
CUMARTESi Yıl: 1 N 

FİATI FİATI 
.. 

5 5 Dahil için senelilt 146' 

KURUŞ 
Hariç memleketlere 2700 lstanbul Ankara Caddesi 

Telgraf : İstan\uı YARIN 

Telefon : İstanbul l 057 

KUH.UŞ 
<Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar ilan tarifeye tabidir 

Sevrisefain iki siiratli vapur alıyor 
... 

" Zümrüt Yalova ,, da ~nayısta 
küşat resmi yapılacaktır 

Dört sınıf üzerine avrıll;;·~·;;iierdeki yatak <H.~edinin 
ihtiyaca kifa)·et etn1iyeceği anlaşılıyor 

nl ldığından tezyidi düşünül-Çok k11a zamanda, baıtanbaf& a aıı 
değlıen Yalovada, yeni inıa faa- mektedir · 
liyeu ıimdi kıımen devam etmek-1 iki vapur alınacak 
tedlr. Zira en mühim olarak 

Seyrisefain idaresi Y alovaya 
yapılacak ıeyler ikmal edilınff 

itlemek üzere iki ıeri vapur 
ve tirin Yalova, kısa bir zaman 

tı almak niyetindedir. Bu ıuretle 
da azim ve himmetle aıri teıiıa ı 
h atanbulla Yalova arasında daha 

alz zarif bir kasaba olaıuıtur. 
•üratle seferler yapılacaktır. 

Yalovada tamir veya Inıa ol
mak üzere 61 ameliye yapıbnıı
br ki }Wkarı otel, çınar oteli, 
elektrik ıantaralı, yeni havuz 
'Ye membalar da bunur.. içindedir· 

Mevsime intizaren vapur sefer
lerinin miktarı hakkında ıimdllik 
bir karar verilmemi11e de bir 
ıabah ve bir akşam postası 

yapılması tasavvur edilmdkledlr. 

RÜSVET ALANLAR 

Layiha adliye encün1e
ninden çıktı 

Mecliste bazı münakaşalar olacanz 
talımin cdilmektedİJ' 

Ankara, 3 (Huıud 

Rüıvet alan ve rüıvet veren· 
lerle buna vasıta olanlar hak
kında ıiddelli ahkamı muhtevi 
bulunan kanun lahiyaaı Adliye 
encümenince kabul ve meclise 
ıevkedilmek üzeredir. Müddei 
umumilere takibat için salahi
yet verilmesinin Meçliıte mü
nakaıalar tevlit edeceği tah
min olunmaktadır. 

"Lüzum yok!,, 
-~-.<--

, 

1'1fıhin1 bir ecnebinin söyledikleri.. 

Yeni Türkiyeyi tanımak için 
Ankarayı behemhal görmelidir 

Jmar ve inşa faaliycllr.rimlcu cc11ebi/crincie sitayişle bahsettikleri 
Aııkaradan bir intiba 

Yalova açılmıı, parklar, taraçalar 
vtıcuda ıettrtlmtı, asırlardan
berı insan eli detmemit yerlere 
llledeai ve 2 arif bir kisve veril-

Panoran1a tepesi 
Tepede, Panorama ismi verilen 

mahalde yapılan kameriyelerln 
etrafına ağaç dikilmiı, Menekıe 
ve Sarmaıık örülmilıtür. Bu 
kameriyelerden bir kıımınıw cep
heıl denize, diğer kıımcıın yolla
radır. 

SabıkAnkara şehremininin 
bir rnutaleası 

Hükumet merkezimizi tam bir ! " - Yeni Türkiyeyi ve~Tark
Avrupa ıehrl haline it!Urmefe lerf görüp anlamıı olmak '"' 
matuf imar ve ınıa faaliyeti haklarında bir fikir edinmek IÇID 
mevsime rağmen göze çarpmak- Yalnız lstanbulu görmenin klft 
tadır. olına.dııını, Ankara7a gittikten 

llllıttr. 

Btıtin bu lnıaabn batında 
buluamuı olan Seyrisef atn umum 
lllildQril Sadullah B. Yalovada 
ınayııta resmi kGf&t yapılacajını 
Gıadt etmektedir. EcnebiJerde gelecek 

Şıfall ha11aları pek eski za
mandanberi malum ve maruf Otellerin tefkilatı 

Yalova otelleri dört ıınıf üze- olan bu hamamlar asrileıUrildiğl 
rlne tasnif edilmittlr. Fevkalade ve ziyaretçilerle haataların istira
laks olan birinci sınıf için pekaz hat edebileceklerini temin eden 
oda ayrılmııtır.' Diğer odaların mükemmel tertibat alındıiı ciheti& 
•del (250) yihulmaktadır. Fakat Yalovaya hariçten gelenlerin de 

~ ............ ~te!!skabllebaiyeceji ~ok olacağı tahmin ediliyor. - ............ -
TAJr8İ\IVE itA.DIKÖYONDEKI MAQLAR 

Muhtelit takımların dünkü müsa
bakaları pek zevksiz oldu 

G~~t~k1ray küçfil{Ieri Beşiktaş küçüklerini, vefa 
çu erı Topkapı - Kumkapıyı yendiler 

Dtba takılın atadyoın da k kadikay f -L-L un ve ı me OJUncularından müteıekkil i i 
L _ •ne&"uançe aahuıncla fut tak d k uol ~ Y&Plhb kacbk - ıaı araıında 1 1, bu oyun ço 
ölleclen ""91 Galata.ara 6~ihıde c:.nsız oldu, neticede yeıll forma
taı küçiiklert kupa illa y- eıtk- hlar buoyunu 4-lkazandı · 

çı yaptılar, S. t 1 d hl · l k-Bu maçta Gala.taaaıa k h il 5 e rınc ume 1 ço akim muhtetıu k 1 b d oynadı ve 4-0 galip geldi. bazı ...._ eri arıı aıtı er ne enae 
Bundan sonra fenerbahçe-Üıküdar bete ruf oyuncular davete ica
küçükleri huıusi ı bir müsabaka batak tı.ıeıniılerdl. Sahanın yer yer 

O k-d 11 lık olmaıı oyuncuları çok 
yapblar ı u ar ı ar bu oyunda mtııknt ~azı d d k 
3-1 galip geldiler dur yete iiıürüyor u ço 

T k d • IUn °1DIYan mulatelit oyua-

d 
aV sflmTstaK ky~munoa kaaat 11 O, el ular •ncak ikinci devrenin son-

80 a e a- . . uçilkleri artı aıb a.rında harek 
f l b li la 

ete geldiler bu eı-
V e a giize ir oyunla 2-0 ga p na rda kO.çGk ' _k 

eldi lerl kurnaz oyuncuların büyu -
1 b I 1 ca atlatmaları seyirci-

Sıra mu telltler maçına ae - ere hoıca btr v kit 
ı uh li k d kı a geçirtti.Netice 

mitti, lk m te t maçı ikinci n- e rmızı takını 4_0 k dı 
~-----..~_. azan --ziraatimize dair l"ütün istatistik· 

1928 senesinde ne kadar tütün 
ektik ve ne kadar m~hsul aldı~? 

1928 senesinde Tütün inhisarı : Tokatta 4, 196080 kflo tütün 
mtldlriyeti umumlyesince tutulan J mahsulü alınmıı 10. 625 zurr&. 
bir istatistikte memleketimizde :,~~;~dan 48, 142 dönüme ekil-

661, 252 dönüm tütün ekilmiı Düzcede 2,360,229 kilo tütün 
4:3,000,000 kilo mahsul alınmıı ve mahsulü alınmıf -; ,289 zurra tara-
100,000 züra bu tütünü ekmittir. fından 31,109 döniime ekllmiıtir. 

• Maniaada 716, 276 kiloluk tü- Trabzonda 1,540,989 kilo 
t(lD 18, b92 zQrra tarafından ekil- tütün mahsulü alnunıı 3802 zurra 
mit 140 928 döuüm araziye zere- tarafından 19,899 dönümeekilmiı-
dlbnitUr. lir. 

Aydında 1,397 662 kilo tütün 
lzmır havalislnde 8, 444, 309 

mahıulü alınmıı 2884 zurra. tara-
kllo titGn mahlulü ahnmıı 13, 504 fmdan 20,414 dönbmüne ekllmıı
zilrr~ tarafından 138, 4:05 dön\lm tir. 

Aıakara, 3 (Husuıi) 
Berlln belediye baımühendisi 

Ankara yollar1D1 tanzim için 
davet edilmiıtir. 

Bu münaıebetle, sabık ıehre
mlni Aıaf Bey dlyorkt: 

- Ankara yallannın tanzimi 
için Almanyadan mühendis celbine 
lüzum yoktur. 

Türkıyede birçok mühendis 
varken yollar lçla m(Uaha11ıı 

celbetmek yanht bir harekettir. 
Bu suretle mtlll taıarruf a da 
riayet edimlf ohmur.,. 

Tam teşekk,jllü nahiyeler 
Ankara, 3 {Husuıi) 

Tam teıekkülln nahiyeler 
kanunu hazirandan itibaren tat
bik edilecektir. Bu nahiyelerde 
telgraf, tapu ve nüfus teıktllb 
olacak, müdürleri iki bia beıer 
yüz kuruı olacaklardır, 
~ ... --~---- :::s: 
4220 türra tarafından 13,928 dö
nüme ekilnıiıtlr. 

Beımilyon kiloluk tütün ııgara 
imalabnda,kullanılmıı ve alb mil
yon kiloda diğer mamulltta 192 7 
1928 seneleri içinde samsun, ls
tanbul ve Adana fabrikalarında 
iılemiı piyaıaya çıkarılmıtb.Hük4-
meU CwnhuriYemizin Yerdlfl
karar üzerine tiitUn lnhtaar idare· 
ıindekl fabrikalarında tütün koy
maia mahıuı lllakıneler ve hazır 
siıara makineleri yeniden Avru-

padan getirilerek tecdit eclllmittir. 
Busuretle Türk UlUlnlerlnden 

yapılan ııgaraların clnılerl, aünden 
g(lne ıslah edilerek dünyanın en 
nefis tütnıılerl sıraıına getlrll· 
mektedır. 

lzmırdekl tiitftn inhisarı f ab-
rlkaıında altı büyük tüUln kly
•aya mahıu• tezkihlar 1200 ki
luluk tütün )ııyarak heraün 7200 

kilo tütün yetitUrmekteclir • 
Ayrıca ( 1 ) tütOn kıymaya 

mahıuı makJnede çalııarak 7 800 

kılo tütün kJymaktadır, 
Diger taraftan da lanir tütün 

inhisarı fabrikalarında 12 sıgara 
makinesi beheri 32 okilo tütünden 
8840 kilo ılgara yapmaktadır. 

Adana tütün inhisarı fabrika· 
ıı iıe hergün 4200 kilo tütün kı
yarak 1200 kiloluk sıgara imal 
etmektedir. 

Samıun tütün fabrikasında ise 
heraün 5600 kilo tiitün kıyarak 
8800 kilo ııaara imal olunmak
tadır. , 

araziye ekllmlttlr. Samsunda llabkesirde 1, 344, 878 kilo 
7, 741, 846 kilo tiitebı mahsul\l ol- t6tün 4, 74:2 drra tarafmdan 

lıtanbulda Ctball fabrlkası iıe 
her sGn 80,000 kdo tatiln kıyarak 
188'5 kilo llpl'a imal olunmak11m1 ıa, 862 dm. tarafmdan 2~57 d6mbne ek•bnlftlr. 

