
2 ~lart 1980 

*-----------~--, İDAREHANE FIA.TI 
lstanbu) Ankara Caddesi 

Telgraf : lstanbul YARIN 
Telefon : c 4243 

5 
l(urus 

• 

PAZA& 
Yıl: 1 

FİATI 

5 
f(uruş 

Nun1ara: 79 

ABONE: 
Dahil için seneliği 1400 

Hariç memleketlere 2700 

llaıı tarifeye tabidir :-.. ________ , 
«Arif Oruç> Beyin mes'uliyetl altında her(iln çıkar 

Sabık Efgan kıralı 
Han Ankaradan 

Emanullah 
avdet etli 

, _______ _...,, 
Bayram f 

Sadullah beyi beyanatına bir 
mütehassıs cevap veriyor! VE 1 

j - ................. ---
stanbul ':~Ji n1uavini Fazli bey j~e _rol!s .111üdürü 

Şerıf B. tarafından istikbal .. edıln1ıştır 
"V arın,, 

Fevkalade bir hadise ve kud
retimiz hartclnde bir arızadan 
dolayı büyük bir felakef aeçtr
mf ıtir. Her aün biraz daha 
bütün ku••ellmlzle can ver
mek istediğimiz "Yarm,,ın e
seflerle söyliyeUın kt dün aece 
sahif eıi dökühnüıtür. Her dü
ıündüğünü dilinin döndüğü 

kadar söyliyen Ye bütün r.ıa

nasız rekabetlerle mücadele 
etmek lstiyen bu aa:&ete kısa 
hayatı içinde Lunu da eördü. 
Fal<at hayat elenilen yol çok 

'idaredeki aczi tc'vil ve~:isir• kabiliyetini kaybctmi' 

lan Sadullah beyin nıübhcm kelin1elerden yardım 
bckknıesi hayreti nıucip hallerdendir I ,,_. --

\ Bir Bahriye mütaha11ııı Sa.dul- \ ne suretle tefsir bbyura bil~yorlar 
l lah beyin idar~sizllklerlne dair fl1 ve ıahıı fnfallerin eseri olan bu 

Geçen rün Ankaraya gitmiı kralı büyük bir kıyam tehdidi 
olan ıabık Efaan kralı Emanullah altında bulunuyor. 
Han eYelkl acın ekspresle Anka- Heyber geçıdinin ıimalndeki 
radan hareket eylemif ve dün Is- pek sarp ve kezalik daglardn ya-
tanbula gelmittlr. ıayan Şinasi kabileleri Nadir 

lıtanbul vali muavini Fazlı hana kartı ayaklanmıı ve kral
beyle polis müdürü Şerif B. tara- Llıktan çekilmesini talep etmekte 
fından istikbalden Emanullah bulunmu!lur. 
Han bir pollı müf rezeıl tarafın- Afganlıtanın en kuvvetli ve 
dan ıelamlanmııtı. cengaver aıkertilf teıktt eden bu 

Emanullah han dogru Perapa- kabilelerde mükemmel müsallah 
laı oteline gllmlıtir. Mütarüntleyh kırk bin muharip vardır. Kalpleri 
evvelcede yazmıı oldugumuz gibi katı olup ellerine düıene kat'iy
tehrlmlzde bir kaç gün kaldıktan en nıerhamet etmezler. Karııla
ıonra Romanya.ya gidecek ve ora- rına çıkan her hanği bir musa
da kendisine intizar eden Sürey- llah kuvveti boznıağa kafi ha-
Ya b l 1 f d rbt kuvvetleri vardır. 
1 

anım a at eıl e ra •na mü-
akı olacaktır. Son ıayan mücadelelerinin 

Emanullah han ltalyaya git- icabeylebtii büyi,ik masarif dola-
~!kten ıonra naııl bir hattı hare- y111le elinde mevcut paranın tü-
&et taktbedeceıt meçhul bulun- kenmek üzre bulunmaaından Na-
baaktadır. dir han verği ve rüıumt emiriye-

Af ganistan vine kaynavor yi toplamak mecburiyetinde kal-
.; ~ mıt ve bunda tazyik ve tiddet 

PttaYerden yazıliyor: 
göıterecek bir çıkmaza diitmüı-

Verıl ve rüıumun tahsilinde t" ur. 
aösterllen tiddetten yagmagarli- Vergi tahsilatı için çıkarılan 
ıtn, kaballln yekdigerlni nehip k Şi k 

aı e. nvarl abllelerfne hücum 
Ye ıaretln meninden dolayı kaba- etmiıler ve Kabilde bunları bü-
ll araıında hoınutauzlık batgös- yük hasarata duçar ederek üç 
termıı olduaundan veni Afgan 1 kerre ıerl püskürtmüılerdir. 

----~~~~--,~~w-- --~~-

Yunanistan a 340 milyo~rah
milik eşya ihraç etmişiz ! 

mütalaıtda bulnuyor: 
Seyrisefain müdürü umumisi 

Sadullah beyin dünkü Cumhuriyet 
gazetesinde yine bnzı beyanata 

• garibesi i"ltitar etli' evvela bir 
sene yeni vapur :nt bayaasının 
henüz mutasavvur olma.dı~ını 
ifade eden mumaileyh gazetelerin 
bihakkin ıeyrfAefer etn esi tavsi
yesinde bulundukları Avrupa li
manları içinde bu if para itidir 
bahanesini sel"detme«i unutmn
yorlar. Sadullah hey fyi b llmell
clirlerkl Seyrlsef alnin buğün Av
rupa seferi açabflmell bir para 
meselesi değil bir ihtisas ve idare 

~ dikenli ! .. . Bu itibarla bazar. 
insanlar böyle kazalar ıeçirdl
ğt gibi baznn da tesadüflere 
eslr oluyor. Uzun ve aidah 
ıöz söylemek ittemtyoruz. Kı
sa ve küçük bir .aamanda ıös
terdiğl miz dürüıtüye karilerl
mizin bu kusurumuz:a bahıede· ı meselesidir. 
ceğlnden emin bulunuyoruz. 
Ayni zamanda sermaye deAıl 
yalnız ıay adamı olduiumuz 
için B~yramda iki rün çıkmı
yacağımızı da. bildirmek iste
riz. Çüuku mütemadi bir ıayın 
bize de iki &ün fınat vermeıi· 

nl insani bir hak tanıyoruz. 

zınirUlerin 
muhabbeti .... ...., ... -

Gazi Hz. hak~kında gös-
terilen nuıhabbett(' ll 

n1en1nun 
lzmir, 29 (Hususi) 

Gazi hazretleri bu gün öile
den ıonra dahiliye vektlt Şükril 
k~ya beyle ıehir dahtHnde bir 
tenezzüh yapmıılardır • 

Gazi Hz. lzmfrlllerin hakkın
da gösterdikleri ıamtmtyet ve 
muhabbetten fevkalade memnun 
olunmaktadırlar • 

Şükrü _ _,~~-raç B. 
Ankara 29 ( Huıuıl) 

Maliye vekili saraç oflu Şük
rü 8. bayramda yapacağı be
yanatta bilhassa son zamanlar 
da çok bozuk olan ve ıalahına 
çalııılaıı vaziyet1 maliyemize te
mas edecektir. Bu beyanat bb· 
çok Hakikatları ihtiva edecektir. 
Vekil 8. ıımdiden beyanatını 
ihzara baılamııtır • 

Buınn Avrupa limanlarına 
seferi olmayan Seyrfıefafn ida
resi kamu edlyorki A Yrupa 
limanları mevzubahı olunca para 
dan yani zarardan bahı ediliyor· 

idarenin halen elindeki vesait 
hem bulutu mevcude mQnakalA
tını temine ve hemde bir Avrupa 
seferi teılıine maazlyade kafidir. 

Bunun için ıeyrlıef eri ihtiyaca 
ıöre taozını edebilecek ıbttaaıla 
dahilde dtfer meılektaıı vapur· 
cularla rekabet hırıı ve hevesine 
veda etmek klff dır. 

