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e eisinin te lstanbul Nüfusu Dört 
Arttı yahatleri Çok Parlak Oldu Senede 300 · Bin 

• - Nüfus Cetvellerine Göre lstanbulun 
"Dost franın Büyük Hükümdarı En Kalabalık Yeri Fatih Semtidir 

Şelıinşalı Hz. nin Ziyaretleri a.,0;~6:: ~u i::! = -~nı::~!-: .. :"::' .... "::': 
Cf. llı l ~ mecliıinde yeni bir lwnm llyiha· Jekette her aene birçok llllalere 

,,,a Ü 1cüsiine yalı.siget Vermiştir,, :i.".t ~.mtt'!:";:: =: =:. •.= 

IH,luı 6lr •dut••• 
rerek aevıilerindea •Gtt•ek he
yecanlar yaratmalarına ....ı olu 
hodglm fUUllUZ aİJU•tr.illa sa
ka enkua Dzeriacfe IUlla n ID!o 
aük lsJa nimet olan 1..ı wr 

( 0....1 lael .,..., 

Safranbolu {HUIUll) - Kazaya 
Ud aaat muafede YlaGlc kayll 
halla derla bir uykuda ile• bir 
hır11z ırupu, eneldea lcutircliii 
evlere perek bulan aoymaı ve 
ıeceleyin yine klmH farlcetmek
ıizin firar yoluna tabnuttur. So
yulan evler Ka.tltll All, katıra 
Salih, Çullu Abdallala, 0.ıekiı 
Ali ve Ômer ojla Şakir Ef. lerin 
evleridir. Ev ıabipleri, aoygunun 
ancak erteal Abah uykudan 
ayandıklan zaman farkına var
mlflar ve derhal icap eden ma
kamlar vaziyetten haberdar edi). 
mittir. Jandarma onb&flll Necip 
Ef.nin kumandua albnda takibe 
çakaralaa bir müfreze, iki p iki 
ıece pyntli bir arqtırmadaa 
ıoma bınazhğı yapanlan, çaldık
lan qyalarla beraber meydana 
çıkarmıt ve yakallllDlfbr. Banlar 
Safraabolunun dart aaat ateılnde 
Barmlk, Bantçılar, Kayadlbl 
k&jlerlllMn Kaulak otlu Emin, 
Pehlivan Ahmet •• iki arkaclap
clrr. Clmleli Ad11Je1• teell• ............ 

ılrtbdr bir derecede nllfuı artı- cadele ilim Diabetiai bir hayli 
.. oldapnu ı&ylecli ve ili hayırh eklilhnittir. Diter taraftaa eocak 
Mll..t • ill•• etli: llllmlala de ebihn• ft Mllaeua 

.. _ 1927 ıenuinde 14 buçuk doğum adedinin artmua da nOfuı 
milyon olan nllfusumuı buglln on tezayGdGnü temin eden nbepler 
akiz mUyonu geçmektedir . ., araıındadır. 

Demek oluyor ki Tllrkiye nG-
fuaa yedi tene içinde dlrt milyon Bütün memlekete ait olan d6rt 
sibi ytıkaek bir artma nis eti ka· milyon kişilik artmamn l.tanbul 
anmııbr. Nofus arbmmda mü- (Devamı 9 uncu HJfada) 

lzmir Çiftçisinin Yüzünü 
Güldürmek için •• 

Bu sene Sabı Ve İhracat işlerinde 
Çok Hesaplı Ve Tedbi_rli Pavranddı 

lzmlr4e Se,dllc&,tl• 6lr tilin terla.ının , .. ı ... Mıııı 
lzmir, 22 (Huauıt) - TOttla ebperlerln de] Ôdemif mıntaka-

latihıal mevlİml plminde iyi bJr 11aa hareket ettijbal haber 
tuadlften istifade ederek Kara- alllllftlm. 
batlar S.ydik6y Cumaovaa, Kumpanyalar bu MDeld mala-
Bulaur~a titan 'minta'-al da ıulG teıbite ıfderlerbn, benim • a ana ...LI!~ tak , __ _._,_. 
mahıull tarlada girmek imkinmı ı•ı:w •. m 1D1D a1U11111U tlttlm 

tarlaJannda da EjeJ mıntakaa 
el~• etmif bulunuyorum. Eaaaen biriaci ·raat mlfettlfl Z&lattl BeJ 
iki p enel buradan hareket mabadn yetifm• ve bllylme 
ederkea bir imam ecaebl ttlttln ifleriai tetkik etmekle m..,..ı 
bmpu7alan ebperl..W. AJdü. 11.a....,or. 

