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HESAPLARI ALTÜST EDEN BİR TEKJjF 
:::;;:::::;.~~~~----~----~----~-------

Reisicumhur Hz. Ankara hukuk 
mektebini teşrif ettiler 

1 f•••• SİGOR!ACILAR ••••il\ 
5 Haklarında tahkikat 1 Alman murahhası derniryolu tak-
: yap hyor : • • •. .. 
: (ra.:eteıt'~iıı neşriycıtı ıwkci-: sıtlerı hakkında bır rnunakaşa açtı 
: lelin şitl ile nazarı dikka-; - •~4-------
: tini cel lliftır 1 Avni nazır av ortasını evvelce kabul ettiX-i haJde bu 

____ _....,,...,....,...,,,....,,,,,.- - -----
Gazi Hz. n1ektebi gezn1işler, Profesörlerle • • .1 ~ 6 

: Ankera, 7 (Hususi): sefer de tedivatın av sonunda Yaı)ılmasını istivor. 
görüşn1üşl~rdir, bu esnada n1ektcp önüne 

kalabalık bir halk kütlesi toplann11ştır 
• "YARIN • "' "' k ... "' : ,,ın •iıortacılar hak- : Bu yüzden n1üna aşalur oldu 
: kmda muhik neırtyatı vekaletin 1 "' 

Ankara, 7 

Relalcumhur hazretleri busün 
'&at on ikide lllalyetlerlnde klt1bi 
Uftlumi Tevfik Bey oldufu halde 
hukuk mektebini teırtf etmiıler 
\'e burada bir ıaat kadar kalnuı
lardır. 

GaZi hazretleri mektebi geze
~k profeıörlerle görüımüılerdlr. 

"tarünUeyh hazretleri mektepten 
:Yrılırl.rken profeıörler tarafından 
eıYi edılmııler ve kendilerini 
~annek lttlyakfle bekleyen talebe 
~le lllektep önilne toplanmıı olan 
-'-balık bfr halle b.rafından f iddetle 

---~'660-Ei m 
alkıılanmıılardır. 

Ali Cenani Beyin oğJuna tebliga t yapıldı 

1 tlddetle nazan dikkatini celbet- : Labey, 6. - ( A. A · ) 
: •ittir. Staorta..:ılar hakkında : Şark tamiratı komfıyonu A-
: tahkikat yapıl.ıDJttadır. : b la t i 
••••••••••ıuı•u•••••••••••••••• vuıturyaya ait orç rm eıv -

Tadil edildi yeıı meselesi hakkında müzake
ratta bulund•ktan sonra Bulgar 

K anıuıu mrdenıııilı iki maddesi 
l<lrlil edilmişlfr 

Ankara, 7 (Huauıt) 
Kanunu medenintn 68 ve 69 uncu 
maddeleri Adliye encümeni tara-

fından tadil edtıq.ur .. Bu tMdilAtla 
velılerin vaıl gibi küçüklerin uh
desindeki gayri menkul emvali 
satmak huıusuncla hakim iznine 
muhtaç olmadıldan kabul edil
mittlr. 

'
., , 1 . k ,. unun n1es e esı at ıyen 

ha lledilecek 

murahhaılarını dinlemittir. B un-

1 memleketlerinin mali vazi-ar, 
yeti hakkında uzun uzadıya iza-

hat vermiılerdfr. 

Münakaşa nasıJ çıktı? 
Lahey,6. - (A,A.) 

M. Tardieu İngiltere maliye 

ln...tliz murahhası M. 
nazırı ve 5• 

Snovvden'i öfle yemeiine davet 
etmlıtlr. Konferansı toplanmafa 
davet eden alb devletin murah
hasları ~mutahassıslar tarafından 

hazırlanan nihai protokol llyiha
ımı tetkike daılamıılarcbr. 

Almaa murahha11 M. Molden 
Hauer Alınan hük6metile Alman 
demiryollar idaresinin ayhk tak
sitleri hanat tarihten itibaren 
ademeğe baıhyacaklan meıele
ıl hakkında bir mlnakqa aÇIDlf

br. Tediyata ay ortasında baılan
ma11m evelce kabul etmlt olan 
Alman nazır, timdi bu tecliyabn 
ay ıonunda yapılmaunı lıtemlttlr. 

Fakat, alacaklı devletlerin mu
rahhasları btıtiln besaplann aylık 
takıitlerın ay ortuında Yerilmeal 

esaıı üzerine hazırlanmıı oldula
nu a6yle1ntılerdlr. iki taraf ara
ıında bu noktada bit •nlapna hl-_....,.._ __ _ 

iki aya kadar Mec!iSe gelmezse Anı.., •. 7 ıuu • ...ı) 
mebUSIUktan SUkUt edecellK YunansefiribugünHariclyevekılı Pudra için nasllsa Para almıyorlar 

ile mühim bir m.at yapb. =2::. 

J\Ji Cenani B ve;- . d '"17'\000 __ Bauelr•' p. ,.,ı.;.111• 1=·"-.-. &:rbeııl~r -=«miyctinin -{ra~, ne~a-aar ucuzlattığını 
· ., genınt: e ~u ıra borçlu iınis! tçtimaında bu yunan meı'eleıını anlamak için tarif eye hır göz atmak kAfidir! 

Ah r • ._. b ı ~ k ' h U k IU1ıdUfUbili. ey n nerede bu- difini dara1n bulunduiunu töy- at iyen a e arar wrmittlr. Şehrimizde 
Eabak teırıfat aalatıhnamııbr. lemııur. I~ir idam mazbatası bulunan-Ye ber-""'\llD lllGdGrQ Dl 
•ftlail Cenant beyin hd ier taraftan Ankara muha- Ankara, 7 (Hususi) herler cemiyeti 

v Ali ına umu b 
e Cenanl Beyin •mu d irfmlzden, ıon dakikada Ali Ce- Bir kadmı öldüren Kozanlı Caferln ne dahil olan-

Kadrı Cenanl Bey a caza eıl nanı Bey hakk1nda ıu teJgrafı d b M lar dün bir içti-
I mca.aının i am maz atası ecltsi Adliye 
~ acakA bları meyanındadır. Kadri aldık: encümenince kabul ~dildi. ma aktettller. 

. lı Cenani Beyden 20 000 Ankara 7 ( Hususi ) =- .~... Bu içtimada 
lira alacak da ' M 1 lk traf "'nlrundaclır. va.sa açmak tasa- ec la Alt Cenanl Beyin oA- ISLAH MES'ELESİ ha ın ucuz 

k.dra luna ıu leblııt yapt . - olması ve el-
bey1n Ada. C.nanl B. Ali Cenanl .. Babanız lkl ~~ zarfında ı Konuşu i a ca K~ n I'? yevaı ıoyuld~tu 
ılle ec l ll&dakı emllkl dolayı- Meclise lelınedı~ takdi-de meb- - -~ .. ,. .. , ....... _ mevzubahıo u. 

r lldall olar-•- -·tlub•-u l •• • 1 d ı' 
.a - - us uk6- k l '"f" t od 1 Nette• • cem -talep edeceltur v_ -" ·· ı B -.n su ut edecekUr. ~ugün ıcare ası 

• ll'll&Cll' • amcaaı Ad M yete_ dahil ber-
ile UZUD mGddettenberı ...a.riltme- b b l'eıl ecltaçe meçhul olan flleC}İSİ İÇtİn1a tdt CeOtir - f 

.... a anıza. hab . . . 1 berler bir tarl e 
. .. ~.. er verinız.,, Şcmsı d k 

l\1a1ıye ~lusteşarının o-azete'l'h.. b teabit e ere 
--- ~ ••ılze eyanatı lebreınanetlne 

H .. k " • - venneji karar-

U hU!l'letm akıığı es~slı ve ciddi 1aı;,:m1~~ıfe ıkı ıırrhrrı" ce111iurıi1111e '''i"k•i ırumadan 
tedb;rler ço_ k. k_ ısa ... bır Zatl 1anda kıaundan ibaret olup biri kadın Erkek tarifesi 

diferl erkeklere mahıuıtur. Traı ve podra 
teSiflnl gosterdi Cemiyete dahil olnııyanlann Kompreı 

Maliye veki.tell nıüateıarı Ali ı d ı ı bundan fada derele traı etme- Krem nıasaJı 
'D en mem e <ete bini 1 f d Briyantin 
~ıza B. dün ıehrimfze gelmlt lirası girecektir. Bu ~~cek ngilfz ınesl 4stenilen t r.. rl e ıu ur: Sa.,. 
Ye ınaliye erkanı ttarafında.n kar- ur Para.- k k 80 ku " 

sının lehine kaydolunacak bı"r Kadın için; ıaç eıme - Kulak arkaaı 
ıılanmııbr. Ali Rıza B. dnn ga- harekettir. ruf, saç yıkamak 50, frlkılyon Şampuvan 

bir inliba 

kuruı 

10 
5 
5 
5 

30 
5 

ıetecllerl kabul ederek aUdeki r.: 
0 

ondülaıyon 5 o, su ile ondü- Şamp ·ı f 
zah b ı 1 Hükumetin aldığı t dı_ ·> , dik"- uvan ı e rikıiJOD 

1 atta u unmuıtur. e oir her laıJOD 50, manikür 50, pe u.- Belaj 
- Hnkümetln aldırdığı teda- itibarla milli refahı altına alacak 100, masal 100, masaj Ye buz Radyo 

20 
20 
10 

öO bar nihayet lnatltz lirasını istik- tekildedir. H6kuınet mtllt iktisat Jstaubul nıı•busu K<ıvılall ll ıiseyin B. llanyoau 150, kat aldırmak 25, Pedikür 
ruh bir hale gettrmlıtir. Bun- programı dolayıılle mflbayıatını kat boyatmak 50, alb aylık ar- Manikür 

Bu gün Ticaret odası mecllıl k K 
dan bir ay evvel 111 O kuruta tanzim etmıı bulunnıa.'-tadır. h kk d Uıler ondülaıyonu 15 00 uruı. • • aıaür 

