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~arkşömendüferi işçilerinin va
zıyetleri cidden tetkike muhtaç! G elecek ma rti.n on beşi-

l Türkiye gOzellik kraliçesi Mü
beccel H. dün Paristen avdet elti 

ne talikedilnistir ') ~İrne postalarında çalısan işciler bila fasıla 12 saat 
ça ışnıakta ve buna nıu'ırnbil 42 lira almaktadırlar ı Efkarı tehyiç maddesinden 

dolayı aleyhimize açılan da
vanın rüyetin dün lknci ceza 
ma hkemesince devam edildi. 

Sirkeci istasyonu çok fazla kalabalıktı. l\1era kh
lardan bir kadın izdihamdan bayıldı. Bir çok 

kirnsclerin ayakları fena hnlde ezildi 
Beynenıilel Avrupa güzelttk Mübeccel H.yaz.ın Amerikada 

müsabakasına tıtirak etmek üze- icra edilecek 
Maznun sandalyasında, ga· 

zetemizın vekili ( lrfan Emin) 
Bey hazır bulunuyurdu. Reis 

re Pariıe aiden Türk iye güze\\ik dünya birlnc1-
lcıralıça11 Mübeccel Na01uk ha- li ği müıabaka-
nım aünkü ekıpreıle ıehrlmfze aıncla Türk k a-

vekili Beyin iıtizahl üzerine 
tevhit için istintak dairesinden 
celbi kararlatbrılan Dosya ile 
Af l< anunu mucibince te'cile-

avdet etmiıtlr. Havanın muhale- 1 dınlıfmı daha 
ı etlne ralmen Sirkeci ııarını ıene calib i dikkat şe
kalabalık bir halk k itlesi doldur- \ k ilde \:emsll et-
muıtu. mele için d erha l 

dilen d ige r dosyaların gelme
diği anla~ıldı. 

İstikbale gelenler in f azlab~ı hazırlıklara l>aş-
birçok karıııklıklara sebebiyet lıyacaldır. 

Şark den1ir yol1arı bi ııaş ı 

Rumeli Şöme.ulüfer kumpan
JMI T.ürk ameleyi fazla çalııttr
dıfından ve Türk ameleden vazi
feleri eınaıunda yaralanan ve 
'baatalara bakmaclıiından tikayet 
tnektupları aldık. Bu husus~akt 
latlhbaratımızı atide yazıyoruz. 

halde maa§ları cüzidir. Kumpan-
• yada yüksek maaıh Fransız, İtal

yan tabakaları vardır. 

·rürk i şcilere gelince : .. 
Şef trenlerin aylıklarını kilo

metro ile beraber kırk lıradır. 
Rumeli Şömendüf erleri ame

leıt ve haraket memurları ve 
kondöktörler, aardefirenler, ma
kinistler kam ilen Türkdiir. Bunlar 
hır cok seneler hayatlarını kum
Panyanrn hizmetine hatır ettikleri 

Kondoktörler iki ıınıftır. ı ci 

ve 2 ci ıınıtlar (48) lira alırlar. 

~um~anyo ameleye karıı geçen 
tatili ııgalde mülazim olarak kim-
seyi ku\lanmıyacağını deruhte et

• (Devamı 2 inci sahifede) -----...:.........:._ ______ ,.. __ _ 
l>evlet 
lannı 

daireleri madeni iht·yac
Darpbaneden alacaklar ' z • •M l<ll~ """ 

d ab,.ıt! efrat ve talebe kasketlerine lconulacak n1a-
enı ışaretlere varıncıya kadar ])arphane yapacak . 

Ankara 21 ( Mektup ) - Dev
let dairelerine ve nim resmi mü-
9Uelelere lAzım olacak madeni 
etJanm fevkalade ihtiyaç hasıl 

olınadıkça hariçten abnmaması 
\'eJ:unlann Darphaneden teda
rik edi\meıl lüzumu Vekiller he
yetince kararlaıtırılmıı ve ka
rar Maliye vekili ıükrü bey 
tarafından bütün daire ve mü

e11eıelere tamim edilmittir. 

Darphaneden tedariki mec
buri bulunan eıyanllıtesl aynen 
ıudur: 

t - Sikke. 
2 - Madalya, madalyon ve 

rozetler. 
3 - Zabıt, efrat ve talebe 

kasketlerine konulan madeni ala
metler, harfler, rakkamlar, tale
be ve efradın kemer tokaları • 
kordon uçları, mavzer tepelikleri 
bunlara mümasil askeri etya. 

4-Her nevi çakmak pulları, 
resim ctbayetfne mahsus bilümum 

ınarka, pul fitler. 

5 - Reım! ve hususi kabart
ına. oyma, mühür, damga, kliıe 
batlık ve imzalar, damga kıskaç
ları, çelik mühürler. 

d 
6 - Muhtelif ıekillerde ma

e.nt tabelllar. 

ha 7 - Ve1aıu nakliye ıokak, 
ne \'e idarehane plak numara 

ve tabellları. ' 

8 - Muhtelif 
teltf ek l , ınadenden muh-

f 1 ve eb atf • dNk " ... o me, mu-

ce11em, kabartma harf ve rak
kamlar (devalr ve müesaeıat cep
heleri ve camekanlar için). 

9 - Demirden adi oymalı ka
pı, pencere, parmaklıklar ve sair. 

ıo - Demircilik torna ve 
lesviyecillğe ait bilcümle itler. 

11 - Ebniye inşaatında müs
tamel kapı tokmakları ve anah· 
tarhklar ve ıair m d • 1 a enı evazımat. 

k
l.2 - Her nevi otomobil ve 

ma ına tamiratı. 

ima~I~ - Pik ve ağaç kasna~la r 

14 - Her nevi ıekil ve eb'at
ta kirista\ yaldızlı y "' l b ' ag ı, oyalı 
adi ve müzeyyen tabelal ar. 

15 - 15 santimetre arzına v 
1 milimetre ıihanına k d .1. e a ar sı ın-
dh den çekilecek mad ~ 1 h 
1 

enı ev a-
a r. 

16 .. - Saf nikel müstesna ol
mak uzre meadin izabe . sı. 

17 - Dökmeciliğe müteallik 
itler. 

18 - Çelik üzerine or .. 
1 

noman 
ve yazı ar hakki ve b 1 .

1 
un arın fs-

tenı en madenler ü . 
zerıne tersim 

ve nakil ve teksiri. 

19 - Bilumum hak itleri. 
. 20 - Haaaas terazi,baskül ta-

mıratı, dirhem ve , gram ez af ve 
aksammın imalı v 1 . . e ayar arının 
tall~kzımb.'1-~e •lalem mctriğe müte
a ı ı umuın malzeme imali. 

- 21 - Madeni ve uzvi her 
nevi tahlllat. 

22 - Nümune üzerine her 
nevi madeni etya . 

I ~ 

Müdcle ı umumi Bey, ce lp ve 
t~vhidi hakkındaki müzekke
renin tekidin. talebetU. B~ 

vermiıtir. Mühec.cel H. 
Bir kadın bayılmıf, bJr,çok k!.m· dün b ir m u h a r -

m m üzelim~ vekilhr.l t lrfan 
Emin bey, ızur.l•rı süy1edi: 

ıelerin ayakları çiğnenmfı, bazı rlrimize funlan 
kadınlar ezilmiıtir · söylemiştir: 

Kırahça bile nihayet polfıin - Yunan gü-
müdahelesile ve pek güçlükle 

- İstintak dairesinde ki 
dosyanın celbi hakkında ka
nuni b ir zaruret varsa da 
dlgerleri için vaziyet böyle 

zelinln birinci-
~ııarıya çıkabllmlıtir, 

Mtheccel H. Avrupaya ıeya- itil kazanacağı 

deiildir • çün1'ü af ye tecil 
kanunu muclbince takibatı 
tecll~dilmlt olan 'davaların 
tevhıdi için iki kanuni ıertın 
tahakkuku ıaıttır. Biri nıev
zul bahiı olan cürmün ayni 
neviden olmaaı, digerl iıe böyle 
bir cürmün itlenmit olmasıdır. 

Halbuki efk&rı tehyice mO
tealhk oldugu halde eıklli 

tahkire ait idi. ikinci kayde 
gelince, bilhassa bu hU1uata 
tevekkof etmek lazımdır. çün
kü, bir kimse hakkında bu cür
mü iıledl demiı olmak için 
o kimsenin bala.edilen auçtan 
maznun olması kafi deglldir. 
Onun hüme ikUranetmesi ve 
bu htıkttıün emyizen taadik
edilmesi lazımdır, 

Devamı !kinci sahif ada 

Bir f~hişe 
-~>~-

Hudut haricine atıldı 

lI ıul 11L luıricifll' 
atılan 

EUZA 

Geçenlerde 
Beyoelu Glavanl 
ıokaiında Liza 
isminde bir ka
dının evinde 7 

fahiıe ile, yedi 
zenpereıt ')aka
lamnııtı. Liza ö
teden beri ren
devu yaparak 
genç kızları fuh
ıa teıvik etti
ğinden Dahiliye 
Vekaletinden 
verilen em 1 r 
üzerine dün po
liıce pasaportu 
yaptırıldıktan 
sonra hudut ha
ricine çıkarıl
mak sureti le 
memleket ten 
def edilmiıtir · 

Liza lehli bir 
f alıiıe iken her 
nasılsa İngiliz 
tabaıına geçmif 

mütareke aenelerinde ecnebi or
dularının zabitanına ve erkanı~a 
sokularak emlak ıahibi ve zenğın 
olmuatur. -------------

M. Fokos 

batından çok memnun görünmek- bellldl. Haki
tedir. Kendlıl gttUlfnden daha kalen kendi çok 
ıık Ye dalaa ,.ala olarak avdet et- peldl, demlı-
mfı olup Mis Avrupa olmadıfına tir. 
kat'iyen milteesılr delildir. Kendlılne ta-

Türkiye güzeli 

~1übeccel H. 
Hemen daha mltabakaclan evel lipler çıktığı ve 
Yunan güzelinin Avrupa birincisi yatlı bir mebusun bile talip oldu-
olacağını aıağı yukarı bütün ıü- iu ıüaline Kraliçe tebeaaümle 
zeller öfrenmlt gibimiıler. mukabele etmlttlr. 

___ _.......,. ....... 2'r 

Seyrisefain idaresinin kömü~ 
sarfiyatı y ·· zd kırka dayanıyor 
İşte dün iddia ettiğ·iıniz tahsisn t bitn1i~ken devan1 
ediln1ekte olan yo'suz sarfiyatın iç yüzü budur l 

Dünkü nuıham~ ıeyrise· ( yiizcle k1rka .çıkıyor nıu 
faln levazım tahsisatı biteli bir· çıkmıyor mu? 
kaç ay oldufu halde Sadullah he- 3 yln mObayaata devam ettlflnl - Bu iddiamızın açık rak-

yazmıt ve bunun vaki olup olma- kamlarla ispat edeceğiz! 
dıtını ıormuıtuk · Dünkü sualim izde iddia etti-

Bu günde bu mübayaa mes' -
elesine dair bazı izahat ve ııtn ilmfz tahıiaatı bitmiı levazım 
en acıklı sahasına temasetmeğe mübayaaıı mes' eleJi tıte bu mes' -

eledir. 
lüzum görüyoruz; 
1 _ Bahri bir müesseaenin 

tıe hatlar baılamaz ilk yapacağı 
bilanço da nazarı dikkate alması 
lazımgelen ıey kömiır sarfiyatı 
( yüzde yirmi ) yi tecavüz etme
mesine dikkat efmesi lazım mı-
dır? değil midir. 2 _ Sadullah beyin idare 

Tabii Seyrisefiln tdar"I kö
m6r mübyaasına devametmlye
cek oluna seyrıseferln durması 

muhakkaktır. Bu itibarla Sadullah 
bev sırf kendi tedbi rsizliği ve (yüz 
de yirmiden kırka) kadar çıkart-
diğı kömür sarfiyatına devam 
mecburiyetinde ka1mııtır. Bunda n 
mes'ul olması icabeden kimdir ? 

Devamı 2 nci sahifede ettiği kömür sarfiyr.tı masrafı 
;;;;,;~=====e:==~-=:-=-=:=-.::========================= 
BİR TETKIK 

Avrupa'da yapılan bir tetkikle ıöyle alay ediliyor. Davası bol o-

l 
memleketin avakatı ı lıman oluyormuı; nefrlyatı kıt olan yerinde 

an , 
gazetecisi cılız olurmuı -... 