Memleketin umumi ihtiyaç
ları nazarı itibara alınarak bAzı 
küçük Umanlara seyri ıef alnin 
uğramaıının zararını beyanatla
ndda unutmayan Sadullah beyin 
seyri ıefaine tahmil edilen bu 
hizmete mukabil memleketin ida
reye _.evahtlt milteca vire kılarız 
romorkör imtiyazatı gibi yedi 
yüz bin liralık btr varidat men
baıda vermiı oldufunu beyanat
larında için zlkretmiyd?"lar. Aca
ba bu ufak iskelelere uframanın 

bu lmtlvazatlı varidatın 
zararı 1 · ? 
b te biri kadar tutarım 

ef Sadullah beyin idaresini bin-

i lira zarara ıokan ve eseri 
erce 1 d ·11· marifetleri bil u an mı ı vapur-

1 açtı~ı rekabeti tevil hu· ru ara a h 
d k i ifadeleri ıayanı ay• 

suıun a 
retUr. l 

929 bütçeıinde üç aef er .. o an 

d Ya hattının dörduncu bir mu an 
f t daha ilazeıl idareye kaça 

se er b b 
mal olmuıtur. Sadullah ey un~ 

zararın hesabmı ne suretle •ere
ceklerdir. 

Kara deniz - Mersin - Ayvalık 
hududunda mllli va puriara karıı 
takip ettiği tenzilatlı tarifeyi 
acaba neden idarenin yalnız se
fer yaptığı iskeleler müvarida
tından k11kanıyor ve bunun ma
nası nedir? Kcmisyoncuları va11-
tcsile Seyri scfalni isteriz diye 
r.ıazbata toplatmak haııusunda ki 
gayretlerinin saiki nedir?. 

lskenderona uframak veıile
ıile kar ve zarar mukay~ıesl 
yapmağı unutmayan Sadullah 
bey bunu bil'umum hudud için 
dilıOnmek zahmetini derlı buyur-
maaalardı za va Ilı idare bu alinkil 
mala perlıanlıfa. düımüt olmazdı 
aczi ldrresl tevil ye tehir kabi
llyellni gı.yıp etmlı bir !derecede 
bulunan Sadnllah beyin el' an 
kendini mGdaf aa etmek i çln 
milphem kellmrlerden lıllaneye 
kalkıımak tatemeıi kadal' hayret 
ve cüretle tf ade oluna bilecek 
bir Yaka tasavvur etmlyorus. 

~-

Yetişir artık 
~~(·-

yunanlılar hüsnü niyeti-
mizi ihlal ediyorlar !.. . 

Ankara 29 (A.A) 
Yunan ıefiri M. Fokoı bugiin 

hariciye Yekfli ile görüıecektlr 
M. Fokoı yeni talimatı hamil

dir. Aldıfım mal6mata nazaran 
son müzakerelerden de bir ıey 
çıkmayacaktır. 

Yunanlıların slyaıl oyunla 
yapmakta olduğu temamile an
latılmaktadır. 

Bu müzakerelerden mQtevellit 
siyasi muvaffakıyetler dofru da 
dofruya Yuanlılara aittir. Türk 
hüktimetinin azami hüınü niyet 
ini, ve f edakarlıfını ıhl&I eden ~ 
Yunad ricalinin ıon mıktarı 

nanrl~ı ıon olarakı,bir defa da
ha vekiller hey' etinden müzake
re edilecektir. 

Buna 1!1ukabil yunanlılar bize (14) n1iJyon drahrni 
kıyn1etınde mal göndernıişlerdi. yunan ihraç ts-

yasının en n1ühinınıi tütündür. ') 

Bu beyanat mali no"ktaf 
zardan ehemnıiyeti haizdir. 

Ahlaksızhk 
na- ~Bayram karikatörü Atlı karınca 

DGnkü ntıabamızda Yunan 
hGkömeUnin Tütün itlerin ... ver- ı 
dili ehemmiyetten bahsetmıı ve ı 
en nihayet (M111ra) giden Yunan 
Hariciye nazırının (M111r) kıralı- ! 

r Dl Yunan lata na davet ettiğini ve 
bunda da muvaffak olduğunu 
Yazmııtık. 

Son posta ile gelen yunan 
ıazetelerl bu Tülün ıtılerinden 

behsederken 1929 senesindeki 
Yunan ithalat ve ihracatından 
bahsetrnektedirler. 

Bu ıazetelerln verdiği malu
ınata göre Yunaniltanın geçen 
seneki lthalAtı ( l 3,272 000) drah-
mi tutrnakt d ' y a ır · Buna mukabil 
lllıllnlstandan ecnebi memle .. 

etlere •atılan ınal da, (7) mil· 

yar drahmiye balat olmaktad 
ır. 

Türkiyeden Yunanistana (340) 

milyon drahmilik mal satılm lf, 
Yunaniıtandan de Türktyeye an-
cag (14) Milyon drahmi kıyme
tinde mal ihraç edilebilmiıtır. 

yapılan is ta listildere göre 
Yunnnlstanın en çok mal saltı~: 
memleltel Almanyadır. ikinci 
derece de İtalya gelmektedir. 

Yunan gnzeteleri Yunanista-
nm ~n ziyade ihracat l . , " esyn~ı o a-
rak harıce r utün kuru .. ~ 

' UZlırn, 

şarap, incir ve zeylin sattı~ını 
kaydetmektedirler. 

Şimdi Yununlılar en ziyade 
Tütüne ehemmiyet vermekte ve 
bu itibarla (Mısır) kıralım davet 
etmektedirler. 

I • 

_ •• p.ü>i<-

1<4 uhuşla hüklınıet şiddetle 
n1ücadele edecek 

Ankara, 29 (Husust) 
Fuhuıla fuhıu mucip hareket 

neıriyatla, 1ıddetlt bir ıekilde 
mücadele etmek için dahiliye ve
hiletlne IAzımaa yapmnğa ve bO-

1 tün kanuni salahiyetlerini istima-
le baılamıştır. l 

Ahlaki düstur ne kaidelere 
muhnlefet edeceklerin görecek
leri cezalar da ağır ve vahimdir. 
Cümhuriyet devri nezaket devrl 
demektir. Nezaketten anlanmı
ynnlara nezaket ve ahlakiyat 
ö~retilecektir. • ······································-····-········ Bayram naınazı 

-··~..__ 1 Sa"l Dakika 
Ezani ı 09 Dünya bir 

- •• v.aı•a•li-·7---· •0•
9 -••~ .... l döndürecek ! 

<lönnıe dolaptır. Ya döneceksin ya 
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LFyran1 
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Bu gün Bayramdır. Gerçi bi
zim gibi sıkınb çekmi§, zalf 
ve kanburu çıkmıı cırtile çok ağ•r 
yükler taıımhğa mecbur olmuı 
bir millet için, bayramdan bah
setmek biraz manasızdı dnha 
doğrusu kendini, benlilini tanı

yıp bllenler için biraz alırdı. 

Bu güün idrak ettt§tmtz bay
ramı yoksuz vatandaılara tebrik 
etmeye agzımız ve dilimiz var
mıyor. Yalnız bayram vesilesi le 
Türk milletine sadet ve selamet
ler temennt etmekte kendimizde 
bir kudret bulabiliyoruz. 

Btzlu. azım ve metanetimiz 
He seciyemiz, bundan ıonra daha 
pek çok bayramlar görmeye,daha 
pek ağır vazlyellere katlanmaya 
yetecek artacak §ekildedir. 

Bayramı kutlularken, memle
ketin bizden beklemekle old'1ğu 

metaneti takdir etmek lazımdır. 

Bütün bir düıman dünyaya karıı 
mücadele ediyor, 11kıntı çekiyor, 
ıztıraplar içinde kıvranıyoruz.La
kin bütün bu ıeyler, gelip geçi el 
dır.Bir gün Türkün kaya glbJ çe
tin azami ıu fakir yurtta da sa
adet güneıi doğduğunu gosterecek 
ve ispat edecektir. 

Naııl ki, kendimizi yabancı 

ellerin tasallutünden kurtardıksa, 
bJr gün f akr, zaruret ve bilha11a 
meskenete de galebe çalmak 
mukkdder olacaktır. 

