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Kuruş 

Numara: 52 

ABONE: 
Dahil için seneliği 1400 

Hariç memleketlere 2700 

İlan tarifeye tabidir 

<Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar 

Nafia Vekaletinin bono 
Çinde dehşetli kıtlık var 2 milyon 
adamın hayatı tehlikededir 

Bu husususta yapılan raporda felaket en fazla 
Şansi eyaletinin maruz olduğunu bildiriyor, 

Pekinden alınan haberler 
Pekindeki ecnebi sefaretler 

erkanından mürekkep kıhıtzede
lere yudım Komityonu bu fela-
ketle musap havalfye bir tahkik 
ve tetkik heyeti göndermittir. 
Mezk(Jr Heyet ahiren Pekhıe av
detle nıüıahedatını müheyyln ra-
porunu Komisyona verdi. • 

Bu raporda deniliyor:ki : 
Er. ziyade felakete maruz 

olan yer Şansi eyaletinin Day 
nehri vadisidir. Bu mahallin seke
nesf, geçen seneye kadar altı 

A1ilyonlar~~ aç kalan 
Çinlilerden biri 

milyon ldl, 1929 senesi bunlar
dan 2 milyonu yani üçte biri 
açlık •e ıo~uktan öldü~bu sene de 

. 2 milyon ve belki daha fazlası 
yani kalanların yarısından ziya
desi nisan nihayetine kad 
-1 k ar 

Pekinden mektup: o ece tir. Bu da kuraklıktan 
On laıttaatnm Senal eyaletinde mahsulün mahvolması, memleket 

Gç •enedenberl devameden açhk dahilinde nakil vasıtalarının 
fellkeU g(lnden güne artıyor. Ge- mevcut olmaması ve yolların 
çen 1929 ıeneai 2,000,000 insan son derece boz.ukluğu cihetile 
telef olmuıtur.Bu ıeııe de o hava- hariçten bir suretle muavenet 
ilde icrayı ahkam eden, bütün edilememesinden ileri gelecektir. 
meıruatı mahveyleyen soğuklar Araba çeken ve yük taııyan 
lcıtl·L '\... her cins hayvanlar kesilip yenil-

... ,,_nnam ettiflnden 2 000 
000 Ye ltelld claba ziyade ln~ın mıt' mevcut arabalar parçalanıp 
ölecekleri tahmin ediyor. 1 odun yerine yakılmııtır. 

- ,.c-.c-- (Devamı 5 inci ıahifede) 

Sanayi birliğinde dün bi;:\ictima 
oldu ve hayali işler görüldü 

Bumeyandasanayivemaad' l k-
n yalnız banka mu-essesat llll>an a~ınca alınan prinıi- . 

~ c: ına ıasred 1 r..,. h ... 
"'selerin bundan istifade etrn d"ği dı t ıgı,. ususı n1iies-

--~_e_ı..:.: n en şıka yet edildi 
lif baıı aanayt btrbllnde muhte
f abrt "-batı aanalyeye menaup 
d ıc_ mcımeutllert lçUma akte-

erelc lllllll aanaylln Ye milli ıı
llhaaltn tnkltafı namına ittihazı 
lkunaelen huauaatı mGzakere ve 
m6nalcata ettiler. Bu meıailden 
en mnhımmı muamele verılıl teı
kil etmekte idi. Muamele vergı
ılnin sanayii milliye üzerinde 
menfi teılratı bir kaç sebepten 
ileri ıelmekte dtr bunlar: 

A - Eenebt rekabeti 
B - Dahili rekabet 
C - Stok 
D - V az'l7et1 malt ye 
L - Umumt Rekabet 
N - Kaçakçılık 
CtblJavamUtn teılratına umu-

mi ticaret plyaıalarının 
mevzileri de illve edilin 

umumi 
ce ıana-

yl taktıafını tahrtk etmekt di 
Teıvkl ıanavl kanunundan lı~~f:: 
de den müe11tıeler kazanç vergl
ıinden iıtlına edilmekte ve he

men mukabil muamele vergisine 
tabi tutulmaktadır. Buıün her 
ıınai müeaaeıe hakiki kazancının 
muayyen mıktarını ıeve ıeve ver-

mekte bir an bile tereddut tm H l e ez. 
a bukt muamele verılıi 

biç te böyle deitldır. lıter klr ile 
:erllıtn ister zarar ile ıatılıın tater 
: uzun vadeli veresiye bırakılıın. 
tad amele veratıl nakten alınmak-

ır • Bu nakten alınmak keyf 1-

yeti mevadı iptidaiye b I 
mnıkillt ile d ono arını 
ıa a eıneye . çalııan 
nayı mneaseaeleri çok fena bi 

vaziyette bırakılmakta r 
muayyen _ ' ayın 

gGnunde muamel 
verglıi verilmediti takti d e 
ren ı r e zamı-
elde~ ınmak ciheti f abrikalann 

mevcut nı 1 
i 1 a ı zarar ve 

z yana aatm k 
dir. a mecburiyetlnde-

Her ay bu vaz'ı et k 
hulunan müesse 1 Y b arııaında 

se et" ank k 
dilerinln çok müıt 1 , a re-
karıısında her ...n ev vaz iyetleri 

& .. n aynı mü k"l 
ile karıılaımakta b ' u at 
iıtihaalitta lnldp.f ve u Yüzden 
nlıpette temin edil~~u edlldıtt 

Sanayide o/o 5 k A Yecekur · 
' ara karı ı o/ 6 muame.e verglıi velın , o 

rlyetinde kalıyor kı ek mecbu
müfrit çalıımanın 24 saatlik 
lıtlhıalat netıceıindekt 

muamele " 
tehammnl d verglıine. de 

e ememektedı 
Halbuki h r. er maki 

ayyen bir - - nenin mu-
omru vardır B 

mada makine} l . u çalıı
er n am t• 

tesisat ıermay i " or ısınanı 
ea ' mutedavU 

maye, icar m" t hd ser-. .us a erni 
na mümasil n ve bu-

ve mesarlfi k 
mamak tehlik 1 l otuya-

'

u hal eı n ' tevlid ediyor 
e nazaran ve , 

ların lnki af aslı fabrika-
nokta - f ı için iltica edilecek 
l gumrtık tarife himayesi ka-
lyor. Halbukı yeni _ _k 
f 

gumru tari-
rl eıl henüz temam·1 t tbl 1 ı e a t edı-
emedifi ıtbt bir kıaım fuabata 

ihracı, 34 milyona iblag edildi 
Bonolar 

Haznei Bonosu ihracı 
ınezuniyeti (34) buçuk 

n1ilyona çıkarıldı 
Ankara, 2 (Huıuıl) 

Haizne Bonaları hakkındaki 
zeyl olarak (S) maddelik bir 
kanun yapılmııtır. Kanunun 
birinci maddesi ıudur: 

"12 mayıs (1928) tarih ve 
(1244) numaralı kanunda ya· 
zılı itlere ait senelik azami 
te'diye mıktarı (dört) milyon 
liraya ve taahhüt f crasile (bono 
ihracı) mezuniyetleri de (otuz 
dört buçuk milyon) liraya 
çıkarılmı~tır. 

Davamız! 
_,~·-

Bundan bir buçuk ay kadar 
evvel yarında int{far etmlt olan 

Kıymetli müdafaa vekilleıiınlz 
irfan Emin il. 

Seyri sefain işletme müdürü 
canı istemediğini alıyor mu ? 
İki mağdur kaptan işletn1e nlüdürü Bürhaneddin 

Beye çok acı cevap veriyor! 
Evvelki günkü nua
hamızda (ıeyrisefain) 
idaresi umum müdurü 

i\emüdürlerin(fevkalade 
Hizme.tlerinden dolayı 
binlerce lira ikrami
ye aldıklarını) yazmış 
ve cidden teessürler 
&uyduğumuzu kaydet

mif idik. 
Dün seyrlsefain mü-

dürü beyin refikleri
mizden birinde bir be
yanatı çıkmııtır. Mü
dür bey (Hizmetlerine 
binaen ve idare mec
liıi kararile) bu para
yı aldıklarını, memur-
lara maaf verildiğini 
ıöy }emektedir. 

El'karıı Jıaklmıdu dava edilen seyrisef ain qi11ysı 

Fakat, acente açıklarına her 
nedense temas etmemiıtir · Ma
mafih. ( ikramiye meselesinde 
bizi te'yideden ) umum müd.ür 
Beyin Hakiki te'yid etmelerıni 
takdir etmemek mümkün değildir. 

Diler taraf
tan ıeyriıefa
ln tıletme mü
dGril Be y 1 n 
( mahkemeye 
nıOracaateden 
k a' p ta nl a r a 
vermek iste- ı 1ıeıme nıı!dıir!inii 

1 daua ederı 1'alın B · 
dlll cevap ara 
iki mafdur kaptan fU cevabı 
vermektedir. 

\ habere ihtiyat) zabitiyim. Acaba 
askerliğimi yaptığım için mi Bür
haneddin Bey muğber oldu. 

Bürkaneddln Bey aııl buna 
cevap verıin ve bunun için hayret 
etmesin ! Cumhuriyet devrinde 
her memur heıap vermek mecbu
riyetindedir. Bunu BGrhanedclin 
Bey bilmelidir. 

Bu huıuıtakl söz, Cwnhuriye
t;ıı ldll Haklmlerlne lıt dtr. 

Fahri kaptan 
Mağdurlardan Fahri kaptan 

ca, aıalldakl sözleri •öylemek
tedir: 

Bandırma süvarisi 
Giizel Bandırma suTariıi(Nlhad) 

Beyin cevabı:"Ben idarenin (yedi 
. Hnelik ) bir kaptanı iken, ihtiyat 

- Bürhaueddln Beyin bir 1ıa
zetede ıahııam taalluk eden be· 
yanatını ben de hayretle t~llkkl 
ettim. 

bir haber üzerine aleyhimize 
tehyiç davaıu ikame edibnif ve 

muhakememizin ayın aekezincl gü
nü ikinci cezada ruyeti mukarrer 

biti olmak iizre askerlik vazlfe-
za v Ah' ılne davet edildim. atanı ızme-
Unıl lf a ettinı. Muhabere ihtiyat 
zeblti olarak terhis edildim. 

Askerlik zamanında Bürha
neddin Bey yerime baıkaıını ka-

Çiinkn aııl hayret edilecek 
fey, kendi tefUt ve murakabelerl 
altında bulunan (acente) muame
latını, zamanında (kontrol) etml
yen ve bu yüzden baıta(Samıun) 
olmak bre muhtelif (altı yedi) 
lıkele acenteıinln zimmetine bin· 
lerce liraların geçmeılne aebebl
yet veren, ben delil BClrhaneddtn 
Beyin kendiıidir. bulunmuıtur. 

Bu muhakenıeı:ntzde hak veaklkatın 
anlaıılacağına ve adaletin tecellt 
edeceline kani bulunuyoruz. 

(Yarın) ın müdafaasını iiıtad 
avukatl dan {İrfan Emin) Bey ara , h 
arkadaıımız der u te etmtıtfr. ___ _,.,...,.,_ --
Francala fiatı 

d Bu bakıız ve kanunıuz 
yır ı. 

