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FIRKADA DÜN ESNAF CE 
::::::::::::-

ESNAF CEMiYETLERi HAKKINDAKi MÜHİM BİR İÇTİMA 1 

Küçük sermay~l~~i~. in~işafı i 
meselesi goruşuldu 

Ayrıca kırk üç c~-n1iyet katibi un1?~isine tasarruf 
hakkında izahat verıldı 

Fırkada <lfüıkü irlimn 

Dan ıehrlmlz eınaf cemiyet
leri kltibt umumileri Halk fır
kaıı merkezinde fevkalade bir 
lçttma aktetmitlerdir. İçtima E
llıln Ali Bey riyaset etmit ve fır
ka erkanı de hazır bulunmuıtur. 

Bu içtimada eınaf cemiyetle-

b " itleri hakkında 
jzun lr muaahaha •7aptl11ıııtır. 
çtlmaa 4s Cemiyet klubı umu-
nıtaı ittir ak elmitllr. Ki.ttbı umu
mller Cemiyetlerinin _ 1• .... a ı vazi-
yetlerini izah elmitlerdir. 

Bu muıahabadan ıonra günün 
en mühim meıeleıt olan taıarruf 
itine geçllmlt Ur. 

Hakkı Şinaıl Paıa E.naf Ce
ınlyetlerl klttb~ umumllerine ta
~nıaf meıeleılnde alacakları va
z yeu izah etmtıUr. 

Şehrlmlzdekl eanaf adedi 50000 
klılyl ıeçmektedlrkl, bu umumi 
ıehlr nüfuıuna nazaran on altıda 

da birini teıkil etmektedir. Bu iti
barla Hakkı Şinasi Pa~anın verdi
ği izahat genlt b'r kitleye temas 
ettiği için mühim olmuıtur. 

Katibi umumiler mensup ol
dukları cemiyetlerde yerli mal 
kullanmanın faideıini izah ede
ceklerdir. Bilhaısa yerli kumaı 

giymek için teıebbüıatta bulun
maları tekarrür etmittir. Cemiyet 
katibi umumllerl tarafından yerli 
mal istimali memnuniyetle karıı
lanmııtır. 

E.naf cemiyetlerine mensup 
olanların yerli malı istimali ka
rarglr olmuıtur. Eınaf cemiyet-

lerinin dahili vazlyf'!tledne aıelince 
bunda da yakında mühim birtakım 
t, dablr alınacaktır. Küçük ser
mayelerin f nkitafı demek l k 
olan bu i - o aca 

tf d l 
te buyük bir ehemmiyet 

a e 1 mektedlr . 

~~--~·-·------
Hayvan borsası da 111-;;sele 'oldu! 
İktısat vekaletinden veni enıir ı 

.J ge ınesi bekleniyor 
ticaret n1üdürü salahiyetin1 yok denıektedir. ' 

Hayvan boraaıındaki son isli- j fikrini ıorınaaı - . 
falar gittikçe dal budak salmaya müdürü Muhıtn B~zerıne Uca.ret 
baılamııtır. Hatta bu huıuıta B 

- u meselede ıalt!hi 1nuhtellf rivayetler ortaya çıktıiı u Yetim 
1 yok. Binaenaleyh - - 1• atbl borıanın üzum ve adl:!n.l . aoz ıoy ıyemem 

lüzumu meıelerl de aünün müna- 1 demiıtır. 
kaıaıı halini almııtır. 1 . Halbuki diğer taraftan ortaya 

Bu huınıta yeTini rüfekamız- atııan iddialar bu 1 ' meıe ede 
dan bl rlnln yazdıaı bir makale ticaret müdürü ve hn, , b 

"" au orıaıı 
yeniden münakaıayı ateılendlr- komiserinin İktısct Vek ~ı t "l 

a e 1 e ara-
mtıUr. larında ihtilaf eıldu g"ıın - t 

B f k b u ilOI er-
u re i imiz u makalesinde mektedir. 

ıtmdtkl ıeklide hayvan borsaıının 
bir dakika bile fazla idamesine Bu ihtilaf meıelesi nla'kadar-
imkin yoktur,, diyordu. ler arasında söylenmektedir. 

Bu iddia Qzerine bir muha r- Hayvan borsası ihtllafiçi~ lktısat 
vekaletinden , eni b ir emı l ririmlzl ali.kadarlann 

g6nderdik. 
nezdine 1 · r ge e-

ceği tahmin edilmektedir. 

Muharrlrimlz lktııat V ekale
Unln lıtanbuldada en tabii mü-
1ne111ll olmaıı dolayiılle ticaret 
ın6d6ri1 Muhıin Beye müracaat 
et.ıatıttr. 

Muharririmizin münakaıalar 
hakkında ne dütGndüf(l ve borsanın 
IGauın ve ademi 16zuınu hakkındaki 

- - . ..... .. ı ....... ... ... _ -

l'ekaüt ka nunu 

Ankara, 6 (Huıusi) 

Şurayı askeri, aıkerlik teka

üt kanununu kabul etnıiıtir. yeni 

kanunu askeri farksızdır. Maaı 
tediyeıl çok ıerl olacaktır. 

0

VET 
• 

R M 
r- NEŞruı:ATIMI~. HAR~E~LE KARŞLANIYOR 
(~ Bır rnuderrısın fikirleri 

AÇIK SAÇIKLIK 

An karada 
--··-'*~··1' 

Ceza Kanununun nıad-
deleri tefsir ediliyor 

Ankara 6 ( Huıuıi ) 
Gazetemizin gayet ehem

miyetli bir ıekilde t~mas ettiği 
çıplaklık ve açık ıatıklık hak· 
km daki ne§riyatı alakadarlar 
tarafından lazım geldiği dere
cede dikkatle takip ediliyor· 

Bu zeminde neıriyat Hüku
metin nazarı dikkatini cclbet

miştir. 

Bundan dolayı matbuat 
umum müdürü Ercüment Ekrem 
B. Dahiliye Vekaletine kuvet
li bir takrir yazmııtır. 

~ 
:< Yevn1i hiç bir Avrupa gazetesi böyle · 
~ bir şey neşretnıez !} 
~ J 

\.~ Çıplaklık ve açıklık hak- ' uıullerle olçülür, ~~ 
~ kında açtığımız anket bertarafta ~u o cemiyetin felsefesinde ~:~ 
t~ büyük bir a laka ile karıılanıyor · ahlakında kendini gösterir. ~} 
·~ Ankara muhabirimizden aldı- D h ·ı ., a a vazih bir ifade ile ıö· ı· 
~:< ğımız telaraf hükumet rnerke- ylıyeyirn . > 
~ zt"nde bu mücad~lemize büyük Ce ..... 1 tl d b l k : • ••• ye er en azı arı ço . 
~ bir hak veı ildiğlnl gösteriyor. müreffehdJr. Bu iktıaadi refah ~, 

4:< Bu itibarla anketimize daha anları yeni ihtiyaclar bulmaia' ~' 
~~ kuvvetli olarak devam ediyoruz. sevkeder. > 
:ı Bu ite memur ettiğimiz bir Diğer birkısmı muztariptir. ı:• 
<' muharririmiz dün darülfunun Onlarda bu çemberden çık- :: 
:~ profesörlerinden birile aörüı- mafı iıterler. Kabul etmehdlr ~r 
} müttür, ki, bt z henüz yeni ihtlyaclar ve IJ 

Bu tahriratta açık ıaçlk 
neırlyatın dimağları tekemmül 
etmemi~ saf çocukla:- üzerinde 
tahripkar bir tesir yapmakta
dır. Bazı gazetelerin hissiyatı 

tahrik etmek istemeleri kendi 
menfaatları iktizası olduğu ka
naati hasıl olınuıtur. 

~~ Çok kıymetli olan bu Da- eylenceler arayarak cemiyetler 

1
~: 

I 
.;.< rülfunun profesörü isminin ya- içinde bulunmıyoruz. Bundan : ı 
1~ zılmaması ıartıyla ıu ıayanı dolayı bizim için hzıyatl ve ilk :' 
1'.~ dikkat beyanatta bulunmuıtur. planda bulunan hadiseler bı- '.' 

Ercüment ekrem B. Ceza 
kanunundaki 426 - 427 - 428 
inci ınaddelerl" sarahati karıı
aında bu nefriyata nihayet ve

rilmesi taraftarıdır. 
Ercüment B. Şiddetli dav

ranılmak için emnlveU umu
miye ile Maarif ve Adliye ve
kaletlerinin müıterek karar ver
melerini llteınittir. 

Ayni za111anda bu kararın 

matbuat müdüriyetine bildiril
mesini de talep etmittlr 

Ceza kanunundaki bu mad
delerin tehir edileceği tahmin 

edilmektedir· 

Genç bir hanım 
-~<·-

])ört gündenn beri ortada 
vok ! Zabıta taharıiyata 
"' başladı 

lı Bankaıı latanbul ıubeıinde 
çalııan bir hanını dört günden 

beri kaybolmuıtur. 
Sabahat ismini taııyan bu 

daktilo hanım on •ekiz yaıların
da kara kaı Te kara gözlu uzunca 
boylu bir Türk güzelidir. 

,'.< _ Her cemiyetin kendine rinci ıafta ıeliyor. ~ 
:~ göre bir bünyesi vardır. Bu Kabul edelimki, bir Amerl- ~:, 
:~ bünye maziden fıtikbale dofru kah deflliz.Kaldıki yevmi aazete t~ 
~ giden laatlarla çevrilmittlr. ıütunlarında bu açık, ıaçık f, 
~ Cemiyet vardır ki, madeni reıtnıler oralarda aıörülmez. f 
,:• fnkiıafı bu gün için en ileri Binaenaleyh bu haklı neı· ı~ 
<:~ derecededir. Cemiyet vardırkt rlyatı ben kendi heıabıma al- :. 

i, niıbeten ~~r~~~ .. ~ .. ~~!~~~-~~· ,~ ~ -=~? 
~<!ye·V':;ı/v!.,,!'-V .;.:ı'V""~.....-CV! ~ l!y. ..~ ..,,,,_ .., '"'\il " """" • • • ~ • ... ~ w~· c.:,• • .,,.., ".,,! ~ 

İktısat programı yanında 
Esaslı bir prograın daha Yapılıyor. Bu da Türk 

sanayii hakkında yapılan progran1dı r .. 
Ankara 6 ( Huıusi ) ·ı Proara~lar memlekette hanıt ıanal 

Hükılmetln iktııat proıramı Jie daha e.vel ıtrilmeıl llzımıeldli 
hazırlama•• ortaya Türkiye için ı karlaıtırılacaktır. 
yeni ve mOhlm bir meıeleyl çıkar Bittabi bunda eıaı Törkiyede 
mııtır. Bu da bir taraftan Türkiye acflen yaöilabllecek Türk ıanayiıi
içln iktııadi proıram yapılırken nin Kurulmaıı olacaktır. 
bunun yanında bir de aanayl Bu suretle himayenin bu proı
progra~ı yapmak mecburiyetinin ram dahilinde azdan çoıa dogru 
hiııl olmasıdır. nıevzubahtıtir. 

Eıasen yerli mal kullanma Sanayi programı umumi ık-
flkri bu mecburiyeti daha keıkin tlıat Prolramını en eaaılı bir 
bir ıekilde hiaaetUrmlttlr. Sanayi parçaıı olacaktır. 

. - .... :------~-
K a n1 b i y o talin1atnamesi ı lVluhiddin B.in ten1asları 

Ankara, 5 (Huıuıl ) - Kam- ı Ankara ( Huıuıl ) 6 

biyo borsasında tatbik edilmek lıtanbul valiıl Dahiliye Tekili 

üzre hazıkrlanabnit~itllmlatttlnrame pro- ile teınaılarlna devam etmektedir• 
jeıl tetki atı ır m . 

P 
. d bi tirketlerl ka- Muhiddin 8. bu temaslarımla ter-roJe e ecne 

zançlarının harice ne ıuretle gön- koı tirkelinla teahhüdatını ifa 
derileçefine dair bir madde ol- etmedifini bildirdi. Terkos ıirke
duğu gibi bankalarca naııl kon- tinin imtiyazını temdit etmek ille-

trol edeceil de mevcuttur· nıeıi düıünülecek bir 1 h • . mese e a-
yunan sefine tahnu lini almııtır. 