Türk milleti en 11kınblı za

manda, kendisine karanlık vata
nı aydınlatan (Gazi)den ümidini 
kesmemelidir. Bu yoksul Bayra
ma boynu bükük ıtrerken, 

aydmhğa bakmak fstJyen ümitle
rini gene ona, (Gazi)ye baila
mahdır • Muhakkak memle
ket çok aydın bir sabaha kavuıa

caktır. 

Bayramınız mübarek olsun! 

ARiF ORUÇ 

Bir taı\ rruz 
Silivride Softa oğlu 67 yaı

larında Süleyman, gece • na
mazından döndüğü zaman ev
velce evine saklanan meçhul bir 
ıahun taarruzunu maruz kalmıı
tır. Bu meçhul olan ihtiyar a
damcağızı 3 yerinden aflr suret
te cerhederek firar eylemfıtir. 

Teklbat yakılmaktadır. 

Şarbon hastalığı fazla nu? 
Şarbon hastalıiının çoialdığı 

hakkındaki neıriyat emanetçe 
tekı.ip edilmektedir. Şarbon has
talıklı hayvanlar imha edilmek

tedir. 

200 çocuğa elbise 
Bayram münasebetiyle Hima

)'ei etfal süt damlası 200 çocuğa 
elbiae vermitlir. 

Tr ştitha ne 
Çok zaman evel ~ehrfmizde 

hır \epithane lntasına..karar ve
rilrnıı, hatta Avrupaya makine
leri 'bl\e -ıiparıı edllmtıtt. O za-

mandan bert teıtıthane için hail 
bir ..-na bulqnamamqtaı. Siparıı 
olunan makineler de· öylece dur
maktadır. 

Şehir yolları 
Emanet 930 bütçeılne tohır 

yollarını tamir Ye tecdiden lnıa 
etmek için mühim mıktarda tah-

sisat koyacaktır. Büyilk -cadde
lerden en mühimleri asfalt ve 

ikinci derecedekiler ile ziftli ola

rak yapılacaktır. 

İspanyada 
·•ir<>"i-<-

K rahn vaziveti ., 
Londra 1 (A.A.) 

Madritten Dail Mail'e bildiri
yor: 

!spanya kralının ıon derece 
nazik ve müıkül bir mevkide bu
lunduğuna artık ıiiphe kalmamıs

tır. Yakında toplanacak olan yeni 1 

parlamentonun küıadmda kral 
açma nutkunu Irat edebilecek mi-4 

dır ? Ozamana kadar tacını mu
hafaza edebilecek midir? Bu su
aller bütün İspanyolların ağzında 
dolaııyor. Şu bir kaç gün içinde 
muhim vekayie intizar olunmak
tadır. 

Rusyanın ihracatı artnuş 
Moskova, 28 ( A.A) 

Ankara Sofyet ıefareUnln sa
bık ticaret müme11ili M. Suksovt 
Türkiye Sofyet ticaretinin ileri
deki imkanları hakkında devlet 
sanayi kongresi meclisine tevdi 
ettiği rapora nazaran Rusyanın 

Türkiyeye ihracatı ıon üç sene 
zarfında iki miıli artmııtır. 1928 
1929 senesi zarfında Türklyeye 
10 milyo 59 bin dolarlık ihracat 
yapılmııtır. İhracat emtiasını 
haılıca sanayi mamulatı ve yarım 
mamulat teıkll etmektedir. 

Halbuki harpten evvel Türkl
yeye zirai mahsulAt ihraç edil
mekte idi. Rusya henuz fkf mil
yon dolarlık plana dahil ihracat
ta bulunmamııtır. M. Sukıovf 
Türkiyeye muayyen fabrikaların 
mallarını sevketmek lazım geldi
ğini söylemiıtir. 

Kömür işleri 
Londra 1 (A.B) 

M. Lfoyd George kömür hak-
kındaki kanunun layıhasının 2 7 
Şubatta avam kamarasında mü
zakeresi, tenkidi ve kabulü esna
aında liberal f ırkeaınm Jkiye ay
rılmıf gibi bir vaziyet almıı ol
maımdan dolayı 4 Martta lıbaral 
fırkası reisliğinden çekilmek ni
yetinde olduğuca dair liberal ga
zetelerden birinde çıkan beyana
tı hakkmda sorulan bir ıüale ıu 

cevabı vermitlir: - Bugüne:kkdar 
hiç bir kimseye bu yolda beya
natta bulunmadım. Bundan baş
ka bv kabilden beyanatta bulun
mak salahiyetini de haiz değilim. 

Radikal sosvalistJer 
" 

Parla, 1 ( A. A ) 
M. Tardleu bu ıabah M. Brf

and ile uzun müddet görüımüıtür 
Baz11mahafilde temin edildiğine 
göre M. Briand radil<al sosyalist
lerin mukavemetini yenmek için 
3 ay..zarfmôa muayyen bir prog
ramın tatotkını temin makıadile 
hır mütareke kabinesi teıkiline 
taraftar görünmÜf tür. Bu mah
dut program bütçenin kabulü, 
muallek bulunan beynelmilel 
mes' elelerin teıvlyeıi, bahrt kon
ferans Jle gümrük mütarekesi 

: konferansının bir neticeye bağ
lanması, Lahey ihtilaflarının ta
sdikı ve Y oung plAnının tatbikı 
.gibi maddelerJ havi olacaktır. 

Bu haberin ölrenilmesl üzeri
ne M. Herriot radikal sosyalist 
grubunu derhal toplanmağa davet 
etmlttir. Grua akdetUli içtimada 
M. Tardleunno bu teklifini red
detmiıtlr. 

YARIN 

(JI• ~ · ı a·; ·r ~·. a. 
..P . 

• ı' cı 'f .. t " İlllt lllU 1 "' l l.C L.Zl!I ._ 

Londra 1 ~J\·~ 
Nevyork'tan Dnil Maile 

d iriliyor: ~ 
Buğday fiyatının daha zlY' b' 

tenezzülün1' mani olmak ..,. 
tlıle 

suretle çiftçilere yardım e aftı 

Hüseyin 1Rakıb B. Yeni bir idare 
üzre Amerika hükümetl son h clı1 
zarfında elli milyon kilo bul 
eatın almııtır. 

->~<·-

Ankara da sivi-ısi temas-., 
Iarına dcvaın ediyor.!.. 

Ankara, 20 (Husuai) 
Moskova ~ ıefirfmfz Hi.;seyfn 

Ragıp B · tehrimize geldi. Dost· 
tarafından karıılandı Hüıeytn 
B. Türk - Rus münasebeti ılyasi
yeıi hakkında izahat verüp ye
ni talimat alacaktı. 

Ragip beyin bu temasları hu
susi ve siyasi ehemmiyeti haizdir. 

" Ankara, 29 (Hususi) 
Kutahya - Balıkesir kattında 

Tavşanlıdan Değirmensaç istas
yonuna kadar olan ferflyat bit
nılttlr · Değirınenıaç istasyonu da 
on bir martta unıuma açılacaktır. 

Türk- Rus 
Ticart t n1uahe<lesinin 
nıüzakeresi yakındır!. 

Ankara 29 (Hususi) 
Türk Rus nıuahedeslnln mü

zakeresine Yakında (baılanacak
tır · müzakere edilecek olan bu 
muadeıl Türk - Ruı munasahatı 
iktlsaC:liyeslnl tanzim edecektir. 

intihap başladı 
Budapeıte ı (A.A.) 

Amiral Horty'nln naibi hükil
met intihap edlldlii günü 1 O un
cu yıl dönünıQnil teı'lt için hazır
lanad ıekiller dün baılamııbr. 

Amiral Hoyt bu münasebet
le orduya hitaben bfr beyanname 
neıredecektf r. 

iki tin: n çarpıştı 
Brüksel 1 ( A.A ) 

Brükselden gelen bir tren yol
da A11che den gelen baıka bir 
trene çarpıııııtu·. 8 kiti yaralan
mııtır. 

Tadil teklifi 
Cenevre, ı (A.A.) 

Akvam ceıniyetl ve Kellog mı
ıaklarının telifi ınes'eleılnl tetkik 
ile uğraıan komisyon .hakeme mü
racaat usulünün ınecburi bir ma
hiyeti haiz olnıası hakkında Fran
sa nıurahhası taraf mdan \Terilen 
tadil takrirlni kabul elmittir. 