• toplanarak Yent .,ne a ın a 

~~~~~~n~~~~•aztyetlnica- k E ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •- müzakera.tta buluoıca br. pey ı~ 
84 kuruı tenzille borsada mua- bı ile mütenasip olacaktır. Yeni zamandan beri Odıdan -.e mua- "YARINııIN GENQLİK SAEliFESİ 

100 
50 
1 

mele görüyor. Bir ay içinde bu abnan tedbirler idari olmaktan melitından tiklyet edildiğinden 
ıukut mühim telakki edtlmeğe ıe- ziyade iktlıadidir. ,. 
zadır. bahıedilmekte idt· Bunun ğzerlne 

Hükftmet tarafından kabul Maliye llıüıletarı Ali Riza B İktfıat Vealetl tarafından Odada 
ecltlen iktisadi proaram halkada bu tedablrin tafıilitına glriıme~ bir takım ıılabat Ye tadilat yapıl-
bGyGk bir vazife tahmil ediyor. miıUr. Müatetar B. ıehrlmizde maaı tekarrilr etuüıtlr. Bunun 
Her Tnrknn mlinıaıilini buldufu kaldıfı müddetçe banka müdür- için elyevm lıtanbol mebuıu ve 
e11a.yı dahilden tedarik etmesi len ve borsa kobıiserile temas sabık Oda relıl K,a-.alah Hüıeytn 
demek milli paranın dahilde kal- edecektir· B. de davet ulunmuı ve fikirleri 
ınaaı demektir. He hı alınmııtı. r ıa ı veya müeıaese bor- • 

Huıuıtle ttlttln lhracatunızın ea.da ihtiyacını taadtk ettlrdltl Bu aGnkG Oda mecliıtnde Hft-
vlrf bir ıekUde baılamak :t.-ere k ı ıeytn B. Jn ıılahat için ıerdet-L-• 1.1& ta dtrcle mıtbz liruı alabıl---•--INllllldup bir ~. Bu Jlz- ,..;ca ttat fildrlerta mevzubahaolmaıı 

Ur• ihtimal dalatllaclecllr. 

Bu s hifede (edebt, ikUu.dJ, 
içtimai' tarihi, f elaefi ve ıIA •• ) 
yaz.ılar bulunacak ve bu yazılar 
munhasıran gençlerin kalemin
den çıkacaktır. 

> cu 11 bu teşcbbusı1 d mr ııl k 
ti11 v 'J 11rlrı1m peJı. ıJJw.i eti k I 

la agına l ı "dır. 

lık sahtfemlz lçln hazırlıkla
r mı~ bir lkl aün içinde bite· 
cekUr 



Sahife 2 YARIN s Kanunusani 

Gıimi.H makcılesi: 

Yine irtişa smeciyeelesrı·e, alı·eıesgo-ire!nelcleri itiba- r .... _~EgSl~llllllm-DE•c:Hn!lıiilleblllimB!Jmiı'll:aBtmbcui.mat~ha:c:ia~laDXs:ra!:a:::r.,::ıacrstıt ;ı:cv~e~t~eınlgi·arı:mazı::fl•a•r 51Di~mrJl-'J 
Dün Adliye •ekaletinln ha- ..,. -

zırladığı irtiıa layihasından hah- rlle çok kanaatkar adamlardı. 
setmiıtik, Bu ıün yine ayni Yine ahlak ve namuslarına dür 
rneyzu üzerinde durmak mecbu- künlükleri flyni membalar dola-
riyeUnf hissediyoruz. yısile ıüphe götüremezdi. Şu 

Adliye va11ta1ile hazırlanmak halde meselede, kanunların mü-

mecburiyeti duyulan kanun, ıamahasından, takibatın uzama 
d · d b Ankarn, 7 (Hususi) 

mernleketde kat'i bir ıiddet aöı- ve ya g•Tfemesin en zıya e aş-
., b l k ı · lktısat Vekaleti bilumum 

terllmek zamanının geldifini iÖS- kaka bir hakikat u unma d : - kerestecilerin ittihat etmesini 
t B ) l .. zımdl. Acaba o hakikat ne i i. 
eriyor. ir üzum o masa ve go- d l kendilerine tehlig etti. Bir bu-

rülmeaeydi tabii ( lrtiıa kanunu- lıte bu mechul ıtm i deği 
k l l d .. - ·· ı - çuk milyon liralık bir kağıt fah-

na) da hacet kalmazdı. Çünkü ço ıene er evve uounu muı 
H k - ti d rika.sı vücude getirilecektir. 

ceza kanununda ve yine memu- olsaydı, bugün ü ume e en- '-•• 
rin muhakematı kanunnamesln- dtıeye dütürdüiü anlaıılan mua- Yüksek .n1aaşlardan ya-
de aynı· meY"Ua temaı eden açık del• kendiliiinden halledilir, or- 1 k t l 'l t .. l k 1 pı a ca en n 1a 
ıarahatler •ardı. tada dava namına bir ıey er a - Ankara, 7 (Hususi) 

Hu-k .. \ınet, bu yeni la,,ihayı mazdı? k 1 l u :1 H Bazı küçü memur arın maaş arı 
Meclise ıevkederken, rÜ§vet tıle- lrtlıa kanunundan evvel, ü- tenkis edilıniıti. Yaptıiım tahki-
rine alaka göstermemek mümkün kumetln yapacağı oey, küçük kata nazaran bütçede yüksek 

b l T k memurları doyurabilmek '.çare le- l 
değildi. Çünkü u mese e ür 1- ı memur ann a•ında ten-

rfni bulmakta. İhtimal verilmez maaş 1 ma s-
yenin en eski ve ıztırap verici kihat yapılacak 'Ve bu tenkiha t 
yarasına dokunuyordu. ya, ıayet büyük ve zinufuz a- roaa.:ları tenkis edilen k üçük me-

mlrler arasında o fazih fiil frti- ~ 
Adliye encümeni tarafından k!b eden bulunursa onları .da rourlara zamtn•dilecektlr. 

tasdik edilerek.mediı heyeti umu layık oldukları cezaya Çarptırmak Şa rkışlalıla rın teşekkürü 
rnlyesine sevkedilen layiha kar- Ankara, (Hususi) 

kolaylaıırdı. Ş 
ımnda : hayır, memleketde rüt- Tren Hattının arkıflaya varması 

Gerçi, Hükumet zaman za - 1 vet yoktur demek pek faydasız I l münasebeti e Şarkıılalılar hükCı-
man memurların terfihi it eri e k 

bir iddia ve k11ru bir müdafaa o- roete bir teşe kür telgrafı çekmiş-
alakadar olmamıı değildir. Neye 

lurdu. Bunun için Türklyete rüt- k "k }erdir. 
yarar ki yapılanlar daima üçu 

vet tılerinln çoğaldığına hükmet- memurlara bekledikleri ıeyl te'- Edgar ,·ne 
mekle ,beraber, meselenin önüne d 

min etmekten uzak kalıyor u. -·>t-~~· 
geçecek tedbirleri yeni lrtit~ ka- Aldığı maaşla evinin kirasını Saplandıg'lrı İu1 ye dan 
nununun te'mln edemiyeceifnl k ) -

veremlyen bir memur, (melai e kıırtulc· t ~-.a lr nıı ?. itiraf etmek te hakikat namına _ ~ 

k olsa nihayet üç ay h.eı ay namu- Parls. G (A.A) 
doğru birtey olaca tır · sunu koruyabilir, adam akıllı ' 

Madam ki hükumet rüıvet 1 1 Edgard kine kruTaıörünün 
borçlanır, sonra da en evve a a- . 

ıneıeleslne ehemmiyet verdiğini l d vaziyeti eyı değildir. Geminin 
caklılarının vasıta olduğu it er en 1 d d ı 

gösteriyor, o halde Türk vatan- d kurlu masın an ıüphe e i me-
d d ki baılıyarak yırtılır gider i.. ktedlr. l(ru't'azör deniz hari-

daıı gibi bizim de ütün Ü e- Bir çok namuslu vatan evla- ' 
i i k - l kli .. imi e talarında aöıterUınemit olan bi_r 

r m z açı ça ıoy eme i z dının ıu tekı'lde baıtan çıkmadığı ı kayaya çarpınııtır. Burası harı-
bir mani kaanamıttır. temin edilebilinir mi? Görülüyor ki, d 

Btr clefa hükümoi haktkatı d talarda 22 metre derınllitn e 
ort11.Öa l>ir geçlnmeK derdi y,ar m. bir yer olarak. tr :c 0\unmuıtur., 

itiraf etmekle büyü>{ bir fazilet Bu ı·htı'yar hayatta bulunduğu k a 
T Kruvaaör, ortuından ayay 

Uıöstermiıtir. Bu huausta ne ka- müddetce en afif adamı baıtan saplanmıt olarak durmaktadır. 
dar takdirkar lisan kullanılsa rıkaracak amil ve mu~avemet Kaza mahallin• derhal aön-
yerl ve mahallidir. Ortadaki T d d ilmi l l '- ·· edilemiyecek müessir ir. er ı o an ieuıi er, ıı;ruvazo-
yulsuzlutu görmek; onun izale- Eter türk memuru rüıvet alı- rün içine dolaıı 1uyu boşaltmıı-
ıine çalıtmak ta füpheıiz bir yor ise, tu ıerait altında alma_ia iardır. Krun.ıörde bulunan 
meziyet' idi. O b dut- talebe ile mürettebatın büyük bir mecbur oluyordu. nun u 

La.Kin, dün de iddia ettifimiz.a mesinin iç yüzile kimseler alaka- kısmı oran'a aöıt.derilmiıttr. Bun-
gibi yeni kanun layihası mevcuda.ı. dar olmuworlardı. 'fabii iliklere dan baıka küçük çapta toplar 
d h f l b. ıey ili.ve etmlt :1 d ile nakli mu~ .... ku .. n levazım da 

a a az a ır aeçici marazın afeti karıısın a ... 
olmıyacaktır. Zira illete kartı• • l d baıka bir yere çıkarılmıtlır. Ku-

mahvolmıyan kimse ka mıyor u. il b l ld "' takdirde kullanılmak istenen deva, maksa- vvet ir ıa ıntı o ugu 
Hatta kalamazdi. kruvazörün tehld,eli bir •aziyete 

dı temine kafi deQildi. Di"'er taraftan Hükümet büt-... 
Rütvet meseleaı aeçmit za- çesinı •,üçlükle tevzin ederken, dnıeceai zannolunuyor . . 

AAM~ KERESTECİLER-c.<;.•111 ...... 

İttihat edecekler 

Jlıiyıik lıir !;(ığıl f abri!msı yapıyorlıır 

LONDRA KONFRANSI HAZIRLIKLARI 

Ameriır'a urahhasları ne şekilde 
bir muaheden·n a t ine taraftardır 

- __ ... ,. .... il11t <11 4f... -

l'ayyare gen1iJerİ İnşaatının t ahdidi nJüzakere 
edilirse An1e rika da iştirak edeçek 

Vaıington , 7 jA.A. J leyi müzakereye amade oldukla-
Reisicümhur M. Hoover Lon- rı istihbar kılınmııtır. 

d ra konferansına itlirak edecek . 'evyork Vorld gazetesine na-
Amerika.n murahhasları buııün zaran Amerikan murahhasları 

hareketlerinden evvel sabah ka- 4 büyük Okyanus devleti arasında 
valtısına dave t e tmf§tir. Muarh- Kellog misakını itmam eden ve 

haslar, M. Hoover ile görüttükten mezkur misakın esaslı hatlarını 
ıonra Nevyorka gidecekler, per- ihtiva etmek suretile tanzim blı-
ıembe günü oradan vapura bine- nacak olan ve bir harp tehlikesi 
cekle rclir . zuhurunda Kellog misakını imza 

Murahhasların tayyare gemi- etmiı olon devletlerle fıtitare 

lerinin lnıası hususu nun yeni bir edilmesini derpif eden bir mua-
tahdide tabi tutulması meselesi a hedenin aktine taraftar bulun-
ileri sürüldüğü taktirde bu ınese- , maktadır. ----.·--· 

iki l3ulgar avukatı İstanbula gel~ 

diiahkeme eri ı ıizde görülecek olan 
varna davasındPt bulunacaklar 
Sofya (Hususi muhabirimizden) ı 

Türk sularında batan Va rna va-

purunun muhakemesi lstanbulda 
icra edileceğinden mezk ur dava
yı bulaar hükumeti namına De
n iz ivlerf umum müfettişin SKU
TUNOF ve demir yolları hukuk 
mütavirl KARANIKOF müdafaa 
etmeleri tekarrür etmi~Ur. mez-
kilr kumpa.nyanın azalarından 
DOROSIEF mezkur davalarda 
hazır bulunmak üzre İstanhulda 1 

