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UMUMİ BUHRANIN SEBEPLERİ NEDİR ? 
• 

Açık özlü olalım ___ . ..,..,_.,,... --
Memlekette iktisadi buhran 

vardır. Artık bunu anlamıyan, 
bilmiyen tek vatandat kalma
rnııtır. Tüccar tikiyet ediyor, 
esnaf halinden müıtekidir. Kö
ylü mahsulünü satıp ta mübrem 
ve zaruri ihtiyaçlarını tatmin 
edemiyor. Memurların aldıkla-
rı maaı kendilerini ve ailele
rini geçindirecek miktarda 
deilldir Geçinme derdi, ya
ıamak ihtiyaçları baı döndü
rücü . Eur'atle her gün bir az 
daha artmaktadır. 

İstihsal eden parasızdır. İs· 
Uhlak eden bütün bütün 
parasızdır. Hem müstahsil, 
hem müstehlik olaolar, yani 
esnaf kazanamadığı için &arf ta 
edemiyor. Son vaziyetimiz işte 
bu merkezdedir. 

ı T-abli §µ haJ karı~ ında az 
çok sermaye sahibi olanlar ,müı-

tahıille müstehlik arasında mü-
tevat11ıt vazifesi görenlerbu müte
vaasıtlarden baıka memleketi· 

mizde zaten kıt olan büyük ser.
mayedarlar, ellerindeki aerma
yeyl piyasadan çekmiılerdir. 

Bir taraftan buhra\l diğer 

taraftan çekilen , ihtiyata a

lınan sermaye Türkiye iktisat 
hayatında gayri tabii bir dur
gunluk haııl olmasına sebebi· 
yet vermlttir, 

Bankaların tüccar ve ea

nafıı krediyi keımelerJnin en ı 
belli bcıtlı amillerinden biri 

b~nlardır. 
Şüpheııiz bunları büyük 

küçük aklı eren her vatan
daş bilir, bilmemesine de fm
kan görülemez. iktiıadi vazi
yetimiz böyle olunca, idare 

iılerinde bir karıııklık, bir dü
zensizlik baılamak gayet ta

bii olacaktı. İdare mes' ele si 
yolunda gitmeyince de, umu
mi ,ıkayetler baı flôsterecek
ti. Bu asırda, her !ıadilenin 
her hareketin mutlak iktisat
la, hayatıp ınaddi kısımlarile 
irtibatf olmak zaruri id!. 

J\lıı verie, kredi ı paraıqz
hktan idare itlerinin karıı· 

' . 
ması, tıkırında düıeninde gıt-
memeal, gene pClra nedre

tinden, aay ve ıermayenfn Js
Uhıal ve istihlak Jılerint denk 
getirememesinden ileri gelir. 

Bu itibarla memlekette u
mumi bir hoınutauzluk ola
caktı. Kabahat ne asayif ka-

nunlarıntn kötülüiünJe, ne 

icra kanunlarının biçimslzli
ğinde, ne de irtikap ve irtiıa 
kanunlarının mürtekipleri sür' -

giyecek tedarik etmek değil

dir. Fakat, millete karıı taahhüt 
ettigi bür..ik meauliyetli vazife-

ler vardır ki, bunlar halkı ça
Jıımaya, kazanmaya ve refaha 
aevkederler. 

Ziraat vasıtalarından olan 
arazi, tohumluk, kredi ve çift 
alatı gibi.. Bunlar Devlet elile 
hem toptan hem ucuz hem 
kredi ile te'min edilebilir ıey
lerdendir. 

Maadin, sanayi, orman, de
nizcilik itleri de ayni va1ıta
lara muhtaçdırlar. Bizde maa
lesef Hükümet tarafından te
&iııfedilen kredi müesseselerinin 
resmi büyük teıekküller, mem
leketin kan d-:ımlalarını teıki
leden küçük sermayenin üre· 
mesinden ıtyade boğulmaıına 

bl:ıatihi çabşıyQrlar. Küçük ser
mayen\n yer!ne büyük ser
maye de kaim olamıyor, mem
leketin bir iki merkeze akan 
ve biriken varı yoğu müsmir] 
olmıyan, faydasız sahalarda ya 
birikmeAe, ya büyük emlake 
kalbedilmif olarak muattal 
kalmaya, yahutta, döne dola

ıa eriyip gitmeğe mahkum 
kalıyor. 

Şu vaziyet ve görgüsüzlük 
karfısında · halkın kendikendl
ne it yapabilmesine, kendi 
vaziyetini islahetmeılne imkau 
var mıdar? 

Resmi ellerle alınan ma-
•' klneler mutlak fabrika değil 

komlııyoncu satııından daha 
pahalı oluyor, resmi eller-

le bulunan tohumluklar pl
yaııa tutarının iki üç misline 
çiftçiye satılıyor, nim re5111i 

müeaaeseler en tnsafaız ıaraf

ları gölgede bırakıyor, resmi 

f abrlkalar kü~ük tezgah Aahip
lerini batırmak için Devle\ · 
büt~esinde de~ıet\i açıklar ve
riyorlar, resmi nakliyat itleri 
tüçcarı ve it erbabını bir 

yerden bir yere mal ıevket

mektepı~, mesleklerinden vaz
geçirmeğe cebredlyor, 

Gümrükler berbat, vergiler 
alır ve devlet varidatının 

tezyidi lehine, düıünülmeden, 

tatınılmadan konmuıtur. Li

manlarda dlzbarko ücretleri 
ton baıına Amerikadan gelen 

herhangi bir eıya na~\iyıeı$1n~~n 
daha pahal Ya mal oliyor." 
vf) ilh.. Ve ilhH 

İtte bunlar da, Devlet elile 
düzeltilecek itlerden iken u
mumi buhranın resmi amille
rindendir. 

atle sıkııtıramanıaııında idi. Has· 

ıalık çok ba,ka' teıhisler bfüı
bütün aykırı taraflarda dol,_q1p 

Hal ve vaziyet ı~ ~e~e~de 
iken, her 'eJ hükumetten bek
lenir mi ? Hükümet ne Y•p-
11n ?! Demek, çok mClnaııadır. durm~kt~d!r· 

Halk herıeyden ziyade kar
nının doymaıını, sırtının pek
leıtirllmestnl tıtlyor • GerÇi 
Hnkumetin vazifesi herkesin 
ağzına lokma bulmak ve 11rtına 

Hükqme\ ne mi yapıın? Esa
ıen meydanda yapılmıı bir ıey 
yok ki ... hep ıimdiden sonra 
yapılacak ! 

An/' Oruc • 

Krala darbe! Yunanistanladostluk mu
Mısır k-;bi~esi an-! ahedesİ yapıyoruz! 

sızın istifa etti \Bahri kuvv-et-le-r=-im~i.;;;;;;z--in-m-üsavaten ta-
Kahire, 1 7 ( A.A >:- Kabi· k l 

nenin bu gün istifasını vereceği hdidi için müza erata baş anacak 
1 

söyleniyor. Alınan bazı ha-

berlere göre baıvekil geçen Pa- Tevfik Kamil B. teşkitat pro1· esile 
zar günü baımabeyincl ile gö-
rüıtüğü aırada kabinenin parla- geliyor 
meııtarizm usulünün muhafaza- 1 sonra Türkiye ile daha bir takım 
sı için neıretmeği evvelce va- Atina 17, / 
detmiı olduiu kanunları bu içti- (A.A.)- Tür-
ma devreılnde parlamentoya tev- kiye ile Yu- l 
dia muvaffak Lolamadığmı bina- nan11tan ara- ' \''\/ \ 
enaleyh kabinenin daha ziya- ıında bir - ~~ ı/ ,ı 
de bir müddet iktidar mevkiinde dostluk mi- :; ~ IR~ 
kalması haysiyet ve,erefile telif sftkı ve iki ,, ,,. ~ /J' 
edilmlyecek bir hareket olaca- devletin de· ·~A 
ğlnı ıöylemittir. nfz silahları- ,/ 

istifaname verildi nın, bahri ı 
Kahire, 17 (A.~) - Baıvekil 

bu sabah aaraya gitmit ve kabi
nenin iltlf ananieaini krala ver-

i miıt~-· ------.~~------
1 P oJİS 2. Ş. müdürü 
Ankaraya çağrıldı 

kuvetler ara· 
sında müsa
vat t.ıasına 

muıten id ~ n 
tahdidine da-
ir bir itilaf 
akdı fçfn ya
kında müza
kereye girlıi
lecektir. 

Nihayet Türkiye ile 
doıt geçinmenin kıy- 1 
metini anlamıı olan 

111. Venizelo8 

i\1. \ 7 enizelosun tehdidi 
Atloa, 16 ( A.A) - Muhtelit 

par lemento komisyonu M. V cni
zeloı'un Ankarada imza edilmtı 
olan itilafname hakkındaki iza· 
halını dinlemiıtir. M. VeDlzelos 
hükumetin sırf kendi mes'uliyeti 
altında itilafnameyi tatbika ka· 
rar vermlı oldu&unu ve bundan 

itilaflar akdedileceğini beyan 
etmtıtir. 

Yunan bafvekili aözüne de-
vamla demi~tir lci: Eğer hükumet 
muhalefete maruz kalacak olursa 
mecltıi feshedecek ve yeni inti
haba ta tevessül eyliyecektlr. 

M. Kafandariıı, M. Çaldaris 
ve Kondilis itilafname aleyhinde 
rey vermlılerdir. 

Yunan cevabı geldi 
Ankara, 1 7 - AUnadan bek

lenen Yunan cevabı dün gece 
gelmiotir. 

l YARIN] - Atina ıehri deniz 
kenarında bulunmadığına göre ace
ba bu tahtelbahirler havadan mı 

uçtular yoksa tahtezzemin tünel
lerle mi geçirildiler, merak et

tik! 

Atinada ltalyan 
tahtelbahirleri! 

Atina, 17 - (A. A.) iki İ
talyan tahtelbahiri Falere'dan 
Atina'ya gelmittir. 
Kon1isyon başkatibi gitti 

Muhtelit mübadele baf katibi 
Zeki Hakkı B. Barslon konsüllü-

--~---....... ----~....-.-...,.--~~-~ 

Halı • • • 
tıcaretımız iflastan kurtuldu 

Tüccarımıza geçmiş olsun 
Emniyeti umumiye emrine alınan 

polil 2 inci Şube müdürü 

Şükrü B. 

Poliı müdiriyeti 2 inci Şube 
müdürü Şükrü 8. Emniyeti umu
miye :>inci Şube fen kısmı emrine 

alınmak üzere Ankaraya çairıl

nıııtır. 

ikinci Şube müdiriyetine de 

Edirne polis müdürü Feyzi B. in.

1 
tayini tekarrür etmiıtir. 

Poliı 2 inci ~i müdürü 

Şükrü B. ~"'''ell polisin fen 

kı•pt?~dda 22 ıene çalıımııtır. ı 
M.umaileyh Emniyeti umumi· 

yede yeniden tesis edilen fen 

ıubesınde lfayi vazife edecekUI', 

Yeni 2 inci Şube mijdürü va

zifeye baılayıntaY• kadaı müdür 

muavin}, .\~ta bey vekalet ede
çQkth~. ........ ) .. ~ ... .. 
Prenses lleana 

gitti 
Roman prensesi te lleana " dün 

Reçel Karol vapuru ile Romanya

ya hareket etmit,Romen ıeflrJ ve 

ıefarel erkanı tarafından teıyi 

edllmiıtlr. 

Yüz binlerce liralık bir Amerikan 
grubu sırf hükumetin ihmali 

yüzünden kaçtı. 