DarüJfünunların nün1ayişi 
Madrit l (A.A •) 

Darülfünun talebesi bir nüma
Yİf yapılması üzerine ceneral 
Berenguer ıiyal'İ mahiyette pro
pağandaların tahdidi için bazı 
tedbirler alınnıasma büyük bir 
lüzunıigörüldüiünü ıövlemlttir. 

Köınür istihsali 
Londra l (A.A) 

1929-da fngiliz madenlerin
den ı 928-den 20 milyon ton faz· 
la kömür çikartılmıotır. 

~~ Sadakaifıtır ..... !Z:f 

sznz -Ala Evaat Edna 

Kı· Kı. K. 

Buğdaydan 29 23 20 

1 
Arpadan 82 26 21 
Hurmadan 260 130 87 
Üzümden iSO 130 78 ,_ ~ 
~~~ ~ey;v-ç~"' . ~~ 

~:ı ZEKAT VE FİTREYi ~ 
~ 1~1\ ''YAI~E ~ ~ J ~ 

~~~~~~ri 

-·~M;drıt 1 (A.A) l~on1ünistler >l 
Hükümet, ecnebi memleket- Londra 1 (~· 

lerfn siyasi müme11illerine lspan- Amerika komünistleri tar.t; 
yaya ait haberleri tebliğ ile mü- dan gelecek perıembe günİİ ~ 
kellef bir idare teıkiline karar bütün Amerikada nüın•~ 
vermiıtır. Bu tdbirden maksat hazırlanmakta olduğu ha ,i 
müme11llleri kendi memleketle- alan Nevyork Polisi derhal t ( 
r1nde ispanya hakkında çıkan birler almıttir. Ayni günd•}. 
haberlerin tesiri altında kalma- rupada da tezahurler tertibi -' 
malarını temin etmekten ibarettir. tasa vver o}duğu anlaıılmııtıt• 

Hükumetin ıu sırada intiha- Sivcır1 cilveler 
bat yapılmasını münasib görme- "' J. ~ 
dili zannolunmaktadır. Propa- Parfs 1 ( 'ı 
ganda mali:sadile tertip edilen M~b'usan meclisindeki 1' 
içtimalardan nutuk söylenmesi kal sasyaliıt hrubu M. Tardie'. 
menedilmiıttr. Sansürün de faa- nun fırkalar arasında bir "dl~ 
llyet ve salahiyet sahası biraz reke kabine 11 si teıktll ha~ 
daha gentıletllerek fpka edilece- daki teklifini reddetmiıtfr. J 

ği muhtemel addediliyor. Deniz altında bir tülle 
Tesviye sureti Eondra ı (J.·: 

Yeni Delhi 1 (A,A.) Manı denizi altından bir 
Greatindf an Peninsular demir l ı k-'-1

" ne lnıasi meı elesinln tel.-~ 
yollar kumpanyası iıcilerlnfn ilan memur iktısadi komite kı.ıı, 
ettiklerl,grev bir tesviye suretine aldığı raporu M. Mac Doııal 
_b:ğlamııtır. ~ _ _vermiıtfr. ~ 

ıranda içtimai iktisadi ve dirıi 
vaziyetlere dair bir hulasa 

' l~cktaşilik şiilik tef rikanuzı ta ki bedenlerin hu gfıll~~ 
\ Iranı anJayabiınleleri İçin ilnıi tetkikler! 

Dünkü nüshamızın devamı sının tenezzülü :için (Bankı ~ 
Üç senedenberidir lranm, Av- d~nilen bu ingllfz banka•• -

rupad~m elektirik, telefon, otomo- durlü hilelel'e müracaat etJllll,ııf 
bil, kamyon ne ıon senelerde de İran parası niçin yükseirııi I 
tlnıandifer livazırnat ının ithali Harbi umumiden ıonra 1~•_.ıı 
para11ndan mühim bir kısmının para11 harpten evveline nltb'. 
a vrupaya gitmesine sebebiyet yüzde yirmi artmıı ve muha~ 

Harbi umumiden evvel, bet- den e_;vel bir ingiliz lira11 be:,,. 
buçuk tümen bir İngiliz lli1'ası iken çuk tu~en olduğu halde iki ıJ 
üç sene evvel bir İngiliz lirası J ~vv~l do~t ~uçuk tümen bir 
dörtbuçuk tümene inmiftl. lız ı.1ra11 ıdı. ~ 

Üç senedenberi, vasi sürette Iran parasının yükselaıe I 
levazımatın ithali sebebile İran sebep, bir taraftan ihracatın '(1 

parası yavaı, yavaı tenezzül ede- luğu, diğer taraftan d& lraJ' I 
rek 1930 senesi iptidalarında,bir lngiliz gaz madenlerindeki la' il' 
1 ·ıı ı lattan frana alt hiueyl. ele" ngı z irası altı tümen yükselmiı- ' J 
Ur. Bu yükseliı harbi umumiden i~i seneden beri almıyarak i ,1 
evvele nlsbetle yüzde on ve üç lız bankalarına vazetmiıti· s~ 
1 1 en mühim sebeplerden biri ft 14 
ene evve ine ni&betle yüzde yir- I"" 
i it k ı Avrupaya borçlu bulunmaJJJ•1 ı 

nı a ı mı tarında ran Parasının u 

kıymetinin eksilmesi demetkir. En111iyet:Evvelce ıranda,,,,,-_; 
Paranın böyle döımesl ıebebile pek tehlikeli oldufu halde b&JIİ 
lranda büyük heyecn ha11l olmuı memlekette bir tek eıkıya 1' ı, 
ecnebiden :gelen levazımatın madığı gibi, her tarafta da ,Ol 
Önüne geçilmesine hatta ıi- atle mahkemeler açılmaktad•';.., 
mendüfer tesisatının §imdilik te- 16 - Kahvehane ve g,P' 

birine dair hükumetten lıararlar hayatı: , 
isteniyordu. Esasen İran gibi ara- lranda kahvehaneler, bi~ 
zlse vasi ve sekenesi az bir mem- neler ve meyhaneler gibi ~~, 
lekette ıümendifercilik çok yan- açılmamıı gibidir köylerde dt'' 
lıı bir tedbirdir. Bu gibi nıemle- vehane bile bulmak kabil d pt 
k~tlerde ıümendlf erin varidaı dir. Ancak on bin ve daha fı,( 
masarifini güçlükle kapayacağı nüfusu havi ıehirlerde, 1'•b ~ 
söylenmektedir. ler vanada bunlara de"~, 

İran gibi ehalf si az ve büyük edenler aıaiı tabakadan •al11 
h' 

memlekette kamyonlarla nakli- t f h b 1 JıY 
yat daha doğru olsa gerektir. 
lran parasının düımeılne ikinci 
\1e daha muhım sebepte lranda 
bulunan fnzillz bankalarının o
yunlarıdır. 

Iranın, son senelerde ıtmal 

tarafları mühayıalarını temamile 
inglltz olmıyan memleketten yap
maları ve cenup kıamımn da öy
le nıühim mal almaması sebe
blle, ingtliz ticaret aleminin hid
deti celbedllmııtt. Buna ilave ola-
rak İranda milli bankaların tesisi 
de inaıillz bankaımı tamanıile 
lğzap etmlf ve memleketin para-

zzeii ne fı sa i l adam ar 
velere gitmez. 

