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Haini vatan 
Ali Cena ni bev a' det 

etn1ezse? .. Gazetder unıuıni ahlakın 
niğebbanı da oln1alıdır 

Açık saçıklık husuıundaki 
neırJyatımız münasebetile Da-

rülfünun Tarihi hukuk müderri· 
si Yusuf ZhaBey dün kendisini 

fU beyanatta bulunmuftur: 
" - Ekseriya gazetelerin 

reıimlerile pek de alakadar ol
madıgım için denildiği gibi açık 
saçık resimler mevcut old•.ığu

nun farkında değilim fakat ıu
rasını söyleyeyim ki:- Ahlak te
l<!kkıleri her yer~e ve her ka
vimde batka baıka feylerdir. 
Bazı yerlerde memduh olan ve 
ya lakaydane telakkı edilen 
ıeyler dtğer bazı yerlerde ıa
yanı tayip görülebilir. Her hal-

Ankara ( Hususi ) - Memle
ketimizden firar eden gazi Antep 
meb'usu Ali Cenani Bey, eğer 
avdet etmezse meclis kararile 
Haini vatan olduğu ilan edilecek 
ve emlaki haciz edilecektir 

tf'ı·v{Js,ır l'11s11{ Ziyrı /Jt•y 

ziyaret eden bir muharririmize 

de gazeteler efkari umumiye
nln de niiehbanıdır. Umumi 
telekkiyatı ahli.kıyeyc muga

yir at edilebilecek ıeylerl cid
di gaz~leler sahifelerine geçir-

mezler. Bilhaasa çocukların 

ahlakı üzerinde müessir olabi
lecek vakıat ve neıriyattan 
tevakkı ederler.,, 

Resin1li ı\y ba1<kındaki tahkikat 

üstantikiiğin milzakeresile dün 
a iha Zekeriya H; aranmıştır 
eıbn •j aeaauaamclaki ba- j lidekl evinde ve Resimli ay mat-

zı neıriyat dolayislle te•klf edil baasında aranmıı isede bulımma-
Müdirt meı'ul Behçet v Eme• 
Türk beyler hakkında ta~k'k in l mııtır .. 
devam edilmektedir. 1 ata ikinci bir dava 

1 
k Ayni zamanda matbuat ve ye- Resimli ay mecmuası mes'ul 

n anunu Ceza mucibln müdürü Behçet B. aleyhindeki 
muanı hib çe mec-

n sa 1 ve mümessili Sabiheı davaya üçüncü cezada devam olun-
Zekeriya hanımın hakkında d muıtanUkllk a du. Behçet B. vekili nakza lttiba 
dal çe me•cuden istintak 1 teatne hanıı h klu da b 0 unmasını talep etti. Mahkeme 
zeklc a n lr mü- bu h ere aazdnıııtır. Sabiha h Şı _ ususta. karar vermek üzre ta-

• 1 lık olundu 
81RKAD1N1 ÖL OM LE ·-·- .._:____ 

• M I T EH D 1 T ET M 1 Ş LE R? 

Pohs maznunlar -h ka . d 
tahkikatta bulundu~~ .<ın a 

_.ıo .. "-··· g sırada. 
1\1aznunJardan birisi ılolis 01emurJanna 

k<.!badayıhk taslan1al< istedi 
Evvelki gece Unkapanında o- 1 ları aramakta ik 

l H N · k h en Acem Altnin turan girit i ayriye doıtu urı a vesfne ıtrdı~ _ Ô 
ile Ômer ve diğer refiklerinin bir- Şahin ef. hı ~l goren mer 
leıerek kendisini öldüreceklerin- derek b ki uzerine hucum 

-dd e ıça a tehd"d b den bahıtle mu eiumumiliğe is- d Şa 1 e aıladıiın-
tldada bulunmuıtur. ~n, hin efendi nıütecavizln 

istida tahkikat yapılmak üzere e~md~n bıçalı alarak karakola gö
Polis merk~zlne havale edildı- turmuı "t'e resmi vazif•si . .. eınasın-
ğinden taharrı memuru Şahin ef .e da memura kartı gele b h 

. hk n u ıa ıı 
vertlmiıtlr, Şahı~ efendi maznun- m~ emeye Verilmittlr. 

~------·-
l"aksinıde bir cinavc.t o]du 
-------------------...;.~--------

8 i r eczacı, Ahmet naznıi is111inde 
birini yaralamıştır 

Evvelki gece saat üçte Taksim
de Macar caddesinde eczacı Ha
lan efendi ile evelce polislik eden 
Ahmet Nazmt efendinin arasında 
bir ka vıa çıkmıı neticede eczacı 
Haaan efendi tabanca ile Ahmet 
Nazmı efendlyl sağ nıemeal üzerin
den yaralamııtır. 

1 Kurıun mecruhun sag"' meme . 

1 
- . d il 
uzerın en rlrerek arkasından çık-
tığından ifade verememit ise de 
yalda kendisini aralarında mftna-
feret olan eczacı Hasan efendinin 
vurdufunu ıöylemittir. 

- - ~..,..,,.,...._ -
Bir ~n1erikaJı grup 

muracaat etti 
Ankara, 4 (Hususi) 

Orman umum müdürü Bekir 
Bey Anadolu seyahatinden avdet 

r ~~- Venezelos 
J\ 1 <:nıleketin1ize ne 7.a n1an 

gelecek? 
Ankara 3 (Hususi) - Yunan 

sefiri ile Türk muhtelit mübade
le baş murahhası TevfiJ' Kamil 
B. arasındaki müzakerat bitmlıtir. 
Yunan sefiri HüldimetiıwıJen yeni 
talimat bekliyor. Müzaktratm in
kıta haberi dogru değildir. lula
fm lmzasın'dan ıonra M. Vene
zelosun Türklyeye gelecefi bildi
rilmektedir. 

\' akf ın ilgası 
Ankara (Hususi ) 

Vakfın ilrası muhtemeldir. 
Evkafa ait emlak 200 milyon lirayı 
tecavüz etmektedir. Emlikln pa

raya tahvil edilmesi mevzu bahiı
Ur. 

Gümruk kanlt'lıun<laki 
~1eni tadilat 

Ankara ( Hususi) 
Gümrük kanununun 43 inci 

maddeleri ıu ıüretle tadil edildi. 
Güınrüklere gelen tüccar eı

zası gümrük idareıinin bulundufu 
binalfrın dahil ve haricındeki an
barlarda bir ıene ve yolcu eıyası 

ilç aydan fazla bırakamaz.Çifte a
nahtarlı anbarlarda bu müddet 
üç ' senedirV fevkalade hallerde 
bu müddet icra' vekUierl kararlle 
uzatılabillr. ' 

Zeytinyağlarına daır 
\nkara ( Hususi ) - Mali

yenin ıınai nıüesseıelerde yapılan 
zeytinyağlarla el Ve hayvanlarla 
müteharrik muaıaralarda yapılan 
zeytinyağlarından Yüzde altı ver-

gi alınmasına dair Yaptığı yeni la
yiha meclise sevk edilmesi kuvvet
lenmfıttr. 

~,..,...,.....,.. --- --- --
FERİT :S. GELDİ 

Müsteşar bey 
- -~<·. 

Adliyede tetkikat yapacak 
Adliye müıteıarı Ferit 8. dün 

ıehrimlze gelmfttlr. Ferit B. gaze
tecilere: 

- "Adlıyede tetkıkatta bulun-
mak üzere geldim,,, deıuiıUr. 

Bu tetkik ögrendlğimize göre 
bir ay de•am edecektir. 

- - .. ~-· H~-·-
l'evkif olunmuştur 

İstanbul müddei umumiliğin
den gazetenizin 29 Kanunuevel 
929 tarih ve 16 numaralı nüsha
sının Birinci ıahlfeılnde Reıimli 
aydaki makalenin sahibi Emin 
Türk bey naııl yakalandı ve iıtlc-

Tabanca sesine keıan polıslerle 
mahalle bekçisi, mecruh Ahmet 
Nazmt efendiyi Beyoılu zükür has
taneeıne baypn bir halde naklet-
mltı.tar. 

etU. Yüz milyon aermayeh bir 
Amertlcaa.papa mGracaat etmfttlr. 

vabından sonra naııl sıvııtı baılıfı 
altında münteıtr ha vadiı hilafı 
hakikat olup makaleyi yazan Emin 
Türk bey tevkif edilmlt olmakla 
mezk6t" ha~dlsln ilk çıkacak ga
zetenin aynı Mliıfe Ye ınıununda 
tMzlbi efeadtpw.a 

MEŞHUR KONFRANS NIHA YET AÇILDI 

Merasimle geçen ilk celsede 
komisyon intihap edildi 

SANA YI ERBABINA VERiLECEK HİSSE SENETI..ER 

Tevziat muamele vergisinin 
'takriben yüzde ikisi derecesinde 

oiacaktır 
Hisse senetleri icabında satı1abi1ecektir: 

Huıuıi ve mevsule bir menba- mOesaeıata hisse d' k aene ı verere 
hadan aldıfımız malumata naza- kendiıine hi d He ar yapacaktır. 
ran yakın bir zaman sonra ıehrJ V erilec k h e isse senetleri ıu eaaı 
miz sanayi müesaesatına bir mil- dahilinde tevzi olunacaktır. 

Yon liralık hisse senedi tevzi edi- Sa nayi erbabından alınmakta 
lecektir olan muamele veraiıi yüzde aftı. 

Bunun için yeni bütcede İktı- dı H 
sat Vekaleti sanayi ve maadin 
bankaımın sermayesini 1 milyon 

lira tezyide karar vermlttir. Mü-

teallık senelerde bu sermaye mun
tazam bir ıekilde artacaktır. 

Bu dogrudan doaruya Türk 

sanayisininin bir an evel inkiıa 
fanı sıralandırmakla alakadardır. 

Bu bir milyon lira olarak tez

yit olunacak sermaye gerek dev

let sanayii gerekse huıuıi ıanayi 

müeueıelerine tevzi olunacaktır. 
Bu tevzi ıekli ıu olacaktır. 

ı milyon birayı olan ıenayl 
•••din bankall cbier bilumum 

r • ükumet buna mukabil yilzde 
1 ,5 le 2,5 araıında olan kıımı için 

hi19e senedi verdirmektedir. Teı
vikı sanayi kanunu netice olarak 
te•zi edilecek olan bu hi11e ae
neUerlni iıtiyenler satablleçelder

dir. 

-------~ 

lst. müddei umumiliğinden 
lstanbulda bulunan ve adreıi 

meçhul olan tava= müıtantiki A
rif Hikmet Bey derhal vazlfeıl 
baıma gitmedlfi takdirde mGıtafl 
addedtlecektir. 
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(;fmlıik makale .. 

Futbolcu Vehbinin ölümü hakkın-
ELİM HADİSE KAST ESERİ DEGİLDİR 

~1akdpnald kabi.nesinin 
1\lukadderatı 

Tasarrufu unutn1ayın! 

