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Sönen kandil! 
·--..... --oıı-ı~ 

llayramın birinci giinü in· 
•d•n ırazetelerln birinin 

llle 1 " ınilllyet " gazetesi tiirk 
tin• bir mOjde yetittlrdl. 

riyetln olmeyeceğine, tarihin 
ahkamı deyiıemeyeceğine ima· 
nı olanlar, bu kandilin sonme· 
sinden, veya sönmekte gorün· 
mesinden ıevlnemezler. Çünki, 
ıöner görünen bu tulenin huz· 
meler! tarihin ıinewlne, onun 
afakına yayılır, onun ıeraba 
benzeyen ufuklarında da ğılır, 
afaka karıtır. Fakat yene ta· 
ribln ufuklarından bır gün 
mırlanır, ve yenldeil canlanır. 
Çünkl, bu nur, çerafı metle· 
nidlr, bir hakla tabiidir. 

Ankara, 2l(Hususı)- Aldığım muhım bir habere göre vekiller ' 
heyeti reisi ve azaları meb'uslardan intihap olunmıyacaklardır. Bu 
hususta H. F. kongresinde çok mühim kararlar ittihaz olunacaktır. 

~"'. • ... 1 . . . 

·~' t .' ' '' • • ' ' ,.. ' • • • ' ' 

Divanının tatilı Talisiz Tokat a.., ıahlfeılnin tik ıulun· 
.._ • Yarın • tatili netriyat 

ler~a'fha11 albnda Arif 
beyıa karika türlnl, yafı 

it eönmekte olan bir kan· lıte aylardanbert veki.letle 
idare edilen Tokat Maarif 
eniidürllilüne yeni bir müdür 
seldi. 

Tekarrür etmiş gibidir. Altı gün Memleketin dertlerini tahlil eden Yarınc. 
sonra Menemenden Mustafa paşa 1 Tarihi tetkik edince bütiln lçille ıokmu., ve Lunun 

lıııa " kendi kendine ıönen 
• diyor! •. 

• P.tt111yet " aazeteıln bu 
l cidden karakterletlk 

1••baı taribiyedir. Bu lev· 
~rlbtye temafaya ve tah· 
det•r. Çilııkl " Mılllyet • 
•lilltn bliyok ehemmi· 
llllllete müjdaledtjii ve ıön· 
il haber verdijl " kan· 

- de•ek oluyorkl Mılll· 
1'-tnı etrafında topla· 

Jt\kwek payeli zevatı ve 

'-1-rıa memuplarını ıönok 
'tazı uyatlle çok rahat· 

'lıııttJ bir derecedeki keıı
çocuk ,ıbı aevtndlrmit 

1•4it bir nefe• aldık· 
~An U1DUmtyedeq sak· 

Jacak derece -... ınme· 
....... ı,ı 
Fakat Türk cümhu· 

' i ve vatanını yal-

kendi benlikleri için 
lagmal inek veya 

'le sanan bu efendi-

tnıin olsunlarki sÖ· 

t gördükleri kan· 

nıillet hicran~an gi
lgalanan sönük büz· 

• rın manasını ma· 

anlayamaınışlar 
hu sebeple de hem 

t\11 hem kendilerini 

~kta olduklan

ı_..kında olmamış· 
• 

Bunu böyle bilmek ve böy· 
lece diitünmek, ıönen naç!z 

bir kandilin ziyuınd1ın ıevin· 
mek hacetıne katlanmaktan 
elbette evladır. 

"Yarın, ın tatili neıriyyat 

ettiği haberini millete tebtir 
eden bu efendilerin kahkaha· 
ları da pek manidardır. Çiinkl, 

t>u kabka.haların ibttzazların· 
flakl tcmme saltanat araba· 
fından hslkın ve hakkın enin· 
Aulne karıı handeler aaçan 
.,.lapervaz insanların hafifliği 
)u.\,. - - •• vn.uuan b ız 

Cumhuriyet evladı gibi iğre· 

nerek ve tiksinerek diyoruz : 
Efendiler hayır ! O kandil 
4ıönmeyıcek ! Çünkl, o kandil 

akh.n ve balkın, nihayet 
ktkt 11\ıaburlyetln, ve pnçllfin 

,t:ıyaaıdı• Sönen kandil, emin 
f>lunuzkl 1oelkl yarın, belki 
.t;bilr gllu, yeniden dofacak 
tıurun ıônl14cıe :ııanettijtlz ıu· 
eleridlr. Bu •ru glln gelecek 

,ızde bizim gib rayacak, bu· 
tıilnki kahkaha 'uızm bacale· 

ini o zaman du:ak11nız . 
Heyetı hririye , __________ _ 
Nutu~ 

hey'eti ayrılmış bulunocoktır. 
lzmlr, 21 (Yarın) - Meııemendekl urflDivanı harp altı 

gü:ı sonra vazifesine hıtauı vtrecektır. Divanı harp he/ eti 
bugünlerde k:cell giindiizlü çalııaıaktadır. Elde mevcut mah· 
kemelerln iiç gene kadar ınuhakkak bitırmit olacaktıl't Ş!m· 

' 
diye kadar divana ırtrilp çıkan maznunların adedi bet "7'1lzli 

geçmittlr. 

Sururi ve Vehbi Beyler 
• 

Menemen, 21 (Yarın) · Yarın balıkyealrlller!Jı muhake-ıinin 
hitam bulacafı zan edil· mekteitr, mahkeme tayan dlkkateye 
ealhadadır Sururi ve vehbi beyler hakkında naııl bir karar 

t '. lhaz edileceği mechuldür. 
., • -4 ...... . .... . 1 • ' •• ' • • 1 •• • ••••••• ' •••• • ••• ' • • • •••• ' • • • • • 

Ahmet Zogoya suikast 
VIY ANA, 20 - ( A.A ) iki I 

oahıı Operadan çıkan arna· ı 
vutluk kralına revolverle alet 
etmiılerdlr. K ... la bir t•Y ol
mamııtır. Yalnız, malyetlerln· 
,dulunanlardan bir kiti ölmüı· 
tiir. Katiller tevkif edilmlttlr. 

Hükumeti devir
mek teşebbüsü 

Lima 20, (A.A.) - Hikik· 
baeti d ~vlrmek teıebbilıü •· 
itim kalmıttır. 

Relılcümhur, bir beyanna· 
me neırederek bllerln aayet 
ajır cezalara çarpılacafıaı 

ilan etmlttl•. 
Callao' da örfi idare ilan 

elilmittlr. 

ıı bir ıuikutta bulunmajı bir 
giin evvel Jelosal ile kartılat· 
brdığını itiraf eylemlttlr. 

Suıkaetlan ııa leyana gelen 
ahali katıllerl linç etmek 11-
temlfae de polia buna mani 
olmuftur. 
Arnavutluk kralı ve M. 

Schober 
Viyana, 21 (A .A.) - Bat· 

Tekil M. Schober Arnavutluk 
kralının oturdujtu otele gide
rek kendll!ne ıulkaatten dola· 
yı beyanı teeuiir etmlttir. 

__ .,.....,..,: .. -
İhtilal hareketi 

Gazi Hz.kongr~ Lıma 20, (A.A.) - lhtilll 

Berlln, 21, (A. A.)- Arna· 
vutluk kralına Operadan ç.· 
ktılı ıırada yapılan ıulkast 

kralın ya verinin ölümüne ve 
tefrlfat nazırının yaralanma· 
ama aebep olmuftur. Krala 
bir9ey olmamıttır. 

---~ 

"1 llıUtevazl kandilin aön· 
ıleıa hu derece wevlnen 
t e &clamlanna, veya ey· 
r • 

neler söyliyece hareketi ıabahleyln ceneral 

k 21 (Y arın·)?edro Martınez tarafından 
An ara . H ar edı <mlt idi. Aıiler, bah· 

Reısicümhur Gazı , ı. v_e ve ıahil topçu kıtaatlna 
f-lalk fırkası kongresın- !el' bulunuyo rlardı. Mem· 
.ı vanı dikkat ve e· ve her ta : afında . iikün 
~e şa • • nutuk irat dır. m hllküm ;örmekte• 
bemmıyel bır kt tenkı\Ve kıt o. ab lıyıın ın 

iz mirde 
zelzele 

•lalertne ıoruyoru:ıı ıo-

h.iı biten kandil kimin 
Uidtr? veya ıuleleri ke· 

l:ıımlr 21, ( A.A.) - Bu 

ıııa hanı! ztyadı ,? Bu 
~korkan tevahbut ed,;n· 

Qı llılerdır? 
edecektir- Bu nut~ ~n A tak etmı1t1r. 

b
.. ~k değişıkbk- rnav k' 

onra uyu kt· _ Suikastkralına va ı 

gece saat yirmi ilçii bet gt-çe 
oldukça devamlı bir zelzele 
olmuttur. Za~iat yoktur. 