Ankara 6 ( Huıuıt ) Askeri rüşvet lavıhası 

Atleıinin polfıe ınüracaatı ü
zerine Sabahat hamım ıehrin 
her tarafında aranmaktadır· 

Taharriyatla polis mftdlriyeti ıefir'ne talimat gel- .J eıhası gaibe ve tahkıkı hüviyet Yunan 

memurları meıtı'11 olmaktadır. ~m;;;iı~tl~r~. =~=~=~=~=~~ 
Ankara 6 (Husuıl) 

Sabahat barıııaın fotofraflti rından 45 yaılarında Nurettin 
tekıir edilerek bütün poliı mer- beyin ortadan gayip olduğunu 
kezlerine göndertlmitlfr · yazmııtık. 

k d 1 Poliı müdüriyeti tetkiki hüviyet 
l3ir kayıp çocu ~ a ıa ve eıhaıı eaibe memurları Nu-

Encümeni Aıkeri irtifa kanu

nunu kabuletti. Bu llyılaa anker

lerden rüıvet alan zabitan Te ke
tebenin takibine aittir. 

~'lüzakere oln1adı 
Polis mübUriyeti odacıların- rettin beyin evinden çıktıjı andan 

dan Durmuı alanın on iki yaşın- itibaren izini takip ederek, Nu- Ankara G - ( A. A.) 
da ofl\f Hasan üç gün evvel ba- rettin beyin ekseri nezdine gittiği Mecliı bugün reiı vekili Nu-
baıından ayrılmıı ve ortadan Şükriye hanım namında bir kadın retUn Ali Beyin riyaıetinde top

kaybolmuıtur. bulunarak malümatına müracaat lannıı~ ve müzakere edilecek me-
Dunnuı ağa oilunun gaybu-

1 
edilmiıtir. vat: bulunmadığı cihetle cümarte-

betinden endtıede bulundufunu ı Şnkriye hanım Nurettin beyi 1 ıi günü içtima etmek üzre celıe
bidirdtfinden zabıta memurları meyuı bir halde gördüğünü \'e ye nihayet verilmiıtfr. 
tarafından çocuk aranmaya baı- ondan 10nra göremediilni bildir- 1\1 ( ., · . · 
l b • ~ ... ıçeı ın 
anmıt r. mlıttr. 

Kaybolan Nurettin hey Nurettin beyin 

Bir kaç a(in evvel Eyüpta kurban ve yahut 
kibrit inhisar depo memurla- zannedtbaektedir. 

ya bir kazaya 
intihar ettiği 

Moıkova: 6 - ( A. A. ) 

Hariciye Komiseri M. Çıçerln 
Moıkovaya muvasalat etmiıUr. 
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1 Bevneln1ilel bir cani! 1 
Elyevm bütün nazarlar Lahey 

konferansına matuf bulunmakta
dır. Bu defa konferanı müzakera
llnın baılıca mevzuları beynenlmi
lel banka ile Şark tamiratı mes
eleri ola çaktır. 

Belçika kırah 

Ronıa<la İtalya kıralı 
tar~fından karşılandı 

lFransada tut~du 

Baynel•ilel bankanın tesisi 
meselesi oldukça· mühim bir keyfi
yet teıkil eder. Zira Yung planı 
ancak bu banka vasıtaıile tatbik 
olunabilecektir. Bu ıebepten do
layı zaten konferansın geçen IÇti
maında erbabı ihtisastan mürek
kep bir komisyon teıkil edilmlt 
idi, Te bu komi ıyon aylardanberi 
beymilel bankanın tarzı teıkila
llnı tespit etmekle meığul bulunu
yor idi. 

Bu kerre komisyon raporunu 
ihzar ve konferansa tebliğ etmiıtir, 
Şu halde konferanıın ilk iti bu 

meselenin tetkiki olacaktır.Artık bu 
huıuıta uzu"l uzun mezakerelere 
de mahal kalmamııtır. Erbabı 
ihtisas meıeli!yi haylıca teshil 
etmittir, projeyi hazırlamııtır. 

Olsa olıa konferanı bu projede 
ancak bazı retuılar yapmak lı
Uyecek ve mesele bitecektir. 
Naıılkl ingflfz baımurahhaaı Mis
ter Snevden dahi bu fikri teeylt 
etmlt, bir beynelmilel banka 
lee11!1l meı'eleıi karııık birmes'ele 
olmakla beraber her halde bu 
bapta ihzar edilmiı olan ?rojenln 
kabul olunacağına zahip bulun
duğunu beyan eylemittir. Diler 
taraftan Alnlan murahhaıJarının 
da bu meı' elede mütkülit çıkar
mak iıtt mediklerl melhuzdur • 
Ztra pek iyi bilirler ki her nede 
olsa Almanya halı hazırle ic
rayı tedlyata mecburclur. 

Vakıa bu para Alman heyeti 
murahhaaaıına dahil olan yeni 
maliye nızırı ile Yung planının 

en mülhit düımana bulunan Al
man hükümet bankaıı ınüdlri 

umumisi M. Şaht arasında pek 
samimi münaıebat mevcut ise de 
her halde mumaileyh murahhaıın 
müzakeratta çetin bir vazi
yet ittihaz etmek lstemlyecqini, 
miivlkeratı akim bırakmaktan 

içtinap edeceği melhuzdur. 

Alelhusus ki Alman heyyeti 
murah•ıuı reisi bulunan harici
ye nazırı taraftandır ve bu hal
de müzakerabn bir hüsn6 netice
ye iktiran etmesini arzeder. 

Li.hey konferansının tezekkür 
edeceft diier mühim met' elede 
tark tamiratı meı' eleıldirkl pek 
kolay tesviye lolunmıyacak
br. Zira bu meıelede mu
halif menf~atler birbirine çarpıyor. 
Bu ıebepten dolayı ıark tamiratı 
hakkındaki müzakerenin eplce 
uzun süreceği görülüyor. 

Roma, 5 (A. A.) 

Romaya gelen Belçika kıral 
ve kıraliçesi ile refakatlerinde 
bulunan prens ve prensesler is
tasyonda İtalya kıral ve kıraliçe
ıile İtalyan prensler tarafından 

kartılannııılardır: Bundan ıonra 
müsafirler Kirinal sarayına git
mlıler, orada Bulgar kırah, ec
nebi prensler, M. Musaollni ile 
hükumet erkanı tarafından ıe

lamlanmıılard.r. 

Nasvonal siti bank 
.; 

Londra. G •• ( A.A) Amerika
nın enbüyük bankası olan Naayo
nal Siti bank birinci kanun 31 in-
de varidatmı 2.206 milyon doları 
geçtiğini 1 bildirmiıtir Geçen ıene
nin ayni devresinde bankanın vari-

• 
datı '!848 milyon dolar idi. Bu re-
koru yalnız Londradaki Midlant 
Bank kırmııtır. 

(iizli ttrtihat 
Belgrat, 5 (A.A) 

Geçen ay Zagrepte meydana 
çıkarılan gizli tertibyat meselesin· 
de methali görülen baılıca maz
nunlar mahkemeye ıevkedtlmittir. 

Atin3da bir nlücrinı 
Atina, 5 (A.A) 

Dün tevkif edilen ıahıın 
Uzunof olmadıtı, Bulgaristan 
hükClmeUnin iadesini talep ettiği 
Y annaktyel isminde bir mücrim 
olduğu Dramadan bildiriliyor. 

1·an1irat borçları 
Lahey, 6 (A.A) 

M. Tardieu ve M. Briand fon 
kürtiyüı M. Moldenhaner ve M. 
Virth ile Almanya tarafından 
Y oung planının icrası huıusunda 
kuıur ve ihmalde bulunulmaıına 
kartı alınacak teminat ıiıtemine 
dair aörüımüılerdir, 

M. Tardieu il6 M. Briand tami-
rat meselesi hakkındaki Macar 
tezine dair kont Bethlen ile eö-

rüıtü. 

Şark tamiratı komisyonu bug\ln 
ıaat 1 O da toplanmııtır. Mezkür 
komlıyon Avuıturyanın mükelle
fiyetleri meıeleıiain hal ~e teavl· 
yeaile iıtigal etmiı ve Bulgar 
murahhaıınını dinlemiıtir. 

M. Loucheur, bu,nn aaat 11 de 
Macarlılanın mükellefiyetleri meı
eleıinin bal ve leıviyeıi hakkında 
İtalyan vo İngiliz murahhaılarile 

görüıecektir. 

Yeni bir kruvazör 
Ancone, 6 (A.A) 

Nokolasyo dö Recce kruvazörü 

denize indirilmitlir. 

Fastaki Alman en1vali 

Maabaza ümit olunurki bu defa 
Llhey konferansı bu iki meı'eleyl 
de nihayet teıvlyeye muv•ffak 
olacak, ve böyle büyük bir gü
rültüden kurtulmuı ,bulunacaktır. 
Akıl takdirde bü pürüzHi meı'e- ' Parlı,5 (A.A) 

l~ler ı<ir<incemede kalacak, be- \ A1man gazetelerinden birinin 
nuz epeyce bir zaman ~aziyet verdiği habere nazaran M. 
tenevvür edemiyecktir. ' Briand ile M. fon Hoeıch birinci 

Çünki emalbeynelmllel banka ı kanunun 31 inde evvelce zapte
meıeleıl hal olunmadıkça yaz pi- dilmiı olan Alman er4val ve em
lanı tatbik edtlmeyecek, yung pi- lakinin tasfiye muamelesine nl
nı tatbik edilmedikçe f ranıa ve hayet verilmeaine dair bir itillf 
Almanya münaaebell teayyun ede- imza etmiılerdir. Bu itilaf :mucl
meyecak, Fransa ve Almanya mü- hince bu kabil Alman emval ve 
nasebatı teayyun etmedikçede Av· emlaki Faı hükümetine devredi
rupanın fiyatı safiyeti _karanlık lecektir. 
içinde kalaeaktır. Gene bu itilafa nazaran faı-

Diğer taraftan Şark tamirat takı Alman emval ve emli.ki eıki 
meslesi dahi tesyiye olunmadıkça ı sahiplerine iade olunacaktır· An
ılki.yetler, ıızıltılar devam ednp cak, bunlar b~ mal ve mülkleri 
gidecek, ıtyaaet ileminde bir altı ay zarfında Faı hüknmetfnin 
delille bir zaman için a6k6n te- tenıip Te itimat ettiği kimselere 
... üt ed,meyecektir. devredeceklerdir. 

Parla, 6 (A.A) 
Emniyeti umumiye müdüriyeti 

kah Oneion ve kah Maleolnm 
adını takınan Levis ismlneleki 
beynelmilel bir caniyi tevkif 
etınittir. Bu adam Fransada, 
lngilterede, İtalyada, Belçikada, 
İfviçrede, felemenkte, İspanyada 
ve Portekizde müteaddit cürümler 
tılemif ve gecen ıene kinunuevel 
ayında Atkı hapishanesinden Ntse 
hapishanesine nakledilirken kaç
mağa muvaffak olmuıtur 

Amerikada 
J)ahili borçlar aza]ıvor 

Vaıhington, 5. - ( A. A.) 
Son iki ıene zarfında Ameri

kanın dahili borçları 2 milyar do
lar raddesinde eksilmiıtir. Yeni 
mali ıenenin ilk altı ayına ait 
hazine varidatı geçen senekine 
nazaran 95 llltlyonluk bir fazla 
ile 2 mtbor 7 8 milyon doları 
bulunmuıtur · 

HükOmetle, Firka 
İzevestiya gazesi bunların 
avnı olduğunu sövlivor 

ol .; .J 

Moıkova, 5 (A.A) 
İzeveıUya aazetesl üçüncü 

enternaayonulin yaptılı propa
ıanda münaıebettle lnılltere 
hükiimetinin Ruı IOslyaUıt ıura1ar 
ittihadı nezdinde bazı teıebbilaatta 
bulunacaiına daır ileri ailrillen 
fikre itiraz etJııektedlr. Bu gaze
te, komiiniıt enternasyonalinin 
ıovyetler hükdJaetinden temamile 
ayrı ve müstaıın olduğunu, hüku
metin teflit ve mürakabeıı hari
cinde kal<lıiuıı teyit eylemektedir. 