Mahayalarda 
- .. ~ J J 

Makdonald kabinsi mevkii ik- daki' tah~":İkat devam ediyor 
tidara geçtigi tarihden beri cere- Bu S(llC veniliklcr olacak 

d d Altaylı Veh binin ölümü etra- tığımız tahkikata nazaran Vehbi ., 
yan e en s~1 ·iz ay zarfın a mü- Şehrimizdeki dini müesseı~ler 
temadiy en muhaliflerin tiddetli fında üçüncü müstantik Bekir bey bundan evvel bağırsaklarından 

tarafından tahkikata devam edil- ameliyat olmanıııı.tır, Bu hususta müdiriyeti ramazanın yakınlaı-
taarruzabna hedef olmuş, hemen ,.. ki b 

mektedlr. Tabibi adli tarafından tıall edilen haberler yalandır. maıı ü:ı:erine hazırlı arına at
bila faıila mülhit ıurette hırpa-lanmır. Zaten bu kabine bir çok verilen raporda Vchbinin ölümüne Vehbi filhakika bir kaç hafta evval lamıştır. 
vaitlerden dolayı hükümeti ele ıebep olarak bağırsağının patla- hastanede yatmıştır, fakat Lahili I .Bu _seneki ramazanda camiler
ğeçire'bilmlt idi. Halbuki Şimdiye masından mütevellit hat pritonit bir hastalıktan yatmıt ve tedavj 1 dekı vaızlerle hafızlar ancak Şa-

zı.kr d "lf B ti ğın harı· edı'lmı·ctir. Adl"ı tahkikatın alacau. banın 1;, inden sonra tayin elli-
kadar vaitlerinddn hiçbirini icra- e 1 yor. u pa a ' cen Y a:. 

ya muvaffak olmamıftır. Alelhu- vücutta hiç bir fey olmamasından ıon ıafha bütün bu hakikatları 1 leçektir. 
k idd t1 i b' t 'k t' · d çıkar•caktır. Mu" tem- Vaiz ve hatipler bu sene bil-

ıuı itıiz ameleye İl tedarik ede- pe f e 1 ır azyı ne ıcesı mey ana ... 
l .. oldufu anlaııldıfıda ilave ediliyor. mim malumatımız·_ nazaran Vehbi hassa halkı iktısada teıvik ve 

rek, memlekette itılz iğin önunü Futbol he ... eti diyor ki: yerli mal kullanmafa davet ede-
aJa .. ·k iken ııimdi lngilt~rede itıiz- ' ölümünden evvel kendisine ame-

...a ,.. - Şimdilik böyle bir arka t · l A k h cek mevzular etrafında irtadatta 
lertn mı'ktarı daha çog"'almıf, bu liyat icra e mıı 'ban s eri as-"Yuruıunun ölümü tevlit edeceğini i C d bulunacaklardır. Ramazanda hava 
sebepten dolayı hükümet aleyhin- tane• operatoru . ev et 

kabul edemiyoruz. Bu çocuiun Ihsan bey tarafından vurulan dar- müsait olduiu takdirde minarele-
de hoınut&uzluk teveaaü etmittir. evvelce hasta olduğunu da haber ~,. re kurulacak mahyalar, milli 

Gu"ru··ıu··yor ki ıoıyaliıt Makdo- aldık. beden bahıeTrek bunda bir kast .. l tasarruf etra 'ındaki fikirleri telkin 
nald kabinesi hükumet baıına Futbol heyeti Vehbinin ölü- olmadığını ıoy eırıiıtir. edecektir. Geçen sene havalar çek 
..tçUkten ıonra nazariyatı felsefi- münden Altay kulübü İdare hey- Altay heyeti idaresi zavallı •• h fena gittiği için minarelere ançak 
Yenin daıma tatbikak sahasında etini mes'ul tutmakta ve heyetı· Vehbinin atıraıına hürmeten ne im bir, gece mahya kurulabi itti. 
yer bulamadıiını anlamıı ve fi- mahkemeye vereceğini itaa et- futbol heyettnin, ne de bazı ga- --·u..._ ...... 
kirlerini kamilen tebdil etmiı ol- mektedir. zetelerin iınadatına cevap vermeme o 1 r ki 
maaa bile hiç delilse oldukca ta- . _Bizim sureli huıuıiyede yap- ğe karar •ernıitlir. (Yeni Asır) n Sene 1 er 
dile mecbur bulunmutlır · ( ) • i\ · · d 

Halbuki bu tanı harekelile - p o Ll s HABER L t: R 1 w J 1aiış tezıatıe a sui 
muhalifleri hiç değilse bir dere- __ _ istin1al oln1an11ştır 
ceye kadar teskine çalııırken di-

7 
Z 1 Dün bir refikimize Ankaradan 

ğer taraftan asıl lstlnatgahı olan ) a ngın baş1angıcı .... ora güzellik aelen bir telegrafta on senelik ma-
kendl fırkasında huınut11zlık hu- Tahta kalede Uzun çarııda Evvelki &ün Cthanğir4e Nec- aılar hakkinde bir sui istimalden 
ıule ıetirmis bir haylı so11alist ıabuncu hanında aıcı Fehminin mettin molla heJin evinde aıcı çt- bahsediliyordu, dün bu mes.ele 
meb'uıların tiddetli tenkidatına mutbahıgın bacasından ateı çık- rafı Settar hizıaetci 1 f> yaıında hakkında btr muharririmiz muhas-
maruz kalmııtır. mıt isede söndürülmüıtür. hizmetci Suzanı almak behaneıile se•atı zatiye bat muhasibi ile gö-

Bu suretle elyevmMakdonald ~fraınvavdan atJarken boaazını 1tıkarak tehditle kaçır- rüımuıtür. 
k bi i ğ t .. kil b' · E Ik ., K mak istem!ttir. Bat muhasip bey ..... uharrı'rı·-a nes aye mut ır vazı ye- vve i gün oskadan tramvaYa •· • 

tte bulunuyor ve eğer milat yortu- atlayan on altı yaıında Neziheye Kızın feryadı Ü&erine yetitilerek mize demittlrki bu haber kat'iyen 
larını müteakıp bu ayın yirmisin- karııdan ge:en töför Necatinin gözü kızmıf •tıkın elinden Suzan dofru de1rfldir. On senelik maaı
de açılacak olan Parlamentoda 1450 numaralı otomobili çarpmıı kurtarılm•ı nıüte~vizide poltsler lar eski ve yeni olmak üzre iki 
kömür madonlerl meıeleıi hakkın- baımı yaarlmııbr.Mecruh hastaha- yakalamııtır. kııuıe ayrılmııtır. Eıki maaıların 
da ekıerlyetl memnun edecek neye yatırılmııtır. Hırsızlık vak 'ala rı tahıil milddetl kanunlyeıi 1 mayıs-
maalde bir proje ile tıpalı -.ücut J{udurınuş 1 -Evvelki alin saat onda Pangal: 929 tarihide hitam bulmuıtur. Ha-
etmezıe .her halde düıeceji tabii tıda ispanya sef~rethaneıinin ö- len on senelik maaı bir seneden 

" T opkapı haricinde Merkez ... beri verllm kt-..ı• Qa_..ı. dır. Zaten Parlamentonun milat nünde bekleyen otomobilden ıer- eme -..r. .., .... uaye 
efendi mahalleıinde bahçıvan kadar mevzubahı olan bDyle btçı.tr 

yortulan münuebetile kapandığı seri bir IJırsn 200 Ur. lık bir örtü Anaataıın büyük köpeği ~udur- ıerde maaı verilmemtıtir. 
gün bu meaeleden dolayı düfllle- çalıp kaçmııtır. 

k k im d muı evvelki ııün Anastasın üzeri-
ıine rama a ıı i l ,iıe de 2-Unkapanı .. .J- Cibali tütün fab-

ne hucum ederek elini ve bur- ..... 
Miıter Makdonald uyanık davran- rikaaının tel'2i dükkanına bir hır-
_ı_ d h 1 k nunu parçalam?ttır. 
w, er a projeyi tadil etme ıız glrmif elbiıe, palto ve saire 
.. i ld Kuduz köpek etraia saldırdı-uzre ıer a ı. çalmıttır. 

A k b ib' t di'!!t ğından jandarmalar öldürmüıtür. nca aca a ne g ı a HL 3- Evvelki ~- 1: ... anımıza aelen 
icra edebilecek ki hem muhalif- ya kaJa ndılar e"'1 ._. 

Nilüfer vapurundan çıkan yolcu-
leri memnun bıraksın hemde ken- Halıcı oğlunda japon Hasanın 
d 

lardan Seher hanımın yüz lirasile 
i fırkasının arzularını tatmin kahvesine evelki akıam aarhoı ' evrakı huıuıiyeıi bulunan çanta-

edebllıin? lıte iayet mütkil bir olarak sabıkalı arap Mesut Neca- k ıı meçhul bir 1abıı çarpıp aç-
meıele ve Makdenald kabinesi ı ti, Nuri Fethi, gavur Ali ve Hay- rnııtır. 
de bu meseleyi kolay kolay halle- dar gelerek bıçakla japon Haıanı 4 _ • Nit.ı ni4fında Ihlamurda 12 
demiyecek gibi ıörünüyor . .ı öiümle tebtit etmiılersede polis- numaralı f~de oturan mürebbiye 

Filvaki Parlamentonun kapan· ler tarafından yakalanmıılardır. ınadanı Llıatnin yanına tanıma-
masını müteakıp kabine kömür Jkısi de lialıkçı dığı biri aokubnUf İsviçre paıa-
madenleri hakkındaki projenin ta. Evelki aece Rumeli kavağın- porUle ça1ıtat1ı;;ll ve içindeki 8 
clili ile meığul olmuı, tadil olu- da Ahmet efen dinin kahvesiae 

1 

liraaını kapmıt kaçmııtır. 
nacak maddeleri tesbit etmif ~e ıelen balıkcı tayfalarından Meh- 5 - EYveJki iün Galatada Topular
matbuat -.aııtaıile de nqr eyle- met uyurken cebinde bulunan 1 da Mimar hanında Sofiyanın oda
mit olup ıimdlden liA.eralların 23 lirasını çarpmıı isede zabita- ' sının kilidi kırılmıf dikit maki
tenkldabna maruz bulunmakta ca yakalanarak hakkında tahki- nesile 9 lirası ve bazı eıyaıı ça-
dır· Halbuki eger Parlamento nın kata ~aılanılmıttlr · f lınmııtır. 
ıelecek içtimaında liberalların aınarotJa tay a Şüphe üzerine mezkür handa 

müzaheretini temin edemezse mev- Evelki ıece Galata rıhtımına kapıcı Hasan ile Hüseyin hakkın-
klıni tutamayacaiı aıikardır. bağlı Adnan vapurunda karna- da tahkikata baılanmııtır. 

Liberallar hükUnıetin kömür rot Ua vut efendiyi tayfa y aıar 
madenleri projesinde icra etmif biçalt la üç yerinden yaralamııtır. 

MÜHOR HiKA YESİ 
oldufu tadilatı pek mübhem bu- Vurup kaçnıış 
loyorlar, taarihini talep ediyorlar. Kara gümrükte kaba kulak Bı·r 1· htİmal .. 
Alulatakdlrde Parlamentonun ae- mahallesinde oturan Necmiye ha-
lecek ı,.ti-·ında hükumA ete aıla nım komıusu Hayriye hanımın .. t hl 'tt ··~ ... - Kabahat n1u ea 11 e nıır 
muzaharet etmiyeceklerini ıöy- evine gittği sırada ötedenberi dar-

leyordu. gın oldufu ve zevci seyyar satıcı 
Şükrü gelerek kama ile Necmiye 

k Parlanıantoda ise hilkumetin hanımı kalçaıınd, n yaralamıı kaç-
endı fırkası haricinde mühim is- mııtır. Necmiye hanım hastaneye 

tlnatglhı bilerek ve mukaddera- gönderilmittir. 

b bu fırkanın elinde bulunuyor Ayintap Polis ~tüdürlüğü 
Muhafazakarlar hükumetin baı-
ılıca haslnıleridlrle Te bütün ga- Evelce lıtanbul polis mndiri-
yelerl onu devirmek dir. Diğer yeti bq memurluiunda bulunan 
tarafdan hük<Unet bizzat kendi Diya~bekir polis aıüdürü Şerıf Ni-
f k .ı_h ı met Bey Gazi Antap poliı müciür
ır ası wa l inde dahi kendisine 

aleyhtar tilremlıtir .Şu halde Mak- lQ()ne tayin edilmittir • 

donald kabinesi hiç de- clid k 
ğllae bi "dd dah b I aait delildir .Maamafl ıtm en at-

r mu et a tutuna l - 'ı bir fikirde beyan edilemez. 
mek için bizzarure Uberalları Çonkı bir ıfuıden bir güne 
memnun etmek mecburıyeUnde 1 d b 1 dlr. ah•a elite i fr. 