müle•eccihen hareket edecekler1 
dır. 

H<.'ıdisenin ticaret 
nıahkcnıesindeki safha sı j 

Marmarada bata n V arna va - ı 

purunun üçüncü kapdanı { Nay
den Naydaof) taraf ıntan tanzina 
edilen rapor üzerine lstanbul bi
rinci tizaret mahkemesi reisi Şem· 
settin bey tarafından tahkikata 
baılanmıt ve dün vapur keptanı 
Nayden Naydarof kurtulan dü
menci Y orgi Duntriyef loıtromo 
ve kumanyacı ankel ve ikinci 
kamarot T eodor Kamanef ayrı 
ayrı jstfcvap edilmi§llr. 

Ticaret mahkemesi Deni:z: 
ticaret kanununun l 065 inci 
n~adc.leat muc:.iliince tetkikat icra
rası için alakadar olanların ifa-
de ve iddialarını da dinlemep 
lamıthr· 

~----~--~-~ ........ --~~ 
l(açakçilıkJa nıücadele arttı -

Viuhtelif yer erde gizli gızli işiiyen 
üç kazan daha bulundu 

Eyüpte Otakçılarda Tahıtn 
efendinin eTinde methur ka
çakçılardan Haıanın gizli bir 
rakı imalathanesi itlettiği müs
k irat inhisarı muhafaza m üdlri-

1 ne mahıuı aöztaıı mahlülü bu
lunup mütadere edilmittir. 

rnanların buaüne kadar aetirciiat bT ~1üalziın kinziıı n1uvat fa-
memurlara fazla para vere ı ır k l 

bir emrivaki tdt. Mesele ele midi ? Evet, bu da baıkaca acı 1 yet İ bir UÇU~U yetince haber alınarak taharri-
alınmak iatenirken itte buradan bir Hakikat idi. Fakat Türkiye Johamıesburg, 7 ( A.A) yat yapılınıı eyin alt kat bodru-

Beıiktaıta Yeni mahallede 
ekmekçi Ferhadın, Samatyada 
Demirci Oıkiyan sokağında Ha
çadorun evlerinde müskirat in-
hisarı memurları taharriyat ya
parak gizli iki ceıim rakı imalat-

tıe baılamak zarureti vardı. bütcesi iyice tetkik edilecek olur- Cenubi Afrika tayyarecilik ınnnda 250 kiloluk büyük kazanla 
Jju memlekette memurlar rütvet sa, memurlara oldukça kuvvetli tarihinin en ıayanı dik~at uçuıla- rakı çıkarılırken cOrmü meıhut 
alıyorlar mıydı! O zavallı adamlar bı"r zam yapmak mümkün olacajı.ııı rından birini, mtllzlmAnkingl yap- halinde yakala.nmıttır. 

mııtır. Mumaileyh, go a nın 
neden ıu ahlakıızlıia diltmiltler- _ görülür: --~"" ·-- _. ıtmallnde Mala.ııgo'da kuduz. bir Aynı zanıanda 1000 kilo 
dl. Nlrin kanunun takibatından - f 1 h t 1 l u- - tb i bt ı·te amidol r;>O 

Y ~ Ştmendi er ere,, ... at a:1. mem-.:ı köpek tarafınd1on :,.ısırı mıı o an zum c res r 1 ' · 

hanesi meydana çıkarılarak tki 
büyllk bakır rakı kazanı 1500 
kilo ıeker ve üzüm salamurası 
50 kilo rakı amidol ıair kaçakçı-
lıla ait alat ve eda vat bulunarak 
müıadere edilmittir. çekinmiyorlardı? Yo.kıa eldeki leket de .. alaçtan tedariki ... pek bir miıyonerln' ;eevceııinin hayalını _kilo rakı, bir fite rakı taıfiyeıl-

~kanunlar mı bunu temin ede- ı h ı _____ .:_ __ ..:;..;~------"-------------.;;.;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;oo;;;;_, 
f d l Olacakken altı senelig~ i k r tarmak i ın ınumai ey e tu- l p ,rrırn-1'r -l'rŞ ıniyordu'! memurlar mı kanunun ay a ı u ç }... l 0

} " t ÇAR A ÇARPA ı u.n.uMu · 
b d · · a · d 'l n demir duz su·· ru•ı .ı~türmek üıre 6 hin "' 1 r {a Vl a ye {Oll_g-rası _ _ ----·--""""""-·· 

ınatruz kaçamak yollarından ir en peıın sıp .. rıı e 1 e • 
lılifade edeceklerini diııünerek traverslere tahsis edilen milyen- mil mesafe katettikten ıonra Ba- Halk Fırkası vilayet kongrası Sakarhk ! 
cesareUerini . arttırıyorlardı ·ı tl-, ların, yarısı ıu hepsinden hayırlı ragvanoth tayyare karargahın~a önümüzdeki pazaraünii aktedlle-
clekı kanunuların uzattıfı sü- ite tahsi• edilmezmidi? Bu mesele karaya innıııtir· Kingf yolda bır cekUr. 

- ··;...-.<· -

rüncenıede bıraktıiı rüıve.t da- 0 itlerden daha az ehemmiyeti mi çok müıkilata tesadü etmif ve 
valarının akameti mi meseleyi haizdi? bilhassa benztııi tükenip te bir 
ıari bir hastalık haüne ııetlrmıtti. Hulaaa: karnı doyan memur akşam üstü neJıir kumlarının bdi· 

J Hrisi vapuru tan1İre girer"' 
-·-· ... 

4

~ .. --- ken kazalara sebep oldu 
I~üyük bendin ta n1iri bitti - H .... lf .. • • •·-

E f d d 1 rı· kmif oldu~u orman ortasın a 
ier dava ıu esaslara bina edil- namusunu e a e ermi, ça ar- • 

k~ı·n · ufak bir mahalle inmek ıeydi, bugün irtifa kanunundan mıydı ? O çalmayınca da irtiıa ... 
Büyük bent artık tehlikesiz 

bir ıekilde tamir olunmuıtur. b k k l d ? mecburiyetinde kaldığı zaman aı a tedbirlere bat vurmak kanununa filan hacet mi a ır ı 
Bir defa, Türk memurları Aı if Onır haylı zahmet çekmittir. ~=~~~==~=~~~~~ 

~.~.=l:o~lm~ad~ı~i=ın~d~a~n~Y~u~n~g~p~l~a~n~ı~k~o~-~~~m~lı~a~t~m=e~~~l~e=si=h~a~k~k~ın~d~a~~B~u~l~a;a:-~~~y;a~it~i~u~z~~e;~~~~;~e~d~lr~l~e~rl~.~~~ü~n-~ü
3

~rteigünü gdece~nibtldi~ 
mltesinc lttlrak etmiı olan Al- rlıtandan iıtenmesl mümkün as- Macaristan tıe anla~ı ma. ıkçak mektedir. mumaileyh ınuvasa1a-
man ınütehasaısların sırf fstiıari gari ıartları ~tetkik etmitllr. Ko- Avuıturya ve Bulıariatanla hır tının ertesi gÜ"'..lÜ beynelmilel ban· 
mahiyette olarak yarın dinlenil- miıyon bu ıartlan ha•i maddele- tesviye sureti akdini arzu etiekte- kanın teıkilatile itllgal etmekte 
meıine karar verilmiıtir. Bu mü- rln kaleme alınmasına tahrir tedirler · Bu •ebepten dolayı ngl- olan komitenin içtimaında hazır 

Marmarada Vama vapurllt 
çarpııan Hrfai vapurunun bat tı:· 
rafında bir rahne açılmıftı. Hrt•I 
bu rahnenfn tamiri için havu:z:• 
gireceği sırada kazalara ıcbebfyet 
vermlıtir . 

Hrisi Kabataı önilnden kallt
mıı ve yoluna tesadüf eden balı1' 
aA'ları ve iğrıpları tamamlle haraP 
etmittir. 

tehaasıalardan Young planında zi- heyetini memur etmiştir. Bu mad- Uz Fransız T~ ltalyan mur~hha!:,_ bulunacaktır. Şark t•mirat ko-
kri geçen ve her ayın 11) inci iÜ- delerin metni yarın sabah tesbit ları arasında yarı resmi müka le- yonu Bulgaristan ı le alacaklt dev-
nü tediye edilece~i taırih olunan edilecektir. Çarıamba aünü de melere devanı oluamaktedır. 1 l d l f 

Bundan sonra Hrisi vapurıl 
İstinye havuzuna girece~i sırad" 
(Gazi) isminde 1200 tonluk bif 
vapurun üstüne de bindirmit ~e • h ld el er araıın a bir iti a projeli 

taksitlere ait cetvelin, bu tarih Bulgar murahhasları azır 0 u- Romanya ile macaristan a.ra- d . 
d x.u halde maddelerin müzake- vücu e getirmiştir. Komisyon cel-

değiıtiri iil takdirde, aene mute- a aında bir mukarenet husule ge- sesinin hitamında M. Louııheur 
her olup olmıyacağt sorulacaktır. resine geçilecektir. Urmek fçln henüz hiçbir teıeb-

h h ' 1 Alaçaklı devletler derpif edi- proje metnini Bulgar heyetine 
M. Schac t yarın La eye ge e- büste bulunulmamııtır. 
cektir. len teıvlye ıureti lfıylhası hak- teblig eimiştir. Mezkur heyet sa-

Lahey, 6. - ( A.A. ) 
Şark tamirat komisyonu, ta-

kında mutabık kalmıılardır. Kü- Lahey : 'i' ~ (A. '· ) at 17 de projeyi komisyon huzu-
çük itilaf hükümetleri bu layılaa- Alman heyeti M. Schasht'ın runda münakaıa edecektir. 

haf tarafında oldukça ehemmiyet
li bir rahne açmıttır. 

Hrisinln bu son kazadan al
dı~ı :rn bin liralık ziyan yaptıiif 
alô.kadarları iddia etmektedir. 1J 
hususta protostolar da çekrOW 
lerdir. 
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8 kanunusani YARIN Sahife S 

Genç tıbbiyeliyi bog"'rdular 1111? ı 
' t ~·p İRFAN HAYATI .. ,ı Hariciye i\leınuru ()Jn1ak İstiyen1er 

Meçhul eller hadiseye bir intihar 1 llu sene yeniden bazı 
n1ekteplt:r açılacak mahiyeti vermek istemişlerdir 

Tıbbiyeli Behçet Beye ait \ kendisinden yüz çevirdiğini anla-
olduğu anlaşılan bir ceset ııeçen- mışhr. 

lerde, balık avlamakla meıgul Nihayet; ancak nişan rabıtasile 
balıkcıların ağlarında zuhur et- l bağlı bulunan bu iki genç arasındaki 
ınıı:ve Behçet Beyin ne ıekilde bu rabıta da kırılmış ve her ikisi 
v9fat ettiğine dair tahkikata baş- de serbest kalmıflardır. 
lanınııtı. Behcet bey bundan sonra diğer 

Yapılan tahkikat hadisenin bir JcızJa ni1 anlanmış tır · Bunu 
tenevvür etmek üzre olduğunu duyan eski nişanl1sı fevkalade 
göıterlyor. müteessrç e muğber olmuş ve bu 1 

Morg Behçet beyin nasıl öl- iğbib - : Jt.ıaernrıBn:~~~~emış ol 
dnğ·· " k '· '" "-"' Ye ayz 

unu atı surette tespit etrnit dıığu bir kaç mektupta izha 
tir· etmiıtfr. 

Buna nazeren genç tıbbi yeli Huıusi hayatında bu tekilde 
evvela elle boğulınuı ve bu ıe- knfıan rabıtası olan Behcet beye 
kilde öldürüldükten ıonra denize ar.ıı yapılan cinayetin şekli ikası 
atılınııtır. polısce RU R kild h 

Y ye e ta min olun-
Behçet Beyin bu tekilde mu- maktadır. 

hakkak bir cinayete kurban git- b· Behcet bey Anadolu sahilinde 
tlğl anlatılınca polis kısmı cinai b ır~İrde meçhul eller tarafından 
memurları faaliyete geçmiılerdir. 0 B mu_f ve denize atılmıştır. 

Behcet Beyin huıusi hayatı u emayeli yapanlar· faciaya 
b int·h ' iraz tamik edilince, kendisinin Be 1 • ar fekli vermek için Behçet 
Bir eıoki bir de yeni niıanlısı ol- yın resmi Paltosunu bir yalının 
duğu anlaşılmııtır. Parmaklıgma asmışlardır. 

B h Poliı· buld w • l e cet Beyi çok seven eski " ' ugu ız er üzerinde 
niıanhsı, derin muhabbetine rağ- s~ratle Yürümektedir. Yakında bu 