O 1.0M, 891 Hlo ta.Ilı. 

Ankarayı ıeviınU ve zarif bir •onra anladım. . 
ıehlr ıekllne koyan bu emek ve Ankarada, herıeyden enel 
sebat bilha11a ecnebilerin aazarı lnıanı taze Ye ceyyft bir bava 
dikkatini ıltayif ve takdirini kal'fılıyor ve yepyeni bir 19hrln 
celbetmektedir. kurulmasmdakJ azim•• fedaklr-

Son aönlerde Ankaradan avdet lıkta., aenç Türklyenba tinllil 
eden bir ecnebi demitllr kl: Yeni hayabn feyizlerini bulu7or •• 

•a•caz 
OÇSANDALDAHABULUNDU 

Varna vapurundan kurtulanlardan 
yalnız serdümenin ifadesi alındı 

Marmarada Hirlıl 

vapurtlr çarpıprak 
batan Varna vapuru 
k azazdelerinden bir 
kıımının ceıetleri bu

lundufunu haber ver-

mlıtik. 

Bu ceeetler Erde:f 
Miiddel umumillğlnce 
be le diye Doktoruna 
muayene ettirilmlt ve 
Iatanbul Müddei umu- \ 'ona bunıu ciuaruıcla bulwıwı \1 arna vapurwıa 
mtUğlne gönderilmitUr ait sandallardan bıri 

Raporun hulasası l ııııye sandalı daha bulunmutlar 
Kaza hakkındaki Ticareti Ba- ve sahile çekmiılercllr. Varnanm 

hrlye müdürl(lğii fen beyeUnce acenielfğl bu aandallan bulanlara 
bir rapor bazırlanmııbr. hediye etmlıtfr. 

HOlbatan öfrendlilmize na- __ __...,..,.,~ ... ,-~~ ... ..:------

zaran raporda ıunlar vardır. Ocak kurultayı 
Varna vapurunun seyir rapo

ru dahi kaybolmuıtur. Kurtarı
lanlardan yalnız aer dümenin ifa

dtal almmııbr • 
Vama varnamn üçWıcü kap

tanı da kurtarılmııhr. Fakat üçün
cü kaptan kaza esnaıında uykuda 
olduğundan ifadeılne kararda 
büyGk bir yer ayrılmamııtır. 

Bu vaziyet dahilinde her iki 
taraftan da alınan ifadeler ıunu ğös 
termiıtir. 

Bütün zan, tahmin ve kari

neler Hiriai vapurunda yolsuzluk 
göstermektedir. Fakat rapor ,an 
vekarineyt geçmemekte ve mut
lak olarak ıarahat göstermemek
tedir. 

V arnadaki hamule 
Varna vapurunda 1,2000,000 

levalık tavuk, hiadi, ve sığır, 3 
milyon levalık tüccar eıyası yük-
11 bulunduğuda anlaıılmaktadırr 
Bunlar Pir<J ve lıkenderlyeye 
çıkanlacaku. 

Balıkçılar Vona burnu ciYa

rlJlda Varna ......... alt B talı-

Ankara, a (Hususi) 
Bu •ene Ocak kuraltayuida 

hararetli müzakerelerin olacafı 
tahmin ediliyor· Ha•dullah Suphl 
Beyin riyasetten sukutuna mu-
hakkak nazarile bakılmaktadır. 
~taliye n1üşteşarı izahat 

verdi 
Ankara, 3 (Hususi) 

Maliye milsteıarı Ali Rıza Bey 
ıehrlnılze geldi. 

Baıvektl İımet Pqaye ve Ma· 
llye vekiline izahat venll. 

Dünya borsalarının vazl7etlerl 
de ayrıca tetkik eclllmektedlr. 

Nahiye n1üdürleri kursu 
Anhara, a {HUIUll) 

Kaymakamlar kursu bıtm11Ur. 
Ankarada bir nahiye mGdGrlerl 
kursu da açılacaktır. 

---~~·"·-·-· ..---
Kış kendini gösterdi 
Epey zaman nlsbeten eyi olan 

hava dün ıece yarlımclaa eoma 
tlddetllce bir ıimal fııım.slle 
bozuldu ve hava çok aopdu. 
Y alaa J•l•ıiiiJlll kara çevlrmell -~· ....... ---ı-~11', 



' 

Sahife 2 YARIN 4 K lruıun 

Dilencilerin toplannıasına başlandı 

Dün bunlardan 120 kadarı 
arabalarla Emanete götürüldü 

c~-~~~~~~~E=c~n~e~b~i~m~a"!!!!!tb=u=a=t=h=u=. l=a=.=.ı=a~r=ı ~v-;,~~~l=g~r~afl~a~r~"~~=~~~~) 

Kabine teşekkül etti 1 • 1 
Kahire, 2 (A.A) 

Bal<lvinin propaganda gazetesine mektubu 

yeni teıekkül eden kabinede Nu- ı 
İıtanbul zabıta ve zabıtai be- · kaçarak yine dilenenler mev- has paşa baıvekaletle dahiliye ne- I 

Muha"fazakar!ar Donıinyon 
siyasetini arzu ediyorlür tt zaretini , Vassaf Pata da hariciye lediye memurlan lstanbulun her cu ur· 1 d k d h 

. bir dilencilerden birçokları top a ı - nezr. rctini eru te etmittlr. tarafına yayılarak dılenmeyi 
1 

1 f f le itletmekte 
' d ı ı t krar arı parara arı a z }Jıı-İnıoderİva cc J(a bine aaa at ittihaz e en er e e ld ki b t tahkikatile an-

0 u arıza ı anın I (') · · J d" milcadeleye baılamitllr. la .,ıldıiı halde yine tövbekar ol- ( egışnııyece ( )) ıyor 
Dün ıalata ve Beyoflunun so- duklarını ileri sürerek bir müddet Madrtt, 2 ( A.A) 

kaklanna yayılan dilencilerden ortadan gaip olduktan ıonra mey- M. Prlmoderivera saraydan 
120 kadarı kadın erkek toplanmıf dana çıkarak dilenmekte il~ar çıkarken, bir vükela buhranına 
arabalarla ıehremanetine sevk etmektedirler. dair olan ıayiayı tekzip etmlıtlr. 
edilmiııir. Dilencilerden bir çokları kör Mum• ileyh, klralın hükU.met prog-

Ayni zımanda dilencilerle be· olmadıkları halde gözlerine ilaç ramını tamam tasvip etmekte ol
raber her tarafta gezen siyah çar- ıürerek kendilerini kör,ıahte bir !fdufunu taıdlk etrnfıttr. Mart, Ni
taflı kıptl kadınları kucaklannda- surette topal, çolak olduklarını ıan ve Hazıran aylarında belediye 
kı çocuklarla beraber yakaıana- taklit ederek dilenmektedirler. ; macllslerile, vilayet meclJılerfnfn 
rak haklarında ta i a aı a- yn zama cb. hk k ta b 1 A i Dda dilencilerin ek- · .e.•aıının bir ruhunun tecdidi için 
nılmııtır. serisi Anadoludan getirdikleri · umumi surette intihabat yapala-

Dilenctllk namı altında soka - ... k Kürük çocukların yüzlerind caktır. Bu intihabat küçük ıehtr-
larda gezen kıptılerin birçokları- çamur a oyay • 1 b arak kalabalık yer- lerde dog" rudan do.ıtruya, büyük 

lerde acındırmak için bacakların- ıehfrlede de iktııadi teıekküller 
nan yankesicilik. apartman ve ev- da çıplak bir halde teıhir etmek- vaaıtaalle icra edilecektir. Milli 
lerde mühim ıirkatler ika etUkle- tedirlen. mcllı teırii hayatından bakiye ICa
rlnden, bunlann sabikalan da çı- Bu aibilerin zabıtaca hakla- lan milddet zarfındaki bütün umu
lcanlmakta ve müddeiumumiliğe rında tahkikatı yapılarak taıra- mi içttnıaları aktecektir. Bundan 
lalim edilmektedir. dan ıelen kadın ve erkekler. sonra hükumet ihtimal Temmuz 

Yeni kanunuceza muciblace memleketlerine çcouklarda evle- ayında kırala Yeni bir program 
dilenmeyi kendilerıne bir san'at rine teslim edilerek ayrıca mah- tevdi edecektir. 
ltUhaz edenler mahkemelerce kemelere sevkedtleceklerdlr. M. Prtrnoderivera netice ola
btr aydan eıalı olmamak üzre Kezalik mükerreren Darül- rak, kabine erkanından hiçbirinin 
hapse ve ıılihlnefis etmeleri için acezeden kaçanlar hakkında ma- değltmfyecelini söylemiıür. 
belediye tılerlnde nezaret albnda zanai ıu v& serıeri nizamnamesi -- --=::... 
çalııtınlmalanna karar verilmek- tatbik edilmektedir. BERBERLERİN KONGRESİ 
edt Polis mQdüriyeti ve ıehre- ı b 1 

~ıenc1ıerden so •ened•nberı maneıı et•r bu mücadeıe.ııe Böy e ir şey 
cami ve kiliıe kapılarında dı:ene- dilellciler menedilirae lıtanbul so·· ylenmem·ışt·ır 

1 1 tarihinde mühim bir nam bıra-rek akkar ve Irat sahibi o an ar l 
1 karak lıtanhul ahalisinin hürme __,~ 

me-.cut oldutu birçok kerer er Berberler cerniveti reisi 

POLiS HABERLERi 

Hırsızlık vak'aları 

1 - Evelkl •ece .. at 23,5 da 

~ camilnde Yorglnln maran

ıozhe neılnde bekcl Mehmet soba

da ateı yakmıı ıoba boruıundan 
alevler çıkmaya baılamııtır. So
kaktaft ıeçen Arap Muıtafa ile 

rupaca Ali maranıozhanentn pen
cereaını kırmıılar içeri glrmtılerdir. 

S.kct mehmet iki yabancının 

içeri ıtrdlffnl ıörünce dııarı çık
malannı ıöylemlı aralarında mü
nazıa baılamııtır. 

Kavga arasında Raıpacı Ali 

de arkadaıı arap Mustafa bekclyl 

Jere Jatıruak tekme ve yunırukla 
lhGntı ıitirip üzerinde de 180 

liralık cilzdanını çarpmlılar araya 

ıiren Arap Mahmududa dövmüı
lercltr. CGretklrlan kaçarken po

lnler Jablamııla;dır. 
2 - Ba1azıtte Y akup aıa ıo

katuacla oturan Neneste hanımın 
•Tinde bulınunadıtı ıırada evelld 

IÜD btr hın.. atrmtı mantuıile 
elblıe •• l&lr e11aaını çalmıı kaç
llbftır. 

8 - Ôledenbert limanda halat 
anan vesaire çalan ıeraeri de-
niz konanlanndan m4rekkep hır
m launpanJaaından Davlt, Salih 
JakalaDllUftır. 

Bwılann birçok davacı-
calan olclu,undan refllderi 
hakkında tahkikata baılanılmııtır. 

4 - Evelld ıece odun kapı
ımda 248 nuınaraL mavnaya lne
bolulu kel Etrefle Gç arkadaıı 
••laatı bekcl 12 yaımda klzımı 

korkutarak mavnada buluııan 

Zekerfyaya ait yatak yorgan ve 

salreyt çalmıt lardır • 
6-Takıimde imam sokağında 

y azıcıyan apartımanında kapıcı 
Muhittin evde bulunmadıfı sırada 
apartıman hırsızlarından lbrahim 
palto ve sair eıya çalarkan yaka
lanmııtır. 