1 hareketini ıetrlçfin, meı eilme 

leke aürmef e kalktı. 
Devletin kuvvetine dahil (Mu-

Cumhuriyetin idil Hakimleri
ne müracaat etmek benim için 
bir ıeref, fakat Bürhaneddin bey 
için mucibi hayret olabilir?!. 

= GAZETELERDEN: 

Meclisi idarede ı Seyrisef ainde 
neler var memurlar Şehremaııetinden : Bu ayın 

DördüncQ Sab ganünden itibaren 
Francala ytrOJI ıkl buçuk kuruı
tur Ek kt• tebeddtU yoktur· 

· me '"' :::::::!!' 
!!!! ~ 
ıenayfde lAyıktle himaye edem; 
meal d l ile ı:nuamele vergfs -

1 
o ayı• ytden ref'i suretli• 

n n ve aııl ıa11a o; 
f abrik l ıktiıat edeceil o 6 ın 

a arıll 1 k fabrika-
himaye paY• o ara 
larda bırakıl111ası memleket s~na= 
Ylinin yaf&lllaıı namına en luzu 
mlu akidelerden birini teıkll 
eder. 

Dün ihzar edilmlıtir. 
Yine dnnkii içtimada bütün 

fabrikatörler. Mevcut bankalar 
ve alelQ.ıul milli bankaların sana 
yt lazım geldiği kadar muavenet 
etmemelerinden tiklyet etmlıler-
dlr. (Devamı ikinci 1ahlfede) 

Hayret, bu yorgunluğa bir 

ikramiye deit>rmi ? \
- Bu gün de maaı yok mu ? 
- Amma sabırsızıınız, iki gün 

J bekleyin yahu ! 



feye ithalini ve bu ıuretle nok· 
ıan kalacek beledi resmin hnrici 
mevaddından alınmaıını makaa- Rusyada zirai vaziyet 
dı kanuna daha muvafıf olduğu Moskova: 2 - (A.A.) 
temenni edilmittlr. Bu rapor pe· Zirai iktisadın temsili için Hi-
rıenbe gününe kadar Ankarada zımgelen en müsait ıeraitl te•mın 
bulunacaktır. eylemek üzre hük6met. günde-

'"~""" ltkle kullanmak, ferdi köylü tı-
Tica ret kon &rresi ne itiraz letmelerırt ve toprağın icar ve 

edivorlar lsticarını caiz görep kanunu kol-
,/ Jektifleıtirme ııahalarında keen-

Ticaret kongresi bugnn ikinci lemyekfın addetmeğe karar ver-
içtimaını yapacaktır. Fakat piye.- mittir. Meclisi idarelere bu saha-
aada bu kongreler dolayısile bir larda mücadele etmemeleri ıala-
takım tUrazlar ve iddialar mey-
dana çıkmııtır. biyeli verilmittlr. Müsadere edi-

Bu iddialara nazaran her sene lecek mallar kollektff itletmeleri 
'veya her iki ıenede bf r bu kon- için sermayeye tahvil edilecek ve 8,000 işçi 
greler toplanır. Fakat bu kongre· bu iıletmelere aza olarak giren 
lerden öyle mevzular gecmtıttrJd kövlü ve fıkaranın duhuliyelerl Ücretlerden dolayı grev 
bunların hiç birinin neUceıl alın- makamına kaim olacektır yil ptı 

._.__.. ............... -- •••• ...-"'1" 

Acibüşşekil serpuş ta 
geyilir mi 

Beıiktaıta Mehmet, Murtaı' 
Hasan, Ali, Resulün baılaruıd' 
acibünekil ıerpuılar ve uı1l 
kalpaklarla gezdikleri aörn1ınd 
tür. Bunların cümlesi mahkeııı' 
ye teılim edilmlılerdir. 

mamııtır. J=>ariste düvunu un1un1ive Brükıel : 2 • IA.AJ 
Yeni bir tip haltne ifrağı ya· •. l . ... Renakı iplik fabrikalarında 11••--

pılmamıı ve yapılamamııtır. Hal- iŞ erı 
Parls 

çalııan 8000 fıçi pazartesi günü 

FİKİR 1\1 Ü SA BAK AS 1 

bukl, bu senelerden beri mevzu- 1 ( A.A. ) it· 
bah

•olur. D" U grev anına karar vermiılerdir • 
., uyünu mumlye idare mec-
Eğer her hangi bir i• müza- li 1 T" k h k Bu amele aldıkları ücretlerin yüz-

v ı ' ur iye ü ümetinin mayıs-
kere 1 çlnse o bahsin nazariyatı 1 1 de beı nispetinde artırmasını la-ta tesviyesi azımge en kupon be- tem ektedir. 
var mıdır. Yok it yapılacaksa o dellerinln karıılığını tamamen 
da baıkadır. ihyar ve düyunu umumiye mec· Garip bir protesto 

Bu itibarla yapılmayacak ıı· I d ld Cenevre. 1 - (A.A) isine te iye etmlt o uğunu orta-
lerl ne diye müzakere ediyoruz I Fransa orta elçisl serbect nıın-ya çıkaran..: bazı şayialara ceva-
Bu nokta ıayanı dikkat ve hay- ben beyan eylemektedir. takalar nıes•eleai hakkında bazı 
rettir. Bir tüccar olmalc: sıfatlle tahkirleri havi olarak terlJp edil-
bunları söylerim." l~fıhey İtilc1fında mit olan bir hfcviyenln İsviçre 
Zevcesini cerheden Şerif Belğrad : 2 - (A.A) gazetelerinde fntiıarından dolayı 

Lahey itillfının kat'i ıurette protestoda bulunınuıtur. 
Zevcesini cerh etmekle maz· '} 

nun bulunan Şerif Hüseylnin muha- hallini istihdaf eyleyecek olan 15 kişilik ta yf·~1 Si e berrber 
Parla konferansında Yugoılavya b ttı 

kenıeıine a~ır ceza mahkemesin- a hükumellnin Londra seferi Corlc 
de dün devam olunmuı ve muhte- Beruınont, 1 (A.A.) 

ve hariciye nazareti siyasi kıaım k 
lif ıahitler dinlenmi§tlr. Müddei Standard oil umpanyasına 
ta.rafından hey'eti haklmeye bir müdürü Fotiç temıiJ edeceklerdir. ait sarnıçlı bir ~apurdan alınan 
arzuhal verilmif bu arzıhalde ~..!!"~~~~.,..A..~-"·~to~tf!,~ bir telsizde Edgar f lconey romor· 
tarthtdden pederi taraf andan haki- ~ • körilnnn Port Arthua linıanınan 

• katı ketmetıneal için tahdit edil- ~ DIKKA T ! ~ cenubu ıarkiıtnde 13 kitiden mü-
diğlni ve maznun beract ettiği ~ .., rekkep tayfaaile birlikte battığı 
takti d k ~< Bazı adamların gazetemiz bildirilmektedir. 

r e endiıine 50 lira vad- tj • edl\di"l · ı namına öteye beriye müra- >."" F""ransız ba,,,,~·kili Paı·ı·ste 
tS nl ıöyliyordu. aleti cürmü ~ ~ ·i "'" teıkll d b fi caat ettikleri Abone kaydına farlı. :;ı (A.A.) 
e en ıçakla oapkanın cel- ... ~ ' bl lçln 

1 
_ 13 aavaotıklarınıhaberahyoruz. ~ M. Tardı·• aaat 23,15 te Lon-

yazı an muzekkereye ce- l u vap gelmemtıtir. ~ Bu gibi adam ardan fo- ~ dradan Partıe gelmtıtır. 
Muhakeme hey' ell celbi tetkik l"', toğrafh musaddak vesika ~ t•••••••••••••••••••••••••"' 

ve isttdanln bu ıafhada kabule- ~ sorulması, aksi takdirde po- ~ı • 23 Nisan : 
dilemiyeceline karar verdi v ~ lise verilmeleri rica olunur. ~~ 1 • 

müdetye lltldaıını müddell umuı:ı. ~i'J idaremiz bu huıueta bir me- ! «Çocuk Haftası» nın İ 
Uk makamına verdi~l takdirde ıuliyet kabul etmiyecektir. = ilk günüdür : 
ayrı bir dava açabileceflnl ıöyle- 1 8 dJ. ...'iW" ... ~~~oı;-.. ~ ••••••••••••••••••••••••• ...,. 

Türkiyenin en çahşkan genci 
kimdir; bunu ögrenmek istiyorut 

Mekteplerinde derslerine çok 

çalııan sınıflarında birinci ge

len gençler arasında bir müsa

baka açıyoruz : 

1 - Darülfünun ile Ali me

kteplere, liselere. tali mektep

lere ve ecnebi mekteplerine 

devam eden Türk çocuklarına 

ait olmak üzere, her mektepten 

üç hanım veya beyin reımi 

dercedilecektir. 

2 - Resimleri dercolunan· 

lar mektebin ıon sınıf talebeai 
olacaktır. 

3 - Bu ıene imtihanlarında 
birinci, ikinci. üçüncü derece

de ıınıfı terfi etmit olmaıı ıat

tar. 

4 - Her mektebin birinci· 

leri arasında kura çekilecek 

birinciye ( 100) ikinciye ( 50) 

üçüncüye ( 25) lira verilecek

tir. Diğer birincilere kur'a ile 
aıağıdakl hediyeler verilecek· 
tir. 

6 - Birinciler araıında w 
mine kur'a isabet eden genf 

929 - 930 ıeneıi ( Türkiyenlı1 

en çabıkan genci ) diye eJAıt 
olunacaktır. 

7 - 5 Şubattan itibareıı 

resimler dercolunacaktır. 

Hedi yelcrin1iz 

1 - Aıtyan terzihaneıf ndefl 

11marlama kostüm. 

2 - Cemil bey çorap f abtf" 
kaıından bir düzine ipekli ço" 

rap: 

3 - Hereke fabrikasında" 
3 metro kumaı : 

4 - Barutçu zade trilc0~J 
fabrikası mamulatından yi1

11111 

caket ve kazak. 