Maarif itleri : J( 

ı ~e 
randa. eskiden mahalle •1'•'~ 

teplerinde tedrisat yapıtırd•·· te,J' 
sene evvel maarif ıdare•1 1' gtbl 
edflmit sede maarif 1 ılerl Y0 

...... ( 
d retP" 

idi harbi umumi ıonlarıll a dl o-
mekteplerde talebenin ade 
bini geçmezdi. ıet 

b ıye 
Bir sene evvelki f •il 0tl' 

on ıenedenberl maarif faalff 11( 

R i J11 
ni rıöstermelctedlr. eım iJl' 
teplerde talebenin adedi 150 

ne yükselmlıtlr. 
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f\1illi reassüran ın 
Yet veren aM r1a~ n 

~· :: ~4' 
Dünkü nuııhadan devam) 

Mük rrer sigorta muhtelif de- j etmezler:: de sene nihayetinde 
rece ve ıekillerde yapılır birincisi elcle ettikleri kararlardan Milli 
(Parti fiks) dır. Parti fi lt: s yapı Reu:ısüransa yüzde ı o ıür Jcomiı-
lan itlerin cümlesine muayyc~ yon verirler. 
bir nispette ve mecburi bir suret- Bunun için yapılmıf olan cet-
te lttlrakl lcabettiren kısımdır. vel mucibince karlar çoğaldıkça 

fldncfıl ( Parti ekıedan ) komisyonlar d• yükselir. 
dır· Partl ekıedan d~ iki nevidir Milli Reaaaüranı harik itlerini 
birisi (Obltaatoire) yani mecburi yarısını meçburi bir ıurette Tnr-
diğert (Facultatif) yani ihtiyari- kiyede çalıtan tirketlerden alır-
dır : ParU fikı olarak verilrnlı ken yüzde 20 komisyon verdiği 
olan reaaaüranılardan fazla ka- halde aynı iıleri retrosesyon sure-
~an miktar faril kumpanyanın tile iadeten tevzi ederken yüzde 
addı mahfuzunun muayyen bir 2o komisyon ve yüzde 10 sür 

YARIN Sahife a 
-

,(IJÖ •.• h •b er le_ti. 
t 

ı 

Kendine nıt nıur süsü İpkayı naını ?<,'Hl . 
Bağdattan yazılıyor. vernuş 

Müntehir Reisi Nuzzar Muh- Ayaaofyada Ankara cadde-
sin Bey Sadunun tezkarı namı sinde oturan Alt efendinin evine 
için vücuda getirilecek abide sarhot olarak ıoför Mehmet ael-
rnaarafana karııhk olarak Bağdat mit kendisine memur süıü vere
Mehami Cemiyeti tarafından top- rek taarruz etU4inden yakalan
lanan teberruat yek(inu 18 ra- ' mıttır. 
mazana kadar 45009 Ruplyeye 
balii olmuıtur. 

Bir taraftan toplamakta de-

Ölü çoçuğu arsaya 
atmışlar 

vam ediyor. Unkapanında yeni çetme ıo-

Bağdat Şehrameneti bir ma- kağındaki arsada ölü olarak ye-
halleye merhumun namını ver- nl doğmuı bfr çocuk naıı bulun-
meğe karar vermtttlr. muı tahkikata baılanılmııtır. 

Çocuklar birbirlerinin 
başı nı yarnıışlar 

Üıküdarda salimiyede 14 ya
§ında Muzaffer aynı mahallede 
oturan Racı beyin lcızını döv:nüt 
baıını yarmıştır. 

A)'nı zamanda em' rlere dal r 
ve Sabih~e çocuğu dövmüılerdir. 

OtoınobiJ parçalarını 
aşırn11şlar 

Bebekte Roznuvar bahçesin
de, oöf ör İbrahim efendi ye ait 
otomobilin bazı aksamını bir hır
aız çalmııhr. 

nılılinı tecavuz etmemek üzre ev- komiıyon aldığı gibi vereceği 
velce tespit edilen azamt btr mik- s00,000 lirayıda onlara ödetir. Necit İs)·~un neticelerinden Ezan okuyacağın1 dive 1 . • ,, 

Ateş çabuk bastınln11ş 
Galatada Mumhanede aıçı 

Y orgtnin dükkanından alet çık
mıı isede söndürülmüıtür. 

tarı mecburi surette mükerreren Yerli f~rketlcre tevziatı milli 
slaorta etmektir. reauürans yaptıaı gibi Ünyonda 

ihtiyari olarak alınan faz.lalar: dahi olmak üzere ecnebi firket-
Yukarda beyan olunduğu üzre lere tevziatı İsviçre kumpanyası 
yapılan itlerden iki suretle vuku- yapar. 
bulan tevziattan sonra fazla kalan- Tevzınt mes'ele!lnin en ziyade 
lardan itine geleni alıp tılne ııel- 1 

tetkik ve tenkil edilecek noktası 
nıiyenl almamakta ıerbeıt olmak buradadır. Sunuda ayrıca veıaike- l 
tartile yapılan reassüranıılara ıh- ya müıleniden izah edeceiiz. 
tiyari mükerrer lgorta derler· Arz ettlı}imiz bu taksimat ve 

Yukarda yazdıfımız veçhtle ttevzlat hnrlk sigortalarına aillir. 
Mlllt Reaıüranı da tanzim et- Nakliyat kısmına gellince oda 
lifi liste mucibince aldığı itler- yokardaki esaslar dahilde tevzi 
den bir kıamanı kendisine ala- olunur bu lumm dn itlerin mühim 
koyup bakiyesinden az bir mik- bir miktarım Londrada Kornil ıo·t 
tarını retroıeıyon suretile yerli kaAında yazlhaneıl olan lnglltz lo-
tlrkellere .ve mühim bir kısmı- ydunun tellallarından Vtllis Feybir 
nı da merkezi idaresi Zürihte l a ir ve ecnebi müeaaeıelere tavzi 
Mıtenge ıokalında bulunan kom- eder. 

Bağdattan yazılıyor. ! nn1pullerı nsınııış 
Ruvala atiretlerlnden birinin Aksarayda Çakır ağa camlai-

Reiıi Şeyh lbnimeıhur, Faysalıd- nln minaresine evvelki gece yat-
düveyı ile beraber Necil ııyanı- k k i ı ı, n mey 

Nara attığı için 
Çengellcöyünde bozacı Münir 

ıarhoı olarak Gavrllin kıratane-
ıı ezanı o uma ç n çı"'a -

na ittirak etmittir: zln Mehmet efendi minarede bir 
lbniasüut tarafından isyanın çocuk görmüf, çocuk ezan oku- ıin~ girmiı nara attığından yaka

lanmııttr. 
tenkıll uzerl:ıe \İbnime9hur aıiretl mafa çıktıfmı ıöylemiıtlr. 
ile beraber lraka iltica ile Baıf· M h f d )'ate k tuluşnıuş 

Emınönünde meyvahoıtn l a b
zımal arap Kadri efendinin Qoy-

Meyzfn e met e en i mlna-
ye mevkiine gelmiılir. redeki 20 kadar ampulün çalın-

Haber aldıiımıza göre Necil 
hükumeti merkueıu Irak hükü
metlnden lstemtıttr. Dığer taraf
tan Ruvala Aterl Süvlyeye tabi 
bulunduklarından lbnimethurun 
kendisine teslimini Fransa hükü
metl talep etmektedir. 

Bu iki talep kartmnda İrak 
pek müıkil bir vaziyete dü1111ür 

tür. 

dıiını görmüıtür. ve ıerğlsindeki yatağı dikkatsiz-
Zeytin yağını nşırn11ş nıkte ate• atmıı ıse de söndürt ı-

d müttür. 
Aksarayda Murat paıa a 22 

numaralı evde oturan Makbule Şekerci Alherin dükka-
hanımın iki teneke zeytin yalı nına grr111işJer 
aynı evde oturan Cemal tarafın- Sirkecide kömürcü Oımanın 
dan çalınmııtır. dükkanına girmiş oradan ıekerci 

Jandarmanın l Vl e Alüerin clükkar.ına geçmif 250 
• • J lirasını çnlmııtır. 

gırmış t r Canı kırarken da111arla-
Şehremtnınde Gizli Evliya 

caddeılnde jandarma Ömer efen- nnı kesnıiş 
dinin evine ıece hırsız glrmtı Tahta kalede berber Haaanın 
b:ızı eıya çalmııtır. dükkanına gelen mavnacı Eroin 

panyl ıfivls dö reaaaüransa verir y aptılı kanun projesinden de 
Mtllt Reaı6rans bu tevziatı iki l l f:-------------~ an aıı acaiı üzre rnaıasız ateı tut· 
derece üzerine yapmaktadır. k 

ma itiyadında olmıyan Ünyon • 
Blrlnciıt ( quota ) kola dır. b 

kaor".~lmeazza.ran karındn fazla itlere s·ııec·ık rakısı Yukarda parti flkı bahıında mu- " 

ayyen nispetlerle yapılan mec- K •mılı 
sarhoılukla camları karmıt, ko

Iıa kı içince kayı tasını lunun damarları kesilmııur. 
dövıniış yaraladıktan sonra 