-- ---

Bu gün gel~yor 
Yeni Türk yunan ıttlafnamesl 

hakkında hükumetinden talimat 
atan M. Fokos bu gün Atinadan 
ıehrimlze selecektir. 

- Bizde de lkl tip : Bir avt1kat. ve bir gazeteci •. • 
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i-lindistanda istiklal 
nıu1Glddenıcleri 

Hindiıtanda ahval gittikçe 
karı~ıyor, umumi bir galeyan 
manzarasını gösteriyor, ve öyle 
göruluyor ki e~er ciddi surette 
maddi tedbirler ittihaz olunmazsa 
Hindislanın her tarafında büyük_ 
bir ihtilal kopacak, umumi bir 
karıııklık husule gelecek, ve 
kim bilir ne gibi elim, feci 
neticeler vücut bulacaktır. 

Şimdiden ihtilal hazırlıkla
rına büyük bir aermi ile devam 
olunuyor, ve İngiltere hükumeti 
derin bir kiyaseti siyasiye aös
termediğl takdirde f ırlınanm 
gecikmeyeceği memleketin altüst 
olacağı fÜphesizdir. Acaba İngiliz 
amele hükumeti Hint ihtilalinin 
önünü almağa muvaffak olacak 
mı? 

Eğer Makdonald kabinesinin 
Hindistan mes' elesi hakkında 

ıtmdiye kadar takip ettiği mesleki 
hareketi nazarı dikkata almırsa 
bu suale ıu anda netice itibarile 
pek te müsbet bir cevap veri
lemez. 

Makdonald hükumeti iktidar 
mevkilne geçtiği gündenberl 
bütün sayilerine rağman bütün 
mes' eleler hakkında dahi müb
hem, mütereddit bir hattı hare
ket takip etmiı, hiç bir mes'e
leyi tesviyeye muvaffak olma-
mııtır. Bu cümleden olmak 
üzere Hindistan meı' ~leılnin 
halli hususunda da.hl ılmdiye 

kadar ciddi bir hareket eseri 
gösterememif, ve netice itibarile 
Hindistanda galeyanın gittikçe 
daha ziyade ıiddet kespetme
ıinl mucip olmuıtur. 

Her halde eğer Makdonald 
kaLinesi Hindistan mes' eleainde 
ıimdiye kadar müdebbirane ve 
durendiıane bir siyaset takf p 
etse idi bugünkü vaziyet husule 
gelmf yecek ve mes' ele nispeten 
kolay tesviye olunabilecek idi. 

Halbuki timdi artık it itlen 
geçmiı, ok yaydan çıkmııtır. 

İngiltere hükumeti pek çelin bir 
vaziyet karııaında bulunuyor ve 
gayet ihtiyatkar bir siyaset takip 
etmek mümkün mertebe tatminkar 
mukarrerat ittihaz eylemek zaru
retinde dir. Ancak bu suretle 
Hindiatandaki galeyanı efklr baa
tırılabtlecek, ihtHalin önü alına
bilecektir. 

Yalnız İngllterenin tarihi siya
seU tetkik edilirse onun son f aalı
na aft olmak üzere tehaddüs et
miı olan mesaili ıiyasiyeden kısmı 
azamının diplomasi vaaıtalarile 

tesviye edilmiı olduğu ve böylece 
lngiliz tarihi siyasisinin son f aa
lında nisbeten çok kanlı sahifeler 
bulun_duğu görülür. 

Bi1ha11a (Pit) devrindenberl 
1nııiltere hükumeti pisikolojl siya
setini takip ediyor \ e bu sebeplen 
dolayıdır ki siyaıi mesele leri dip
lomasi tarikil~ az çok hal ve faala 
muvaffak oluyor, cebr ve ıiddet 
hadiselerinin zuhuruna meydan 
vermeyor. Vakla tnv."liz hükume
ti evelce hiç bir ıey "'belli etmez, 
ıon dakika k d Ya adar dayanır Jae 

e tam pılkoloJie anda ahvalin 
icap ettirdiği tarzı hara keti ittihaz 
eder, feci akıbetler h 1-usu une 
mahal bırakmaz. 

Dah~ ~on zamanlarda lngil-
terenln butun Dominiomlarına kar

t• ittihaz eylemiı olduğu medekl 
haraket bu bahta mukni bir delil 
teıkil edebilir. Bir aralık İngiliz. 
Dominiomlarmda ahval o derece
ye gelmf f idi ki eger lnılltere 
büyük bir basireti siyasiye aöster-

İngiltere de 
-·)~··-

\Teni nıükeJlefiyetJtr 
Londra 2 t (A.A) 

M. Baldvin, hazine siyaseti 
hakkında yakında hühumetten 

· ııtfzahta bulunacağını beyan 
etmiıtir. Avam Kamarasında 

rüsüm hakkında cereyan etmiı 

olan müzakere muhalefet erka
nının bedibinane tefıirlerine 

sebebiyet vermiıtir, Muhalifler, 
takriben 29 milyon raddesindeki 
yeni mükellefiyetlerin bilha11a 
sanayii müteeaalr edeceğini söy
lemektedirler. Seyrisefaln ida
resinin bugün vermit olduğu ra
porda navlunlarda yü:ı:de ıekiz 
niıbetinde bir tenakus husule 
geldiği beyan edilmekte ve gerek 
sanayi ve ierek ticaretn vaziyeti 
vahim olduğu ilave olvnmakta
dır. Bilhassa Makine. rüımü hak
kındaki kararsızlık dolayiaile 
otomobil sanayii sahipleri iıçile
rlnden bir kısmına yoJ vermekte
dirler. 

···-··················································· 
Seyrisefain işleri 

Birinci sahifeden devam 

4 - Seyriıef iinin Divanı mu

hasebata kartı mesuliyetl badeı
sarf mıdır, kableasarf mıdır ? 

5 - Dünde söylediğimiz gibi 

idarenin 930 bütçesi Sadullah 

beyin cebinde hazırmıdır '( 
Hazirana kaç ay vardır ? 
Allah etmeainı. ya Sadullah 

bey"'fayet ( tnfiaal) edecek olursa 
kendisinden ıonrar gelecek olan 
zat, bu itlerin altından nasıl çık
abilecektir. 

Görülülüyorki ıimdiye kadar 
zengin ve dııından pek yaldızlı 
görünen~ ( Sadullah bey ) idaresi 
zavallı seyrisefaine gideceği yolu 
ıaıırtmııtır. Borç, tahıisataız ıar
fiyat, kömür masrafının ( umumi
maarafın yüzde kırkına ) yanaı
maıı ve ilk ••• 

Bilemiyoruz bütün ıu çığırın
dan çıkan fıler ne zaman düzel
tirmek nasibolacaktır. 

mese idi bütün Dominiomlar da 
elinden gidecek idi. Cümlesi de 
ilanı istiklal edecek İngıltereden 
kimılen ayrılacaklar idi. 

İıte İngiltere hükumeti diplo- ! 
masi sayesinde kendisi için pek 
vahim olan böyle bir vakanm : 
önünü almağa muvaffak oldu. 
İrlanda meselesinde dahi ayni 
siyaset tarikini takfp etti, feci : 
hadiselere meydan bırakmadı. 

Bu kerrede Makdonalt hüku
meti Mısıra ka!"fl oldukç?. tatmin
kar bir siyaset takip ediyor, Mı
sırın hukuku istiklaliyetine karıt 
mutavaatkar bir harakat gösteri- , 
yor, ve oy le zan olunuyor ki: Hit
lilerin matalibatını dahi nihayet · 
Pisikolojik dakikada tamamife ol-
masa bile hiç değil'e oldukça vaıi , 
bir saha dahilinde tervlçve tatmin [ 
edecek, Hindiatanda kanlı hadi-
seler ~uhuruna meydan bırakma
yacaktır. 

İnailtere hükumeti Hindiatanın: 
kendlıl için ne kadar büyük bir 
kıymeti haiz bulunduğunu pek eyi 
taktir eder ve binaenaleyh böyle 
bir mernleketin ihtilal fırtınaları , 
altında Iıarap olmasını asla : arzu ... 
etmez. 

Fransadal 
->~•-

\'eni kabine 
Paris 21 (A.A.) 

Sol cenah Cümhuriyetcilerl 
grubu M. Pietri, M. Flandin ve 
M. Riccolfinin yeni kabineye iı
tirak etmelerine muvafakat et-
mediğinden M. Chautempı iatl
ıarelerine devam etmiı ve kabi-

r nesini kat'i surette atideki ıekil
de vucude getfrmiıtir. 

M. Chautemps Baıvekil ve da
hiliye nazırı; M. Steea Adliye 
nazırı ve baıvekil muavini M. 
Briand Hariciye M. Chm-les Du
mont Maliye M. Palmade Bütçe 
nazırı; M. Rene Besnarb Barici-
ye M. Albert Sarraut Bahriye M. 
Jean Durand Maarif M. Georges 
Bonnet Ticaret M. Güeille Zira-
at M, Loucheur Mesai M. P.CDa· 
ladter Nafia M. Lamoreuks Müs
temlekAt ı azırı;tM. Eynac Hava 
itleri M. Gallet Tekaüf M. Jull-
en Durand P · T. T. M. Danlelou 
Ticareti bahriye nazırı· , 

Müsteıarlıklara tayin edilen 
zevat ıunlardır : 

M. Bert od BaıvekAlet müs
tesarı, M. Marchandaau Bahriye 
M. Lambert Harbiye, M. Bellan
ger Bahriye, M. Archlmbaud 
Müstemlekat, M. de Chappede-
laine Ziraat, M. Charlot Nafıa, 
M. Loo Bouyaaou Güzel sanatlar, 
M. Henrl Pote Bedeni terbiye, 
M. Chabrun Teknik tedrisrt, M. 
Rouston sıhhiye 

Paris 24 ( A.A ) 
Yeni kabinede on biri müate

ıar olmak üzre 21 meb'us v~ 7 

ayan azası va~ıt- Bunlardan 12 
ıi radikal sosyalist.-grupJna; be
ti ıol cenah radikallerin• mensup 
bulunmakta olup birtane sol cenah 
müstakıllerfnden bir tane Fransız 

soıyalistfnden bir tane cümhuriyetçl 
sosyallet ve bir tane de hiç bir 
fırkaya nıukayYet olmıyan bir 
zat vardır. yedi Ayan azasının 

cümlesi sol cenah demokratlarlle 
radikal soıyaUıtlerden mürek
kepUr. Bunlardan birili müste
fardır. 

M. Chautenıps arkadaılarını 
M. Doumerue'e takdim etmfıtlr. 
Yeni baıvekil Elize sarayından 
çıkarken matbuat mümeaatılerine 
gerek Londradaki ve gerek Ce
nevredekl Fransız heyetlerinin 
mesaisinin devamini temin için 
hükumetin icap eden tedbirleriu 
ittihaz edeceğin• beyan etmitlir. 

Nazırlar Pazartesi günü bir iç
tima aktettikten sonra Eliza sa
rayına giderek reisi Cumhurun 
riyaseti altında toplanacaklardır. 

İki arap kralı gürüştü 
Bağdat 22 (A.A) 

Kral Feysal refakatinde İn
giltere fevkalade komiseri Sir 
Fzancis Hunphray bulunduğu 
halde Hicaz kralı İbnisauud ile 
görüımek üzre Baara körfezin~ 

gitmittir. Körfezde bir İngiliz 
harp gemisi kralları beklemek
tedir. Konferanıın baılıca gayesi 
iki arap kralı arasında iyi ıahsl 
münasebetler tesis etmektir· 
Mühim noktalar iki tarafın ta
yin edeceği murahhasların akdey-
leyecekleri konferansta müza-
kere edilecektir. . • 

1\ioskova Scfırı 
Moskova 20 (A.A) 

Türkiye ıefiri Hüseyin Ragıp 
Bey, mezunen hareket etmittfr. 

Bomba 
-4;.o..!<·

Buenes-Ayres 22 (A.A) 

Kordoba vv' dahi İtalyan kon
ıoJoshanesi önünde bir bomba 
patladı~ı söyleniyor. Bu infilak 
hJçbir hasara sebep olmamııiır. 

