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ABONE: 

Dahil için seneliği 1400 

Hariç memleketlere 2700 
lıtanbul Ankara Caddeıi 
Telgraf : lstanbul YARIN 

Telefon teatıab yapılıyor 
<Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar 

İlan furif ~ye tabidir 

ÇİNDE ACLIKTAN i Ki 
Vilayet umumi meclisi dün 930 
senesi ilk içtimaını aktetmiştir. 

Dünkü içtima münasebetile vali ~Juavini bir nutuk 
İrat etmiş Maarif bütçe iktisat sıhhiye ve nafia 

encümenleri intihabatı yapn11lıştır. 

Dün topla nan n1eclisi vilavet 
"' f~· 

Vilayet umumi mecliıi dün Fazlı B. kısa bir küıat nutku 
irat etınittir. 980 ae~ ilk lçUmaını vali mu

avini Fazla beyin rlyaıetlnde ak - Muhiddin B. mezun olduğu 
_____ ,...,,~eeoeo ... -.;;..._.. __ D~ev~amı iki~ci sahifede 

tettl. 

Seyrisefain işletme müdürü 
aleyhine açılan dava listesi 

Kaptanların şikayet'krib;;k';·haşkadı r Kim. . J k 
yere az~dilmiş, kimi de yok yere tekaÜde s~~!k1~lu~~ 

suretıle açıkta bırakılmışlardır. ~1es'ele tetkike 
mak muhtaç görülmektedir 

Evelkı günkü nushamızda . 

~l'lıefatn idaresi lıletme mü- ft!!'-~~~~-ll!llm---
~rü (Burhaneddin) Bey tara-
ından açığa çıkarılmak veyahut 
l~kaüde k d'l ,. sev e ı mek aur<'Ule 
o~elerlne nihayet verilmiı 
ika bazı Kaptanların, davd. 

ve:•, elm'1 olduklarını haber 
ilik. 

Bu "'-idur zevatın bir listesi
ni neıredlyoraa! Burlıanerlclin 
Bey aleyhine dava •'Çan zevat 
ıunlardll' : 

"Birinci sınıf vapur süvarisi 
(Saf t) ikf ncJ sınıf V"pur .. i . ... .suvar sı 
(Hüıeyin) ikinci sınıf süvari (Ha
lim) Birinci ııınıf üçüncü kaptan 

(Hamit) Birinci sınıf üçüncü kaplan 
((Nihat) Birinci ıınıf ikinci kaptan 
Ul"') Blrtnct ıınıf ı6varl (Faile) 
t1'awz kaptanı (Cemil) kılavuz 
aptanı (ŞGkrG) k6prii Tapurları 

ı0.6rtlertnclen (Mcmt ) lo D . "" 
t9at(Mehmet)~a~ll:el va acen· ava edıJen İşletn1e n .. 

l'L~ acenteal du" .. B ""'-h 1U-
~•nu lldact ..ıılfede ru Uı- anettin B. 

Tü~n vesikasın;~· ~şrinden b 
Tıcaret odasına yeni .. s nra 

İnhisar Mudürü Behçe~t B .· ---: sualler ! .. 
d" · d 1 eyın Bazır " (K ının a avereli tekliflerini 1 b. 1 gan . ohen) efen-
guruplarına müııacaat etn1 _<a. u etnuyerek l"ürlp 
J b esı pı)1·ısad k · . \. er ıraknuştır Dün 1~ü I t.. <d a ço ıvı te'sir 

hey'etin inhisar idare~i{neuc~=şrelaln .. n1ür~kkep bi; 
k . < < u re gıtn ... arar verdılderi sayi ol 1ege 

Ba~tr a. (K h '> muştur. 
T 

1 n ° en) efendin in k T 
lryeıteden abnıı olduğ tddi gere icaret odasının su 

ettlllmlz (m unu a cevap vermemeleri . • sup 
' enıe ıaha.detnameıi) mi l k nın efkarı urnu-

meı eleıinde reımt mahiyeti haiz yey pe ziyade mütee11ir 
bulunan iki d i etliği anlaıılmakt d H 
l a reye bazı ıllal- b a ır. atta 
er •ornıuı oldufumuz hald ~ huıustaki iddialan ;spat için 
ıerek ( ı hı ) e, dunkü n h d n sar ldareılnln ve us amız a neıretmiı 

olduğumuz (resmi tahrirat) sure-

MİLYON ADAM ÖLMEK ÜZREDiR 
SON DAKİKA 

Açlık f elik eti 
"Savulun geliyorum,, ,"Köyümde 

neler gördüm,, davası başladı 
·•lw<>w!..--

Son dakikada Pekinden bir 
mektup aldık. Beıeri ve mu
azzam bir f eli.keti bildiren bu 
mektubu neıredemedlilmiz için 
derin bir azap hissediyoruz · 
Yalnız mektubun hüli.sası ıudur : 

Müdafaa vekili İrfan En1in B. yazılan n1akalenin ilıni 
oldu<>-unu ; bunun için bir ehli hibre teşkilini istedi. 
Ehliövukuf teşkiline lüzun1 olınadığ-ına karar verildi. 

Geçen sene kuraklık neticesi 
açlıktan 2,000,000 adam ölen 
çindc bu seneEde ıiddetli bir 
kuraklık hükum sürüyor. 

Bundan dolay1 bu senee ni-

/ "KM ~ "Savulun geliyorum" o- ~unu, taırada neler gördüyse on-
yünde neler gördüm " unvanlı hırı yazdığını, ba§ka bir gayesi 
Sabiha Zekeriya ve Emin Türk bulunmadığını izah etti. 
beyin yazısından dolayı Resimli Mes'ul müdür Behçet Beye 
ay mecmuası mahkemeye veril~iş ise bu rnakalelerln intlıarı esna
ve Emin Türk beyle müdürü mes - smdf' kendisinin hatta olduğunu 
ul Behçet beyin mevkufen, Sabiha bir şeyden haberi bulunmadığını 

san sonuna kadar da 2,000,000 
adam:öleceği tahmin diliyor. Ha
va dehıetli kıftır. Hertaraf mah
surdur. Hiçbir ta, af tan imdad 
ihtimali yok. Kıtlık mıntakasında 
yemek için beygirler sığırlar; 
kesiliyor, ısınmak için arabalar 
yakılıyor. 

Zekeriyya hanımın ise gayrı mev- anlattı. 
O kuf ofürak muhakemelerine de- Müdafaa vekilleri yazılan ma-

varn edilmesi kararlaıtırılmıvtı. knlenin ilmi mahiyetle olup ol-

Ecnebi ıefaretler belki f aideıi 
olur diye kıtlık havaliılne muh
telit bir hey' et göndermiıl.rdir. 

-Oeç Takıt~tmtze •ani olmuı 
dolayisile mektubun ancak bir 
hüli.aaıını neıredeblliyoruz. Aııl 
mektubu yarın neıredecetız. 

ti üzerine bazı zevattan tebrik 
mektupları aldık. 

Binaen'aleyh, meı'.eleye dair 
sorduğumuz süaller hakkında 
tekrar r.azarı dikkatı celbetnıeii 
faydadan hali bulmamaktayız: 

Biz (süallerlmizi) sorarken 
kime ve hangi makam~ara tevcih 
etligimizi pek ala biliyor ve 
ona göre idarei kelam ediyorduk: 
Bunun içindir ki, İnhisar ıdareıile 
Ticaret odasından bazı ıeyler 
sormuı, ve cevaplarını istemiıtfk. 

Fakat bir iki gün sonra (inhlıar 
idaresinin) Hernıan spirer kuı:-.
panyasile yeni ve büyük bir ite 
girmiı olduğu anlatılınca, Behçet 

Dün bu davanın birinci celsesi madı\ım tetkik için salahiyettar 
aktedilmiş ve evvela Sabih;a Ze- zevattan rnürekkep bir ehli vukuf 
keriyya hanım isticvab edllmivtlr. tayinini ve rnevkuf olan mazunla-
Sabiha hanım makalesini bir rın tahliyelerini talep ettiler ve 
Amerika ilmi mecmuasından nak- bu bapta uzun uzadiye mudafaat-
len aldığını bunun tamamile ilmi bulundular Mahkeme müdürü 
mahiyette olduğunu, makaleyi mes'ulün cezasının ağır uzayı 
alırken kimseyi kaatetmenlğlnl' müstelzim olması huebile mevku-
eğer bu yazıdan Gazi Hz. lerlnin flyelintn temadiılne ve Emin 
ıaht1larına tema• edecek en ufak Türk Beyin gayrı mevkuf olarak 
bir nokta olsaydı makaleyi terce- muhakemesine devam ıedilmealne 
me etmeyeceğini söyledi. ehli vukuf teıkiline lüzum olma-

Emin Türk bey, kendisinin dığına karar vererek daYayı yev-

Anadolulu bir muallim bulund:: ._ :! ~here talik etil. 

Şirketi hayriye haıa zam- istiyor 
fakat bu sefer yeni bir sualle! 

Komisyonun nazarı d.i~katini celbederiz: Bir şehir 
sekenesi aynı masrafı ıçın ayrı ayrı para verenıezl 

Sirketi hayr:ye vapurlarından bir ınanzara 
• - l'a,:ısı 2 inci :mlıifc<i<: -

beyin inkcıretn1eınek sure
tile süallerin1izden sıyrılıp 

~:ı~~:ı;:ı~'. > sebepler Piyos çürük işleri Anadolu sigor· 
Ticaret odaıınaa~lince: T~~ t&S108 bır&klp temizleri mi alıyor! 

Ticaret adaı111ın ıukQtuna _ .... .._. .. _._ __ 

türlü mana "erınek kabil ola - pjvos efendinin Yaptığı işler Üzerine nazarı dikkati 
t1 kat'iyede öfren- .,. . "' ·r h l' · ] t · · mamııtır. Sure T d da celbetn1ek hır vazı c a ını .a mış ır. lnhısar sigorta-

dttırnı ~ e icaret o aıı ' ] • d k . . 
b 

ze gor teıirlere kapıl- ları mes e esın e omısyon reısı ne divor ? . 
u nıeı' 1 d ba'1 J e e e hakikat tahrif Dön Tütün tnhtıar idaresi ıi· 

gorta tılerinden bahsetmlıtık. Al 
dığımız malCimata nazaran tütün 
lnliliar idaresinin sigorta lılerlnln 
herbirinden azami (25,000) lira
lık bir serm.aye ücretini .. Anado
lu,, sigorta idareıfne bırakan Pi
yos tehlikesiz ve kazancı ç~k o
lan itleri kendi ıtrketl olan On
yonlve lttihadı Millt,, siiortaları-

nııı ve yahut k 
edilnıek ıuretde aldatılma 
lstenmtıttr. 

az~dan biri 
T .ııtdiğlne göre iki ay 

emin •'" 
k d •Lle azadan bir zat, 

a ar ev.-ear- ' l 'ı 
Bazirgan l(ohen efendinin temıi ~ 
etliği Hernıan kumpanyasına olao 
bir kaçbln liralık borcu dolay11il• 
manevi ıahsiyetinl kullanmaz , 
bir takım yalan yanlıı ıeylerl ctddl 
gibi yazdırarak yüksek makanılan 
kandırmala teıebbüs etmlıtir · 

Hatta, bu meı'ele iki ay evvel 
gayet açık bir uurette matbuata 

Devamı beıincl sahifede 

I 

na alaınaktadır. 
Bu nıeı'ele nazarı dikkati ccl-

bedecek ehemmiyeti haizdir. 
Dün bir muharrirlmizl Kınacı

yan hanında ikinci katta otu
ran Hüınü Beye gönderdik. Bu 

zat lnhlıar ldareıl ıigortalarını 
Plyoaa veren Komisyon relıldir. 