Diler hediyelerimiz ıubatıı1 
dile" 

15 inde mufa11alen ilan e 

cektir. 



a Şubat 
YARIN Sahife 3 

1 ' inhisar idaresi sigortalarına ait 
nasıl cereyan etmiştir? muameleler 

Poliste tayinler Mem'tehet haberleri --.~<-

~1erkez n1 c: n1urluldarı 
D • • l · J • İstanbul merkez memurluğuna Ün sıgorta n1es e esıne dair o an neşrıyatıınıza Edirne Hudut ıerkomlıeri Murat 

(Hezeyan) diyen sabık Konya valisi (Hüsnü) Beyin bey tayin edilnıiıtir. 
beyanatı etraf ın<laki tahkikatın1ız ! Ser komiserlikler 

TftUln lnhfıarlle iki ıeneden il yete mezun bulunan bu ,kum- Rtıo ıer komiıerUAlne Gireıon 
beri Pioıun emri altında bulunan panyalara karıı emnlyetalzllk ıer kom!ıerl Hurrem, Gireıon ser 
Milli sigortanın mediıi idare ııöıtermek caiz midir? Eler bu komlıerliğlrie Rize ıer komiseri 
azalılında bulunan ve ıon za- ıayanı emniyet delil ldiyıeler mehmet, Aydın ıer komlıerllline 
manlarda Milli rea11üranıın da hOkQmet bunların Türkiyede Ankara 2 No. ıer komiseri Sabri, 
mecliıl idare rlyaıetlne tayin çahımalarına naııl mi\ıaade Ankara ıer komiıerllllne Aydın 
olunan zahire tüccarlarından etmfıtlr. ıer komfıeri Ömer HulQıl Efen-
Konya valil esbakı Hüınü Beyin Yarın bir kaza vukuunda bu diler naklen tayin olunmuıtur. 
bir muharrlrimlze vakı olan beya- ıtrketlerin kepenklerini çekip Kırklareli ıer komiıerllline 
tını d6nkü nuıbamızda yazmııtak. atdeceklerine HDınü Bey neye bmir ıer komlıerl Cevat, lzınlr 
HGınil B.ln beyanatı veçhlle tıtlnaden kani olmuıtur? ••r komlıerllğine Kırklareli ıer 
böyle bir mes'elenln vakı oldu- Şu uzun uzadiye yaptıkları komiıeri Tahir efendiler naklen, 
ğunu itaret etmtıtlk. tetkike.ta bizde öğrenebilir miyiz? lıtanbul poliı müdüriyeti ikinci 

Bu meı' ele hakkında tetkl- Böyle teklifler vaki olduğu tet- ıuhe 5 numaralı taharri ıer 
katta bulunduk hazinenin zara- kikat icra edildiği halde hu bapta komlaerliline, lıtanbul 85 numa-
nna olan bu muamelenin ıu ıure- ittihaz edilmit olan kararda ralı ikinci komiıeri Halit efen-
tle~ cereyan ettiğini öğrendik. bunlardan neye bahsedilmedi? diler terfian tayin edilmlılerdlr. 

Mefıuh Reji idareıine alt Yakın vakitlerde mukavele- -
1 

k l"k]er 
·b 1 <İnci on1iser ı · ıiıortalar uzun zamandan beri nln. lr maddesinden dolayı Pi-

. l b l O l •Mıl yoıl i hı d Burıa ikinci komiıerliifne, ıtan u umum (ıabık sman ı - a n ıar i aresi arasında 
it) figorta tirketi tarafından yapıl- çıkan ihtilafı Piyoıun lehine Çanakkale ıabık ik!nci koınfıeri 
makta iken mütarekede Plyoıun hal için Hüınü Bey müdahale Muıtaf a Remzi efendi tayf n 
franıız f11ıal orduıu kumandanın- etmemlılermldir ? olunmuıtur. 
dan Reji müdürü Möıyö Vayile lkı] •eneye yakın bir zaman- Edirne ikinci komtaerllilne, 
hitaben aldıfı bir emir ile cebren danberi Piyosun emri altında İıtanbul 65 numaralı ikinci ko-
Onyonun eline geçmiı ıenede olan Milli sigortada aza olduk- mlaerl Bahaattın efendi naklolun-
d6rtynz bin lirayı mütecaviz ıi- ları ve yedi aydan bert de Milli muıtur. 

ıorta Gereli yeren bu müe11eıenin rea11firanıın meclisi idaresinde lıtanbul 
85 

numaralı ikinci 
ltl•rtnı ılgorta kumpanyalarının Ptyoıla beraber bulundukları halde komlıerllfine, 
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No. komiıe~ 

diler ıntıelleıelere yaptıkları aıbı Plyoıu ancak bir iki defa mı ıör- muavini Ali (Muzaffer efendı 
tenzlllt lcraıtle elinden almamaları müılerdir ? terfian, T ekirdai ikinci komller-
Jçln Pfoı ınezkOr ıtrketlerle (pool) Hezeyan defil aynı hakikat lfline, Edirne Kırklareli ıabık 
mukaveleleri aktederek .türlü olan bu mes'elelere Hüınn beyin ikinci koıniıert Dervif Hakkı 
dolaplar çevirerek kombinezon- cevap vermesi lazımdır ! efendi tayinedilmiıtlr. 
lar bularak geçen ıeneye kadar --,-------..~-------· _ 
ıayet •z b•r tenzıııtıa elinde tut- Meclis Roı· 
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muıtur. " 

İlişikli şirketler 
-·~-

hesaplarını ten1izliyecekler 
Harp içinde Hükdmetle ınii

naıebette bulunaı.ı ecnebi ıtrket
lerden bazılarına ait hesaplar 
taıfiye komlayonları tarafından 

tetkik edilmlıtir. 
Bunların bazı iUtiklikleri var

dır. Aradan uzun :ıeneler aıeçtlli 
halde hAlA maliyenin alacafı 
taaf iye edllmemittir. Hükümet 
burada vekilleri olup! ta henüz 
heeabını kapatmayan ıtrketlerf n 
vekillerine müracaat edecektir. 

Sehir telgraf ücretleri n1e-
~ . 
sarife tekabül etn1ıyorn1uş 

T eliraf idaresi bllha11a lıtan
buldakl ıehlr telirafları ücretle
rinin idare tarafından yapılan 
masraflarla tekabül etmedlll fik
rindedir. idare, latanbulda telefon 
teıiıatının mevcut bulunmaıını 
da nazarı dikkate almııtır. 

Filhakika lıtanbuldaki bazı 
teliraf merkezleri tehir teliraf
larından hiç bir menfaat temin 
etmiyorlar. yalnız ıehrlmlzde her 
tarafta bol telefon merkezleri ol
madılından kat'ı bir karar veri
lemiyor. 

Poıta ve telıarf umumi mii
dlrlyetl' henüz İstanbul telgraf 
idareılnln fikrini ıormamııtır. Bu 
huıuıta lıtanbulda tetkikat yapı
lacak ıayet ıehlr teliraflarının 
getirdikleri varidat masrafa t,eka
bül etmezıe bu huıuıta kat 1 bir 

karar verilecekti. 

Dansöz~ katili 
-+>t-o-iC• 

24 seneye mahkum oklu 
Adanada iki danıözfi öldüren 

Niyazi namında bir fadam afır 

ceza mahkemeılnde muhakemeıi 

nihayet bulmuı ve Niyazi 24 ıene 

atar hapıe mahk<Un olmuıtur • 

Şehir işleri 
Hal, Tiyatro, hamam ve de

ffnnen f nıa etmek iizere ıehre
manettnln bir Alman grublle yap

tıfı ltillfname yakında Cemi yeti 

belediyede müzakere edilecektir. 

Şehremaneti ıehir tiyatrosu bina
ıının naııl lnıa edllmeıi llzım 

geldlline dair Alman ırubuna 
bir muhtara vermiıUr. 

Cemiyeti belediye emanetin 
teklifini kabul ettikten sonra hal 

blnaıına ait PrC1je Alman ırubuna 
tevdi ~dilecek, projeler yapıldık

tan ıonra münakasa llln oluna
caktır. 

Bu yeni binaları inıa edecek 
olan alman arubun merkezi Mü
nlhtedir. Bu ılrketln tayaaautile 

Milnth beledlyeıl, tiyatro, hal ve 

ıaireılni aörmek (izere lıtanbul 

ıehremaneti erklnını Milnlhe da
vet etmlıtlr. Emanet, ılmdillk bu 
davete icabet etmtyecekttr. Ancak 

Avrupada bulunan ıehremlnl Mu

hiddin beyin Miinihe uirayarak 

bu binaları aörmeıl muhtemeldir. 
Tütün inhisar idareıile aktet

ttit muka velenamenln ıon mad
desi mucibince ıiıortacılar dalrei 
merkealyeılnde müteıekkel tarife 

-~--

Dün Viyanadan geldi 
Çantada 

- •t-o-4..- ------~------Q .... __________ "_ 

komla1onu nezcltnde tefebbnaatta 
bulunarak flatlan temtl etUrece
linl taahhndetUlt balde ıeçenler
de neırettlflmlz claıreı merkezl-

yeıinln 88 oumaralı zabıt ıuretlnin 
mOtallaıından anlaıılacağı üzere 
tlrketleri tehud ederek tenzilat 
icrasına mani olmuıtur. 

Ev•elkı &(ln ne•rettlliJ:ntz ıl
IOrtacılar dalrel merkmlyeıl re
~ l&nlıl M6ıy6 Dtdie Din Orben 
"'-Panyaıına 16nclertlcllll ra
po~ ela .. rahaten beyan olun
dutu Gzre Cnyonwa tahe kk'1m6· 
ne da1anamıran baza k\uppanya
lar l•çen sene klnunuıani de tn
tOn lnhlaanna mUracaat ederek 
ıerek tahriren Ye ıerek ıtf ah en 
bazı m<itallat ıerd ettikleri gibi 
beı Alman kumpanyaıından 
mürekkep bir ııurupta yüzde alt
mıı tenzlllt teklif etmiıtlr. 

Bu kumpanyalar Hnınn beyin 
16yledıtt aıbı yeni teıekkül etmlt 
ve hGkekmete yetmıı bet bin lira 
teminat vererek ite baılamı 
kumpanyalardan deflldtr. Bunlar
dan biri otuz ıeneye yakın bir 
samandan bert reji ldareılnln 
ılaortalarını yapmı1 olan lıtanbul 
umum_eııorta tlrketlerlnln lnhlıar 
ıdareılne yazmıı oldufu mektubu 
Ha.na beyefendi komlıyonun 
relıl ııf alile her halde okumuı
lardır dllerlerine ıelince bunla
rın teminat akçesi Ünyon gru
bunun teminatından fazla olauğu 
ıibl içlerinde bir aara yakın bir 
zamandan beri dünyanın muhte
lif memleketlerinde namuıkira
ne bir ıuretle çalıtınakta olanlar 
da vardır. 

Suret ve tarihi teıekkölü 
ticaret mildirlyetlnde mukaned 

o lan •e Tnrklyede icrayı faa-

Bir müddettenberi Viyanada 
bulunmakta olan B. M. Mecliıi 
Relıl Klzım Paıa dan ıehrl
mlze avdet etmlılerdlr. Paıa 
lıtanbulda, deniz, kara, pollı 
ve belediye müfrezeleri ile m(l
zlk ve ıehrlmlzln aıkeri ve mülki 
bilcümle erkanı taralından iltik
pal edll~ııur. 

Bir muharrlrlmize: 

- Tedavi edildim, tamamlle 
lktlıabı afiyet ettim. Vtyanada 
16ıterllen hüınü kabulden pek 
mütaha11lılm demlıtlr. 

Bir hafta tehrimlzde kalacak 
olan K.lzım Pata hazretleri 
Dolma Bahçe ıarayındaki da
irelerinde ikamet buyuracaklar
dır. 

&::azit & Q e G7? 

Hr pishaneden tahliye 
edilenler 

Adliye vekaletinin iı'arı üze
rine lıtanbul hapiıha 1 ne erinde 
on beı ıeneye ınahktirn Edı 
M h rneli 

e met Alı otlu Tab l h 
1 , ı n, ı u-
lı meı eleıinden altı 

•eneye 
mahktlm lnhlıar muh 

d .. R amminle-rln en eıit efendtl l 
, er e, ıaııp 

meı eleıinden yedi bu k 
hk iz çu &eneye 

ma tim mitli Fuat oğlu Muı
taf a, katilden on b 

eı •eneye 
mahktim Denizlili M h 
Hüıeynfn haıtalıklarıe trnbet oğlu 

j e eyyün 
etti inden cezaları affedil 1 

ve hapi~haneden tahliye e:l~ 
mlılerdir. 