Yunanistanda hasnr 
Atina, 22 ( A.A) 

Yunanistanın hemen hemen 
her taraf~na yağan ve bir buçuk 
gün ıüren gayet tiddetli yağmur
lar bütün memlekette ve Atinada 
büyük hasar ve zarara ıebep 
olmuıtur. İki kadın ıu altında 
kalarak boğulmuıtur. Baıka bir 
kadına da yıldırım isabet etmiı
tir. Tramvay seferleri, eyaletlerle 
telgraf ve telefon muhabereleri 
keıilmiftir. 

Alnıanva 'da bütce neden 
.J 

artıvor? ., 
Berlin 21 (A.A) 

İmperatorluk kabinesi 5 Mart
tan itibaren çay ve kahveye ait 
gümrük rüsumunu tez.yit etmeğe 
krar vermiftir. Almanyanın yeni 
bütçeıi harp masarif inin mahsus 
bir surette artması yGzünden ge-

' çen bütçedeki on milyar yerine 
on bir milyar yüz on dört milyona 
balif bulunmaktadır. 

Davamız 
-->~<--

1 inci ıahif eden devaJll 

İıte ancak bu vaziyet karıuıır 
bit 

da yani katiyet keıbed~o 
hüküm müvacehesinde bir kllll. 

seye bu suçu iıledi dene bil;t. 

Af ve tecil kanunu tedkl~ 
edildigi zaman görülür ki," •Y11 

neviden diger bir cürümden ınaı· 
nun olursa denmemfı, " tılerte " 
tabiri kullanılmııtır. 

s· 
Bir cürmün tılendiaf iıe, • ,

1 
evval iıaret ettigim veçhile kal 
bir hüküm müvacehesinde k•· 

ctl• buledilebilir .Bundan dolayı t• 
lı•' ogrıyan dosyaların celbinde, 

nuni bir fayda ve sebep yo1'tut• 

Bunun üzerine kıaa fbir 11101': 
vereden sonra, ıu karar verildi• 

" Müdafi tarafından deflll' 
yan edilen iki sebep hakkıoda 
ayrıca icabı dütünlmek üzre, ti' 

ciledilen davaların mahiyetleri· 

nln anlaıılması zımmında efrı: 
kın tekiden celbine ve ınub8' 
kemenin 15 mart 930 tartblll~ 
müsadif çumartesl günü ,.a 
ondorde talike karar verildi· 

f .. nıanullah Han Af ga oİS" 
tana n1i dönecek 

Londra 21 (A·~) 
Afgan mu haf ilinden bur•f' 

ielen habarlere nazaran Aro•· 
nullab hanın ahTal icap ettlf' 

takdirde Afıanistana evdet ede" 
ceği zannedilmektedir. ~ 

Şark şömendüferleri işcilerinin va; 
ziyetleri cidden tetkike muhtaç-

Birinci sahifeden devam 

tiği halde ve (110) kuruı yeymi
ye mülazimler vardır, bunlar gar:. 
döfrenlik edenler, bunların için-
de altı ay, bir sene hatta üç sene 
çalııanlar vardır. 

Mülazimlerin hatta umum iı
cinin terf U çok zordur, kuvvetli 
tavsiyeler ile terfi mümkndür. 

Iıcilerin bir teavün sandıiı 
vardır. Bu sandığın ismi : 

Kardeş kasasıdır 
Eski teavün sandıAının para

ları dağıtılmııtır. 

Bu sandığ·ın paraları 
Teavün sandığının paraları 

altın idi , Yunanistana kaçan 
Rum, Yunanlı ve Ermeniler bu 
paradan hiaseleri altın olarak 
almıılardır, halbuki bu para Türk 
vatanında kazanılmııtı. 

Yeni kardeş kasası 
Yeni kardeı kasası f ıçinin 

kazanc verğileri gündeliklerinden 
kesildikten sonra, yüzde dört 
kesilerek 1 sandığa yatırılır. 

Sandığa dalıil olmak ihtiyari 
dir. Kumpanya mütarekedeki 
teavün sandığına yardım ettiği 
halde bu sandığa muavenet 
etmez. 

İhtiyacı olanlar 
ihtiyacı olanlar bu sandıktan 

,,. azami kırk lira olarak borçlan
~mıılar. 

Şimendüferler amelesi iki kı
aımdır. 

Hareket an1elesi 
Hareket amelesi ıimendüf er

lerin Edirneye kadar gidip gel
mesinde çalııırlar. 

Un1uru cerriye 
Makine alat; edevatını tahrik 

edenlerden ateıciler, kömürcüler 
~yıkayıcılar, temizleyiciler dir bu
' nların maaıları kıdemlJlerf n 45 
liradır. Her gün ı o ıaa ttan fazla 
çahıırlar. 

Sabahın altısından 
Murur cerriyeden çalııan tr 

çiler sabahın altısından akıamın 
( 6,5) kadar ekseri çalıımağa 
mecburdurlar. 

Hareket kısmı itcllerl sab•IJ 
ıaat altıdan ite baılarlrr. 

Akıam yediyi kırk bet ge~' 
Avrupa kovvanıiyevel ti reni bl" 
reket eder, ertesi günü sabah ... 
at altı buçnkta edirneye airer 

bi' Bu trende bir ıef tren iki ı 
lete kondoktör mütemadiyen 1 
saat çalıımaya mecburdurlat 
Tren gündüz Edtrnede kalır ıalı" 
fam ayal ıeftiren ve iki kondolı" 
törle hareket eder gine 12 ıaatl' 
1stanbula avdet eder. 

Gerek hareket ve gere1'•' 
umum cerri ye ' ııclleri haatalaP1~ 
laraa Balıklı Rumu ve Erl1le 
hastanelerinde yatırılır. 

Hastane ücreti 
İıçilerfn tedavi ücretleri 1t60 

kuruıtan 260 kuruıa kadardıtı 
bu ücret tıçinin gündeltklerlO' 
een kesilir. ,1 

Halbuki mütarekeden e•" 
ıümendüf erlerde hemen hiç Tilrl' 
bulunmağı halde kumpanya J( 

çileri meccanen tedavi ettirtlitdl• 
İıçiler çalııırken sakat kalır' ,. 

sa eli ayağı tutmayacak det 
de ihbyarlar ve haatalanırlats' 
derhal hizmetlerinden çıkarıJıt• 

İşçiye nıuavenet le•" 
lıçilere ihtiyarlara jsakat ,. .. 

lanlara tazminat verilmez, tek 1 .. 
üt edilmez hiç bir mükaf al ' 

mazlar. ~ 
Hatta haatAlanarak çalıt1

1 

•• ken yaralanarak sakat kal•11 te• 
tın maaıları bile verilmez it 
rinde çıkarılır. 1ııtl 

Mütareke senelerinde 50 uJll" 
ile idare edilen bir daire lı zO 
panyaca tensikat yapılar•" dit• 
kiıiye itleri gördürülmekte ~6 

Kumpayada 20 ıenedeP el 
btril1 seneye kadar çalııanların ... 

sınıf oldukları halde 60 Ur• 111 

atları vardır. f•ıl• 
Habbi yirmi bet senedeP ıaı• 

çalııtıkları halde 4ı6 Ura 111• 
olanlarda vardır. 



... Oluı beı . ıene evvel kendisinin çok ve perde arkasında 
bulwtdug vakıt Avrupa kumpanyalcırı arasındaki rıkabete 
nihayet veren mıizakerelerde hazır bulnmak imtiyazına ndil 
olcutlar çok var nu? .• 

FU.t U.nclder Mllb Rea11ü
'ADI tarafı"4an aarf olunan mesa
in iaatulatarken tizin maariflmlze 
ltUıaldnlat talep etmeli diifünme
dithn ılbı ne llyakaUDizl ve nede 
cemıretbıizµı Tirkiyede ılıorta :Yk_._ Y•Pblı biiJ{ik hbmetlerl 

n Is etmek makaacluu takip 
etıneronım. 

Milli reaıaüranı poliste mevcut 
ıeralU umumiye ve huıuılye da
hilinde zararlan teıvlye için ku
mpabyalan takip etmefe mecbur 
oldufu malumunuz olduğundan 
hasarın tahmini için alelade bir 
mGphlt sıfatlle bir memur gön
dermekle iktifa ediyoruz. 

1 l 

Mem'Lehet haberl~ri 

Ankarada içtimaı mukarrer 
olan Ticaret kongrasında nazarı 
dikkate alınmak üzere Konya 
Ticaret oda1ınca tertip edilen 
lhtlyaclar ıunlardır. 

Serma ye ve kredi 
1 - Sermaye lktisadlyyatta 

her ıeyden evvel amil ve müeulr 
olan ve bu aünkü ihtlyacatan en 
baıb ve esaıh kısmını teıkileden 
tablidlrkt sermaye ve kredi meı' 
eleıtdir. 

Tabii memleketimize pek nafi 
ve feyyaz menabll servet bahıet· 
mit ve fakat sermayenin fikdanı 

İzmirde 
-*"° •• 

Kinısesiz çocuklar 
Hımayel etfal cemiyeU, önü

müzdeki bayram münaaebeUyle, 
ıehlt çocukbrı f aklr ve ktmaeals 
yavruların elbi1eılz kalmamala· 
nnı dütünmüı ve elden ıelen 
muaveneti yapmak için baaırb

ia baılamııtır. 
Tee11ürle haber aldıpaa 

ıöre, müracaat eden ve haif.lka
ten yardıma ve allkaya muhtaç 
olan çocukların adedi pek fazla
dır. Maaleıef bunların ciPPl••i 
tatmin edilmiyecek ve zevallıhk
ları daha fazla bulunanlar terdh 
edilecekUr. · 

Acaba aranızda benim tam 35 
8-De evvel çok ıenç ve henüz 
P9rcle aratındald mevklbnde iken 
bulunduium Avrupa ı•••Uerile 
ın.t11z kum~7alan arasındaki 
taJaripı&r rekabete nihayet veren 
"-Oaakeralta llbaU 'riicut etmek 
._U1uma nail olanlar çok yarını? 
~rtacahk aapab bu ıa1retler 
Jkünden mevcudiyetini modaf•• 
~ilmlı ve memleketlaıi& ıua
'-tı lktlıacliyeıl ara11ada ııpta 
9l111aan, muhterem meıdulni abna
la IDU'taffak olmuttur. Bunu ula 
Qnutnıayacap efeaclder ve ben 
4'lrel mukniyealD ortadan kal
~IUU talep edecek son talaıs 
olaeatım. 

Milli rea11üranıın teıkili es
nasında acenteler tarafından ita 
olunan komuıyonun azlığından 
ıl.klyet etmiılerdir. Buna rağ
men bazı acentelerin rekabet 
makıadlle müıterilere tenzilat 
yapmakta taannüt ettiklerini ma
alesef birçok yerlerden haber a
abyoruz. 

Kudüılen yazılıyor: yüzünden bu sanayii tahliyeden 
istifade imkanı hasıl olmamak
tadır. 

Bu yavrulara yalnız elbiae 
tevzi edilecektir. K.unc!ura da 
~erllmeıi dütünülmüıae de blll
bara kunduradan vazheçllerek 
buradan ikbıat edilecek para 
ile daha fezla çocuia elbiae 
tedariki muvafak görülmüttür. 
Bu ıuretle 400 kadar yavrunun 
yeUm ve mahzun ıönülleri ae
Tlndlrilecektir. 

Bazı • acentalara böyle bir 
(marge) yol bırakdığından dolayı 
reauürans komiıyonunun az ol
maktan ıarfı nazer hatta çok ol
duiu neticesine verilmezmi ? 

Bahri l6t sahilinde klin Erika 
kAıabaıı d-.annda aıarı atlka 
aramakta olan profeıör Kereıtanı 
riyasetindeki hey' et hafriyat 
esnasında üzeri yazılı bir mermer 
levha bulmuıtur. Bu yazının 
manası henuz anlaıılmamııtır. 

Mıntakanın ecnebi tlcaretglh-

Kezalik m6fk6llb maliyenlzl 
•e daireı merkeziye tarafandan 
ifa edilen htmıetlerl nazan dik
kate alarak tarafınızdan rea11ü
ranı ltaıının mecburi olmasına 
'-Pl•Q 41alrel merkeziye bndce -
llnln milli r•11ilra11• tarafından 
tudlk edilme•l earUle milli reaı
•Granın lbOronuzla te,rlki meıal 
etmealne ve masarifi umumiye 

Ciddi kumpanyaların menafi
ine çok muaaylr olan bu uıulun 
tehlikeleri lüzumundan fazla ıiz
ce malum old'1pndan bu bvıuı
ta iarar lhti,acandan kendimi 
vareıte addederim. 

