddit def

alar ceza aldığı halde gene bozuk 
fena erzak · ıatıııağı kendilerine 
meslek ittihaz eden esnaf hakkın
da bazı kararlar .-ermek içın tet
kikat yapıyor. 

Esnafa verilen nakti cezala: 
en büyüğü 15 günlük icra}'i sanat
ten men kararıaır· fakat esnaf bu 
karara maruz kalınca muvazaa 
suretile tekrar batka bir yerde 
itini görüyor. 

Son 'Verilen 1'arar ile artık 
muvazaa suretile ve baıka bir 
namla hiçbır . diil-:an açılmasına 
rnüsaade edilmıyeeektir · 

Fakat bu da beklenen netice-

yi 'Vermemiıtir. 
Emanet, hilekarlığı san'at itti-

haz eden eınafı tethir etmek ta
sa vvurundadır. 

resl·nce bir laboratuar tesisine- t 
ezyit edilecektir. 

baılanmııtır · G 
Tesis edilecek laboratuar her eçen senelere nisbetle Ana-

türlü terakkiyatı asriyeyi haiz dolunun her tarafında müskirat 
olacaktır. Labortuarda yerli ıa- ve farap imalatı günden güne 
raplarımız tahlil edilerek evsaf artmaktadır. 

ve tahllli neticeleri raporlarla Lin1al1da tahıniJ ve 
tayin edecektir. tahliye i~leri azaldı 

Şarap mütehassısı yerli ürüm- w 

}erimizin ıarap imaline fevkalade İstanbul Deniz tahmil tahliye 
elveriıli olduğunu görmüş ve Av- itleri mevsfnı münaıebetile azal-

nln sofra alan ve Bo&·do ıa- dığından Ticaret Vekileti.ıden rupa ' 
1 rapları gibi bütün cihanca ıöhret- ge en emir üzerine, tahmil tahliye 

l i olan ıaraplara muadil nefit emvali lücbariye ve kömür ame-
ve: halis ıaraplarm yapılabileceği- le cemiyeti heyeti idare maıraf-
ne kani olmuştur. larının Yarı yarıya tenziline karar 

Yerli üzümlerizden bilhassa, verilmiılir. Avni zamanda, haata-

Bandırma, Altıntaı ve lanan 'Ve kazalarda yaralanan, 
Buna, · · T ki f 
R ı . 'havalisi ile Sılıvri, e r- ve at eden amelenin muhtaç aile-ume ı ~1 l 

G l·bolu Edirnf', bag arı erine muavenet için teavun teıki-dag, e 1 
' • • 1 

h il ı·nin •arap ımalıne fev- altnın tezyıdine karar verilmiıtlr. ma su er ~ 

.-.-;P--O~L~l·S--H-A~B·E~R-·L-E•R•I----l 
Bir keten helvası Hırsız aranıyor 

Mercanda keten helvacısı Tuzcu Vasıf efendi ıabableyln 
H a Bayezitle helva kutusunu dükkanını açarken asma kilidin 

amz . k 1 k 
bırakmıt bir dükkana girmiıtır. ırı mıı olduğunu 20 liralı çay 

Açık göz bir hırsız keten hel- ve saire çalındığını anlamıı zabı-
va kutuıunu baıına koyarak taya haber vermııtlr. Hırsız 

- Helvam yahıl, güzel helva, aranrnaktadır. 

'keten helva! Neriman hanımın 
Diye ıatmafa baılamıı ve paraları 

gözlerden kaybolmuıtur. 
J 1 Aksaraya ıakin Neriman H. 

Dolandırıcı ı { rıhtın catteıinde geçmekte iken 
E iipte oturan Hasan Efendi bir Yankesici cebinden 11 O llra-

f'k!sıle beraber catteden ge- ıını çalmııtır. 
re~ iki meı;.hul adam yanına 
çer en k lirasını dolandımıı, I=>arayı tahsil edip 
ıokulara on d f 
meçhul ıahıslar aranmakta ır. sıvı nuş 

Süpheli ölüın Koyun taciri rizeli Haıan E-
~ fendinin 122 lirası dolandırılmıı-

Ruı mültecilerinden Alekıan- tır. Çoban lımail bu parayı borç-
- b h kireç kapuıunda 

dır dun sa a "k lulardan tahıfl etmiı ve ortadan 
vefat eylemiı, sebebi vefatı ıu - kaybolınuıtur. 

d morga gön-heli görüldüğün en 

derilmittir • 

Hırsızlık 
Duru çeımede Mehmet Beyin 

odun deposunda bağlı 105 num-

1 V unaya bir hıreız gir=nlf ro u ma 
bazi eıya çalarak sa vuşmuıtur. 

yankesicilik 
Güzin hanım dün balık paza-

d geçerken yankesici tara
rın an 
fından 1 O lirası çalınmıııtır. 

Kapıyı aralık buln1uş 
Saraçhane batında İstanbul 
b'uıu Hüseyin Beyin bahçe 

:ae usu açık bulunmasından bil
iıt~ade giren hirsız evin üst kat 
köıesindeki yün eşya ve saireyı 
çalmı§tır. Hırsızın sabık al bur -
hanettin olduğu anlaıılmııtır. 

Dan1dan düşer gibi ! 

T'ütün aleyhinde risaJs 
Bu günlerde ıehrimlze tütün 

aleyhinde kitaplar ve resimli 
bültenler gelmektedir. Bu tütün 
aleyhindeki neıriyatı Londrada 
Doktor Votı isnıinde bir lnailiz 
milyoneri idare etmektedir. 

Buraya gönderilen kitaplarda 
tütün tiryakilerine bir ilaçta tav
siye edilmektedir. 

T eıhlr f iillnin kanuni ma vzu
alınııza muvafık olması tiçin tet
kikat yapılmaktadır. Şayet buna 
karar verilirse çürüm yapan Uca

retanenin kapısına bir li.vha aııla · 
cak, ayni zamanda gazetelerle de 
keyfiyet ilin edilt:cekUr. 

Dün Nişantaıında eıki Şem
ıilmekatip caltesinden g~ç~n 
lıımel ve Vasfiye hanımların onune 

. İ mı·rli Hüseyin çıkmış ls
ıerserı z 
mel hanıma evlenmek teklif 
etnıiısede ismet hanım bu tcklıfi 
reddetmit bundan mugber olan 
Hüseyin ismet hanımı parmagın

dan yaralamııır. 

Doktur Vots bu ilacı içenlerin 
aıgarayı muhakkak surette bıra
kacağını bildiriyor. Doktor bu iti 
ticari bir maksatla yapılmadıtına 
dair teminat verdikten sonra 
rnektubunda tütün iptiliı~nı diin
yadan kaldırmağa bir gaye olarAk 
kabul ettiğini söyllyör Doktor 
Vots bu iti baıarmak, yani tütü
nü dünyadan kaldırmak için 
bütün servetini 1arfetmefe karar 
vermiılir. Buna rağmen İngiliz 
doktoru ıimdiye kadar ancak bir 
kaç kitiyi sigara içirmekten vaz 
geçirebilnıittir . Bunlardan biri
de Çinde bulunan bir Franıız 
laciridir. Diğerlerini de lngillz 
ordusuna mensup birkaç zabit 
teıkil etmektedir. 