itlen gençle evlenmeğe muvaffak ~ınayeti yapanların kimler oldu-
olın gunu tarnamile d 

t~~e;:·::n~l:k~ ~·~BE R :y~:ç~kacak-
İdan1 kaı·arında ısrar 1 {J · ww • 

ç ıdaın kararı verildi 
Menemende ıucu Ömer ile 

efradı aileıfnf feci surette öldü 1 

ren ve Ağır ceza mahkemesince 
icra edilen muhakemesi i 
11 d d ner ce-

n e i amına karar v il k 
l er en a-

li lerden Hüseyin hakk d k. . 
daın kararı T ın a ı ı
ce n~k emyiz mahkemeııin-
nun ar~~ iade edilmiıti. Maz-
i cra edile 
eri netıcel n nıuhakeme-

enını1 'Ve A w 

hlahkemeai e 1 gır ceza 
kararında lir ve ce verdiği idan 
bu aiinlerde takr etrniıtır. Enak 

e ·rar Te 
kemeafne gönderil kınyiz mah-

. . ece t~. 
Bır ıntihar t· 1 1 ·ı <-l 1 <ı (atı 

Tirec!e hıraızlıkta 
larak te'Vklf . n tnaznun o-
çeyı edıldiilni ve o ge-

aeçlrnıek ü k 
oldutu h d zere apatılmıı 
lund iu o ruında aıılı olarak bu

u nu Y•zdıiımız Şükrünün 
sureli vefatı etr f d T a ın a lre Kay 
makamlığından Vilay t -
ırelmlıtir. 

e e rapor 

Tire Kaymakamı bu raporun
da intihar olduğunu bildirmektedir. 
Vilayet daha esaslı izah4 t talep 
etmfıtir. Hadise hakkında tahki
kata devam edilmekledir. 

JstanbuJ izcileriııin 
ziyareit 

Şehrimizde bulunan İstenbul 
Jiaeıi İzcileri dün İzmir lisesine 
müdavim arkadaılarile birlikte 
Karıı yakaya giderek Kız mual
lim mektebini ziyaret etnıiılerclir. 

Evkaf deposu Jnşaatı 
Evkaf müdiriyeti uınunı· . 

ıyeıı 

heyeti fen niye müdürü Vehbi 
beyle Sulu mezarlakta f.!vkaf de
posunun müteahıhtleri mühendis 
ArifHikmet ve mimar Zühtü bey
ler lıtanbuldan ıehrimize gelmiı-
lerdir. Depo inıaatında baıgöıte
ren son ihtilaf at burada yapılacak 
müzakerelere halledilecek ve ye
niden ite baılanacaktır. 

Bir eser 
İzmir ve ha valisi asarı atika 

muhipleri cemiyeti n . t 
d hil 1 eırıya ına 

a o mak üzere vali Kazım 
paıanın kaleme aldıklar h 1 
l k k 1 a ıcı-

ıı itabının _neırine yakında ba -

Geçen yaz Kastamonu mer
kez kazasının Eynıür köyünden 
Ç~l'Ufzade Hakkı B. çok feci bir 
cınayete kurban gitmiştir. Aynı 
köyden şeh Mehmet oğlu Faik 
efendinin teıvfkile faik mıımcı 
Faik efendinin oğlu Tevfik ha
mamcı oğlu deli İsmail kadı oilu 
Mahir ve erniroğlu ismailden mü
rekkep bir cinayet kafileıl, Haldn 
B • h · · · ye rımıze a-elmekte iken 
küçük ini f denilen yerde önüne 
çıkmı~iar ve biçare Hakkı heyin 
boğazına hayvan kayııı takarak 
ve ellerini arkaıına bağlayarak 
feci eza Te cefalarla öld·· ·· l dtr. urmuı er-

Aiırce2a mahkcrn . b 
emız u 

cinayetin, Mahkemem· k 
Hakk b ız ma tul 

f 
ı eyle maznunlardan F ik 

e endinin 36 . a 
hı veya ,37 senelerinde 
~ a.ıar meselesinden aralnrınd 

çı an ihtilUtan ileri geldiği a 
teıplt eyl . ni 

f d . . cınıı ve nıüıevvik F "'ik e en ıyı · . ... 
Yırmı sene ağır h 

mahkum eylemiıtir Asıl apae 
filini Yapan Tevfik I: katil 

d " 1 ' smail, Mah· ve ıger ımailin "l- ır o um ce 
çarpmaları tahtı k l zasına 

• .. .. arara a ınnıııtır. 
Is1cık uzunılerin ·· ı 

nıu )a-
yaatı kesiln1iştir 

Müskirat inhisar 'd . 
" d b ı aresı 20 gun en eri borsad l 
- an ıs ak üzüm 

mubayaa.tını kelitniRt· T 
1. d . Y ır. Üccarın 

e ın e yirmı bin çuval ıslak .. -
vardır. Bu üzümler b k u~um 

aı a ınueı
seıelerin ifine yara d x. _ tna ı.ından 
tuccar sıkııık bir vaziy tt b l 

k e e u un .. 
ma tadır. Halbuki inhisar ida-
resi her on beı günde bir bor
sadan mübayaatta. bulunarak elde 
kalan yirmi bin çuval üz- " 

i 
.. umu 

azam uç ay zarfında b"ti . ı rmeğl 
vadetmııu. Şimdi bu v d' 

~ a ın unu-
tulması uzümçülerln " k 

b k 
muz:\ya a-

sını ir at daha artı k raca tır. 

Kan1biyo teftişatı 
Ka~biyo itlcrile al&kadar 

anacaktır. 1 

olmak uzere Ankaradan ıehrimize 
ı~lmiı olan rnaliye müfettişleri 
Maliye Vekaletinden telakki 
ettikleri emir üzerine avdetlerini 

. daha birkaç gün tehir elmiflerdir. 

Müstekil bir mektep tesiı 

edecek kadar talebesi kafi gel· 
tniyen ,ehir ve kasabalarda.ki 
orta mt::kteplerde kız ve erkek 
çocuklar beraberce okuyorlar. 
Bazı tehirlerde talebe adedi 
fazla olduğu halde kız çucuk
lar için ayrı mektep açılma
maktadır. 

Halbuki son günlerde ya
pılan tetkikat neticeıinde bir 
çok yerlerde k1z ve erkek ta
lebe için ayrı ayrı mektep a
çılmaaı lazım geldiği anlasılıyor · 

Anadolunun bir çok yerle
rinde orta mekteplere devam 
eden talebe az iken son ıe· 

nclerdeki orta mekteplerle li
selere rağbet o kadar çoial
mııtır ki bu sene sınıflara, mü
rettep kadrodan fazla talebe 
kaydetmek zarureti hasıl ol
muttur. 

Haber aldı2ımıza göre Ma
arif Vekaleti yeniden mektep 
açılm.uına ihtiyaç olan yerleri 
ayırmağa baılamııtır. Bu sene 
açılacak yeni mektepler, mem
nuniyetle kaydettiğimiz bu ih
tiyacı, telafı edecek mahiyette 
bulunacaktır. ...................... 

Tasarruf 
Ziraat bankası 500 lira 

verdi 
Ziraat bankuı milli taıarruf 

cemiyetine 500 lira vererek mu· 
avenette bulunmuıtur. Cemiyet 
timdilik aza kaydetmektedir. 
Kayt muameleılne cuma gilnü 
baılanacaktır. İt bankası 2 34 aza 
ile cemiyete lttirak etmittir. 

···································•···················· 
~luhacirlen: gün1rük 
rcsin1leri iade olunacak 

Geçen gün Millet Meclisi ta
rafından tadilen kabul olunan 
yeni gümrük tarife kanununun 
31 inci muaddel maddesi alaka
dar devaire \1C gümrük istasyon 
ve memurlarına tebliğ oluumuı
tur. 1 teırinievel 1929 tarihinden 
itibaren milli hudutlardan dahile 
airerken yeni gümrük tarife ka
nunu mucibince eıyalarına eüm
rük reımi veren mahacir ve mül-"' 
tecilerin bu kanunun ıon muaddel 
nıaddeıi mucibince alınmıı olan 
gümrük resimlerinin kendilerine 
iadesi icap ettilinden müracaat 
eden bukabil ıııuhacir ve mülte
cilerin eıyalarısıdan alınmış olan 
aümrük resimlerinin kendilerine 
iade edilmekte oldüğu anlatıl
mııtır. 

Bir kon1üni&tin 
nıahkuıniyeti 

Dört beı a1 en:el ıc~rimiz 
ağırceza mahkenıesınce dort se-
ne mahkumiyetine karar verilen 
Komüniıt Niko Siyenkoviçin ev
rakı Temyiz mıhkemeıindc iade 
edil mittir. T eı11Yiz mahkemeıl 
Niko Siyenkovıçhakkında verilen 

kararı tasdik etJllittir · 
(Y eniAsır-lzmir) 

Yunan ~oğanları 
Yunaniatamn Goloı ıehrinden 

ıehrimiz ticaret odaıına gelen 
bir mektupta; Golo&ta, İzmirde 
teslim ve beher okkaıı 5,65 drah
miye olmak üzere bir milyon 
okka ekilmeğe müsait küçük 
soğan bulunduğu ve bu soianlı-.
rın beher okkaıından 130 okka 
İıtfhsal olunabileceği bildirllmit
tir. 

imtihan şeraiti hakkındaki talimat
name tasdik edilmiştir 

Hariciye Vekaleti memurin 
kanununun ikinci maddesi muci
bince yeniden tayin edilecek me
murlarla idare ve ihtısaı sınıfından 
meslek sınıfına intihp edilecek 
memurların oeraili intihabiyele- . 
rine dair hazırlanan merbut tali
matname Heyeti Vekilece tasdik 

edllmi§tir. 
Madde 1 - Hariciye V ekale

tinde bir memuriyete talip olım
la rın evvelemirde Vekalete na
mzet olarak alınabilmek için 
matlup olan ilmi müktesebatı ha
iz olup olmadıklarını tetkik ve 
\•e me5lek yahut ihtisas sınıfla
rına geçmek isti yenleri tefrik et
mek üzere bir imt!han komisyonu 
kil edilmiıtir . 

2 - Bu komisyon inzıbat ko
misyonu azayı tabiiyesile ticaret 
konıolosluk ve muhıuebe müddr
lerinden terekküp eder. 

3 - İkinci maddede ıuretl 
terekkübü tayin olunan komisyo
nun kararları inzıbat komisyonu 
tasvibine arzolunacaktır · 

6 _ Hariciye Vekaleti memu-

riyetlerine talip olan namzetler 
bilmüıabaka tefrik olunurlar. 

5 _ Dühul müsabaka imti-

hanları münhal varsa seneniu mu-

devrelerinde (haziran, ey-
nyyen l 
itil, kanunuevTel ve mart ay~-
rında) imtihan günü evvelce ilan 

edilmek ıurelile icra ed!lir. 

6 
_ Müsabakaya duhul ıera-

iti berveçhi atıdir: 

A) Hukuk, mülkiye, ulnmu 
siyasiye, ulüniu içtimaiye ve iktı
ıadiye fa.külte dereceıindeki yük
sek ticaret mektepleri veya hari
ciye mesleği ile alakası bulunan 
mümasil yüksek mekteplerden 
birinden mezun olmak. 

B) Bu kabil mektepler ıeha
detnanıelerini haiz talipler bu
lunmadığı takdirde namzetler 
evvela bu mekteplerden birinde 
okunan derslerden imtihan ver
dikten sonra kabul müsabakaıına 
ittirak hakkını ihraz ederler. 

Madde: 7 - Suallerin tertip 
ve imtihanların icrası tarzının 
tayini imtihan komisyonuna 
aittir. 

Madde: 8 - Hariciye Vekale
tine dühul müsabakasını geçirdik
ten •e namzetlik müddetini ikmal 
ettiktea ıonra meıleğe tefrik edil
mek istiyenl~r bir ali mektep 
mezunu olmak şartile ifayi vazi
fedeki derecei a kabiliyetleri de 
tayin edilmek üzre Fransızca te
kellüm ve kitabetten imtihana 
tabi tutulurlar. 

Madde: g - İhbsaı memurla
rı Hariciye V ekaletl memurin 
kanununun 7 ci maddesi mucibin
ce sınıflarııa göre yüksek ihtısas 
mekteplerinden birinden mezun 
olmak ( Hukuk müıavirliğf heye
ti ) ve yahut sınıfa mahsus ehI!
yet \re malumatı haiz oldup bi-
limtihan ( müterblmler ) bittecrüw 
be ( a.rıiviıtler ) ıabit olmak li 
zımdır 

( __ _.P•O•s•L~lSliiiliiiff~A-B~E~R...._L,_E_R_ı __ -J) 
Hırsızlık vak ·alan İntihara teşebbüs 