Fransa ve Al-
ıe kalırsa bu nur· 

b\l nıütevazı kandil· 

rahatsız olanlar, ka· 

...... ._.ar ufkunda bir 

tb\lat saltanatı ya· 

istiyenlerdir' 
() 

ıı ~anlıklar kabraman
ltdtrlerkl t6ner zan 

lc.ndtl Arif Orucun 
11) lı deyl), mllletln ve cllm· 

•tııa kandtltdtr. Zira bu 
cllıııhurlyyetln ahklın• 

)"'-den olan hakkı ten· 
'-'r tuleetdlr. Buna te· 
'1 ede_y.,aler, bunu 

Çok ıı6renler, tarihi 
("""ır... .. r, tarihi bll81eyen 

...._lllleyenlerdlr. co111hu· 

lere intizar olunma a t8asebetile "llanya 
thr. 

0 

Viyana il Berltn, 21 (A.A.) - Pruı· 
• t hnbatı vutluk Kra. ına\.) Arna· ya nazırlarından Velsamann, 

Mericın a auikasll müteak .. apılan Fran11z-Alman mlnaaebatı ha· 

E
dirne 21 ( ff us- oturan birçok Arn-aa'da kkında Berlin ırazetalerlnde 

~) •leriÇ bütün cırlerin evlerinde •ha· netrettlfl bir makalede, Fran· 
ası - lfl' yapılmıt ve bunlarda.d ıız-A.lman anlatılmaıının Av· 

· -•ı'ddetile tahribatta rı tevkif olunmuttur. K\ rupada ıulbu temin edecefl 
'Y S lar mu"naıebettar olup olm• mütaleaaında bulunmuttur. 

de·•am edivor. ." ., .., rı tahkik edilmektedir. ~ ' 

gı•ttikçe yakselıyor: Jelo11I, opera blnaııı. İtizar 
b. l rce lı- önllnden taaadüfen geçtlllt' Hasarut ın e . hl ktmweye danıı· Gazetemiz bazı idari 

l
' l ... tur ve ıuıkaıh ç vk 1 nVa ba 1 JIJI 0 fRuy 0 iddia et• el ve :ıı&ruret H l e r.-,, 15 k ınakıızın yaptıiiını Kr yine dört sahife inli· 

Trakyalılar biiyıi nıektedlr. Azl:ıı cami lwe da· ""' muhterem kari-lern da bulwıdujun an r·, 

b
ir teeııiir ve e lın opera K la kar· pazur sBrmelertnı 
.• Je bulunuyorlar. haberdar oldutuı.ıı r~ - • 
ıçınu' ,_._ __ 

1 Felaketlerin bütün tehlikeli 
hLdi ıelerin bütün irtlcalann 
batlıca ıebeplerl lrfanıızlık ve 
cehil oldnjtu meydana çıkıyor. 
Bu aıırda memleketin bu mil· 
hım derdini tahlil ve teıhlı 
ettikten ıonra lliç komprlme
lerlnl ona göre ihzar etmekte 
memleketin iniltilerini dtnle
yt n ve tahlile ujtraıan etlbba
ya düıiiyor. lıte .ertacımız 
olan Gazi celadet ve hallı 
komprlmeler!nln bir l.ıamını 

Sakuyadıe Dnmlu pınarda ve 
büyiik zafer güniinde aziz mil· 
leti11e ıunmuıtu. Oradan mu
z:. fter don dükten ıonra tarihi 
l.eıerde ıtıli devrini yaratan 
Cumhuriyete memleketi kavuı· 
lurmak istedi. Yılmaz azminin 
önünde uırlardanberl memle
keti lç!n için kemiren ıalta· 
nalçı!arın hayabna hateme 
verdi. Yiice baninin yarattılı 
Cumhuriyetten berfert aldıjı 
ilhamla kendi b.l"eaJne dtııen 
vazifeyi baf&rmaııa koyuldu. 
Artık memlekette btlrlyet ha· 
vaıı teneffüe edilmeje batla· 
nıldı. Her tube kendi ıbtıaa11 
de h!iinde it yapmak için çalı· 
tıyordu. Bu nas taazuY ittik· 
ten sonra her dairede tecrllbe 
maaalan açıldı. Bu meyanda 
maariflmizde bir çok maıalara 
tefrik edildi. Fakat heybatkl 
elin bir lıtlkrar peyda ede
memlıttr. 

Hali o tecrübe devrewinl 
yagıyor. lik :nekt~pler 6 iken 
bet• indi, muallim mektepleri 
4 ıınıfken bete çıkarıldı, il· 
ıeler 12 ıınıfkon on bire t.ı· 
nez:ııül etti. Son vaziyet Ye 
•6n tecriibe ilk mektep me
zunlannın orta mekteplerde 
bocaladıkl arı ve muvaffakıyet· 
•iLLk!er, liy aketı· z · ikler göı· 

terd ı klerlnl ıneydan.t çıkard ı. 
Sebt bf, ı. k mekteplerle or· 

ta mektep'er araıudakt fasıla 
bir ıi!atlel ilmiyeye mukarln 
olmzmak üzere teaplt edi1e 
ııelmlt olm~ 11dır. 

Bazı huıı:ıi kabiliyet ibraz 
r ~e·• çocukların faıılayı ap· 

• bilme eri muvaffakıyete numu-
ne addedilmek lı ' e11lrae ılmi 
bir diletur aaytlamıyacajtı mu· 
hakkakbr. Bunun gibi dlfer 
bir tecriibede maarifin idare 
adamları üzerinde tatbik edil· 
mektedlr • 

Bır zaman irfan orduıunun 
bapna mente db,bnlllmıyerek 
bir takım maarif m lldllrlerl 
tayin edildi. 

G6rtılen hatalar tlzerlne 
bn ana 'bundan rlc' at edildi. 
Maarif müdürlerinin ili mek· 
tep mektep mezunu olacalı 
takarrur edildi. 

Şimdiye kadar mlldiir ve· 
ktlinln yaptıjı yolıuzluldar 

lttirateıalıklar Ye muallimler 
araaına giren ıofukluklara 

nihayet verllecek diye çok ae· 
't'lndık, aamlau dedi koduıuz 
muttarit bayat ne bot olur. 

İtlttlmkl yeni midür ali 
IDektep mezunu lmlt, ne eyi 
-1edim. Hemen kararlarını tat· 
bık eden Maarif veki.let!Jıln 
bu hareketini alkıtlamamak 

lcadlr na tinaılık olur. 
lıtıkbal lbtıra icat hatta her 

teY bu ilhamkir ( maarif ) ke
limeıinln ıu111uluna ballı. Bu· 
nun için bu elemaalan bir· 
illetle takdh ederim. Bu biir· 
1netlml izhar için yeni mlldür· 
fe ırörüımefl vicdani bir va· 
•tfe addedlyordum. Ve förllr 
tilm. l•ml ffelll lbrahlm bey
..lr. Hayatını tahlil etti tik in· 
tıbap devresinde Antalyanın 

"1ebueu oldufunu ve muhale
feti yü:ııtlnden mebueluktan çı· 
lıarıldıfını ilive etU. Buraya 
selmeden evvelki metıraleıinl 
eordum .avukatmıt. Bir mid· 
det sonra ayrıldım. Kendi ken· 
dlme vaziyeti tahlil ediyordum. 
ıı\vukat demek adliyeci ae iyi 
hek idtlane it ıörilr. Fakat 
*1ede olıa içinde bir ab.. Yar 
daima letikbali anıyor mebuı 
.,e münfeıt. Bu ruhi balet ala· 
mi ve·hiyealnden ve kıyafe

tinden de okunuyordu. Merak 
lıu ya bu beyin ahvalini tel• 
lrik hlsal bende miitbı, bJr yer 
uttu. Bir teıadllf yine hl:ııl mil· 

dar beyle karplatbrdı. Bu de· 
fa epey m·ıhltlnt anlamıttı. 
(Deı:amı 3 üncü ıa/ıifeJeJ 

Yunanistanda u
mum grevedoğru 

Atına. 21 (A.A) - ltçiler 
konfe;ferasyonu umumi btr 
g:ev ilanı için hazırlıklar ya· 
pılmaıını derplt eden bir ta· 
mim ne ı retmltUr. 

Yunanistanda bir 
şimendifer kazası 

Attna, 21 (A.A) - Ekw
brea treninin Kalamata'da 
bir lokomotife çarplıfı mez
kOr t•birden btldirllmlttlr, Bu 
kaza netlceıtnde 2 kiti ölınlif, 
15 kiti de yaralanmıtbr. 