Hnınü Bey meı' ele hakkında 
pek mütehevvir bir liıanla aynen 
ıu sözleri söylemiıUrr 

- " Sigorta ve buna mümaıll 
mes' elelerde mevzuu bahıolan 
(emniyet meı'eleıidtr. Fareza 
bir sigorta tirketi teıis tdiliyor ve 

alel<\ııul hükumete 75bln lira ihtiyat 
akçesi gösteriyor. Böyle bir ılrkete 
naııl olur da ( yüzbinlerce Lira• 
lık ) it verilir? 

Yarın bir kaza ve ıllre vuku-
unda bu tlrket kepenklerini çe
kince ne alınabilir ? 

Devamı 2 inci sahifede 



Hindisi anda 
İstiklal günü 

Hindfstanda ahval tedrici ıu
rette inkiıaf ediyor, o derece ki 
~fer hintliler müdcbbirane ve 
durendiıane bir mesleki ıiyaaet 

takip ederek ihtllatata meydan 
vermedikleri taktirde "Hindlsta
nın yakın bir lstlkpalde ikinci bir 
Mmr veziyetfni ihraz etmesi 
ihtimalden uzak değildir. Elycvm 
Hlndlıtanda. büyük bir nüfuz ve 
tesir ıahibi bulunan gandinln 
iatihsali istiklal hususunda takip 
ettiği mesleki siyaset pek ziyade 
mütavaa.tkarane bir mahi
yeti haiz olmakla beraber 
yine ahvale göre en münasip hat
tı hareket olsa gerektir. Zira. 
cebri ve ıedit tedbirlerin elim 
neticeler husule getirebilmeıl 

melhuzdur. 

Alelhuıuı ki İngiltere hüku
mell Hind latanın yeni usulü f dare
ıl hakkında henüz son sözfınü de 
ıöylememlıtir. Vakıa İngiliz hey'
etl mahsuıesl bu baptaki rapo
runu tanzim ve hükumetq tebliğ 
eylemif lae de hükumet henüz tet
klkatla meıgul olup daha kara
rım vermemiıtir. 

Şu halde ıimdilik hiçbir ha
reket ve teıebbüste bulunmayıp 
yaktiıda aktolunacak kongrenin 
küıadına ve İngiltere hükumeti 
tarafından Hindistanm müstak
pel mukadderatının sureti ldare
ıl hususunda ittihaz edilmlı olan 
kararın tefhimine kadar sükun 
ve itidal dahilinde intizar etmek 
lcab etle gerektir. 

Ôyle zannolunur ki lnkiltere) 
hükftmete de elyevm Hindistan
da icrayı hükmeden vaziyetin 
ciddiyetini pek büyük bir itina 
ile nazarı dikkate alacak ileride 
vahim hadiselerin zuhuruna mey
dan brakmayacak ve Hlndlstana 
ılmdillk tam bir istiklal vermese 
bile hiç değilse oldukça vası 

mıkyasta muhtariyeti idare ver
mek lateyecek ki bu da müstak
pel bir fıtiklali tamını mukadde
mesi olmak üzre talakki edilebi
lir. 

İngllterenin timdlye kadar 
hemen dalma pslgolojik bir ıiya· 
fet takip etmit oldu~u idaresi al
tında bulunmuı olan ve bulunan 
kavimlere karıı herbar anların 

zihniyet ve haleti ruhiyeslne gö
re hareket etmit bulunduğu ve 
ettiği nazarı teemmüle alınırsa. 

bu defa dahi aynı veçhle hareket 
edeceği ve hintli müfritlerin ol
ınaaa bile herhalde mutedillerin 
arzularını ~ümkün mertebe tal· 
mln etmek isteyeceği memuldür. 

Ancak bu suretle elyevm Hin
dlıta nda. hükümfenna olan gale
yanın önü alınabilecek, feci ha
dlaeler zuhuruna meydan bıra
kılmayacaktır. 

Zahar konğresinde verilen 
karar mucibince geçen hafta 
Hintliler memleketin her tarafın
da lıtıklal iününü büyük bir 
fevk ile teı'id ettiler, hatta bazı 
lfratkar tetebbüslerde dahi bu
lundular. Mamafi elim bir ha
dise "uku bulmadı, ve bu hu
ıustakı Hintlilerin ılmdilik inti
zar Vaz.lycttnde bulunduklarını 
gösteri yor. 

Herhalde Hindiatanın yakın 
istlkpali lngiltere hnk6metl ta
rafından ankarfp ittihaz oluna
rak karar nettceılnde teayyün 
edecektir. 

Yeni muharebe 
-•~<--

Moskova 31 ( Hususi ) 
İzvestia gazeteli Londra kon

feransı münasebetile bir makale 
netretmlttir. 

İzvestla konferansının bir çok 
müzakerelerden sonra neticesiz 
kalacağı muhakkak olduğunu 
söylf yor, lzvestia diyor ki: 

Konferans leslihat yarııı er
geç bir harbe ·sebep olacaktır. 
Büyük devletler aralarındaki ih
tilafı . gizlemek iıtiyorlar. Fakat 
her vak'a bunu meydana çıkarı
yor. 

Aln1an - Fransız anlaş-
n1asının tesir 

Varıuva, 1 [A.Al 
Hariciye nazırı M. Zeleski di

yet meclisi hariciye encümeninde 
hariciye siyasetinden bahıettiği sı· 
rada Fransız - Alman anlaıması
nın Fransa ile Lehistan ara
ıında mevcut botluğu ihlal ede
miyeceğinl beyan etmittir. 

1'1 üsten1lika t bütçesi 
kabul edildi 

Tokyo, 1 (A.A) 
Japonyanın Parlı büyük el

çiliğine M. Adetclnin yerine M. 
Kenkichl Yoshlzavva'nın tayin 

• 
edileceği söyleniyor. 

Prense İlyanın düğünü 
Bükre§, _ (A.A.) - Prenses 

. . 27 lıyana'nın dü~ünü merasımı 

Nisanda yapılacaktır. 

1·enha bir adada 
Londra, ı. - (A.A.) 

Dailmail'in Nevyork muhabiri 
büyük Okyanusta tetkikat yapan 

bir Amerikan hey' elinin uf ak ve ten
ha bir adada çıplak bir erkek ve 
kadın ~bulmutlardır. Bunlar, ta· 
biata avdet etmek isteyen, me
deniyet küskünü ve yükıek tah
silli iki Almandır. 

Dtı ağrısına tutulmamak için 
memleketlerinden çıkmadan ev
vel sun'ı dit taktırmıtlardır. Gı
daları çiy meyva ve nebattır.Hey'
etln israrına rağmen bu çift lnzi
vagahını terketmitlir. 

İspanyada kıralın vaziyeti 
Madrit, ı .- A.A. 

Kral, bundan sonra evvelce 
olduğu veçhile her perıembe gü
nü nazırlar meclisine riyaset ede
cektir. Dahiliye nazırı Hueeca ya 
göndermiı olan bütün Sigovie 
toçularının tahliyesini emretmlı
ttr• 

Belediye meclisi reisi ile iza
c!an bir çoiu istifa etmiılerdir. 

İspanya Başvt:kili yeni
den hariciye nezareti ih

das edivor ., 
Madrit, 31 [A.A] 

M. Berenguer "A. B. C." ga
zeteıl muhabirine hariciye nazır
lığının yeniden hemen ibdaı edi
leceğini söylemiıtlr. Bu nezaret 
itlerinin duc d' Alebe'in der'uhte 
edeceği zannediliyor. 

Adriyatik te fırtına 
Skltt, sı (A.A.) 

Yunanistan 
Kadınlara belediye intihap 

hakkı verdi 
Atina, ı. - (A.A.) 

Dahiliye nazırı kadınlara be
lediye f ntihaplarına 1 ıttrak hak
kını vermiıtir. 

Komünistler için 
şiddetli tedbir alındı 

Berlin, 1 (A.A.) 
Zabıta, komünist fırkası ta

rafından bugün yapılacağı bildi
rilen nümayıılere karıı ııddetli 
tedbirler almııtar. 

Buğday piya~ası 
n1üten1adiyen düşüyor 

Pan1uk piycısas1da 
tenezzül de 

Nev-York, 31 (A.A) 
Buğday fiatı her tarafta buıel 

baıına 2 ili 3,5 çent dütmüt ve 
bu suretle yeni hır tenezzül rekoru 
daha kırılmıttır. Pamuk piyasası 
da mühim lllıktarda tenezzül 
etmiıtir. 

Yunanistan teessüf ediyor 
Auna, ı. - }A.A. J 

Hariciye nazırı komünistlerin 
dün çıkarmıt oldukları hadiseler
den mütevellit teeuür ve tecı
süflerini Y ogoslavya orta elçisine 
bilvasıta blldirnıittir. Mahkeme, 
tevkif edilen komünistleri altııar 
ay hapse ma.hküm etmiıtır. 

--= 
Vilayet Meclisi 

-·~·-
Birinci sahifeden devan1 
cihetle 930 senesi fçtimaını kütat 
etmek feref i bana nıüyesser oldu 
mecliai aliyi selAnılarım. 

Geçen sene verdiğimiz para 
tam amile ınahallıne sarf edilmtı 
ve nihayet ihtiyaçları temi edil

. mittir. 

Hükürnetf n arzusuna binaen 
bu sene nıeclis daha erken sene· 
lik içtlmrlarına baılamıt hıe de 
bütçemiz hazırlanarak ınecliıi ali
nize takdim edilıniıtir. 

Bundan sonra intihabata ge
çilmit ve meclis reiıl saniliğine 
azadan Hacı Adil B. katipliklere 
Suphi ve Arif beyler ıeçilmtıler
dir. Meıarif encüıneni riyasetine 
Ali Seyfi, azalıklara, Cena, Mus
tafa, Hanıdi ve Ali beyleler. 

Bütçe encüınenl rl37nset1ne 
Necmeddin Sahir 11e azalıklarada 
Sadi, Hilmi, Şuphi Remzi, Recep 
ve Ramiz beyler. 

lktısat encüıneni riyasetine 
Necip, azalıklara Hayri, Halit, 
Kazım, Vehbi beyler. 

Mülkiye enciiınenl riyasetine 
Suat, aza.alıklara Kazım, Ferit, 
Feridun Leyler. 

Nafia encüıneni riyasetine 
Adil, azalıklara faik, M~biddin 
pata, Vahit, Asıın beyler ıntihap 
edildi. 

Bundan sonra vilayetin geçen 
seneki faaliyetine alt rapor okun
muotur. 

Bundan sonra yalnız Pazar 
ve Çarıanıba günleri içtima akt-

Adriyatik sahillerinde müthit 
bir fırtına hüküm ıilrmektedf r. 
Muntazam seferler icra etmekte 
olan birçok gemiler en yakın limana 
iltica mecburiyetinde kalmııtır. 1 

edllmeslne ve içtima münasebetile 
Gazi Hazretlerine, Meclis rfya
ıetine, BaıvekAlete,, Dahiliye 
vekaletine tazimat telgrafı keıi-
desfne karar verilmtı, celseye 
nihayet verilmff Ur. 

·r eşebbüsler 
-4Fo-!C·-

Ziraat vergisi 
toplann1ıyacak 

Bobey, 1 (A.A.) 

Hükumetin Natar ve Moham
met - Aüat mıntakaları dahflin
deki köylerir. ekserisinde ziraat 
vergisi tahsilinin tamamfle tatil 
edilmesini emretmittfr. Bu ted
birin Bardolide görülen gayrı 
müsallab itaatsizlik mücadele-

' ıini idare eden Vallabhai Patelin 
taleplerini tatmin edecek mahi
yette olduğu ıöyleniyor. Ziraat 
vergisi tahsilatının tamamlle dur
durulması mes'elentn elyevm 
mes'ul makamlar tarafından tet
kik edildiği de haber alınmııtır. 
··········································-············ 

Piyosun işleri 
!Jirinci sa/ıifrclen </ruam 

Bu itibarladır , ki : (Piyos 
daha emin görülmnı uzun uza

dıye tetkikattan sonra onunla 
ınuamele yapılnuştır .) 