1 - Kamarot Faizin pa~dö- Ünkapanında Ayazma bosta-

sösünü çalan sabıkalı Ahmet l:.mi- nı sokagında 13 numarada oturan 
nönünde yakalanmııtır · Şakır b<>yin kızı Huriye hanım 

2 _ Meçhul bir hırsız Sirke- düçar olduğu asabi haatalıiın te-
cide lsak efendinin mağazasından •irile süblüme içmlı intihar etmek 

7 ·ft çorap çalmııtır · istemiıtır. 1 çı - b 
3 - Vefada bahriye yuz aıısı Sadcılar içinde kıvranan Hay-

Sait beyin bazı eıyası çalmmıttır. tiye hanım tahtı tedaviye alına-
4 - Sabıkalı lımail ve arka- rak H k h 

d i aıe 1 astanesine yatırıl-

G.. tepede doktor Me en tn.ııtır. 
daıı, oz 
beyin evinden eı ya çalıp firar 
~ederken yakalnmıılardır. 

r: - Arnavut köyünde Hara-
lam~onun ahırına giren Y orii bir 
d"kit makinesi çalmııtır. 

ı 
6 

_ Meçhul bir hırsız, Mihal 
. d bir macarın mantarcılık 

fsmın e 
tile 140 lirasını çalmııtır. sure . . b' 
7 _ Varnalı Ayşe ısmınde.. ır 

k d Sultaaahmette polis Huıe-
a ın, l 
. A nı· efendinin tavuk arını 

yın v 
çalmıf yakalanmııtır • 

8 .:_ Sabıkalı samoel Sirkecide 
paket postaneıinde Mustafa efen- f 

dinin cüzdanını çalarken yakalan- J 

mııtır. 
~~ kisi varalaııilı - ') ,; 

Galatada hamallık eden Hayri 
. - u-nden çıkan bir münazaa 
J§ yuz . . b· ki üzerine hamal lbrahımı .çn a 
sol memesi üzerinden yaralamıı, 

firar etmiştir· 
-Tahtakalede Tadburacı hanın-

da da bir cerh vak'aeı olmuştur. 
Sabıkalı Şül .. rü, seyyar ~snaflık 
eden İbrahimi ~ yerinden bıçakla 
y.ırnlayır firır etmiştir. 

-Polis, her ik i carih hakkında 
taharriyatta bulunmaktadır· 

14 yaJında Mustafa isminde 
bir çocuk da fatihte tramvaydan 
atlarken yere düımüş, bacasından 
yaralanmıştır· 

Oton1obil tran1vaya çarptı 
Bebekten gelelen bir tramvay 

1129 numaralı otomobille çarp ı ı
mif, her ikiıide cüzi hasara uğra-

mııtır. 

l3ir cerh vak'ası 
Galata Rihtımında dolaıan 

serseri hamallardan aırar ket 
T rahzonlu lbrahim ile Eren köy
lü Sabri dün rıhtım yolcu salonu 
önünde bir yük meıeleslndea 
kavgaya tutuıarak bunlardaa 
İbrahim Sabriyi biçakla yarala
mııtır. 

Mecruh hastaneye yatırılmıı 
carih yakalanmııtır. 

Bir sarhoşun nıarifeti 
Evelki gece b.öprüden Üsküda

ra hareket eden 5 2 numaralıfŞir-
ket vapuru kontrol m S 
1 f d emuru ey-
a e e~ i kamarada ıarhoılukla 
sızan Uaküd l b k d Al. ar ı sa ı alı takımm-
b~cWetl~:e bilet sormuıtur. Ali 

,; Olan bana bilet ıorulur-
mu ..... 

l'ran1va vdan düsnıiis .. . ~ 

Beıikta[tc. oturan gabık nufuı 
memuru Şevket efendi evelk gün 
tramva ydan dü§miiı ayağından 
ve ha§ından yaral:ınmııtır. Mec
ruh hastaneye kaldırılmıftı. 

'Yangın başlangıcı 
Şişlide avukat Hüseyin beyin 

evindin hac sından dün ateı 
çıkmış isede söndürülmüıtür. 
diyerek Leyla efeadinİn üzeiine 
hücum etmiş yumrukla gözilnü 
tifirmit isede betmeıt aarhoı 

yakalanmııtır. 



SiMie 4 

Fasta harp mi olacak? 
Fransa hükCimeU, Falla icra

ıına ihtiyaç h-iul olan yeni askeri 
ı....kita iftlrak etmek üzre 2 O bin 
•lkerin Merakete ıöndertlmeaini 
~ talepetmittir. Ceneral 
Priomdtrieveruun Meraketi mu
lrarrer olan .z.iyareU orada yeni 
askeri harek&t ile alılkaclar ad
dedtltyor. 

İrakta mecburi askerlik 
Ba{ldatları bildiriliyor: 

Bundan evvel tanzim olunup 
bazı cf betlerine itiraz olunan mec
buri aıkerlik kanun llythaıının 
yerine tanzim olunan yeni layiha 
parlamentoya takdim edtlmtıtlr. 
Kabul edllecefl ınpheıfz bulunan 
bu kanun hazıra kuvveti '20 bine 
laal etmekle beraber matrafı 

Janya endirmektedlr. 

İranın veni bir ]imanı 
"' 

Tagranrları ya=Llıyor: 

lran hOkumetfnin Holandadan 
celbettiil Uman m6teba1111ı ite 
batlamlfbr. En ev.el yapılacak 
liman Bura körfezinde klln 
Şahpur limanıdır. 

Bu llmaıa lranın en büyük 
Ye en mlhlm llmam olacaktır. 

Cenubi frandan ıtmale kadar 
uzanacak olan btiyiik ılmendıfer 
hatb beı ıene zarfmda ikmal 
edilecek ve bunun için on milyon 
fasJllz llruı a&rf edtlecekur. 

Birinci f' uat hastanesi 
iakenderiyedtn yazılıyor: 

Mııır zenıtnlerinden Adah 
beyin ıöz baıtah.lr.larma mahıuı 
olarak 10460 metre arazi üzerine 
lnp ve Birinci Euat haıtanesl na-

llWU vercllkten sonra bük6mete 
teberrü eylediji hastaneyi bük6-
met lakenderlye belediyeaine ter
ketmtıur. 

Bu baıtanenin beyeU ııhhıye
li ta7in ve bertürlü levazımı 

llmlal olunmuı yakında kiipt reı
lllinin icruı mukarrer bulunmuıtur • 

Son ıiıtem Avrupa haıtaneleri 
aibı inta olunan bina biri erkek
lere ve cliterl kadınlara mabıuı 
olmak üzere lkl kııımdır. 

rf ürkıye Iran hududu 
1'aJırandwı yazılıyor: 

Türkiye lran hududu komiı
J'Ola11 vazifelhıi bitirdikten ıonra 

lran heyeti bura7a avdet ile Ha
ridJe Nezaretine ,vereceii raporu 
baaarlamaja batlamıtbr · 

lleaktr heyet relai miralay 
S.Jfallah han tahUU hududun 
lld taırafm menafüne muYafık 
aurette icra edil4.liini tef)dlt ka
rarlattanlan hudut murakaba Ko-

mlıyomuıun hudut boyunca emni
Jet Ye uaytıt ııyanete ve tara

fe,nı. Rhatm men' edecek hallerin 

..ıanmu muvaffak olac:ajını 
be,an et.dttlr. 

Toprak altın olacak 
Kahireden yazılıyor: 

T opl'aiı altmyapac.aklannclan 
babaile birmt kandınp otuz mwr 
Uruını dolaııclırdıklannclan dola
yı ulemadan Ş.y• Hamlı Melr6k 
talebeden Abdiilıaffar ve tacir 
AbclGlazls Huaam hapse mahkam 
olmuılarchr. 

~rakta Alamanya 
IJ{jtlatJarı ya:ılıyor: 

Almanya hu\cümeti Bağdatta
ki konsolotoıunu ıef arete terfi 
etmiı ve Her Litinl sefir tayin 
etmiıtir. 

Bu terfi Almanyanın İrakta 
munasebetf ni ve hususile tf careti
L in tenı11üüne mebnidir. 

Her Beıkenin riyaseti altında 
olan Alm&n ıirketi Baidatta 
bir lavanta fabrikası teılıi için 
imtiyaz istediği gibi bir kok Al
man ıtrketl de Irak pazarına gir
mefe hazırlanıyorlar. Bunlar mev
cut ecnebi tirketlere rekabet ede
ceklerdir. 

Günırükte kimyahane 
İske11deriyrclm ya::ılıyor: 

Şubatın on betinci günü mev
kii tatblka konulacak yeni güm
rük tarif esi bir kimyahanenin te
ıirinl icap ettirdifl nden Maliye 
Nazaretinln talebi üzerine lsken
derlye Rusumat idaresine merbut 
miikemmel bir klmyahaneııin te
ılıine Meclisi Nuzzar tarafından 
müaaade olunmuıtur. 

Bu kimyahane ıimdtlik aüm
rük binası dahilinde tahsis olu
nacak mahal ede lfayi vazife ede
cek Ye gelecek 1eae huıuıi bir 
bina yapılacakbr. 

1\iısırda İranlılar. 
Kulıireden bildirilıyor: 

lranla Mısır arasında aktolu
nan muhacleaet .,,. ikamel mu-
ahedesi mucibince Mıaırda lran 
tabaaımın tabi olacakları mu
melata dair Dahiliye Nazareti 
devaire aUdekJ tebligab icra et-

mtıUr. d . 
Muabedenin ikinci mad esı 

mucibince İran siyasi mümessille
ri dıier devletler memurini ıiya
ıiyesl aibl Jmtiyazattan ! istifade 
edile cekleridlr. 

Muahedenin dördüncü madde
ıl mucibince lran tabaaıı Mısıra 
girmek orada dolaımak ıayahat 
etmek tavattun eylemek huıuıla
rında mahalli kanunlara tabi ol-

1 
mak üzre mutlak bit laürrJyete 
malik olacaklardır. 

Mııırda İranlar yerliler gibi 
mab•lll kanunlara tibi bulunacak 
ve ancak askerlik ve ana müte
ferri ıeylerden müatesna olacak
lardır. 

Pamuk kongrası 
K alıfrede11 bildiriüyor_: 

Beynelmilel pamuk konıraıı 
ı 980 1eneıl birinci kanunda Ka
btmde toplanrcaktır. 
ı 926 ıeneılnde Kabırecle inikat 
etmittir. 

Ahsır kabinesi İngiJtereden 
neler istiyor. 

Loadra 6 
DeyliMeyl Nuhas Paıanın 

Berllni ziyaret edecefini, mllli
yetperverlerin yeni taleplerde bu
lunacalmı yazıyor. Bu talepler 
ıunlardır: 

1 - M111nn, Sudanın ltıal 
ve idaresine ltUrakt. 

2 - kanal mıntakasmda ln
pliz aıkerinfn çektlmeılnl tesrii • 

a - lnstlterenln kanal mın
takumclald lnpuz aakerinln ba
tGn murafım deruhte etmesi • 

DeyllMeyl bu talepltrln kabul 
edilmeıtni fiiphell olduğunu ya
zıyor. 

YARIN 

[ ESNAF iŞLERİ 1 

1 Kuru ~=~işciler İ 
j Leblebiciler ven iden cem-

"' 
iyet yapnııyorlar 

Bazı eınaf cemiyetleri ıon 
faaliyetten çekllmtılerdfr. Cemi
yetlerin Germfiraklhi Hayri B. 
gerek bu mesele ve gerek mevcut 
cemiyetlerin vaziyeti hnlı:kında 

demiıtfr ki: 

GUL \"ABANİ 

Yeni cemiyetler kanunu çık

tıktan ıonra, esnaf cemiyetlerinin 
vaziyeti istikrar peyda edecek
tir. Bu kanundan sonra her it 
yapan cemiyetine yazılmaya 

mecbur olacaktır. 

Şimdi 24 cenııyet var. Bunlara 
mukayyet aza 25,000 kadardır. 
Fakat bütün eınafın 80,000 kiti 
olduğu da muhakkak. 

Cemiyetlerde mali •aziyet 
mühim bir meıeledir. İki cemi
yd mali vaziyetlerinin bozuk
luklarından bir eseri faaliyet 
gösteremiyor. 

Leblebiciler cemiyeti yazıldıiı 
gibi yeniden teıkil edilmiye
ce ktir. Leblebiciler kuru yemiı
ciler cemiyeiine dahildirler. 

Nakkaılarla boyacılar yeni bir 
cemiyet teıkn ettiler. 

Bebek bahçesi 
-~~- ,, 

En1anet nıutJaka aJacak 
Emanet, Bebek bahçeıinl 

60 bin liradan fazlaya almıya 
talip olduiunuda emlakn bankaıı 
eıki ihaleyi feahetmiıtlr · 

Yeni harflerimlzin umumi su
rette tatbikine baılanmaıından
ıonra posta liaresi bir yanlıılığa 
imkin kalınaanak üzere mektup 
zarflarının ıı..ıl yazilacaiını ilan 
etmiıtlr. Zuf an ıai köıeıine pul 
