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Hayret • 
• iktısat müdiri ekmegin pahah satllmasına taraftar 

Gece çıkan bir ıyangın neticesinde! 
Feyziati lisesi kamilen yandı! 

Telrikamız Seyrisefain bütçesi mes'elesinde 
idare azaları arasındaki ihtilaf! 

Zarar (150,(X)()) lira kadar tahnıin ediln1ektedir! Bu 
yangında (Terkos)borularından istif adeJedildiği gibi 
Beyazıt su havuzundan da çok1f ayda görülmüştür .. 

lıtanbul ltgall - Tnfekçl Ya
kubun herzeleri - ln,ıltere dev
letine ıadakat yemini Serya
ver Kiraz Hamdinln Te Pe
yamcl Ali Kemalin Harrlngtona 
götürilldüklerl ıadakat mek
tupları veıalre .•.. 

Vatan halnl!tnln ve devlet 
aleyhdarlarının rezallinl, iyi 
bir taınif altında, tetkik ve 
nakleden bu meraklı ve heye
canlı eıeri güzide muharrirle
rimizden Hikmet Cemal B. ka
leme almııtır. lkt pne kadar 
tefrika suretile neıredilecektir · 
Gazetemiz.de birçq.k hain te
ıekküllerin earar ve rezaletle
rini ihtiva eden bu ıayanı 

Geçen gün Ankaraya g?!lderilen Seyrisefain bütçesi 
mes'elesinde idare n1eclısı azasından iki zat muhalif 
kalnıış ve muh~)ef etlerini zapta geçirtmişlerdirl 

Mevıuk bir menbadan almıı 
olduiumuz malumata nazaran 
Sadullah Beyin idaresi altında 
bulunan ( Seyrlsefaln ) bütçeıl 
meı' elesi idare ile idare meclisi 
azasından bazı zevat arasında 

esaslı ihtilfliara sebebiyet vermlı· 
tir. 

Seyrilefain idaresinin (1930) 
bütç~ ıi tanzim edilerek idare 
meclisinde müzakere edildiği 

etmlyerek muhalif kaldıldarını 
ıöyle.mlılerdir. 

Hatta, bütçe açılı itinin iyi 
bir idare neticesinde bertaraf 
edllece~ine kani olan mubtelf 
aza, muhalefetlerini aynen zapta 
geçlrrntılerdir. 

Bunun üzerine Seyrisefaln 
bütçesi de o halde lktısat veki
letine gönderilmfttlr. 

Haber aldığımıza ıöre, mu
halif azadan biri, ayrıca çok 
ehemmiyetli bir takrir ele yu

(Devamı 2 inci aahlfede) 
Dünkü yangından bir resiın dikkat eıerl, Cumartesi günkü 

- l'azm 2 inci sahifede_ nüshamızda, muhakkak, oku-

eınada görülen açık, azadan iki 
zatın itirazını celbetmit ve bu 
iki zat bütçeyi aynen kabul 

~ yun uz! 

Bdediye diye buna derler Viya- '- 35 Bin kişt"" 
nada mesken buhranı mes' elesi -·>s-...,., •• -

Grev ih:ı n t tti 
Bu buhranın önüne nası) geçtiler. \ 'iyana belediyesi
nin n1uazzan1 bir nıuvaff akkiyLtini kaydediyoruz! 

Nevyork, 5 (A.A.~ 
"Kadın elbisesi federasyonu" 

azasından 35 bin kiti haftalık 
ücretlerinin asgari s .lngtllz altını 

Vlyanadan mektup : 
Avuıturya umumt harpten pek 

yorgun, pek zayıf, pek düıkün o
larak çıktı. 

Koca bir imparatorluk iken 
memallklnln b\lyGk bir k11mı e
linden alınarak komıularına ve

rildi, tazminat olarak büyük me· 
ballg vermeie mahkum oldu, bu 
fellketaver harbin bütün meı'u
llyeU ona yükletildi. 

Sulh imza olunup ta etrafına 
baktılı zaman kendini pek krıçül
:•, her ıeye muhtaç b ir halde 
\' ldu. 
I ,,._na ıehrl umumt harpte sakin 
~11llden bin kiti kaybetti, fakat 

Unu takip eden lhtllll orada ha-
1-tın ı"vlyeaini yükıelttl. Halk ga
rip hır suretle izdivaca azim bir 
llleyU ıösterdl ve bunun netice
ıt olarak ıehlrde kırk bin aile 
arttı. Bu aile fazlalığı fazla meaa
klne ihtiyaç blsıl etti. 

LAkln harpten sonraki sene
lerde efradı ahali ev lnıaaından 
lctz bir halde idi ve hnk~me t le 

olması tddiasile arev ılAn etmiı- Seyrisef ain vapurlarından biı İ 
~~r.G~~~~~b&~r·~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 
Grev, 3500 maizayı müteeuir -Be-zirgan Kohen ~urubu tütünleri 
etmltUr. Grevciler tarafından ya- 1 - b ldu f 
91laD alMayiF •DatlD"- bir kaç 110 kuruşa _a maga~ec ur o • 
erkek tevkif edllmlttlr. 'L 

M 1,.. d.k .. 1 .. k erman İspirer kumpanyası~ y~ni o~tak]!lı:'nı ~n_ı-
. a 1 1 tator U ~leden Bezirg.an Kohen.efendı lz~.ır !utunl~r:ının 

Nevyork 5 ( A.A. ) sartırnıak su~etıle aldı.1\1uka vele bugun ınıza edıhyor! 
İflas halinde bulunan Şikago 1 

1 T"t" inhisarı idaresinin elin- izahat neıredeceflmizf yazmıı ve belediyesi batında M. ıtravn bu- u un 1 T" k 
uy t d l d bulunan (t,400,000) ki_o u- 0 uyucular•mızm nazarı dikkatle· 

lunan ve a an aı ara yar ımn de _ .l'l 1 1 " h r ve maruf tütun tuc- r nl ce betmiıttk. teımlye edilen oltimatomu kar- tünu met u d I A 
d (Kohen) efen i i e rtık ıu ıatıı haberinin teey-

ıııında belediye mecliıi tesllmi- carların an tın almak teıebbüı- yüdünden sonra bu bablıle lttlıal 
yel auetmil olduğundan bilkur gurubunfun dsakl dedikodular ma- etınett ve bu ahı verit aleyhine 
ve bir mali dlktatörlilk kabuUloe lerl detra ın a neırlyaUa bulunmalı muvafık 

tmtılir l\im ur. k ....ı muvafakat e · Bu meı'ele için An araya a·· bulmuyoruz. Binaenaleyh vatani 
Bes banka ka parıdı den (Behçet) Bey dün ıabah lı- bir hiı ve endiıe ile ( emri vakl)I 

'> Rutherfod,5 ( A.A. ) taobula dönmüt ve inhisar idare- kabul etmek ız.tırar ve lüzumunu 
Sermayelerinin yekunu 2,5 mil- sinde muamelat ile iftigale baı- ht11ediyoruz. 

yon doları geçmekte olanlb•ı yeril lamııhr. Bu veıile ile milli Hazinenin 

1 
banka kiıelerinl kapamıılardır. ?! Bununla beraber Behçet B~y menfaatine çahıtıiımızdan, kıa· 