~aza geçirnıiş 

Don ıkbah Pangaltıde Sipahi 
ocafının altında tramvay yolunda 
çalııan amele Mehmede Taksimden 
gelen 723 numaralı otomobil çarp
mııtır. 

Sademenln tiddetinden Meh
medln kolu kırılmıt baıındanda 

agır ıurette yaralandığından Bey
oglu haıtaneslne yatırılmııtır · 

En1anet gelmiş 
• Sabıkalı dolandırıcılardan Ktr
kor Beılktaıta rastgeldili Hanife 
hanıma Ankaradakt oflundan ema
net geldlilnden bahıederek poıta 
masrafı diye kadıncafızdan 250 

kuruı dolandırıp kaçarken yaka
lanmııtır. 

Otomobil çarpmış 
Evelkt akıam saat 17 ,5de 1366 

numaralı otomobil töförü Y aıar 
madam Eıtere çarpmıı baıımlan 
yaralanmııtır. ____ ....,.,, .,_.. ---

hastane ilkhaburdo 

0ç·al ıyor 
lnıaatı biten Cerrahpaıa haı

taneılnln dahili teılsatı da yakında 
bitecektir. Şehremaneti, hasta
neyi ilk baharda açmak niyetin
dedir. Bu taktirde ıehfr l 00 ya
taklı bir hastane kazanacaktır. 

izahat veriyor 
Berberler cemf:reu kongraıına 

dair bir dedikodu bazı suı tefhim
lere ıebebiyet vermıttir. Bu mü
naaebetle cemiyetin reisi lsmail 
Hakkı B. bir nıuharririmlze de
mittir ki: 

- Kongrada bazı sözün yanlıt 

Cmıapl<ırmm ııan/lŞ te/1ıim eclildi!}İııi 
' soyliyen 

İSMAiL JIAKKI B. 

ıekild~ itaa edtldiiini tee11üfle 
aörüyorum._ 

itin aslı esaıll doğrusu ıudur: 
Kongrede\ Oıküdarlı Ali Rıza 8. 
~ektep bakı. ında söz söylem itti. 
Cevaben mektebin iptidai deiil 
ali oldufunu aöyledim. Mektep 
birçok fedaklrlıklarla Vilcude 
ıeUrllmlıUr. 

Bu izahat eanasında evladını 
lyl tahıil ettlrnıek için bir ailenin 
hertürlü fedakarlıfa katlaaması 
lizımgeldtflni ifade ettim. Yüksek 
mekteplerde okutanlan, muhtelif 
Uıanlanlar öfretenlerin, Avrupaya 
gönderenleri misal olarak ıöyle

dim. 

' Ali Rıza B. bundan hakaret 
manası çıkarmıı, tekrar izahat 
v, rdtk. Meselede kapandı. 

Londra, 2. - ( A. A. ) 
M. Baldvin muhafazakar fırkanın propeaanda gazetesine bir 

mektup göndermiıtir. Mumaileyh, bu mektubunda umwni intihabatın 
bu sene zarfında. icra edileceğini ıöylemekte, intihabat eınaıında yap
mıı oldufu valtlerl tutmamıf olan hükumetin ıufniyettnden ve ıoıya

I liıtlerin ffasko ettlfinden bahıetmektedir. M. BaldTfn, domlnyonlar 
ı için tercih esasına müstenit bir tarife kabul eden emperyaliıt ılyaıete 

rücu edilmesini iltizam etmekte ve bunun memleketin refahını temin 
edecek ve itsizllğe çaresaz olacak yegane tedbir olduğu mutaleaıını 
ileri sürmektedir. 

Karışıkhklar 
..... ... _ 

ı\ıleçhuJ eşhas Polis nıüdü
rünü vurdular 

Detroit, 2 (A.A) 

Birtakım eıhas son zamanlarda 
ıehirde vukuagelen bir cinayet 
hakkında tahkikat icra etmekte 
bulunan polis müdürü M. Herry 
Garvln üzerine 12 el silah a tmıı
lardır. Kurıunlardan dördü mo
malleyhe isabet etmf f ve vahim 
ıurette yaralanmasına sebebiyet 
vermfıtlr. M. Garvfn, kabaresinde 
zuhur eden ve bir çok kitinin ölü
müae ıebebiyet veren yangın do
laylsile ihtiyatsızlık eseri olarak 
telefnefse ıebeblyet vermlt olan 

kabare sahibinin devasında ıahit 
olarak dinlenecektir. M. Gravln'e 
taarruz edildiği eınada. sokakta 
bulunınakta olan 1 1 yaıında bir 
kız çocutu aerıerl bir kurıun lsa
betile yaralalllDıı olup halihazırda 
thtlzar halinde bulunnıaktaclır. 

1\1üzakerat bu sefer uzun 
olnuyacakmış 

Londra, 2 (A.A) 
M. Snovvden ve M. Graham La
hey konf eıansıncla hazır bulunmak 
üzere bu akıam hareket etmiıler
dir. Bir aazete muhabirine J>eya
natta bulunan M. Snovvden, mü
zakeratın geçen seferki gibi uzun 
ve müıkil olmıyacağını, çünkü 
evelce ihzari birçok mesailde bu
lunulmuı olduğunu ve murahhas
lara son bir retuı yapmaktan 
baıka bt rfey kalmamıı bulundu
ğunu beyan ebnittlr. Memalleyh 
beynelmilel banka meıeleıinfn 
karııık bir mesele olduğunu, fa
kat projenin kabul edileceği zan
nında bulunduğunu ilave etmittlr. 

;;; -- - - - ---

Leon Daude 
........ 

J>arise dönOşünde bir 
hadise çıkmadı 

Pariı, 2 (A.A) 
Leon Daudet saat 13 te ılmal tı
tasyonuna muvasalat ' etmittlr. 

f ıtasyon peronuaa yalnız Actloa 

Francaiıe gazeteıinin idare heyeti 

azaılle birtakım gazeteciler ve 

Daudet nin doıtları kabul edllmtı
lerdlr. 

Kırallyet taraftarları holde 

intizar ediyorlardı. Refakatinde 

madam Daudet hulunduiu halde 

M. Leon Daudet lıtaayondan çık

tığı zaman taraftarları tarafından 

ıtddetll al kıt larla aellmlanmıı ve 

bir otomobile binmiıttr. Zabıtamn 

müdahalesini intaç edecek hiçbir 

hadise olmamııtır. . 
Belçika ve Japon 
heyetleri geldiler 

Lahey, 2 (A.A) 
Eahey konferanıma lttlrak edecek 

olan Belçika ve Japon heyetleri 

gelmiılerelr. lnglliz ve Alman he

yetleri yarın geleceklerdir. 

Bir tamim 

Ankara, 3 (Tel.) 

Yolcuların beraberlerinde top-

lanarak getirecekleri enfiye, 

tütünün muayyen miktarden _ f~ 

laıının ithaline müsaade edilme· 

meıl, miisadere edilmeıl ve ha

millerinden ceza alınmaıı gilmrGk

lere tamim edtlmiıtir. 

. 
Devlet Bankasının sermayesı 

Bu husustaki bazı şayialar bir ma
nevra telakki edilmektedir 

Ankara, 3 [ Poltuka] - Bir 1 aslı yoktur. Oİmanlı banaıı hükö
kaç günden beri bazı mahafllde J mele eıaslı bir teklifte bulunmuı 
Paristen gelen Oımanlı bankası detti, sadece temaıla ifade oluna
müdürlerfninAnkaradaktteıebbüs- bilecek bir vaziyette bulunmuıtur. 
lerinden bahıolunuyor.Bu rivayet- Devlet bankaıı ile olan allkaıı 
lere 16re, gQya Osmanlı bankaıı ile hiçbir eıaı lıtinat etmiyor. 

hüktlmete esaslı birtakım tekli- Hükdmetin kat'i karan lıe 
fatta bulunmuı, bir çok noktalar- Devlet bankası ıermayeılnln Türk 
da hükfimetle mutabık kalmıı. paraaı üzerinden büıbüt4n milli 

Bundan baıka Oımaı. b ban- olmaıı merkezindedir. Bu baptaki 
kasıaın, Devlet bankasının teıkll kanun ay nihayetine kadar mec
ve ldanlnd,, ve yeni bankanın ıer- llıten çıkacaktır. 
mayesinde ali.kadar olacafı, Dev- 1 Ortada müıpet hiçbir teklif 
let bankasının mecliıl ldareılnde ve hükumetle mutabık kalınmıı 
temsil edileceği gibi rivayetler hi~blr eaaı yokken ıerek bazı 
de ilave olunmaktrdır. ecnebi matbuata ve ıerek efkln 

Bu rivayetlerin bazı ecnebi umumiyeye, buna muhalif bazı 
ıazetelerde yer buldufu da ayrıca rivayetlerin aksettlrilmeti burada 
nazarı dikkate çarpıyor. çok manidar bir manevra tellkld 

Çok esaalı tetkikatıma aaza- edilmektedir. \ 
ran, bu gibi rivayetlerin hiçbir 

• 
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~············~••&••········ Hayvan pazarı mt, hayvan borsası mı ? 
5 ~luhabir - l\iektuplan :: 
• • Borsa yerine pazar kurmak daha 

f aydah mı olacaktır ? 
• • ~••W••••&••m•••••WQBB•B•R••••• 

lzrnir nektubu 

1,2oü,OOO İngiliz lirası 
1'ehrwıdcm bildiriliyor: 

lranın ceaup taraflarında ve 
Muha.tnrnara clhetlerinde olup 
bir İngiliz ıtrketi tarafından i§
letılınekte olan petrol kuyuları
nın 1929 seneıt hasılatından İran 
hiikCirnetınin hlsııeıl 1,250,000 
tnıfllz lirasına balii olmuıtur. 

lobolun eyaleti valisi Raına<lo 
merkezi hükumetten dört yüz 
kilometre mesafede bulunan Cor 
ıehrlnde .,.ef at etmiıtir. 

Munıaileyhln hastalığı haber 
alındısı zaman tedaviıl için mer
kezi hükum~te sürntle nakli arzu 
edilerek bir tayyare iönderilmit 
isede havanın ademi müaadeıinden 
ileri gidemeyıp avdet etmi§tlr. 
Gönderilen ikinci tayyare de yol
da bozulduğundan gldememi§ ve 
bu cınada Raanada vefat etmtı
tır. 

Bu hafta içinde ıehrimizde 
bir halk okuma odası açılıyor.De
mir yolunda tütün inhisarı ambar
ları yakininde bulunan bir odamın 
boyanma ve sair noksanlıkları ik
mal ve itnam edilmiştir. küçük bir 
kütüphane numunesi elacak bu o-

Hayvan borsasında, çıkan ih
ttlaf el' an devam etmektedir. 
Hatta borsaya dahil bulunan bazı 
~evatın iddiasına nazaran borsa 
meclisi idare reisi Cafer beyin iı
tlfaımdan sonra yeniden bazı is
tifaların daha olaca~ı ileri sürül
mektedir. Bu cümleden olarak 
ikbsat V ckaletile onın bir memu
ru olan borsa komiseri arasında 
dahi noktainazar fark ve ihtilafı 
çıkmı~br. Ortada bir mes' ele mev
zu bahistir ki odo. fUdur. Hayvan
lar bu gün olduğu gibi yalnız bas
külle tartılmak ve bunun üzerin
den flat vaıitani alınmak mı doğ
rudur ? yoksa tf p tayini mi icap 
eder ? Bütün bu günkü münakaıa 
ve gürültülerin ıebebl bu nokta-

Buna eıhabı mucibe olarakta 
ili.ve edilen nokta ıudur : Hay
van borsaıı muayyen bir reıim 
alarak et fiatlerinln binnetlce ba
yat Pahalılığını arttirmaktan baı
ka hiçbir ıeye yaramamaktadır. 

