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KUI~UŞ 

AÇIK SAÇIK RESİMLER ETRAFINDA 

Fazlı Beyin mütalaası! 
- ........ ~,._ ........... 

Her ne olursa olsun gazeteler açık resiın 
yazı neşretn1en1elidirJer -------

ve 

lktısat V. inin taltbi 
---------------------
Ticaret odası 

->~ _,..._ 

GAYET MÜHiM BiR RAPOR 

HAZIRLAMAKTADIR 

-s'8 ne,,J i Js:t n n "lS ınl.sv ıt9hs 

CESE~ - ~· 8~a~ı1ie~'.i~u~·~~:;~ 
--.. ---~---.. iiii- lıil·ifi~ i.. ~Jrfv• saib.sd ,ıd 

Varna vap•...,tn~ fl"~j. ns oin~~~~n 
""' "ffJO m l;lJ\ia SaliWlıi:Utnm9d 

Vona ô~ civ trf1.dl.:~ ;: 
. .. , - • --,.fA sli .sarı.si=! sh.s'(IS n .... 

Dnnk6 nilıhamızda açık sa- '! bir mnharririmlzle ıörüten Faz-
ç.k resimler neıreden bazı re- . b Bey, açık neıriyat hakkında 
flJdertmizln bu neıriyatının mü- fU ~öderl söylemittir: 

Fazlı beyin mltalaasını 
aynen aıaiıya kaydediyoruz. 
Eazlı Bey muharririmize de
mittir ki: 

- " Böyle açık saçık resim 
Ye yazı neıretmak, Hiçbir Zb.

man iyidir diyemem! 

Ticaret oda11 İktıaat V ekiletin

den aldığı bir emir üzerine gayet 
ıayanı dikkat bir rapor bazırla

malctadır. Haber aldığımıza ıöre 

bu rapor tehrlmizin malı yazlye
llne alt bulunmaktadır. Ticaret 

odası bazırlıyacağı rapor için bil
cümle mllli ve ecnebi 1>2.nkaları 

tetkik etmek&edlr. 

·nadısenın tan~ka<ı eh~mn1iyetli! bir tlfafftm:htb.sı!Ala 
Marmarada Hlrlsl Jnsl:t.sll.alıim nus 

Yunan vapuri\i m\Jr'a- ·' >I 
.'deme edre~t~r

na 'fapuru- müret
tebabndan kazada bo
iulan lteı kıfftim · ceıe
c:IJ ,. Vona,, burnunda 
bulunmuı aynı zaman
da ıahllde {iıtüDM va
rna iımi yazıla bir san-

\ ' ali vekili Fazlı /Jey 

lle .. erler arauada naııl karıı
lq411inı anlamllk üzre bir an
ket •çtılunw kaydetmiı ve ilk 
olarakta Tali ve fe}ıremlni Mu
hkldın Beyin miitalaaıını yaz
llUf\ık. 

F latanbul vali muavini 
azil Beyin mtltalaaıını aldık 

Bu hareketl.,.in ( Cümhurl
yel) kanunlarına nazaran cü
rüm teıkll eden VP. elmfyen 
safhaları vardır. 

Her reılm cürllnı tetkildmez 
cürüm teıklletmeyen hudut da
hilinde tabii her vatandaı ıer
beıttlr. 

Cürilm hududuna dahil olduiu 
zaman bu vaziyetin hukuku umu
miy~ davaıı lkameılne mevzu 
teıktl edip etmedltfnl Cümhu
rlyet müddet umumillll takdir 
etmekte ve allkadarları hak-
kında takibat yamaktadır. 

Her ne olursa olaun gazete
Iar açık aaçık yazı Te reılm 

neıretmemelldtrler! 

Yeni sitaralann paketleri çok 7j!rif tir 

Behçet Beyin yeni tütün kanunu 
hakkında beyanatı 

Kaçak ecnebi tütünü satanla; tecziye edilecek 

Yeni tiltb kanunu B. M. Mec- 1 hakkında da takibata baılanmıı
llıl llrttaat endlmenlnflen bu ailn- tır. ReHam Çallı İbrahim Bey 
lerde çıkacaktır. tar&fuadan tersim ve idare mec-

Tütün lnhlaan umumi 111Gdi1rü liılnce kaa.ul edilen yeni kliıelerle 
Behçet Bey, yeni kanun ile lda- tab~ edilen yeni tütün ve ılgara 
reye ait muhtelif itler hakkında P~ketleri de yakında plyaaaya 
ıu beyanatta bulunmuıtur: çıkarılackatır. 

" - Yeni tütün kanununda, Yeni "Ankara,, ve ,.Bey,, siga-
bllh11.11a tüccara ve züraa kolaybk taları ile "Türkocalt,, .. Sipahi 

OCaiı,. ve •Serkhdoryan,, pa
aöıterilmeal eıaı ittihaz edllmiı- ketleri çok zartfur. 
Ur. Bu kanuna g6re tütün mnı- Paketlerin tçtııde aık mektup· 
thaılllerlne ıuhulet göıterildiil ları çıktılı da 16ylenlyor. idare 

ıt bi tütün zerine müsait olan mın- bundan malt\nıattar def ildir. 
takalarda teıhil ~dılece1'Ur. lda- · Paketlerde b6yle a.ıık mektup
rece ıehırde atzli olarak satıldığı l ları bulanlar bize getirirlerse 
anla ılan kaçak Bulgar ıigaraları tahkikat yapanz.,, ' ,_,. ~ 

Zararlı bir rakabet nıes'elesi 

Milli vapurlar ittihadı hakkında 
Rıza B. nediyor? 

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

Arada ihtilaf çıkarsa İl<tısat.ı Vekaletinin 
hakimliğinden istifade edecektir 

Mtlli vapurlar ahiren ara- ' neliceıi navuldan zarar oluyor. 

lannda bir birlik ve birliğin se- Bundan dolayı ııeferlerin tanzim 
bei»ı teeuGsG hakkında Tapurcu- ve flatların bir intizam aluna 

la h eh 
..ı_ l rd alınmaıı için mili vapurcular ara-

r ltU a nı tesis euen e en 1 k k im dı 
Sadık d Rı B b uh 

arında mutabı a ıılar r. Bu 
za e za . lr m ar-

rlrbnlze ıu lzabab 'YermlfUr: 

- Mi1U vapurlar arasında 
ltedeabert zararlı bir rakabet 
"&rdır. Bu aJDl pcle bir ııke
leden iki milli vapurun lıkeleye 
kalkma11 ıekllndecllr. Bunun 

ıuretle vapurlar araıında bir 
ittihat v\icude getirllmiıtir. Bu
na İktııat Vekiletide müdahele 
edecektir. Seyriıefalnle mllll va
pucurlar ara.tında ihttllf çıkana 
bunda da lktıaaf VeklleUnln ha
kemllilne mtlracaat edileckllr. 

Bu bankalarln vaziyetleri ıer· 
maye mıktarı bunlann inkitaf de-. dal bulunmuıtur . 

Kezalik Marmara-recelerl, terki faall7et miktarı tet
kik olunmaktadır. Şimdiye kadar 
yapılan tetkikat ıon senelerde \iç 

bankanın f aallyet sabasın~an çe
klldljlnl 16ıterml1tlr. Bundan baf
ka mali vaziyetle allkadar olan 
ticari vaziyefle tetkikr edilmekte
dir. 

dan ıeçen bir motör 
içleri au doln iki batı O::crimle Bulgarca ( V.arna) 11azıh olan "'$G/ldal 
boı sandalın akınblara MJlıilde, bulıwan Cesetlerin yanına çdilmi,ıir. 

tAbl olarak dolattıklarını ıörmilı burnuna rr6nderthnlttlr• Marmara 
Te limanımıza ıellp b&her vermtı- aahlllerlnde on Mldz Oiaclu 1ktz 
tir. Dcın sabah Bulıartıtanın mO-

bah Te lllanda ceaecll bulunmufbal'. 

Ticaret odasına mukayyet aza
nın huıuıi Tazlyetleri de tetkik 
edilmektedir. 

Hatta bazılarının sermaye meıe
leıinden sınıflarını tenzil ettikleri 
zannedJ.UyocL 

l\lisafirlerin1İz yenildi 

Galatasaray : 9 
Oskrr il 1 

- ··~-
Sahanın çamurlu olması 
yüzünden maç tatsız oldu 

Dnn Taksim ıtadyomunda Oı
kar il ile Galatasaray birinci 
takımı bir futbel ınaçı yaptı. 
Oılu~r U takımı - bazı spor mu
harrlrlerinln zannettlit gibi- kuv
vetli nedeheybetli Galataaaray oyu
nun bat lagıcında hakhıatyeU temin 
etti ve bu hakimiyet oyunun ni
hayetine kadar devam etti. 

Neticede Galata••ray bire 
karıı dokuz ıayl ile bu maçı ka
zandı, Oıkar ll talcınıında kaleci 
9 aol yemesine ralmen eyi idi 
salbeklerl tle ıaf ınıaytleri mu· 

vaffak oldu ıahanın çanıurlu olma• 
ıı oyunun ıevklnl miltkülata 
uiratmııtır. 

Başvekilin teşekkürü 
Aokar,sı ( A.A) 

Baıvekll Paıa hazretleri 111 
batı münaaebet1le telgraf ~~ _ 
mektuplarla tebrikatta bulunan 

zevata ayrı ayrı cevap vermele-

rine vakitleri 9müaalt olmadığından 

Ve bilmukabele tebriklerinin 
iblağına Anadolu Ajansını tavıit 

buyurmuılardır, 

Bir tcıyyare sukut etti 
Anıarillo, sı (A.A) 

(Teksas) diln burada. bir tayyare 
ye e dG,erek parçalanmıı, pilot 
ile karııı dahil olduiu halde bet 
kitinin 61Gnıüne ıebebtyet ver
mittir. 

racaatı üserlae Ticareti rlye 
mGdlrtyetlnden bir motôr bulunan Kaaa hakkında adliye tahld· 

cesetlerin ıetlrilmeıl fçln Vona _!'8-1: de-.aıa etmektedir. 

Üzerine bir bardak su içmişler! 
Hükumetimjze ~çm.,esi 

milyon lira üzerine 

Bu sigortaciler hala çalışıyorlar 
EVTelld ,ankü nuıhamızd• 1 

ıigortacılann mntarekede bilkd
met heıabına halktan tahıl) ettik
leri yOzde iki buçupn yekununun 
tam bir milyon liraya balil oldu
iunu yazmıf, bu paranın lıUrdadı 
lizımgelditlnl kaydetmltUk. 

Osmanlı Hükumeti nam ve 
hesabına tahsil edilmlı olan bu 
paranm lades.ini o zaman lıtan
bulda bulunan ltillf Devletleı l 
bile kabul etmtıler ve ılgorta kum
panyalarına paranın derhal iadeıl 
için emir vermiflerdi. 

Hatta, evvelki günkü nüsha-
mız.da lngtliz F evkallde komfıeri
nin birde emrini netretmfıtlk. 

Dan bu mea'ele etrafın 'a y~nı 
baıtan tetkikatta bulunduk. 

Mevzuu babaolan yüzde iki· 
lerln 0 zaman buradll bulunan 
bazı açık ıöz müme11lller tara· 
fından eıas kumpanyalara veril· 
dili iddia edilmlt ve Milli o~du 
lstanbula girdiğı zaman mes ele 
kendiliğinden halledllmemlt ola .. 
rak kalmııtır • 

Halbu ki Ecnebi memleket· 
lerde bulunan sigorta kumpanya
lan lıtanbulda bulunan mümeı
ıillerinden ( yalnız ıiaorta ücret
lerini ) almakta ve muamelenin 
umumi heyeti üzerinden Türklye
de bulunan müme11lllerlne bir 
komisyon vermektedf rler · ( Mu
( kavele, temettü, takıi, ve sair) 
(namlarla alınan paralara karıı-) 
( mamaktadırlar!) 