Bu komıiyon üç kiıiden ibar2t 
idi. Azalardan biri de merhum 
Faruk Bey idi. 

Hüsnü Bey bundan ıonra 
atet kesilmiı: 

-Bu hezeyanları kim yapıyor? 
Bunlar hezeyandır. Evet Piyoıun 
yüzde kırk yedi ' buçuk' tenzi
lat teklifi emin görüldü. Ben 
Piyosu tanımam. Ancak bir iki 
defa selamlaıtım. 

Demiıtir. 

Yarın: Yazdıklarımu.ın hezeyan 
olupolmadığı mes'elenfnfn teklinden 
tabii anlaıılmaktadır. Mes' ele vaki 
midir, değil mtdir? Hüsnü Bey: 
vakidir! Diyor .• 

Domuz nıezbahası 
•• Karaağaç mezbahaıında.kl 

hırlardan biri domuz mezbah•tl 
haline ifrağ edtlmlttlr. 

Sevrisef ain mes 'elesi ., 
Birinci ıahif eden devalll 

(Mustafa) kılavuz kaptan ( lsııı'~ 
fi) ikinci sınıf ıüvari (Hakkı HaV 
üçüncü sınıf süvari (Rahmi ) ~• 
pur katiplerinden ( Hf ıarlı J) 
Riza ) vapur k&UplerJnden (Ba•~ 
kadıköylü Niyazi bey mahduııııl' 
senelerce terfiden mahrum bır•' 
kılmıı ihtiyat ( lımail ) bey 11 

Efendiler. 

lıletme müdürü ( Burh•' 
neddin ) Bey aleyhine dava ı&( 
mıılardır. 

Teofil gotiye mes 'eJesİ 
Geçenlerde marmarada per' 

vanesi bozulan • T eofil Gotiye -
vapurunun Seyrtsefatn rtıavud•" 
rından 3 numaraya . almınalı 
istendi~inl fakat bunun kabil ol• 
madığını yazmııtık. 

Vapur havuzda bir çok detl11 

yaralar almıttır. Hatta yolda 
tehlikeden korkulduğundan vaPıJ 
Marsllyaya kadar bir tahlisi>'' 
gemiıile beraber gitmiıtlr. 

Vapur acenteleri heıapıı:ı ~ 
yaparak vapuru havuza alanlat 
dan şikayetçidirler. 

Şirketi Hayriye hala zam istiyor 
fakat bu sefer y~ni bir sualle ! 

Ticareti Bahriye müdiriye
tinde Ticareti bahriye müdürü 
Zeki B. in riyasetinde toplanan 
tasfiye komisyonu bugün bir iç
Uma .aktedecektir. Bu içtimada 
Şirketi hayriye tarifesi do lama.
mile tespit edilmiı olacaktır. 

Komisyon ıimdiye kadar ak
tettiii içtimalrda da ıtrketin ma
sarifini varidatını, yolcu miktarı
nı tespit edecektir. 

Şirket komisyona bu sefer de 
bir zam teklifinde bulunmuotur • 
Bu teklife nazaran yapılacak zam 
Boiaziçinin -asıl ıekenesine do
kunmıyacaktır. Zira. Şirket ( asıl 
ıekene )diye tefrik ettiği yolcular 
için bir miktar tenzilat yapmağı 

ııı.da düıünmüt ve gidip gelme ten-j 
zllatlı bir bilet ihda.ı etmek lste
ınlttir. 

Fakat bu gidip gelme biletleri 
Boğaziçtnden , köprüye ineuler 
alabilecektir, 

Köprüden Boğaziçfne giden
lere geltnce;Şirketi Hayriye bun
ları zuhurat yolcuları addetmek· 
tedir. 

Mesela Bo~aziçinde hergiln 
itine giden veyahut muhtelif 
mahallere gezintiye veya ziya
rete çıkan ıehtrltler de (zuhu
rat yolcu) ıudur. 

Aldığımız malftmata gt>t' 
komisyon bu teklifleri tamaııı~ 
kabul etmekle beraber muhaU 
teklif ıerdetmittir. Bu ıuretl' 
müzakeratta bazı kombinezonl•' 
bulunmuıtur ki, bugünkü içt111'1" 

da bunlar üzerinde kat'i bit 
karar verilecektir. 

Diğer taraftan yaptığırıı1-
neıriyat üzerine tirketi Hayri>'' 
ldareıinin, varldatmın en ınühlıı' 
[menbaını teıkıl eden üskod•' 
hattı için daha tenzilatlı bir tır.ri" 
fe tatbikına mütemayil bulurıdl1' 
ğu haber alınmaktadır. 

~ Zira tirket bilhassa yaz rııe 
1 
.. 

•iminde (Zuhurat) addettiği Y0 ,, 

cuların, Çamlıcaya HaydarP'~ 
tarlkı ile ve tramvayla daha ııcb" 
ve rahat gideceklerini he•• l 

bfr katmııtır.. Alakadarlardan. 
11

., 
bu hususta bir muharrirırıı 
demlıtir ki: .ı 

" K t ettf»· - omlsyonun teıpi tltl 
tarife azami tarifedir. ŞirJ<e .. p" 
tramvaylarla rekabet için J(~blı 
rü- Ortaköy hattında yaptıl1 B ıfe 
Üıküdar için de hususi bir u·~ır· 
tanzim etmeıi kendi elinde ıar' 
E ıcıı sa.sen ıirket zuhurat Y0 d•" 
için istediği zammın ba:ıtrııP J<tO" 
itibaren tatbikini talep etıııe 
dir. 



2 Şubat 
YARIN 

Biı· n1Ütahassısın iktisat vekftletine verdiği rapor Adana mcktulm 

Piyos kumpanyasının sigar a ~·e
kabetini nasıl ortadan kaldırdı? 

llurıların kd{l gelmerlini yerlerde ele sindika lwricimle 
kalarılaı· aleyhine dellallar vasıtasile propaganda' yapmak 
s11relile rekabeti ortadan kaldmyor / 

" Muhalefet eden bazı acente- tenzilat itaıına mani teıkil etti. 
ler aleyhine merkez umumllerine Sigortacılar dairei merkezl-
milracaa t edip yiiksek tarife yeılnin 87 numaralı 10-7-928 ta-
tizerinde tahıil olunan primler- rlhli hey' eti idare zaptından ve 
den bir kısmını reuüranı ıure- lıtanbul ticaret müdüriyetinin 
tile kendilerine vererek mezktlr Ağuıtoı 1928 zarfında tlrketler 
kumpanyaları do§rudan dolruya nezdindeld tahkikattan anlaııla-
Tilrkiyede plıımaktan sarfınazar cafı veçhle yüzde ve daha fazla 

etme§e muvaffak oldular. Bu- bir niıpette bir tarifenin tatplk 
ıuretle ikna edemedikleri kum- edilmesi bazı sigortaların müdi-
panyaları merbut 68 numaralı ranı tarafından beyan edilmfı olan 
ve 5 temmuz 1927 tarihli karar- ınütalaat hilafında aksi tesir ya.-
dan anlaıılacalı {izre kanunun k b 

para ıenevi on lnlerce lira 
taltk ve ademi tatpikt ellerinde sigorta ücreti veren müeaaeseler-
lmiı gibi mükerrer ıigorta kanu- den merkezleri Istanbul ve İzmirde nile tahclit eylediler. . 

bulunanlar Atina ve Bulgaristan Sigortacılar dalrel merkezi· 
va11taılle Mersin, Adana ve hayeıl nlı.amnamei dahilisinln bi-

rinci maddesi hilAfında bankala- valisinde bulunanlarda Berut 
d l ve Kıbrıs aııtaılle asıl me-ra birer mektup yazarak aire 

merkczlyeye dahli olmlyan kum- Cmalıkı ecnebiyede · bulunan 
panyaların lılmlerlnl mübey- miiesaeıelerde doğrudan doAruya 
yln bir liıte gönderip kendilerin• sigortalarını hariçte yaptırmaya 
lı vermedikleri halde koaaaorans mecbur oldular. Bu suretle hazlnei 
kabul etmlyeceklerlni bildirdiler· devlete bir faidesi olmadan hılAf ı 
Bunların ki.Et gelmedl4i yerlerde ümit ve arzu mebaliği mühtmme 
•bıdtka haricinde kalanlar aley- memallkl ecnebiyeye glttlii gtbi 
hinde dellallar vasıtaılle propa- bunu yapamıyan ikinci, füçüncü 
ganda Yapmak ıuretlle rekabeti derecedeki yerli müeaaeıattn bir 
külli yen ortadan kaldırıp ılgor- ço~u ılgortaıız kalarak serveti 
taları trönst ıekllne soktular. milliye tehlikeye girdi. Geriye 

Bu ıuretle tarife 'Ve talimat· kalan ve eıaıen az sigorta ücreti 
namenin tetkiki "e hük6mete alt veren mutavassıt tabaka ile eytam 
itlerin mtUeakıben aralarında ve emniyet sandıAı ve nukudu 

takılml için Franıız kumpanya- mevkufe idaresinde icra edilecek 
larından bazılarını temsil eden tefttıattan anlaıılaca~ı üzre yük-
Unyon ırupile aaaogoraayone ıek tarifenin tatpikı yüzünden 
ceneralt grubu araaında husuıi iıbu müeaaeselerden para tstıkra-
(Panl) mukavelenameıll aktedll- zına mecbur kalan fıkarayı ahali 
hletl diler 1ıigorta ıtrketlerlnden fe'fkali.de mütezarrır oldular. 
bazılarının lıbu ılaorta itlerinden Açıkaaz bazı miieaaeseler tarife-
dolayı mezkar) aruplarla allka nln latplkından ekdam ucuz flatle 
peyda etmeıl ıenevi beıyüzhln beı ve yedi senelik mukaveleler 
liraya yakın toplu bir prim temin aktederek zarardan kurtuldular. 
eden hilldunet_e_al_t_ı_ıı_o_rta_ı ... a .. rı_n_..a . ....,,..... ... ___ ___ (Deuamı var) 

Men'i müskirat olamıyor Ameri
kada içki, galiba serbest olacak 
ki 4..ıerlka gazeteleri men'i milı.. ._\ lc. 
edly anununa hlkumda devam 
biri otdıl-.r • Mnhım Mecmualardan 

Jor ki: 
V Uolundulu zaman umum 

tarafınd•n hnın6 tellkkl olan bu 
kanundan beklenen faldenln akei 
zuhur etaııı ve netlceıl memleket 
Gzerine bır bell olmuıtur. Müı
klrat latlmallne inhimak artmıı 
ve bu yQzden vefiyat, kanunun 
tatbikinde evvelki zamana niı
bete11 çolalmııtır. lıte fena ne
ticeye nazaran, eıklden bu ka
nunu m(izakere eden bazı heyet
ler, bu ınn onun ilgasını lsteyor
lar. Tatbiki ıenede 60 milyon 
dollra mal olan, aynı zamanda 
bGtiln halk tarafından ikrah Ue 
karıılanan bu kanunun m6ıtak
peld, tatplk ~e infazının milıtakll 
oldulunu beyana lClzum yoktur. 

Bu kanunun memlekette u
mum tarafından adavetle karıı-
lanmuı Clzerlne bir cem'iyet teıek-~ 
ktıl etmtıur, makıadı mümkün ol
dufu kadar fazla aza toplamak 
•e ıonra hep birden hükdmete 
rnura.caatla kanunun ilgasını ta
lebetmektlr. 

