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Liman prensliği bağrımızda bir yaradır 

Uydurma istatistik 
tanzimmetmişler !. 

Hususi eşyalarının masraflarını da 
biz verdik! 

i izm·inde kargaların tüneditii linıan uuw11nalarl 

Türk iktisadiyatının bairında lerle karıılanacak bir meseledir. 
kızıl bir yara gibi duran liman Dolaplarla ve igfallo it gören 
ıtrketlnln itleri bir az tamık edi- bu ıtrkette lstaUılik için bütce-
lirae her gün yeni bir faciayla den binlerce Ura ayrılmııtır. Bu 
artılatmamak mümkdn eitlCi r. ıarfed lir. Buol.i mukabil sıhhatli 

Burada her ıeye teMdGf edilir. istatiıtlk bulmak miimkün defll-
Yolsuzluk, intizamsızlık, dalavere dlr. Meseli. iıtattılik harici kal· 
ilih. maıı lizımgelen cenazeler ve 

lıte bu tirketin halkı ve ali.- muhacir araba ve eıyayı zaUye-
kadarları iif al için yaptıiı bir leri hep istatlılikte emval ve eı-
canbazlık daha ki, misline dün- yayi tüccarlye meyanına sokul-
yanın hiç bir köteılnde tesa- muıtur. 
dnf edilemez.Bu cambazlık, tir- Yekün kalemleri hakikata 
ketin yaolıı iıtatiıtik neıretme uymaz. Gümrüklerde istatiıtik 
sidir. Şirket senelerdeoberl halkı beyanname üzerine yapılır. 
ve alakadarlar bu iılatiıtik- Bu ıtrket se manifestodan 
lerle ••fal etmiıtir. Çünkü ista- toplar. Bu itibarlada ıirkettn 
tlıtik zamaoımızda en kuvvetli istatlltikleri tamamen ıakattır. 

ve en maddi bir eeaı olduiun- Ve lialettayin ıuradao bu-
dan ıtrketin kodamanları da ef- radan toplamadır. Bu hakikatı 
karı umumlyeyl bununla aldat- anlamak güç değildir. Gümrük 
latmak yolunu tutmuılardır. iıtatiıtiklertle liman istatilttkle-

Sahte istatlıtiklerle Şirket ta- rini mukayese etmek kafidir ve 
rafından efkln umumiye nasıl ı bu göz boya:ılığı derhal meyda
aldatılmııtır? Bu cidden hayret- ' na çıkar. 

M. Rist 
...... fo-

Dün Ankaradan 

Vali böyle olur! .................. 
Maşallah 

Mart içeri, 
Pire dışarı ! 

İçinde ı bulunduiumuz halk 
devrinde hala bazı yerlerde zih

niyetin deilımedğini acı bir tekilde 
görüyoruz. 

Buna son ve canlı bir misal 
olarak ta Afyonkarahlıar valisi
nin çirkin bir hareketini kaydet
mekle ltaret edeceiiz. 

Bir kari mektubundan nak
ledeceğimiz bu münasebetsiz ha
dise ıudur: 

Afyon karahtıarında iki ıe

nedenberi yapılmakta olan park 
henüz ikmal edllmf ıUr. . Ak-
ıamları halk burada biraz temiz 
hava alır. Son defa bir gün 
halk ıu vak' ayla karıılaımııtır. 

Bir akıam yine halk parka 
gitmlt üzerinden yaram ıaat geç
meden valinin parka geleceği 
zabıta taTaf andan kendilerlne teb-
111 olunmuı. Bundan sonra da halle 
parktan çıkarılmıı. Bunu Afyonka
rahisarlı A. H. Bey bildiriyor.,, 

Bu hadile karıısında söyle
necek en hafif söz ancak ıu 
olabilir : Demokraıl devrinde 
demokraılye riayet etmeyen dev
let memurları için en hafif ceza 
yerlerini bır~k nalarıdır. 

Yıl dönümü 
.. o ... 

Darüşşafakada 
dünkü merasim 

rlarünafakayi senelerden beri 
büyük bir dirayetle idare eden 

Ali Karni bey 
Ay başında işe 

başlayacak 
Hükumetle kibrit inhlsarana 

talip olan tlrket arasında yapı-

avdet etti~I 1 
_ Hükumet tarafından mali Dün Darünafakanln 5 7 nci 

muteha11ıı olarak davet edilmiı yıl dönümü tes'it edilmtıtlr. 

lan mukavele mucibince kibrit 
inbi1ar idaresi bu ayın ıonunda 
bu firkete devredilecektir. 

Yeni kibrit ıirkeli müdürlü-
16n&.ktbrit lnhl1arı medlıl idare 
reilı Eının bey tayin edtlmtı ve 
ıtrketln faaliyete eçmest için 
hazırlıklara baılanmııtır. 

Şirket Yeni poıtane arkasın
daki Bencebbare hanında plı-
ıacaktır · Kibrit ıtrketlne yeni 
memurlar alınacaktır. 

Şirket tııhlıar idaresinin bet 
llltlfettfıinden baıka Anadoluda 
yap.ı.cak teftiıat için Manyaıi 
7.ade F.-rıdun, Reıit Ayyaz •e 
radyo tlrkeUnden Sadullah bey-

olan Franıa devlet bankası ikin- Evvela müdür Kamı B. hazır-
ci müd" - M 
21 

ti uru · Şarl Slıt mali va- unu iielamladı. Kııa bir nu-
ye mtz hakkında hazırladıtı :ttıkla beyanı hoı amedl eyledi. 

~~P::~°ıc~~llye vekl1etlno tev- Badehu mekanik e hey' et mu-
mize d un Aukaradan ıehri- allimi İzzet B. uzun bir nutuk 

ay et etmııur. b Mumaileyh A k 1 irat etti. DarÜffafakanın ir 
tinden be P ara seyaha- tarihçeılnl yapb. Yet11t1rdlfi 

M Şayanlı memnuniyet etmtıtir. kıymetli uzuvları zikretti. 
• r Rtstin b - B be d b h ya avdet etmek :n. uaun Fran1a- adehu tale tarafin an a -

d f 
uzere ıehriml - çede climnaıtlk, kotular' -çuval 

en mu arakatt m ht z 'J · .. ~ .. ~ u emeldir. yarııları yapıldı. Vı leybol byu-

Kr l .. l.. 1 nu kesif bir davetli kltleıl 
a ça lRzrvor k ı d h Y -., tarafından al ıt an ı. ~çık a-

Bükreı, 26 (A . A) _ Bu aün vada spor· numaraları yapıldı. 
kabine Karal Karolun ı ti f DarOı••faka bu me111lekete bir 
altında ü r yase r-

kt d k 
ç ıaat1 ıküren bir içtima t çok kıymetli uzuvlar yet11Uren 

a e er mem e eti iktl d· t ziyetlnf tetkik et n ıa 1 va· li\Dlukaddes bir müesaeıedır. Gö-
8 d b- I mittir· 1 rülen intizam ve muvaf faldyetten 

ABONE : 
Dahil için sen elifi 14 00 

Hariç ., 2700 

iLAN : Tarffeye tabidir. 

Fiati 5 kuruş 

~ 

28 Haziran - Cumartesi - 1930 

Yahudi dolabiyle · evkafın paraları
nasıl kaçırıldı? 

Sahtekirlar Karaköy 
palasa·_ çullandılar! 
Evkafın parası istenmelidir! 

Eıra/inda {Jrtld.akla1· diinen «Karakiig palas» 

Geçenlerde gazetemizde bü
yük bir yahudt dala veresin den 
bahsetmiı ve evkafın yiiz binler
ce liraıının ne suretle üzerine 
oturduiunu kaydetmittlk. Bk iıtn 
gayet ıayanı dikkat ıolan ikinci 
bir safhası daha meydana çık

mııtır. 

1ıın bu safha11 da bundan ev
velki kadar dikkate ıayandır. 

Karaköy palas kimin para-
11la yapılmııtır ve evkafın aley-

hine olarak bu tıte ne dolap
lar dönmüıUir ? hadisenin ce
reyanını yazıyoruz. 

Buranın a11l mal sahibi Av
ram Kamantodur. Bunun Ra
f ael Kamanto namında bir oflu 
ve Raf ael Kamantonun da Neıim 
Kamanto ve Avram Kamanto 
namlarında iki evladı vardır . 

Bunların bfiyük babaları o
lan Avram Kamantonun sailı
ğında babaları olan Refael Ka-

Dünkü ınaç 
• 

Macarları yendik! 
Maç çok heycanlı oldu. Fenerbahçe 

bilhassa ikinci devrede oynadığı 
canlı oyunuyla Macarları 4-3 

yendi. 
Diin taksim ltadyomunda icra 

edilen Revanı maçı F enerbahçe 
nin lehine olarak •-3 neticelendi. 

Saat 5-45 de evveli macarlar 
ve bır az ıonra Fenerliler alkır 
lar ara11nda ıahaya çıktılar. Mu
tat merasını .. Takımlar yer aldı 
Fener bahçe takımı Beıiktaıtan 
Hüınü ve Nuri ile takviye edil
mlt olarak fU ıekilde : 

Rıza 

Kadri Ziya 
Şeklp Hüsnü Reıat 

Niyazi fAli Zeki Muzaffer Nuri 
Hakem, 1928 olemplyadında 

Urüguay Almanya maçını idare 
eden Mısırlı Yusuf Muhammet B. 

Oyuna saat 6 da baılandı; 
byunun iki dakika kalmaıında, 
Fener bahçe forverdlnln munta- ı 
zam ve ıerl paslarla macar kale
sini tehdit ettlil göriUilyor. 

Daha üçüncü dakikada gene 
böyle hücumlar esnaıında Zeki 
ka"rıısındaki macar müdafllerlnl 
atlatarak sol zaviyeden .. kı ve 

Kerkes bu hücumların tevali ede
eefinl zannederken hayret ma
carlar [mütekabil hücumlara ge
çiyorlar ve aleyhimize çok geç
meden bil:' firlklk veriliyor. 

Oyuncularımız tahta perde 
ıtbl kalenin önüne diziliyorlar. 
Rıza topu göremiyor. flrlklkf 
çeken sol içleri köıeden beraber
lik sayısını yapıyor. 

Macarlar gene hücumda. 
Müdafaamız bozuk oynayor. 

Şeklp saf tarafta aksavor. 
Hnsnü ve Reıat muvaffak ola· 
mıyorlar. Muhacim hattında Nuri 
ve Alaettin ayaklarına gelen 
topu kapdırıvorlar. 

Oyun bu ıuretle devam eder-
ken Macarlar merkez mühaclm
lerlnln ayafıle 2 inci ıayılarını 
yapıyorlar. Biraz sonra Macar
lar 3 üncü sayılarını yapmalarına 

ramak kalmııken , M. Reıat mu
hakkak bir gol kurtarıyor. 

Ve tik devre, Macarların ba
riz hakimiyeti altında geçerek 
2 - l aleyhtmize bitiyor. 

leri kadroıuna ttbal etmiıtlr · 
Şirket ay ba111ıda faaliyete bat· 
layacaktır. 

K rn a:
1
n °~1 e ~abıne her hafta dolayı davetliler mektebten tak

ra lD r yase a tında bir içtima 1 dıtle ayrılmıılar ve hoı bir pn 
aktedecektlr. 1 aeçirmlılerdfr. ' ani bir ıütle tik 1ıolü kaydediyor. ( D va mı 2 nci ıahif ede ) 



Sahife 2 YARIN 
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Dostluk 
.,iıo0'4-<-

Yunanlılarla yeni 

infilak iki muahede ya
pılacak 

Ankara 26 (Huıuıi) - Tütk
Yunan ltllafının Yunan meclisi 
tarafından taıtiki haberi burada 
iyi bir teılr bırakmııtır . 

Bir tuhafiyeci dük
kanı uctu ! 