( Diğer taraftan İıtanbulda ) 
( bulunan kumpanyalar kendi ) 
( kendilerine muhtelif namlar ) 
( albnda ytne muhtelif daireler ) 
( namına bir çok paralar çek- ) 
( mekt"dfrler!) 

lllGtareke r.am•n11ada da 1.
tanbu)da hahman •il" elllDer.1 
itte hu tarla paralar tahdlebnlt· 
ler, ve bu paraların Gethe otur
mutlardır. 

Tabii bu acentalarua kendi 
bildildert gibi toplanuı olduklan 
paraların derhal { Türk CGmbu

rfyet ) Hükdmetine Yertlmeıl )1-
zımdır. 

Siforta kumpanyalanıun Hal
ktan almıı oldup yGzbinlerce 
liranın, gayet baıit bir tedkikle 
meydana çıkanlma11 ka.b~. 

AlakAdarlar nezdiucle yap· 
tıfım•z tetkikata f(ire, ietanbul
da bulunan ( nforta ) kumpanya· 
larının mukaveleleri tedlcik edl• 
lecek oluraa hakikatin derhal 
llleydana çıkacafı f ddla edtlm k· 
tedir. • 

d Mütareke ıeneıfnde. tıi&obul· 
a çalfan \re halktan ht lif 

nanıla .mu e 
r atanda paralar alan ( A· 

cente ) \'e m - il 
btla I unıeui erin bir çofu 

•tanbulda çalıımaktadırlar. 
Bunların defterletlnln tetkik 

edtlıneıl ve millete ait ( 1000000) 
Liranın 1 1 ger ye a ınmaıı icap eder. 

Bu para ile Hilali Ahmer ce
miyeti ( bir kaç bin ) fukara Te 

verenıliyt kurtarabillr. 

lktıaat Vekili Şakır Beyin tek· 
rar dikkatlerini celbederlz! 

----------
1\1ısır kabinesi 

etti 
istifa 

Kahire, 31. - ( A. A.) 
T efrii intlhabatta mdllyetper

lerln kazanma11 Cbertne Mmr ka· 
\ binell lltff a etmlıUr. 
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Siyasi Bilanço 

Fransaııın güzd 1 lİr şehri tehlikede! ı Amc rika Çindeki huku- 1 
ka bu] f<likii 

Ceçen senenin hitamı ve yeni 
•enenin baılaman münasebetile 
tıınumi Tfyasetin bir senelik bilan
çosu yapıldığı zaman pek zaif bir 
netice hAsıl olduğu görülür. 

Filvaki geçen bütün sene zar
fında siyaset aleminde cereyan 
eden vakalar· nazarı tetkikten ge
cirilecek olursa keyfiyet itibarHe 
olmasa bile netle~ itibarile ıt!ühinı 
bir hadise vukubulduğu görülür. 

Geçen senenin en ziyade e
hemmiyeti haiz olan siya&i mes'
ele harp umuminin miras bırak
ln.lf oldufu tamirat mes'elesi idi. 
En ziyade Fransa ile Almanyayı 
ali.kadar eden bu mes'ele UZ\An u
zun mülakatlardan sonra henüz 
k '· , 3 t ı bir neticeye iktiran edeme-
ınitUr. 

En son müzakere Y oung p' · , 
etrafında cer d. . .anı _ eyan e ıyor 

muteveff .. •Mü "Şt adi, ve 
lığı ' .abil syu k~rezır .anın uysal-
• dase e mez "''" , • . 
k b l l l 

.. plan nıhayet a u o un- uı • 
f t .. i ..ede munıaileyhin ve a ı uzer n~ . 

h " l ,, alman nasyonialiıllerı 
aı goa e• 
t ~diler, hükUmeU:ı tami-ra m,. - , • 

tJ -• eleıinde takip ettiği sıya-
ıe 

· tiddetle tenkit eylediler Y ong 
pllnının kabul olyanıası için 
her türlü teıehbüslere tevessül et
tiler, propagandalarda bulundular 

hükumeti müıkül bir vaziyete koy
dular 

Vakıa ahvali hazırede Alman
ya için Y ong planını kabulden 
baıka bir çare yok bede, hernede 
olsa naıyonalistlerin tutmuı olduğu 
meslek hareketi oldukça büyük 
bir engel tef kil eder. 

Geçen senenin en fazla göze 
çarpan siyasi hadisesi o sa olsa 
Ren mıntakasının tahliyeye batla
nmıı olması olur ve bu husus Al
man siyaseti noktasından pek de 
ehmmfye(ıiz bir safha teıkil et
tnn.Ahnanların senelerden beri 
i&ttbdaf ~tmiı oldukları gaye niha
yet müteveffa M. Şterezmanın ta
kip ett ği mahut tij aset neticesi 
olarak vücut buldu, Alman 
topra.kları ecnobi ifgalinden kur
tulmağa baıladı. 

İngJlterede Soıialiıtlerin mev
kii iktidara geçmesi netice iti
barile mühim vakıa teıkil edeme
di, zira Mııtır Makdonald bir çok 
vaitlerle hükumeti ele aldı isede 
hemen hiçbir muvaffekiyet gös
teremedi, o derece ki kendi fır
kası efradını bile gücendirdi.Hatta 
onlan kendJ aleyhine çevirdi, 
ve elyevm gayet müıkül bir vazi
yette bulunuyor. 

Filhakika bu gün fngiliz sosya
ltat hükümeUnin mevkii haylıca 
ıaraılnıııtır ve uf ak bir darbe ile 
dOıecefl melhuzdır. Zaten geçen 
,On koınür madenleri meselesin
den dolayı parlamentoda gerek 
muhalifler ve gerek kendi fırkaıı 
efradı tarafından o derece ıid
detli hücünılere maru~ kaldı ki 
eler Yeni bir proje ıetirmek 
ıuretile valıfoı etmeyip fikrinde 
1'.."ar ~tse ldi her halde düteceği 
fuphesiz idi. 

Maaınafih her nede olsa Mak
donald kendisinin uzun müddet 
mevkini ınuha.f aza ede~yeceği 
zira.J.. valt1erinl, tesavvurlarını tat
bik edemeyecelf görülüyor. 

Jngiliz sosyalist hiikumetinin 
fimdiye kadar gösterdiği icraatın 
baıhcası olmak üzere Mısır hak
kında ittihaz etmit olduğu hare
ketl dir. -

Makdonald kabineei Mısırın 
kalpgahında İngiliz brkeri kuv
vetlerinin bulunmasını istiklal 
düstuur ile kabili telif olmdığını 

On binl~rce topri' • cadd_eye dogv ru ı kundan "~~z geçiyor 
t d J Vaş•ngton, 31 (A.A.) e rıcen 'ayıp lfUVarıam .yor! 1 . Mümessiler meelisi hariciye 

Fırtınalar İ tıgiltcreyide k asıpkavur· nlaktad ır 

Londra, 31 (A.A.) - / .. fayn ıis tastı 
Fransanın deniz hamamlarile ~ 
h B 1 h d b 

1 

L< ındra, 31 (A.A.) -meı ur ou ogne ııe rin en ildi-
riliyor: Son yağır ıurlarda Taymis ve 

"Bo6lognenin en muhteıem 1 '.fiğer nehirle r endite edilecek bir 
caddelerinden birine hakim bir surette k~J Jarmağa baılamııtır. 
tepeden son fırtın.anın koparcl.ığ1 Şiddetlı <\tt , niz fırtınaları yüzün
onbinlerce ton toJ,)rak liu cacJ.deye den dalgal 'a r İngiltere sahillerinin 
doğru tedricen kayup yu·.,arlaır- mnhtelif noktalarına birçok gemi 
maktadır. >l',1ftlzzam bir olelin enkazı ,ı ltmıştır. York sahilinde 
müıtemili.tı daha timdidefi. kı~ erzak Vf ! tahlisiye gfrı~itleri dolu 
~~n gö·...o"ıHmüstür. Cadde üzerin-

1 

fakat ir ilandan hali bir tahlisiye 
dıge~, mebni kjmilen tabliye edil- san~ah buJunınu~tur. Açıkta tek
r ...ılttir. Alelaa,eele yapılan set.. nesı Y ı.ıkarıya çevrilmiı takriben 
toprakların artan ikana da- 2 90 t• onluk bir yelkenli çalkan· 
yanamıyarak yıkılmııtır. makll ıdır. 

" intikam aımağci-f~;if bekliyorlar,, 
Fransız nıeclisinde <:' nd i~eler izhar edildi ve l\iaresal 

Joff re 'tın bir vesi kası 1nkundu .. 

!=ranŞızlar AlmanlarrJa~n korkL~yor? 

t encümeni reisi Amerikanın mü
' sait zaman hulul ettiği vakit Çin
i deki haricezmemleket hukukun-

! dan mümkün olduğu kadar sürat-
1 le va:.ı:geçmeğe amade olduğunu 
1 beyan etmiıtir. Sangahayda ye

niden inıa edileck olan konso
losane binasının ne mahkeme 
salonu nede hapfsanesl olmıya

caktır. 

P rens dö Gal sevvaha te 
çık1vor - ,,, 

Londra, 51.·(A.A.) 
Kıralın hastalığı dolayisile in

kıtaa uğramıı olan cenubi Afrika 
sevyahatini ikmal etmek üzre 
prttns dö Gal, 13 . K. Sanicle vapu
ra rakip olacaktır. 

Hcrriot istifa etn1en1iş 
Lyon, 31 (A.A) 

SaJahiyettar mahafi), M. Her
riot'un Lyon belediye reisliğinden 
istifa etmemiı oldujunu, ancak 
belediye idaresine kartı hasınane 
davranan bazı azayı protesto 
etmek kastile müzakere salonunu 

Paris, ( Hususi ) 30 lm:.za eılilınit kıyrnattar bir vesi· terketmif bulunduğunu yazmakta 
Parlamentoda haricife vekA· l •ayı oJ tumuıtur. ve maamafih M. Herriot'nun 

letinin bütçesi müzakeratı esna- 1 " - - Alaman halin pek milli- radikal sosyalistlerin saat 18 de 
sında müsyü Franklen Buyyon yetpe.rver bir millet olduğu gibi aktetdecekleri içtimadan evvel 
söz nlarak Versay ve Lokarno gayfJt kuvvetli bir ırktır. Bunun hiçbir karar ittihaz etmlyeceğfni 
muahedesinde Alman hükumeti- için intikam alnıak fırsatını kol- ilave eylemektedir. 

. mit olduğu teminatlar lay acağı da tabiidir. Bundan do- K 1 • 'd · b' k' 
nın ver l i F UüÜS e yenı ır va a 

b b l ayı yen ransız hududlarımız-
Fransa için ehemmiyet a 1 o a- K .1" (A ) 

l daki kuvvetlerirnizi her an mun- uuus, 3 1 .A 
mıyacağını söylemiı ve iUraz a- lazam bir surette bulundurmalıyız.,. Son günlerde Fillstinde eıkı-
rına devan1la Alsaı-Loren ve Cümlelerile nihayet bulan bir yaların faaliyeti hfr nıiktar art
Lotedngenin de her ne kadar ı vesika ol&ınduktan sonra tekrar mıftır, Yedi arap pollıi Saf et ile 
Franııilara intikal etmesini Kan· M. Biryan söz alarak: Ben Ma- Aka arasında kain Pardiyadan 

Atina, 31 (A.A.) "' 

M. Venfzelos, M. Pap•.,
istifasını kabul etmif ve JahlU1' 
nazırlığını hali hazırda İsviçred• 
bulunmakta olan meb'uslarcl•" 
M. Sidrise tevdi etmeğe ka"1 
vermiıtir. Mumaileyh gelind1' 
kadar nezaret itlerini vekalett' 
maliye nazırı deruhde edecektlt• ___ , ____ _ 

Bal< ü da rülf ün unda 
milliyetçilik 

Ayni gazetenin yazdığına 1 
Azrep. devlet darülfünunu profll' 
sörlerinin hemen hepsi milliyetçi 
ve sagruhluimif. Prefeuörler fı~ 
ve sovyet teıkilitları ile kat1ye' 
alakadar olmıyorlarmıı. Yalol' 
prof essörler değil, talebeler içi" 
risinde dahi milliyelçilik temara' 
hakim ve faal bir ıekli almıfdf 
Bundan baıka yahudi aleyhdP 
lığı yerli milliyetçilik (yani R&JI' 
yadan gelenlere kartı husumet) dl. 
kuvvetli bir cereyan halini aıoM 
imiı. 