Acaba buna muvaffak olabl- Zaten onbeı gün sonra da me-
mt? a6nld teaalıudar bu eele kendllifnden taayJiin edecek-

Posta ve telsraf idaresi yeni 
seneye alt otmıak ve eakl mühür
ler siparif etmitli· Bu mnhürlerin 
Avrupadan llaldi eınaaında, va
purda, zayla uğradıtı ıayi olmuı 
ve bu nıeı'ullyetln liman firketlne 
raci olabileceil diltünillmüıtü. Di
ler taraftan, müteahhidin taahü
dilnü ifa buaµ•unda ıeçikerek 
tertip ettiği bir pllln da olabile
ceii •arldt hatırdır. Mühürlerin 
teslim ve tesellümü için, mukave
lename mucibince, teslime mukar
rer olan gün bugündür. Müteah
hit taahhüdünü bugün tfa etmedi
ği takdirde, her halde, mes'ul 

l addedilerek mukavelenin feshedf

leceli ve depozito akçesine vazi-

1 yet olunacaiı müstahberdir. 

İngiliz - Rus 
-~~<-. 

) ' eni bir buhrad 
çıkacak nu? 

Londra, :3 (A.A) 
Sovyetlerin İn&ilterede ve İn

giltereye tabi yerlerde propagan
da yapmaktan vaz ıeçmek huıu
ıundaki teahhütlerini ihlal etme 
leri üzerine İngiltere ile Rusya 
arasında yeni bir buhran çıkma
sından korkulmaktadır. Filhakika 
lngiliz gazeteleri .'.)ovyetlerin yeni 
bir gazete çıkardıklarını ve bu 
ıazetede inglliz poleUkaıı aley
hinde ikinci enternaıyonale hita
bon bir beyanname neırettikleri
ni haber .:ılmııtır. 

Ziya vapuru 
Seyrisefer yapaınıyacak 

Ticareti bahriye müdiriyelinin 
gördüiü lüzum üzerine ziya va
puru ıeyriıef erden meneclilmit 
ve tamir edilmesi içİn iatanbula 
gönderibaesi acentesine bildlrtl
miıtir. Vapur bugün tamir edilmek 
üzre lstanbula gidAcektir. 

Gazeteciler davası 
Gazeteciler aleyhifle açılan 

davaya ikinci cezada devam olun
du. Akıam ve ikdam gazeteleri 
aleyhine earan aıkeriyeyl lfıa da
vası açılmııbr. Aktaın ıneı'ul mü
düriinün celbi kararile da va diğer 
evraklar tevhld ve talık olundu. 

Bekçi delikanhy~ vurdu 
Tirenin Çlneyeri köyünden 

Mehmet oğlu Mustafa namında 

18 yatlarında bir ıenç tarla meı' -
elesinden bekçi Mehmetle kavıa
ya tutuımuı; bekçi Mehmet silah-

la Muıtaf ayı ağır ıurtte yaralamıı
br. Yaralı dün memleket huta

neılne ıeUrilıuifUr. 

5 KAnunusani 

Hr l>rTTAN ATILIYOR ! 

Bir şerir 
He111 tiirk hen1 de vunan 

ol 

polisi tarafından 
aranıyordu 

Yun3.nistandan her naıılsa 
istanbula gelen beynelmilel hıra1z
lardan Vasilyadis tıminde bir 
ıarhoı polis müdfriyettnce yaka
lanmıı huc!udu milli haricine çıka
rılmak üzere polis nezaretine 
alınmıttır. 

Vasilyadis meıhur ıahtekir 
ve dolandırıcılardan olmakla be
raber, genç kadın ve kızları igf al 
ederek beyaz kadın ticareti yapan 
beynefmilel bir ıebekeye menıup
tır. Vasilyadis yunan polisi tara
fından da aranılmaktadır. 

• ~ - .. ... ~ ... !~ .. 

intihap yapıldı 
->~~--

Borsada yeni ·heyeti idare 
teşekkül etti 

Eıhl'.m ve tahvilat bonasının 
sene idare heyeti intihabatı dün 
yapılmııtır. Reylerin tasnifi neti
ceıinde, Fehmi lımail bey retsltfe 
ve Ferit Ferhat, Nedim, Raif 
Necdet, Takopulos, Pekmezyan, 
Marko Hayım beylerde idare 
heyeti azalığına intihap edilmJı· 
lerdtr. 

İntihapta Fırka müme11ili 
olarak Cevdet.Kerim Beyde hazır 
buluurr uıtur. 

Eleni olan Aliye ! 
Senelerdenberi Alı;e lımlle 

ıehrJmizde kalan sökeli Elent lı· 
miadeki mübadeleye tabi kadın 
Yunanfstana gönderilmf f Ur. 
S? =t -

Milli İktısat ve tasarruf 
comiye tJe.r.i 

Ankara, j (A. 
Milli fktısat ve tasarruf cemi· 

yeti kayit muamelesine baılamıı· 
lır. Merkeze gelen malumata na· 
zaran Eıkiıehir, Yozgat, Kayseri, 
Gediz ve çömerede milli iktıu.t ve 
tasarruf cemtyetlerı: lef ekkül et
mittir. Diler }vilayetlerde de ter 
kilata baalanmııtır. 

İznıitte tasarrnf 
cen1iveti 

İz..'llit ( Huıusi') - Koca Eli 
mebuıu Ankara iktisat ve tasar
ruf cemiyoti meakezi azasından 
Reıit Saffet bey e•elkf akıam 
lzmite aelmrı lzmn kulübnnde 
saat yirmi buçukta münevver bir 
halk kitlesine konferans vermit
tlr. 

Reıit saffet bey tasarruf, Milll 
ıktiıat ve yerli mallara reıbet 
hususunda Bulgaristan ve Ruıya
nın gösterdiği azim ve sebattan 
bahsederek ~memleketimizin ıkti
ıadi vaziyetile mükayse etmit ve 
bu hususta memleketimizdeki prcr 
pagandanın ehemmiyetini açık 
bir liaa.nla izah etmiıttr. 

Reıit saffet beyin konfıran· 
sından sonra milli bir ıktisat ve 
taaa.rruf cemiyeti teıekkül etmlt· 
tir. 

Bu cemiyetin reiıligine Halk 
fırkası Vilayet mutemedi Rifat 
bey, veznadarlığına belediye reiıl 
Adidin, kaza mutemetligine eçzacı 
Ziya, heyeti idare azalıgına Uca· 
rel oduı reisi Huaeyin Bedrettlll 
orta mektep müdürü Şerif beyler 
intihad edilmittir. 

lzmtt.e çıkan ( Türk yolu ) 
refikimizin yazı ve idare itleri 
müdürlügünü ifa eden Ertofrul 

Mümtaz efendinin yerine ( H(lrfi· 
ktr ) gazdeıinde gözel yazılarda 
tanınmıf muktedir gençlerdeu Yu
nus Nüzhet bey getirllmittir. 

Genç Arkadımıza muvaff ald
yet temenni ederiz. 



il . .,t ••.•. 

lranda seller ve tahribatı 
Xf16ıcwlan y~or : 
L-..11Wd.tlt v .. mltemadl ·Jaimur
._.. hbıl olan ..U.r Muenda-
._ ctw.nacla 19111 >demir 1olunun 
Gadlrt kilo --.ilk ,.,&nl talaıl-
~. 

Ş...u lraacla .dMam eden 
tedlt .,.lmu•m " .. u.r .huı 
~ lal)'lk arar nrmlf ve 
da lıpolu -...tuu.m.NunaQl&ur. 

Pamuk fidanlanndan 
kagıt 

KaJıirt.den bildiriUyor: 
Berlıadekl Mı11r'koneol0111, kl· 

41t 1-llae JU•JIP1 Jar&IDIYaca-I 
b bir fabrikada tecrOM etmek 
la,. bir ton pamuk çapanla pn· 
d.rtbneeınt HariclJ• Nesaretllldea 
....... Ur. 

Maktr Nuant bu tahrlrab 
Ziraat Nezaretiae tevdi etmlt ve 
Ziraat Naarett.de ke7'1,.U ehem· 
11d7etle tell:ldd .,ıem1tur. 

Pamuk ç&plertndea klait ya
... blleeeil tec..aM ile anlaııldılı 
Jaaw. ....... bG,ak bir kQıt 
~ TGcad• ptlrllecekbr. 

M..rda kibrit fabrikası 
ı~..-,.r: 

Atm9t ............ naıan=1n• 

tıa Mr •t IMmU. bir •lddet evet 
labaderlye dTarmda t.ır kibrit 
förlkua teıla etmek için ticaret 
._ .....,.. Naanttae mllracaat 
...._._ ••ıette bunu kabulG 
411"'7..U.J.k~ beledi, .. ~ 
- .......... !clt. 

• .__, - o --·laalnt ...... -........ -. ............. ....... 
..a,ur. 

Bu defa tatlalk ol-·-
dmrlk - , .. 

tarlfellade kibritten ahna-
ak 11w1•-......---.. w.. 
a. dhetle"ftlral.et •• --.,. olllu
lll&lr k•hnlllılllt-4·a~ı.tr ,_.. 
bt tetldllle ... l6stt ...: = -- ...... bGtllE Jalr ... .............. ,. ...,. •... , 

ti t 11111 ... hi' L 
u k •:-· 
nü limct nekadar satın 

aldı. 
Ktihi.rtdur ytmlıflor : 

Pamuk fıatı.nmn ıakutana 
mbl olmak için ıeçen aenel• 

lOldufu gibi bu 1ene birind klnu
aa Jlrml ikinci ailnUne kadar hG
k6metta 4abn aldıfı panwk mık
tan dd JGz altıbla kantara balil 

olm.,tar. 

Hindistan ~da 
IHlhidtn yazılıyor: 

Htadlıtaıl mael•laln halli 
•• ,.r11 ne•-cl.n t.e,sat t.le 
Hladlıtaıl mnmnl w.IW -~· 
alnlohma kOllfera....--.ffald-
'etabllte mlncer olmuttur. 

Bunun •bel l>omha'7oalu 
•ei'kal meaeleetdır. 

Balın lut imtiyazı ı 
......,,.,.vadıgor: 

Bahri lutua bir ılyanııt p•lıe
U.. 11nu,uanm Yerdmlı olma• • 
Pdlatta Alı lıllm Mecltat ~ıAfıa 
da Jqıı-. ... t •11et f1aa· 
........ t .... ., ......... lttraa 
·9b1dtt1r. 

Ba teWralnemede Ftlhatlnla 
..ı aahlplerl elaa MlllOm•.a ek
~· .. =•lla&a hubln-.. .ı. .. ............. ,....y ........... 
lllllllwaau,........~ 

..

...... - 'r .. , ....... ~ ..... 

.. '••1111 ... an 9't•NIJ6lı.. ................... _ .... , 

YARIN Sahife 3 

İkraz at Çuval, kereste suüstimalleri 

Ziraat bankası bu ay 
ikrazata başlıyacak 

!Hazinenin 2 milyon lirası 
nereye gitti acaba! 

Ziraat ı.nkaıı klnunul&Dl Ç\191. lın...,. -aaUıtbaallerlle 
•Jı içinde zürraa ıkruata baıh- GtlmrGk aleJlılne tahrif edilen 

6000dönümarazisatılıyor Y•cakbr. Yalnız ıuraıım ebemınf· makbuslu ve &una bemer yol· 
Jetle kaydedelim ld, Banka hu ıuzluklar; devam eden teftlıattan 

••nwnda ldllllyetlt mıktanla ıaz 
.. unm, ve bulardan kumıldıllta1aı 
aGnırtık remıt Termeden çakanmı
br. 