Filistin ıncs 'elesin in iç vüzü .. 

lngilizlerin bütün şiddeiıeerin,mah
kemelerinin ağır hükümlerine 
rağmen mesele kapanmadı 

Kudüs (muhabirimizin yahudi 
Arap gürültüleri hakkındaki mek
tubu )-Bundan dört bet ay evel 
Araplar ile Yahudiler arasında 
kanlı bir tekil alau Filistin mes'e 
lesinin, lngilterenin gösterdiği ti
dclete, tahkik&t heyetinin, mah
kemelerin ağır.hükümlerine, yüz
lerce idamlara, nefilere, hapis
lere rağmen devam ediyor ve da
ha devam edeceğe de benziyor. 

Bu mes'elenin iç yüzünü. se
bebini anlamak için bir az gt:ri
lere ircaı nazar etmek lazımdır. 

Filfltinln Osmanlı İmpartor
lufuna merbut bulunduiu zaman
larda da burada bir çok Yahudi 
muhaciri vardı, bunların bir kıs
mı Kudüsde ölmek için gelmlf di
ler Yahudiler ve bir kııımı da Hı
rı veHoçllt gibi zenninlerJn satın 
aldıkları yerlere iskan edilmlt ya
hudl kolonisi idi. 

B..ı Yahudiler ile islim ve hi
ristlyan araplar arasında bir düı
manlık ve ihtilaf yoktu, yahudt 
kolonisinin servetinden yerlilerde 
istifade ediyorlardı. Bununla be
raber b*r yahudl i Hazreti lsanın 
kabri bulunan Kamame kilisesine 
ıtrmek delil civarından bile ge
çeme:ı:, ıeç.er ise katledilmek, 
h4 olmuaa ıkldetlf bir dayak ye
mek tehltkeıine maruz kal rdı. 

Umumi harp esnasında aıtın
cı ordu kumandanı Cemal paıa
nın mecnunane etvar ve hareka
bndan gücellllllt olan Araplara 
karp lnatltere bir çok vaitlerde 
bulundu ve büyük ve müstakil 
bir A.1ap Devleti teıkil edilecegi
ni valt ile Arapları Osmanlılara 
hanıı illn muhasamat ettirdi, 

Harbin son devrelerinde lü
zumu olan parayı bulmak için 
Amerika ve lnıilterede v. s. 
memleketlerde bulunan yahudi 
zeqinlerine cemile göıtermek 

lhtiyacmı hi11 eden lnıilbre, O 
zaman Hariciye Nazırı bulunan 
Balfor vaııtaıile bir beyanname 
neırederek Filistinde bir milli ya
hudi. yurdu teıiı olunacağım vad 
etu. 

Bu ıün balfor vadı namı ve
rilmekte olan bu beyanname Fi
li.Un mea' eleainin temeUnl teıkil 
eder. 

Harbi umumi biter bitmez ln
atltere ve mutteflklerl bir büyük 
Ye muttahit Arap Devleti tetkll 
ecldeceıine dair olan vacli unuta
rak, ~ayn ayrı bir takım Arap 
Devletleri leau ettiler. 

Franaanın eskiden beri elde 
•baıek lıtedlif Surlyede, Franıa 
IDandaıında olmak ilzre Sur1ye, 
Lnbnan, ve Alevi devletleri ola
rak Gç devlet, İnflltere mandası 
altında olarak Filiıtin Siyoniste 
HGldhneU ile Şarkı Erden Ema
reU, ıene İngiltere mandaıında 
Irak krallıiı, Bahreyn, Küveyt 

F.mtrllklerl, Necil kırallılt ieıkll 
6lunduiu atbı mustakll Hicaz kı
rallyeU, Yemen ve Aziz imam
ı.ıı vüciide ıeUrtldi. 

Arablıtanda daimi bir iltlıaı 
sebebi olan bu bir sürü bük.1ınet
ler, bu mektubumda mevzuubahı 
olan Fit.Nün meı' eleaile doğrudan 

doğruya mQnasebatı olmadığın
dan burada onlardan bahsetmeğe 
lüzöm görmüyor ve Filistin itleri
ne ircai kelam eyliyorum. 

Filıtinde Balfor vadine mu
vafıkolarak bir Siyonist Hükume
tin zahirde öyle değil isede haki-

katte ondan haıka birıey değildir -
tetkili muhtelif esbaba mebni 
iılim ve hiristiyan Arapları bü
yük bir sukutu hayala uğratti. 

1 - O güne kadar Filistinde 
misafir ve mülteci gibi talikki 
edilen ve islam ve hlristiyan aha
liye madun mevkiinde bulunan 
yahudilerin idari, mali, siyasi 
büyük memuriyetler eekseriyet 
itibarile - ifğal etmeleri yerli aha
linin vaziyetini battanbata' de
littirmif, o vakte kadar haki~ 
olanların mahkum dereceıine 

dütmeleri onlara tabii olarak ağır 
gelmitı:r. 

2 - O güne kadar civarından 
bf le geçmelerine muıaade olun
mıyan yahudilerin, büyük idare 
memuru, zabıta memuru v. 1 , 

sıf ati le - bilha1111a dini merasim 
esnaaıdda - Kumam~ kilisesine 
girmek ve orada asayiıi muhafa
zaya memur olmak hakkım ihraz 
etmeleri yerli halkın kiasiyatını 
rencide etmif Ux-. 

3 - Yahudilerin, Avrupa ve 
Amerika Siyonistleri tarafından 
aldıkları büyük ianeler sayeıinde 
malik oldukları cesim servete da
yanarak islam ve hiristiyau Arap
yedll!dekl arazi ve emlaki satın 

alarak bütün Flliıtine sahipolmak 
siyasetini takipeylemelerinden do
layı yerlilerin esaret girdabına 
düımek tihllkesinfn kat'ı olması 
Filistin münevveranını korkut
muıtur. 

4 - Bir taraftan gelmekte 
devam eden muhacirlerle gün
dengüne nüfuıları artan, satın 

aldıkları emlik ve arazi ile Filis
Une sahip olmağa bqlıyan yahu
<lilerin bir t&krip ile ve yavaı 
yavaı Mescidi Aksa gibi eskiden 
kalma mukaddesatıda elde etme
le karar vermiı bulunmaları 

yerli ~fki.rı umumiyesini tehyice 
baılamıtbr. 

İıte bu vesair esbaptan dolayı 
yahudiler ile Araplar araaında 
genit bir girdap açmıt ve düı
manbk aletini p.ırlatmağa · baıla
mıttır. Her iki taraf bu vı ziyete 
bir nihayet vermek için bir ve
ıile, bir behane arayorlarclı. 

- Alt tarfı yarın -____ ..,,,. .... ...,,..,,,..,..~ -
Mısır parlanıentosu 
Kahire 11 kanunu sani bugün 

yeni parlamento mutat merasimle 
açıldı. 

