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r--·~ Açık hesap] ~---... 
Şimendifer yolları masrafı olan 
paralar şimdi elimizde olsaydı 
Osmanlı bankasından daha ziyade 
ıermayeli bir devlet bankasına 

yeter , artardı ! 
- 4 -

Geçen seneler zarfında kadar uğrağı olan İstanbul 
"K"'rt l f limanının son senede bunun 

1.1 isyanının metga eıi, ır-

ka nıücadelelerl, memleket yüzde ıekıenini kaybetmit 
itlerinin tanzimine mania teı- olduğu çok acı hakikatlerden 
kil edebilecek mazeretler de- biridir· 
illdtr. Ve olamazlardı. Çünkü Kibrit inhisarında hükumet 
icra hey'etini teıkil eden veki- hiueıine düten ile milletin 
letlerfn her birinin vazife ve cebinden çıkan arasındaki fark 
1&lahfyetleri ayrı ayrı idi. Biri- hlıap edilmlt midir. 
ilin, ıneıeli Dahiliye ve Milli Milletin "Sinoptaki,, en 
IQGdaf aa vekiletlnln ugraıacağı büyük ormanının binnetlce ve 
her hangi bir aıayit gaileleri hali yok pahasına ~ecnebi bir 
1kllaat, nafıa, maliye, ziraat, ıtrket elinde bulunduğu zanne-
0rnıan, maadfn ve ilih .. itle- dilir. Şeker inhiıarının bilva11ta 
tin durduramazdı . i milletten alınan en ağır ver-

Bu da pek ali göıterlyorki: ıilerden biri yerini tuttuğu 
icra hey'etinin muayyen bir I bilfarz çok dofrudur. Ta.. A
lkt1ıat ve maliye aiyaıeti yoktu. ı vuıtralyadan gelen ,tekerlerin 
Programıız taktimi lizım 1\ bizim kendi memleketimizde 
&elen tehi; tehiri menf aatı imal edilenlerden daha ucuza 
•trırne noktal naz~rından ,caiz mal olduğunu bfr hakikat olarak 
0lan taktim edilerek yapılan l kabul etmek icap eder mi? 

1'.j.rttık bir uMıul ~aklp edilmittir~ 1( İıte buda !>ir ziraat prog-
a .. bugunku netice alının ramı olmamasından ileri gel-

cıya kadar. Bir defa bu üıul- mektedtr.Daha doğruıu fabrika
•iiılük devletin mali ıiyase- 1 ları pancar ekip yetltllrmeıinden 
t lnı bir çlkmaza göUirilyordu çok ev el kurmuı olmak key-
'Y enı programda bunun nlha- fiyell ıu ııde amil olmuıtur 
Yet anlaıılmıt olması memnu- denilebilir. 
lllyeu mucip ahvaldendir · 

Bu takdiri pek geçte olıa 
h tebrfü etmeği vazife bilmek 

ak blltılik olacaktır! Vergi usul-
lerlmtzın ~pek bozuk olduğunu 
aene btz değil, " yeni prog
ramın,. ilin edilen ana lıatları I 
aöıternııyor mu? Gümrük tari- 1 
felerinln milli iıtihıali hima- 1 
reden uzak olduğunu kayde 'ı 
iiıunı yoktur. En ehemmtyet-
•lı atbi görünen bir misal ile 
(l\tııır) nıuzlarına kartı yapılan 
~arife, bu memlekete milyon
karca lirahk tütün piyaıasmı 
•Paınaya sebep olmuıtur. 1 

Devletin maliye ve iktısat 
ılyaaetine temas eden ıu ml
ıaller teferruati le · alakası ol
mıyanlardan bulunuyor. Kal· 
dı ki bu ıiyaaetln her ıubesi
nin tatbikında memleketin en 
çok muhtaç bu:unduğu serma
ye snr'atle çekildi. 

Gazi, İzmir ikUıat kongresi 
nutkunda : "Bu vaıi ve feyizli 
topraklarımızı itli yebilmek için 
nokıan olan imkanı behembal 

fenni aldt ile telifi etmek 

mecburiyetindeyiz. 11/entleke-
tinıiz i lntu<la11 başka 

b 'Yunan Hariciye nazırının 
U llıeıele için (Mıaıra) kadar timendtferlerle ve üzerinde oto-

•ey h mobiller rahtır ıoıelerle tebeke k a at zahmetine katlanması T 

arıııında ibretle tavekkuf haline getirmek mecburiyetin-
:tmeınek için, bizleri (hürriyet deyiz.,, Demitlerdi. 
iiıınanlıfı ile tavılften çekin- Şu büyük ıözlerin üzerin-

llıeyen muharrirler kadar bil- de çok dikkatle durulmak li-
11111lz ve görgiiıüz olmak)lizım zımdır. Muıtafa Kemal «fenni 

e hdl. 
1 lozandan ıonra 'takip edi- akito> timendifer ve ıoıelere 
en politika arasında milli neden takdim ediyordu? lıte 
mahiyeti IUbarlle takdir edil- büyük yaradılıtlı adamın iması 
•ede varacaıı lleUce itibarile evvela fenni alil ile iıtihıali 
faydasından ziyade zararı do- çoialtalım sonra bunları nak-
~unacağı muhakkak olan ledecek ılmendlferlerl yapalım! 

inhisarlar,, ılyaıetl buaanka demek oluyordu. 
buhranın dörtte iki böll\IGna 

Btz lıe çok zengin devlet
davet eden amillerden biri ı 

l erin l16zlerce milyonla.r sar-
o llluıtur. fından d f •onra vardıkları he e i 

Cthan karıı11nda en ön hırka .. [ı d k 
T ene ebatta aıma lı-

ıafta yüruMyen "Ruıya,, bile tedlk Evet Bta · nıark Almanya-
Olau baıaramamıı ricat etme- da timendıferlere L..fttn. 
11ı ' ~~Pr 

itti. Bizim kapotaj hakkını retini vermlttlr.Fakat bu giim-
lcaa.ndıktan ıonra vatandaılar rük ittihadını yaptaktaıa lthall.t 
&raıuıda ıerbeıt bırakacaiı- ve ihracat itlerini tanzlmden 
~ıa li1nan itlerini hıhiaar altı hatta ve hatta meıhur it 
.: alnıanıızın büyük mahzur- hayatını tanzim eden nizam-

rı aöz önGndedir. ları vücude getirdikten ıonra 
~ lld •ene evvel ı 6, 000 ıu ' ( Ddvamı 2 inci ıahifede ) 