Hindenburg 
J3ir n1eb'usu da va etnıiş 

Berlın - Retıf cumhur mare
ıal Hindenburg kendi aleyhinde 
ıiddetli bir hıakale neıreden meb' -
us Goebbelı aleyhinde mahkeme
ye muracaat etaıittir. "Hınden

burg hlla Yatıyor ınu?,, serlavha
lı olan bu nıakalede reisicumhura, 
Y ounı pllnını kabul ettlilnden 
dolayi tlbdetle hücum ediyor. 

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

İtalya veliahdı 
İzdivaçta bir Fransız 

mebus hevetide bulunuyor 
w Parlı, 5 (A.A) 

Maretal Petainln riyaıellnde 
bir Frantız heyeti mebuıaıı İtalya 
veliahcii Prenı HümberUn izdıvaç 
merasiminde franıayi tem•il etmek 

üzere Roma ya gitmlftir · ___ ,__ __ _ 
l\1acarforın borcu 

Lahey, o (A.A) 

Kont Bellin Macarlıtanın 1956 

ıeneatne kadar tamirat hesabına 
tedlyata devam etmeılni muta.
zammın kat'i teıvtye ıuretinl ka
bul etmenin Macar hüld~meti için 
imkanıız olduğunu M. Tardieu 
ile M, Brland-a teyit elmltllr. 

Fransanın feragati 
Paris, 6 (A.A) 

Pelit Paraien gazeteılne naza

ran Fransa Macar tamlra

tındaki hiueıini terketmeğe 

amadedir. 

Mühim bir maç 

Fransızlar 4 e karşı Ü ile 
Almanlara galip 

Parla, 5 (A.A) 
Berlin ve Pariı takımları ara

sında yapılan futbol maçında 11 
oyuncudan ibaret olan Pariı ta
kımı dörde kartı altı sayı ile 
galip gelmiıtir. 

'fan1irat işleri 

Lahey, 5 (A. A.) 
Şark tamiratı komisyonu ya

rın sabah toplanacaktır. Komiı
yon, Avusturyanın borçlarına 

alt meselelerin timdikl ıafhaıı 

hakkında tetklkatta bulunacak, 
ondan sonra Bulgar murabbaı 

heyetinin noktal nazarını dinli
yecektir. Komisyon, Salı aünü 
sabahı yapacağı içtimada küçilk 
itilaf hükfimetleri ile Macar mu
rahhaslarının verecekleri izahatı 
istimal edecektir. M. Loucheur, 
yarın ltalyan ve lngiliz murah
hasları ile görüıecektfr. 

Bu mülakat esnasında Maca
rfıtana aft borçların teıviyeıf 

meıeleılnln bir an evel bitirilme
sine aft çareler araıtırılacaktır. 

Kanlı nün1ayişler 
Tamiıvar, 5 

lııiz grupları hüklımet binasına 
hücüm etmitler ve zabıta tara
fındAn müdahale edildifimlen 
kanlı an bedeler vuku bnlmuıtur. 

1 O zabıta memuru ve 2 5 amele 
yaralanmııtır. 85 nümayııçı tevkif 
edilmtıttr. 

Afganistanda 
islahat 
->~<--

Alhabat ıehrinden İnıiliz ga
zetelerine yazılıyor: 

Saka oğlunun Amanullahın 
ıeli.hatına yapmıı olduğu irtica
karane itler aleyhinde Kabilde 
kuvvetli bir cereyan peyda ol
muıtur · Garpıllaımak harekeli 
yeniden baılamııtır. Saray erkan 

ve memuryenl Saka oğlunun haki
miyeti zamanı sarık ve cübbe 
glyıneğe ve sakal bırakmağa ic-

bar edilmitlir. 
Şimdi bunlar tekrar Avrupalı 

kıyafetine girmtıler ve perdaht
h traı olmaia baılamiılardır. 

Şapkanın tekrara giyilmesi 
ve çarıafın bırakılması ancak bir 
zaman meı' eleıinden ibarettir. 

Şimvarı kabailinin bili mü
tereddit olup Kabil ile Peıa ver 
arasındA ltllyen kamyonların yağ-
ma etmekte olmaıına ratmen 
memleketin ihyası ve yeniden bi-
naıı lerlemektedir. 

Af tanlı tanın sabık hilkum
dar ailesine ait bir çak mücevhe-
rat Petaverde satılıyor. Bunlar 
Kabil sarayını yağma eden Vizl-
ri kaballt tarafından getirllmitllr. 
Sabık kıraliça Süreyya hanımın 
huıuıi mücevheratını satmak is-
leyen bir Kabilli tevkif olunmuı
bsr. 

Satıhta çıkarılan altın tezyi
nat parça parça edilmlıUr. An
latılan yatmagerler bunları ara
lllrında müaa"Yat üzere takılın i-
çin keımiıler ve altın eıyayi hor
da haline getirmiılerdır. 

Kömür konferansı 
Cenevre, 6 (A.A) 

Beynelmilel kömür konferanaı 
açılmıtbr. Konferanıta Alman.ya, 
Avuıturya, ispanya, Franıa. lngtl
tere, Felemenk, Çekoılovakya ve 
Lehiıtan murahhaıları hazır bu
lunmuftur. Konferanı, lnglllzler 
tarafından verilen raporları tet

kik edilecek Ur. 

Milli tasarruf _____ ..,,.....,.,. __ -
• 

Cenıiyetin r> aylık bütceSI 
tasvip edildi 

Ankara 16 - ( A.A. ) 

Milli iktııat ve:tasarruf çeaıl· 
yeti merkezi beyeU bugGn içti· 
ma ederek cemiyetin bet aylık 
bütceıini tetkik ve tasvip etDiif 
İktııal ve neırlyat tetkillne karar 
vermittir. 

Neıriyat encümenine Edlrn• 
mebuıu Zeki Meıut, latanbul meb
usu Hamdullah Supbi, Menteıe 
mebuıu Yunuı Nadi, Artlvln 
mebuıu Asım, Glreıon mebuıu 
Hakkı Tarık, Bolu mebuıu Falih 
Rıfkı, Sivas mebuıu Necmeddln 
Sadık, Denizli meb'uıu Haydar 
Rüıtü, Adana meb'uıu Ferit Celil 
Balıkeılr meb'uıu Hayrettin, Akıa • 
ray meb'uıu Beıim Atalay, Koca
eli meb'uıu Reıit Saffet, Siirt 
meb'usu Mahmut, Ziraat bankaıı 
meclis idare azaıından Cevdet, 
Nasuhi ve köy hocaıı gazeteıi sa
hibi Ali Vahit Beyler ıeçllmltlir. 
İktııat encümenine Sinop meb'uıu 
Yuıuf Kemal fzmir meb'uıu Celil 
Dlyarbeklr meb'uıu Zekll Burdur 
meb'uıu Muıtafa Şeref lıtanbul 
meb'uıu Htlaeyin Afyonkarabtıar 
meb'uıu İzzet Trabzon meb'uıu 
Haaan iktııat meclisi iliıl ki.Ubl 
Nurullah Esat maadin fen maben
dtsi Hadi maadin müdürü Hayret· 
tin iktıaat vekaleti mlı.ef&Tl ihaan 
AbidJn Emlak baakaıı meclJıt lda
re azaıından Reufl beyJer lnUhap 
olunmuılardır. Umumi merkeS 
her ayın birinde toplanmafa karat 
'99rmlttır. 

\' azife şinaslık böyle olur 

Dün ıece kadıköyünde Mit 
ıokaiında Şükrü efendinin haae'" 
ılnden yanıın çıkıyor itfaiye yall 
gına yettıerek evi yanmaktall 
kurtarıyor. Fakat biz bu yangm
daa ziyade tükrG efendinin ,.nı 
harflere karıı olan atkından bab 
ıetmek isteriz, Şükrü efendi har 
darpafa millet mektebi talei>eım· 
dendir. 

Evde valideılnden batka kimıetl 
yoktu valideıini de bir ıebepten 
taıraya aöndermltU, dün akf&ID 
evindeki yangın aöndükten aonra 
mektebini ihmal etmemlt tam u· 
manda dersine yeUımtıUr. 

Şükrü efendi muallimi Ferruh 
Bey ve arkadaıları tarafmdan 

göıterdJğl bu yükıeklikten dolayı 

alkıılarla karıılanmııtır. 

Ademi tecavüz misakı 

Londra, 5 (A.A) 

Gazeteler, Londra konferao

ıına memur Japon Baıaaurahha· 

sının A vuıluralya ıuları da dahil 

oldufu halde bDyGk Okyan~ 

earp sahillerine att olmak n.eet 

bir ademi tecavüz misakı akdfJli 

teklif etmek nlyeUnde oldutuD

dalr 1aır haber neıretmektedlr. 
- ______ ,,,,..,,....,..,... __ _ 
Tunusta veba 

Roma, 6 (~) 
Tunuıta vukuu haber verileli 

veba hastabiı dolayiıtle it~ 
edJlmlt olan ııhbi ve aıkerl "• 

tedbirler ilıa edllmltUr. 



7 klmal&Di 

Necit tayyareleri 
IJaJıreyudı•11 bildirilıyor:: 

ı T'ahkikat heyeti döndüler 
J iskr.nderiyednı ya:ılıyor: 

Nectt hükümetinin lnglltere
deu &atın aldıiı dört tayyare 
Bara kaaabasına vaııl o lmuıtur. 
Btr fngiliz heyeti fennlyeaf mezkür 
ha•alide bir tayye.re ve birde tel
•lz telggraf lıtaıyonu intaaila 
llleııul bulunanmaktadır. 

Bu tayyareler. Necil hülciime
Unin Baara körfezi ıahlbine koy
llla.fı azmeyledlil Uç tayyare fid
loıundan birinci filoyu teıkll edl -
Jorlar. 

Hnkiimet kırmızıdenfz sahi
linde Cidde cıvarında da bir tay
yare lıtasyonu teıiı ve ·iki filo 
Yazi niyetindedir. 

Neçit asileri ve frak 
llasrndan yazrlıyor: 

Necit orduıu aıtlerl temamlle 
lha.ta etmit olduiuftdan anlar içla 
ya bllakayft ve tart teılin olmak 
~eyahut lrak ya Küveyle iltica 
etnıekten batka çare kalmamıı
tır. Aıllerln relıi bu iki hükü
llletln kendi.tini kabul etmeyecek
ler idi blldiiinden Necil ile lrak 
ar...undakl bitaraf mintakaya ilti-

C& etaı!ıUr. 

Acmaa kabilesi utlerinden 
bir kwnı Necil atkerlerl tarafın
dan takip edilerek lrak hududu
duna iltica eyledikleri söyleniyor. 
Bu haberi Irak mehafili tekzip 
ediyor ve F eyıalüddüveytin hala 
bitaraf mintakada alup Irak hu
duduna girmek teıebbüıünde 
b br diyorlar. 

Necit ahvali 

Filiıttnde vukubulan kıyam 
ve kıtal meıelesinl tetkik etmek 
- lnailtereden aelmis olan uz re • 
heyet ikmali vazife ile b~raya 
gehnif ve Tiryeste tarikile lngil
tereye avdet eylemlıtir · 

l'üccardan bazılaı, 
ihtik{ır yapıyor 

K ulıirederı yn;ılıyor : 
Yeni gümrük tarifesi gelecek 

ıubatın onbeıinci i\inünd~n itiba
ren tatbik edileceği halde burada 
bazı tüccar bu tarif eyi bahane 
ederek cıya fiatlerini artırmıı
lardır. 

İhtikardan baıka hiçbir ıey 
olmıyan bu hale karıı halkın 
uyanık davranmasını, muhtekir
lerden cekinmelerini gazeteler 
yazıyorlar. 