1 
~~~ _ s = l t bula gelir gelmez lzmır Tu- men de muvaffak olmamızdan 
- --- t 1 1 yor san il VekAl.,u tara- " ( l b _ 1 rum. Hiç bir gaze ec an amı ' tünlerfnin ma ye ld ğ muıterlh olarak ya nız U 

km k f nadır t muameleıl yapı ı ı b h . · Ucuz satılan e e e ' fından sa •t a se aıt neşrıyatmıza 
Viy nnadan bir n1nnz ı ra lnsanı haıta edebilir. Hatta i olmuıtur. 'h t . 

U 
b- l k k satan fırın ıahlplerl t•Y Dünkü nüshamızda Uıtünler Ill aye verıyoruz. 

cuz ekmekler fenadır. Bunları d:~i;~e:~1er• dolandırıyorlar. me•'elesıne dair çok mnhım bir <Devamı 5.1nc1 •ahıfede> 

(Devamı 5 inci sahifede) 

eman .. et lkllS8l mu·· du·· ru·· so·· }'11• yor Beı altı ay zarfında dükkanlarlını e: ı • f • d• J 
k 111ecbur oluyorar, Seyrise aın vapur amır e ıyor .. 

apatmala 1 Ô 8 e 
Kemal Omer B. hiçbir gazetecinin eknlek · . . muharrirlmi:ı 1'emı:_ mer ;de: 
dığı kanaatında imiş! Biz de bu k· ışını anlan1a fena ekmek yapı d~yı~n~ı; sual 

Ekmek h kk da cl llaata havret ettik mani olunmıY0r,, 
1 

Om r B 
a •n }'aptıfımız 1 4 B ~ ırema e · 

netrlJata devam ediyoruz 8 - u •enekı iıtihıal fa 1 daha ıormut• ~ ittir 
meı' eleyl karııtırırken e~ane~ ~ıd;r. Fazla be bu neden elan:~ buna aük\itl• ce;Pin v~:~özl;. 
lktııat müdürü Kemal Ômer B. in tat arına teılr etmiyor? Biz Kemal Ôlller . 

fikirllerinl de öğrenmek istedik k 5 - Ekmek itinde zikredilen rine hayret ettik· 1 ıniktarlarını 
ve bir muharririrnlze sualler ver- ornbinezonlar ne dır? Ne olabili tı Bir de ııttbs~ ucuz ek-
d B rr bllmeıi lbılll ıelırken ldl ik. Suallerimiz ıunlardı: iz bu suallerle hı· - .. arip ge 

ğ. rıey ogre- mek bize bir az g nnda 
1 - Geçen sene cihan buğday 

lstihıall, bu ıene cihan buğday 
lıtihıali? 

2 - Geçen ıene Türkiye buğ
day lıUhsali, bu •ene Türkiye 
buiday lıtlhsali? 

a - Geçen ıene bu mevsim-
de f,A.'\t M l 

•"' me ucret eri, bu seneki 
61titnıe ücretleri ? 

necf! ıınizi zannederk tı za ya 
K 1 Ô en Yanılınııız. Ekmek oetriya mı 
eına mer bey . d d lfz 

baıka bir gr.zle bakarak ııe aha evam edece : ........................... . 
ları verml ~ • fU cevap· ......... ~ ••••• ~, ... t .. ,··z· ar ~ 

I · \te gariptir ki iatihı 1 . 
miktarlarını bilmediğ· i d _ a 
lemlı. ın e aoy- Münderecatınıısın çoklu-

Kemal Ô "-•ndan dolayı buıün "Bek-tner beyin mubarrı- ... 
rimlze ıöyledfğl fonlardır: taılllk tllllk,, tefrlkamısı der-

- Tabir mazur aörülsün bu cedemedlk. ÔzOr dtlertz. 
sualin Cevabını 4 senedir aöyllyo-

Teofll Gotye vapurunun, Seyriıefaln havuzuna giremediiinln 

resmidir. 



Sablf e 2 

Tütün mes' elesi 

" 

\C 
. ı BASVEKII. PASA ... ' , 

Dün çıkan " Akıam " reftkı-
mızda çok memnuniyetle kartıla-
nacakiblr haber vardı. Bu haberi 
refıkımızın Ankara muhabiri bil
diriyordu. Haber tu idi: 

• Tiltün inhiaarı umum müdü
rQ Maliye vekili ile temastadır. 
•Son (tantaj) hadiaeıiL ile Bazı" 
•uıtQn flrketlerinln hiylell mua-,, 

•melltta bulundukları hakkındaki,. 
•neırtyatta bu meyanda tetkik,, 
•olunmaktadır.,, 

•Bizzat Bat vekilimiz son 
noktaya ehemmiyet ver
mekte ve Qç akıamdır Maliye 
Vekilinden izahat almaktadır. 
Yapılan neırlyatın eaaalı surette 
tahklkı ihtimali kuvvetlidir.,, 

1ıte yukarıya aynen aldıiımız 
budur. Anlaıılıyor ki, ıazetemlz
de bütün meı' eleaine dair yazılan 
yazılar Baıvekil Paıanın dikkat
lerini çekmiıttr. Zaten böyle ol
maıı gayet tabii görülmesi lazım 
ıelen bir netice idi. lamel Paıa
nın gösterdikleri alakaya karıı 

··memleketin yüksek menaf lini 
kurtarmaf a himmetleri fttbarile 
tet.kkOr olunur, 

EYet muhabir arkadaıın ver
dllt haber büyOk, küçük berkeıl 
alikadar edecek mahiyet te tae
de, kellmeler ve cümlelerfu biri 
btrlne kanımıı olması, yahut 
.haberdeki VU2:uhıuzlukla ıaraha t
llaltk, lamel Paıanın ayni zaman
da artık kanunun eline .düıen 
(hantaJ ) met' eleıile de me11ul 
olduklarını anlatmak lıter gibi 
ıörilnen bir yanlıılığa düımüı
tilr. 

Y ole 1a ( ıantaj) meı' eleslnln 
tütGn tılertnln hiylell safhaları ile 
aila allkası yoktur. O, yalnız hi
lelerin meydana çıkarılması iti
barile müe11lf bir baılangıçtan 
ibaret idi. 

Muhabirin bahsetmek htediğl 
•e (bu meyanda) kaydile taırih
etttii neırlyat doğrudan doğru

ya bizim nefrlyatımızdır. Biz 
muhabirin belki de kendlılne 

anlatılanları kavrıyamamak su
rettle verdiği haberin üstünde 
daha ziyade durmalı Hlzumsuz 
gibi addetmekteyfz. Öyle olmuı 
veya ıöyle gidecekmlf, bunun 
o kadar hayati kıymeti yoktur. 

Memleket ve bilha11a yükıek 
lktısat tılerinde çok haaıaa bulun-
duktan aıarlle meydanda bulunıı n 
Baı Vekilimizin mes' eleye verdik
leri ehemmiyeti ıükranla karııla
clıiımızı teyit etmek !ıterlz. 

Çünkü, ortadaki iddialar 'O 

kadar ıumullü idi ki, yapıldıfı 
tebbenderlerin resmi raporları ile 

t.hakkuk ve teeyyüt eden (htyleler) 
doirudan doğruye .Türkiyenln 

Jlkaek menfaatlerine dokunuyordu. 
İtte aııl mes' ele de bu olmak 

ıerektlr. lıın iyice tahkik edilerek 
neUcentn reamt ağızlardan izahı 
her halde ve pek ziya de temenni 
edilecek ıeydir. 

Yapılacak resmi tahkikat ne
tlceılnde ( Herman) kumpanya
ıının Tlryeste de ecnebi tütünler
le kanıtırarak (Türk menıe ) ıa
hadetnameal aldıiı tütünlerin 
llllktan her halde anlatılacaktır. 

>Eaaıen Tlryeıte konıoloıu 
hariciyeye verdlil raporda bu 
adamların mntemadlyen ve mü
teYallyen kanıık Uitün sevkıyatına 
deYam ettiklerini tespit etmekte
dir. Blnaenaley mücrimi yet mu
hakkaktır. 

Dtfer taraftan (Mısıra) aön
derllmtı olan Tntünlerin mecmu 
be7eU karıısında da bir nebze 

işsizliğe karşı 
··~-Sigorta kanunu layihası 

Londra 4 (A.A) 
Lortlar kamarasının ltıiz\iğe 

kartı sigorta kanunu layıhaıının 
tatbik müddetinin bir sene ola
rak tahdidi hakkındaki tadil 
teklifinde israrı mutazammın 

olarak dün ittihaz etmit olduiu 
karardan mütevellit buhranın 

M. Mac Denald'ın lortlar ka
maraıının tadil teklifini bir 
nebze tadil ve kanunun tatbikı 
müddetini a seneye iblag etmek 
ıuretlle ittihaz edeceği karar 
sayesinde zail olacağı ümit edil
mektedir. 

Diğer tarafta:ı kanun layi
hasının kömür madenlerine mü
teallik olan ve ayrıca bir buhran 
tevlit etmesi muhtemel bulunan 
aksamının nazarı dikkate alın
ması keyfiyetinin tehiri hak
kmda Liberaller tarafından serdo-
lunan teklifi hükiimetin kabul 
etmlt olduğu bildiriliyor. Avam 
kamarası Liberallerin arzusuna 
te-lf ikan kömür madenlerine 
müteallik olan kanun layıhaıının 
bir kısmının tehirine matuf 
olarak hükQmet tarafından ileri 
•ürülen karar ıuretini 13i reye / 
karıı, 176 reyle kabul etmiıtir. 

YARIN 

Bilememişler 
~t-

13ari kaydi hayat şartile 
yapsa yalar 

Parfs, 5 (A.A) 

Ayan meclisinde teıkil edil
mlı olan huıuıi encümen meb'us
luk müddetinin altı seneye çıka
rılmaaı hakkındaki teklifi red
deimiıtlr. 

Bu sene 
~ 

Kış nasıl olacak 
Ankara: 5 - (A.A) 

Askeri meteoroloji müeaaeıesi 
müdürü Sadık Ali Bey ha valarm 
gayri tabii ıeyrf hakkında verdi
ği malumata nazaran ıfmdiye ka
dar geçen güzel havalar ıtddetli 
bir kııın davetçisi mahiyetinde 
bulunmaktadır. Geçen seneye na
zaran sıcaklık l 0-15 ıantlirat 
kadar yüksek bulunuyor. Bu fark 
kııın kar ve fiddetli aoğuklarla 
birlikte ani olarak bastıracağı
na delAlet etmektedir. Son za
manlarda bütün Avrupa kıt' ası 
üzerinde yerleııntı bulunan geniı 
ve derin bir dütük tazyik güzel 
havalara veda gününün uzak ol
madıfını göıterfyor. 

---------------------------------- -----
Gece çıkan bir yangın neticesinde! 

Feyziati lisesi kamilen yandı! _ ....... ~. 
Evvelki gece saat iki buçukta lfği aayeyeıtnde kız ve erkek 

Çemberlitaıta tramvay cadde3in- talebeye nıahıus yatakhaneler 
deki (Feyzlatl kız ve erkek) lise- araıındakl camekan kırılmıt bir 
lerl kamilen yanmııtır. Alman karıııkhk olınadan talebe arka 
tafsillt ıudur. kapıdan çıkarılabilmiıtir. 

Yangın başlangıcı : Zarar miktarı 
Yanan F eyziati lisesi binası Yaptığımız tahkikata göre 

ıabıt hanedan azasından Me-
yangın mektebin orta katındaki diba sultanın vefatından sonra 
(soba borularından) çıkmıı ve 

zevci (Danıat Şerif) Paıaya aile-
bidayet te mekteplekilerin ha- ıile (Lebip) bey atlesien ait idi. 
berleri olmamııtır. 

Yalnız mektep önündeki tra- !"eıhur (Piyoıun) Ünyon sigorta-
sına (70,000) liraya ıigortalı bu-

myay durak yerinde tramvay lunmaktadır.Umumi zarar(18,000} 
beklfyen (Osman) Efendi namın- Ura tahınin edilmekte olup yeni 
daki zat kıvılcım ve dumanları 

yapılmıı olan (10,000) lira kıy-
görmüı, derhal polis noktasına metindeki sinema, kimyahane ve 
maliimat vererek itfaiye haber- küUlphane bu ıneyanda bulun-
dar edllmittir. maktadır. Mektebin yatakhane 

Su n1es'elesi ve dershanelerinde, yemekhane 
Verilen malumata göre itf af ye ve koridorlarında Harlk ıöndür-

yangm yerine vaktinde gelmiı Ur. me teıiıati bulunmakta iıe de 
EvvelA ( Terkos borularında )az su bunların birinden istifade imkanı 
bulunmamıı, bunun için mektebin hasıl olnıamııtır. 
karıısmdaki (Atik Ali) Paıa med- Yangında Poli• müdürü Şertf, 
reıesl mahzenlerinden istifade Emanet muavini Şerif, vali mua-

.edilmi11 bir koldan { Beyazıt ) vir.f Fazlı beylerle P. ikinci ıube 
havuzundan da ıu alınmıııa da o müdürü ve diğer ı;evat bulunmuı-
esnada ( T erkos) boruiarına ihtl- lar ve lazım gelen tedabirl bilfiil 
yaç nispetinde ıu gelmiı ve yan- ittihaz etınıılerdfr. 
gının civar evlere sirayet etmeılne Ayaıofya ınerkezl yanaın ve 
meydftn verHmemlıtir. sebebi zuhuruna dair tahkikata 

'faJebenin vaziyeti devam etmektedir.Bununla bera-