1 Onlar 
infiallerine 

Avukatların salahiyeti 
varmıdır? . 

~~~~~~~~~~~--::--

zebun değil! 
\Kadın birliği Maz
har Osman B. ye 

ne diyor? 

--··-·-r~--

Barodan izin almadan adliye veki
linin avukatlığını mı almışlar 

adliye vekili Mahmut eıa~ 1 

Beyi, Haydar Rtfat Beye kartı 
mudafaa eden avukatlardan Sıı
dettln iFerlt, Selahattin, Vaıfi 
Raılt beylerin ;barodan [izin al
madan' vekalet deruhte etme
leri caiz olamıyacağına dair, 
baroya menıup bir kıaım avukat
lar baro inzibat meclisine müra
caat etmitlerdir 

/Jr. ı1/azluır Osnutn JJ. 

ı 
~ 
1 4 

\ 
l 

1 Doktor Mazhar Oıman bey 
! tarafından neıredilmekte olan 

1

: "Sıhhi sahifeler,, macmuaaında 
1 ı kadınlara ılyasi haklar verilmesi 
l mOnasebetlle bir makale neıre

' dllmlt ve bu makalede kadın-

Zira her hangi bir avukat, 
baroya menıup bir avukat aley
hine vekalet deruhte etmek için 
alelusul barodan izin almak 
lazımdır, İıte bu üç avukat 
bur.u yapmamıılardır. Bu meıele 
hakkında dün baroda hararetli 
müzakereler cereyan etmittir. 
Bir rivayete göre de baro nl

zamnameslnden izin lllmak kaydı 
olmayıp, ıırf bir teamül kabi
linden buna riayet edilmektedir. 
Diğer taraf tan baro relıi Halil 1 

Baro reisi //alil llil11d IJ. 

Hilmi bey de bize böyle bir mü
racaat vaki olmamıttır, demittf r. 

I J 

ların infialine zebun, fikirden 
ziyade his ve ihtitaıile yaıayan, 
tenasül için yaratılmıı bir mah· 
luk oldugu yazılml'llır. Bu makale 
hakkında fikirlerini anlamak 
isteyen bir muharri;imize kadın 
btrltil asa11ndan birisi demııttrkf: 

1 

• • 41 •• 

H. Rif at B. Edirneye gitti 
Mahmut !Esat beye yaz-
' dığı üçüncü mektubun 

hakiki metni 

- Bu makale gayet ilmi ol-
duğu için buna cevap vereme-
yiz, vermek iateıekte gülünç bir 
vaziyete düıeriz. Birlik üzerinde 
hiç bir tesir ika etmiyen bu 
yazıya varsın kadın doktorları 1 

cevap versin!,, • hl d 
~Devamı 3 inci sahife 

1 
inci iiiWı irtişa maznunlartnln ta İyesin en 

Arı•f Oruç B. ·kalemi mahsus telgrafile haberdar 
1 edilen bir aile ! 

Ankara' daki da- 1 Haydar RıfaBey dün aktam 1 2 - Sonra, sonra haber al-
• 1 k t k dığıma göre müstantik davayı 

_J b kt hususi bir davayı ta ıp eme Vaaa ır no a 1 için Edirneye hareket etmittir. bizzat tahrik etmemio, ve binaen· 
Ankara Asliye ceza mahke- Cuma günü avdet edecektir. aleyh kendi durduramazmıı 

mesine Maliye vekili Saracoğlu * buyrulmüı. 
d Bu söz muıalahayı fe1th Şükrü B, müracaat e erek baı- Haydar Rıfat 8. in Adliye 

muharrirlmiz Arif Oruç 8. aley- Vekili Mahmut Esat Beye gön· ise eyi anlayayım yok ilmi !Desele 
iıe izah ıudur: Kendine sahip 

hine hakaret davaıı açmııtı. dermit ve mahkemede okunmuı 
1 olmayan biçare ... evvela · ·. Beye 

Bu davanın ce pnameıt ao olan Oçüncü mektubun metnini 

Nl·ıan nao tarihinde baımuhar- dl gidip Haydar Rıfat •izin dostu-
" de netre yoruz : nuzdur. ·Anlatınız, benim kendi 

rrlmize tebliğ olunmuıtur. ,, 1 - ... Bey geldi. Gördü. aleyhinde serre kadar bir fikrim, 
Muhakeme için 6 may11 930 Görüttük. Peki dediler. Söze sa- davam yoktur. Vallah tallah 

ıalı günü bathuharrlrimlz Anka- dakat insanlık ha11a1ı olduğun- demııur. Ben haklarında hür-
raya çağrılmııtır. Halbuki yeni dan ..... ve saire tarafından tebliğ metten baıka bir his beslemem 

1 

ceza uıul muhakemeleri kanu- edilen huıuılara cevabı muta- Ben mahut lıtidayı dava tahrlki-
nunun 210 uncu maddesinde celp- zammın S,4,5 numarala muhtara- nl talep zımnında değil, iıtidada 

namenin teoliği ile~duruıma gü- lar izmir seyahatinde vellyOle- dermeyan edilen teze tevfikan 
nü arasında en atağı bir hafta mrl tentlt edecek mahiyette ve " Mevkufların ' tahliyeıi esbabını 
geçmek icap eylediği yazılıdır· bir çok emeklere mal edllmlt tezekküre veıile olmak ,, üzere 
Halbuki baıınuharrtrtmiz bet ıeyler iken durduruldu. tevdi ettim deınittir. 
ıün ıonra Ankaraya çağrılmak- Ancak ..... gelmeden evvedlkl Ayni liıanı •. Beyede kul-
tadlr. ~ Binaenaleyh, kanunun 1 huıuılar ıa et lanmııtır. zamana rac 

ı : verdiği salahiyet iıtlmal edilerek haricindedir. MO.tantlk aleyhine Binaenaleyh talebinde tika-
mubakemeılnin talıkı istenilecek- birinci hukukta acılıpta bu mah- yet arzuhali tahıi dava iltidaıı 

başlanıyor 
Umumi maat tevziatına bu 

lf(inden lUbaren baılanacaktır · 

kemece temyizde rüyeti hakkın- olmadıiı gibi iatidaıız usulüne 

d karar verilerek temyt2 e gön- tevfikan bir takipte yoktur. Fa-
' . 
derilen müstantik aleyhindeki kat hepılnl bülbül gibi her yanda 
z~rarı manevi ve tazminat da- anlatdıklarına göre iti aiz ele al· 
vatıtle yine müstantik aleyhinde dımz ve benim gibi memleketine, 
~ umumiye verilip vekalete hükömetine, mezhebine mf:•lekl-
ıctnderilen esaı ceza da~amıza ne en merbut btr adam aleyhine-
~teferri birinci ve ikinci ze- -yalnız bu vaafı kullanmakla lk-
yillerde... gelmesinden evvelki tifa edeyim - caniyana bir hare-
zamana düıer. (Devamı 5 lnci ıahlfemizde) 



Sahife 2 

• 
ihracat piyasalarımızı 

rakipler tutmuştur! 
Ticaret odası meclisi dün toplandı. 

Bir tacir neler anlatıyor 
Ticaret ve senai odası reisi 

dün ikinci reis eczacı Necip B. 
in riyaseti altmda toplandı. Oda 
katibi umumisine Hakkı Nezihi 
B, vekalet ediyordu. Zaptı sabık 
okundu ve kabul edild •. 

1 ;undan sonra Ticaret zahire 
borsası tarafından gönderilen 
bir tezkere okundu. Bu tezkirede 
ticaret zahire borsasında mua
mele yapan bir tüccarın ehli 
hihreden muameleye alt bir be
yanname aldığı taktirde bunun 
suretini çıkarmak için ayrıca 
para verü vermemesi münakaıa 
olundu. Çünkü bu ıuretler mah· 
keyeme ibraz için lazım oluyor
du. Azadan bir kısmı bunun 
için de alakadarlardan para 
alınmasını teklif etti. 

Bir kısmı alınamıyacağını or
taya attı. Nihayet olınmasına 

karar vrildi. 
Daha sonra Ticaret zahire 

borsası tarafından ihracatımızın 
tezyidi için hazırlanan bir rapor 
mevzubahs oldu. 

Bunun Ticaret odaıı idare 
heyetine ha valesi muvafık görü
ldü. 

Liman raporu henz bitmiıU. 
Ruznamada diger küçük bir iki 
tali madde daha ıöylec geçtikten 
sonra her va kıt"i gibi oda mec
senlz sadasız dağıldı 

İhracalm te:.yidi 
iktısat programının mevzhu 

b·ahsoldugu ıu günlerde ihraca
tın tezyidi belli baılı bir mesele 
teıkil ediyor. 

Bu mes'ele hakkında alaka
dar tacirlerden biri bir muhar· 
rlrtmize ıu ıayanı dikkat izahatı 
vermiıtir: 

hesap 
[ Birinci sahifeden devam ] 

Lozandan sonra, bize düıen 
vazifeye gelince. O münhasıran 
bizim glbl memleketlerde ancak 
topraklarımızın kabiliyetlerine 
göre takılmat yapmak ziraat 
pamuk afyon üzüm incir zeytin 
zeytin yağı, portakal, orman, 

maden tiftik yapağı, mevaıi mm
takalarmı ayırmak bunlar 
üzerinde fenni bir usul daireı!nde 
yavaı yavaı çahımak lazımdı. 

Daha evvel de, çok tan cı
varlarından timendifer hatları 
geçen ıehlr ve kaıabalardaki 

ziraat itlerini sulama mesele
sini yolona koymak zarureti var· 
dı. 

Ancak o zaman, geçen seneki 

1 

- Türk ithalat ve ihracat 
itlerinin tanzimi hele birkaç se
nedenberi tiddetle mevzuhahso
lu} or. 

İhracatın durduğu son sene 
içinde bu itin tanzimi hakikati 
kendini bütün çıplaklığıyla his· 
ıettirmiıtir. Türkiyenin ham 
maddeci bir mem'eket olduğu 
ve ham madde ihraç ettiği ar
tık her kesce malüm. Esasen bu 
ham madde ihracatı da birkaç 
kaleme inhisar ediliyor. 

Türkiyenin ham madde rekol 
test cihan rekoltesi yanında 
hiç mesabesindedir. Halbuki,böy 
le olmakla beraber Türktyenin 
fazla ihraç pazarı kazanması 
bundan bir kaç ıene evveli 
kadar kolay değildir. 

Çünkü bizimim ihracat piya
saları kazanmamız bundan bir 
kaç sene evvel sadece ihrecat 
eıyamızı artırmakla mümkündür. 
Bu gün öyle değildir. Çünkü bir 
takım ihraç piyasalarımız için 
kartımıza rakipler çıkmııtır. 

Bunun neticesi olarak ihracat 
eıyaıoızı rakiplerin ayni cins 
esyasında daha iyi çıkarmağa 
mecburuz. 

Bu takdirde bir kaç ıene 
sonra o pazarları almağı belki 
elde edebiliriz. 

Geçen seneler zarfında tica
reti hariciye bürosu diye bir 
teıekkül kurulmağa kalkııılmııtı. 
Sonradan k&.ldı. Her ne ille oda 

sakat bir düıünüıtü. Çünkü büro 
ihracatı tesbit:edemezdi. Belki 
ihracatın artması büroyü dogu
rur. Bu itibarla realite yolundan 
gltmek lazım geldilini lf ade et-
mek isterim. 

"Konya" felaketinin önüne geçi
lemese de, en asgari zararla 
çıkılır, köylüler çiftini çubuğunu 
bırakıp baıka yerlere dağılmaz