Defterdarlıgın bı"r t . . 
aınımı 

Damaa kanunu tarif eylediil 
eıklle mutabık olmak - i 

uzere ptal muameleıl Yapılma-
1 k aulf o an evra-

ı mevkii muameleye vazetmek 
üzere kabul eden memuaların 
pulları mührile iptal etmeleri ta
mim olumnuıtur. 

Bir kedi çıktı 
Geçen &(in poıtahanede tuhaf 

bir hadiıe olmuıtur. Canlı bir · 
kedi kOtahyaya kadar ıönderll
mtıttr. 

KGtabya için hazırlanan çanta 
içine bir kedt alrer, çanta kapan
dıfı zaman kedi içeride kalır· 
kütahyada çanta açılınca içinde 
bir kedi bulundufu anlaııbr. Çan
tada aç kalatı hayvan bir çok 
mektupları parçalamııbr. ................. " .. __ 

Hariciye tayinleri 
Mtınhal Hukuk Mnıanrlıtt 

nıümeyylzllllne Anvera konıo• 
loıu Meınduh, Anvera ikinci ıınıf 
konıoloıluia 1 el daire 1 el ıube 
mGmeyylzi Süleyman, Cene•• 
k 1 h"'n• yat itleri tehakuk 
ançı ar •· • BatWD 

memurlarından Kuım, 
k l IDuavint Rafet beyin 
onıo oı 

mttaktir tahakkuk memurlufuna 

kılı rtne evrak madürlülG 
ita e ye an-
katlplerindeP Hasan Rıza, nı 

1 hal 2 et dair• 1 el ıube 2 c 
klttpllaltne Roma elçtllll 3 ~i 
klttbı Şakir Eınln beylerin tay n 
-. büyük elçlllil k&tlbi 8 

Berlln le Belarat elçilJfl 
NtaametUn baY b 
b k •--yetullah Cevat ey-
aı ltibl 1JJP ı 

1 b iti icra kıllnmııtır · erin ecaY 
~ . 

Vekalet emrıne 
Ankara, 2 

ıcızumu kat'lye blna-
GörüleD k kamı Celal 

en demir k6Y ayma 
mrine alınmııtır • bey vek&let e _ 

Sıhhat müdürl~ğu 
Ankara, 2 

Kaıtamoni ııhhat ve İçtimai 
Muavenet MQdürü Dr. Abdtılba
lim Bey ıınıf ve maaıı hazırlle 

Rize Sıhhat ve içtimai Muavenet 
MndarlOlüne naklen tayin kılm
mııtır. 

İngiliz lirası 
lnglllz llraıı bı>rıada 1033 

buçuk kuruıta açılrpıı ı 085,6 ku-
ruıta kapanmııbr • . 
Ramazan pidelerı noksan 

Eınanet mQfettlılerl tarafın-

ı teftlıat netlceılnde dan yapı an 
idelerinden bir çoklaRamazan P 

klan oldufu anlaıılmıı
rının no 

B id ler müıadere edilmtı 
dır. u P e 1 i k 
ve alakadarların tevziye er a-

rar laf tırılınııtır • . 
Galata ku]esı 

Galata kuleıine vakıt kGreıi 

1 "- cihetle bu kulenin konu aca •• 

' ' 
moka vem et ve metanet tepe• n n 

d 
' 

tetkik edilmeıine ve ereceı 

bazı tadilat lcraıına karar verll-

mlıtlr. 

Bu tadilat bir ay zarfında lk-
al olunacaktır. 

ın 1\tüskirat müdürü 
Müıklrat lnhlıarı umumi mü

dürO Aıım Bey tetklkatta bu-

l mak (ize re İzmire altmlıtlr. un • 
Ticaret kongresı 

Ticaret konıre:d bugün ikinci 

lçtlmaını aktedecektlr. Bu,cın
kü içtimada Sanayi erbabını 
tbtJyaçları da tetkik edllecekUr. 

Nurullah Esat B. 
Kambiyo itlerinin 11lahı için 

vaıl ıallhlyetle ŞehrimlZe gelen 
iktiıat mecllıi umumi kltibl 
Nurullah Eıat 8. dOn Beyoilu 

f d ki Bankaları tefttı tare ın a 
"etmlttir. 

Kaçak rakı kazanı 
T k ıda acem Alinin tiitün-op ap in 
dükk&nında dün hisar me· 

dl 1 1 tarafındanltaharriyat ya· murar 
l büyük bir rakı kazanı 

pı mıf, 

milıadere edilmittlr. 

Kız aleyhtarhğı 
İngiliz darülfünunların

da n1Ünakaşalar 
lnglltere darOlfOnunlannın er

kek talebeıl ara11nda kız talebe
nin mıktarını tahdit için bir 

ı hareket yüz göıtermtıttr. 
Tahdit ıalihlyetl talebe ce

miyetlerine verilmtıtlr. 
lngilterenin ve hatta cihanın 

en bGyOk darülfünunları olan 
kembrlç okıfort daro.lfünunların

da kadın aleyhtarları galebe 
Ça)mıı ve kızların mıktarı tahdit 
edllmifUUr. 

Fakat lakoçyada kızlar galebe 
çalmıtbr. Aberdln darülfünunu 
evrak talebe birllil relıl M. Har
klnı kızlar aleyhi•• uzun bir 
nutuk tradederek huliıaten de

ı 

mlıf,U ki 
• Kız taleber.ln zilini vazlf e 

ile aık arasında bocalıyor. Miihlm 

bir fenni mea' ele ile meıauJ oldu

tum eınada ön ııradakl kızlar 
tarafından levanta ve pudra ko
kuları burnuma gelerek asabımı 
tahrik ediyor ,. 

Son saat aleyhine dava 
Mahkemede ı6yledllf bir ı6zü 

· ıahıa hakaret tellkkı ederek 
Son ıaat meı'ul mGdürG Selim 
Ragıp Bey aleyhine mf\derrlı 
Cevdet Ferit Bey tuafından 
lkaıne edilen dayaya dün ikinci 
cezada baılanılmıı iıe de müddei 
mahkemede lıpatı }vGcut etme
diitnden davanın ıukutuna karar 
vorilmııur. 

Gayrı mübadilJere tevziat 
Cayn mubadlllere tevziat ko

miıyonu bu günden itibaren all
kadarlara tevziat& baılayacaktır. 



Birinci devre sonunda 
ne haldedir BÜYC(:Ü 

İrak - Hicaz Filistin mes'clesi 
Dün birinci küme takımle.rı

nın bir inci devrede aldıkları 
vaz.'iyetl yazmııtık, Bu günde 
ikinci küme takımlarının derece
lerini yazıyoruz. 

·~-
J..011dradarı yazılıyor ; 'I'ahkik kon1isyonu raporu 

Hudut mQnazeatının men'i, iki 
memleket araıındakl münasebata 
bGyük tesir eden yafmagerlik ve 
katil va'ki.larının izalesi için teda
birl lazlme ittihazı . maksadlle 
lrak kralı Faysel ile Hicaz ve ne· 
clt Kralı lbniasilut arasında .. Sefet" 
mevkttnde vuku bulacak mllaka· 
ta İngiliz gazeteleri büyük hır 
ehemmiyet atfediyorlar. 

l~n1niyetli bir ku yun1cu 
Kalıirede.n ya:ılıyor: 

Zengin bir aile hanımı sokak· 
ta 800 İngiliz lirası kıymetinde. 
bir pırlanta madnlyon zayi etmiı
tir. Kasrıddubara mahallesinde 
ıeçen bir hizmetçi kadın bunu 
bulmuı ve satmak için Babıuari
ye mahalleıincie bir ... kuyumcuya 
müracaat etmivtır. 

Pek emin olan kuyumcu fakir 
bir kadının d inde bulunan bu 
kıymettar mücevheı in çalınmıı 
olması ihtin.ollni düıünerek bir 
hile tertlb etmif ve bunun taklit 
olduğunu ve ancak yüz yirmi ku .. 
ruı edeceilnl ı~ylemlıtir. 

Madalyonun değerinden ha
berdar olmayan kadın bu teklifi 
kabul etmlf, bunun ijstüne fku
yumcu pollıe haber vermittlr. 

Polis tahkikat icrasile madal
yonu:ı sahibini bularak teslim 
eylemtı ve hanım bulan hizmetçi 
kadına on lira vermittir. 

Güzel bir karar 
ls1'cnduiyede11 bitcliriliyor: 

lıkenderlyede Birinci Fuat ve 
Allenbi sokaklarındaki izdihamın 
çoklufu yüzünden gelip geçmek· 
teki mütkülatı nazarı dikkate 
alan belediye dalreıi mezk\ır 

caddelerden, kalabalık zamanlar
da otomobil, araba gibi feylerin 
geçmesini men' etmfttir. 

Kuvevt en1iri Necit 
"' karargahında 

Kuueylterı ya:ılıyor: 

Kuveyt emiri Şeyh Ahmet 
Cabir yakında Neclt ordusu ka
rargahınv gidecek Kral İbnfsafi 

ut ile mül9kat edecektir. 

Yeni Ka ynıakamlar 
Ankara 2, 

Londrada~ bildirildiğine göre 

Filiıtlnden avdet eden tahkikat 
komisyonu, Araplarla Yahudiler 

arasında vuku bulan kanlı veka
yiln espabınden bahseden rapo
runu hazırlamııtır. 

lıtikpalde bu gibi ahvalin hu
dusuna mani tedabirden bahse
decek olan ikinci raporu ihzara 

baılamııtır. Komisyon icabieder
ıe Londrada bulunan bazı Ftliı
tinli\erl dinleyecekUr. 

Raporların ıubatın avahirin
de Parlimentcya taktim olunması 
mOmkün görülmektedir. 

İran hükuıneti İngiliz t elsiz 
istaS)«>nlarını tese1lün1 etti 

'J'aluwıtlrm iş' ur o/11111ıyor: 

H e rbi umumi ESnasındn İngi
lizlerin Baera körfezi sahilinde 
tesis ettikleri bütün telsiz telgraf 

istasyonlarını İngiltere bila be

del lran hükümellne devr~tmlş
Ur. İran , Almanya Ve Fransaya 

telsiz tahsil etmek üzre gönder

diği talebenin avdetine kadar 
kalmak şartile bu iatnıyonlar

daki İngiliz memurlarını f pka 
etmitlir. 

lrak İngiliz fevkalade 
konıiseri 

JJaauattm1 bildiriliyor: 
Hicaz ve Necil krala İbnissüut 

ile Irak kralı Faysal arasında 

vukubulacak mülak~t esnasında 
Irak f evkal&.de İngiliz komiseri 
SirFrenclz Henfriz(de hazır bulu· 
nacaktır. 

Fransanın yeni 'l'ahran 
Sefiri 

Jluulltiu ya:ılıyor: 

Pranıa hüktimetl, Çine naklo
lunan Möıyö Vildenin yerine tah
ran sefaretine Möıyö Mograyı 

tayin etmlttlr. Yeni Sef lr bir ci
hetten Fransa ve Suriye diier 
taraftan İran arasında baılamıı 
olan ticaret muahedeıl müzake-
ratını ikmal edecektir. 

Süleymanlye: 5 oyunda 4 ga
libiyet 1 maflubiyet almııtı. 14 
gol atmıı 7 ıol yeıntı 13 puanla 
birinci. 