Küy]ü nıuhalef eti 
1 

"Pra vd V astoka,, gazeteıi11lf 
yazdığına gore (15-11, N 266) T.t 
kent vilayetinin birçok yerlerif' 
de köyl(i}er, erzaklarını zorla a1'1' 
hükümete karıl hüklimet erı~ 
l mbarlarını yandırmakla muk'
bela ediyarlar. Yalnız bir ay ,,.t' 
fında 20 den fazla yangın vukO" 
b<ılmuıtur. Hükumetin tatbıklo' 
çalııtıığı beı senelik plan aleyhlo' 
müteveccih propaganda günd" 
güne kuvvetlenmekiedir. "Kuiakıt 
ve bayların yaptıgı propaganda1" 

lneticesinde köylüler arasında ı. t 
kiimete karıl bir ademi l 
nı t ve nE:f ret lluaule aeldtf 
için beı senelik plan tehlik 
tındadır. 

yeni bir Sovyet 

çeler Muller de tasdik etmiı is~de reıal~ Joffer fle birlikte çaJışbm, kasabası civarında ıakilerin iılar
bunun da pek ehemmiyete deger fakat bu \'esikadan hiç malu- ruzuna ınaruz kalmııtır. Şakiler, 
kıymette olamıyacağını ılave matlar değildiın, Mare§B.I bunu Yafada n Kudüse gitmekte olan 
etmittir. Bondan sonra sö~ alan müttefikin asker! müzakera- otomobilleri mü•aaddit defalar 
M. Rayfol 1926 senesinde yazıl- tında ortaya çıkarsa idi if haıka tevki f etmi şlerdir. Telefat oma-

mıı ve Maresal Joffrenin taraf ı:'!.e,. tür!!!, olur~u! "_ dem ittir. dı(! 1 gibi hiç kimse de tevkif Sabık Buharanın ıark kısıO' 
edilır:i ~ dek ildir. nı ve sabık Samarkant vilayeti'' 

cun1huriyeti 

j Sanıoa valisin yerliler Adı yoknıuş nln bir kıamını ihtiva eden Ta' 
' Bükreı,BO ( A.A), ciğirtana Sovyet hükumeti tar•' 

Açık türkçe olacak 
Dahiliye vekaletinden verilen 

emir üzerine umum devairi res
miyeden yazılan tahriratların, 

münderecatlarının hulasası yazıl
makla beraber gayet açık bir 
ifade ve kisa olarak yazılması 

umum polis merkezlerine bildi
riimiıtir, 

nazarı dikknte alarak onları Su-
veif kanalı havalisine çekmcğe 
karar vermıstir. Vakıa Mısırlılar 
bununla iktifa etmeyip bütün 
JngiUz kuvvetlerinin Mısır torra
ğından cekilmesini istiyorlarsa da 
MakdtJnald hükumetinin teıebbüsü 
Mısırlıların arzusuna doğru atıl

mıı Ih bir hatve olmak üzere 
telakkı edilebilir. Geçen sene 

İtalyada zuhur eden en ziyade 
dikkatı calip vak'a hükümet ile 
Vatikan arasında huıule gelen 
itilaf oJmuıtur. Papalık makamı 
senelerden beri İtalyan hükümeti 

ile küsmüı bir vaziyette iken 
M. Muıolininin takip ettiği siya
set neticesi olarCtk bu küsgünlük 
zail oldu, hükümet ile Vatikan 
arasında itilaf hasıl oldu ki bu hu
sus 1tnlyan seyaseti hariciyesi ne
taiciyesinden oldukça ehemmiyeti 
haizdir. 

lıte ııeçen sene siyaset alemin
de vuku bulan baılıca hadiseler 
bu suretle halasa olunabilir, ve 
görüliyor kl bu geceki veda 
eden ıııene umumi siyaset cihetin
den o derece velud, o derece 
parlak olmamıılır. 

tecavüz t;uerse Rrenş Nikola'nın niyabet mec- fından cumhuriyet '1akkı vertl' 
Vfllington,31 (A.A) Jisinden çekilmek istediği ve bu- mittir. Tacikistanın nufusu 9~ 

(Yeni Zeland) Bir kabine nu Baıvekile hilciirdıği hakkında- ~y~ındır. Bir müddet •~ 
içtimaı nihayetinde Baıvekil M. ki haberler asılsızdır. Taciğistanın merkezi olan Düıeıd' 
Vard Saınoa adaları valisine yer- be ıehrinde sovyet kongresi da~' 
liler tarafından yeni bir t ecavüz edilmiı ve kobgred~ Taciğiıtan,-
vukuu takdirinde bütün takviye S. S. S.S.R. le birleıerek cumh.r' 

kıtaathınhın kendiğemkrine verilece- İDEAL \_ riyet oluğu tlan edilmittir. Mal; 
ğini f ar etme e arar vermıı- olduğu üzre Tacikistan Afgani,. 

tir Baıvekil, hüklimetin bu ada- Konserva fabrikası müdi- tanla hemhnduttur. Şimdi bolte' 
larda intizam ve kanuna hürmet- riyeti, mühterem müşterile- ·vikler Termez Kurgane tarikil' 
ten ibaret olan siyasetine devam rinin yeni senelerini tebrik Düıembeye demir yolu çekme" 
edeceği .suretindeki beyanatını ile keıbi ıeref eyler. fikrindedir. 

tekrar etmiştir. ; i İşsizlik . artıyor 
Alanıanya ~ ung piJa.-l "Pravda,, nın yazdığına gör' 

nını iınza]anıvor ; Rusyada !faizlerin mıktarı gittik~' 
., ~-------------- artmakta ve hükumet için büyu1' 

Bertin, 31. - ( A. A) \ ~ .. ı \ tehlike tetkil etmektedir. Ağuatof 
Gazetebileri kabul eden M. I ·( BUl'UK ADA. :....--\ ayının maliimatına göre Rusyad• 

Von Gurtius, Almanyanın bütün 1,298,000 itsiz vardır. 
müıkülleri açık bir surette hal ve Müskirat fabrikası müdiri- Kefkas)rada büyük yaı~mı! 
tE:sviye edilmedikçe Yunır planı- yeti, mnhterem müıterile- -~ 
nın imzalayamıyacağını beyau et- tinin yeni senelerini tebrik Baküde münteıir " Komünttfıt 
mittir. Berlinde bu sebepten do- ile kesbi ıeref eyler. gazetesinin (27-11-::rn N. 252) ver 
layı koaferansın ltir müddet uza- diği malumata göre Batumun 30 

yacai• tahınin edilmektedir. Al- r - kilometrolutunda Bakü - Ba~uııt 
manya, müttefiklerden tediyatta ~ petrol borusu patlamııtır. Borudall 
ku.sur vukuu takdirinde zecri ted- akan petrol yarım kilometrolulı 
birlere müracaat edilmemesini de ,w~"' ·~ 1ğ3 Q-.-.:·v·""·,.!'V"tJi'' bir sahayı baemıt ve2 bilahlte 
talep edecektir. r. ~ yangın zuhur e:tmittir. Azer neft 

~·B AKu·· S C lı~ heyetinin yaptığı tahkikat neti" Alnıanya<la işsizler ?:ı - ema <~ cesinde petrolun yandırılmıt olduııı 
Londra31 (A.A) ~~' rakısını içen müıterilerJnin :~ anlaıılmııtır. Yangın mahallin., 

Berlfnden Deyli Meyl'e bildi- ' 1 yeni senesine tebrik ve bu sene ~ birkaç itfaiye müfrezeıl ve askeri 
> < 

rlliyor; ~ har müıterisine tayyare piyan- ~ kıtaat gönderilmittlr, Yandıranla"' 
Elyevm Almanyada 2 milyon ~: gosunun birinci ikramiyesi in- ~ rın tevkif edildiğini kaydedell 

itsiz vardır ki bunların bir mil- ~;} bet ... ~~.-... m._ ~-,··~si·~·~····t·e···ın··· · ~ ... n . .. n·.~ .-e· ~··ce··~~.~ . .• ~ ... f~;. gazete maznunların hüviyeti me,.. 
yon 4 00 bini hazineden aldıkları .......::...~ _-~~ ,.:;~,_:_.c:-~ 1 el esini meskut geçiyor. 
iane ile geçinmektedirler. 
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l KAnunusanl 

Yeni ziraat n1ektepleri 
Kahiredeıı bildıriliyor: 

Mı ırea :ıı:lraatin temin terak
ki l Te ialahı için fenai zlraate va
kıf ınea•rine ihtiyaç bulunmaıına
•ın, mebal Maarif ne4a eti mem
lclteua drai mıntakalarında yeni
den birkaç ziraat mektebi küıa
dına karar vermf ıttr. 

Bu yeni mekteplerle beraber 
Mıeırdakt ziraat mektepleri ıekize 
ha.hı olacaktır.Orta mektep dere
ceıfnde olan bu mekteplerden dip
loma. a1acaklar ziraat memurluk
larında tıtihdam edileceklerdir. 

Düyunat sandığı ihtilası 
K alıiudcıı yazılıynr : 

Düyunat sandı~ın an yapılığı 
&nlaıılan 6611 İngiliz liraıı ihtilis 
daYası de•am etmekte iken nıuh
teliı sandık emini Emin Mehdi Be
Yln intiharı llzerlne hukuku umu
miye davaa. ıukut etmit Te evrakı 
daTa hıfzolunmuıtur. 

İhtilas olunan para hükume
tin mezkur sandıktaki mevduatın
dan tdl. 

Ticaret o<lasınin tevhidi 
Kahtrede iki ticaret odasının 

bulunması ticari muamelatta karı
tıklıtı intaç eyledl~l gibi matlup 
olan IUzam ve tarakkinln temini 
na.tart dikkate alan ticaret neza
reti odaların tevhidene karar ver
rııı, Ye ileri gelen tüccarı davetle 
bu huıu'a dair mukarrerat ittihaz 
e d.tbn lıtfr. 
b 19ao ıeneıt iptidasından iti-

f
aren Kahtrede bGtün Uiccarı tem

i \ etmek üzere teıkt 1 o unan tica-
ret odası lfayl vazifeye b 1 

kt aı ıya-c. ır. 

136 torba esrar 
K alıiredı•ıı yazılıyor : 

lıkenderiyeden gelerek Şibl
aya giderken ha11l olan füph -
rtne ü e uze-

zeri Poliı tarafından durdu
rularak m uayene o1unan bir oto-
mobilde 136 torba esrar derdest 
dilmitlir. 

Şoför lbrahim Ahmet Hamlı 
Ôzbekiye mahkemesince birer ıe
ne hapse ve ikiter yüz lira nakti 
cezaya mahkum edilmitlerdir. 