lardı. 

Konya ~sulama itleri iki yüz 
ıu kadar milyon sarfedilen ıi
mendiferlerden daha az mühim 
miydi? lzmir ve havallsi, üzüm 
incir, zeytin, palamut ve ilah .... 
İiıthıal mevadını ıatamıyacak 
vaz'iyettedir. Umumi harpten 

evvel rakipsiz kalan o havali 
piyasası, bugün en korkunç 
rekabet karımnda kalmııtar. 

Her ıene, İskenderiyeye yüz 
binlerce fıçı zeytin ihraç eden zey
tin ımntakalarımızı, Yunan zey
tinlerine, ispanya yağlarına re
kabet edemediği de birer haki
kattır. 

Yunanlıların bu muvaffakiy
etlerini, Türklerden daha çok 

''fef ril<:1 No : 17 1 1\1ayıs 1930 

( Ankarad!- 2_~ macera) 
- Çok sıkıntı çekiyor biçare 

diye amcamdan, merkeze celbi
ne tavaııaut etmesini rica ediyor
lardı. Hassaten Sami B. in ki
bar tavurlu nazik refikası ısrar 
ediyordu. Amcam Vekile söyli
yeceğini vadetti. T eıekkür ettiler. 
Handan bir köıeye çekilmiı, ha· 
basile amcamın aynı mevzu üze
rindeki muhaverelerini dinliyor· 
du. Suzan hanımı o geceden be
ri bir daha görmedim. 

Yazan : A ) r llA1V 
zamanki gibi, dudaklarını hafifçe 

ısırarak önüne bakıyordu. Bahaı 
değf ıttrmek lazım geliyordu. ti
yatrodan açtık. Sami B. in ha
remi de lttirak etti. Yeni bir 
eser tatbik ediliyormuı ki, bunun 
dedikodusu aylarca devam edip 
gidecekmiı. Dekorlar için, An
kara belediyesi tamam iki bin 
lira ıarfetmiı. 

Geçenlerde, Avrupaya hususi 
temıiller vermeğe gidip, resmi 
davet üzerine avdet eden meı
hur artiıt Ferhan hanımla De-

l 

- Rahatuz olmasınlar de· 
dlm Handan hunıma. Gülerek 
yüzüme baktı. Sadece: 

- Hayır, dedi. Cöderlndeki 
manadan, 23 Nisan ıeceıine alt 
ufacık hatıraya intikal etthn. 

Hu sualimden, o da ııkılmııtı. Her 

mir B. in de iftiraklerinin temin 
edildiğinden bahsfltiler. Am- · 
camla Sami B. ayağa kalkmıı
lardı. Acele bir it için birlikte 

Dahiliye Vellllini aörmele aide-

5 Niıan 

YARIN 1 Mayıı 

Meclis 
Pazarlt!si giiuü ba.1;ra11t 

tatili yapdıyor 
Ankara, 30 (Telefon) 

Büyük millet meclisi Pazarteıl 

l Belediye cezaları !Almanya Avusfa· 
Layihası ruzna- ryayı kaybetıyor 

meye alındı Parla, 29 (A · A) 

gününden itibaren bir hafta bay
ram tatili yapacaktır. Meclis 
bayramdan sonra yeni bütçe, 
iktisadi program, devlet banka
sının teıkili layihalarile daha 
bazı mühim kanun laylhalarını 
müzakere ve intaç edeck ve 
Haziran iptidasında da yaz tatili 

yapacaktır. 

İstanbulda yeni kaza ve 
naili yeler 

Ankara, 30 (Telefon) 
Dahiliye tetkilatına ait ka

nun layıhasila lstanbul vilaye
tinde yeniden 6 kaza ve vilayet
lerde tam teıekkülü 80 nahiyenin 
teıkili bütçe encümenince kabul 

edilmfıtir. ; 

Jlatbuat uıiidiriyeti llarici-
ycye raptedildi. 

Ankara,30 (Telefon) 
Matbuat müdiriyeti umumiye· 

si hariciye vekaletine raptedil-k 
mtı ve bu ıuretle bedeli icra, 
kırtasiye ve mefruıat ve ıaire
den 16 bin lira taıarruf edilmtı

tir. 

Jlcyeti vekile geç vakit 
toplandt 

Ankara, 30 (Telefon) 
Heyeti vekile buğün saat al

tıda toplandı, Bu içtimada ikti
ıadi prugram hakkında müzake
ratta bulunulduğu · tahmin edil
mektedir. 

--- - ·------· -- - --
çalııkan ve it bilir adamlar olma 
larından ziyade, bizim "itlere bi
tirilecek yerden baılamamız da 
aramak daha doğru" olacaktır, 

Bütün bunlar, bir usul daire 
ıinde yapılacak ıeylerdendir. 

Altı sene evvelden bir iktııat 
siyasetimiz ve iktısat pruğramı
mız bulunmuı olsaydı, bugün 
memleketin kurak yerleri 
sulanmıı; mamur mahalleri 
en asri ve fenni alat ile yükselmfı; 
orma ıları, madenleri, llmanlan 
itle dolu görülürdü. 

Hiç olmazsa, bir devlet ban
kamız olur, ziraat bankaaı da 
devlet . bankası vazifesini gör. 
mekten kurtarılırdı. Sermayesini 
köylüye hasreder, bu günkli gibi 
ticari itlerle uğraıınaktan çeki
nirdi. 

Daha açık söylemek lazımdır 
ki, bir kaç senedenber( sarfedi-

. 
ceklerlnt ıöylediler. Samt B. 
ıan'atkar demir B. in bahsile 
alakadar göründü. Çakmağa ha
zırlanırken, gülerek söyledi : 

- Suzan çok takdir eder onu. 
Amcam, alakadar bile olma

yarak saatına baktı: 

- Gidelim! monıer .. Geç 

kalıyoruz; dedi. Çıktılar. Akıam · 

yakınlaııyordu. Pencerelerin iç 

tarafından ıarkan kumaf perde
ler, rüzgardan · ıiıen yelkenler 
gibi ,:serin akıam esintilerile ıtıt
yorlardı. Hizmetçi, küçük Samiye 
akıam gazetelerini getirdi. Sofi

ye hanım - Sami B. in zevcesi -
ıayfada çerçevelenen bir fıkrayı 
tıaret etti : 

- Aman Handan, oku baka-
lım ... 

Handan hanım, tebe11üm ede

rek okudu: 
Demir B.le Ferhan gelmltler-

dl. Provaların devam ettiği ilan 

Ankara, 30 (Telefon ) 
Belediyeler tarafından veri

lecek olan cezalara sulh mahke· 
melerinin itiraz mercii olması 
hakkındaki )ayiha Mecliı ruzna
mesine alınmııtır. 

Yarın Mecliste irtifa ve sui 
istimaHeri görült n memurlı rın 

sureti muhakemesi layihaları 

müzakere edilecektir. 

Yunan ceva IJı lJCli.1101'. 
Ankara, 30 (Telefon) 

Yunan hükumetinin mukabil 
cevahi Atina sefirimiz Enis beye 
bildirilmiıtir, 

Sanayi n111rahllaslan rwdet 
ediyorlar 

Ankara, 30 (Telefon) 
Sanayı kongraaı bittiğinden 

murahaalar peyderpey memleket
lerine avdet etmektedırler. 

Allo ! 
Qrası Avustralya 

l\lakdonal<l ilk telsiz 
telef onla görüştü 

Londra, 30 (A . A) 
Birbirine on iki oin mil mesa

fede kain bulunan İngiltere ile . 
Avuıtralya arasındaki telsiz tele
fon servisi bu sabah açılmııtır. 

M. Makdonald Baıvekalet daire
sinde Camberra parlamentosunda 
bulunan Avustralya Baıvektli 
M. Sçullln ile 15 dakika görüı
müıtür. Sesler gayat parlak ve 
açık olarak itltilmlıtlr. M. Mak-

donald ıu mütaleada bulunmuı

tur. " Siz yakın bir salonda bulu
nuyorsunuz. " Bundan sonra mu-

1 maileyh sene nihayetinden evvel 
serv1sin Londra tarikile baılıca 

Avrupa memleketlerine ve Ame
rikaya kadar temdit edlleçeğl 
ümidini izhar etJniıtir. Müteakı-
ben M . Lloydcorc sabık baıvekH 
M. Hughes ile görüımüıtür. Bir 
çok gazete müdürlerilerile konu
ımuılardır. 

len timendifer masrafı olan 
paralar, timdi elimizde Osmanlı 
bankasının iki misli sermaye
sinden, yani yirmi milyon 
ingllizden daha ziyade sermayeli 
bir devlet bankası tesisine yeter 
artardı. 

İıte bunların ht"psi altı ıene 
içinde böyle olacaktı ve böyle 
olmak lazımdı. 

ediliyordu. Handan, can ııkınh
ııyla mırıldandı: 

- Bilmem Feridun B., annem 
de Suzan gibi. Bilseniz, bu sah
ne bahısları, temsil münakaıaları 
günlerce devam ediyor. Belki 
ben hiaııizfm. Açıkça itiraf edi-

yorum size ki, ıiz de böyle iseniz, 
ıamimi dostluk tesis edemiyeceğiz 

demektir. 
Ôyle saf, öyle ıamlmi bir eda 

ile, tatbik edilen piyeslere kusur
lar buluyordu ki hak vermemek 
kabil değildi. San'atkar denilen 
artistlerin ıan•at namına pek za
vallı olduklarını anlattı. Annesi: 

- Bu böyledir hep; diyor 
ve gülüyordu. 

Bilnıem naaıl oldu? Hep bir
den ıuıtuk. Üçümüzde, perdeleri 

liff ren gurup meltemlle alikadar 
olduk: O meçhul ıes akıamın 
hüzünlerine karıtmıı uzak bir 
ninni geliyordu. Açık pençerele
re kulak verdik: 

i 

Avusturya Baıvekili M. Schor-
ber Havas muhabirlerinden birine 
val<i olan beyantmda Avustur
yanın bu günkü vaziyeti hakkın

da izahat vermiıtir· Baıvektl' 
Avusturya kanun esasinde ya
pılan tadillerin haricı siyaset 
sahasında çok iyi tesirler haaıl 
ettiğini söylemiı, Romaya yaptıfı 
seyahatin Avrupada sulh ve mu· 
salemeti mu haf azaya hadim ola
çağı kanaatinde bulunduğunu 

kaydeylemtıtir. 

M. Scchober, hürriyetini te
mamen elde etmıı olan memle
ketine Fransız • diplomaıfslnin 
daimi surette gönderdiği yardım
dan dolayı memnuniyet beyan 
etmiıtir. 

Amerika 
tastik etmezse! 

An1erikada bahri nnıahe
deye hücun1 ediyorlar 

Parls, 30 (A.A) 
Tamp gazetesi, eğer bu defa 

da bahri muahedenln tasdiki 
aleyhinde yapılan muhtelif hü· 
cumlar neticesinde, Amerika 
kendi teklif ve telkini üzerine ve 
kendisinin Iıtıraki ile aktedllmif 
olan muahedeyi tasdik atmlyecek 
olursa cihan efkarı :umumlyesinin 

Amerikanın tıtirakfle girtıilecek 
müzakerelere olan itimadının 

_mühim surette tezelzüle uğraya
cağı mütaleaaını serdetmektedir. 

İtal11a da 11wm11lt /irka ! 
Roma, 30 (A. A) 

Gazeteler memnu bir fırka 
teıkil etmek ve Faıist aleyhtarı 
propaganda da bulunmakla mü-
ttehem 11 Slovanyala komüniıtin 
bir ila on sene arasında tahavvül 
eden muhtelif hapis cezalarına 
mahküm edilmiı olduklarım yaz· 
maktadır. 

~1ıaverayii§ŞC1'iada 
hareketler 

Amman, 30 (A. A) 