Berlinde ndmeyiıle
rin men'i 

Berltn, 21 (A.A) - S.ltn 
Pollı midGrCI, mllllyetplerle 
komilnlıtlerln nlhaayif yap
maıını men' elmlfllr • 

~ 
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Sahff~ 2 

Dinimiz, 
kinim izdir 
-·•'"" ...... 

Bize iyilik etn!iş olanları 
takdir etmek vazifemiz
dir. Bize fen alık etmiş 
olanları affetmek büyük 

cinayettir. 
Bir an için föyle bir fara

ziye kurdum: 
Ecnebi bir memleketteyim. 

tı Zaman ve yahut tali icabı 

o memleket bir düıman ltra· 
ş• lıne, dütman ls?Uaaına maruz 
} ' 
\ t kalmıı, ben de gidip müıtev-
(f- liler hizmetinde çalıtıyorum. 
kı Kabul eylediğim vazife o 
t<u beqbaht memleketi çiğnemekte 

resı 

olan in•anların yamnda mute· 
ber bir ittir. Bu vazifeden t•· 

ref duyuyor ve o memleketin 
asıl halkına kar ıı imUyazh 
bir vaziyette bulunuyorum. 
On"arı h:ıklr görüyorum. 

Dütmanlar:a yan yana, 
kol kola geziyorum. 

v~ r Müstevililerin is.ihbarat za· 
lu bitlerile, hafiyelerile bir ara-
0 rT c. a, bir otomobilde ve bir 
m l sosyetede bulunuyorum. 
da y 
mu 

il'e t 
te 
kadE 
Unuc 
murı 

ıia:ı 

Ki 

G i:n 
n ıu 
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m . --Bü 
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Bir an için taliin döndü~ü
nii farzediyorum. Artık he· 
nim o mem'ek.-tte görece~im 
muamelenin en hafifi yüzüme 
tükürülmek,cövü"mek ve hatta 
linç edf mektir. 

Bana göre eğer bir insan 
bu kadarcıkla, yani bir can 
vermekie o milletin kin ve 
nefretinden kendini kurtara 
bilirse ona ne mut:u. 

insana envaı iıkence ve 
hakaret içinde ölümü minnet· 
le aratır!ar. 

• 
Biz de böyle acı lecrüdeler 

ve talirizlık! tr geçirmfı bır 
mtHet'z. 

Uzun ve mülhit bir harp· 
te ht-r türlü kahramanlıklar 
ve Çanakhale gibi muc'zeler 
yarattıkta11 ıonre. harHn ma· 
kua talil icabatından olarak 
memleketimiz düıman ifgaline, 
düıman tali!isına marl'z kal· 

.. mıttır. 

O zaman bir takım fırsat, 

bir takım Türk düımanları 
ekmeğini yedikleri, toprak· 
larında yatadıkları ıu aziz 
mfl'ete ve ıu aziz vatana 
yapmad!k bakı.ret ve baya
ğılık bırak mamıtiardır. 

Bayraklarımızı dükkanla
rından indiren, Türkç~ yazıları 
tabele!erinden silen ve mağa· 

-•-zaiarını düıman!arın rengarenk 
bayraklari'.e ıüıleyen insa~lar 

küstah ve fır atcılar meyda· 
na atılmıılardı. 

S nlr!erim'zi hrmaıya n , 
felilıetlerlmiz!e ııtihza t"den 
ve c üvmanlarla el ele, kol ko· 
la Tı.rk 'atanper ver'eri ve 

jiiiiiiii;;- Türk miliyetperverleri aleyhi· 
ne çalııan inranlar gördük. 

Dütman karargahı umumi· 
sinde fotoğrafçılık, istlll karar· 
glhlarında casusluk ve vatan 

Ta evlatları aleyhindeki teıek· 
küHerde fiilen hizmet almıı 
namert ve nankör insanlar 

Tamaı 

3( 

Markeı 
Ttirki. 

Galata, is 
J 

\'unaıı 
Atına 

Hu neı 
Kredı me 
kukit ile h 
vısJm. Kir 

vardı· 

... 
Mehmetclğin ıüngüsü ve 

Aytenln sırtında cephane,kağ· 
nısında erzak taıırnaıı sayePin· 
de bu idili.dan kortulduk. 

Düımanın korkunc ve mu· 
azzam denilen kuvvetleri gü· 
net karıınında kalm•ı kar yılı· 
nı gibi idi. Memlekettmlz te· 
mlzlenmtı, millet tam bir istik· 
lale kavutmuı oldu. 

Biz bu kötü, bu rezil ve 

YARIN 22 Şubat 

Ş E H İ R H A B E R L E R 1 1 Cihan i~sadıyatı 
:..--__,.,;-----------------------' Rusyadan ihracat üzerine İngilterede 
Vilayette Kolera Belediyede buğday piyasası düştü 

Vali B. Ya'ovada 1931 Senesi için (6) ~ 
-··--- Cihan kredi meselesi ı sınıf İnılliz devletı eah•• _. 

Vali Muhittin Beyle Şehir lıtanbulda Zeyrekte Kanlı Milyon lira sarf edile- nutuktan mütee .. ır olflllll _,}/. 
l b l Y 

Almanyaya 18 ay müd- r 
mec tal azasından azı arı a- me:dreaede oturanlardan biri cektir. 1 Bu eshamın cümleli al a.. 
lovaya giderek yol lntaatını kolera arazı göstermi ı, bunun B l d' 1931 detle 780 milyon franklık bey· d- .. t o·x t ft•• ııı,:, 

e e ıye senesi in· nelmilel bir kredi verilmesi ve uımuı ur. ••er ara .Lif 
tetkik etmitlerdlr. üzerine medrue kordon altı· f 1 ( 6) il ı ·ı · 1 · dil ..,..,.. taat 81 ına m yon ira bu kredinin 240 milyonu Fran· gı ız ıraaının er '1 
Maaş yoklamaları na alınmııtır. tahsisat koymuıtur. Bu tah· ıız bankaları tarafından hü· ecnebi paralarına nisbet~ 
Mütekaidln ve itam ve Medreseden kimsenin dıta· siaat Şehir meclisinde müza· ziyetl zayıflanmııtır. 1 kümetin müsaadesi ile temin rl 

eramllin mart maat yoklama- rıya c;rkmauna müsaade edil· kere edilecektir. Bel•!diye bu Londrada dl~er tıc• edilmesi cihan kredi mea'ele· • 111' 
larına devam edilmektedir. miyor. Bayram tebriki için tahsisatın bir kısmı ile Çubuk· ham ue tahvilat dahi .. ~ sine tekrar nazarı dikkati cel· t,,. 
Yoklomada bazı sahte cüz· içeri girmlı olan!arın dııarıya ludakt gaz depol .&rını tevıi sir olmuıtur. Bahuıus yr.• 

betmiıtir. )1 
danlar ele geçmittlr. çıkmalarına da izin verilme· edecek ve büyilk tanklar yap· giler konulacatı endt .. sl 

Cihan ıümul iktısadı buh- -" 
Açık neşriyat mittir. tıracaktır. tün ve bira müe11e .. tı JI 

Ş randa cihan kredi meılesinin r.J 
Halk F. teıkilit heyeti, üpheli araz gösterenin Gaz depolarının tevsii için hamı düımütUir. Yirllli 

açık saçık reı!m ve yapma· mevaddı gaitası a'ınarak tel· Neft sendikat ve lıtandart ta· pek büyük tesiri vardtr. Bey· denberi İngiliz maliyeılo_'!, 
k'k dil kt d" nt:lmilel tamirat bankasının t f k tar ması için Matbuot cemiyeti 1 e me e ır. lip~er arasındadır. Bu (6) mil- r t sar iyatı ve ta ip• 

l 
Son dakikada aldığımız yon taksiaattan (350) bini yol- umum müdürü Amerikalı Mr. yaaetin aalim olmama•• 

1 e temasa glrlımittir. M k G h 
habere aöre ıüphell araz gös· lar (200) bini de büyük bent· a arrah a fren irat ey- mehafi]i maUyesind• 

Nüfns işleri teren kırk yedi yaıında Galip le ıultanmahmut bendtnin ta- lediği bir nutukta bu mes'· olduğundan her teyl ıfl 
Avrupada olduğu gibi, biz· efendi isminde biridir. Kendisi miri içindir. eleden ehemmiyetle bahset· mek vaziyetinde bulun•• 

de de nüfus itierinin Beledi- emrazı intaniye hastahanesine Bentlere yeni duvarlar ve mit ve Amerikanın timdi liye Nazırının •ahfJll 
yelere devri düıünü mektedir. kaldırılmııtır. setler zaptırılacaktır• Şehlrin buhran tahaffuf ederek eski pisaya pek çabuk teıir 