1\1ısırda c kilen arazi 
Kalıi1'1'dı•11 ytmlıyor: 

Mısır ziraat nezaretinin neı

reyledifi istatiıtiğe nazaran 1929 
ıeneıind~ ekilen arazi mıktarı sa

bıkı . dan 62244 fedden fazlasile 

6 milyon 616 bin 870 feodana ba

llf olmuıtur. 
But dan pamuk ekilen miktar 

1 milyon 841 bin 487 fedden olup 

aeçen senekinden 108,00 6 fedden
fazladır. 

N ezklır ıenede bostan ve bah

çelerin miktarı 37 bin SOO fedden 

ve ıabıkından 690 fedden fazladır. 

Üç küp altın 
Kfllıireclerı ya:dıuor: 

Babüttariye mahallesinde mu

kim Şeyh Sazlç Diyap nam~ 
bir zengin adamın evinde gömülü 

üç küp altıu olJ uauna ikna edile 

rek ihraç masrafı dmak üzere iki 
JÜZ Muır lirası dolandıran Basil

Yaa Yakap ve Mahmut Mehem

nıet beter ıene aiır hapse mah
kim olmuılar ve Şeyhte tamah
lfirlığını ve böyle ıeylere inana-

YARIN &rufe a 
1 
Adalara elektrik l'!'MEMLEKET HABERLE&I l 

cak kadar budalalıiının cezMı 
olmak üzere Yerdiği paraları ziyan 

etmlıtlr. 

İranda bir te\'l<if 
Geçen sene İran devleti ile 

Bluçlar arasında vuku bulmuı mu
ıademeleri muteakıp mağlup çı

kan Blucların relıi Dust Mehmet 
han Tahrana celp edilmtı ve bir 
daha harice çıkmamak ıuretile 

Tahranda tara11ut altında alıkon
ulmuıtu. Tahrandan aldıiımız ma
lumata göre iki dolis tarassut al
tında bulunan ve sık ıık ava çı· 
kan reiı aünün birinde mutadı 
veçhile a va çıktığı zaman yanın
daki polisleri de kandırarak firar 
etmlttir. 

Bu mes' ele ile aladarhiı do
layıaile nazmiye reisi sertip Meh
met Han Derğihı ıahm emri üze
rine tevkif edilmittir. İran gaze
telerinin verdiği malumata göre 
mevkuf reisin yerine Salar sertip 
Sadık han tayin edilmiılir. Sadık 

ham epeyi müddet Türkiyede ateıe 
militer olmuı ve eon zamanb.rda 
peıtğu valiliiine tayin edllmitllr. 

Köylülerin taarruzu 
.. Gazete Polska"(Nt 7) gazetesi

ni sof ya menabiinden öfrendtğine 
göre Ukranyada oktober ihtilalinin 
12 ci yıl dönümü günü ahali tara
fından komünistlere karıi bir çok 
terrör hadiseleri vukublmuıtur. 
Bir çok vilayetlerde koylüler bir 
kominist içtlmaını bozmuı ve 
30 dan fazla hükümet adamlarını 
öldürerek 16 hükiimet erzak am
barını yakmıılardır. 

-->~i<-

1\1ekteplilerin hücumu 
" Komünist gazetesinin yazdı

ğına göre Azarbaycanın muhtelif 
kazalarında "kolçomak,, ve zen
gin çocuğudur diye mekteplerden 
atılan, mekteplere alınmıyan, bi
nae-aleyh ebedi olarak tahıil hak
kından mahrum edilen mektepli 
çocuklar komünist muallimleri 
tehdit etmekte ve kollektif surette 
dövmektedirler. Bu cümleden ola

l~; Agdaın kazasında bir mektepli 
1 I Kaıfınov nam bir komünist 

mua lirn~n U 
ve bıcakl zerine hücum etmif 

C a rnuallhni yaralamııtır. 
azete bu k b'l h 

bi . f k a 1 adiselerin sebe
nı, ır a 

r if 
ve sovyet teıkilatla-

ınınza olrn .1 ası e izah ediyor. 
- ->t-o"\(·~ 

Krc nJJinde gizJi teşkih1 t 
"La Lutte p 1 our a Ruaaie nln 

verdiği malunıata gö S 1" 
k re ta in ya-
ın arkadaılarını hapı l 

'Ve az et
mek makıadile G p V 

• • . unu 
Kremlin muhafız alayı f 1 ne ere-
rinden bir grup vilcude getirmf ye 
teıebbüı eden komünist Derzlba· 

eev, Kruglov hükumet tarafında;;ı 
kurfuna dizdirilmitlir. Tetkikat 
neticeıind'! kızıl ordu kıtaatı ile 
alakadar gizli bir teıkilat ke§fe· 
dilmiıtir. 

Afganistanda vaziyet 
ol 

Ruyter ajansının bildirdiğine 
göre Dahilin timali-garp ha valisin-

de yeni bir iğtif . f zuhur etmiıtlr. 
Nadir Hanın litiıaı mahalline aön
dermit olduğu adamlar tarafından 
iftiıaıe fıtirak eden 20 kiti Kabile 
getirilerek idam edilmiılerdir. Son 
alınan malumata göre Nadir Hana 
ıulkast yapma a :teıebhüı eden 5 
kiti }..ibilde ki.nunuevvelin 5 inde 
idam edilmiıtlr. 

-t~:< .. -

l(unıpanya cereyan 1 rabzon f ındıkkın ı ihUlif halinde devaa •tınekt..Jfr. 
verecek J Gı Şehrimiz boraaımda kısmen r .. un llearet odMtnıa fın-

Adalarda elektrik tesisatı vü- alım ve satımı yapılan ve k11mea ' dık •alaıilA hakkuada vertllji 
cude aetlrmek üzere tehremini de dahilden Te ciTar iıkeJelerden ~rllll&jor (ıntcblr ..hep) kararı 
Muhiddin Beyle elektrik ıirketi gelerek aktarma ıuretlle borıa- aınbur• ticaret oda11 tarafından 
araıındaki miUakere hüsnü suret- da kayitleri yapıldıktan sonra 

1 
kabul edilmemlıttr. 

le netfcelenmit Ye tanzim olunan Avrupaya ve lıtanbula ihraç I AliTre ıatıtlarua mukaTele
itilafname parafe edilmittir. olunan iç ve kabuklu fındık fa- erinde herhanaf llıttli.f111 malıD 

Yakında imza edilecek olan ıulye, ceviz, yumurtadan 928 ~eılhn edildtlJ limandaki mah-
bu itilafname mucibince elektrik kanunusani ayından 29 teırinl- emede halledilecefine dair kayit 
· k d h l f · k · · · k d 1 k vardır· ıır eti er a aalıyete geçece tır. sanı nıhayetıne a ar 11 ay ı B . 

Şirket kartala kadar tesisat yapa- yekunlarını aıağıya dercediyoruz: u ıtfbarla Hamburı mahke· 
cak ve kartaldan kuvvetli bir kab- İç fındık: 25978 çuval ve 2 meılne müracaat etattlerdtr. 

lo ile Büyükadaya cereyan vere- milyon 77840 kilo . Berlin T6rk ticaret odaıının 
cektir. Büyü\< adada yapılacak ay- İncelç: 42 çuval 3360 kilo. ticaret borsasına verdlll mal~-
rı bir tesisat sayesinde de diğer Çürkiç: 61 S çuval 50240 kilo. ınata göre alivre ıatıılara alt 

ihul~fl 
adalara ce :eyan verilecektir. Bu Sivri fındık: 1360 çuval a arı bu halde Hamburıda 
n.evsimde adalarda elekirik bu- kilo. muhakeme edilecektir. Hamburı 
lunacaktır. Fo•a fındık: 182 çuval 13840 ınahkemeıi forımajor olmadıfına 

• h-k .. ---------
Tokathyrnın ]3ursadaki 
evlerine n1uhacır verleşti ., 

T okatlıyanın Beyoglundaki 
emvalinin emvali metrukey1' ait 
olup olmadığı hakkında tahkikat 
yapıldıiını evvelce yazmııtık. 

Aynı zamanda T okatlıyanın 
Bursadaki beı büyük evi hakkın
da da tahkikat yapılmıt ve bu ev
lere vaziyet edil mittir. 

T okatlıyan firari addedildiği 
için uu e•lere ınuhactr iskan olu-

yeni bekçilerin tayini 
1930 ••nesi fptidaaından'itlbaren 

1 

mahallelerde Yenidea tanzim edi-
lecek bekçı teıkilatının acilen tan
zimi için Dahiliye Vekaletinden 
polis müdiriyettne emir verilmft 
dünden ftfbaren mahalle muhtar· 
ları tarafından bekçilere tahsil 
edilecek aylık cetvellerinin tanzi-

. mine baslanılmııtır. 

Bir nıen1uru11 marifeti 
Dün sabah Niıantatında T eı

vikıye mahallesinde büyük çiftlik 
sokağında oturan Şehremaneti Pa
zar memurlarından Cemil ef. bun 
dan 13 gün evvel ayni mahallede 
2 3 numaralı hanede sakin Kürt 
Süleyman ağanın zevcesini tehdit 
etmiıtir. 

Bu tehditten korkan Kadın 
çocuğunu dütürdüğünü iddia etmek
tedir. Zabıta Cemil efendi Hakkın
da tahkikat yapmaktadır. 

Helvacıyı soynnışlar 

Dün gece saat 21 ,5 te Papaı 
Köprüsünd eıeyyar Helvacı Hasa
nı ıl evine kendisi bulunmadığı 

bir sırad~ hırsız girmiıtir. Bir ya
tak vesaire çalarak firar etmiı
tir. Sarik taharri edilmektedir. 

Türkistanda köylü .. 
isyanları 

"pra vda V aıtoka,, gazeteıinde 
yazıldığına göre Türkistanın muh-

telif vllayetbrınde Sovye't hüku
metinin tatbik ettiği iktısadi soı

yallzm ıiyaıetfne kartı baylar ile 

köylüler faaliyetleri rtttikçe art· 

maktadır. Gazetenin nıiaal olarak 

zikrettiği hadiaeden anlaııldıiına 

göre Kazagıstanın Pıom kıtlığında 
Muntazam taarruzlar yapmak is
teyen baylar bir içtima toplamış 

kilo. b: ~ın verine tacirleri.Us ltu 
Fındık ihtilaf 1 Yuk borçlarla kartılatacaktır. 

Bu sene Gireıun ve Trabzon 
bavalisinde fındık mahsulü ol
madığı malümdur. 

Fakat ortada mahıul yoktur. 
Her •ene 3 09 bin kaatar fmdık 
çıkarken ha ıe11e 4.0 bin kaatar· 
dan az mal alı-ııtır-

Ha.ınburı mahlrem .. l11tn bu 
clhett nazarı itibara alacala fGp· 
heıiz addediliror. (Y ellf yel) 

Of f elak~tz~de~ri 

Glreson tacirleri her zamanki 
ıibi Avrupadakl alıcılarla alıTere, 
yani sonra teslim edilmek üzre 
satıılar yapmıılardır. Ortada 
mahsul olmadıiı için hiç kimse 
taahüt etlf ii miktarda fındık öde- Ma,kacl" tıkla 94illeHk olaa 
yememiıtir. . Of fellketzedelerlndea iti• kafile 

Bu meıele Giresun taclrlerıle dnıı Of taa aelerek Matlcaya '"" 
Hambura Manilyadeki tacirler ~~ıitr. (Yeal yol) 

Hacı Babanın başına g~lenler 

Karanlıkt~ ~analiza"$Yon çukuruna 
düşen ıkı sarhoşun macerası 

Evelki gece Balıkpazarmda Yanarak tıkınafa ufrq1rlar. ha 
sarhot olan Acem Hacı baba ile Hacı baba: 

arkadaıı fıatikçl Çakır Yuıuf' d - Haraınzade. beal ıulc:ara 
yolda düıe kalka giderken Çakır ÜfCirQp baıımı derde ıektu., ka

Yusuf kanalizastyon çukuruna ~nlık IAfımlarda t•il eldukll 
dütmüt; enıiı Te Çakırın yüııüne tekat 

- Aman kuyuya düıtüm beni aıketınııttr. 
kurtar! Çakır da Hacı babaya muka· 

Diye bağırmağa batlamııtır. helede bulunduğundan ıarfp ıeı-
Hacı baba arkadatınl kurtarmak ler çık k b fu arara o ımafa baıla11uı-
f çin karanlıkta elini uzatmıı iıede lar. 

bota gittiginden oda arkadaıının Bu sıradada mahalle bektlıl 
yanına tepe aıağı yuvarlanm~ıtır. gelerek çamurlar içinde kalan 

lki sarhot arkadat kanalızaa- ikt sarhoıu çıkarmıı Te karakola 
yon çu}<Uru içinde biribirlerine da- gôtürınüıtür. 