Borsalar arzu talebi kendinde top
byarak as~ari fiatln ortaya çık
ması için teesüs ederler. Halbuki 
bu borsa gayesinden uzaktır .Bun
dan dolayı hiç elmazsa ıehirlt 
hayvan borsası tarafından alınan 
1rayri nıer'i et vergisinden kurta
rılmalıdır. İşte bütün bu itiraz ve 
dedikodular dolayisile bu gfuıler
de hayvan borsasında birtakım 
tebeddülat olacağına kuvvetli 
ihtimal verilmektedir. Hayvan 
borsası komiseri dün bu ademi 
lüzum fikrini ortaya atanlara : 

Filistin tahkik he:' eti 
.1 

Oınrııwulan ya:.ılıyor : 

Şarki Erden Kıralı Emir Ab
dulla.hın daveti üzerine Fillıtin
dekı laıiltz heyeti tahklklyeıl 
Oınınanı ziyaret edecek ve E
llılrtn nezdinde öyle taamı ede
ceklerdir. 

Bu ziyaretin reımt hiçbir sıfa
tı olmadığı ıibl Filistin tahkika
tın ede bir ali.kaeı yoktur. 

İran ile Afganistan 
arasında 

TcıJıraudaıı yazılıyor : 

İsken<leriyede petrol 
havuzu 

i skemleriyrclen ya:ılıyor : 
Liman civarında lnıaaı ta

savvur olunan petrol havzu için 
bir plan ve keıif tanzimine me
mur edllmlt olan heyeti fenniye 
bu plan ve keıfi ikmal etmlttlr. 

Bu pl&n ve keıif mucibince 
maateferruat 5 milyon mııır lira
sı masrafa muhtaç bulunmakta
dır. 

Evrak tetkik edilmek üzre 
fen ali heyetine tevdi olunmuıtur. 

l dada memleketimizde çıkan btitün 
ı gazete ve mecmualar bulunacak 

gençlerinizi kirli kahve köıelerfn
den kurtaracak ve onların bilgi, 
terbiye ve ahlakları üzerinde çok 
müessir olacakbr. 

Bu feyizli ilim ve nur saçacak 
odayı açnn kıymetli ve muhterem 
valimiz Eıref Beyfendile maarif 
müdirimiz Hulusi beyi takdirle 
yadederiz. 

* l\luhtar İntihabatı 
Şehrimizde muhtar intihabatı 

yapılmıı ve fırkanın göıterdiğl 

namzt!tler intihap edilmlftir. 

* Güzel bir köprü yapıldı 
lzmite iki ıaat mesafede tatar 

lhıaniye ve Htsareyn köyleri var
dır. Bu iki köyün arasında da Hi
ıar deresi namında birdere vardır 

dadır. 
Bu münakaıa ·devam ede dur-

dP'er taraftan ortaya yeni sun, 5 

bir noktai nazar daha çıkb : 
Borsanın lüzumsuzluau ..• 

Bunu ortaya atanlar bu ıekil
de bir borsanın hiçbir 111emleket

olmadığını ileri ıürü-te mevcut 
yorlar. 

Yerli mah 

"lktııat kitabı okumalarını 
tavsiye etmlıti. Muarızlan hiçbir 
iktiıat kitabının borsa faslında 
hayvan borsası diye 'Vrıey g6r

mediklerinl ıöylemektedirler. Bu 
meyanda bu borsanın borsa mef
humile de hiç alakaları olmadığı
nı ileri atmaktadırlar. 

> 

Kendinin mi astı? 
·•i ot<-

Sabık Kıral Amanullah hanın 
IU'itutu Gzerlne inkıtaa uiramıı 
ola.iı lran-Afgan poıta muamela
tı Yeniden baılamııtır. İki mem
leket araımda yolca ve eıya nak
il için birkaç otomobil tlrketl 
teıelddll etmtıUr. 

Hindistan valisine suikast 
Dellıi<le11 bildiriliyorr: 

ki köprüsiizldkten her ıene tuğ- ~--

yan zanarlarında. köylülerden üç J\1illi fabrikalar f aaliye-
beş kitinin ölünıüne ve bir çok tini tevsi ediyor. 

1,,ire polis karakolunda bir 

Y oakerı tayyare ıtrketi erka
nından biri, Tahran ile Kabil a
ra.ıında haftada bir olmak üzere 
bir hava yolu küıadını ılrketln 
tet1'ık etmekte olduğunu ıoyle
ıntıttr. 

Hindistan valisinin rakip bldu
A'u katar rayları üzerine konulan 
bir bombaya çarpmif, vukubula.n 
fştialden katarın yemek ıalonu 

berhava olmuvtur. 
O sırada vaionda bir hizmet

ciden baska kimse yoktu. Yalnız 
mezkur hizmetci yaralanmııtir. 

biri Vali, zevcesi ve maiyyeti er-
Ü kaaı bir ıeyahattan avdet edi-

ılclisababadaıı bildiriliyor: yorlardı.Bu vak'a katann vaktin-

i de Dclhiye muvaıalatına mani 
Habeılıtan vüzeraıından H 

1- olmamııtır. 

Yeni kanun l ·ı ı· ~ ··--
' 11 e ı erzakı l Pangalosun kordeşi 

meydana çıkaracak h · · geldı· 
w " se rın1ıze 

B.M. meclisinin bu ıenekliçU- Sab:k Yunan reiılcümhuru M. 
lllla devreılnde müzakere edil k 
olan hıf ece Pangaloıun biraderi zevcesi Ma-

zıeıhha kanununda ylyece- d 
ie k•e lçecete ait maddeler bulun- anı F • ile birlikte ıehrimlze 
ma tadır. a•bııttur · Madam F. Panğaloıun 

Kanun bu hu•uatakt maddele- lcarcleıile btr hayli zaman evvel 
rJnln tatbikı en ztyad~ beledtvele- Sedli.nlkte evlenmlftir ve aile ef-

ı ra ı teluiın 
re taallök ediyor. Şehremaneti, Kızı da izde bulunmaktadır. 
kanun çıkar çıkmaz bozuk Te hile- matba 1 tehrtmizde devlete ait 
lij yiyecek ve içeceklere karfı mü- bir Tü;ka.rın birinde vazife gören 

d 1 b 1 k d k lianımıdır. ca e e aça i me için piyasa a i p 1 anga oı k 
yiyecek ve içeceğe alt etyanın 15 gün kad un ardeıi ııhrlmizde 
bir llatesinl tanzim etmeğe baıla- F. sabık ~r kalacektır. Madam 

hakkında d u~an reiıicümhuru mııtır. 

Bu listede yiyecek ve içeceğe 
~t her maddenin, saf olanlarının 
e•ıafı kaydedilecek ıabcılarda 
lt.ttıklan her bir maddenin ne 
gtbı evsafta olması llzımgeldiğinl 
bileceklerdir. 

Cerrahpaşa hastanesi 
lnıaatı biten Cerrahpap. has

tanesinin dahili teıiıab da yakında 
bitecektir. Şehremaneti, hasta
neyi ilk baharda açmak niyetin
dedir. Bu taktirde ıehir 100 ya
taklı bir hastane kazanacaktır. 

Bilet sahtekarlığı 
Şark töm endüferlerinde ya

pılan ltllet ıahteklrhiı hakkındaki 
tahkikat evrakı mGddelumumillk 
tarafından latintak dalreılne -yeril
mtıtlr, 

Şark 16mendöfer kumpanyaıı 
mlldtlrlllğil tarafından yapılan 
tahktkabn nokıan oldutu 16rül
mil1, ve bu tahkikatın tamila ka
rarlapmftır. 

eınııttrkt. 
M.Pangaleı • 

reyor k dl çiftlikte oturu-
, en 11 tiındilik 

hayattan çek.ihniıil ıiyaıi 
r. 

--~--

1,,alimatname h,. ~ı l l 
<-"~ r anlı 

Polis müdirlyetince b 
h kil 

ar mey-
ane ve iç i lokantalar hak-

kında hazırla.nan t•lı t ... ma name 
İstanbul vilAyetine verllmitUr. 

Y enf talimatname mucibince 
on sekiz yaıından aıafı olan 
gençlere içki verllmiyecek kon
servasiyon yapılnuyacak, dükan 
sahipleri ve garsonlar kapanın
caya kadar içki içmiyecekler 
içkili mahallerde telefon buluna
cakbr. . . 

c.. ... <· -

Borsa intihabı bugün 
yapılacak 

Borsa intllaabı bu.giin icra 
edilecektir. 

Bu münasebetle Halk Fırkaıının 

1 

yeni namzetleri yarın boraada 
llln olunacaktır. 

hayvanların telef "Ye ziyaına sebep 
vermektedir. 1930 Senesinden ttlharen Def-

Memnuniyetle haber aldıtımı- terdar Hereke milli menıucat f ab
za göre bir iki köy ile civar balkı- rikaları,falliyetlerine tevaie karar 
nın nakli mua \?enetleri ve sabık vermf ılerdir. 
havuz ve Gülcük kumandanı bin- 1 d l k.n.-ereDef-Bv cmü e en o ma ~ 
.batı Ahmet Naim beyin himmet f b ık için al-terdar mt-nsucat a r 811 

ve teıebbüsü,tle alman mühendlıl ki ler celbe-manyadan yeni ma ne 
her ( Mazaman ) lD 111eıknr hizmet 

dilmitUr. 
ve yardımları netı ceıl olarak bu n 

( B ) b k 
. Mensucat fabrlkaıının en m -

dere üzerinde eton ir öprü la Ktmyahane 
yapılmııbr. Bu köprünün 50 metro him akaamınd~ fo ~ ve aıri bir 
tul 4 metro an ve 4 metro lrUfa- boyacılık iılen enn 
ında olduğu ve 25 ton ıiklettnde tarztla tayin edllmlttfr. 

f b ikaıının yanın-ki ecıamın üzerinden geçebllecğl Defterdar a r b d i e 
nazarı dikkate alınırsa bunun ne l daki arazi ıabn ahnmı~ e~ abr 
kadar büyük bir eser olduğu anla- l ilaveıl için ıaıaate bat anı 11 

r, 
ıılır - miiteıebblslerin ve Ahmet 1 Boyaçılık için almanyada tat
Ni'lm beyle ( her Mazaman ) ın bu bik edilen fenni ve aıri uıullerle 
çok meıkür delalet ve muavenet- kumaılar boyanmaktadır 
lerlni takdirle zikrderfz. ı zarfında fabrikanın * Bu lıene 

• . inzaatı biter bitmez kumaı lmala-
Y ıl başı gıcesınde tı iki misline çıkacakbrr 

Yıl baııgecesi şehrimizin muh- Şimdiye kadar haftada 2000 
telif yerlerinde balolar ve eğlence- k ve muhtelif kumaılar metro, ıaya 

ler yapılmııtır. çıkanlacaktlr. 
ÜHüBahrie<!e, Fırkada, ve Geçen sene içinde takriben 

mekteplerde sabahlara. kadar eğ- gr;o,ooo metre ıayak, 15,000 bat-
lentl devam etmit ve güzel bir 

250 000 
çorap ve fanlle 

gece geçirilmtıtlr. tanf ye ' * fabrikada yapılnuıtır. 