Hah tüccarımızın büyük bir tehlike geçirdikleri 

Gün1rük binası 
Halı ttcaretfmi:ı:de bir zanıan

daoberi devam eden durgunluk 
ve buhran nazarı dikka.tı celp 
etmektP. idi. 

Dün maruf halı tüccarlarından 
bazılarJyle bir muharrirlmlz gö· 
rGfmüt ve halı ticaretimfzfn ıon 1 

vaziyeti hakkında izahat almış
tır. Ezcümle Avrupa ve Amerika 
alıcıları beyninde çok tanınmıf 
bir müessese sahiplerinden biri 
ıunları söylemittlr : 

( Devamı ikinci ahifede) 



Sahife 2 

İzmirde idarei 
örfiye mi? 

,,...,....___ 

Bütün kahvehane
ler gece 12 de 
kapatılıyor! 

lzm1r, 17 (Hu. Mu.)' ·-Şeh
rimiz kahvehanelerinin gece yarı· 
11nd&n sonra gapatılmaları, 

zabıta tarafından, kahvecilere 
tamim edilmittir. Bu karlp mü
dahalenin neden icap etmekte 
oldutu henüz anlaıılamamııtır. 

Şehir mazbut bir zabıtaya ma
liktir. Asayif noktasından ol
duğuna imkin verilemez. Geçen 
sene villyetln ittihaz ettifl bir 
kararla, gazino ve barlar bu 
tahdidata tabi tutulmuılardı. 

Gazino ve barların ~sraf _üze
rinde oynadıtı roller ve dotur
duğü felaketlere göre bunlar hak
kında yapılan bu tahdit, tabiidir 
ki her kesin memnuniyetini mu
cip olmuı ve bir çok gençlerimizi 
de bu pis ve çirkin hayata atıl
maktan men etmlttir. Fakat, 
kahvehanelerin bu tahdide tabi 
tutulmaları aklen, mant~kan pek 
te kabul edilecek ıeylerden de
lildir. Bilhassa lzmfr gibi bir 
ıehirde .bu tahdit, manasız ve 
yersizdir. Bir ekmek parası ka
zanamayan bu lıstzlerln Otel, 
Han ve misafirhanelere gldemi
yeceil ve ancak kahvehanelerde 
sabahlayacagı pek tabii ve bedi
hidir. 

Bu itibarla, yapılan bu tah
didin yavaı ya vaı daha fena 
neticeler vereceil fiipheslzdir. 
Kahvehane gibi ıehlr dahili bir 
yerden iltifat 16rmeyen bu za
vallıların en nihayet yanl(lD yer
lerini melce ittihaz edeceft ıüp
hesizdlr. Bu vaziyetten sonra da 
bu vücutların çürümelerine im
kln Tarmıdı.? Bu karar eier 
Jdarl ise çok hatalı, uyıunsuz ve 
rolıuzdur. Vakit fevtine meydan 
vermeden taıhth edilmelidir. 

Zira yukarıda tadat edilen 
felaketler bir ki.buı ıtbi ıelecek· 
tir. eıaaen kararın 1ıarabett bile 
çok dikkate ıayandır. Bir an ol
ıun tıcilerln hayatını düıünmek 

zaruri olıa ferektlr. 
Kahvecilerin bu suretle tica

retlerinden mahrum edllmeıi de 
ayrıca tefsire muhtaçtır. Y apalan 
bu yolıuzlufun ıtddetle taıhlhe 

layık oldutunu llAve faldel zal
dedendfr. Yokıa bir ldaıei 6rfl
yeye mi lüzum gör6lüyor? 

Siya111ellitt 

Yunanistanda kar 
yagdı! 

Atına, 16 ( A.A ) - Dolu ve 
karla karııık yafmur ve fırtınalar 
bir çok nevabide mabıulAtı m6bim 
ınrette tahrip etmlttlr. 

,ane tayin edllmıı ive dün ıit· 

mittir. Yeni baıkittp tayin e
dllmlyecektlr • 

Tevfik Kamil B. geliyor 
Muhtelit 111übadele komlı

yonunda t6rk heyeti muraJıhasaıı 

relıl Tevfik Kamil B. --..nbe 
annn Ankaradao ıehrimlze ıel-

mektedlr. Mumaileyh Harlc&Je 
vekaletinde ihzar edilmekle bu-

lunan komlıyonun yeni teıkilit 
ve temtkatınan mOzakereıinde bu-

lunmak bre Ankarada kalmıı
tı. Pert4Habeye bu proJeJI hlml
len gelecektir. Komlıyon kadro-
111Dda eaaalı tebedd6lat Tardır. 

YARIN 

Meclis Yunan itilafını 1 

tasdik ederek dağıldı 
Hariciye vekili izahat verdi ve Baş

vekil umumi bir nutuk söyledi 
Ankara, 16 (Hu.Mu) - Biiyiik tanip ettiği yolda yürüyerek ıulh 

Millet Mecllıi bug\in relı Kazim için büyük bir heve.ıe ve faali
paıanan rlyaıetinde toplanmııtır. yetle, batta aık ile diyeceğim, 
Celsenin kftıadını milteaklp Türk- çalıımaktan bir an farlı olmadı. 
Yunan mukaveleılnln tasdiki hak- ~Komıularımızla ve diğer devlet
kındaki kanun layihasının mü- lerle akdettiğimiz ve etmekte 
zakereılne geçilmtı ve hu müna- oldutumuz dostluk ve hakem 
ıebetle hariciye vekili Tevfik muahedelerinin çofu bu vadideki 
Rüttil bey hülbatan atideki be- çalıımalarımızla olmuıtur. 
yanalla bulunmuıtur: Büyük fnkilibımızm ve coğ-

"' Arkadaılarım : mübadele ve rafı vaztyetimizin icabı ola
teferruatından mütevellit tıler hak- rak k•ndimlz için olduğu kadar 
kında Büyük Meclile,kabul ve tas- dünya ıulhu ile de daima ali· 
dik buyurulmaıı teklifile, takdim kadar bulunduk. Her nerede 
edilen Ankara muka velenamesl ıulh namına bir toplanıı olup la 
Türkiye ile Yunaniıtanın karıl- çafırıldıkıa derhal oraya koımak 
lıklı anlaıma arzularından dofan için ve her ne vakit ıulh na
ameli bir iti laftır. Bu ltf lifın mına bir tertip düıünülüp te 
m6zakere ve tntacında iki hıra- bize bi!dirilıli ile hemen ona 
fın da tabfatlle maruz kaldıfı lttlrak için yalnız iki eaaıh 
güçlükleri ifade ve izah için ta- ıı.rta dikkat ettik. 
alluk etUfi insan kitlelerini Müaavl muamele ve hiçbir 
ve onların her iki taraf için de devlet aleyhine muteveccih ol
müdafaa edılmeai lizım gelen mamak Çünkü biz blliyordukki 
menfaatleri hatırlatmak klfldlr. d 1 ti 1 araların.J ev e er n •a ayrı ayrı 

Varılan netice itlbarile artık ittifaklar yaparak muhtelif züm-
sade garnlen fakat, mevzuu iti-

1 1 i ı ld d 1 
re ere ayrı mas Ye e e e i en 

bartle hayla çetin olmuı olan bu lh • 
1 in bitmesinde müe11trleri söy- muvazenet ıu u muıtakir ıulb 1 _ olmamııtır. 
lemek için bütün muzakere d T" 
safhalarında dalma göz önünden Şiarımız fU ur: urkiye mü-

me11illnin hazır bulunmadıtı 
ayırmadıfımız iki eıaılı amili b b ü k 1 k 
lk t lt 1 iç lr m za erey ve ararı ta-

z re me Y m. nıyamaz. Kezalik mlimeHlli ha· 
Bunlardan blrl ve blrlnclıl, zır oldufu halde ittihaz edilecek 

beıeriyet bfna11mn yeni vazlye- k T" k . k 
. arar ur iyeyı an ve pa-

tinde bu iki komı u devletı biri ra fedakarlığına ıevkedecek 

Hl% 
.. .J 

Maltada hadise! 
- -»ııoooııl ... -

~·talta da papanın müda
hale]erine isyan ettı 
Londra, l6 ( A . A) - Vati

kanla zuhur eden ihtili.f dolayı
ıile tahaddüı etmtı olan buhran 
hakkında hükftmetle müzakeratta 
bulunmak üzre Londraya gelmlı 
olan Malta baıvekili Lort Strl
ckland, bir ıazete muhabirine 
ıöyle demiıtlr : 

Biz, dinimizi Rouıadan tela
kki etmefe hazırız. Fakat, ıfya
ıetlmiz kendi tılmfzdir, Eakt Pa
palar plıkoposlar ve rahipler ha
kkında ıtklyetlerde bulunulma-
sına milıade etmtılerdir. Ştmdi
lci papa ise bu gibi tikAyetleri 
dinlemek lıtemiyor. Papa, llyu
htfdtr. Fakat, papazların layuhti 
olmalarw zaruri delildir. 

Lort Strlckland, mer-nuniyet
bahı bir hal tekit bulunmağı 
mümkün oldufuna itfmadı oldu
ğunu beyan etmiı ve demfttlrki: 
- Lakin intihabatın n11fet daires
inde icrasını temin için ihtimal 
bir takım tedbirler ittihazı bir 
zaruret olacaktır. 

Romanya kıralı 
Taç merasimine devlet 

reislerini çağıracak 
Bukreı, 1 7 (A.A)-Hük6met, 

kral Karol'un birinci Teırin 
ayanda taç giymeıl münaıebetlie 
yapılacak merasime tıtlrak fçin 
müteaddit devlet relılerlnl da
•ete karar vermiıttr. 

Japonya Paris sefirini 
değiştirdi 

Parls, ( A.A ) - Yeni Japon 

sefiri M. Yoıhizava buraya ıel
mfıtlr. 

Fransa - ita.va mukave
lesi imi'aJandı 

birine yaklaıtıran umumi men- IJ'ahi yette olunca mutlaka 
faatlerl huıuıi menfaatlerin ya- mümesıllimizin reyi munzam ol
nında Ye batında tutmak, yeni madıkça böyle bir taahhüde 
vatandaı hukuk ve aıenf aatint . glriımez. zır 1 Türkiye kuvvet
miidafaa ederken bütün vatan- (erinin ıevk ve ıdareal B. M. 
daılardan terekküp eden devle- Meclisine karıı mes'ul olanlar
tin hukuk ve menfaatini ihmal dan gayrisinin ellerine bırakıla
etmlyer!Jk telif etmek. lklnclıl maz. Bunun için bu gibi mühim 
müzakerat neticesinin tatbikatı itlerde daima ittifakı ara usulünü 
sabaıında lmkAn dahilinde az tercih ediyoruz. 

Roma, 17 (A.A) - Mali me
l ıeleler hakkındaki Franıız-ltalyn 

tedbir ve zeman iltilzam edecek 
mahiyet ve surette ameli olma- 1 

ıına illna etmek. 
Bundan üstün bir çok ıekllle

rln tasavvuru mütkül olmayabilir. 
Ancak aıal maksat ve gaye için. 
iki tarafı müsavi fedakirbk iı

tiyen bir itilafı en iyi bir ne
tice olarak kabul etmek daha 
muvafık olur. 

Bu anda kürsüde bulunmak
bfım fırsatından azami istifade 
etmit olmak için umumi slya
ıette Türkl1enin takip eylemek
te olduiu esaıb hatları da bir 
kaç cOmlede hülasa etmeie gay
ret ederek arzetmek isterim. Bu 
vadide berıeyden evvel ıunu 
kaydetmek isterim ki, bu IOD 

ıeneler zerfında h6k6metlmtzln 
Qbaıhca meaaiılni baıır ve temer

küz ettirdlil mılli lktisadiyatımı
zın beynelmilel ıahada lnklıafına 
milsalt bir zemin teıkil edecek 
olan ticaret muahedenamelerinln 
müzakere ve lntacında huıuıi bir 
faaliyet •6aterllmtıUr. Bunlardan 
"11,,l Büyük Meclisin bu içtima 
devreılnde tasdika iktiran etmiı 
bulunuyor. Digerlerlnin de ikma
llae ikdam olunmaktadır. Bu mu
ahedelerln müzakerelerini idare 
de •eakar mesalılni gördOfGmüz 
kıymetli heyetinize burada ale
nen tetelcknrG bö:ç bilirim. 