Gazzeden bildiriliy&r : sonra mahk9111e7e lnUkal etmlttfr. 
BtıVebl metalilıbulen biri Sene Kredi Kooperatifleri teeldl Elde edilen neticeye pre: lıunır Bu meı' ele etrafında deTam 

ki .ı edtlmlı yerlerde •1-••abDI k-- eden t ftl hklk U Eb6H.9rr• me• inde 600"U6nGm uu- -r- ıGmrllk ıdaresfnfn 2,000,000 iki- • tat ve ta at ne ceıln-
aNZIJI Ailnialll 75 kurup. '°larak raUfler marifetiyle yapacak ve milyon kilıilr Ura alacalı anlatıl- de lzınır l(Ünırük mGfetUtllll tara
yahudllere ıatmak Gsendlr. kooperatiflere tıtlrak etmemlt olan- mııbr .Bu iki milyon lira afbl azim fından tanzim kılınan fezleke ve 

Bu arul aahlplerl Albaet ql- lara lkrazatta bulunmayacakbr. rakamın fçlnde en biiytk ve na- tahkikat evrakı umum mild6rlG-
retllllD Ebulubbe araplan olup bu KOQperaUf teıktllb yapılma- an dfkkatı celbeden! 700,000 11- l lün tetkikinden ıeçUkten ıonra 

t .-:...ı __ ...ı_ f d yan mıntaka eıklıl .-1bı kefaleti 1 
beJ9 •aaata wuma- ya a • Ah· •• radar ki bu para ( ıtandart ıu mahkemeye akıetmtıtlr. Bu ılr-

tl d-•-·•-..ı__ m11teıelılle ile lkrazat yapılacak· 
-- ..... nemm &IU -auamdır. ·•rkett ) .ztmmeUnde görillmekte- keun nıubakemeılne bir kaç-"'-• 

B la --ı tar. Bankanın ne miktar lkrazat r ...... 
u it _. Jcln tallflMıı tedlr. Bu tlrket Yunan tıgall za- kadar baılanacaktır. ( Hizmet) 

)auauau Alı hlba •edlalnden rica J&Pacatı hakkında henüz esaıh ......,~.,.------
.dlhnektedlr. bir naaldmat yoktur. (Yeni Aıır) Deniz Ticareti Müdürünün beyanatı gemibedeli 

:.::::.;~rtu yok Dün akşam Zarbalı Kaptan, çarkçı ve makinistlerin 
Ftllltlnln cllfer telılrlerlnde hanında yangın çıktı uayenelerine b 1 d oldtıtu aibl burada da hlrlıUanlar DCln aJqam M&t .20•' radde· m aş an 1 

ahvali huıraya ftll'az olmak Gzre lertade çok 1116eaalf bir 7aqın Denls tıcaretl m6dilrl616 ta- nettce •erenlerde ııbhat raporu 
bu itine MflAt JOrtUIUDu yapma· olınuı ve zarbab ba•llnn arka rafından Ucaret ıemtlerl kaptaal •• ndaaatnanıe verllecekttr. 
mata karar vennlılertllr. tarahnclakt ıuinode 111"'1d dakkln çarkçı ye maldnıtlerlnln muayene- Kaptanlann tuflye1e tlbl 

A • ·ı . ve ilci otcaobll :J&llBUfbr. -tine batlaımutbr. olacaıı hakkında bir -yta .-wln.ıı 
.nrap IŞÇl en itfaiye yanım mahalllne kısa n.-as UcareU mGdkG Zeki .- r---

y ... ,, d .,... lleele bu rivayet dofru d..JMldfr. 
U/ a an yazılıt10r : blr mtlddet zarfında 7et11erek BeJ bu huıueta demtıtlr ld : ••• 

Banciaa ""-l Hayfacla Ar.ap yananım te•e..- ... yc1an ver- _ Tıcaret 1emılerl kaptaıl Kaptanların mua19nealnde bil· 
·- 1 nt ı • L.- d ha11a ı&z mua7eneılae eh---1yet -• • n tanzimi meaalll, ilmi, mem tur. 1 çarkçı ve makfntetlerl .,.,. aene e ........ 
edebi içtimai, fl}ıhl, llcttaadl te- Tahklkatıauu nuaru yaqın bir defa.m11ayen•Jl8 tlblcllr, _verlbııektedtr • 
raJdnıbdn tembal, haklarının mG- lcıldn tamlratlt•Dnl olarak kulla- Bu def& batlanan muayene Anıca mot6rcGlercle muayene · 
...... ..au. muaftl)et ~n .... - mJan daldrlaclaa Pc•lfbr. ..aettceeinde taaaluhh& olmacbiı edilecek ve ruhaatnameal olmlyan 
laa'ria ...... n te.181 ".a. llu- Balılcetir (TArlullll) anlafılaa bPtaalar tekaGU aevk mot6rc6lerln nakh1at yapmalan-

' natuua tin.ali ·•ak1acldeFtu.tın ~ .... ••- edileeek ye ·~,_.,ı muv•!! .. ~!'::tlaaade edflmlyecekUr. 
Arap iRi cemt1ett mmtle btr ce- Y. ltemal B. hasta değil- 1 
•17et tefkd ol-...ıa. Birinci dir telgraf geldi Muhiddin Bey skan işi 
teplafa IOlllaruula 7afada bu ce- GGzlde diplomat ye fÜİ'lllllZ -•• • I• ıı a U 
mlyeUn bir tubeıf tetldl ehınmut- Madrll· ıeflrt Yahya 'Kemal beJID 
bar' felçten mutarlp oldutu hakkında 

J\nkaraya niçin gitti Bazı memurlar 

Yafa tubeaı iKiieri cemiyete çıkan haber c1otn d.ıtlcllr. Yala· 
b,..Wımmak •e lht'7a~larnu bd- J& Kemal IMJbı abYall nhlal , etia· 
tlirmek lDn blrlad k&nunan ytr- de lılç bir fenabk olmadılı Mar 
mi •ltatcı ,._. btr .;;;:...~- me &llaclea "harldye Yeklletlnclen 

5neılr •• t udm 19bBlftlr. ahnaı telpaflanlım anlaplmıttar • 

"_ ,. --L--1nı Muhiddin ınahkeme"e verildi 
,,ilUI ,~ • ..,......- delin J' 

.B. Ankara,. ıttmtıUr • Muhf Lkln itleri memurlanndan 
B. Ankarada Vdl,at v.e Eınanete Haıa.n, Y qar Baha •• maakktbl 
alt ldlçik meMleleri laa1lffecektlr • 1 Halil laerlartn muhakemealne bat-

.Bu ..,.ada bllheua Yill1etle landa. Bu memurlar lakla def-
..-.aetlD ı..vhldl, terkae ıirbUDID terlertnde tahrifat 1apmak •• Ya
YUl,.tl, Adılar eleldtrfll m...- alfet llamel etmekle munun bu
leal kambiyo talbnamameelnfn lk- 1'8allaaktad.ırlar. Habt hJ F.mlne 
..U H llaıJ•e•nm Hallcı :r...., bamma alt tefflz kaydını 
tethlr I~ wka bulan teklifi ~ 4,.._ haaıma deilttlrmltlerdlr. 

T.ürkiyede ipekçiliğin istikbali 

1928de nekadar ipekböceii 
yetiştirildi nekadaır satıldı ? ...,_ itler de .. ardar. Bun Davatahltlerln celblne lntlu· 

ib.taMr'tlcLlln .B. Mr&fl ı.clavl ren talik olundu. 
1~28 l4tllellade Buna, Koca· ı eclllmlıtlr, ba naretle seten beı A---•a~tmek G&en mlaaade ............ . 

•it (azmlt) havallalnde 80,000 ıenealn ham koza mahealanun ••• ,_ i S 
bta '-L'---- u.a.,.-.cektlr· _ ütte ihtikAr varm"I") ·~il ·tohumu · lıUhaal miktarı ite: ee• il' 
.._ittir, belaerkata (ao) anam· 1928 MD..ıod• 60,000 ldlos· lzmitte halk okuma odası Bır a-te .oaGa 25 laatta 20 
'*•~ · 192' " 10,000 • Bu ufta tttr ;tehrlmlzd• kunta •blılhdeoetfnl Yumlfli· 

1 Bana llnlküd a,nl ha11allde 192g • 95,000 • im •JaaJk ..,_,oda•~ ~placak- Bu basta emeaette tahkikat 
~~ilde 80,"S&O kuta .tde 1926 • 70,000 • • b·r. DM* rolııwk tAt4n .lnhlsan J&pbk. ~ Emanel-kananen ekmek-
...L.L":l"lll'• 191'1 'h11ealnde• l1e 1927 • 80,000 " L--•·- b •ten laatlra ltlr teJ• narla koya ..... _.., ıamiMzlan rak•••cle .,. ...... an u 
ta., 

1 
• lhuuretle koza mık- Yerlllıamkosal&nm1Z1n..,_ ocleMI ...,.._ ... aJr JaOluan- ınaz. 

mlk•~to,oeo ki......_..., bu mabıulunun beher klloır. u.o hkları 
11
._,. e41ı-.ılir. Kaçtık Ancak thtlklr alrllrM .ada· 

-.-... '850 a..ı_ B •-- f n\_ b Lıo•- ıs -- laele edeblı.._ 1-• ...... ...ı_ -'-L-mnll•ltl _. __ • --sramı ana IMlfUf&, yani ra '" esauuw bir kltaphane numunesi olacak bu ar aı - aaua 
,...... 1. • ._ -raa .... .___ •aa..-ı.._ &--•- tim ve -··ti mu- '--- ziyade Ucaret mGcllrtyeU ve mtlcl· 
1U ._.... u.wuı, u~- aual 4: l&D e, "--~ •ım'eketlmhdıe ÇllUUI 
~·• 640 ooo kllo~cla ff ıs fr ıo time ~ cleıua .. matltk allkadardır. Fakat uas•r lllabanerd' anen at fıe • •D bltGa,..... •• meaaualar bulu-

Oç ._. ea aatılmqbr. ıT.lrk llra11la 1&bl1nıftır. Buaa cak 
9 

MllAn okuma zeyk ve •maaet lkbat • baytar mildlrf-
.WG lee benZ::ı~u...ı•rl~k mü- m11kabll 147 kal'Uldan ~ Janl 19 ' nalhtl•acı temlD eclllecektlr. Gece yetler1 datddnlaa dolayı nıGclahe-

w • a_ __ ,_ tlm.J- olm- L ezera 1 ç1 le,t llMlciP •1r vaziyet alıp alma· 
1925 aenea•-~e s~o 

000 
kilo ır....- 69 UD Pli'.. - .--~A. a-a. ol•••lf, ıen erlmi&I 

uau u a___,_ t1m T•'- ur- -•1- u....- ~ eh-· tetkik etmektedirler. 
1928 ........... 748 ~ ._.,_ • ıs ml1IA 40 ıtD e .... ..... kirli kah•• k6eelerlndea kutu•· •-
1927 --..ınt1 • &UD, t927·H•eıtds ,.tılaa-.br. cak •e oalann ,bthrl, terbiye ıve Taksim meydanı 
1921 Mlleebdne 90(>.-0Qo klloclar, Bu~tle 1alonda her .-e ıleMkla.n Gaerlnde çok mile11fr DlÜnakasası 
'90,000 klloar.=. lll&haall iM ıaa•ı• .... -eri fen daire- olacakbr. 

-t __ ,_ ünde ltWı-öl.-~11..,...,._ta cak 
lf"'K bu IUretle ı 928 'rik Bu feyizli ye ilim nur saça 

de dlter •••len rdaıtetıe ._..... Hlk6m.u ~-tzt• "' odaJI:&~ kıymetli ••muhterem 
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Taklim ınefdanma yapılacak 
fnıaat için milnakaMya ittin.it 
edenlerin tekliflerini havi kapalı 
aarflar açılnutbr. 

ihale için kaabiyo taltmatna· 
m ıl beklenmektedir. 

Terziler toplanmadılar 
Avrupa kumaılannın fbUyaç 

kahnadan yerli mallanmızdan ya
pılacak elbiıelerln modaya ae 
ıuretle uydurulablleceiJ hakkında 
karar Yermek Gzere dan Tlhk ter
allert fırkada toplanacaklarclı yerli 
nıalı mal eden fabrlkalann henls 
nGmuaelerlnl 16ndermemelerl 
•e terzilerin hepılnla de ela •ete 
icabet etmtı olmamalan bueblyle 
içtima cumaya bırak1'mııbr • 

VilA yet kazası 
Halk fırkua ....... Ydlyet 

koqre8t bir 1lafta .... ...... 
Jeceldlr. 