Şimdiye kadar tek bir havai 

filodan ibaret bulunsm Marayüı

ıeria hudut kuvvetleri aiti teker
lekli 34 kamyondan mürekkep 
bir kol ile takviye edilecektir. 

Doktor A. kutiel 
Efrencivecilt ha,talıklarımüteha111ııı 
Karaköy börekçi fırını sıraaındaN.34 

-~- "" 

- Odur,dediler,,. 
- Kimdir hanımf endi? 
- Hiviyetini onlar da btlmi-

yorlarmıı. Orada, ilerde dokuzun· 
cu bir kadın varmıı ki, yanık 
sesinden ve heyali ve baı döndü-

rücü bir güzelliği olduğuna hükme· 
dilirmtı. Perdeleri aylardanberl 
açılmıyan pencereleri, çok defa 
nöbetle gözetlemiıler. Kaç gün, 
tahkikat bile yapmıılar: 

- İhtiyar ve kıskanç bir mil· 
yonerin genç zevcesi olduğu zan· 

nediliyor., dedi Safiye hanım. 
Fakat, meydanda ihtiyar mil

yoneri gören yoktu. Bir gece ar
ya üç hizmetçi refakatinde, yüzil 
ıiyah ve kalın peçeli, uzun boylu 

çok mütanasip bir kadının girdifl· 
nt gören olmuıtu. Apartıman kapı· 
cıları, bazı geceler, geç vakit ıhti· 
yar bir zatın gelerek erteıi ıabah 
erkenden çıkıdıgını ıöyUlyor
larmıı, Handan hanım, gözleri 
büyüyerek bana baktı: 

(d~vl\mı var) 



İbn. tler .. h 
~ = ....... 
1'11ha{ tle{jil nıi ~ 

h Bu ıon ay oldukça garip 
lr tesadüf oldu: 
kadınlarımıza belediye in

tihap hakkı verildi, kadınlar 
1111tlnğler yaptılar. 

Bunu çocuk haftası takıp 
etli, Çocuklarımız bir hafta 
bıenılekeu idarelerine aldılar. 
b 1 y ant bu ay içinde İıtan-
.u . belediye ve hükumet iıle-

rını çoluğıle ğ 1 
kı çocu ı e görmeye 
l kYam etmiı oldu! Ve bir ço
u çocuk h·k 
1 

a imiyeti devresi 
eçnıiı oldu. Geçmft olıun. 

* * Yalnız garip bazı noktalar 
tar: 

ilk Kadınlar Birligl daha bu 
ol. hıitinğ icraatında muvaffak 
le ~adı, matbuat bunu ıiddetle 

•hdl ett· ı. 

lftf~adınlar birliğinin bu mu-
11 1~kıyetalzliği üzerine tstifa-
1, 

1 
•nı geldiğini eçıktan açı-

;a eltiler. 

111 , adınlar Birliği - ne dersi
ll~· bu haklı tenkidata daha 
ler~Dtihap hakkını elde etmit
fldd en tahammül edemediler 

111 1 
elle •lnirlendiler, hataları

olrn nk&r ve latif a niyetinde 
lll tdıklarını resmen beyan et-

er. 

tuhaf değil mi? 
Daha garibi var: 

lele Çocuklarımız bir hafta mem
kfl eu idare ettiler' halkın hü
·- illet itlerine karıımayacağı 
'«lnı" 
le. u olan zamanlarla çoçuk-
,..,-n bile memleketi idareye 
a~::aları arasındaki mesafeyi 
de)ı\ılp .memnun olmamak kabil 

• dır. 

•i Gelecek nesillerimizin ıiya
.. terbiyesi noktasından bu .. e .. 

~llllt vericidir. 
kn ncak, gariptir, bu gün
ta nesilden [ hiç kimse çıkıp 
lak Yarınki neslin bu bir hafta-

~areıinf tenkit etmedi. 
lek akıa çocuklarımız mem
r, eu blaıum bir huluıile ida
htr ~ltiler, hoınud•uz. Amma 
•l:t h~ftalak ta olsa meıuliyet-

B ukiirnet olmaz ! 
lenk akalım çoçuklarımız bari 
.._i.? ide tahammül edecekler
dG .. Ztra : lıtanbul Polis Mü-

runü hr n, mevkii iktidare ge- ı 
ta iaelnıez, ilk icraatı babasını 

Y 11 etmek oldu ! 
tuhaf değil mi? 1 

..._~uhaf değil mi! 

Onlar 
-l!\lrincf ıahif eden devam ) 

tö Diler taraftan, öğrendiğimize 
rtı:e, Mazhar Oıman B. in bu 
'-l ~aleat tamamen iktibas edil· 
.._: iiirden, verilen hükümler 
et lll~I eyhin aleyhine tezahur 
h ille lekdtlr. Mazhar Oıman B. 
u ma a ••lntıı 

dtyor ki: •on fıkrasında 

" Muıolini bile k d 1 ' a ın a 
'lllbetan cansıkanlar diye ke~: 
dllerini böyle bir hakka l&yık 
•~rllleyor. 

lakın biz verdik; hem c· e, iyi 
httık. Köpek kadar bile kafası 
G1nınenıit ve iptidai halde kal-

::• nice ahmaklar, beyinleri 
ı_halc bir t \ praktan farkıız, 
'rlc:u a6nnemtı nice ümmiler 
-Uh liz diye rey sahibi oluraada, 
'"a~rebeye evladını gönderen 
a\, r niye bu haktan mahrum 

~,, .. ~lar? Bir münevver hanımın 
~•tı ••• 

iı ~ 1 ••etlnde bir aıçı yama-
dar neden allkaıı olmasın?! 

Ne eyi! 
Oda, işler yolan

da derken .. 
Piyasadaki para kıtlığı do

layisile ticaret odaıı mecmuası 
için bir ay zarfında ilan ve 
abone bedeli olarak ancak 250 
lira toplayabllmtıtir. Evvelki sene 
ayni müddet zarfında 1500 lira 
toplamı ıtır. 

Kiiprii paı·ast 
Köprü parasının ne zaman

dan itibaren alınmıyacağına dair 
ne vilayete, nede emanete hiç 
bir yeni haber gelmemittir. 

İskdnda tasfi:11e 
İskan müdlriyetinde tebeddü- ' 

lat olacağı yazılmıttı. İcra 
ettiğimiz tahkikata nazaran lı
tanbul iskan müdiriyetlnde liki 
memur kalacak bunlarda dosya 
itleriyle meıgul olacaklardır. 

Hakkı Tarik B. 
1J/atb1tal ce1ııiyeti riya.ı;e

Liııde ipka edildi 
Matbuat kongresine dün ce· 

miyet binasında devam edllmtı 
ve idare hey' eti intihabı yapıl

mıttır. 

Dünkô kongrede cemiyetin 
yardım sandığı nizamnamesi 
üzerinde oldukça gürültülü mü
nakaıalar olmuı, nizamnamenin 
bir çok fıkraları değiıtlrllmlttir. 

Necmettin Sadık beyin isti
f ası kabul edilmff, Türk matbu
at tarihinin yapılması yeni hey' 
eti idareye bırakılmııtır. idare 
hey' etinin aza adedi} on beı ki
ıttlen dokuz kitiye indirilmittir. 

Bundan sonra hey'etl idare 
intihabına geçilmit ve cemiyet 
riyasetine Hakkı Tarik, katibi 
umumlliğe Ahmet Şükrü beyler 
intihap olunmuıtur. 

Sanayiciler 
Oktruva vergisi 
· için ne diyorlar 

Şehremanetinin sanayiciler
den oktruva istediğini ve bilhaaaa 
bu huıuıta krepdütlncilerl ıı

kııtırdığı yazılmııtı. 

Bu huıulla sanayicilerden 

biri ıunları ıöylemi~tlr. 
- Şehremaneti ıanayfcllerln 

oktruva bedellerini istiyor. Bu ku
runu vuıtai resmin gerek ıanayl 
erbabını, halkı ne derece 
ııktığanı gazeteler müteaddit 
defalar yazdı. Biz belediyelerin 
de asri ve modern bir tekilde 
çalıtmaaını görmek ialiyoıuz. Be
lediyeden bu son arzumuz ve 
temennlyatınızda onu gösterir. 

Bir aycl<.ı1ıe .11olladık'I 
Yapılan bir tatailıtika naza

ran ıeçen bir ay zarfında tehri.1. 
,. mlzden hariç memleketlere 111 
Larpa, 93 C••lz, 24 fındık, 4 faıul

ya' 1 O nıııır ton ihraç edllmiıtlr. 

Plak fabrikası bitti 
Şehrimizde teala edilmekte 

olan gramofon plak fabrikası ik
mal edilmlıtir, Fabrika haztran
da n itibaren faaliyete baılaya-

caktır .I 

Fuhuşla mücadele 
·Kadınlara laf atanlar Müddei 

umumiliklere verilecekler 
Fuhutla mücadele için Dahi- 1 

liye vekaletince tanzim edilen 
fuhuı talimatnamesinin vilayet
lere ve bu meyanda lıtanbul 
vilayetine de gönderilmek üzere 
olduğuny dün Ankara muhabi
rimiz bildirmfıti. 

Bu talimatnameye göre fuhut
la meluf olanlar müddeiumumi
liğe tevdi edileceklerdir. Fuhuıla 
meluf olan ecnebiler tutulursa 
hudut harici edilecekler ve key
fiyet Vekalete bildirilecektir. 
Barlarda artistlik edenler fuhuı-

la melüf olursa hudut harici 
edilir. Bunlar Türk olursa icrayı 
san'attan menedilir. 

Hizmetçilik ııfatile gençleri 
fuhıe teıvik edenler ve ahlaksız
lıkları görülen menedeceklerdir. 
Küçnklerin bu gibi yerlere ait
meleri memnudur. Bundan böy
le umumhanede açılmıyacaktır. 

Poliste 
1Jla11tar /(ıbrikasuula kaza 

Dün sabah saat ı O da Çen· 
gelköyünde mantar imalathane
ıinde bir ittlal vuku bulmuı 
ameleden Eyyubun elinden yara
lanmasına sebep olmuıtur. 

Telgraf' dircl}inden <liiştii 

Küçükler umumhanelerde aile 
ve hizmeçi olarak dahi buluna
mazlar. Otel ve pansiyon gibi 
yerlerde hiç kimsenin yatmasına 
müsaade yoktur. Han> hamam 
apartman :gtbi yerlerde fuhut 
yapılırsa kapatılır. Umumhane
ler, hamamla", dediz banyoları 
gibi yerlerdeki müstahdemlerin 
uygunsuzlukları görülürse müddei
umumiliğe teslim edilirler, 

Sokaklarda ıuna buna takılan 

erkekler kadınları fuhıa teıvik 
edenler müddei umumiliğe teslim 
edilir. Her hangi sebeple olursa 
olsun kimsesiz oldufunu ıöyliye-

rek sokaklarda dolaıanlar karakol 
ve belediyelere tullm edilir. 
Bunlar tııiz takımından ise hak
larında serseri muameleıd yapılır. 
Fuhuıla mücaeele itinde vazife
sini aut istimal eden ~memurlara 
fıten el çektirilfr. 

Bir boksör . 
Mac yapmadan 1

1 ı ' . memleketine kaçtı ı 
Moldoviç ve Sıtkı ile yaptıilı \ 

iki maçta galip gelen meı}lur 1 
Fransız bol<ıörü Andre Rebi ü- j 
çüncü maçını Galataıaraylı kü
çük Kemal ile 2 Mayıata yapa
caktı • 

Heybeli adada ~ta ve tel
graf hat çavuılarından Ahmet 
B \yük adada polis merkezi ö-

t nündeki telgraf direğini değiıtır- ı 
mekte iken diretin tepesinden j 
düımüı batından ağır surette \ 
yaralanmııtır. 

Galatasaray kulübOnOn her 
günkü müdavtmlerlmden olan 
Andre Rehinin ıon günlerde 
kulübe uiramamaıı nazarı dik
kati celbetmlt,bir kazaya kurban 

Tabanca ntnnşlar İ 

1 
Akıarayda paza yerinde seb