Otonıobil nıaktülleri 
Amerika gazetelerinde intl

pr eden resmi bir iıtaUsUke na
zaren 1929 ıeneıl zarfında Müt
tehit cuınhurlyetler dahilinde o
tomobiller tarafından öldürülen
lerin miktarı 31500 ktıtye baliğ 
olmuıtur. Bu miktar 1928 ıene
sindeki maktullerden yüzde on Oç 

larıyla temini irtibatı kabil olma
dıfından bizim için beynelmilel 
sermayedarlara müracaat ve bun· 
larclan istifade edebilmek ve ya
hut hariçten ıermaye tedarik ve 
celp eylemek imkansızdır· 

Köy teavün sandıkları : Köy 
teavün aandıkları dünyanın biz
den baıka her tarafanda çok ta
ammüm etmlt ve biyik hizmet
ler yapmııtır. 

Masraf, piyanko biletlerinden 
verlleceii için vatandaılann, 
cemiyetin piyankoıuna alaka 
ıöstermeıi milli ve insani bir 
burçtur. 

•• tdartyenizin yüzde 35 inin 
tarafından teıvlyesin meclisi 
War,ml:&ip karar venllihıl mem
-.ır.tıe an eclerilll. 

F•t efendiler bu karan üze 
IW.a ••keaı rilklerln daha 
MtlMkikane kontrol ve bhmeUce 
hu J6zden milli rea116ranlln uh
.... ,._ t.Mtt6p ••••k olan tet-

"" •• taahib •••nfı.a tenklı 
ebnırl• itin hllntl niyetlnlzede 
llllracaat ecli1oram. 

Datreı merkedy• ile muta
latk olarak bu h.-ta vukubu
lacak maaarlflmlzl kapatmak 
IÇba badema kumpanyanan niza-

- adelDI riayet pterecell 
her hareket lçla blae dlrt lira 
leaTtye etmMlnl teklif ediyoruz. 

Koau.I waaıtalanmıda kum
MM• -ceatelerl arasmda bir 
daUW yukuuatla münazıünfth 
elaa madde dairei merkeziye 

l1Nif49 k41DıiıJOllUDUD kararma 
••••caktır -ter DIMma ade
-ı ~ •laylewle tabdl olunan 

--- k..aol birommwı 

Nakliyat tarifeleri hakkında 
iki kelime daha söyleyeceğim. 

Biclayetteberl Türkiyenin ta
amül ve ihtlyacab tüccarlyesine 
tevafuk edecek bir tarife tanzi
mi ıelihiyetlni kumpanyalara 
bıraktık bu huıuı bu gün mevkii 
meriyette olan talimatnameyi 
ihraz için bir komita teıkil et
tiniz. Fakat ıüpheıiz malumunuz 
olacağı veçhile bu tarifenin tat
bikı bazı defa ticareti itkil eder 
aibl ıöriimnekte ve tüccar tara
fından protoatolar bile ıelmek-
tedir. 

ŞCipheslz lttlki sigortalıların 
tabiatında, mevbuttur. Fakat bil
ha11a nakliyat sigortaları esasın
daki f ennl prenıtplerl inklr et
mekle beraber bu ltllkiyi çok 
ciddi 9larak tetkik buyurmanazı 
talebe diret edecetımr Bu meta
libabn lıtatlıtiklere lıtlnaden 
hakikaten ııhhatl tebeyyün 
ederae ıayreli Ucarlyeyi bu 
ıuretle teıhil ve teıd için lmkAn 
nlabeUnde vaıı mıkyasta bunun 
nazarı itibara ahnmakıwn mu
vafık olacafl ve umumi bir tetblr
olmak dolayılile lbilll rea11üran
ıın ılzi takip huıusunda hiç bir 
mütk6lat 16-termeyeceilnl be
yan ederim. 

larfl7abm teça'Vtla etm1t1e faz-, 
clati't1 -.kat1e)e iade ..... .-... 

Bu kadar uzun müddet ıizl 
l11al ettlilmden dolayı beyanı 
mazeretle milb reasıliransın mü· 
ıterek meıalılnln kıymettar mü
eHesenlze yeni bir terakkı ve 
teali temin etmeıinl ve Türkiye 
ılprlacılan merkezinin istikbal 
ve lnktıafı haklunda ıamlmt 
temennlyabmı beyan eylerim. 

K...,bır.'-••••...-...ı•er
-.ekı.a lçthlaP lcla bua aceata
lana mdb r..-iramuı ted17"en 
lıUnklf etUllnl ılprtahya .a,le
cliklertnlde bize blldlrmltUr. Bun
- ..... 1anht bir teJ ola,..z. 

Makavelelerlmiatn metininde 

TOrklye milli reasaiiranı tir
keti mecltıl idare azlıından 

ve fen müta •iri 
ANTUAN PlYOS 

-------.-..~ zm --

t azladır, ve bu vilayeti müttebl- , 
dede vuku bulan katil bakal&rı
nın üçte birini teıkil ediyor ye bu 
nun en çoğu sokaklarda yaya ıl
denlerdendir. 

İrakta altın madeni 
Baidattan yazılıyor ; 

lrakın Suriye ile ticaret eden 
maruf Ulccarlanndan Elhac Me
lhemmet Hilmi Beuan Remadtye 
ile Ratba arasında ki.in bir yerde 
albn madeni bularak bunu iılet
mek üzere hiikekmetten imtiyaz 
istemlıtlr. Nafia Nezare~i tarafın
dan tetkik olunduktan sonra im
tiyazın verilmeıi memul oldutun
dan mumaileyh hazırhğa baıla-

mııtır. 

Yen iden 30 hasta ne 
Kahireden yazılıyor: 

Onu n&hiye merkezl'-'rinde ve 
yirmiıi köylerde olmak üzere 
yeniden 30 haıtane inıaıına ka
rar verilerek bunların taktir 
olunan 240,000 lira masraftan 

50,000 lirası 1930 bütçesintı ko
nulmuıtur. Alt taraf• gelecek 
bütcelere konulacaktır· 

Franaa, Almanya ve lnılltcre 
gibi memleketlerde artık baJPların 
adedi binlerle aayılmaja baılanııı-

tır. b 
K6y ıandıklara bir ve ya ir 

kaç köyün çifçilerinin muavenet 
ve iıtirikile meydana geYmiı san
dıklar yani mini mini bankalar
dır. 

Fransada departman ziraat 
ban_kaları köylüye ancak bu san
dıklar delaletile ve onlann teml
natile lkrazat yapmaktadır. 

Bu ıandıklann ea aa taam-
__pıum etliil mamı.ı •• ,,s..a.. ol-

duiu halde atideki rakamlar biz• 
onların ztraat aleminde yapbkla
rı hizmetle" temin etlikleri me
nafi hakkında eyi bir fikir vere-

bilir, 
Köy aandıklannm adecll 927 

senesi 3336,928 ıenesl 3946 
AzaıJın miktarı 9 2 7 seneıl 

143858,928 .aeneıl 185662 
Mileccel aerınayelerl frank 

14:21098,928 aeneıi 18158458 
Tediye oluna!' ıermaye frank 

9916611 ,Q28 seneıl 11884517 
T dttlerden maada yapılan 

iki ..,;;33340,928 senesi 82540623 

Sürivede iki büyük 

Sene nihayetinde mftddeU 
elmlt ıbazut 4:5671823 51988688 

1 Yekdu 113204663 134524211 
Stnlnl meskdred• tediye olu

ebalii 61221575 72924:398 
Şı.ret nan 18 d r6 a 81 KAaunu evvelde 929 ev ., 

barıştı 
Beruttan yasıhyor: 
Bir müddettenberl blrbtrtle 

dargın bulunaıı Ruvala kabaill 
reisi Nuri Şalall Paıa ile tlmal 
aıı etleri reiıl Emir Muhcem 
bin Mehlt Fransız fevkallde 
komlıerinin da\'eti üzerin• buraya 
geldiler. 

l 
... 50983588 61599883 ola-

o un- k k yalnız 1911 de yapılan i ra-
ca t nazarı itibare ( okunamamıı
:) zarfanda alb milyon lira ,tbl 

ilhlın bir meblil ikraz ettlll 
Dl 6ll eblai bir ra
anlafıbr ki b6y #fi T abildir ki 
kamdar zan ederiz. 
yukarıda zikrettlfimls .lb .,Uyon 

Romanya 
Kıraliçe dün gitti 

Serkli doryan da 
Her tkistde komiserin nez

dinde yekdıterl ile bantarak 
mevcut ıhutlfa nihayet verdiler. 

İzn1irde hayvan 
hastalıkları 

lzmirden 929 ıeneıl zarfında 
hayvan haıtabkları hakkında lk
taıat vekaleti tarafından lıtenl
len rapor bayt•lr mGdiirliltGnce 
hazırlanmıı ve dün vekalete a6n
derilmiıtlr. Rapora göre bir sene 
zarfanda vilayetimiz dahilindeki 
hayvan hastabkları ıunlardır: 

6 kazada ve 14 k6yd 7686 
kopncla çiçek hastahiı suhur 
etmiı; 150 hayvan 6lmüt 7536 
hayvan aıı ve ıerum ıayeslnde 
lylleımtılir. 

9 kazada ve 13 k6yde 5610 
hayvan a keçebaı hsstalılt zu
hur etmiıt 796 hayvan ölm6f, 
161 1 keıllmlt 31 hayvana tazmi
nat verllmlı ve dilerleri de te
da vi edilerek kurtarılmııbr. 

8 kaza ve 26 köyde, 4678 
hayvanda uyuz baıtalıfı çıkmtt; 
4.36 ıı 6lmüt diierlerl tedavi 
edllmiflerdlr. 

2 kazada ve 8 köyde 295 hay
vanda "Y amkara" hastahta zuhur 
etmiı, Q u ölmüı ve dtlerlerl aıı 
ile kurtarılmıtbr. 

5 Kazada ve 5 k6yde 15 00 
hayvanda ıarbon baıtabfı çak
mıı; 75 tanesi ölmüt, 1426 ıı 
tedavi edllmlıtir. 

3 Kaza ve 4 kövde 505 hay
vanda ıap haıtalıiı çakmıı ve 
hepsi kurtulmuıtur. 

1 Kaza ve 8 köyde 6610 hay
vanda prbon haıtahtı ._uhur 
etmlı; 74 hayvan ölmnı ve t.liaer
lerl kurtulmuıtur. 

Şehrimizde 31 hayvan"Ream,. 
hastabiına müsap oldupndan 
itlaf edllmit ve bunlardan 8 hay
v.ana 450 lira tazminat verllmlı
tlr. 

Uı·la ihracatı 

R,.anya K.arallçqı M. M~rl 

•• lcettmeıl lteana dtln ıehlr da
baL ltlr aezinU yapmıılar 
•• fort fahrlkaımı gezmiıler
dlr. 

Bu gün ziyafet var 
Tiirk Yunan muaallak mes'e

leılnin halli buıuıunda tanzim 

Bu iki bilJiik aıiret arasında 
doıtlujun tee11ütü Suriye için 
memnunlyeU mucip bir haldir· 

frank bu sandıkların ıermayele .. 
rialn dirt mislinden fazla dır SaD"" 
dıklar bu paralan ziraat banka .. 
lanndan lıtlkraz ederek balan 
arasında ve sair muhtaç ztlrra 
araunda tak.ıha etmiflll'· 

Halbuki bu taaTÜD sandıkla-
k

.. .. .... dıkJarınlD vazif elerl 
nn oy -

Urla pmrük memurlupnclan 
tehrlm~ Ucaret odasına verilen 
malumata nazaranl Urlacla., 1929 
aeneal zarfında Hollandaya 1 ,-
046,501 kilo, lniiltereye 868,920 
kilo, Almanyaya 2,809,620 kilo, 
ltalyaya 7 6,566 kllo,kl cem'an 
2267949 kilo üzüm Te Yunaoll
tana 7 9 ,313 kilo prlna ihraç 

4 kt•na tekrar adldlklerl (D&ç
Ja) vapunle fta.llH .. ldı.v ·dhen 

be•et edeceldercllr. 

edilen yeni iUlAfnamenln derdeıtl 
imza bulunma11 terefine mube
dele bat murahhaıımız Tevfik 

Klmil B. mubadele komılyonu 
bitaraf deleit leri~ Türk Yunan 

bey' etleri ıerefine yann ıerkll 
doryanda bir ziyafet Terecektır. 