yap1fbnlacaJc

1 
iıiıll bir aabr teıkil 

edecek bll1'den sonra adreı ve 
en afaiı Pul htzaıında olmak 
üzere mektubun geleceıi ıehir 
yeri Jazılacakbr. 

Birçok ku;.ıeler mektubun 
gidecefi ıehir yerine, kendi bulun
dukları ıebri yasıyorlar ve adres 
arasında aıal gidecek ıehrl zikre
diyorlar. 8u yüzden mektup mu
haberatı aekteye uğruyor. 

Bundan baıka fena ve okuna
mıyacak kadar bozuk yazılı mek
tuplardaıı bir çoğu postanede 
kalıyor. Poıtaoe ltareıi bunları 
dağıtmaia bnkin bulamıyor. İı
tanbul p01ıaneıine ıelen mek
tuplardaıı yüzde 15 i bu ıuretle 
okunmaz yazılı adresli mektup 
lardır. Adreslerin daha okunaklı 
ıurette yazılın••• lazımdır. 

.1... ..< -

Kön1iir deposu 

Şc hremanetfnin ıehrin en mü
ıait b"ır yerinde ıon sistem büyük 
bfr kömür depoıu açmaja karar 
veı diğini yazıP•ttık. Geçenlerde 
alikadarların lttiraktle Eıaanette 
tolanan komitYOn kömür deposu 
hakkmda bazı kararlar vennittlr. 

O komlsyoııun kararlarını, en
cibnenl emanet tetkik edecektir. 
Emanet, kö1nGr depotunu uzun 
zaman geçnıekılzin teslı etmek 
lıtlyor. 

Bunn için 19 3 O ıenesinde 

faaliyete geçtnllecektlr. Bu depo 
için Emanet bütçesinden kafi bir 
sermaye tefrik edilemediği tak
dJ rde Emanet bir milesaeıe ile 
bı~raber hareket edecektir. 

Jmam Aptürrabim Efendinin 
çocukken evleri mezarlığa kartıy
dı. Henüz birkaç yaşına gelmiftf. 
Ne zaman ağlasa, annesi kulağın~ 
dan tutarak pencerenin Qnüne 
getirir: 

- sus, şimdi gulyabani gele
rek seni yer. Diye korkuturdu. 

Şimdi <\nnesi~den ona. miras 
kalan yegane ıey bu korkudur. 

Biraz büyuyünce medreseye 
verdiler. Mezara benzeyen höcre
ler, mezarlığa benzeyen ıelvili 
avlu onu büsbütün ürküttü. Sıra
sile müezzin, imam oldu; bu his
lerinden uzaklaımak ıöyle dursun, 
muhiti mesleği bilakis onları 
kuvvetlendirdi. 

Şimdi oturduiu evin ci~arın
da mezarlık yoktur. Fakat namaz 
kıldırdıiı camiden evine gelmek 
için eski gvinin önünden geçmek 
mecburiyetindedir. Bu mecburiyet 
ona, her gece nemazdan sonra, 
mezarlık sokağını areçfnciye ko.-

_ dar türlü heyecanlar yafatır. 

Daha sokağın bafında kalbi güm
bürdemeye baılar. Kulağı kirfıte 
ilerler. Adım, adım takip edili
yorum ıanır. Tüyleri diken diken 
olaa enıeılde, soluyan korkunç 
bayalatlerin sıcak nefeı lerfni 
duyar atbı olur. Bu bal köteba
ıım dibı\lnclye kadar devam 
eder. Köıeyi dön6nce canı yGrek
ten blr .. o'ht~.~~1'!1":::"'-:--

Bir kıt baılanııcı: aece bava 
zifirJ karanlık ve soğukça idJ, 
hafif yaimur çiseliyordu, Namaz
dan çıkan Aptürrahım efendi 
mezarlık sokağına yaklaımııtı. 
Koyu karanlığın yola bir kat 
daha kasvet verdiiini gördü. 
Temkinli yürümiye çalıııyordu. 
Ufaktefek boyuna bir heybet 
verebilmek için kendini geriyor, 
kollarını hiçbir ıeyden pervaıı 
yokmuı &ibi iki tarata ıallıyordu. 
öu akıanı kendini .. körkörüne 
korkunun eline .bırakmıyacaktı. 

·ı am eıki evlerinin hızasma _ 
gelmif ti. Gözü ıayri ihtiyari 

..nıezarlıia dojru kaydı. Karan
biın içinde bayalmeyal ıörimen 
tatların hepsi canlı birer ölü 
&ibiydi. .tsaıtanbataiı titrediğini 

hi11etü. .tiez tarata buz keıU-
- nıiıü. O tarafa daha tazla bak
mam. t.;esaretini artbrmak için 
biri.ki ökaürdü. 

Her zamanki gibi içınclen : 
"Hayaı Apturrahman Çocuk oloıa 
bunların nepıi aa.çma feyler,, di

yerek ıulUIDlemek isledı. takat 
tanı bu esnada iki ketenli kolun 
omuzlarından aarkllğını, ıırltna 

bir ağırlıaın yüklendfitnl hi11etti. 
Bu muhakkak gulyabani idf. Se
nelerdenberi isııalnln verdiği haı
yetle titreyen Aptürrahlm timdi 
onu sırtında taııyorbu. 1ıte bıyık
ları enseaini brmahyor, sıcak ne
feıi iliklerini yakıyordu. Korku
nun yerinden fırlatbfı ıözlerlle 
ıon defa kefenli ellere bakb, ıon-

~ra olduiu yere çömeltverdi •••. 

Mahalle kahveılnd~ Limam 
efendiyi ayıltmak için çok uiraı
tılar. Herkes ona btrdenbire ge
len bu fenafıfın ıebebln• halle 
çalıııyordu. Neden sonra ayıldı. 
Titrek bir ıesle batından geçeni 

anlatmıya batladı. Herkes canku-

lağlle dinliyordu. Yakanın en~ 
kunç yerine gelnıittf. Teri 
Mehmet kahkahayı bastı. B 
Mahmede döndü. 

O kasıklarını tutmuı gülme 
kırılıyordu. Kakahalarının fı 
verdiği bir anda: 

- "İlahi hoca,, ' dedi. 
çok yafa, Ben ödek' gördüm 
•enin gibiıini görmedim. Ayol 
bizim Yunus efendinin be 
tekesi - erkek keçi - be ..• 
Mubarek biraz fazla kızmıı, 
görürse duvardan atladıfı 
sırtına biniyor. Geçen gece 
benim ıarbma atıldı. "Höt,, 
dim kaçtı. Sende höt diyecekı. 
mı yürek yok!?,, 

Afallayan Aptürrehim efe 
latasının önüne baktı. Çamurla 
keçi tırnaklarını göğsünde bırak': 
tığı izler haJA duruyordu. 

N,/ 

Durak yerleri 
OtonıobilJer için yeni d 
rik yed eri ka ı-arlaştır 

Seyrüsefer merkezi o 
blllerin durak yerlerini yeni 
tanzim etmit ve bu yerler em 
encümeni tarafından tasdik 
mittir. Eaki durak yerleri bi 
._ --..ı J&ararlaıbrılmııb. 

Otomobil mıktan ~ 
.çoğaldığı için bu yerler ldf 
etmiyordu. 

Bu ıefer tanzim edilen 
krokide tevakkuf yerlerlıün 
ferleri güçleıtirecek mahalle 
olmamalarına dikkat edilm 

Nün1erotaj 
Defiıtirilmeıi icap eden 

de ve ıokak iıimleri deifı 
mek auretile bütün iıimler te 
edilmit olmakla 6200 llvh 
yapılmaıı müteahhide ihale ol 
muıtur. 

- ·>~..'.... 

İlk kadın taksi şoförü 
Şoförliik yapmak için milra 

eden Muammer H. dün muay 
edilmlttlr. Bugün imtihan 
lecek muvaffak oluraa tak 
çalııacakbr. 

İzn1ir ticaret talebesi 

şehrimizde 

İzmir ticaret mektebi tale 
yılbaıı tatili münasebetfle fe 

mize gelmlılerdfr. Dün U 
talebesi ili ticaret mektebial 
ya ret etmııtlr. Bnndan ıo 

ıanayi müfettfılerfnden V 
bey talebeye muhtelif menıu 
fabrikalarını gezdirmlt Ur. 

Müfettiı Burhan beyde 
beye Y edlkule deri fabrika) 
srezdlrilmiıttr. Ticaret tale 
buıGn Liman ıtrketlni ve Ji 
tesisatını ziyaret edecektir. 

Oton1obi1 kazası 
Samatyada terzi Koço 

Galatadan geçerken 16~2 n 
ralı otomobil çarpmıı bapn 
yaralamııtır. 

Mecruh Sen Jorj hastan 
yabrılmııbr. 
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AMERİKA -HiNDİSTAN ASRİ MOBİLYE 
Bir tavsiye d her keseye uygun Yatak, Salon, Yemek ve Mağazamız a b 

h takımlarile Karyolalarımız raka et kabul etmez 

Kongre kaldı 
Galatasaraylılar önümüzdeki 

ÇUJna günü toplanacalı ilin edi
len kongı·elerl gelecek Cuma gü
nüne tehir olunmuıtur. 

Yazı ane dd . b kAf dir 
derecede ehvendir. Bir ziyaret i iamızı 11 atal a i . 

«Hintlilerin İstiklalini kısa lıtanbulda fincancılar yokuıunda No.27 Tebl~1fon1 : ıtanbul 3407 

d ı r mağazamızı serbeıtçe geze ı lr er. bir n1i:ddette tanıyı nız!)) Arzu e ene 

Şilt maçları 
Futbol /u•yrlincle11 : 

1 - 3 · 1 - 30 cuma günü icra 
edflen lıtanbul muhtelitlerl maç
larına meıru mueretlerl veya 
ha.ata bulunmaları ıebebile gele
hllyeceklerinl heyetimize evvelçe 
ihbar eden Fenerbahçeden Zeki 
Alaettln, Galataaaraydan Raıim 
Rebu, Oıküdardan Rüıtü, Süley
tnantY,eden Necdet, Kaıımpaıa
da.n Zeki beyler hakkında hiç bir 
nıuamelenln lfaıına lüzum görül
nıemıı ve Süleymanlye kul<ibün
den lhıan ve Beylerbeyi kulübün
den Halil Beyler davete icabet 
etmediklerinden iki.resmi müsa
bakaya ittlrakten menedılıntıler
dir. 

2 - Şill 11111rl11n : 

Fenerbahçe - lıtanbul ıpor; 
saat 13.15 Hakem Sedat R.fza B. 
Galatasaray_ Oıkbdar, ıaat 15 
lia.lcenı Hikmet B. 

Alilliyet kupası Kadıköy 
sahasında 

lıtanbul spor - A.H. saat 1 ı. 
Hakem : Saim Turgut B. 

Beıtktaı - Kaıımpaıa ıaal 12 . 
15 Hakem: Saim Turgut B. 

Sanayi Müdürü geldi 
Sanayi müe11eıelerlnin inktıa

fı Çareleri hakkında izahat ver
lllek bere Anka.raya gltmiı olan 
~ll'f1"""1'1Mtlril Klzir:ı B. dün 
l•qqittlr. 

Yaralanan ha~'Vanlar 
Eyelki gece kızıl topraktan 

geçen arabacı Kazınıla Alinin 
ara.l>aıına. Şoför Süreyyanın oto
mobili çarpmıı, hay•anların 1ara
lamnaıına ıebep olmuıtur. 

Sömestr tatili 
Bır hafta ı6meıtr laUll ya

pan mekteplerden bazıları ya
rından sonra tekrar tedriaata 
baılıyacaklardır. 

Yeni bir garaj yapılacak 
Emanet nezafeti fenniye 

kamyonlar için Fatihte 35 btn lira 
aarfedtlerek bir garaj yapmaya 
karar vermiıtir. 

Karışıklık yok 
CemiyeU belediye tetkiki 

heıap encümeni Emanetin he
aaplarında karıııklık görüldüjü 
hakkında bir refikimizin yazdığı 
haberi doiru delildir. 

l ıtanbul milddeiumumilifin
den: Y anaın vuku una sebebiyet
ten maznun Üıküdar ıulh blkim
ltfini 929-827 numaralı evrakla 
muhakemeleri derdesU ıilyet bu
lunan Üıküdar Sultantepeıinde 
imam sokaiında 19 numaralı Sü
leyman beyin haneainde ıaktn 
Muilalı Hafize hanım binli İbra 
bim ile Seher hanım binli Muıta · 
fadan Hatice hanım Muilaya Se
her hanım Buna1a aidip ikamet
klbı hazıra.lan meçhul bulunduiu 
&nlllfılmakla yevmi •uhakeme 
olan ao klnunuaanı 930 tarihinde 
mahlcemei mezkiirde isbab vü
cut eylemeleri lüzwmu ilin olu
nur. 

vaıington,6(A.A) Ahmet Fevzi 
Amerika ayan meclisinde Vis- ~~~~:~~:~~~~~~~~~~~~===~~~~~~~=~~~~::::::: consin eyaletini temsil eden aza- ~-- ~ •6~·1 dan M. Blaine tevdi ettiği bir Bulundular! ...... ~~'<fl)~§§t(••:•~.·~~···· 