Sabffe 4 
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Muskanın Kerameti! 
Güzel bir yaz sabahı idi.. 1 batını kaldırarak bir müddet 
"Necdet,, ile "Afife,, ; bu genç etrafa parlak gözleri ile fıldır fıl

karı ve koca, Boğaziçinin sessiz dır bakıyor ve sonra tirte boy
ve saktn bir köyünde, koyu yeıil- nunu bir iki oynatıp suyun dibine 
ilklerin sinesine gizlenen, yen! yu- dalıyordu. İki genç kenarda 
valarının bahçesinde ıabah çayla- oturdular ve konufmBia baıladı
nnı içiyor, bir taraftan da mes'ut lar .. 
hayatlarının teb~asümlerinden Afife· saadetlerinden kur-
b h ' ' 8 •ediliyordu. dukları yeni aile y•vaaının gü-

Necdet, kumral bıyıklı, yakı- zelliklerinden bahsetfi .. 
tıklı, ıal:ln mizaçlı genç bir avu· "Necdet,, le bu saadet karıı
kat idi .• Afifede koyu siyah göz- sında bedbaht kaldığını anlatmak 
leri, gür ve ince saçları, cazip isttdl.. Genç kadın hayretle 
endanıı ile narin · ve nazenin bir sordu : 
ilk bahar çiçeğine benziyordu.. - Njçin bedbahtsın Necdet?. 

Necdet, küçük yaıından, genç- Bu saadet bize layık değil mi? .. 
liğ'n o ilk hnlya dolu iÜnlednden Ben bahtiyar ve mes'uduz! der
bert Afife ile bir arada ve hemen ken, sen "hayır!,, cevabını veri
bir evde 'gibi büyümütlerdi. yorsan!.. yoksa aıkım sana saa-

Onlar gönülleri aık ve mu- det getirmedimi Necdet! .. 
habbele, bu ıihirli ve hakim Beni se.vmiyormuıun? .. 
kuvvete kartı lakayt ve bigane Necdet, hafifçe güldü ve: 
bulunduğu günlerde, el ele vere- " - Seni ıevnıemek delilik 
rek kırlara, bahçeltre çıkarlar; ol•r Afife! dedi. Şu dakikada 
çayır ve çimenlerde kelebeklerin ellerimde senin ellerin var ve 
hoppalıkları, kuıların saf, terniz senin hararetini hi11ediyorum •• 
cıvılbları arasında gezerler, iÜ- Dütünkü biz daha çocukluk 
lüıürler ve koıarlardı.. günlerinde el ele verdik "Ye niıan-

"Necdet,, ile ,,Afife,, nin ha- landık.. Fakat evlenmemiz tam 
kiki Ye ıamimi bir akraba ve bir ıaadet · getirmedi.. Ben iıte
kardeı hayatı eeçiren atleleride, dimki iki kilçük yavrumuz 
daha küçükten onları niıanlamıı- olıun •. Onlar kartımda gijlsünler, 
lardı.. oynasınlar, koıaunlar .. · kelebek-

" Necdet,, mektep tahıllinl lerle, çiçeklerle, semadan inen 
bitiripte hayata abldığı gün, melekler gibi dudak dudaia 3püf
kalbl analık hisleri fle dolu olan sünler ve ıonra yorulunca biri 
ve oflunun ıaadetlnl diitf.ihen ıenin kuoafına, öbürü ben1m diz
ihtiyar annesi "Afife,, nln evine }erime düıerek ten, oynak nazar
koımuı ve iki aencin :afle yuva- ları, cilveli, kıvrak tavur)arı ile 
ıını kurmak üzere ıöz alnuıtı.. "baba!,, ve "anne!,,, diye ... b~!~u-

"lhtiyar aane; bu muvaffa- muza sarılıanlarl · 
k 41 · 1 
lyetın sevinci ile ojlunun yanına Bflirmlıinki Afife! O baba."' 

döndnğü zaman gençlik heyca- Manne!,, diye dudaklarda ıiaıi bir 
nına kapılan "Necdet,, te telaıla ıevai ve gözellik; o na~l~ ç.ocuk 
anne.inin yanına koımuı, koıar- seslerinde; ne munis bir musiki 
kende, elindeki saksunya tabak- ahengi vardır! 
larla mutfaktan çıkan hizmetçiye .:. Afife bir müddet dalgın nazar
çarparak bütün o ,aüzel tabakları larla yeıiHikleııe baktı ve sonra: 
diifüriip kırmııb!l. - .Necdet! Dedi. Çocuk l>abadan 

İzdivaçlarından sonra bu de- evvel, ana için de çok kıymetli 
lilikletinl uzun uzun "Afife,, ye sayılan bir incidir! kim bilir belki 
anlabr ve iki genç ten kahka- tabiat bizden eslraedlii bu ıema-
halarla aülütürlerdi.. bahtl bundan sonra ıöstenr ! 

* * Yani veliler çaylanın bitir
mlılerdi.. Bir hizmetçi kız gele
rek önlerindeki kahvalb tepıisini 
aldı, götürdü.. Afifede kocasına 
biraz koruda dolatmaiı teklif 
etu •• 

Bunun üzerine 
rak bulunduklan 
çıktılar ve konutat 
llleie baıladılar. 

ayaia kalka
kameriyeden 
konup yürü-

Bahçenin tarhlarında renk 
renk latif yaz çiçekleri açmıı ve 
havayı neıimiyl ba}'gın bir ı ayıha 
aarnıııtı .. 

ipekli bir kumaıtan kırpılan 
ufak, renkli parçacıklara benzi
yen zarif kelebekler, çiçekten 
çiçeğe konuyor, ıuraya buraya 
gelltl aüzel ıerplllveren papat
yalar ' Gzerinde oynaııyorlardı •• 

•Necdet,, ile " Afife ,, ince 
kumlu Y~lda zevkli bir yüriiyüı le 
yüridCller; birkaç dakika ıonra 
etrafını enli yapraklı taflannn 

' kupttıiı •erin bir havuzun ke~aa
nna geldiler. . Suya iitlen ince 
ince dallann ilstünde ıeveze 
böcekler ve kGçük, yaramaz 
bahçe ku,1ları ötüyorlardı. Ara 
ııra iiıtü, çıçekler, kurumuı yap
raklar ile yarı kapanmıı suyun 

~ Wr ldirbata 

Necdet'in ihtiyar valdeıt Sa
fiye hanım, hurafata ve +ehim
lere, basit dimağının banm in- . 
kiyadı ile inanan bir kadın idi .. 
Çocukluğunda iki sene kadar rah
leli ve falakalı mektepte Tec
vit,, ve "Akait,, aersi almıı; saç
ları ağardığı vakitte, hajatta ıe
ne bundan fazla bir ıey ôğrenme
ie muvaffak olAİnamııtı! 

Dünyanın 6tfüz boynuzu üstün
de durdufuna ve öküzün kuyruğu 
sallanınca zelzele olduğuna pekte 
inanmamaklaberaber, kurıun dök
türmek; bakla falı açtırmak, ne
feı ettirmek ve muska yazdırmak 
gibi Jlurafelere, itikil"'tlara kartı 

büyük bir 'Zaıf . göıt~Hr, hk7rı.~ 
ve ıerrin ancak meAU'm ~hk
lardan doğa btleceklerimt, Mtllebtt 
leceflne iman ed~~1ı~ Ollupa 
genç bir geUn aldtktab .oara bir 

çok büyük Ji~ 8'bJ IHrçın, 
titiz bir kaynana tavru takınmadı. 
Onun baıhca emeli, oi1unun bir 
çocuğunu gö"~flit1ek ve ihtiyar
lıtınctı to.W -'küanmak saadeti 
tdı!. Safly~ııb, arldan iki ıe
ne ,et!lfl IJtQe~ gelininin tenbel 
davr'anctıfını ~e torun okıayama
dıfıiu ıannesl 6zerlne botozvu 
6n0ne ku7arak dBpnmeje Ye 

YARIN 

BORSADA İSTiKRAR 

ingiliz lirası 
})ün açı]dığ·ı fiatJa 

kapann1ıştır 

I 

Dün ~ambiyo borsasında İn
giliz lirası 1025 le açılmıı ve en" 
yüksek ınuamele bu fiatta görül
düAü gibi en aıağı muamelede ye
ne ayni fiatta cereyan etmiştir. 

Dün İngiliz liraıının istikrarını e:ı 

ziyade ınuhafaza ettiği bir iündü 
ı 025 te açılan İnailiz lirası hiç te
mevvüç elmemiı ve açıldığı fiatlar 
kapanmııtır. 

I3ir rnubayaacı Borsadan 
çekildi . 

Esham ve kambiyo borsası 

mubaylacılarından Kolombo istifa 
ederek borsa ınuamclesini terk 
etti~inden haıobetının borsa ko
miserlifince tasfiyesine baılanıl
mıf keyfiyet kanunen alakadarla
ra bildirllmiıUr. 
. ..................................................... . 

buna bir çare aramağa baıladı .. 
.. · Bu çareyı de buldu .. 
Eıki bir konı1u hanımın tav

siyesile himınetinden yardım iste
meğe koşduğu bir hocafendi. O
na üzerine birçok "kargacık bur
gacık,, lar karaladıjı uzunca bir 
kaQıt vermiı ve bu kaıııdı ezerek 
suyunu gelintne jçirir~e "pirin iz
ni ile!! ,, nur lopu iibi bir torunu 
olacağını tnüjdelemiıti! .. 

ihtiyar Safiye hanım bu doğum 
muskasını bir nebi hücceti imlf 

gibi koynuna sakla.dıve eve gelince 
o aararmıı, tozlu kagıdı ezerek 
ıuyunu hiç renk vt rmeden gizlice 
gelinine içirdt.. 

Artık bGYiik hanım için dokuz 
ay, on gün •oııra dolacak olan 
çocuğlı _!e~enıekten b~J2!
cak bir it kalınamııtı .• 

lf 
Bu hileden bir ay sonra bir 

gece Afife, kocasının kul~ğına 
eğildi •• Vf; ton enıellerinni de yüz 
gösterdiğini, yakında bir çocukları 
dünyaya ıelecealni tepıir etti. 

Pederlik tefkatinin kalbinde 
yer aldıiını hisseden biçare Nec
det, karısının bu müjdesi üzerine 
rıevinclnden kücük bir çocuk gtbi 
zıplamak, dynaınak arzuları bile 
duymuıtu .• 

Haftalıir, aylar birbirini ta-
• kip ederk, gelip geçtikçe, zavallı 
baba, kalbindeki ulvi ıefkat htı
lerinin ele kuv~tlendiltnl anlıyor; 
lohusa takımlarını, beıik ve aalın
caklann bir an evvel ikmaline 
çalıııyordu .. 

•. Nihayet bir gece, ıabaha 

kartı Afife vaz'ı hamil etmek üz
re idi .. Lohuıa odasından çıkan 
cioktor. Necdete dönerek, kendi
sinin bir ay uzaklaımasını, çocu
ğun m11vaffaklye~ alına bilece-
ğini, fakat her halde tıbbi bir 
ameliyeye ıazum görüldügünü bil
c:Urdl.. La vıaııın lararı ile yanda-
ki odaya ~eçen Necdet, yarım sa
at ka~ 100ra, bütün seslerin,· 
feryatların suıtuğunu, kötke. met' 
um bir ;ükflpun indiğini duyarak 
tel~ıla zevcesinin yanma koıtu .. 
ve kapıda kendisini durdurmak 
iıtlyen La vtaYı bir darbe ile itip 
içeri alrince, acı, buluk blr fer-
1atla haykırdı·· Gözleri bGytıdü, 
pka)danndan ter damlaları •GzGl
dGiiinO. gözlerinin karardiiını, 

kalbinin kopacak ınıwıibi çarptığını 
bı,.etti •. Bep döndil, odanıJ! dö
teme tahtaları ayaklarının albn
dan çekildi ve saçlarını yola yola 
yerdeki halının üzerine boyulbo-
yunca yıkıldı kaldı ... 