Remazan .. 

~1übarek Ay yaklaştı 
hazırlıklar başlıyor 
Diyanet itleri riyaseti Rama

zan münasebetlle ıimdiden ha
zırl i klara bat lamııtır. Camilere 
kandil, yağ, süpürke, haıır ve su
re gibi levazımnt verilmeye baı-

lanmııtır. 

Mahyeler için de timdiden fa
aliyette bulunulmaktadır. Bu se
ne de mahyeler milli yazılar bu
lunacak ve bilhAHa taıarruftan 
bahıolunacaktir. 

Oktrova raporu 
Cemiyeti belediye idare en· 

cümenl oktrova hakkındaki tel· 

kikatına devam etmektedir. Encü· 

men bir hafta sonra mesaisini ik
mal ederek kat'i raporunu teıbit 

edecektir. 

İngiliz lirası 
-->L-c-i<-

İsterlin en ziyade bugün 
düştü 

Dün Boraada fnglliz lira1t 
1026 kuruıta açılmiı ve 1026,26 
kuruıa kadar yükıeleaek 102 O · 
kuruıta kapanmııtır. 6 kuruı te
nezzül eden lnwlliz llraıı hakkın
da hona komiser vekili Haıan 
hey dlyorki: 

- Vaziyetten çok memnu
nuz. Altı kurut düttütn lbi da-
hada d - lı 

Ufeceginl kuvvetle iimit 
edilmektedir• Maliye vekili bey 
efendin in lstanbulda oldufu gibi 
memleketin bertarafında ihracat 
mevkilerinde l kambto muamele
leri üzerine almakta oldufu çok 
isabetli tedbirler. Gün geçtikçe 
Borsada çok eyi neticeler raıter· 
mektedir. 

-•~<-
ve ahalıyi hükumete veral ve d 
erzak vermemeye teıvik etmiıtir. J=>roje tahakkuk e ennyor 

İstanbu] müddei umu
n1iti ğinden: 

Neticede çıvrda bulunan çeteler Moskovada çıkan " V eçerna 

de dahil olmak üz.ere halk 26 ey- ya Moskva " gazetesinin yazdı· 

lül günü isyan ınahletlnde bir çı- Alna göre Ssvyet hükame-i tara

kıı yapmıı, köy sövyetlerine hü- fındau bet yıllık klanr dahil ol

cum ederek sovyet reislerini öl- mak üzre Edil ile Donu birletdlr
dürmüs ve kooperatifleri yağma mek maksadile yapılaçak kanal
elmltlerdir. isyancıların bir kıs- dan.ı ıtmdtlik vaz geçilmit velin
mı firara muvaffak olmut dijer ı fail aıayri mua77enJ bir zamana 
kıımıda hapıedilmitlerdir talik edilmittir. 

İzinsiz lstanbula geldlil anla
tılan ve takat • adreıl meç~vl 
bulunan Karacabey mnddeı umu· 
miıl Cemal lteyln derhal Ya•lfeıl 
baıına harek•llııin akıl takdirde 
hakkında muame!el kallunlye 
yapılacajı Adliye Vekaleti Cell
leıinden bildirilmlttlr. 
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Sahife 4 

(i ____ P __ o_L_ı_s __ H __ A_B_E __ R_L_E_R __ ı __ ~l 
Bir sabıka daha Kuyudan ç1k~r1Jn11ş 

YARIN 

Tıra~.~~~tları J 

Berberler tıraş fiatJarını 
artırıyorlar 

Haslt6yde sandalcı Muıtafanın Uzun yesuf mahallesinde yetmit 
batı eıya11nı sabıkalı cezml Hü- beı yaıında Eteni çektiği sefalet Berberler cemiyeti önümüz-
•eytn çalın · deki salı günü toplanarak traı 

lfıır. Te zaruretten bıkarak evelki gün 

EZEI_j İŞL.ER 

ftatlannı artırmak huıuıunda gö-
l'ahak çalnnş J kendini kuyuva atmıf intihar rüıeceklerdlr. Berberler tıraı fiat-

Sabıkalı Cemal yeni camJde etmek iıtem~ıtir · larınm diğer etya pahalılı tına niı-
tekerd Ki:-yakomm dükkanından Eleninin feryadı üzerine yara- betle muvazi gidemediği kanaatin 
18 tabak çalmıt yakalanmıtbr. lı olarak kuyudan çıkanlmıt tah- [ dedir, Bütün lnsanlarJ birleıtirmek 1 Gece faslı .•• 

K d 
ta tedaviye alınmıtbr. _ _... • .....,.,i+--- -

un ura aşırnuş T b 1. . ra zon va ısı Muh·ıddı·n 8. 1 
bu gün münıkün değildir, fnkat 
bütün kadınların birleıtikleri bir 
nokta mevcuttur: Bu birliğin bey
nelmilel bir mahiyeti vardır: Ko-

. . . . . 
( ÔfreUlmlı makineli bebek 

Sabıkalı lbrahim isminde biri 
evellti aün kunduracı Davidin Trabzon valisi gelip bey evelki 
kunduralannı çalmıt ise de yaka- gün Karadeniz vapurile ıehrlmize 
lanmıtbr. glemiıtlr. 

Halı çalarken 
Alcsarayda Bodrum sokağında 

47 'numaralı evden evelki gün Ce

mal isminde biri halı çalarken ya
.kalanmıı br. 

Apartımana girn1işler 
Beyoflunda Kunbaracıda Şev

kipaıada daireye gelenKoço ile re
ff lrt --Mr çanftı 2 albn .Ozük, 1 
hiye ı a1ttn bilezik, ~lmıı kaç
'*lllaadıt: 

Yine otomobil kazası 
E•elkl ıtln Divan yolunda nu

marl alinamıyan meçhul bir o-

tomobil E'aat ilminde bir çocuaa 

çarpmıı bazı yerlerinden biçareyi 
alır suretle yaralanmasına sebep 
olmuıtur. 

Serserinin marifeti 
Sabıkalı senerllerdenJbralatm 

. evellcl gün galatada Halidin oda
ıına girecek bazı cıyasını çalar
ken yakalanmıJbr. 

Mantara basnıış 
Sirkecide araba vapuru iske

lesinde mantarcılık suretile Edir
neli Ali ağanın 45 lirasını dolaıa

dırmıılardır. 

Bir Tayin 
Emniyeti umu111iye ikinci ıube 

müdftrlüiüne sabık mersin polJı 
müdürü ıevket B. tayin edilmlıli • 

Hırsız] ık 
Tahtakalede Burmalı handa 

7 numaralı odaya hırsız glrmiı 
gümrük hammallanna ait ( 109 ) 
lira ile iki tabanca çalınmJıtır. 

Hemıertlerlnin tübhesi üzer\ne 
Mehmet isminde biri maznunen 

yakalanmıtlır. 

Kafasını yarmış 
Sirkecide odacı Ahmetle Ha

mdi arasında kavga çıkmıı Ah
met Hamcltntn batını yarmııbr • 

l'anışmış 

Sirkecide kahveci Ali tanıma· 
dıit ıkı ktıile ıokakta kavga et
mtı ıöztle baıından yaralanmııbr. 

YARI ın hazırlıkları ~~·~°"' 

Yeni "eserler--Cazip mevzular 1 
~ --~ - ~ 
• Gazetemiz karilerine takdim için çok cazip = i mevzular üzerimi~ .~::.e~erler hazırlaı_nıştır .• 

fi Karilerlmlzbl }'tlkıek ralf>et •e te..ecdlhil karp11nda • S 
i'. bir~o~ mütkilleri ydnmek huıuıunda artan kuvvet ve cesa- QI& 
.. retlmtz, blzl beratın Bnnden biraz daha f azli çahımaia teıvik f 
:~yM. . _; 
• 

Kari/erimi=. YARIXın nıenıleket mes1eleleri c/rafındakı .me~suk, • 
• hustısf Uub'erlerini bundan sonra <la mımta:ammı daha fı.da bır şe- fJı 
• kilde sahifelerimi=de bulacaklardır. ~ 
fi\ Bundan baıka, haftanın muhtelif pnlerinde, ayrı ayrı Uf! 
W bahislerin tetkiknıe haıredeceiimlz sahifeler, karilerjmlzi ı 
• azamı tekilde memnun edecektir. ~ 

i Bu sahifeleri açarken gayemiz ıu olacaktır : munha11ran (/fJ 
lllemleket"' ve halka hizmet... • 

Bu itibarlcicllr ki salıifrlerimi:de açık saçık resimlt'r yeı:ine bil' (/J 
tJ ekmek mes'efe.ı;i yorülıirse, dalıcı eııvelkilai11 tar<ı/1arları bi:ı nıcızıı: ~ * g~rmeli Vf' eğer bir noksan telakki ediyorlaı·sa - bumr da gaymu- ı 
6a Zlft t4mimiyetim:. bağışlamalıd ırlar. 
• Gaaetemls, yehi edebiyat gençliltni memlekete tanıtmak 
: lçaa 'bir de edebJyat p..a ihtaıına karar vermı,ur. ~ı 

Y A.R1N tahrir aileıi bu naçiz meaaiılni muhterem karile- : 
flae hlldirirken, ıunu ela kendilerinden ricaya karar vermlttir. ~ 

~emiıin ~~a ziya~t. $izin olması _için ne d~ııimiyor~ımuz? ~ 
ılnularmız bi.zı ragbeiUH: kadar it'~mk ve leşçı edecektır. fi} ........ §'9·~···~ ......... §:. 

(;O;~, 
100.000 LiRA SERMAYELİ TORK ı 

ANONİM S:iBKETİ ~~ 
E.5nafı himaye maksadile t('~kkül -etmiş milli bir mües- l 

&isedir. Müsait Şeraitle tediyat kabul eder ve mutedil faizle .'f. 
ikrazatta bulunur. ;!. 

Merkezt : Usktldarda iskele kurbnnda 1 
Tel. K '-'dıkfiy 590 

;.... .... , ...................... . 

Ankaraya gidiyor 
Vali ve ıebremini Muhiddin 

caların a \kol kullanmalarına mü-
manaat! 

Bir dostun batıra defterini 
beraber karıtbralım, makaat daha 
eyi anlatılsın. 

* 

gibi çocuk) 
- Bon ıoir) babacıfım. 
An~ ıaadeU uyku1a stder. 
Hanımefendi : 
- ( Sa.ate bakarak eıner ) 

ıaat on! daha yabnıyormuıun? 
Cok erken, yorfunıan ıeD 

yat, karıcıfım. 

