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Arif Oruç B. mahkemeye :_Uzun duran bir kabine 
yıpranır, mevcudiyetinden başka bir:şey düşünmez olur! dedi 

Mahkeme al
kışlar içinde 
cereyan etti 
Müdd~i;;~-mi A-
rif Oruç B.in 5 nok
tadan beraat 3 nok
tadan tecrimi,Şem
settin B. in 2 cihet
ten tecrimini istedi. 

Başn1uharririıniz Arif Oruç ve Şen1settin B.lerJağırceza ınahkenıesindcuadalet tarihinin bfıyük bir anında 

Dün ağırceza mahkemesinde 
Bat muharririmiz Arif Oruç ve 
muharrirlerimizden Şemsettin 
Beylerin muhakemesine saa 2 de 
baılanmııtır. Daha saat birde 
afırceza salonu ve localar aa
mlfn ile hınca hınç dolmuıtur. 

Riyaset mevkiinde Hasan Ltitfi 
ve azalar da Nuırat ve Asım 

Beylerle iddia mevkiinde Cemil 
beyler bulunuyordu.fMuhakemeye 
evvela Arif Oruç beyin usulen 
isttcvabtle baılaodı. Arif Oruç 
B. reisin aüallerine "36 yaıın
dayım, Dimetokalıyım, müte
ehhilim bir çok defalar muhakeme 
oldum. Fakat mahkumiyetim yok
tur.,, 

Şemsettin beyde ıu cevabı 

verdi: 
- : 25 Yaıındayım Kır ıehir

li ve bekarım. 

Arif Oruç beye: 
- . Derecel tahsiltniz? ve 

aazeteciliğe ne zeman baıladınız. 
- Edirne idadisini bitirdim 

sonra mü,kiyeye girdim fakat 
bazı sebeplerden bitiremedim 1 7 
senedir gazetecilik ediyorum. 
Mesleğe 329 da Tanin gazetesi-
nin Edirne muhabiri olarak~ baı-

1 ladım. 

Bilahare Tasvirde Tevhitte 
muharrir olarak çalııtım. Sof
yada bir gazete çıkardım. istiklal 
harbinden sonra sıraılle Eski 
ıehlrde, Ankarada, Antalyada, 
lz11ıırde aazete çıkardım. Yalnız 
iiç •ene kadar gazeteciliği bırak
tım. Son olarak Yarın gazetesi
ni çıkardı11ı. Bunun hem sahibi 
hemde miidilrQ. nıeı'ulü idim." 

Rreis - "Büyük Millet rneciillni 
tahkir ve müheyyiç neıriyattan 

dolayı mahkemeye geliyorsunuz 
sizin bu babtakt mütalaanızı 

alacağız. 

Asayiş yokn1u 
Bunun üzerine yarın gazete

ılnln 30 Mart 930 tarihli 105 
numaralı nüıhasındaki "Aıayff 
yokmu,, serlevhalı yazı kıraat 

olundu. 
Arif Oruç B. bu;:makalesin· 

vetle"zan ettim. Fakat olmadı. 
Buda- mahkemeler haricinde ay
rıce bir mahkeme gibi bir fey 
oluyordu. Bir vatandaı sıfatlle 

bundan müteeıir olarak bu ma
kalemi yazdım. 

l{a vi hülniınet 
Bilahare 106 numralı gazete

deki ve "Kavi Hükumet,, serlAv- " 
hası altındaki makale okundu. 

Mahken1e salonu görülmenıiş derecede kalabalıktı 

de ıark villyetlerinde ceraim 
erbabının temyiz mahkemesine 
gitmeden mahalli mahkeme ka
rarlarıle muamele 1 olunmaları 
hakkında hazırlanan kanun layı· 
hasını mevzuu baha etmekte 
ve böyle bir layıba yapılmaıını 
tenkit etmektedir. 

Makale okunduktan sonra 
makamı rlyaıet sordu. 

- Buna ne dersiniz? 
Arif Oruç B. fU cevabı verdi. 
- Bu makaleden evvel 

Akıam gazetesi Hükumet tara
fından hazırlanmakta olan bir 
kanun layıhasından bahsetti. Bu 
yazının tekzip edileceğini kuv-

Reis - nedersintz? 
- · Yeni unsurlardan teıekktil 

edecek kabine IAzıındır. Uzun 
duran bir kabine yıpranır' kendi 
mevcudiyetinden baıka bir ıey 
düıünmez olur! 

Reis _ Bunu nereden tstldlll 
'} 

ediyorıunuz · 
-ilmi bit nazariyedir: durup 

dururken bir vekil defiıttrilmez. 
Zaman zamanhaııl olan te

beddüller bl r anlaıılmamazlığın 
huıule geldiğini gösteriyor. 

Reis : - Menfaatı amme için 
birinin değiımeıi ile bütün ka
binenin düımeıimi icabeder. ? 

- Hayır, ben yalnız bazı ve-

killerin değlıtirilmesini fer'i ola
rak tenkit ediyorum. 

Bilahare 107 numaralı ve 
" Maksadımız ,, ıerlavhaaı altın
daki makale okundu. 

Reiı : - Ne dersiniz ? 
- Bu makalem bundan ev

vel neırettfğimiz makalenin mü ... 
temmlmidir. 

~lillet aç ve çıplaktır 
108 numaralı makale okun

du: 
Refi : - Milletin aç ve çıp

lak olduğunu yazmıııımz bu 
mucibi teheyyüç değflmfdir ? 

- Teheyyücün delilt nedir? 
Bu teheyyüç karar hakiminin 
yahut iddia makamının kendi 
dimağında ha11l olan teheyyüç
tür. 

Y okıa halktan bazıları masa 
üzerine çıkıpta bu husus hakkın
da bajıranlarrnı oldu ? 

Hunu müteakip 109 numaralı 
nuıhadakl "Bilinmelidtrki,, ıer
la vhalı makale okundu. 

Müdafaa vekilimiz 
Nuri B. 

(Devamı betlnci sahifede) 



Sahife 2 YARIN 

İtalya Hariciye nazırının mühim nutku! · 

T aahütleri hilafına bazı [t 
....._ ----.... ---

devletler harıl harıl silah Yeni bütçe 1 Adliye V. 
)anmakla meşguldur f · Meclist;;,.üzake-

1 
Şahitlere cevap 

C 
. . k re bu güne kaldı verecek mi 

ltalya Hariciye nazırı emıyetı a - Ankara, 14 (Telefon) Ankara, 14 (Telefon) 

h •• -1 k (( ı · -1 [ tl Bu gün Mediste yeni sene Mahmut Esat ve Haydar Ri-Vam a ucum eaere ga lp aeV e e- ftlt beyler davasının yarinki 

l l k 
. • • b • bütçesi müzakere edilecekti. (bu gün ) celsesinde Adliye vekili 

Tİn mağ Up ara arŞl feStS efftğl tr Fa kat ekseriyet olmadığmdan Mahmut Esat beyin hazır buluna-

b • / ·k d ., •[d • f )) d • • içtima yarma bırakılmııtır. 930 rak Haydar Rifat beyin göster-zr ı egı ır . ıyoı bütçesi yarın müzakere edilecek- diği müdafaa ıahitlerinin istlna-

Roma, 12 ( A.A ) 1 Galip devletler terki teslihatı tir. be suretile alınan ifadele:-ine 
Hariciye nazırı M. Grandi ba muahede taahhüt etmiı bulu- 1\1eb'uslann tahsisatı cevap vermesi muhtemeldir. 

mecliste ltalyanın harici slyaıe- nuyorla. bu taahhüt de heuüz ifa Ankara, ı.ı (Telefon) Ankara idn1an şenlikleri 
ti ve Londra konferansı hakkında edilmit değildir. Bütçe encümeni tarafından Ankara, 14 ( Telefon ) 
gerek kıralın locasından gerekse Muahedelerle taahhüt ettiği h Cuma günü latiklal ıahaıın-

yapılan bir layi aya göre meb'us· d A l k ı 
meb'uslar ve halk tarafıddan uzun hususatı ifaya amade bulunan a n tara orta me tep eri ta-

lar senede altı bin ~lira tahsisat rafından jimnastik ıenlikleri ya-
tiddetli alkıtlarla mütemadiyen italya 7 teırini evvel 1929-da alacaklardır. pılacaktır. 
kesilen mühim bir nutuk söyle lngiltereden bir nota aldı. Bu nota 
mittir. da.Büyük Britanya ile Cemahiri ranıında da esaı itibarile kabul İtlaya bu vadideki bilcümle 

_ " Rhin in tahliyesi tamirat Müttehide arasında bir iti)afname edilmifli· 1922-den beri bu ve.zi- müzakerata Londrada olduğu gibi 
mea' elesile sıkı sıkıya a 'akadar aktolundeğu ve harp aleyhindeki yeti tebdil edecek ne gibi bey- hulusu niyetle ittirak edecektir. 
bulunduğundan Lokarno muahe- ParJa miaakına istinat eden bu nelmilel hadlaeler oldu ? Bu gün Cemiyeti Akvamın daha ziya-
desine ve Almanyanın Cemiye- itilafnamede 1936 - dan evvel mevcut ancak hır tek vakıa de milletler tesanüt müessesesi 
ti Akvama girmesine rağmen bir iki memleket deniz kuvvetleri- vardır. O da Lokarno muahe- olması lazım geldiği kanaatinde 

türlü halledilemeyordu. Asıl müı· nin müsavatı, harp gemilerinin desile Fransanın İtalya ve İngil- bulunan ltalya cemiyeti Akvam 
terenin kefaletile Alman Fıran- misakınm bazı maddelerinin 

külat askerlikten tecrit olunacak tenkisi ve tahtelbahirlerin ilgası LondoradA ancak do-rt devlet 
sız hudutlarının emniyetini tahtı 

mıntaka mes' eleııinden çıkıyordu. derpif edilmekte olduiu bildiri· zamana almak meselei mühim- arasında tafairine ittlrak etmemiı-
ltalyada bidayetten beri bir sure- liyordu. İtalya bu bapta müza- meslni halletmiı olmasıdır. tir, 
reli hallin pek ala Lokarno sis- keratta bulunmak davct!ni der- Cemiyeti akvamı devletler Fransa)'a tarizler teminde bulunabileceğini müda- hal ve bilakaydü ıart kabul et- arasında bir nüfuz mücedele ıa-
faa etmiıtir. ltalyanm bu görüı- mittir. Geçen sene Cenevre kon· Nekadar gariptirki emniyeti hası yapmaktan içtinap olunma-

kefalet altında bulunan bir me- 1 d O d d l ı d te nekadar haklı olduğu La hey f eransına ittirakten imti.ıa eden ı ır • ra a ev et er arasın a 
ltilafnamelerile teeyyüt etmiıtir. İtalya 1930 Londra konferan- mleket, Fransa, kefil devlete silsilei meratip olmaz, orada kü-

kefaletinf icra etmek için lüzumu "k b" "k l' ğl d l Muahedelerln tatbik edilmesi sına niçin bukadar tehalükle çu ' uyu ' ga ıp, ma up ev et 
olan teslihatı 'azla görüyor! Bu ı C için mevki ve zamana uydur.ıl- gitmittir ? Çünkü İtalya 56 mil- o maz. emiyeti Akvam galip 