Tafsilatını posta ile yazarım 

I rakta diş tabibleri 
/Ja!Jd<ıli<m ya=ılıyor: , 

Sıhhiye müdiriyetl Fransa dit 
tababeti mektebinden çıkmıt "dlı
cilere, burada imtihan edilme
dikçe icrayı san'ate müsade et
meyecektir. Bununda sebebi Fra
nsa dltcilfk mekteplerinin verdiği 
ıehadetnamelerin resmi olmadı

fldır. 

Srular içinde 
Fabrika! 

Kaçak rakı çıknranbr 
nt:rek re lua!a r e 1 

atn11şJa r! 
Müskirat inhisarı İstanbul 

muhafaza müdiriyeti tarafından 
dün sabah Ayvansarayda Bizans 
zamanından kalan kalelerin için
de bir kaçak rakı fabrikası mey. 
dana çıkarılınııtır. Bu fabrikanın 
meıhur sabıkalı kaçakçılıırdan 
Balatlı güzel Hasan İbrahim 
Emrullah ve sarı Kemal tarafin
dan iılettirildiğl yapılan tahkikat
tan anlaıılnıııtır. 

Kaçak rakı fabrikası asırlar
dan beri metruk kalan ve ince yer 
altı merdivenleriyle inilen Bizans 
zamanında hapis ı:ıne olmak üzre 
kullanılan karanlık bir zındanın 
içinde (48o) kiloluk büyük bir 
kazan ( 1000 ) kilo kuru üzüm 
2000 kilo salamura, zehirli göz 
taıı ve amidol ıiıeleri (100) kilo 
rakı 24 kilo konyak musadere 
edilmittir · Bu kaçakçıların oto-

mObillerle,rakıiarını İsfanbul Balat 
Galata. Beyoğluna tnııdıkları 
anlaşılınııtır. Gizli iıleyen cesim 
rakı fabrikalarından musadere 
edilen a1't, kamiyonlarla muha
faza ııı~dıriyetine naklolunmuttur. 

Aynı ~manda Kasımpaıada 
Zincirli kuyu caddesinde 282 No 
Ahmet ve Hamdi efendilorin 
evindede büyük bir kaçak rakı 
imalathanesi meydana çıkarılnııı 

~ 200 kiloluk bir kazan 1000 kilo 
cibre 5 O kilo rakı veıalr alat ve 
edavat hllısadere edilerek iki 
kaçakçı Dıahkemeye verJlm~Ur. 

İrc1 nda ka pitüJas) onlar 
Talınındruı ycızıtıyor: 

lranda. bulunan ecnebi tebaası
nın kazai muaınelitta yerliler ile 
musavi olacaklarına, bugüne ka
dar ecnebilerin istif ac!e eyledik
leri imtiyazatın ilgasına dair olan 
kanun layıhası Meclisi Meb'usan 
kabul ve tasdiki etnıitlir. 

Bundan böyle İranda müte
mekkin bllcü111le tabaai ecnebiye 
bu kanuna göre muamel göre
ceklerdir. 

lralda Suriye aras111da 
Şa111<1wı yu=ılıyor; 

Fransanın Bağdat konsolosu 
M, Pol Lubuıiye buraya gelerek 
Fransanın Suriye Ali komiseri ile 
uzun uzadiye 111üli.kat etti. 

Birkaç gün ıonra Bağdada 
avdet edecek olan mumaileyh 
Suriyeyi bu ziyaretinin Irak ve 
Suriye Devletleri arasında der
desti nıüzakere bulunan lktısadi 
muahede ile alakadar bulunmak
tadır. 

FiJistinde yahudi yurdu 
Y afadıuı ytı:tlıyor,· 

Balfor v-adi ne istinat eden si
yoniıt ceınaali fimdiye kadar 
karıılaıtığı 111ütkülata raimen Fi
listinde bir 111illi yahudı yurdu teı 
kiline katiyell a~metmlı bulunu
yorlar. 

Dünyanın hertarafında en 
bilyQk ıervete sahip bulunan ya
budileriıı pederpey gönderdikleri 
mühim meblAi ıayeslnde kendi
lerini kuvvetli aören Yahudiler 

' -
bir gün lalam ve hıriıtiyanArap-
lan mağlup edeceklerini hesap 
ediyorlar. 

Diier taraftan Araplarda ya
hudl yurdunun tessüıüne mani 
olmak iıtedJklerinden Filiıtinde 

asayifin tekarrür etmeıi ıimdilik 
mümkün değildir. 

• 

CİNE~1AİS~1E 

(Cinemaisme) diye tıp kitap
Iarinda bir hastalık varmı, bilmi
yorum, fakat memleket gençliği
ni saran bir (sinema hastalığı) 

var dır, bunu biliyorum. Şahidi 
olduğum ıu vak'a bu hastalığın 
mevcudiyetini isbat etınezmi ? 
Anlatayımda hakkım varmtyınış, 

yokmuymuı siz takdir ediniz : 

Gecenın karanhğında uzakta 
bir b irile boğuıan iki gölğe ... 
İhtiyar ve pürüzlü bir ses, genç, 
tannan bir sesle çarpıtıyor. ihti
yar ses pürüzlene pürüzlene di
yor ki : 

- Gözün kör olsun hınzır , 
emi : her Allahın akıamı seni 
sinema, sinema aramalı. Nedir 
bu benim çektiğim. Ekmek pa
rası bulacağım diye her gün ale
min türlü suratını çekiyorum , .. 
Çama,ırdan parmaklarım yara 
oldu. . . Geçinmekten aciziz .•. 
Sinema parasını nerden buluyor
sun ... Anlamayorumkl ? .. 

Genç ses t itreyerek cevap 
veriyordu: 

- Para vermiyorum ! 
- Ne '? • • • Ne ? . . . Para 

veımiyormusun? •.. Hınzır, pa
ra vermiyormusun ? .. kala elde 
bir namusumuz kaldıydı, onumu 
bozdurup harç etmeğe baıladın '( 

ihtiyar ses büsbütün kısıldı : 
- Ah •.• Ah •• Fena oluyo

rum, Allahım, sen bana sabır 
ver ••• 

Sokağın zifiri karanlığında 

gölgelerden biri çamurlara yığıldı. 

Adımlarımı sıkla§tıi'dım, fakat 
ben yanlarına varmadan siyah 
muıambalı birf, ihtiyar sesin sahi
bini yerdan kaldırmağa, hiddetini 
teskin etmeğe çalı§ıyordu. 

Kadın helecanlar arasında 
yalnız: 

- Allah rızası için nasıyhat 
verin fU kahbeye ... Diye yalvarı
yordu. 