Üsküdar. 5 oyund?I. 3 galibi
yet 5 matlublyet 2 b erAberllk 
almııtır. Attığı goller 12 yedik
leri 7, 13 puanla ikinci. 

Altınordu Hilal 5 oyunda 2 

galibiyet 2 ınailubiyet ı beraber
lik almıttır. Attı§ı ıoller 18 yedi
ği l 4 , 1 O puvanla üçüncü. 

Kaaımpata lytp 5 oyunda 1 
galibiyet 2 mağlubiyet 2 beraber
lik luızanmıf 1 O gol atmıı ı 4 gol 
yemtı 9 puanla dardüncU. 

Beylerbeği: ı> oyunda 1 galibiyet 
4 mağlubiyet 5 beraberlik kazan
mıı 2g<>l atmıt 15 gol yemit 7 pu· 
anla beıinci. 

T opkapı Kuınkapı ı galibiyet 
3 mailubtyet 1 beraberlik almıo
tır. 10 gol atmıı 11 gol yemlı G 
puanla altıncı. 

Süleymaniye ile Üıküdarın pu
anları aynı olduğu halde Snley
manlye fazla gol attığı içtn 
l inci olmuıtur. 

Altınordu ~ulubu tarafından 
bir (Pinpon ) Turnuvssı tertib 

edllmlttir. Bu turnuvaya İatanbuluu 
en iyi ( pin,pon) oynayanları bu 
turnuvaya dahil olınuıtur. Miba· 
bakalara herkes kaydolabllir. 

Mahkemelerde 
--4i-o-( <- -

Polisler dayak n11 atnuş 
Mecra tamlt'ciıi Mehmet aia 

bir gün akıaraydft eıkl hlkimler
deo birinin evine çalıımaya gider. 
İtini bitirdikten .ıonra parasını 

alarak avdet eder. fakat Mehmet 
ağa hakimin evinden çıktıktan 

A vrupanın en büyük kan
sere karşı n1ücadele 

111erkezi 

Raif beylerin apartımanında ı 
toplanmııtık. Dııarıda karayel 
fırtınası bir kasırga kadar oğul
lu yapıyordu. Kar, inci taneleri 
gibi camları çıtırdatarak seıU 
sesli yağıyordu. Odanın 11cak 
havaaı vQcudumuzu ısıtırken 
ıöminenin kırmızı, cazip man
zara11 da ııcak bir b11ğu gibi 
aö&ierinden içimize, ılık ılık 
akıyordu. Bir aralık hiç ko· 
nuıacak ıöz kalmamıı aibl 
hepimiz ıusmuıtuk. Her kese 
bir gevezelik gelmiftl. Köıedekl 
ıezlonkta o gece tanııtılımız 
yaılı bir davetli oturuyordu. İki 
üç dakikadır iiıtümnze çöken 
ağırlıfı gidermek arzuslle yerinde 
kımıldandı , doğruldu. Buruıuk 
ve zaif çehresinde hafif tebusüm 
çizgileri pey dalandı kayboldu. 
Ellerini oğuı tur arak : 

- Çocuklar, dedi. Bari size 
tatlı ve meraklı bir m acera anla
tayım da dinleyin. Neredeyse 
afyon yutmuı çinliler gibi oldu
fumuz yerde uyuyup kalaca~ız .• 
Mecllıteki kadınlar, müteceaalı 

mahlüklar sade kulak kesildi .. 
Hepimizde bir m eral< ve alAka 
uyanmııtı. 

- Sizi dinliyoruz dedik. 
- Zahide ile nasıl evlendi-

ğim izi anlatacağım .. • İzdivacımı
zın hikayesi o kadar hoıtur ki ..• 

KarıA öteden atıldı: 
- Hiç konuıacak ıey kalma

dı galiba .• Meıhur ate sözünü 
bilmezmiıin. ! 

Zahide hanımefendi ıözünü 

daha tamamlamadan &ergQzeıtl 
dinlemeAe baılamııtık. 

- Yirmi ıene evv~lki latan
bul.. Sarı güzelde büyük bir ko
nak. . Hergün sırma ko§umlu, 
arap kadınları koıulu konak ara
balarının ıakır, ıakır geçtiği ge
n i§ blr ıokak .• Bir az ileride kü· 
çük, miltevazı bir ev •• Dekor bu. 

Büyük konakta 
1 

oturanlar: 
Banmusa hip zadeler. . Yani o 
zaman sadece bir komıum olan 
kaYım ve aileıi, Küçük evde 
ben ve ailem. 

Gençtim, ve güzelceydim. 
Şimdi de güzelim ya ... 

Babam tahsilimi ikmal ettir
meden öldüğü için küçük yaıta 
hayatımı kazanmağa mecbur 
olmuıtum. Baba dostlarından 
birinin Ucarethaneılnde çalııı
yordum. O zaman büyük mağa
zalarda çalııanların muhaıtpllk, 

Behsini :aymakamlığına Plü
mür kaymakamı Yusuf 2.iya Plü
mür kayma.kar.ılığına Kula kay
makamı Ahmet, Demlrk~y kay-

ıonrabet dakika kadar geçer aıaE& 
inen çocuklardan blrlıl taılıkta 
aııh olan bir pardüıilnün yerin
de yeller eıttğlnl görerek karako
la müracaat eder. Mehmet aAayı 
karakola getirirler Bir ıeyden 
haberi olmadı~ını söyleyince po
llılerce Ahmet muharrem ve Meh
met efendtler tarafından ayakla
rına bl r kova su dökülmek ıure
Ule dayak atılır . Mehmet a i a da-

Strasborg 26 Kanunsani yaiın teslrile 12 gün çalıımaz 
Cenubi Almanya gazete!crl ayakları tiımtı b ir halde evinde· 

veznedarlık, tahsildarlık filan 
gibi cicili bicili unvanları yoktu. 
Hem defter tutardım , hem ahı, 

Vlyanadaki meıhur ilmi nebatat yatmala mecbur olur. Bu Mehmet 
/ 

verişe bal<ardım , heın de para 
tahsil ederdim. Ama adım 
çırak idi. 

da beni sevdiğini anlamıttmJ . .Nf· 
hayet alev ıaçağı sardı. ve it rı.h· 
metli anneme kadar aksetti. sır 
gün ümitsiz bir halde çekine çe· 
kine Zahideyi tıtemek için 

ıörücü altmiı. Babıallde 1111e· 
dihümayun hulefaaından bir beye 
ıöz kestik diye Zahideyi yanın• 
çıkarmamıılar bile.Günden güne 
sararıp soluyordum. Z.hldefl 
de hep elinde mendille kafi• 
arkaeında görflyordum. Belli ld 
o da iztirap içindeydi. Nihayet 
annem bazı tanıdıklarının tarar• 
üzerine keıkln bir büyücüye mor 
acaata karar vermlf. 

Sağlık verdikleri büyücüye 
gltmit·· Adam. bir benim, bir de 
Zp hidenin foto§rafını istemli· 
Kızı verecekleri katibin de adre· 
ılni öjrenip bana bildirin demlt· 
Benim fotofrafım kolay . • Vavalh 
anneciğim, Zahidenln resmini ve 
varacağı adamın adresini elde 
etmek için neler çekmff •• neler·· 
Velhasıl büyü yapılmıı • Aradan 
on bet gün geçmem itli •. Annentf 
Musanlpzadelerden çağırdılar. Sa· 
atlerce konakta kaldı. : Meraktan 
çatlıyaçaktım. Eve döndiliü znmaP 
ıevinç •. heyecan .. hayret .• hiddet .. 
ve buna benzer bütfln hisler sanki 
ma~deleımit te çehresini kaplamıt 
gibi. Ne gülüyor, ne hiddet edlyorı 
ve ne de ağlıyota benziyordu . 

Boynuma sarıldı. Kızı verdi· 
ler .•. d~di· Şaıırdım.Naaıl oldu 
da muvafakat ettiler diye hat· 
kırdım.. sebebini ıana ıöyllye· 
mem .• Çünkii annenim •• Bir as 
çıthlltıklarına göre itin içinde bir 
rezalet ver •• Sebep bul'lkin ben 
gene kerameti yapdırdığım bü· 
ytıden biliyorum dedi, •.• 

Bir müddet ıonra evlendik·· 
İkimiz de merakta idik; Naııl bit 
tılısım, bu imkinıız ideali hakJ· 
kat yapmııtı. Bunu belki öğre· 
nlriz ümidile blr gün büyücünün 
evine gittik. SaadeUmizden ıfıi• 
harlı bir ıevfnç duyan ihtiyari 
yalvardık: Ne yaptın?. Nasıl yap· 
tın? anlat diye. ikimize de sırrın• 
söylemi yeceğimize yemin verdfr" 

dikten sonra bizi ıizli bir kapıda' 
küçük bir atelyeye götürdn. Bıı" 
rada gördüklerimiz : Tahta bl' 
masanın üstünde fotograflarınt•• 
zın kesik olarak yalınız baılart•' 
Duvarda iki yarı çıplak vücudıJfl 
bir b l:-inin kolları arasında kat' 
kalem He agrandlıman yapılrıı1f 
tablosu.... Bu iki yarı çıplak ~o· 
cut: Zahide ve ben •. 

makamlığına Hukuk Faknlteal 
mezunlarından ve Pınarhfaar na
hiyeıi müdürü Kemal beylerin 
nakil ve tayinleri tensip edflmlıllr. 

-->~<· -

Behçet 13. Ankaraya ğitti 
Tütün inhisarı umum müdürü 

Behçet hey davet üzerine dün 

Ankaraya gitmııtlr. İnhisar ida· 
resinin yeni ıene butçesinden 

müteha1111ı profeıör (Gustave ağanın iddiasıdır Mahkemeye 
maznun sıfaUle gelen poltıı efen· 

Klein) in 1. G . Farbelndustale d diler dayak hadfıesin en ma1ü.-
Aktlengeıellıchft"Bayer- Melster- matları olmadığını ve polis Ah-
Lucluı" namile maruf kuvvetli b l d x. mel Ef. de mezun u un u5 unu 

boya trostunun davetine icabet.. ıöyledl, 
ederek mezkılr troıtün Ludvvlg- İkinci ceza mahkemeıi müd-
ıchafen de teala etliği kanser deli umumi beyin talebi muctbin-

tahariyatı enstitüıünii idare ce bu davayı ruyet etmeği ıalahi· 
etmeğl kabul etmiıtir. Bu enes- yeti haricinde görerek evrakın 

alır ceza mahkeıneılne gönderll-

Gelelim Zahideye . • Atlı, ıanlı 
büyük bir ailenin biricik kızıydı . 
Hani, ıakıılar içinde, loş salon· 
ları, :ılyasız koridorları ve oda· 
le rı süsliyen ıarı yapraklı, zarif 
çiçekli ortancalar vardır. itte 
tıpkı onlar gibi ıolgun bir güzeldi. 
Şimdi o güzellikten eıer kal
madı ya .• 

Bazı sabah itime giderken ba-

Evet bi:ıim resmimiz, kartıd' 
bir fotoğraf makinesi.. maıan1" 
üstünde bu büyük tablonun tot0

' 1 
ğrafla çekllmiı bir kopyası. y,.ıı 
bizim o vaziyetteki portremiz· V, 
masanın kenarındaki kaııt1•'111 

en üstünde karımın sabık talfb
1
' 

nln memuriyet ve ev adreıf. 
Muamayı halletmiıtik. lhth''' 

büyücü, nurani nurani güldLi· · ,.,ı 
- Çocuklar. Kendim nte• 1 

olamadım. On ıenedtr baıkal•''11ı1 
ta}'anı dikkat derecede tasarruf 

edilmesine ve hükumete verilen va

rlbatın 30 milyona çıkartılmasına 
karar Yerildlll ıöylenllmektedir. 