Panıuk ekenlere ikraz için 
1\ tılıi rı•<l rrı yu:dıyor: 

Pamuk zürraına ikraz olun
mak ve fiatın düımeıini menlçin 
piyaıadan mubayaatta bulunmak 
zımnında dört milyon mıaır lira
lık tahsiaat verilmesine Meclisi 
Nuzzarca karar verilmittir. 

·~· = 
l~uhsatsız bir kilise 
Pangaltıda Söleyman nazif 

bey sokağında ki katolik mekte
bi içindeki kiliıenln ruhsatı res
miyesi olmadıit anlaıılmııtır. 

Bu kilisa. geceleri sabaha kar
tı çan çalarak civardaki halkın 

ıtki.yetlerlne ı.,bep olmaktadır. 

YARIN 

Cun1aya yapılacak şilt 
nıaçJarı 

Bu cuma günü lik maçları 
yoktur. 

Mıntakanın tertip ettlil flkiı
tür mucibince Şilt maçları yapı

lacaktır. Bu yapılaeak maçlardan 
birinciıi Fenerhahçe-lstanbul ıpor 
arasındadır. lıtanbulspor Galata
saray ve Beıiktaı mühim fark
larla mağlup olmasına rağmen 

çok temiz bir 01 un sistemi takip 
eden bir talnmdır . 

F enerbahçeye mağlubiyeti mu
hakkak ilede biz bu mağlubiyeti 
diğerleri gibi büyük bir farkla 
olacağını zannetmiyoruz. 

İkinci müsabakada Galatasa
ray - Üskudar araımda, Üıküdar 
lılar Galatasaraya kartı galibiyet 
olmasa bile eyi bir netice alacak
larını iddia ediyorlar. 

Ügleden evvel kftçüklerin ku
pa maçları yapılacaktır. 

Df ger taraftan Altınordulu
tarda kümebimde ıampıyon çık
mak f çfn çok çalıımaktadırlar, 

Cuma günü onlar da harbiye ta
kımı ile buıuıi bir müsabaka ya
pacaklardır. 

Harbiye takımı eskiıi gibi 
kuvvetli olmamaıına ragmen gine 
kiymetli bir takımdır. Bu maçın 
heycanlı olacaıı muhakkaktır. 

.. .. 
Galatasaray kongresi 
Galataıaray kulübü riyasetin

den: 
Kulübümüzün ıenelik kongresi 

l o kanunusani 930 da Galatasa
ray llıesinin konferanı salonunda 
içtima edeceitnden azan!n teı
riflerl rica olunur. 

nasrıulnn ycı:ılıyor: lzMlRDE ALTI AZILI HAYDUT 

Sahife 3 

( MEMLEKET HABERLıt·aı ) 
85 lik bir ihtiyar 

~1a vzerle gelinini vurdu 
Güllük nahiyeıinin (kabir ge

diaıi) karyeıinden 85 yaıındaki ib
rahim kahya torununun, zevcesi 
Ayteyi mavzerle vurup öldürmüttür 

Bu feci cinayetin sebebi ıudur: 
Hali hayatta olan lbrahim ka

hya köyün en zenginlerinden bi
ridir ve emlaki ile emvalini iki to
rununa terketmiıtir. torunların
dan Aytenin kocası bundan iki ıe
ne evel ölmüı ve Ane de ibrahi-
m kahyanın evinde kalmııtı. AY1e 
geçenlerde amcaıının oğlunu al
mak üzre onların evine gltmit ve 
evlenmiotir. 

Ayfe kocasına intikal eden ve 
kendisi He çocuğuna kalan emTal 
ve emllkten vaz geçmemiıtir. 

4 sui istin1al 
lzmirde fntiıar eden Hiz-

1 Köyliye yardım 
--~~~<--

İzn1irde zirai kooperatifle
rine ikrazat yapılıyor 

• 
İzmirde Zirai kredi kooperatif-

leri ortaklarına on güne kadar 
para ikrazatına baılanacatını 

lzmirde intlıar eden Yeni Asır 
refikhrıiz yazmaktadır.Zirai kredi 
koopraufleri İzmirde 45 merke:z 
açacaktır. Kredi koopraUflerine 
ait evrak İzmir ziraat bankauna 
gönderilmiıtir. Bir hafta zarfında 
kooprattf ortakları kendi umumi 
toplanmalarını yapacaklardır. 
Köylüye vadedilen yardım Kanu
nusanfrifn ilk haftasında baılıya
cakbr. 

Kooperatiflerin Küıat mera
simi sinemaya alınacaktır. 

Balıkesirde 

met ref ikımiz ıu ıul iıtimalleri 
42 

bildiriyor· 
1 

_ Bandırmada seyriıefain 

Balıkesil'de bir ay zarfında 
zabıta vakaıı olmuıtur. 

f de GOOO liralık bir ıul fs
gtıes n 

l lmu'tur Refikimiz bunu uma o . d 
• et teklinde kayde iyor. 
rıva~ - Aydın posta ve telgraf 

. d vukubulan 4000 liralık 
tdareıın e d . 

. i alin son safhaıı ıu ur. 
sul ıst m S b 1 B in zlmmetln-

Müdür a r · 
_ üldüğü iddia edilen 4000 

de go; taadlkli senetle üç ay 
noter en -d ce~lni temin et
zarfında 0 eye 15 

mittir. • - - ~ün-
l ır ithalat gumru• 

de ~u:ıa:miiç sene evvel yapılan 
11 l k bir ıui istimal yenl-

2125 ra ı 

Ki.nunuevelde 3 teıhiri ıillh, 
8 ıirkau adiye, 2 kazaen harik, 
7 cerh, 2 eva.mirihükiimete mu
halif . hareket, ı 9 ıerhoıluk ve 
mütenevvi ceraimdlr. Bu dlrüm
lerin failleri derdest edilerek 
hepsi adliyeye verilmittlr. Faili 
meçhul bir v~k' a yoktur. 

Asılı bulunan çocuk 
Cuma günkü nüıh&JDJZda Tire 

poliı karakolunda izzet namında 
bir çocuğun mahzende aıılı bu
lundutunu yazmııtık. Bu çok 
mlhim hadiıe etrafında mahalli 
poliı ldareılnden" lzmır poliı mü-

den meydana çık~ğr~•:~~ıfesto 
lthalht gümru 

memurları bundan dolayı zan- dürlüfüne relen raporda hadiıe-
naltına alınmıılardır · ha mü- nln hır intihardan ibaret bulun-

4 - Poıta ve telgraf 1 
1 

duiu bildlrilmektedf r. MahalU 
dürlüu. ta:-afından gönderKI en 1 adliyeıı hükümet tabibinin nezfi ... in 1eçtren u- , 
800 lirayı zımme~:ril Salih e. dlmaii olarak teıplt ettllt bu 
yucak Posta km Nazilliye ıönde- ı hadtıenln tamikiyle tıtfgal etmek-

Hicaz ve Nectt kıralı lbni11ü
udud müıteıan olup K 
b uveytte 

ulunan Şeyh Hafız velıbtnin 
Hapisharle dıvarınl d~lerek kaçtllar 

tevkif edil ere tedı r. (Hizmet) 
rilmtıUr· -il-.......,.._. __ _ ---

Tadilat !Ticaretodasında 
yakında Baaraya vaııl olacağı 
l&YI 0 bm.ttur • Necıt ile Irak mü
n&aelaatımn ve Necil .uıe..ı 
Faysal Eddnve71e lle cemaati me
••leabün tetkiki lçln teeekkGl ede
cek lr.eıaferaaata NecU: b\lk6me
tinl tem.U edecek Ur. 

Tayyare ile oltimaton 

Habishane müdürü, -ıniiddeiumun1iye defaatle 
nıüracaat ettiğini söyliyor !.. · 

İzmlrde alb azılı haplı, hapfı- ı de elde edilmif, bu adam .. firarl
haneden taYanı dikkat bir su- lere lazım olacak tabancaları bil
rette firara muvaffak olmuılardır. dtğl yollardan içeri ıokmuı, Arap 
~ gazeteleri bu hi.diıe hak- Süleyman, ınuhactr lbrahim ve 

ne: tu ~atı vermektedirler. Kuıadalı lbrabim, ~alilin getirdi
lr llluddet evvel Selçuk_ Ku- ği tabancalarla muaellah olduk-

J)uyeytlcn bildirilec:ck: -::uı araıında bir otomobili 
10

_ ları halde diler ~rkadaıları ile 
Rfyazdan buraya beıtane Y. ' denızıuı birkaç kııı 1 -ıd-- birlikte açtıkları deltklan dııarı 

ren ve llih Y o u 
Necft tayyaresi relmiıtlr. Bu ıeneye aye~ elde edilerek 24 çıkmıılar 
tayya"'le Hiçaz ve Necil kıralı lbrahlm -::;,ahkurn olan muhacir Evvela muhacir lbrahlm ıoka
lbni11üudun Kuveyt emirinln aıl- mahk\lm arkadaıı 11 ıene 8 aya la atılmı§, arkasından Arap Sü
lerln kabalü hakkında bir ültf- den dolay ~~ap Süleyman, katil- leyman onu takip ebrıit, Kutadalı 
matom ıetirmiılerdir. meli Haıa~ •eneye mahküm Çeı- lbrahim atlarken korkup kalma-

1 k b. . 20 - ' ıakavetten 6 •ene 9 ı icin hacı Muıtafayı itmlı, ra ta ır rus pre nsı ay gune mahk maı k 
f 24 "Um hacı Muıta- hacı Mualafa mu"azeneainl ay-

ıındatta11 yazılıyor: a, •eneye ma.hkfmı k t-
ı lbrahim ve b - Kuıadalı bederek dütmüf ve ayaiı 1& • 

Irak ran hudut muhafızları enuz ılrkatten tah • 
kıf l B muhakemede o'-- M tı lanmif.. b casuı teT etmtı erdir. un- . lllll uha.rrenı le- tabancalılar nöbetçiye ta an-

lardan biri Boltevilderin katlet- ı darık ettikleri lli.t ile ha.piıhan l 
1 

ek hareket .._-
letttlderi katabın ollu Prenı A- nin ambar denilen dairesinin k e- ca arınıakçev rer•·tirde öldürecek-

ıd i d ' ıu ilz · d ki d a- meılnl ıl ta• 1 lekat o u uau l dta etmektedir. pu erm e emtr parmaklı- lerlni a6ylemiıler ve yola düzü -
Merkum, lmperator 'Ye aile- ğı keserek dtıarı çıkına.fa muvaf- müıler. Bir müddet ıonra badise-

ıbdn katlolunduiu ıırada lranll 1 fa 1• olmuılardır. d h b l lr firarileri takibe 
F. . _ en a er a an 

kaqtıfını ve aradan lraka ıeldi- ırarıler onlerine çıh'n dıv b la 1 d yalnız ayajından ...... ar- aı mıı araa a 
tini töylemektedtr, Ruı veliahdı- dan ıokaia atlamağa ba:alayı l l h .,ı yakalamıılar. 

ır nca yara ı o an acı, 
ne veçhen pek benzemekte olan nöbetçiyi ellerindeki tabancalar Ü ÜNÜN ŞA y A-
bu Plrenı ile arkadaıları, iddia- ile tehdit elm!§ler, Arnp funanu HAPISANE MÜ.D R 
ıının doğru olup olmadığı anla- caddesini takiben uzaklaşmıılar- Nl DIKKA T lZAHATl 
ııhncaya kadar zabıta nazareti dır. 

albnda bulun.maktadırlar. Yaptığımız tahkikata nazaran 

Yeni bir ticaret mektebi firar hadisesi ~u ıeknde olmuı-
tur. 