Siyah muıambab zat, bir 
zabita memuru tavrı ile dediki: ' 

-Seni tanıyorum .• Buralarda 
_sana bir daha raıt gelirsem veri
rim eline vesikayı! •• 

Genç ıesin ıahidi on beılik 
-güzel, yuvarlak, üstü baıı temiz 
bir genç kızdı. Mektep kasketinin 
altından saçlarının it tifham ıek
linde kıvrıldığı gözüküyordu. Dik
kat ediyordum, bu çocuğu bu 
derece isyana, evinden kaçmaya 
sinema, sinema dolaımağa ıevke
den saik neydf( 

ihtiyar anne, ıiyah mup.mbalı 
zate teıekkür sadedinde: 

-Allah razı olsun bey(bilader), 
sinamada bir daha görürsen ver 
eline vesikayı • • Zaten vesika 
almadık nareıi kaldı.. Diyor ve 
hünğür, hünjür ağlayordu. Buna 
raimen ıayam hayrettlki, ihtiyar 
anne, kızının bileğini, el' an ke
mikli ellerinin cendereılnden 
birakmamııtı ! 

Bıı hadiseden bir kaç ay sonra 
bir doktor dostumu haaahaneslnde 
ziyarete gltmiıtirn, gürültü ara-
11nda bu kıza rast etmeyeyimmi?. 
Merak etilm, dostuma sordum. 
Müe'essir cevap verdi : 

- Yenilerden .•• Firenğisi var, 
burada tedavi edilecek .• 

Aman ya rabbi... Cazibe ka
nunu acaba sukutun bu süratl 

kar~ısında düsturuna neler 
edecek? .. diyordum! 

Doktor dostum hissetti~ 
rin te' eseüre cevap olmak 
dedi ki : 

- Azizim . . İptida'i t• 
a'ile terbiyesi meselesi. 
bünyeler, sinema perdesinde 
hayyellerinin alamayacaj! 
liği görüyor ve aradaki nıüSt 
hayata hemen kavuımak 
kün olduğuna kanaat edi'V'e 
Perde üstünde görülen ıü.kı 
tu milyonlarca insanlar içinde 
çının yaıadığı hayattır? .. 
düıünmek lazımdır ve buıaO 
ıünmeği çocuklanmıza 

edebildiğimiz gün, mesele 
f müş olacaktır.Tedavi ettiiflll 
müı kızlar hep değike, 
bu yüzden düımüılerdir. 

- Yazık ... dedim. 
Dostumda tasdik etti : 
- Yazık! 

il ALİM 

Bir sahtekar 

])ünkü da vada nlül 
n1üf ettisi dinlen . 

iskan idaresinde vukua 
sah takar ılk davaıı ağır 

dün.rüyet olundu. Makk 
ıc.yıt memuru Halim, ya 
Batka beylerde 41ftek!l'h 
Halit B. maznun olgrak 
yorlardı. Mahkeme mülldY 
f eti ti Sabri beyi ıahit olarak 
ledi. Sabri B. ifadesinde 
efendinin tahrifle balund 
ve memurların defatfri re 

ıahıi ahara vermek surettle 
f elerini sui lstf r.ıal etttkle 
ledi. idareli raporunda iddl• 

1 
tikleri gibi bez-kesin raagelf 
terleri alamıyacağı bildJriY 

Ea va Emine Yusuf b 
evinde ifadesinin alının ... 
talık olundu. 

'rayyare istasyon ,, 
1 skcmfrriyt•de.ıı =a=ılıyrır: 

İskenderiyenin garp t 
rında Dahile ve Ace~ d 
mahalde hüktlmete ait araS 
timlak olunacak arazininde 
sile geniı ve her türlü le~ 
havi bir tayyare lıtaıyonu 
hakkında Mııır M~vaaalat 
reli meclisi Nuzzara. bir 
vermlttir, 

Mecliı ratafından ta 
kabul olunduktan ıonra 
sadır olan emf riKırali üze 
zktlr lstaıyonun teı11fne 
mııtır. 

lıtanbul Mnddei um 
den: 

Vefata aebebiyefle ~ 
Kayııdağında tüccarcı.f' 

sin beyin 96-US numarab 
de ikamet etmekte iken bit 
meçhule gittiği anlaıılall JIJ. 
kevser hanımın Oıkadat 
Hakimliğinin 029-901 nu 
kayıtlı dava evrakının 111 

günü olan 2 O Kanunusaııl ' 
rihinde nahkcmel mezk4 
batı vGc!.lt etmeıl. 



18 kinunuıanı 

-2 nci :wlıifcden devanı-

bekleyen bir asker dikkat ve fe
dakarlığıle temamen ifa etmif 
1stanbuh ve müJhakntta binlerce 
vatandn~ın açılan millet mektep
lerinde irfan nurundan nasip al
masını her vesile ile temine ça
lıımıı ve muvaffak olmuıtur. 

Binaberin önümüzdeki faali
Yet ıenesl içinde bu vadide . mut
laka ıa.rf i meıal edilmesini ve 
netayici tetkikatın müfettiılik 
makanıı arz ve bir esası 
•elime raptolunmasını pek müna
ıip göryoruz. İntihap buyurulacak 
layıha encümeninin bu husustada 
velevki lttitari mahiyette olsun 
rey ve mülahazai salbesilc senei 
•tiye heyeti idaresini tenvir el
ıneıl kongranın karar taavibir.e 
vabestedir. 

Şehirde ve vilayette ki hayat 
Pahalılığı, maitet buhrauı ve bu
hun dogurduğu mayho~luklar gaze 
Çarpan birer hakikattir. Huku
Dletlmizce par::.mızın istikrarını 

lemin yolunda ittihazına baılanan 
tesirli ve hakimane tedbirler, halk 
istihlakatında israftan korunma 
suretile tasarruf ve iktisat vadi~ 
•inde atılacak ve idame edilecek 
ıuurlu adımlarla birleıince mu
hlttn bu umumi derdinde büyük 
bir eserl ıelab görüleceği muhak
kaktır. Ancak bu eıaılı tecrübe
lere acilen mevzii bazı çarelerinde 
terdif edilmeıi luzumuna kaniiz 

Ezan cümle havaylci zaruri
ye fizatlarına gayri tabii ve mu
zaaf aklı ve tesirler yapan be
ledi ve mahallt resim ve vergi 
lerde meıell oktorova ve mez
baha ruıumunda ıehrin mübrem 
ihtiyaçlarını sıkmayacak surette 
tenzilat icrası ıayanı temenni ol
lllalda beraber umumi istihlak 
•endında ehveniyet temini için 
......._.ala devlet demir yolları 
v~~· alhl naldl vası3larına 
. ma 

1 
lbiieaaeaattan baılayarak 

ılmin müsellem eıaıları dairesin
de velevkf husuıi ve vazii olıun 
fıtihlak kooparatlflerinfn teıkili 
ve hunların eaaılanır eaaılanmaz 
lıUf ade •abasının tevıl ve ted
ricen unıunı halka teıınllı pek 
llluvafık olur. 