Mesleki birlikler Galip efendi bayramın ilk temiz su:ihUyacı için tetkikat itimadı nefsini ıktıaap eyıedi· lngiİiz ihracah 
İ ğünü hastalanmııtır, tedavi 1 k d ğl dakikadan itibaren beynel-
§ kanun· · l&yihasına göze· altındadır yupı ma ta ır. Cihan iktısedl bu 

tir Bu biı likl.:rc ev!i kndınlar Şehir tiyatrosu ve halin proje milel kredi itlerinde tu·asaut d -tJJ 
ED'iiaı intamiye hastaha· ı d ı evam etmekte olduı- · 

mesleki birlikler te$kıl edHe· ve inıaatı için de tahsisat V· ro ünü icra e eceğini söy e· :ni bir delıl İngiltere 
d nesin..1:-1.l tetkikat bugün ne· d Ti h li · mi ti cekıe girebilecek ve mü ür ._ ar ır. yatro ve a n ınıoa• 1 r. lıar:ciyealnln mütemadi.;; 

ve j,'are lıeyeti azan olabi!<"· tlcelc-~k raporu hazırlana· tına bu sene batlanacaktır. Mumaileyh mezkur ban· nezzill etmekte olmallcP'' 

kl d . 16 b't" caktır~ - • - kanın ıtmdiden bu itte hayli ı ce er ır. yaıını ı ıren Yeni senenin ılk 

genç:er, ve' ılerintn muufaka- ----- Fenerde verilen çalıımakta olduğunu söyle- 1 il h t 
Ad h l 

• J ng terenin i racatı 
tile bir~iklere girebilecek'ene ana ava ısin en Baloda Adam mittir. Dünyanın en borçlu nesine nispetle 22,8~· 
de müdür ve !dare heyeti ola- yaz sebzesi ge/meğe memleketi Almanya oldujun· gillz lirası tenez:ıı;ül 
mıyacaklardır. öldürdüler dan beyne:milel bankanın mev· Kinueuaani tbracatı 

ba•lıvor. F d K lh · ı it' kti -· -
Şerif B. meni muhakeme 

l<ararı aldı 
Devlet ıurası bir koınise· 

rin v:ze muamelatında ihtilas 
ett iği 6 bin lira me.'elesinden 
dolayı ıabık po1is müdürü 
Şerif Beyin men'i muhakeme 
ıine karar vermlttlr. 

Yerli radyo 
Nebil Vasıf B. isminde bir 

Tü ·k genci dört ku'ak!a din· 
lenen galvenli bir radyo yap
mıştır. Şımd ki galvenli rad
yolar bir kulakla dinlenebil 'r. 
E u makine bir yenilik göste r· 
mektedir. 

Makinedin hacmi küçük· 
tür. On iki liraya kadar satı· 
labtlecektir. Bu rnr.et)e b!r 
küçük m.tkineden b ir kaç kiti 
istifade edecektir. Mal-inen:n 

bu namertle ~e birşey yaptık 

mı? 

Maalesef ha yır. 
Düşman karargahınm fo· 

toğrl\fçılarını itibar ve servet 
sahibi ye.ptık. 

Düşırar. i..tı lıb ı rll lı ım a· 
mirlermi \e Türt<ün can<ıan 

düımanlarmı tirket er .,,.e t c· 
nehi müuseselerin ba~ında 

gördük. 
Yüzlerine tükürmek, ka· 

faların! koparmak ıöyle tlur· 
sun onlar timdi bizim asabi· 
yehizliğimiz ve lakaydimizle 
alay ediyorlar. 

Bankalarda Türk evlatları 
yüzde bir niıbetinde bir it 
bu)mutken hunlard~n çoğu 

müeaaeaelere, tirketlere ve ser
maye' ere sokuldular. 

* Vatana dostluk ve fedakar· 
!ık etmiı olanları takdir ede· 
miyoruz. Barı bizi istihkar et· 
mit olan arı affetmt:yelim. 

Türk çocukları bu günden 

* ıonra tuarınız ıu olmalıdır: 

Dinimiz kinlmizd·r. 

y 'J ener e ı urnu gazıno· cut ve seyya vesa l na ye· nuevvel ayman nıabet 
Cenup vilayetlerimizde ha· ıunda verilen bir baloda Tah· ılnin dörtte birini A'manyada çok fenadır. 

valar müıalt gitmektedir. taminare mahallesi imamı Ô- yatırmıı oldufunu ' ıöylemlt· .,f 
1926 ıeneslnde udi 

Gelen haJ,erlere göre o m~r Ef.nln oğlu tacettln Ef. tir. Fakat bu cihan bankası· 1 ,ti 
havalide bahçelerde kaysı, ile balo tertip h .. ,,',.tinden nın krediye büyük ihlivacı olan ki i11aden dolayı 11 

b d l k K B d d El 1 Balkan memleketlerinde pek Jhr .. catı ten,..·n:QI e 
a em ağaç arı çiçe açmıt· aro o oı arasın a, en Fakat 

0 
tarihten • 

tır. Fl\ıulye bakla kemale ismınde bir kızı dansa kaldır· az para ya.tırmııtır. lrf sonra aıeçen ayda 
ermtıtir. mak yQzünden kavga çıkmıı Beynelmilel banka nukut lngtlız Ucaretlnia te• 

Y l ·· l d .ır. T tt· Ef k B doı Ef mevcudunu daima seferber a nız ıon gun er e ya8 mur· ace ın . ara o • tfği uaki deyildir. G~ 
lar sebzo bahçelerinde bazı nln suratına kuvvetli bir to· hale vazedebilmek için uz'1n K 1 ·• inun uıaniıinde nl" 

b 1 1 t h 1 t · BI iki k ı dl i ti · müddetle kff:dl vermektedir. ıe ze er a r p e mıı. r at n rm f r· ihracatı 101,841,130 
h ft h i i M 1 K B d dix.ı t ka Hiç bir yerde ı'kl ·-neden fazla a a sonra ıe r m ze ~eri n ara o oı ye 5 o • _, liraıı oldufu halde 
ve adanadan taze bakla bek· dm teairile bir müddet sonra müddetle para yatırmıınııtır. 75,569,744 İnıtliz Ur 
leniyor. ölmüıtür. Beynelmilel banka ll'llli ve müıtür. 

Son hır hafta içidde Ana· Tacettin yaka~anmıtbr. beynelmilel ticaretler' hizmet 
Geçen sene kinaaJI 

doludaki zirai vazıyet tudur: Bayram maçları ıc.Jn çalıımakta w hiç btr ıthalat 66,436,377 ın;I' 
latanbul Kartal ve civarında k d k ki zaman hükumetler ile it &Ör· ld -_J Evelki gün ü ve ün ü t o ufu halde pr ,ı 
baklalar çiçek açmııtır. bayram gilnü, spor hususunda memektedlr. Paramebzul olan 43,601,026 İnıliiz il 

Hrta Anadoluda, son yağ· d piyasalardan praya ihtiyacı j tilt ve lik maçlarına evam mitUr. hracat efyaı•ll:"j 
murlardan afyonlar bozulmuı· edildi. olan piyasalar ıermaya nak· nezzül eden mlktarıll 9" 
tur, Yeniden zeriyat yapıla- Şilt maçı Bofazlçi spor llne çalııma1'6dır. çua milyonu manlf• 
lacaktır. kulübü ile Kumkapı arasın· Bundan .)aıka fimdiye ka- ipliğe ve bir buçuk 

Bandırmada kar f ırtınaaı da yapıldı. Maç heyecansız dar :nüstr'tlen hareket eden İngiliz liraaı yünlü k 
bazı zeytin aiaçlarını tahrip geçti ve Boiazlçlnin mailiib:- bankono bankaları arasında aittir. M111rda ln,ıliı 
etmittlr. yeUle netlct:lendl. timdi tYnelmılel banka ta· turaaının sarfiyatı & 

----- Bundan ıonra lik maçla· vassu'etmektedir. yardadan 2,268,300 
10 gün zarfında 181 vaka rına geçildi, Anadolu· Vefa p'Ynelmilel banka uzun inmiftir. Demir ve çel~ 

oldu ve Be6ıktaı-lıtanbulspor mü· v" Ai istikraz piyasaları ile latı ihracatı dahi 2,6()6, 
sabakaları yapıldı. (tA vadeli istikraz plyaaala· giliz lira11 azalmııtır• 

Şubat ayının 10 undan bu- d nı kdif · Vefa güzel bir oyuu aı. ye erıne raptetmeğe Bu-'day tekrar d 
güne kadar geçen 10 gün zar· 9 O ı· idi alıımaktadır. Mezk(ir banka " 