Bu cem'iyetfn reisi olan ve u· 
nıumı harpte bir Amerika fırkaıı 
kumandanı bulunan Jeneral Jırar-1 
dıu, cemiyete 80 milyondan fazla 
aza Yazılaçafını o zaman bu ka
nunla gaıbedllen hürrJyeU · fahıt
~eyl mndaf aaya muvaff a.k olacak-

Cumhuriyet fırkaıı erkanın
dan ve Meb'uadan M. Şafer Mec
liate •yafa kalkarak bir nutuk 
lradetmit ve vJlayeU müttehide 
tarihinde mlılı ıebketmemtı fe
ıat ve cerayim kanunu namı ver
rerek müthiı ve tlddetll bir ıu 
rette bu kanuna hücum etmlt 
ve dcmlıUr ki : 

Amerika kanunu eaaılsi gayet 
çirkin bir ıurette gaspolunarak 
yerJne bir cinayet kanunu kon
muı ve halkın ıahsi hürrtyetfnt 
müsadere için hala ınamulünbih 
olmaktadır. 

Mumaileyhten sonra a ğ . ya a 
kalkan diler bir ıneb'uı demı _ 
tir~: f 

Bu celsede, dört vilayeti tenı
ıil eden dört Meh'uı h d 

azır ır. 
Bunlar o kanunun en hü t f 

r ara -tarıdırlar. Bunlar bu m li h 
ec s u

zurunda diyebtlirlernıt kt . 
· mem

leketlerinde bu kanun k&~t üs-
tünde mürekkepten ibaret değil
dir ve kabili tenfizdtr. Bu vila
yetler : Carcf ya f dako p, k 

' , e aas ve Nabraıkadır. 

Hatip ıözlerJne töylece niha
yet vermııttr. 

Men'i müskirat kanunu taraf
tarları hrlatiyanlıta bigAnedir-

60 milyon 
portakal 

-..~-

Bu sene çürüdü. Pamuk-
larınuz ihrac edilemiyor 

Çukur ovadan : 

Toroıun uzun Tünellerinden 
yalçın Tunç yamaçlara mail 
dağları araıından ıonra tarihin 
kahraman çukur ovasına dahil 
olduk ... 

Altın oluklu yeıtl çukur o"Va 
binlerce insan tarafından layıkı 
veçhlle tılenmektedtr. Çukur 
oyada bir boı ve aayrı mezru 
tek arazi parçaıı yoktur. 

Pamuk tarlaları Portakal , 
alaçları onun tabll zlnetlerldlr • 

Bu memlekette portakal o
kadar ucuzdur ki, Hayret etme-

mek kabil deAlldir. Bet kurut 
-- k l verdiniz mi beı adet porta a 
alırıınız. Seyhanın ıuyfle büyü- , 
yen bu portakallar teker gJbl 
oluyor .. 

Bu ıene, maaleıef Rusyaya 
portakal ihracatı yapılmadıiln · 

dan iıtihıaledtlen 60 milyon 
adet portakalın k11mı azamı çUrü-
maıuır. Portakalların zararı 
dehıetltdir. 

Pamuk mahıulü fıe çok iyi 
idrak edllmiıtlr. 

Fakat her keıin pamu~ da 
elinde kalmııtır. Avrupaya ıev-
kıyat kat'lyyen yoktur. Alıcı 
hiç ktmıe yoktur. Zurra vazl -
yetten çok müteeaaf rdfr. 

Kendtlerlle temas etttl\mlz 
tacirlerin hemen hepsinden ıu 
sözleri tıltttm. 

• Malımızı klmıe almıyor. 

Halimiz pertıandır. Eter bu 

vaziyet daha böyle devam ede
cek olurıa hepimiz de iflAı 
edecefiz. 

Bu korkunç vaziyeti Hnku
mete bildirdik. Bakalım ne cevap 
alacafız. 

Bu günlerde Adanaya bir lkl 
ecnebi uıccar geldi. kendilerlle 

aörüıtiik. Gazel pamuklanmıza 

' eıkl ftatların dörtte birin ver
miyorlar. Hem de nazlanarak ! · · 

Bu tüccarlar aynı zamanda 
vereıiye almak • istiyorlar· 
Hülaıa ne yapacağınızı ıaıırdık.,, _ ............ -·-

Gayri mübadillere 
tevziat1 

G ·badillere tevziat için ayrı mu 
hazırlıklar b1tl1llttlr · 1 OO kiti 

milracaat etıniıUr · Müracaat 
edenlere, bayranıa kadar, tevziat 

Yapılacaktır. 

Gazoz imalinde hangi 
sular kullanılacak 
Ş h ti ,filitre edtlnılt e remane 

El h ko• ıularlle diğer ma ve ter 
oayrı ıularla menba ıularındaP e 

gazoz imalini nıen'etmittlr. ! 
- ..... . '19~...A..~ ~~~~ 

~ DİKKAT! 
~ 
~ 
j 
~ 

B d 
Jarın gazetemiz 

azı a anı . üra
nl\nıına öteye berıye m 

ki ri Abone kaydına caat etti e 
ki _ .. 1 haber alıyoruz. 

aavaıb ••-- f 
Bu gibi adamlaf'dan o-

toğrafb musaddak veıika 
l il aksi takdirde poıoru ma , 

liıe verilmeleri rica olunur· 
idaremiz bu hususta bir me
ıuliyet kabul etmiyecekUr. 

Sahife a 
1 

Mem"tehet haberleri 
Tabanca oyunu 

-~<·-

Bir talebenin yaralan-
01asına sebep oldu 
İzmir, Karantinada, ticaret 

mektebindeki ıınıfınta pat
layan bir tabanca 16 yatlarında 
bir talebenin ağır surette yara
lanmasına ıebebiyet vermlıtir. 

Tabancanın seıinden mektepte 
büyük bir halecan olmuttur. 

Vak• a ıu ıuretle devam etmiıtlr 
ihıan ile Süleyman ıabahle

yin ilk derıe beraber girmiıler 
ve aynı sıraya oturmutlardır. 

Derse muallim gelmediğinden 
Süleyman cebinden çıkardıtı ta
banca ile oynarken silah fpatl\
mıı ve Snleymanın fena ıurette 
yaralanmaıına sebebiyet vermiıtir 

Kurıun mecruhun barsa§ına 
ıaplanmıı, yapılan ameliyat~ne
ticeainde çıkarılmııtır · 

Bir kaza yüzunden 
Yuıuf otlu Rıfat namında, 27 

l da bir çoban, Tirede tar-yaf arın d k 
d ift ıdrerken belin e i lasın a ç 

tabancaıını yere düıürmüı ve si-
lAhın ateı almaaile aırtlağından 
aralanmııtır" Kurıun içerde en

Y da •anıp kalmıt ve diıarıya 
ıeye J k' "t kıp 
kamamııtır. Va ayı mu ea 

~ehrlmizde memleket haataneıi-
ya tmlan mecruha kurıunun 

ne i in ameliyat icrasına 
çıkma11 ç ff 
l kan körülmemit ve muva a-
m -1- ü intaç etmesi 
kıyetslzlifin o u:ibara alınarak 
ihtimali nazarı 

k Uyattan sarfınazar ıımdlli ame 

lzmirde grip 
->~<-

Salgın bir haldedir 
lzmir ve Maniaada Grip has

talıiı ortalıiı fena ıarımııtır. He
men bütün evlerde bu hastalığa 
tutulmuı bir iki kiılye teıadüf 
etmemek mümkün değildir. ' 

Köylüye toprak tevzii 
Her yerde olduiu gibi Ber

gamada da muhtaç köylüye 
toprak tevziatına devam edil-

mektedir. Bu tevziat cümleıinden 
olarak peıtamalcılar çiftllil de 

civar köylülere verilecektir. 

Bunun için bir mühendiıle 
lcab eden memurlar çiftliie 
aitmiılerdtr. 

Bir kan1yonet kazası 
Şoför Sezalnln idareıindekl 

bir kamyonet, Urladan gelirken 

frenin in bozulmaıından dolayı ida
re kabiliyetini kaybetmlı ve iki 

buçuk metre derlnliilnde bir hen
değe yuvarlanmııtır. Kamyonetin 

içindeki yolculardan üçü hafif 

ıurette yaralanmııtır. Şoför Sezal 

hakkında tahkikata teveaaül edil
mlıttr. 

İcra İşleri tevsi ediliyor 
İzmir icra dafreıi teıkilatı 

tevsi edilmektedir. Geçenlerde 
yapılan tetkik üzerine icra itle

rinin daha muntazam ve daha 

ıerl bir ıekllde cereyanı için 

bir kaç müstektl memurluk 

edtlmittlr · ihtaıı iatenmtıtir. 
------------------~~--------~------

. · 1 · ~ r bütçeleri Başka kazaya raptedilen Meclıs ve ın 11sa _ 
Ankara (Huıuıi) köyler 

İnhlaarların gayrı ıafi vkarlda~~ Ankara, (Huıuıi) 
öıterilme te 0 Çarunı Vilayetinin Mecitözü larının nııfına 1 dikkatini 

"''--Qmetln nazarı kazasına tabi (Cobraıık), (Sarı maıı h~ S evi 40 milyon 
b tmlıtlr. en Süleyman), (Sultanköy), (Keılik), cele e fi varidatı olan 

lira kadar gayrı ıa. fı 16 mil- (Kızıl Hamza), (Sofucuk), (Dere-
i hf ıarının maara Ya ) (K b l la 1 ) (Ç ) tüt6n n iz etmemektedir. zıcı , a i 1 a ' ırçır , 

yon lirayı tecav " lerl- (Çükücamilı) , (Deyirmenôzü) , 
Bu itibarla inhııarların but~ükii- (Kozkıtla) köyleri (MecltözQ) 
nin mecliıten geçmeıl lçln Ya- kazaıından alınarak aynı viliye-

bi lahtya hazırlamııtır. tin Hüseyinabat kazasına ilhak 
met r llıten geçecek olan bir d 1 
kında mec d e 1 nıtıtır. 
l ıh 'kabul edtldijl takdir e ' 
ay a ~ inbıaartarın varıdat ve Grip çoğalıyor n1u 

badema, B Millet ınecllılnce Şehrimizde de çofalan grip maırafları · 
dilecektlr. MezkClr lAhlya ve nezle gibi haıtalıklar dola-

tetkik e 1 f idaresinin dahllt- yısile emanet ııhhiye müdürü 
poıta ve te ra d Neı' et Oıman b. ıunları aöyle-

N fi vekaletlerin en 
ve a a ' i ti ye tedlleceii husuıun-, , m 1 r : 

hanaiıine rap beklemek ü- - Şehrimizde toplu ve ıalgın 
da "Verilecek kararı k 

hhilr etmektedir. bir halde arip haatalıiı yo tur. 
zere te · l ğ 1 nlen1ul Münferit vak'alara teıadüf edi-
B'a zı devairın a ·v . 

Ankara (Husuıı) lebilir. Nezle mevsim icabı bir 

d ti d hastalık olup korkunç ve tedabir k li sene bi aye n e Gelece ma 
ı kan umum müdürlülü-lmar ve ı t 

Dahiliye vekaletine rap ı , 
nilo ik ubele-kal tlerdekl lıtatlıt ı 
ve ~mum latatlıllk Müdürlüffi 
rinin altında cem'i, netriyat ıu-
naını h kk 

t vhidl ve saire a ın-belerinln e k 
da bazı ıayıa lar deveran etme -

tedfr. • d 
Türk tabiiyetın en 

çıkanlar 
Ankara, (Huıusi) 

k ernıenller-
lstanbuldan açan i t 

l A op Yunan sana 
denAvakog u g ' d Nik -

"d ve terki tabiiyet el en o 
gı en h il Boliı ve ıtanbullu 
la oglu Mi t ' it Baharın vatan-

k k unu mucı 
daılı aınetl tabliyetinden iskat-
Cumhur Y k 

hey' eti vekilece arar 

ittihazını mucip vaziyet yoktur. 

Hangi men1leketlerden 
ne kadar mal ithal 

ediyoruz 
Son senelerde bize ithalat 

yapan memleketler mıktarları 
itibarile ııraaile ıunlardır: 

Memleketler Lira 
Almanya 30,000, 176 
Fransa• 29,178 ,157 
lngtltere 2S, 757 ,500 
İtalya 26,057 ,117 
Çekoslovakya 13,698, 782 
Belçika 12,209,317 
Amerika 8 ,1 63,658 
Romanya 6,975, 707 
Ruıya 6,892,4:1 O 
Hollanda 6,292,521 

Avusturya 6,101,331 • arını mtıld etmektedir. 