karar suretinde M. BlaineHindis- • •• Kl"YE ı•ş BANKA,...I 
tanın ııttklilinln Amerika hü- ->~~<+- • TUR ~ 

kümeUnce kısa bir müddet zar- Biri e~_ lencedeymis.. oteki ı t d. d·ı · 4 000 000 T k li ası ı 
..-. Se mayesi: T amamen e ıye e ı mış , , ür r 

f1nda tanınmasını tavsiye etmittir. akrabalarına gitmiş ! r ~1erke1,İ unnın1i: ANKARA 
Bu karar ıuretinde ayan meclisi- Eyüpte kibrit inhiıar depo me- 1 Ş U B E LE R : • 
nln retsicnmhura Hindfstıının muru 45 yaılarında Nurettin B. A .1 A l k • 
istiklal ve a ımfyetın tanımaga b l ~ k h k . . ı .. Ankara eıana yva ı S 
muvafık ve münasip gördüğü Istan u ' · ., yin birdenbire ortadan kay 0 

- 1 b ) 1"r·1 l)ZOll Zon<YU)(la 
dulunu poliı merkezlerince yirmi B ( k · K t.:: • s zaman muzaheret etmesi lazım k BıtrSc'l a ı (·Sır ayserı 
ründür arandıiını yazmıtb · • G · · geldiği beyan edllmittir. K 

1 
Jz.mı·r ı ı·c so ı.1 ~1er~ın = Nurettin B. bulunmuı tur . en- _ 

M. BlaJne'nin bu teklifinin 
1 

d hl 1 s n1sun Edn~nııt diıi eıaıcn sinirli olduğun an r a 
mecliste taraftarları olmadığını k 1 ' MUAMELA. -. p JR • 

bahane ile evinden çıkara BÜTÜN BANKA t I YA iL .., 
ve bu karar suretinin azçok bir • .a~·•·9A··41.·G~99•a..a:~·§SS 

rizli yerlerde ıaklanmııtır. ••S§g§~··~,.·· • ff .. ;wwww.w 1aka nıahlyetlnde telakki edildi- Böyle eğlenmekte olduiu zabı-
ğinl kaydeylemek icap eder. • ki um ~ .. d .. rıu·· g...., u·· 

tace tesbit edilmit ve ıihhatte Gu·· mru er um 1 ı ıU u Gün1üş nıadenle ri e~hanu bulunduğu ailesine bildirilmitlif. d 
ucuzlayınca Beı ğündenberi arandığını ·ıstatistik Ve tetkik müdürlüğün en 

Londra, (A.A) yazdıAımız poliı müdüriyeti 

" Finansiyal Niyus " gazetesine odacılarından Durmuı ağanın oğlu ··a·· 
1 
.. l'r.. üıde ınüı;talıdem Galata gümrüğü muayene ınemurla-

nazaran Mekstkada K"Ümüş ma- 1 ~ yatında Haıan Cemalettin de l\lu ~:;~~~e;in üç güıı zarfında vazifesi başına gelmediği takdirde deni l h f. ti d N· t d k b l d n birı·- rmdan · · ı · luııur er eı amının ıa arın a "Tu- ııan aım a a ra a arın a .. 
1
.. dde<lileceiTı ı an o · 

ku bulan tenezzül Meksikada nin evinde bulunmuıtur. ınusta 1 a c 

aayet vahim btr vaziyet hasıl et- }(;ıybolan .Sabahat hanın1 l~&·~~~~&i§~6~~~§~§§!)g~~§§~9 
mittir. Bu fiatlar , ıtmdiki se..-iyede hakkında ~;~ KAPPEL · -·-_ · · -
kalacak olurıa 7 bin maden ame- ~) _ 

Kadıköyünde nıulr.ım Sabahat r~~ı -ı ı ı lesi üç ay sorna itsfz kalacakllr. .-.1 1'amamilc tekemmu e 111 ~ 
isminde bir hanımın dünkü nuı- 'IJ i s J Bu tenezzülün sebebi Japon Az I M AK NA 
hamızda tagayyübünden ' bahıe- ~ Y parasının istikrarından ibarettir. ıt« ük. tinin dahi takdir ve 
derken, diğer ,bir bankada iken 'fİJ F ansa h ume EL d Filhakika yeni istikrarı en çok i ~ · r . . maktna K.APP lr. 

aümüt talebinde bulunan bir sehven 1 Banka.aı memurların- . ~ tercih ettigı ·f _ Her ciheti 
menbaın ortadan kAlkması neti- dan olarak kaydedtlmiıtlr · il Hafif' metin lve za~aksitle satılır. 

Banka müdürlüğünden dün teahhal ve o unur' A um A . Celini te..-lit edecektı· r. ane uını a t 
aldığımız bir tezkerede de bu • Türkiye yeg cen esı 

Rio<le Janero sefirliği 
Londra, 6 f A.A. j 

Ren arazisinde bulunan bey-

cihet tavzih edilmekle ve ban- ~ ı tanbul Sadıkiye han 31-33 Tel. S. 2256 
kada bu na•da bir hanım me- _, ~=§§g§§§9§9~-~-~ 
mur bile bulunmadıiı bildirilmek- d§§ - , _ _ ' 

nelmllel ali leomiıyona memur İn- tedir. _, _ _ ~ ~ •• S Rakı;g ıı "Y ARJN,,IN TAKVİA1İ 
oiliz fevkalade komiıeri M. Vill- lıtanbul müddetumumilifln- BAKU ç 
• arşamba Kanunusani man Sdebs Riode Jaiero sefirli- den: Hamit efendiyi tehlitten ~ 
line tayin edilmitl:ir. Oıküdar ceza hikiınllğlnln 929 - ~ 8 1930 

1"aft iyile~iyor ..,...... u 9 '> .. 9 numaralı evrakile maznun ~ BT'r GtJNKU HAVA 
Vaıigton, 6 IA.A. \ bulunan Te mukadddenıaHBeykhoz- 1 Dün azami hararet lOas-

Sabık reisicüınhur M. Taft'ın da Ali bey sokağın a Ava a- •eli Rüzgar ekıerf-
11hhı vazıyetl biraz endiıeyi mu- nımın hanestnd• oturmakta iken 1 garı 4 ı · k · B gün 

Güneşin doğuşu: 7,26 

cip olmaktadır. Maamafih, dok- hall ikametkahı meçhul bulunan yetlepoyras esece tir. u 
t ı 1 Eminin berayı -uhakeıne 29 -1- hava •·apalı olacaktır. or ar le lı ve korkuya mahal ... • 

Namaz vakitleri 1 
olmadıfını ve hastanın bir aylık 929 tarihinde ınahkenıei mezkii-

...abah öğJe ikindi akşam yatsı imsak 

7 ,26 12,20 14,44 16,57 18,34 5ı,40 blr tedaviden sonra ı1 ve gücile 1 rede isbatı vücut e~esi lüzumu 

nı .. auı olabileceğini söylemiılerdir. 1 ilan oluner. - - • HAN 
"'-' . ALi ~tJAVI Hadisesi~ Muharriri: AY S-ll{A(i AN S~\R-A~YI BASKINI 'fEFRIKASI g ..,, 

' , 
--

104 

-Azızler' timdi ne yolda hareket etmeği münasip görüyor
~unu.z. Ali Süavi Efendi Hazretlerinin buyurduklari gibi ıni 

areket edilecektir.Sonra Beıiktaı civarı~da çahtaıı ınuhacirle
~e ne diyeceğiz '? Bunlar cahil adamlardır. y oldaılar' geliniz 

ultan Muradı Padiıah yapacağız denemez tabii kendilerine •• 
Şu halde na11l anlatılacak ? 

Gerçi henfnı bır" ı . l ını v-rme"e ıe amırn 6zerıne hepsi can ar ... • 
razı olurlar, Kara Ahınet ve Molla Hasan onları ınakenunel ida-
re edebilirlerse Yine meı' eleye d . l . dııoıeleri icap et-
mez nıi '? aır envır e 

· Kleanti : -Hayır ! Diy.e b ğ d 1 b t Sultan Azizin , a ır ı. ca e m.z. 
Hal inde ~ulunan aıkere : geliniz biz Sultan .Asfrl indireceğiz 
denilmlıtı . Şu halde muhacir yoldaılara baıka bit l"kllde meıe
leyi çıtlatmak lazııngelecektir. Meıela ... 

Kleanti Alt Süavi efendinin yüzlne bakınıı : 
- Acaba Sultan Hamit merhum oldu. Sult'1l Muradı alıp 

tahta ieçireceğiz ! demek muvafık clur mu ·~ Diye ıordu. 
Ali SüaTi efendi cevap verdi : 

• - Abdülaziz işinde 0 sözler soylenmişti zannederim. Cahil 
a damlar üzerine hüsnü teıir yapacağı mucerrettir. Öyle söyle
nir vesselam ! 

Filibeli Ahmet Pata : 

- Evet, fakat tanı hareket zamanında biri kaçarak yanla
rına gider : yoldaılar ne gününtlze duruyorsunuz. Yeni Padiıa
hımızın sarazına kotunuz. Eıkiai ıizlere ömür· ! Der. Karr Ah
metle Molla. Hasan da ; Ha bire yoldaılar fırsat bu fırsat.· der
ler. Bende tam o 11rada civarda bir araba dolusu tabanca pıcak 
bulundururum. Onlan da yağma ederek ıaraya hücum ederler. 

,~ 
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M • le lstanbulda çıkarılacak olan ihtilalin en mühim nok· 
eı e ·ı S" t mas ediyordu. Hoca Kazını efendi ne yapmıttı · u-

taıına ep i yı görmeğe muvaffak olmuımu. Paıayı kandırabilleyman a a 
·; 

mit miydi. d 
Mukabeleci Aziz beyin eTinde toplananlar lçln e en ziyade 

l heyecan göıterenler, Ali Suavi efendi ile Kleantl idi. 
le af ve p ' 1 • k h 

l ikisi de Süleyman aıa mes e eııne pe ziyade e em-Bun arın 
mlyet veriyorlardı. : , , 

H Kazım efendi, net esiz neı eılz rnecltıe glrmtıtl : 
_ ~zık, beyhude vakit zayi edildi, ihvanı kirama Süley

man Paı adan Qmitlerlni keımelerini arz etnıeğe mecburum.Aı
la ve kat' l mahpuı bulunduğu odadan dııarıya çıkmak nlyeUn
de delildir benim efendilerim. 

Kleanti yerinden ııçrıyarak haykırdı : 
-Yasık ona, korktu ! 
Kazım efendi bu iınadı reddetti : 

-Hayır, korkmadı. O adam korknıaz. Fakat adem oflla· 
rının riyakarlığında• nefret ediyor .Hakkı da vardır .Babanın ev
i d emniyet edeıniyecejt bir deTirde bulunuyoruz ! 
a 'Au Süavl efenclt beyhude münakaıa de vakit geclrmek Iıte-

1 d Bu adamın ruhunda mdthtı bir thUlalcılık yabyor ve m yor u. 
rdu Süavl efendi ne bahaıına oluna olsun mutlak hare-

yanıyo • . S" , 
k te ecmek taraftarı idı. Aına uleJJnan Paıa meı eleıi ıuya 

de 
1
6 varaın dütıün .• Kendileri pek all iti idare edebilirlerütm ı, 

dl. Şiddetle dedi ki : 
- Efendilerim, itle Süleyman Paıadan ümüdtmlai keımek 

l geliyor ' Artık biıud milnakata ve fayda11z ıüal ve ce-Azım · d 
vaplarla geçirilecek vaktimiz~oktur. Bendeniz Beyazil mey a-
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Daima şen ve daima sıhhatli gezenler Bilecik rakısı içenlerdir 

~YEDİNCİ TERTİP ALl'INCI KEŞİDE ! L - .. .. ... 
il KANUNU.SANI 1930 '«ı r.._ ........... ~ .. ..:. 

Büyük ikramiye : 1 o • FELEMENK BAHRİ SEFİT • ı' 
200,000 liradır ~· ~ + B A N ı< 1\ s ı + 

.A vrıca : ~ G .&_ Merlcezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1, 125,000,000 

J 50,000 ~ ! +"' ihtiyat akçesi: 3,000'000 
80 (){)() i i İstanbul lllerkezi: Galata kara köy palasta. 

' #~ ~ 20,000 ~ ~ .&. lstanbul tubesi : Yeni postahane ittisalinde Alalemci 
15,000 1 ~ T han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar 

'11 dl 10,000 liralık ikramiyeler~~ • olunur. • 

: ~ 100,000 ,, bir mükflfat"' ~ i• •.-~~ .. ~ .. ~~~~· 
~~ f-~ b~b~~~< ..... ~~~,~~~~b~bôb~bbb~"~h~~b 
' ..,, CIJ ~ • o • • • • • • • • • • ~ '+ • • • • • • • • • + • • + 
~~~~~~~~~\:~~~~~·~i;·~~~~,,~ ~ •i• •i• 
§~~~9•9.W"S~~9"9~~~·~'§·~~~;ğ~9~.~~~.,. ~ı· ÜSKU .. DAR BANKASI ~:.· y y 