ıonra · ga ıp ge · Ruıya'dan yenld_. 
fında tehrimizde zabıta vu· İkinci maç çok zevkli ve cihan para piyasalarını ve b d : . .a 
k k f l J t B uğ ay sevkıyatı h•.,... 

u ·tı gene aza •ımıı ır. u hararetli oldu. bE.huıus Pa· lı piyasasını ecne· ı l ı 1" 
"dd f d l t ' ld r ne ng! terc.'de yeııfCJ mu et zar ın a s anbu a 1 b l 1 k .. ' b ) h atan ulspor u ar ço g~... i erin i tiyacatına açmağa day piy<lsaıı du·ımiiıtO • 

87 sirkat 14 kua' 3 intihara :ı 
oynıyarak kuvvetli rakir çalıtmaktadır. yakın!arda bufdaf 

teıebbüs 35 cerh 9 tavcılık, 8 k td 1 
le 2·2 berabere a ı ar Mister Mak Garrab'ın bu biraz düzelmiıti. LI 

dolandırıcılık va 30 yankesl· 
- • - sözleri bevnelmilel bankanın · ü 1 b f 4 etlik vakaaı olmuttur. .,/ " pıyaaa Y z f reı 

Sısama ha an beyneımt1eı kredı 1,1erJnde ça- buçuk penıten a~ -·· 
Muhtelit Tedrisat hak
kınna ikiye ayrıldılar 

lithiını ve mühim teııir yap· tilin 4 buçuk penae 
ibra" tıfını gösteriyor. Fakat bey- tür. 

cak hayvan nelmilel kredinin li.yıkile •ü· 
Sıaarna yaft etmek üzere cut bulması için Amerıkada 

Muhtelit orta tedrisat uıu· ihracatın~ ne! Adil bey dün emniyet ve itimat hasıl olması 
lünün neticeleri hakkında Ma- baytar lhu1ftmlttlr. lazımdır. Ancak 0 zaman ci· 

arifçiler iki zümreye ayrılmıı Kutaduın - • - hanın kredi ihtiyacı eyice taı 
görünüyorlar. Bu sene Anka· [ mln edilebilecektir . 

i rada muallimler kongrelerinde /11/ı JQT ara 
ı bu mes'ele ehemmiyetle mev· · • 

1 

zun münakata olacaktır. Jenl memur 
-·- 1 A/ınmıyacak 

Kadın yüzünden bir gol~ Maliye Vekaleti, inhilal 

arkadaşını vurdu 
Üsküdarda oturao thil 

kıskançlık yQzQaded J(e:mt 
isminde bir ıeııc/ bJaklr 
ağır surette yar•l•111•t'°· 

t1'uunda hariçten hiç bir me
ur alınmamasını ve it' arı 

ehtre kadar maatlara zam ya· 
pılmaına inhlıarlara ve difer 
ıdarelere teblff etmlttlr 

lngiliz Lirası düştü 
İngiliz Maliye Nazırı Mr. 

Luovden Avam kamarasında 
irat eyJedtii bir nutukda ln
gilterenln mali vaziyetini iyi 
göıtermemlt olması cihan bor
saları üzerinde fena teıi r haııl 
etmtıtlr. Londra boraasım.la 
son zamanlarda vaziyetleri 
dGzelmefe baılıyan birinci 

" Rüstemiye ,, .,,
mürettebah zehirl 

lzmir, 21 ( A.A) "" 
nımızda bulunan Jl 
vapuru kaptan ve Jll 

yemekten zehlrlenJll ~ 
Vapurun süvarisi f effl 
ölmüıtür. Vapur ıabtbl 
el kaptan Süreyr• -' 
Remzi Beylerle iki ~~ 
;>urda tedaviye alıolll',.... 

çıbaıı Hidayet ve ,.r " 
Ali Ef endilerde al•' 
haıtalandıklarındaD 

hastaneılne yabnloaı 
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le ~ ~ --------· 
Gallao kalesi / Par;ğ-uay~ da Gandi ite vali 

(Birinci sayfadan devam) 

Maarif idaresinin batlı ba
§ına bir ouhe olduğunu ve ı,u. 
haHa benim gibi adliyed bir 

adamın bu itteki muvaff aki- ı 
yeti güç olduğunu her an ila
ve ediyordu. Bu vaziyet kar· 
ımnda maarif vekaletinden 
sual sormak küstahlığında bu
lunacağım. 

Şikayetler 

Soruyoruz? 
B r}rnç vakittir Eyup ile 

Emin önü arasında bazı kam
yoniar yolcu ta§ımağa boşla
dılar. Ha)iç ıirkeH hundan ha

ylı sarsıldı? F.akat haliç aha

lisinin yüzü güldü. Haliç va

purlarile yarım günde seyrü 
sefer e<l n ehaliden dakika

da Eyüpten Eminönüne ge· 
lmeye Laıladılar. 

Her gecenin bir 
sabahı vardır. 

Zctptedildi karışıklıklar arasın~a 
lt A) H Yeni delhi 20(A.A.)- Umu· 

Jc.Je,1~• 20, (A. A.' - Callao Nevyork, 21 (A. -v·ıt mi fctimada bir nutuk söyle· 
d ın kıa b d t .. tünde bulunan ı a 
•rı a ir muhasara- u us d~ f yen Gandi, valii umumi ile 

bı~ •onra h .. k A Encarnacion ıehrini un ke e 
, ar -.ı,y t fu umete t:adık b" z sonra ter e- yapmış olduğu mülakahn son 
, dılL1 a.ra ından zaptedil- geçiren ve ıra derece dostane bir surette ce-

"' \le J i d d" kilen komünist çetele-
tJra eıı ç n e bulunan aatle· ıp çe i ha için der· reyan etmft o:duğunu beyan 
taı,ıt dr· alındığı haber l rini tenkil ve ın 1 etmittir ki Netice Ct:nabı hak-ıc e ır veri - hal bir takım askt:ri ted~ir.er 

l t• n ıehrınden kın yedi kudretfııdedir. Mille· 
l tına 21 ( A · alındığı Asaomp ıo k tin vazifesi Hir.distanın ken· 
.. 'tehba,~n- .A) - ihtilal bildirflmiıtfr, Burada, bir ço 
llıtrfne 1 _uk~ akim kalması kimseler t~vkif edilmiıtir. Fa- dfsfnden beklemekte olduğu 
•- U unun · i d'v ı:e vazifeyi yapmag"a devam et· 
~11\fllrllJe ve asayı~ n kat bu hareketin ager ~ • mektedir. 
olQnllı"-k •vdet ettiği teyU hirl:rde bir te•ir yapınadı~ı f 
ıı._ ta.dır. Bu teıebbüs es- d . yet etınedı- ransada 
~lrtd1t -ı ve oralara a ınrıı bütçe 

müzakeresi 
tettfr, 0 enler 40 kftfden Jba- ği zannediimoktedfr. 

eisic ·· Vivanada J 931 
Unıhurun sarayına Bütceai 

teca ·· ' Mın· l Vuz etmişler Viyana (A.A.) - . 1 

'Mil t11ıa 20, (A.A.) - Sabah- Meclis 1931 bütçesini tasvıp 

ParfB, 21 (A.A) - Mtıb'u· 

11'11 •1tat 4 te müse[ah 60 eyfemittir. 
,...., tllrafından riydset sara- kafkaslarda kar fırtınası 
tıllt ~\lku bulan tecavüz üze- Moskova, 21 (A.A.) - Ş;d· 

san mEc'isi, ticaret butçeıinin 
müzakeresine başlamııtır. Btr 
çok hatipler hükömetin ııarap 
ihracatı siyasetini, bilhu~a 
Mısır, Romanya ve Yunanis
tanla yapılan mukaveleleri 
tenkit etmiılerdfr. Bunlar, ec. 

nebi memleketlerde tatbik 
edilen gümrük tarifelerinin 
umumi surette artırılmasının 
Fransız ~ ağcıh l ını ve ıarap 

istih~ala t mı ehemmiyeti! bir 
buhran ke.rımnda hu'undu
ğunu söy'emişlerdir. 