Yeıllgöyde bahkcı Rifat evel- ka'ı'llllŞ 
ki gece ıarhoı olarak evine a-el- Balatta meyhaneci Apoıtolun 
mit amele Recebi eve kabul dükkanında Eyipli Saim efendi 
etmediğinden kain pederini bir- ile kasap lımail kavğa etmiılcr. 
temiz dövdükten sonra yüzünden İsmail ıarhoılukla Saim efendiyi 

LASTİKCI yaralamıttır. bıçakla bir kaç yerinden yarala-

Yu n1 ru kl a gözünü mııtır. 
HÜSEYİN HÜSNÜ veŞJd Mecruh balat hastanesine yn-

şişirn1İş tlrılmıt carih fJrar etmlttlr. 
Muhterem müıterilerinin mü-
barek bayramlarını tebrik ile Anadoln Hisarında ıandlllcı 24 saatlik çocuk sokağa 

kesbi ıeref eylerler. ıarı lsmailln balıkcı F ertdun bırakılır 111 ı? 
~a•••••-•IBil••• .. 0 yumrukla gözünü ıtılrllp batını Pangaltıda cedfdlye sokağın-
lııEZ·' yarmııtır. da tahminen 24 saat evvel doğ-

' 

Çöcuk naşııu köpek mut bir erkek çocufu bulunmuı 
Darülaceze irzaganesine teslim •• YU .. KADA- sürükliyornJuŞ edilmlıttr. • 

anunen bütün ıiaortalar in- a 
huri rea11üranıı anlatmııtık ona h tsar altına alınınca Piyoı b'1 bran- Muhterem müıterflerfnin bay.-
~üıablh olan koıa da müıtere- ıa ait sigortaları tevzi edebilmek ramlarını tebrik ile kesbi teref 
ken yapılan itlerden muayyen için Villlı Feybirfn lıtanbulda ve· 4!~er. 
nispetler dahilinde alınan paya kili olan Nahum efendi yüksek .. _____ 1111111 ______ _ 

derler ki bir nevi ortaklıktır. maaıla yanına alıp Şark kontuvar-
.Kota ıuretile yapılan tevziata ına ortak yaparak onun vaııta-

lttirak eden kumpanyalar aldık- ııle bu itleri temin etmenin ça-
lara itlerin ücretlerinden Milli resini bulmuıtur. 
Reaaaüransa 

0/o 80 komisyon ver- Milli Reasürans nRkliyat itleri· 
melde beraber Milli Reaıüran- nin yarmnı kumpanyalardan a-
lin büldimetle it bankasına her lırken yüzde 17 ,5 komisyon verir 
lene vermeımt laahbtıt ettiği ken retrosesyon ıuretlle iade 
aoo,ooo liraya da aldıkları htaae ederken y6zde so komtayon al-
lllıpeunde itUrak ederler. makta -.e kendilerini 300,800 lira 

lktnclıl (Ekıedan) ekıedandır. masrafa itllrak etlirmelttedir. 
Sııorta edilen ıermayeler kotada 
ıöıterllen hadleri tecavuz ettiği 
halde muayyen nispetler dahilinde 
Üdnci defa yapılan tevziattır. Mıl
lt reaaaüranı bu tevziat üzerinden 

BU l üpte arpa emin mahallesin- Elbiseci 0 a)'101 efendinin 
1 

y d .., l;l 
~ R:ıkı, Sanıp, {onyak de bir lc:öpeğln yeni ogmut ço- saatini çat"jJJllIŞlar 

Münderecalımızın çoklu- : ~ dlğ' görülmüt tah· 
~ müskı'rat fabrikası amilleri cuk naıını yel 

1 
Dün lzmitte trenle İııtanbula 

1 izar 

de yüzde 30 komisyon alır. 
Bu tevzlata ittirak eden kum

panyalar kotada olduğu gibi 
80(),000 liralık masrafla ltllrak 

·~ iundan dolayı bugün "Bektaıilil<~~~ b lanı mııtır 
... muhterem müı:terilerinin bay- klkata aı · 1 lb H \ Şiilik " tef rikamızı derce- •k l k f K~pexın yediği erkek çocu- ge en e heci ayımın yanına 
· · ~ ramlarını tebri 1 e espi ıere u • l x a d sokulan bir yankcsfcl ıaat ksrdo-~l de°?e~ik. Ôzür dilerı·z, ' fi -ndeiumuml i15e g n e-t.r _ ~ eylerleL tun na .... nunu çarpmıfl'r · 

~~· ~· ·~·-"-""'~·~·;·~·~·~>~·~· ~· ·:,:· ·:"""':· ·:·~..,:~~·A:·"b..:· :·....::· ·~~ ~l~==~===~::::::::::::::::::~~ri~lm:Jlt~t~ir~. ~~~~~=~~~- :-~F.;;.~;~ lıin g __ a..,r~lb~i~t~u,_id_l ... k..,i-, ... h-a-: 
~ =-.....__ _ Haydi Hasib efendi, buyu-

artık mesadet hanına oğramıyor- kapısında bekliyenlerln biri de 
run müdirlyete ... 

du. Dediler. Zavallı Haslp efendi Kemal beyin odacısının tevkif e-
Odacı Hasip efendi: neye uiradıAını ıaıırmıt gltmltt!. dildtglni anlayamamıılardı. 
- Fakat beyfendi yoktur. A- l d malu- H •ibl P 11 • d AdamcıAazın bir ıey er en • 0 o • nıu ürüyeUne g ö-

refeden bir gün evvel tatil yapıp matı yoktu. O sadece Kemal be- türdüler. Tahkik bey'eti tahkika-

gittl. yln Araf,.den bir giln evvel bady- ta devam ediyordu. (R) (Z) (S) 
Cevabını "erdi. Sivil menıur 1 bili ordu Bir e 

talili emrin Y • beyler orada idiler. (M) bey ka-

Tefrika nun1aras1:2G 
bu cevaba inanmıt görünmlyotdu ram d m Dedlllnf.. 

BoAazlçine ıı fyoru · f k' Uplik ediyordu. 
Sakın Kemal Bey yukarda olma- - Aman efendim. Ben a ır 

adam, merdiven baıında durmuı
tu. Kendisine seslenen kapıcının 
Yanında !duran sivil zabıta me
ınuruna dikkatli dikkatli bakı
)'ordu. 

Eyvah. Haalbin bakıılarında 
16pheli adamların ihtirazı sezi
liyordu. 

Yokıa,kara Kemal Beyin htz
tne\çlıl •ivil memuru tanımıı
~ydı ? Eier lanımıtıa, (E) Bey 
buyUk bir muvaffaklyehizll~e dü
ıecektt. Bu takdirde de kara Ke
lnal Beyi kaçınnıı olacaktı. ya, 
Kemal Bey yukardayıa ••• 

Sivil kıaım amiri ne olursa ol
olıun her ihtimale karıı ant ve 
seri kararını verrniıtt : mutlaka 
yukarıya çıkacak, Kemal Beyin 
or~a olup olma~ığını anlıyacaktı. 
ılvıl memur derhal ileriye atıldı. 

- Haıip efendi buraya ba
karmmn ? diye seslendi. Haaip 
efendi iyice durmuılu. Bunun ü
zerine sivil memur merdivenleri 
çıkma~a baıladı. 