d h keyfiyet emniyet, kefalet veıaire devletlerı'n mağluplara k t s' ması lazımgel iği, arpten en letin muvafakatine istinat eden arıı e 11 

gibi böyle karııık meselelerin ettig"'i bir bı'rlik de"ild' C ı t ziyade ıztırap ceken milletlerin ve lngiltere ile Amerikanın da g ır · em ye 
akıbetinden insanı bedbinllie A1<vam müeuialeri diger devlet-

dahili huzura kavuıabllmeleri , uzlaıma11na zemin teıkil eden d T k ı ve yese Üfürüyor. er i tea i- lere karıı olduiu kadar bizzat 
ln•aniyet ve Avrupa aulhu namına Parla misakı dahilinde yapılacak hala taraftar olan de"leller Lon- kendilerine karıı da bir takım 
galip ve mağlup devlet mefhumu- mOzakeratın muvaffakıyetle ne- drada üç devlet arasında akto- taahhüdat altına girmiılerdir. 
nun ortadan kaldırılması ve her tlceleneceğinf zannediyordu. lunan itiliifnnmeyi samimiyetle İtalya bu hususta ıimdiye kadar 
mllletin hakkmı tanımak siyase- İtalya bahri teslihatıo azami alkıılarlar fakai: bu itilafnamenin olduğu gibi bundan sonrada mü-
ttne ıadık kalan Faıiat halaya derecede tenzilini teklif e"tmif ' müessir ve daimi olması için cadele edecektir. Müe11is devlet-
bunun aleyhir.deki ıiyasetlerle fakat bir memleketin teılihat ih· bari Avrupa devletlerinin de ler • zcümle terki teslihatta bu-
çarpıımıı, maddi menfatlerini bu tiyacını dfğerl'!rinln teslihat mlk- bahri bir itilafa varmaları la- lunmağı taahhüt etmiılerdir. Bu 
uğurda feda etmlı ve nihayet tarı teshil ettiğinden en kuvvetli zımdır. Franıa ile İtalya itilafı· taahhüt ifa yoluna girmiı olmak-
Şark tamirat mes' elesin in de hal bulunacak berri Avrupa devlet- nın A nupa ıulhu ve refahı için tan henüz çok uzaktır· 
ve tesviyesine hadim olmuıtur. lerinfn teslihatına münvi bir bir esas olduğunu m!idrik bulu- Bir jf şa 
Gerek Avusturya gerekse Bulga- kuvvete malik olmak hakkını nan İtalya devamı tekarrür eden Bilakiı bazı devletler tesliha-
rlıtan ve Macaristan bu hususta talep etmiıtir. müzakerata derhal baılamağa lana her gün daha ziyade çoğalt-
ltalyaya resmen teıekkür etmtı- İtalya ıu kanaattadırki teali- amadedir. Fakat bir itllafname mak ile meıguldür. Ortaya bir 
lerdia. Faıist İtalya bu siyasete hata lüzum olmadığı itimadını yegane adalet esası olan müıa- Ce'1"iyeli Akvam meıelesi çıka- ' 
devam edecek ve dostluklarına ancak böyle kuvvetler arasında vatı hukuku ve m'iıavatı vazaife rıldı. Bu meı'ele teslihatın ço-

d di k . d ğaltılmasını intaç ediyor, ve teı-
ıadık kalacaktır. Buna kat'iyyen hak ıki ve fili müsavatın tee11ü- istinat ettiği takdir e r 1 e- lihat çoğaldıkça da emniyet mes' 
iti t ı bili .. b'l kt' i t · d vamlı ve mu"smlr olabilir. Londra l ma o una r. ıu vere ı ece ır. f e yenı ev- e esi daha canla olarak baı gös-

1 · } J i b ti i t 'h konferanaı bir daha ispat et-Lond ra <onf ransı ıa {- r n u zarure n anıyan Cl a- teriyor- Bu fasit daireden artık 
nın en kuvvetli bahri devleti İn- miıtlr ki devletler arasındaki v k t'· l k k k ı d 

klll{la 1. ı1gilterenin 11otası ı e a 1 0 ara çı ma Azım ır. 
~ giltere ve Cemahirl müttehide bu munasebatta teslthat mese esi Bu da ancak mütekabıl itimada 

- Londra Jconfranııiıa gelin- vadide ilk adımı atmıt bulunu- usul ve. esastır ıenelerdenberf istinat eden muahedelerle elde 
ce; terk teslihat mes'elesi Ver- yorlar. Aynı adımı niçin berrirı hallolunmıyan bu meselenin ce- edilir. Bu itimadın eıaıı ise tes-
ıay muahedesinden ve daha zi- iki kuuvetli devleti atmasın? mlyeU akvamda bir an evvel 1thatı tenzil etmek ve devletler 
yade Cemiyeti Akvam misakının Hususiledir ki, bu müsavat bitirilmesi samimiyetle temenni arası.ıdak teslihatta müsavatı te-
ıeklzlnci maddesinden çıkmııtır. prensipi 1922 Vaıington konfe- edilir. sis eylemektir. 
~;;;;;~;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~;;;;;~~~~~~~~~;;;;;;~~~~~--

Tefrika No: 26 15 A1ayıs 1930 

( Ankarada btr._ macera) 

bir aenedenberi eylence ve zevk 
mahallerinde gezüp tozarak isra

f atta bulunurlaı·. 

Geçen pazar (kayaıta) hususi 
bir alemde bulunnıuılar, hadlae· 
den iki gece evvel (Asriler) ba
rında ziyadesi ile ıampanya içe
rek kendilerini kayp edecek 
derecede sarhoı olduktan ıon
ra yanlarında Hariciye vekaleti 

baı katiplerinden ilhamı bey ve 
henuz b(ivlyeti tesbit edilemi
yen yakıııkh bir ıenç oldugu 
halde otomobillerle (Çan\nr•) 10_ 
1a11ndan geçerek ıehlrden iki 
ıaat kadar uzaklaımıılar. lıhamı 
bey aynı günün sabahı vekalet
ten üç ay mezuniyet almıf. Av-

Yazan : A }7 l/AıV 

rupada seyahate çıkac11ğından 

bahisle ıehbenderlik dairesinden 
bir pasaport diplomatik tanzim 
ettlrmff. Pasaportuna, Ruhsar ha
nımla Suzan hanım efendiyi de 
yol arkadaıı olarak kayt ettir
meyi ihmal etmemff. Resmi ka
yıtlarda Suzan hanım efendi, 
ilhamı beyin nııanlısı olarak gö
rünüyormuı. 

Zabıta bu iz üzerinde yürü
dükce müzlim noktalar tenevvür 
etnıiıtfr. 

Amcam ikide bir kahkahayı 
baasark : 

- Hay ıeytanlar. diyordu . 
Samı bey baıı ellerinin ara-

11nda, diraeklerinl orta maaaaına 

dayamıı, sabit ve dalgın nazar
larla polis müdürüne bakıyordu. 
Polis müdürü agır agır devam 

ediyordu. 
- Yulcu listeleri tetkik edil

mişti. Şimendiferle hareket etti
kleri kat'iyen tehakkuk etmiftl. 1 

Yolcu listelerinde üç isimde tesadüf 
edilmiıti ortada hal edilmlyen 
on yedi bin beıyüz dolarl ık bir 
çek mes' elesi ka1mııtı. Bu da 
if bankasından tahkik edilmiı 
haziranın ikinci günü zev.ıtlden 
bir ıaat evvel çekin vezneye 
ibrazedllerek muhteviyatının ta
mamen alındığı anlatılmıtlı· 

Ahmet Sanaber bey 
- Gitmiıler müdahale hak

kınız degil, fakat çok sirkati Ce
mal beyin ısrarı diye derin dü
ıünen müsteıarın yüzüne müte
hakkim bir eda ile bakıyordu 
ve müstehzi ilave etti. 

- Bunlar bir ıey degtl bey 
efendi matbuata intikal ederse ' 

mesele izam edildikce edilecek 
ve namı alileri. 

Sami bey yerinden fırlayarak 
eli ile alnını ıaplattı ve keke
ledi: 

- Eyvah,. ıerefim, haysiye-
tim ••. 

Amcam bıyık altından gülü
yordu, eline telefon mesmaını 
almııta: 

- Allo.. dedi.. bana lutf en 
banker cemal beyi bulunuz. Ben 
lıtanbul mebusu Ramiz evinde 
Yoksa kulüptedir buraya haber 
vermenizi rica ederim • 

Polis müdürü lstanbul meb'u
ku Ramiz ismini itldince ayağa 
alkıp hurmetle eyildi: 

- Hürmette kusur etmif ol
ma yalını? affinizl istirham ed.!
rim .• dedi 

Ramiz amca tevazula güldü: 

- T eıerrüf ettik birader, 
Esta'furullah azizim. ve mü-
dürün tekrar dudakları açılırken 
telefon çaldı, amcam atıldı: 

(Devamı var) 

Çekirge 
Cemıpt~"';iıcadele 

devam ediyor 
Ankara, 14 (Telefoo) 

Cenup hududumuzda girftfleO 
çekirge itlafı mlicadelesfne faa· 
liyetle devam edilmektedir. 

Aııkara at koşuları 
Ankara, 14 ( Telefon ) 

Bu senenin birinci at koıu•U 
Cuma günü yapılacaktır. 

İmtihan sualleri 
Ankara, 14 ( Telefon ) 

Liıe ve muallim mektepleri 
son sınıflarında yapılacak meıu· 
niyet imtihanlarının sualleri M•· 
arif vekaletince tertip olunar•lı 
mekteplere gönde rtlmif tir. 

Tevf viz işleri bitti 
Ankara, 14 (Telefon) 

Dahiliye vekaleti mübadillere 
ait teffviz itlerini ikmal elmittft• 
1stanbul, lzmir ve Samsund• 
kalan bir kaç dosyada bitirilmek 
üzerf'dir. 

Hikmet bey hakkındaki 
karar nakzedildi 

Ankara, 14 (Telefon) 

Bursa mahkemasinde mü•• 
tantik Hikmet bey hakkıod• 
verilen beraat kararı ten1yiı 
mahkemesince nakzedilmif .,e 
evrak mahkemeye la de edilmlr 
tir. 

Seyyar gün1rükcülere yetll 
bedeli verilecek 

Ankara, 14 ( Telefon ) 

Gümrük seyyar memurlarına 
hayvanları için ayda 18 lira yelll 
bedeli verilmesi hakkındaki la· 
yiha bütçe encümeninde kabul 
edilmiı tir. 

Devlet bankası 
Ankara, 14 (Telefon) 

Müteha11ıs M. Morf bu gün 

Maliye vekilini ziyart ederek de'/· 
let bankaıı hakkında görüımür 
tür. 

l\luallimler hi yihası 
Ankara, 14 (Telefon) 

Muallimlerin tezyidi hakkın· 
daki layihaya nazaran talebenin 
çokluğuna binaen yeni mektep 
ve mevcut mekteplerdede ıubeler 
açılacaktır. 