' 

Eşeğin 
başına 

•>ir04C• 

Jngiliz şapkasığiy-
Hariciye vekili 'Tevfik Rüttii 

bey tbUsaaatını ıu ıuretle beyan 
etmlıtir : 

"Çok memnunum, bu haber 
her kesi memnun etti. " 

Yunaniıtanla bir doıtluk ve 
hakem muahedesi akti için ya
kında milzakerata b~ılanacaktır · 

Atinada ne diyorlar 
Atlna 29 ( Huıuıi) - Türk -

Yunan ltllifının meclis tarafın-

dan büyük bir ekıeriyetle ta1tik 
edilmeıl bütün Yunaniıtanda iyi 
bir teıir yapmı,tır. Eıaıen bu 
netice evelceden tahmin edili
yordu. İtilafın aleyhinde bulu
nanlar hakiki kanaatlarından 
ziyade dahili politika nokta11D
dan ve müntehiplerlne kartı bir 
nümaytı yapmak için bu ıuretle 

hareket etmlılir. 
Yunaniıtanda efkarı umumiye 

Tiirklye ile daha ııkı bir dostluk 
teslıi lüzumunu hiaaetmektedir. 
Bu doıtluk iki hükumetin lkt11adi 
miinaıebatı iizerinde de iyi te 
ılr yapacaktır. 

M. Venizeloı kendlılle ıörü
ıen aazetecilere fU beyanatta 
bulunmuıtur : "Üç günlük yo
rucu münakaıalardan ıonra mec
llıin verdili karardan pek mem-
nunum. . 

iki hükumet araıındakl mü· 
nuebat bundan ıonra daha zi
yade kuvvet bulacaktır. Esa1en 
bunun böyle olma11 lazımdır.,, 

manto ölilyor. Bundan on sene 
ıonra[da bu ailenin en büyüğü 
olan ve Karaköy palaıın yerine 
aahlp bulunan Avram Kamanto 
vefat ediyor. Bittabi bunun oi· 
lu da evvelce öldüiünden klmseal 
yoktur. O zamanki kanun mu
cibince emlak ahfada Untikal 
etml:>or. 

Bunlar temamile evkafa 1ka· 
lıyor. Fakat Avram Kamantonun 
torunları bu emllkl evkafın e
linden kurtarmak için çareler 
anyorlar. Bunun için güzel bir 
çare bulunuyor. 

Avram kamontonun oğulların
dan biri olan Avram Bohor Ka

mantonun Bohorlugu ortadan kal

dırılıyor. Bu suretle dedeainln 
lımi olan A vram Komanto ismi 

ortada kalıyor. Bundan ıonra da 
aııl mal ıahlbi bu lmiı gibi Av-

ram Kamanto iımlle bir Da va 
ikame ediliyor. Henüz anlaııl

mıyan bir irade ile daTa akim 

bırakbrılıyor. Bu mesele on ıe· 
ne evvel tekrar canlandırılıyor 

ise de bir netice çıkmıyor. 

Bu huıuıta rol oynıyan Na· 
um ve Albert evkafa kalmaıı 
llzımaelen emlaki birer birer 
1abyor. Karakiy b6rekçllerlne 

alt hamam ve ıaireyi de ellerine 
ıeçlriyorlar. Ha11l olan P&ra ile 

bu yerin üzerine Karaköypalaıı 
inta ediyorlar. Bundan dolayı 
b6rekçtlerin vereaeıi de ayrıca 

Naum ve albert aleyhine dava 
açıyorlar. 

Bu me&ele yeniden canlan· 

m11br. EYkaf timdi bu ltln ve 
•rannın tetkikine baılıyacaktır. 

Lyon:27- ( A.A ) Saat bette 
ıehrln tam merkezinde bulunan 
bir tuhafiye mağazas1Dda bir infi
lak vukua gelerek mağazanın da· 
hili aksamını temamen tahrip 
elmittlr .:Sunun bir gaz infilakı 
olmasına ihtimal verilmektedir. 
infilakın eıbabı arattırılmaktadır. 

dirdiler,taşladılar ! 

Fırtına! 
Buffalo : 26 (A.A)- Öğleden 

ıonra ıehirde müthit bir fırtına 

zuhur etmit rüzgar ıaatta 100 ki
lometre sür'atle eımlttlr. Bir 
balıkçı kayılı batmıt üç kiti bo
ğulmuttur. Telgraf ve telefon 
hatları bozulmut elektrik. cereyanı 
keıllmlıtlr. 

Avrupa ittihadı! 
Berlin 26 (A.A) - Relchstag 

mecliıinde M . Fon Curtiuı M . 
Brianın Avrupa ittihadı projeıini 
medih ve ıena etmlı ve Ren eya
letinin tahliyesi keyfiyetinin bir 
noktaıı olduğunu ve fakat henüz 
Sarre ve tark hükümetleı i mes' e
lelerinin mevcut olduğunu ehem
miyetle kaydetmittir. 

Nihayet uçtu! 
Terreaneuve 26 (A. A) - Siı 

dolay11ile seyahati teahhur etmit 
olan Kngı'ford Tmith Nev york'a 
müteveccihen uçmuıtur. 

Çalışn1a konfransında! 
Cenevre 26 (A.A) - Beynel

milel çalııma konfranıı 12 reye 
karıı 7 6 reyle müstemlikelerde 
mecburi çabıma usulünün ileaıını 
kabul etmlttlr. Franıa ile Porte
kiz, kendi idareleri altında bu
lu"nnan yerlilerin sendika kaide
lerine ahımıı olduklarından dolayı 
ilıa kefiyetinin onlar için tehli
keli olacağını ileri ıürerek aleyhte 
rey vermltlerdir. 

İtalya hakkı kazayı 
tanıyor! 

Roma 26 ( A. A) - Hariciye 
nazırı 9 eylul 1929 da cemiyet 
akvamdaki İtalyan müme11ili 
tarf ından imza edilmit olan ve 
Lihey divanının hakkı kazasını 

tanıyan ihtiyari maddeyelltalya-
nın muvafakat ettlfine mütedair 
bulunan beyannatnenln taıdıkına 
muteaHik projeyi ayan meclisine 
tevdi elmlttir. 

Fransız nıeclisinde 
Parla 26 ( A.A) - Meb'uıan 

mecllıinde radikal meb'uılardan 
birinin radikal ıoıyaliıtleri milli 
mndafaa pıllnını kabul etmekten 
meneden esbabı teırth ettikten 
ıonra meı' ele reye konmuıtur. 

Seyahatına devanı ediyor 
Halifahı 26 ( A.A ) Southern 

CooH, yerli saatle ıaat 16-da 
yeni İskoçya aah.illerlnl terketmlt 
oldufunu ve müıait Itır haTa ile 
Ma11achuıettes yolunda seyahati-
ne devam elmekte oldufunu bil
dirmitUr. 
Hallfakı- 26 ( A.A ) Southern 
Cro11 yerli aaatle aaat ikide ye
ni İıkoçyanın milntehayı garbi
ıinden ıeçmlıtlr. 

Hukuk kongrası açıldı. 
Brukıelleı:27-(A.A)·Hukuku ce· 

zanın taknlnl ile iftigal eden 
beynelmilel üçünc!i {konfranı 13 
devlet lll6meııill hazır bulundu-
fu halde açalmııbr 

Sim la: 27 -(A.A)- Binlerce kiti 

bir eteği ecnebi kumaılarına ıa

rarak batına bir lnrtliz tapkaaı 
gtydirerek ve üzerine oe Simon 

raporunun bir nüsha1ını koyarak 
bir niukip halinde Hint paza
rında dolatmıtlardır. 

Bu cevelanın nihayetinde u
mumi bir içtimada Hintlilerle 

Sikh 'ler tarafından söylenilen 
nutukları müteakıp eıeğln taıı

makta olduğu Slmon raporunun 
kopyaıı ateıe verilmlttir. 

idam 
••• 

Simonan raporu 
idam edildi ! 

Silmas 27 (A . A) - Bir kaç 
bin Hintli alay halinde sokaklar
da dolaıtıktan ıonra Slmon ko
mlıyonu rapurunun bir suretini 
nümaylıkar bir ıurette aımıılar
dır. 

maç 
( Birinci ıahifeden devam ) 

2 inci devred• Fenerbahçe 
takımınında Dl6'kul bir tebeddü-• 
lit var. Bu sefer Cevat mer-
kez muavin olarak oynatılıyor. 
Hüsnü M. Ratadm yerine ıeçl

yor. Bu tebeddüllt çabucak le
ılrini ıöıterlyor.. Mildaf aamızın 
oyunu düzeltiyor, Yeni muhacim 
hattını çok ınzel idare ediyor 
ve Nlyazlye verdlfl bir ileri 
paıla bir ıolde attırıyor. 3·4 da
kika sonra Niyazi ayni ıekilde 
ııkı bir tütle 3 üncü ıolü ya
pıyor. 

Macarlar bir az sonra 1ai 
açıkları vaııtasile yaptıkları bir 
hücumda, bir kafa vurvıuyla 
beraberllii temin ediyorlar. Ha· 
kem, lilzumıuz bir hatadan do
layı Şekibl oyundan çıkarıyor, 

on kiti kalan Fener bahçe taknnı 
daha muvaffaklyetlt, daha canlı 
ve d6z16n oynuyor. AlAeddin 
mildafaaya çekiliyor. Fener bah· 
çe yine hücumda ... 

Cevadın oynatılma11nda bü
yük bir ıebep var, Antrene ol
madığı halde onu haaımlerı iyi 
beıliyor. Zaten timdi ye kadar 
Cevadın merkez muavin oyna-

tılmaıı için aznu larar ettikti. 

lktncl haftaylmin ıonlarına 
doğru ıol açık Nuri, Zekinin 

bir pasını hilın6 lıtlmal ederek 
11kı bir planı ıntle ıallblyet ıa-

yııını kaydetti. Bu ıolden ıonra 
Macarlar tekrar hakimiyeti ele 
aldılar ve btr iki fıraat kaçır

dılar. Nihayet oyun lıtaobul 
ıampiyonunun 4 - a ıalebeıile 
btttt. 

Müsabakayı idare eden Ha
kem Yuıuf 8. temamtle blta
raftı ve oyuna bir kat [tlalia zevk 
verdi. 

F enerllleri, ıallbiyetlerlnden 
dolayı tebrik ederiz. 

z. K. 

28 Hazl~ 

1 1 Dan •• dan •. 

Hint'te 
., "'"°"4• • 

30 harp meclisi 
teşkil ediliyor 

Lahor 26 (A.A)- Milli harp 
mecllıi komfteıi harp mecliıi 
ile buna mc:nıup diğer teıktlitı 
gayri kanuni ilin ve feılhlerinl 
emreden hükumet emlrnameıine 
itaat etmemeğe karar vermltllr. 
Ayni zamanda muhtelif namlarla 
30 harp mecliıl teıkıli ve hiiku
met bunları gayrı kanuni addet-
tiği takdirde de bir ay müddetle 
bu meclislerin faaliyetlerinin te-
mini kararglr olmuttur. 

Puankare Tardiyeu'yü 
beğeniyor! 

Parfı:27·(A.A)- Echo de Parfı 
gazetesi yakında baro mecllıf nln 
intihabı ve M.Puancare'nln baro 
rtyaıetfne getlrilmeıi dolayııile 
mumaileyhin üç ıene müddetle 
iktidar mevkUnden uzakta kala
cağını yazmaktadır. Mezkur ıa
zete ilave ediyor: M. Poincare 
kendiıinden bu huıuata lstlfıar-

da bulunanlara iktidar mevklin
den uzak l bulunmanın kendlıl 
için ıayet kolay oldujunu ve çün
kl M. Tardieu'yü her noktal na
zardan itinin ehli ve uzun müd
det vazifesini ifaya kabiliyetli 
telakki etmekte ... bulunduğunu 
ıöylemfttir. 