Wr.... (D .. s·' , __ ..,...•) 



( Ha·lkın ;Sesi) 

Ankara 
Müzakereleri 
Münasebet ile 

Nafıa Vekiletile İstanbul Tram
ny ve Elektrik Şirketi arasında 
devam eden müzakereler, Naba 
Vek&letiııiu bir teklifini firket 
kabul etmediği için dnrmuş. Bo 
teklif ıadur ı Bilet ve elektrik 
iiaretlerini teıbit için Ticaret 
Odasının hayat pahalılığı cet
Yellvini esu tatmak.. Şirketin 
kabul etmek istemediği bu teklif 
kar§ıamda halkımızın dti§Unceleri 
ıudur: 

İbrahim Bey (Binbirdirek Fazbpaıa 
eadde8i 25 ) - Sultanlar devrinde 
timt"ndifercilik ıaıritOrk unsurlara 
ıökten zembille iamit bir 1an'at 
aimetl olarak telikki edilir, Türkler 
tmendiferci olamazlar denirdi. Umumi 
harpte bathyan milü flmendifercilik 
~amanla lnkitaf etti ye bugGn tam 
manaaile timendifercl olduk. Pekili 
tramvaycı da olabiliriz. Nafıa Veki· 
!etinin Tramvay Şirketinden istediği 
en hakh ve en b111it ıeylerin yapıl
maması bizi dütündGrllyor. Devlet 
bütiln mali itlerini Ticaret Odasının 
hayat pabahlıtı cet.ellerine istinat 
ettirirken tirketin bu esası kabul 
etmemen bir neYi kapiUUisyoadur. 

* İlyas Bey (Divanyolu Akın perukat 
ınlonu) - l.tanbulda herıey ucuzladı. 
Hayat umumi harpten eVYelki tabii
Jijine dandü. Fakat nakil icretleri 
birtürlü inmedi. Gazetelerde okuyoruz: 
Devlet Demiryolları bile tarifelerinde 
her zaman tenzilat yapıyor. Temmuz
dan itibaren yiizde elli niabetinde 
yeni bir tenzilat yapacaktır. Amele 
6cretleri, kömllr fiatleri de düştüğü 

halde Tramny Şirketi bili biletleri 
ucuzlatmadı. Eİinden gelse yilkaelte
ceğe benziyor. Dünyanın ıu buhranlı 
zamanında hissedarlarına yiizde 18 
temettu datıhyormuf. Şimdi de Ti
caret Odannın bayat pahalıhğı cet
Yelini kabul etmiyormuf. Birçok 
müıkülleri halleden demir bazulu 
Nafıa Vekilimizden bu itin de keıı
tlrilip atılmatmı bekleriz. 

* Arif Bey ( Çemberlitaş kıraathane-
linde ) - Tramny Şirketi ıultanlar 
devrinde istediği gibi imza ettirditi 
mukavelenameaile Karun kadar zengin 
oldu. Şimdi bizim çok baait ve haklı 
dnalanmızı ve isteklerimizi bile 
kabule yanaımıyor. Bütün devlet ve 
millet lflerinde e .. a tutulan Ticaret 
Odaaının hayat pahalılığı cetvellerine 
itiraz ediyor. Bu, resmi bir müesıe
•enin hesaplarına bir nevi itimatsızlık 
demektir. Nafıa Veki.leti lozao mu
ahedesinin verdiği haklara dayanarak 
ıirket hakkında teşebbiiste buluna
cakmıf. Bu haber beni çok se.indirdi. 
Türkler pekali. tramvaycı olabilirler. 
En iyisi hükumet latanbul tramvayla• 
nnı sabn almalıdır. 