Japonyanın Ankara sefiri 
Japonya HükO.meU larllf ından 

Ankara &ef aretfne tayin edilen 
Japonyanın Bren Sefiri Nıaa voro 

Y otida bu hafta lçindl,,.~ehr.lmlze 
gelecek ve doğruca Ank~raya 
ıicierek ttimatnameılni takdim 

odecektlr. 

Utü Avrupadaki kansere kartı meılne karar verdi. 
mücadele merkezlerinin en bil- __ _, - -----
yilğü olmağa namz~ttir. Profe- Kadastroda sui istin1al 
ıör Klein Vlyana'da nebatatın Ankara, 2 (Telefon) 
kanıerile İnsanların kanseri Kadastro umum müdürlüğünde 
arasındaki münasebet hakkında Llr ıullıthnal meydana. çıkmıttır. 
çok mühim bir nutuk trad etmiı- Müdüriyete alt dlr kııım def-

tir. Profesör. Klein'nin Ludvvig· terlerin teclit ve tamiri için li.zım 
achafen enstitüsünün idaresini olan bez üzerinde daire memur-
kahul etmeıi Alman mehafilindel farından Nafiz beye tevdi edilen 
büyük ümitler uyandırmııtır. P-uılada 4 00 metre çalmak suretile 

cıG.md~rilmişlin> ıuiil ~nl yapıldıiı ıablt olmuıtur, 

zı akıam itimden dönerken ya 
ltıı.pının aralığında y~hut ta arka 
pencerenin kafesi aralanmıt çer
çeveleri içinde onu bir büst gibi 
ancak Yarı beline kadar görürdüm 
o zaman için bu kadarcık bir gö-
rüı ne büyük bir temaıa zevkı 
idi yarabbi!. Yavaı yavaı onu 
ıedif lml hl11etıne~e baılamııtım. 
Zaten o devirde doğan ıevgilerin 
ebeat göz ~teııadüflerl betili pen
cere kafesleri idi. Git gide onun 

tat 
temin ettiğim saadetlerin dl' 
haz.zile yaııyorum. Siz de eb' ,, 
yen bahtiyar olunuz ve ara 

11 
.. 

"'"' ihtiyar büyücüyü hatırl•Y1 

dedi. dı1' 
Daha cümle tamamları111"' ,.. 

bir kadın sesi ve kahkah•'
1 

' 

lonu çınlattı : ıı Je 
- İli.hl Tevfik •. Nered~,_)1,. 

uydururaun bu efsaneleri·· 1 ,..,. 
dün gece Melih alarda ""''

1

e,ıııl• 
latmııtın iı:dtvacımızın hl~~~·et 

A, Jt, ~ 
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YARIN 

BEKTAŞİLİK-SÜNNİLİK 
ŞİİLİK VE FARKLARI ! .. 

, ........ ~ ............ ~ ... ,\ Çinde dehşetli kıtlık var 2 mily.on 
J L ... :.:~~:.~:::~::: ..... !\ adamın hayatı tehlikededır 

Kız yüzünden Birinci sahifeden devam Bu ıene de ölecekleri mu
hakkak olan iki milyondan fazla 

~·
Kavga etn1işler ve bir 

Hüküm süren, sıfırdan aıağı 
kırk dereceyi bulan kıı ve soğuk
larda ınıanları mahvetmemek 
için açlık ile güya müsabakaya 

biçareyi kurtarmak ümidi, ma
attee11üf pek zalftlr, çünkü 

yiyecek tedarik ve celbi mad
deten lmklnıızdır. 

........ ~ .......... ~ ........ ~ 
ARABİ, FARSİ, ECNEBİ ESERLERİN TETKİ-
KİNE MÜSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA 