~ 1traaıaJıklar baılamııtır. detli kar fırtınası cenubi Kaf-

'dtı .... ı••ına.fı, örfi idare ilan kasyada ve Ukranyada ti· 
ıı._ .. , f 1 mendifer münaka latını inkıta "'"')d 0 masına ve baıhca 
' -.ı!ar aıkerler tarafından uğratmııtır. 
't.fllıa altında bulundurul- «Şarla~ Londrada 
~) Qll rağmen, ıehrin umumi Londra 21, (A.A.) - Meş-

'~ tabiiliğini muhafaza bur komik artiıtl "Charile 
~ tedır. Hükumet erkanı Chaplfn,, bugün öğle yemeğini 

t llrekuın sabık reisin ta- Chequers'te Baıvekilin evinde 

ll~rl11r1 tarafından yapılmıı yiyecektir. 
b .u fikrindedirler. Amerıka ve Çin 
CJır kasaba tahrip Şanghay, 21 (A.A·) - fn-

dokacifique ajansmnı ,·erdiği 
~ edildi b\r habere göre? Çine bir mil 

•drtt, 20 (A.'A.1 - Vu• yar ons uK gumuı ikrtı zı hak· 
ıelen bir yangm Anca· kındaki layıhanın ve bu gü· 

~enate, yakınmda kaın müıün ufak para olarak kul-
'~ a. Jıınfndeki kuabanın famlmasını mümkün kılacak 

•nı tahrip etmiıtir. beynelınflel itilafnamenin A· 
1 merıka Ayan meclisince ka· 
iJ>arıya başvekilinin bul Yildiğinden haber alın· 
bir beuannamesı· ması fu.,.rine gümüı fiatı yük-t.t ., selmeye ·,aşlamııtir. 

1~drtd 21 (A.A) -Yeni Baş- Çin likrımeti, bu projenin 
l llnfral Azmar, halka tatbiki içı derhal lazımgelen 
•i:ıle ıöyledıği bir nutukta teşebbüslere bulunacaktır. 

tl) d Yunani~tada s·endı.ka-e.nın milletler arasın a 

.:P ~aknıaıına mani olacak Jar rnseJesİ 
"• li.i 1 

r Ü vaııta ve çarelere Atina, 21 (. A.) - Dev-

lı~ ""'ra.rak devamlı bir ıul· let hizmetlerinCA kullanılan 

Ticaret en'-ümeni rehJ 
gümrük tarifeleri hususun da 
elyevm tatbik edilen ve çok 
defa t-:sirsiz karan himaye 
usulü hakkında bazı tenkidat· 
ta bulunmu! "... b.ynel .... lt~ı 

anlaşmalar teminini teklif ey· 
lemlştir. 

lngilterede kısmi intiha· 
bat 

Londra, 21 (A.A) - Fara
hamda yapılan kısmi fntiha
batta muhafazakarlardan Sör 
Thmaso İrıskip kazanmı~tır. 

Amelelere Pul 
veriyorlar 

Madrit, 20 ,A.A.)-Umumi 
nakliyat cem:yeti bu gece ya
rısı ameleye yol vcrmeğe 
baılayacaktı. cemiyet bunun 
icra edflmemesinj emrelmf~Ur. 

llt"h f f t memur ve müıtaf!nıler ıen-.. il azaıına matu ı · 
t.ı.tı d d kalara dahtl olm itibarile 
6tıe:ı,:ı,. devam edeceğini haiz bulundukları huka da-

Fransız Bankası 
• it hükumetçe kalemalınan 
sıyasi istif al ar yeni kanun layıhaıını•otes· 

11_ ~bldrtd, 20 (A.A) _ Öte· to etmiılerdir. Bunlar, 'ku. 
~ metin bu tedbirinden )?)~ 
Lıu erı cari uıule tevfikan 
~~ nun icalmadlklarını b~ 

.. t llıettn tebeddülü müna- ka~ oetı) eden bir karar sureti L 
e yükıek memurlarla, )'let etmiılerdir. 

el "alileri müsteıarlar, Fransız harbiye 
tır tid Beled;ye reisi ilh.. b • 

' ütçesı 
l ttrnıılerdir. 
S Pariı 20 (A.A.)- Harbiye 
Panyada şiddetli bütçesi raporu Fransa ile müı 
kaı yağıyor temllkatının aıkeri maaarifi-

"~'drtd 20, (A.A.) _ Sun· nin 6 milyar 450 milyona 
u her den hildirildtğine göre baliğ olmakta bulunduğunu 
, •~e.lıde münakalatı inli· tasriiı etmektedir. Şu hale 
e~l llfratllcak derf'cede ıid· nazaran, geçen senek! bütçeye 

trlehaul kar yağmııt1r• nisbeten 76 milyon derec"'· 
e:1• L . d blr faı:'.t.~ı k var isede 1 Rİfi kar altında ~1;1: bütçeıine nazaran yüzde 

bı kaldı 25 noksandır Franıa .. gerek 
q tanı ve gerek must.em-

ku:llle, 20 ( A.A) - Bir cıi ~~~tıva müdafaa etmek için 
't U nettceıinde 7 kiti kar 

522 
bin asker beslemektedir. 

llld, kalmıı üçü kurtarıl- R nihayetinde ıulh 
lfllt Ş ' aporun 
k • imdiye kadar 2 naat ıiyasetlne ve Cemiyeti Akvam 
ltıl-ı t • k tile ......... 1 ır. k ·mzalama sure misa ını ı 

ıg altında 8 kişi ölü alriımi§ oldufu taahhüdata 

t "ı·'Y•na., 21 A. A. Şarkı ıadık olan Franıanın tahdidi 
o d teslihata doğru büyük bh • lnner Nlllegraten ya· lik 

ttınd t demek olan bir sene 
t il. bir köylünün evi Çığ gayre 

d
•nda. kalmıı ve köylü ile askeri hizmet programını ~a-
l ıntmi surette tatbik etme te 
Çocuıu ölmiiıtür. köylü dil kt d" " le oldu"u beyan e me e ır. 
•rııı yaralıdır. • 

Parfs, 20 (A.A) - Fransa 
bankas ı müdürleri parlomen
tonun tahkikat komisyonu 
huzurunda, bankanın Oustrlc 
bankasile olan münasebatına 
dair ifade vermekten imtina 
etmişlerdir. Buna sebep ola
rak Fransa bankasının hususi 
bir müessese olup ker~di his· 

senedatı sahiplerine karfı 
ı'ul olduğunu ve bi~aen· 
'1, komisyonun tahkikat 
vetkikatını teshdc: hakkı 
olnfını ileri siirmüıılerdir. 
Kom'l azasından bir çoğu 
bu in. karıısında evelce 
bu hal '•li geçmlt olduğu· 
nu beyamiılerdir. Nihayet 
komisyon oıbatta meseleyi 
hukuk nok zarından tet
kik etmeğe k vermJttir. 

ispanyada tes cemi-
yetinin içtima veti 

Me.drıd 21, ( - M. 
Maura Madrid hapi erin· 
de mevkuf bulurıanl~or
tes mediılerldn içtim;ret 
hususunda hükumetçe ıı 
rer ~ekli terviç ve lntihA 
ittirak etmeler:ni terntn ~ 
elyevm Madrld' de tnah 
bulunan erkek kardeıi vasıta 
sile müzakere ve mükalern 
giriımi~tir. 

eye 

1 - Maarif meslekine yal:a

ncı bu gibi ıahısların neden 
bir vilayetin maarif yolunu ifa 

edecek makama tayin ediyor? 

2 - Memlekette irfan or· 

dusu arasında terbiye ıistem 
ve ceryanlarını pek yakından 
takip edecek eşhas yokmu? 

3 - Hala dairelerimizde-

ki bu gibi tecrübe 
kalmıyacak mı? 

masalaji 

Bu hal gazi aru nda ga· 
zlnln inkilabına uymayan bu 
hal!ere karıı maarif vekile· 

tinin nazarı dikkatini celbet
meği bir vazife addederim Ef. 
Karilerimizden Aksakal zade 

A. Adil 

İ§ittik ki haliç tirketi hü
kumetten bunların menini is· 

temiş. Hükumet tabfi kanun 

da yeri olmadığı cevabını 
vermiştir. Böyle olmatıına rağ-

men bazı belediy~ memurları

nın bu kamyonlara türlü ve
s"lelerle manialar çıkarmakta 
olduğunu öğrendik. 

Acaba haliç ıirk,.tinin bu 
giz ı i eınel:e ine gayrı kanuni 

o ·arak hizmet için cümhuriyet 

kanunlarında yer bulabilecek 

bir zihniyet ~u asırda varmı
dır? soruyoruz haliç ehallai 

kaliç firketinin daha ne za

mana k'lc!ar esiri kalacalt? 

Reichstag meclisinde - -
Berlin, 22 (A.A.)- Bütçenin Amerikanın Çin'e para 

Müzakeresi esnasında M. Vfr ikrazı 
th, sosyal demokrat meb'us- Nankin, 20 (A. A.) - Sa-
lardan birinin tenkitlerine , .• 

na} i nazırı, Vaıchingtona bir 
erdiff cevapta, hükümetm f- telg:-af çekerek Amerika ta-
lerde vukuu muhtemel her 
türlü tahrikatın ve galeyanın 
önünü almağa kat'i surette 
kRrar vermi~ olduğunu söy!e
miştir. 