E, .. ke!< vücudunu 
güzcile~tiren 

Roussel 
Kemeri 

Bcdeninizı in
celtir. Otomatik 
bir m:ısaj ıesirile 
z:dhur. l lu, usl 
taz\ ıkı ""e trıko u
nun clas:ıkiyctiga
yeı mut.: ~,·im o~ 
m:ısı h:ıse.lıiyle ar· 
ıu olunduğu ka
dar uz:ı va.bilmesi 
s:ıvc•incle her iki ! t:ırnh temam en do

: ~rultu r S!zi gençl eştirir. VöctıclJnH:u 
'ıım ıış:ıtır ve şıkla.ştııu. 

lfüzat İcşrifinizdc \ 'C)'3 sipariş .... 
diginizdc karn ın ı zın kurru bellnfıl'n 

irıiiaını santiml!<ro ilcı bildiriniz. 

Veg~ne saUf mahaf'll: 
Parlstekf 

,.~ 
ı,tantJul şubest : B...,...,dn J 

Tt1r.m mevl:ihıı-. • iP • 
Fiatı 6 Lh~dan ..._ 

~-·· ..,._ y y 
•t ıoo,ooo LIRA SERMAYELİ TÜRK •:• ~·---------... 
•·• ANONİM SİRKETİ •ı• SELANiK BANKA~I 

~ 

1888 de teıiı edilmitlir 

l.fer:kezi umumi. t .. taubul 

SERMA YASI 30,IOO,OOO FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERi 
Galata, l•tanbui, lzmlr, Samıun, Adana, mersin. 

'Yuannistan Şubeleri : Selanik, Atlna, Kav&.la. 

Her türlü banka muamel!tı, itibar mektupları, her neTl 
akçe üzerinden heıabatı cariye, çek muamolitı. 

• 
1 

~~~~m:ı:gg:=~~~~~~P~Tm~rr~~~ .+ .. .....,,,._ ........... ~~~-t .. .,.. ........... 'J. ... ~ ........ •t;•:•·"\. .. :••: .. t••: .. :··: .. )+21 ...., • • .., .~ -.- ... .., _..... ~ • v~• • • ., o!• 

; OS!\1ANLI BANKASi · :i: 
; SEl~~l1\ YESİ : 10,000,000 ingiiiz lirası :;~ i İstanbul açentelltJ - Telefon: lsl.,bul 1948 {• 

ı Se 
lleyoğlul dairesik- b ;edlefon Beyoğlu 1303 d ı· veyn ::: 

nedat ve po iça mu a hin ~ muayyen ve va e 1 .. , +. 

hesabı cart ıuretile avanılar, poltça ve ilkontoıu. ••• .. •o 
,. Türkiye dimhuriyetinfn batlıca ıehirlerine ve memalik! •'t+ 

ı
!t ecnebiyeye ıenedat, çek, itibar mektupları ve telgraf .ı. 

emirnameleri lrsalitı. f'!* 
....... ~--o..'!.J.. ....... ,..: •• : .. : .. :..: .... : .. : .. :··:·~:··: .. : .. :··: .. :··:··: .. :••!•!I lmY"TV""'•""I!"'... ~ ~ • 

t y 
••• E:,nafı hiına)'~ mnk~ıd ilc triekkül ctınis milli bir rniies- t• b . ~ •i• i edir. ~iü-ait ~crai llc tediyat kabul edı• r ve mu tedi l fn izlı · ->:• 
.... ikrazatta hulunur. (• 

•i• Merkezi : Usküdartla iskele kurbnnda ~~· 
~l 1'el. K<ıclıköy ~if>O <-:• 
·~ . =~···~~~ ~- y • ........ ••+"•"•"•"-~•."+., ..... .,•~·•,. .. •••~• ........... +:t-!•••u ..... •~.,••••• .... • ........ • ..... • •• • ........ •. ~. ~ .. 6. ~ .. ~ ........ ~T.TT·T· .T?Q 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddirı 
. Cerrah Paş& Hastahanesi Operafüril 
istiklal caddesinde Rus sefal'ethanesi1<_a_r_ş~ıs_ı_nan 

SuriYe hon No: 8. 
Tdcfoıı: !Jcy : Uil.> 

W'l'P'~~~ ............................ ~~~~ ...... 87111111~~ 
!"llUl~IDllmiiimıl;aıliİiimi.iljilıiiıii~ı*ii~'i" •s••••••"•••••••••••me••m~••~~ 

Ali Ekber 
Tayyare biletl~ri .,,e kırtasiye 

Umum gazete bayii 
Çemberlitaı ci.,,~rında 

N. 2 dükan ··-

5 Hact Arif zade a 
• • • ili 

: lsnıaıl Hakkı : • · ı : Tayyare biletleri ve • w • 
• umum gazeteler bayii : 

ı • ç lil 
' : arıikapı N. 68 dükan • 
ı •~•••••~c••c~~n••••••mn•ma•••= 

Seyrisefain 
Merkez acenta~ı: Galnta 

Köprü ba':m <la: Bcyoğjn 2392. 
Şube acanta<-ı : ~Iahm1•dive 
h:uıı altında İfltanbu1 2740 · 

Trabzon ikinci postsı 
( ANKAH.A) vapuru 9 Ka· 

numışani Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, lııcholu, Sinop, Sam
sun, Ünye, Ji'at::ıa, Ordu, Gire
son, Trabzon, Rizeye gidecek 
e Of. Trabzon, PoJatane, (;ire

soıı , Ordu, Fatsa, ~anısun,_Si
nop, lneboluya uğnyarak gele· 
cektir. 

lzn1iı- sürat postc111 
(GÜi CE\1AL) vapuru 10 ka

rıunuE:an i cuma ( 14,~0 ) da Ga
lata rıh t ııııı ııdaıı lıarekC'tlc cu · 
nıaı•rtcs i ~af,nlıı lzıııire gidect>k 
,.c pazar (H ·,:m) da lzmirdt• ıı 
lıarckt:tlı; pazarertc~ i sabahı ge
le<:ektir. 

. ~~~~=~~~~~~~~~'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=---:;.--~-~~~~~=~~~~~~~~~~~-~-= .... ::-.:::m• Vapurda giizPI bfr orkc, tra 

k · · J 't · ı · katladıktan .cclnra okunıavı unutnı·t ve cazlınnt mevcuttur. Roınanınızı esınız ve n ap gı ">I . ., < yı nlz 
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nında toplanılarak (Babı Seraskeri) ye baskın yapılmasını bey
hude buluyorum ! 

Ôteden kalın bir ıeı ftldildi : 
-Zaten böyle birıeY hayalden baı'ka bir ıey değildi. Rüfe

kayı kiram içinde askerlik etr.:it kimse yoktur. Beyazıt meyda
nından çırağan ıarayına giclllnceye kadar Sultan Hamit cemi
yeti perltan eder, buna muvaffak olamazsa Sultan Murat Efen
dimtzl çıraiandan yıldıza aıırtır, onuda yapamazıa hayatına 
kaıtettlrlrdl, 

Şu sözleri ıöyliyen Filibeli Ahmet Paıa idi. Ahmet Pnşanın 
cemiyet üzerinde büyük nufuıu vardı. Odada bulunanlar, Ah
met Paıanın makul cevabını taıdlk ettiler. Kleanti f U mütalada 
bulundu: 

-0 halde llk tedbirlerden birine rüçat edilecektir. Doğru
dan doğruya çıralan sarayını kuıatmak ve Sultan Muradı ora
da lclaı etmek, .. 

Alı SüaTt efendi : 
-Evet öyle yapmaktan baıka çaremiz yoktur. Ben muha

clrlerlml Kuzguncuktan Qç maTUnaya doldururum. Çıraian sa

rayında duvar ve yol yapmakla meıgul muhacirler bizim ıaray 
_ k 1 h"' cum ederler. 

rıhtımına yanaıtığımızı ıoriir ı&rmez apı ara u k 1 (Padltabım .. ok yafa .•. )'Dlye haykıraraktan nöbetdlerl dal -
T • ki r ır 

ederler. Zaten Sultan Murat Efendimiz hazır bulunaca a ' 
Emri hayır tamamlanır. Yalnız çıraian cl•arındakl Rumelili mu-
h ır yoldaılara kim kumantla edecektir ? 

ac Mecliste tal kuıaklı poturlu camadanlı iki kiti vardı ki, 
bunlardan biri ele buraya kadar ı&ze karıımamıılardı. Sadece 
söylenenleri dinliyorlardı. Birine Kaıa Ahmet derlerdi. Ôte~i-
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nln adı da Pa.ıarcıklı molla Hasan idi. Kllra Ahmedin ayağa 
kalkdığı Molla Hatanı göstererek : 

- Ben, Molla Haıan ! Diye odanın ortasına tlcğru bir adım 
attı. 

Herkes hayret içinde ba~mı Kara Ahmede çevirmfıti. Genç 
iri yarı muhacirfrı mavi gözlerinden ateıler saçılıyordu. bu ara
da Molla Haıanda ayaklanmııtı. 

- Yoldaıları biz jdare ed~riz. Silahlarımız dünden hazırlan
dı, giz, efendi}eriın· ıadece : falan gün falan saat deyiniz ! Ev
vel Allah ıu hayırlı iti bnıarırız ! Dedi: Kara Ahmedin bu söz
leri odada buhınıanların üzerine çok iyi tesirler yapmııtı. Koca 
muhacir muvaffsk olacaklarım iki kerre iki dört eder gibi söy-

ltyordu. 
Alt Süavl efendi : -Var ol Pehlivanım timdi siz gidiniz. 

yarın akıam Tophanede Hacı oğlunun kahvesinde bulununz. 
Bir zal gelip sizi alacaktır· Yalnız dikkat etmenizi rica ederim. 
Gelecek olan ıa.ta: Merhaba .. deyiniz. Eğer o ıize (Hayır) der
lerte hiç dütüıımeyiniz arkasına taklllıınız. Birlikte geleceğiniz 
yerde ıize verilecek talimata göre hareket ederıinlz. 

Kara Ahmet : -Öyle ise bizlere izin! Dedi. Ayağa kalkdı. 
Yanında buluraşn öteki iki muhacir de ayaklandılar. Artık af
diyorlardı. Kleşnli onlara bir ıey söylemedi. 

Muhacirler gittik!en sonra, odada Filibeli Ahmet Pata, mü
kabelecl Aziz bey, Hoca Kazı111 efendi, aıcı Mustafa ve bir.le 
Alt Süa vi 1le Kleanti kalmıılardi. Asıl timdi ıon kararı verecek-
ler, ne 2aman ve nasıl hareket edilmek lazım geldiğini karar
latlıracaklardı. 

Süleyman Paıa itinde ümit kesilmesi hepsinin maneviyelini 
sarımııtı. Ahmet Paıa dedi ki : 

SADIK ZADE ARSLAN 
KAPTAN VAPURLARI 

İznıir ~lersin 
SÜRA'T P()Sl'ASI 

Muntazam ve lüks kamara
ları ha.vi elektrikle mücehhez 

kernai 9 ~::::~•anı 
PERŞEMBE 

akıamı Sirkeci rıhtımından ha
reketle Çanakkale, lzmir, An
talya, Menine azimet ve avdet 
edecektir. 

Mahalli müracaat Sirkeci 
Liman hanı Sadık zade 

biraderler vapur ace· 
ntasına mürdcaat. 1 

Telefon: lıtanbul - 2134 
~ ........... liıılıiııiıııiıl• 

Beyazitte tramvay makaıinda 
N. 153 dükkanda tayyare 

biletletlerf, kırtasiye ve 
umum gazeteler b~yU 

Ali Ekber 