Ebenin ' elinde parçalanmıı 
kanlı bir çocuk ceıedl, Lohuıa 
yataiında canıız bir valde va.dı 
ve uzakta puhu ıinsf sinsi gölü
yordu •.. 

Muıkanm kerameti hakikat 
olmuttu ! 

Hasan bhami 

Navul fiatı 
Eşva naklive ücretleri 

ol ol 

düşnıeğe başladı 
Bir haftadan beri naTill fiat

ları dütmüıtür . Bundan evvel 
Rusyad!ln limanımıza bir ton mal 
6 ıiline nakledilirdi. Şimdi iıe 
navul fiatı 5 ıiline düşmüıtür. 

Karadeniz ile Adalardenizinde 
ecnebi seferleri yapan vapurları

mız bu navul düımeıinden müte
essir olmuılardır. 

~yet naTilllar 5 filinden aıağı 
düıeeek olursa hariç seferleri yap
makta· bir kir kıılmıyacaktır. 

Navul fiatlarının düımesi 

kara sularımızdaki navul fiatla
rına bir tesir ~apmamııtır. 

Fiatların düımesine ıebep 

ıudur. Bundan evvel Yunan gemi
leri Baltık denizinde birkaç aylık 
tıler almıtlardı. 

· Bu suretle yirmiden fazla Yu
nan vapwru Adalar denizinden 
ayrılmıftı. Tonaj azalınca navul 
flatları yükselmifti. Yunan va
purları Baltık denizinden avdet 
etmiıler, Rusya ile Mısır 1 manları 
arasındaki itlere talip olmuılar 
ve navul piyasasını' düıürmüıler
dir. 

____ , ol·>I"~--...;._ 

Ne ce\;ap vertcek? 
Muh_telif gazeteler namına 

ilan ve abune toplayan Ma,hmut 
isminde phıın bi~kaç gün evvel 
tevkif edlldlii yazılmııtı. 

Mahmut bulJÜD 4 üncü müstan
tik Salih bey tarıt.fından isticvap 
edilecektir. · , • 

5 KJaanasaal 

Konyada spor ne 
için geri? 

Bütün ıehirlerimizin son za· 
manlarda · spora verdiği ehemnıi· 
yet karıısında kos koca koaya
mn hiçbir faa1tyet göstermeme· 
sine. ne dersiniz? . 

Konyada spor yok gibi bir 
feydir. spor denildiği zaman bu
rada herkesin hatırına futbol ge
lir bu hatıra gelen futbol de 
tarakki etıniı oka ne ise! 

Futbolda ancak üç kulübe J~
hiaar etmittlr. : Konya mınta~~·ı 
hiçbir faaliyet eösteremiyorlar, 
daha doğruı~ sporla hiÇ alakadar 
olınıyor, Atletizm, Voleybol, Te
nis gibi oyunları bilen pek azdır. 

Yukarıda bahıetttğfml:ı üç ku
lüp~e · yalnız futbolle oğraııyor 
her sene idman yurdu ıamplyon 
olurdu fakat gençler birliğinin 
Çok çah§masl kendilerine 1930 
ıampiyonluğunu kazandırmııtır. 

·Bütün mıntakalara nazaran 
çok reri kalan konya mıntakası 
sporcularımı reis Celal beyin naza
rı dikkatini celbederiz 

** -----"'iiilil ... g~.., .... E~--· '\ 
,· Kız. kaçırnıa 

Tirenin · Hasarlık k6yihıde11 
Mehmet onbaıı kerimesi :Medtno 
hanım, ayni kö.y~en Mehmet v• 
Hamit ~a~afından cebren dal• 
kaçınlmıı ve bikri izale edllmiıtlr• 
Mehmet ve Hamit yakayı" ele •ler Mahınudun kaytiettiğl · abone 

sahiplerinden blrçbk zat tlkayet mittir. Tahkikata baılanmııtır. 
mektuplan göndermlılerdtr. Bu \ l"ür-k - JtaJyan qostluğ 
mektuplarda banal ':'11Jllere mcıra- yeni sene miinuebetlltt: .Al-
caat edilerek kendilerinden para Grandr •• fli•fttt Rottil B. mıuı· 
alındığı izah edilmektedir. da samimi telpılflai ~ ~ 

Mahmudun Galatadaki yazı- ve geçen seneki . ziyaretin .Jıat 
h pesinde muhtelif makbuzlar larından bahıolunmultur. .. 
buluıı11N1,par, Nere~erden ve ne Etibba odasına kaydedilell 
namlara par;\iindığı p~liıçe tes- doktorlar 
plt edilıniıtir. • 

Efser H. kocasının 
1 

tahliyesini istedi ·, 
Zevci Safa bey tarafıDJian 

tabanca kurıunu ile cerhedilen 
Efıer hanımın yara11 teda:vi ed'il
miı ve dü~ memleket hastanesin -
den çıkmııtır. Efser hanım doğruca 
tahkikat hakimine glde;ek zevci-· 
nin bunda bir kabahati olmadıtını 
ileri sürmüt ve tahliyesini istemiı·· 

Etibba ~~sı, ,.;hri~izdeld he
kimlerin kayıt muamelatına dev4Jll 
ediyo~. Şimdiye k~da~ · lıtanbul 
mınt~kası dahilinde doktor.. ve , . 
dit tabibi . olarak kaydedilenler 
2500 den" fazladır. Hekimler ~daya , ~ , 
müracaatlarında · İhtisaslarını da 
bildirmiılerdi;. , .. 

Kayıt muamellh bittlktell 
sonra oda neıredecek bir risale 
ile etıbba miktarını ve thtiaasla· 

ıede teklifireddedilmiıUr. rını ilin edeçe~tir. 
1 

-~~~g~ .• ~.':"".~.~ ..... -~Y .... A_R_IN .... l ı-n-hazırlı kları ~-- · 

1 Yeni eserler- qazip m~vzule1:~ 
~ ____ .., , _ ___..,_ . . t. 
~ G'azeten1iz karilerine tt-:ık<lin1 ıçın çok cazip 

mevzular üzerinde yenıİ eserler h~zırlanuşt~r. 
->P.°'°'·(·-

KarilerinıJzin yüksek .. rail)et ve teveccÖhü karıısında, 
birçok mütkülleri yenınek hu11.ısunda arta~ ku-vvet ve ceıa- • 
retınıiz, bizi bergün dünden bir ·az d~ha fazla ça~ımağa teıvik 1 
ediyor. ~ · . . . 

it Karileri mi: . r AIU ;\'ı11 mcmlr*1 fei ım•s' el el eri etrafmd<~ki . "'':vsuk, 
C lııısusi Jıalıerlai11i ·ııwıclwı so111·tı <iu · mwıta::mnun dulıa fo::lcı bır şe-
• !<ilde salıifelerimi:cle bulacaklarcllr. f ' , · • 
~ · Bundan baıka, haftanın mmilıtellf ıünlerinde, ayrı ayrı 

1 
bahislerin tetkikıue laaredecef\tlmlz sahifeler, 'arllerimlzl 
azami ıekUde meınnun edecekUlr. / . . . . 

Bu .ahlfelerl açarken ı•Ye..-Z ıu olacakb~ : mQnhasıran • 
memleketP. ve halka hizmet... ı . . • 

I' Bu itibarl<i<1ır ki s<ıfıifı·frrimi:<le :ı .açık sa.çık resimler yerine bir (/1 
t$ eı:mel.: .mı•:>''cles{ yotıilurse. dalıcı t vvc IJ.:ileı;in taraf1arları bi.zi mazur 
~ g?rmelı .ve -e?Jrr bir noksnn teldkki tf'diyorlarsa - bunu da gayt11ıi
• zm . sanıınıiyeline ba!Jışlamalı<l rlar. Ü 

~ Gazetenılz, yeni edebiyat aen~lfiinl memlekete tanıtmak 
için bir de edebiyat ilini\ lhtasını.-a karar vermiıtir. 

YARIN tahrir ailesi bu naçiz \ı'llesalstnt muhterem · karlle
rine bildirirken, tunu da kendilerir ıden ricaya karar vermiıttr. 

.1 
Ga:ettmi:in dalıcı ziyade sizin olı nası için ne diqilrııiyor.su1tıı:? 
Ar.:ularmız. bizi ra?jbeti'ni: A·ndar ıt tqvik 11e lttfçi · W.u eklir. 

-~·········••eı•M .... M .. Mrl9 

1 



5 Klmmuun1 YARIN Sahife 5 

Polislerin sıhhati Mücevherat Satış ilanı 
)~ 

Bünyeler de tetkik ediliyor 
Iıtanbul Vilayeti polis müdiri

yeu kadrosunda mevcut sivil, reı
m"l komiser, muavin ve poliılerln 

1 

ahTal umumiyeleri. kabiliyeti vü

çudiyelerl, ahvali sıbhiyeleri evli 
olup olmadıkl:irı , çocuklarının 
lldktuuıın yoklanması Dahiliye 
VehMetinden verilen emir üzerine 
Yokl.n.aya baıla~ılmıııır . Ayni 
ZU!ıancla evvelce aıabi hastalıklar 
leçirenlerin tekrar muayene ettl
rihnektedir. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden 
ikraz No. Merhunatın cinıl Borçlunun ismi 

95 1 çift roza küpe ı roza pantantlf 1 roza yüzük Tallt B. 
230 2 çift roza küpe t altın ıaat 1 altın kordon 14, 

50 dirhem Hayriye H. 
493 ı pırlanta afraf ı pırlantalı yüzük 1 altın saat 

1 giimüt tabaka Lutfl Ef • 
87 4 ı altın ıaat l altın kordon 1 çift altın küpe Lebibe H. 

1426 t altın mineli ıaat Hatice H. 
1431 2 altın ıaat 1 gümüı çanta Leon Bomiıtayn H. 

-···~i ..... ..... -
Muğla Maarif kadrosu 

Mutia Vlllyetinin 930 ıeneıi 
ilk mektepler kadroıu veklletten 
lllaarif mOdGrUlfüne bildirilmlıtlr · 

Kadro mucibince 800 kurut
tan 8500 kuruıa kadar 210 
•uallim,I 2: adet 120 lira ncret-
11 ve bir adetli 11 o] lira •cret 
dand mektebi müfettifl, 2000, 
2500, 3000 kuruıluk olmak razere 
8"llk tedrisat mdfetttıt 5000 ku
hltluk 1 ııhhiye milfettftl buluna
caktır. 

Gizli ev .. 
Beyoflunda oturan madam Ev. 

)ellfyanın gl~ll randevu yaparak 
'-deri tlf al ve fuhıa teıvtk et
Ulbıden hududu milli haricine 
çıkgnlmuı takarrilr etmiılir. 

Madam Evyentyanın paaaper
tu pollıçe ihzar edilerek yunantı
tana ~tir. 

Pire necmi 
Bugiin çıkb müvezzi ve tü

tGncilerden arayınız. Fiatı 5 ku· 
"'ttur. 

Beyazltte tramvay makaaında 
N. 153 diikklnd. tanare 

btletletlert, lmtaaiye ve 
umum ıazeteler baytt 

Ali Ekber 

1842 1 çift roza küpe seksen dirhem g6müt Nuriıer H. 
204 ı ı çift roza küpe 3 gümüı iğne Naz\le H. 
2236 1 roza bilezik Fatma Lutfiye H. 
2567 1 çift pırlanta tektaı kol dütnıeıl 1 altın mineli 

ıaat Ohan11es Ef · 
' 2672 1 pırlantalı tektaı yüzük 1 pırlantalı tektat gravat 

iineıl Vaııf B. 
2703 1 altın çalar ıaat 1 minalı altın ıaat hurda 1 

elmaılı ıaat on tat nokıan 1 altın ıadlen Fatma H. 
2826 1 pırlanta yüzük Neılme H. 
3053 1 altın hurda saat Münire H. 
3203 ,, ,, saat Saffet H. 
3286 1 roza tektaı yüzük kolu elma.ıh ( 1 taı noksan) 

1 roza yüzük 1 suni yakut yüziik 2 altın bilezik 
uri B. 1 altın madalyon 7 5 dirhem gümüı 

3455 1 pırlanta graTat lğneıl 1 c;tft karavana kol düf-
meıi ( 8 taıı noksan ) 

34 98 1 roza akar pandantif 
3920 1 roza afraf 
4181 1 altın ıaat 
4 212 1 roza tektaı yüziik 1 çift ro~ küpe 1 roza 

Ohanneı ff. 
Ayıe H. 