Haricly .. aa 86,ak MecliaJp 

I 

ı mukaveleleıi imza edilmtıttrr 

lngiliz komiserini attılar! 
1 Taghav, 17 (A.A) - Çto an-
ı mrülderinln idaresini ele geçiren 

Başvekilin nutku I Y enıtchan, varidat fazlaıını ve-

! ~neye yatırmaktan imtina eden 
Hariciye vekilinin bu nut

kundan ıonra Baı~ekil ismet 
paıa bühftmeUn umumi ıi yaıetl 
hakkında bir nutuk Irat etndt 

i 
i
l 

ve ezcümle fU'11arı söylemtıttr: 
"Umumi politikada bu sefer 1 

ıöyllyeceklerlm dahili veya ha- 1 
rlci her hangi bir meı' eleden bahs 
etmek olmayacaktır. BOtün faa· 
llyetfmlzl tekılf ettfflmiz iktisadı 
-ve mali mes' eleler üzerinde kııa 
bir icmal yapmak lıtiyoruaı Altı 
yedi ay evvel bir buhran içinde 
idik. 

Alacafımaz tetbirler aıeya
nında her ıeyden evvel gördüiü· 
müz nokta milli itimadın 111aruz 
kaldıiı tezelzül idi. Milli baklki 
tehlikelerden alınacak tedbirler
den hükümetçe ve devletçe reı
mi ve gayri reıml tasarrufattan 
ve bizzat evlerimizin idaresinde 
alınacak tedbirlerden cesaretle 
bahsettik. Bu gün geçirdtillllfz 
milcadelenin müıpel neticesi 
ile ve huzur ile ayrılıyoruz. 

Herhanıı bir müıkülat• ui· 
rarsak uf rayalım ılk vazifemiz 
tedbiri evveli ıuurumuzda orıdan 
ıonra bu memlekatln heyeti u
aıumlyeıinin takatinde ve ikti· 
aadl kuvvetine lıtlaat etmesinde 
aramalıyız. 1 

Milli mahıulun ihracını temin I 
edecek bir çok tedbirler abamıı-

Inıillz komiıerlni azletmtıtlr . 

Zehir içti! 
Samatyada Hacı Hamza ma

halle.inde oturan ateıçl muharre
min e•inde oturan 22 ytında Ah-
nıet efendinin kızı Y aıar hanım 
mahkemedeki itini kay ettiiln
den müteHir olmuı, dan ıabah 
taat sekizde tedarik ettlfi bir 
fite tentlrdiyot içerek intihar 
etanek lıtemiıtf r. 

Y aıar hanım tentlrdlyot içtik
den ıonra ıtddetU sancılara 
tutulmuı berayi tedavi Haııkl 
Haıtaneafne yabralmııtır. 

tar, hububat, hah ve ıalre gibi 
tik hatıra ıelebllen mahıuller 
iizerlnde muamele Terglılne ma-
tuf ıühuletler teılrbıl ıöstermek
tedır. Bu aene ziraat banka
•ılllıı, usullerini ıılah etmek için 

k•iıt mlkyaıta tetkikat J&pnıak 
ararı1111zdır. ,, 

Bundan aonra T6rk - Yunan 
muka•eleıl t mGstenklf ve 1~ 
muhalif reye karıı 189 reyle ka-
bul •e taıdlk edilmlttlr. 

Baı•eldlin beyanab taıvlp 
edilmlı •e relı Kbım p&f&IUn 
mecllıba bir senelik meıalılnl 
h6llsa eden nutkunu mQteaklp 
bu içtima devre1lne ntbayet ve
rilmlttir 0 

18 fla*9!. 

Evkafta 
Yeni kadroda te· 

beddülat var! 
İstanbul evkaf miidürlülGDilD 

kadrosu gelmf ıtlr. Yeni kadroda 
bayii tahavvül vardır. 

T eıblti evkaf komisyonu, 
mablülat idareıt, Bakırköy evkaf 
teıkilitı lifvedllmlıtlr. 

Umumi evkaf teıkilltındaD 
müdür JDuavfnllfl. 2 milhendtı, 
2 mimar, 2 re11am 1 katip ÇI"' 

karılmııtır. 

İki evkaf müdilrlillü ile 1 
vilAyet evkaf memurlu tu , 3 
mümeyyiz, 9 kltip, ı 9 tahıildar 
3 veznedar, 3 veznedar k&U
bi, 1 muıahblh, 1 milcelllt 11 
odacı, 2i mezarlık korucuıu, 2 
bahçevan açıkta kalmııtır. -

Halı ticareti 
( 1 inci sahifeden devam) 

- Bir kaç ay evvelin~ kadar 
buhrt n çok had bir ıekilde de· 
vam etmittlr. Hah ticaretiyle 
me11ul hemen bütün müe11eıeler 
tatili faaliyet mecburiyetini hl• 
etmiılerdi. 

Bu halıların çok aflr bir ıil
mrük resmine% tabi tutulmaımdall 
ilerJ ıeliyordu. Halılardan 2 
cins üzerinden olarak "240\ ve 
"400,, kr. kilo baıına aflmrilk 
alınıyordu Halbuki Amerika 
Te Avrupaya satacafımaz bu ha
lıların bu ıümrilk üzerinden bir 
daha gümriiğü verilmek icap 
etmekteydi. Bu vaziyet karıııın· 

da it yapamıyan miiee11eler için 
bir tranıf t merkezi olmak kabi
liyetini kaybeden lıtanbuldan 
kaçmek, Pire, Londra stbl haıka 
transit merkezlerine nakletmek
ten '-"e sermayeleri mahdut olan
lar için iıe lflaı ve terki ticar
etten baıka yol kalmıyordu. 

Bundan(6) ay evvel 25 kinu
nue•velde Amertkadan yüksek 
bir alacı grubu memleketimize 
geldi. Bu alıcılarla çok fazla ~u
amele yapmak kabil olabilecekti. 
Ve hükdmete ricalar, müracaat
larda bulunularak Gümrük resmi
nin tenzili istenildi. Alıcıları ka
çırmamak için her çareye bq 
vurduk. 6 kinunuıanlya kadar 

1 

biikdmeUn kararına intlzaren 
bunnları lıtanbulda tutmak kabil 

~oldu. Fakat bir karar çıkmadı. 
Bu ıefer yeni bir careye tevesı61 
ettik ve alıcıları lrana gönderdik. 
Bunların orada biç bir it yapama
dan gene lıtanbula avdet ede· 
ceklerinl biliyor ve o zamana 
karar hikdmetten bir karar çık
masını ümit ediyorduk. Maaleıef 
bu kabil olmadı, abcalar bir ay 
dolaıbktan 10nra ıene bize avdet 
etUler. Fakat bük6met henh bir 
karar vermemlı bulunuyordu. Ve 
bu Amerika alacalarını kaçırdık. 
En çok muamele yapılan bu 
mevsimi de tamamen atalet tçer

ıinde geçlrmtı olduk.O Mamafih 
bükdmet bu meı' ele ile allka.dar 
olmut ve elyevm halalardan kilo 
baıına .. a. kr. anmrük alınmaıı 

kabul edtlmııur. Bu iıUkbal için 
büyük ümitler verecek bir teJ'clir. 
Ve lıtanbul bu ıuretle 1eniden 

btr tranılt merkezi olmak linki· 
nmı kazamnıı bulunmaktadır. 

Yeni inhisar mürakipleri 
lnbısarlarcla idare mecliılertal 

kaldıran yeni kanun mucibince 
tGtQn •• mO.klrat ınhtaar ldarr 
lerine birer murakıp taJID ecld
mek a..recltr. 
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1 Balkanlarda iktisadi hareketler l Afgan' da 
. ~~ , 

3 !?m~!y~-~ib11~=.!~:,ıar \ Komşu balkan devletle-
tngiliz binbaıısı Firli ve yüz- \ d ı ı ? 

12 -

Evet sevkı hamiyetle 
beyfendi! 

~ı~!~:~!: v::;;~:·1 :,~::=~~= 1 r~n ~- ~e er o uyor . 
l k k b l 1 f 1 

İktisadı ve ticarı alemımizln komıularımız olan Balkan devletle-
geçer er en Şekzay a i es e • . • • 

d f d b ll 
. d rindeki iktisadı ve ticarı hareketlerle sıkı bir alakası bulunduğu ıüp-

.. ,~ ............ ...-
Vaktile vukubulan ihtaratımın istima 

olunmaması şu vak' ayı vucuda 
getirmiş isede 

Sait paıa, ğüliJmsemiı, ba

tını sallamııtır: 
- Ya.. pek ala . Obalde ma

ruzatımı hakipayl seniyeye iblii 
buyurunuz bey efendi.. 

- Devlctlü baıvekil Paıa ha

ı.retleri içlnmi? 
SaU paıa bila tereddüt: 
- Evet, evet .. Maslahat öy

le icap ediyor bey efendi. Hu
zurları şarttır. B~ndeniz uzun 
rnüddetden beri devletin siya11 
rnuhaberat ve muamelatına va
kıf bulunmuyorum.. Cevabını 
verdi. Osman bey, Sait paıanın 
hu derece ısrarına hayret etmiıti. 
Baıkası olsaydı sevincinden 

elleri titreyerek. 
- Ferman efendimizin. He

rnen müzakere edelim, böyle ya
palım Diye bir an evvel Baı ye
kal~t koltu~una konmağa can 

atardı. 
Osman bey - Müsadel fehi-

ınanelerini n iyaz eylerim. Gide· 
yim efendimize arzedeyim. Dedi. 
Temenna edip odadan ayrıldı.Sa
it pafa da Baı mabeyincinin arka
sından uzun uzun baktı ve güldü. 

Abdül Hamidin kendi elle· 
rile yetfıtirmif, urasile Batkitip 
hazlnei hassa nazarı,Burıa valisi, 
Dabtliye nazırı ve Sadrıazam yap
mıt olduğu zat, efendisini üzmek 

istiyordu. 
Osman bey tekrar Abdülha-

mtde gitmişti . Abdülhamit telaı
la sordu : 

- Herif mu\•afakat elli mi? 
- Heyhat! efendimiz.. Baı 

vekil Abdürrahman pata hazret
lerinin müzakere esnasında ha
zır bulunmaları ıarttır. Diyor. 

- Ya ... Bu habis adam ken
disini naza çekiyor. Abdurrah
man paıanın saraya celbini iı· 
t~mekle Baovekalett~ gozu 
olmadığını ima etmek istiyor. 

Osman bey, ıtmdi O Şabu
ri hınzırına gidiniz. Gece yarısı 
Bnovektl gelemez. Size tebli~ 
edilen memuriyete hilafet namına 
inkiyat lazımdır. Buyuruyorlar. 

Diyin iz. 
Dedi .Osman bey,mabeyln daire
sinde bekfiyen Sait patanın ya
nına döndü. Sait Pata: 

- Arzettinlz mi beyfendi ? 
Demlt, ayRğa kalkmıth· 
Osman bey: - Arzettim.Fev-

kalhad hiddet buyurdular. 
Gece yarısı Baıvekil gelemez. 

Kendılerine teblig olunan memu· 
rlyete hilafet namına inkıyat la· 
zımdır. Buyurdu\ar. 