I ~ 

Asker elbisesi tebdil 
edilecek 

Baidattan yazılıyor: 
Irak harbiye nazareU orduJU 

dahilde imal edile mena\icattaD 
,tydlrmek 6zere mllnaslp bir 

\ asker elbtseel fntthap etmekle 
1 metlul bulunmaktadır. 

yalnız köylüye para ikraz etmek-
ten tbaret dettldlr. Çiftçi hail 
hasarda ,.ıaıa mahsul yetıımek
le mükellef delildir· Malini ıat
ıaak ye muhtaç olduğu all ta zl
ralye .at>re ve aaireyi de tedarik 
etmek mecburiyetindedir. olumnuttur. 



~ 
Sahife 4: ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~YARI~~N~~!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!--~~~~~~~~~~-~~ .J 
~,~~~-S~~A-N~B:U~L----~.~-.-~,-I -~~~ ),~~l~b-~ 

a iŞGALi !.. Ht r kts gi<lcbilectk · - · 
HALİT CEMAL Yalova kaplıcılarına silmek ÜÇ kilo 1 
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Her hakkı Mahfuzdur ~1 
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16 Bakırköy ve Beykoza 1ridenler Bulunaı1 asarı atıka 8 1 d Bur•• '°" _.k 
- - gibi ıerbeıtçe aidebilecekleri İı- 1 - eyo1r un a et P" 

Bu kadar feda karlığı yap-
mıı ,bir insandan bunları ögren
mek ne derecelerde varidi batır 
olurdu'? Bana ne ölüm ve ne de 
baıka bir kuvvet bunların hiç 
birini ıöyletemezdt. Reis Kürt 
Muıtafanın ıüalleri akım ,kaliyor, 
bu vaziyet onu çok dütündüriyor
du. Çünkü veli nimetleri akıama 
ondan iyi bir haber beklemeğe 
hakları vardı, Günlerdenberi de
vam eden bu muammayı hal ede
medi, ne olacaksa bugün olup 
bitmeli bu esrar englz adamın hü
viyeti meydana çıkmalıydı ve eıe
fakl, ben bu arzularımın biç biri
ne uyğun cevap ıöylemekten 

çok uzak buluniyordum. Netice 
böyle gelup gitmekle olmayacağa 
benzemiıdt. Ne pahasına olursa 
olsun bir hükum vermek lazımdı. 
bunun için de müddei umumi 
müta1aaaını zikredecekU. Nemrut 
itaret ederek o ayala kalktı. 
Bilmem'ki. bumerasime lüzum 
varmfydi? karan burada değil 

meclisi vükelada verilmiftl. 

tepeden tırnağa kadar ıüzdu. 
ben de heyecana kapılmıı ne 
hayatı ne de mematı düıünemi
yordum. Yalnız zavallı vatanın 

bağrına ıaplanan .ıünlülerden 

f ııkıran kızıl tüh eda kani le bu 
zalimlerin ergeç boğulacaklarını 
tahayyül etmekte idim. Son söz 
benimdi. Muhatabim onu bekli
yordu öyle de ölmek böyle de 
ölmek olacaktı. Düıünmeğe lüzum 
yoktu. Pek iyi diyerek kararı 

kat'ı verdim. Karıımda benden 
bu cümleyi itilmek fıteyen fyar-
dımcımın namusuna dehalet 
ediyordum. ( Devamı var ) 

Su şirketi 
~~-

Nazilli civarındaki kanalın 
fıaıına devam edilmekte olduğu 
gibi bir haf ta ev el de Sultanhisar 
civarındaki yeni kanalın hafrfne 
baılanmıttır. Bu kanal geçenler
de, civarındaki araziyi ıulaya
mıyacağı iddia edilen kanaldır. 
Halk; Menreıten ayrılan Ye 2000 
dönümlük aahayı sulayan eıkl 
kanalın iptal edilmeılnden kork
muı ve yeni kaealın ite yaramı
yacağını zannetmlıtı. 

Halbuki nehre muvazi ofarak 
açılmağa baılıyan hat, muayyen 
bir meıaf e dahili ndel kııaltılmıt 
ve kanalın fmtidadınca eıkl ka
nal lıtlkametlnde kollar açiirnaıı 
kararlaıtırılmııtır. Bu ıuretle eı
kiden sulanan arazinin bir kaç 
miali ıulanılabilecektir. 

Su ıiyaaetlnde ıımdtllk iki 1ra.
ye vardır. 

Biri timdll<f vaziyeti kürta
rarak ıeylaplara, taıkınlıklara 
mani olmak ve araziyi mahsulatı 
tehdit eden vaziy:eti izale etmek; 
dijeri de ıu itlerini Hmin, fennin 
icabatına göre tamamiyle hal ve 
ıslah etmek. 

Birinci ıekilde garbi Ana
dolu mıntakaaının faaliyet kı
ıımlari ıunlardır. 

Küçük Mendreıin münıabın
dan itibaren tathiri. Bu civarda 
ufak göllerin kurutulmaıı, büyük 
Mendres kanallarının açılması, 
Gediz çayının ve diğer çayların 
tathiri. 

• b k d tında 4 7 numaralı eYden at tanbul vilayetinden poliı müdirf- u a armış 
11111 ı&ndftrülmüıtür. ~,t yetine blldirilmlttir. Büyük adada Ayanlkole mu· 

2 
_ Beyoflunda ylilı:"'k ,ti 

- ------------ halleıinde Polfı müdürlyeU ikinci dırımda 
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numarala ,.~, 
Belçika kral ve kralıçaşı- ıube ••~ıı ••r komııerterınden Samı nledı Jakın tenı d6 ı.ıı' 

nın Alısırı ziyareti Alı Rıza beyin pederi lapartalı nından ateı çıkmıı lsede etttr· 
lıkenderiyeden: Hüseyin efendinin boıtanından efradı yettımfı ıöndfirftlnıt!I r11' 

(Blzanı) .zamanına alt altın mH- Jakın dükkanı (lOOOO) lfı..ı" 
Gelecek baharda M111r kralı k6ki.t zuhur ederek tahtı muha- bkl•"" 

na iadei ziyaret edeceğini evvelce l ıtaortalı oldufundan ta 
ğ fazaya alınmııtı. Para ar 2tsOO baılanmııtır. J 

yazdı ımız Belçika kral ve kralıça- ıene evel Erdekte ba11lmıtbr. 
3 

_ Akıarayda Hasekide ...4 

sının martin dördüncü aünü Mezktır Hüıeyln efen dinin h•"lll" 
Brükıelden hareketle onuncu gü- boıtanınd a zuhur eden antika Şıfahane~blnaaında Ayıe ıcJlf 

t Mangalından ııçrayan kı'fl _ ~ nü skenderiyeye muvasalet ede- paralar atik Yunanlılara aittir. dilf"' 

k k a dan ateı çıkmıı faede san cekleri tahukuk etmfıtir. Kral Bulunan antika meı el CLtın 
He beraber hariciye nazırıda mi tarı Qç i o ıı etin e r. Ç yır,. k k 1 ki d dl müıtür. .Jf 

gelecektir, Meıkuklt Polfı müdüriyeti 4 - Kjdıköyünde •fi°"' 
İkinci ıube müdürCi Şükrü ve kağında ımail beyin e ~· 

-~.-

~'luhtelit nıahkeme 
toplandı 

Türk -Yunan muhtelit mah
kemesi dünkü içtimada bazı da
valara ait kararını vermfttir. 
Bu meyanda 918 de Batumda 
maynezyonuna vaziyet :edilmtı 

olmaıından dolayı ı 2 O bf n lira 
zarar ve ziyan iıtfyen M. Ho
mer Kov kırt toıun yeıilköydekf 
üç evinin eıya bedeli olarak 
25800 lira talep eden Jan Kola
ronun; Büy(lkderede eıyaaı zap
tolunan Jorj Sabaha ve Npcoıı 
Sabahamn; Bozyüktekf eıyasına 
vaziyet edllrniı bulunan Metelos 
Leonldiıln l'e bakırköyünde evi 
ve etyaıı zaptolunan Konstantin 
Boyacının hükQmeUmizden fste
dıkleri zarar l'e ziyanın reddine 
karar verilınfıttr. 

Bundan baıka jorj ayrıgar
yadisin 30 bin liralık tazminat 

davası hakkında karar itaıının 
da. ba.ıka güne talik eylemiıtir. 

Feyzi ati lisesi açıldı 
Geçenlerde yanan F eyzl ati 

liaeıi dün yenJden açılmııtır. 

Fransız sefiri 
Franıız ıefiri bu gün Anka

raya gidecektir· 

Bayran1 tatili 
Bütün mektepler yarın akıam 

bayram münasebetiyle kapana
caklardır. 

sivil ser komiser Ali Rıza beylerin ateı çıkmıı faede ıöndürii111l ,; 
yaptıkları takibat netlceıinde t> - Ştılide Kir ıok•fı ~· 
meydana çıkarılmııtır~ havyarcı Yaninin evinin Z el" 

Antika altınlar eYvelA bahçeyi tında oturan Onnfıfn e.,ıo 
kazan bahçivanlar tarafından ateı çıkmıı iıe de ıandürOıttf•d' 
toprağa gömülmüı olarak bulun- 6 - Üsküdar-da Beylerbe1'°b'· 
muıtur. 

Bahçeyi kazan bahçıvanlar 
paraları topraktan çıkarır çıkar
maz derhal aralarında pay ederek 
aaklanmıılardır. 

Bahçivanların anttka pa.ra 
bularak ıaklandıklannı Polfa 
2 cf ıube ıl•fl .. r komiseri Ali 
Rıza bey haber almıı derhal 2 d 

ıube müdürü Şilkrü beyi haber
dar etmlıtir. 

P. 2 ci ınbe mftdlıtü Ştıkrft, 
ıer komiser Alt Rıza lteylee ılYll 

meblurlar, 111ahallfnde tahkikat 
yaparak aldıkları tedahlrle bu
lunan altın meıkclkAtı tamamile 
meydana çıkannıı dün temhir 
edilerek Polis müdüriyetine 
getf rilmfttir. 

Bulunan meıkukat Müzeler 
müdüriyetince tetktk edilecektir. 

Buda zenğin hı rsıznuş 
Sirkecide gömlekçi Onnik 

efendinin dükkanından bazı eıya 
çalınmıısada, çalınan ıeyler 
ıokağa atıldığı halde bulunmuıtur. 

Acen1iı11iş, yakayı 
ele vern1iş 

Üıküdarda kasep Hüsnü ef. 
nin dükkanına hınız kirmiı, para 
yağ ve et çalarken Bekcf ta
rafmdan yakalanmııtır. 

Hırsızın sabıkalı Muatafa 
olduğu anlaıılmııtır. 

mütekait Huluıi beyin evınfll ttl 
caıındakf korumlar tutuınıUI 
de ıöndürülmüıtor. ~ 

7 - Fındıklıda madam ~ 
relfnfn evinden ateı çıkm•f" 
ı~ndilrülmü9tür. 

İç ağrısından gitırı~ 
Bakırköy~nde 7 t nulll• ..ııt 

eYde oturan matmezel .51~":~ 
evvelki akıam eYinde &Ui oltP'" 
bulunmuıtur. ( 

Zabıta tabibi tarafındall fll,,. 
ayene edilmtı kalp Hkteıtıtd ıı' 
&ldOğü anlaııldıfından defıt! 
ruhsat •ertlmtıtlr. 

İç den1işlerse bu kadar09 

değil 
Kadıköyünden evvelki a~ 

hareket eden Seyriıef aln vaP f' 
yolcularından konıervecl Lf tol 
160 liralık paltosunu çık• ( 
yanına koymuı uyoklamıya b' 
lamııtır. _,-

Ltaor köprüye a-eldifi sa 
ayılmıı paltoıunun çalınd•P 
görerek polfıe koımuıtur. 