Hatçe H. 
Fatma H. 

yiiziik Ayte H. 
44 7 8 1 roza yüz6k l altın bilezl~ saab ı 00 dirhem 

libnüı Ommiiaülsüm H. 
4771 1 roza dal iğne 920 dlrhepı aGmGt Mahmure H. 
5371 1 albnüt tepıl 1000 dirhe6a Meliha H. 
5829 l çift roza küpe ı pırlantalı yüziik 1 roza ytlzük 

1 taıı noksan 2 altın ıaat ı altın kol aaab 3 albn 

yavruların 
BU GÜNKÜ VE YARINKİ 

SAADETİ 
BANKAMIZIN ONLAR lçlN HAzlRLA.Dlm 

KUMBARALARDIR, 
Onlara kumbara alınız 

TÜRKiYE İŞ BANKASI 

Sinop c. Müddei umumiliğinden: 
ıadlen 3 altın bilezik 1 altın koliye maa madalyon LemanH. Sino Haptıhaneıblin ı-ı-oso tarihinden itibaren 13 Mayis pye-

5876 1 çift roza küpe 10 miıkal inci Hiidave{dl Ef. pdar ı-ek ihtiyacı ıeraitl atiye datreılnde 28-12-929 
64 r f ılne ka eııuu ı lR - d rf --··· n 1 çl 1 roza gül küpe Emri B. tarihinden itibaren YIRM B ıun mil detle ve kapalı za u11U1Ue 
6729 1 çift roza küpe Abdullah ·B. ka konulmuıtur. 
6733 1 çift pırlan~ tek taı küpe 1 pırlanta tek taı my V:ya Iınacak Ekmek adedi uıart D6rt yh olmak ve bundan 

c tala be Hapishane mtidGrtı mezun bulunmak ve noktan talep 
akar pantantif. Behice H. fazlasını e •aıu.-hhit tarafmdan bir pna ltiru varit olmamak 
1 çift kara vana küpe ı altın saat Behice H. eyledllf takttrd• ıwu- d h vL-_.., c--··- " yaoyabat Gz kırmumda mamul ve er 

10638 1 pırlanta akar pantnntlf. Fatma H. ve ......,....a ~ l dı 
11 12 8 1 roza kol düiJDeıl takım• 6 patça ı albn kordon · daneal Oçyilz dirhem olması &zun r • 

19 puçuk dirhem. Fatma H. Taliplerin sa• liralık te'minab muvakkatalan tekllfnamelerde 
11416 1 çift roza küpe. Zekiye H. birlikte ıı-ı-930 Paar sGn8 eaat 

15 
e kadar lhale komlsJOllun& 

11820 1 pırlantalı tacllen. Leman H. tevdi etmeleri ıartbl'· Ba u.attan soara vuku bulacak tevdiat kabul 
12029 l çift pırlanı, kol dGimeıi. Rıza B. edilmeyecektir. d 
12179 2 pırlantalı gravat iineıi 8 albn bilezik Muıtafa B. hı 1 Adliye vekaleb celdesln en badel latiz&n icra eclllecek ve 
16054 ı roza dal iğne. Kenan B. a e d defin mlteahbldln tealıhüdü baki kalacakbr. Daha 

Yukarda lılmleri yazılı olan zevat ıümGı ve D1Ücevherat muka- f••: vu::...:: almak ve prtnameyl ı6rmek lıteyenler dalrel hnk6 
bilinde Emniyet Sandığından iıbkraz eylemtı olduktan mebalılı :.tte ':otepkkil Hapielıan• komlıyonuna m6racaat etmel~ ;lln 
vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelaıul ihbamame co~lun~ur~. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=:;~=:~~~~===~::;:~;:::;::::::~ 
teblli ecllldilf halde yine tedlyei deyn eylemeoıiı olduklanndan .9: pazartesi pG saat 14: te Şehremaneti sandal bedeatanmda 
ecnaıı 7Ukarda ıöıterilen merhunattan deyne klf afet edecek mıktan :~:!yede pblacalından taUp olanlann teıhir gGnleri aandıla ve 

n••••••••• eandak aabı lmlrl ile icra memuru buzurlarlle 15 kanunusani 930 -Ana mabalU mGsayedeye ve tedtyei deyn veya temdidi mua-

•
•: Hacı A··n-·t ia·a9··1 ·----L- nA-.n. la ak 6 b 18 ind cumartesi """-leri aabı ..... u d-·-'· hita dk -- -.-.uut1•-u açı r 1 ıncı perıem eve ..... •ele etmek lltlyen me 7......-rın mı mQzayededen evvel san ı 

;::ı 10 ~ 16 bya kadar ve 19 zuncu paz r g6n(l 1&at 10 dan 12 ye reslll mGracaat eylemeleri Unumu ilin olunur. 

İ İsmail Hakkı E ~-~~~r~sa;:11.dJk=~-~bt~im~i~rli~i~in:d:e:k~I c:-a:m:e~k!ln:d~a~te:ıh~ı:r;ve:!:teb:ri~m::~:a:ru:n~~ıd:•;;;~e~::~~~·~~~::-~~~~~~~~~~~ 
! Tayyare biletleri ve E ÇIRACAN _s_ARA YI BASKINI TEFRİKASI g AJi St,JAVI Hadisesi g Muharriri : AYHAN 
1 umum gazeteler bayii = • • 1 Çarıikapı N. 68 dikin 1 
···························~·· 

Ali Ekber 
Tayyare biletleri ve kırtaıtye 

Umum ıazete bayii 
Çemberlttaı civannda 

N. 2 dlikln 

B-0 G"ONXU HA VA ~ 
Dün a,-mı hararet 1 O u

pn 4: idi. Jlüzalr eluert
yetlepoyraı esecektir.Bu a6n 
hava kapalı olacakbr. 

"·v ARIN,,IN T AKVil\ıİ' 
Pazar 

5, 
Kanunusani 

1930 

Günetin doğuşu: 7,26 

Na•a• vakitleri 

sabah öğle ikindi aktam yatsı i._~1 
7,26 12,19 Ur,4:1 16,54 18,81 5,, 
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Tabit SGI Bi d eyman Pata gayret eder ! 
ı6re ~a:e~oca efendinin Süleyman Patadan ge~i cevaba 
böyle ed.U:t edertz l muv,Jık mı? .• ÇOnka ,..mı bakalım, 
man p~ Demek biraz yerinde olmıyacaktıt• Evveli SGley-

Abmet p alınacak cevabı beklemeli •• Esas budur. 
ona pre muhllf& • -En dofru hareket böyle ~tar. Bea de 
rim Ô l adrlert hazır ederim. Adamlarıma talbnat veri-

• Y e ya, nere --'de ki --,_._ ? B bilelim. ye•• ce er, nerede top._c;aa .. r. unu 

bak~~anu bu cevaplar Gaertne Hoca Klzun J...U•in yOdne 

- Efen'1i hazretleri - dedi - tıte ılze yol ıöriUMiil. He
men teırtf bu)'W'Qnuz. Vakit ta zamanıdır. macb öyleyt biraz 
geçiyor. lıtanbul muhafızı Al yanak Muetaf! pap.yı görilnüz, 
selamımı tebliğ buyurunuz. SüleYJDan Paıaya karan bildirmele 
muvaffak o~ununuz. Biz avdetıntzı beldeyeteflZ ! 

Hoca Kazım efendı durmadan yerinde::ı kalkb : 
-Allaha ısmarladık. l,te gidiyoruz. Alınacak cevabı yine 

buraya mı getirmek 1izım efencllm ? 
Diye sordu. Kleanu lle Ali Suavi efendi bld birlerhıln yüz

lerine bakııblar : 
-Evvet, buraya ••• Dediler, 
Hoca KAzım efencllmükabeled Asla beJla eriaden çıkb. Bir 

kira arabaıı bulup bincll.Bala Serlakertye pdiyordu. Füat bu 
çok tehlikeli iti becermep aunaffak obtbdeıcek ~.,dl ? 

Malum ya, Sileymaır Pata çok. tehldıeb bir ecl•ilMlı. Sultan 
lluaq. 511,aJIQ&D P.,.... il~ 18 .. •DR•9~ v..,._.. p.,.. ........... _,. .. ~-------·!·~-.. ~ .... ~ .... 
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-Sen cb\lemlzln hemıireılıin ! 
Dife çılutb• Nalqlbende çeklb bir sandalya üzerine çökertti. 

Odadakilerin hepıl hayret içinde kalmıılar, genç kadınm giizel
llifne hayran olmuılar~ı. Kleantl Nakıtbendt kolundan çeker
ken koltuiu albndaki bohçayı da dnıürmüıuı. Gidip bohçayı 
aldı: Odada bulunanlara birer birer göıte~meye baıladı : 

_ lıte Valde Sultan Efendimizin inayet buyurdukları çama· 
ıırlar! diye bohça içindeki eıyayı birer ikiıer çıkanyor, hepsine 
birer birer göıterlyordu. 

Ali Mani efendi gOlerek : 
Aman Hayret,zahmet buyruluyor l ktınae o ceketten 16phell 

delfldlr. Dilnlz Hanım bemılremtze bizzat bazı te'Jler aonnak 
emeUle öyle ı6ylemlftim 1 

Dedi, Nakıibent kalfaya bir takını aualler IOl'lllap ltaılaclı. 
-Söyleyiniz, iffetin heıntlremtz ! Valde Sultan Efendimizi 

naaıl buldunuz? 
-Cümleye telam buyunyorlar. Hayırlı it için lfU'lll beldl-

yorlar •• 
-Nasıl lpl'et, Hanım hemfirelnfa? 
Buma) Gl&erlne, Nakıibent KlellllUye balmuttı.Yanl auk&re 

anlataJllll .ayleyeylm mi '! Mazur var mı ? demek latlfOl'du. 
ıa ... tt baflllı ıalladı : ıöyliyebllintn ! Demek ııtecll. Bunun 
azer1nrNak1ibent anlattı : 

-ltarat, efendi hazretleri,bizim evin pençereafaden kırmı-
zı bir peıtimal aarkıtacaiız ! 

-O zaman Murat Efendimiz huır mı bulunacaklar? 
Naktibent batını 1&lladı, tudlk etti : 
-EneJ fendi hasretleri ••• 



• 

şen ve daima sıhhatıi gezenıer Bilecik rakısı içenıerdir 
'~~ .... • ~~ • • • ~ ..... •. ~~~\l~·~~~~~~~~~~.-.l;~fi~G~'fi@~~lf'& , 
' FELEMENK BAHRİ SEFİl~ ı r1~~gg.fin!i~§~•n~~~~~!)-s~~ti~t~~~~i3 Seyrisefain 
• B A N K A s ı ı~ıt;) 8 u·· y u·· K = ~ - -------.. ~ .IJ ı ıft. l\lerker. acantasi: Galata t Merkezi: A~~~ERyatD:çe•~r;,:ı~iOOO: 1,125,000,000 + ~- ~ ~!;) TAYYARE Pl.YANKQSU ~ - Köprü başındn: Beyoğiu 2392· 
A .A._ ~_, ...-. ~ Şube acan~!'ıt : Mahmudiye 

~ lstanbul merkezi: Galata kara köy palasta. ~ ~ 'itJ YEDİNCİ "I'El~'T'İP AL'ffNCI KEŞİDE ~ ~ hanı altında1stanbu1 2740 

istanbul ıuhesi : Yeni postahane ittisalinde Alalemci A. <ı• IJ ~ • 
han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar ~~ ($ 'IJ 11 KANUNUSANi 1929 ~ ~ "f'rabzon birinci postası 
olunur. ~ $ı Büyük ikramiye : ! ! (CU~ MHURIYET) Vapuru 6 

·~--·--~~~~~~ ~!J ~: 

SELAr~iK BANKASI 
1888 de teslı edilmittir 
MerkeAl umumi. l~t2.llbul 

SERMA YASI 30,800,000 FRANK 

TÜRKiYE . ŞUBELERİ 

Galata, lıstanbui: İzmir, Samsun, Adana, meı-sin. 