Demittl. Osman bey fıte bu se
fer müıkül mevkide kalmııtı. 

Sultan Hamide tekrar gltmek,Sa-
lt paıa ısrar ediyor, demek hep 
öyle kolay yapılır, söylenir ıey
lerden fdeğildi. 

- Paıa hazretleri! inayet bu
yurunuz, kulunuz nasıl tekrar hu
zuru humayuna gider de Sait pa
ıa hazretleri tekliflerinde 11rar 
buyuruyorlar. Diye biltrfm ceva
bmı verdi. Salt pata yine 11rar 
etti. 

- Sizi muatep tutmazlar 
Beyefendi. Söyleyen benim. 

Osman bey, tekrar Abdülha
midin yanına gitmeğe mecbur 
olmuıtu. 

Abdülhamit Salt paıaya yine 
aynı cevabı yolladı. 

Sait pafa: 
- İıte Osman bey efendi,va

kUle vuku bulan ihtaratımın iatl

ma olunmaması ve merele tu 
ıekll haddi aldıktan sonra da 
lngiltere devleti fehtmesi tara: 
fından mütevaliyen icra kılı

nan tebliğata ehemmiyet veril
memesi ıu vakayı vücude getirmit 
isede, bunları ortaya koymak ve 
bir emrJ vakıa karıı yapılacak 

bir tey var ile ondan imtina etmek 
hamiyeten caiz olmadığından, 

musibetin tamirine mümkün oldu· 
ğu kada~ sai etme~i vecibe bili
yorum. lcabıncla ve bir vesile ile 
efendimize böyleçe arzeylersiniz 
bey efendi .. 

- Şuhalde, Hariciye nazırı 
Salt paıa hazretlerfle müzakere 
ve İstiıareye ibtidar buyurulacak 
demek oluyor. 

- Evet, sevk hamiyetle bey
efendi.·· Devletlii Hariciye nazı
rı paıa hazretleri mabeyin hü· 
mayunda bulunuyorlarsa, lütfen 
nezdi llclziye davet buyurunuz .• 

Oıman bey : - Hariciye na
zırı paıa buradadırlar. Gidip da
vet edelim. Dedi. Fakat, Ha
riciye nazırı Salt paıanın hu
lundu~u odaya gidecek yerde 
doğru Sultan Hamldtn daireıtne 
koıtu. Hünkarı çok a 'Ulbi buld 
Abdülhamit yine ne var? bu h:~ 
rif çok oluyor.Hllla inatmı ediyor 
Osman ~ey, dtye sordu? O•nıan 
bey sevinç içinde: 

- Muvafakat etti efendimi 
H 

. z. 
arf cıye nazırı patayı istiyor. 

- Git öyle ise vakıt geçir
me .Beni neticeden haberdar edı. 
niz. Bekliyorum Osman bey. 

Oıman bey hususi daireden 
tekrar mabeylne döndü Bu · ıe-

ra ı tara ın an otomo i erı ur- . 

d l k h d il l 
hesizdir. Bu memleketleıdekı ticaret haberlerini muntazam bir surette 

uru ara u uttan 20 m çer· . d k b f _ .. .. .... 
1 

takip etmek her cıhetçe muhtaç bulunduğumuz pek faydala bir fftJr. 
e_ 1

1 
diri 8 gan koyune goturu - " Yarın " bu noksanı düıünerek bu haberlere hususi bir sütün 

muı er r. 
B 1 k k 

.. d r açmaktadır. Karilerimiz, bilhassa iktisadiyat ve ticaretle alakası 
un arı urtarma uzere e • 

h l Af h
-k . k 

1 
b ulunan zevat haftanın muayyen günl rinde bu sutunda Yunanlltan 

a gan u ümetı uvay as- ' 
keriye göndermittlr. Bulğaristan, Romanya ve YuAoislavya dakl ticari ve ikıfsadi 'haberleri 

Bu kaldırılmanın sebebi Şekzay takip edebileceklerdir. .. 
kabilesi efradının bazılarını lngi· 
lizlerin tevkif etmesidir. 

Hint - Afgan hu
dudunda harp! 

Fransızlar tetkika ta 
geldile.r 

Fransa meclisi Ayan 
azasından ve sabık nazırlardan 
M. Auguste Puis ahiren Atinaya 
gelmi§tir. Mumaileyh, balkan 
devletlerinin ve bilhaasa Yuna
niıtanın ikti,adi vaziyetine dair 
tetkikatta bulunmaktadır. Fransa 
hükftmeti tarafından gönderil· 

rnatlonal et d' Aaauranceı.., Ban
kası, Atinada bir ıube küıat 

eylemtıtir. 

·y·unanistan'da En1lak 
bankası 

Yunanıstan'da Emlak Bankası 
küıadı hakkında Atina Bankası 
ile ' Banque de l'Union Parlıl
enne,, arasında bir kaç aydan
beri cereyan etmekte olan mü
zakerat hitama ermlttlr. 

Piıaverden: Hint hududunda 
mukim Afridi kabilesi efradın
dan büyük bir kuvvet Efganistan 
hududunu geçmiıler ve askeri 
mevkileri tahrip etmek htemio
lenede köylüler onlarla birlet· 
mediğinden bir k11mı eerl çekli 
mit ve bir kısmı bazı hudut 
kulelerile askeri yolları tahrip 
etmişlerdir. 

diği ııöylenmektedir. 1 

Ahna nyaya tütün ihracatı 1 
"Emlak Banka11" 60 mllyonderah
mi sermayeye malik olacaktır. Bu 
meblağ, "Banque de l'Union Parlsl
enne,, grupu tarafından temin 
edilecektirr. Derhal gönderilen tayyareler 

ve asker bunları ıiddetle tard ve 
tenkil etmi§tir. 

lrana 20,000 n1üslün1an 
· hicret etti 

Tahrandan: - Efganistandan 
ve Rusya dahilindeki İslam mem
leketlerinden hicret eden 20 bin 
kiti kadar muhacirleri lran hü· 
kümeti Harasan vilayeti dahilin
de ilkan etmif ve bunlara geniı 
arazi vermlıttr. 

Dayakların tahkiki 
Taksim merkerinde dayak 

atılan Nizamettln B. ve Eminönü 
merkezince bir ay evvel işkence 
yapılarak üç gün dövülen üç 
kiti hakkınde tahkikat devam 
etmektedir. 

- ............... , .... 4 ..-

Ne tuhaf tanıiın! 
Konya vilayetinde kendilerin· 

den istifade edilemiyen yedi me
mur tasfiyeye tabi tutulmuı ve 
himlerl tamimen vilayete bildi· 

rllmittir. 

kapunun açıldığını, Baı ma · 
beyinci Osman beyin içeriye 
glrdigıni görmüıtü. Sait paıa he· 
mem Osman beyin ellerine sarı· 
lmııtı. Yalvarır gibi: 

-Aman beyefend hazretleri .. 
Ne oluyuruz. Allah aıkına bende
nizi bir n9bze tenvir buyurma
nızı niyaz eylerim. Vaziyet çaki
ranem hususi mahlyettemidir? 
Diye, sordu. Oıman bey gülüm-

süyerdu: 
- Hata·. Nemünaslbet paıa 

efendtrniz. Devletlü ebhetlu Salt 
paıa hazretleri zatı müliikane
den bazı iradatı senlye seref 
te)ekkl buyuruyorlardı. Bu müna
sebetle zatı devletiniz biraz faz
laca istirahat buyurmuı oldunuz. 

Dedi.Hariciye nazın merak ve 
heyecanla sordu : 

- Senenin ilk üç ayı es
nasında, Almanyaya 7, 634 , 600 
kilo tütün ihraç edilmi§Ur. Bu 
miktar şu suretle taksim edilmek

tedir. 
Yunanistan tarafından S,670, 

300 kilo, Türkiye tarafından 2,-
401,400 kilo, Bulgaristan tara· 
fından 1,552,900 kilo. • 

Yunanista n hüki'ını cti 
- Selanikteki serbest mı 

ntakada yapılmak ta olan tesisa
tın ikmaline ıarfolunmak üzere 
Yunanistan Milli bankaslle bir 
istikraz netlcelendirmektedir. 

-f( - Merkezi Brüksel' de bu
lunan "Banque de Credit lnte-

lsveç kibrit sendikası 
istikrazi 

yunan hükumetine 1,000,000 
İngiliz liralık bir istikraza muva
fakat eylemek hususunda lsveç 
kibrit s~ndtka sı tarafından vaki 
olan teklifat meclisi vükela tara
fından kabul edilmiıtır. Bu meb
lag, münhasıran yeni mektep
ler inıaıına sarfedllecekUr. is
tikrazın müddeti 24 ıene olup 
0/ 0 6 faize tabidir. 

o. J\T. 

folis m··dürü iş başında 
Polis maaşlarıııın tezyidi ve eksikle

rin temini için çalışılıyor 
Polis maaılarının tezyidi ve J alınan ifadeler için kağıt paraları, 

polisine hiç olmazsa yemek ve- merkezlerde ıarfoluoan mürekkep 
rilmesinin temini için istanbul kalem, kayıt defterleri, sünğer 
Vilayetince tetkika tta bulunulduğu kağıtları merkezlerin soğuk 
haber alınmııtır. havalarda teshin masrafı ilbl 

Tahkikatımıza göre bu haber- 1 elzem olan ihtiyaçlar ile ciddi 
ler geçen seneki polis bütcesinde surette meığul olunmak ve bu 
geceleri vazife görenpoliı; memur- çirkin vaziyete artık nihayet 
larına barem kanununda tarif verilmek lazımdır. 
edilen gece zamları verilmesi me- ....................................................... . 

selesi tatbik edıımemiı olmasın- Kasa hırsızları 
dan çıkmaktadır. l -~poo-1,.-

Bu ıenekl bütçede barem 1 Necati-~1eınduh magaza-
kanunu müclbince geceleri vazlf e ı d J sını SO)' u ar 
gören, Telgraf, posta memurları 
polisler, ve sair emsali memur- Dün yeni postahane karıısın-
lara gece zamları verılmesi ta- dairi Necati-Memduh biraderlerin 
savvur edilmektedir. kırtasiye maiazasına. tavandaki 

Aynı zamanda istanbul vıla- demirli pençereden hırsız gire-
yeti dahilindeki polis karakolları rek bazı kırtasiye leva.zlmatı ile 
binalarının ekserisi harap, muh- Anadoluya ıevk olunacak tuha-
tacı tamir oldukları gibi kezalik fiye eıyadan bir kmmı ye ka· 
elektrik ve kırtasiye masrafları 

1 

sayı da kırarak içinde mevcut 
olmadığından dolayı zabıta me· ' 450 l!radan fazla pft~yı almıı
murları fevkalade sıkıntı içindedir. 

1 
tır. Poliace tahkıknt yapılmak

içme ve yıkamağa mahsus su mas-
1 
tadır. 

rafı bazı 111ıntakalarda mahallede I - ___..,...,.-
muhtarları tarafından ahaliden l\iuaHin1 kur U 

Salt pata Abdü\ Hamle.in cil
velerinin iç yüyüne vakıf bir zat 
idi. Sultan Hamldi eyice sıkııtır
mak, eyiden eyiye enditeye dü
türmek muvaffakiyetin ıırların
dan biri olduğunu da biliyordu. 

Tekrar ıarar etmftti· 

fer Hariciye nazırı Satt p ' aıa-
nın kapalı bulunduğu odaya iittl. 