Spor 
Geçen) Cuma günü mıntaka 

ıamplyonu İzmit lttihlltapor kuUi
t-ü tle ~ Ada pazar }'lilil kulubtı ara
aında ~ok zevkli ve heyecanlı bir 
maç yapılmıı ve lımit ittihat spor 
kulübü oyuncuları ada Hilal oyun
cularını sıfıra kart• 4 ıayı ile mağ-

lup e~ltlerdir. ·f · _ 
- ........ ,,S-

Necati B. in hatırası 
Dün bir mcvllit okundu ye merhu

nmıı hatıraları yapcdildi 
Maarif Veklll Necati B. merhu

mun ruhu için biraderleri polis 
müdür muavini HOınü Beyin 
Kadıköyünde Moda caddesindeki 
haneılnde bir mevlüt okunmuıtur. 

Mevlfttten sonra merhumun 
habraları yadadllmlıtlr. Vali 
Muhiddin, vali muavini Fazlı, 
pollı mGdtirü Şerif Beylerle polis 
erkinı ve birçok zevat bu mev
litte hazır bulanmuılardır. 

eeec-~ :::za 

Beş aliktından çıkan 
kaçak sigaralar 

Tiltün kaçakçılıiı ıtddetle ta
kip edilmektedir. Son günlerde 
birçok kaçakçı yakalamııtır. 
Bundan bir iki JÜD evel küçük 

pazarda İnebolulu Mehmedin evinde 

taharriyat yapılmıştır· 
Neticede betik içinde yatan 

çocu~un altınpa 21 paket bulgar 
sigrrası 80 deste taknmbll kağıdı 
bulunmuştur. 

Büyük çarşıda bir mağazada 
720 defter sigara kaiıdı yakalan

lmııtır. Köprüde de Tlryandafili 
isminde bir kaçakçıda 2 hin 4 O 
defter ılgara ~ağıdı yakalamııtır. --·-·-···········-·······••..:••···· ·-····-··· Akit 

Muhnrrirlerden Rlza Lebip 
beyle hacı lbrahlm Beyin keri
meıi Sadiye hanımın akitleri dlln 
lbrahlm Beyin Beıtktaıdakt hane
ılnde icra edilmiaUr. 

ölüm vak' ası 
hmir, 3 (Akıam) 

Tire kazasında esrarengiz bir 
ölüın hadlıeıl olmuıtur. Kebapçı 
çıralı 18 yaılarında İzzet Tire 
kara.kolunda iple boiaZından 
tava.na. aııJı olarak bulunmuıtur. 

Zabıta memurları bu huıusta 
fU llıaltünab veriyorlar: 

- . İzzet bir avrderiıl çalmııb. 
?nu :nıaznunen buraya ıeUrdlk. 
nttba.r etmiı olacak. 

Ceıedi muayene eden tabibin 
raP<>runa nazaran izzet vefat et
tikten ıonra baıkaıı tarafından 
iplt- tavana aıılmıfbr. İzzetln vii
cudunda dayak eserleri de ıörül
lllÜf tür. Tahkikat tamik ediliyor. 

(Ahenk) kapandr 
İzmir, - 3 6 senedir lzmlrdel 

çıkan Ahenk gazetesi ıon zaman
larda aatııının azlıfı üzerine neı
riyabnı tatil etmeie mecbur ol
muitur. 

Bir vicdansız 
İzmir - Senebaıı geceıl Hi

dayet tımlnde kendini bilmez bir 
adam 6 yaıında ismet namında 
dir kızcaiızı berbat etmiıtlr. Hı
Payet teTkif olunmuıtur. 

Asker sıgarasını 
siviller içn1iyecek 

Tütün inhisar idaresi tarafın
dan ordu ihUyacı için yapılan aı-
ker sıgarası halk tal'afından lçll

miyecekUr • İdarenin muhafaza 
memurları tarafından bu cihet 

takip edilmektedir. Aııker ııgaraıı 
kullanan kimnedcn 5 il a \!eza a
lınacaktır. 

l~ir ihbar 
Maliye müf ettiıleri Defterdar

lilc muhaıebeıi sarjiyatını tetkik 
etme'ltedirler. Bu sarfiyata ait 

vaıalk üzerinde ıul iıtimal yapıl

pıldığı ihbar edtlmiıur. müf etliı

lertn tahktkab net!ceıl hennz ma
Him değildir. 

Allkadar memurlann tfate
lerl alınmaktadır. 
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Aıin1arlar cenıiyetinde 

ongre ~<a~dı 

lsiın tuhaf geldi: Batımı kal
dırdım, içeri baktım: Bir çatı al
tında tek katlı sıra, ura evler, 
çarpık • pencereler. kapıların ö
nfine kurulmut tahtapoılar, kürk
lü ve ılyah yemenili ihtiyar ka
dınlar, uzun beyaz ıakallı siyah 
takkeli ihtiyar erkekler; çocuk 
emziren tloman kısık sesli kadın
lar; ince zayif bacaklı kızlar.. ve 
ıokağı baıtanbaıa kat'eden çir
kef kenarında oynıyan donsuz 
bakımsız. pis ve mülevves iriÜ 
uf aklı gürültücü çocuklar··· 

Burası itte hir (Yahudihane) 
dir. eskiden hayatın kıymeti sıfır 
oldufu zamanlarda zenginler irat 
diye: bir kapıdan girilir, iki ııra
lı odalar yaptırır ve bunları, ayrı 
ayn kiraya verilirmiı! sonraları 

bittabi hın artmıı •e bu odaların 
üıtündne bazıları birer kat daha 
lla•e etmioler. Fakat, bu yapılan 
kııımlar mükemmel olmadığı '\'e 
her tehlikeden ma1un •e mah
fuz kabnması matlup ve mülte
zem aulundu~u için sabit değil, 
seyyar bir merdivenle ikinci kat
lara çıkılmaktadır. 

Y abudihaneler, lzmlrin hükii · 
met tarafından G~ztepe iatlkame
Une doiru yol alındığı sırada de
niz kenarından batlayıp yukarla
ra doğnı lmtldat eden ıalhane 'Ve 
Karataı taraflarında ve birde na
mazalh cihetlerine denir· 

Reımfnl arzettffim yahudiha
neden lceri bakınca be on ıene 
e•vel okuduğum bir kitaba hak 
verdim. Bu kitapta öfrenmitimki: 
dünya müaevillit bir aün "Serveti 
umumivenha üçte lkiılnl,, elde et
mek lçln çalııır! 

Filhaldka timdi ıu kapıdan i
çeri bakarken dütünüyorum bu
nun iç.in ne lazımdır? çok çalıtmak 
çok kaz•nmak •e az aarfetmekl. 

İzmirde umumi hayat cidden 
pahalıdır, ev kiraları yükıek _ve 
peflndlr. yiyecek, içeçek, giyecek 
ltibarde denilebilirki dünyanın pa 
halı oehirlerinden biridir, Buna 
karıı yapılacak tedbir muıevi va
tandaılann yaptığı gibi zamana 
ucwıa uymaktır. 

Oda, oda hatta odaların bile 
köıe köıe kiraya verildiji bu meı 
kenlerde ~kadar ketif bir nüfuı 
ııkıınıııbr ki, bunu benim gibi 
her gören hayretten hayrete düıer 

Nerede fena bir zeytin yağı h o
kusu ve nereden bir avlunun 
içinden be~yüz çocuğun ve üçyüz 
kadının feryadı itidillrse oraya 
hemen giriniz: Bir yahudihnnedir. 

Baıımı kapunndan sokup gör
düğüm yahudihanenln lçind"e tah
tani.( Ye) fevkani on yedi daire ve 
ya ev, 12!'1 nüfus vardı. 

Bu berbat, bu yaıanmaz yer
lerin husuıiyeti üçe ayrılır: Sabah 
öyle, aktam. 

Sabah olunca, bu evlerin sa
kinleri berayı ibadet erkenden 
kötü bJr zeytin yaiı kokusu ile 
göı:lerlnl açarlar . Düalarını yapar 
ve derhal evlerinden çıkıp itlerine 
gf derler: Zannediyorumki ıabalhe
yln ilk defa bu fena koku ile iı
tinas; bu adamları daha fenala
rına karıı muaf kılabiliyor! 

İhtiyar kadın kürkünü çıkarır, 
ıiyah yemenlılnl değtıtirir. Genç 
kadın çocuiunu ıokağa çirkef 
baıına terkeder. Genç kız bacak
larını ııvar ve bir temizliktir baı
lar: Keçeler, kilimler ıilkllir, 

tahtalar ıllialr ve camlar parlatılır. 

Bazan bu kapıların 6nünden 
okadar toz kalkarki, eger ruzğar 
sokaktan nüfuz edebilmııtı diğer 
evlere mütesaviyen takıim olunur. 

Ve itte kıyamet o zaman ko
par. 

Ôgleyin bu tün izmlr, aıcaktan 
ölü bir hale kvldıtı zamanlarda 
artık bu hava almaz, ruzğar ltle
mez mukaaal yerlerin sakinlerinin 
ne hale geldiğini dOıününüz. Sa
bahın o kadar ıamataıına rağmen 
bu üç dort saatlık zaman z rfında 
buralarda bir sinek kanadının ~e
ılne bile ıahit olmanın imkanı 
yuktur. 

Fakat .. akıam olunca, herkes 
temizlenir, boyanır, ve pudralanı;· 
Yalın ayak taılık ailen ve çirke 
içinde gezen bacaklar, ıeffaf ipek 
çoraplar içinde pırıldamağa baılar. 

zayıf ve Jarııın yahudi ge~~!:: 
ri yalançı ipek mendillerini gog 
c;plerinden yarı yerine kadar ıal
landırırlar. Ve ... korteye baflar
Çocukların yaramazlık, ihtiyarla
rın çenebazlık devri itte bu ıaat

lardır, 

lıtnden çıkan her erkek, ak
ıam üıtü evine gelir; temiz elbise
sini giyer' çoluk çocuk koca bir 
sepet yüklenip deniz kenarında 

ya havadar bir aazinoya veya b~
na benzer bir yere giderler. Bu
tün aile erkanının buralarda bir 
kadeh bira içmeleri heftada bir 
gündür. Diğer günler biyükler
den biri bir bardak bira içer' di
ieri ittihası olmadığından bir kah
ve öbürkOlerde bu t ünlük canla-

' -rının bir ıey fatemediklerini ıoy-
liyerek yemeklerini yemeye kuyu
lurlar. Yedikleri ekıerlyya bir 
parça et haılama11, kilde piımit 

~ 
umnrta ve salamura balıktır.Ak-

iki sıralı bu oda veya e•lerin 
renk, renk boyaları, &..rode itle
meli perdeleri, kapıların önünde 
tahta iskemleleri, ve bunların 
ıeveze tamatacı daimi ıakinleri 

vardır bu evlerin mecraıı yoktur. 
Her evin mayi müzahrafatı ıoka
ia çıkar. oradan hepıi el ele ve
rerek Ja denize ya bir mecraya 
&itmek üzere avluyu' aet teıkil e
derek battan bap kat'eder buraıı 
ılnek. koku 11cak hebıl biribirlne 

karıımıı atbidtr.Şiıman yahudl ka 
dınlarlbın •akitten tasarruf için 
zaylf çocuklarını emzirmeleri ka-

ıam ıerini yahudihaneye ayak atar 

vıaları dedikoduları hep bu oda
lann kapıları önünde ter 'Te çlr
lçef kokusunun birtbirtle imtizaç 
ettıfi sıralarda TUku bulur. Çama
tırlar, çirkefin buhar haline inkı
lap ettiif eınada kurur ve çamaıır 
ıuları beyaz izler bırakarak da
kikada •ebahbur. eder. 