E yiki, öld ürmenıiş 
Beyoğlunda oturan lıtel~ 

ıoför V ehbf nin ldareıind t( 
1763 numaralı otomobil ç• • 
mıı, batından ağır ıurette 1• 
ralanmııtır. 

l{eyfle ölnıek isten1İŞ 

Sarfolunan zemanlara aci
yoroum. İddianame serdolun
muı. Artık karar Iatenfyor. 
Çok tuhaftı onu talep etmek 
ihtiyacı kalmamııtı. Bütün ıoguk 
kanlılığımla bu donu dütük 
heriflerin karıısında alay eder 
gtbt duruyordum. Nihayet ben 
mukadderata tabi olınuı btriıiy
dtm. Yükıek sesle okunan hüküm 
yarım ıaatlik istiıareden ıonra 

verilmtıtl. O müddet zarfında 

müstaf a iki defa otomubll ile 
bir yerlere gidüp gelmiı, azadan 
miralay Nasuhi B. kaç kereler 
koridorda yanıma sokulmuı vaz
ı yetin vehametini ıöylemit her 
feyleri itiraf ettl~Jm takaırde 
affolonacağımı haber vermlfU. 
Neçareki bu teıebbüılerde onlara 
bir semere veremiyordu. Kararı 

ayakta bir lahza salonundan dtn
ledlm. Hiç diyeceğim olup ol
madıiı ıarulduğu zaman yüksek 
aeıle " yaıasın kuvayl milliye 
yaıaıın onun büyük alemdarı 

Muıtafa Kemal!" diye haykır
dım. Artık kendime hakim ola
mıyarak söyleniyor : Hepsinin 
melanetini yüzüne vuruyordum. 
Muhafızların süngüleri altında 
ıon fatirahatgahıme getirilmek 
üzre yola çıkarıldım. 

İkinci kıama gelince, bu fn
ıaat, tesisat, hafriyatı meı' ele
lerinden ve her ıeyden evvel 
bir etüt mes' elesidir. Bundan 
maksat ta arazinin vaziyeti ve 
fnbati ıeklina göre su vermek, 
yahut ıuyunu kurutmak, büyük 

Mendreli ve Gedfzf vesaftf 
nakliye ifliyebilecek bir ıekle 
ıokmak için neler icap ettiğini 
anlamaktır. Yani gaye ihtiyacı 
ve bu ihtiyacın icap ettigı maı
raf ı tespit etmektir. Çünkü ne 
yapılması icap ettiği anll'tılma

dan bu gibi muaz:tam bir fıi 
münalı &!aya çıkarmak tabiatiyle 
muvafık görülmemiıtir. 

-iznıitte prinç zeri yatı Yangın tahkikatı 
Galatada Okçumuıa nıab~ 

lesinde Tokath apartımanı~ 
numaralı odaıında oturan Y " 
tabaaıından 21 yaıında nıutl,J' 
Samuel oğlu Hanrt Gazel eff 
ki akıam odasına kapao-;! 
tedarik ettigf Kokaini fÇ.., 
zekırlenerek intihar etmek fjll' 
mittir. ~ 

Nöbetçiler bile bu kadar cesu
rane hareket eden bir mahkO.ma 
ıahit olmamıılardı. Hele bunlar
dan bir tanesi bizim bilecikli 
lımail onbaııydı. İhtilattan men 
edildiğim günden beri daima benim 
)'anıma gelir nöbet tutardı. Yol
larda giderken ona yavaf yavaı 
anlatıyor vatanın - tamamtla hara
bezara döndüğünü ve sebebiyet 
Verenlerin de bunlardan baıkaaı 

olmadıfını öğretiyordum. İsmailin 
elindeki mavzerin ucu benden 
Uzaklııyor - hedefini kaybediyor 
onun bana karıı ıokulmaıı firar 
ümitlerini takviye ediyordu. 
Uzaktan görünen Bekir ağa zfn
clanlarına ıon defa olarak giri
yordum. Her türlü memnuniyete 
raimen arkadaılarla görüıüyor, 
hepılne de veda ediyordum. İçle
rinde en müteeılir görüneni beni 
kaçırmak iıteyen refikımdı. Ver
diilm izahatı daha fazla dinil ye
medi. Beni ıuıdurdu ve koluma 
eirerek odama aötürdü. Büyük 
bir ıamimiyetle omuzlarımdan 
tuttu ve silkti. Bu ıilktı esnasında 

Bu etüde timdiden 4,5 ecnebi 
grup talip olmuıtur. İhale, önü
müzdeki martın 9 unda Ankarada 
yapılacaktır. Münakaıa netice
ılnde etüdü yapacak grubun iti 
çok mühimdir. 

Sulanması icap eden arazinin 
5,075, 100 santim derinliaindekt 
•azlyetleri memlekete düıen 
yaimur miktarı ıuyun ne mik
tarının tebehbür ettfil, ne mik
tarının toprakta kaldığı veya 
derelere, çaylara aktıaı teıplt 
olunacaktu. 

İzmitte bundan bir hafta evel 
Bursa vilayetinde olduğu gibi 
prinç zerine ınüıade edllmeııl 
hakkında makamı af di nezdinde 
teıebbüsatta bulunulması temen
nisinde bulunınuıtur • 

Oda meclisince k~ru bir hale 
bırakılmak gibi ınuvatık ıartlarla 
prinç zeriyatına ııtina mücadele 
riyaseti müıade etmemektedir. 
lzmlt ovasıuda ınezkur ıarait al
tında münavebe ile pirinç zerine 
müıait senrvi (300) dönüm razi 
mevcut ve iki üç ıenedf r yapılan 
tecrübelere göre bu erazfden •e
dede altı yedi yüz bin kıye prfnç 
lıtihıali ve ık! yüz elli bin lira 
raddesinde menafi temini müm-
kündür. . 

Cinayet tahkık~tı 
Tire polisleri umumhanelerde 

yaptıkları bir kontrol eınaıında 
Bayındırlı Mehınet kızı Nazmiye 
tıminde bir ıerınayeyl boiazın
dan boiulmuı ye ölil olarak 
bulmuılardır. Zabıta bunun üze
rine tahkikata ıirfımlf •e b" ci
nayetin Bayındırlı olup ıeaioU 
makıa.diyle Tireye ıtden Meh
met namındaki jandarma tara
fından yapıldığını teıpf t etmiıtir. 

İzmir, Pınarbaıında esraren
giz bir yangın zuhur ettiğini ve 
mağdur mevkiinde bulunan eı
haıın köy heyeti fhtf yariyesine 
atfı cürmetttklerfnf yazılmııtı. 

Hadiıe ümit ve tahmin edil
diğinden daha fazla ehemmiyetli 
görülmüıtür. Kasten ika edilen 
yangınların hukuki ve kanuni 
meı'uliyetleri pek büyük olduğun
dan tahkikatta azami hauaı dav 
ranılınaktadır. Zabıta hadile et
rafında ketum davranmaktadır. 
Maahaza llk tahkikatta alınan 

Hanrfnin tesemmüm ed•~ 
müthit sancılar içinde kıvraJI J 
görüldüğünden zabıtaca derb;. 
muayene ettirilerek Gal•1" r 
(SenJorJ) haataneıine yatırıllll' 
tır. 

450 seyyah daha geldi 
,,ı-netJceler etrafında müddei umu· Limanımıza gelmesi beki~ ~ 

mfltfe bir rapor vermlıttr. Şfm- len Tıromlvolya tranı at1•11t __ 
diki halde heyeti lhtlyarlyenln ıeyyah -vapuru dün akıaoı )ld' 
maznun mevkUnde bulunuduiu nımıza eelmiıtfr. d-
ıöylenmektedir. Tahkikat tamik " Tıromfvolya n vapurUS1 ~-
edilmektedir. Zabıta yeni bazı (4:50) İngiliz, Franaız, A.,erl 
ip uçları elde etmlıttr. Ye Kanadalı ıeyyah varclır· ••'" 

1. · d k oo· k t·fı · ı······················-zmır e r ı oopra ı erı Bir müadele 
İzmirde Vali Khım paıa ile 

ziraat bankaıı mOdlrü lımatl 
Hakkı bey dün ıabah •••ela 
Parıa, sonra da Ulucafa ıe,erek 
kredi kooperatiflerinin açılnıa me-
raıimlnde hazır bulunmuılardır. 

Bakımıız yavru, Lakaydl ' 
Bahtaız yurt. 

1 
Y .,,.., ' 

Hımayei Etfal, Millet ar 

Meıut memleket •••.,. ........................ 
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28 Şubat YARIN 
Sahife 5 

Fırtına 
1 

Yeni mukaveleler Fransız ve ingi liz 
--..~ 

-·~ 

BEKTAŞlLİK-SÜNN1LiK il 

Ş ·tLIK VE FARKLARI !. · 

A,u,turya ve İran n1uka
velcleri 

Çok şiddetli devamediyor 
Evelki aündenberi lıtanbul, 

Marmara, ve Çanakkalede tid
detli bir fartınQ devam etmekte-

])a inler vekiJleri bu g ün 
ge liyor 

Eski osmanlı İmpratorluiuna 
ait olup her sene tarafımızdan 
yer!lmeai icap eden borç mıktarı
rnakul bir hadde tenzili kararlaı
mıotı. Bu hususta hükumetçe dü
yunu umumiye meclisine vuku 
bulan tebligat üzerine Maliye 
vekaletile temas etmek üzre lnal
liz d•fnler vekili Ser Vayt ve 
Fransız datnle vekil M. Döklozfye 
hu günkü ekapresle Avrupadan 
fehrimize geleceklerdir. 

... ------ . ARABİ, FARSİ, ECNEBİ ESERLERİN TE~KI-
KİNE MÜSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRiKA 

~§§§~~~- 28 -~~~~-~~~~ 
Nevruzdan evvelki çarıamba 

gecesi büyük ıenlikler yapılır, 
1 

Bir taraftan katilin ıeyyit 
l (ı) dt~er taraftan dama-

o mdaıiılt· ~· 11 sebebile tevkif edi-
be e ı..- Ş h . p l' 

di" ini duyar. e rın o ıs 

Ankara, 22 - Avusturya hü
kumetile Türkiye arasındaki ti
caret mukavelesi bitmiıtir. 

Şubatın on ikisinden itibaren 
Avusturya eıyaıına kartı en ziya
de müıadeye mazhar millet mu
ahedeıi yapılmak ve istediğimiz 
zaman f eshedllebilmek ıartile ge· 
lecek (Mayıs) ayının birinci gü-

dir. 
Fırtınanın pddetinden Ruıya

nın (Nikolayof) limanından ha
reket ederek Karadeniz boğa
zından aeçen maden yüklü (Fo
tlni Karaf) vapuru Şarköy önün
de karaya düımüıtür. 

İmam Hüseynin ıahadetınden 
ıonra istikam için mervenilere 
iıyan eden (Muhtarın) isyan ge· 
ceıi, (çarıamba) ğecesi sayılmıt
tır. 

O gece, muhtar damlarda a
teı yakarak arkadatlannı davet 

leme g kA 1• _ dürüne telefonla ati ın tev-
mk ufi i ister. Polis müdürünün bu-

l n dlğ' i .. M na ceıaret etme m gorunce 
(Tahrana) telefon eder. Ve ıaha 
keyfiyeti bildirir. [ 2] tah derhal 
zırhlı otomobille (tank) kuma ha
reket eder. Mukaddes mabede 

nüne kadar bir (modüs) yapıl
mııtır, mukavele Mayısın birine 
kadar feshedilmiyecek olursa 
kenQ_lliğinden temdit edilmit ad 
olunacaktır. 

İranla 
Ankara, 22 - müddeti ae

çen kanunu sanlnln 31 fncf günü 
hitmiı olan Iran-Türk (modüsü) 
önümüzdeki (Nisan) ın birine ka
dar temdit edilmittir. 

Vapurun karaya düımesi üze
rine derhal limana telsizle "S.0. 
s." imdat tıaretl verilmtıttr. 

Yun~n vapürunun acentaıı ta
rafından derhal tahlisiye romor

korü .rönderilmiıtlr. 
Kazazede (Fotini Karaf) va

puru 800 küsür tonluk bir yük 
ıilehidir. Nikolayoften yüklediği 
madenle İtalyanın (Porto Frago) 
limanına aitmekte idi. Aynı za
manda fırtınadan büyük b ir gaz 

ıilebi daha Gelibolu önünde k~
reya olurmuı isede vapurun akı
beti ve ismi dün akıama kadar 

İngiliz ve Franıız dainler vekil
leri btrlcaç aünden heri ıehrimizde 
bulunan Türk dainler vekili ile 
braber yarın ankaraya gidecek
lerdir . 

etnıiı olduğundan, hu an'aneye 

İranllerde büyük bir muhabbet \ 
Vardır. Çarıamba akşamı her ta-
raf ta büyük ıenllkler yapılır , o 
gece fakir olsun zengin o\aun I 

gelir. Mabedin türbedarları [ 3] 
kapıya toplanır ve tahın geçme
sine mani olmak isterlerse de, 
(tabın) dddi vaziyetinden korka
rak dağılırlar. 

l·asarruf işleri 

Dainler vekilleri Ankarada 
hükumetle bir itilaf teminine 
çaliıacaklardır. 

herkes evinde meıhur lran (Pilavı) 
Pitlrir. Afgan Kralı 

Şehrimize geleckn1i ? Bütün sokaklarda havai f itek
ler atılır ve mehtaplar yak•hr, 
donlnmalar icra edllf:rek ( Bay
ram) leıidedllir. 