Avusturya bütçesi 
Viyana 21 ( A.A ) - Mi:!i 

meclis, 1931 bütçeaini kabul 
etmittfr. 

rafınd.-...n Çine p.\ra ikrazı tek· 

lifini t<.svip ettiğtni ve Ame· 

rika kongı-esinin önümüzdeki 

mari. ayında iç!imalarını ta

til etmesinden evvel icabeden 

muamelelerin yapılacağını ü· 

mit dtmekte oldufunu bildir· 
miıtir. ,_ ... s,... ..... ' .~... .. • ;.,..Jitı,. • -~ 1 ~.· ,.,.,4•··· . 

ı : • • , '·' '"" ~ :a ' '=- lt".rıo.'. • .A..\;.k"':. . .· 

• Kolumbia· 

Taalhe karııan Sarbest 
fırkanın çok genç çok faaJ 

bir azasını tanırım. Tahdli 

çok kuvvetli, bilici ve gürgü· 
sü çok fayanı hürmet olan 
bu zat bugün açıldadır. 

Sebebi: 

Serbest fırkada çalııma8l. 
Bu zavallı genci dün gor-

düm, bana dedi ki: 

- Ne yapayım. nereye baı 
vurdumsa beni o!madılar, ka

bahatım eğer Serbes fırka 

zamanıııda bir parça stvril

mekse, bu her:1aide gfinah 
kadar ağır bir leke değildi. 

Jf 

Memleketi için çalıımıt 
ve daha da çalıımak isteyen 

bu temiz yürekli genç eğer 
bir gün gelir de kendisinden 

yardım fıtiyen oluraa herhal· 

de bugün aldığı cevabı tek· 
rarlamıyacaktlr. 

Vatandaılık kissltesanüt 
ve alicena.plıgı bu degildir. .. 

Bu zavallı Turk gencine 

ııu cevabı vermek 19.zımd.r: 

Her mihnetin bir tıafası 

olduğu gibi, her gecenin de 
bir sa bhı vardır. 

-İstanbul 7 inci icra me· 
murluğundan: 

Bir deyni mahkamubth· 
ten mahcuz altı kalem eşyayl 
beytiye işbu Şubatın 23 üncü 
Pazartesi günü saat 10 dıın 

itibaren Bakırköyünde Sakız· 
ağacında 21 No. lu hadede 
ıahlacağı ilan olunur. 

Plakları 
EN METİN VE TABİİ SESLİ 

MAGIC HOTES 
•Ulll•f\l'lltr 

Makinalar En Mutena Ve Cazip Plaklar 

/KOLUM~ IA MA~KALILARIDIRI 
Ye1ıi sene münasebetile 

• 

KOLUMBIA 
Fabrikasının piyasaya çıkardr.ğı yeni plakları 

KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 
Yeni plaklar şunlardır: 

Gene Os-
t Sarı Ya-

man, .. pıncak, .. 

Çingene- Sarsam 
ler, .. kolumu, .. 

Gül Fat- Bilmem 
ma, .. neye. 

Yalnız!.. "KOLUMBİA,, 
• Plaklarını alınız .... 

z 
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Sabafe 4 

Memlekette milli tasar
ruf yapıyormımışız? 

Dün t.ıkşam ki ticaret gazetesinden aynen: 
Milli tasarruf diye bir ıey 1 

tutturduk. Eakat acaba he
pimiz milli taıarrufa ıaml· 

mlyetle riayet edlyormuyuz? 

çorap ılyen hanımlanmız ve 
blll on tekiz liraya Avrupa 
lıkarplni kullanan züppeleri· 
mlz var. Bu ,erait içinde mil· 
li taaarruftan manaaı kalma· 
maktadır. 

GörOyoruz ki, bir taraftan 
hük6met bütçede azami 
bir tekilde lmaarafları kıı· 
mala çalııırken, diler taraf· 
tan memleketin ve devle
tin paruını fuzulen ıavuran· 

lar vardır. 
lnhlaar dairelerindeki yük· 

ıek maaılı memur lann bol· 
lu~u buna.,. en canlı bir mi· 
ıaldlr. Birkaç] ay evveline 
kadar lzmlrde müıkirat in· 
hfaannda onbfr müfettfı top
lanmııtı. Bu müfettfıler ca· 
yır cayır maaf, barcirah, 
ikamet yevmlyeıl alıyorlar, 
ve ıüya lzmlrl teftit E:dlyor· 
lardı. lzmlrdekl bu faaliyete 
mukabil Türklyanln diAer 
tarafları tamamen kendi ha· 
llne bırakılmıı ne kontrolör 
ve ne de tefttı y6zü ıör· 

milıtür. 

Bundan bir aene evvvel 
bGyük bir debdebe ile çürük 
ve kalp Gülcemal vapurunun 
yüz elİı bin lira ıarfile taml· 
rlne tahit olduk. Bir sene 
çalıtbralmak üzere tamir edl· 
len G6lcemal yeni kamaralar 
yeni daireler yapıldı ve tim· 
dl bu paralar tamamen botu· 
na aarf olundutu anlapldı. 

Gülcemal ballandı memleke
tla paralanda havaya uçtu. 

Ayni ıuretle Mahmut Şev· 
ket paf&nln, Reıitpaıanın da 
çilrüle çıktıtını ve bailandık· 
lannı haber alıyoruz. 

Yüz binlerce lira ıarfedi· 
lerek bir matah diye ortıya 
çıkarılan bu vapurlar timdi 
Haliçte el»edtyen pinekleme· 
1., mahk\im olmvılardır • 

Milli deniz ticaretinin lhya
ıı için bazı tedbirler dütOnül· 
d6. Vapur alacak Türk ama· 
törlerlne kolaylıklar ıöıterildl 
Fakat Türk vapur ıahlplerlnln 
Avrupadan ve Pireden ıatın 

aldıkları ıemller birer enkaz· 
elan ibarettir. 

Eminiz ki Türk armatörle· 
rtnln elile alınan çürük vapur· 
lardan dolayı mllii ıervet bir 
kaç milyon lira hebaen man· 
ıura ıartedllmlı, bu paralarda 
ha•aya uçup ıitmlıtfr. 

• 
Diler taraıtan millet te ve 

bllhaıaa Tilrk kadınları Ayru· 
panın ıüılü cicili bicili mam· 
ulltına, ipeklilerine L·arıı bir 
UlrlG zaptı neıe edemiyorlar. 

Hali yedi liraya ipekli 

• Bir çok küçük atelyelerl· 
miz, ufak müe11eıelerimiz, 

uf ak aanat evlerimiz vardırki, 
uf ak bir mtızaheret ve tercih 
ıöreeler inkitaf cdüp terakki 
edeceklerdi. Halbuki hepimiz 
kendi memleketimizin medarı 
iftiharını teıkıl eden bu kabil 
müeHeıelere yardım deill bil· 
ikll iıtlhfaf ile muamele göa-
terlyoruz. 

Mahıulitı arziyemiz, mey
velerimiz içinde öyle, neflı 

portakallarımız, lncir!erimiz, 
kuru ve Y•t üzümlerimiz ve 
ıaire.. V arlce ı lıkenderiyeden 
ielen muzun okkasma iki lira 
verip yiyoruz. Demek oluyrki, 
milli taıarruf denilen bir ıeye 
henüz ıamimi bırauretle karar 
vermlı adamlar d~iiliz. HU
LASA: Hükumetin çok ıamimi 
ve çok ıuurlu bir makıatla 

tatbik etmek lıtediil milli 
tasarruf görüyonzki ikinci 
deredeki müe11eaelerce hazime-
dllmemeainden ve umum millet 
tarafından aamimlyetle tatbik 

olunmamoımdan matlup neli· 

ceyl veremiyor. 

Henüz kastedilen ıemeriyl 
iktitaftan çok uzak bulunu· 
yoruz. Fakat ne oluna olıun 

milli taaa rrufu ıumullendlrmek 
yapılan hatalan tıaret ve te· 
baruz ettirerek ve bilha11a 

tekrar edllmellne mani olmak 
!lzımdır. Bu itibarla milli ta· 
ıuruf mücad~lestnden bir an 
farii olmamak bütln ku•vet 
ve gayrethaizle bu hedefe 

dofru yürblek bQCiiDkü Tür· 
klyanın vatani bir vaslfeıidir 

Müıkilit çok, hatalar mev-
cuttur. Fakat azmım z ve 

hüınlyetlmtzle büUln bu en· 
ıellere bertaraf etmek müm· 
kündür. 

Çimento trustu 
Fabrikaların satış daire

leri birleştirildi 
Çimento fabrikaları truıtu, 

aralarındaki aatıı teıkilihnı 

tahdit etmiılerdt ·. Bir kaç 
aündenberi fabrika 'arın ıatıı 

dairelerini birleıtlrmiılerdir. 