Şehirfn f&Janı temaıa yerlerini 
gezmek isUyenler, izmirde yalnız 
müze, kiitüphane, çeıme, meacit 
aramamalıdırlar. Şayanı temaıa 
olan yahudihanelerinl de görme
lidirler. Ve bunlan bulmak için 
ona buna aormata lüzum yoktur. 

ken ; göğüs bğır açık ameli man
da büyük yahudl babalarının 

g6zlert kapalı' baıları takkeli, 
sakallarının teli vecdQ lıbğraktan 
tltremeğe baıladıtı zaman, Tev
rat'ın ince yerine geldikleri anla-

tılır. 

YahudihWnelerln içine, en ev
vel airmeıi lizımgelen ıeyler en 
ıona kalmııbr. Filhakik~ bu bogu
cu yerlere ipek çorap, pudra, ruj, 
krem, hatta .•• Prfüm girdiği hal-
de,ıayanı hayrettirkl ne kumpanya 
ıuyu ve nede elektrik asli adım 
atmamııtır. 

Azami maaraflrı aıgariye ten-

Dün kendi aralarında 
bir c;ay verdiler 

Mimarlar cemiyetinin dün se
nelik kongresini aktetmek lazım
geliyordu. 

fakat ekseriyet hasıl olama
dı~ından kongre gelecek haftnya 
kalmııtır. 

yalnız dün kongreye gelen 
azaya huıuıi mahiyette bf& çcy 

zlyaf eti verilmi!Ur. Bu arada 
cemiyet hakkında hasbıhalde 
bulunulmu§tur · 

Yeni arif~ 

Kon1isyon perşembe 
günü toplanacaktır 
Liman tarife komiıyonu önü

müzdeki hafta Perıenbe günü tik 
f çtimaını aktedecektir. 

Bu ıurettle her alb ayda bir 
tetkik ve tesbtt olunan Liman ıir
ketf, ıirketi hayriye, Haliç tirket
lerinln yeni tarlfeslgörütülecektir. 

Yeni tarifelerde tezayüt olup 
olmıyaf!'a~ı hakkında tarife ko
mbyonu azaıından Zeki B. bir 
muhaı ririmize dernfıtir ki: 

- Gerek Liman tirketi, gerek 
ıtrketl hayrJye, gerek Haliç tir
keti tarifelerinde esaslı olarak bü
yük bir tahaV\'QI •e tebeddül ola
cağını zannelnıeın. çünkü bun
lar bir kaç senedenberi miltema
diyen tetkik edile edile ana hR t
ları tebellQr etıniıtır. Bundan bat 
ka tarifelerde hldfl!tı icap ettire
cek fevkalade bir ıey .le yoktur." 
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y eni adliye tayinleri 
Ankara, 3 (Tel.) 

Münhal dürdüacü aınıf adliye 
müfettiıllğine 1(0 la aıliye reiıi 
Sırrı, Kaıtaınonu müddelWllumi· 
liğine Zonauldak ınüddeiumumlıi 

Hidayet, yerine Tokat müddei
umumi•) Arif Beyler tayin edil
miılerdir. 

- • ._•!>H-•<114• • 

İran ve İrak arasında 
Ba!Jdalluıı bilcliriliyor : 

İran ve lrak bakiimetlerl ara-
11nda geçen )azın aktolunun mu
vakkat dostluk, uca.ret ve güm
rük mukavelesinin yerine akdi 
mukarrer rnukavelenin yakında 
müzakeresine baılanacaktır. 

l~aJi huna derler ! 

İkisi de fkf kardeş gibi bera
ber büyüdüler. Çocuklukları Göz
tepede yan yann olan kö~lderlnf n 
küçük bt r kapı ile birle~tirilen 
büyük ve ağaçlıklı bahçelerinde 
mes'ut ve avare geçti. Her sabah 
uyanır uyanmaz ilk i~leri uyun-
caklarını almak ve ıonra dadıla
rının refakatinde küçük bahçe 
kapısında biribirlerini ·bulmak o
lurdu. İki çocuk böylece ıabah 
kahvalhlarını bahçelerinin gölge
li ye§illikleri üzerinde beraber 
yaparlar, sonra mutat oyunları 

eğlencelerlle me§gul olurlardı. 

Hiç kavaa etmezler, biribfrlerfni 
gücendirmemeye çok dikkat eder
lerdi. 

Necla, ıırma gibi lepiska saç
ları, iri mavi gözleri, pembe be
yaz yüzü, küçük karanfil renginde 
dudakrile eski zaman ressamları
nın tahayyül ettfklerJ sn perile
rine benziyordu. Ferit de kitml
rf rengi, büyük, siyah kudretli göz
leri çekik burnu ve mütenasip vu
cudile bu altın ba§lı beyaz ıu pe
rf sine en yakı~an bir eıti. lktıi 
de heı:aüz beı yaıına afrmiılerdlr. 
hlrlbirlerinl okadar ıeviyorlarki 
her dakikaları beraber geçiyordu 
Necla la Feride ilahi bir aıkla 
blribirlerlne bağlanmıılar gibi idi. 
En hakiki ronıaneık aıkın çocuk 
kalblerlnde d•iduiunu ı~yliyen 
filozofun iddiasını teyit için Nec
la ile Feridin kayalı ne belli bir 
miıaldt.! 

Çocukların bu fpUlası Jki ai
leyede tesir etmiıtir. Seneler geç
li. Küçükler büyüdüleı·. Ferit ya
kıııklı bir delikanlı oldu. Necla 
albn ıar111 ıaçlan gizli bahar gü
neılerinden daha güzelletti. 

Artık iki evin en aziz ... gayesi 
ikisini eYlendirmek olmuı tur. Bu 
enfüıi aık izdivaç yuvaıı için en 
ıailam bir temel telakki ediliyor
du. Böyle nıuhteıem bir hayat ve 
güzellik içinde yetiıen iki genç 
bu sa111imi iptila haricinde daha 
kadir, daha muhteriı bir cazibe 
lle biribirlerine kementlenmitler
di. İki aiıanlı yatamaktan mem
nun ve hayata hakim iki hayal
perest insan ,gibi saadetlerini• 
ruyaaı içinde kayboluyorlardı. 

* 

Btr gündü ..• Ferit köprünün 
Haliç iskeleıfnde kanayan bağrını 
bastırarak derin bi hüzünle sula· 
rı seyrediyordu. Bir aralık önOn
den sakalı uzamı~, rııumya ıuratlı 
hasta ve hıuyar bi: gümrük me
muru ve onun arkasından kuca
ğındaki kundağı sım sıkı ka vramıo 
siyah bol çarşafı içinde zorla yürü
yen taze bir icadın g~çt;. F e• it bir
den irkildi, sapsarı kesildi bu ge
çen. Necla idi. 

l lısan Arif 
-=== ---====================-

Uslanmiyanlar ! 
·>i-"'\"<-

Bir sene içinde n1ahkıin1 
olan kaçakcılar 

l 929 senesi iptidasından niha
yetine kadar Ceza mahkemelerin
de 33 rakı kaçakcısı hapse mah
kunı olunmuıtur. 

Müskirat tnhisarı muhafaza 
müdlrlyetl tarafından bir ıenede 
l"azan ( 55000} kilo kuru üzüm 
cJbresi ( 50000 ) kilo ıek~r sala
murası ( 500 ) kilo anidal ( 1000) 
kilo niıadırruhu, ( 5000) kilo fı
pirto yakalanmı§tır. 

KaçakcıJık f hbar eden memur 
ve muhbirlere yeni nizamname 
mucibince ( 25,000) lira mükafa
tı naktf ye tevzi edflmf ıtlr. 

Kezalik müıkirat memurlan 
tarafından nı~ne, lokanta ve 
barlarda kaçak lçld .. -..,,( INiO ) 

kiti yakalanarak cezayı naktiy 
mahkum olunnıuılardır. 

Ucuz petrol 
Petrol inhisar idaresinin çlf

çilere reıimıiz petrol verecefl 
yazılmııtı. Petrol tevziatımn tek
li hakkında bir talimatname ha
zırlanmııtır. 

Bu talimatnamede kaçakçılı
ğa karıı bazı maddeler vardır. 
Resimsiz petrol alıpta pıyaaada 
satanlar hakkında kaçakcı mua
melesi yapılacaktır. Petrolu eıkt
ıi aibi kumpanyalar verecektir. 

Şimdiye kadar kumpanyala
rın petrol inhisar tdareeinde bir 
milyon lira alaçağı vardır. bu pa
ra kumpanyalara verilecektir. lrakın Yeni Tahran sefiri Ca

fer Askeri ı>ap.nın Tahrana mu
vasalatında miizakerati Irak na
mına idare edecektir· 

İranda ecnebiler 
Talırmuiatı yu:tlıyor : 

Fakat bir 1ıün harp çıktı. Ser-
.,hatlere koıan vata kafileıeri ara
sında Ferit de vazifesini yapmağa 
gitti.Millet ateı hattında erkekleri 

Ankarada tasarruf günü 
Ankara, 3 (Telefon) 

lı bankasının Ankara merkezi
nin tasarı uf günü 5 kanunusani 
pazar günü teı'it edilecektir. 
Bankaya davet edilenler bine 
yakındır. Davetliler İıtanbulda 
olduju gibi, hanımlardan ibaret 
olacak, erkek olarak banka erki· 
nı ve gazeteciler bulunacakbr. 

İran hükunıetinin ecnebileri 
mutaıarrıf oldukları emlaki bir 
sene zarfında iranlılara satmaya 
mecbur tutınaıı buradaki ecnebi
leri büyük bir endiıeye dütür

müıtür. 

Birçok emlakin birden ıatılıaa 
çıkarılması fl~btı düımeılpl ve 
büyük zararı llluciP olacaktır. 

En ylyade zarar edecekler ln
gllizler' Iraklılar ve Türklerdir• 
dif•r ecanf bin zararı az olaçaktır. 

Bu kararın tebdili için bazı 
ıefirlerln vuku bulan muracaat
leri ıemereıiz kalmıf lir· 

zil eden bu itini bilen insanların 
bü günkü mukavemet kudretleri
ni gördükçe sabrın mefküreye 
kartı fikf rlerdeki kökleımiı itti
hadı gördukçede Azmin manasını 
anlar gibi oluyorum! .. 

Hallm Hüsnü 

• ceplıe geriaincıe kadınlarile üzün
tülü ve •efaletli günler aeçirdJ. 
DJıarda harp içeride yanaıın ve 
ıef alet memleketi harap etti. 

Ferit kan, kemik, et, giılle 
kurıun ve ölüm aağanaiı araıında 
btr kolunu ve bir gözünü kaybetti. 