Kahireden bildirilıyor: M 
uhtelif Yerlerde olan bu 

Tanta veya Manıurada bir alb kafadar &örülen lüzum üzerini 
Ucaret mektebi teRıl takarrur ambarda birleıurilmlıler, firar 
ebnlfU. Manıura ıehrtntn garp · hazırlıiına baılamıılar, lca.beden 
'Ye tarlc m64trlllclert araıında ve ele muhacir lbrahiml ziyarete 
ınGnaetp bir nıevkide olmoıma gelen bir kadın tarafından aett
mebnt mektdln orada teıhl m"'-

u rllmtı, pllnla.r yapılmıı, tabak gar-
D•lp ı6rGlm1tt1r. diyanlardan Ha111 ilminde blrid-

İzmir ffapiaane müdürü fir~r 
hadiseıf hakkında lzmiz gazetecı
ıudları aöyleıni§tir. 

Müddi umumiliie def' atla mü
racaatta bulundum· Hapiaanede 
mülhit terlrler vardır. Bunların 
yananda ıilab buluniyor kendile
rini baıka tarafa nakletUrln cltye 
rica ettim. Hiç bir netice basıl 
olmadı. Ben idareten bazılarının 

yerlerini deiif~rcllaı. Tecrit ettim 
nihayet bu it oldu ., 

-~ 

Gayri mübadiller 
bunu istediler 

-b dillerin terflhl için 
Gayri mu a 1 

miibadlller cemiyeti, ta imat 
ıayri b maddelerinin tadi-
namenio azı 
l i hükumetten rica etmlttir. 
in ddelerden biri, muaak-Bu ma . 

bibi gayri mübadiller gı
kaf at sa 

i babının de tevziattan 
bi araz eı dd 

. d tmeleridir ki bu ma e 
iıtıfa e e 
kabul edilmlttir · 

Kanwıu aaninin 1611na doiru 

t baılanacaktır. İkinci tevzia a 
madde de ıudur : T evziatt~n lati-

f d edecek olan ıayri mubadila e A 

lerin tamimile tespit için azamı 
bir müddet tayin edilmelidir. 

1 Bu müracaat da kabul edil-

miftf r. 1 k 
Son maddeye gelince: em a 

ve araziıioe kıymet takdir ettire
cek olanların ibraz ettikleri veıa
lkta hiç bir kıymetle muha~rer 
bulunmayanlar erazi için donü'
müne elli kurut altın para muıak
kafat içinde azami 100 ,lira altın 
kıymet tarhedilmektedir. Cemiyet 
bu mıkdarı pek az bulduğundan 
maddenin tadili ile miktarın ço

galtılmasını hükumetten rica " et
mlttir. Maliye vekaleti bu ~ura
caata henüz cevap vermemııtır. 

-- .. ~ ~i41"4'"""- -

Tüccar }arınıızı soruyorlar 
Japon tacirleri memleketimiz 

tacirlertle münaaebatını artırmak
tadır. Her ıün Japonyanın tica
ret ıehlrlerinden ticaret odasına 
ıelen mektuplarda ihracat tacir
lerinin isimleri sorulmaktadır. 

Yarın mühim bir içtima 

• aktedilecek 
Ticaret odaıiyann çok mnhlm 

bir içtima aktedilecektlr. Bu fev
kalade içtimada yeni ıene divanı 
riyaıet intibap g(lnü, laeyeU idare 
vezaifı görüıülecekUr. Bundan 
batka Odada yapılmaıı lizımae
len lali.hat ta mevzubahtolacak
tır. 

Oda reislerinden Necip B. de 
Aıına köpril hakkında Odadan 
ıorulan noktai nazara ne ıurctle 

cevap verilıneıi hakkında aza.nın 
fikrini ıoracaktır. 

---·· ...;;.4;"WW <7=---
Yunanlıların rekabeti 

Yunaniatan bazı ihracat e11a
ıında bize rekabet etmek için her 
ne yapmak lazımgelirae mütema
diyen buna teıebbüı etmele kalk
maktadır .Bu huıuıta Pire ıehben
derimiz incirler hakkında.bir ra
por gönderilmittir. Raporda ez
cümle f unlar ıöylenllmektedir. 

Y unaniıtanda Yunan incirle
rini himaye ve ihracatı tezyit 
ıayeıile calııan bir ldarei mab
suıa vardır. 

Bu idare incirlerin dahil ve 
hariçte bütün aafahatile allka
dardır. incirler af açtan ınüateh
likin eline gecinclye kadar bu 
idarenin kontrol ve emrine tabi
dir. Bu idarenin masrafını temin 
için lükı kutu lnclrler~nin okka-
11ndan 2 O, birinci incirlerden 1 5 , 
parçalardan da 1 O lepta (takriben 
20-15-10 para) alınacaktır. 
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Sebebi- a nlaşılnuyn n Şii bheli bir ölün1 \ 
Takriben yirmi gün evvel Be

tlktaıta ahçı Hamdi tf endinin 
kulaiının arkauna bir çivi batmıı 
ve kan :kmııtn·. Ahçı Hamdi Ef. 
diin sabah kulağınd~ki yaranın 
iltihap yapmasından vefat etml ı
Ur. 

Hamdi efen dinin cesedi bele· 
diye doktorunca muayene edilmit 
ve kulağının içinden kan aktığı 

görüldüğünden ceıedin zabıta 

doktorunca muayenesine lüzum 
göıterilmlttir . 

Ahçı Hamdi efendinin cesedi 
yarın morga gönderilecektir. 

Kapılan 60 kutuş 
Panıalbda Süleyman Nazif 

ıokağından evvelki gece geç va
kit geçen Zehra hanımın arka
sından iki kiti gelerek fazla pa
ra var za nnile çantasını ka.rpmıı
lar, kaçmıılardır. 

Zehra hanımın çantasında alt
mııkuruı olduğu zabıtaca yapılan 
tahkıkattan anlaıılmııtır. 

Dost n1u dü~n1an nu ? 
Yüksek kaldırım umumhane

lerinde sermaye Mari ile dostu 
Manav lsmail araıında kıs
kançlık yüzünden. kavga çık
mıttir. lsmail bıçağını çekerek 
Marinin üzerine hücum elmit ise
de kadının feryadı üzerine ıelen 
memurlar h\rafından kaTga bas
tınlmitbr. 

Şoför hanım! 

Yarin imtihan olunacak 
Takıide çahtmak için müraca

at eden Münevver H. bug(bı Cer
rahpap hastanesinde muayene 
edilecektir.imtihan da yann yapı
lacaktır. 

Anneler birliği 
t\nnelardün toplandı ve kim

sesiz yavrulara yardımı konuttu. 
Anneler birliği dün himayei 

~tf alde bir içtima aktedtmyıttr. 

Bu içtimaa Tevfik Salim patanın 
refikası H. da lttirak etıntıtir. 
lçttmada fakir çocuklara verilmek 
kere 20 çocuk takımı yapılması 
ve bunlann yerli malından imali 
ondan sonrada bayramda kimse
ılz çocuklara dağıblmak üzere 
hazırlı f a bat lanılmaıı kararlaı

tınlınıttır. 

Polis n1en1urları 
Polis memurlarının lüzum o 1-

clukça belediye memurlarına yar
dını etmeleri dün polis merkez
lerine bildirilmittlr. 

' Sokak levhaları 
kat'ı surette tesbit edilen so

kak levhalarının imali dün ihlle 
eclt"mttlr. 

Digiz aynaları 
SeYl'laefer merkezi iki gtinden 

beri otomoblllerbekl dikiz ayna
lanıu cebren kaldırmaktadır. 

Bu clbnleden olarak evvelki 
aUn 50 ve dan 40 ayna kaldınl
llUfbr. 

Gazi köprüsü 
Gazi köprtısünün tnıaasını 

mtıtealup tlmdlkl Unkapam köp
rüstlnün tamir edilerek Ey(lp, 
Sütlüce arutna konulma., mu
karrerdir. 

Telsiz antenl( ri 
T elıiz antenlerlnhı tramvay 

ve elektrik telleri Ozerinden ıe
çirthMmetl •libdarlara hlldird-

kavga 
Tahtakalede manav Arif ile 

Haıan çavuı araıında evelki 
gün bir kavga çıkmıı, ikiıide 

biribirlerinin üzerine hüoum ede
rek bofuımaga baılamıılardır, 

Kavga arasınaa Hasan çavuı 
y"zünden ve burnundan yaralan
mif araya giran Sabri de çeke
cek ile batından kula~ndan ya
ralanmııtır, 

Yağ çalınmış 

Eminönünde tüt;in aümrüıün
de yağçı yoı ıinin düki.nına e
velki akıam hırsız girerek beı 

teneke yağ çalmııtır. 

Hayırlı nıisafir 
Şiıllde Fırın ıokağında otu

ran Tahir beyin evine evelkl 
aiin Şükriye hanımla oğlu Ali 
miıaflr gelmiıler, duvarda asılı 
pardesü ile 20 lira çalıp kaçar
ken yakalanmıılardır. 

Ateş çıkmış · 
Dün sabah Taksimde lmam 

sokağında Hiristonun evinin ba
casındaki kurumlar tutuımnı iıe
de söndürülmüıtür. 

Hırsızlık 
Beyoflunda Ziba ıokaitnda 

Mezeçi Alekonun evine gece ıa
baha karıı hırsızlar gimıit üç par
ça kıymetli kumaı ile 50 lira 
çalmıılardır. 

Şehrimizde 
-·>~ 

Kör ve sağırlar 
l ıtanbulun nüfusunun son 

tahrir neticeıinde ( 690, 857 >: 
olduğu malumdu· • Bu ıtüfusta 
( 841, 554) erkek ve ( 336, 06 9 ) 
kadının maUiliyetlerl yoktur. 

Ancak ( 919 ) erkek 605 ) 
kadın kör; ( 1,184) erkek ( 861) 
kadın ıailr ve dils!z ( 2,302 ) 
erkek ( t.068 ) kadın topal ( 981) 
erkek ( 191 ) kadın çolak ( 197) 
erkek ( 136) kadının kambur
lukla ve ( 3,288) erkek ( 1,472 ) 
kadının da sair uz'V'i kusurlarla 
malül oldukları anlatılmııtlr • 

Haydarpaşa hastanesinde 
tedavi edilenler 

Haydarpata emrazı sariye has
tanesine ( 1924 - 1928 ) bet ıene 
zarfında (2,341) haıta glrmit bun
lardan (968) l ıifa bularak, (627)si 
aallh suretile, (92) si de halile 
çıkmıtlardır. Bu müddet zarfında 
iM (410) hasta vefat etmlttir. 

Mübadele komisyonu 
AUnadan gelen haberlere ıöre 

muhtelit mübadele komisyonundan 
açığa çıkarılan Türk memurları 

nispetlncle Yunan memuru da 

açığa çıkanlacakbr. Busuretle 
komisyon masrafında mühim bir 
tasarruf temin edilmit olacaktır. 

Parkeler çalınıyor 
ŞehremaneUnce sokaklara d6-

tetUrilen parke tqlannm çalın
makta oldutu anlaıılmıtbr. 

Tamir edilmekte olan Zeyrek 
yokuıunun taıları çabnmııbr • 

Emanet bu hırsızlıklar hakkın
da tahkikat yapmakla beraber 
badema tamir olunacak yerlerinJ 
tatlan depo edllmiyerek kııım kı-
11m ıönderllecektir. 

Haç suya atıldı 
Ruiialar dGn haçı suya at........ 

YARIN 

Toplu Neşriyat 

Radvo şirketi ıniidiirü 

şika)retlere cevap veriyor! 
Radtyo tirketi hakkıddaki 

ıikiytler dolayiıila müdür Hamit 
B. izahat Termektedir. ıirketin 

bilha11a son znınandaki netriya
tının çok yekneıek olması husu
sunda ıunlan ıöyliyor. 

- "Samimi olarak kabul etmek 
llzım gelirıe, bu tiki.yellerden 
l;ir k11mına hak vermemek müm
kün değıldir · 

Şirket parasızdır. Senelik 
masarifatı 70,000lira tutuyor. Va
ridat 30,000 lirayı geçmiyor. zan
netm~yiniz ki, maıarlflmiz fazla
dır. 