lciare heyetıııtz, &tedenbert 
bGJ(lk btr lıllhla.k merkezi olan 
ve bu Yllzden utradıtı tktlaadi 
zafı genlt (Hınterland) ile yap
tığı transit muamellıtlle azaltan
lıtanbulun bu gün tamamen müı
tehlik bir va2.iyete düttügünü 
(Hintarland) mı kaybettikten son
ra İzmir , Samsun , Trabzon 
gibi milli limanların bile arbk 
icendi tava11utundan istiğna etti
ğini tee11ürle görmektedir. Bina
enaleyh lıtanbulun iktisadi ıe
llmet ve hayatını ancak burada 
ıerbeıt bir liman teıiı etmek ve 
ıehlr ve havallılnl bir tenezzüh
ve seyyah yeri haline sokmakla 
kurtarabiliriz. kanaatındeylz. zan 
~e tahminimizce burada yapılacak 
bir ıerbeıt liman lstanbula farkın 
mohlm transit merkezi ııfaUle eı 
ki harekeU ticariyeıini iade ede
cefi gibi laakal kırk elli bin gı
tlllk türk eçılsine is tedarik ede
cektir. ıu itibarla artık gemilere 
sırf bir geçit vazifesini gören li
mana hayah maziyesinf iade için 
serbest liman tetkikat ve muame
latını bir an evvel intacını ve tor
nli külupün faaliyet ve meıaiai
nln himaye ve takviyeaini ve sey
yah celbi icin konfür ve eğleuce 
temini büıuıları ayrıca düt ünQl-
mek üzere her feyden evvdl güm 
rük 'Ve zabıta mütkillt ve meva
nlinln olıun tahfifi esbabının ts
tikmaltnı arz ve teklif ediyoruz. 

ldarenıfz ziraat kredi kooıe-

ratlflerin tesisi hususunda hüku
metimizce ittihaz edilen tedabir 
ve mukarrerab kemali minnetle 
alkıılar ve bunları zirai davran
mamızın ve necip türk köylüsünü 
mürabahacılar elinden kurtar
manın kat'i davalarından biri gi-
bi görür. 

İdaremiz, lstanbul limanı?da 
Antrep buhranı diye tavsif edılen 
hadiseyi tetkik ederken bu~un 
haddi zatında umumi bir tahlıye 
ve nakil ve muhafaza~ ve 
müıkllltı olduğunu görmüı ve bu 
babda orta çağ usullerinin daha 
asri ve ayni zamanda baıkasının 
alin terinden aharın fuzuli geçin
mesine ve sıya maliyet badelleri
nin manasız yükselmesine mani 
bir ıekilde dir en evvel ifrağını 
limanın ticari hareketlirine iste
nilen selamet ve sür'ati• vermek 
için zaruri bulmuttur. 

F - İdare hey'etimiz Türki
yede bulaşık kastalıklara kartı ilk 
fenni tedabirlerin ittihazında baı
lanılbığı pek eski zamanlardadan
beri Anadolu kavagında tesis 
edilmiı olan karantina hanesinin 
bundan iki sene evvel Rumeli 
sahilinde büyükdereye naldedil
diğini ve Anadolu kavağının te
mamen Türk halkının bu nakilden 
mutazarır ve fena hususu görmüt 
ve bu teıniz halkın ihtiyacına sait 
olmuıtur. 

Binaenaleyh bütün lazım ıera
iU haiz ve ötedenberi karantina 
yeri olarak müttehiz bulunan 
Anadolu kavağına liman ve karan
tinanın tekra.r nl".klni ora Türk 
halkını ihtiyaca ve memldeketin 
menafii namına zaruri atteder. 

Acı ve fekat hakiki vaziyete 
ragmen içtimai taavün müessese
lerimiz, tertıhatımız hemen he
men hiç yok gibidir. Bu boıluğu 
doldurmaksa, her kesten ziyade, 
ıehre ve fehrin müreffeh geçinen 
halkına terettüp eder. 

Rapor okunnıadıktan 
Bundan ıonrr rapor muhtevi

yatının tetkıkı için muhtelif en
cümenler teıkil edildi ve celseye 
nihayet verildi. Gelecek içtima 
çumarteıiyedir. 
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J ································: , • f . ................. Ei ••••••• ,... • .,....g~• · Seyrıse aın i ~ Ankara telgrafları i __ _ 
- ---

• •••••••••••cmrı••••••••••••••••• Merkez aocntası: Galata =•••••••••••••••••••••••••••• k• Köprü bac;ında: Beyoğju 2392. 
l'asarruf cen1iyet!eri 1 Edgar ıne Şube acautnsı : Mahmudiye 

d 1 (A A) 
· i hanı altında İstanbul 27 40 Mar in: 1 - · Kurtarn1ağa gı( en 

Milli tkhsat ve tasarruf ce- · l d .. 
kk-ı ro··n1örkörler gerı cıôn u miyetinin Mardın ıubesi teıe u 

etmit ve intihap olunan idare Oran, 11 ( A.A. ) 
heyeti faaliyete geçmiıtir. Havanın gayet bozuk ve fe-

* na olmasi Edgar ~uinet kruvözö-
Mardin: 11-(A.A) - -n levazim ve muhimmatını b runıı _ 

Şehrimizde bir memurlar ir- k tarmak için gönderilen romor-
liği kulübü tesis edilmiıtlr. Birli- k~;ün vazifesini yapmasına ma_ni 
ğe memurlar müessis aza 11fatile olmuıtur. Bu römorkör, bugun 

Ayvalık sürat postası 

dahil olmu•tur. Azalar nısfı peıin - · · akla•mağa çalııacaktır · 
~ k gemıye Y ~ • • ' 

olmak üzere onar lira verece - Ronlan sefırı I yalnız yolcu 
lerdir. Birlik fimd!lik Türk oca- Viyana: 

11 
_ (A.A) alınmaz. 

ğında faaliyete baılıyacıktır. Bir- Romanyanın Viyana sefıri M, 2 Diı tabibi,. . 

(MERSİN)vapuru 14 kanunnu
sant ıalı 17 de Sirkeci rıhtı
mındaıı hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre
mit, Burhaniye, Ayvalığa gi
decek ve dönüıte mezkur iske
lelerle birlikte Altınoluğa uğ
rayacakktir . Gelibolu için 

alınır , yük 

1 
liğin idare heyeti intihap olun- Mitilen Romayanm Ankara sefa· ~l EH~IET K;\~111~ 
muıtur. Kulüp memurin arasında d'l · t• Yeni Postane karıısında Velora • rine tayin e ı mıt ır. tasaruf ve memurıarın içUJPaı ___ __,_,.,...,._.___ Han 13 - 14 

hayatınn yükselmesi ve uyandı- latanbul Müddei umumiliğin- #••••••••••••••••••••••••••' 
d·l t ıkil •. Ka"'"'bı·o ve Nukut 1 Kapandı : rılmasını temin ınakıa ı e e ... • 

den· • olunmuıutr. SlyaıeUe hiçbir ali· Iİ.ametklhı meçhul bulunan : Nakit İ 
kası yoktur. ve evvelce Beykozda Ali bey ~o- : !sterlin İngiliz 1025 50 ; 