B. birkaç güne kadar Ankaraya 
gidecektir. Muhiddin B. Aaka
rada emanet ve vilayete ait bazı 
meı'eleleri takip edecektir. Bu 
meyanda bllha11a Halici tathiri ı Sabah faılı . •• .. 
ve terkos tirketintn imtiyazının - Hiç halim yok, beni affet, 

- ( Eon ıoir )! 
( Koca tarafından fıtlkrah ye 

nezaketle) 
tecdidi ile meıgul olacaktır. kalkamıyacağım - ( ?on ıofr) 

Halicin tathfri meı'elesl Na
fia ve Maliye Vekaletlertle diler 
birçok resmt daireleri alakadar 
ettllinden Muhiddin B. S, Mar
yoSeramın HalJcin tathtri hakkın 

dakl teklifini htik6meU merkezi
yeye arzeyleyecektlr. Binaenaleyh 
Meryoseraya verilecek tathlr 
ücreti hakkında Muhiddin B. An
karada müspet neticeler elde eder
ıe buraya avdet edince S. Mar
yoSera ile ltiW aktedllecektir. 

Bulunamadı! 
·>~ .... -

Bir cinayete kurban 
gittiği tahmi ediliyor 

- ·~-
TtıUln deposu memurlarından 

Nurittln Beyfn 13 giinclenberl 
gaip olduiunu yazmııtık. 

Dnn bir nauharririmize NuJi
tin beyin katnbiraderi Necmettin 
bey ıunlan aöyleıniıUr: 

Entıtenı 13 giındenberi piptlr 
ha la sının lnzıaı görmek lçlD Gç 

gün babasında kaldı ondan ıonra 
neolduğu belli deitlc\lr NuretUn 
bey çok namuslu ve eyi bir 

adamdı hır cinayete kurban 
gittiğini zannediyorum. lklncl 

ıubede Nurettin beyi aramktadır. 

İhrahin1 Tali Bey 
Şark nıınbkaıı umumi müfet

titi İbrahim Tali B. dün Fırkaya 

gelerek Hakkı 

gürütmüıtür. 

Şınaıl Pi· ile 

Kadıköy 2 nci Sulh hukuk 

Hakimliğinden: 

Kadı köyünde çilek ıokağında 

7 7 Numaralı hanede sakin iken 
vefat eden ( Telat) beye ait tere

- Peki' karıcığım. 
- Mutfak için bazı ıeyler ıöy- * 

lJyorlardı, inerken anlayı ver. 
- Peki .. 

Kocaıaın yalnızlık dOtOncelerl· 
( Koltuğun iiıtünde lztirapla 

ılgara içerken ) - T erzl heaa "• için bir ıeytöy-
lemedfn? Ev ••• Aile •• yuva .•. çocUk •• k• 

dın .. neı'e.. ve •• ve.. densonrall 
uzuyor, fakat, bunu ktmıe lcea"' 
dinde teıbJte mecal bulamıyor? 
Acaba niçin? 

- Haa!.. evet, buraya para 
hı rakıyonım. 

- Akıam bir dGIQne davet 
edildiğim izin galf ba farkında de
jilıin. 

·ı 
DO.ayada her ıeyia yalan •• 

- Farkında olmamuyım, hiç? 

- Bu gün terziye ulAsamda 
bir teJ 11marla1am 

aldatıcı olduiunu g6se aldıktall 
ıonra herke~ istediil kadar bah· 
Uyer olabilir. 

- Eyt olur! Allaha ı1marladık J: lr aıır ki e9fllt baba)'! ser 
karıcıiına, mez, Itır uır, ki koca kanyı H9"" 

-- Güle, aiile.. Bana otomo- mez, bir asır ,ki lrlıımenla bir bi"' 
bil paraıı bıraktumu rtne tumadı ' yoktur, bir a11r ,kı: 

- Eytld aöyleclln.. ıcı., zlnet, ve : ., Bana ne derler 
Aktıam O.ta fulı... .......... hlr aaır,kl aldatmaud 

( aldanaMt 'M · h .. - Bon •oir ) kancığım. • 1
• • 'na•ııiMl'llMt 

(Çocuk ıataretle kotar) rahat ve lnızur _.,~tlaer 
- ( Bon ıoir ) Babacığım! Ev ve aile, ÇGcuk v.e "i'U.d~ 

bunların hepk lüü ıtzef, "hiıellJll 
(Hanımefendide surat) Ey benim •vlill defuiıtmrL_.. 

- Hanı kiirldl ·getirecektin. uv--
- Temin ederimld unuttum. ıenin aayıfalanna bir eır ıe.dl 

edeyonım 7 
- Akıl batta defilki: olur? 
- Benim -yerimde olcla aldın 

batında olsun, ıenln. ., Aldabyorum " kuruntuıu ll• 
( Tarafeyn surat eder ) dem~r beolurike~..l:&..~yat, Yok-

y k 18 aenm n •--u.JVnua, ben 
- eme hazır. ben aaail ıarhot ~amt 1 t 
- ( Efendi: ) 1ıtthllm yok! NakiJt 
-) Hanımefendi:) Hakeza! HAL}JJ HÜSNQ 

.~gg~~g==•e 

tın 
(U) 
(U) 

ke kA'1unuıaninin 4 nncü Cumar- lU) 
teıi günü 1aat 13 de açık artırma 6l) 
suretile mezkdr hane derununda (t)) 
seblacaiından tallp olanlarm vakti 6ı) 
muayyende mahallinde hazır bu

lunmaları tlAn olunur. yavruların 
S.,otla icra daireainden: 

Mahen •• furuhlu mukarrer 
legon markah bir adet •5,, mlli
tamel pllklle birlikte K.a11mpa.
fada divanhane caddeıtnde 11 
No. dGkk&nda 5-1930 tarihine 
miaadlf Pazar günü saat 12 ele 
füruht edileceğinden talip olan
ların yevmi meı.kdr ve muayyen 
aatte mahallinde hazır buluna
cak memura miirac&at etmeleri 
ilin olunur. 

BU GÜNKÜ VE YARINKİ 

SAADETİ 
BANKAMIZIN O~LAR iÇiN HAZIRLADlöı 

KUMBARALARBIR 
Onlara kumbara alınız 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
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KOMÜNİST FIRKASI DAHiLiNDE 

"MiLLi FIRKA" 

Sovyet matbuatı ıon zaman
larda komünist fırkası dahilinde 
bir "Milli Fırka" teıkil etmek 
iıtlyen Ye bu sahada aktiv su
rette çalııan bir aurup komünist
lerin merkezi komitenin kararile 
fırkadan ihraç edildiklerini 
bildirmektedir. Gurupun aktif 
nıünteıiblerl 1917 - 18 sene
lerinden itibaren komüuiat fırka-
1tnda çalııan ve mühim mektler 
ltıal eden Muhtarov, Mansurov 
Ftrdevıl, Yenhayev. Deren Agarlı 
•e Sabio'f' nam komünistlerdir. 
Bunlar fırka ve ıovyet aleyhine 
nıutevecih f aaliyetl yüzünden Yak
tile fırkadan ihraç edilnılı Sul
tan AllyeYin idaresi tahtında 
proleter diktatörlüğünü devlr
nıek makaadile f1rka ve komü
nilterin aleyhine müteYet:cih ıırf 
burjua ruhlu ak•i inkılapçı bir 
proaram takip edere~ "Milli fır
ka. namını taııyan hafi akıl in
kılapçı milli teıkilatla bilvasıta 
ali.kadar olmuı ve hariçte bulu
nan muhacır pruplanna fırka 
•e ıovyet teıkilatlarının ıizli se
netlerini yermek ıuretile kuyvet
lt bir rabıta teıiıine çalıımıılardır. 

YARIN 

Muğla Halk ve ilkmektepleri için ıehri 1 :>O lira ücretli bir pi
yanist aranıyor. Evsafı lazimeyi haiz olanlarm vesaiklle birlikte İs
tanbul maarif müdürlüğüne müracaatları. 

OP~BATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

İstiklal caddesinde Rus sef arcthanesi karşısında 

Suriye han No: 8. 
T elefon: Bey : ](jf :J 

~ ,. • • • ..- • !>. f ~ • 

Müsabaka ile memur ahnacak 
En1niyet sandığı müdürlügündğn 

Emniyet sandiğına bilmüsabaka birkaç meınur alınacaktır. Mü-
sabakaya dahil olmak için : 

1 - Sinni yirmiden aıağı otuz betten yukarı olmaması. 
2 - Askerlikle filhal alakası bulunmaması. 
3 - Laakal tali tahsilini ikmal etmiı olmaıı. 
4 - Evelce bir hizmette buhınmuı ise hüsnühal ve beraet ve

ıalkını ve tamüasıhha otduğuna dair muaaddak tabip raporunun ib
razı ıartlarile müaabakaya dahil olmak iıUyenier imtihanın ye'f'mi ic
raıı kendilerine söylenmek üzere : nüfuı tezkereıi, mektep ıeha
detnamesi, beraet Ye hüsnühal evrakı, sıhhat raporu ve üç adet 
küçük kıt'ada foto1ırafı hamilen 8 Kanünuaant 1930 tarihine müsa
dlf çarıamba lf'Ününe kadar Emniyet ıandığı muhasebe Amirlliin• 
mürAcaat etmaleri ilAn olunur. 

Sahife 1 

Sinop C. Müddei Ummmiliğinden 
Sinop hapishanesinin l - ı - 930 tarihinden itibaren 13 aayıı 
1ıayesine kadar Ekmek ihtiyacı feraitl atiye dalreılnde 23 - 12 

929 tarihinden itibaren Yirmi bir gün müetletle Te kapalı zarf uıu
lile münakasaya konulmuıtur. 

Yevmi ahnacak Ekmek adedi asıari dört yil:ı olmak •• bun· 
dan fazla11nı talebe Hapiıhaae müdfirü me:aun ltulunmak Y• nokıan 
talep eylediği taktirde Müteahhit tarafından bir ,Una ttlra• '•arlt 
olmamak ve Ekmejin Samsun veya Boyabat düz kırmaııadan

1 

ma
mul ve her tanesi üçyüz dirhem olınaıı lhımdır. 

Taliplerin 864 liralık teminatı ınuvakkataleri teklifnamelerile 
birlikte 12 -1- 930 Pazar aünü ıaat 15 ı• kadar İhale komlıyonuna 
te'f'di etmeleri ıarttır · Bu aaattan sonra vukubulacak te'fdlat ka· 
bul edilmeyecektir. 

İhale adliye vekaleti celileıindeıı hadel iılban icra -edilecek ve 
cevap vuruduna değin müteahhidin teahhüdü haki kalaeakbr. Da
ha fazla malumat almık ve ıartnaıneyi 1ıörmek lıtlyealerln dalrel 
hükumette müteıekkil Hapishane konıfayonuna muracaat etmeleri 
etmeleri ilan olunur· 

SELANİK BANKASI 
,~~~~~~~~-~~--~~~*.~~~~~~·~ ~ 
•tt:!ıl ~_ .• ,i$JS'9~S~~g:-~§~\j~~~-g;~:~\:)'!J~~~g:~~ 

Gebze hukuk hakimlifinden: ..,_, l'! 

Yarımcada ıakln iken Tefateden ~ıtJ) · · · · ~ 

1888 de teıiı eclllınltUr 
:Merker.i umuınt. İstanbul 

SERMA YASI 30,000,ooo ~ 
Taban otlu hacı Hüıeyin ağanın ~ A 8 UYU 1( fl.i IJ 
t•reke•I tahrir , .e mahkemece ~o TAYYARE Pi.YA ~•KoSU 41Y PJ 
defter tutulmakta bulunduğundan ~ ~ 1 \1 ~ '/;. 

TÜRKlYE ŞUBELERi 
Galata, lıtanbul, lzmır' Saınıun, Adana, menlll. 