Bidayet te fyangın orta kattan her yangında ka•t olmadığı ta-

çıktığı için üst katta yatakha- hakkuk etmtıtfr. Yangından ar-
nelerde bulunan kız ve erkek ka taraftaki bir ye~ekhane ile 
talebe felaketten tam vaktinde flktalebenln yattığı yıne bahçe 1-
haberdar edilmiılerdlr. çf nde bulunan diler bir bina kur-

Mektep idaresinin durendlt· tulmuıtur • 

durmak lcabediyor. Çünkü Tür- fazlahiın (bıJ:;ıö) azaınettnf 
klyeden (Mısıra lhrac edilen ve meydana çıkaracağına emnlyetl-
ya menıe ıahadetnameıile aö- mtz berkemal bulunuyor. 
türülen Tütünlerin miktarını bil- Tahkikatın mümkiln mertebe 
diren resmi iltatistikler arasın- ilerletilmesi her vatandaıın R5r-
da da büyük bir zıddiyet vardır!) mek istedııı hayırlı neticelerden 

Mmr Hükümetlnin resmi iı- biri olabilirdi. 
Kıymetli Bat Vekil Pataya tatlıtlklerlle bizim kayıtların kar-

tılaıtırılmaaı her halde ve mut- fahıımız ve okuyucularımız namı .. 
laka t aı Vekil Paıaya tam bir na tefekkürler ettiğimizi bütün 
kanaat verecektir. samimiyetimizle bir defa daha 

Böyle bir ıey yapılacak olurıa tekit etmek isterdik ! 
aörülecek nokıanlık veyahut ARiF ORUÇ 

Refah rekoru 
--.~(-

Acaba nerde kınlmış? 
Nevyork 5 (A.A) 

Hazine müıteıarı M. Milis, 
geçen on seneye ait fatatlıtik
leri gözden geçırdiği sırada 

bunların r.ef ah rekorunun kırıl
nuı olduğunu gösterdiğini ve 
istikbale bedbin bir nazarla 
bakacak her hAnai bir kimse
nin cesaretten tamamile mah
rum bulunduğunu ispat etmf ı 
olacağını söylemlıtir. 

l\lalive V t:kaletinin 
bir tekzibi 

Ankara 5 ( A.A. ) 
Maliye V eka.Jettnden teblfg 

olunmuf tur. 
Hükumetin Türklyedeki ban

kalarda bulunan ethaıın hesapla
rını tetkik edeceft ve bu hesap
larda bulacağı ecnebi paralarını 
cebren ıattıracağı hakkında lı
tanbulda ııaa edilen bethahane 
haberlerin aslı ve esası yoktur 
Kat'f yetle tekzip olunur. 

İzn1irde fırtınadan bir 
yelkenli battı 

1zmlr: 5 (A.A.) 
Y enikale cıvarında fırtınanın 

f iddetinden bir yelkenli batmıı 
ve tayfasından birfıi boğulmuıtur. 

Hamit 5. 
--H·o-qc.-

Dün sekseı1inci vıl 
.,/ . 

dönümü tesid ediJdı 
Dün Abdülhak Hamil be= 

sekıenincf yıl dönümü idi· 
münasebetle güzel san'atlar 8~ 
llğinde büyük bir içtima aktedJ. 

ıı· mittir. Memleketin tanınnı1t 
maları bu fçtfmaa gelnıitlerdJ; 

Evvela Halit Fahri B. nutuk aôY~1 
alkıılandı, sonra !amali B. cP' 

6alupla bir nutuk söyledi ve ~ 
berden bazı parçalar okudu oııclJ' 
sonra lbrahim Necmi B. Ha11ıidl0 
deni Edebiıini izah etti. 

Refik Ahmet B. Hamldfn .a.o
zurunda unvanlı son Şiirini o~· 
1ımall B. Hamit B. namına besi" 
runa teıekkür etti. Hamit B. b,. 
yecanlı bir nutuk ıöyledi. Mit' 
alOben bir çay ziyafeti veril~ 
içtimaa nihayet verildi. 

Hükumet teklifi kabııl 
edildi 

Parla, 4. - (A.~.) 
Meb'usan mecltıl amel-' 

grev yapmakta oldukları BoJfoıt' 
ta pollı kuvvetleri bulundurd 
maaı hakkında komünist meb'J 
lardan M. Cachtn'fn vermtı old' 
ğu istizah takrf rfnin tehiri b~ 
kındaki hükumet teklifini 265 ti 
ye karıı, 315 rey ile kabul etılllf' 
tir. 

lzmirde bir kaza 
hmir : 6 (A·;A) 

Birkaç gündenberl mebzul" 
devam etmekte olan yalmur dut' 
muıtur. Yıkılan bir duvar altıır' 
da kalan (aile kurtarılmııaadl 
bir çocuk ezflmfıtlr. 

iki gün evvel , tramvay altında 
kalan Fatma hanım ölmüştür! _. ....... IJıı..~ ....... __ 
Fatnıa Han1ide hanını isn1indeki ihtiyar bir hanın1 
tramvayların dikkatsizliği yüzünden çiğnendi ve 
Fransız hastanesinde feci bir suretete vefat etti! 

Tramvay arabalarının .aıkı bir 
kontrola tabi tutulması yiiZünden 
halkın sıkıntı çekmekte olduiun
dan, nizamname mucibince fir- , 

ketin fazla ikinci mevki araba ıı
letm~k mecburiyetinde bulunduiu 
halde halktan füzuli para çekmek 
için (birinci arabalrı) çofalttı
ğından ve salreden uzun uzadıya 
bahsetmıı fdtk. 

Dünki nushamızda da kaydet
tiğimiz aibi bütün ıikayetler Ara
balardaki intfzamaızlıktan çık
maktadır. Bu iddiamız iki gün 
evvel vukubulduğu ıöylenen çok 
feci bir kaza ile de ıuretl kat'iye
de tahakkuk etmfıtf r. 

Tramvay arabalarında demir 
parmaklıklı kapıları biletçilerin 
kapamağa mecbur tutulmasının 
bir çok mahzurları olduğu anlatıl
ıyor. Bir biletçi kapıyı kapadıktan 
sonra ( bilet kesmekle ) metgul 
olmakta ve tabiatile inip çıkacak 
yolculara demir kapıları açama
makta, bu arada da kazalar vu
kua gelmektedir. 

Bu itibarla dün de söylemiı 
olduğumuz gibi Tramvay araba
larında muhakkak olarak yolcu
ların binip inmelerine ve kapıla
rın vaktinde açılıp kapanmalarına 
nezaret edecek ikinci bir memu
ra daha ihtiyaç vardır. 

Hatta, bilet kesmek, kapıları 
açıp kapamak itlerine yetlıemi
yen biletçiler yok yere ceza gör· 
memek için asıl vazifelerini de 
ihmal eylemektedirler. Tabii bu 
ihmal yüz\lnden arabalardan yol
cular inerken hir ıeyden haber
leri olmıyan (vatmanlar) Tram
vayı yürütmekte, Linnetlce de ka
za olmaktadır. 

Ezcümle üç gün evvel Fatma 
hanım isminde kibar bir aileye 
menıup bir hanım da böyle bir 
dikkatsizliğe kurban gitmiıtir. 

Patma hanım tam tramvay .. 
dan ineceği sırada araba hare-

ket etmfı ve zavallı hanımJ. 
arkadaki arabanın tekerlekl;,f 
altında kalnııı, kaldırıldılı fr-' 
ıız haıtaneıfnde vefat etmtıd 

1ıte ıu facia da tramvay ı# 
ketinin biran evvel vazlf eye 'I 
vet ve tazyik edilmesini tcabl 
tirecek bir hadiıedlr. Geçen ı1 
tam da Sultanahmet yokuıu~ 
bir tramvay arabasının frfY 
bozulmuı, azdaha birçok yol'' 
lar, çoluk ve çocuk toptan mat 
lik bir kazaya maruz kalmıılard'' 

Artık ıu tevali eden di~r 
sizlikler rezaleti de ıeçmiıtf~ 

Seyrisef ain bütçesi 
1 inci sahifeden devaılJ 

mııtır. Bu zat yazdıjı t•J( 
rirde (idare açığının münha11r,-
ldareslzliklerden çıktığını ~ 
ten anlar idare adamları elill • 
bu açığın sureti kat'iyede k; 
nacağını zikir ve tasrih etmffd~ 

Elyevm(3) buçuk küsur milJ...-_ 
borcu bulunan Seyrilef ain ıd•;: 
ıinin borçları yeni borç delil ti' 
Bu borçlar daha evvelki aeael 
ait bulunmaktadır. I' 

Sadullah beyin açıfı bu ••~I' 
ye mahsus ıibi aöıtermek ;;.ıo 
mesi de doğru değildir. Ç ,JJ 
bu açıklar çok eski den bert te• d' 
etmekle beraber istikraz lt1d_., 
( 1927) senesinde yani bUO J,d"' 
tam ( 3) sene evvel bat laoa•f 
lunmaktadır. •' 

ldaranin borç reıoblı•1 
1.,, 

fatzlerlle ( ıiıorta) m••'•l•~o) 
verdiği para her sene ( ~90,0 Jıall 
lirayl geçmektedir. Hatta, çııd• .. 
{1929) ıeneslnde Seyrlıefal:-111· 
reılne maliye vekAletl bOl eıı•' 
den ( 75,000) liralık muaf 
tahılıatı verllmlıttr. .~ .. 

Vaziyet meydanda ik•"iar~ 
tı bu seneye mahsuı 'd,ltıl 
ıöıtermei• çalıımak aıı. 
değildir. 



6 Şubat 
YARIN 

?ir mütehassısın şay:ı ııı diklrn t raporu: Belediyı"3de ) 
r'Jakhyat sigortaları mes'eiesi11de .. -·>~~-- 1 b · k h. 1 1 ..., ID 1n toplanarak Ada tlek-
ırço ıy e er yapıldıgı anlaşıhyor! trik işiııi görüştü 

I klllat \' ektlleti her sene bir tamimle siyorta hakkmda 

malılmat alıyordu. Burıım tlrafına bir nebzt lwekkuf! ., 

Çünki1 her bir hakikatte bir 
ecnebi kumpanyanın ftlyalı olan 
yerli tlrketler mezkur tirketler 
tarafından alulyoner ııfatile is

tifade edilmek için teslı edilmlt 
olmayıp zemin ve zemandan, 
bey'etl idare azalarının nüfuzla
rından ve milli cereyanlardan 
blllıtlf ade yapılacak itlerden Re
a116ran ııfatlle hl11e olıp ve bil
mukabele muhtelif ıuret ve tekilde 
dnnyanın her tarafından topla
nılan itlerin akıldanlannı grup
larının haricindeki humpanyalara 
tevzi edecekleri yerde bunlara 
devretmek ıuretile tehlikeleri 
aralarında takılm ve tahıil olunan 
ücretlerin gene kendi gruplarında 
kalmasını temin için teıkll edil-

. mitlerdir. Bu iddiaya nakablli 
münakaıa bir iki lıpat: 

- ( 1) yeril tirketlere alt 
plllnçolann tetkikinden anlatıla
cafı üzre bu 1ırketlerln müe11e-
1elerinln akılyoner ııfatlle hiç kir 
etmedikleri ve ekseriya zarar ey
ledtıderl ve bir çok zaman reka
bet yüzQnden tarifeılz çalııtıkları 
halde Hnkametln her türln te
k&lu ve miltalebatını ifa ve za
rarlan teıvlye ederek Jdamel 
mevcudiyet eylemeleri. 

- (2) Tarifeılz çalııarak yap
tılı itlerin kısmı mühlmmlni re
a11öranı ıuretlle harice devretti
li halde kısmen yerli ıermaye 
teıkll eltili için retreıeıyon ıu
retfle Avrupadan hisse almıyan 
bir flrketln hayli zamandan beri 
piyasamızda mevcudiyetini mu
hafaza etmeıl. 

- (8) franeada tutulan lıta
Uıttklere nazaran ylizde,yQz otuz 
altı nlıpetinde mühim zararlara 
Ye emvaı hiylelere maruz kalan 

nakliyat sigortalarının ıayanı tet
kik bir eıaı ve heıaba müsteni
den tatili faaliyet etmeleri. 

- (4) İtbu tirketlerln maliye 
tahıll ıübelerlne verdikleri ka
zanç beyannameleri celp ve tet
kik olunduğu takdirde görüleceği 
üzre ahalinin sırtından müdira
nına binlerce lira maaı ve hane 
icar ve aldat verdikleri halde 
tlmdiye kadar bunlardan tenbt
hat icra eylemeleri mevcudf yet
lerlnln tehlikede olduğunu tasdik 
eder. 

- (5) Sigortacılar dairei mer
kezlyeıinin ıon hey' eliumumiye 
lçtlmaında HükOmete ve lstanbul 
Şehremantıtlne tenzilat icra eden 
müıyh Kazerato ile müsyü Piyoı 
arasında olan gürültünun esbabı 
hakiklyeıf, 

- (6) Leffen takdim kılınan 
polisler ve kumpanyaların ciddi 
ve karaaahane tefUtlerlnden 
anlatılacafı üzre tarifeden 'dun 
ffatlarla ılgorta kabul olunm~sı. 

(7) Hükumet ve efrat primler 
üzerinde yapılan tenzilatlar 
( Rıatorun ) doirudan doğruya 
gerek acnebi kumpanyalrın ve 
gerek reassoranı kumpanyaların 
hesabına geçirilerek bakiyesin