~luğlada A d Hava hanımın haneıın- : Dolar Aın~rika 209 50 : 
Muğla:12-(A.A) dka ı_nka~et eden Eminin berayı : 20 Frank Fransız ? ... 16622 = : 

e ı 'h. d : 20 Lirt>t ıtalya : Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti muhakeme 1-20-9no t~rı 10 e : 20 Fraıık Belçika 118 50 • 
ıubesinin teıkili için bir içtima Üsküdar Ceza Hakimliğınde •:- : 20 Drahmi Yunan 55 50 : 
yapılmıt ve cemiyet teıkkül ede- batı vücut etmesinin gazeteniz e 5 20 F'raıık hviçre 8

3

16

0 25 
: 

rek idare heyeti ıeçilmlttir. • 20 Leva Bu]ırar · : 
) ilini. · .: 1 Floriıı F~lemeıık 84 50 •. Ankara: 12-(A.A ki leri 

Satılık Fanila ma ne · • 20 Kuroıı Çekosıovak - - : Baıvekil iımet Paıa bugün hi- E~bye O oroyyor 70 santim 8 : 1 Şilin Avs) tur ya 50 - : 
mayei etfal cemiyeU merkezi u- u 1 d e di • 1 l{ ı k Al a 5o 25 • 

··kemme esen v - • U) hınar · .y • d k ·ye- ara mu • l Z ] · • mumiaini zıyaret e ere eemı num . avi az müstamel iki a- • e oti Lf"hi~tan • 
tin faaliyet ve mesaisi etrafında vlzerlerı _ •t fiatla müsta- : 20 Ley Hoımınva 27 - 1 
malumat ve izahat almıtlar ve det Makine musaı : 20 Dinar Ytıc ro"']avya 17 ı. 75 : 
müteakiben merkezi umq,nıiıi bi- celen satılıktır. sabah saat i 1 Çervoueı ~ Sovyet : 
nasınbaki tesiıau gezmitlerdir, Talip olanların . · ade- : Kambiyo 1 
Baıvekil çöcuk bahçe- 9 dan 11 re kadar zırdekı : Londra 1 lster1inıı k. İ 

k b k Üracaat etmelesi. : Xü)' l türk lirası dolar • sini gezere ahçede oynama ta rese m • l • 
ı l il k d ı ıı. Adres : Mahalle- • )ari:s l türk lira:=ıı F. 1 0 an yavru ar e ya ın an a a.- d • 1\1'1 • 

kadar olmuı ve cemiyatin faali- Betiktaı Mura i~ 21 : ı unu l türk " liret • 
d Derğah Sokak 0

• _ • Büıiikscl ,, ,, belga 1 
yetini ve mesaisini takdir buyur- slr e ~· : Ciııcvro ,, ,, ,, fıraıık 1 
mu§lardır. \ - BÜ GüNKU HAVA i Sofya ., ,, ,, leva 1 

1. k ]' d • Am terdaın ,, florin 1 Bir şa hi, il gilizle t' :n e Dün azami hararet 1 O aı- : Madriı ., ,, " peıelal - 1 
Bağdat, ı o ( A.A. ) di Rüzgar ekseri- 1 Berlin ,, ,, ,, mark - : garı 4 i · • Va ] t • Uzun bir zemaııdan beri Irak _ b vvil esecektir. • rı;;ova zc o • 

etle mute a : Bukr"~ 26 "ıe'y' kuru§•• hududuna Yaptı.ık birçok akın ve Y k olacaktır • ~ 15

• - bava açı · • Rusyaçervoneçi kunış - - .1 baskınlarla Irak iildimeUnin ba- Bu gun •••••••••••••••••••••••••••• tına birçok küçükler ue gaileler 

çıkarmıt olan aıl kabil rüeııuın- 1 - • 

dan Faysal Eldoyiç lrakııı cenup 1 §~ ANAS'l'AS BAl_.E HEYE'fİ ~-··-
hududunda tayYare ve zırhlı oto- =§§ karadeniz sabili turnesinden "lzmir" vapurile 1 
mobillerlnden mürekkep lngiliz 1 Bu gün avdet ediyor 

kuvvetleri tarafından ele geçi- ı /le!Jt'l ~o~ıyıılıluk, IJarlırı 
11

e Samsunda 

1 
rilmit ve :Batra cıvarında lngiliz buyuk sıikscfor Jm.:mımıştır T opkapıda nıülğa nıevlehane k gahlarından bJrinde ; fit z · • t 

kal'fıoındakı büyük bootan acele ıayya;l ~·at Geçen sene Far f) Yeni kadro - - enı,>Jn varıye e ...,~ ... 
satılıktır. lalib olanlann Bakır hapıe ı m ıt r. -ıdMğü i ol- 1 • ~~-~ti~\l9fi~: ~~~§-~§~., ~1 

SatlılkbOstan 

kö sal Eldoviç - in ° u ıay 1 .A@\)i~~, . • -
, 77 ye telefon etmeleri "' AYHAN 

---:- --=-.. muttur, ;ft . ALI SUA vı 1-iadisesi g i\l uharriri 
ÇIRA(iAN SAl~A )"I B 1\Sl(INI TEFRiKASI g 

-~ 
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ihtiyar: - Olunnu ya b ğl ? Dl itlraZ etmek iıtedf. 
Kleanu bir he e m Ye 

yaz mecidiye çıkararak uzattı: 
- Bir diyeceğin ka.ldı mı Babalık! dedi, gilldü. ihtiyar 

kayıkçının 1 gözleri büyü ..... M t- A bbf.. Onlar tki 
kf •••Uf u. man yar• 

fi on gunde bir nıectdi k 
1 

d Kayıkçı: 
A Ye azanamıyor ar •· k k l ti 

- man beyinı, -bunun hepsi bizim mi? Diye e e emlf . 
Adamcağı~ az daha Se\'incinden b i l k gidecekti. 

Kleantı bağırdı: o u aca 

- M- Dunna Çek. Hepıt •enin! Ali Suavi efeodide efer çabuk 
goturecek olurlarsa daha on k b b i eeeklerinl müjde
ledi. Artık itiraz nıiUraz k 1 uruı ta IPI ver tıl de kolaylıkla 
h a. mamıı ı. ar.a o alletmiı, keıtirirj atmııtı ' 

Kayıkçılar derhal küreklere saraldılar B aıf& kuvvet deniz 
dzerinde yağ gibi kayıp gıdiyorlardı. Çok• ge~ıoeden Tophaneyi 
tutmuılardı. Kıyıdan kıyidan Beıtktaıa doJru tırmanmıya 
baıla~ıtdılar.Dolmabahçe sarayı önlerinde AU Süavi Kleantiyi 
d~rsegile dürttü, İki esrarı engiz adamın gösleri manidar ma
nıdar biri birinin gözlerine aktı 

Evet, bir zamanlar sultan.Aziz gibi bir adamı ıu saraydan 
atmı§ olanlar, yine kendilerinin çok yakından tanıdıkları 
adamlardı. Hatta Kleanti uzaktan uzağa o itlere de karıımııtı. 