~------------..~.-~--~-~~----------~---
Buz fabrikasının tenıe

linde su ! 
Buz fabrika11na ilaveten yapı· 

lacak kmm için intihap olunan 
yerde temel kazılırken ıu çıkmıf 
ve arazözler · çalııtılı halde ıll 

boıaltılamamııtır. 
-·>IMO I(• 

Taksinulelt·i in~aat niluıyet 
bitiyor 

Taksim abidesi etrafındaki 
parkın inıaıı ayın yf rmi beflll~ 
kadar ikmal edilecektir. Ema· 
net burada mermer havuz tn• 
ıaıandan vaz geçmlıtlr. 
!!!!!!!!~!!!::~~~~~~~ 

Fotoğ-raf_ an1atörleri 
Hepiniz filimlerinlzl Jule• 

Kanzlere göUirünüz. lıinlz ora· 
da gayet itinalı ve temiz bir ıu
rette yapılacaktır. Fi~tlar reka
bet kabul etmez derecede ehven· 
dtr. istiklal caddeıi No 67 EP 

iyi markalı filimler :ıatıbr. 



_ 15 Mayıı --
Aslı yok! 

·>~1.·-

M ü badele yeni ten-
sikat olmıyacak 
Akıam gazetelerinden birinde 

muhtelit mübadele komisiyonun
da yeniden tensikat yapılacağına 
dair bir haber inUıar etmiıU. Bu 
haberler etrafında tahkikat yap
tık. Muhtelit mübadele komiıi
Yonun ıelahiyettar bir rüknü bfze 
ıu izahatı verdi: 

" Muhtelit nıübadele komiıi
Yonu kadrosunda bundan 3 ay 
evvel bir tensikat yapmııtı. Bu 
gün yeni bir tenıikat mevzuu baha 
değildir. Bu haber tamamen aııl
ıızdar.,, 

K~;ı;·;~I~;r 
-··~--

Hapsedilenler aç-
lık grevi yapıyorlar 

Ahmet abat, 14 ( A.A) 
Sabarmatl hapishaneıindeki 

bır çok mahpuslar açlık grevi 

'v'Pmaktadırlar. Bunlar arsında 
allabhai Patel de vardır. 

İstiklal kararı 
Yalapur, 14 ( A,A) 

Bardoli ahalisi keneli mahke· 
ltıelerini kendileri teıkil etmek 
•uretile ( Srajiıme ) 1 mevkii tat
bike koymağa karar vermiılerdir. 
( hf ntlllerin siyasi ıerbestliklerin 
alnıaları nazariyesine ıvvarajh
ltıe lamı verilmektedir. ) Mezkur 
ahali ayni zamanda hükumete 
araıı veı glıi vermemeğe ve me
ltıurlara boykot etmeğe karar 
"ernııtlerdir. 

/-i'itisttn mılzakeratı kaldı 
Londra, 14 ( A.A ) 

lngilizler ile Araplar arasında 
FUiıUn hakkında cereyan etmek
te olan müzakerat lokıtaa u~ra
ltııttır. 

Sopadan bile korku 
Sholapur, 13 ( A.A ) 

Geceleri saat 19 dan sabahm 
•aat altısına kadar ııık yakılma-
11 •ilah ve hatta ıopa taıınması 
bu akıamdan tubarP.n men' edil
lrıltUr. 4 kitfden fazla kimsele
rin bir yerde toplanması da mem
nudur. Kongrenin toplandığı bi
lla dahtlinde taharrlyat ydpılmıı 
"e bütün evrak müsadere edil
tnııur. 

GönüJJiiJer 
Bombay : 14 (A.A) 

ikı yüz gönüllü Shiroda tuz 
depoıuna akın yapmıılardır. Yüz 
ellı ıektz kiti tevkif edilmif ve 
Polis kuvvetlerile vukubulan mü
ladeıne esnasında on ahı ktıi 
Yaralannıııtır. 

İspanyada cun1hurivet 
ol 

nıücadelesi 

R d" Madrıd,14 (A.A) 
C .. ha ~ al soıyaliıt fırkaaı ile 

d 
um bufr YetcUer birliğinin itliha
ma r enırı • ,_ • 

"•d naza rile bakıl
maktadır. Birleıen b k 

-ı k 1 u l l ılyaıi teıekku ıra lık uıu}- id 
_ d l u areıfne 

karıı muca e e için bir b-ı-k 
k - o u teıkil etme uzere ıoıyaltat fır-

kasına müracaat edecektir. 

A1eşhur kaşif Nansen öldü 
Oılo, 13 (A.A) 

Klıif Nanaen ölmüıtür. 

Fransız reisi cüınhuru 
Parla, (A.A) 

b M. Doimergue refakatınde 
ulunan zevat ile beraber bu 

: bah ıaat 10,80 da buraya 
ıelmiıttr. 

YARIN Sahife 3 

işaretler! \ Raşit Rıza !Poliste .. 
Böv lelerını asınah 

1 Kokain 
)~..'.· -

Köşe başlarında 
işaretler siziko

nacak 

Ve arkadaşları Ka
radenize gittiler! 

Şehremaneti , beynelmilel 
otomobil ifaretlerJ usulünün ıeh
rimizde de tatbik edilmesini dü
tünmüf, ve bu tıaretleri kabul 
etmiıtir. 

Bunlar bazı lavhalardır ki 
sokaklara ve köıe baılarına 
a11lacak ve bir dereceye kadar 
otomobil kaza v .: tehlikeleırlnin 
önüne geçecektir. 

- ...... r~..,_.,..,. -

İdman bayramı 
Yarın statyon1da 

yapılacak 
Dün Takılın ıtatyomunda 

yapılması mukarrer olan mek
teplilerin idman tenliği statyo
mun 11lak ve çamurlu olması 

dolayilile yapılamamııtır, ıenlik
ler yarınki cuma günü yapıla
caktır. 

Bugday geliyor 
Anadoludan mütemadiyen 

bugday gelmektedir. Gelen bu 
bugdaylar geçen sene mahsulü
dür. Bu senenin pek bereketli 
olan mahsulü ay sonunda ıehrl
mf ze gelmege baılaya< aktır. 

Bir kaza 
Dün Buraada devam edilen 

aa2eteciler davasında bulunmak 
üzere Buraaya aiden Şehremaneti 
vekili Rami beyin yolda bindiği 
otomobil bir hendeğe düımüt 
isede bJr kaza olmamııtır. 

Cerrah paşa hastanesi 
genişliyor 

Senelerden beri yapılmakta 
olan Cerrah paıa hastaneıi ya
nındaki pı\Vyonun ay sonunda 
reıml küıadı yapılacaktır. Yeni 
pavyona yüz yatak konacaktır. 

Baytar kongresine iştirak 
edece giz 

Londrada toplanacak olan 
beynelmilel baytar kongresine iı
tlrak etmek üzere iktisat veka
leti ziraat müıteıarı İhsan Abi
din bey bir kaç güne kadar Lon
draya gidecektir. 

'T'aksi ücretlerine 5 kuruş 
zanı yapılacak 

Emanet eneümeni ıoförlerin 
müracaatı uzerlne benzin fiatla
rının biraz artmıı olduğunu naza
rı dikkate alarak takd ücretleri
ne eıaı itibarile dir miktar zam 
icrasını kabul etmlıttr. Bu zam-t.. 

~mın yalnız antre ücretlerine be{ 
kuruı :ilave suretile -,apılması 
~ "I • 4 
muhtemeldir . .ı ı ~ 

~1anşta kanal 
Londra, 13 ( A.A ) 

M. Mac Donald Manı denizi 
altında bir tünel lnıaaı haklunda
kı meıelenln askeri safhasına 
alt tahkikatın devam etmeb.te 
oldufunu avam kamaruında be-
yan etnıııttr. İmperetorluk mü
dafaa koınıteıinln mütalea ve 
tavsiyeleri öfrenUır öğrenilmez 
hükumet bu nıeıelenln tetkikına 
baılayacak ve bu buıuaa ait ıl-
yaaetl hakkında parlenıentoya 

izahat verecektir. 

Raılt Rıza ve arkadaıları; 
dün 1ıece limanımızdan hareket 

eden " Millet " vapurile Kara

deniz seyyaha tına çıkmıılardır. 
Heyet evvela Samsuna gidecek, 

da temsil verdikten sonra ora , k 
Trabzonda da, eıer oynanara 

Erzincan ve Erzuruma gidilecek

tir. Heyet aynı tarikle ı;tanbula 
avdet edecek, Yaluvada bir kaç 

müıamereyl müteakıp kıt temsil
lerine hazırlanacaktır. 

Rumlar 
- ·>ı-o-<-<- • 

Vilayete müracaat 
ettile·r 

Beyoğlu Rum kiliseleri ve 
mütevellileri hey'ti. intihabatı 
müddeti hitam bulduğu halde 
yeniden intihabat yapılmadığından 
Beyoglu, lıtanbul Rumları ve 
Fener kilisesi arasında dedikodu· 
lar baılamııtır. 

Beyoglu Rum mütevellileri 
intihabatının icrası için bazı Rum 
gazetecileri İstanbul vilayetine 
müracaat etmfılerdlr. 

y en iden intihabat icrası için 
Polis müdiriyetince tahkikata 
baılanm11tır. 

-- .. ..,-., M :-... ••• - --

Haydar Rıfat B. 
Dün Anka raya gitti, da

vaya bugün devanı 
edilecek 

Avukat Haydar Rıfat Bey 
dün akıam Ankaraya gitmlttir. 
Mah~ut Eıat Haydar Rıfat Bey
ler da vaıına bu sabah saat on
dan mbaren Ankara Aııliye ce
za mahkemesinde devam edile-
cektir. 

Eski tas .. 
Lokantalarda bir parça 
eknıek hah\ beş kuruş 

Ekmek fiatları 12 kuruıa 
indiği halde hala bir ekmeğin 
dörtte birini beı kuruta ı .. tmak
ta devam ettiklerinden dolayi 
otuzdan fazla lokantacı tecziye 
edilmiıttr. 

Yarın - Emanet lokantacıla-
dan cezayi naktl alnııı ve çekil
mif. Fakat lokantacılar kamilen 
bir parça ekmeği gene beı ku
ruıa satıyorlar. Buna daha mü
eHlr bir çare bulmak ve halkı 
fazla para vermekten kurtarmak 
llzımdır. __.,..,r.....__ 

Köprü parası 
Hazırlıklar bitti Açıktaki 
111en1urlar ne ola]acak 

Koprü paraıınin ilgasına alt 
hazırlıklar bitmiıtir. 

Mürurlyenfn i1ga111 üzerine 
açıkta kalacak 135 memurun 
ne olacağı hakkında henuz bir 
karar verilmemitlir. Bunların 

ıicllleri tetkik edilmektedir· 
a ı Maı11tan sonra mevcut 

vapur karneleri de muteber ol
mayacaktır. Karnesi olanlar ıtr
kete iade ederek bedelini alacaktır. 

-·~-.J 

Hapfıanden daha bir kaç gün 
evvel çıkan Muatafa isminde bir 
katil mahkOmu evelki gün Ba
latta mukim Haydye hanımın 

evine girerek : 

Beyoğlunda kaca-

- Kocanı öldürdüm, cezamı 
bitirdim. Şimdi aıra sana geldi. 
Diye bıçakla kadına taarruz et
mit ve yakalanmııtır. 

24saatte 5 hırsızlık 
Son yirmi dört saat zarfında 

ıehrln muhtelif yerlerinde bet 
hırsızlık vak'ası olmuıtur. 