birlerinin başını yarn1ışlar 

~~~~~~-10-~,~~~~~ 
1 - ( Anaarın ) re'yidlr ki: 

Dtnt lılAma nuaret eden, Emaret 
•e hlllfete mibtahak olmak 
kaidesini eaaı lttthaz ederek: 

\ ki: ( (lçe ayrılan bu Partilerin bir 
danealne naııl icmal ilmmet de
nir? Halbuki Peygamberin vasl
:yeU meydanda dururken bu vaıl
yeU dlnlemlyenler ve bu vaılyetl 
keneli menfaatlerine mugayir gö
rerek yapılmamasına uğraıanlar 
Partiıl ( naııl bütün lalam ümme
U) namına söz söyliyor? ve bun
lann ( Halife ) intihabına ne kıy
meti vardır? 

Niıantaıında ~özüm apartı
manı kapıcıaı Ahmet Hakkı 
efendilerle, Nipntapnda oturan 
Faruk Şevket efendi araımda 

~bir kız meı'eleılnden ka•ga çık
mıı bir birlerinin kaf alannı yar

ıtrlımtıtlr · 
İhtiyarlar kırk senedenberl on 

dereceden fazla soğuk görmedik
lerini ıöyllyorlar. Hayatlarını kur
tannak için ylyece~e, donmamak 
için de mahrukata muhtaç olan 
milyonlarca halk, müthiı lztlrap
lar içinde telef olup gitmiılerdir. 
Ne yiyecek bir lokma ekmek, ne 
ılyecek bir elblae ve ne de ısın· 
mak için bir afaç parçaıı bula-

Binaenaleyh dahtlt mücade
llt bertaraf olup dal aralArmda 
ve V ayhehrl vadlılnde hiç ol
mazıa bir milyon hektarlık 

• - Bu dine, kaballl (Arap) 
bizJm kılıçlarımız aayeainde bo
JUn eldi. Emaret bizim hak
kımızdır." 

Dediler, ve kendi relıleri 
olan ( Sadibni Vbblde) (R.A.) 
hazretlerine biat etmek istediler. 

2 -Cumhur ıahabenin re'yt
dlr, ki : Onlar bu bapta meaa
llhi nınmell rüyet için lazım 
olan kudret ve kif ayete hasrı 
nazar ettiler. 

( Kureyt ) kabilesi hep kabaill 
Arabın ıeırefl ve en kuvvetlisi ve 
nufuzluıu olup ReıuUlekremin 
( Kureyt )t olmaıı dahi onlarca 
blr meziyeti mahsuıa olduAuna 
lllebnı, onların içinden efdal olan 
&alı lnUbab etmek re'yinde idiler. 

a - Haılmilerin re'yfdir, ki: 

Onlar kuvvet ve karabete 
(akrabalığa)itibar ederek, 
« Beni Haşim kabilesi ku
reyşin eşrefi ve Resuli 
Ekremin yakın akrabası 
olmakla, (Halifenin Haşi
mi olması ) Jazınıdır! » 

Dediler ve, (Ali) ibni ehi Talip 
(R. A.) a biat etmek iıtediler.,, 

Görüliyorki; 
HazreU Peyfamberln vefa

tından aonra halk Gçe ayrılmıı: 

1 - Anılr, yani Peygambe
rin (Mekkeden) ( Medlneye ) kaç
tılı zaman (Medinede) ona yardım
edenler. 

2 - (Kuren) kabileılnln (Ali 
Haıtm) kıamı, yıınt Hazreti (Mu
"-nımed)ln akrabaları ve onların 
'-"-ftarları. . 

b .ta - Kureytln dlaer kıımı E
ufy lctr, Ômer, O.man, ve Ebu 

ın an) lu11JDlan. 

Şı- burada ilave edip r diyor 

mıılardır. 

Eier Halife tayini inlihapla 
olması lazım ıdı,e neden Ebu Be
kir öldü~ü zaman ( Ebubekirln ) 
tayin ettiği ( Ömer ) Halife oldu? 
ve ( ömerin tayin ettiği) (Osman) 
Halk tarafından inlihabedilmedl. 

Hazreti (Muhammed) in vefat 
ve vasiyaU meselesini ehli sünne
tin hiç bir kitabı reddedemiyor. 
Şifalj ıerlf ve ıahibilbuhari sara
haten diyorlar ki : 

Peygamber vefatından evvel 
dedi ki, ıize ,bir vasiyetname ya
U.yım. Benden sonra delalete 
düımeyeainiz ! Ömer : 

- Bize lazım degildir! Diye
rek mani oldu. Tabii dir ki, bu 
vasiyetname anın menfaatine mu
ğayir idi. 

Hatta (Ömer) Peygamberin 
vefatından sonra biltün ansarın 
ve Haıimilerin re'yi hilafına 
olarak Ebu Bekiri halife naabettl. 

Cevdet Paıa bu huıusla ıöyle 
yazıyor: 

(Ebu Bekirl111ddlk ) ( R.A ) 
Hazretleri ( ta ) hicri ıeneıl 
Cemazlyelahtrlnln yediıinde ha.ta 
lanmıp onbeı gün meıcldl ıerlfe 
çıkamadı. Ve imameti (Ömerül
faruka) havale buyurdu. Hilafete 
dahi onu münaıip gördü. iptida 
(Abdurrahman bini Avf) (R.A) 
Hazretlerini çagırdı: 

- Ômerln Hlli.fett hakkında 
ne derıln? diye .,rdu. o da : 

Çantasını kapmışlar 
Beyollunda Boğazkesen cad

deılnden ıeçen Ruı tabaımdan 
madam Elfzln üzerine bir 14hıı 
atılarak elindeki çantaıile 40 
lirasını ve bir altın ıaatını ko
pararak kaçmııtır. 

Başını yarn1ış 
Hasköyde Artin ile çiğercl 

Sadık birbirlerile kavgaya tutuı
muılar, bunlardan Sadık ArUnln 
üzerine bıçakla hücum elmlı ba
tini yarmııtır .ı 

Esrar bulunmuş 
Pangaltıda V abram ahbarın 

kahvesinde esrar satıldığı zabıta
ca haber alınarak, taharrlyat 
yapılmıı, esrar bulunınuıtur. 

Tramvaya ters asılmış 
Samatyada oturan Haralam

bo bir tramvaya asılmıı fakat 
aııldığı taraf mukabil taraftan 

tramvay gelen cihet olduğundan 
bir az ıonra iki tramvay arasında 
kalmııtır. 

timi tadil içindir. lı kendi baıına 
kaldılı halde, hiddet ve ıtddet 
gibi hallerden vaz geçer ilh •. 

Badehu Oıman (R.A) Hazret
lerini çaiırdı ve Hazreti ômerl 
ondan ıord,a. o da: 

- içi dııınclan aladır. Ve içi
mizde onun nazın yoktur. Dtye 
cevap verdi .• Ve llh •.. 

Sonra ( Talha ) (R.A) hazret
leri içeri girdi [ anlaıılıyor tabii · • 
Ebu Bekir davet etmeden giri-

yor!] 
Sen ( ômeri ) veliaht mi et· 

ı.. '! sen varken onun halka naııl 
mu, 'ttele ettlAlni gördGn. Yalnız 
kaldıtı halde ne yapmaz • • ılh • • 

miyorlar. Parası olanlar da aynı 
haldedirler, onkat fazla verilse 
bile bir avuç kömür bulmak 

imkanı yoktur. 
Heyeti tahkikiye diyor ki: 

On köyde çatısı ve tavanı 

mevcut bir tek oda bulabildik. 
biltün çatıların ısınmak için yıkı
lıp yakıldıfını gördük, çünkü 
bunlardan baıka yakacak bir ıey 

yoktur. 
Bu aç ve muhtaç halkın 

musibet ve fellketlerlnl orada 

bulunan ceneral Fang y ohenı
:,angın üç yüz bin kitilik ordusu 
kat kat arttırmııtır.:Onların da bu 
halk ıaıeye mecbur tutulmuıtur · 

Sekiz yüz nufuslu bir köye bir 
ıktar ekmek götürmilf idik. Üç 

m " 
danberl ekmek yüzü germeyen 

;~mek için ot ve ağaç kökü tblle 
bulamayan, açlıktan ürküne bi-

lskelet haline gelmlı, bitap 
rer ldill 
halkın arasında ekmek ge 

haberi yayıldığı zaman çoluk ço
cuk, genç ihtiyar, erkek ve kadın 
aç kurt sürülerinin koyuna aal
dırdılı aıbı Gstnmnze ,.Jdırmıt 

h f--• ·-·""" muhalefeUne aıu a l&lar.....---
ratmen ekmekleri yaiaıa etmlt-

lerdlr. h 11 
Bu yürekler parçalayan a n 

b 1927 senesi baharından 
ıebe 1 k d 
1929 senesi ıon baharına a ar 

1 k " "nden mahıuben 
kurak ı yuzu im 

k an o ayüzde seksen bet no 1 

Üç yüz bin kiıtlik bir ordu-
ıına t -
nun laıesl yekdnü inzimam elim; 
ıidlr. Bunlar da halkın e n e 

1 
.n-'ı ylyeceit almıı bl· bu unan cau. 

ttrmlılerdlr. 

arazinin lıklnı için teılaat vQcu
da getirllmeıl imkanının huıu

liinekadar bu halk açlıiın tehdidi 
altında kalacaktır. 

Bu tehlikeye maruz olan 
yalnız Sanıi eyaleti delildir. 

Takıu eyaletinin fellkeU ondan 
aıağı değildir. Ancak bu eyalete 

yaya olarak gitmekten baıka 

bir muvaselet vaııtaıı olma
dıiından heyeti tahklklye oraya 
gldememlıtlr. 

Postaneden pul alayım 
derken 

Ptncancılarda çuha taciri Levl 
efendi dün poıtaneden pul alırken 

cebinden bir yankeılcl 1 O Uraıını 
çarpmııtır. 

Denizden çıkarılan 
Geçen pazar g(in6 akfAml 

Beykozda amerikan lıtandart ovtl 

gaz kumpanyaıımn doklannda 

çalııan ameleden Caferin deııtse 
düıerek kaybolduiu haber alın

dığından Beykoz poltı merkaln• 
telefonla haber yerflmlıtlr. 

Beykoz pollılerl tabarrlpt 

yaparak vapur lıkeleılnln albnda 

Caferln nap belediye talabeUnce 
muayene edllmlt Gzerınde yara 

ve bere ,artlmemiftir. Eababl 
anlaııbnak Gzere morıa pnde
rilmtıur. 

·····························= • • 1 Hacı Arif zade ! • • • • ! İsmail Hakkı İ 
1 : 
• Tayyare biletleri ve • • • 1 umum gazeteler bayii 1 
1 Ça11lkapı N. 68 1 • • •••••••••••••••••••••••••• -

11 lıtedlilnden alldır. Fa
kat, biraz ılddell vardır.,, dedikte: 

- Onun tlddetl benim rlkka- (Devamı var) 

mi ki Maarif Nazırı lzmlr 
k k kapııının•çabndıfı ltldll-

den so a • 
" h iz bu gelen hizmetçi oladl fUP es 

lımall canbulat, aaruhan meb'uıu 
Abıdın,Erzurum meb'uıuJ. Rüıtn 
P•ta ve Eaktpblr meb'uıu mira
lay Arif Beylerin reılmlerl vardı, 
birde aabık Maarif nazırı Şükril- ..ı 
nGn .• Aman yarabbi ŞGkrii ve . 
miralay Arif beylerin ele geçtik
leri anlaıda1ordu. Kemal B. bQ
tlbı Gmttlerl bir anda kırılıp 16-
nlYeren adamlara danmn1ta. 
Eter bu haber dofru lıe her ıey
lerln aıeydana çıkacafınaJ aıla 
ıGphe edllmdzdi. Şükrü ve mira
lay Arif ötedenberl bu mnthıı 
meıeleyl üzerlerine alan adam
lardı. Gazete Kemal beyin elin
den ııyrılıp düımüıtll. 

Tefrika numarası: 3 

Kom ileci adam biraz hafifler 1 
atbı olmuttu. Hemen aiylnlp 
yaıahaneılne ıttu. ZtyareUne 

ıelen bazı ltlccarlarla ı«>rilıtü. 1 
Akıam beri tekrar e"f'lne d6n
dG, akpm ıazetelertnde de eıaılı 
blrteJ yoktu. Herıeyln erteıl pa
zar aababı anlaıılacalı ıüpheslz
dt. Fakat o Cumarteıi gecesini de 

aynı pencerenin önünde geçlrmlı 
metreıile bir kelime konuımadan 

ıabahlamııtı. Haziranın yirminci 
pazar ıabahı hertaraf ıia içinde idi. 

Madam Elenl efendinin çayını 
narılleılnl ıetlrdlll zaman, onu 

UJkuıuz 'Ve alır düıünceler 
içinde bulmuıtu. Kara Kemal 
ıaaeteleri ıordu. Getirmediler 
ceTabını aldı. Ukin Kara Kemal 
ihtiyatlı davranarak daha akıam-

dan hizmetçlılne sabah 
namaz 

vaktinde matbaalara ofdl 
1 • Pgazete 

a maıını tenblh et.ınııu. 

- Hizmetçi de geUrmedı mı? 
diye ıordu, 

Gene: 

- Hayır cevabını aldı. 
Demek Ziya Hurıtt lzmi d 

tevkif edilmtı btr ıey ._ l r e 
suy eme-

mtıtl. Eğer böyle ise H"k11. 
b h u ~nıet 

ey ude yere uXraııp d k 
5 uraca tı 

Bu gazete aynı zamand • 
d a Çerçeve 

için e bir haber daha veriyor ki 
Kara Kemal beyi k k ' 

l b . or utan da 
ası u habe• idi H b d .. . a er Anka· 
ra an çekilen bir telgraftan iba-

retti. " Sarı Efe Edip lıtanbulda 
tevkif edildi ,, deniyordu. lıte 
bu tevkıf Kara Kemal beyi ıar• 
ııyordu. Eier ıarı Efe tevkif edtl· 

ı•e, es 
m b, ŞuHkril beyin tutulmasına 

e USU b 1 
Jntt tmek ıazım gelecek, • -

zar e , l k.:ı.~nn 
ki de bütün ıne• e e çorap ıö ua 

gibi kolaylıkla çözülüverecekti· .:ı. 
- Unu 

19 haziran cumarteıl gun 1 
1ı açık haberler 

gazeteleri e.-• dl. Kim blllr bel-
neıredemeıniıler 1 ki de ••. belkl deZlya Hurıtt blrıeY 

· >kından bir ıeyler 
ıayleyecek, ••-;-le de a dınlan-
kaçıracak ıne• e Y 

' bk kalıp gidecekti. 
madan karan at'ı hükGmler ve
Tablt tlmdıdeD k bil dl dan 

l -ne ıey , on 
rl emezdı aır_. k li-
sonra ke~diıl tçlD ne yapma 

derhal kararlaıtı-
zımaelecetınt b ü ikinci 

k itte ug n 
raca tı F akal h il gazeteler-
gün oldutu baıde l a l yilzlerlnl 
d 1 0 (er n ç 
.. en, o an blt~kln obntyordu. 
oğrenmek 111 • ik 1 ti Hi tçl neden gec m f 

zme ı .... f ml etmıılerdl yok-
acab u te••• 

a on fevkalade bir ıeyler 
sa yoksa··· 

l t r da gazetelerde çıkma-
o muı u 

d ille bu ıon düıünce bey-
sın an h 

k calanan bir siiril l ti-nine arın 

mailere meydan vermemek ne 
mnmknndör. Ah b~yle ıabıraızlık 
içinde geçen kııa anlar bile ne 
kadar uzun oluyordu. Çok geçme-

k B iki de gazeteleri alımı 
ca tı. e B od 

du Kara Kemal • agl!Urlyor • 
d Ya ııçramıı mercli•en dan ıtarı 

d t laılı telaılı ıeılenmlıU. 
baıın a e eli 

d k dın? gazeteleri getir n Nere e a 
mi? ne var? aıağıdan ıoluk ıoluaa 

n bir ıeı cevap verdi: Geyorau 

ti 
dlm efendim matbaların 6n6 

r · labtlQvezzllerle dolu··• zor a 
~1m •• -kara Kemal B. sabıraızlılda 
b ykırdı ver onları elenlye Ma
d:m ıazeteleri getlrdllt zama~ 
k mlleci adam bir ılgara yaknut 

0 
Elleri titreyerek ıık aık çektıbr. 

ttrlyordu. 
2 O Haziran ,nnGnGn ıazetele-

rl birçok resimlerle, ıazetelerlnln 
ilk ıahlfelerinde iri harflerle 
heyecanlı cümleler yazıbydı. Ke
mal B. onlardan birinin baıbfı 

ı b kmaı eli ayalı buz 
reılm ere a l d it B 1ueee a 
keılllvermittl· u clı K 1 B 

ki esim T&I' • ema • alta ıe z r 
ı l altlannı okumadan 

resim er n 
1 1 d

en ktmler olduklarını 
yllz er n 

kta gecikmemifll. 
tanıma 

Evet bunlaran içinde ıabık 
Trabzon meb'uıu Hafız Mehmet, 

Fakat onun altından bir gaze
tenin iri harflerle yaptıfı korkunç 
btr serlevha ıoluk kanlıl•ille 
meıhur adamın gözlerini yakı
verdi. Bu gazete : 

.. Bombaları İzmire götüren 
lznııt nıeb'nan ŞGkril beydir • 
Tahkikat ilerledikçe ıul kaıbn 
gizil ( bir komite ) halinde icrayı 
faaliyet eden bir ıebekenln 
eıerl teıebbüıü oldufu anlatıla
caktır. Bu meluna,ıe teıebbn.
ten Hükdmetl haberdareden ut 

(Devamı var) 



Sahife 6 

., ·kagoda 
--·~-

13eledive iflfıs etti 
"' 

Amerikwım Şikago 
ya=ılıyor : 

şrlırinden 

Y~RIN 
il G,bf,t 

~ 
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Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun c@ l\1erkezi umun1i: ANKAI~A 
Bura Belediyesinin :nali ah- Lüğatı Kuraniyesini havi ~ ŞUBE L ER: 

vali son derecede bozulmu§tur. Osman Reşat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından ı Ankara Adana Ayvalık 
Memur ve amelesinin :naaf ve tertip edllm:ş. Berfzadenin telamizinden Tevfik Bey IstanbuJ l 1rab.zou Zonguldak 
ücretlerini vermekten aciz kal- tarafından tashih idtlmiştir. B 
mıştır. Bu bozukluk hasebile İlahi eserin çok güzel bir eseridir ursa Balıkesir Kayseri 
bankalar para vermıyor. 1 Izn1ir Gireson l\lersin 

Belediye, 12,000 kiıiye hali~ Müzeyyen cildlisinin hediyesi 200 kuruıtur San1sun Edremit 
1 k lif 1 j i Kaymak kag"ıdlm ve altun yaldızlısı 300 kuru•tur. A 0 an me tep mua m er n n geçen • 8 BÜTÜN BANKA MUAMELATI V APILIR _ _.J 

kanunuevvel maaşlarını, bir çok Merkezi Türk neşriyat yurdudur ~ 889§ ~~~1;gggagG99S 9§91JgF" 
m~~latik,~dfye~~tlmfştir. ,,_m----~--~~--~--•••••-----r 

Belediyenin bütün emlaki Tl.CARET VE SANAYi• QOA51 
bankalarda merhun olduğundan, 

bu müşkilattan kurtulmak için SELA" Nı·K BANKASI KONGRESi .. 
bu yüzden bir ilmlt yoktur. Sokak • 

süpürgecilerin in ücretleri verile- T · t s · Od d nl' 
mediğindentanzlfatişleridurmuş, 1sss de tesis edilmı,ur ıcare ve anayı asın a ··(!I 
şehrin sokaklarında, karl~r üze- ~ lcrkeıi umumi. İstanbul Konaıra komisyonu ma~susu MU AMELEVERGf;ı 
rinde süprüntüler yığılmış kal- SERMA YASI 30,000,000 FRANK 
mı§tır. hakkındaki raporu ikmal elmiftir. 

Bu müıktlatı maliyeye bir çare TOR K l Y E ŞU B ELER i Kongre bu günkü 3 Şubat Pazartesi saat 14,30 da ln'ikacl Jf 
cektlr. olmak üzere müstahdemin de ten- Gala ta, İıstanbui. İzmir, Samsun , Adana, mea·sin. 

kihat icrasına karat verecek 437sı 

polis olmak üzere 2 100 memuru 
açığa çıkarmıtlır. 

Geçea sene belediye bütçesinın 

varidat faslı 20,000,000 dolara ba
liğ olmu§tU hu cesim irat kartı
smda bir çok imalat ve in§ı.ıata 
batlamıştı. l~te bu inşaat, aktedi
len istikrazata rağmen bütçeyi 
altüst etmiştir. Şimdi parasızlık 
yüzünden bütün bu inşaat dur
mu§tur. 

Bu ahval neticesi olarak §ehir
de asayi§ ve emniyet tamamtle 
muhtel olmuıtur. Müsallah hırsız
lar zer.ginlere hücum ederek yağ-

ma yapmaktadırlar. 

İzmir terzihanesinde 
moda, ehven fiatlarla, son 
derecede suhuletli §eraitle 
erkek ve kadın kostümleri 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
karıısında No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL 

SADIK ZADE ARSLAN 
KAPTAN VAPURLARI 

İzn1ir - l\1ersin 
SÜI~'A'f POS'TASI 

Muntazam ve lüks kamara
ları havi elektrikle müceh bez 

vapuru 
6 Şubat kemal 

PERŞE B 
akşamı Sirkeci rıhtımından ha
reketle Çanakkale, lzmir, Fet
hiye, kO.llük, Antalya, Mersine 
azimet ve avdet edecektir. 

Mahalli müracaat Sirkeci 
Y alıkötk caddesi Alatye Han 

birinci kat Sadık zade Nazım 

\ ' unanistan Şubeleri : Seliınik, Atina, Kavda. 

Her türlü banka muamelatı, itibar pıeklupları, her nevi 
akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muan-.clatı. 

n. Gazi ahvesi 
Emıalfninlmparatorudur. Aksini ispat edene (1000) lira. Yüz elli 

kuruıluk e11a mubayaa edene tecrübesi hediyeten verilir. Karaköy 
Borsa Han 

Bil'umum erbabı ticaret ve sanayiin teırifleri. 

istiklü1 

OPERATÖR 

Ahnıet Burhaneddin 
Cerrah Paşa Hastahnnesi Operatörü 

caddesinde Rus sefarethanesi karşısınd~ 

Suriye han No: 8. 
TrUfon: Bey : IG/5 

EYY AR MEMUR LAiıMDIR 'ıFELEMENK. BAHRi SEFTT~ 
Sefih olmamak içki içmemek ıarttır. Y.üksek tahsili ı ' BAN KAS l ~ 

olması vart değildir. nakil, mülk veyahut muteber bir tüc- Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,000,000 ~ 
car kefil iraesi lazımdır. , ihtiyat akçesi: 3,000'000 ~ 

Iatanbul posta kutusu No,147 ye müracat. A. I y slanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 

. t İstanbul ıubesi : Yeni postahane ittisalinde Alelamcl ,j .......... ~ .... ,,, ~ ......• ~.. . . . . . . . . ' 
o•~•(>••+••.•'fi•••+••+•••• ... •.••+••.••.••+••.••+••+••+ • • • ~.••+•••••.••.••.••.••.••+• han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar 1ca:J . ~+ 

J: .. ÜDAR BANKASI :~: .~::+++•++••••• . ~ :i: 100,000 LIRA SERMAYELİ TÜRK ~ı: ~ GG§§§GS§§§G§~9 ~@ti §~~§Sfitı § 

:i: ANONİM şiRKETİ ::: Taşra kitap ve gazete bailerine 
•!• Esnafı hima"'e ınaksadilc teşekkül etmi ş milU l.ıir mües- i• 
~.. / y 
•:• sisedir. Müsait ~craitle tc<liyat kalıul eder ve mutedil faiı.le ~i• 
.... ikraznlta bulunur. ~.• 
t1.~• Merkezi: UskUdarda iskele kurbnnda •:• • • •!• T el; 1-lcıılıköy 5UU •:,• 
b y 

+++< .. >++++++++++++++++++~(~">+++ 

Cemal Azmi Matbaası 
LİTOGRAFİ - 'fiPOGRAFİ 

Afi§, etiket, kartvizit, fatura, zarf, kağıt, bilumum 
ticari defatir, lastik mühür, damga, kli§e, kitap, risale, 
matbaacılığa ait bilumum tab ve teclidiye itleri gayet 
nef iı bir surette rekabet kabul etmiyecek fiatlarla 
yapılır. . r l I 

Adres - lslanbııl Ankara Cmldtsi Ur-ı'll efendi /Iafl No. 

Kırtasiyecilere ve tüccarlara 
• Türkiyenin en büyük kitap meıherl 

0 Türk neşriyat yürdü 
! Size elden gelen teshilatı yap~asına hazırdır 

1 IJerha] şu adrese n1üracaa t ediniz 
" "Türk neıriyat yurdu" - latanbul Posta kutuıu -i•3 

S6·g99~§§§6§g~S9§9GG~G99SODf ................ , ••••••••••••• 
.rılllllll • • • 

~ M. NURi ve ŞERiKi 
~ Bilcün1le Güıurük muan1elatı ve nakliyat işleri ~ 
.rılllllll ken1alı sürat ve enıniyetJe ifa olunur. 
~ MALI ve iDARi İŞLER DAHİ T AKiP EDİLİR 
~ Adres: Galata Havyar han orta odalar No. • · t 
"1111111 Telefon: Beyoğlu 4515 ! 

vapur acentasma müracaat 1 ..... • ., .. ., .......... • ........ +. • ' 
Telefon: İstanbul - 2 134 ••!••:~•:••:••:••:••:••:••: .. :••: .. : .. :••!••: .. !•.;~•.••:••:•~: ... ~•,. • • •T'P•"•• 

; OSMANLf BANKASI · ~i: 

~TTTVTT.-..-.T.-.VT1~TTTT~!1 
Üıkildar Hukuk Hakimliğinden l '"YAl~IN,,IN TAKV;:.J· Atİ/ 

Üıküdarda tabaklar mahalle- \.. ' ~ 
ıinde balcıbaba yokuıunda 4:3 Ş b 
numaralı haneıinde iken sefer- u at ı 

Beyazitte tram,•ay makasında 
N. 153 dükkanda tayyare 

biletleri , kırtasiye ve 
umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 

••• . . . •ı• 
•!• SER1\1A YESI : 10,000,000 ingiliı lırası :~: 
~:· • • 1 t948 • •!• lstanbul açenteliğı - Telefon: lsta!lbu ~i• 
•:• Beyoğlu dairc~i - T elefon Beyoğlu 1303 ~ı'+ 
•:• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve yadeli veya •ı• 
•:• hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. ~ı• 
~ l"k ·~ •.• Türkiye cümhuriyetinin batlıca şehirlerine ve ınemt ı i .~. 

~~llll:IDai.!811ii11-lll!!!::ilil!lıı:z::lilEi:&:~ •:• ecnebiyeye senedat çek itibar mektupları ve te graf .ı. 
.-........... Er:13D3m;;;;~iiiiiiiiiiıi ... , , • ii t• ı emirnameleri irsalatı. •!• 

y ····~···~hh~~~~. Ali E ber 
Tayyare biletleri ve kırtasiye 

Umum gazele bayii 

Çemberlitav civarmda 

N. ' dükkan 