Nevruz Bayramı günü (Martın) 
Ylrmt ikinci gününe tesadüfeder. 
Bütün ahali yekdigerJni tebrik 
eder. O günün ıerefine, herkeı 
Yekdiaerile doıt olur. Arada kır
kırgınlık ve düımanhk varsa 

Şah mabede girdikten sonra 
katilin bir iple kendini Türbenin 
parmaklıklarına ba~ladığını gö
rür. İpi çözdürür. Katilin boynu
na takar, Türbenin havlusundaki 
ağaca asılması emrini verir. 

Şehrimizdeki yerli sanayi er
babı dün halk fırkasında Hakkı 
Şinasi Pı. nın riyasetinde bir içti
ma akteylemtılerdir. Bu içtima
da yeril mallarımızın revacmı 
lemin etmekle beraber o rekabe
ti mucip olmıyacak tekilde satıı 
yapılması hususları konuıulmuı 
ondan sonra bazı kararlar verll
mlttir. 

anlaıı\mamııtır · 
Fırtınanın ıiddetinde limanı-

k " Çanakkaleden mıza gelme uzere 
gecen Felemenk bandıralı (Poloks) 

Sabık Efgan Kralı Emanullah 
hanın bu gün ~ehrimize geleceğine 
dair henüz resmi malumat yoktur. 

(Da va mı var) 

[1] Seyit efendi manasına o
lup bunlar Peygamberin evladı 
olmak iddiasında bulunurlar. 
İçlerinde doğruları varsa da eğri
leri de pek çoktur. (Seyit) tiiler
ce muhterem sayılır. Herkes ona 
riayet ve hörmet eder. Kazancı
nın bir k11mını fakırlerine verir. 

20 Nisanda Ankarada biri 
nümune ve dt~eri mal ıergiıi na
mıla iki sergi açılacaktır. 

Rus bandıralı (Şako) ve YunD.n 
bandıralı (Taıoz) vapurları muha
lefeti havadan Çanakkalede de
mirleyerek kalmıtlardır . 

Sabık Kral geldi~! takdirde 
kendisi vilayet erkiu tarafınden 
kartılanacaktır . 

unudulur. Halk, akın akın biri 
birini ziyaret eder t~ brik arasında 

Yezide lanet ! 
zalimlere lanet! 
zalim cezasını 
bulur. Nevruzu 
tebrik ederiz. 

Nümune ser1risine nümune 
gönderecekler eıyalarını azemi 
mart nihayeti milli tasarruf ce-

(2) Bu günkü lranın mesahesl 

Fransanın üç büyüklüğündedir. 

Bu genif mesahade ekser ıehirler 

yekdiğerine telefon raptedilmiı

tir. 

miyetlnın İstanbul tubesine tes-~ 
lim etmit olacaklardır. Bunların 
bütün masrafını cemiyet vere
cektir. 

Gibi cümleler it itilir. Nevruz 
bayramında mukaddes yerler 
ziyaret edilir. Yakın tehirlerden 
bl\haasa ( kum ) ve ( meıhed ) 
ztyaretcl ile dolar. 

1926 ıeneıi nevruzunda tim
dikt ıahın haremi hanım bayram 
teı'idi için (kum ) tehirine git
ltlltlerdi: " ıunu söylemek lazım-
~~r ki, tlmdikt idareden evvelki 

ukumetler zamanınd" hükumete 
lıyan edenler mücazat görecekleri 
za.ınan, mukaddes mabedlere ilt-
ica eder ve orada taarruzdan 
blaaun kalırdı.Bu an'ana git 

(S) Bu Türbenin ikiyüz yarın 
Türbedarı bulunuyordu. Hepsi 
Seyit, badihava yer. hadihava 
yaıardı. Memleket de istedikleri 
gibi icrayl hükmederlerdi. 

Zuıgin ihtiyar dünyasına 
dovanıannş 

" Kalküte 21(A.A) 
lndore milyonerlerinden biri 

kendisine bir maymun guddesi 
yapmıı olan bir doktora ücret o-• 
larak 14 bin lngiliz lirası vermiı-
tır. gide tablt yolunu ıaıırmıı oldu

iundan katiller ve caniler de bu :•••••K•••••••1••••••~•••m•••••: ınahetlere iltica edene kimse : açın maz t ırsat : • tarafından taaruz edilemezdi.,, : Çocuk Haftasında Himyei : 
Şahın haremleri lhanım, n1a- : Etfale yardım memlektin refa- : 

bedi ziyaretleri eınaıında bir (sey- : ha kavuıması t · di h : • nı emın r. u • 
yldin) oraya iltica ettigini görür • fırsatı kaçırmayalım. : 

Mal sergiıine iıtirak eyliye
ceklere ıerglde bedava y~r ayrı
lacak ve eıyalarının nakli için 
yüzde 50, kendilerinin Ankaraya 
gidip gelmeleri için de yüzde 30 
tenzilat yaptırılacaktır. 

Türkiyenin dahili mamulatı
nın nerede kimler larafmdan ve 
ne miktar çıkarıldıiı hakkında bir 
rehber yapıhıeaktir. 

Bu rehbere dercedilecek ma
llı.matı alakadar nihayet 1 O gün 
zarfrnda tasarruf cemiyetine ha
ber vereceklerdir· Rehber sergi
de tevzi edilecektir· 

23 Nisanda Ankara bir sana
yi kongreıi toplanacaktır. Bu 
kongreye ıehrimizdeki her smıf 
sanayi eshahından delegeler in
tihap edilerek gönderilecektir. 
------~_,-------~--~--

Pirinç lerde ı? ~stihlak 
vergısı 

Aramızda ucaret mukavelesi 
olan memleketlerden gelen pi
rinçlerden ıimdiye kadar istihlak 
vergisi alınmıyordu: ... Büyük ~il
let meclisinin verdıgi karar uze-

Ve bunun bir gün evvel bir ada- =••••••••••••••••••••••'l•••mr: 
ını oldürdüğünü anlar. 1 ı 

rine bu pirinçlerden badema 
istihlak vergisi alınacaktır. 

Tefrika nunıarası:20 

temasım var, o da kendi ka vlinde 

kahr 1 
_ ya Abdülkadirle ? 
_ Onun tutulmasına imkan 

yok! 
_ Nasıl 0 halde benim için de 

Korku yok demektir ! 
Kara Kemal Bey Hilmi Beye 

h i 0 uı gibi tler-

Fırtınanın ıiddetl esnasında 
limanımızdan Karadenlzc aeçen 
Norveç bandıralı (Şayhoren) va
puruna boğazdan çıkarmak üzre 
Seyrisefafn kılavoz kaptanların· 
dan Hasan kaptanı vapura almıı 
isede boAazda havanın selrtliğl 
sandala binemedilinden vapyrda 

kalmaAa mecbur olmuıtur • _____ ,,_ 

Kun1arbazlığın önüne 
geçecek 

M k l ketlmizde gençlerin e m e 
1 

.. 
ahlaklarını bozanlar için po is mu-
ditiyetlnce tiddetli tedabir alın-

B ndan dolayı kumarbaz
mııtır. u 

k a rla meluf olanların lar ve um 
tiddetle takibine batlanılmııtır. 

Kumarbazlar hakkında poli~ 
nizamns mesinin altıncı maddesı 
tatbik edilmektedir· 

Sabıkalı kumarbazlardan ec
nebiler hudut haricine çıkarıla-
caklardır. 

yerli kumarbazlar müketreren 

k 1 rak mahkumiyeti olan-ya a ana 
h t varakası tutularak malılar za ı 

l verildikten sonra tat keme ere 

k k madenlerimizde çahıma~ 
ırma , ö d ·1 

k vilayetlere g n erı e
üzre uza 
cektir. 

ittikten ıonra Kara Kemal B. 
~:rar meydana çıktı, odacı H :ı-

1 Lala Halil efendinin yanısip e, 
na doğru ilerletti• 

Hüsnü B. kendi odasına çe-

kil111itti· Kemal B. Halil efendiye 

dönerek: 
- Haydi gidelim, dedi. 
Sonra kendini topladı. Lala 

Çünkü, kara Kemal gibi çok \ 
uzakları pek yakından görmeğe, 
hesabetmeğe alıımıı bir adamın, 
en mütkül zamanında bu kadar 
llkayt olacağına ihtimal verml

ram günü (Mesadet) gelmlye
celini anlatmaya kafi idi. Hilmi 
bey, efendinin elini avucu içinde 
tutarak ıordu: 

e emmiyet verın Y rm 
ledi. Btrıey söylemeden odad~n 
çıktı. Haıiple Lala Halil kapı o-

M 1 d Kemal Bey 

Halil ile birlikte gittıklerfnl o.d~
cı Hasibe anlatmıf olmamak ıçın 

- Evet, evet ıuraya tramva-
nunde bekliyor ar 1• 

bu sefer de Hasibe: 

Y d ltı·baren dört g{in 
arın an 

Yordu. 

Un1un1i tenvira t saatleı i 
Şehirdeki tenviratı umumiye 

lambaları ıtmdiye kadar muhte
lif saatlerde yanıp sönmekte idi. 
Bundan haıka ıehrin bir ıokaAın

da lambalar yanarak diiertnde 
ıönmüı bulunuyordu. Bunu na
zarı dikkate alan emanet oehrl
mizdeki ,hütüu lambaların aynı 

saalla yanıp sönmesini kararlaı
brmıı ve bu bapta alakadar ma-

kamata lazımgelen emri vermfr 
lir. İttihaz edilen karara göre 
lambaların yanma ve sönme sa
atleri ıudut : 

Aylar 
İkinci kanun 
Şubat 
Mart 
Nisan 
May11 

Haziran ve ı 
Temmuz 
A~uıtoı 

Eylül 
Birinci Teşrin 
iktnct 

" 
Birinci kanun 

yanma 

17 ' 15 
ı 7,45 
13, 30 
19,00 
19,45 

2.,, 00 

10 ,30 
18,30 
17,45 
17 , 00 
17,00 

ıönme 

6,45 
6,15 

5 .30 
5,00 
4 ,30 

4 ,00 

4,30 
5,15 
G,00 
6 ,1 5 
6,45 

"··········••ı:w••·~········ 
: TİYATRO VE SINE!dA • • • ························"····· 

Üıküdar Hale sinamaıında 

ŞEHVEl' DİY Al~I 
Mümessili : Grete Garho 

Gelecek poraram: Çıplak aııklar 

ADEMİ İKTiDAR 
ve Bel Gevşekliğine 
En müssir tdeva Seroim hap 

larıdır. Depoıu lıtanbul Şirke
cide lıkender!ye oteli ittisalinde 

:Ali Riza eczanesidır. Taıraya 
160 kuruı (posta ile gönderilir. 
İzmirde ecza depolarına ve İrgat 
pazarındaki eczanede butunur.(3) 

Şu halde Kemal beyin 
dtatne açılmak tatedi~lnl 

ken
anlı-

- Nasıl ' Bayram kabülünü 
burada yapmak niyetinde degil
mtslniz? 

- Hayır babama gideceğim ! 

tatil •.• Beni arayan ıoran olursa 
Bogaz içine glltlğimt ıöylersln t 
Dedi. Arkadan gelen Hilmi Beyle 
sokağa çıkmıı olmamak için(Hala

ya) doğru ilerledi. 

ya kadar beni geçir Halil! hem 
benim de canım ukılmamıf olur' 

Diye ilerledi. Lala Halil Ef. 

(M det) hanından çıktılar . 
ile esa 

T Yanından bahçe kapıya 

Fatih icra memurluğundan; 
Bir deynin temini zimninda mah
cuz ayna konsol yerniılik kanl\
pa takım divar halısı masa ıeh-

Yordu: 

- O halde. ben gideyim. 
Dedi, •ordu, Kara Kemal bey 
adeti oldu~ gibi manidar te
beHüm ederek elini uzatmııtı: 

- Bayram ertesi görüıellm' 
Dedi. Bu cevap, onun bay~ 

- Şu halde mühim hirıey o-
lursa nerede görüıürüz. 