- Nasıl bey efendi?. Bir te
beddül vükelamı tasmim buyuru
luyor yoksa ? 

toplanarak tesviye edilmektedir. 1 
Yeni tayin edilen polis müdür 

vekili Ali Rza beyin bu mühirn 
ve polısin hayat,sihhat ve ıerefile 
alakadar meselelerle meıgul ola

Muallinı nıua vlnleri için bu 
sene de İstanbul erkek muallim 
mektebinde bir kurs açılacaktır. 
Bu huıusta maarif eminliğlnden 
müdüriyete tebligat yapılmııtır. 
Fakat henüz kursun küıat tarihi 
tesbit ve her ıene bu huıuıta 
ayn olarak gelen kurs talimat
namesi teblii edihr.emlttir. 

- Bey efenc!t,baıka türlü ça· 
re göremiyorum. Velinimet efen- 1 
dimiz kullarını mazur eörsünler. 

Hariciye nazuı paıa, bir bu
çuk saattenberl dört duvar ara-
11nda bunahnıı kalmııtı. Biçare
nin yanına kimseler uğrarnamııtı. 
Adamcağız sarayda hapsedlldı-
diğlnl zannederek korku ve en
dtıe içinde geçen uzun dakika
kalan ıayarken, birden bire 

- Zannediyorum sadece iki 
Salt pataların tatfıare iradesi var. 

- Salt pata hazretleri de 
mabeyfnf hümayunda mıdırlar? 

- Şu saat zatı devletinize 
intizar ediyorlar. Buyurunuz e· 
fendlmiz.. (Devamı var) 

cakları ümit edilmektedir. 

Atelhusus her merkezden çıkan 
binlerce evrakı tahkikiye, zabit 1 
varakaları, ceraime alt uzun uzun 
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1 Ne gayret! Bu,Onden yarına 
~~ 

Poliste dayak i GÜNÜN HABERLERİ 

Opera! Tamim Cinayet! 
·>~ 1 ~~ ı ·•t c 1«• 

Vaktiyle köprü parasının kalk
maıı, daha evvelleri Beyazıt ha
vuzu yani o zamanki tabiri veç
hile ( dairel faıide), dün de bu
ııün de yangınlarda terkos mus
luklarının ıusuzluğu ve saire 
meseleleri gibi geçmiıte, hali 
hazırda bir sürü müzmin dert
ler -vardır... Bu dertler, bu haı
talıklar, bu meseleler etrafında 
ıazeteler yazar durur, kahvelerde 
halk konuıur, tiki yet mektupları 
ıelir, balırılır çağırıhr müte
madiyen... Bu meseleler etra
fında yapılan neırtyat, söylenen 
ıözler ancak aylar, ıeneler ıeç
tikten aonra ya teılrinl gösterir, 
yahut ıöıtermez.. Ve bu itler 
eakl hamam eski taı devam edip 
giderler. 

1 Şehrimizde ye~~ ~ir san'at , Esnafın mali vazi- . Bir pehlivan cerh 
teşekkulu ı • J f ı k / d·ıd· 1 

Geçen ıün ıazetelerde bir 
ha vadiı vardı : bilmem hangi 
karakolda ıoför6n birina ayak
larından, telefon telleriyle mi ne, 
bailamıılar. Ve zavallı adamı 
canı çıkıncaya kadar d6vmiltler. 
Karakolda polis efendiler, bir 
vatandaıı, teıktlatı eıaılye ka
nunu mucibince hür doğan, hür 
yaıamaıı lazım gelen ve ıahıı 
taarruzdan masun bulunmaıı icap 1 

eden bir inıanı dövmüıler yine. 1 

* 1 Karakollarda, poltı m6dürl-

Haber aldıfımıza göre ıhri· yeti SOfU uyor • l Ve af e l l. 
mfzde musiki tinaslardan ve sa- 1 İstanbul ~tcaret müdlrfyetl 1 Evvelki gece rakı ve esrarın 
n'at muhiplerinden bır:çok zevat lıtanbuldakt umum küçük eınaf 1 kuvveti yine bir cinayete ıebep 
yeni bir san'at teıekkülü vücude cemiyetlerine bir tamim gönde- olmuı ve bir hiç için bir can 

ti mektedirler Konservatuvar rmit ve yeni ıene istatlskle-
1

1 
kurban verilmittlr. 

ge r · 1 Vaka ıudur: 
muallimlerinden, derillfünun mü- rinl yapmak üzre cemlyetlerde-
derrislerinden, tiyatro muharrir- 1 ki izi mevcudunu ve cemiyet- Davutpaıada Çöp iıkelesinde 
lerinden, Türk ve ecnebi muılkl- lerin vaziyeti maliyelerini sor- kahvecilik eden esrarket Hüı-
ıtnaslardan bir çok klmıeler muıtur. Yeni tkllaat programı nü pehlivan evvelki gece geç 

Yakıta kadar rakı ve esrarın te
bu teıekkülle ali.kadardırlar . "O mucibince küçük eınaf himaye 
pera cemiyeti,, ismini taııyacak I ve yardım maksadiyle bu tamim- •irile kendini gaip etmiı, Yoldan 

ı gelen bir olomobilin önüne çıka- •ı' 
olan bu teıekkülün maksadı me- ler neıredilmekte olup ticaret rak bir nara attıktan ıonra: 
mleketlmizde garp muılkiıini ta- müdirfydi bu ıuretle cemiyet- _Otomobilci durt? Demiıtlr. 
mim etmek ve bir opera viicuda lerin vaziyetlerini anlamak iı- 1 

1 k 
temektedir. Şoför b6yle" geç vakit öndne çı- J 

getlrmfye ça ııma tır. kanın, kim oldufunu bilmedifln-
Bu maksadı temin için kon- Bu cinsten olmak (izre ayak- den, otomobili durdurmuıtur. 

ıerler verilecek, op~ra san'atkir- kabıcılar cemiyetine gönderilen Otomobilin içinde bulunan 
l u tf il k b l x. t bir tttmlmde de küçük esnaf hı- Ô ı arı ye f r ece , aı angıç a Galatada • mer Abtt,, hanının 
İtalyan operaları a11llarından ter- maye edıleçeğt bahıile on maddelik odabaı11ı Ali ve Niyazi efendiler 

Ü d·ı k til bir isti zabta bulunulmuıtur. Bu . J c me e ı me ıure e opera eıer- otombilden fnmiıler, ve karan- I 
l d l k C maddeler ıunlardır. eri vücu a ğetiri ece Ur· e- lıkta bir aölge gibi sallanan Hnı-

1 - lıtanbul mı t k d e f miyetin resmi müsaadeıi tstlhıal 0 ı aıın • nü pehlivana: 
edilmek üzeredir. ıubel sanatınızda kaç müe91ese - Ne istlyorıun, bizim yolu· 

Opera cemiyeti mütevazi bir vardır. muzu neye keıtin, Demiılenede 
programla iıe baılamak bir oaera 2 - Bu müet1eıelerde çalı- gece kahramanı: 
teıekkülüne imkan -vermek için ıan kaç uıta kalfa ve amele var- -Bana Hüınü pehlivan der-
uzun müddet ıet1lz ve saburlu dır. ler, ben ılzin otomobilinfzide, 

3 B 1 ileri dl di ıizlde büt(ln kllnatıda durduru- 'f bir ıayile hazırlanmak niyetin- - u fÇ n geçin r -
dedir. fi aile adedi. ıum. 1 

yetinde, dayak atıldılı ve hali t 
mOtemadlyen dayak atılmakta l 
devam edıldlil ıon ıünlerde gaze- l Zi2r•~u 

4 - Uıta kalfa amele yev- Deyince, iki yolcu pehlivanın ' 
mlyeleri miktarı. üzerine atılmıılar, d6vilımeye 1 

telere kadar ınukal eden hadııe- 1 Tahkikat başladı 
ler, mdddel umumillıe yap-lan J 

ıtklyetlerle sabittir. 1 Arnavut köy ıazinoıunda zev-
Mlnareyi çalan kılıfını hazırlar kı için silah atan polis ikinci 

derler. lıte bunun gibi, ekseriya ! ıube mGdür muavini Şakir B. 
poltı dayak attıktan sonra, bu I hakkında adliye tahkikata baı-
bOyilk dlrmilnil saklamak için lamı ıtır· 
bir ıOril çarelere baı vurabilir .. f ____ ,,_..,,. 

Meıell, dayak attıktan ıonra, 1 ~1uhteJit n1ahkeme baş 
dayalı yiyen biçarenin vücudun- ) katibi değişti 
da kalan yaralar, çürükler bu Tilrk - Yunan muhtelft mah-
meı'um, vahıl fiilin izleri ve de
lilleri old6iu tçtn, bu yaraların 
berelerin geçmeıinl,kapanmasını 
bekler. Ve ancak bundan ıonra, 

kemeıi katibi umumillflne Pa
rlıte Franıız ~iman mahkemesi 
ıube ıeflerlnden lıviçrell M. 
"Raoul de Veck,,tayin edilmittlr. 

ltkence gören vatandaıı dııarıya -..~..
çıkarır veya m6ddeiumumiliie 1 ne.tten çıkmadır derler, Evveli 
ıönderebllir .. Bu ıuretle, ael de iyi bir nesne olsaydı cennetten 
dayak yedliini lsbat et bakalım.. çıkmazdı, kovulmazdı. Saniyen, * Türkiye cümhuriyetl vatandaıla-

Tahklkat evveliyede, poliıln rını, hiç bir kimıe, karakollara 
tahkikatında itin içine itkence eti senin kemiği benim diye tes-
dayak, yani vahıet karııına, lim etmemittlr. Karakollar cen 
mahkemenin bu tahkikat iizerine netten çıkma dayafı tekrar cen-
lıtlnat etmesi ve adil bir hükQm nete, ebediyete, iade etmek 
vermeıi mümkün olur mu? lıtlyorlarsa, adliye, müddelumu-

Karakollarda, müdüriyette da mtltk ve makamatı aideıl bu iade 
yak faslına kartı çok milteyak- keyfiyetinin tahakkuku için ciddi 
kız olmak llzımdır. Dayak cen- tedbirler almalıdırlar. 

Tefrika No: 53 18 Haziran 1930 

( Ankarada bir macera )1 

5 - imalatın clnı ve miktarı gırtlak gırtlağa boıuım11ya baı- ı 
ayrı ayrı lamıılardır. 

6 - imalatın fiatı ve bir ıe- Kavga araıında her iki tarafta 
nede imalat mecmu kıymeti. 

7 - lmalatın nerelere sevk 
edlldıtı. 

8 - Ecnebi imalatına kartı 

vaziyeti fJat ve nefaset itibariyle 
farkları. 

9 - Mevaddı iptidaiye ne 
ıekilde tedarik ediliyor bunları 
toptan bir tekilde tedarik daha
mı fal deli olur. 

1 O - Amele ve ustalarınızın 
meıleki tahıilini temin için ne 
dütünüyoraunuz? Bu ıekllde bir 
meslek mektebi teılıl ayrı neti
celer verecekmldir? . ·-··· Gireson f ındıldarı 

Gireıonun fındık rekolteıl 

_ yediyüz bin kantar olarak teıbit 

edllmııtlr. 

··-
Bir nevi taksi 

Emanet bu sene zarfında bir 

nevi takıl uıul6niin tatbik edl

lecefini timlt etmektedir. 

- Merhumun servetini ve 
metruklbnı ne ıuretle idare et
mek tasavvurundaıınız. 

hırslarını yenemediilnden bıçak- ' 
lar1nı çekmlılerdlr. 1 

Bu mahuf kavga araaında 1 
Hüınn pehlivan karnından, kal
binden ve kaıığından üç müthtı 
cerhlle yaraladığından "ben vu
ruldum diye bir kan gölü içinde • 
kaldırımların üzerine ıerllmlttlr. 1 

Zabıtaca ve müddeiumumi-
likçe tahkikata baılanılmıı, 
Hüınü pehlivanın eıkl ıabıkahlar
dan olupevvelce bir katil mes'ele-
ıinden on beı sene haplaaneılnde 
yattığı ve dalma esrar kahvesi 
tutarak vakit geçirdiği anlatıl· 
mııtır. 