•• BabıhUmayun ,, Gazinosu 
Ayasofya arkasındaki Oçüncll 

Sutltanahmet çeşmesinin ilerisin· 
deki "Babıhümayun,, denilen ta
rihi kapının iki tarafı birer mez
bele halini almıfb. Belediye ve 
Devlet Matbaası tarafından bu
rada bir bahçe yapılmaktadır. 
Buraya zarif parmalflıklar konmllf 

• 
E 

Fakir Talebeye Yardım 
• 

Halkevi Bütçesinde içtimai Yardım 
.. Tahsisatı Azaltıldı 

Giini.in Tarihi 

içki Düşmanları 
Kongresi 

Yfrmfncl içki aleyhtarlan kongresi 
8nümüzdekl temmuzun otuzundan 
atustoaun üçüne kadar Londrada 
Vikont Aıtor'un riya1eti albnda top• 
lanacakbr. 

Bu kongrenin programı oldukça 
JGklGdGr. Dünyadaki içki aleyhtarlığı 
faaliyeti ııözden ııeçirildlkten sonra 
kalan günler zarfında dünyadaki içki 

Şehrimiz Halken, yeni mali sene girdiği için lstanbul Halkevi ıon bir ıene içinde, içtimai yardım aleybtarhtı faaliyetinin daha müsbet 
k bir neticeıe nrman için faydalı 

yakında yeni biltçesi ile ite baflıyacaktır. Halkevi tubesi vaııtasile yalnız, fakir talebeye yeme ver· beynelmilel anlatmalar için yeni ze· 
btıtçeainin eau varidabnı her aene Belediyenin ver- mek için (7100) lira sarfetmiıtir. Blltçenin hemen minler arathralacakbr. 
diği (30) bin lira teıkil etmektedir. Belediye b&t• Bçte biri yemek parasına gidince, diğer faaliyet Kastamonu PlyaaaSI 
çesi bugiinlerde Ankaradan tasdik edilip gelece- pbelerinde iş yapabilmek imkinlan azalmıştır. Kaatamonu, 21 - Bu haftaki teh-
ğinden, Halke'ri de parasını alacakbr. Halkevi yeni senede içtimai yardım ıubesi faı- rimiz piyaaaaı ıudun 

Aldığımız malumata göre Halkevi geçen sene Ekatra kendir 26, birinci 24, ikinci 
biraz sıkıntı çekmiştir. Bilhassa içtimai yardım faa- lmda ancak (20) talebeye yemek verebilecektir. 23, Gçilncü 20, yumurtanJD yüzü 125, 

hnda çok sarfiyat yapılmıştır. Öğrendiğimize göre Bütçe darbğı dolayısile daha fazla yardım yapıl- tereya~ 45, pirinç 23, butday birinci 
(30) bin lira b6tçeıi Ye (9) faaliyet tubesi bulunan masına i~kin görülememektedir. • 4.5, ikinci 3.5 tiftik 35 kuruıtur. 

Bir Rüşvetçi 
Randevucu Bir Madam 
Rüşvet Verirken Ttutuldu 

Ahlaki zabıta memurları ev
vellki gece Beyoğlunda Aynah
çeşmede bir aparhmanda rande
vuculuk eden Madam Eleni ismin· 
de bir kadını cürmümeşhut halin
de yakalamışlardır. Fakat Madam 
Elini zabıtanın elinden yakasını 
kurtarmak maksadile memurlara 
riitvet teklifine eli.ret göstermiş, 
bunun &zerine ikinci bir ctirmü· 
meşhut daha tertip edilmiştir. Ma
dam Eleni memurlara elli lira 
vermiş ve verirken de yakalan
mıştır. Randevucu madam bu iki 
cürmümeşhudun suçlusu olarak 
Adliyeye verilecektir. Kendilerine 
verilen rüşveti reddetmek ve rüş
vetçiyi yakalatmak hususunda 
vazifelerini iyice başaran bu me
murlar takdir edilmiştir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Sebze halinde oynamakta olan 
Adnan isminde bir çocuk düşerek 
yaralanm1ftır. 