zeci Hamdi ile arkadaıı ldril 
kalabalık arasında tabanca attık
larından yakalanmıılardır. 

J/1rsızlık 
Kuıdillnde oturan liman mü-

1 

-
gitmesinden korkularak boksör 
oturduğu pansiyonda aranmıt 

fakat bir türlü bulunamamııtır. 

Tevziat 
Gayri mübaillere 
20binlira dağıldı 

Gayri mübadillere, gayri mü 
badiller cemiyetinde, tevziata 
devam edilmektedir. Şimdiye 

kadar, iki listede 300 kiti, tevzl
attan istifade etmek üzre davet 
edilmiıtir. Bunlardan müracaat 
edenler, evrakı tetkik edllip.,tev 
zlat yapılmııtı. Davet edilen 800 
kiliden müracaat etmiyenler de 
vardır. Bugün de 60 kiıiye tev
ziat yapılacaktır. lkınci listede 
mevcut olan 400 kltidlr. Bun
la rm tevziatı bittikten ıonra ü
çüncü liıte tanzim edilecek ve 

peyderpe), tevziata devam edi

lecektir. 
Bu gün tevziat yapılacak 60 

kiti de ithal edilirse, timdiye 
kadar yapılan tevziat mıktarı 20 
bt.ı liraya baliğ olacaktır. 

Haftada dört defa içtima eden 
takdiri kıymet komisyonunda, 
dün de bir f çtlma aktedilmlt Ur. 
Bu içtimada, Tiaalyadaki Türk 
emlakine kıymet takdiri ile 
itligal edilmittir. Tiıalya takdiri 
kıymet komisyonu Çarıamba 

günleri toplanmaktadır. Bu ko· 
misyonda; reis, eıbak maliye 
nazırlarından Faik Nüzhet B. dir. 

Celil Galip ve Salih 8. ler de 
azadır. Cumartesi günleri içtima 
eden Epir takdiri kıymet komlı
yonu da, Faik Nüzhet beyin 
riyasetinde toplanmaktadır. 

Vapurlarda liiliin 
satnza k için 

Tütün inhisar idaresi bir sey
yar deniz ıatıı memarluiu ibdaı 
etmit ve limanımıza gelen ecnebi 
vapnrlarına tütün satmak için bir 
motör tutıruttur. 

D.Jnıir yollannda zalıire 
nakliyatı pahalı 

Ticaret odası ve ticaret bor
ıa•ı zahire nakliyatının alır ta
rifeye tabi oldugunu ileri süre
rek Şark demir yolları idaresin
den tiki.yet etmittlr. f ettlıi Cudi beyin evine hırsız 

girmlı bazı efYa ile halı çalmıttır. l 
/Jir roç11k tramvydan düştü J 

Boksörün ansızın memleketi
ne gitmesi ihtimali de düıünüle- · ı 
rek ali.kadarlar tarafından po· 
lise müracaat edilmlt alınan ce
vapta Andre Rehinin memleketi 
olan Franıaya gittiği anlatılmıı- Bu yüzden Trakya zahire ih

racatında Dedeağaç limanı limatır. 

Bu ansızın gidlt sporcular nımıza rakip olmaktadır. 
Edirne kapıdan gelen Muhit- arasında çok fena teıfr yapmıı Dikkatsizlik! 

tin isminde bir ÇOl uk atikali pata. ve bu gidlte firar nazarlle bakıl- Balatta Haıkö1 iskelesi ıoka-
camll önünde tramvaydan düı- mııtar. Romanyalı ıamplyonu fanda tenekeci Bohorun karısı 

müt bazı yerlerinden yaralanmııtır.' nakavt eden küçük Kemal bu evinde yemek pltirirken mangal 

Küçük aşık J ikinci maçıda kazanmak için çok dan •ıçrayn bir kıvılcımla minder, 

l 
~ çalıımakta idi, Andre Rebi Ke- yer tutuımuı,I odanın~ bir k11mı 

Sevgilisi ile el' enmeyilwe l maile yapacağı maçta mağlubi- yandıi• halde yanğın ıöndürül-
intihar eımek este<li f yeti muhakkak görülüyordu. müıtür. 

Beyoğlunda geaç bir mülteci; 1Ye yedigimizi bileceğiz .. -=~~- ~~~~ .. ~~~~~, 
k l'-"Y Al~IN,,IN TAK\'J.A11 'ı kalbine bir tabanca urtunu sı- Lokanta ve kebapçılarda ye- H 

kmıttır. Yazıcı ıokaiında Trona meklerde kullanılan etlerin nevi- 11 l\iyıs j 
hanında 5 numaralı daireı!nde lerlnln bildlrilmeıi, yani llıtelere ı ! Senel PERŞEMBE Senet ' 
oturan ruı mültecilerinden Jan "'yemeklerimiz keyun,ııfır veya keçi Resmiye 1 Hicriye 
Mayer efendinin 17 yatındaki etindendir,, diye hangi hayvanın 193N~ J 3!!_ 
oğlu Santur; bir kıza itık olmuı, etinden ise o hahyvanın ismi ya- a111az vakıtları 
hadise bu yüzden çıkmııtır. San- zılarak bir kayit konulması be- Alafranga Alaturka 
tur muhtelif aebeblerden dolayı lediye emirleri iktlzaıındandır. s. d. 1 • d . 
ıevfiliıile izdivaç 'edemeyecegini Hemen hemen hiç bir loka- Güneı 4,58 Güneı 9,53 
anlayınca büyük bir yeıe düıerek nta ve k~bapçının bu emre ria- Ôyle 12,ıı Ôyle 5,07 
kendtıinl öldürmele teıebbüı et- yet etmedifi anlaıılıyor. Halkın İkindi t 6,03 İkindi 8,58 
mittir. . aldatılmaması için lokantacıların Akıam {9,05 Aktam 12,00 

Evelkl akıam saat 17 de baba . k 11 d ki y yemek lltelerine u an ı arı Yatıı 20,47 abı 1,43 
ıının tabancaıiyle kaltne ateı etin hangi hayvana alt oldniunu lmıak 3,02 lmıak 7 ,57 
etmiıtlr. fakat Santurun eli Ut- yazmaları, yazmıyanlar hakkında Zilhicce Kasım 
remit ve kurıun yolunu delittire· l bit i b 1 d 2 
rek ıol bölriine girip çıkmııtır. takibat yapı maıı za a e e iye 1 175 

memurlarına tekrar tamim edtl-
Beyoilu pollı merkezi tahkt- ' 1 .mittir. , -

kat yapmaktadır. 



1 ,,,.. -
L.L.:~----.:.:.___--=:::::::::;;:::...::::::...:== m~:iiiii ~ı g • 

ve 
ı 

FilistinCi .., ye id n k n 
mı dökülecek? 

İdam mahkuınları muhakemelerin 
Londrada olmasını istiyorlaı· 

Fil is tbule idrun ın a ktu llan 1 /ı(Jvko ldde kOJn is er 

ı 
Kudüstcn: Kudüs ten: 

Filistin iğti§a§ından dolayı 
idama mahküm olan araplnr bu 
hükmü Londra istisnaf mahke-

Filistin lngiliz fevlrnlade ko
• miseri S.r lon Tcharısilor memu-

l 
riyetinden ist; fa etml§t ·. İstifa
sının kabul edileceği tahmin 
ediliyor. 

Yol vergisinden 
n 2sıl alınacak 

Ankar~ 30 (Telefon) 
Tarik bedeli mükellefleri ı

den alınacak olan Maarif vergi
Gİ hakkında tanzim edilen layi
ha encümenler<le yapılan tadl
latt~ n sonrR u şekli almıgtır : 

l - Bütç lerinde maarife 

me&inde istinaf elmi~ 'erdir. 
Londra mahkemesi, mahkumle
rln İngiliz tebaasından olmadık· 
larJ beyanile istinaf istidasına 

reddetmiştir. 

Komiserlik baş1 tibi vazife
l sinden ktlldmldığı bi civil poli' 1 
reisi de İngiltereye çağırılmıştı . 

J Araplarla ya/11uli'f>1' ara . .:;uula 

l 
Londradan : 

tahsis ohınmu~ varidatı maarif 
hizmetl-rine kfıfi gelmiyen vila
yetlerin meclisi bu masraflara 
kar§ılık olmak üzre ıose ve köp
rüler kanunu mucibince yol pa
rası ile mü ilet olanlardan üç 
yüz lrnruf ver tarh ve clbaye
tine me.zundurlnr. 

2 - Mi'k<. lefiyctlerini §O&e 
v köprüler kanunu mucibince 
bedenen ifa edenler maarif f 
§aı: tınc'l ve maarif in h olr -
y n yeı ferde idarei u .usiye i -
şaatında azami dört gün mucl
detle çalı§tırılab ı irler. ldarei hu· 
suıiye in§aatmdE çalııtırıJdıkları 
takdfrd~ medfsi umumiler veya 
encümenlerce tayin olunacak 
yı""vmiye bedeHeri Manrif hesa
bına irat kaydolunur. 

Mahkemenin bu reddi burada 
büyük bir endiee ve heyecanı 
ınucip olmuttur. Eğer bu hab rin 

alındığını ertesi gunu tahkik 

Mr Makdonalt Araplarla ya· 1 
hudiler arasındaki İtilafın izalesi 

hey'ctiniıı Aroplara müsait olan 
kararını hükumet ne§retmemf ş 
olsaydı yeni bir ;gUşav çıkacak ve J 

tekrar kan dökülecekti. 

için Londraa bulunan Filiı;tin 
heyeti ile Sibnist Rüesatı nra
uında I..ondr8.Ja bir fct 'ma akdile 
müzakerat icra rttirmeğe l~arnr 
vermiştir. 

Kil"sede al'vedelcl' oliym· 
FiliUin icra cem yeti Londra

daki hey'ete bir telgraf çekerek 
idam mahkumleri davasının 

Londra istinaf mahkemesinde 
bakılması ha 1 kında İngiltere hü· 
kumeU nezdi ıde tetıebbüıatta 
bulunmasını bildi 'llittlir. 

Hap :sr.~ ane 

Kudfü;ten: 
Hır.stiyanların pa kalya gü

nü Kumnrne Kilisesin• e ayın ya
pılı \kta olduğu sır4 la latinler 
ilt•:kıptiler arasında büyük bir 
arbede z• \ıur etmiş, ng b: aske
ri 'e poJi mndnlıale ederek gi
riıllünürı önü r ~mn §tır . 

e s
0li dol ' • 

Gardiyanlff,r /; 'Jishane ... ve baııca, 
kama ve e~" ar sokuyorlarmı:ş 

zmir hnpiGhaneshıde yapılan 
müteaddit tah!\rriyatta mahkum- I 

lar üzerinde tabanca, k~ ma ve iş 1 

gibi silah ve alalı carıJ bulun
muş ve bu mesele uze e hapis
hane rnüdürt. Cemil J.. --ve işten el 

çektirilerek tahtı r m.cemcye 
alınmıtıtır. Cemil b in muhA.
kemesine evv ki gün lzmir ağır 
ceza mu hak -,meslnJ"' b ıilanmıtu 
Hizmet refikimizin yazdığına ne 

zaran Cemil bey bu he iseyimah· 
kemede §öyle İzah etmfıtir: 

- Hapııanenin üç lmpısı var
dır. Ben gardiyanlar vasıtasiyle 
bu kapılardan girip çıkanları 
kabıl oldu~u kadar kontrol 
ediyoı ve ha.pi.haneye tabanca, 
bıçak girmesh e mani oluyordum. 

Hapsane dahilinde yap' ğım 
sıkı inzibata rağmen , hE'r f.angi 
hir gün araı.1a yaptı isem rnah-

1

1 

kumlarda tabanca, bıçak ' ...: sair 
1 demir parçaları buldum Lunlnr ·ı 

nasıl oluyor da hapsaneye glrl- 1 
yordu. 

Bunun üzerine elimde n gcl~lgi 
kadar etrafımdaki adamhrı lrnl

>1-

Bir daha 
J'nkat katil nıe,'jdanda yol.· 

Bayındırın hacı İbraiı ma
hallf'sincle ibra.hım oğlu Tahir 