Komite. 
... .... _ 

Mısır hükumetini 
kontrol edecek! 

•>I c IC• 

Adamcağız daha 
kapıyı açark~~ 
kurşunu yemış. 

Bundan üç gün evvel Kadı· 
köyünde Kurbalıda bir cinayet 
olmuıtu. Bu cinayette Kurbalı 
merkez muavini Süleyman•• 

Acı badem muavini Blcam efendiler 
Cemal iıminde bir jandarm•Y1 

vurarak öldürmütlerdi. 
Bu hadtıe etrafındaki dedi· 

kodular devam etmektedir. Bu 
huıuı hakkında dün de o civarda 
oturanlardan muallim Siret B. 
bir muharrlrimlze ıu ıayanı dik· 
kat malumatı vermtıtir: 

- Bizim bildiğimize nazaraD 
Cemalin tevkifi hakkındaki mil· 
zekkere alelade bir müzekkerey· 
mit 

Yani alelade müzekkereden 
anlatılan mana ıudur: 

Mesken malumdur. Binaen 
aleyh sabahleyin erkenden evine 
gidilerek o civarın balkı buzu· 
runde tevkif edilecek adam tev· 
kif olunur. 

Eğer tevkif müzekkereıinde 
fevkalade bir kayit olıaydı ınr'
atle gerek hayyen ve gerekıe 
meyyiten tevkif edilecek adamın 
tevkıfi icap ederdi. 

O aktam Bican ve Silleyman 
efendiler bir eğlentiden dönüyor· 
larmıı ve alelade bir tevkif itine 
ıerhoılukia feTkalide bir ehem
miyet vermltler. Bunun neticesi 
olarakta yanlarına memur alarak 
gece yarıaı Cemalin evine gllmtı
ler ve kap111nı lçalmıılardır. Ce
mal lnmft ve daha kap11anın arka-
11ndayken Blcam ve Süleyman 
efendilerin ııllhlarının patlamaıı 
bir olmuıtur. Bu arada ıabıl bazı 
münaferet\er de ileri ıftrülilyor. 
Y okıa Cemali bu müzekkereyle 
ıabahleyln o civar halkının hu-
zurunda tevkif etmek pek all 

Kahire:26·(A,A)· Na1yonalist 
fırka11nın Ayan meb'usan azala
rile eyalet milıavirlerlnden mü

mümkiln olurdu. rekkep 7 00 kitllik bir içthnaında 
Nahaı pata bJr nutuk ıöyltyerek 
her eyaletin ıki azasından mü- Almanyanın hari-
rekkep h~ıi bir komite tetkil l • • 
edileceğini ve bu komitenin mil- i ci sıyasetı 
il icra komlteıile tefriki meıal , Berlin: 27- (A.A )- Rayblçtaı 
edeceilnl bildirmittlr. Şimdiki 1 mecliılnde Almanya'nın harici ıi
hükiimet meırullyet hilafında bir· · yaıell hakkında izahat veaenVon 
takım tedbirler ittihaz ettlfi tak- Curtuı, Avrupa federasyonu me-
dirde hemen harekete geçilecek ıeteıi hakkında cereyan edecek 
ve bu hareketin teferruatı komi- müzakerata it Uaak huıuıunda ka· 
te tarafından tayin olunacaktır. tlyen ihmal , göstermiye<erlni ve 
Bu teklif ittifak ile kabul edil- bu huıuıu taıhil için elinden ıe-
ınltllr. geleni yapacaf•nı ıöylemiıllr. 

Jhtilil ! itimat 
••• A 

Asiler muzaffer 
oluyorlar! 

Buenos-Ayreı 27 ( A. A)
Gazetelere nazaren Boliviya iı
Janı teve116 etmektedir. Kıyam 
erbabı Sanla Cruı ile bazı ma
halleri itfal etmlıtlr. 

Lapazda polia memurlarile &1-

kerler tarafından ahalinin telef 
edtlmit olma11ndan münfell olan 
halk polisleri hezimete ufratmıt
tır. Bir çok telef ve yaralı var
dır. Askeri kıtaat nazırların bü
kaınet daireıine ılrmelerlne mini 
olllluıtur. 

M. Sileı Amerika ıefaretlne 
iltica etmlıtlr. Mumaileyh Boliv
yayı terketmek niyetindedir . 
Ordu nıuTakkat bir hükumet 
teıktl etınefe ve yeni intihabat 
için hazırlıklar yapmaf a karar 
vermittir. SGkun ve intizam iade 
oluamuıtur • Jeneral Kundt'un 
ortadan ka1bolmuı oldutu ıiy
lentyor. 

Pariı: 26- (A.A)- Hükumet meb'· 
uıan mecliıinde ıoıyaltlllerin ka
rar ıuretleri üzerine itimat meı' -
~leılnt mevzuubahıetlerek 262 
reye kartı 330 rey lcazanmıfbr. 

..Japon prensi Londrada 
Londru: 26-(A:A- Japon lmpe

ratorunun biraderi Prenı Taka
maıu ile zevcesi buraya ıelmlı
ler ve lıtaıyonda kral hanedanı 
erkaniyle batl ekil ve bir çok na
zırlar tarafından tıtlkbal edll
miılerdlr. 

---.-·~-

Birf ev basıldı 
Kızları f'ultşa teyvik eden 

kadın adliyeye verildi 
Galatada mumhane cadde

ıinde • 4 7 ,, numaralı adalı Ma· 
rlka evinde gizli raecleri yaparak 
afzlice ıenç kızları fuhıa teı•ik 
etUjlnden evi taharri edtlmlı 
yakalanan dört pr.adın haıtaae1e 
ıevkecltlmittlf • 

Marlkaa•D evi emrui zOhre
viye aısamnameıt mucibince 

lltemhlr edtlmiıttr. 
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UNUN HABERLERi 
TALAK! .. 

~i-0<~ Zam! 
••• o it 

Talaklar netlceıinde çocuk· 
larımızın iktisap edecekleri va-
3lyet Türk camiasını ı.lakadar 
eden pPk mühim bir meı'eledir. Halk yaya yürü-

Bu husustaki müteaddit mü- b l d 
tahedelerimiz bizde fU kanaatı meğe aş a ı 
tevlit elmlıtlr ki: Talak kararı Vesaiti nakliyeye yapılan 30 
almak için mahkemelere mOra- para köprü zammı halk üzerinde 
caat eden karı ve kocalardan umulmadık bir tesir yapmıı, mü-
hemen ekserisi müı terek haya- him bir ekseriyet kısa meıafeler 
tın zevale lnkllabından sonra o için yürümeyi tercihe baılamıı-
nıüıterek hayatın kıymettar lardır. Alakadarların verdiği 
ıııahsulünün maruz kalacağı va- malumata aöre bu yüzden tünel 
zlyetleri bir an için olsun dü- tirketi hatılatı mühim miktarda 
tünmek, muhakeme etmek zah- azalnııı, tirket müıkil vaziyete 
illetinde bulunmamaktadırlar. airnılıtlr. 

Halbuki her ne sebebe müp· yolcu azlığı bu ıekilde devam 
ederse ıirket G-7 ay sonra tatili 

teni olursa olsun iki taraf ayrılık
faaliyet etmek mecburiyetinde 

tan evvel yavrularının vaziyetini 
l kalacaktır. Bunun önüne geçfl-

•e iltlkbalini göz önüne a ıp 

!Yazıktır 
efendiler! 

•)o)ıaıo IC• 

Türk çocuğu sokak-
tan toplanmıyor 

meal için bilet ücretlerinde ten-
kendi günahlarının tahammülfer- zilat yapılması dütünülmüı, fakat 1 

ıa azabının zebunu olacatını yapılan tetkikatta bunun kabil 
Şehir bandosundan sokaga atılan 

iki bedbaht 
kat'iyetle bilmelidirler. Hali ha- olmadığı, anlaıılmıı. Mamafih 
zırda vuku bulan talakların yüz- ıirket mehaflli balkın bu vazı- Dün matbaamıza boynu bft-
de doksanından zavallı yavru· yetin çok devam etmlyeceğlni kük iki çocuk geldi. Aglayarak 
cukların mütee11lr oldukları ba- ümit etmektedirler. anlattılar: 
alt bir tetkikle tezahür eder. Sekiz aydan bert ıehtr ban-

Vakıa bu betbaht küçükler- B .., d j doıuuda talebe olan Emin ve İs-
den bir kıımı ana ve babasının ug ay \ mail namındaki bu ,anular bir 
IDali! iktidarı müsait olduğu ' :r . - -h~ } .. el e dersten imtihan veremedtklerln-• ı enı sene ma su u g 111 -
takdirde yoksuzluga maruz kal- b J d 1 den bandodan çıkarılarak ıoka-
nıak teblikeılnden azadedir. Fa- ğe aş a 1 

\ ğa atılmıılardır. Kapıdııarı edt-
kat manevi öksüzlüğün saf ve Anadoludan yeni ıene mah- lirken elbiseleri bile Üzerlerinden 

sulü bir kaç gün evel gelmeye 
nezih ruhunu ana ve baba aık baılamııtır. soyulan bu biçare çocuklar sekiz 
ve aevaistnl hiç bir suretle teli.fi Bu hafta içinde Pulatlı Ye Es- ay evvel darüleytamdan alınarak 
edemiyeceklerloe kani olmalıdır- kiıehlr istaıyonlarından ıehrimi- ıehtr bandosuna aetlrtlmtıler. 
lar. ze ancak 6 vagon kadar huğ- Orıbeı ooaltı yaılarında olan 
Şu hakikat inkar edilemezkl: Maa- day gelmiıtlr. Btr kaç gün ıon- bu kimsesiz iki Tilrk çocujunu 
leıef ıon ıenelercle talaklar kor- ra Y alovadan ilk mahsul gelecek- bir kedi kadar alaka ve merha -
kunç bir derecede tezayüt ve tir· mele liyik förmeyfp ıokara at -
evlenmelerde o nlıbette tedenni Trakya · daha ihracata batla- mak onları manen Ye maddeten 
etmlıllr. Bu ( hal ) memleketin mamııtır. Orta Anadoluya yajan öldilrmek demektir. 
latlkball için elim bir medeni fa- aık yaimurlar harman itlerini Türk çocukları bu kadar ka-
çiadır. bir iki hafta aerl bıraktırmıı tır. yitıızlıkla israf edilebilmek i çln 
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Bunların esbap ve avamilini Kibritle oynarken acaba hudayinabit otlar atbtfha-
tahlıl ve teırib edip daha fazla • yırlarda mı yetlılyor, ıokaklardan 

Karagümrükte T ekiraarayın-
leve11üiine mani olunması lazım- 1 mı toplnıyor! 

da terzi lıyanın ' yaıındakl oi- 1 
dır. Bu .da Yeni Evleneceklerin lu lstımat evde kibritle oynarken Şehremanetinin bu iki yav-
yekdilerinl hüsnü intihap etmek entarili tutuımuı vücudunun j ruyu kendtlerinl bekleyen feci 
ve evlenenleri• de ara ııra ta- muhtelif yerlerinden yanmııtır. ı akibete bırakmayarak hiç olmazsa 
haddQı edecek ailevi 11zıltılara kartı çocuk Balat haatahaneılne yatı- • evvelce aldığı dar€ileytama iade 1 

bir az müsamahakar olmaları rılmııtır • 1 edeceılnl ümit ediyoruz. 
ıuretlle kabili lzaledlr. Mesela. ~~====~==~=~ıc:!!~ .__ __ 

larla tefriki hayat eden çiftlerin ı 
Ali tahsil görmüı bir ıençle maalesef henüz bal aylarını idrak 

tahsilsiz 1rencin ve kezalik f aktr- ederlerken talik mahkemelerinde 
le zenalnlo kuracağı ıaa.det arzı endam ettikleri ıık sık aöze l Mutlaka ticaret odasına 

Esnaf 
••• 

Mallarımız 
•Jtııeı U• 

Enstitü teşekkül 
etti 

ihraç edtlecek malların hileli 
ve karııık olmamaaını tetkik için 
ıebrfmfzde bf r ihracat enstltüsil 
açılacaktır . . B•na alt hazırlıklar 
ikmal edilmlıtlr. Kadro iktisat 
vekaleti tarafından hazırlanmıı
tır. 