- Beyefendiye gayet ehemmi
yetli bir mektup getirdim. Mutla
ka kendi eline teslim etmek iste
rim. Dedi. Halbu ki Kem~l Bey 

I • 

ıın? lıte en muhlm mes'ele de bu d Bir ıey l>ilmeyorum.Be-1 - Efendim Kemal heyin o-
tdı. Şayet Kara Kemal bey }'lıkar- a amım. - dacıaı Haaibi bulduk, getirdik l 
da · lıe kendisini aradıklarını nl ne diye Polis müdlrlyetlne go- dediler, Tahkik hey'eti, az evel de 

' k uırmek istiyorsunuz ? 
haber alacak, ar aıından savu- _ Telat etme Haılp efendi. Kara Kemal beyin olrıyabileceği 
ıup gidecekti. Sizin irin bfl". bir ıeY yok 1 yalnız yazıh~nelerln hepfini yokladıktan 

(E) bey arkada bekliyen arka- " -w; k i 
d -d- b y ılzi 1önne iıt yor. sonra muvaffakiyetcilikle gelen 

daılarına lıaret etti. Hep bir en mu ur e d d' ~ ll d 1 l el 
i Odacı Haıip efen i memur- ılSer ıivi eri in emiı er i. 

yukarıya çıktılar. Kemal bey n o-
daıınm nerede olduğunu biliyor- lara ıttraz edebilecek zaman bu- Şimdi de Kemal beyin odacı-
lardı. Hemen odaya girdiler. Ha- lamadan merdivenlere doğru ller- sının getirlldlgini itidince büyük 
yır! Kemal bey meydanlarda yok- lemele baıladı. Hep birden Me- büybk ümitlere düştüler. 
tu. Demek, odacı Haılp dogru ıadet hanından çıktılar. Sivil me· - Getirin ıunu ••. emrini ver-

ıöylemlttl. mulardan biri derhal bir otomo- diler. Memurlar, Ha.sipi efendiyi 
Zaten, o da neye ogr;.:~~~ bil çevirdi. içeriye soktular. (Z) bey: 

ıaıırmıı bir vaziyet de a r· Odacı Haaibi otomobile bin- (Devamı var) 
gelip duruyordu. Slvil memurla • 
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ıordum İsmail ıenmiıln dedim 
evet beyim diyerek ıeslendl. 

Artık itiniz parmakhiı geıilen 
yerJnden ayırmağa kaldı ikimiz
de ellerimiüi uzatdık parmaphğı 
tutarak ıöyle bir kavradık ğece
nfn zifiri karanlıkları arasında 

göz gözü -görmeyecek kadar zi
yadan mahrumiyet içinde ellnln 
yardimile pencerenin kesilen kıs
mının aradım buldum tutduğum 
bir parça demri kendinden tara
fa çekmeye baıladım ne faideki 
bu ne benim kuvvetimle ve 
ne Je arkadaıım yardinıile ala
cağa hiçde benzemiyordu her 
halde bu tehliheli yerde durup 
beyhude yere vakit geçirmekte 
mana görmlyordum arkadaıım 
son bir tecr;jbe daha yapmak 

teklifine kartı olmaz diyemedim 
bittabi eski vaziyete jptidal ile 
parmaklık demirlerine ynpııtık. 

Demir parçası bileklerimzin 
altında tatlı sednLula inhina 
peyda ediyor bir insan baıı göre-

Ecek kadar açiliyordu ilk tecrübe 
benimde cektlmi çıkardım elle
rimle demirleri tutarak ayakları
mı delikten uzatıyor vucudum ya
rısına kadar kurtuluyordu. 

Lürriye hal-asi mevcuduyeU
mln nlıfım iıgal etmitdl. nerede 

"··························~ 
E Şikfl \'etler : 
• J • 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Yarın gazetesi 
müdiriyetine 

Muhterem efendim. 
Duçar olduiunm göz hastalı

ğından dolayı Şitli Etfal huta
nesinde gözlerime ameliyat ya
parak gözlerimdeki nuru bana 
baht aden kıymetli Türk doktor
larından Şakir Ahmet beye mü
teıekkir ve minnettar olduiumu 
muteber B.ıazetenlzle neı rint rica 
ederim ef. Poliı m. müteferrika 
merkez memuru 

SADIK 

lral<ta çekirge 
Cemaveden yazılıyor. 

Şubatın on birinci günü birden 
bire bir kesif ve muzlln afet 

buldufu gibi ıelen çekirge ıürü

lerl kazayı lstill etli. Bu ağır 
misafirden dolayı çiftçileri bir bü
yük telaı ve iztirap aldı, bütün 
mezruatı yeyip mahvetmesinden 
korkuluyor. 

)' en1en ordusunu 
Suriyeliler tanzim ediyor 
Şamdan yalılıyor : 

Son günlerde buradan otuz 

zabıttan mürekkep bir heyeti as

keriye Yemene gltmiılerdir. Bul!:. 

lar Oımanlı ordusunda hizmet 
etnıtı Suriyeli zabıtlar olup vazi
feleri Yemen ordusunu talim, 
terbiye ve tensik etmektır. 

ise tekmil kalbimle menfezden 
huruç edecektim hey'hatkl mü
baıir vaziyetle üzerine doğru 

nöbetçi İımail amanın Bey yaka
landık diye ha iırdı. 

Demekki yüzde yüz ölmüıtük 
bu itde hüsranla bitiyordu hey 
kahbe kader nihayet b~nl dar 
ağacına sürükleyecek her dürlü 
çarelere baı vurduğum halde mu
vaffak olamıyacaktım. Kendimi 
derhal olduğum yerden içeri çek
mek için sarfı mesai ettiğim hal
de oda imkansız hale glrmiftl. 
Şimdi ne içeri ve ne de diıarı gi
remeyordum. Arkadaı kollarım
dan çekiyor. Ben zorlukla çaba
landığım halde kesik demirin 
ucu boynuma takılmıt ölüme doğ
ru gidiyordum. 

İsmail biraz vakıttan sonra 
gine geldi beni bo~uıur vaziyette 
gördüğü için imdadıma yeti~li. 
Onunda müre11ir muaveneUle 
tehlikeden salimen Jcurtulduk. 
lakin firar ne olacaktı. tıte benim 
tecrübem bir netice vermemııU. 
parmaklığın diyer yerindende k· 
smek imkanı yokmıydı? vakitler 
geçiyor nöbet zamanı azalıyordu. 
nerelerde ise ça vuı ve nöbetci
ler tepdll olunanaktı? 

(Devamı var) 

Kazınıiye mensucat 
- fabrikası 

Baidattan tıar ediliyor. 
Haber aldıfımıza göre meclisi 

Nuzzar Kazımiye mensucat fabri

kasına bilAf aiz elli bin rupye 

ikrazına karar ver mittir. 

Fabrika bu parayı harbiye 
nezaretinin aıker elbiseleri için 

mübayaa edecefi kumaf bedeli 
ile ödeyecektir . 

Bu mensucatın bilmuayene 

ıağlamlığı ve iylllii anlaııldıiı 

gibi Avrupa kumaılarından aeri 
olmadıtı aörülmektedir. 

Hük(imeUn imalatı dahiliyeyi 

teıvfk için ittJhaz etllil bu mu
karrerat mucibi memnuniyettir. 

Hintliler vergi vermiyor 
Kalk(itt"den bildiriliyor. 

Hint vatani kongraaının icra 
encümeni Rüesadan Gandlyi bel-

ki medeni isyan ilanına davete 
ve bunun tuz resmini vermekten 

imtina ile baılatılmaaına, liman 
amelesi reisini Hinde gelen tuzun 

vapurlardan ihraç ve naklinden 
imtinaa davet fçfn tavzih etmtıtir 

'Yemende tayyarecilik 
San'adan bildiriliyor : 

Bir buçuk sene mnkaddem 

Mılan tayyare mektebinde tayya

recilik tahsil etmek üzre İtalyaya 
gönderilmlı olan talebe heyeti 
geçen kanunusanide buraya av· 
det etmfılerdir. 

YARIN 

Bayramda 
-·>P.•~(- -

Futbol n1açla rı 
Bu bayram mühim futbol maç

larile doludur. Bayramın birinci 
günü Ankara gençleri birliği ile, 
Fenerbahçe Galataaar .. yla- Be
tiktaf karıılaıacaktır • Üçüncü 

günüde Gençler btrliği Galatasa· 
rayla Fenerbahçe de Beıtktaı 
çarpııacaktı. Bu maçların ehe
mmiyetini sporcu karilerimfz pek 
alA taktir ederler 

Bilhassa Galatasaray ve Fen
erbahçenin Be§iktaşla ayrı kar-

ıılaıması rneraklılara heycnnlı 
anlar ynıatacaktır. 

Bayramın ikinci günü Altu
r:ordu birini · takımla teka~tleri 
karıılaıacaktı. 