1.,.' çünkü inen, ıa.rabı mubah 
tutuyor· Acaba onlar bu kanunu 
İlahi kanundan ziyade mi ihti
rama layık buluyorlar? 

Mtıon oglu av 'bince Türkiy~ \ 

larına 
•'tW"".W-IP!,•"r.r.~v.;r.-~~;.w;~~~~~,• verllınittlr • İspanya 89, 715 



Necil asileri 
,. 0<4• 

Seylana gönderildi 
llasradan yazılıyor: 

Hicaz ve Necil kralı İbni ssüut 
ordusile ettikleri muharebede 

mailub olarak Kuveyt arazisine 
firar eden asi reisi Feyıaliddü-

veys ile üç ref ikı İngiliz kuvvet
leri tarafından tutularak Baıra 

limanında bulunan lngiliz zırhlı
sına getirilmiıti. Bunların Sey-

lana nakli hakkında verilen 

emir üzerine gemi Hindiıtana 

müteveccihen hareket etmiıtir. 

N ecit menabiinden alınan 

haberlere göre kıral lbniıüudu, 
bunların adi mücrimlerden oldu

~ ğundan bahsile kendisine teslim 
' edilmelerini Brltanya: hükume-

tinden lstemlttir. 

Asilerin bakiyesinin bila kay-
düıart teslimi ııilah ettikleri 
haber verilmektedir. 

Iranda 1\laarif 
Talırandurı iş'ar alıınuyor: 

Iran hilkO.metl, her köyde bi

rer ilk mektep, her kasabada bir 

iptidai mektebi ve her liva mer
kezinde bir orta mektep teılı•le 

Iranın her tarafında i ptldai tali

min neırfne karar vermittir. Bu 

karar, mecburi talim için bir mu
kaddemedir. 

lran-yunan 
Ticaret n1uahedesi inıza 

edildi 
Lornlrndan yazılıyor ; 

Iran ve Yunan hükO.metlerinin 
Londra sefirleri Iran - Yunan ti
caret muahedenamesinl f mza et
miılerdir. 

Bu hususta burada bir kaç ay 
dır müzakere cereyan edl yordu. 

:!\1ısır ithalat ve ihracatı 
J slmuleriyeclerı ya::ılıyor: 

1929 senesi için gümrilk ida
resi tarafından neırolunan fata
tiıtiğe nazaran ithalat 56,089,512 
ve ihracat ise 51,952,578 Mmr 
Uruma kaliğ oimuıtur. 

Bu hesaba göre ithalat ihra
cattan 4,335,934 lira fazladır. 

1'1ısır senevi tütüne ne 
veriyor? 

İskcrnleriyecl eıı~ bildiriliyor : 

Res(lli kayıtlara nazaran geçen 
1929 senesinde Mmra 1,454,331 
Mısır liralık (Bizim paramızla 

15,270,475 lira) tütün tth~l olun
muı ve bundan ılgara halinde 
mamul olarak 35, 916 ~liralık ih
racat yapılmııtır. 

1\1ısırın İtalyalı nıisafirleri 
Kalıire<len yazılıyor: 

ltalya vükelayı sabıkasından 
Kont F olbi ve zevcesi Kontes ile 
Prenses birkaç giln kalmak için 
Mısra gelmişlerdir. 

( POLiS HABERLERi l __ ..... _____________ ~--~~-' 
Çantasinı çalnuşlar 
Beyoğlunda Madam Maryan

tinin yanına mechul bir ıahıs so
kularak elinden çantasını kapa
rak kaçmııtır. 

~ 

Tabanca çeknıiş 
Taksimde Ruı birahanesine 

giden Her Süvf ç birahaneci Alak
ıandır ile kavga etmlt Alaksan
dır bunun üzerine tabanca çekti
ğinden tahkikata baılanmııtır. 

Asılsız haberler l 
-.ro-t•-

Atlnada çıkan Fos gazetesi 
yazıyor:Bundan birkaç gün evvel 

Atlnada büyük Brltanya oteline 

bir Alman yahudisi lnmtıtir. Bu 

adam otelde kendtaini Gazi Mus

tafa Kemalin dit doktoru olarak 

tanıtmııtır. Bu ıahs otelde daima 

bir takım ıüpheli kimselerle 
temasa gelmif, memleketin askeri 

ve bahri mesailine dair bazı ev
rak:elde etmeğe muvaffak olmur 
tur. 

Fakat bu dit doktorunun ha

reketini baıka bir hükumetin 

adamları hi11etmi1ler ve doktora 
bir oyun oynamıılardır. 

Doktor bir az sonra lstanbula 
müteveccihen elinde meıinden 

mamul bir çanta olarak hareket 
etmııur.Evrak bu çantanın içinde
imtı. 

Meı' eleyi hi11eden ecnel 1 hü
kO.metln adamları doktorun çan
tasını ona benzlyen baıka bir 

çanta ile deilttirmiılerdlr. Böyle
likle evark baıka bir hüki\metin 
eline geçmtıur." 

" '!u havadtııt Yunaniııtanda çı
lcan )ifer gazetelere de alınmıı ve 

. ,,. ·-~ 

Hudut haricine 
Pangaltıda oturan zengiu Er

menilerden hamamcı Parıidfn 

oğlu Mamikonun gizlice düveli 
itilafıye ordularile beraber firar 
et tfği halde tekrar İıtanbula 1rfr-

diğl polis müdüriyetince haber 
alınmııtır. Mamikon yakalana
rak D. V. letfnden a-elen emir 

üzerine paıapoıtu ikmal edilerek 
hudut haricine atılmııtır. 

İngiliz ljrası 
-*"°'"C~-

ingilfzf lirası dün 1029,5 de 
açılmıı 1033 e kadar çıkmıı ve 
1032 de kapanmııtır. Altın 908 de 
açılarak 910 da kapanmııtır. 

İkran1ive alanlar 
ol 

Vazifesinde hastalanarak ve
fat eden Antalyalı komiser mu
a vint Mehmet Ali efendinin zev
cesine ( 100 ), vazifesinde mal0.1 
kalarak tekaüd edilen Gaziayntap 
Polis memuru Emin ef.ye (400) 
lira vazifesinde hastalanarak ve-

fat eden Malatya poliı merkez 
memuru Osman Net' et beyin 
ailesine (250) lira, vazifesi esna-

11nda hastalanarak vefat eden 
Trabzon polis taharri komlaerl 
Feyzi efendinin ailesine (500) lfra 
ikramiye verilmf ıtlr. 

altına, bu haberin doğru olma
dığını illve etmlılerdlr. 

Esasen Gazi Hz. lerlnin husuıl 
dit doktorları yoktur. Reisicum
hur Hz. lerlnln diılerl ile meıgul 
olan doktorlar ise uzun zamandan 
beri memleket haricine çıkma
mıılardır. Havadisin ne derece 
asıls!Z oldu~u bundan anlatılır. 

Tramvaylar 
->~<· -

Dün sıkı bir tefti~e tabi 
tutuldu 

Tramvay kazalarının ekserisi 
arabalar yiltürken binmek ve in
me-k yüzünden vukua ııelmekte 
idi. Seyrüsefer baımemurlu4unun 
idart bir kararile, ıon zamanlar
da, tramvaylar yürürken atlamak 
ve inmek men' edilmiı, fakat vat
man ve kontrolların lAkaytlığı 
yüzünden hu kararın tatplkı ta
mamen temin edilmemekte bulu
nmuıtu. Bu hususun temini ile 
mükellef seyrüsefer memurları 
da maksadı temine kafi mıktar
da bulunmadığından her kes tram
vaylara yine eskisi gibi fatedfğl 

ıekilde atlamıı.k ve inmekte idi
ler. 

Şehir halkının selametini 
düıünen makamatı aidenln Ver
diği emirler mucibince tefrik 
edilen polis ve askeri inzibat 
memurları, dünden ltlbaren, 
arabalardan atlayanları tevkif 
ve cezalandırmak üzere polis 
merkezlerine ıevketmeAe baıla
mııladır. Seyfr halinde bulunan 
tramvay arabalarının kapıları 

kapanmakta ve bu hususa dik
kat atfetmeyen vatmanlara 
pollı ve inzibat 'memurları tara
fından ıhtaratta bulnnulmaktadır. 

Bundan böyle tramvaylardan 
atlamak, ıureu katlyede men'e
dilmlt olup arabalara ancak mev 

kiflerde inilip bintlebllecektlr Son 
ittihaz edilen tedbirlerin tramvay
kazalarını hemen hemen kökün
den keseceği tahmin edilmekte
dir. 

Dikkatsizlik eden vatman ve 
kondoktörler cezalandırılacakla
rı da ayrıca ınnstahberdfr. 
-··•-fı'fllıılf41'4•••-

İlk 1\tekteplerde nekadar 
talebe var 

Vilayetçe tanzim edilerek 
vilayet umumi meclisine verilen 
bir iıtatiıtlğe nazaren 929 senesi 

zarfında fehrimizde 344- reıml 
ilk mektep bulunmakta olup 
buna 21531 Erkek, 19194 Kız 
cem'an 40545 talebe devam ettiği 
ve bunlardan 4:309 talebenin 
imtihanlarda muvaffak olArak 
tik maktep hayAtına devam eyle-

dikleri tespit olunmuıtur. Bundan 
baıka üçü ıehirde beıı köyde 
olmak üzre yeniden sekiz mektep 
lnıaıuna baılanmıt 28 Şube knıad 
edilmittir. Bu ıene zarfında 508 
A ve 325 B kurıu olarak ıehri
nılzin 833 millet mektebi açılmıı 
ve bu mekteplere 22109 kadın 

19278 erkek talebe kaydedtlmıı
tir. 929 senesinden bu talebeden 
12 bin kiıiye vehadetname veril
miıtir. 

italyada şark panayırı 
açılıyor 

italya hüköınetl tarafından 
6 Eylülden 27 Eylüle kadar 

devam etmek üzre ltalyada bir 
Şark panayirl açılacağı Ticaret 

odasına bildirilınfıtlr · 
Sanayi birliğinde içtin1a 

Sanayi birUAi idare hey' eti 
bugün bir içtima aktedecek te~vi
kı sanayi kanunu lhakkında. mü
zakeratta bulunacaktır. 

,-··············~···········"t 
i 23 Nısan : 
• f • : « Çocuk Ha tası » nın İ 
: ilk günüdür : 
\. ••••••••••••••••••• g •••••• .; 

NEFRET .. 

Hayatın hazan her tarafı ılm 
siyah göıter~n günleri de vardır. 
Bir kadın için meselA •. Çocuğunu 
kaybetmek, nltanlısından Teya 
kocasından ayrılmak, bu koca 
alem içinde kendini bomboı bul
mak, ağlamak istemek .•• Bu gibi 
hallere her gün tesadüf edilmek
tedir. Hikayemiz, böyle bir mev
zudan alınmııtır! 

Antolnette .• ııhhatll, gürb(iz 
bir genç kızken, güniln birinde 
gönlünün bir kırtasiyeci mataza
sında tezğahtarlık eden genç 
bir erkeğe akıverdiğinin farkında 
bile olmamııtı. ikisi de birbirini 
ölesiye sevdiler, fakat bu sevdaya 
kulak asan bile olmadı! 

Zavallı kızın ana ve babası 
günün birinde kızı tuttular, hls
ıini, kalbini kale bile almadan 

çatır çatır kasabanın muteber 
bakkalının oğluna niıanladılar. 