den mutat komisyon alındığı 
halde bu muamelenin mezkur 
tlrketler tarafından kabul edil .. 
meıi ilah •.. 

Deruhde olunan bu kabil 
tehlikelerin kabili tevzi oldufuna 
ve kir temin ettiğine delilet 
etlllt gibi tarifeden nokıan 
fiatle •lgorte. yapllmaaı kabil 
oldudunu iddia eden mütehaı-
111ları da bilfiil tekzip eder. 

(Devamı var) 
----------------~-~-~,~~#·------------

Kunduracı Şükrünün 
muhakemesi bitti 
Kaıımpatada kaıap Mustafayı 

~kadına llf atmak meı' eleılnden 
:01-yı bıçakla 6ldürmekle maznun 
tıııduracı Ahmet Ş6kriiniln 

llıtıhakemeslne dnn devam edil
llılttır. Muhakeme blttlfinden 
llıaznunun vekili avukat Sadi Rıza 
Bey mQdafaatta bulunmuttur. 

Maznun vekil maktulün bir 
kaç kere Ahmet Şilkriiniln üze
rine htıcum ettiğini, ve nihayet 
mtıekklllnln maktul(l ellerinden 
tutarak kurtulmak için ıllktlil 
•ırada Y•re dtııerek kendi bıçaif le 
yaralanıp 61dtı1Qna ı6ylemlttlr. 

Mahkeme hitam buldulundan 
Ahmet ŞG1cr1 A 
ha uç •ene dokuz ay 

pae mahkcun obnuıtur. 
Borsa talimatnamesi 

Borea için dahili bı 
name haza la r talimat-

r IUIUf ve bu dünktı 
bor1a idare mecliılnde 
kere edtlmtıtır. Mecllı mbGza
kabul d unu e efek berayı taadık 
vekllete ıönderilmtıtır. 

Behçet B. geldi 
TüUln lnhiıarı müdürü Behçet 

B. dün Ankaradan avdet etmft
Ur. 

Kendiıl lnhlıar Jdareılnde 
tatbik edilecek yardım için malı-
1• veklleUne izahat vermlttlr. 

Lehistan sefiri geldi 
hı Lehııtan ıeflrl Uılovıkı Le .. 
ur:t&rıdan tebrtınıze avdet etmi, .. 

Yakubun muhakemesi 
Koıkada gece rovelverle, Muı

taf ayı katil ~ve Sabriyi cerheden 
Yakubun muhakemesine dün ağırı 
ceza mahkemesinde devam edtl
mit ve dört tahlt dinlenmtıtir. 

Şahitler maktul Muıtaf anın 
meyhanede tabancasını göıterdi
flnl ıöylemf ti erdir Mahk · emece 
gece mahalli hadisede keıif yapıl-
maıına karar verilerek muhake-
me baıka N b aune ırakılmııtır. 

~luamele vergisi 
Ticaret od f b 

lathanelerden aaı a rlka ve ima-
ve oktruva muamele vergisi 
•• reımı alın udlıat Veka.ı maması için 

~ etine bi t ı f mittir. r e ııra çek-

Sanayl btrllil relıl K.. Zt 
bey bu meı' ele h kk azıın ya 
yakından tem a ında daha 
A k aı etmek a 

n araya Ridecekur. zre 

Liman projesi 
Liman itlerinin lılihı h kk 

da liman müdt a ın
tanzfm edil rlyett tarafından 

en Proje d" 
odasında t ) un ticaret 

op anan ko . 
rafından kabul d'l mııyon ta

e ı mittir 
EmlAki metruk : l •. 

E e ış erı 
mllkı llletruke k 

liyor Ye ııraıı geldik lraya verl-
du M il çe •atılıyor

. a Ye V k"l 
bir emlrd e a ett gönderdtfı 

h d e emllkı metrukenin 
a ema lcaraya v timi k er Yere , mu .. 
ayyen zamanlarda takılt ile 
eatılıja çıkarılmaıı, hu itinde 
taaftyeıl lüzumu allkadarana 
teblla edtlmtıur. 

Cemiyeti belediye dün içtima 
elti. Evelce Adalar elektrlll için 
bütçeye konulan 30 bin Ura tah
ılıatın fazla oldu~ bu tıe 1 O bin 
liranınkAfı geleceği anlatılarak 
mütebaki 20 bin liranın tnıaatına 
hasrı muvafık görüldü. 

itfaiye emrine verilen 100 bin 
lira tahsisatın 50 bin ltraıını Ka
dıköyünde yapılacak garaja hasr 
ile 5 O bin liraaile vesaiti itfaiye 
alınması hakkında hazırlanan 
programın bir kere de heyeti fen
nlyece müzakereıl tensip edllmtı
tlr. Gülhane parkının methalinde 
ıeyyar esnafın ıalıf yapmaları 
doiru bulumıyarak bunun izalesi 
esbabı görüıülmüt, Bu bapta hay
lı münakaıalar olmuıtur. 

Neticede Parkın methali kar
tııındaki ıebilin yanında bulunan 
ve seyyar satıcılara bir melce 
tetktl eden arsanın emanetçe 
istimlakine karar verildi. 

Deniz kızını vuran Nazifin 
muhakemesine tekrar 

başlandı 
Beyoğlunda kalyoncu kullu

iunda aktris deniz kızı Vtktor
yayı rovelverle cerh valdeıile bü
yük anneıfnf katleden Nazif S6-
rurl ağır caza mahkemesinde 2 7 
•eneye mahkum edilmitfr. 

Ağır ceza mahkemesinde dün 
Nazif SGrürinla muhakemesine dün 
bıalanmıttır. 

Damga kanununda 
tadilat 

Damga reıml kanununun on 
ilçüncü maddeılnde bazı tadilat 
yapılmııtır. Bu tadilatı aynen 
atalıya dercedlyoruz. 

Madde ı: 28/ Mayıı/ 1928 
reıml kanunun ( 1 a ) üncü mad
deıintn 8 tncl fıkra11 apğıdakl 
tekilde tadil edllmtıttr. 

8 - Her türlü ihale kararları 
( ihale bedeli üzerinden bin ku
ruıta on para ) 

2 - Bu kanun netrl tarihin
den muteberdir. 

3 -ıBu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Adliye Vekilleri 

'i 
memurdur. 

Türk - Yunan işleri 
Türk - Yunan müzakereıinde 

yunanlılar namına murabba• 
olarak bulunan Möıyö Koka• 
dün yunanlılarla aramızdaki 
mualllk 111eı' elelerl kökten hal
leden y!nı ttilafnameyl hamilen 
tebrlmlze gelmlıtlr. 

Ankarada bulunan nıüıavlri-
miz Kerim Bey de dnn avdet 
etmtıttr. Tevfik Ki.mil Bey 
bugün gelecektir. M. Koka• 
cumartesi AUneye gidecek, tU-
lAf 1 Yunan hükumetine 

na mey h 
d k Ve imza Jçin ıell 1-arze ece 

t ~ muhakkak addedl;.ı ye verece5• 
11 ı Jlleraslml bu ay zar-

yor. mza dl ktl 
fında Ankarada l~e i ece r. 

~ d ' ~Vatan aş. 

7 subat 1930 günü 
saat ~n dörtte Galata
saray lisesi konferans 
salonunda yapılacak 
büyük içtimaa sen de 
gel! Buiçtimada kadın, 
erkek her vatandaş 
bulunacaktır. 

Millt iktısal ve tasarruf 

Cemiyeti 

Sahife ı 

Memlehet haberleri 
Suiistimal 

->~ 

Çuval işlerinin son 
safhası 

İzmir gümrilfünde Hnelerden 
beri devam eden çuval ıul lıtl-
mali macera11 nihayet meraılml
ni bitimılt ve mahkemeye akıet
mek vaziyetine glrmlıUr. Kabulü 
muvakkat ıuretf yle memleketi
mize girmlı çuvalları doldurarak 
ıevkedecek iken muhteviyatını 
botalttıktan ıonra bir vesile ile 
ıahile çıkaran ve depozito akçe
ılnl geri alanlar vll&yet idare 
hey' elince birer, birer teıplt 

edilmiılerdir. Hazinenin bu yilz
den gördüğü ziyan 150 bin lira
dan fazla dır. 

Feci bir kaza 
Silivrinin Çatan köyünde feci 

bir kaza olmuıtur. 1 3 yaılarında 
Süleyman isminde bir çocuk ta
banca ile oynarken tabanca ka
zaen ateı alnııı, çıkan kurıun 
valdeıi Atiye hanımın ıağ me
moılnl delmittfr. Atiye hanımın 
yaraıı aiırdır • 

l\1anisada şiddetli fırtına 

Çam köyünde 
~ 

Biri hen1şirezadesini 
öldürdü 

Tirenin Çamk&yihıde bir ba
dhe olmuı ve Mehmed oflu HO· 
ıeyfn namında biri, bemtireza· 
deılnl öldürmftttftr. Katil, pçen
lerde İznıtr haplaaneılnden tabll· 
yeıl icra edilen bir eabıkahdır. 
T ahliyeyl müteakip Tireye rttmlt 
ve bı r tabanca tedarik ettikten 
ıonra meyhaneye de olrayarak 
kafayı Uıtınlemlttlr. Hnaeyfn 
bunu müteakıp köyüne ıltmek 
üzre yola çıkmıtbr. K6y0nde 
kendiılnfn ıelecelinf bilen akra
bası bir cemile olmak Gzre k6y 
haricinde kendlılnl lıUkbale çık
mıtlardır. Hüıeyln kendilerini 
ıörünce ıarhotlufun teılriyİe 
tabancasını çıkararak ateı etmei• 
baılamııtır. Kurtunlardan biri 
hemtlrezadeıl 1' yatlanndakl 
kızcağıza laabet etmtı ve zavallı-
yı derhal öldürmfittür. Katli 
dayı tevkif edilmltUr. 

Kayın babasını mı 
öldürmüş 

Urlanın Ovacık mevkHnde 
tarla içinde bir hadi1e olmuı ve 

Manlıada 3 tubatta tam yirmi bir damat kayın pederini öldOr-
dört ıaat ıfiren ıon derecede düfü iddtaıtyle İzmir alır ceu · 
ıiddetll bir fırtına Mani sanın bir mahkemeılne verilmittlr. Hadfıe 
çok yerlerini harab etmlt, evle- hakkındaki tahkikat evrakı mftd· 

rln kiremitlerini uçurmut ve telıraf deliumumtllle gelmittlr. Katilden~ 
telefon tellerini tahrib etmlıtir' nıaznun olarak damat ıert oful-
Maniıada bir ıı11zlık hükfimfer- larından Snleyman otlu Mehmet 
madır. Sokaklarda adam görmddek • g6ıtertllyoraada mumaileyh cD
mütkildir. Mağazalar bu mil et : rmü kardeıt Rasime atfetmekte
zarfında kapalı kalmııtır. <7E?" ••• ~ 

Tan gazetesinde çıkan bir yazı 
Türk lisanının tasfiyesi ----·------... 

Tan ıazeteıl İıtanbul muha- [ büı edtlmtı, Arap ve Acem kell-
blrinden bu serlevha ile almıt ol- llleleri mDmkOn mertebe ayık-
dufu bir mektubu netretmJıttr. lanmıttır. 
Mumaileyh muhabir bu mektu-, Türkçenin taıflyeıl semereleri 

ıt. bunda Türk liraıının taıfiyes! meı - belki derhal iktltaf edilmlyecek 
eleıinden bahıeyledfği ııra a fU lıe de bir kaç ıene ıonra bu ytız• 
mütalealarda bulunmuıtur: den pek çok menfaatler temin 

Türklyede L&Un harfleri kabul edilecefl tüpheılzdfr. 
edildikten ıonra Arap ve Acem Zaten Türkler lıllmfyettea 
Itaanlarının mekteplerde tedrisine evvel her türHl yabancı ll1anlann 
de hitam verllmtıtir. Ve bunların lh 1 ti atından Ari 6z bir l11an ve 
Yerine Avrupa Jiıanlan ikame edıJ.. d b 

e e lyata maliktiler. 
mittir. Herhalde Türk lieanının taı· 

Tilrklyede icra olunan bu la- fiyeıt keyfiyeti gayet milhlm bir 
lahatın semerelerini gelecek ne- içtimai ialahat tetkil eder.Bu taı· 
ıiller daha vaıi mıkyasları dahi- f f ye neticesi olarak birkaç ıene 
ltnde iktltaf edeceklerdir' ve en ıonra Türk lleanı nıl6buna mu· 
ziyade edebiyat ıahaıında bu lı- vafık olmayan yabancı terttpler-
lihatın teılrl hiHolunacaktlr. den temlzlenmlt kendi fiveıine 

Şimdiye kadar Türkçe mahza uygun yeni tertlplerlle zenrtn· 
kolay öfrenllemedlfinden ıarf letmlf olacak, yeni ve kıYrak bir 
kaidelerinin karıtık olmasından llean teıkll edecektir. 
Ve bilhaıaa pek garip bir imlAıı 8 1 T 

u ıe Grklyede birkaç eene
bulunduğundan dolayı teammüm denberi rehberi ırfanının telklnat 
edememlttlr. Bundan batka Türk· ve llcaatila icra edilmekte olan 
çe öfrenebilmek için Arapça batlıca içtimai ve edebi teki· 
ve Acemce de 6frenmek lbım 

l T" k bil :::::-müllerden biri olacaktır. ıellyordu. Bu ıuret e ur çe - ~ 
mek için Qç Jluna vakıf olmak 
icap ediyordu. 

Gazinin Usan huıuıunda ic
ra elmlf oldufu tılahatın baılıca 