Bu ıene için tef kilit ufak 
olacak, ıelecek sene teni edile
cektir. ihracat enstitüsü müdür
lüiüne Anukada bulunan tica· 
ret mQmeaalllerimfzden biri tayin 
edilecektir. 

Bu huıuıta lıml kuvvetle söy
lenen Marailya ticaret müme11ili 
Şerif beyle Bertin ticaret mümeı
ıili Necdet beydir. 

Verilen malumata aöre ihra
cat enıtttüsü 15 temmuzdan iti
baren ite baıhyacaktır. 

Posta başlıyor 
Berlin-lstanbul hava pos
taları yakında başlıyacak 

Berlin sefirimiz Kemalettin 
Sami Paıanın bQyük ve ıon 
sistem bir Alman tayyaresile 
buı6nlerde ıehrlmize muva-
ıalatına intizar ediliyor. Bu 
tayyare Berltnden lstanbula 
2' ıaatte gelebilecek ıüratl 
haizdir ve 1 O ktıtllkUr. 

Tayyare ıehrlmize aeltltkten 
ıonra Berlf n - Is tan bul ha va ıe
ferlerlne baılanacaktır. Seferler 
haftada iki defa icra edilecektir. 

--............... .. 
Şirket vapuru bir kaza 

geçirdi 
Evelkl ıece Şirketi Hayriye

nln 64: No. Vapuru, Anadoluhi
sarı lakeleılne yanaımak Qzre 
iken makineleri tomlatan yapa
mamak yüzünden baıını alamı
yarak kumlufa oturmuıtur. 

Bunun üzerine vaziyet tlrket 
idareılne bildirilerek '8 ve 57 
No. Vapurlar tahrik edflmtı, 
Te ıece ıaat 23 e dofru yolcu
ları alıp İstanbula 1retJrmtılerdtr. 

yuvaaının ekseriyetle payidar ol- çarpmaktadır. 
IOadıfı tahakkuk etmiı bir haki- Bunun baılıca ıebebt iki ta- yahut cen1iyete girecek n30 t d' . '"'' e ıye muvazenesı 
kattır. Bu cihetler pek mühimdir. rafın ~ir birini iyi seçmemeıldlr. Esnaf cemiyetleri hakkındaki t Ali iktısat mecllıt umumi kl-

.. ... 
Yeni evleneceklerin her feyden Dediğimiz ıibi bu değlıen yeni nizamnamenin tatbikine baı- tlbl Nurullah Esat B. 930 seneai-
evvel bunları tetkik ve mülahaza tarzı hayattan daha ziyade miite- lanmııtır. Yeni nizamname mucl ı nin tediye muvazenesini tetkike 
etmeleri müstakbel saadetleri enir ve zarardlde olacak masum hince kihyalıklar Ilga edtlmlttlr. baılamııtır. Bu tetkikat AU lk-
namına bir farizadır. yavrucuklardır. Hekim oflu Eınaf ya ticaret oda11na, yahut · h tııat meclisinin kinunueYel içti-

San'at bahisleri l ____ .__J 
SAHNE! 

•'ti c u 
Yeni tiyatro mektebi ve .. O

pera,, cemiyeti samimiyetle 
alkıılarken ; memleketin irfan 
hayatı ile çok yakından alaka
dar olan eıaslı bir ihtiyaca da 
tıaret etmek lazımdır. 

Bu bizde heniiz mana ve 
mahiyeti layıkı veçhile anlaııl
mamıı olarak görünen "sahne,, 
ihtiyacıdır. Sahne ; kolislerln a
rasındaki ve "ıüflör,, sandığının 

önündeki dar sahadan ziyade, 
bir romancı muhayyeleai gibi 
bütün hayat ve tabiatln , bütün 
tip ve karakterlerin içinde, si
nesf nde barındığı ve kaynaıtıjı 
geniı bir alemdir ve bu Alem de 
bilha11a ca'liyet ve sun'fyet yaıa
yamaz. 

Sahne bir mekteptir ve sahne 
san'atkar kendi benliainden ay
rılarak, temsil etttA'l tipin, ıah
siyetin ve karakterin benliiine 
ruhiyatına geçen ve ona temeı
sill edebilen ıan'atkirdır. Sah· 
nemlzde, " Don klıot,, un seci
yeıfnf tahlil edecek ve onvn hü
viyetine, haleti ruhiyeaine temea
ıül edebflecek kaç san'atkir 
göstHmek mümkün olur ?! Güllü 
Agop ve orta oyunu tarzların

dan arpa boyu kadar olıun ileri 
ıeçemiyen bu ıünkü halk sah
nelerine Ye tuluata, ıalvar ile 
aptal uıak kuıaiını çıkarıp frak 
ve ya ımokln giydirmek, dilin
den "Babil kulesi,, havaları ça
lan gramofon pilafını le aldırıp 
san'atın kendi öz ıeıfnl vermek 
ne kadar lüzumsuzdur. Bu ne 
kadar lOzumlu ile; ünvanın da; 
etiketinde bile burnozlu bir hüvi
yet taııyan Tepebaıı sahnesinda 
yeni bir ıekil ve lf ade kudreti 
sunmak o kadar zaruridir. Halk 
ıahneai, panayır saluıt ve y6k
sek sahne de "lüks,, sahne 
demek dejildtr ! Geçen ıene 
tema il edilen "altı ıahıı muhar
ririni arıyor ! ,, un panik tev Ut 
etmesi Darülbedayl için timdi
ilk çerçeve i tçlnde kalacak ve 
kendi san'at ıeviyemize hitap 
edecek mevzular seçilmesi lü
zumunu gösteren mlıallerdendlr. 
Darülbedayiln bu ıene de ha
talara dJımemeslnl ve repertu
ara verilecek eserlerin hey' eti 
edebiye ihtlliflarına feda edil
memesini temin ederken : yeni 
ıahne ihtfy acının tesblti zamanı
nın çoktan aelmtı ve eıldmlı oldu
iunu da hatırlatmak .istiyoruz. 

/ln.~an llllanıi Muhakemesiz ve ani karar- ı\1. 1 sa 11 bir esnaf cemiyetine iaa olacaktlr. maında ıörütOlecektlr. 
lml!!~~~~~~~l!!!!i!l~~~~~~~~;;;;;~~;;;;;~~9!!!!!!!~!!!!l!!!!e~~~~~ 

Tefrika No: 63 28 Haziran l 930 ı 

( Ankarada hk, macera) ; 

Ferldun,ıenç kadının bu ha
reketlerinden mes'ut bir zevk Ye 
haz duyuyordu. Senelerden beri 
Handan için çektlii içli lztırap
ların ınana•ızhfına hükmetmlttl· 
Kendisinin gıyabında onun baı
ka biriyle teınki hayat etmeılni 
çok tabii bulınaya baılamııtı. 

Bu izdivaç Handanın arzusu 
ile olmamıtl bulunsa bile nihayet 
karı koca ıenelerdenberi bir bi
rine kaynaımıılar, senelerce bir 
yaıtıta baı koymaktan hasıl o~an 
miltekabll hürmet ve itimat 
deneılne ıirmiılerdi. fazla ola
rak bir de çocukları olmuıtu. 
Nede olıa, mühendiı Klmlnln 
ibnine olan aururu, bu yüzündeki 

)'azan : A Y IJA1V 

et ve renk çfzalleri güzel olmayan 
adama bir baıkalık veriyordu. 
Bir baıkalak ve •lırlık ki bu Fe-
ridunun taze k .. ve ırıııkıız yu-
zünde yoktu c-• oze çarpmıyordu. 
Ki.mi ltey' her tnüb h d d a ase e a-
lma Yazlyete hakim 1 d o uyor u. 

Bu zamanluda 16zlerlnin be
bekleri bir baıkalıkla bn ü uy yQp 
parlıyor, ıarımtırak esrn ' er ve 
kırıııklı yt\zQ penbeleılp fetaretle 
taseleıiyordu. Handanın kocaıı
na karıı duyduğu hüroıet ek..
rlya bu anlarda zlyadeleılyor, 
ıeaç kadının par1naklarının, diz
leri arasına baıını ıokan k6çllk 
Nerminfn altıa saçlarını taraya
rak uzun kirpikleri ı~ınde nur-

laıan takdirli bakıılarla Klmlyl 
si'lzdüfü 1rörünüyortlu. lıte bu an
da Klmlnln ellerini arkasına baf
layıp önilne bakarak dnıün

celi iri adimlarla salonda aıafı 
yukarı fldip ıelmeıi vardı. Bu 
bil Ferldunun bile hoıuna aldt
yordu. 

Bu ıün hava çok sıcaktı. Ya· 
zıhane pencerelerinin ilstOne ta· 
kılıp ıertlen kırmızı beyaz ıilneı
llkler, ıOneıtn hararetini zapte
dlp kesemiyorlardı. Fasıla ile cad
deyi sulayan ıert horultulu aro
zözlerin fıı kırttıfı terlnlik açık 
pencerelerden içeriye doluyor ve 
ıonı a ııcajın afır batan klbusu· 
na mukavemet edemtyerek te
bahhur edip zail oluyordu. Mü· 
hendi• KAml resmi telefonla kl
Uplere ikide bir talimat Yeriyor, 
ya bir evrak lıtlyor, yahut tel-
1rrafhaneden aetlrilecek telgraf
ların nafta dairesinde kendisi•' 
ıettrllmeslni emrediyordu. Bir 

iki meb'uıla baaı ecnebi fahri· 
kaların Ankara vekillerine saat
lerce dert anlatan Feridun yorul
muı ve ııcaktan bunalmııtı. Bir 
an evYel hafa dönmek iıtlyordu. 
Zaten Ki.mi ile kayın pederinin 
mdnakaaadan döneceklerJ •aat 
belli olamazdı. Sazan rece yarı
larına kadar kalarak müzakerede 
bulundukları da vaki idi. Feridun 
Dikmene d6ndO. Ballar ara11nda 
tatlı bir rO&ılr esiyordu. 

Yola yakın bal evlerinin 
ruzglrdan beyaz perdeleri yelken
lenen pencerelerinde dolaun ve 
yuvarlak omuzln kadın baılarl 
alarıyordu. Köıke ılreceil zaman 
tlerdekl ihtiyar dut afaçının kll
raran kabuklu 1röldesinin arka
aından Nermlnln ııdıklayıcı gül
meleri tııdtllyordu. Balın alt ba
tından hırıltıla bir gramofon ... ı 
geliyordu. Feridun yavaıça dut 
alacıoın arkasına ilerledi. Neyyi
re hanımla Nermin bir Uıak aec-

cadesi üzerine oturmuılardı. 
Neyyire boı kutulardan mu

rabbalar yapıp sıralamıı: 

- Ya, cicim. Diyordu . • Bu 
eici annenin odası. Bu da bey 
babanın... Nermin çocuk bakıılı 
alaca ıözlerlni •oluk yüzlü tey
zeılnln iri gözlerine dikmfıtl: 

- Ama ıenln odan nerde"> Di
ye sordu. Neyyire ıülerek: Ah 
yavrum benim. DJye ipek saçlı 
kQçüfün yanaklarını l5ptü . Ner-

min boiumluı belli olmıyan kü
çtfü tahadet parmafıyla ita ret 
etti: 

- Buda Feridun amcamın 
oduı mı teyze ? 