1 - Taksimde merkez gara
jında bekçi Hüseyinin 45 liraıı 

9a lanmıttır. 

2-Haçik faminde 18 yaıında 
bir hırsız Kumkapıda bir evden 
manto üalarken yakalanmııtır. 

3- Sirkecide bir otelde oturan 
Çangırılı Mehmedin 360 lirası 

çılınmııtır. 

4 -0kmeydanmda Süleyman 
efeneinin kulübesinden 5 O lira 1 

tabanca 1 elbise çahnmııtır · 

5 - Aksaray yukuıun da 
tramvay içinde Galip efendi 
namında bi memurun 54 lirası 
çahnmııtır. 

Bu ne hal! 
Önüne geJen pıçaga 

saldırıvor ! 
ol 

Evvelki gece Galatada yel
kenciler caddesinde ıarı Hüıe

yinin kahvesinde yatan kasap 
Ahmet kahvede otururken ras
pacı Yaıar kahveye girerek 
camları kırm f ve biçakla ta· 
bancaıını çekmlf üzerine hücum 
etmlttir. 

Kasap Ahmetle Y aıar boa-uı
tukları sırada Yaıarın tabancası 

ateı almıı, bacağından yaralan
mııtır. Ayni zamanda kasap 
Ahmette on yerinden yaralan
mıthr. Zabitaca ikisi de yaka
lanmııtır. 

l\1arika yüzünden bir 
cerh 

Kamil, Mehmet ve Nuri is
minde üç arkadaı; Ankara cad
desinde, Marika isminde taoadık
ları bir kadınla konuıan Tahsin 
efendiye çatmıılar ve bu yüzden 

aralarında kavga çıkmııtar. Ma
rlka ile alakası olan Nuri bu 
lca vga esnasında bıçağını çekmlt 
ve genç bir adam olan Tahıl 

efendiyi ağır surette yaralan
mııtır. 

Polis 3 arkadaıı da tevkif 
etmiftir. 

1 ... aJebelere de ne oldu 
Jımail ve Niyazi iıminde iki 

arkadaı, dün Mevlane kapısında 
bir kadın meıeleıinden Odabaıılı 
Nuriddtnle ka vııaya tutuımuılar 

ve Nuriddini baımdan ellerinden 
yaralamıılardır • 

Hadise eınaıında yetlıen po
lisler, ıonradan talebe oldukları 
anlaıılan lımall ve Niyazi efen· 
dilerl derdeıt etmltlerdir. Hadi
seden yarım ıaat ıonra bu iki 
efendinin arkadaıı olan yirmi 
genç, ellerinde sopalarla Mevllne 
kapısına gelerek bir hadiıe çı

karmak istemitler, fak at jan
dıırma devriyesi ve memurlar 

tarafından daiıtılmıılardır. 

• 
kcılar yakalandı 
O BeyoğluncJa arabacı sokağında 

sman ve Rafit biraderle, Bur
sa sokağında tatar Vellnıu kah
velerinde polfı memurları tara 
fından taharrlyat yapılmıı ve 
250 tiıe kokain ı oo fite mor
fin yakalanmııhr. 

Bu iki kahvede öteden be
ri kokain kaçkçıhğı yapıldığındaQ 
tahkf kata baılanılmıttır . 

Bu iki kahveden malda be
yoğlunun muhtelif yerlerinde 
ve sokak aralarında geceleri 
kokain satıldığından polfı nın .. 
düriyetince kaçakcılar hakkında 
tahkikata baılanılmııtır. 

Asri ahır 
-~-

Fukaranın halini 
kim sorar? 

Dahiliye vekaletile Şehrema
neti aıri ahırların lntaaı meı'e
leıinde i ırar etmiıler ve üç ay 
zarfında aari ahır lnta ettlrmi
yenlerin ahırlarının kapatılaca
ğını tebliğ etmiı lerdir, 

Bu münaıebetle ahır sahip
lerinden bfrilf bir muharririmfze 
ıunları söylemfttir: 

- Evet,. Bu karardan bizde 
haberdar olduk. Ne yapacağı
mızı soruyorsunuz. 

Bize illa asri ahır yapacak
ıınız!,, derlerse, emir karııaında 
bat efmekten baıka ne yapabi
liriz ! : 

YapablJenlerimlz yapar, ya
pamıyanlarımızın da ahırları 
kapanır; Fukaranın halini kim 
arayıp saracak.,, 

Tevhit var mı 
Zabitai belediye polisin 

bir şubesi ola.ca k 
iıtanbul viliyetiadekl poliı ve 

zabltai belediyenin birleıtirilme
ıi için tetkikat yepıldığı yazıl
mııtı. 

Bu mesele hakkında aidatı
mız malumata göre tamamen 
tevhit yapılmıyacak ve belediye 
kıemı polisin bir ıubeıl halinde 
idare edilecektir. Bu hnıuıta bir 
program ihzar edilmlttlr. 

Şehrenıini nuıavini dün 
a nkaraya gitti 

Şehremini muavinlerinden 
Hamit B. dün Ankaraya gilmiıtir 

Mumaileyh Emanetle Vilayetin te-
vhidi meı'eleleri hakında görü
ıecektir. 

Gene iki kaza 
1 - 2228 numaralı otomobil; 

Şehzadebaıında Zaven ilminde 
bir ıahıa çarpmıı, ağır ıurette 
yaralanmasına sebep olmuttur. 
Şoför Zühtü otomobili bırakıp 
kaçını ıtır. 

2 - 1416 numaralı otomobil; 
Beyazıtta Şerif namında bir ço
cuğa çarpanı, yaralamııtır. O
tomobilin ıoförü firar etmlttir. 

Yakalanan kun1arbazlar 
Beyoglunda yeni yolda Ha-

san efendinin evinde zabıataı 

1 

ahlaklye memurları tarafından 
taharrlyat yapılmıt On kiti bir 
masada huner oynarken cunnu-
meıhut halinde yakalanmıılardır. 
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Reassürans sigorta yüzünden zararımız 
....................... iil ...... ~............. __ ......... . 

Paralarımız nasıl müthiş 
bir surette harice gidiyor? 
Viyana sigorta kongrasına verilen 

raporu aynen neşrediyoruz 
Alltyanı dö ı.Berlin'in umumi 

müfettlti M. Vuçin tarafından 
Viyanada toplanan ılgortac.lar 
kongraıına verilen raporun ma
badinl de bugün neırediyoruz : 

"Kanun, Mükerrer sigorta
cıların doğrudan doiruya ıigor
ta yapanlar olmakıızın yaıaya

mayacağı ve mükerrer sigorta 
sandıiının bizzat kendi temelini 
baltalayamayacaiı noktai naza
rından inıiap etmektedir. 

Mükerrer sigorta imtiyaz al
mak için tediyesini taahhüt et
tlfi parayı kolaylıkla verebilmek 
için doğrudan doğruya ıigorta 

yapanların mükerrer sigortacıya 
istediği her ıeyl teslim ve tevdta 

mecburdur. 
Bu muamele eıaı itibari le 

d\iı\in\ilecek olursa ne kendiaine 
ve ne de ıfgortacılıkla kat'iyen 
münasebeti olmayan bir makıat 
lçln doğrudan doiruya ıigorta 

yapan kurban olat..ak ve belkf de 
kendi itlerini tedvir için ıerma
yeılnl kaybedecektir fakat ball
claki mütalaamız ıtrketlerln umu
muna 1&mil değildir çünkü ma-
ıarlfl" umumlyenln m(itezaltJ 
bir ıurette tenzili hakkındaki 
kanunun dahili heıap edilmesi 
lcabeder. 

Büyük bir prim hasılatı olan 
bir kumpanya, az prim yapan
dan daha ucuz çalııır. Meseli 
Ünion dö Pari ile ittihadı milli 
birlikte 2,000,000 lira cem eder
lerse bundan dolayı prim haıılltı 
ancak 200,000 lira olan :bir 
kumpanyadan 1 O defa fazla me
mur kullanmaıı icap etmez. 
Kudretli bir gurup daha çok 
ucuz çalııır. Sermayenin bir 
araya toplanması sebebi de bu
dur. ve böylece mQkerrer ıigor
taGlfar hi11eıinden °/0 20 ile iktifa 
eder. ~rbest r.o.kabr=l uıulile 
bu gurubun baıılatı da azalabilir 
ve oda 0f 2 O yl kabul edecek 
halde bulunmaz. Bununla bera
ber muvakkaten ve ıtmdilik bu
nu yapabilir. Fakat daha zalf 
anaıır ve bunlar araıında çok 

iyi kumpanyalar ıahayı terke mec
bur olacaklardır ve bunlar ara-
11nda ıerefle "Ünion dö Pari,, 
gurubuda bulunmaktadır. karar
namenin ilk netlceıl budur. 
Bunun yanında diler bir mese
le.de zuhur etmektedir. Bir çok 
kumpanyalar 100,000 lira depo
ıito etmlılerdlr. Eğer ıtmdi hiç 
olma:ua 0

/ 0 50 mükerrer ıigorta 

sandıiı nezdinde tekrar ılgorta 
edilmek mecburiyetinde bulunu
luyoraa bunun hükümet emrine 
1,500,000 ltra amade: bulundur
ması ( ao kumpanya birlikte 
a,000,000 lira vazetmlılerdlr ) 
ve huıuıi kumpanyalar tarafın
dan vazolunan ayni miktar meb
laiı kurtarmağı icap eder. Bu 
PJ'et doğru ve adilanedir .Haddı 
mabfuzları lagvederken karar
name bunu nazarı dikkate al
maaaqtır. Mnkerrer ılgorta ıan• 
dıima ifa edeceli huıuıi bir 
hizmet daha vardır. 

Mükerrer ılaorta aandıit lı 
bankaıı tarafından te.h edilaalf
tlr ve miinaıebatı dolayiıl\e •• 
nufuzlu ve prim makbuzatı ıu
barile en kudretli olan Anado- ı 

lu kumpanyuı buna aittir. Ana· 
doluyu idare edenler, Ünlyon 

Ddö Pari grubuna menıup v~ bir 
çok kumpanyalarla pek tiddetli 
rekabette bulunan, mükerrer 
ıigorta akıl babaları ve onun 
hakiki müe11iıleri olan ıah11lar
dır. 

Bununla beraber doğrudan 

d ğruya ıigortacı olarak çalıı
mak ve ıimdiye kadar yaptık· 
ları primden apğı it yapma
mak istemektedirler. Çünkü 
mantıkan bu primlerin menabii 
mükerrer ıigcrta menabiinden 
temamen ayrıdır. Eğer yarın 

Onion dö Pari gurupuna men
sup üç kumpanya kendi baıla
rına "Sandığa,, ilkonto ettikleri 
halde 2 milyon lira temin eder
lerse, bu itlerin tarzı idareılnl 

ıadeleıtirmekten baıka bir ma
na ifade etmez. Yalnız üç bor
dro bu f ti görür... Mükerrer si
gorta ıandığı ite nereden baı

hyor ? Mllli bir müe11e1e olmak 
üzere vOcuda getirilen mükerrer 
ılgorta sandığının menafii huıu
ıiyeye değil fakat hakikaten 
memlekek menfaat namına ha
reket etmeıi için milletin temi
nat talep etmeğe hiçbir hakkı 
yok mudur ? Keza hükümetin 
lmtiyazle inhisar tirketl için hiç 
bir teminat meıuliyetlnl Gzerlne 
almadıiından bu nokta üzerinde 
tevakkuf etmek icap ettiği de 
unutulmamalıdır. 