meziyeti ıu olmuıtur ki, artık 
Türk milleti kendi &:1 lisanının 
ıahlbi olmuı, cehaletten kurtul
muı ve böylece bu Utan lıllhatı 
yalnız llıan aahaıı dahllfnde ka
lmıı· milletin irfan ıevlyeılni 
yOk;eltm•k ıuretlle içtimai bir 
mahiyeti de hal• bulunmuıtur. 

Eter Türk hıaaının ielahatı 
keyfiyetinde yalnı~ Lltin harfleri .. 
nln kabulil ile iktifa edilıe idi ya
pılan fılahat nakıs olacaktı hal
buki llıanın talfiyeıine de teteb-

Hrisi ~apuru kaptanları 
Yunaiılı k,aptanların, 1Yunan 

Ticareti batfrtye mildiriyetlnce 
vaki davet Gzerlne munta.um 
pasaport alarak Yunanlıtana rtt· 
mtılerdtr. 

Belgrat sefiri geldi 
Belgrat ıeflrl Haydar Bey 

dün BelgraUan tehrlmlze ıehnlt
tlr. Yakında Ankara ya rfdecek
lir. 

Tevziat işleri 
Gay.rl mübadillerden ildnd 

liıteye dahil olanlara tenlat 1a· 
pılacakbr. 



Hicaz 
~c-

fJarİCİ)1e nazırı kuvcytte 
Kalıiredeıı ya:zlıyor: 

Kanunusaninin yfrml altıncı gü
nü buraya gelmit olan Hicaz ha
rJciye nazm Fuat bey Hamze gece 
yarısından sonra hususi bir tay
yare ile Kuveyte azimet etmiıtir. 

Mumaileyh Hicaz - Necil kralı 
lbnisııüut ile Irak kralı Faysal ve 
İngiliz fevkalade komiseri Sır 
Fransis Hembriz arasında Tuku 
bulacak mülakatta hazır bulun
duktan sonra Hicaz - Irak konf e
ransında müzakerata ittirak ede
cektir. 

Konferansın ikmali vazife 
ettiii zaman kahireye avdetle 
burada bir müddet kalmasına 

intizar ediliyor. 

Filistin ianesine 
• 

Kmlıislen yazılıyor : 

Şarki Erdenin merkezi olan 
Aman ıehrinde, İslam gençleri 
cemiyeti, hasılatı Filistin arapla
rına mahı?Js olmak üzre bir mü
ıamere tertibetmif lerdir. 

Gençlerden biri bu müsame
rede meşlahını müzayedeye koy
muı, otuz be§ buçuk lngiliz lirası 
kadar çıkmııtır. 

Müsamere hasılatı bu para ile 
beraber Kudüs müftiliğine gönde
rilmlıtir. 

Gün1rük anbarları doldu 
lskenderiyeden bildiriliyor: 

Şubatın on yedfnd günü tat
bikatına baılanacak olan yeni 
gümrük tarif esindeki yüksek rü
sumdan kaçırmak için Mısır tüc
carının fazla af pariılerl pey der 
pey geliyor. Gümrük [anbarları 
hatta bütün rıhtım balyalar, san
dıklar, çuvallar ile dolmuıtur. 

Filistinde 
-·po..i~-

S ü k lı n yok 
Kudiislen ycı:ılıyor: 

Yahudi gazeteleri tlmal cihet
lerinde emniyetin bulunmadığın
dan ıikayet ediyorlar. O taraf
larda bazı çetelerin ara sıra 
fesat çıkardıklarını ve yahudi 
köylerine sarkıtılık ettiklerini 
ıöyliyorlar. .. 
Nakliye ücretleri Ayan 

meclisinde 
K alıfreden bildiriliyor 

Kanunusaninin 26 ıncı günü 
ayan celsesinde azadan Abdullah 
Süleyman abbaza bey muvasalat 
nazaretine atideki suali irade et
miıtir. 

Hali hazırda memleketin bo
zuk ahvali iktlıadlyeden ne kadar 
mütkilata oğradığı malümunuz
dur. 

Şimendiferlerde, huıuıen iki
nci ve üçüncü mevki ücretlerinin 
indirilmesi haleti hazırayı tahfif 
edecek es baptan zannederim. 

Malumdur ki bu ücretlerin yü
kseltilmesi sebebi kömür fiatleri
nin çokluğu idi, bu gün kömür 
harpten evvelki flatına inmiıtir. 

Bu huıuata ihtimam buyura
cağınız füpheıizdir, ancak bunun 
lçf n ne karar vermtı olduğunuzu 
ve ne vakit icra edeceğinizi an
lamak isteyoruz. 

"f unusta Filistin 
Tunusta intiıar eden gazete

ler Filiatinde bir yahudi yurdu 

tesisi için İngilterenin ittihaz ey
lediği hattı harekele karı• uzun 

makaleler yazarak Filistin arap
ları için iane toplanıp ı gönderil-

mesini kklif ediyorlar. Teıekkül 
eden Cemiyet iane dercine baı
lamııtır. 

Son günlerde getirilen ıeyle
rln en fazlası ıeker ile undur, ı 
vürud eden vapurların yarısı yal- -=========-============== 
n•z ıekerıe doludur. Süslü hanımlar 

l 7 ıubattan evvel vasıl olmak 
üzre yolda bulunan vapurların 

elliden fazla olduğu haber veri
liyor. 

Bu da Filistin için 
Barutları yazılıyor: 

Burada intiıar eden Elmarlf 
mecmuası sahibi Üıtat Nikola 
Hanna hersene hasılatı hayri ve 
vatani umura alt olmak üzre bir 
müsamere tertibetmeyi JUyad et
mlıtlr. 

Mumaileyh bu sene müsame
re hasılatını Filistin muhtaçlarına 
tahsis etmfı ve bir bilete yarım 
Suriye lirası fiat koymuıtur. 

Çekirge hücumu 
l'ajadan yazılıyor: 

Remle kazasının Uzunkare, 
Tire ve Deyiitarif( arazisin; uçar 
halde bir çok çekirge girmiıtir. 
Hükumet bu af tle mücadelede 
•don derece sarfı aıayret etmekte-

ir. 

Süveyşten Kahireye 
Kalıiredcn yazılıyor: 

Mançestındakf Mısır konsolo
su vasıtasile bir firket Süveytten 
Kahireye kadar bir kanal küıadı 
teklifinde bulunmuı ise de Mısır 
nafia nezareti bu teklifi ıayanı 
tetkik görmemlıttr. Kahlrenln nil 
nehri ile denize ittisali oldu~u 
cihetle teklif olunan kanala lü
zum olmadığı cevabı verllmittlr. 

-t~<·-

l\1ua1linılik edemiyecek]er 
Maarif Vekaleti kadın mual

limlerin süslü olarak mektep
lere gitmemeleri için bir tamim 
neıretmittir. 

Aksi hareket edenler veka
lete bildirilecektir. ------------
l\lustaf ayı öldüren ~lusa 

Y enicamide bıçakla arnavut 
Mustafa vı öldüren sabıkalı Mu-

ıanın muhakemesine dün agır 

ceza mahkemesinde devam edil
mittir. Geçen muhakemede gel

miyen ıahitlerden polis Süleyman 
efendinin ı~hadeti dinlenmiı, Mu
ıanın maktulü öldürdüğünü ikrar 
ettiğini ıöylemiıtir. 

Mahkemece tahkikatın tamiki 
için muhakeme baıka güne bıra· 
kılmııtır. 

Necibin nıuhakenıesi bitti 
Dostu Mürüvveti katlettiği ld

dlaılle ağır ceza mahkemesinde 
muhakemesine devam edilen Ne
cibin muhakemesi dün bitmiıtir. 
Necip beı ıene ağır cezaya mah
kCim edtlmlttlr. 

Kaçak tütün 
Tahtakalede lbrahimln kah

vesinde 40 paket Bulgar cıga
rası, 20 paket kaçak tütün 
bulunmuıtur. 

Galatasarayın tertib et
tiği Beyneln1ilel boks 

maçı 

Yarın Galatasaray kulObün
de ıayanı dikkat bokı maçları 
yapılacaktı. Sporun her ıubesln
de muvaffaklyet ıösteren Gala
tasaraylılar ölrneğe yQz tutumuı 
olan Boksu da dirlltmefe çalı
fıyordu. 

Baılarında Eıref Şefik gibi 
çalııkan bir idarecileri olan Gala
tasaray boksörlerinin az zaman 
içinde gösterdikleri (faaliyet cid
den ıayanı dikkattir. 

lf. 
Yarın yapılacak maçların en 

mühimmi hiç fÜpheılz küçük Ke
mal ile Romanya ıampfyonu 
( Korpen ) in karıılaımasıdır. Bu 
karıılaıma Türkiye boks alemin
de ilk beynelmilel temas olacak
tır. Harpen son zamanlara kadar 
amatör iken htlahara profesyo
nel olmuftur. Yaptığı müsabaka
ların çoğunda ınuvaff ak olmuı
tur. Korpen İstanbula büyük f e
dakarliklarla &etirilmitUr. 

Küçük Kemale gelince yap
mıf olduğu maçların coğunda 
yüzünün ak ıla çıkmıı olanl bu 
kıymetli boksörümüz acaba bu 
maçta da ınuvaffak olabilecek
mit? 

Bu sualin evvelini vermek 
tabla tile fınkAnaızdır. İlk beynel
milel maçını yapacak olan küçük 
Kemale ınuvaff akıyetler temenni 
ederken bize heyecanlı maçlar 
seyretmek fırsatını verecek olan 
Eıref Şefik Beye de teıekkür ede
riz. 

ihtilas 
-->~c-

Cema} B. in .l\i ülkiye ınü
fettişliği tarafından ya

pılan tahkikatı bitti 
Polis dördüncü ıube pasaport 

Te ecnebi lkametglh vesikaların
dan ceza alan koıniser muavini 
Cemal beyin geçenlerde topladı
ğı cezalardan 65 oo Ura zlrnmeune 
ıeçirerek ihtilaata bulunduğu 
yazılmııtı Mülki1e ınüfetttıı Na
zım bey tarafından tahkikata 
baılanarak Cemal bey tahtı tev
kife alınmııtı. 

Mülkiye müfettlıllği tarafın
dan yapılan tahkikat hitam 
bulmuıtur. 

Yapılan tahkikatta cezaların 
esasen her gün İstanbul def ter
darlığı tahsil ıneınurları tarafın
dan tesellüm edilerek vezneye 
yatırılması icap ettiği anlaıılmıı 
ve bunun böyle cereyan etmedt~i 
meydana çıkmııtır • Ayni zaman
da polis dördüncü ıube rnüdürü 
Sadettin beyin de yazif esine baı
ladığından itibaren tahsil olunan 
pasaport cezaların• kontrol et
meİI lazım geldi~f meydana 
çıkmııhr. Bundan Cemal beyin 
fırsat bularak 6500 lirayı lhtllAı 
ettlil anlaıılmıf tır · 4 üncü ıube
deki müdOr ve dtier alakadar ., 
amf rlerln mesul edilmesine Mül
ki ye ınüfettfıliğfnce karar veril
miıtir. 

Mnlklye müfettftf Nazım bey 
tarafından tutulan evrakı tahkt
klye istanbul vilayeti ınuhakemat 
encümenine verilınitUr • 

Mülkiye müf ettlıllğlnce tevkif 
edilen muavin Ceınal bey kefa
letle tahliyesini istemlf lıe de 
(15,000)llra kefaleti nakdiye tıte
nlldlğlnden ademi tahliyesine 
karar verllmfıUr. Cemal beyin 
muhakemesine dl~er memurlarla 
beraber yakında baılanacaktır. 

itiraf • 

Her hangi bir erkeğin eli eli
me dokunsa içim gıcıklanır, fır
tınaya tutulmuı vapur içindeki 
yolcuların hisaettiği iç ezintisini 
duyarım, en iyi, en tatlı his, itiraf 
ederim ki, gözlerimin b;r genç 
erkek yüzünde gezindiği zaman
dır. 

Ortada kökünü çok derinlere 
salmıı bir de klasik terbiye var
dır : Bunu düıündükçe kendi ken
dime levmeder, kendi ahlakım

dan ıüpheye düıerim: 
-Acaba namussuz mu oluyo

rum? 
Sora bildiklerimden iti açıkça 

sordum, okuyabildiğim kitaplar
dan biraz bir ıeyler anlamağa 

çalııtım, hepsini topladtktan son
ra ıu neticeyi çıkardım : kaba
hat ne bende, ne de baıkasında •• 
sadece tabiattadır. 

Fakat .. iti buraya getirmek
le mes' ele bitmiş değildi : ken
dimi tanıdığım kızlarla mukaye
se ediyordum, onlardan daha iyi 
daha tam, daha mükemmel bir 
teıekküle maliktim, ve kendi 
kendime karar veriyordumJki, ben
de genç kızlığın misilsiz bir taı
kınlığı vardır! 

Nitanh idim-de. Güneısiz yer
lerde rengini kaybederek büyü
yen bir cılız ot gibi, kitaplar ve 
karanlık odalardan zevkalan bir 
darülfünun talebesile niıanlı idim. 
Her pazar günü, mektepte der3e 
yetiımek istiyen bir talebe gibi 
kolları, cepleri kitapla dolmuı ola
rak niıanlımı vakti muayyeninde 