- Bayram ertesi burada ..• 
- Vaziyetten bu kadar emin 

ıtniz öyle mi ? 
- Emniyet etmivecek blrteY 

yok ! Ziya Hurtütle anc'!-k iki 

I ~ 

T ahit Hilmi bey' ef endinfn 
ne maksatla halaya gittiğinin far
kına varmamııtı. Galihada biraz 
canı sıkılmıı vaziyette (Mesadet) 
hanmdan çıkmıı gitmlf tl. 

tam vay 
• ... 11 lemeğe baıladılar . c.ogru er 

Artık herteyi httirmitler, yl\-

1 ak bir if bırakmamıılardı. 
pı ac 
Doğru Lala Halil efendinin e vi· 
ne gidiyorlardı •• 

(Devamı var) 

ba perde ve ıaire mah halin 
24-2-930 pazartesi günü saat on 
da Langad sepetci sokagında 
N. 5 de furuht edilf.celi ilan 

olunur. 
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PERTEV 
TUALET 

PUDRASI 

Kadın tualetlerinln lazımı gayrı müfarikı cildin teravetinin ha

mialdit. Fantazi nevilerini en yükıek muhitin tercihen iıtimal eyle· 

meıl nef asettnln en büyük delilidir. 

İstanbul İthalat gümrüğü 
müdürlüğünden : 

8 Paket 

2 " 
ı " 
2 

2 

1 
3 
6 

1 
5 
1 
6 
5 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
s 
2 
2 

2 
1 
1 
3 

" ,, 

" 
• 
" 
" 
" 
" 
n 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
" ,, 
" 
" ,, 

" 
" 

Kilo 
69 70 

14 250 
4 

14 530 
9 

4 650 
t3 650 
40 550 

2 200 
31 870 

6 
28 200 
33 6150 
4 250 

26 760 
3 100 
5 600 
• 850 
5 520 
7 820 
5 250 

20 970 
13 270 

7 150 
11 200 

3 800 
2 20 

224 

Marka No. 

TFC ~904 

6 

Cinıl eıya 

İpek pamuklu harç 
Pirinç ve kaplama lordun 
Pirinç küpe 
İpekli yünlü laatik ıerlt 

Üıtüpü 
La.atik yastık 
Lavanta 
Seloloit cep aynaıı 
Lastik balon 
Pamuk tpliı}l 
Bakır fırın 
Dlfçl macunu 
İpek kurdell 
Keçe ıapka 
Pamuk ıerit ve seccade 
ipek ve yün iplifl 
Pamuk korsa 
Yağlı boya reıim 
Galalit iğne 
Pirinç fite kapağı 
Müzeyyen kutu 
Podra 
Suni ipek boyun atkısı 
Lastik iskarpin 
Suni ipek 
İpek ve pamuk yastık örtü 
Düğme 

Lastik ve toka 

6 Çuval 133 1198 O· Ağaç kabuğu 
4 Sandık 836 vv F B O Demir çakı 
1 Paket 14 B C 1 4:02 Kart postal 
1 Sandık 77 P E A O Alektirik motörü 
1 ,, 29 H P O Vernikli boya 
l ,, 104 R Z C C O O Pamuk harç 
f Bali.da muharrer 3' kalem eıya 24/2/930 tarihinden itibaren 
•
1
tanbul İthalat gümrüğü ıataı anbarında bil müzayede satılacafı 

1 ln olunur. 

~.:.< ... :··: .. :..: .. :•<••! .. >•: .. : .. :··: .. : .. : .. :··: .. :·<~: .. : .. : .. :··>·:··: .. :·ı 
; OSMANLI BANKASI ı 
9 •!. 
~? SEI{l\lA YESİ : 10,000,000 İngiliz lirası f 
.... lstanbul açentellği - Telefon: lsta!lbul 1948 1 + y •> Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 ~= 
...... h Se~edat ve poliça mukabilinde muayyen ve •adell veya ı 
'!~ eaa ı carl ıuretlle avanılar, poliça ve iskontosu. • ... 
·~ ld b ..... 
•:• 

1 b ye cüm uriyetinln bathca ıehirlerine ve memalik! .:. 
•) ecne iyeye ıenedat, çek, itibar mektupları ve telgraf ı 
.!• emirnameleri lraali.tı. •:• 
.1L_., ~ • .. • • • • • • • • • ... ......... "• .. "•"e••.••+•• .... ••+•••"•" ... : .. : .. : .. :••: .. : .. :..: .. : .. : .. :+•:••: .. : .. : .. 

YARIN 

YAKACIKTA OTEL İÇİN 

Kirahk Köşk 
Yakacıkta Ayazma caddesin

de " Tat kötk ,, namiyle maruf 
ve Mısır Prensine ait, on ıekiz 
odalı, mefruı ıon derece mütan
tan ve hilhasaa otel teıiaatına 
elveriıli kö!k kiraya verilecektir. 
Manzarası, ıuyu, havaıı "İıviçre,, 
ile rekabete ıezadır. Y eniliii, 
zarafeti, mükemmeliyetiyle mev-
ıimin en büyük muvaff akiyetlni 
kazanacagı füpheaizdir. Talipleri 
çok olduiundan en müıait ı•rait 
teklif edene tercihan Terilecek
ttr. Bu huıuıta htical lazımdır. 
Taliplerin Galatada Rıhtım Şirke
ti rnüdiriyetindc Baıtercümanı 
Zihni beye nıüracaatlatı. 
~··=1~E ................. 
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Eınlik ve Eytam 
an kası 

S, rnıa)e:,İ 20,C00,000 Tiiık lirası 

İNŞAAT v~ ETıiLAK 

üzerin<: rnü ,a ft şeraitte 

I>ara iknlz ((kr 

Bil'uınum Banka muamelatı 

İstanbul Şubeıl Bahçekapı 

Telefon latanbul : 3972 

......................................... , 
Alemdar 

zade 
ve mah
tumları 

Seri ve lüks 
Karadeniz 
postası 

Miti et 
a•m•am••ma g•c•• 
• S · · H " .a uvarısı a1..ı • • • ~ Halil Bey • • • ' K t rı .. ı '' •) ; n ırı 1 ı ~ 
~•a•n~ ~a•oeG•a• 

. 2a~uh~1t paz<~r 
giinü akşamı sa:ıt 

18de Sirkeci rıhtı
mından (Zongul

1 

da?c, İnebolu, Snmırnn1 Ordu, Giresun, 'f rabızon ve RLteYe 
azimet ve ayni iskelelerle G'irde, Vakfı!cebir ve ÔnyeYe 
uğrıyarak avdet edece~tir. 

Müracaat mahalli: l:ıtano ıl .vfey;nen~t h.ıa altındaki yazıhane: 

1 Tele. İstanbul 11:; ı 
U M MMl' ........ llillll::iıcG:::S::::m .. m1Eimit!:mmllmlll ..... ~ 

~~~~~~§~ ·s~go~=~~Y-~§9~0~~~ 

1 Büyük ve müstesna fırsatlar! 

i Yy~ ~ma~l!n ec~ ~ll~m~ ~v~z~ 
•·-----.. .-llİlll.ı VIJ Erkek kostümleri K'!!:!!! Erke!{ paltoları K~ 

1 Renkli ve asri biçimde 975 Gayat sa~lam ve ıon İıtanbul 4: üncü icra memurlu
iundan: 

Suat ve SeınHı Beylerin dok
tor Hüsnü Beyden aldıkları borca 
mak11.bil dayin uhdesine merhun 
ve balada alacaklı doktor Hüınü 
Bey tarafından Ali Beye devri 
temlik olunan Asmaltında Hoca 
AlaeddJn mahallesinin Aımaltı 
caddeıinde atik Q c.eclit 13 nJ!ma-
ralı bir bap mağazanın 18 hisse 
itibarile iki hlue ve yine Bahçe 
kapuıunda Hoca Ali.eddin ma
halleıinin Tahmif önü caddesinde 
35/39 numaralı dükkanın 10368 
ıehlnı tertibile 812 7 sehminin, 
tekrar 24 sehim tertibile 6 sehim 
30 gün müddetle eba}eyi eTvellye 
müzayedeıioe komuıtur. 35/39 
kariir dükkan derununda döıeme 
ahıap muvakkat merdivenle aı-
ma kat ve ahşap ve cepeılnde 

demir kepenk, dükkanın altında 
bodrumlu bir mahal vardır. 

Hududu bir tarafı Nevreı ha
nım, bir tarafı yemifçi Kostl ar
kası Mısır çartı divarı, cepe Ba
lıkpazarı caddesile muhattır. 
Meıahaaı 27 metro murabbaıdır 
kıymeti muhaınınineıi temame~ 
7000 liradır. 

9/13 numarl\b maiaza deru
nunda zemini kısınen çimento dö
ıeli üzeri tunu:z: kemerli ve cepesi 
demir kepenkli bir mağaza olup, 
sağ tarafı Keınalettin Bey ve sa
irenin mağazası, sol tarafı Yusuf 
Asım Bey mağa:z:ası arkası Ma
dam Anaıtaaıaııın teker fabrikası 
cepesi Asmaltı caddesile mahdut
tur. Mahallin derunundaki yazı
hane demirbat "'e saire müıtecir 
Fehim Beye aittir. Meıahaaı 25 
metrs murabbaıdır, kıymeu mu-
hamnıineıi teı:naını 3000 liradır. 
Berveçhi bala ğayri menkuller 30 

ııün müddetle ehaleyf evveliy mü
zayedesine konınuıtur. 

Talip olanların kıymeti mu
hamminelerlnln yüzde on nlıbe
Unde pey akçaıinl müıteshıben 
929/5979 doıya numarasile biz
zat veya bilvekAle 27-3-930 tari-
hinde ıaat on altıya kadar müra· 
caat etmeleri ve fazla malumat 
doıyaaının ita edileceği ilan olu
nur. 

derecede sıcak tutar 1576 
Spor biçimi, tık ve ıon .. TRENCH COAT,, lar 1 derece i~ina ile yapılmıı lGOO Empermeabilize 

G 
b 1 800 gaberdinden 2090 

~ enç ey ere ·ı Krem, lacivert ve 
O> Çocuklara 460 bej renkli 2276 

: Süreyya paıa mensucat fabrikası kumaılarından mamul 
~ gayat ıık, zarif ve dayanıklı kostümler 

t OSl\tAN FERRUH ve SANAİ KAZ~'IİRCI 
(SABIK ŞTA YlN) Beyoğlu İstiklal caddeıi numara 303 

G••·~-·~•9•@~:0GG9 OSSO~Gfi§ 

,-----------------·----~ 
B. inci BUYUK 

TAYYARE PiYAIGOSU 
1 

2. inci keşide 11 l\1arttadır. 

Büyl.ik ikramiye 

35,000 Lira 
AYRICA: 15,000 10,000 Liralık ikranıiye 

ve 10,000 Lir«1lık bir n1ükaf at. 
Bu keıidede kazanan numaralar tekrar dolaba konulma:Z:• 

x ------·,--·-------~~. 
l "Y Al~IN,,IN 'fı\K\~ Yelkenci vapurları 

KARADENİZ LÜKS ve 
SÜR'AT POSTASI 

VAT AN vapuru 

26şubat:Çarşamba 
günü ( Sirkeci ) rıhtımından 
hareketle do~ru: 

(Zonguldak,. lnebolu, Sam-
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
.Sürmene, ve: Rizeyeeaidecektir. 

Tafsilat için : Sirkecide 
(Yelkenci) Hanında (Yelkenci 
•apurları) acenteli~ine müra
caat . 

Telefon: İı: (15:15) 

Şulx\t 
Senei PAZAR SePel 
Reımiye 23 Hfcri1' 

1930 ~ 
Nanıaz vakıtJarJ 

Alafranga Alatur1'-d· 
s. d. •. 

Güneı G,44 
Öyle 12,28 

İkindi 15,29 
Akıam 17,51 
Yatsı 19,22 
İmsak 5,0J 

Ramazan 

24 

1
,, 51 

Günef "'' 6 36 
Ôyle ' 31 
ikindi 9' 00 
Akıaın ız, 

ı 31 
Yat•• ' 11 
lınıak~ 

J(asıfll 

108 