1 
KandiJlide ca n1İ yapılıyor 

1 Evkaf kandllllde betondan 
1 

bir camı yaptıracaktır. 

' 

Bunun için 1 7 bin lira tahsı-
ıat kabul etmlttlr. 

••• 
Ahmet B. tahkikatı 
Defterdarlık muhaıebe mü

, diirü Ahmet beyin açıfı hak
kındaki tahkikat devam etmek
tedır. 

- Henüz verilmlı bir kararım 
yok beyim. ! 

danıyordu. Feridun çok milteeı
•ir oldufunu, baıka bir ,On için 
rahat11z edeceftnl ı6yliyerek ka- ' 
pıya ilerledi. Samı bey arkasın
dan bala ıöyleniyo• du: 

Emanet taksim 
meydanı için ga· 

yrete geldi! 

Emlak şirketile uyuştu 
hane sahiJ?lerine en1ir 

verıyor 

Takıim meydanı ıon ıekliol 
aldıktan ıonra ortaya yeni bir 
meı'ele çıkmıt tı. Talimhane mey
danının etrafındaki duvarların, 
eıki, ve bfçimılz bina ve dük
kanların güzel bir ıekle tfrağı. 
Hatta bunun için Emanetle, em
ilk ıtrketl arasında uzun ve 
mdnakaıalı bir muhabere cere
yan etmlttl. 

ltittlğimlze göre Emanet ve 
emlik tlrketl uyuımuılardır. 

Şimdi takıim meydanının et
rafındaki binalar üç kııma ayrıl
maktadır: 

1 Emlik ıırketlne alt. 
2 - Husuıi emlak. 
3 - Şehremanetinin malı 
Emlak ıirketi kendiılne alt 

olan binaları boyatacak duvarları 
tamir edecektir. 

Husuıi emlak sahiplerine de 
emanet birer teskere yazarak 
meydanın güzelleımeıl için harap 
kısımların tamirini ve bu ıuretle 
ıehrln bedii manzaralar almaıı

na yardım etmelerini rica ede
cektir. 

En aonra emanetin kendi 
malları kalıyor ki, bunlar da en 
seri bir ıuretle tamir edilecektir. 

..• ~•il• ••.. 

Yeni kanunda •. 
•• o .. 

Zabit ve askeri memur
ların istikraz haddi 

tesbit edildi 
Son kabul edilen bir kanuna 

nazaran zabit ve askeri memur 
larla Ordu menıupları huıuıi 

varldatları kartılık olarak yapa
cakları lstfkrazlarda, bankalar
dan kredi (izerine , alacakları 

meblll m6steana r olmak üzere, 
bir senelik maaılarının yar11ın

dan fazla boı·ca 1rlremlyecekleri 
bibi vazaif ve memuriyetleri ile 
alikaıı olan tı sahiplerinden 
iılikraz da dahi bulunamıyacak
lardır. ---------
Selçuk mektebinde serği 

Selçuk kız liıeılnde bir eliti 
ıerllıi açılmııtır. Bu serğide mek
tep kızlarının bir ıene zarfında 
vücuda getirdikleri eıerler teıbtr 
edilmektedir. 

2 -
Feridun ıon kırk gün içinde 

çok zalflemlttl. Çekik ve ıüzül

müı gibi "'" yiizünde gözleri ka
ranlık birer çukur gibi gÖrjnilyor-

Sabık müıtetarın verdiil izahata 
ıöre zavallı &aıcaıı fücceten ve
fat eclivermtıtt. 

- Bir cuma aktamı. Dedi 
kederle içini çeken Samı bey •. 
Telefonla aramııtım. Mnhımce 
lıUfadeli bir İf içindi. T eliıla 
hizmetçilerin doktor araaaata 
kottuklarını aöyledtlerdl. Yılclı
nmla vurulmuıa döndüm F erldun 
bey. Bir otomobile atladım, 
J•Uıtlm. Kapıdan çıkan doktor 
ıtlkunetle vefat etmlt ! Dedf .. 
Slal temin ederim ki bidayette 
bir laUfe 1&nmı1tım. Olur ıey de
lil mon .. r. O, dal gibi adam a
pansızın aiclbermlıU. içeriye a
bldım : Merhumu bir kanape o-

Yazan: AY HAN 
zerine uzatmıılardı, 't üzü limon 
gibi ıararmıttı· Sai eli kanape
den aıağı ıarkıyorau. Çenesini 

ipek mendille çekip bailamıılar
dı. Feridunun gözleri yaıarmııtı. 
Hıçkırarak ıordu : 

Sami bey ellerini ufuıturduk- f 
tan ıonra zile baıtı. F erldUD tlt- I 
riyen ellerinde keten mendiliyle ·ı 
gözlerini ılliyordu. Sami bey içe-
ri giren kopıc11ına iki limonata 1 
söyledi, Feridun döndil: 

- Refikam ltltlrıe çok mem
nun olacaktır. Handan eminim 

•ize ziyafet verir. (Dikmen) de 

•akın, havadar bir balımız var. 
Bekleriz Feridun bey ... Mutlaka 
anıa ••• 

' du. Otuz ıeklz gün oluyordu ki 
Sami beye bir daha teıadüf etme
mlıtl. Onlardan kaçmak ve göze 
görünmiyecek yelerde dolatmakta 
kendlılnde bir hak görüyordu. 

- Bunun ıebebl ne lmlı bey
fendi ? .. 

- Azizim o ıün çlfliie 1ıtt1-

flni, akıama kadar metıul oldu
lunu öyrendlk .• 

F erldun mırıldandı : 

- Zavallı amcam ..• 

- Sizden baıka kimseleri 
yoktu delilmt F49ridun bey? 

- Aileden bir bendeniz he
yattayım. 

- lnıallab Ankarada kalır-

1 ıınız artık Çtftll(ıi yabancı ellere 
bırakmağa ıelmez monıer ıonra ! 
merhumun bir çok ılrketlerdeı' 
alakaıı da vardır. Meıela Bera· 
bere it de yapabilirdik. Gerçi 
Hrmayeye ihtiyacımız yoktur J>i
zlDJ•F akat amcanızdan 16rdilfüm 
ınıaniyetlerin. 

Feridun cevap vermek iıtemedi. 
Ayafa kalkarak milıaade talep 
elti. .:)aml bey damadı ile ken- 1 
dlılnl tanııtırmaktan bayilk bir 
zevk ve ıeref duyacağını mırıl-

, Hem zaten ortada bir sebep te 
yoktu. Senelerce evvel muhabere
leri nln kasten keıildiitne ıüpbe 

, bulunmayan bir aile ile tekrar 
münaıebette bulunmak elim bir 
ıey olacaktı. Eaaıen Handan 

Feridun merdivenleri dolanar
ken, yukardan ıöyelnen Sami 
beytıı sözlerini bir upltu gibi 
itiliyordu. Kaldırımlar üzelrnde 
derin hır nefeı aldı. gözleri ıu· 
lanmıt; bogazına bir yumru tı-
k evlendikten ıonra, bir atmaca gibi 
anmııtı. Alnında biriken teri 1 ' ı d l meı ut al e yuYaıını vurup ar-

ıf erken, ayakları ıayrı ihtiyari 1 ma dağımk etmek çok feci ola-
ıokak içindeki otelin küçnk Te 1 caktı. Handan babaıının ıöylr 
karanl ·k ocl.ıına doiru ıOrüklenl• , dili pbl, mlhendiı kocaılyle 
yordu. Orada kimsenin kendlılnl belki de bahtiyardı. Onlar lhU· 
ıöremlyecelt odada bol bol dDtD- ' mal her akıam kol kola bal 
nebllmek için... , (Devamı yar) 



ilk maç kiminle? 
Bir adam tramvay 
altında parçalandı 

Halit Fahri ve Ertuğrul Muhsin 
davasına dün başlandı? 

Gelen Macar milli t~kımı ilk maçlarını 
Cuma günü Fenerle yapıyorlar. 

tlünya Aylardan beri, Beıiktaı- Fener Şimelino 
kulüpleriyle macaristan Federaı-
Yonu arasında devam eden mu- şampiyonu oldu 
haberat neticesinde mutabık · 
kalınmıı ve macarlar salı günü Dünya boks ıampiyonluğu 
Peıteden hareketle Perıembe gü- 1 geçen hafta Nevyorkta 70,000 
nü istanbulda bulunacaklarını kiti huzurunda Alman Şimelinğ 
hlldfrmltlerdir. ve Amerikalı Şerkey arasında 

G l l h kik ten icra edildir Avrupa gazeteleri-
e en macar ar a a 

kuvvetli bir manzara arzediyor- nin verdiği malumata nazaran 
lar. Çekoılovakyada geçeın haf- birinci, ikinci, üçüncü rauntlarda 
tatarda yaptıkları bir turnuvada temamile hakim oynayor ve haı-
kazaodıkları kahkari zaferler az mını adam akıllı döğen Şartey sırf 
çok bu noktayı t eyid eder, Bu sui taliln neticesi olarak 4 üncü 
takım tamamile macarfıtanın raundda Ş.mellnge bir (corp-bos) 
birinci sınıf kulüplerinin ezcüm- vuruyor Hakem Şarkoyl diska-
le, Macaristan oampiyonu Uy- lfiye ederek Şımeliye dünya 
Peıt, F.T.C, M.T.K, Torokueı oamptyonluğunu kazandırıyor. 
takımlarının 24 yatını ikmal et- Havadan kazandığı dünya 
hliyen genç fakat beynelmilel ıamplyonluğu unvanı kendlılne 
tnaçlara iıtirak etmit ovuncularını fazla cesaret vermif olmahki ıa-
ibUva etmektedir. Maçları tertip 

bık dünya ıamplyonu Jak Dempse-
eden heyetin verdiAi karar mu- ye bile meydan okumakta hatta 
cibince ilk maç Fenerle olacak ; 
ikinci maç lstanbulun genç muh- bir maç yapılmasını istemekte-
lelit takımıyla oynanacaktır. dir • 

Üçüncü maç henüz kararetr Dempıeyf n bu maçı kabul e-
olnıamııtır. deceği söylenmektedir. 

Bütün dünya mutazarrır oldu! 

Yeni Amerika gümrük tarif esi bütün 
Avrupayı zarara sokmuştur, Fransa 
fiddetle ve haklı olarak hücum ediyor! 

Parla, 17 (A.A) -Harıcı tica- J Amerika'nın Fransa'ya ithalatı 7 
tet milli f da resi müdürünün milyarı geçmektedir. Şu hesaba 

Oeuvre gazetesi muharrirlerinden 
birine yeni Amerikan gümrük 
kanunu hakkında vaki olan be
Yanatı Fransız efkarı umumiye 
&inin umumi duygularına tercü
man olmaktadır. Müdür bu be
beyanatında demiıtir ki: 

Amerlka'da neır edilen yeni 
KÜmrük tarif ast kanunu pek ehe
ltıınlyetli ve vahim bir tedbir ma
hiyetinde telakki ediyorum. Aca
ba, hük6mct ve parlamento Fra
llıız tarifesini yeniden tatbik et
lllekten baeka bir suretle hare
ket edebilecekler mi? ıımdiki ha
lde Fransa'nın Amerlka'ya olan 
ihracatı 3 milyon olduğu halde_ 

eöre, Amerika ile Franıa arasın
daki ticaret muamelatında Ame
rika lehinde 4 milyarlık bir fark 
ve kar mevcuttur. Belçıka, Al
menya, İtalya, İngiltere, Fele
mank ilah... aynı ıuretle muta
zarrır olmaktadır. Mılli ıan'atlara 
alt menfaatlerin müdafaası için 
ister istemez bir araya gelrnek 
icap eımektedirr Avrupa millet
lerinin layikı yechile takdir edi
len menfaatlarinin amir olduğu 
üzre bir Avrupa hükumetleri bir
liği vücuda getirilecek oluraa 
Amerika müttehid hükumetlert 
müfrit iddialarından çarçabuk 
vaz geçeceklerdir. 