nezdimi7:de bulurdum: 

Bana bir hafta içinde okuduk
larından notlarından öğrendikle
rinden derin bir zavkle uzun, 
uzun bahsederdi. 

Büyüklerimiz, iki genci yalnız 
bırakmak için ne lazımsa onu 
yaparlar saatlerce yalnız kaldı

ğımız halde ellerimizin temasını 

bile temin edemezdik. Ben bunun 
için ne _kadar ölüyor idisem, oda 
bir haftalık vukuatı hocalarının 

takdiratını anlatmak için bayılı

yordu. 
Günler geçti, haftalar geçti, 

aylar ve seneler geçti, aramızdaki 
münasebet bu söylediklerimden 
bir adım bile ileri atmadı. 

Zaruretin hayat ve maiıet üze
rinde mühim bir amil olduğunu 
kabul etmek lazımdır. Ailemin 
kazancı günden güne eksiliyordu, 
evin bir kısmını boıaltıp kiraya 
vermeği düıündüler o zaman aile 

~bütçemiz biraz düzelecek idi. Fil
hakika böyle de oldu. Ev tutuldu, 
yeni kiracılarımız eve tatındılar, 

iki ihtiyar karı._koca ile bir de oğul
ları vardı. Temiz kibar adamlardı 
Bize çok hürmet ediyorlar ve beni 
herkesten daha çok ııeviyorlardı. 

Kıttan kurtulunca yapacağı
mız kır gezintileri, eğlencelerini 
•ayıklıya, sayıkhya a-ünlerfmfzf 
ilk bahara erdirdik. 

T ahlat canlı bir tablo gibi 
gözlerimizin önüne ıerilmiıti, her 
ıeyde: toprakta, otda, derede, 
ağaçta, hayvanlarda delice bir 
Hvinç vardı. Sanılıyordu ki, ka'l
nat öpüımek latiyen iki ıevgilinfn 
a.tetli dudaklarıdır ! 

• .. .. • • Gezmelere af diyorduk, 
ekseriya bu aezinttlere nlıambm
da lttlrak ederdi. Kiracımızın 
oğlu ile nfıanlım arasında tees
süs eden dostluk pek ilerleml9ti. 

Nitanlım bana daima kiraeıını
zın genç oğlundan bahıederdi ' 

yalnız teeaaüf ettiği nokta, onuıı 
bir hayvan kadar cahil olmaııP
da idi! 

Bu belki doğru bir hükümdilrı 
fakat, bence hayat: bir pratik 
yolculuktur: Senelerdenberi er 

kek ellerinin temasından duydıı
ğum heyecanı, bana klracırnıııP 
oğlu tamamlattırdı dersem beni 
ayıplamayın 1 

Bir aün gene böyle bı r kır gır 
zintisinde, ıık ağaçlık bir yerde 
tatlı bir dere çafıltııını dinlerkefl 
onun kuvvetli kollarını boynum· 
da kilitlenmfı buldum. Dudakl•-

rı dudaklarımda idi, nefesinden 
y{lzüme alev fııkırıyordu, bunun 
tesirini ben en sert ıaraban tesi
rinden daha kuvvetli buldum, o
nun için mukavemet edemedJnı, 
bu ıarhoılukla yıkıldım. 

Yarı bayım bir halde idlın • 
Ne oldu bilmiyorum, ıözlellim kil' 
rardı, miltemadiyen inlemek •" 
solumak latiyordum, nihayet • • 
yıldırım çarpmasına beni eyen btr 

titreme, kafamın içindeki ıfnll"" 

lerden baıbyarak bütftn vncu
dumu dolaıtı, geçti ve bent ça· 
yırların fitUlne bir posa gibi serdi· 

. . . . . . . . . . 
Da va • • Muhakeme • • Dedi

kodu • • Bunların hepsinden ıeç· 
tim, ve beni yıkan, bayıltan, aı
~~en gençle evlendim. 

Eıkl nitnnlım, hayata kitap
tan bakardı, biz hayattan kitaba 
bakıyoruz : Çünkü tabiatın ka" 
nunlarından hiç birimiz müıtal· 
ni değiliz! 

Mütercimi 
HALIM HOsNO 

-ıngfü~--urasi-· 
Dün borsada lnglltz lira•• 

1034,5 açılmıf ve 1035 te ka· 
panmııtır. 

-•••M~••-

Karadenizde bir kaza 
Elempen ilminde bir lngilU 

ve puru Karadenizde haritalarııı 
kaydetmediği büyük hl r kayayı 
çarparak pervanesi kırılmııtıt• 

Kazanın vuku bulduğu yet 

Amasra açıklarında ve Karade' 
nizin en derin yerlerinden ad· 
dedilmektedi r. 

Çürük binalar 
Her sene bu mevsimde kar•" 

ve yağmurun tesirine dayan,.
mıyarak birden bire çöken bf nıt" 
ların nüfusça z

0

ayiata sebep ol" 
dukları nazarı dikkate alınarıtlı 
bu sene de böyle muhtemel ıııa· 
zaların önüne geçmek için tedş" 

tı" 
bir alınmıt ve harap evlerin • l-
kinle rinden te.hliyeıine baılaıt• 
mııtır. Yıkılan evlerin arsaları",. 

tl" yeniden inıaat yaptırmak f~ 
yenlere ıimdiye kadar yat18'

1
" 

ifl" 
duvarı çekmek ıartile ahtaP ,.tı 
faat için müıaade ediliyor, afi~& 
yangın yerlerinde ahıap int•"' 
izin verilmiyordu. 

1. a 
Bir çakmağa 25 ır' 

url•t1 
Tütün muhafaza JllerP .. ıı,o 

tarafından Beıiktaıta til~l1 90 
Abbas efendinin dükkAnın atııf• 

b 1 n111Uf tane kaçak çakmak u ıı klşr•" 
Abbas efendi kaçak çakrPa ıctlt' 
beheri için 26 lira verece 



6 Şubat 

Belediye diye buna derler Viyana
da mesken buhranı mes'e;esi 

Bf rlncl ıahif eden devam 

bu huıuıta halka muavenet edemi- kadar ucuz bir icarla verilmeıl 
yecek bir vaziyette bulunuyordu. tayanı hayrettir. 

Binaenaleyh bu meıken lbtl- Buna kapıcı ücreti, elektrik, 
yacını tatmin etmek, ikametgah ıu, ocak temizlemek ve ıaire ma-
buhranını ortadan kaldırmak, ef- ıarlfl olarak ayda yarım ıtlin ka-
radın yapamadıfı, hükCimettn ız- dar bir ıeY inzimam eder. Dört 
harı aczettlit ıeyl yapmak vazife- yüz meıkende, bir ç.amaıır 
ılni belediye ilıtfine aldı. yıkamak fabrikaıı vardır ki her 

Bunun temini için bir karar ev haftada yarım tilin vererek 
verdi ve hükCimete lastik ettirip çamaıırlarını yıkatır ve ütülettr. 
tatblkına baıladı. Qok ziya ve havadar olan en 

Belediyenin bu iti deruhte ıon ııhhi kaideye muvafık bulunan 

YARIN 

~····~····················~ı 5 Şikf.yetler 5 
=•••••••••••3•••~•••a~•••••••• 

Üç aydır veriln1iyen 
nafaka 

Efendim, 
Bilecik nahiye müdürü sabık 

zevcim Mithat beyden almakta 
olduğum nafakayı üç aydanberi 
alamadım. 

Alakadar makamlann nazan 
dtkkatlnl celbeder ye muteber 
gazetenize bu vazı yetimin derci
ni rica ve istirham ederim efen-
dim. Karllerintzden 

iFFET 

Ellerinden gelse her ye
re gireceklermiş ... 
Betlktaıta Turaunun kahve

ılnde oturan Gfreıunlu Oımanın 
elbiıelerile eısaıını, Kuruçeıme
de Sallhln mavnaaından 10 U
ra11nı, ayni ıecede Amavutk6-

IJünde Halk Fırkaıı binasına ıt

rerek ampul çalan hamal Muhar
rem ile kayıkçı Haıan çaldıkları 
etya ile beraber yakalanmıılar
dır. 

s.w. 5 

Bir küçük yaramaz 
ortada yok 

Bir kaç ann eTI'el Kuruçeı
mede bekçi lımail alanın evin• 
miaaftr ıelen Bandırmalı M .. -
köre hanımın ollu 8 yaımda 
Tahir ~aldeılne ve kendtıla• 6f 
ıün e•vel terlik almak lcl• b .. 
lira alarak aokaia çıkmıı bir 
daha avdet etmemlıtfr. 

eyledfii 1923 ıeneıinde idi; bu hanelerde ikamet, çalııan ve 

belediye 1car:aeurenı emlakten, kazanan fukaraya mahsustur. Bez·ırga" n Kohen 
nıilk ıabibi tarafından verilmek Zenginlere gelince kendilerine 
üzre bir defaya mahsuı olarak, münaılp meskeni ıatın alabile- 1 inci aahifeden devam 

% --. 150 lirasını dolandır
mışlar 

Galatada Bursa otelinde otu
ran Macar (VanUk) ın Y enfç.arııda 
meçhul bir ıahıı tarafından 150 

llraıı dolandırılmııbr • 

KüçGk Tabirin aaybubeU Yal· 
deıtnl endtıeye dcıınrdQQnden 
Meıküre hanım oilunun bul un
maıı için poliı mildtri1etlne mtl
racaat etmlıttr. 

Tahir umum poliı merkealerl 
tarafından dört gündenberi aran
dıfı halde bulunamamııtır • 

Küçük yaramazın bir kazaya 
duçar olmaıı ihtimaline mebni 
her tarafta aranmaktadır. 

icarın tezayüdü nfıpettnde mü- ceklerinden belediye bu evleri İzmir tütünlerinin (Kohen) 
teza-,tt bir munzam vergi ala- onlara icar etmemektedir. Efendil Bezirıgina aabf ıarları 
caktır. Belediye, ıakin olacak fakir- ıudur: 

Senede on beı lira icar ge- lere alır olmamak iç.in kirayı bu lzmir tütünlerinin mecmuu Bir şaka yüzünden 
Erenköyünde Baidat cadde

ıinde oturan lımall diln çakı ile 
tırnaklarını keıerken, kendlıile 
pka eden on beı yaıında Vahi
din koluna çakı babp yaralamıı-

tiren bir milkten yarım lira kadar ucuz takdir etmitlir. lnıa- (1 ,400,000) kilodur. Zürradan 
icardan bir lira bir çeyrek, abn ıernıayesl bunun için emlak alınan btla bedel (100,000) kilo Hala mı yahu ? ! 
elli liraya kadar iradı olanlar- h 

ıa iplerinden alınan munzam ver- tütün de dihll oldufu halde 
dan iki buçuk lira alacaktır. gi ile temin edtldiX.fnden reıu·l- b ( 96 ) 
icar yükıeldikçe vergi de yük- • unların maliyet flatf : 

Dnn Beıtktaıta fapka kanu
nuna muhalif takye Ye kaı.ak 

gibi acibü11ekll ıerpuf larla ısen 
Mustafa, Ahmet, Muıtafa, Si· 
leyman, Abdurrahman, lnnad, 
lbrahım, Ali, Klmll, Hacı Mma 
Hüıeyln, Ali, Mehmet Hoı.,ca. 
Murtaza Mehmet, zabıtaca yaka-

d malin iııtihlAkini düıünmiyor ve kuruıtur. Kohen efendi bu til-ıeliyorcu, meıell ıenede ört 
k alınan icarla yalnız tamirat ihti- tünlere bidayet de kilo baıına yüz icar getiren bir mil in ıa- yacını lemin etmek istiyor 

h b k b il icarı ( 5 ) kuruı kar göstermif, ve 1 i elli lira, i l in ra Geçen aün Beledı·yenin me-
L lf vere 0 gazetemizin mildahaleıi üzerine 

tır. b"l 
'Tramvayla otorno ı 

arasında 0
aan emlak,te beı yüz ra - bani kıamı müdürü ile aörüı- b 

cekttr. 0 (9) kurut daha vermeie mec ur 
Bu verginin münhaairaen fa- lü~ ve belediyenin bu kadar olmuıtur. Yani : ( 110 ) kuruta 

Dün TOnel-Şıılt hattına tıllyen 
tramvaya, Melek ıinamaıı önGn
d 17 07 numaralı otomobil çarp
:., bazı yerleri parç.alanmııt: r. 

lctrlere ucuz ev yapılmak iç.in acuz kira ile verebilmeılndekl çıkmııtır' 
b lak ıırrı anlamak lıtedim. Muma- 1 

oldutunu bilen aıha 1 em ileyb dedi ki. Herman grubu bu parayı ( n-

lanmıı baılanndakl Hrpuılar alma
rak mahkemeye teıllm eclihnlt

veratyı memnunen verdiler ve 1n glllz liraıı olarak tediye edecek- f k · · 
belediyeye bu hayırlı ııte yar- ıaata az masraf oldufu için tir. Pasta işleri s onto faizleri ınıyor 
dını etmek frfn üç ıene ver- ucm. verebiliyoruz. Çünkü bele- ( H 

1
) Berlfn, ıs (A.A.) 

lerdlr, 

T d 1 b Gurup, Tntünleri dört ayda Ankua, uıuı R h k f ._. ı -exı kabul ve taabbud etliler. iye inıaal evazımını üyü mık-
1 

ay tıbank, ıı onto a .... n 
... Belediye Tergiyl bir ayda tarda aliyor ve celbediyor. meıela tesellüm edecek ve: Tesellüm Posta ye telgraf tılerfı_niz n yüzde 6 ya lndlrmfıUr. 