Şu takdirde Türk milleti, mü
kerrer ılgorta ıandığı~ın teılıin
den ıonra evvelce oldoğiından 
daha az kefalet tahtinda olacak
tır. Çünkü ıöylemlt o'duğumuz 

vechile doğrudan doğruya çab
ıan kumpanyaların akıl olarek 
hiç bir kontrola tabi olmayacak
tır. 

BOtün bu izahattan ıonra 

yokarda mevzuu bahı ettiğimiz 

"kimin nef ine,, ıualının cevabı 

timdi verilmiı oluyor. Her halde 
bu, hiç bir 'ıuretle ne Türk hü
kümetl ve ne de Türk milleti ne
f ine değildir. 

Meıali hayat ılgortaıinda 
içinden çıkılmaz bir vaziyet ih
das edilmiıtir, 

Mükerrer sigorta ıandıjının 
heıapli ihtiyatlar icap ettirdiğin
den evvelce bahıetmif Uk. Hüku
met lı bankasına Mükerrer ıi
gorta ınhııarını f ancak ı 5 ıene 
müddetle vermiıtir. Şu takdirde 
yirmi ıene için aktolunmuı olan 
rolisler ve yahut 1926 tarihinde 
1 O ıene bir müddet için. imzala
nanlar ne olacak? 

Türk vazıı kanunu her ıene 
:>.,000,000 Uravın memlekette kal
ma11na muvaffak olunacağı fik· 
rlle hareket etmfıtir. Hakikat 
bu güzel hayali temamen boz
muıtur . .t. ütün fen adamları ve 
müteha1111ların keıfettiklerl gibi 
bu meblaiın hemen hemen hepıl 
memaliki ecnebiyeye gidecek ve 
fark mükerrer ıigorta vaııtaaıyla 
altmeılnde olacaktır. Vagon de
llıttrilmlı olmakla beraber tren 
aynıdır. Memleket dahilinde ka
lacak aıaari meblag Milli kum-
panyalar ecnebilerden daha az 
alacaldarmclan akal bir manada 
.. Tavla a6recektlr •• 

it Baaka11 bakamet olmacbiı 

YARIN 

>I 0"4C• 

Oktruva için henüz karar 
veriln1edi 

KJepdötln fabrikaları; oktru
va reıminden muafiyetleri için 
ıehremanetine mürracaatta bu
lunmuılardı. Oktruva reımi eıa
ıen ıtmdiye kadar bu fabrıkalar
dan alınmıt değildir , Elyevm 
encümeni emanet bn mesele ile 
meıgul bulunmakla olulp henüz 
katı hiç bir harar verilmit de
gildir. 

----Mf«•• .. __ 

Ölülerden para 
Evkafın hududunu hil

n1ediğ·i nıezarlıklar 
ne olacak 

Mezarlıkların belediyeye devri 
için hazırlıklara baılanmııtır. 

Ancak Evkaf, mali olan me
zarlıkların bir k11mının taıarruf 
evrakına malik değildir, Ekıe
riılııln hudutları teıbtt edllmemiı 
olan bu mezarlıklar bazı eıhas 
uhdeılne geçmittfr. Bu mezar
lıklara gömülen Guraba haıta -
nesinin fakir ölülerinden bile bir 
lira ücret olınmaktadır.Kabriıtan
ların eman~te devri ııraıında 
bu cihetlerin ihtilaflara ıebep 
olacağı anlatılmaktadır. 

Bir ziya 
Heykeltıraı Melek Ahmet 

hanım, dü1ı sabah zatülcenp has
talığından tıp fakültesinde vefat 
etmlıttr. Kıymetli bir kadın ıan
atklrımız olan Melek hanım 
muhtelif eıerlerile ıan'at alemi
mizde kendini tanıtmıı, bilhaıaa 

ıazl hazretlerinde bulunan ( A
nadolu portlrelerl ) ve lımet 
paıadaki (zeybek ) 1 milli mü

zede bulunan (yaralı askeri) ile 
kudretini isbat etmiıtir. Melek 
Ahmet hanımın henilz 30 yaıında 
bulunduğu, kendisinden bir çok 
eıerler beklendiği bir anda ölü
mü büyOk bir ziyadır. 

Melek hanımın ce.nazeıi bu 
ıabah ıaat 11 de Haydarpaıadan 
lıtimpotla Beıiktaıa nakledile
cek ve Maçkada aile kabristanı
na defnedilecektir. 

sabik Büyükada itfaiye 
kun1andanı 

Büyük adanın ıabık ttf alye 
kumandam Süleyman bey; Afyon 
karahlsar itfaiye kumandanlığı
na tayin edilmiı ve dün memuri-
)'etlne hareket etmiıtlr. • 

gibi hükümet banka•• da olmadı- ı 
ğından Türk hükftmetinln vari-
datı 200,000 lira artacaktır. Fa
kat bu 200,000 Ura pahalıya mal 

olmaktadır. 
Türk mllletl tarife flatlarında 

muıtakbel bir tenzilat ümitlerine 
kat'iyen veda etmelidir. Hatta 
ıerattl fenniye on defa tezayiit 
etmit bile olıa Mükerrer sigorta 
sandılını tarıfe ftatlarının tenzi
line mumanaat etmeıi daima en 
biiyük menf aatı icabı olacaktır· 
Sandık ıtmdiden haklı bir ıurette 
mücadeleye 'baılamııtır. Akıl 
takdirde Maliye vekaletine ve lı 
Bankaıına Mükerrer ıigorta 300, 
000 lirayı tediye etmezdi. 

Şu hale göre hükCimet bir ta
raftan kazandığını zannettiğini 
diler taraftan kaybetmektedir. 
Bundan maada bizzat hükCimetln 
her sene pirim olarak binlerce 
Türk lirası tedlyeıine mecbur 
olduiu da dahili hesap edilmeli· 

dır. hl k HOkCimetln vazifeıl a a 1 ve 
içtimai zalfelere deıtgir olmaktır. 

Be1an olunan ıerait tahtında snüker-

15 MaP 

BİR AİLE 
- Hatıra defterin1den 

gözleri değlımemiıtf; mamafih, 
o eıki nazarları da bulamıyordulll• 
Kendi kendine: " Gö:r:ler ruhUll 

Onbet ıenedenberi bir kerre. I 
olıun yüzünü görm-:dtğim arka
daıım Haldun'u ziyarete gidiyor
dum. 

Eskiden, bu, benim en eyi 
arkadaıımdı. Onunla, ıakin ve 
meı'ut, uzun gilnler geçirmittik. 

Bir çok ıeneler, aala biribi
rimizden ayrılmadık. Dalma 
beraber yaıamıı, gezmif, düıün
müı ve hülyalar kurmuıtuk; ay
ni aıkla, ayni ıeyleri ıevmif , 
ayni eıerleri anlamıı, ayni his
le titremlı ve ekıerlya, bi göz 
iıar eti le, hemen birlbirimizi an
ladığımız ayni ıeylere gülmüı
tük. 

Sonra o evlenmiıtt. lıtanbul' 
a bir nlıanlı aramı ya gelen bir 
anadolu kızlyle evlenmlıtl. Naııl 
olupta bu ıarııın, zayıf, kınalı 

parmaklı, berrak ve derin gözlü 
gür ve tannan ıeıll köylü kızı 

" bu zekl ve ince çocuğu kapinııtı? ı 
bunlar anlatılır ıeymidir? Zavallı 1 
Haldun ıüpheıiz ki ıaadeti, temizt 
kalpli, vefakar ve ıadık bir ka
dının kollan arasındaki tatlı vel 
uzun ıaadetl ümit etmitti. 

Bütün bunları, ağarmıı ıaçh 
çapkın, kızın ıeffaf nazarların· 

dan okumuıtu. 
Hiç dilıumemlttik ki çalııan, 

yaıayan ve hi11eden inıan, vur
dum duymaz olmamak ıartile, 

haklkatı öirendiğlnden itibaren 
her ıeyden yorulur, bıkar. 

Acaba onu naııl bulacaktım? 
Dalma canlı, zeki, güler, ıaka
cımı yokıa taıra hayatile uyuı

muı kalmıı:mı? Her hangi bir 
inıan, onbeı ıene zarfında defl
ıebilirdi ! 

Ttren, kücük bir iıtaıyonda 
durdu. Vagondan inerken, ılıman 

' 1 
kırmızı yanaklı, yuvarlak karınlı 
bir adam, kolları açık olduğu j 
halde bağırarak bana doiru 
atıldı : j 

- Seyfi!.. 1 
KucaklaıtıK, fakat onu , 

tanıyamamııtım. Sonra, hay.etle 1 
mırıldandım: 

- Matallah, zayıflamamıııın? l 
Gülerek cevap verdi: 
- Ne yapanın ! Hayat ! eyi 

yemek, eyi içmek ! bol uyuku ! 
İtte hayatım bu ıuretle geçiyor! 

Bu simada, ıevimli hututu 
arayarak, süzüyordum. Yalnız 

rer ıigorta ıandıiı netice itibarile 
Yüzde 50 tenklı olunan primlerle 
Yüzde 100 maıRrlfe karıılık temi
ni kabil olmadığından kumpan
yalardan bir çoğunun çekilmeıini 
lnhç edecektir. 

Kalacaklar araıında müker
rer ılgorta sandığından evvel ım-
tiyazlı bir vaziyete malik olan 
Anadolu ve Union dö Pari grup-
ları bulunmaktadır. Demek ille· 
diği ıeraitl her keıe cebren kabul 
ettirecek olan bir trOıt vücuda 
getlrilmiıtir. Reımen ve kanunen 
zavahlrl hal belki baıka tOrlü 
olacaktır, fakat hakikatte baıka 
türlü olmaz. Ve mükerrer sigor
ta lnhtaarı için hali hazırda mu-
karrer 15 ıene hitam bulduğu hman bu karııık maklnaya artık 
d~cet kalmayacak ve yerine bir 

feri Vilcude aetlrilecektlr, 
ki Vazu kanun bu hedefi ne ta· 
D P h etnı11 ne de arzu etmlıttr. 

a a bunda çok tebeddiillt 
yapıleblltr · bu tebeddülG ne kadar 

b
evvel Yaparsa kıymeti de o nll

ette faale olur.,, 
E. Y.ulih. 

aynası iıe, diyordum, bu ruhta, 
pek iyi tanıdığım o eıkl ruh 
yok! ,, 

Nazarları, ıevJnç ve muhalr 
betle parlıyordu: Fakat, ıöz k•· 
dar fikrin kıymetini ifade edeD 
o parlaklık , artık kalmamıtb· 

Haldun, birden bire dedtki: 

- İıte, çocuklarım .• Bu ıkl" 
ler en büyükleri ... 

On dördünde, genç bir kll" 
la mektep elbiıeıl glymlı on il" 
çünde bir erkek çocuğu, mah" 
cup bir tavırla bana doğru ıler 
lediler. Elimi öperlerken, Hal· 

dun'a ıordum: 
Bunlar ıenln ha ? 