Bakkalın manası ıudur: bütün 
çoluğunun, çocuğunu nafakasını 

santlmlerden biriktirerek çıka

racaktır, hesabı ona göre tutarak 

Atisi için bir servet elde etmeğe 
çalııacaktır: Binaen aleyh, bütün 
ailenin bu düllurdan ayrılmasına 
imkan yokturt 

Bakkalın oğlu, kırmızı çeh
resi, titkln yanakları, turuncu 

saçları ile Antuvanete hoı görün
mek için fedakarlığa yanaıamaz. 

fakat bunu yapmak için içi gider. 
Neden ıöylemiıler : Huy çıkma
yınca can çıkmaz ! 

Öbür taraftan kırtasiyecinin 
tezgahtarı ona yalnız ka bini aç
mıyor, kesesini de açıyordu. Bu 
çocuğun gözlerinde maddiyetten 
ziyade maneviyetin güneıf par
layordu: Tali'in nadir tesadüfO
dür ki Antuvanet ile baı haıa bir 

kaç defa ormanda, kuytu köıe
lerde gezmftlerdir. O zaman her 
ikisinin gözünün önünde de sema
nın bildiğimiz geniıliği, bir o ka
dar daha geniılemittl 1 

Hayat, bu mudur, yoksa öte
ki mi? •• Daha bunu kat'i bir ka
rara raptedecek akil meydana 
çıkmadı. 

* Antoinette, ber mucibi niza-
mı Alem, kendini bir gün zen-

gin bakkal ailesinin içine karıı
mıı buldu : Çamaıırı çörçöple 
yıkayan yemeil kağıt parçaları 

ile piılren, dükkanda bozul
miya yüz tutmuı her nevi er-

zakla geçinmek isteyen bu aile 
onu sıktı, hayatından bez
dirdi. Hayal bu ğenç kadın için 

artık iatikpalin ruyaıı mesabe
sinde idi. Bir iki defaya inhisar 
eden o orman gezintileri onun 
için her zaman düıünmeye layık 
bir mevzu oldu. 

Kocası kar11ını seviyordu, 
karısı kocasını sevmiyordu? bu
na ıaik te evde köklenen nizam 

ve intizamın ıeklidtr. Çünki o, 
münasebetsizliklerin görülmesini 

istemedikçe, bütün ev halkı bunu 
bir fazilet ve iktisat nümuneıi 
gibi etrafa göstermekten doyul
maz bir lezzet alıyordu. 

Birinci haftada ilk kavıa baı
lamııtı, onu müteakıp afinlerde 
artık kavga eksik olmıyordu: Hır, 
gür filhakika hayat denilen ıu u
mumi musikinin aranağmeleri-

ı~· 
dir amma .. her ıeyin de bir rP 
yası, bir miadı Tardır! ~ 

Karnında çocuiu ile bir 
11 

d ,tı 
baba bucaiına canını ar 

0
• 

genç kadın, mahkeme kapılsrl bl 
da sürüklene sürüklene bu ~· 

isaba kocadan kurtuldu. 

* ti' 
Ona ince, nazik bir adarP ır 

liptf, evlenelim, diyordu. e"lelltı' 
~· lene herkesin ağzı kapanac' 

Çünkf kocasından ayrılan her~ 
nç kadın için aleyhte söyleııe' 
1 f h f bUoOı a , aftflfktlr... Beıer, bd 
kendini ilk anladı4ı gündeO V' 
güne kadar tekrar etmiıtlr• 

tekrar etmek niyetindedir de·· 
Bu zayıf adamla evlendil~ 

herkesin dili durdu amma·· 
kadının tatmin edilmesi 11' 
gelen ihtiyaçları coıtu, boıaııİ' 

O, sevilmek okıamak, bol 
naca4ı bahislerden konuf111J 
bir serçe ıibi daldan dala ıJ 
mak istiyordu.. Bekledi .. , 
gün, bir hafta, bir ay ve bf~~ 
ne •.• Ona cevap veren hep ıiiJ· 
oldu!.. 

Sarardı: 

• - Şunu ıöyle:mı yapalı111? 
Sük<U .. 
- Bunu böyle:mi yapalırı>? 
Gene ıüküt. 
His ihtiyacı arttıkca art,

ihtiyaç taıtıkça kocasının ynıoP' 
~bakamaz oldu. Göz göze gelıl'( 

' mek için bahane arandıktan •0 ~l 
ra yapılacak it baai ttlr, Ayrılın' 

Fakat gene ınko.t •• 
Bezginliğin ıonu nefrettir! 
O, insanların mayasını ~ 

genç yaıında öfrendl ki Çarı>uf 
dur. onun için timdi hayatı aY't 
larına takmıı mütemadiyen / 
rüklemek la ti yor. Etraf tan dl1~ 
larmıı:kı bu [kadın ilk, açıla" 
ağuıa düıecek? 

E~· k~;iİ~;I~. Bu kadın o ,J 
ıa düıerae kabahat kimin?.. J 

=-r== Nakili: /lalim 1!) 

Bir ayda 450 
vak'a 

Kanunsani ayı zarfında / 
rimfzde 450 zabıta vak'ası ol~ 
tur. Bunlar arasında 268 ıl~ 
vardır. Bu vak' alar1a alalı•' ( 
225 hırsız, polis müdiriyetl ~ t 
murları ve muhtelif merJce~~ 
tarafından derde.st edilip ' 
yeye tevdi edilmittir. ~ 

268 vak'a arasında belli b'·' 
dl'' 

olarak Y eıilköy soygunu ..,,.r t> 
Diierleri münferit, ufak te 
vak' alardır. 

d• 66 
Gene geçen ay zarfın ıı-' 

cerh, 3 6 yangın, 15 P0 t1I 
hakaret 19 intihar ve Jc~,· 
hadisesi vardır. Yangınlar 'ol' 
sın da en büyüğü T aksııııde tı'' 
muı, iki apartıman yanııı•f 1•' 

Muhtelif vesilelerle Y"r" 
nanlardan 18 kiti ölmüıtilf• 
~~---~ 

Rakı kaçakçılığı """ 
Kadıköyünde Hacı J\8'

0

1 tJfr 
evinde iki rakı kazanile ..,a• ,.rı 

llA lııtıi• t, 
kaçakçılık yapıldıAı ,,.. ,,.,,,. 
müdüriyetince haber ,.tııı ıııı•f 

a.P• 
evvelki gün taharrfyat Y ""ı"'" 
tır. Bu suretle iki bakır ıtır• 
2000 kilo cibre yaka)anııı• 
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2 Şubat YARIN 
Sahife 5 

BEKTAŞİLİK-SÜNNll[ ! 
SİİLİK VE FARKLARI ! .. 

il! 

3,000,000 
_.,. .. aO::W. < - ... 

A 111( rikada boş ve işsiz var 
Amerika Cemahiri Müttehi

deıinin malum olan servet ve sa
manına, mali ve iktisadi mevki
ine reğmen İfsizlik ıayanı dikkat 

/Tütün vesikasının neşrinden sonra 
Ticaret odasına yeni süaller ! .. 

i3irinci sahifeden devaın 
da düımüıtü, Ticaret odaıı da 
bunu büyük bir kudreti hüzmlye 
ile yutmuıtur. 

Dün neırettiğlmiz ve (Oda) 
dosyalarında mevcut oldulunu 
kat'i surette bildirdiğimiz vesaik 

hakkında İstanbul Ticaret odasına 
tekrar ıu ıüalleri ıoruyoruz : 1 

ARABİ, FARSİ, EONEBİ ESERLERİN TETKİ
KİNE MÜSTENİT İLMİ, OİDDİ TEFRİKA 

bir tekil almııtır. 
Amerika Amele ittihadı reisi 

M. Vilyam Cirinin beyanına göre 
it bulamayan amelenin mıktarı 
a ,000, 000 a baliğ olmuıtur. Bu 
itıizlerin ekserisi, sesli sinema
nın icadı dolayısile açıkta ka

Doğrusunu söylemek lazınge-
lir1e, ticaret odasının bir ıebep 
yokken ıüallerlmize cevap verme
mit olmasını yine bu zatın te' ılrlne 
hamletmek icab edecektir. 

:1 -Bu vesika doğru 
nıudur? yoksa sahte nıi
dir? ~~~~~~- 9 -~--~~~~~ 

Bu Ebu (ıilfyan) ile (peygam
berin amcaıı Hamzanın ciğerini 
yiyen] kar111 (Hindin) oğulları 
(rnuavlye) bilahere (ıam) valiıl 
oldu. Hazreti (Muhammedin) ıev
gillat (Alt lbnt ehi talibe) tayan 
ederek mağlub oldu, 

(Ali) nln ıahadetinden ıonra 
bu oğul peygamberlerin çok ıev
digl torununu (lmamı Haıanı) ze
hirletti. {Muaviye) nin oğlu (yc
zld) de peygamberin ikinci toru
nunu (imam HüseyJn)l (Kerbela) 
da feci ıurette ıehid ettirdi. 

lıte : (Ehli sünnetin) itikadın
ca, bu Ebu (Süfyanla) o~lu (Mu
aviye) ve toruru (yezld) in han·
katı, Allahın irade ve kudretile 
olrnuıtur. 

Binaenaleyh, (Ebu Süfyan) 
ve (Muaviye ) Peygamberin 
••h:ı.bından oldu~u gibi ( Ye
zld) de Halifedir. 

Şii tekrar di
yor ki: 

Ehli ıünnetln Hazreti (Mu
hammedi) layık oldukları kadu 
ıevmedlklerlnl ve, diğerlerini 

ona tercih ettiklerini söylemiı 

idik : Bu ıözilmüzü izah için, 
diyeceğiz kt : 

Hazreti (Muhammed) vefat 
ederken bir vaılyetname yaz
nıak iıtemtı, o vakit buna mani 
olarak, Hazretin vefatından 
ıonra, Halifeyi tatedıkleri aıbl 
tayin etmltlerdl. 

Ehli ıünnet burada : (Hayır) 
iatenlldill gibi Halife tayin edil
medi. Belki 'halife (Cumhur) ta
~fından intihap edildi. Derse, bu 
b umhurun kıymetini ve lntiha-
'll Hazreti ( Muhammed ) den 

~~teklini' (Ômer) ile (Oıman) 
neUn'-.fete naıbını, yine Ehli ıün

k h ~laplarına mQracaat ede-
re alctkatın ~yle olmadılını 
11pa tedeceı1z ı 

Şöyle ki; Hazreti (Muhamme
din) haıtalılı arttılı zaman ve 
vefat edecell ıün, Hazreti (Mu-

hammed) in etrafına toplanmıı
lardı. 

Şif Al ıerlf diyor ki : Hazreti 
(Muhammed) Halka hitaben: 

Bana bir kağıt ve kalem ge
tiriniz. Size bir vasiyetname ya
zayım. Benden sonra kat'iyen 
dalalete düımlyeıinlz! 

(Ômer) kalktı ve bağırdı : 
- Bu aclam ~öyl~dfefni bVmi

yor, saçmalıyor. Bı,e (Allahın) 

kitabı kafidir. Ômerln bu ıözleri 
üzerine ; Halk iki Parti oldu. Bi
rlıl: 

lan çalgıcılardır. 

İran gümüş ithalini 
' . nıen ettı 

Tahran, 31 (A.A) 
Parlamento gümüt ithalini 

men' eden bir kanun layihaıı 
kabul etmittlr. Bunun sebebi 
gümüş kıymetinin tenezzül etıneıl 
ve ecnebi kambiyosunuD paha
lılığı dolayıaile ticaret Aleminde 
maruz kalınan ciddi ınütkilattır • 

(Kohen) efendinin bu zat üze-
rindeki te'ılri nazarı dikkate alı
nacak oluraa dolayıılle meı'eleye 
(kohenin)parmağını sokmuı olma
ıına hükmetmek zarureti haııl 
olacaktır. • • 

Odanın vazıyetı 
lıte Bu itibarla, menıe' ıaha

detnamesi Jılne cevap veremlyen 
(Ticaret odasının) vaziyeti çok va
him görülmektedir. (Kongrenin 
dikkatini) celbetmeği daha ciddi 
bir vazife ad ve tetkik etmekte-

2 - Bu vesika n1uzir 
nııdır? yoksa ınen1leke
f a ydalı nııdı r ? 