Az ö ede bir vakitler sultan Muradın ve\iabt iken oturduğu 
daire görünüyordu.. Bu binayı Ali SDavl efendi bllırezd:-

.. Fakat, Kleanti çok iyi tanıyan biri tdi. Namık Kemal beye 
Zıya paıa Yanında olduğu halde o binada ıultan Muratta kartı 
karııya oturup içki lçmiıler. Ptyado çalmıılardı. Sulan Aziz 
Halledildiği zaman, Stileyman pata ıultan Muradı buradan 
karıılamıı, alıp gptürm6tt6. 
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it 1... Tam yüz yetmıı yoldaıım \rrrdır. Bun• Eh benim su ar. .•.• 

- . Haıköy ,lRraflıdır. Hacı dediler mi canlarını ~e-ların hepıı de 

rirler. ALl SÜAVI Efendinin yüzüne ~akmııtı. yani: yüz 
Kleanti il e yapa bilirsin azizim? Demek isteyordu. Bunun t it kiti e n 

!e m e ALİ SÜA vl efendi: 
uzerln 1 kiti deniz ia rafı için çok bile gelir. kapıdan hü· 
_ y üzyetm f l k b M 1 

d 1 öbetcilerle çarpıfı ar en en oleden çok ko ay· m e en er n b d' 
cu i 1 görürüm. ceva. mı ver ı. Kleanti: o ciheti ıonra 
lıkla glire~ 'ca"ız. Dedi Hacı Ağaya sordu: Sizin adamlannız ne 
karar aıtira 15 b "li 1 

eçirilec~klerini ı yor ar mı ? Hacı onlara öyle ıey
fçin k~rılıynia gmiefendim. Ben onlara Haydi kızanlar karııda yol ler ıoy e r k 

ğ ' Derim. Ta·· saray enarinda hepsini habre ederim yapaca ız • 
F kat silahsız olurlarsa bet para etmez. ıilah nereden iyi • · a 

1 u duracaksın • . 
Y _ Silah mı onların hepsınin Altı patları çift ağızlı Pittav-

d i Rumelili dediğin Piıtavsız pıçakıız olmaz! lan var ır. 
1 F k i•tav Pıçak bu mese ede ite yaranıaz Hacı ağa .•• a at Pır • • 

O orasını ıen efeedım bılirsin. Hani bizde bulunan-- nun 
lanlar onlardır. 

_ Sen 0 ciheti merak etme ağa iıte Süavi efendi ıona 
bir kaç sandık silah cephane getirir. Onlan nere-bu gece -;, 

klarıın, yerin var mı· 
de ıa k k b ko _ Var ya.. Benim ıu so a ta kulu em var oraya -

yarız • 
Ali Süavi efendi : 
_ Zaten bende bu ğece senin kulübede yatacaııİcİ ~

hah beraber çocukları önümüze katıp gideriz ! Diye ıı a • 
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YARIN 

sıhhatli gezenıer Bilecik rakısı içenıerdir 
r.--4ml~~~~~~~~ ..... ~~~~~· 

FELEMENK BAHRİ SEFit 
B 1\NKASI 

Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi : 1, 125,000,000 

ihtiyat akçe,i: 3,000'000 

lstanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 

İstanbul ıubesi : Yeni ~ıtabane ittisalinde Alalemci 
ban. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar 
olunur. 

ı•+<~~~ .. >< .. ><"~>++~< .. >~~~+.;)+~r><~ff>+' 
J OSMANLI BANKASI ı 
y + 
•ı• SERMAYESİ : 10,000,000 İngiliz lirası •:• 
y . + 
~i• lstanbul açenteliği - Telefon: lsta'lbul 1948 •:• 
~ı.• Beyoğlu dairesi - T elefon Beyoğlu 1303 •;• 
fj• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya ~· 

· ;• hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. •~• 
..... ~ Türkiye cümhuriyetinin baılıca ıehirlerlne ve memaliki •i• 
...... b" .. ~ ...... ecne ıyeye senedat, çek, itibar mektuplan ve telgraf 1 
1 emirnameleri irsalitı. •ı• o y 
\l .. ~~)#~~~,A~~,~~"~~'*'~AA~~4AA~· 

• ~ 9 ... ~. ~ ~ ~ •• ~. ~ • y ~ ••••• T ...... ~. ~ 

r'·R~;·;~~~; 
~ '·ALİ SUAVİ,, hadi 
~· 
~· Kurilcl'İmi:: larilıi lefrikam 
~? takip ~tlemediklt•ri kısn 

w rdebilirler 
~! 
iJ 

~:,; " ÇIRAGAN SA 
~: BASKINI,, ve"ALi SU 
~ HADİSESİ,, romanımız 

•• ~~~···•~•~•!•§§§§§;9~§699•tl) ~ h~ylı ilerlemit bulunıyor. 
:

7

w-u:~R~K~'ı·vE~'~ı·ş~.BANKASI ı~~~~~~~~~~~~~~ ~ =~~==p~e 
·~ T 1 SELANiK BANKA31 ~l tediklerinl oöyliyorlar. ! Sermayesi: Tamamen tediye edilmiş 4,'J00,000 Türk lirası ~ ~'. Bu meyanda tefrikamız 

1 
~1erkt,, zİ u rnunıi : ANKARA ,,. =~ Anadoludanda mektup al 

lf/11 1888 de tesis edilmiıtir t B 
Ş U 8 E LE R : r.tı trl\ · :. ayız. undan dolayı tef 

k J A 1 J 
..... 1 Mcr!·~;ı. umumi. l ·t"nhııl \' .f.I ı ·, mızın b 1 1 An rara A( nr:a yva ı , •"J (U. • a , mum arını ta 

: 1 b J rl.. b z J ı 1 ı!.Jı ı SERMA YASI 30,000,000 FRANK 1
,:· etmek iıtiyenlere batla sta n u ra 1.o u ... on I ) u < ıa ~ ~ 

ı ı · ' ., lJ;j ~ 1 u·· R Ki YE ŞU BEL ı:- R 1 l: matbaamızda bulunduğunu ta Bursa Bn 11-~ c:sır K~1y!- eri ({1 t ' -:. ~: Iemelı: isteriz. 
O lzınir Giru·Oıl ~ler:.-ıin Ç1ı ~ Galata, i~tanbui. lzmir, Samsun. Adana, mersin. ·' 

1 ı ... f • ,,. )'u·· ı ıı~· t ~ l 1 · s ı k A K ı Romanımızı ayrı ayrıt San1sun :'...<. ı-e ınıt ~ " ı lS ~nı .. ~u l t' ( rı : e ani 1 tin.ı, .:lVA a. 
• '~ı ~ eden' ve elcsikleri bulunan 

nÜTÜN BANKA MlJAMELA il r ı' PILIR 1.'5'- Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi ? · ı · f.:'.J 1 . rı erımize ayrı ayrı 111e 
··~§~§:~~~~~g ~~.:§ ij;~~~~~~~~ ~~~~~~ akçe ÜZerinden heıabalı cariye, çek muarr.clalı. ~ '~' yazamadığımız için aflerini 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pa'a Hastahanesi Operatörü 

İstiklal caddt·sinde Rus sefarethanesi karşısında 
Suriye hon No: 8. 