Bu ıuretle çimento ~ruıtu va· 
zlyetfni takvive etmlıtlr. 

BANKA KOMERÇİY ALE 
İTALYANA 
Sermayesi : 700,000,000 Liret 

ihtiyat akçesi 580,000,000 Liret 
Merkezi dare: MILANO 

İtalyanın başlıca: şehirlerinde 
u;UİBELER 

ıngiltere, 1 sviçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezılra, Şıli, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbı-

yada Afilyasonlar 
İST AN BUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palb (Telefon: 2641-2·3·4-~) 
ŞEHİR DAHiLiNDEKİ ACENT ALAR : 

lstanbul'da : Alalemciyan hanında Telef. 282J. Beyoglunda: 
lstikl~I caddesi Telef. 1046. Kambiyo ciairesi ttorsada Telef. 1718 

lZMiRDE ŞUBE 

YARIN 

Kanlı arbede 
Neticede beş ağır yaralı var 

Kaıap Şükrü yanına arka
daılanndan Kerim ve Akifl 
alarak ıece ıeç vakte kadar 
kafayı tütaülemlıler ıonra da 
hep birden Şükrünün e8kl 

t 
Şükrünün eski ke r.ı: Sa

biha alrıından ve Mümin Ef. 
de kolundan vurularak yere 
ıerilmiıler.dir. 

kayın pederi o!up Feriköyde 
Civelek ıokağın da oturan 

Bir knru~un da Ali ilmin· 
de birini yere ıermittlr. 

Mümin Efendinin evine git· 

mitlerdir. Mümin Ef. bu fitil 
gibi ıuhoı misafirleri içeri 
almak latememlf, bu yüzden 
kıyamet İ<opmuıtur. 

Şükrü, Akif, Kerim taban· 

calarını çeke;·ek kapıya yük· 
lenmlılcr, ve ıilihlarını bo
ıaltmıılardır. 

po· Pollıler yetıtm!ı bunlar 
liılere de ateı açmıılar ve 
kaçmıılar. 

Bir müddet ıonra ele ae:· 
çen Kerimin batınd an, Şük

rününde böbreklerinden kur· 
ıunla ağır ıurette yaralanmıı 

oldukları görülmütlür. Tahki· 
kat ehemmiyetle devıı.m et· 
mektedir. 

BÜYÜK TAYARE 
PİYANGOSU 

Onuncu Tertip 
2 inci keşide 11 mart 1931 

Keıideler=Vılayet, Şebremaııett, Defterdarhk, ı,, Ziraat 
ve Ottmanlı Bankaları ınurıkiple:i ve halk huzurunda 
yapılır. 

Büyük ikramiye 25,ooo liradır 
Her keıidede çekilen numar~ar tekrar dolaba girecektir. 

Bank FranWo-Aziyatik 
Anonim Şirkoti 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi İdaresi: Paris, Budrı (Boudraan) Sokak No, 9 

Şubeleri: lstanbul, 

« Harbin 
« Mukden 

Galeta, Voyvoda Cadde•i No.102 
Telgraf adresi: Frasiabank 
felefon: Beyoğlu 1421-2·3 
Posta kolusıı : Galata No. 376 

= Bilcümle Ban~a Muamelatı == 
liesabatı cari) c küşadı - Vadeıgiz ve vadeli tevdiat Tasarruf 

sandığı Meskfıkfüı ecnehiyc, kam~iyo, esham \e t.ı lı\'ilit alım satı

mı- Senet iskontosu Esham ve •hvilat bedellerinin tahsili- Adi 
ve sirküler itihar mektupları Ffham ve emt!a üzerine avans -
Ecnebi memleketler üzerine kredi küşadı Esham ve tahvit:ıt 

muhafazası vesaire. 

Bahrisefit Felemenk 
Bankası =-E-

iST AN BUL ŞUBI Sİ 
kere merkezi: A ,\\ S T E R D A M 
\1ez .. n sarı 'esi: 25,000,000 FL. 

Tl dil c edıım·ı ı~rmClt'f'lf: 5,000,000 Fl. 
ihtl}at akçe.!: :i,250,000 11. 

Gt latad l\araköy palaa.a Telefon: lJt) oğlu 371 l-5 
lıtanbul tali ' ubesl : •Merjrez t>ostane ı ıtt salin e 

Alla'lemecl t'an. lftl•foıı: lıt. 569 
Biliımuın bankı.1 ımıamel:ttı 

lktısadi bir ilin 
terzihanesi peşin ve .. 

muamelata büynk tenzilat çok UCUZ fiatJ 
her nevi koıtümler, palto, pardeıü, frak ımokila,, cJlt 
alay, kadınlar için en son gelen mod 
Jere muvafık tayyör ve mantolar imal eder. En b 

• malzeme ile modaya muvafık bütün elbiıe lhtiJ• 

lzmir terzihanesinden temin edebili 

• 
Arzu edenler elbiıelerini Verestye 
• 
lzmir terzihanesinin 
mamulatında göıterdifi kolaylık hiç bir mile 

yoktur. lzmir terzihanesi on seneden 

yaptığı itlerle muhterem müıterllerinln 

hünü kazanmııtır. Ve bu ıuretle piyasada ciddi 
müessese unvanını almıştır.iz 
terzihanesine 
pata kiffdlr. Keeesfni sevenler vakıt 

koşunuz. 
Babıali caddesinde fzmir terzihaneıi aahibt 

terzi ve biçki milteha11111: 

Asri ve hususi salonları havidir· 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RE3TODAN KABPIÇ 
Fiyatlarda mühim tenzi1 16 

Odalarmızı telgrefla 

Ookto; -~-ı 
Hayri Öm!r f Feyzi Alı 
Almanya Emraz' cildiye 

ve zühreYiye Cell'yeu aza 

11ndan Beyoğlu Afacaml 

k d J3. No öj· 
arıı 11ra11n a 

leden ıonra r raca at. 

Teleı 3586 

~~iilktor 
Agt' Essayan 
Laır' cami sokak No 
ı ~r gün hastalarını 

1 ve tedavi eder· 

f OSMANLI 
BANKASI 
SırmayaSi 10,000,000 

ngiliz lirası 

Cilt, Saç ve 
baıtaWdar mOteha...., 

Cumadan maada 
aaat 10 dan 6 ya kadat 
kabul echlir. 
Adreı Ankara Cad 

Telefon ııtanbul -------
Doktor 

Hafız Ce 
Dahili hastalı 

tedavihane.si 
Erkek, kadın ve 

lann dahili (iç) fıa 
farını cumadan 
her aün (2·4) de 

1 
yol_unda ~ 18 numar 
iuıı kabıneıinde 
eder. 

1 elefon ı.unbul: 

~~ 

SElANiK BAN 

İSTANBUL ACENTAUÜf 

Emniyet kcmalan j-'n ::~:~:·";:1;;: 
1 Telefon: Beyoğlu 1303 

l•;•••••• .. •••••llJ••••-~-.._...,. Senedat ve poliça mukabiliııdı· 
-------------.. L.ıl-9,' muayyen vadeli veya lıesabı cari 

# Doyçe Orı'an·~ank :~;1~~ile avanslar. pofiça ve iskon-

r :ürk!ye Cümhuriyetinin başlıca. 
jJ k şehırlerırıe ve nıemaliki ecnebiye-

• Dan ye senedat, çek, itibar mektupları 
Deutshce On~.. ve telgraf emirnameleri irsaıatı. 

~ •Ufat olunan (Hesabı cari) küşadı, seııcdat ve 
lıtanbul ıubealnln m'1centülcemmeJ ve kıymetli eşya muhafazası, kupon 

tahsilatı, Türkiye'ye ve nıcmaliki dalre8inde bodrum JAIUftur. Fiatlar 
ecnebiyeye keşide edilen poliça-

milzeyyen kaa.;ılar ytfn Babçekapı'da ların tesviyesi, borsa muamelat 
ebvea&r. Arzu Y •nt Vakıf han icrası, akçe pey ve şerası sair 
A,anfeDdt cadd"ilr•caatlara )Azamdır. f bilcümle banka muamelatı,' kasa 

k 
... _____ , ______ ., ica.rı. 

karıı11nda 1 banr .. __________ ... 

Sermayesi 
Taril.i tesisi: ıs88 

Tıımamen tediye edil 
30,000,000 frank 

Merkezi idarasi: 1 
Türkiya'daki şu 

Galata, istanbul, Jzmir, 
Adana, Mersin 

Yunanistan'daki 
Atina, Selanik, Ka~ 

Her nevi banka 
Kredi mektupları. Her n 
kuk!t ıle hesap küşadı. 
vislcri. Kiralık kasalar. 