Feridun ıaklandıfı yerden 
birden bire çıktı. onu kucaklı

yarak öpmeğe baıladı. Neyyire 
hanım seccade üzerinde ayafa 
kalkmıı, utanarak önilne bakı .. 
yordu ve yaYafça; 

(De..-amı var) 
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Osman paşa dikkatle din
. fiyordu 

Sizi oraya devlet ve Padişah hainle
rile mücadeleye gönderdiğimi unut

mayınız. 

merak içinde neticeyi bekledi
ğimi unutmayınız. Baıkitip pa
ıayada ıöyleyinlz. Mahmut Ne
dim paıa Hfcaz valisi Saffet pa
tanın azlinin emrini hali takdim 
etmedi. Onuda timdi yazdmp 
getirsinler . 

Osman Bey Abdülhamidln 
iradesi tüzerine, saraydaki ha
fiyelerden bir çoğunu harekete 
getirdi, Topkapı, . Aksaray, Di
vanyolu taraflarına daAıttı. Sir
keci ıevkiyatınada bir hünkar 
ya veri gönderdi. Edirne askeri 
Sirkeciye varır varmaz, bu ya
ver oradaki telgrafhaneden sa
raya mah'.imat verecekti. 

Aynı zamanda, Baıkatfp Rı
za paıaya da, Mahmut Nedimpa
ıaya haber göndermesini, Saffet 
patanın azli emrini bir ıaata ka
dar saraya göndermesi lüzumu
nu anlattı. Sonra Osman paıa
ya haber yolladı. Mehmet Bey 
ve Bekir efendi ile beraber 
Mabeyin dairesine gelmelerini 
bildirdi. 

Osman paıa ile iki arka.daıı 
derhal Mabeylne gelmtılerdl. 
Bat mabeyinci Osman bey Osman 
papnın ve Mehmet beyle Bekir 

efendinin iradeye intizar eylemek 
te olduAunu haber verdi. Ab
dülhamit: 

- Bana Osman paıayı yalnız 
aetlrlnlz ! 

Dedi. Osman paıayı vesveseli 
Padiıahın huzuruna çıkardılar. 
Abdülhamit : 

- Geliniz paıa .. Ediroeden 
gelmeli beklenen piyade alayı 
ıu ıaat latanbula muvasalat et
miıtir. Sizden sadikaoe hizmet 
ve fedakArlık bekliyorum. Babll 
ıeflnel hümayunile hareket ede
ceksiniz 

Dedi. Oıman pata temenna 
etti. Abdülhamit yavaıça dedlki: 

- Sizden beklediğim yegane 
ıadakat,Mithat ve arkadaılarınıo 
firarına meydan vermemektir. 
Onların muhafazalarma son derece 
dikkat etmeniz matluptur pafa .. 
Çok dikkat ediniz. Orada Şe
rif Abdülmuttalip efendinin vu
cudundan da istifade ~debllir

zlniz. Şayet kat'i bir fırar teıeb
büsü haber alacak olursamz, 
hemen Mabeyni Hümayuna 
telgrafla arzı ,malumat edersi· 
nlz. Şayet, kaçmak tertibatı fiil 
derecesine çıknııııa, ve bunu 
hiuedememf ıseniz ıahsan sizi 
mes'ul tutacağimı bir an bile 
hatırınızdan çıkarmaynuy ... 

Oıman pasa dikkatle dtnle
yordu. Abdülhamit nıırıldandı : 

- Sizi oraya devlet ve Pa
dlıah hatnlerlle mücadeleye gön
derdiAimt unutmaymız. Vali Saf
fet paıa azledllmiıtlr. Yerine 
Erzincanlı İzzet paıa tenıib 
edildi. Saffet paıamn azil ha
berini bizzat göUlrecekslnlz. 
Aıalıda baıkitlp size verecek
tir. 

1 
- Ferman efendimizin ... 
-Paıa .. Taif kaleıfnde Muhat 

ve rüfekayı melanetinin yanla
rına hafi memurlar ikame etme-
Jiılniz. Gece gündüz bu adam
ların harekatını gözden kaçır

mamanız lazımdır. Şu paraları 

alın•z. Bunları ıımdilik mahrem 
adamlarınıza ve memurlarınıza 

tevzi ediniz. Size hafi iılerlni
zln tehiri icin tlmdilik iki bin 
lira veriyorum. 

Masa üzerinde Oımanlı ban
kası bankonotlarınd..an bir tomar 
vardı. Sultan Hamit bunları Os
man paıaya uzattı. 

- Alınız paıa . . dedi 
Osman paıaya tam iki bin 

liralık bankonot v~rmftti. Oıman 
paıa ffttkın ıaıkın bankonotları 
almııtı. Abdülhamıt gülerek de
vam etti: 

- Size de ayrıca yüdlyüz elit 
lira ihsan ediyorum.harçlık eder
ıiniz. 

Osman paıa, bu ıefer yerlere 
kapaklanmııtı. Abdülhamit para 
karımnda efilfp kapaklanan bu 
adamı dikkatle süzüyordu. Iıte, 

parayı çok seven bir adamdı ki, 
her ıey yapmaya müstait idi. 
Sultan Hamit Batmabeyincl Oı
n:ıan beyi istetti. Osman bey pa
ditahın huzuruna girer girmez : 

- Efendimiz, piyade alayı 

Sirkeciye muvuelet etti. Babil 
sefınei hümayunu lradei meha
betadei cthanbanlye muntazır 

olduğ~nu arza lçtfıar eylerim. 
dedi. Abdwhamit genlı bir 

nefes almııtı. Sadece : u 
' - Ya... Mahzuz oldum ..• 

Haydi siz pafayı alınız. İzaze
dlniz. Mehmet beyle Bekir efen
dinin terfileri iradesini bana ge
tiriniz. 

Dedi. Osman beyle Oıman 

paıayı baıından lıavdı. Osman 
pafa aıağıda, istirahat salonun
da bekleyen arkadaılarmın ya
nına döndü. Kaymakam Mehmet 
Beyle kol ağası Bekir efendi 
ayakta reımi tazim yaptılar. 
Baımabeyinci Osman Bey, Baı
ki.tip Rıza paıanın odasına git
ti. 

Mehmet Beyle Bekir efendi
n in terfileri iradelerini aldı. Pa
dtıaha götürdü. 

. (Devemı var) 

Hırsızlıklar! 
->JıııO-tC 

Yirnıi dört saatta üç 
vak'a var 

ı - Meçhul bir yan kealcl 
Güreli Mehmedin 52 lirasını Gala
tada çalmııtır. 

~ - Y enlcamiden geçen mat
mazel Satanlğio 50 lirası çalın

mııtır. Hırsız meçhuldür. 
a - Pangaltıda Papayanoplu 

apartnıanının 3 numaralı daire
sine hır11 glrmif, ..100 liralık 
eıya çalmııtır, 

YARIN 

"9·························9" 
:. SİKA YET : 

~ . • • •••••••••••••••••••••••••••••• 
Al bir daha 

•Jıcı<> • •• 

Bir garson işin çürük 
tarafını anlatıyor 

Garsonlar cemiyetinin 25i 
numarasında kayıtlı olduğunu 
söyliyen bir garson diyor ki: 

Sene baıı muayene cüzdan
ları için gemiyetlmize gidiyoruz. 
Ne paramızı alıyorlar ne cüzdan 
veriyorlar. Heyeti idare intiha
bına kadar iş yapılmıyacakmıı. 
Be bu cemiyetin heyeti idare
sinde hemen buhranlı zamanında 
bulundum. İyi bilirim ki heyeti 
idare kolay intihap edilemez. Ar
kadaıların itiyat ettikleri oyun
lar vardır. Daima kendilerinden 
maada bütün heyetler sui istimal 
eder, esnafı aıkııtırır, fazla para 
ister ve alır. 

Bu oyunlarda alakadar me· 
murlar daima aldanırlar ve uzar. 

Fakat bu yüzden zamanında cüzdan 
yettıtlrmediğimfz için belediyenin 
alacağı cezaları Ticaret mudüri
yetf tazmin edecekmi Görüyor-
sunuz ki itimiz allaha kaldı. Bari 
oyuna aldanmıyacak ve aldatıl
mayacak kadar malumatlı ve 
akıllı memur kullanmasını Tica
ret müdüriyetine ıiz tavsiye bu· 
yurun. 

YARIN - Çorap ıöküiü ri
bi yavaı yavaf bütün cemiyet
ler matbaamızı ziyaret edecekler. 
İt vazlbleıiyor. Bu tikiyetleı 
go, teriyor ki cemiyetlerin idare-
sine memur edilen Ticaret mü
düriyeti memurları bu itlerin 
ehli değildir. Günahtır. Eınafa 
bu kadar eziyet yapılmaz. Yüz
lerce,binlerce esnaf eziyete mah
kum edileceğine üç memur baı
ka yerde it bulur ve onların ye
rine it bilen ve anlıyan ve an
lıyabılenler oturtturulur, olur biter. 
Yoksa oluruna bailanan dOgümü 
bazen haklı olarak böylece çöz
meie uğraıırlar. ........................................................ 

l\lerakla takip edilen: 

Bir dava! 
Viktor Hügonun 
asarını kim neş

redecek? 
Fransız ıair ve müellifi meı

hur Viktor Hugooun asarını ne
tir hakkına dair olup Parla hu-
kuk mahkemesinde rüyet edil
mekte olan dava bütün Fransa-
da büyük bir merakla taklb e
dilmektedir. 

Son günlerde Paul Morice, 
Gustave Simone ve Madame du 
Bray'an nazareti altında Viktor 
Hugonun asarı yeni bir ediıton 

olarak neırolunmuıtu. 
Halbuki Hugonun veresesln· 

den neıir hakkını Olandrof ve 
Elhan Miıel kütüphaneleri al-
mıtlar.lı. Franıız kanunu muci
bince Hugo'nun asarı ancak 
1941 ıeneıinde milkiyet umuml
yeye gireceğinden yeni edisyon 
ve resenin hukukuna teca vuz ad
dedilerek ıairin hafideıi tarafın· 
dan mahkemeye muracaat olun
muıtur. 

Mahkemenin vereceil karara 
Fruııa matbuat aleminde merak· 
la intizar olunmaktadır. ____ ,.., ...... ..__ 

Rüsumata memur 
alınacak 

Rüsumat idareaine gamrük 
müfettiılf ği muavinliği için ha-
riçten yirmiden fazla aıemur 

alınacaktır. Bu münasebetle aius
toı ayında miiıabaka imtihanları 
a~ılacaktır. 

• 

28 HazfraD 

Polonez köyünde 
l~ün lgece 

Arabadan indigimiz zaman vucutları
miz bir karakoldan çıkmış gibi 

hurdaliaş olmuştu 
Polonez köyüne otomobille 

gitmek kadar büyük yanlit yekmuı. 
Her ilkte insan acemilik çeker 
ya, biz de öyle olduk. Hot, bize 
Pata bağçeden araba ile gidin 
demitlerdi de btz, belki daha ça
buk gideriz ümidile, kadıgöy 

ünden otomobile bindik. 
Saat beıt geçiyordu, iki saat 

kadar ariza11z gittik, yollar çok 
fena olmakla beraber, otomobil 
yavaı yavaı yol aliyor. 

Biz dört kiılyiz, ikıde ıoför 

eltimi altı, artık zavallı krasler'in 
halini sormayın. Netekim çok 
geçmeden laıtik patladı. meger 
bir nal ıaplanmıf. Bu na ıanki 
bizim kalplerimize girmlı ıibi 
hepimizin yürekleri cız etti. = 

Yirmi dakika sonra tkincl bir 
kaza daha, lakin bu berbat. Na
sıl olduda ıoför görmedi? öyle 
bir taıa ;çarpmııızki, otomobilin 
bilmem hangi mühim yerini par
çalamıı. 