Çok S?a~ip bir şey ! 
Şehremaneti lstanbul sokaklarını 
temizlemek icin Avrupa merkezle-, 

rinden tanzif atcı aratıyor 
Gayet garip bir haber alıyo- j 

tuz: 
Emanet bilumum Avrupa 

devlet merkezlerinde teıebbüsatta 
bulunarak lstanbulun nezafet tı-
lerinl der ht d " u e e ecek bir muta-
ahhit lateyecekur. 

Şehrin aüpr<lntülerl içinde 
kağıt, bez, kemik. boynuz, tır-
nak gibi sanayide kullanılacak 
ıeyler vardır. Mütaahhıdın bun
lardan istifade edeceli de ayrıca 
blldlrilecekmlf. 

Fıbak Şehremini Cemil Paıa 
( lıtanbul hiç bir zaman bu ka-

dar pis olmamııtır ) demiotlr. 
Bunun ıebebı timdi anlaıılmıı 
oluyor. Demek kı bir tanzifat 

mütehasaıaı yokmue. Diger tl\raf
tan, ıtmdiye kadar tehremanetl
ne ıehrin çöplerini kaldırmak ve 

Emaneti allyentn timdi keıfettlğt 
boynuz ve sair iıtif ad eli feylert 
almak üzere bir çok mütaahhit
ler müracaat etmlıtt. 

Hatta bu hususta yalvarnıa 
derecesinde israrlar vaki olnıuı
tur. fakat görülüyorkl bu muta
ahhitlerin Avrupa merkezlerfn
den taze taze gelmesi matlup 
fmiı. 

Her halde zavallı güzel ıeh
rfmlzl temiz görmek için artık 

temizlik müteha11mnın aelmeıl
nl beklemekten baıka Çare yok 
demektir. 

Evvelki gün lzmirde feci bir 
tramvay kazası olmuı ve zavallı 
bir adam tekerlekler altında 
parça parça olmuıtur. 

İzmirde Eıref paıada üçüncü 
sultaniye mahalleıinde oturan 
ve seyyar kömürcülük yapan 
kırk beı yaılarında Mehmet ağa 
namında bir adamcağız evvelki 
sabah eteğine kömür yükleyerek 
Karantina caddesinden geçerken 
çıkan bir müıteriye kömürleri 
satmıı ve tramvay raylarına 

yakın bir mesafede durarak al
dığı paraları dalgın dalgın say
mağa baılamııtır. Bu sırada Ko
karyalıdan lzmlre doğru inmekte 
olan ve vatman Ahmet efendinin 
idaresinde bulunan bir tramvay 
arabası Mehmet aöanın arkasın
dan gelerek ıol bacağına çapmıı 
ve zavallı adam bir ande ikinci 
arabanan tekerlekleri altında 

sürüklenerek parça parçe: olmuı 
ve feci bir tekilde ölmüıtür. 
Vatman nezaret altına alınmıı 
ve arabanın ffrenleri tutmadıtını 
ıöylemlıtir. Tahkikat yapılmak
tadır. 

-- •••••f!-ta •........_ -

Hern1andan vergi alınıyor 1 
Herman Spirer tütün ılrketi

nin veraıet vergilinin 840,000 
liradan matrahının tayin ve tes
bit edildiğini yazmııtık. 

Defterdarlık bu miktar üze
rinden vergi almaya baılamııtar . ..... 

Mühlet bitti ! 
Ahırların aarlleıtirllmesl için 

emanetin verdiği mühlet bitmlı
tir Bu ıonuncu mühlet olduğu 
1 çin yeni bir müıade edilmlyecek
tir. 

Mamafih bu mühlet zarfında 
bu ife talip olan ancak 3 kiti 
çıkmıotır. · 

Emanet bundan sonra tatbi
kata glriıecek ahırları düzğün 

olmıyanlarınktnl set edecektir. ..... 
Kooperatifler hesabı 

tetkik ediliyor 
Hali faaliyette bulunmayan 

Kooperatiflere ticaret müdlri
yeti tarafandan ataletlerinin se
bebi sorulmakta ve bu gibi koo
peratifler besabatı tetkik edil
mektedir. ....... 

Bir Aln1an soyuldu 
Dün sabah Taksimde oturan 

alman tabaaıınden ( Rober sen 
oto) Tepebaıından tramvaya bi
nerken cebinde bulunan 150 lira, 
40 dolar ve 69 markı meçhul bir 
yankesici tarafından çarpılmııtır. 

••• 
Yalova yolları bitti 
Y alovanın yolları ikmal edll

miıttr. Bu tılerle orada meıgul 
olan emanet fen heyeti müdürii 
Ziya beyle nezafeti fenniye mü
dürü Mehmet Alt bey dün akıam 
avdet etmiılerdir. 

••• 

Bu gün Halit Fahri bey ta
rafından Darülbedayl rejisörü 
Ertuğrul Muhsin bey aleyhine 
açılan darb ve tahkir davasına 
bakılmııtır. Halit Fahri bey ıu 
suretle dava11nı anlatmııtır. 

- Hadise 18 ıubat saat bet 
buçukta güzel san'atlar birliği 

idare hey' eti odasında cereyan 
etmi§tir. 

Uyanıı mecmuasında Darül-

elimi sıkması, konuıması çok ca
nımı ııktı. 

idare hey'etl odasında oturur
ken Halit F ahrl bey geldi. 

Kendisine yolda tesadüf etti
ğim zat için ıunları söyledim: 
"bu ne seciyesizlik, bu ne ahlak 
111zlık .. Dün beyaza siyah çirkine 
iyi diyen bugün elimi sıkıyor he
m de mütebessim bir çehre ile .• 
Bu sözlerimi Halit Fahri B. ü
zerine aldı. Üzerime geldi. Ben 

1 yalnız onu lıkat ettim. Vnk'a 
esnasında yalnız Galip bey var

ı dı. Lütfü bey sonra geldi. 

bedayide oynanan piyesler hak
kında bir anket açmıotık. O es
nada bir çok tenkitler neıredll
di. Bunların bazılarında Muhıin 
beyi meth bile etmt~Uk. Muhsin 
beyin bu hakaretini hakkında 
yazdığımız tenkitlerden olduiu- 1 

nu zannediyorurr . Hadise fU su
retle cereyan etti. 

Ben Muhıln beyin bulunduğu 
odaya glrdi~lm zaman ·derhal 
üzerime atıldı, bo~azıma sarıldı, 
elfazı galfze sarfettf. 

Eğer kendimi kurtarmasaydım 
belki hayatıma kaıtedilecekti. 1 

Şahitler gelmediği !çin tebli
gat yapılmasına karar verildi. 
Dava 5 temmuz cumartesi sa
bah ı at 11 e talik edildi. 

Gene bir kız kaçırdılar 
Bergama'da Kınık nahiyesinde 

Bağalanı köyünde bir kız kaçır
ma vak'aın olmuıtur. lbrahim 
kızı Gü1sum ayni köyden Veli oğ· Zaten dört gün evvel Galip B. 

bana "Muhsinden sakın dedi.,, 
Vak'a esnasında Galip ve Lütfi 1 lu Mehmet tarafından kaçırıl-

beyler bulunmuıtur. 
Ret• bey Ertuğrul Muhsin 

beye buna ne diyeceğini sordu. 

mıı ve Somada Kozveren kö
yünde jandarmalar tarafından 
derdest edilmiştir. 

••• 
O da ıöyle cevap verdi. ~1aarif eıninleri kongra<;i 

- O gün kendiılnden biraz 1 
evvel Galip beyle' beraber yol- Maarif eminleri kongraıının 
da bir zata tesadüf ettik. 1 15 temmuzda An karada içtimaı 

Bu daima aleyhimde bulunan tekarrür etmft ve iıtanbul maarif 
hakkımda yazı yazan adamın idaresine bu hususta tebligat 
mütebe11im bir çeh~ ile 8!!1P __ yapılmııtır. 

Tüccar ve Banka memuru olmak için 
lısiz efendilere mahsus Pazartesi ve Perıembe günleri saat do

kuzdan öyleye kadar bir sınıf açılmııtır, Malumatı tüccarlye, ilmi 
hesabı tüccari, usulü defteri Basita, Muzaafa, Pakradomar Amerikan 
usulü ve banka muamelatı 3 ay zarfında kamilen tedris olunur. Son 
imtihanda muvaffak olanlara muhaıebeci Şehadetnamesi verilir ve 
it tedarikinde muavenet edilir. Dersler 3 Temmuz Perıembe günü 
baılar. Programı meccanen almak ve kayıt olmak için Beyoğlunda 
Amerikan Sefarethaneıi yanında No. 42 Amerikan Lisan ve Tıçaret 
deraaneıine müracaat. 

Müdürü : AGOP PAKRADUNI 
·~~~--------~------------------~~ lstanbul 3 üncü icra ıne- 1 

ınuduğundan: 
Mukaddema Beyoğlun'da Hü

ıeyln Aga mahalleıinde Hacı Ah
met sokağında 6 numaralı ha
nede sakin iken elyövm ikamet
gahı meçhul bulunan Meıadet 

Hanıma 

Cemal Molla beyin zimmeti
nizde alacağı olan beıyüz liranın 
tahsili zımnında üçüncü icra me
murluğuna vukubulan müracaatı 
üzerine tebliğ edilen ödeme em
rine kartı tarafınızdan vaki iti
razın ref't talebile mumaileyh 
Cemal molla bey tarafından 

mercle mesbuk müracaata bina
en yevmi mürafaada isbatı vü-

meye gelmediğinden blttalep gı-

yaben. fcrayl muhakemeye karar 
verllmlo ve müddeiye tarafından 
mübrez ibraname zeylindekf im
~ayı inkarı halinde fstfktap ve 
yemine daveti mutazammın ola
rak bir mah müddetle tebliği ka
rargir olan muamelenin gıyap 

kararına itiraz ederek yövmü 
muhakeme olan 17-7·930 saat on 
dörtte isbatı vücut etmediği veya 
bir vekili musaddak göndermedi
ği takdirde davayı roukir ve ye
minden mümteni ad oluna cağı 

ilin olunur. 

İstanbul yedinci icra n1e
n1urJuğunda n: 

Borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer mü
taaddit karyola mütaaddit yna 
ve konsol, saas, sandalya ve sa
ir otel eıyaaı 19 Haziı an gJ O 
Perıenbe günü ıaat ı4 de San
dal bedesteninde açık arttlfma 
ile satılacağından talip olanların 
hazır bulundurulacak ınernuruna 
müracaatları ilin olunur. 

cut eylemeıt hakkında tastir o
lunan davetiye varakası zahrına 
mübatlri tarafından heyeti ihti
yariyenin tasdikine mukarfn ola
rak yazılan ıerhte ikametgahınız 
meçhul bulunduğu muharrer ol
masına binaen yevmi mürafaa 
olarak tayin olunan B - 7 - 930 
tarihine müsadif perıenbe günü 
ıaat 14 te lıtanbul icra riyaseti 
itiraz mercUnde hazır bulunma
nız lazım geleceği ve hazır bu~ 
lunmadığınız halde ademi huzu- ,~~ti!mn ---f.ll.. 