Bu tekatıtlerin içinde Fotbol 
hey'eti reisi Hamdi Emin Bey 
de vardır. 

~~-~ -
J)i len cilt r toplanıyor 

Dilencilerin toplanmasına de
vam edilmektedir. Dün yeniden 

50 dilenci loplanrnııtır. Bunlar 

bilhc11a camı kapılarından yak.ıt.
lanmııtır. Polfı, dilencileri topla

maya devanı etmek için kadroda 
tadilat yapmıya karar vermiitfr. 

-·>~-

İki Arap kralının n1ülakatı 
Bağdattan Yazılıyor : 

Kral Faysal Hicaz ve Necil 

Kralı 1bniaüut tle aörüımek üzre 

ıubatın yirminci ıünil akıamı 
buraya mütevacihen huıuıl katar 
ile hareket etmittlr. 

Muıaril~yhe Refli nuzzar Na

ci paşa Süveydf. Dahiliye müate

tarı Sır Kuenuvaliı, Divani Krali 

Reial Rüstem bey Haydar, ve 
Şeyh Abdullahılmuzaylff refakat 
etmektedir • 

Bu heyetle beraber Irak, Ela-

lemll arabl ve Elbllal gazetele

rinden birer ınuharrlr azimet et
mitUr. 

~~§;~~~ - TAŞDELEN GAZOZ FABRiKASI .... ., 

ıl.J Sahiplert : Yu&uf Reıit ve Ferdi Tevfik Kolektif Şirketi 1 
~ Az zamanda gördüğü rağbet ve teveccüh vesilesile 

l ~t:i; ~ .. 1'; muhterem müıterilerinin bayramını kutlular &l ~ 
' B. O. dördüncü Hukuk mahke- Üsküdar birlnci sulh hukuk_., 

mesinden : kemesinden : 
Melek hanımın zevci Kasımpa-. Fatma hanımın Hacer b~ 

ıada Emrullah efendi caddesinde j ile ıaian ve möıtereken muta .. ..ı 
92 numarada mukim iateleğraf rıf oldukları Bulgurluda ,~ 
memurlarından Hüseyin Hamit efendi sokağında ön tar~ 
efeedi aleyhine ikame eylediği ufak ve arka tarafında büY~ıt 
nafaka davası müddetaleyhe icra b ... l b h pP-
kılınan ilAnen tebliğate rağmen agçe eri ulunan 9 No. a jl 
25 Şubat 930 tarihinde mahkeme· sokak kapusundan glrildtkl• J 
de hazır bulunmadığından gıya- üç basamak merdivenle -:.,. 
ben muhakeme icra ve gıyap ka- inildikte sağ tarafında ve ta t1' 
rarının gazete ile Hana karar ve- tahta döıeli ve sokağa naııt'_.k-
rildiğinden muhakeme günü ta- oda ve arka tarafında oda r;"" 

ıJ' yin kılınan 11 M:ırt 630 saat 11 linde bir aralık ve sofa ve '° uı 
de gehr.edıği veya vekil gönder- dan bir iki basamak ile çıkıldı~~ 
mediğiniz taktirde gıyr. ben muha- hanenin oıta katı sevfyesfnde P" 
keme icra kılınacağı iliin olunur. ta' 
_. __ nıutbak ve yine sokak kapu ~ 
İstanbul mahkemei asliye iiçüncü dan girildikte 1ki üç ba•• ti 
hukuk dairesinden : merdiven ı ile çıkıldıkta afak . 

Madam Ojenin in kocası An- uzun bir sofa üzerinde ve sal ti 
karada tahta hamam sokağında ft k ğ b d e ,r 

Ö 
ra a so a a nazır ir o a 'V 11 

kasap mer ef . ndi ıerlki Hüse- ka cihetinde kezalik yük .,e " 
yin efendi aleyhine açtığı boıan- labı muhtevi bir oda ve üst k~ 
ma davuından dolayı mnhkeme- k heır 

çı ıldıkta sokağa nazır cf 
111 den sadır olan ve tarafeynin bo- b , ... 

ıanmalarına mütedaiı::...bulunan 19 ir cehennüma ve arka tar~~ 
Şubat 930 tarih ve 1 ~r> numaralı y~k ve dolabı 1!1uhtevJ ~üyil lı'' 
ilamın ikametgahı meçhul bulu- bır oda ve sofaaa bir hala "'' ,)' 
nan müddealeyh Hüeeyin efen. nenin arka cihet'ndeki bafç.o" 
diye ilanen teb!ifil tensip edilmtı e§carı müsmlreyl ve bir ahır 
ve tebliğ makamına k,..ım olmak hallini muhtevi ve üçyüz Ur• ~ 
üzre ilamın bf r sureli mahkeme meli muhammineli bir bap bY 
divanhanesine talik kıhnmı§ ol- ı al 
duğu ilan o unur. 1 ile Galatacia Arap camiind~e 

Emlak ve Eytam 
Bankası 

lar çıkmazı sokağında 1 n 
lı hanenin ıokak kapusundaO I 
rildikte ufak bir tatlık ve ,ol il' 
rafında zemini taı dötell bir JI 
ve sokak kapusunun kartı # 
tinde bir mutbak ve derun~ 
bJr kuyu ve ikinci katta ~ &I' 

Sermayesi 20,000,000 Türk lirası ~~~~!r~da ve üçüncü ~~M 
bir sofa ve yine ıokak üıt~ 
yük ve dolabı havi bir hal~ 
dördüncü katta kezalik bir JI 
ve sokak üstünde yük ve do.,.-

İNSAAT ve E'NILAK 
' 

üzerine mfüait ıeraitle 

Para ikraz eder 

Bil'umum Banka muamelatı 

istanbul Şubesi Bahçekapı 

Tel~fon lstanbul : 3972 

muhtevi bir oda ve ... hanenln .,ı 
cihetine gelen kısımda ufalı I 
aralık mahallini muhtevi -ve 
kiz yüz lira kıymeti muhaın~ 
li bir bap hane ayrı ayrı JllP' 

yede kaimelerile ve icra lı~ 
nunun mevadı mahsusaıına tf.J' 

ıf fika~~~ mah müddetle m4ı'7~ 

1 
deye vaz edlİmİf~ldutundaO 'I 
hususta fazla mal6mat almalı .J 
tiyenler ve talip olanlar m~7~ 

------------ de için tayin olunan ıo/4/9or ;-::::::::...:=========== Per,embe günü ıaat on dörtl~-t.I 
küdar ıulh mahkemesi bi'( 

8. nci BUYUK 
TAYYARE PiY ANGOSU 

2. inci keşide 11 l\1arttcıdır. 

Büyük ikramiye 

35,000 Lira 
AYRICA: 15,000 10,000 Liralık ikranıiye 

ve 10,000 Liralık bİr nıii_ktıfa t. 
Bu keıidede kazanan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

hukuk hakimliğine müracaat 1 

lemeleri ilin olunur. 

Sen el 
Resmiye 

1930 

l\l<\rt 
PAZAR 

2 
Nan1az vakıtJarı 

Alafranga Alaturlı-~. 
s. d. •. 

G:ineı 6,38 Güneı 12,9~ 
Ö Ô 6 j6 

yle 12,26 yle ' ' 
İkindi 15,34 ikindi 9,~0 
Akıam 18,00 Akıanı 12• 0 
Yatsı 19,29 Yatsı ı,93 İmsak 4,n4 İmsak# 

Şevval KaııdJ 

1 116 

' .....,, ~ , .. ' : • ,,. • .,. 1 .. • 
\. 1 ' ' 1 .. - ' , ' .,;, ' t ' . • . ' . ' " ~ ., r·-. ' ' ' r ' • 

'> .. --~~ t 1 '. - • ..... - ' "· Q' ' ' . .·,.." , 

1 .. ÜRl{İYE SANAvi . 
·<· ••••• ......... ••• • ••• • .•. .. ·~· •••• .... yerli 

Bayramtnızı tebrik eder . ~ ' , · "'-·. ' 

,. -. . 

•--•rns=-··c 

li b as sa I."Et: 

\'E l\1AADİN BANKASİNA Ail' FA13I~İKAl"'AR 

mallar pazarı 