O, gülerek cevap verdi : 

Benim, ya ! 
- Kaç çocuğun var 't 

- Beı ! üçil de evde ! 
Bunu, müftehir, memnu• 

ve hemen hemen muzaffer bir 
tavırla 16ylemlıtl. 

Ben, dağ baıındaki evınd• 
bütün gecelerini çocuk yetlıtfr 
mekle geçiren bu f miitekebbir 
babaya, milphem bir hayretle 
karııık derin bir merhamet 
hiı ettim. 

Kendisinin ıürdüiü arabaya 
bindim ve yollarında, bir iki kii· 
pek ve bazı bazı ıörünen ıiyah 
yeldirmeli, beyaz baıörtiilü köylil 
kadınlarından maada hiç bir ha
reket görülmlyen ~canıız ıebtre 
girdik. Zaman zaman bir bakkal) 
kapının eıiNnden kandilli bir 
ıelam çakıyor; Haldun, biitiin 
köy halkını lıi mlertle tanıdıiı nı 
bana iıbat etmek için, bilmuka· 
bele ıelam verirken, lımlni de 
ıöliyordu. 

Hududa çabuk aeldtk. Ara· 
ba' park olmıya aahitklr bir 
bahçeye girdi ve ıato olmak lr 
termit gibi duran kuleli bir evin 
önünde durdu. 

Haldun: 

-fıte, diyordu, iltifatına nail 
olmak iıteyen f akirbane . , . 

Cevap verdim : 

- Çok nefiı bir ev, 

Kapının eılfinde , miıaf fre 
çıkmak için glylnmlt bir kadın 
göründü. Bu, on beı ıene evvel 
düğünde gördüğüm sanıın kız· 
cağız delildi. Bu, ılıman, yaıı 
ve tabiatı tayin edUemfyen, kaba, 
fikirsiz, kadınlığın hiç bir yerine 
benzemlyen aclp bir mahluktu. 

Bu, bir ana, bir lnıan küme· 

ılnln ıahibi, ahçılık ve çocuktan 
baıka bir ıeyle me11ul ola· 
mayan bir fnıan makineıldi. 

Bana: .. Hotgeldin,, dedikten 
ten ıonra içeriye girdik: Odada, 

boy 11raııle uzayan Gç yavrU 
vardı. ıordum: 

Bunlar, dıierlerf mi? 

Haldun, memnun bir ıurett• 
İıimlerlni ıöyledı: 

Vehbi, Mualll; Şükrü.. ıofa· 
nın kapııı açıkb. içeri atrdlm ve 

ta dipte, bir koltuk ta titreyen 
bir ıey, nOzOI isabet etmif ıb
Uyar bir adamı gördüm. 

Haldun' un kanıı) Ayı• Ha
nım Efendi ilerledi: 

(Devamı yanna 
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Arif Oruç B. mahkemeye : 
mevcudiyetinden başka 

U·zun duran bir kabine 
bir şey düşünmez olur! 

Sahife ~ 

yıpranır, 

dedi. 
L!trinci sahifeden devam ) 

Reis - Bu makalenizde "Mec
hıte fevkalade sahneler olacak,, 

1 
diyorsunuz bu müheyyiç değil
lnidir? 

- Bunda hararetli münaka
falar olacak dedim. Yoksa ıopa 
•o paya girecekler demedim! 10_ 

nra bu havadis Ankaradan te
lefon haberi olarak yazılmııtır 
M b' . 

e uslardan herhangi birisi~mu-
hanirlmize bu havadisi söyl~mif 
olabilir· Ankara muharririmiz bu 
~~ıuı hakkında daha fazla ma 
unıat verebilirler. 

/\ Reiı B. bu meseleye dair 
nkara muharriri olan Şemset

tin beyden bir • fey ıormağa lü
ıunı görmedi. 

İntihar hadisesi 
k Bundan ıonra 4 nisanda çı· 
İn ve "Mesul kim?,, serlavhaaı 

a tında yazılan makale okundu. 
Reis - ne dersiniz? 
- Evet ben bu makalemde 

/\pu beyin intiharından bahse
ttim. Aptt beyin yazdığı mektu· 
tupta gazetemizin ayni nüshasında 
aynen vardır. 

Bu mektupta Apti bey: (Ben 
uı~ 

as eltim, bankalar krediyi kes-
tiler, borçlarımı veremedl ın, 
11•nıuslu bir adam olduğum için 
~tihar ediyorum,, diye yazılı idi. 

Undan müteeuir olarak bu 
ine.kaleyi yazdım. 

Ayni nushada "Son dakika,, 
•erlevhası altındaki yazıda 20 

~in memur açığa çıkarılacağın
an bahsediyordu. 

Rets - Ne dersiniz? 
\' - Bu ha vadıs asılsız değildir. 
alnız mürettip hatası olarak 

lkt hın yerine yirmi bin olmuıtur · 
Caıetelerde bu gibi hadiseler 
rek çoktur. Mesela bir gazetede 
•nıet ve Kazım paıa hazeratı 
Ylıılacak yerde Hazer atı, Haıe
tatt olmuıtur. 

Aleclisi tahkir n1eselesi 
d Btlahara 95 numaralı nüsha
I akı "Herman rezaleti,, serlev

a''1 altındaki yazı okundu. 
u Yazıda ılrket (bazı meb'uslarai 

ıoo bin lira mı vermiıler) diye 
Yazılı idt. 

dı Reiı: -Böyle bir ıey vakimi
t' ne dersiniz ? 

hr - Biz ( bir meb'usa yüz bin 
a Verllmittlr, almııtır) deme

r,oruz. Biz (bir meb'usa yüz bin 
~te.nı.ı vermtıler ? ) demekteyiz. 

Unda B. M. Meclisini tahkir 
~~tur. Bu, aual ıeklindedir.' 1 

l Ufterı adamların Türk Meb'us
h&rına bile dil uzattıklarından 
ahsediyoruz. 

Reiı : - Bu yazınız hey'eU 
Utrıuınıyeyi faibe altında bırak
hılyor mu? 

- Bir kitlenin içinde eyi de 
vardır f d ' ena a. Bu yazida haka
ret 7ok: B 
vardır. illkia hakareti ret 

Bilahare ı ı 1 
hadaki "İzah edelinumaralı nüs· 

lekettekt açlık ve 
bahsediliyordu. 

Reis B. Şemsettin 
du. 

- Ne dersiniz ? 

sefaletten 

Beye sor-

Şem•ettin B. büyük bir heye
canla söyledi. 

- Ben Anadolunun mühim 
bir kumını ,gezdim ve gezdiğim 
yerlerde gözümle kafamla gör· 
düm ki köylü tuz ekmek yiyor. 
Reis Bey efendi ben bunları bu 
hakikatleri yazdığım ıçın bu 
gün Namuk Kemalin yattığı yer
de yatıyorum. 

l\lüddei uı11un1inin bir 
süali 

İddia makamı heyeti hi;kime
den ~art ve Nısan aylarındaki 
gazetenin satıılle ıonrakt ıatı

fın miktarını Arif Oruç Beyden 
sorulmasını talep etti. 

Arif Oruç bey. 
- Bunlur gazeteciliğe alt 

bir sırdır, onun için mazur gö· 
rünüz dedi. 

Vekilin1izin sözleri 
Bundan ıonra müdafaa vekili 

Nuri B. söz aldı. 
- Biz huzuru hakime neıir

den gelmiyoruz, tehyiçten geli
yoruz. Halbuki iddia makamı 

bir delil göstermediğinden muda· 
faamızı ne yoldan yapac.ağız. Ma
kamı iddia-Kanunun 203üncü mad
desi mucibince itiraz hakları yok
tur ve 194 üncü madde mucibin
ce son tahkikat safhasından üç 
gün müddetle itiraz edebilirler. 

Bunun üzerine vekilimiz Nuri 
8. hey'eti haklmeden ehli hibre 
tayinini rica etti. 

Hey' eti hakime beı dakika 
müzakereden sonra: Bu neıriya
tın müheyyiç olup olmadığını 

taktir etmek hey' eti haki meye 
ait olduğundan ehli hibre tayi
nine lüzum görülmediğin tebliğ 
etti. 

i\1üddeiumun1i ne diyor? 
Bunu müteakip müddeiumu

mi Cemli bey ayaga kalktı ve 
iddianamesini sertetti: 
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numaralı nüshada (Asayiı yok
mu?) serlevhası altındaki yazıda 
Arif Oruç B. bir gün evvel 
neıredilen akıam gazetesinden 
iktlbaıt. ederek neıriyatta bulun
muı tur. Ezcümle böyle bir ıeyin 
Türk kanunları arasına [girmesi 
doğru olamıyııcağını ve fena akis-
ler tevlit edeceğini ve ceza usulü 
muhakemelerine ilaveten t Yazıl
maaı suretile bu kanunun mu-
vakkat ta olmadığı hakkında 

mütalaatını söylemiı ve böyle bir . 
kanunun neıredilmemesini temen
ni etmlttir. 

T eıkilatı Esasiye kanununun 
71 irinci maddesi sarihtir. Ka
nun her vatandaıa ıerbes dü
ıünmek ve serbest yazmak hak
kını vermiıtir. Arif Oruç B . bu 
makalesini menafii Millet için 

l rn,. •erlavhası 
a tındaki makale okund u. 

Bu yazıda memlekeun M 1• 
I yazmııtır. Bunda müheyyiç neıriyat 
görmediğinden Beraatını talep ede
rim.Bu talep üzerine ıamlin alkıı· 
lara baılamııtır. Reis, samline 
sükünetle muhakemenin dinlen-

\te iktisadi ıahada tecrüb a 
1 

eye 
tllüıaıt olmadığını, mntehasııılar 
tarafından doğru yol göıterll
ltleaı yazıhyordu. 

Reis - Buna ne dersiniz. 
- Bu ilmi bir makale

~lr · Bunda teheyyüç mahiye
nde htç bir ıey yoktur. 

Şenısettin B. in isticvabı 
8 Bilahare Şemsettin Ettuğrul 
eyın o • d , 

ed eazetemız e " Bizi men -
ernezai l 1 ki n z ,, sır avhaaı altında-
'Yaı:ıaı ku d 0 n u. Bu yazıda mem-

meslni ihtar etmittir. 

- 107 numaralı "Maksadımız" 
•erlevha11 altındaki neıriyata 
gelince: Arif Oruç B. bu ma-
kaleıinde d k ,, e abinada bazı degi-
tikllkler lazım ı.el xi d İk • e ecea n en ve -

' Usadı vaziyetten bazı mütalaat 
sert etmiıtir, bu makalesinde de 
tehyiç yoktur, bunu bir haabi
hal ıeklinde görüyorum. ,,bundada 

beraeUnl isterim. 

Alkışlar 
Samlln mütemadiyen bu ta

lebi alaıılamıı ve yaıasın adalet 
diye bağırmıılardır. 

Reis - Vaziyet böyle devam 
ederse, kanunda ıarahat vardır, 
hepinizi dııarı çıkarırım, demiştir. 