Hayır! En asgari kadro ile ça-
lııiyoruz. Mükemmel neıriyat yap
mak fazla para vermeği istilzam 
ediyor. \ 

Şimdi kl muılki heyetinin bı
kkınlık verdilf hakkındaki if ~de
ye ıelince, kabul etmek lazımdır 
ki, bazı zevat, bazı ıeylerden ça
buk bıkıyorlar· Hem efendim, her 
saz heyetinin birkaç hanendesi 
vardır. • 

O hanendeler ne kendi saz 

heyetlerinden ayrılır, nede ıaz he
yetleri onlardan .. 

b. • 
Şirket ır çok ıey yapmak is-

tiyor. Fakat it baılangıçta yanlıı 
tutulmuıtur · Almanya da bu gün 
radyo varidatı nedir? Bizim para
mızla 86 milyon lira! 

Bu dofrudan hofruy aboneler
den para almak için hük6metten 
bir kanun mfisadeıı alınmaııadan 
ileri geliyor. 

Belki bu atin beı bin kltiden 
fazla radyo dinltyen var, fakat 
bunların ancak 1500-1600 ü abo
nedir.! 

Hükfımet azami miizaheret e
decektir. Nitekl11ı Ankaradaki is
tasycı nun çalııması b\Jllu gösterir. 

Bundan baıka neıriyabmızı 
dinleyip le abone almıyanlar için 
de bir buçuk iki ay• kadar takibat 
yapaeafız 

Bundan ıonra çok kuvvetli 
tahmin odiyoruz ki, tenkit edilen 
nefrlyat düzelir ..,,e bir takım ye
nilikler olur.,, 

-Q~ 

Cemiyetler kanunu 
Ankara, 6 

Dahiliye VekAletince yeni bir 
cemiyetler kanunıı llyihası hazır
lanmaktadır. Bu liylba yakında 
heyeti vektliye verilecektir. 

İthalat ihrcat sergisi 
' Aguıtoıta Ne..,, Y orkta ilk defa 

olarak be111eıınilel ithalat ve ih
racat seratsl açılacaktır. Nev York 
ticaret odasi lstanbul ticaret oda
sına bu hususta nıalümat ıönder
mlıtir. 

Aynca Ne'f/ York konsolosu-
muz da ithalalit ve ihracat aer
ıislnln ebenııniYetlni odaya bir 
raporla bildirilınlttir • 

Ticaret oda•• serginin ehem
miyetini nazarı itibara alarak 
keyfiyeti ihracat tacirlerine bll
dlrmiıtır. Oda tacirlerimizin ıer
gtye ııttrakitıl temin için çahta· 
cakbr. Şimdiye kadar ihracat 
tadrlerlmizden bir kaçı Nev Yurk 
serstalne tıtirak etmek için tica
ret oda11ndan maldmat istemiı-

lerdir. 

Kagıtcılık sanayii 
Romanyada bir müe11ese Tür

klyede klğıt fabrikası açmak 
jçln Ticaret odasına m6racaat 
etmiıtir. Bu müeuese Romanya
dakl tesisatını da Luraya nakle
decekllr. Şirket bf r türk ferik 
aramaktadır. 
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Arkadaıım Cezmi anlatmııtı. j Biz ozamanlar cihangirde ot 
Mütarekenin hatlarında Sel- ruyorduk, kiqııeye göriimnede 

mayla evlenmiıttk. Biribirimizl aeç vakit eve gittim. 
delic~ı~ne sevi!orduk zaten onun- Kapıyı bin bir helecanla ça 
la kuçukten nııanlıydık, sana na- dım yabancı bir kız açtı. 
sıl aöyleyim ikimi.: o kadar an- _ Se•lm b d d d 
l . _ a ura amı iye sor um• 
aımııtıkkı benim düıündufüm ıe 

yi o söyler onun baıl4dığı cüm- - Evet • • sonra yukarı 'seslendt 
leyi ben bitirirdim. Hanımefendi bir adam sizi Is~ 

Tam bal ayımızda Anadolu- yor.Selma koıarak aıafı indi be 
ya fltahak etmek mecburiyetin- ıörünce delf gibi boynuma atılda 
de bulunuyordum. Ona bu gizli öpüıdük fakat onda bir asabiyet 
ıeyi söyliyemezdim. vardı. yukarı çıktık. Bir his ha.-

Hemen ağlamaya, ıı .. lanma- evde yabancı birinin oldufuıua 
ya baılayacak ve belki bende ıörlüyordu.Köıede bir fes duvar
oaun bu hali karııaında zaıf ıös- da yabancı bir palto vardı ••• 
terecek gidemiyeeektim. Bunun iti anlamııtım kanmın aııkı evde 
için sessizce kaçtım ve Anadolu- idi; karımı deli gibi seviyordum, 
dan ona yazdım. ilk zamanlar ona karıı feaa bir muamele yap
mektuplaııyorc uk, her mektubu- mazdım. Birden 
mu göz yaılarila bitiriyordum. _ Selm J eli k d d 1.. 

a ~ e m yu ar a ıan ı• 
Vatanı kurtarmak için dağ tepe 0 dasınd b .. hl l 
dolaııyor, canla baıla çalıııyor- onl ah azı mbuk mktey er var 
duk. ara emen a ma lsUyoruıa 

Gün oluyorduki korsajımıza Şamdanı aldım titrek bacak . .-.-• ....., 
bir ıey girmiyordu. la yukan tavan araıına 

Artık Iıtanbulla muhabere yukarıda dinltyordum. 

keıilmiı Yunan öz Tatanımıza Kanm •tıkım evden kaçı 
yapmadıitnı bırakmıyordu. zaten b1tnde bun• lsUyorclum. 

Selmadan artık bir ses yok- dakika sonra kanmın yanınday 
tu, ben deli gibi olmuıtum fakat - Cezmi nen var ben seni al 
aklımız fikrimiz vatanı kurtarmak .llye duydum neler çektim bilse 

tı. Boynuma sanlmıı adeta b 
Sana nasıl töyliyeylm naııl çocuk gibi hıçkınyordu on11 se 

tarifedeylm bilmiyorum basib tlç Y.Orilum, fakat bundan sonra OD 

dört kere yaralandam, hutaa- afetaaelr. ...._ beraber Yllf& 
nede hep onu Selma,.. •111dı- iolc ~çtG. 
yordum. - Selma diye kekeledJni m 

Tam iki ıene sonra zafere b 
doiru adımlar atıyorduk. O za- ir vazifeyle aizlice ıeldlm ya 

manlar alayım Kocaelinde bulu- saat sonra dönmek mecburly 
yordu. lıtanbu!a yakındık. kırk deyim. Bir dakika seni ıörm 

geldim. lzmıtteyfm bana yaz OD 
sekiz saat izin aldım gizlice lıtan- deli gibi 6pQp evden çıktım •• 
bula gelip Selmayı bulmak, onun 
iki ıenelik hasretini bu az zaman
da gidermek istiyordum. 

İatanbula bir yabancı gibi gel
dim; O ne kadar defitmltti· Sul
tan idaresinin ~endeleri itillf or
dularına köpek gibi hizmet edi
yorlardı. 

- Sonra diye tordum. 

- Sonrası bu o ıeceyl sarb 
geçirdim ertesi gGn döndilm. 

- ya Selma. 

- Bana bir cok yazdı ama 
cevap vermedim o bence 6lmO 

Sait M uhillin ..... 
Muhiddin Bey 

Vali ve kili iki ay mezuniyet 
aldı 

lstanbul Tali vekili Muhiddin 
B. Dahiliye veklletinden iki ay 
mezuniyet almııtır. Muhiddin B. 
bu mezuniyetini Avrupada ıeçire
cektir. Muhiddin B. mezuniyetini 
istirahat için almıttır. Elyevın 
Ankara.da bulunan Muhiddin B. 
hu g\in tebrimize aelecektir. --· ... ~ · ·~ı ............ ~ı--

İngiliz lirası 
Diin lnıiliz lirası 1025 kurut 

80 parada açılmıı 1027 kurut 10 
paraya kadar çıktıktan sonra 1026 
kuruı 30 parada kapanmıttır. 

Borsa komisu vekili Hasan 
Bey: 

- Bu gün muamele az ve 
bir az duraun oldu, demitUr. 

~"-
Vefat 

Erklnı Harbiyet Umumiye 
relıl sabıkı Zeki patanın henİıt
resl, Şehremaneti Memurin mü
dürü Samih Beyin kayın validesi 
ve Jandarma Yüzbatısı Fuat B. 
ile Sandal bedestanı muhaıebecill 
Avni Beyin valideleri, Miiteka
İdinl Omerayı Askeriyeden MGs-
lim Sıtkı Beyin refikaları Hali~ 
Hanımefendi diin vefat etmittlr. 
Cenazesi aile makberi olan Ba-

j 

kırkoy kabristanına defnedilmitllr. 
Rahmetullab 

Evkaf ta 
Evkafın ilga edilecefi babe" 

lerine allkadarlar dofru nQ& 
bakmamaktadır. Y alnı~ mtı 
velliler tarafından idare edile• 
vakıfların ilgası geçenlerde Be1"' 
çikadan celbedilen müteha111 
raporu üzerine yeni bir llyib 
fi)Zar edilmektedir. 

- e.a-. z 

Balık avcılğı 
Ruslann son zamanlarda )'1111 

bahtı avcılıfına ehemmiyet Ye 

meleri herine Ticaret odası da b 
hususta bazı tetkikata ılritmltU 
Yunus bahfınm en fazla yafın 
derisinden, hayvanin ııdası 
gübre olmasmdan istifade edilme 
tedir. 

Ticaret odası bu hususta R 
manya konsoloıluiundan Rom 
yanın bize pek llA mahreç ola 
hakkında bir rapor almııbr. 

Hatta bu rapora nazaran R 
manyacla ecnebi yunus balık yaJ 
rlle rekabet etmek mbıkln 
caktır. 

Bir kaza 



'1 ıu-1aa1 YARIN 

r--:-:--.. -,, ~ Y ARINın hazırlıkları ~-~ 

1-.. ~~~.'!~?~!:!. ... J 1 Yeni eserler--Cazip mevzular 1 
Sokaklarımız 

Bir kariimi= yazmor: 

Ortaköyde ve civarındald 

Jollar ıayet berbattır. Hele ma
halle aralarını hl ç zikretmemek 
daha dotru., Çünkü bu ıokaklara 
tehir aokqı demek f çin bl:ı tahlt 
llznn. 

Eleictrfk iti derıenlz berbat. Ge
celeJbı burada ki mahallerden 
leçn.eie inıan korkar. Bu itlerle 
111 .. ful olan makamatın nazan 
cllkkartıni celbetmenizl rica ederim. 

Ortaköyden 
M.N 

Tramvaydan şikayet 
Bir knriimizin söyledikleri: 

Don karilerlmizden birinden 
bir mektup aldık. Kartimlz çok 
Haldı olarak otomobi 1 ve traın
•aylardan ıtL.lyet ediyor. Mek
tubunu aynen neırediyoruz: 

.. Akıam Gstü yedide ııten 
c;ıkıyerum. Sirkeci tramvay tevak
kuf mahalline gelinceye kadar 
otomobillerin zifoıundan sanki 
lcanallzaıyon çukuruna dotmOt bir 
Taziyet alıyorum, zorhalle tram
'Y&ya biniyorum. ..Tramvay da 
allabın bir belası,, lnaan paıtırma 
ll'bl Jamyauı oldujuna mı yanım 
Jokaa tramvay memurlanndan 
Jedllf zıJgıtamı yan11n. 

Geçen atın elektrik ıtrkeUne 
bf.rtey için gitmlftlm, ıtrkette 
cltr l&-.ba nazan dlkkaUnl celbetti. 
Bu 1&9haDm maali tudur: "Esba
bı meeallhln itlerini derhal teavi
J• Ye kendilerine ıuretl nezaket
le muamel• edllmeıt,, yazılı tdi. 

Acaba tramvay tirkeUde tram· 
YaJlann içine böyle birer livha koy
• belki memurlarını biraz daha 

Gazeteniz ile trQaYay tlrke
tbat lrtat etmenizi reca ederim 
lflrmetlertm efendim. 