Yuannistan Şubeleri : Selanlk, Attna, Ka•ala. 
müteYeffaya borçları bulunanların C, ~ ~ 
müteYeffada matlubatı olanlarla 1~~ )7EDİNCİ TERTİI~ AL l'JNCI KEŞİDE '-, ~ı 
tarihi 11.cı. d 11 KANUNU!>ANl 1929 tıfl ~ a.n an itibaren bihuyet ·~ ı». ~. M 

lr aya kadar Gebze hukuk ha· ~ li1' Büyük ikramiy~ : ~ -

Her türlü banka muamellti, ltll:ia.r mektuplan, her •••I 
akçe üzerinden heıabatı cariye, çek muunelltı. 

~~~~ ~ d~a~~~ ~~~ ~I ~~~~~~-~-~,~~~==~~~=~~~=~======ma~ 
memuruna mGracaatla ala - 200,QQQ liradır ~ ;'6 
caklarını kta-+ ettt l ~ • rnıe eri ve A '~ ~'\ 
müddeti mezküred~n ~--ı. ynca: Y.. ~ 

la k - ıonra vaki " -o ()()() ilJ 
o ca milracaatlann nazarı itiha- U ' ~ IJ 

MÜNAkASA TEHiRi 
- --

ra alanmıyacağı kanunu ıned 1_ ~ 30, 000 ~ • 
nln 56Hncl maddeıi hükm~:e • 20,000 fi) lb 1 
tevfikan gazete ilede il.cı. 1 f ~ 1,.., 000 #J 

Gün1rükler Un1uın l\iüdiırlüğünden 
_ Muhafaza memurları için Yaptırılaeak kaputların münakasa 

afinü 30 - Lanun evvel - 929 olarak ilan edilmJ9tl. . a.n o unur. ilJ O, ~ 

~ti> 10,000 liralık ikramiyeler~ IJ 
t••••••••••••••••••••••••••'\ 1 i 100,000 ,, bir nıükaf at• IJ 
1 Kambto ve Nukut ! Kapandı • ~~ ~ = 
! . Nakit -: ~ 9~~@6;~~~~~~fi~t\6:G~i\:~~~ 
: 10te1rlın lng1.liz 1026 _ : ~~~~~'\)'i):-§~"ij~ l'.~;~~~~~~~:~ ~'9>'9i>, 

2 _ Münakasa 6 • kanun ıanı- 930 tartbtne müıadlf Pazartesi f(lnii 
tehir olunmnıtur. '"' 

3 - Taliplerin 6 - Kanun ıanl - 930 aünü saat 14 te lıtanbul Baı 
müdürlügünde müteıekkil Gümrükler Umum Müdürlüiü 
satınalma komisyonuna müracaatları. 

• o nr Anwrıka 21·> 50 : ..,. ~ -
: 20 Frank Fraıı::ı ız 16i _ : - - • 
:20Liretıtal)a 222- : ÇIRAGAN SARAYI BASKINI TEFRI.KASI g ALİ SUAVi Hadisesig ~1uharriri: AYHAN 
: 20 Frank Belçika 118 50 : -
1 20 Drahmi Yunan 55 -o : -
: 20 Frank I~\'İçre 816 - : 
1 20 Leva Bulgar 30 'Y- : 

1 1 florin Fcl men k 84 50 5 
1 20 Koron Çeko .. Jo\'ak : 
1 1 Şilin .A,,~yturyıı 50 - : 
1 1 ~ayh:mark A!.)u 50 25 : 
1 1 Zclotı Lf'hi:stan __ j_ : 
1 20 Ley Honıunya 27 !_ : 
: 20 Dinar Yugo hıvya 174 75 : 
1 l Çcn oneı Sov) et : • • : KamLiyo u 
• 1 • • Londra 1 .... terlinıı k. : 
= Nüy 1 türk lira ı dolar - : 
I Paris l türk lira~ ı F. - : 
1 Milaııo ltürk ,, liret : 
• s·· ··k ı L ı • • uru ~ e ,, ,, e ga • 
: Cincvro ,, ,, ,, fıraıık : 
: Sof ya ,, ,, ,, leva : 
: Anısterdaın ,, f 1orin : 
• M d. · • = a rıt ,, ,, ., pczetaı - ·• 
' • Beri in ,, ,, ,, mark - : 
1 Varşova ,, ,, ,. zelot : 
: Bukreş 20 ley kuru§ : 
: Rusyaçcrvoneçi kuruş - - : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

.... _··-············································· 
B-0 GtİNKU HAVA 
Dün azami hararet 12 aı

ıarı 2 idi. Rüzgar ekıerJ
yeıle ıtmalden eımiılir. Bu
aün rüzgar ıtmalden eıecek 
hava yafmurlu olacaktır. 
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le: Mustafa Nak~ibendt alıp Aıcıların dairesine götürdü G"nç 
~dına Ya~lı kGlbaıtdar hazır etti. Atçı yamakları, uıtanm 

el il geldt diye hep sırıtıyorlar, Nakıtbende yan yan bakıyor
ardı. 

1 
G&zel kadının çekik ve yabanı yalancı durınalarını kendi· 

erinden t d d u anmasına veriyorlardı. Hadımlar aa bir çofu a 
~ut~k P~•cerelerlnin önüne dolmuı, blrik1J1itlerdi.Bir an için-

e akııbendi• gilzelliğJ dillere düsmüttü. 
C Az ıonra Atçı baıi 1r\izel kadım kendi huıuıi Oclaıına buyur 

etti. Nakıibend ıu teklif üzerine ıaıalaınııtı. Ah yarabbi .. tim
di ne yapacaktı ? O adaının odasına naııl gıreceku ? Ya koca 
Bolulu kendisine sarkıntılık ederıe.. ya . Ehlim değilmlsin, 
haydi ! derıe... • 

A Baıı.rıp çağıramazdı da .. Ôyle bir emri vaki olmuıtu ki, 
fela.kettı. Nakıibea.d pancar gibi kızarmıı, alı moruna karır 
mııtı Çar naçar Mustaf anın odasına girmeie mecbur oldu, ezi
lip hüzülerekten bir köıeye oturdu. Buraıı garip bir bekar 
odasıydı. Pencere kenarfnda yüzü kararmıı bir minder vardı. 
Daha ötede yetil bir çekmece duruyordu. Bu cekmece beıbelli 
Ağanın paralarını sakladıfı kaıaıı olacaktı. Üzerinde mumu 
yarıya kadar yanmıı bir ıamdan d•ruyor, duvarda (Ah miael
aık ) yazılı bir la vha göze çarpıyordv. 

Aıçı Muıtaf a Nakıibendia çeklngeallğlnin manasını derhal 
•ezmiıtt, Genç kadının yanına yanaıarak kulafına fıılatlı. 

- Dünya ve Ahiret kardaıım ol ! Aman dikkat et, ikimiz
de mahvoluruz. Hemen feracenl yumağını at, 1ıtıle oynaya 
turadaki cezveyi al ocata ıür. Sen iyi bilirsin ki lturası ıaray-' 
dır. Ab~ülhamit ef endlmizln gizli adamları vardır. Bizi gözler
ler. Ke•nne beni• kırk yıllık karı•mıııın gibi hareket et ..• 
lla, IOD\I fena olur •• llaydi, durma ••• 

- 79 -

fıte, o zaman bütün planları suya dütecek, bütün emekleri 
buıuna gttmif olacaktı. Ya Sultan Muradın Valdeıi.. O da fÜp

hesiz (Nakıibend) in gelmesini bekleyip duracak hulaıa bir ta· 
lisizlik her iti alUiıt edip gidecekti. 

Kleanti kahveıtni lsterniyerekten içerken ötede iskele üze• 
rinde yalnız haıına kalmıı olan (Nakıibend) l düıünüyorclu. 

Hani ıu kadın çok muti ıeydl vesselam !j 
Kleanti ~am kahvesin~ bitirmitti ki, aıcı baıının : (Selamün 

Aleyküm) dıye ıela':' verıp kendi Yanına 1ıeldiiinl gördu. Aıcı 
batı bu gün pek neı elidir KleanU : 

Otur A~a .. Nakıibendi getird:m. iskele üzerindedir. Şimdi 
kendisini al, saraya götür. Yalnız dikkat edin onu tenıyanlar 
olmasın! 

De dl. At cı batı : 

- Evvel Allah s~n merak etme .. Ben onu Ağıtlara hep ıöy· 
ledirn. Boludan henım bacı geliyor dedim. Baı•mız ü•erinde ye
ri var, hoş geldi ıeJalar aetlrdt, dediler. İçlerinden kendi otur
dukları (evin üst odalarını peıkeı çekenler de oldu. Malüm ya, 
bizlerden ev bark ıahlbi olanlann Beıtktaı ciYarlnda haaelerl 
vordır. 

Kleanti, anladım. anladım. aibilerde baıını ıalladı. Kahve 
paraları verdi. Atcı baııyı önüne kattı. Diıarıya çıkblar, lıke
leye doiru yürüdüler. Naktihend iıkele üzerinde acemi ace;al 
bekliyordu. Kleantl : 

-Sakın ıaıırayırn deme Ağa. lıte ıu karaıdakl kadındır. 
Ştmdi biz yanına yaklaıır yaklaımas ıellp aenln elini i>per. 
Ptıktnliie vur. Hemen yanına al raddeye dolru yQrO. 

Orada tek atlı bir (Brıçka) ıelli beklJyecekllr. Biner ıt· 
dertiniz ! Alt tarafına Allah kerim Ala ! 

Diye fııladı. Aıcı baıının yanmdaa aynldı. 
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"" TÜRKİYE İŞ BANKASI § 
Sermayesi: Tamamen tediye edilmiş 4,000,000 Türk lirası : 

i\lerkezi un1un1i: ANKAJ~A = 
~ ŞUBELER: ~ 

Ankara Adana Ayvalık r 
ı lstanbul l'rabzou Zonguldak C$'ı 
! Bursa Balıkesir Kayseri ~ 
i Jzn1ir Gireson J\1er~in ! 
tP San1sun Edn~n1it ~ 
~ BÜTÜN BANKA MUAMELAIJ Y ~PlLIR ~ 
t§§~~,1~(1;.';~~-~~>~;§§:§:§§:S~§~~§§ll'@~ 

Liman işleri~e alakada.~ olanlara 
İ~t~· nbul Jinıan şirkttİnden: 
İstanbul limanında ticareti bahriye ihracat eıyası ıeraiti atiye 

dalresJnde vapurlara tahmil ve tahliye olunacaktır. 
1 - Vapurlara '\'erllip alınacak eıya için esbabı tarafından mün

hasıran ıirket vesaiti istlma olunmak lazımdır. Bunun için 
sevk merkezleri her zaman emre :ımadedir. 

2 - Gündüzleri sevk merkezle:.-ine ve gece tatil günleri de Galata
da Haydar hanında (telefon 2606) müracaat edilirse talep 
edilen her türlü vesan ihzar edilir. Bu vesaitin de münha
•fJ'an tirket romörkörlerile çekilmesi lazımdır. Eıyanın nakli 
ve gümrük muamelesinin takip ve icrası eshahma aittir-

3 - Bu itler için alınacak vesait elyevm meri tarifeye tabidir. 
4 Hariçten vesait tedarik Ye ııttmal edilmesi imtiyaz mukave

muhallf bulundugundan bu suretle yapılacak ııakliyata ait 
ücretler eshabından aynca tahsil edilecektir. 

5 - hnUyaz mukavelesi mucibince ordino ve beyannameler ıirke
timiz tarafından müsaddak olmadıkça gümrük muamelesi ya
pılamıyacaktır. Bu tasdık fıleri İstanbul gümrük manifesto 
dairesinde ıird:etin rlte•inde yapılır. Tüccar 1irketten vetait 
aldıkları müspet makbuzlarını bu gfteye gösterip ordfnolannı 
ve beyannamelerini lastik ettireceklerdir· 

6 - ileride bir rfina tiKlyete mahal kalmamak üzere alakadarların 