taL-11 etti ve hemen fıe baı- kireç tuğla ve saireyi beı senelik ettiği her partı" nin bede- ııllh için huıuıl bir komııyon Pirinç istihsalatı 

utı b d k d ittihaz edilen mukar- R '4 ( A A ) ladı. O ıenenin eylülünde yir- ir en ontrat ettik, otuz beı bin lini ödiyecektir ! ) tarafın an d lbl oma • • 
mi bin meıken yaptı. çerçeveyi, yirmi beı bin kapıyı,bir- - rerat mucibince Avrupa an cel ıMtlU pirinç miıtehılllerl kon· 

ilk ıene, Viyana bankaları, <len aldık. İnıaatta açıktan mi- Mukavelenin buJ(ln lmza11 len blr takım makine er IOflllQlmun ı,Umaancla, l.Uhaal 
mukarrer bulunmakta idi. Mu- lbım ı• ı e htzme- fJatanna tenklı edllmeıt memallkl Jldncl ıene verglılnl bili faiz be- mar kullanmayıp daimi mühen- ve m6dlrly-:_t! 1~umdiu1.t hakkında ela 
kavele imza edilir edilmez (5000) ı çaa ta .. -.ıeblı:ecle ppalan pıopapn • ledlyeye ikraz etmlılerdi, üçüncü dlılerimizi iıtfhtam ettik ve bu in tinde yapı a 1 nan •-•--ıye _..J•lmeıl dahlb ıa-

be gillz liraıı kaparo alınacaktır. b••• llyibalar ve ntzamname er -.,, tsU& oenecle ı bin hane lllf& edildi, Jiizden büyük meballii lktlııadına - tild&kltuun taylt .,. ekmek ima• ••her oene toplanan icara bele- muvaffak olduk. Bu ıuretle yeri Meı'elenin oon tekil budur. huırla-ldadar• llDde Prlndn ı.tımal edllanıol ta· 
dl7e de biru lllYe ..ı...ı. ı.., bin dllz olan Florıdiz drobta bir ba· 116yle olmakla beraber (lnhloar Milis teşkiJAtı tensik lep edılmıttır 
""Yllcuda aeurıı-ı.1ç1 bir - Dl'n liltauıra takriben dört y11a b· tdaretlaln hıııcı- ıyı tanulıtma ediliyor Sanayün inkişafı için 
aram tanzim olundu. ra verdik; yeri tatlık ve elrl irili- fiphemlz obnı7an Hennan kum- Madrlt 

5 
( A.A. ) Mekılka, ' (A.A) 

1929 aeneıl nihayetinde ya- rO olan Ltbharteıtalda bir bina panıyaıı ve ( Kohen ) Efendiye V tfkan ıeflri y ann relelcumhurluk YUlfe-
pılan evlerin yekdnu elli bine takriben dört yüz yetmit liraya karıı çok meteyakluz davranma- lıpanyanın a ti ıfne baılıyacak olan M. Ortes 
halli oldu. 1932 aeneılne kadar mal oldu. ıını bir deha daha .aylemefl va- arkl de Maraz utffa etmff r. Rubıo muvakkat relı M. Porteal 

! ? m H ... ı-"met, milıl teıklllbnı y.- d b lf 1 U k•• •----ıa devam edilecektir. Viyana Belediyesi, fakır lıçl- zife biliyoruz uau d d a 1 ye nazır ıfana ıe rece '"" 
-w-a ık etmek niyetin e lr • M p lnki Virana beledlyeılnln lnta et- nin kazancından yüzde üçünü ntden tenı , orteı bug(hl sanaylla f&• 

k b ı · J • Pariste telaş fını temin için 5 milyon pe ... tlll meakenlertn meaalıuı kırk, meı en lcarına vermeal için u az Kana ızasyon ış en A ) •--ayell milli Meksika banL ..... 
'---• 1 "'- 1 • d"' Lonclra: 5 (A. • -,. ... ..-.. 'dokuz ve elli yedi murabba craı muuaı P ıur u. Kanallzaayon fnıaatı bu ıeae ihdaıını nabk bir emlrn&qp• 
k'._.-• olmak hre Gç llDlfbr. lıte belecltye halka atar bir içinde bitecektir. Hazirandan ıon- Deyll Meyl'in Parlı muhabiri neıretmııttr. Bankanın yarı ıer-
f'qlc llletrellkler iki oda. bir mut- yQk tahmil etmeyerek vlyanada- ra blnalann mecralanna ıffonlu bildfrl'Jor: , Jeneral mayeıf h6k4met tarafından leı-
a ._ bir avludan, kırk dokuz ki meaken buhranını izale etmek- b la kb Fransa makamabnca •iye ec:ltlecektlr. 

ıOzaeçler konmıya aı naca r • bi Yerilen M ~lreııkler tlç ye elb yedi metre- le beraber ıehrı binlerce yeni ... • Kutyepofun lapJJÜ ne f • Musolini Avusturya 
ulde. ı.., odadan tba87f,tlr. uhbı binala.la lHıl Ye tezytn Kanaltzaıyon meeralan daimi ebemmlY-dolaJl. Parto oe a· başvekilini kabul etti 
L Bunlanlan abnan aylık icar etti, aynı zamanda kırk ellı bin ınırelte IU ile Jtkaaacalmden retınde btıytik bir tellt ve faali- Roma, 

6 
(A.A.) 

Qlr murabba ,metre için alb mi- aileyi aevlndlrmele muvaffak temiz bulunacakbr. bGk4mfermadır. SefaretmOı- M. Mueollnl A~a bq-

b11a (bizim para ile alb kuruı) oldu. Yalnız ıilSleÇlerln kanalla•- yet ıeflrfn bu meı'eleye alt bir vekilini kabul etmlıtlr. bd hllk6· 
olup bir eırln •:ırlıiiı yirmi bet ıı- Acaba lıtanbul ŞehremaneU yona raptedllen kı-ına "'*'-cak :::,"runu ...,raıek Ye flf~:_ ııcabat- met adamı 6 Şubatta bir ~ ltnı -· (bizim para ile on biç olm- kııın çamurdan ıehrln maniler vaoıta1lle mecraların il- ta buhınJDak llııere M-ovara ve mllzalıeretl adb:ıre -ah..ı..t 
ilet buçuk lira) Vıyana ııbı bir ~k~e:na~r~m~a~h~a~ll~elie~rl~nid:ek=l~ıo~k~a~k:la:r~~k!a~n:m~a~ı~ın~a~6n:OD:e:ı~e~ç"e"c:ek~te"rti""ba~t~~~l~tl::r~:==:::::;~;~~lm;aa:ıl:•ma::'a:.k~a~rar:~•e:rm:l:ıl:er:cll:r:. •_!l!)ei!!lrd11e._be_.ıl!!!ocl!!!!!alı!l!l!=ı!l!bl!l!rl!!h!l!a!l!n!l!e!l!n!!!!!!ln~b!l!u~ için b6yle birıey yapamaz mı? Alınacaktır. ,ıtm 1 • 

- balannı ahp kullanmaıını tav- 16ndilrühp0f aJaaralarla doluydu. 
bu mubake111e1e kakalarak ,OZO ra ı bir adam delflmlydl ? Elinden narglle marpucunun 

Tefrika numarası: 6 
AJDI &&ID&nda, bu beyqattan 
mahkemenin kat't deUUer eld~ 
edemedill de anlaııhyordu. Karıı 
Kemalin dnıGndGfO gibi, ilk, 
itirafta bulunanların ikinci dere
cedeki adamlar oldufu ıupheılz
cli. Bayle olmaıaydı, ınahkeıne 
relıl, yalnız ŞClkrG, Ziya Hurtlt 
•• Edip B. lerclen bahsetmez, 
dtfer mClreltlplerden de dem vu
rurdu. 

Zaten: ( kıı aylarında, bu eı
haı tarafından, ıulkaıbn Anka
rada lcraıı buauıunda Ye lılınlerl 
•ıkbn 41.aat .bulunan ~le-

rln hanelerinde ~çUınala · 
r ve IDG· zakereler yapıldı filin d 

b emeıl de 
u ciheti teyld ediyordu. 

Evet, kıt aylarında Zı H 
1 ı •- 1 Ya ur-ıtt e ~ ıınall ve arkada An k ,. -

araya altmtıler' orada llllral 
Arif beytn evtnde le~ikatta b: 
lunmuılarda. Bunu k K 

1_-JI. ara eınaı 
ŞiilU"U beyden ltitmııu. Demek 
evvelki Ankara teıebbo.lerinl Llz 
lımall lllraf etmıı olacaktı ki 
Mahkeme reııı ( lıbnleri malan. 
olmuı _.,ulunan kbnaelerln hane
lerinde. ) diyor, açık açık lllnı 
tarih edemtrorclu. ( ~· Kemal 

dl inin bu l.tekl ~~~-bDL!.-u da Zıwa Hurtlt mi d"•toan ,a,ilbntyen Kara K-1 aGlmGıtü. K•D 
1 

' ur- ıua- uuu 1 
.... .... -

mtiaaebetlnl Ş4kril ve Ziya H elevemıiıU? , 1 ka- ıtmcll narflle ~çmeyl habrbp· 
ı eaabulabn karcletl Garnloyordu ki, meı e e mı yordu. 

tüle unall eD baıka bir de .....1.,.. pGrilzler sfyadeleılyor- 1\....1 b 
-• al Ra ·~.I rııaaKa,..-, Kemahn yerinde bir v7 e7a, er l&Dlye kendllıtnla .... r ay ....-, Haf•• Mehmet d ra t klf dl1- ı 
Trabzon meb IJIU dam-1 ıon .,:· kau, bOyQk Qmltsidiklere do- ev e uueal, ızmlre aevkolu· 
L- bılt d Bu a ann er' _.derdi. Acaba o dn,onme- nmaıı ihtimalleri pek çoktu • 
.,.

7 
yor u. kten sonra ken· 1 •• K 1 N k 

dereceye ıeıoaed' k mit miydi 7 Hayır kara ema e yapaca. , nereye gidecek, 
dlılne dair btneJ ı6ylemeyece - b 6s mail4b oldutuna inanmak bir tarafa aavutacak mıyclı? Sa-
lert d __ ,,eU yardı. 1a

8
t:m.1ordu. Belki, kenc:IUlnl tev- vuımak lizımsa bir an •nel 

ne e eDJJP bu mGtallaJI ki 1 l 
Kara K.-:!Uklll Mabke- klfe ceıar1tl edemlyece er n davranmak icap etmezmlycb? 

ıenı 1 ltlk P aanıyordu. ..:ı.ı, k Llkın kendiıl afbl çok lanm· 1 
e çe, deki delillerin he- Onun kendinde bü,ua uv- ınıı bir adamın memleketten çı· IDeıfnfn eUO belki d A,.AncA hh tUflne ınphe 

nQz lktnd .e e uyu u vetler teYe üm e kap ıttmeıl kolaJDU clır? Puaport 
d f._.nerden bir lklılnln yoktu. clı ı alarak ...ttmek lıteıeydl, clurap evredeki .,.. ld - Vaz'lyeUn iyice ay n anma· •• 
16ylecllklerl .azlerden ibaret o u b kit cek ondan ıonra dururken tipbeleri berine çek• 
tuna kan&At etmek zaruri idi. , aını e ye -eldltlne dair mit olmaz mayclı. Bu adam •den 

G6ri1D6te 16re,ŞClkrG ve meb - ne yap::-u. bk (iç günlük memleketten aavuımak lıtlJIOr 
ua Arif beylerle llJ'I efe Edip ve karar 6 e henüz tehltkeyel l demezler miydi ? Bu endltel•r ilk 
Abidin beyler ele, bu lkler ve hade~d~;:. r~nnedtyordu, pillndaydı. Bununla beraı.., tik 
bir ıOpbe aserln• tevkif edllaalt dô'm pcedenbtrl bir dakika uyku aGnlerde Kara ~ 8. •-· 
olacaklardı. ç bu adamın maıaıının leketterı kaçmayı hatama pMr-

Ya halas Mehmet bey• • 'bu u":•';:nya kadar içildikten medlll mubakkakbr. 
adam, llk lua"'1rlarcla ı,. ka- ::... 6teye beriye baıılarak_ ( Devum •ar) 
ntmı1. Zira H~ıde, keadi ak-



~··~··•••a•••B•~··~········~ f T IY!L T:<. 'J V S SINEMA : • • • • ••••••••B•••m••••••a~a•••••c•• 
Ferah sinenıada 

BU AKŞAM : Yeni program 
Mezeya revösil, Yeller ıayanı 

hayret numaralrı san'atka:- ko
menyanın yeni numaraları ... , 

Gnldane Hanım memleket ha
•aları 

Filimde: 
AŞK PERiSi KELENMER. 

EmlAk '' Eytam 
Bankası. 

Sermayesi 20,000,000 Türk liras ı 

İNŞAAT ve EMLAK 

üzerine müsait ıeraitle 

}=>ara ikraz eder 

Bil'umum Banka muamelatı 

lıtanbul Şubeıl Bahçekapı 

Telefon İstanbul : 3972 

ŞARK MALET HOLASASI 

- ~ 

lıtiha, kuvvet ve sıhhat lçln 
en müessir devadır. Bilumum 

1 ~ • ıllib:d 

:.10-;.'t:.·:r.ı> BA YRA , LIK •:o-;'j-,;';,·,;ı:.A:"'\ ı ~~ 200,000 LiRA YA ;;;w' 
Kostüm, çocuk elbiseleri, paltoluklar mu§ambalar ve : .;. ~ Tayyare biletil'li Karaköy'de Bursa Hanı kapısındaki 

pardösülerlnizi :~ ·?~ ( U~URLU M. GAZİ GİŞESİNDEN ) . . ·~ ';}~ 
Eminönünde: KAZMIRCI Ali Rıza =~ •, alarak kazandım. ve ( M. GAZl) kahvesinin tecrübesi 

:~ 4""""iıi hediyeten Terildiğlnf haber aldım. ZAFER 
Müesaesatından ırayet ehven fiatla satın alabilirsiniz ·~ 

······~·······················~il.·····~·············· ~ ,..,"""~!v•~•· _..•"..,\!v~v• I • v. r~v~v~v~~ °"t<,J'~.,-~· '>ı• $.,-$v ... vtf>"v.;zt"'V~v,~v'll, v•"e!t. 
~~~~~~=~~~~~~ 