Hay kör olaıı tali . 
Arkadaııma. 

- Keıge ıöz dinleseydik de
dJm. Yanımızdaki Macar artiat
lerde Polonezi görmek istedikleri
ne pltman oldular ya •. Ne iıe .•. 
AUah'tan olacak, Makı lamlnde 
bir Poloneze raıt geldikte bizi 
arabasına aldı. 

Misafir olduğumuz Ma. Pavli· 
na, ihtiyar bir kadın, fakat dinç. 
Aman bize ne ikram etti . "le 
ikram etti .•• 

lıtanbullu bir çok daha mi
safir var. Sabahleyin gülerek, 
dansederek mükemmel bir kah
valtı ettik . . • 

Arkadaıım oldukça zaiftlr, 
diyorki : 

- Eier burada bir ay ka
hraam, ıtımanlar cemiyeti beni 
zorla izi. kaydeder. 

Cidden öyle.. insan yedikçe 
Yemek istiyor. 

Polonez köyünden ben doğ

rusu bh· ıey anlamadım, adeta 
bir köy, dillere deatan olan bir 

Para yetmiyor! 

Sanayi bankası 3 milyon 
1irayi nası) dağıtacak 
İktısat proiramı mucibince 

Sanayi bankasına verilecek olan 
3 milyon liranın ne suretle istimal 
edileceii henüz belle değildir. 

Bu para bütün sanayi erba
bının kredi ihtiyaçlarına tekabül 
etmlyecektir. 

Bankanın bu parayı yalmz 

kendi hududu dahilinde bulunan 
fabrikalara tahılı etmesi muh
temeldir. __ ._...._. __ 

Feci bir sükut 
Dün saat 11,5 de ( Kumka

pıda ) ( Samsun ) sokağında f> 

numaralı evin ikinci katında otu

ran seyyar pazarcı Karabetin 

üç yatında kızı Lüılya pencere
den sokaia düımüı beyni dııarı 
f ı rlamıttır. 

Küçük Lüıyanın baıındakl 
yarası vahim ve tehlikeli oldu

ğundan Cerrahpaıa hastaneılne 
yatırılmıf laede vefat etmlıtlr. 

fevkaladeliği yok. Belki biraz 
se11lz, belki biraz tirin .• 

Burada vakitler çabuk geçi
yor. HaydI,yfne yemege ! ne çrı· 
bukta ;öğle olmuf... Guzel bir 
çorba, taze fasulye, arkasından 
tavuk kızartması .. \ buraya kadar 
yemekler iyi gel gelelim, tatlıya 

aman yarabbi ene çeıit tatlı, one 
garip lezzet.. Viıne kaıar pey
niri Ye baharat. Bu üç nesneden 
mürekkep bir, sözüm yabenn 
tatlı, 

Fakat Macarları görmeli kapır 

tılar efendim, bir birlerinin Jok
maıını kaparak yediler, 

Bereket Ma. Pavlina'ya .. mü- . 
temadi yen yeUıdırdi de meı' ele 
kalmadı. Benim bir lokmaıını 
yutamadıgım bu acalp tatlı i

çin bu kadar zevk duymak ••• 
her halde bu da bir zevk ••• 
cuma da yemekle, gezmekle ge· 
çti. Akıam üzeri araba bizi yola 
çıkardı. Buranın arabaları da bir 
tuhaf, herkea bir sıraya oturuyor. 

Paıa bağçe'ye üç ıaatta gel· 
dik. Geldik ama ne kadınlarda 
hal kaldı, nede bizde. Sanki po
lis karakolundan çıkmıtız ıtbi 
hepimiz hurduhaıtık. 

Arkadatıma; 

- Yahu dedim, timdi söyle 
bakalım IPolonez'tn neresini be-1 
gendin. 

Derhal cevap verdi!. 
Apteıanesini!. 

- ' ., . . . . . . . . . 
- Görmedinmi forası adeta 

bir (kıraatane gibi, her liıandan 
gazete, mecmua,edebi riıale var. 
En eyi vakit geçirilecek yer ora
sı dedi. 

Sahi hatırlıyorum, ıu falan 
olmadığı için, bir sürü gazete koy 
muılar .. 

Bununla beraber bir gün ve 
bir gecelik ömrümüzle ıörme

diğimiz bir yerde geçtiği için, 
nede olsa memnunduk. 

Bürhanettin Ali 

Kuplü sarhoş! 
-4~-

Evelki gece Beyoğlunda Fe
ridiye umumhanelerine giden İ· 

ranlı çuvalcı Kel Cebbar ağa, 
okkalarla rakı içerek umumha-

nelerin kap111 önündeki kaldırım 
taılarını baıının altına yastık 
yaparak ıızmıf kendinden geç
mittlr. 

Kel Cebbar ağanın batına 

üıen sokak köpekleri, suratını 

yalıyarak uyandırr ııılardır. 

Cebdar ağa tekrar sızdığın
dan yakalanmıt muhakemeye 
verilmiıtir. 

i L ;\ N 
Taksimde Kazancı paıa ma· 

hallesinin eıki mezarlık Yeni 
Ôd ağacı sokağında kain ıehri 
919 ve senevi safi 1O,000 Ura 
varidat getiren Vahrat oflu nanı 
apartımanın tamamı 1atılıktır. 
Gezmek ve görmek için mezkür 
apartımanın 9 nunıaralı daire
sine müracaat ve fiuat husuıunda 

1 
kat'i olarak görütmek üzere Ka-
dıköy (Telefon :327 ) Dvter bat
kattbi izzet beyden randevu alın-
ma••· ( U ) 
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28 Hazltan 

Dünyanın 4 tarafında 
neler oluyor: 

Antikalar tutulmuş ! 
Bağdattan bildiriliyor - Irak

ta aearı atlka taharrfllle meı

iul heyetin reili Mıatır Kük ta
rafından kaçırılmakta olan bir 
hayli antikalar gümrük memur
ları tarafından bir eıeri taıa

düf olarak derdell edilmiı ve 
Irak müzeılne gönderilmııUr. 

Bu derdeat olunan antikala
rın laakal ı O bin İngiliz liraeı 
kıymetinde olduğu tahmin olu
nuyor. 

iki kılınç 
Kahlreden blldirlliyor : 
Prens Ömer T oıun paıa Mmr 

müzehaneslne iki mura11a ve 
müzehhep kılfnç hediye etmlıllr. 
Bu kıhnçlar 931 ıeneıtnde imal 
edllmiıler ,-e Kuouni Sultan Sü· 
leymana ait olup Mmr Htdlvi 
merhum Sait paıanın mali idi. 

Mezk<ir kılınçların tarihi 
kıymetinden haıka üzerindeki 

altın ve mücevheratın pek yükıek 
kıymeti olduğu söylenmektedir. 

in6>iliz - Irak müzakeratı 
Bağdattao bildiriliyor. 

lnglliz vasayetlne nihayet ve
rilerek irakın tam istiklali eıasl 
üzerine lnghıltere ile bir ittifak 
muahedesi akdi için bir müddet
dlr iki hiikiimet murahhaslari 
araıında cereyan eden müzake· 
rat hitam bulmak üzeredir. 

Müzakerat esasında zuhur 
eden lhtilifat tamamile halledil
ınlıttr. 

Mezkür muahede,lmzayı mü
teakip lnglltere ve lraka ayni 
günde neıredllecekttr. 

lranda 3 fırka 
Tahranden bildiriliyor: 

İran parlementosunun sekizin· 
el devresi için intibah hazırlık
larına baılanma11 zımnında iradei 
Şahi •adır olmuıtur. 

Bu intihabat teırini evvelde 
yapılacak ve İranda mevcut üç 
ıiyaıl fırka mücadeleye ittirak 
edecektir. 

idamdan kurtuldu ! 
Kudüıten bildiriliyor : 

Flllıtln kargatalıkları eına- 1 

11nda katil ile veya lgtlıaıa ön 
ayak olmakla müttehim olup 
idama mallkum olan 25 klılden 
23 çünün mahkumiyetleri hapıe 

t tahvil edllmlıtlr. 
lnglltere hük<imeti bu ka

rarı Irak hükumellle kıral Fay
salin tava11utu üzerine ittihaz 
etmltllr. 

Yahudiler diyorlar! 
Londuradan bildiriliyor : 
Üç milyon Yahudiyi temıil 

eden muıevl parlemento cemi
yeti fJUıtlne muhaceretin men'i 
hakkındaki karara itiraz olmak 
üzre lnglltere avam ve Lortlar 
kamara11na bir telgraf ketlde 
etmlılerdir. 

Mezkur telgrafta yahudilerln 
Fillıttnde Arapları ızrar etmek 
fikrinde olmadıklarını ve ancak 
Filistin akvamı araıında ıui te
f ahüme lragtllz ılyasetinln ıebep 
olduğunu bildirilmektedir. 

\
7 erli menıur ! 

Tahrandan bildiriliyor - Av
rupada telıiz telgraf ve telefon 
mnhendlsliği tahsil etmek üzre 
bundan evvel gönderilmlt olup bu 
kerre ikmali tahsil etmit olan 16 

talebeden mGrekkep hey' et dört 
ıün evvel buraya avdet etmiı
\~rdlr. 

Hükumet bunları vazifelerin
den affedilecek olan ecnebi me
murların yerlerine tayin edecek
tir. 

·Yeni n1ezarlar ! 
Kahireden bildiriliyor : 

Mısırda ltalyah proföıör 
Cülyo Farmiyo ve Ciyovanı Ma
runun tahtı riyasetinde bulunan 
İtalyan hafriyat hey'etl tarafın
dan sahrada 200 kabri havi bir 
mezarlık keıfedilmfıtir. Bu me
zarlar M11ır Firavunlarının ilk 
tabakası zamanına ait, ki
misi yuvarlak ve kimiıi beyza vt 
olup derunundaki mumyaların 
bir kıamı hasırlara ve bir kıımı
da ceylan derilerine sarılıdır. 

308 )vapur! 
Süveyıten - Süveyt kanal tlr

ketl tarafından neırolunan ısta· 
tiıtlka göre geçen ay zarfında 
1,461,061 tonluk 308 vapur 
geçmiıtir. 

1\1ısrın pamugu 
Kahireden bildiriliyor. 
Pamuk ffatının tenezzülüne 

mani olmak üzre M11ır Ziraat 
nezareti pamuk zlraatinin üçte 
bir niabettnde tahdinine karar 
vermiıtir. 

Pamuk ticaretile itlJgal eden· 
ler bu tetbirln hiç f aydaıı ol-fi 
mıyacaiını, çünkü pamuk fiatı 

Amerika mahıulüoüo mıktarına 

tabi bulunduğunu beyan ediyor
lar. 

l\lanş tüneli 
Londradan bildlrlliyor-Fran

sayla İngiltere arasında Manf 
denizi altından bir tünel lnıası 
hakkındaki pek eıkt taıav•ur 

geçenlerde hemen hemen mevki 
icraya konulacak gibi zannolu-

. nuyordu. 
Şimdiye kadar bir çok defa

lar oldugu gibi yine bu tasavvur 
suya düımüıtür. Çünkü impara
torluk müdafaa encümeni, aıkeri 
ve iktisadi huıuıattan dolayı bu 
kanalın inıaıına itiraz etmlttf r. 

Vapura bakın 
Loduradan bildiriliyor : 
Kanadiyen Pasifik ıtrketi ta

rafından İngiltere ile Kanada 
arasında seyri ıefer etmek üzre 
inta ettirilmekte olan Ekilpre
sof Blrltanya vapuru, lnallterel 
Veli ahtının riyaset ettiği mera
simle denize indirilmiıtlr. 

Mezkur vapur 785 kadem 
tulun de ve 4 2 bin ton hacmin
dedir. Saatta 22 mil mutava111t 
ıur'ata malik olacak olan bu 
ıemi için 3 milyon fogfllz llraıı 

_!_arf edilmlıtlr. 