~runuzla mürafaa icra ve tetki
kat ıf a olunacağı malumunuz ol
mak üzere keyfi yet ilan olunur. Kadın birligi bugün top

lanıyor! 
Kadınlar btrligi heyeti ıdareıi Üçüncü sulh hukuk ha

bugün içtima edecektir. Bu top- kin1liğinden: 
lanmada ıehrlmlzde bulunan Sırp Madam Herinanın Madam 

BELVO 
BAHÇESİ 

- HARBiYE -

lıtanbulun cenneti 

Viyolonist ZEKi B. idaresinde 

ORKESTRA 
ıeyyahları arasında bulunan Ma- ı Nazlı aleyhine ikame eylediği 
dam Markvlç'de hazır bulunacak- , ıneni muarıza davasının carlyl 
lır. ınahkemeıir.de müddeialeyha. hak-

Birlik Madamın oereflne bir kında ilanen tebliiat icra edtle-
de çay verecektir. 

1 
rek yövmil muayyende mahke-

Taze bira, nefis ınezeler 
Kibar aileJer mahfeli 

, ___ maıı.m~J-# 
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Sahife 6 YARIN 1 s Ha:dr•;! ._ 
ne --- · 

±EW*' .. 

"HASAN KUVVET ŞURUBU , 

Avrupada birinciliği diplomalarla musaddaktır. 
Zaafı umumi, kanıızhk, romatizma, sıraca, kemik, damar, göğüı, ademi iktidar, verem, sinir, hastalıklarına nafidir. Solgun genç kızlar ve delikanlılar, 

haatahkh çocuklar, ihtiyarlar, büyükler her mevsimde iıtimal edebilirler. 60 kuruttur. Hasan Ecza deposu. 

•• 
Olüm 

habercileri 

' • 

' 

Haşarat• muzah r a f at nrasın 
d a tekess ü r ede rler, p is lik
ten hoş lanırlar, n a kl ettikle
r i mikropları y om okle r lnlze 
sirayet ettirirler. On lar sizi 
öl d ü r meden evel sız o n la rı 
ö ldü rünüz ve bunun ıçın 
Flit 1 ist im al edln ız. 

Flit sı nek , s ı vrl sı nek, pire, 
güve, ka rın ca. h a m am bo
ceği, tahta k u r us u ve em 
sali haşaratı itlaf ve yu m 
u rtaların ı k at"iyen im ha e 
der. Tehlikesizdi r ve k ati
yen lek e yap maz, 

Flit i haşarat oldüren d lger 
mayllerlo karışt ı rmay ınız . 
Sarı ten eke - sıyah kuşağa 
dikkat adınız. 

. ~paha _:çabuk _6ldürü.r 
Umumi Deposu :J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul. Galata Voyvoda Han 

Müzayedeye . vazolunan 
emlak M 

1 - Yenikapıda katip Kaıım mahallesinde orta sokakta 16-32 
No. hane. 

2 - Beyoğlunda Kamerhatun mahalleıinde Kızılcık sokağında 
24 No. hane. 41 

3 - Kaıımpaıada Camitkebir mahalleıinde Türabı baba ıoka-
#ında 5 No. dükkan. 27 

• - Çamlıca civarında Umranfye karyesinde Alemdağı cad-
desinde 68 No. fevkinde iki odalı dükkan. 124 

5 - Hocapaıa Karaki Hüıeyinçelebi Nöbethane 11 No. arsa. 
6 - Hocapaıa ibnikemal caddesinde 45-43 No. araa. ·130 
Müddeti müzayede: 18 Haziran 930 dan 9 Temmuz 930 çarıamba 

günü. 
Balade muharrer emlak kiraye varileceğlnden müzayedeye vazo

lunmuıtur. taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört bu
çuğuna kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ede
rek müzayedeye iıtirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatlerı ilan olunur, 

Eyıaf ve müıtemilatı hakkında malümat almak isteyenler bu 
müddet zarfında müzayede oda11na müracaat ederek ecri misli 
raporlarım görebilirler. 

Sultan Ahmet 1 İnci 
sulh hakin1Jiğinden: 

Aleksi efendi tarafmdan Şeh
zade Batında Kemal paıa soka
iında 1 numarala hanede mu
kim Şeftk paıa ailesi Nafia ve 
kerimesi Zehra hanımlar aleyhine 
ikame olunan 54 lira 50 kurut 
alacak davasının ceryan eden 
mahkemesinde ınüddeialeyhima 
Zehra va Nafia hanımlara tas-
dik kılınan daveti; ede miiddei 
aleyhümanm ikametgahları meç
hul oduğu mubatlr ve hey'eu 
ihtlyariyeıi tarafından anlatıl
nuı ve bermuclbi talep ilanen 
teblliat icra kılındıtı halde ica-
bet etmemlı olduklarından ve 
zirdekl ınnhnrlerl kendilerinin 
olduıu tatbikat &craslle anlaııla-
rak ve muameleli ılyap kararı- ı. l 

nın bir ay müddetle tenfizine 
karar verilmlı olmakla tarihi 
ilandan itibaren yani 19-1-930 
cumartesi ıaat ·10,30da mah 
meye gelmedikleri takdirde bor
cu kabul eylemli nazarile bakı
lacağı hakkında tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

İstanbulüçücüicra da
iresinden 

Bir deynln ttominl zımnınde 

mahcuz ve paraya çevrilmeılne 

karar verilmiı olan eıyayı beytl
ye bu ayın ondokuzuncu perıen
ibe günü saat ooblrde küçQk Mu-
•t•f l paıada Ali bey caddesinde 
1 O 'llumarah hanede açık. artırma 
uıu\lle ıatılacaiından talip olan-· 
farın m•halllnde memuruna mfl
racaatları tli.n olunur. 

Doktor A. kutiel 
Muayenehane ve teda vil elektriki 

laboratuvarı. Karaköy topçular 

caddesi 34 

Gayrı meukul nıalların 
açık artırma ilanı 

lstanbul 4 üncü icra memur
luğundan: 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol
duiu: Tahtında iki bap dükkanı 
müttemil bir bap apartımanan üçte 
biri. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahalleıi, ıokağı, nu
marası: 

Demirkapı Emir m. yeni ma
halle sokağında atik 2,1>,1>, No. 
lu Takdir olunan kıymet : tama
mı - 30150 - lira. 

Artırmanın yapılacağı, yer, 
gün, ıaat : ~İstanbul 4 cü icra 
dairesi 12/7/930 t. ı. 14 ıla 16 
ya aadar. 

1 - lıbu gayri menkulün 
artırma ıartnameıi 1/7 /9'&0 ta
rihinden itibaren No. ile 
iıtanbul dördüncü icra daireıi
nln muayyen numarasında her 
kesin göre bilmesi için açıktır. 
ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler, tıbu 
ıartnameye ve 929/237 .losya nu
maraıile memuriyetimlze müra
caat etmelidir. 

2 - Arhrmaya irtlrak Jçin 
yukarıda yazıla kıymetin yüzde 
yedi teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu aicilile sa
bit olmayan ipotekli alacaklılar
la diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı ıahiplerfoin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını iıbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müıbitelerile birlikte me-

murf yetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicilile 
sabit olmayanlar satıı bedet nln 
paylaımasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya lttlrak edenler artırma 
fartnamesint okumuı ve lüzumlu 
malumatı almı~ bunları temaınen 

kabul etmlı ad ve itibar olunur
lar. Üstünde bırakılan gayri men· 
kulün bedeli zamanında veril
mezse gayri menkul ikinci bir 
artırma ile satılır ve bedel farkı 
ve mahrum kalınan yüzde beı 
faiz ve diğer :ıararlar ayrıca 

hükme hacet kalmak11zın nıe
muriyetlmizce alıcıdan tahsil 
olunur. Beı numaralı fıkradaki 
ıart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa ~ağırıldıktan sonra gayri 
menkul en çok artıranın üı-
tünde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezse artırma geri bırakılıp 
ahcı taahhütlerinden kurtulur· 
ve teminatta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya 
ikinci olmasına ve gayrı menkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
ıatııın tarzına göre diğer ıartlar. 

Artırma ikincidir birinci ar
tırmanın en ıon bedeli ıekiz bin 
liradır peti!l para ile satılmakta
dır vergi, belediye vakıf icare 
rüıurnu müıteriye aittir. 

Yazı lan emlakin üçte bl r .IJiı
ıeıl yukarıda gösterilen 12-7-30 
tarihinde lıtanbul 4 üncü icra 
memurluğu odasında tıbu ilan ve 
gösterilen arttırma ıartnameıi 

dairesinde sa tılacafı t)in olunur. -

r 
Katibe Hanım arıyoruz: 

Gazete idarehanesinde çahıtırılncak Yeni harfleri okur ve 
yazar yazısı güzel Hesap ve Daktilo yazısını bilen bir 
hanıma ihtiyaç vardır. Ankara caddesi Avni efendi apartı-
manı Anadolu Ajansı İlanat ıubeıinde, Nihat beye müracaat. 

' Baş aenlan 
• • A 5 pır'· n 

kompriıncle~ 
Ue tedavi oluno.bUır . 

.. • ..a ... }la baklld 
Yatnız kırmıZ' bcanuu O -

. bu aıa.rka)'l 
omball)ına dıkkcıt vr, 
talep cdini:ı.. 
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BUYUK TAYYARE 

PİYANGOSU 
(6) ıncı keşide 11 Temmuz 1930 

DADIR 

Büyük ikramiye 

(200,000) Liradır 
Ayrıca : «100,000» Liralık bir n1üküf at ile 

«r>o~ooo». ü40,000», «25,000»1 « ı o,OOO» liralık 
Büyük ikramiyeler vardır ... 

Hiç kazanmamıt Numaralara "30,, zar ıtra teselli mfiklfah 

verilecektir. 

Biletler: Bayilerden 'I'en1ınuzun yedinci 

akşan11na ka dar talep ediJn1elidir. 

Veresiye 
atibe hanın1 lazınıdır 
Sirkecide Liman ham karıı

sında Kırzada hanında 16 nu-

İzmir terzihanesinde son maraya müracaat. 
moda, ehven flatlarla, son ,~-~~-~~=~~~~~~~ 
derecede suhuletli ıeraitla ı y ARI T · 
erkek ve kadın koıtümler 1 ·~ N,,JN AK\TJ.l\11 
ıerian imal olunur. j Haziran 

Ankara caddeıi Vilayet 1 Senet ÇARŞAMBA Senet 
karıısında No. 17. ı i Resmiye 18 Hicriye 

MUSTAFA ve KEMAL i 1930 1349 

_, Nan1az vakıt1arı 
Alafranga Alaturka 

Üsküdar İstanbul 6 İnci 
icra 111en1urluğundan~ 

Sergis efendiye borçlu Halil 
Nuri B. zimmetinde matlubu bu
lunan mebaliğin temini istif a11 
için hlahcuz bir adet singer nakıt 
ve dikit makinesinin 22-6-930 
tarihine müsadif Pazar günü 

•. d. •. d. 
Gun~ı 4,28 Güneı 8,4q 
Öyle 12,1 1$ Öyle 4,81 
ikindi 16, 15 1kındi 8,32 
Akıam 19,43 Aktam J 2,00 
Yatsı 21,47 Yatsı 2,0i 
lms ı:.k 2 08 imsak 6,2=4~ 

Cl ' ~ 

Muharrem Ruza Hızar 

20 44 wüsküdarda Btt pazarında saat 
onda f\lruht edlleceglnden talip 
olanların mahallinde hazır bulun- \ıı iiiii ~ 
durulacak memura müracaatları Mea'ul Müdürü:Süleyman Te•flk 
ilan olunur. 