Zannediyoruz ki, Ticaret oda
ıı bu ıon ıüallerimlze olsun cevap 
vermek lutfunu deriietmlyecek
tlrl Bununla beraber söylenecek 
ıeylerlmlz henüz bitmlt değildir. 

Süallerimlzin cevabını sara-
haten aldıktan sonra yazılacak 
ve efkarı umumiyeye arzedilecek 
daha pek çok ıeyler bulunmak
tadır, yiz. 

- v aslyetname yazılsın ! Dı- Bahri konferans i' ~ lf 
ier taraf: ) 

Londra, -sı. -(A.A. K h • k • fİ 
- Yazılmasın! Dediler. Bahri konferansın bey'etl umu- Bazirgan o enın yeni te lı 1 
Söz çoğaldı. Hazreti ( Muha- mlye komisyonu bütün murabbaı ı D 

mmed ) bunlara darıldı. Ve bun- b Tütün inhisar tdaresıle Kohen iğer taraftan yahudl entiri· 
ve müteha1111ların huzurJle u d t ~ bl u k 1 ları, söğerek evinden kog"' du. Ta- efendi ve sonra an uyuf uıısu r a arına kapılmıyarak pazarlığı 

brdı k H gün öğleden sonra Salnt James (Amerikalı) ıtrket araıında baı- büyük bir ciddiyetle idare eden 
ı r 1, azreti ( Muhemmed) sarayında toplanıntıtır. Fransız, byan (1,200,000) kiloluk bir Tü- (Behçet) Beyin himmet ve gay-

ln koğduğu adamlar' ( vaııtyetna- Japon, ltalyan ve İngiliz murah;- tün müzakeresinin inkıtaa oğra- reli takUrlere ıayan görülmiiıtür. 
meyi istemeyenlerdi ) Bu vasi- hasları teılihatın tahdidi usulü dığım, evelki günkü nushamızda İnhisar idaresinin aynı zaman-
yetname de onların menfaatine meı' eleıl hakkındaki noktal na· haber vermif idik. da Türk müe1&eıata müracaatı 
(mügaylr idi ) Bunların reisi de za~larını teırıh etmlılerdir. Ayrıca neırtyatımızı nazarı Dün ticari mehafilde çok büyük 
( Ômer ) idi. B b dikkate alan ( Behçet ) Beyin 

Çn kn ô rr an1elenin cinneti eş ve çok iyi tesirler yapmııtır. 
n : mer, biliyordu ki, 1 Tu-rk tüccarlara müracaat eWği- K 1 . 'k) . 

HazreU (Muhammed) onların ıe- {işiye nıa}o]du ni de yazmı•tık. O 1en1n şerı erı 
M ( A A ) ... Koh enle müı terken hareket 

vmediAi ve bu ~ıe layık (Ali ibnl B arıilya 31 · · ( Kohen) efendi neırlyatımız etmekte olan Amerikan kumpan-
Ebt Talibi) vasiyyet edecekti. ir ermeni amele bir cinnet e ikazımız üzerine inhisar idare- yası hakkında yapmıı oldupmuz 

Hazreti (Muhammed) vefat buhranı esnasında bet kiıiyi ta- :ine müracaat ederek yentden(5) tetkikata nazaran bu kumpanya-
ettiği gün, bunlar cami' de toplan- banca ile öldürmüıtür. Bunlardan kurut daha teklif etmiı ve dün nın (Geri tabaka) ıirkeU olduiu 
dılar. Ve camide riyaset için birisi zevcesldir. Katıl iki kitiyi de teklifine ( 2 ) kurut zam et- anlaıılmııtır. 
kavga ederken, ( Ali ) Hazreti de yaraladıktan sonra intihar et- mittir. b t . Memleketimizde ciddlyP.tl ile 

(M h ) mittir. F &.cia 1 O dakikadan az Bununla beraber u. za ın' tanındı Xı temin edilen (geri) ku-
u ammed i yıkamak ve def- Tu .. tu"ıı ı"nhisarının. bır se .. - 8 )1 

netmekle meıgul idi. Ehli sünne- bir zaman içinde cereyan etmtıtlr l T mpanyaıının {reımt veılkalar a 
ti d d -------- ne ınüddetle 1arıce u- lpllğl pazara çıkarılmıı olan bir 
h:r ı:ı!f~f~~~~~~~ Bekiri) cum- l\1arnıara faciası. kah- tün satmaması teklifinin ge- kumpanya ıle mnıterek hareket 

B ram n k burlyetlnde kal- etmeıl teeııu-rü ve mucip o-
unu upat için de, yine Ehli a 1 rlye alma mec 

sünnetin kitaplarına m üracaat Geçenlerde Marmarada Va- dıi• da tahakkuk eKtmlıhtlr. (8 lacak ahvaldendir. 
d ı · kt 1 o ene - Dt"er taraftan bu mnıareke· 

e elim, MeselA benam ulemadan rna vapury a varna vapurunu mü- Hıç )'0 · aı f J 11 M a. K . a Un kumpanyanın direktörü . 
Cevdet p h sademe ederek batıran Hrlıi Yu- 400 ()()() ) uruş az t l aıa mer um ıöyle diyor: ' . • " f ( ıtem)ln bulunmamauna ve it e-

Hazretl (Muhammed) darı nan vapuru tamir edilmek (izere teklif ctt1rn1cğc n 1tLV o - rln Hüıameddln Bey namındaki 
ukbaya irtihal buyurdukları gün Haliçtej seyrJsefain havuzlarına fak oln1an11z efkarı an1u- genç bir zat tarafından idar~ edll-
~emaret) ve (Hilafet) hakkında glrmittl . l··ırsı ·ıvrıca ve mekte oldnğuna hamledilmekte· 
uç nev meydana çıktı. Hiriıinin tamiratı btttittnden mıyeye '"ı' ~ 't J -l·il edi- dir. 

(Devamı var) yarın havuzdan dııarı çıkacaktır. açık bir ıesap eş " f\nkaradan telef on 
~1. b ~ - Batan Varna vapurunun acen- ror Dün meı'eleyi Ankara muha· 

ez ahada zebih veriı1,_,. tesinin talebi Qzerlne (41'::,ooO) ~ (Y. arın) Bazirl{an batının ya-. t b J ~ u d bi birimize ıorduk. Aldığımız mal~-
a anca ile itlaf lnglllz liralık ıarar ziyan talebe· kasına yapıımamıı olsay 1 ta 

1 

Avrupada olduiu gibi m b (S 400 OOO) kurut fazlalık ta mat aynen ıudur: 
haya gelen hayvanatın zeb~=d~- dllnıiıtlr. . ~:klif ~dil~iyecek, bu ziyadelik- - Herman kumpanyası hak-
meyerek tabanca ile itlaf , - Fırka rıyaseti d h çok değeri olan milletin kında yeni ihbarlar vaki olduğu· 
leıt mezbaha meclisi ld 1 meı e- İstanbul fırka hey'ett idare ~;~una ,:rııı gibi malı yok baha- nu iflttlm, neıriyatımız alAka ıİe 
fından tetkikata b 1 areıi tara- riyasetine EoıiD Alt B. intihap itmit 0,.ı.a:c:::a:.:k;t;;•·~~~~~~=t=a=k~ib~e=d~l=li;y~o;r=! ~======~~~ 
:::::-:::--::::::~a:ı:a:n~m==ıı~t~ır:;·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~';na~g~~-- _ ,. - - edllmittir. - -

- z;5 - ~, =-----K- :ra Kemal beyi adım İıte bir gün evvellkl gazete-
. l tt ııonra il · l h k 1 b 

~ 
lümıerdi. Eleni gazete eri ge r- kip etmek lazım ge yor. erin epıtnde çı an reım le -

r:dım ta 1 K 1 ~ ~ n6 . r Al jı iw dili zaman dostunun gözlerine . Kemal beyin masa üzerine iğ bu idi. Kara ema ı, gece 
AH R l::'.I ftJI I~ bakmııtı. Kara Kemal kendlılnln gazeteler iki ıünlülc ıabahlara kadar uyutmıyan bu J(}H (i'/;,A// E • gözlerinin içine bakıyor ıülüm- idı:d~~·nlardan bir takımı 1926 tebliğ çok dehıetll idi. Kara Ke-

ı Lc"R/ : süyordu. Elindeki yarım. atıara ye- Haziran ayının ısnci gününe aitti. mal bunu cuma ıabahı okumuı 
A4..-«Aa,.z.,:Z/: Aıi.ı'Oi]k~H re düınınıtü . Jdadam Eleniye: bi kHm• da ı 9ucu Cumarteıl ondan sonra da sokak ilıtündeki 

Tef ;ika nun1aras1 : 2 
- Gazeteleri bırak ben bu g;nünün gazeteleri idi. Cuma odaya kapanıp kalmııtı. Metreal 

gün yazıhaneye erken nttlece!tm ünkft gazetelerin ilk ıahtfelerın: Eteni Cumartesi gününün gazete· 
için çabuk kuy\JP gidecejlm. ~e aynen Anadolu ajansı umum• lerlnl getirip bıraktıAı zaman, 

Kalmaıı,melreıl ( Elenl} nln de 
nazarı dikkatini celbetmittl. he
le halindeki ıo~kluk ve çekin
genlik Madam Eleninln aözilnden 
Kaçmamııtı. 

( Kara Kemal ) bntnn aece 
sabaha! kadar uyumamııtı:Madam 

Elenl ( cumartesi ) sabahı sevglli
ılnln Kahvaltmnı götürdilAü za
man Kara Kemalin Hamam Bö
ceklerine benziyen Küçllk ıiyah 
aözlerinln kapaklarını morumıı 
ıörmnıuı. 

Sonra dibine kadar (çlldikten 
ıonra odanın öteıine berisine atı
lan ılgaraları görtınce bntnn bü
tan hayreti artmııtı. Qilnkn Ele
nı bu adaman böyle feyler 

yaptı-

iını aala görmenıltti bil 
Halbuki lçtlmıı 1 nılyordu, 

yalnız yerlerde ~ 1 ~gara uçları 
gorunm- d Bir çokları da p uyor u. 

encere k 
baıılarak ıönd:t .n.ı enarına 

uru ıniittü 19 H 
ziran Cumarteıt b . a-
telerlnl satan ga ıta ahının gaze-
b ze ect eve 
ıraktığı zama k gazete 

n, ara Ke ld 
birdenbire bir değt .ki k ~a e 
ı 1 k b 1 f 1 t , hır 
ı ı e lrınııu tabii Ma can-

nl bunun sebebi 
1 

daın Ele-
n n tek bir 

evel kendialnin d h ' gün 
aut kaıtla alAkad e aber aldığı 

ar old ğ h 
timal vermenıııu • u una 1 -

Kara Kenıalı n bir Adeti v 
içinde tuttu~ btr ıı ld x.~rdı. 

1 r o Uısu za-
rnan ar' manidar m id k an ar arıı-
ıındaklnip yüzüne b k a ar, gft-

Sen de oıııne bak! Dedi. Bu, müdürü Alaettln beyin fmz:aaı ile komiteci adam heyecandan tttrf-
çok eımer yaılii taı gtbf hare- u tebliğ vardı: yordu.Gazeteler İstiklal mahkeme· 
ketaiz g .. - n eıraenglz .adam, f Ankara: 18 (tebllil reıml) sinin faaliyete geçtiğinl,Zlya Hurılt 
berabe orune dıl• kadına .emre- Relıi Cumhur Hazretlerinin ıeyak Sarı Efe çolak ıell!haddin ve ff:t. 

r Yaıa 1·1 bi hatları eına. ıında lzmirde tatbi a. u 
der gibi •o"yleıııltlf· :. enr, r k ti ıeyln Avni beylerin tevkif edil-

o d d k olunmak üzere bir aut aat ter - d k 
fey söylemeden o a an çı mıı, batı keıfedtlerek, milrettip- l lerint yazıyordu. 
Kara K 1 beyi kendi haline h K K <:ma ah .de ler silahları, bombaları ve azır- ara emal bu ıerlevhayı 
terketmittl. fakat an tar - lıklarile Reisi Cumhur Hazretle- (Cumhuriyet) gazetesinde gör-
liğf nden tçert•ıaıt gözetlemeyi ae rintn lzmire muvaaaletlerinden müıtü. Fak at Ziya Hurı itle be-
ih-.al etoıe.oıiıti: Kara Keınal d 1 1 1 dl rab t k f ..ı ld ... , bir giln evvel tevkif e l m 1 er r. er ev i eni iği yazılan ilim 
bey hemen bir gün evvel- Mevkuflar aut kast teıeb~ns- lerln mes' ele ile alakaları yoktu . 
ki 'gazetelerden ortaya atıl- . 