Şehrin1iz<le hi;:-t"a yyare 
fabrikası açılacak 

Verilen malOmata göre, bir 
Amerikan tayyare ıtrketl mem
leketlınizde büyük bir tayyare 
fabrika11 vücuda getirmek için 
tetkıkatta bulunmaktadır.~ Şirket 
Amerlkada bazı ihzari tetklkatta 
bulunduktan •on h 
tekllfatt b 1 ra, ükiimete 

a u unacaktır. 
Diler taraftan Yün k 

linin de eıkt t bb- gers tir e
eıe uılerJnt tekrar 

etmek niyetinde oldut _ l 
mektedlr. u soy en-, . 
TEA/11\rA 1'LJ 1'AMİllA T 

Gramofon, makine ve bilumum 
alaturka ve alafranaa alalı mu
sikiye teminatlı surette tamir 
olunur. Adres : Beyoflu, tQ
nel baıı,Tekke caddesi, No 464 

AIAKİıVİST llEAtZJ. 

YARIN 

Tagayyüp! 
Gene bir cocuk 

t • 

ortada yok 
Samatyada Merhaba ıoka

ğında Necmiye hanıman oğlu 16 

yatında Haydar bet gün evvel 
evinden çıkmıt bir daha avdet 
etmemiıtlr. 

Haydarın gaybubeti alleıinin 

enditeıini mucip olduğundan 

umum pollı merkezlerince. aran
ması için emir verilmlttlr. 

Haydarın bir kazaya duçar 
olduğu zannedilmektedir. 

lıtanbul 4 üncü icra memur
lufundan : Açık artırma ile 
paraya çevrilecek gayri men
kulün ne olduJu : Bir bap ha
nenin temamı. 

Gayri menkulün bulunduiu 
mevki, mahalleıl, sokası, nu
marası : Beyoğlu, Kamerhatun 
mahalleıl, Topcular ıokafında 

atik 3 cedit 7 numara. Takdir olu
nan kıymet: 7000 lira. 

Artırmanın yapılacafı, yer, 
gün, ıaat : lıtanbul 4: cü icra 
dairesinde 21/7/930 pazartesi 
ıaat 14 lla 16 ya kadar. 

1 - İıbu gayri menkulün 
artırma tartnameıl 17/7/930 ta· 
rlhlnden itibaren 929· US No. ile 
lıtanbul dördüncü fcra dairesi· 
nln muayyen numarasında her 
kesin göre bilmesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler, iıbu 
tartnameye ve929-148 lloıya numa
raslle memurfyetimlze müracaat 1 
etmelidir. 

2 - Artırmaya lttlrak için 
yukarıda yazılı kıymetin yilzd~ 

yedi teminat gösterilecektir. 

Sahife 511 

Son senelerin cihaiı 
bilançosu! .. 

Uzerinde oturduğumuz küre pek 
sağlam degil. Umumi bir iztirap 

dünyayı tehdit etmektedir 
Londra deniz silahları 

tahdit konferansı 
Mllletler ara11ndakl diff erans 

gittikçe açılıyordu ve açılıyor. 

Londra deniz slllhları tahdtt 
konferannna birdenbire bakılır-

Hiddistan hareketi 
Hlndlstanda bir müddetten

beri bir hareket var. Tuz ver· 
gtılnln ıebep gibi görüldOiü bu 
hadise ıudur : 

Seneler varkl, lnglliz iatlsma 
rı Hintlileri her hangi bir sebep 
den kııkırhyor. Ve bu mücade
le gidiyor. Bunu btlancomuzda 
icar hanebfne kaydetmefe im-

• kin varmı? 

sa bu ff p<1lıtlk mahiyette gibi 
görülilr. Bu itle uiraıan mü· 
rahhaılar da alakadar devletle
rin polltlkacılarıdı. Fakat bunu 
daha fazla ekonomik görmek 
realtye~e daha ziyade yaklaı

mak demektir. Amerika, İngil
tere, Japonya, Franıa, İtalya 
gibi bet büyOk denizci devlet 

1 
bu konferanıa lttlrak etti. 

Bu konferansın eıaıını ıınai 

rekabetin tahammül edilemez bir 
hale ıelmeıinde görme Udi r. 

Devrimizdeki her kenferans 
gibi diyebiliriz ki bu da toplandı 

ve doğddı. NeUcesi sadece po• 
litik olarek ortaya İtalya ve Fra
nsız rakabetlni koymak oldu. 

Görüyoruz ki, bu da bilanço
nun kir haneıtne geçmiyor. 

Gümrükler konferansı 
Son senelerin göze çarpan 

konferanslarından biri de ıüphe 
yok ki, beynelmilel ıOmrük ta
rifeleri Jçln toplanan konferanstır. 

Bu milli hudut çenberleri 
orasında hlmayelerln alakadar 
devletler tarafından çok ıenlt· 
letflmeslnden ileri geliyordu. Bu 
ıuretle lıtlhllk güçleılyordu. 

Beri in çiftçi kongresi 
Son sene içinde ilk defa ola

rak Berlinde bir çlftçı kongresi 
toplandı. Toprakta küçük mül
kiyet, büyük mülkiyet gibi, dev
let teklif alı gibi bir takım nok· 

talar üzerinde göriittü. Bunlar da 
bir çok noktalarda arzular orta
ya attılar. Bilanço da görüyorilz 
ki bunlarda tatmin edilmemlt 
olduiundan bir zararı tıaret edi
yorlar. 

Diğer konferanslar 
Umumi ıztırabı dindirmek için 

mütemadiyen 11lihat Konferanı
ları görQyoruz. 

Son senelerin vasfı bütün 
iılerl konferanı haatalıfına 
dökmek oldu. Bunun kabil olmı · 

yacağını biz de~fl realite göste· 
riyer. iu 11lahat konferanıları
nın da hiç bir meseleyi hallet
medlil anlatıldı. 

Netice 

t Bundan tüphe yok kt müstehlik 
ıtbl lstlhsalcti de müteeHlr olunca 
konferaıtan necat umanlar oldu. 

8 - Hakları 'tapu slcllile sa· 
bit olmayan ipotekli alacaklılar· 
la dtier alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 

ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ltbu llln tari· 
hinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müıbltelerlle birlikte me· 1 

muriyetlmize bildirmeleri icap eder 
Akıl halde hakları tapu siclllle 1 
sabit olmayanlar satıı bedellnln 1 

Fakat bu mümkün deflldt. 

Bu ıünün tartları buna mü
ıaade etmiyordu ve etmiyor. 

Çok açık olarak ıörüyoruzki 
bu da zarar haneıtndedlr. 

paylaımaaında harıç kalırlar. Umun1i işsizlik ve Ameri-
4 - Göıterilen günde artır- 1 k d db. J 

Biz ıöylece son senelerin ba
zı mühim haditelerlne tema• et
tik ve bilançomuzu bir tey yap
mak istedik. Yevmi bir gazetede 
ve iki makalede biz ancak bu 
kadar bahıedeblllrdik. Netice 
olarak görülüyorkl, üzerinde o· 
turduğumuz küremiz pek saglam 
değildir ve umumi bir hastalık 
bu günün dünyasını tehdit edi

K. A. 
maya iıtlrak edenler artırma 

1 a a te ır er yor. 
of( _ Bundan evvelki birinci 

yazımız 21 haziran tarihinde 
"Y arın,,da çıkm1ıtır. 

1 lnıtlterede iki mflyon, Alman· 
yada buna yakın, Amerikada 

tartoamesini okumuı ve lüzumlu 
malümatı almıf bunları temameo 
kabul etmif ad ve ltlbar olunur
lar. ÜıUinde bırakılan ıayrl men· 
kulün bedeli zamanında veril- 1 
mezse gayri menkul ikinci bir 

1 
artırma ile satılır ve bedel farkı 
ve mahrum kalınan yüzde beı 
faiz ve diler z.ararlar ayrıca 

hükme hacet kalmakıwn me
muriyetlmlzce alıcıdan tahsil 
olunur. Bet numaralı fıkradaki 

ıart tahakkuk etmek kaydlle 
Qç defa baiırıldıktan sonra gayri 
menkul en çok artıranın Qs
tünde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezse artırma geri bırakılıp 

alıcı taahhütlerinden kurtulur ve 
teminatta kalkar. 

6 - Artırmanın btrlnci ve ya 
ikinci olmasına ve gayri menkule 
teilluk eden kanuni hakka ve 
satıtın tarzına göre diler ıartlar. 
Artırma birinddlr. Müterakim 

verıt, belediye, evkaf rnıumu 

müıteriye aittir. 
Yazılan klr1ıtr hane yuka-

rıda ıöıterllen 28/7/130 ta· 
rlhlnde l.tanbul 4 üncü icra me
murluiu oda11nda ııbu llln ve 
a6ıtertlen artırma ıartnamesl 
.lalreıtnde ıatılacait ve tka-

lmetılhı meçul Ôjeni H. tebliı 
makamına kaim olmak iizere 
illn olunur. 

1 
altı milyon lııtz var. Dlger yer
lerde bu hastalıktan muztarip .•• ı 

Bu bu günün devletlerini 
dehıetli mütküllta sokmuı bu
lunuyor. Hatta tik zamanlar 
büyük muvaffaklyetler beklenen 
lnglllz amele partlıl devleti bu 
ıün nüfuzunu yarı yarıya kay
betmiıtlr. 

1 ~'\7 ~RIN,,IN l'AKVİI\11 
l Haziran 
1 Senel CUMARTESi Senet 
1 Resmiye 28 Hicriye 

1~ao ıa~ 
Namaz vakıtları 

Alafranaa 
•. d. 

Alaturka 
•. d • 

Hepimizin kulaiına baıtan 
bata mürffeb oldutu söylenen G6Det 4 , a 1 g,ünet 
Amerika hnkametl bu lıtlzllk Öyle 

12 
'
1 7 lktnledı 4

' 3 2 

karııaında tedbir almak mecbu- İkindi 16•18 8,83 
riyetlnde kalmııbr. Buluna bulu- Akıam 19•45 Akıam 12,00 

d Sa Yatsı 21,48 Yatsı 2,03 na varılan netice ıu ur : • 
nayl m(ieHeaelerlndeld ecnebi lmılk 2,11 imsak 6,26 

ameleyi çıkarmak ve peyderpey Saf er Ruzı Hızır ... 1

1 
yerine yerli ltcl yerleıtirmek. Bu 1 54 
da bllanconun sarsıntılı veJzararlı 

1 olan bir faslıdır. 1 
'-- r _ ™" .. 