FOTOGRAF 
VE 

Fotoğrafa ait her nevi eşya 
İstanbul, Bahçekapı No: 2 

KOPERNİK 
HAÇADURVAN 

Fotoğraf nıalzcrne d<. ı: ola rından aJnız! 
İhtar. Mağazamızdan alman Filimler ve canılar meccanen 

develope yapılıp 48 saatte verildiği gibi, arzu edenlere cam 
ve kağıt nümunelerl dahi verilir. - - ----- ~ 

"KUR' ANI KERİM,,IN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet pafa merhumun 

• Lüğatı Kuraniyesini havi 
Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

tertip edilm!ı. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 
tarafından tashih idllmittir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlisinin hediyesi 200 kuruıtur 

Kaymak kiğıdlısı ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

--1 
• - ? 

SEYYAR MEMUR LAZIMDIR 
Sefih olmamak içki içmemek ıarttır. Yüksek tahsili 

olması ~art değildir. nakit, mülk veyahut muteber bir tüc
car kefil lraesi lazımdır. 

~g;~~~~g~~~ 
AA~hbbbbhbbb~*~~hb+~++~b~hh~Ah~ 

latanbul posta kutusu No, 147 ye müracat. ~ 

~~~.~~~'!lllZ!l---=---1mım-~-~ııms:m 
ı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
y t 
::: ÜSKÜDAR BANKASI :,ı: 
t . o 
•:• 100,000 LIRA SERMA YEL! TÜRK •i• 
~ı• ANONİM SİR.KETİ •·• 
•ı• ' •!• 
•+• Esnafı h imave mak,adi]e tc:.ekkül etmiş ınilJi bir mües- :• b I ~ 
.:. sisedir. ~lü .. a it şeraitlc te<liyat kabul eder \'e mutedil faizle .:. 

SELANiK BANKASI 
1888 de teıia edilmittlr 

Merkezi umumi. İstanbul 
SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERİ 
Galata, İtıtanbui, İzmir, Samsun, Adana, mersin . 

Selanik, Atina, Kavala. 
• ~. ikrazntta bu]uııur. .ı. i •!• Merkezi: usküdarda iskele kurbnnda •!• ·Yunanistan Şubeleri: 
+•+ 'l't·l. K mlıkiiy 590 +•• H • • er türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi A ~ 
.ı ... • •• • ... 4-.•++•++•++•++•++•++•++•++•++!.-ı+!++•++•+•••+.•+• .~•:••.•••~++•._ .. •.+•+••++•++•++•++!+ ~ akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamelatı . . . ... . . . . . . . . ~ .. ~.. ~ .~. ~ ..... ~ 
•~4>~~~~ . ~~~• ~~~s~~·~~:x;:::,c:~~~ 

ELEMENK BAHRi SECiT + ,IW'VA'!JPMCP&<>*'EA'GFfBW•ıe• •BM&** 
! -

BAN 1{ 1\ S 1 OPERATOR 

Merkezı: AMSTERDAM sermayesi: l,12s,ooo,ooo Ahmet Burhaneddin 
eczahanelerde bulunur. Umumi de-
poları Bomonti fabrikası telefon: ~ 
Beyo~lu 583, ve lstanbulda Ek- ı 
rem Necip ecza deposu, Telefon 
İstanbul 78. 

Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

İstiklc.11 caddesinde Rus sefarethanesi karşısınd8 

ihtiyat akçeti: 3,000 '000 

İstanbul merkezi: Galata kara köy Palasta. 

Suriye han N.o: 8. 
İstanbul §Ubesi : Yeni postahane ittisalinde Alelamci A 

han. Her türlü Banka muamelatı icra. ve kasalar icar "f 
olunur. + 1'clrforı: Bey : 1015 ~ 

Hacı Arif zade 1 • ~~~~~~~~~~~~~- ~~~-~·~s~--~~~------lmım!BD'llm---~ 
I '*SADIK ZADE ARSLAN*' 3fjg!i~~9g~~~~§•:••:••:•~§ g ~fi1j ~699~ 

İsn1ail Hakkı 
Tayyare biletleri ve 

umum gazeteler bayii 
Çarıikapı N. 68 

........... 
Veresiye 

İzmir terzihanesinde 
moda, ehven fiatlarla, son 
derecede suhuletli ıeraitle 

erkek ve kadın kostümleri 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Viliı.yet 

karıı11nda No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL 

_::r ARiı 1,,IN rr Al{Vİ1\Iİ 1 

Şubat 
Senet PERŞEMBE Senet 

Resmiye 6 Hicriye 
1930 1348 

Nan1az vakıtJarı -
Alafranga Alaturka 

s. d. •. d. 
Güneı 7 ,06 Güneı 1,34 
Ôyle 12,28 Ôyle 6,57 
İktndl 15, 13 İkindi 9,42 
Akıam 17 ,aı Akıam 12 ,00 
Yataı 19,03 Yatsı l ,83 

INGIL1Z (HÜSEYİN RÜSTEM) 
VAPURLARI ( MERSİN ) 

POSTASI 

Her Perıembe gilnü munta
zaman ( Sirkeci ) rıhtımından 
kalkarak: ( Gelibolu ) ( Çanak
kale) (İzmir) (Küllük) (Fethiye) 
(Bodrum ) ( Rodos ) (Antalya ) 
( Alalye) (Mersin) limanlarına 
uğrayarak aynı ıeyri takiben 
( lıtanbula ) avdet eder. 

KAPT~NVAPURL.~RI ~ TÜRKİYE İŞ BANKASI J. 
İzmır - ~1ersın ~ f. 

SÜR'A 1., }JQS'I"ASI ~ Sermayesi: Tamamen tediye edilmiş 4,000,000 Türk lirası 

M l k k A ı\1erkczi un1un1i: ANKAl~A untazauı ve Ü 5 anıara- l!' 

ları havı elektrikle mücehhez ~ ŞUBE L ER: 

k 1 vapuru ~ Ankara Adana 
ema o şubat @ Istanbul 'Trabzou 
PERŞEMBE ~ Bursa Balıkesir 

~ lzn1İr Gireson akıam1 Sirkeci rıhtımından ha-
l ı ~ Sa nısun Edreınit 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kayseri 
~)ersin 

reketle Çanakka e, zmlr, Fet- ~ 
hiye, knllük, Antalya, Mersine ~ BÜTÜN BANKA MUAMELA il V A.PILIR ~ 
aır:lmet ve avdet edecektir. <B§~~~§;§~'§~~fi §;g~~~9§fi!i§~gg§f~ 

•#halli mu"racaat Sirkeci ............................ •.•!+•• .............. *••••.._• ................ ~ ... ~+.++.+.++.••• .............. •.~ Wlfl • ~ + ~ ~ + ... • • + + • + + • • • ~ • + + ~ ~ • • + • 

Yalıköık caddesiAlalyeHan •t QSMANLI BANKASI l 
birinci kat Sadık zade Nazım :• ' f 

y • 
vapur acenta•ına müracaat 1..... SEI~~IAYESİ : 10,000,000 İngiliz lirası 1 

Telefon: lstanbul - 4240 •!• 1 
•:• İstanbul açenteliği - Telefon: lstarıbul 1948 ~ 
++.+ Beyoğlu dairesi - T elefon Beyoğlu 1303 'S 

Vapurlarında son sistem 
elektirik teçhizatı mükemmeldir. 1 
Birinci ikinci sınıf kamaraları 

fevkalade lüks ve her türlü 

-TAVİL ZADE MUSTAFA 
ve biraderleri vapuru 

Muntazam Ayvalık Ektıpresi 

•!• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadelJ veys ~( 
•!• heıabı cari ıuretile avanslar, poliça ve iskontosu. '' 
•!• "f l/ +•• Türkiye cümhuriyetinin baılıca ıehirlerine ve memali f •!' 
.~. ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgtş l' 
~ . 1 . . ı· t1 ' '; .~. emırname erı ırsa a · ., 

fltirahat espabını te'min edecek 
ıekildedir. 

Üçüncü mevki 
Yolcuların istirahatleri ta-

SAADET vapuru 
.. •-t•l .......... ,,,.. ........ ....... ,,,.. ... ......... ! ........................................... * ..................... &. 

~ . .. . ~ ~ .•. . . . . . ~ . . . . . . ~ . . . . . ~~ 
~~ ~§~61)~§§6tlS 089 G~tlS§S§~ 
CJı Taşra kitap ve gazete bailerırıe 

Şubatın 6 ınd perıembe günü 
aktamı saat on yedide Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçtık kuyu, Altın-

mamen te'mtn edilmfıtir. oluk, Edremit, Burhaniye, Ay~ 
RÜSTEMlYE : vapurlnrının valık ve dikili iskelelerine 

1 l{ırtasiyecilere ve tüccarlara 
: Türkiyenin en büyük kitap meıheri 
@ 1\irk neşriyat yürdü sür' atları ziyade olması itibarile k 1 1 x. azimet ayni Is e e ere uE.rıya-

Rama.ze.n memlekette vücudu ile bthak- rak avdet edecektir. Mahalli 

7 
Kaıım ktn iftihar edilecek bir müesse-

İmıak 5,25 fmıak 11,53 ı Size elden gelen teshilitı yapmaıına hazı~dı~ 

'1> Derhal şu adrese n1üracaat edınıı g müracaat: Yemtı Tavil zade 

"5iilmiiiMiiiiiiiiiiiiiiii:iiii;;;;;;;;;;;;;;;;;:•;:;;;:;l.;;;;;;;;;;;;11J' l•s•e•dl•r•. ----111.W----• 'l biraderler. Telef en İs. 221 O 
G "Türk neıriyat yurdu,. - İstanbul Posta kutusu 448 .................... 