Hangi nıaddeler isteniyor 
Müddeiumumi B. iddianame· 

ıine devam etti: ı 08 numaralı 
nüshadaki makaleye gelince: 

Bu makalesinde Arif Oruç 
B. Herman firketinin veraset 
vergisinden ve Maliye vekilinin 
izahatının aykırı olduğunu beyan 
ediyorlar. Bu beyanatta sadece 
Maliye vekilini tenkittir. Bera
tını talep ederim. 

111 numaralı " İzah edelim ,, 
serlevhası altındaki makaleye 
gelince: 

Arif Oruç B. bu malca lesinde 
Memleketin mali ve iktisadi sa· 
hada tecrübeye müsait olmadı
ğını mütehaaaıılar tarafından 

doğru yollar gösterilmesini ıöy
liyor ki buda bir ilim adamının 
yazacağı ıeylerdir. Beratını is
terim. 

Herman tirketinin veraıet 
vergisi makıadile 85 numaralı 

nüshada bir Meb'uıa yüz bin li
ramı vermiıler. Bunda Meclisin 
ıahsiyeti maneviyesi tahkir edil· 
mittir deniliyor. 

Hakikaten edilmiımidir ? 
Baı tarafı okunduktan sonra 

en mühim yeri ıurasıdır "Kohen
ffrketinin itlerini bir Meb'uıa 

:yaptırdıkları ve meb'uıun hmide 
malümdur,, yazılıdır sonra yüz 
bin lira mı vermlıler bunlar 
nakilden baıka bir ıey değildir. 
Müfteri adamın söylediklel'ini 
yazmııtır. Bu fıkralar Büyük 
Millet meclisinin ıaiısiyeli man· 
eviyeslni tahkir değildir. Arif 
Oruç B. tifaken de söylediği gjbf 
"bu meb'usun iımi bizce malum
dur,, demesi nakil keyfiyetidir. 
Bu cihetten de beraatını isterim. 

Arif Oruç Beyle ittifak ede· 
mediğiniz üç nokta kalıyor. 

4 N~san 930 tarihli ve 11 O nu
maralı nüshada " Mes'ul kim ,, 
serlivhaaı altındaki makalede 
izmirde intihar eden Apti B. 
namında birinin sebep ve amili 
hük?Jmetin beceriksizliği ve iktı
sat cihetinden söylediği maka
ledir. Bu müheyyiçtir. Her gün 
bir çok adamlar iflas ediyorlar 
iııtanbulda da böyleleri mevcuttur. 
Gümrük kanununun neıri dola
yislle eıyayı tüccariye idhnl 
eden tüccarlar bonalaran va
desi geldiği için intihar eden 
b!r tüccarın intiharının ıebebini 
hükümette aramak hakıızlık olur. 
Her tarafta böyle ıeyler vardır. 
Mesela Alamanyada da iktısadi 
buhranlar vardır. 

Arif Oruç Byin baıtan doğru 
olmadığını ya~dığı iktfzadi vazı
ye.timiz acaba ıonradanmı bozul· 

muıtur. 

Biz temenni ederdik ki vaziye
tin düzelmesi içın hükumeti te
nvir etmesi lıizım gelirdi. 

20000 memurun açıkta kal
ması ittifak edemedlgim ikinci 
noktadır. bu yazıaile efkarı 
umumiyeyi tehyiç etmiıtir. 

Bu makale dolayısile yalnız 
memurlar değil, efradı aileıi de 
mutezarrir olmuıtur. Çünkü bf r 
çok tuccarlar memurine krediyi 
kesmiılerdir. Arif Oruç B. iki bin 
olduiunu söyliyorlar. eger yanlıı 
ise erteıi gün yazması icap ederdi. 

109 Numralı nüshaya gnlince: 

"Mecliste bazı sahneler ola- ı 
cak,, bu da müheyyiç ve muııan
naadır Büyük millet meclisinde 
böyle bir sahne olmamııtır. 

Netice itibarile bu üç nokta
dan kanun cezanın 161 inci 
maddesi mucibınce tayini cezasını 
ve SOinci madde mucibince bu üç 
cürüm bir cürm sayıla bilir. 
yalnız 80 incı maddenin son fık
rası mucibince cezasının artı

rılmaaı lazımdır. 

Şcm seti in /J. ita k km da 
Şemsettin 8. iki noktadan 

muhakemeye alınmııtır. 1 Mühey
yiç neırlyat, 2 hükumetin ıah
ıiyeti maneviyesini tahkir. 

112 numaralı nushada "Bizi 

men edemezsiniz" serlavhası al' 
tında ve Arif Oruç Beyin mev
kuf bulunduğu eınada yazdığı 
bu makale hükümetin ıahsiyeti 
maneviyesini yalmz tahkir değil 
tehdit te ediyor. 

Sonra " Büyük millet mecli
sinde bazı sahneler olacak ,, 
ser la vhalı yazıda da imzası oldu
ğundan kanunu cezanın 161, 
159 1 158, inci maddele 
ri mucibince tayini ce
zaaını, ağır hapsi müstelzim 
olduğundan 72,31 inci madde
ler mucibince hidematı ~mmeden 
muvakatan men'in, ve 35 inci 
madde mucibince sanatının tali 
lini talep ederim. 

Bundan sonra Arif Oruç beyin 

gayri mevkuf olarak muhakeme

sine devam [hakkında avukatı 
tarafından mahkemeye verilen 
bir istida üzerine müddeiumumi 
bey: 

"Arif Oruç B.in ıerbestlsinde 
mahzuru kanuni görmiyorum. 
Şemsettin B. in mevkuf olarak 

devamı muhakemesini talep ede
rim,, demistlr. 

Muhakeme 5,n ta nihayet 
bulmuıtur. Müdafaa ve Karar 
için Cumartesi saat 1 O a talik 
olunmuıtur. 

Talep olunan 
maddeler 

Madde, 80- ~lr kastı cür
minln ef' ali icraiyesinden olarak 
kanunun bir maddesinin defat 
ile ihlal edilmesi muhtelif zaman
larda vaki olmuı olıa bile bir 
cürüm sayılır. Fakat bundan do
layı terettüp edecek ceza altıda 
birden yarıya kadar artırılır. 

Madde, 161 - Efkarı umu
miyeyi tehyiç ede~ek surette ve 
mahiyette aılı olmayan hava
dis veya musanna veya 
muharref veya aslı olmaksızın 
bir kimseye isnat olunmuı evrakı 
bilerek netir ve nakledenlerle 
resmi evrak ve nutukları tağyir 

ve tahrif ile neıreyleyen\er hak
kında bir aydan altı aya kadar 
hapis ve yirmi beı liradan elli 

liraya kadar cezayi nakli hükm 
olunur. 

Bu neıriyat umumi aaaylfl 
bozmağa sebep olmuı ise faili 

hakkında altı aydan iki ıeneye 

kadar haplı ve elli liradan yiiz 
liraya kadar ağır cezayi nakli 
hükmolunur. 

'fif tikleriıniz ne olacak 
Yalnız ıehrimiz piyasasında 

15GO ton kadar ıtok tiftik bu
lunduğu halde alıcı yok gibidir. 
Fiatlar çok düımüıtür. 

Yeni istihsal ve kırkma mev
simi geldiğinden fiatların daha 
fazla düımesi muhtemeldir. 

Defterdarlık ilanı 
~ ....................................... ... 

Satılık duvarlı arsa 
No. 3, 59 Eyüp caddesi, Ali bey köyü etrafı 2 metre duvarla 

çevrilmlt 195 arıın murabbaında karakolhane arsa11 satılıktır. 
Bedeli def'aten verilmek ıartile tahmin edilen kıymeti 200 liradır. 
Satıı muamelesi aleni müzayede ile 17 mayu 930 Cumartesi günü 
ıaat 14,30 da defterdarlıkta yapılacaktır. ( M 44 ) , ~ ' 

Aluva/('i.I kiJıetten nı uva/liı k(ııete ! 
Türkiyenin en asri ve muhteıem 

bir b i nas! olan ANKARADAKI 
TÜRK OCAGI kendi pek mükem

mel ve tık tiyatro salonunu 

ERNEMANN 
GÖRÇ 

namında birleıen fabrikalar ma
mulatından olan ERNEMAN JI 
sinema makinesile teçhiz etmlıtir. 
Bu makineler cihanıümul bir ıöh
rete malik oldukları içindir ki Tür
kiyenin ıinemaları yalnız bu ma
kineleri tercih etmiılerdir. Arzu 
edenlere bu sinemaların b:r listesi 
takdim edilir. Hükumetçe resmen 
muhtelif devafrde kullanılmak ü-

1 zere ZAIS iKON morkası kabul ı 
edilmiıtir.Binaenaleyh kendi men-

faatiniz için yalmz ERNERMAN ve GÔRÇ mamulatından olan 
iıbu ZAIS iKON sinema makinesini talep ediniz. ZAIS İKON ma-

kineleri projekıyon noktaf nazarından emsallerinden katkatfaikolu 
cins ve hauasiyetlerfnfn mükeınmeliye-U fçindirki SESLi HERp 
NEVl TERTiBATI sonradan ilave edilebilir. Mesela : ıehrlmizin 
Elhamra slnemasile Ankarada Klüp sfnemaıına sonradan ıes ter
tibatı ilave edilmiıtir. Hernevl tafsilat, katalog ve seıli projek-
ıyon hakkında malumat almak arzu edenlerin Türkiye umumi 
acentası ve depoziterl : lstanbul Dilsiz zade hanında 24·27 nu
maralı. posta kutusu 114. JAK ROTTENBERG Müesaeses·ne mü
racaat etmeleri. , ____________________________ _,, 

Mes'ul müdürü:Süleyman Tevfik 
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= TIYATRO VE SiNEMA • M . t k. ıerı 

BÜYÜK TAYYARE .: .............................. : acar zıraa ma ıne 
Bu aktam 

PİYANGOSU 
8. İNCİ TERTİP 5. İNCi KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keıideler; Villyet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat ve 
Osmanlı bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır . . 

Büyük ikramiye 

( 50,000 ) Liradır 
Her keıidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Maarif vekaletinden 

Beyoglu MULEN RUJ 1alonun
da ıaat 22 de aan'atkar 

Naşit B. komik Şevki B. 
kumpanyalarile mu.anniyei tehir 
SABRiYE hanım birlikte 

Bıı yatak kinıitl 
Koca isterim 

Gülünçlü Komedi ı perde : 
Taklitli plyeı 2 perde : 

Duhuliye 30, mevki 60, koltuk 
75 localar 300 ve 200 meırubat 
mecburi delildir. 