namında bir ~ah ın 4 gündenberi 
kaybolduğu nazarı dikimli cel
betmiş ve adliye tarafındnu tnlı
kikat yapılmı:tır. Ynpılan tahar-
rlyat neticesinae Knra~allı rn"' 
halleslnde Tahir efendinin §ap
kaaı bulunmuı v iki y\iz · metre 
ileride de bir hendek içeı :sinde 
ceıedtne tesadüf edilmiştir . Ce
set hendekten çıkarılmı!': ve lıan
çereden bir tabanca 

11 lcurıunu 
111! ılmak tureUyle ölc.lürüldüğü 
anlaşılmııt1r. Hadisenin failleri 
aranıyor. 

lamağa, en nnlyet tfğ '11 gar

diyanların h ekatını tnra ~sut et
me~: ba~lad1m. Haps nede mut
tasıl tahnrriyrt yaptım. Bütün bu 
tahnrrlyat netioeı:ı"ndc hep bıçak 
ve taban buldum. 

Bu vaz. · etten şunn kani oldum 
ki, l enim etr frı .dl' kiler, yani 
benim adamlarıı apsaneye bı-
ç k sokuy:>rlar, tabanca soku
yorlar, e ·ar sc .ıyorlnr. Hapsa
neye, 40 lira m şla g rdiypnlak 
etmeğe gel"'n a~ m, ınuhakl ak 

· b ı yüzden para cıkaracağım 

bılei'ek geliyor, çüukü 20 lira ile 
hayalını hiç kimse tehi ke}e 
atmaz. 

F'irr\r hadisesi nasıl oldu ? 
Bu •d · benim hiç bir ıun'u tak
t.irim olamaz' Çünkü ha!1sanenin 
fnzibatly]e doi?rudan doğruya 
jandarmnlar alakadardır. Ben 
emir veririm, onlar tatbik e mez
lerse bundan ben mi meı'ulüm, 
siz taf. ir buyurunuz?. 

Bundan sonra ıer gardiyan 
Ali Rıza efendi ile gardiy ın Ali 
ve Osman htic ap edilmişler ve 
muhakeme talfk edilmltıtir. 
J(. 

Alcrnıi patf a1111~! 
lzmir gaz"?' ele 'nae okundu

ğuna göre Scydi l· ·yünde Oıı
man isminde bir çob n 1 oyunla

rını otlatırken bir tarlada bulduğu 
7 buçukluk b'r top ınermisl ile 

oynarken mermi f.,fj)ak elmi§ ve 

Osmenı parça parça havaya uçur
muı•ur 

-:.:='•Hava 
Rasathaneden : 

Dün 87.ami harar<'l : 24,5 asgari 
11 derece. Bu gün hava açık 

3 - İkinci m ddc ie zikredi
len mükelleflerin alt olduğu ve
kabtlerle takarrur crtecek ıart
lar dahilinde şose e köprüler 
veya diğer Devlet "şlerinde istih
damları caizdir. 

Bu tüktirde )icvmiye bedel
leri Maarif he .. abına irat I yd-
olunur. 

- Bu vergi yol p 
'Jirlikte ve aynı şen ilk 
ol m ur. 

fi - Bu Kanunun hül· 

dSI ile 
ta tuıil 

ll l9il 1 
mali senesi nihayetinP. kadar 
cari olmnk uzre ne§ri a rihinden 
muteberdir . 

15 e ' • R mal basının ka0 

' tili mahkum 
Buııd hir ıüd le ev el Ha

sır isl<el ... inde a m ba şı Ah
nıe ğayı işinden çıkarıldıuın
dan dolayi muğber olarak kat
leden HamAI Mufllafanm muha
kemesine dün ağır cezada neti
cele,mi§tir. 

Heyeti hakime ltanunu ceza
nın 4.48 mac1desi mucibince Mus
tafamn 1 :> r:ene ağır hap e ko · 
nulmasma mlittefkan karar ve· 
rmiıtir. 

İngiliz kousfJlosu 
İngihz jenual kon .. olosu dün 

valiş muavini Fazlı beyi ziyaret 
etmi ve Lir müddet görüımüştür · 

ıJ/adendlcr bil' kmı,rırrı 

ya1ııynrlar 
Mcmlek< limizdeki madencHer 

bu a: · ipUct s nda TJcaret odası 

salonunda bir ngre aktedecek
lerdir. Kongrede madenler kıı
nunu ve muamele vergisi: hn -
kında hülnimet nezdinde • fr t -

feh'.>üs ·crası mevzuu'>ahis 01 -

cı.ktır. 

Yaloı·ada ıe/li§lm· 
Yalova ya beray tefti§ giden 

eman,.t 'en heyeti müdürü Ziya 
B. dün ~abah avdet etmiı ve 
raporunu, müfettiılerinki ile bir
li..te makamı emanete vermf
ftir. 

Zehir ! 

Ekrem -2(i yı dn 

Süzan - 20 yarında 
Ekrem - "elindeki küçül< bir 

l<itabı bir koltuP:un üzerine atar. n 

Artık bu sinir buhranları beni 
çıldırtacak Süzan ! E.vlend ~imiz 
gü.ıün gecesi ne 1 nc'a r snl in ne 
!<adar uysal bir k dındı ! adeta 
l:.ir çoçuk ~ calbln vardı . , Bir 
melektin .. Ya timdi. , ya sim
di •. 

Süzan - "elbisesinin pilh!ele
rini didiklivcrek , Ben seni değil 
nan bP ıi c•ldırta.·aksm Ekrt.m . 
E lerıdiğim ·"' günün gecesi sen 
,le rıe iyi Lir ko A. idin , . Ne iyi 
bir kalbin vardı . . Ya şimdi .. 
En ufak rkalarnn bile istihzu ile 
rcd ile karıılamyor ! 

Sana m urn r. kapı ı açmamak 
için bir mantoyu ü y t;iylyo
rum • , Suvarcdeıı st vareye de
ğiftiriyorum, ~ \~larımı manl
kürümü bile ihmal ediyoruı"' .. 

Verdiğim çayları bile fazla 
pasta, bon bon gidiyor dıye haf
tada dörtten ikiye indirdim .. 
Daha ne yapayım.. Tasarruf 
olursa bu kadar olur.. Bu feda
karlıklar, h ep seni, senin ç k 
defterinin tahammülü ü dü -n

düğüm için değil mi? eçen ak
şam Muallanm ç ym Şevkiye 
ile'Afife, sahte incilerim ile ey
lendil r ! 

Ben bu .lcıln rn, bu üzüntüle
re hep seni "O '""lnun et nek için 
katlanmlyo1 · yım?!.. 

...:krem - " A ğa ar, 
bir s igaı yak r ve sa nda 
asabi tavurlarla dolaşmağ ba§· 

lar ,, İncilerinin sahte olduğu da 
nereden çıktı.. Sinirlerin sen. 
§ngırtıyor karıl.ığım.. Sözlerimr 
dtkkat et.. Kocanı tah r ediyo 
&un .. 

Süzan -ya sen b i tahkir 
..:!tmiyormt un ! . Mad m Mangi
zof'un suvaresinde yaptığın mas· 
karalıkları uruttun mu?. 

Benim yanımda Fahir ı e ka-
rısına, bende"> ay<'t etmedin, 
karım sime i ı ütülen iyor, 
demedin m. ? "- • o:ılar "' in 
bu düşün :esiz suzl ""rh e ne dedi
ler, hiliyormur.un. Simokiı in i bu 
asirde k.a,.ısına ütületen e keğe 
kim hnk verir. Fahir ile karısı 
bana değil, sana güldüler. 

Ekrem - 'Vantil örün önü
gı dP.r v~ maldneyi a ç"r,, Ay bu
nalıyorum Siizan! Bu sal<'nun 
havası beni bunaltıyor .. Bu ka
dar sinire, tekd ire hangi koca 
tahammül eder! ? Süzan - " 
Ayaklarını hiddf le yere vurur, 
El< remin knrı:suıa eıder"' medeni 
ol dostum! Sen karınııı ihtiyaç
larına cevap veremiy<'rsan, ka
rının medeni i; tJyaçlarını bir 
aü , bit fr.ntazi "e lüzumsuz bir 
hu fot r.~:; ıycrsan iptidai bir ko
C" .. ın C"'rn tir. BJr tuvalet iki 
b loya yeti11 ti riy rum. 

Sabah tuval i m ile ikindi 
çayma~çıkıyorum . Seri bunaltan 

sinirlcndinn bunl r mı? bu feda
karlığı k rim h p sen liziil""esin 
diye yapmıyor mu?. 

. 
zan: Hasan lJhaı 11 

H ııl1" sevıyorum .. Hayatımsın " ız ğ 
11 

Suv~rt: tuvaletlerin için Y ·tıt :ı 
fedalcarlığıda biliyorum.. fa 
ya o dün sabnh kürkçü ihtikMc· 
ile kuyumcu Hokkabazyanırı g e 
tirdil leri f luralar ne idi .. Bfrbl~. 

.. i> 

iH l•ürıc birden ismarlamış; 0 k 
rüned~ seki2 yüz lirR alllc& 

bırakmıtisın.. 
1
• 

S üzen - " B;ı den bir sırılr e 
nir, hey canla "ardrobt1 gide' 

k r r· hemnn ku·klü hır manto çı 8 ·ft 
sonra çekmeden küçiik bir ka01

0
• 

kutu ahr.. Kürk ile kutuyu k 
" .. t k"rıoııı casının onune a ar,,.. .. k 

gi} ği fU kürkün haline .. ~
Ekrem .. Ya §U kutuda.ki yuı0 

fere, incile .. c nt" diyelim.. sıırı' 
arın modası geçeli altı ay old~I 
Hala ziyaretlere o tüylrıri dök~P 
müş manto ile gidlyorunı· 
dord ~ne.Ü Lüi zamanından kallfl' 

ücevher1eri takıyorum. Kuyııdl' 
~ . b~ ıya .nrakhgım alacak senı 

erkt in yamnda gülünç ede' 
iıt' çek kıyafetinden kurtarmak iç . 

dfr., fht ikaris'e ısmarladığım 1~'. 
kürkü ele fazla mı buluyorsun· 

Ekrem - "Dü§ünür, bir sigar' 
d h k F k . t;aı>' a a ya ar. ,, . a at un 

1 
yok karıcığim.. Hokkabe " 

" belki suslurabilirlm amn · 

iki kürkün birini ne ya 
Onu nasıl ödemeli? .. 

... 
Süza 

ve hey 
boynunt 

" A ~ b· elif - nı ı ~ 

n ile yerinden l.olt{llri 
~i inci:yl kop ıp kor3 

sının nv kları önüne tar 
y ıhnn n gözünd ufok )e 

şıl bir şişe çıkarır .. ,, . . Jo .. afs 
Ekrem ... insafsız kocacığı .. if 
le senin Jçin son fedakii .. Jığılfl1 

. o· yapıyorum.. Kendimi zehfrlıY 

rum .. " tiıcyl ııçar, dudakları1111 

götürür .. ,, 

Ekrem - "Birden bire 
olmuş gibi yerinden fırlar .. Şı 
ıek sür' atı · karısmın el e1' 
§ifeyl ahr ere atarı· ~ ayn~· 
larımn hında ciğner, kı arıı · 
Sü .ancı~ım. . Beni affet karıc• 
ğım .. Ne söyle-Jiğimi , : yaptı· 

ğımı bil y r um.. E enıir 
ferin· dinli C)ceğim,. f turıı· 

" t: larm hesabını ödu m, c 
bind n bir çek de rt i çıkarır" 
ya ve koparıp S üzan'a verit• 
Sü~ memnundur .. Şen kahkll' 
ha i e güler.,, 

Ekrem - "Esefle baımı asi· 
lar .. . Demek kendini zehırle)'e· 
cek; bedbaht kocanı da yaJnı:ı: 

.? 
yapa yalnız bırakacaktın öyleJ111' 

bu ne müthiş facıa! bu ~e insaf· 

sızlık k rıcığım .. ;Beni affet., Bil' 
dala kocanı affet karıcığım ! · 

Süzan-" parmaHarının arll' 
sındakl çeki el çantasına yerle-· 
tirir • . ( "iler .. 

EJ.rre. - ,,ye§il şlıenfn yerde 
ki kır Haı ına bakar . . ,, Süzaıı· 
cığım . Büyük gecrnfo o)sun · · 
Sinir n az kaldı seni çıldırtacakı 
be"'li de "'edbalıt edecekti . ' f ıı .. 
kat bu müthi§ hir nedir? Onll 
l'lereden aldın • / 

"Sitriknin 11 mi ? . 

d 1 ıne Süzaı - " kocasının iz er . 
Ekrem - "V nti ll törü kc par 

bir koltuğa oturur. bir az ldn 