Karilerlntzclen 
Reeaı --· 1 ••• ._. .... .._._ .. ___________ _ 

Cemiyeti Akvam 
TGrldyenln cemlyeU Ak-.ama 

11nneet baa de-.letler tarafından 
teklif olunmuıtur. Bu devletle
rin ta-.._.tuna ratmea Tjlrkl7e 
bGyGk devlet1erle mCllaYi teral~ 
tabi tutulma•• cemt7eU Alnama 
gtrmiyecektlr. 

. - --~-- . . 1 Gazetemiz karilerine t?kdim için çok cazip! 
e mevzular üzerinde yenı eserler hazırlamıştır. i 
: -·~~<-- • 
<il Karllerimlzln yükaek raibet ve teveccilhil karııımda • 1 
! birçok miltkiillert yenmek hususunda artan kuvvet ve ceıa- dJ 
•• retfmfz, bizi herg(bı dtınden biraz daha fazla çalıtmala tepik • 

1 ~~ilerimiz. rARINm m•mfeket mes'efeleri elrafmılaki me~suk. :

1 hıısust haberlerini bundan sonra da mımtazcıman daha fözld bır ~e-
kilde sahifelerinıizde bulacuklarcltr. J 

Bundan batka, haftanın muhtelif ifinlertnde, ayrı ayrı 
bahislerin letklkıue hasredeceğimiz ıahifeler, karflerimlzl 
azami tekilde memnun edecektir. 

Bu ıahlfelerl açarken gayemiz tU olacakbr : munhaııran 
memleket-. ve halka hizmet .•. 

Bu itibarlddtr ki sahifelerimizdt uçık saçık u.~imler yuint bir 
ekmek mes'eleıi yöriiliirıe, daim tlJlJelkilt l'in tura/tarları bizi mazur 
görmeli ve -e!Jer bir nokıun telttkki ediyorlarsa - bunu da yaytmi-

• :irı samimiyetine ba!Jıılamalıci rlar . • 

· Gazetemiz, yeni edebiyat ıençllflnl memlekete tanıtmak 
için bir de edebiyat gdnft lhtaıına karar vermittlr. 

YARIN tab:-ir alleıi bu naçiz meaalılnl muhterem karlle
rlne bildirirken, tunu da kendilerinden ricaya karar •ermitUr. 

Gaztltnıizin daha 2İ~aıle ~zin olması içi.n ne dlııinıiyorıunu;? 
~zıılarmız bizi ra~bdlniz kadar t.,vik v~ t~çi edecektir. , ........................... ~. 

Sinop C. Müddei Umumiliğinden : 
Sinop Haplıhaneılnfn 1-1-930 tarihinden itibaren 13 Mayıı 

gayeıfne kadar ekmek ihtiyacı ıeraltl atiye datreılnde 23-12-29 
tarihinden itibaren YiRMi BiR atın müddetle ve kapalı zarf u
ıulile müaakaaaya konulmuttur. 

Yevmi alınacak ekmek adedi asgari dört y(iz olmak ve bun
dan fazlasını talebe hapishane müdürü mezun bulunmak ve nok
san talep eyledlil takdirde müteahhit tarafından bir gillıa itiraz 
varit olmamak ve ekmeğin Samsun ve Boyabat d(lz kırmasından 
mamul ve her danesi <içyüz dirh~m olmaıı li.zımdır: 

Taliplerin 864 liralık te'minatı muvakkataları tekltfnamelerlle 
birlikte 12-1-930 Pazar günü ıaat 15 e kadar İhale komisyonu
na tevdi etmeleri ıarttır. Bu saattan ıonra vuku bulacak tevdiat 
kabul edllmiyecektir. 

ihale Adliye V eklleti celtleıinden badel istizan icra edilecek 
ve cevap viirudına defin mOteabhidin teabbiidü bakı kalacakbr. 
Daha fazla maldmat ve tartnameyi g6rmek lstlyenlertn dairel hn
k4mette m6tetekkll Haplıbane Komiıyonuna müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Btl' ntl'NKu HAVA~ 5 Hacı Arif zade 5 
Dün azami hararet 1 O as- 1 

1
. "] H kk •ı 

• smaı a ı gan 4 idi. Riizglr ekseri- : b I I 1 
1 • Tayyare i et eri ve • yet epoyraı eıecektir.Bu gün • 1 b • 

h : umum gazete er aytl : ava kapalı olacaktır. • . N 68 dük.ıı. • 
• Çartıkapı • a.n • 
=•••••••••••••••••••••••m•• .. • 

.. 
BUYUK 

TAYYARE PİYANKOSU 
• 

YEDİNCİ TERTil:> AL TiNCi KEŞİDE 
J J KANUNUSANi 1929 

Büyük ikramiye : 

200,000 liradır 
.Avrıca: 

ol 

OPEliTÖB 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

İstiklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 
Suriye hon No: 8. 

Telefon: Bt y : 1615 

T amanıile tekemmıil elnıH 

y AZl MAKINASl 

. bülduneUnln dahi takdir ve 
Fransa na K.APPEL dtr. 

tercih ettigi maki if - Her ciheti 
H fif metin ve zar 

a ' tak itle ıabhr. teahhlt ve olunur' ı 
Tilrklye yeglne ummnı acentetl 

y ŞID rkyan ı.tanbul Sadı~ han 31-33 
.............. ~ •• ~9t4MMMl91 .. 9W• 
ltanahmet icra memurlu- J olanlann .yeYJDI mesk6rda ma· 

Su 1 hallinde mem111'11 mahaul1laa 
tundan d -• mahk4munbdıin müracaat eylemeleri llln olaar. BJr e,,... tahb 

1aUfaaı ammında 
temini filruhtu mukarrer 
hacze ahnıp t 

1 
bakkaUyenln 

b luan em ea 
u ·--'Lfa miaadll pazar-20-1-910 ıanu e 

il eaat 11 de yeni poıta
teıl ,on d Ananyadl bamnda 
ne cıvann a azıhanede bllmilza-
1 numaralı y d talip 

Ali Ekber 
Tayyare biletleri Ye kırtul,e 

Umum ıuete baJU 
Çemberlltat clnnnda 

N. 2 dakln 

a milyonluk tütün yandı 
Haıköydeki yangın eınaıında 

köylü benkaıına ait olan 700,000 
kilo Ultün yanmııtır. yanan tütiln
lertn kı,meti 3,000,000 le-.adır. 
Tahkikat denm eımektedlr. 

yede faruht eclilecelfn en --. - ı 

_ç_ı_R_A __ ._c.;;:.-.:.:A:.;.N:....-~S!!A~R~A!..Y!.!.ı .!B!.!A!..:S~~~~! T~RİKASI g ALi SUAVİ Hadisesi~ Muharriri : AYHAN 

Romanyada sui kastlar 
Bnkret, 6 

Geçenlerde BGkreı eksperesl 
raylerl ilzerinde bomba bulunmuı-
tur. Yıl batı miinaaebeUle Bra
.,.,.... pek azak olmıyan Kana 
ltu7ommcla bir bomba daha 
bulumauftur. Yapılan tetklnat 
tan beriki bombanın da ayni ıiı
temde oldutu anlaıılımıbr. Suı 
kastın kimler tarafından yapılmak 
lıtendtll hakkmcla kat'ı bir delil 
olup olmadıfl gizli tutumakWlır. 

Bulgaristanda kış 
Bulyaristwıdcm ya:ılıyor: 

Geçen haftanın içinde Bulga
rlatanın bertarafında fazla miktar
da kar yapıııbr. Bilha11a cenubi 
Bulaarfıtanın Meıta-.li ıancarında 
IDOnakallt mlnkau olnn11, otomo
'bll, ha)"'Yan "Ye araba ile nakliyat 
Japwlama11llfbr. Birçok kaeabalar
tla telefon ft telaraf muheberab 

tmGnkatt oı..aıtur. 

(BAKOS Ra~~ 
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d -Tevek~eltü allllah ! Diye mıraldanaraktan çaVUtun önüne 
ilttü. Muhal Al k dil Al k p ız Yana Patanın odaıına gir er· yana 
ata bu itte çok ~rnazlık etmfttl· Hocanın bazı ıert meı' eleler 

iç~ SüleYman Paıa. ile IÖriltt(lfQn6 Seraıker SeJDfh Pataya hl
ta eD kısa bir Raporla tesbft ebnlttl. Fakat bu Raporu, her ıh
Umkale kartı hazırlamıtb. Yoksa Serasker Samih Pataya verece deflldi, 

?Eğer 1 Ierde bir ıakatbk filan olur da kenbıuoe aen görmecliD 
mi . diye soracak olurlarıa, o zaman : - Nasıl ,armedfm efen
dim. Hatta Rapor da Yazmıttım. Fakat naıılaa oıiiıvette balbı
de kalmıı, makamına tevdi edllememtı ! Di ecek meıultyetten 
kurtulacaktı. Y 

Al yanak Paıa. Hoca efendinin odaya lirdf;ıoJ gorilnce, yaz-
makta olduğu Raporu bırakarak ç -'- ıordu • 

a vuıun Yanına- • 
:: Nasıl Efendi Hazretleri, Devletlü Muıtr Paıa Hazretleri 

biltun varlarını yoklarını vakıf etnıek mi lıttyorlar ? 
Kazım efendi tabi'i 0 kadar gabi bir adam değildi . Muhafı

zın çavutun yanında va.kıfdan filandan bahıetmeslnln sebeple
r ini anlayıvermişti , Al yanak Pata ilerde çavuıu pbit tutarak 
mesuliyetten kurtulmanın kapısını yapıyordu. Ki.zım efend! g6-
lerekten; 

- Allah(i a 'leın öyle bayırlı btr tepbbilı olacak ! Malumu 
saadetiniz ifta11 yedı tktidanmızda delil,. D&lnfze mflaaade ! 

Deyip Yakayı sıyırmak istedi. Al yanak Pata · 6erde çavuıu·; 
na, Hoca efendlJi ıelametlemeılnl emretU. Kbmı efendi de 
tatlılıkla çılup gitti. Beyazttten bir kira arabaahıa bindi. Doiru 
Cerrah Pqayı tuttu. Kleantl ile arkaclaıları, Evkaf milkabele-
dıi Aziz beyin evinde Hocayı bekll,.orlanla: ' 
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Stileyman Paıa bir an içinde bJr çok feyler dGıüıunliıtü : 
Kizı Hocayı Damat Malurıut P&flf ma 16nderl1ordu ? 

yoksa ~ap oturdufu yerden ayala kallnnıı, kapıya dotrfl 
Snleymant"" Hoca Klzım efendi korku içinde telq ederek ka-
yBrilmiit u : _.. ha d J _ 
pıdan içeriye yanm yamal.- atrAli. Da ziya e gırmele ceaa· 
ret edemedi. Yavatca : 

.. p Pa-- Yann millet ılzl buradan gelip kurtaracak· - ata, r-•• 

Lakin ıtzde onlar geldiil zaman toplandıkları kapuua yam· 
br. k d -'tmeie muktazi kuvvet ve tedbiri aarfederek kenna a ar •• 
lertle blrletmeie gaJret edlalz. Onların idare ve komandanla
rını öbdenize alınız! " Diye f11ladı. 

Süleyman Paıa Kazım Hocrnın Damat Mahmut Pata tara· 
fından gönderildllinl zannederken, baın bqka teJlerclen halıı
etmesi üzerine ıaıırmıt, batı dönmeğe, kulakları oluldamıya 
baılamııtı . Süleyman Paıa H~canın AbdAlhamidhı adamlan la-

f d mahsuı kendisine gonderildiğini zannediyordu. Netera ın an 
kim evvelki gün de Turhan ıelmemiı miydi? Demek AbdOlbamlt 
Şiileyman Papyı Divanı Harpte ınah'küm edemiyecelfnl anla-

bileye aapmıt, Patayı türlü türlü deılıelerle 6lclflrmele yınca , 
kalklflDll oluyordu. 