Bir gün yaralı alil ve bedbaht 
hır halde 1ıtanbula döndü. Ay
larca hastanede yattı. İyileıtik
ten ıonra evine dönınek lltedi. 
Köıklerinln yerinde bir yangın 
harabeıile karaılattı. Koleradan 
ölen babaıını Karaca Ahmette 
ihtiyar bir servinin altında ve an
nesini bir zengin evinde hizmetci 

duldu. FelakeUn bu teselsü-
lü zavallının t{ayabnı büsbü-

tün ıöndürdü. Kalbinde ümit 
olarak yalnız bir Necla kal

mlotı • kesik kolu ve tek gözü ile 
nftanl111nı aylarca aradı ve nf ha
yet .... bir gün onuda buldu. 

Ayni günde mecliıi idare relai 
Mahnıut Bey, İstanbulda oldup 

gibi bir hasbihalde bulunacaktır. 

Ticaret odasında 
Ticaret odaıı yarin toplanacak 

ve bütoeyl miizakere edecektir. 
yeni bütçede bf r takım ıefltkler 
ihdası ileri sürülmektedir. 

Buna nazaran Odada yapıla
cak yeni teıkilat ve tadilat bu 
ıeflikler vasıtasile olacaktır. 

Bundau baıka odada ekıtk 
olan bazi oefliklere de hariçten 
ıef bulunacaktır. 

Bu suretle Oda yeni bir ıekil
de çalııacaktır. 

--
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4 Kanunusani 

iktisat : 

FİKİRLERİN İFLASI 
-•~<--

İkinci klnunun yirmi betinde 
bütün Htndlıtan ayaklanıyor. Bu 
doırudan dogruya lngiltere aley
hine açılan muazzam bir hare
kettir! 

Asırlarca devam eden lngiltere 
&zaınet ve haımetl ya•aı yavaı 
t&rth obnv.Ba yüz tuttu! 

Eaaıen yer yer ve zaman 
Z&nı.n lng1Uz kolonilerinde görü
len hareketler, lnıillz lhttıamının 
tartı. olmaıına çok zaman kalma
dıfını göıterlyor. 

Tarihi maddi olarak telakkı , 
-1en.ler ve tarihin ıeyrlnl bu su
retle takip eyl'yenler, koloni ha
relcetlertatn böyle yClrüyecejlnl 
zaten evvelce keıfetmtı dtrler · 
liıııdlstanın bu harekettnl belki, 
bazılan siyasi olarak kabul ederler. 
FeJcat böyle kabul etmek demek 
btç bir zaman realitenin kaybet
llleıt demek delildir. 

Zannedlleblltrml ki, umanı
lllızda beı on politika canbazı 
bluazz•m kitleleri yerlerlncl•n 
O)'natabtlstnler. Haytr, aıla! .• Bu 
lttharla tıte uıl a.ml1 olan euıı 
l,qlca yerde aramak icaP eder· 

Binaenaleyh daha bayati yer
l•re balunak lbımdır. Hindistan ... 
8-.ılarımıaın unnetb,t ıfbl 6yle 
1-ı..._ bir •oıraflya ıfadeıl deıtl· 
dır. \' • yalan bir laarta ıncacı 
ıtbı t6rtllemez. 

Htndlıtanın aııl manaıl koca 
bir lsUhaal alemini kucaiında ta
flllıatıııda ve kesif bir n6fuıu ba
relcetını uklamaıındadır • 

itte bu g(lnkil hareketi bu 
noktada aramak lhım gelJyor. 

Koca bir lıUbıal alemi ki, 
llıtltemadtyen ezildi ve mütema
di1ea lıUıaıar edildi. 

Oıaun ezllmeıinde bellki biraz 
: çok eski bir mazi amildir. Onu 

,.. lpUclat madde 
"'-ıleketlert albl 'JGkaek lllftayl 
alemt ezdi. 

Fakat nihayet bu lsttımar po

htdcası uzun ıilrenıezdı. Bu iktisadi 
lıtiımardır ki halk menfaatile be
raber yG.rüyen halk maııtıfını 
halle felıefeılni, halk kuvvetin; 
derinden derine ıörünmez bir =lele tutuıtınyerdu. lıte bu 1a-

•Dmekttrkt, koca bir kitleye 
lcttmaı tuuıuııu Yereli. 

Hlndlıtaıı harekeu ka7decllllr
ken, lnıtlterentn Htacllıtana tah
mil ettf &I mali y(kk baıta geliyor. 

Şu halde lctlmai zeki uırJar
danberl f ıttamar edilme neticesi 
olarak incele incele ha11as bir 
bale aelmtıtlr. 

Her hanıl bir ıekilde halk 
denilen azim l:itleye iztirap tahmil 
etmenin ne korkunç bir inUkam 
tevlit ettill bundande vazlhan an
'-tılır. 

Ezmek ve ezilmek!.. Tarihin 
•eyrı içtimai yörilyiiıGn yanaı ya
"•ı yeni bir istikamete dogru yol 
tuttugunu göıterlyor. 1914 ten be
~I kaba bir ıekilde cereyan eden 
lctlmaı hadiselerini göz önilne alır
sak precegtmlz ıey ıu olacaktır: 

Ezilenlerin ezenlere karıı kuv
vetli ve kahir hamlesi.·• 

Hind ittihadının bu itibarla 
ilmi bir manaıı Tardır. 

Bakalım aıırlarca "bırakınız 
yapımlar ; bırakınız gecıinler,, 

dGsturu dahilinde hareket eden 
lııatliz aermayedar efkarı umumi
Jest bundan aonrası için hayati 
zaruretler Te tztlrarlar karıısında 
neyt kabul edecek? 

itte bua(ln bu nokta Dünya 
naGtefelddr "'f'e idlmalyatcıları ta· 
tarafından eaaılı bir ıurette takıp 
ecltltyor. 

Çiinkil netice lngtliz debdebe-
•lnln iflası olacaktır. Bu lıemlma
ıl) tefekk6rQn 6lllmtı demektir. 

Kemal Ahmet 

YARIN 

SELANIK BANKASI 
1818 de tealı eclllmltMr 

Merkui 11.Mu.mf. l.t.abnl 

SERMA YASI !G,I00,000 PRAIC 

TORKIYl ŞUBELERi 
Galata, lıtanbul, lzmir, Samıun, Adana, meraln. 

• 

\' uannistan Şubeleri : Sel&ntk, Attna, Ka•ala. 

Her türlil banka muamelltı, ltlbar mektaplan, her nevi 
akçe 6zerlnden hesabatı cariye, çek maamellb. 

...... 99 .......... , ........ .. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Sermayesi: Tamamen tediye edilmif . 4,000,000 Türk lirası 

l\lerkezi un1umi : ANKARA 
ŞUBELER: 

Ankara Adana 
lstanbul Trabzou 
Bursa Balıkesir 
lzmir Gireson 
Samsun Edren1it 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kayseri 
Mersin 

1Salllf• 1 

yavruların 
BU GÜNKÜ VE YARINKİ 

SAADETi 
B.ANKAMJZIN ONLAR iÇiN HAZIRLADım 

KUMBARALARDIR 
Onlara kun1bara1 alınız 

TÜRKiYE İŞ BANKASI 

OP.UTÔB 

Ahmet ·Burhaneddin 
Cerrah PafS Hastahanesi OperatörU 

İstiklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 
Suriye hon No: 8 . 

Telefon: BeJI : 1615 

FELEMENK BAHRi SEFIT 
BANKASI 

Merkezi: AMSTERDAM Serına.yesı: 1, 125,0ll,OOO 
ihtiyat akçeıl: 3,000'00() 

lstanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 

l.tanbul tubeıl : Yeni postahane ltUaalinde Alalema 

H türlil Banka muamellta icra ve kaaalK tar han. er 

AYHAN 
BOTON BANKA MUAMELATI YAPIL~ •••• 

~~eseae~n•••---- . · cıtJAVİ Hadisesi g Muharriri : 
ÇIRAGAN SARAYI BASKINI TEFRiKASI g ALI~ 
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- Efendtlertm deminden bert teferrüat ile meıl'11 olundu- · 
ğunu göriiyorunı. Bir defa Valde Sultan Efendimiz de arrüımefe 
muvaffak olan hemıtremlz buraya, meclise celbedilıln.Kendili
nln alzından çıkacak ctımlelerl bir defa da~ bizler dlnle
yeliın. 

Turban efendi muhibbtmize hep IUfnad ederiz· maruzatım 
yanlıı anla11lmaıın. her ıey rüfekayı kiram içinde aleni olarak 
münakaıa edilsin. lia.yreU (Kemal) dalma böyle söyler. Şu 
hemıiremlzi görelfın. Gerçi na mehre iseler de bıslerin dünya 

ve ahiret kardaıınıız sayılırlar ! 
Dedi. Kleanti : - Hay hay muhibbi vefa 1ıan111ız. Hemıire

miz bititlk odada bulunmaktadır. Hatta Valde Sultan Efendillliz· 
den giranbaha ve nadide hediyeler dahi almıılarclıl' • 

Onlan da ntıanı olarak görünüz efendim: ce"abını verdi: 
Kalkıp yan kapıya doiru yçrüdii. Nakıibent içerdeydi. Kleantiyı 
görünce ayağa kalkmııtı. Kleantt kıp kırmızı keıilmtıtl. Yavaı
ca kapı aralığından iıaret etti : 

-Gel ! emrini verdi. Nakıtbent kendisini ne için çaiırdık
larını tabi'i bilmiyordu. Tereddiit eder gibi olmuıtu. KleanU bu 
defa ıert sert emir ver dl : 

-Gel · • çekınme ! Valde Sultan Efeiıdtden aldılm hediye 
bohçasını da getir ! 

Nakılbent Kleantinln ıöziinden çıkamıyacak kadar, esraren
giz edasına merbııt idi. Hemen eıya bohçaıını aldı. Utana bo
zara kapıya dofru yürilmeie brıladı. Kapı aralıfından lçerdeki 
kalabahfı görünce gerilemek lıtedl: Bu sefer KleanU nakıtben· 
tin kolundan tutarak içeriye çekti : -Ne çeldnlyonun l Burada 
na mebrem filan yok ! Şu ,ardtıaGn zevat hep bir oiurda can 
vermete umetmlt adamlardır. 
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Aziz Bey yeni gelenleri yalnız bırakmıı, J&n ka,ıdan ıeı• 

1 odaya glrmlıti. Burada ne Tar, neler duyuyordu 7 ler ge en ) 
Naktlbent lçercle ıert ıert konuıan (Turlaan ın ıeılal ltldt-

d Az sonra da yan kapının açıldılmı içeriye (Kleantt)-yor u .• 
in gtrdillnl ıördüler. 

n Ki ti • _ Nasıl olup bitti ınl ? Valde Sultan Efendimizi ean • • 
d • ü ? diye Naktibent kalfaya doiru ilerledU. Öteden 

16r un m im .b B 
Azl bey enelden kararlaıbrı ıı gı 1 olulu Muıta.fayl J&n 
oda;a geçirdi. Kleantl ile Naktlbendi yalnız bıraktırdı. Makaa
dı da Nakıtbentle Valde Sultanın ne göriiımüı olduklannı Bo
lulu Muıtafaya duyurmamaktı. 