ve ınüsterihtir,, . . Çol-. tet1e «ır 
ederim karıcığım .. Lütufkiirsın!. 
Bunların hepsini kabul ediyorum. 
Senin saadetin, ufacık bir teces
sümün için yapmayacağım, ıey 
olmadığına inanmalısın.. Seni 

t•'" başını koyar .. Yanaklarını, çen 
1 

i jfll• ok r .. Güler .. ,,Hayır Ekremc ~fr 
i} ka:pli kocacığım · · O ze l
r riknin değildi · · f3üfe için a 

f . · ıur bu .. cıığın gayet ne ıs VJfne _ 
Büyük fİ§eden ye§il küçük tfıe 
ye kar11ının aktarma ettıgi ~;,

ne §urubu! • • . 

t 
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1 Birinci Sahifeden devam ] Kapah çarşı ~1ahnuıt paşa kapısı 1••••••••••••••••••••••••11••••= 

kette h"k· . . R •t R ile u umetin tahııyetı ma- zamanını hatırlatan mukaddes Alameti Farika ı aşı ıza 
•- "1Yeıfni tahkir davuı açtınız ha k• s '""hr d re atı milliye dostlarım izi 
kır a ~ bunun zımnında tev- taktiı ederim " !dediniz. 
d d 

edılmemek emrini verdim O ı e iniz. n ar ıizin madam . . . ye ne 
1 dediğinizi biliyorlar ve nefret ve 

llJ ki gözümün bebeği! bunu ya- istikrahla sizi süzüyorlardı. Siz 
Itır aynı cürüm altmda birini tev- madam •.. ye Cemal Hüınil de-
ci. ettirdin diye isticvap altın- mek ben demektir. Mademki 
Ukb bkurtulan ıabık bir müstan- o gönderiyor baıımla beraberai-
l'ak u bapta sual ve cevap ve- niz, Ankaraya gider gitmez bir 
1Jrn.'1'1nın muıaddalt suretini e- çare bulacağım dediniz. Filhaki-

ze Vermitth' · ka tahliyedenIJ en evel kalemi 
Ilı Bu da, akıl ve. hayalinizde ol- mahsus telgrafı ile bu aile ha-

ayacak olan bı"r k b d 1 tibi fotofrafl . ta ım evrak er ar o muttur. 
dır B arı ıle beraber el· 4 - Bu gün arfe biri geli-. ana o J· 
te•klf 1 ee ınce sizin elinizden yor .. B.iıminde bir avukat hak-
dtın. 0 unrnayı teref addeder- kında Bat vekil paıaya mah 

tetkilatına mensup bir zatın 
la Binaenaleyh ıikAyet yok da- ( katiyen mahrem kalmak üzere j 
oı_:~uhali yok, mesnedi jddia gelip filanı görmesini yazıyor-
)ok ; •tldada tahkirden eser ıunuz. Böyle bir tezkereniz ıu-
olup irndt mkhkeme mutmein retini okuyoruz. iki gözüm hem 
ettttt \'e M. umuminin icra bat vekalel bir teskere hem 
ltıri tal.kıkat neticesinde tah- mah tetkilatına dair, he~ paıa-
~ .. a~~tazammın görmediğinden ya katiyen mahrem kalmak üzere 
lerc e nı iıterfm derse hakikate diye yazıyorsunuz, hemde sureti 
-.1ı:llıan olacağından müdafaa- ellerde geziyor. Biz nede olsa 
"-)atı. llley~an kalmaz ve bu, eıki dostuz, sizden fenalık 
"'u•af ~aptığınız, yapacagınız en görmek ıeref olabilir. 

Pu 
1

1 
.. ~ir fili ve hareket olur. Fakat hen hala vekaletten 

.._i)ett ozumün sıhhat ve sami· çekilemediğime müteeulfim, fa-
)Urı.a. hl tecrübe ten takdir bu- kat bunu çok yakın bir zaman-

& nııı asla istemem. da yapacağıma, ve Gaziye hak-
ltrfe~ münasebetle ... hakkımda kımda liituf ettiğin sözlere rağ-
hı111zd iliniz sözlerden pek aley- men behamhal meb'uı olarak 
ı..1ı11ı e bulunan bir tanesini gelecegfme ve zatan iıtedfğim 
'-ıı edey!m: Doıyam orada_ hizmetleri yapmak için bana 
t.~k Ben sahtekarlık etmltim gazeteciliğin bile baliğan mabe-
~t etırı nazır ... Bin imzannı tak- lağ kifayet edeceğine inan ! 

ı. 1
1

1111• Vekalete de rucu ederim fakat 
illi töz.. ı b B . ıu at. um. en..... . in ıımJ- senin yerine gelecek vekilin ı-t-

lluıba rak bir mektupu tu icada/ cası üzerine ve o ricayi neırede-
'1. 11 Yazdırıp müstantiklara, rek., Benim için . . . . . . . • 
rı 11, lllu11111er,e mahkeme reisle- Demftsim. 
h,.,,

111 
•e nazıra ..• B. in kendi ilahi Mahmut Esat B. " Ce-

h,)atı ine YOllödım.Bu avukatlık malin de. chambres vous avız en 
lçı11d ibda Yaptığım en şanlı,mealek turqut " hatırlayormuıun. 
.\hre:t en mebrur bir harekettir. 6 - ..•. hakikati teslim ve-

lt11ı bu b dahi mükafatını görece- davada tahkir görmediğini beyan 
)etııı •reketimln. dünyada ntha- etmediği ve 1daha evel mütezel-
"'kll alkıılarını gördüm iki ayda zil olan itim.adımız kanaat babı 
lıı aı e~ten nıenedildim. Siz bu bir surette tatmin edilmediği hal-
o la11ı aba eyi tetkik buyurun, de yapılacak mCdafaa ve m6tte-

L!•tııı1 an ıoyunuzdan y.alnız da· haz tedbirlerin neticeleri yalnız 
"'"•le 1 •elev uzaktan hürmet- tize racidir. Kahir mutlaka ka-
tekna llııı olan bu adamın, hatta bir bir müdafaa ve ıaire alaca· 
ll'llıl •ıfatlle fırlattığınız düı- ğına müteeaslfim. tereddütte daha 
der,:';.; da hı yetiıemeyecekleri fazla kalmak iıtemem Baki 
•Grıa~.r.. e Yilksek olduğunu gö- memleketin selamet ve ıaadeti 

..... ı. temenniyatımdır efendim 
leda~nıa Madam... Sahaaı ve llaydar lli/(ıt 
deftldı Yatı hiçte anlathflnız gibi y ARIN - Ankara mu 'ıabiri-
lelktıı r razeteler aleyhindeki miz, bugün neıretUgimiz mektubu 
llıı aıb!ınıı da keza hiç anlattığı- dün ve evelkt gün n:trettiglmiz 
te aernı delildir· O aralık sahibi iki mektup gibi bizzat Haydar 
lltıı. uharriri Avrupada bulu- Rıfat beyden almııtır. Bugün 
tlttt~;·· razeteıl idare hanesine netrettigimiz mektubun atıl metni 
~laetek'"Emüdüri mes'ulüne kadar Hdydar Rıfat beyin hattı deıtile 
s~nlm harekat. milliye idarehanemlzde mahfuzdır. 

h n Ahnıet sulh birinci Üsküdar birinci sulh hu:::-
~ tıkuk hakinıJiğinden: kuk n1uhaken1esinden: 

•ıııdaJte hanımın Çerkeı kaza- Üsküdar uncular sokağında 
b,fı ı.~t karacalar karlyesinde bakkal tahsin efendinin Ömer 
tfeııdı e lbrahlm oğlu lbrahim ve Ali ve Hasan Alarl ve Fatma 
hır lcıt' al~yhfne ikame eylediği Seher hanımın fayi an ve müıte-
Boo G a senetle ezgayri tıUf a reken mutaarrıf oldukları Üıkü-
28/Nı ç Yüz lira alacak davaaının darda gülfem hatun mahallesinin 
f)~ '-n/930 tarihine müıadif karacaahmet caddesinin atik 11' 
'-leaı~~eıt aünü celse ve muhake- cedit 100 numaralı ve bir tarafı 
~e._ de nı6ddeaaleyhanın mah- Hasan efendinin dükkanı ve bir 
tthe:ı e 1•P&tı vücut etmediil tarafı Halil bey veresesi dükki-
''rtle~ek hakkında gıyap kararı 111 ve arka tarafı Tahıin ve Sa-
tı'-ın yirm:-::: it aıyap kara- mi ve Hakkı efendilerin araaıı 
"ltxi k •lClcldetle illne-ı ve ön tarafı Karacaahmet cad-

• nt- arar ~erıtnıı deılyle mahdut bir kıt'a arsanın 
~ddeinin alacalı •ened 

1 
:.e 835 sehmi Tabıin efendi ve 130 

lıt it olup ıenet zirlndek~ İbra: sehmi Mehmet Emin vertsetf ve 
, 1: lllGhrünün müddeaaleybe 87 ,ı ıehmt imam oğlu Hasan 
h,t~tlnt tahkikat ıureUyle is- •ereaeaı 157 , -: sehmide Alinin 
) izharı acızla inkarında •ereaeterı uhdeıinde olup mec-
..:~~~ teklif etmesine mebni ;:ıuaa 1260 aebim itibarile kabi-
9ao llluhakeme 2/Hazf ran br.:!ı!~~nıeaı bulunmabığından 
'-""' ... P•ı.rtesi günü ıaat 14 de b 1 • fGrub ile eımanı 
•- ,,,.. ol a fgasının hfı-..ıı- la b d -.1,lttt unınuı olmakla tarihi -...r r eynln e 
"'-ıı en itibaren müddeti ka- ta~ıim ve. tenlfne karar veril-
>6-..:: Z.rfında ittraz edilerek mıı d v: muıam on .. kız metre 'ta llaezkGrde mahkemede ve o uz ıantim murabbaıada 
~Clcideı•Gcut etmediği takdirde bulunduğu ve beher arıun mu-
ıır'blll ••in lddtaaını iddia ve rabbaı on bet lira deler ve kty-
'd oı.a:_ )e'lntnden imtina etmif mettndeı bulunduğu erbabı vukuf 

~fi llln olunur. tarafından taktir ve tayin edil-

BÜYÜI{ 
I~IRSA'"r 

iS'"riFAOE 
EDINİZ. 

l\11\()AZAi\1 iZ 
l{APJS!NDA 
BULUNAN 
ARSL.ANA 
Dİl{KA'"f 

Ticaret odasınn 4069 numaralı müsaade ve müseddak 
fıatlarile bir ay zarfında mağazada mevcut maJlar 

mecburi ~atılacağıdan 
Ele geçmesi mümkün olmiyan fırsat 
Mevsimlik her cinı ipekli ve yünlü fantazi mantoluk, par

desülük, ropluk kumatlar, erkek kumaıları, Bursa krepdötin 
ve birmanları vesaire, 

1000 ipekli yünlü parçalar 

Hayret verecek darecede UCUZ sahlmaktadırr. ifa-

hakikatini taadik için bir ziyaret kafidir. 
Fiatlar mallar üzerindedir. pazarlık kat'iyen yoktur. 
Tenzilat müddeti bitmek üzre oldulunu arz ederiz. 

FlAT MAKTUDUR 

ve 

Arkadaşları 

6 
May11 Salı gi:nü akıamı ıaat 

9,45 le: Hanri Benistaynln eıeri: 

SAM SON 
Piyes : 4 perde 

Tiyatro ktıesi hergün , 0-12 
5·8 açıktır. 

Ista nbul 2 inci icra 
ınenuırluğundan: 

Bir borçtan dolayi merhün ve 
paraya çevrilmesi mukauer Milli 
sigorta tirketine ait yu:ı adet 
hisse senedatı 7 Mayis 930 Çar-
_ıanha günü aaaat on buçukta 

esham ve tahvilit borsasında pa:. 
raya çevrileceğinden talip olan-
ların yövml ve vakti muayyenin
de 930·830 dosya No. suyla hazır 
bulunacak memuruna muracaat 

, etmeleri ilan olunur . 

! lstanbu] dördüncü icra