>f Köprüye yanaşmakta olan 
Baara vapuru ile Neveser vapuru 
arasında kalan lımail isminde bir 
gemici hafif ıurette yaralan .. 
mışb. 

*Mahmut iıminde biri Sütlicede 
aşçı Akifi taı ile ba11ndan yara
lamışbr. 

lf. Nuri Efendi isminde biri 
bir hesap meaelesinden çıkan kav
ga neticesinde Tepebaşında Viyana 
lokantası garsonu Hansı tuzluk 
ile bafllldan yaralamışbr. 

Jf- Hüseyin ve oğlu sandalcı 
Osman güm ilk aandalcı11 Hak kıyı 
yaraladıklanndan yakaJanmışlardır. ...... -.... ··-········· .. ·-·---·····-·· .......... . 
Ye çiçekler dikilmiye bqlanmıftu. 
M&zeler ldareıi bu kapının lize
rindeki senit taraçayı da bir 
gazino INline çevirmek taıavvu
nındadır. 

- • Antep Fıstıkları 
Tayyare Ikt1sadi Plan Antep, 21 - Antep &ıtıtı .. 

üzOmlerimiz mevsim tehlikesini at-
VeraİSİ Ve Bir Porselen Fabrikası Ku- latmııtır. Fıstık rekoltesi 2150 ton 

0 ' rulmasına Karar Verildi tahmin edilmektedir. 

Bir Yanlışlık 
Tayyare resmi hakkındaki 

kanunun muvakkat maddesinde 
tayyare pullan basıbncıya kadar 
bu resmin, evrak damga pulu 
yapışhrılmak suretile alınacağı 
sarih bir ıürette gösterildiği hal· 
de birçok kimseterin ve hatta 
bazı memurların tayyare cemiyeti 
tarafmdan mektup zarfJan üzerine 
yapışbrılmak için posta gişelerine 
verilen (Tayyare iane fit!eri) ya· 
pıştırdıklan anlaşılmıştır. 

Bu şekilde tayyare resmi ve
rilmiş addedilmiyeceği için noksan 
pul yapııhranlar ceza verecek• 
}erdir. 

Boğaziçi 
Belediye Güzelleıtirme 

Faaliyetine Hararet 
Veriyor 

Boğaziçi sahillerine rağbeti 
arbrmak için belediye, Boğazdaki 

·belediye vaz!felerine bir kat daha 
ehemmiyet vermeyi kararlaşbr
'mışbr. Boğaziçindeki harap yol· 
lar tamir edilecek, bazı yerlere 
ağaçlar dikilecektir. Sarıyer ve 
Beykoz kaymakamlıklan Boğaz 
aabillerinin gtlzelleıtirUmesi için 
muntazam programla çalışacak
lardır. 

Şirketihayriye •• belediyenin 
himaye ve teıvikile, Adalarda 
olduğu gibi, Boğaziçinde de, 
Boğaz sahillerini giizelleştirme 
cemiyeti ismile bir cemiyet kurul· 
masa tasavvur edilmektedir. Eski· 
denberi Boğazda oturan bazı 
zavat bu işe teşebbüs etmişlerdir. 

ÇöpçUyU Yaralamış 
KaragUmrükte Etem is-

minde bir çöpcll Fethi ismine hi· 
rinin köpeğini zehirlemiş bundan 
muğber olan Fethinin arkadaşı 
Yaşar Etemi hafif aurete yarala
mıfbr. 

Aldığımız malftmata göre, ye· 
ni iktısadi plin tatbikatından 

olarak, K&tahyada btlytlk bir 
porselen fabrikası kurulması te
kerrür etmiştir. 

Bu fabrikanın inşaaboa dört 
ay kadar sonra başlanılacak ve 
935 senesi içerisinde bütün lesi~ 
satı tamamlanarak işleyecektir. 

Öğrendiğimize göre, Sumer 
Bank Umum Mlidürfi Nurullah 
Esat Beyin riyasetinde bulunan 

bir heyet, tetkikat yapmak üzere 
yakında Kütahyaya gidecektir. 

Eşyaları CötUrmuş 
KaragümrUkte oturan kömür• 

cti Ali Efendinin dostu Mukadder 
H. evden eşyalan alarak kaçmıı, 

fakat yakalanmıştır. 