Kleanti ile Nakıtbent yalnız kaldılar. Nakıtbent J&Y&fc& : 

_ Gördüm, mahıus ıelam ediyor. Dedi. 
_Sana hayırlı it hak ında neler söyledi ? Sen onu ı6yle 

bana t Diye batırdı. 'Bu danın Nakıibent üzerine ıartp bir te'· 
ıtri vardı. 

-Hayırlı it için çok ıeyler buyuruyorlar t Bir defa aece 11· 

baha karıı hareket etmeılnler ! Bu çok tehlikeli olur. ~a 
S ita Hamit Abdiilazizin de o ıekUde dütürilldQtına hatırlı· 

u ~ biitiln kun•t ve kudreUle üzeatınıze aalclınr ! Dl1orlar •• 
ya -Evvel, fena diitünce defil. Daha ? · , 

-Mutlak Süleyman Paıayı elde etsinler. Bizim ona çok em· 
nlyetiJDlz var ! Buyurdular, 

-Siileyman Paıa .. Sllleyman Raıa •.. Bakalım, 1Gphelt ••• 
-Kendileri öyle buyurdular. Sebebi Sultan Murat Efeacll-

mlzln Siileyman Paıaya olan emniyetleri cllr •• 
-ETVet, pek doiru. Fakat bizim harekete ıelecellmkl na• 

• 111 anlayacaklar ? 
-Az daha unutacaktım. Onun için de bazı tecllmler irade 
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YEDİNCİ 'fERTiI=> ALTINCI KEŞIDE 

11 KANUNUSANİ 1929 

Büyük ikramiye : 

200,000 liradır 
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Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

... >+++(..+++< .. :••:..:.,r!o+.:..: .. : .. :..:..: .. :.+'..+' 
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SERMAYESİ : 10,000,000 ingiliz lirası :~: 
İstanbul açenteliğl - Telefon: lsta'lbul 1948 f 
Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 ı 

S.nedat Te poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya 1 
beıa'bı cari ıuretlle avanılar, poltça ve lıkontoeu. =~= 

TilrkJye cümburlyeUnln bathca ıehtrlerine ve memallkl .~ + ecneblyeye ıenedat, çek, itibar mektupları ve telgraf .;; 

•

emlmamelert lraallb. ..~. 
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T amamile lckemmıil etmı 

YAZI MAKINASI 
Fransa hükümetinin dahi takdir ve i 1 

tercih ettigi makina KAPPEL dır. - ~ 
Hafif, metin Te zarif - Her ctbeU ~ 
teahhit ve olumu, takıille ıabhr. t' 

Türkiye yeıine umumt acentesi 1 
Y. Şmorky4'A btanbul Sadildye ban 31-33 Tel. S. 2256 

·~~S~»S999§~~-g~~~---~· 
-

ŞEKLEN T AKLIT EDİLMİŞTİR 
Yalnız her taklit edilen §eyde olduğu gibi KREM PERTEV f n de 

pek mühlnı olan hava11ını taklit edemediler. Binaenaleyh ı kanu
nusani 9_3?, dan itibaren KUTU derunundaki KREM PERTEV ıek
Unde aoruldüğü gibi yen: Türk yazııı ve alüminyumdan mamul 
pek zarif kutalar derununda olarak satılmaktadır. FJnıabat 
teneke kutular derununda ve KREM PERTEV e azçok ın· bih 

b J"l Ufa 
am a J ar ile KREM PERTEV namı tahtında herhanğf bir kremi 
teklif ederleeıe kabul etmeyiniz kutu halinde hakiki KREM 
PERTEV yalnız alüminyum kutular derununda imal erlilegelmek
tedf r. MUHTEREM AHALiNiN pek çok mücerrebi olan KREM 
PERTeV Yerine her HANGi BiR KREMiN nahoı tesiratına .maruz 
kalmam-tc Jçln bu noktaya bilha11a atfı ehemmiyet eylemeleri 
rJca olunur • 

Beyazitte tramvay makasında 
N. 153 dükkanda tayyare 

biletletlerl, kırtasiye ve 
uınunı ııazeteler bayii 

Pire necn1i 
Bugün çıktı müvezz1 ve td

tüncülerden arayınız. FJatı o ku
ruıtur. 

, .. mD;~----mr.;;:.-.. ı 
i 

Seyrisef ain ---:.ıerkcz acanta~i: Galata 
Kö"Orü ba :ında: Beyoğiu 239'2· 
Şube acanta"ı : Mah11mdiye'. 
hanı aİt!!lda İ~tanbul 27 40 

Trabzon birinci postası 

(CÜMHURİYET) Vapuru f 
ki.nunsani pazartesi 12 cı
Galata rıhtımından hareketli 
İnebolu, Samsun, Giresun, Trat' 
bzon. Rize, Hopaya gidecek 
ve dünüıte Pazar lıkeleıly 
Rize, Sürmene, Trabzon TJr,. 
bolu Giresun, Ordu, Ünyet 
Samıun lnebolu, Zoniulda 
uarıyarak gelecektir. 

An tal ya postası 

(ANAFARTA) vapuru 5 k 
nunisani Pazar, loda Gala 
rıhtımından hareketle İzm · 
Küllük, Bodurum, Rodos, Fethi 
Finike, Antalyaya gidecek 
dönü§te mezkur iskelelerle b · 
likte Dalyan, Marmaris, 
Çanakkale~e Geliboluya uğra 
rak gelecektir. 

İzn1ir-~1ersin sürat 
postası 

( MAHMUTŞEVKETP 
~ '1 Kinunsani Salı 12 

ta ~eke 
Çarşamba :ıabalıı lımirc v 
Şanıı f zmir<len hareketle (An Ja, 
Alaiye, Mersin)e gidecek ye 
dönüşte (Taşucu, Anamur Ali'" 
iye, Antalya, Kuşadası ve 1ı· 
mir)e uğrı) arak gelecektir. 

1••••••••••••••••~•••••a••• 

I~ f. ~ ~!Hacı Arif zad 
BAKUS RaKISI 15 İsmail Hakkı Ali Ekber 

------••raımsmımzli ~ : Tayyare biletleri ve • --- . • 1 Çarıtkapı N. 68 dükln ...•....•....•...... , ..... . Romanınızı kesiniz ve kitap gibi katladıktan ~onra okun1ayı unutmayınız 
~--------------------__;, __ ..:::,:::=.~=.:: 

umum gazeteler bayii 
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ettiler : Hareket akıaını ltaret pencereılne (kırmızı bir peıte
lll•I) uın buyurdular 1 

-itte bu fikir mOkemmel. Onlar peftemah görünce Sultan 
MQradı hazırlarlar. 

-Oruun btbmm. Y alna biz kırmw P.lltUmah görünce çıra
ı-da da tedbirler alana ! Dediler •• 

N.iftttbent IHJJklarım yiyen KleanUye Valde Sultanın hediye 
ettllt tamaıır bobçannı göeterdl. İtte bu Kleantinin pek çok iti
ne Y•l'IJaeaktı. Bohçayı içerdeld arkadatlanna göıtererek, 1ıte .• 
Dt1ec.k1 bepılnln bir o kadar daba emniyetleri kazanacakb. 

-S. bekle Nalqibent, tcapeclene bu ,nn aent arkadaılan
mın Janlanna' götlrecejtm. Süleyman Pap bakkmd kJ irade
leri olduta ıtbl liylemem lazım dır. anladın mı ? 

fWıctt'-nt batmı salladı : - Anlacltm l Dedi. Kleantt senç 
kaduua beyaz çehrelfnl okıadı. Yandaki odaya daldı. Odada on 
bet Jhmt lefti kadar varda. Nahmut Pqa Naibi boca Klzım 
efendi de oradaydı. Baı sedire lamdmut arkadatlarile mnna
kqa .U,orchi. 

IC.leanU : - Efendim, ııe kıymtetli atkaclaflllllZ bolulu Muı
tafa efendi benim IU&ya mentUP maaYlnlerimden bir hemıtre
llllzl Valde Sultan Efendimizle ıörilf'Grmeye muvafaak oldu. 
Şimdi. çırqan aaraymdan geldiler. Valde Sultan Efendimiz 
,amı.. ubdqlara telam buyuruyorlar. Emri hayra bir ayak 

evvel bqlanm•pnı irade etmııler. Arbk meı'ele kalmadı. He
men lfe;bqbyacakzaman dır. Yabuz Valde Sultan Efendimi
zin bir mClhtm tartlan Tar dır ki, onu biz de cliiıilnmGıtük. Meı' -
.ı. •moıaım dlr. Valde Sultan Efendimiz dövletl4 Süleym~n 
Pata huretlerlnin bebemelaal it batll)ll 1eçme11Dl tatlyorlar, 
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Odada bulunanlar: -Hay hay .• çok münasip. Fakat bund. 
bizzat ılz kendiniz muvaffak olamadınızdı. Süleyman Paıa ılze 
ltlnıa.taızbk göıtermedi mi ? 

Dediler. Kleanll : 

Evvel, - dedi - Fakat lale Hoca Kazım efendi hazretle
lerintn teırif edip Paıayı ikna etnıeıl lazım dır. Paıanın efendi 
hazretlerine emniyeti olduiu malüm dur. Hatta gece Fazlletha
nelertne oğrayıp rica etmiıtlk .. Saraydan Valde Sultan Efendt-

-;;izden alınacak cevaba gore hareket günü kararlaıbrılacak ve 
Efendi Hazretleri.ona göre SGleyman Tap·yı göreceklerdi. 

Dedi, saraydan muvafakat ~ cevabı aldıi•m tekrar anlattı. 
Hoca Kasım Efendi : 

-Daınlz P&f& Ha&retlerinl görürünı. Fakat naııl? lıtanbul 
muhafızı Al yanak Mehmet Paıa Hazretlertle buıusi mua.refe
mta obıwadıiı gibi, P&f&mn, hakJrlmlzl Süleyman Rapnın mev
kuf bulunduğu odaya bırakacaiı Çok mesknktür, diye itiraz , 
etu. 

Kleantl: - O ctlıeti bendeniz te'mln ederim, Efenclt Haz
retleri, ılz nıerak buyurmayınız. Hatta Al Yanak Pataya: Tur
ban ıelam eöyledi ! Süleyman Patanın ııhhabnı merak ediyo
ruz. Şöyle kapı aralığından bir bakıp kendiıine merak etmeme
ıtnl ıoyllyeceğlm. Deyiniz. KifJdir, ve derhal muıamaha eder
ler ! 

Cevabını verdi. üKAzım Efendi: 
-Pek ali., •. Gideriz Efendim, dedi. Şimdi artık meı'ele çı

rağan sarayından Sultan Muradı almağa kalmtfb. Bunu nasıl 
yapacaklar, Ahmet Patanın tedarik edeceği muhacirlerle mu
vaffak olacaklar mıydı? Asıl müıkül de bu idi. li Suavi efendi: 

Ali Ekber 
1" ayyare biletleri ve kırtaalye 

Umum gazete bayii 
Çemberlitaı civarında 

N. 2 dükin 

Dün azami hararet ı O ar 
ıarı 4 idi. Rüzıar ekıerl· 

yetlepoyraı eıecekUr.Bu ı\lJI 

hava kapalı olacaktır. 

, -l "Y ARIN,,IN T AKvthfi 

ı Cuınartesi KAnunusaol 

4 1930 

Namaz valdtleri 

sabah öğle ikindi ak§am yatsı i 
7 ,26 12,19 14,40 16,58 18,80 
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