:Emvali metrCıke müdürlü
ğünden: 

Galatada lsknpciiler caddP.ainde 1 _ 8 numaralı dnkkln fevkın· 
deki odada me•cut 20 •&nttmltk 9500 adet çekiçli ve 8500 adet 
alfabe markalı ve 6SO adet çimento karo markalı ve 28 adet 
beyu ve çiçekli Faynas markalarını havi çinilerin ao Haziran 980 

! 
tarihine mOsadif Pazarteıl ,Onii ıaat l 4 de toptan müzayedeleri 
tcra kıhuacaiından taliplerin yevm ve ıaatl muayyende emvali 

. metriake m6dürlyetlne milracaat etmeleri • J 



Sahife 6 YARIN 

" EFALJltf (PERODENJ Oksürc.i!<-~az hastaınd .rır.<:t D. ~~~~~~~~~ 

VEREMLlLERE, SIRACALILARA, IJZVIET 

, bell c!it .,.,..,. türlü a§rıli1re ke,.tet. 
ı:.;· 

.. ?OKTORLARA SORUNUZ 
- !AF fRh(AL.SIN _, VE KEHIK ZAY:FL.llU.ARINA. HAH/LE 

VE SÜ!, V,.~REN lf AD/Nl.ARA, f:jOCl/ICLA ... 
IUN BlJYUıVESINE, KEHIK KIRll(LIKLA 
RiNA. HA 'STAl/KOAN KALl<A/Vi.4RA. -

Wl!~ilL?J P.014PRİM~.KAŞE.TOZ VE aRANÖLE' 

ôünde 3 •dst yahot 3 l<11tı7< 
ocuk/CJriJ nısıF\ 

~mni~e~ sandığı müstak-:' BÜYÜK 
rızlerının nazarı Dikkatine= . 
Emniyet Sandığı Müdürıatnnden: 

Vadeleri hululünde tediyeyi deyn edilmemesinden dolayı bllmü
zayede ıatılan emvali gayri menkule borçlularına bir haftalık ıon bir 

ihbarname gönderileceğine dair ne Sandık nlzamnameatnde ne de 
yeni icra kanununda bir sarahat olmadığı gibi mütterller tarafından 
yüzde on zam için vuku bulacak müracaatlar da kabul edileceilne 

mütedair bir kayit olmadığı halde eıkf icra kanunundan mültebeı 

bir itiyat aaikaaile vukua gelen müracaatların iı'afına imkan olma· 
dığından alakadarların kat'i karar çekilmezden evvel borçlarını ö
demiı veya yenile mit bulunmaları lazım geldiği tlAn olunur. 

~···· .. ······~······~~·~····~ 3 M. NURi ve ŞERiKi E 
...._ Bilcümle Gümrük muamelatı ve nakliyat işleri ~ 
..., keınah sürat ve eınniyetJe ifa olunur. ~ 
~ MALI ve İDARi iŞLER DAHi TAKIP EDiLiR ~ 

PiYANGOSU 
(6) ıncı keşide 11 Temmuz 1930 

DADIR 

Büyük ikramiye 

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

«50•000», <t40, 000», «25,000», «10,000» liralık 

Büyük ikramiyeler vardır ... 
Hiç kazanmamıı Numaralara 11 30,, zar Ltra tMelli mGkafatı 

verilecektir. 

Biletler:. Bayilerden Teınınuzun yedinci ~ Adre~: Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 
~ Telefon: Beyoflu 4515 ~ günü akşamına kadar talep edilmelidir. 

~YYYYYYYYYY~YYYtYYYYYYYYYYYYYY~E ı· 
Müzayedeye vazolunan ! mya ı metruke 

müdürlüğünden: emlak 
Vakıf Akarlar müdürlüğünden: M 

1 - Yenlkapıda katip Kaıım mahalleıfnde orta ıokakta 16-32 
No. hane. 

2 - BeyoAlunda Kamerhatun maballealnde Kızılcık aokajında 
24 No. hane. 41 

Semti Mahallesi Sakalı No. ıı cinıi Seneviıi 
lstanbul Mercanağa TıAcılar 59 Dükklnl 68Ecrlmiıil 

" Süleymanlye Kemeraltı 24-22 " f36icar~ıabik 
,, Hatçeıultan Karabaı 58· 105 ,, 96 ecrtmlsil . 
,, Lalahayrettln Şengül hamamı 10-27 ,, 96icar11abık 

Üaküdar Bostancı Baldad caddeıl 498 " OG ecrlmlıll 
Balada evıafı muharrer emlakin bir ıene müddetle ve hüku-B - Ka~ımpaıada Camffkebfr maballednde Türabı baba ıoka-

~ında 5 No. dükkAn. 27 metçe talep vukuunda tahliye edilmek ıarUle icara raptedilmek 
~ - Çamlaca civarında Umranlye karyeılnde AlemdaAı cad- üzere 6-7· 930 tarihine müıadif pazar ıünü aaat U te müzayede-

desinde 68 No. fevkinde iki odalı dükkan. ı 24 leri mukarrerdir. Talip olanların yQzde 7 ,fi O teminat makbuzlarlle 
5 - Hocapaıa Karakl Hüaeyinçefebi Nöbethane 11 No. arsa. yevm ve saatı mezkurda lıtanbul milli emlak müdüriyetine 
6 - Hocapaıa İbnlkemal caddeılnde 45-43 No. arsa. 430 ,1 müracaatları. 

Müddeti müzayede: 18 Haziran 930 dan 9 Temmuz 930 çarfamba 1---------------------------
aünü. • ı S •t"' t• d • A 

Balade muharrer emlak klraye varılecefinden mözayedeye vazo- amsun VI aye 1 aımı 
lunmuttur. taliplerin yevmi ihale olan •on günün saat on dört bu- ) 
çoğuna kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ede- n .. . den . 
rek müzayedeye ittirak etmek üzere lıtanbul Evkaf müdürlüAünde e cumenın • 
vakıf akarlar müdürlüğüne milracaatlerı ilan olunur. j 
Evıaf ve müttemllata hakk1nda malumat almak isteyenler bu 1 

müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misli 
raporlarım görebilirler. 

+++~+ô+~··~+++++++++++++++++++ 
ı DOKTOR ~ 

t: AGOP YESSAYAN ! 1 

~ b : Langada camfterif ıokağmda No. 19 lu muayenehanesinde : 
~ı• hergün baıta kabul eder. ~ı• y y 

···········~······························ ............................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . ~ ... . . 
P. T. T. U. Müdüriyeti 

l - Bafra • ,ainop vilayeti hududu üzerinde O 1 000 kilometreden 

32 1 300 kilometreye kadar 59919 elli dokuz bin dokuz yilz on dokuz 

lira bedeli ketlfll tamiratı esaıiyeıl. 980 aeneai Temmuzunun onuncu 

perıembe günü saat 16 da ihale edilmek üzre kapah zarf uzulile mü· 

nakasaya konulmuttur. 

2 - Münakasaya iktidarı malialne ve hüınü haline itimat edilen

ler ve evsafı kanuniyeyl haiz olanlar ve inıaah devamı müddetince 

ya diplomalı mühendiı veyahut liyakat, kifayeti fennfyeıi nafıa bat 

mühendiıliAlnce muıaddak bir fen memuru lıUhdam edaceğini ve
saik le temin edenler dahil olabilirler. 

3 - Münakasaya dahil~ olmek lateyenler müzayede münakaıa ve 

ihalit kanununun 7 inci maddesinin fıkral ahfreılene tevfikan teminat 
itasma mecburdurlar. 

Levazim müdürlüğün<den: 4 - Münakasaya itUrak edecekler yevmi mezkurda ıaat 16 ya 

k • kadar teminat mektuplarını bir Zarf derununda ve mıkdar tenzilit-Seyyar poata nakliye memurlara için 150-180 ta ım maa kaı- 1 
ket elbtıe aleni münakasa uıulile mübayaa olunacaktır. 19 Temmuz laTmı aynı zarfın içinde ikinci bir kapala zarf derununda pullu ve 
930 tarihinde münakasaaı icra kıhnacak olan me~kO.rülmıktu elblae imzalı olarak tahlil ve eıa• zarfın üzerine münakaıaya dahil olduğu 
ve kaskete alt ıartnameyl almak için timdiden münakaıaya itllrak tı zikredilmek üzre ıahibi tarafından temhir edllmit bulunduğu halde 

için de mt zk(ir tarihe müıadif Cumare\eıl günü · saat a de Yeni imza mukabilinde nafıa bat mühendiıliiine teılfm eyleyeceklardir. 

Poıtanede mübayaat komilyonuna müracaatları. 6 - mfınakasaya konulan tamiratı esallyenln mukavelen•meai 

Veresiye 
lzmir terzihanesinde ıoP 

moda, ehven flatlarla, ıon 
derecede suhuletli ıeraitla 
erkek ve kadan koıtünıler 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
kartıaında No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL 

MUDAN\, A POS'fASI 

Nilüfer ve Asya 
vapurları Cumartesi, Pazarte•i, 
Sah, Perıembe günleri sabah 
saat dokuz buçukta KaraköY 
rıhtımından hareket ve erteıl 

günleri İatanbul'a avdet ederler, 
Serviı mükemmeldir. Aziınel 
ve avdet bileti alanlara yüzde 
yirmi beı tenzilat yapılar. 

Galata'da küçük rıhtım haP 
No 4-5 Telefon: Beyoğlu 913 • 

Doktor Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zührevi hastalıklar 

teda vlhanesi 

Cumadan mada her g(lıı 
ıaat 10-6 ya kadar hasta ka
bul edilir. 

Adres Ankara Caddessl N. 43 
Telefon lstanbul 3899 

fstanbul mahkemel asliye 3ücÜ 

hukuk dairesinden : Müddet Lut
fiye hanım turaf ından Hasan 
efendi aleyhine ikame olunan th· 
tar davasi tahkikatında müddei· 
aleyhin aelmemeılne binaen ha
kkmda gıyap kararı ittihaz ve 

iıbu giyabi kararının hukuk uıul 
muhakemeleri kanunun .t 05 ve 
4 08 zinci maddeleri mucibince 

muameleli olmak üzere tebliAine 
ve müddeHayh Hasan efen dinin 
hanei zevciyeti terk etmiı olma· 
sana ve bu cihet dahi esnayı tah· 
kikatta beyan iddia edilmiı ve 
vuku bulan talep üzerine müddei 
aleyhin bir ay zarfında evine 
dönmesi için ihtarname tebliline 
ve ilanen ihtarına karar verilmlf 
olduğu ilim olunur. 

', •HERKES ..... ' 

Gelip görebilir 

Bu kadar nefis rakı ••:••!+•:••:••!••!++:••!••: .. :••: .. !++)•: .. !••!++! .. !•~!••!••!•(••!••: .. :••)•!••>il ıartname ve evrakı ketfiyaıi münderacatına tttili. haııl eylemek üzre 
6 4!.+ Yapılamıyacaiına kani ol-•!• QSMANll BANKASI ~t iaUhdam edecekleri fen memuriyle birlikte müracaatla deruhte ede- mak için Pazarteıi günleri 
•:• ~~ cekleri için bilcümle teferruatıoa vukuf haııl ettikten ıonra münde- saat 14 : 16 araıında bizzat 

•i• SEJ~l\lA ·yESİ 10,000,000 İngiliz İ~ası ~: racatını kabul ve taıtik etmlt addü itibar olunacaklarından bedeli ~fabrikamızı gelip ıörilnüz ..... i lstanbul açenteliğl - Telefon: lstanbul 1948 . i ı1
1 - ihale ntkül ederlerse te~ınat akçesi ~apt ve Irat kayt olunur. 

1

r "'Oktor A. kUtı•el 
•;~ Beyoğlu dairesi - Teı, fon Beyoğlu 1303 •,,,• 6 - Encümeni vllaye! ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır. L.I 
~.• Senedat ve pollça mukablltnae muayyen ve vadeli veya (• J d 
•~.. + 7 - Münakasa mukavele ve evraln k-~ye ıuretlerlle lıtanbl vll;e.- · Muayenehane ve te avU elektrlki "' hesabı cari suretile avanılar, Poltça ve iıkontoıu. -•0 a. 
+!+ •!• 1 

.veU nafıa bat mühendlıliilne lual kılınmıttır. ! laboratuvara. Karaköy topçular i. Türkiye cümhurlyetlnin basi~.ıca ıehirlerine ve memalikl .. ~. '1 caddeai 34 
1 ecnebiyeye ıenedat, çek, itibar ınektuplara ve telgraf : 8 ~ Talip olanlarm daha ziyad.- tafıtlit almak lıteyenlerln vilayet =====--==~~~~::""'!:~~~ 
v 1 l ~ •• , --
.,. emirname eri lrsa atı. •) ve lıtanbul vlllyetl nafıa baı mDhendiılillne mOracaat eylemeleri ' Mee'ul Müdilrü:Süleyman Tevfik 

Iİ•>•:••!~•:•~(••! .. !•( .. )+)•!..,•~X••)•!•~a++>+C•-tt'>ll tlln olunur. .. 