Alman Markı 
Ve Ticaretimiz 

Son zamanlarda Alman markı· 
nın istikrarsız bir vaziyete girmeal 

ve bir hayli dOşmesi, tızllm, incir, 
fındık ve kuru meyva ihracatçı• 

lannı yakından alikadar etmiftir. 
ÇünkO, Almanyaya g6nderilen 

malların bedeli oraya vardıktan 

sonra alıcılar tarafından 6den

mektedir. Markm sukutu yiizlln• 

den sahlan mallann bedelleri 
tam olarak alınamamaktadır. Şeh
nmız ihracatçılanndan hazılan 
bu hususta, allkadarlara müra· 
caatta bulunmuflardır. 

iki El Atef Etmis 
Balatda kunduracı lsa isminde 

biri kendisinden alacağını isteyen 

aşçı Anastasm çırağı Mehmede 

tabanca Ue iki el ateı atmiı iıe 

de isabet ettirememİf ve yaka
lanımflır. 

Takas Yolsuzluğu 
Takas itlerinde suiistimal yaptık• 

)arı lddiaaile tevkif edilen 9 tilccu• 
•- hepsi de verilen tevkif kc.rarının 
•eri ahnmaaı ve muhakemelerinin 
serbest of arak yapılması için Sulta
nahmet birinci ıulh ceza mahkeme .. 
sine mUracaat etmiılerdL Bunlardan 
itiraz etmiyen yalnız M. Arman kal
mıttır. Hükmü veren mahkeme bü· 
tün itirazları tetkik etmif, bunlar 
hakkında itte alikafarma g6re bet 
bin lirada.o (35) bin liraya kadar ke· 
fa)et vermek suretile tahliye kararı 
Yermişti. Suçlular bu karar hakkında 
da ağır cezaya müracaat ettiler. Ağır 
ceza mahkemesi gümrükteki tahkik 
heyetinden do•yeleri i•temi~tir. Bugiln 
dosyalar gelirse ka,..,ıaı verecektir. 

Acenteler Hakkında 
Bazı seyyah acentelerinin l.tanbula 

gelen .eyyahları mDzelere gete--.dili 
leri, yalnız Bizans eserlerini göster
diklerini yazmıfbk. Müzeler idaresi-

. nin belediye lkhııat müdürlüğüne 

yaptığı tiklyet Gzerine belediye tah· 
kikata batlamıtbr. Seyyahlara Türk 
eıerlerlnl göstermiyen verrGrk harmnı 
tanıtmak iatemiyen bu acenteler 
t .. bit edilmektedir. Haklannda ka• 
nuni takıbat ~apılacakhr. 

Liman ,,,.keti 
Liman Şirketinin btlkômeto 

intikali hakkında yeni kabul edi
len kanun mucibince latanbul 
Liman Şirketi yakında tasfiye 
olunarak hüküm ete geçecektir. 
ileride nhbmlar ela bükümete 
geçecektir. 

Mali 
Teşkilat 

Şehrimizde olduğu gibi Adana 
Maliye teıklabnın da yenilenmHI 
takarrlir etmit ve bu hususta he
zırhklara başlanmıştır. Adana va• 
ridat müdürlüğüne Maliye Veki· 
leti sabık varidat müdürü Cemil 
Bey tayin edilmiştır. 

verilen malüma aöre, yeni 
maliye teşkilabnın Adanadan sonra 

lzmir ve Bunacla da tatbikine 
geçilecektir. 
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- Hasan Bey bir ıazete- ı 
okudumı 
B.ir hafta aonra ... 

M• Seksen yqmdaki bir 1 Huan B. - "Akıl yaşta 
,rkekle, ıeben dört Yat•nda değil, hattadır,, diyene bir 
bir kadıa ntilieee'ktmiıift. kere c1ah& liak verdim L. 

- Ben hırsızım amma 1 
Hasıuı B. modaya tabi bir 
Jaınızım il 

• • • • • • • • • • ·Hasan B. - Aula,.ıldı i)•'ll 

de yem türeyen at kuyruğu 
hınızlanndaalJD deiil mit.. 