* Oıküdar HALE ılnemaıı 

/Jii,11ük /ilinti~ serisinden 

Gurur 
Gelecek prolram : Kiralık 

Balikeslrde tnıa edilecek Necati bey muallim mektebi tnıaata zevce 
8 MayJS 1930 tarihinden itibaren bir ay miiddetle ve kapah zarf l .. ora La plante 
usulile münakaaaya konmuıtur. * 

Talip olanlar plan, ıartnamel fenntler münakasa ıartname ve Kadı köy SÜREYYA ıfnaması 
mukavele suretlerini aimak üzere bu aıbt biiyük inıaat vapmıt ç f k A kl 
olduklarn ı müt'ir ehliyeti fenniye veaikalatile bereber Maarif lp a Şl ar 
vekaleti inıaat dairesine milracaat edebilirler. Müme11ill : Ramon Nuvaro 

ihale Maarif veklleti inıaat komisyonu tarafından icra edile- Sesli ye şarkılı filim 
ceğinden taliplerin münakasa ve müzayede kanununa tevfikan ,.;,. ~ 

,~t>ti • .ş,~~fi ·~~ tanzim edecekleri teklif mektuplarının ihale tarihi olan 8 Haziran ·' 

Fabrikas~ Türkiye merkezi 
Sirkeci - Ankara caddeıi numara 18-24 

3 demirli pulluk çeker ve 

... . 
unıunusı 

dairei mahıuaa 

mazot gibi en ucuz mevadı 

müıtetle ile günde vaıati 30 

dönüD'I derin hafriyat yapar 

2 8 beygir kuvvetinde olan bu 

traktörlerimiz en aon sistem
dir. En yeni, yani 1930 sene· 
ıl tiplerinden her boyda har

man makinelerimiz ıelmittlr. 28 K me rkalı mazot 

Yalnız biçer ve biçer ballar orak makinelerimiz vardır 
Makinelerimizin tarzı lnıaıı baılt, idareleri kolaydır. 

Ehven fiat, müsait şeraiti tediye 
Tnrklyenin hemen her ıehrinde ıube ve acantalarımız 

TEKLİF İSTEYİNİZ 

Abu havastle müıtehtr Bojazlçinln en ferahfeza mahallinde bulu
nan ve bilhaı1a park ve bahçelere ve tenfı mahalline malik ol:• 

YENİ-KÖY PALAS OTELi 
J 6 Mayısta Yeni müteha1111 bir müdür idareılnde açılacaktı'· 

1 
Her akıam muntazaman çaylı d'lnılar ve yemekler verilecektir· 

----~ Fıatlar mutedildir. Tel: Tarabya a 

Elbise münakasası 1930 Paza r günü saat 15 te mezkur komisyona tevdi etmeleri 'İl Veres·ıye ') 
ilan olunur. • d rı: 

• • ··~"--~tj'*~s~~~99H~9~§~iii 2 lzmfr terzihanesinde son ' Emniyet Sandığı müdürlüğün e . 
• DoklOr : ~ moda, ehven fiatlarla, ıon • Sandık hademeleri için yaotarılacak elbise tıcillll hakkıoda 
'ıa~ A G o p y E s s A y A N .. ~ ~ derecede auhaletll ıerattle ihale! evvellye kararı keıtde kılınmıı ve Mayısın 17 inci Cumartetl ._. ~ i erkek ve kadın knstü mler • günü saat on a tıda karan kat'iılnin çekilmesi mukarrer bulun111Uf 

serian imal olunur. olduiundan taliplerin fiab anlamak için levazım memurluğuna •• 
ıA. • Ankara caddesi VllA t 1• ı k.tt. d ıa k l " d ti k 1 k " k i ye>OO ., L.avta ve l)ahili Kadın Hastalıkları nli.iteha~sısı ~ d) karıısanda No. 17. ye 1 yevm mez "'r a e a yuz e bet tenz ı uıma uzere om ı 1 Lanıada camltHif ıokalında No 19 Huıuıl kablneainde : AF ma hıusuna müracaat eylemeleri ilan olunur . 
şHergiııı Çocuk, Erkek ve Kadın ha~t·ı ka buleder. j L MUST A ve KEMAL __J aı~m~~=-
. . . ... ~§rı§G§§,§~~SS§§§§G699~· ~.~~~-..... 13T AN B U L 

YEŞ L GUN BAVRAMI Doktor Feyzi Ahmet U. Hap·ısane Matbaası Yetil Htlll Cemiyetinden: 16 Mayısta idman Bayratnı olma11 -
ve azanın mühioı bir kısmınm oraya gitmek mecburiyetinde bu- Frengi, belsoğukluğu, cilt, 
lunmaıı dolaylıile Yetil Gün Bayramının 23 - Mayıs - Cuma günü- tedavihaneıi 
ne tehir edlldlit ilin olunur. Cumadan mada her giln 

( DEVLET DEMİRYOLLARI iLANLAR! l :~1eiı~: 6 
ya kadar baıla ka· ------------------.. -----fll&ll,,, Adreı Ankara Cadde11l N. 43 

ıooo ton yerli çlm~ntonun kapalı zarfla mnnaka1ası 2 haziran Telefon lıtanbul 3899 
930 pazarteıl gilnü aaat 15 de Ankara Devlet Demiryolları ldare
ıinde yapılacakt1r. 

tıurak edeceklertn teklif mektuplarını ve muvakkat temtnatla- Fatih icra memurlu-
nnı meak6r ,chlde eaat (14,80 a) kadar mnnaka1a komı .. yonuna ğundan: 
~.ydi etmlı olmaları r&zımdır. 

Talipler_ mftnakaaa ~~:-!r.amelerini 5 lira mukabilinde Ankarada Blrdeynlni temini lıtlfaıı zı-
Mallye ve mutıaeebe tılerl relıllftnden ve lıtanbulda Haydarpaıa mnında yedi beygir kuvvetinde 

Ucuzluk ve süra't 
Mahkünıinin san' at sahibi olnıaları için tesis 

olu1unuş her türlü vesaiti fenniye ile nıilceltlıez hay
ırlı bir nıilessesedir. 

Her 9evi tabı' işleri deruhte olunur, ve her 
gün sipariş kabul edilir. 

lıtanbul Sultan Ahmet U. Heplaane 
Telefon: lıt. 1853 

• 
vezneılnden tedarik edebilirler. ve üçyilz beı Ura kıymetinde 

Ka1••rl lokomotif depo • .:a m:kı .. ı makineler kapalı zarfla ::~:7ıe:1ı~:ı:::!·~:::~:::~ Eskişehir Vilayetin den 
mi1nakasaya konmuıtur. ata mabı halan 19 cı pazarteıi Bedeli keıft 10250 lira 34 kuruı olan Slvrlhiıar·Sarıköy tarl" 

Münakaıa 23 Haziran 930 Pazarteıl günü saat 16 da Ankarada ıilnü ıaat 12 de unkapanında kinin 12·450, 17 ,950 inci kilometroları araııodaki natamam ,o.-
Devlet Demlryolları ldareılnde yapılacaktır. atlamada fcadiye ıokafında ar- imalatı ıilnnlyenln ikmali inıaab için yevmi ihale olarak tllO 

ıada araba ımalclıl lıtemat ve edllmtı olan 7-5-930 tarfhlnda bir talip zehur etmesi heııablld 
Münakaaaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat fott ve Mehmet efendilerin ima- münakaıa m6ddetl ayyamı tatile Clahll olmadıiı halde 20 mayıf 

teminatlarını ayni günde ıaat 1.5,30 kadar Münakaıa komiıyonu llt hanealnde fruht edlleceiinden 980 tarihine kadar yine kapalı zarf uıulile temdit olunmuıtur. 
kiUpllilne vermeleri lazımdır talip olanların yOzde on pey Taliplerin bedeli ketfin yOzde 7 ,5 niıbetinde temlten akçeli• 

Talipler mnnakaıa tarlnamelerinin 15 lira mukabilinde Anka- akçellle yevmi mezkdrda ma- Banka melttUb~ veya lıtlkrazı dahili tahvilatı vermeleri ve ehll-
nda, Maliye ve muha1ebe itleri reillilinden, l.tanbulda Hay- hallinde hazır bulunacak me- Jeti Nafıa BaımObendtılillnce muıaddak bir fen memuru lrae er 
d••paıa veznesinden alabilirler. ı l i lll lemeleri lizımdır. Tekllfnamelerln 20 mayıı 930 1alı gGnü aaat 16~ ..... murune müracaat ey eıne er o 
-~ .. A .. AAAAAAA.•!AA••••••••. AAAA!ı olunur. kadar vilayet EncGmenl rlyaıetlne verllmeıl ve lnıaat hakkın-
~ 11//J•----------~ mal6mat almak lıteyenlerin Nafta Baımuhendtıllflne müracaat er' 
~ M. NURi ve ŞERiKi ' ~ ~D~E~AAD~ ~~~m~~~~~·~b~~~u~·~~~o~~~~~r·~~~~~~~~ 
..... ~ ! VAPURLARI TA VILzADE VAPURLARI , -
~ Bilcünıle Gün1rük muamelatı ve nakliyat işleri ~ KARADENiZ MUNTAZAM 'ı "Y ARIN,,IN T AKVİ 
~ k 1 ı ·r ı E Ayvalık Ekepreıı ~ en1a ı sürat ve emniyete ı a o unur. ve LÜKS pOSTASI - Mayıs 
..... MALI ve iDARi iŞLER DAHi TAKIP EDiLiR MuhalefeU hava baaeblle Se ldmet vapuru Senel PERŞEMBE 
~ Adrea : Galata Havvar ban orta odalar No. 4 E harekeli t~bur ·eden: Her pe11enbe •kpmı 17 de Relllliye 15 ....... .,, Jno··nÜ Strked nhbmından hareketle 19ao 1a• 
~ Telefon: Beyoilu 4515 1 Gelibolu ' Çanakkale, Kiiçak Namaz vakıtlan 
iTYY'TYYY'Y~y•••t••••y•••TY"T'YY& ı:;:Y~ Pazartesi kuyu, Albnoluk, Edremit, Bar- Atafraaaa 

• • • • • • T • T • hl haniye, Ayvalık., lıkelelerlne a d 
lstanbul beşinci icra me-1 Doktor A kutı·eı G<lnG akıamı ıirkecl rı ı- azimet ve avdet edecektir. GGnet ~,4~ J ğ d ından bareketle(Zonıuldak,ln 
mur u un an : • bolu, Samıun, Ünye, Ordu, Yolcu bileti vapurda da ve- 0,.le 12,10 

Mahcuz ve ıatılmaıı mukar- Gizil vecllt bal'ahklarımlltehauı11 rlllr bdadl 16,07 Glreıun, G6rele, Vakfı kebir, • 
rw llurnell d...., yolları tabvlll· Karak61 börekçi fıruu IU'umdaN.3' L-- lr kh "-'-'--t·. Cuma ak--mı Ed- AkflUll 19, 19 Pulathane, Trau.un, a • U1KKa ...-
tının 21·1·9.BO Cartamba pnü Rize) iakelelertne ulmet ve renaıt yolcuları trene yeUı- Yatıı 21,08 
ıaat 11 de latanW 8-bçe kapı- DIŞ TaBIBI Urtltr Ye Ayvalık yolcuları 1 lmeak 2 88 
da Bor• dalrealntle ... ~.. avdet edecektir. -· MEHMET KA' Mı"L T .il!-••• Si k dd Mea'a- l"-rlkten karaya -·L-rıbr. Zilhicce dan talip olanlann anuat lçla r e e ,,._ 
kıl.rda mahallinde memu111Da 'Y41d poetaae ..........._ Valo- elet hanı albnda acentahima Yem1t TaYil aadeblrad•ler 16 
mGracaat eylemeleri ilin olanar. 6 mtlracaat. Telef lat. 218

' ••---T•el•ef•oa•.ıılat•.••2•2•10_ .... \i ..-_.;;;;;;i0iiiiiiiiiiiil~iiiiiiiii&llHilii.-~·f:I 