nazarı dil..katlerinl celbedillr. 

l 'M L',lf M l1 [)(' Rfi·r K.. 

ihtiyat akçeı1I: 3,000'000 

istanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 

İıtfnbul ıubesi : Yeni postahane fttisal~nde Alaleaı .. 

M UAL LiM BEYLERE 
""rEN:J: 

Umumi tedris usulü 
Birinci cilt 

Faal Mektep Usu!ü 
Umumi 
Mektep, 

l'!dris usulü 3 c ilt olacakdır 1 inci 
2 inci cilt isticvap 3 ncü cilt Teksif 
Her cilt 5 Formt' lık CüzO halinde çikm&kbadir . beher cüz 
25 Kuruştur.3 Cilte abuna olanlara % 25 tenzilat yapılır. 

cilt Faal 
usulüdür 

Cüz: 1 çikdı 
Oökruli usu,ünün tatbikatı fiati 75 kuruştur 

Yeni ted;-is us4lü . 'iati 20 kuruştur 
ABUNA ve SATIŞ YERi: Ankara caddesinde iKDAM KiTAP MATBAASI 

e eee e 
l z r , ilft t & as S ct W *' SN* W :tct• atsa p , 

m+•+•+• .. ~·~~A+•~~+A4•~A+•+• ~ • • . mY~Y~Y~~~Yv~v~~y~~v~YYvYY~Y9 

eyr~~~~~icnraı ... t· : ••• ~ OSMANLI BANKASI i 
i\rcrı-ez .. .. ,.., SER~1A YESİ : 10,000,000 ingiliz lirası """" 

Köprü bn .ında : Beyoğiu 2392. 1 ~0.... J. 
Şube acnnt.a ... ·ı : ::'ı.fah11, 1~rı ive •i• istanbul açenteliği - Telefon: ISta'lbul 1948 .!. 
ham aitında I ·tanhul 2740 ~ •.• Beyoğlu daire"i - Tciefoıı Beyoğlu 1303 ·>.;., 

'"rrabzon ikinci postr1 sı 
( JzMIR ) vapuru 2 ki.nun

sani perıembe akıamı Galata 
rıhtımından hareketle Zonaul
dak, ln•lwlu, Sinop, Samsun, 
Ünye Fatsa, Ordu, gireson, Tra
bzon, Rolathane Pizeye gidecek 
ve Of, Trabzon, Gıreson, Ordu, 
Fatsa, Şamsun, Sinop, lnebolu
ya ufrayarak gelecektir. 

f zn1ir sürat postası 
(GÜLCEMAL) vapuru 3 ka

nunu::;aııi cuma ( ı J.,30) da Ga
lata rıJıtı ınıudan hareketle ctı
maerte i saLahı lzmire "idccck 

b 

' e pazar (1 ı,30) da lzmirdeıı 
hart>ketle pozarertcsi sabahı ge
lecektir. 

Vapurda küzcl bir orkestra 
ve caıhant me\cuttzr. 

• • •:• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya (• 
~.,., hesabı r.ari suretile a vanılar, poliça ve iskontosu. ••• 

•:• Türkiye cümhuriyetinin ba:tlıca şehirlerine ve memaliki •i• 
•=• ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektuplan ve telgraf •.• 
~:0 emirnameleri irsalatı. •:• 
~ b 
EGI • .. • .......................... • ........ • ....... • ...... • ........ • •• • ....... o ........ • ........ • ....... • ••• ~ ......... • ..... • .. • • • • ........ i •YYY~~~~~~~v~~o~~~,~~,~~~"#Y9 .... ~9 

Gümrükler umum müdürlüğünden: 
ı - Umum müdürlük binasının cümle kapısında mevcut pilana 

tevfikan inşa ettirilecek la tiklik bedeli keşfi olan 400 lira üzerinden 20 
giin müddetle ve münakasai aleniye münakasaya konulmuştur. 

.. 2 - Şartnameler Gümrükler Umum Müdürlüğü Leyazım Müdürlü
ğu nden alınabilir-

. ~ - Talipler Yü_zde yedi b~çuk teminat akçesi bulunan 30 lirayı 
lıa1111~eı1 11 kftnummı 93G 1anftine JDilııadif cumarte~i ·· ·· !; t 1,. d 
U '11.ıf"'d"" ı··k .. kk"l ba gunu ~aa ., e mum mu ur u te muteŞe ı mü yıa k'lmisyonuna nıtfı~tl'rtı 

Hayatı zehirleyen } 
nesil mahveden 
Firingi ve Belso
ğukluğundan ko-

runmak için 

PROTEJIN 

kullanınız ya

kında çıkıyor. 

Zaman ecza de-

posunda bulunur 

• 

ilan 
Üsküdar hukuk Hakimliği 

Ron1anıınzı kesiniz ve kitap gihi katladıktan sonıa okumavı _, unutmayınız 

Hanım hanımın Oıküdarda 
Altuni zade mahalleıinde k&çnk 
çamlıca caddesinde 4 7 numaralı 
hanede Celal · Efendi aleyhine 
ikame eylediği boıanma da Taıın
dan dolayı Müddaleyha hali hazır 
i~ametgahının meçhulf yeti haae
bile ilanen tebliğat icrasına rat
men mumaileyh gelmemtı oldu
ğundan bittalep hakkında fıyap 
kararı ittihaz ve fstidaıı - meelfnl 
tekrar eden ve müddeiye kocaıı 
mumaileyhf n evlilik ilzerlne tah
mil eylediği vazifelarl tf a etme
mek makıadile kendisini terkede
rek hayab müıterekeye avdeti 
hakkında yaı:alan ihtarnameye 
rainıen _icabet etmedilfnl iddia 
eyl~mit ve devamı muhakeme 8· 
2-9 3 O tarihine müaadif Pazarleıl 

~--------------------------
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Atcı baıı utana ııkıla (Nakıibend kaUaya doıru ilerliyor
Hey J'.,-abbı, n~ de etine buduna dolıun kadındı o öyle .. 

~ı'hend ı41lkl kırk yıllık kocasını ilk defa görmüı gibi ar 
ça batının üzerine doiru koımuf : 

otJ:flal.! diye ebnl öpilvennlıtl. 
..., ~ısıı~ içi atclıklanır gibi olmuıtu. Fakat o da vazlfe

ıbai 17tce yapmııtı. 

-Ctdelhn! Diye ilerledi. Nakıibend Şam yarması gibi Atçı
_.... arkaıına takılaımıfb. Genç kadın halecan içindeydi. lıerisi
~bl •erislni dOtGnmeden çam yarması gibi aıçının ardına taklaı
mıı gicltyordu, Şu pala bıyıklı iri adam babasının oflu deilldi 
her halde 7 •. 

Fakat Nakııbend bir kerre ıu içinden çıkılmaz itlere gir
tnııu. iyi k6tu ıonuna kadar yürllyüp gitmek mecburiyetin
d(Beydt. Caddeye çıktıklan zaman köıe batında tek atlı bir 

rıçka) ıördGler 
' (Bnçkadaıa) birt atlıyarak arabanın kapıauu açb : 

- BuY\ll'Un Aiam ! Dedı. Mustafa Naktlbendl arabaya bin
dirmek istedi. laktn Nakıtbend arabacının aealnl ÇOk iyi ta
nıyor Jİbl olmuıtu. Batını kaldırıp ta baktıit za-.an az daha 
düıüp W.tzfaYerecektl : 

Aman Yarahl>ı.. Araba kapağını açaru kendilerine : Bu
JUl'UD djy~n adam, Kleanti ta kendlıl tdi. 8a iıaııl olmuıtu 7 
Kleantt bfr ~eta lionııtktan Nakılbentle btrlilde çıkmıab. is
keleye beraPV -.efnliılerat. Sonra yanlaruıdan daha timdi 
ayrılmııtı. Ne ~ti~ aaa.t boıaya ıelmlı, ıu arabaya ara
bacılık etmeı• liAp~ 1 

Kleanti, NakıtbendlD liayrtini ıortlnce, aülilmıiyerek göz 
kırpb : IMnim ! merafleb.e.. ıeninle beraber ıeliyorum ! de
mek iatecll. Nakflbencl arabaya atladı. araba çıraian earayma 
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doıru yollaramıya baıladı. Bolulu Mustafa ile Naksıbend yanM 
yana oturuyorlardı, vücüdlerinin 111ılıtı blriblrine geçiyordu. 

Çok geçmeden çırağan sar ayma geldiler, Kleanli yine : 
' -Buyurun Atam ! Diyerek arabanın kapağını açtı. 

Nakı ibendle Mustafa aıağıya indiler. Kleantt araba yerinde 
oturmuı onların saraya ğlrmelel'inl bekliyordu. Çıratan aarayı 
kapısında iki tarafı iki nöbetcl duruyordu. Kapının iç yanında 
da bir takı111 Araplar vardı. Bu Araplar, hep atcmın Boludan 
gelecefiJ\I duydukları haremini gözlüyorlardı. Tam kapıdan içeri 
girecekleri ıırada karıılarına pos bıyıklı bir zaptiye çavuıu di 
kildi : 

- Dur Afa .. yoklama var 1 diye haykırdı. Öteden Kleantt 
de kamçısını taklatarak arabasını sürdü. 

Nakıibent korku ve telaı lle Mustafa ağaya sokuldu. Genç 
kadın tanınmaktan korktufu için batını önüne elmiıti. Muıta
fa Al•: 

. -A MehmedçaVllf, yarenlik mı edtyonun. Bu benim ehlim 
tıte .• Taze Boludan pldi. Valde Sahan Efenclimlzi etekleyip 
kapı yoldaıların aileleri yanına mOıaffr gidecek ! 

- Emir öyle,. Nfnem kadın olsa tanunam ben. Gel.. arayıeı 
hatun. Al ıu kardqlığı kulubede ara tara .• çakı ıilab aehlr me
hir alme filan bulunmasın lzertndeı. Diye ıealedı. 

Hakikat, Mehmet çavuıun elinde birıeyler yoktu. Çırafan 
sarayına girip çıkaa kim oluna olıun üıtü batı iyice aranıyordu. 
Hatta ötede Harem takımından olanlara mahıus ayn araycılar 
bile vardı. Mehmet çavuıun çağırdıiı araycı kadın: 

Lebbeyk Agaın ! kimmft onlar ! Diyerekten kulübede• clııa
rıya yfıadı. Nakıibeadl içeriye çekdi. Oıtünü batını aradıktan 
ıonra ıerbeı bırakb. Çavuılar da Muıtafa Ağayı aradılar. Onda 
da blrtey)er bulamadılar ! 

günü ıaat 14 talik kılınmıı olmak· 
la mOddaleyhin 5 gün içinde iti· 
raz tayin kılınan günde mahke· 
meye gelmesi ve akıl takdirde 
bir daha mahkemeye kabul edil
meyeceji gibi dermeyan olunan 
vakıaları da ikrar etmtı addola
cağını mübeyyin giyap karan, ... 
mahkeme divanhaneılne talik 
kılınmıt o1cJ.uğu tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet gazte 
ile de ilin olunur. 

"Y ARIN,,IN TAKVİMİ , - ~ 
1 Çarşamba Kıinuaııs:;-

1 1930 

Güneşin doğuşu: 7,23 

---·---------------------Namaz vakitleri 

sahalı öğle ikindi akşam yatsı imsak 
/1 ,25 1,09 14,32 16,44 18,23 5,34 
~ ~ 