~~~~~~~h~~~~öyyYY•YY~~··•••• y.~. ~· ~ •••.... ~ 
DIŞ TABİBi 

l\1EH~1E'T K;\J,1İl .. 
Yeni postane karşısında Velora 

han 13-14 

ıf11•••••••mm•m•a•••a••••••••• 

! ÇOCUK HAFTASI 5 
• • : 23 nisanda başlayacaktır : 

"··························-' 

l Senei P AZARTESI Seııee 
berli~ln ilk ıeneıinde aıkere a ı-

3 
HtcrJ1 Resmiye S 

narak kafkaı hücum taburu ıevk 1930 ıs~ 

edilerek hayat ve mematından Nan1az vakıtlarl 
timdiye kadar malumat almamı- 1'ıJ. 
yan Abdullah oğlu Niyazi efen· Alafrangad Alatu~. d· 
dinin aıaibliği hakkında Valideıi s. • 1 ,4 j 
Münevver hanım tarafından ika- Gane~ 7 ,09 Güneı 1,oO 
me olunan davanın icra kılınan Öyle 12,28 Öyle 9 ,e 
muhakemeılnde mumalleyhln ah- İkindi 15 , 1 O İkindi 'oO 
Talinden mal<lmatı olanların ma· Akıam 17 ,27 AkıaJU ı~:a' 
lumatlarını mahkemeye bildir- Yatsı 19' 00 Yatsı l 59 
melerl zamanında bir ıene ınfid- lms~k fi ,28 lmsa~ 
detle il!nına karar ve tıbu lll- Ramazan J(afl"' 
nın bir nuıha mahkeme divan- 4 88 ~ 
hanesine talik edilmit oldufundan .,_ • ~~ 
keyfiyet eazete ile de illn olunur. ~·--iiiiiiiiiiiiiiiioi~ 