Hoca Kizun efendi Süleyman Patanın : 
-Pek ala . • Arkadaılara aelam söyleyiniz. Ben ......_, 

milletin gelclilfni görür g6rmez burldan çakar onlara dtlhak et
le çalııırım .. Diyecefinl sanıyordu. 

me 56leyman Paıa Hocaya bir ıey sormayı bile aldana ıeUrme· 
mtftl· Şaıkınbk içinde heyecanla, ıu aöderi 16Jledl ı 

9 - Hoca. ıen nelerdaıı bahıedlyoman ? Mtllet ldııodlr • Beni 
buradan kurtaracak olanlar kimlerdir 7 
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şen ve daima sıhhatli gezenıer Bilecik rakısı icenıerdır 
~~~~~gm~~~~~~~~~gm~~~:g@~~·~~~~~~~~ 

FORT KAMYONETİ SATILMASI 
Tütün inhisarı umum 

müdürlüğünden : 
idarenin Azapkapı1lmbarında mevcut bir adet müstamel fort kam

yoneti pazarlıkla 13 - 1 / 930 pazartesi gilnü ıatılacaiından taliple-

İÇİLECEK .RAKI Seyrisefain -.Merkez acentasi: Galat• 
Köprü başında: Beyoğiu 239'l· 
Şube acantası : Mahmudiye 
hanı altında İstanbul 27 40 

rin hu~n~~~abm~neU~rm~~re~~imu~~aud ~------------------------~ 
11 de yüzde 7 ,5 teminatı muvakkatelerile Gala tada mübayaat ko- Ayvalık sür'at postası 
miıyonunda bulunmaları . 

L:evazımı kırtasiye mübayaası : 
Tütün idaresi umum ınüdürlüğünden 

İdare i~ln ahnaçak 69 kalem levazımı kırtasiye için kapalı zarf
la 30 - 12 - 929 tarihinde verilen fiatlar haddi layıkla görülmediiin
den tenzilatlı tekliflerin kapalı zarfla olarak 13 - l - 930 pazartesi 
günü saat 10.30 a kadar Galatada mübayaat komisyonuna tevdi 
etmeleri. 

,~~~~~···· .... ~·· 
t FELE~~1ENK BAHRJ ~EFiT t 
t B ,' N K ;\ S 1 ı 
,A. Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1, 125,000,00CJ 

'T ihtiyat akçe,ı: 3,000'000 

~ İstanbul merkezi: Galata kara köy palaıt.a. t 
A. İstanbul ıubesi : Yeni poıtahane ittlsaHnde Alalemci + 
T lıan. Her türlü Banka muamelltı icra ve kasalar icar • 

~ .............. . 
Gümrükler ur,1um müdürlüğünden: 

ı - Umum müdürlük binasının cümle kapısında mevcut pilana 
tevfikan inşa ettirilecek lastiklik bedeli ke~fi olan 400 lira üzerinden 20 
güıı müddetle ve ınümıkasai aleniye münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameler Gümrükler Umum Müdürlüğü Levazım Müdürlü-

ğünden alınabilir- . 
3 - Talipler yüzde )edi buçuk temü1at akçesi bulunan 30 lırayı 

hamilen l 1 kanunsni 930 tarihine müsadif cumartesi günü saat 1-4 de 
Umum .Müdürlükle müteşekkil mübayıa krmıisyonuna müracaatları 

•A..-.....~ .......... ~ ... ·~....1. ........ • •• !t.•••! .. ~#.6..~.:~: .. : .. : .. : .. : .. :..:•<•1 ..... ~ .............. ~~· ... ~ ........... -... ~~ 

t OSMANLI BANKASI :i: 

iı SERMAYESİ : 10,000,000 inı,rifo: lirası i 
istanbul açentellği - Telefon: lstanbul 1948 ... .... 
Beyoğlu dairesi - Telefon ,Beyoğlu 130.3 .!,. 

+ Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya .. -._. 
ı hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. .~. 
+ Türkiye cümhuriyetinin baılıca ıehirlerine ve memaliki ~F + ecnebfyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf .... 
• emirnameleri irıalib. •!• 
...... ;..:..:..: .. :•<M: .. : .. :..: .. :..: .. >·: .. : .. : .. : .. : .. : .. :•<••:.C··:• 

-·-:-.~ .... _-......... ~·r-·~~ - -- - ·- ---· --- - ·. '•' 

SELANIK BANKASI 
1888 de teıis edtlmitJir 
Merkezi umumt. lıtaolml 

SERMAYA!I 30,000,000 FRANK 

1'ÜRKIYE ŞUBELERİ 

Galata, lıtanbui, lzmlr, Samsu1?., Adana, menin. 

)'uannistan Şubeleri : Sellntk, Atina, K~v&la. 
Her türlü banka muamelA.tı, itibar mektupları, her nevi 

akçe ÜZerlnden heıabatı cariye, çek muamelatı. 

(.) 
• (t 
• 
' • 

(MERSiN) vapuru 7 kinuD" 
sanı salı l 7 de Sirkeci rıbb

nıındaıı hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçiikkuyu, Edre
mit, Burhaniye, Ayvalıi• gi
decek ve dönüıte mezkdr lske· 
lelerle birlikte Altın olufa uf
ra yarak gelec-ektfr. Gelibolu 
için yalnız yolcu alınır, yük 
alınmaz. 

Trabzon ikinci postsı 
( ANKARA ) vapuru 9 Ka-

nunusani Perşembe akşamı 

<Jalata rıhtımından hart:ketle 
Zonguldak, 1ııebolu, Sinop, Sam· 
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire· 

..... ••!••!••! .. :••!•••••• ... • ... ••• .. •• .. ••~•• ........... °. .......... ~ .................... ~ .. !.. ... +. ........... ....__._ ~ıııı, Trabzon, Hizeye gidecek . . . . ....... ~ ...... ~ ........ -........ .. •i• • ~· ve Of, Trahzon, Po1alane, GirP.· 

:~ ÜSKÜDAR BANı<ASI 'iı• cıoıı, Ordu, Fat.a, Samsun, Si-
...._., ııop. lineholuya uğrıyarak ğele· 
•!• 100,000 LffiA SERlv.IA YELİ TÜRK *-r..cll'!,k'Jf!t

11
ir. _______ _ 

~i· . . • ~ı• ANONIM SIRKETİ .. ~. 
... Es f d t. •!• . na ı himaye maksa ile tcŞekkül etmiş milli bir mües- J; 
~i• sisedır. Müsait şeraitle tcdiyat kabul eder ve mutedil faizle ._ı. 
~ı.• ik1·azatta bulunur. ~. 
~ı• Merkezi: Usküdarda iskele kurbnnda .,ı. 
~l Tel. K<!dıkoy :590 .. ~. 

:ı:..:..: .. )'...:..:.+•++<· .t 
•••9.$.-.••••••>++•~ ............ 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Sermıyesı: Tamamen tediye edilmi~ 4,000,000 Türk lirası 

~lerkezi unıumi : ANKARA 
ŞUBELER: 

Ankara Adana Ayvalık 
Istanbul Trabzou Zonguldak 
Bursa Balıkesir l{ayseri ı· I 
Iznıir Gireson ~1er5in Bir senedenberi piyasay 

i Sarnsun E<lren1it ı . 
BOTON BANKA MUAMELATI y APILIR gelmıyen 

... ~~~ .. 9Se§•SaeeSSSS9SSS• ile çiçek çayları gelmişti 
ee~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-=--

Romanın1zı kesiniz ve kitap gibi katladıktan sonra okumayı unutmayınız 
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Babı Seraskeri dahilinde bu kadar Asker varken, benim on· 
lanıı ellerinden silkinip kurtularak çıkmaklığımı ve : Millet de
diifn adamlarla birleımekliilmi tasavvur cinnettir, muhaldır. Şu 
odadan dıprıya bir adım a\,mam. Ve çıkmak artusunu da gös
termem. Efendi, efendi •. Ben burada ancak kendi derdimle oi-
1'8.fıyorum. 

Rica ederim gidiniz ve baııma baıka bir bela daha davet et
lll•Jinlz ! 

Hoc!l Kazım efendi heli kapı arabfında duruyor, Süley
man Paıaya emniyet telklm etmek iıttyordu. Suleyman Paıaya 
ıellnce : o da Hocanın teklifinden bir ıeyler anlıyamamııtı : Bu 
Hocaıaın kendisine bir fenalık etmek tıtlyeceğine aıla ihtimal 
Vermiyordu. Ç5nkfl Hoca KAzun efendi, Süleyman Papnın pek 
aamtmt doatlari olan Damat Mahmut ve sabık Maliye Nazırı Yu
ıuf Paı-lann adamlan idi. Böyle bir zattan Süleyman Papya 
kötiil(ik ı•lnııyeceii de ıupheslzdl. Şu halde ? , · 

Yoksa Yusuf ve Mahmut Patalar Sultan Hamit aleyhine ye
ni bir terUha.ta mı girmlılercli ? Acaba Sultan Hamidln tetvikile 
SGleyman Pqa ıon bir tecrübeden mi geçiriliyordu ? 

Tabii SüleJID&n Paıa iç yüzüntl btlmedlii için ne kGküm 
verecettnı bllenıtyordu. Evvel, öyle mi b6jle mi'? Kazım efendi 
kapı arahtından tekrar fısıldadı : 

- Beni dinleyiniz p'qam. Sizin de mllletin de hakkında iyi 
olacaktır. Dedi, 

Süleyman Pap mahpuı bulunduğu yerden böyle kariıık it
lere gtrmeit ..ta muvafık bulmıyordu. [ier yeni bir hareket 
olacaksa, vanm onlar yapaınlar, neden berıeye kendisini karıı-
bnyorlardı. Feliket zamanında da biri de fU adamcıfazın hali 
ae olacak diye dOpbnnemfıU. 
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SüleYman Paıa Hoca KAzım efendiye arkasını döndii : 
-Haydi efendi gidiniz. Ben son sözibnii söyledim. Ôyle ıey· 

lerle ahı veritlm yoktur, cevabını verdi. Heca sordu : 
- lytce düıündünüz Diü Paıam '! 
-lytce dütünd6m. 
-Son ce'\'abınız bu mudur '? 
-Evvel, ıon ve kat'i •.• 
-Allahaısınarladık Paıam. Bu hakirinlz vazifemi yaptım. 

Artık •izlere alem ! 
Hoca Kazım efendi Siileyman Paıanın kapısını kapıyarak 

geriye dönınOttü. Arbk Bayazıt n:.eydanına gidecek, oradan bir 
arabaya blnlP Cerrah Papda Aziz beyin evine koıacaktı! 

Fakat Hoca lıtanbul muhafızı merdivenlerine ayaiını basar 
basmaz, udından kolunun ııkı sıkı tutuldufanu hissetti. Aman 
yoksa Klzım efendiyi tevkif mi ediyorlardı 7 Hoca hem boı bu
lumnuı, hem de korkmuıtu. Heyecanla baktı. Ardına d6ndG-
16 :r.aman lsıanbul muhafızı Al )'~nak Patanın percle çavuıunu 
s6rdü. Artık KbUD efendinin tüpbesl kabnamıttı : Al yanak 
Pata kahpelik etnıiı, Hocanın Süleyman Pap ile görilımealne 
müsaade etUkten sonra KAzun efendiyi tevkife kalkıııyorclu. 

KAzım efendi korku ve endite içinde perde ça vuıunun ytızü
ne bakmııtı. Çavuıun, yavaıca: 

-Buyurun, Kumandan Pata cenabınızı iıtlyor ! Dediğtnl 
ltltU. 

- Beni mi evlat '? Diye kekeledi. 
Çavuı batını ıalladı: 
-Evyet ılzi ! 
Kizım efendi korku içinde : 

ZAYİ 
Nüfuı tezkeremi kaybetUlll• 

yenlılnl çlkartacafımdan hQkınO 

kalmadıtını ilin ederim. 
llaycml K dlip Sinatl 

111 cı/uıll esi ml ~ 
ı\llMBT 

Beyazltte tramvay m~mcı. 
N. 153 dükkAnda tayyare 

blletletlerl, kırtasiye ve 
umum gazeteler bayii 

• 

Ali Ekber 
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