1 
iti f etmlılerdlr. Mesele _Bununla beraber Kara Kemal 

mıı olanlara saldırmıı, ıonra 1 lerın ra d' 1 : i t 1 ile lıttklal mahkemeılnhe t~v ıdo un- kendi vaziyetinden Emindi. (Zl-
onları cumartes1n n gaze e er mahkeme ey eti avayı H ve 1 ya urıtt) bir ıey söylememekte 
yan yana getlrmittl· Bu gaze- ::~allinde lruyet ve takip eyle- devam edecek olursa belki de lı-
telerde ne vardı;? Madam Elenl 1 mek n--ere hareket eylemle.tir. t\klAl hk b f .. • a. ına emesi ir ıeye muva -
bu cihetleri bilmiyordu. Zabıt- Ajans müdlri umumill fak olmazdı. 
lara, alakadarlann anlattıkla- AlaA eddin 1 (D ) evamı var 
rına istinat ~ederek asıl bundan 

• 



I' "KUR' ANI KERİM ,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

SELANiK BANKASI 
Birinci devre -sonunda 
takımların vazivetleri 

..; 

Lik maçlarının birinci devresi 
bltmlftf r. BJrlncl küme takımları 
aıafıdakJ neticeleri almıılardır. 

Fenerbahçe hiç mağlup olma
mıı, 18 ıol atmıt 7 gol yemlr 
tir. ıs puanla birinci. 

Galatasaray ; Fenere yenil
mtı Beıiktaıla da berabere kal

mııtır, 16 gol atmıt 6 gol yemir 
tir, 12 puvanla ikinci. 

Beıtktaı: Fenere maflup Ga
lataıarayla da berabere kalmıf. 
Attıit 13 gole kartı 6 gol 'ye
mlıtlr. 

Bu da 1 2 puanla ikinci ol
muıtur. 

Vefa: Fenerbahçe, Galata
saray ve Beıtktaıa mağlup olmut 

İslanbul sporla Beykozu yenmiıtir. 
Attığı goller 1 3 yedikleri 12 dir 

9 puan kazanarak 3 üncü ol-
muıtur' 

~ ıtanbul ıpor: Fener, Galata
ıaray, Beıiklaf ve V daya yenil-

mit yalnız Beykoza galip gelmit 
Ur:. 6 gol atmıt 19 gol yemtıtir. 

7 puanla beıinci olmuıtur. 
Beykoz, Fenerbahçe-Galata

ıaray Beılktaı, Vefa ve lıtanbul 
spora yenilmit bu ıurette hiç ıa-

llblyet olamamııtar. Attığı 2 gole 
lcarıı 19 gol yemit 5 puan ala
r:s.k altıncı olmuıtur. 

-- 50,000 LİRA)7 l 
Tayyare biletini Ka.raköyde 

Borsa hanı kapısındaki U~urlu 
M. Gazi giıeılnden alarak ka
zandım. Hüınü Kazım 

Milli Sanayi birliğinden : An
ka dan avdet eden mürahhası
mı~ın vereceği izahatı dinlemek 
ve icap eden husuıatı ifa etmek 

üzere birll~imize mukayyet fab
rikaların bugün saat ikide birli-

ğin ikinci vakıf hanındaki daire
sini teıriflerf rica olunur. 

B~yazitte tramvay makasında 
N. 1 53 dükkanda tayyare 

bllctlerl, kırta&lye ve 
umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 

Mürebbiye 
Eyt Familyaya mensup bir ma

dam m6rebbtyelik için yer arıyor 

Almanca, Fransızca öiretlr Tür

kiye dahilinde her ıehtrde hizmet 

kabul eder, Ecnebi memleketle-

rede ıtder. Galata rıhtım orta 

han N& .. 2 Vahram elmaıyan Ef. 
b\urac:a.at· 

-----------~-

Satıhk bostan 
Topkapıda mülia mevlehane 

karımndakı büyük boıtan acele 

aatıbktır • talJb olanlann Bakır 
kSJ 7 7 Ye telefon nıetelerl 

~························· 
1 ÇOCUK HAFl'ASl : • • • 23 niıanda baıhyacaktır : • • 

·························--' 

Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

Lüğatı Kuraniyesini havi 
Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

terUp edilmif. Berizadenin telamizinden T evflk Bey 
tarafından tashih idilmiıtir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Mnzeyyen clldliıinln hediyesi 2 00 kuruıtur 

Kaymak kAğ'ıdlısı ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neırlyat yurdudur 

••• •••~•••oo••••ss••••• 
Taşra kitap ve gazete bailerine 

Kırtasiyeciler~ ve tüccarlara 
Türkiyenln en büyük kitap metheri 

Türk neşriyat yi:irdii 
Size elden gelen leshllatı yapmasına hazırdır 
Der11aJ şu adrese n1ü racnnt ediniz 

~ "Türk neşriyat yurdu,, - İstanbul Posta kutusu 443 

~~~ ~~~-~~~~~ 5 @~~~fi ~~~~~ 

1888 de teala edibniıttr 

l\fer!::czi umumi. İstanbul 1 

SERMA YASI 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERİ 
Galata, İ.tanbul, lzmJr, Samsun, Adana, menin. 

Yunanistan Şubeleri: Selanlk, Atina, Ka•al•· 

Her türlü banka muamelata, itibar mektupları, her nefl 
akçe üzerinden heıabatı cariye, çek muamelatı. 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

İstikh\l caddesinde l~us sefarethanesi karşısındtt 

Suriye han No: 8. 
'J' ı·lrfo11 : lle.y : I GJ.; 

f§. Mi!A§••g• 5FAA #***& ,._, •. 
~+(")+++~~·+~~+++9+~~~~·~+~+~+·~~~~~6~~~~~~3~~++~§~~~~~§~6~~ 
~ ~ ~ 

f ÜSKÜDAR BAN ASI :i: t1> 
ı . ~= 

T ")RKİYE İŞ BANKASI 

•~• 100,000 LIRA SERMA YELİ Tü'R:K (• fi 
~ kNONİM SİRKETİ •? t 

Sermayesi: Tamamen tediye edilıni3 4,0~0,0JO Türi< lirası 

1\'lerkezi un1un1i: 
1

1\N l(Al~A ~ 
ŞUBELER: ~ t ' y 

9 Esııafı hima"c maksadile teşekkül etmiş rnilli hir mücs- f -ti+ J . .. ~ .-& 
ı sisedir. Müsait seraitle tedi)·at kabul eder ve mutedil faizle "'f fiil 

Ankara Adana Ayvalık 
lstanbul 1.,rabzou Zonguldak 

9 . •. 
+!. ikrazatta bulunur. <• Bursa Balıkesir Kayseri 
.~. Merkezi : UskUdarda iskele kurbnnda ı S: 
.~ Tel. Kadıköy 590 -J. 
i+++<-+<~~(~-+++~.-<·+~.+++++ 

lzmir Gireson l\1ersin 
Samsun Edremit 

BÜTÜN Bi\NKı\ MUAMELATI YAPILIR .-i 
--~·§•G9G•eesoeooaes90eossseer 

•+++~+(ff)+•X•<~*~+<+++>+~<~~~)(*)+++• ••i•A44AA44A44•!44AAA4444AAAA>-

~ OSMANLI BANKASI i 3 M. NURİ ve ŞERİKİ 
i SEl~i\tA YESİ : 10,000,000 ingiliz lirası -. ~ 
~· istanbuİ açenteııx.ı - Telefon: İstanbul 1948 ~: ~ Bilcümle Gümrük muamelatı ve nakliyat işleri •t.. fi' "'t ~ ı 1 <• Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 ı+!• """111111 <ema ı sürat ve e~niyetle ifa olunuF. 
(• Senedat ve pollça mukabilinde muayyen ve vadeli veya 3 MALI lDARI t L AHI AKt 1 '"' ot: heıabı cari ıuretıle avanslar, pollça ve lıkontoıu. • ve Ş ER D , T P ED L"' 
, Türkiye cümhurlyetinin baıbca ıehirlerine ve memaliki ; Adreı: Galata Havyar han orta odalar No. 4: 
ı ecnebtyeye ıenedat, çek, itibar mektupları ve telgraf •:• ~ Telefon: Beyoğlu 4515 1 
~. emirnameleri irsali.ta. (• ~ 

•~<~)~~>++(")++~<~~><~>++<~~~>~+<~+• •T~VTT•Y•T•••VY1Y.~T TVT•TTV•1 
~·~~~ 

Cemal Azmi Matbaası ~ 
LiTOGRAFi - TİPOGRAFİ ~ 

Afif, etiket, kartvizit, fatura, zarf, kağıt, bilumum i 
ticari defatlr, lastik mühür, damga, kliıe, kitap, risale, 
matbaacılığa ait bilumum tab ve teclidiye itleri gayet 
nefis bir surette rekabet kabul etmiyecek fi~tlarla 
yapılar. \ ~ 

Adres - Jstarıbııl .4.ııkara Caclılesi Ueşil efendi Jlcırı No. 11 ~ 
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·= 
SEYYAR MEMUR LAZIMDlR 

Sefih olmamak içki içmemek ıarttır. Yüksek tahılU 
olması ıart delildir. nakit, mülk veyahut muteber bir tüc

car kefil lraeıi lazımdır. 
btanbul poıta kutusu No, 14: 7 ye müracat. 

BANKASI 000 Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,00o, 

ihtiyat akçesi: 3,000'000 

İstanbul merkezi: Galata kara köy palasta· 

lıtanbul ıubesl : yeni postahane ittisalinde Alelamci 
han. Her türlü Banka muamelatı icra ve ~asalar ica.ır 
olunur. • 

:••••••••••ta••••••3••••••••••••••••••••••••=••••••••••••J 
i ŞeJ<erci İsmail Ha!<kı 1 

5 Reınezana mahsus her nevi · reçeller. 1 
: l·iatlar 80 - 100 kuruştur ı i Ka<liköy, Altıyolağzı No~ 188 ı 

························ii:···i::::.ı::~if .::~~~;··~ 
Veresiye ı· Ta.yyare biletleri ve kırtaeif 

İzmir terzihanesinde son 

1 
Umum gazete hayli 

moda, ehven flatlarla, ıon Çemberlllaf civarında 
derecede suhuletli ıerattle N. 2 dnkkan 
erkek ve kadın kostümleri 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
kar111ında No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL 

DIŞ TA.BiBi 

MEHA1ET KA~1İL 
Yeni poatane karı11ında Velora 

han 13-14, 
.............................. • • 
5 Hacı Arif zade i • • • • 
İ İsmail Hakkı ! 
• • 
İ Tayyare biletleri •e i 
= umum aazeteler bayii : 

, ~ ARıN,,IN TAK~ 
Sen el 

Resmiye 

Şubat 
PAZAR 

Alafranaa 
•. d. 
7 ,10 

12,28 
Gnneı 

Ôyle 
ikindi 15,09 
Aktam 17,26 

Yatsı 18,59 
imsak 6,29 

2 

: Çarıtk~pı N. 68 ; . . ..._ 
................................. ~lliiiiiiiiiiiiiiii;jjiiii 