Yu: uni ·ta n Subeleri : 
~ 

Sclinlk, A tind, KavAla. 

Her türlü ban~a muamelatı, itibar mektupları, her 
a kçe (.zerinden hesabatı cariye, çek muarr.\!latı. 

nevi 
• 

•••• : .. :~~ .. :.....: .. : .. : .. :··: .. :••t-•:·~··:~: .. :..;·.: .. :4: .. >·>ı 
t 03MANLI BANKASI X 
y ~ 
•> SEI~A1A YESİ : 10,000,000 ingiliz 1irası •!• • + 
~i· İstanbul açenteliği - Telefon: lsta'lbul 1948 ••• 
~.. Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğ·I n 1 ,10J .. ı .. 
9 Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya ~ı• 
~· hesabı <"'.ari ıuretile avanslar, poliça ve iskontosu. ~ı• 
:.• Tü'rkiye cümhuriyetinin baılıca ıehirlerine ve memaliki ~ı.• 
••• 1 f ••• 
(• ecnebireye senedat, çek, itibar mektupları ve le gra •!• 
..... emirnameleri irsali.tı. • ... 

•... ~ •• ! .. !...~ . ....................... ~ ................................... ,,.,,.._ ....................... ~ ........... ! .. !•· .. ••• • ~ ~ • .,_.. • • • • • • ........ o....... • ............... TT. • • • • • • • .. T ~ 

~ ~ 200 QQQ ı·ıradır '+1l p.1 kanunsani pazartesi 12 de 
~ ~~ /\)'rtca : ' ~ : Galata rıhbmından hareketle 
~ ~ ~ i İnebolu, Samsun, Giresun,Tra'" 
dı ~ G0,000 • bzon. Rize, Hopaya gidecek 
~ r.~~ a0,000 flJ ve dönüote Pazar iskelesly1-
• 90 000 ~ #.1 Rize, Sürmene, Trabzon Tire"' o .... _, •• 
~ ,;. 1 !>,ÜÜÜ . . . fi ~ ~::su~irb:~~lu,Or~~n~~~~=~ 
~~ 10,000 J ı ralıl · ı_knın_ı_~).'~1.er d! ıs " .Q tD _ ·tlt>. ..ıt uğrıyarnk gelecektir. 
~ ~ 100,000 ,, bır ınukaf at~.~· __ .. 
• ~ "i' n4. 'At \ l J •. , 
Y' ~ 9ı.:~ ; 7t:"'-l:~t.~~~~~-.: t\t~~~~; -.~~~~~«1.~: it-~~:s:~~w ~· ı ~" 1 . • !·Ur~?( ı ostası 

.. ~I·~\.· ' .. - .. - ~ .. A t:1 (ME"''r-11'') A ~·~u 1.~§9!:\:!:'t;<t~:~·~;!>~g; ~t:··'?,;~;~ •: ?;~ı; ~ "':; ~{!;~P' ~ ıı ...... · " vapurıı 'i kanun-
i d snni sa lı 17 d~ S ir!rcci rıhtı-

•!••:••!•"!••:••! .. !•••••••••++!.+•! .. ~~••••••4'. ... +••••••~l)•+,l>.+•!~•?·n.••~••+•••'f+•H•-t••+•~.q.1 ;I nl'nda u harc.:e tlc Gelibolu, 
• •• ~ .... ,..···~···· .... ········"' Jç . . • •ı• ~ . ••• ' an nkale, Küç:Jlrnuyu, Edre-

:~: U~KÜD AR BANKA ~ı ~;~ m it, Burh~n~ye, Ayv,"\~ığt gl-
~ V •t decelc ve domışte meı:!-cur iske-

•:• ~ • ... • lelerle birlikte Altın oluğa ui-
••• 100,000 LIRA' SERl'liAYEJ .. İ TÜRK ••• .... : rayarak gele<"ektir. Gelibohı 

•i• ANONİM SİRKETİ =~= için yalnız yoku alınır, yük 

~ı• ~.:Snafı himaye ııınksadile teşekkül P.tmiş milli bir mües- i4 ~lınmaz. 
::: si~edır Müsait şeraitle tediyat kabul eder ve mutedil faizle :ı: İznıir-1\1.crsin sürat 
•:• ikraY.atta bulunur. .!. t 
~i• Merkezi: Us!dtjarda iskele kurbnnda •!• pos cısı 
.... Tel. K tıdıkoy :590 (• (MAHMUT ŞEVKET PAŞA) 
•!• ~ .;• ı vapuru 7 Kanun aııi Salı 12 de 
•: .. : .. :..:ff••+(..! .. !••!•(••!••:••!•(••:..:..:•+< .. <•<~ ..... 9 ' Galata rıhtıııııııdan hareketle 

Çarşamba sabahı lzmire ve ak· 
§amı 17.mirden hare~etle (Antalya .... 86~-.-~fJ9•++>+•~ .. ·~~~~ı 

! TÜRKİYE İŞ BANKASI I 
: Sermayesi: tamamen . tediye edl~mif 4,000,000 Türk lirası ı 
~ ~erkezı un1umı: ANKAl~A • 
• ŞUBELER: G 
_, Ankara Adana Ayvalık ~ 
: IstanbuJ 'frabzou Zonguldak • 
• Bursa llahke=>İr Kayseri 1 
t.&t !zn1ir Gireson ı\1ersin • 1 ~amsun Edı·en1it 1 
~ uü'fÜN BANKA MUAMELA&I Y.APILIR • 
·-~~§~~·· ... §-·9~99ggg~~~•@•~· 

Al!iye, Mersin !!id c 
diiııüşte (Ta~ucu, Anamur N. 
iye, Aııtalya, Kuşadası ve 1z· 
mir)e uğrayarak gelecektir. 

11, 12, 2 inci kiaun 930 : 
kadınlara. 

13, 2 inci kanun 930 : erkek
lere. 

Türkiye Seyrisef ain idaresi 
mütekaidin, eytam ve eramlli
nin 1 inci kanun 929 maaıları 
balada muharrer günlerde ve
rilecektir. 

Romanııuzı kesiniz ve kitap brihi katladıktan sonra okun1ayı unutmayınız (';ADIKZADE BİRAD~ 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
VE LÜKS POSTASI 
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-Pekala, mürüvvetlü kardaıımız. Turhan efendi hazretleri 
Siileyınan Paıa mes'elesinden bahis buyuruyorlar. Lutuf buyu
r~n. Valde Sultan mutlak Süleyman Paıanın kumandasında ha
reket ed ilmeslnl mi irade buyuruyorlar ~ 

-Evvel, çünkü Sultan Murat Efendimizin Süleyman Paıaya 
çok ziyade emniyetleri olduğunu ıöyliyorlar .. 

-Doğrudur. O zatın hfmmetile Tahta geçmtılerdi. 
Nakıibent, burada, Valde Sultanın (sabah namazı ve gece 

baskını) }'apılmaıına itirazettiğinl de kendiliğinden anlattı. Oda
da bulunanlar, hayret içinde dinliyorlardı. Evvel Valde Sulta
nın fikir ve mütalaaları çok doğru idi. Gece baskını yapmak 
tehlikeli olacaktı. 

-Çok doğru ... Diye söylediler. Ali Savi efendi öğrenmek 
iıtediit ıeylert öğrenmtıti. 

-Artık hemıiremiz isUrahat buyurabilir ! Dedi. Nak
.flbendfn odadan çekilip ıidebileceiini anlatb. 

Nakıibent alır ağır dııorıya çıkb. Odadakiler sevinç içinde 
idiler· Klea.,Uyc sordular ki : 

-Şlındi ne yapılmak lazım Turhan efendi hazretleri ? 
, -Yapılacak ıey eneli Suleyman Paıanın bize iltihakını 

te mbı etmektir. 
-Onun için hareket gününiln teıbltl lazımdır. Ahmet Paıa 

hazretleri vatt buyurdukları muhacirleri ne zaman huır bulun
dururlar? 

Ahmet Paıa cevap verdi : 
-Onlar zaten çıralan ıarayı karııaında yıkılan bir duvarı 

tamirle m•ıauldürler. Bir kıımı da Beıiktaı clvaırnda buluna-
·~;aktır. Arzu buyrulursa .•. hemen iki ıaate ka r harekete geçe 
f&1ıJ ~ irim. arak 

- Ol -

-Mükemınel ! 
Ali Sa"i efendi ; 
-Dainiz de Üsküdar ve ICuzıuncukta iki yaz kadar muha

cir kardet hazırladım. Onları maunalar ile doğruca saray 
rıhtımına çıkardı. iki taraflı ıaraya gırilir Fakat Süleyman 
eıayayı nasıl alabiliriz ? · 

- lıte ıııühim olan da budur ! Süleyman Paıayı alabilmek 
için evvela çırağana değil, Serasker kapıama gitmek lazundır ! 

Bu mütalaayı Kleantl ıöyliyordu. Kleantinin fıkrl hiçte ya
bana abiacak gibi değildi. - Alı Suavi efendi bile onun isabetli 
reyini beğeıımlıtl. Fakat, bnnu Yapabilmek kolay değildi. Bir 
sefer muhacirleri Beyazıt meydanına oğramaları icabedecekti. 
Bunun tçln de hazırlık lazımdı. 

Ali Suavi efendi : 
Seraalcer kapıımın balllmaıı miUalaaıına kulunuz da ı1t1rak 

ederim. Hem kalabalıtı gören milletin bizlere lttlrakı ihtimal
leri 'ardır, Abdülhamidln zulnınnden herkes bizardır. Belki 
umumi ve büy(lk blr ihtilal olur ! Ne enıep ! 

Kleanll güldü : - Bizde öyle ıey olmaz efendi hazretleri ... 
Biz Serasker kap11ını baııp Süleyman Paıayı almanın çaresine 
bakalım. En doğrusu da budur. Kedi. Odada bazı bulunanlar : 

Öyle olmalı, dediler, oradan harekete geçilir, Süleyman Pa
ıayı muhafızlıktan alınırdı 

KleanU dedi ki : - Hoca Kazım efendi hazretlerine tıte 

timdi i~tiyac hasıl oldu. Hemen Al yanak Paıaya gitsinler. Ora
dan Süleyman Paıayı görsünler : Paşa .. desinler: Mlllet yarın 

tizi buradan kurtaracaktır. Siz de milletin baıına geçmeğe aay
ret ediniz! 

İNÖNÜ 
Pazar vapuru 

5 kinunuıanl 
günü akıamı Sirkeci nbblnm
dan hareketle (Zonıuldak, 1-
neltolu, Samıun,Ordu, Gireaun 
Trabzon Te Rize iskelelerine 
azimet ve avdet edecekUr. 

Tafsilat için Sirkecide Meaa
det hanı altında acentalıiına 
müracaat. Telefon : İıt. 2184 

1 YELKENCİ vapurları 
KARADENİZ LÜKS ve SÜR'A'f 

POTIASI 

Samsun k~?u':ı':.! .. , 
ÇARŞAMBA 

günü akıamıSirkecl rıhblnındaJI 
hareketle do~ru. (Zonguldalı, 
İnebolu, Samsua, Ordu, Ciresoll 
Trabzon, Sürmene ve Rize) y• 
gidecektir. 

Tafıili.t için Sirkecide Yel
kenci hanında kiin acentesill• 
müracaat. 

Tel. lıtanbul !515 