'f elt-[011: Bey : JG/5 

Romanın1zı kesiniz ve kitap gibi 
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Tabı en doğru hareket de bu idi. KleanU: 
- Peki Ağam. 
- Dedi - Süavl Efendi bu gece yarısına doğru iskeleye 

ıelecektir. Kayıkta bir kaç sandık sllahda getfrec.,ktlr o si
~ gizbce çıkarac•k en emniyetU adamların al iskelede 
•'•ndiyt bekle ! 

- Ben hazfnm. Sade Efendi ıelsln. 
Kleantt HaskpylGve daha fazla izahat vermedi. Hele Kuz

IUDcuktan mavunalara bineceklerini asla söylemedi. Koynun· 
elan btr kese dah~ çıkardı. 

- Buda Efendimiz namında HaC'ı Ağa inıallab ilerde- daha 
ÇOk nbaetlerine mazhar olursunuz. Haydi arbk arkadatlarımı
ZID batuaa gidiniz. Bizde Efendimize gidelim, Dedi keseyi köz
leri Parbyan HaıköylGnün eline tutuıturdu. Ali ıuavi efendi 
ile birlikte yokut apfı lnmefe baıladılar. Tam caddeye çıka
caklan lll'ada kleantl geriye döndü. 

- Hacı Ata - Dedi - gece arkadaılarınızla ıeUp beklemeyi 
1QIUtma.JUUy. Ve kimseye de birıey açmayınız. 

Ali aGavt E endi de ilave etti: 
- Ben iki çifte kayıkla ıeleceilm. Kayıkla büyQk bir 

( F&m11) yakılı bulunacaktır. Ben lakeleye yaklaıtıgım za
man Fanusu kaJllln bat tarafından abp kıç tarafa koyacalun. 
O ...... benim ıeldiiinl anlarsınız. 

Hacı: - Bat Glt«üıe ılz hiç meraketmeyin Efendi. Biz 
nklt Ye umanda ıeltriz! cevabım vereli. herde yolda çabıan 
arkadatlanna dolna ilerledi. 

Mulaaclrler, Haduun aynldıiı zamandan beri taı kırıp 
toprak tapmaktan vaz ıeçmiılercli. Huköyl6n6n geldiğini gö
rGnce Hemen k•zma1a kGrete J•P•tblar. 

~~~~~~~~~ggg~ ea;~gga:§gg~~ ~' ederiz. 

---------- ~: Eksik romanlarınız için 
• ~:> gün 2 den 4 e kadar müra 

......... ~ •• ! .. .,~ .................. ! •• !' ...................................... ~ ........ ~ ...................................... ~> memuru matbaa .... •zdadır 
~~ • ..,..~ • • • • r .- • • ,. • • • • ~ • • • ................... ••• • ,, ..... • ·:· . .. ... ~.. .. "' ... ~ -
ı ÜSKÜDAR BANKA Si *' ·wx·~·~· - . .. ~ 
! o 
•·• 100,000 LIBA SERMA YELİ TURK (• 

; ANONİM SİRKETİ ı 
•:• Es.narı himaye mak~adile t<'şek kiil etmiş milli bir mijes- g 
:~: sisedir. Miisait şeraitJe tediyat kabul eder ve mutedil j}izle ! 
.J; ikrazatta bulunur. f Merkezi: U.skU~arda l~kele kurbanda z 

t 1 t l. Ktıdıl.-Mı :ı90 • ... 
~ .? • 

•• _..: •• : .. •c..+·: .. •:..>•:••:.(..:•+<•<·<··: .. :··: .. :··: .. : .. :··:··!· 
----------- -••••••••••••••••••••••••••••• 9 

Beyazltte tramv•Y maka11nda 
N. 153 dükkinda tayyare 

biletletlerl, kırtasiye ve 
u~unı gazeteler bayii 

Ali Ekber 

• • ! Hacı Arif zade E 
= : ı 5 İsnıail Hakkı İ • • • • : Tayyare biletleri ve 1 
: umum gazeteler bayii İ 
: Çarıikapı N. 68 dilkin 1 ........................... . . ••••••••• .. •••••••••K•••• .. ••• 

katladıktan sonra okun1ayı unutn1ayınız 
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Beri tarafta Ali süavi elendi ile kleatide kuzkuncuk Is· 
keleıine dojJ'\I gidiyorlardı. Kleanti Hasköylü Hacıdan pek 
ziyade memnun kalmııtı. Bu adamla mükemmel ff yapılır 
azizim. Açık ıöz bir ıey Se~ ılmdı buna ıöyle bakayım. neler 
dütüntyorvm? Diye ali süavı efendinin Koltuğuna girmlfti. 

Alf süavl efendininln dütündüfü filan yoktn. •O behemal 
sarayı basar~ muvaffak olasaklanna enıln idi. 

- Ben bir ıey düıünıniyonını meıele basittir. Yalnız fikir 
ve mutalaamı sarayın önünden geçtikten sonra söyliyeceilm 
hazret. ŞJmdlden ve söyliyebilirlm. Cevabını verdi. Kleanti 
ile isgeleye geldiler· Hazır kendilerini getiren kayıkta orada 
bekliyordu milıteri filan bulamadıiı anlatılıyordu. 

KleanU: - Hey·· Baba btzl bu sefer Ortaköye götürüı
müsiln, bir e'f salın almak lsteyorduk. Fakat sahibini bula
madık.. Hiç oJ.ınazsa evi bir daha görmüı oluruz! Ziya bir 
uydurma attı, Kayılll bindiler. Fakat kayıkçı, kayıfı Kan
dılUclen ıeçırdikten sonra Ortaköye akıtmak istiyordu. Hal
buki bu Alt Suavi ~fendinlnde Kleant!nbıde itine gebnezdl. 
Bu takdirde çıralan sarayı kıyıflruıclan leçemiyeceklerdl. 

- Aman Baba, ne yapıyorsun. Biz Beıtktattan Ortaköy• 
kadar olan yalı boyunca gitmek istiyoruz. Maksadımız yalı 
bo)'llllu iyice görüp Ortak6yde alacaiımızi sahtlbanfj ile ölç
mektir. Haydi, Haydi •• sen Beıiktaıı tutmaya Çalıı! dediler, 
itiraz ettiler. 

Ukln onların bu teklifi kayıkçının itine gelir gibi delildi. 
Çok yorulmaktan ziyade vakit .kay~edecek ta .• Taphane Fın-
dıklı önlerinden Ortaköye kadar kürek çekerek vakit kaybe
decekU, ihtiyar kayıkçı kürekleri kaldırmıı durmuıtu. Arka
ımdaki genç muavini de onun gibi küreği bırakmııtı, 

TlfBİfBf Tİ lff,Z/RlfNIN 
Dlfff li EY İSİNİ Yf RİNE 
İKİfME EDENEDİGİ VE 

fflilİfllfZIRDlt TED!f Vİİ 
ENffffZ NOKTliSİNDli 
EN 11Üflİl1 İLlfÇLPıRIN 
Tf Rf{İBİNDEN iNftL 

EDİL/ti/İŞTİR 
.. 6'~~§C) 

BAKÜS Rak 
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