~~~.~.~~====T~A~-~y~-~-~y-~--~-A~±R~E~~-~-~1~!~~~-~~ 

Buyu• 
1 K pafa bini Cemal beyden borç 

" • aldıiı altı yüz liraya mukabil 
birinci sıra numarasıle ipotek 
lrae eylediii Erenköy Bostancı 

PİYANGOSU 
8. İNCİ TERTif> 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MA YJS 1930 
Ketideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, iı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzuruncfa yapılır .. 

Büyük ikramiye 

( 45,000 ) Liradır 
Her keıtdede çıkan numaralar tekrar 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiilliliiiiiiij~ittiii;iii '\ 
TA VILZADE VAPURLARI , SADIKZADE BiRADERLER 
Ayvalık Ekspresi VAPURLARI 

Selamet vapuru KARADENtz MUNTAZAM 

~iayısın 1 inci f>erşe111be ve LÜKS POSTASI 

günü akıamı 17de Sirkeci rıh-
tımından hareketle Gelibolu , 
Çanakkale, Küçük kuyu, Altm 
Oluk, Edremit, Bürhanlye , 
Ayvalık ilikelelerine azimet ve 
a vdetedecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. 

1 Dikkat: Cuma günü akıa
mı Edremit yolcuları trene ye
tiıtirfllr ve Ayvalık yolcuları 
gurupta karaya çıkarılır· 

Yemit Tavil zade biraderler ıı 
Telefon lst. 2210 

--- ' ' &L 1 M> il!!! -

Sadık zade 
vapuru p rgünü akıamı 
4 May11 aza sirkeci rıhtı-
mından hareketle(Zonguldak,lne 

bolu, Samsun, Ünye, Ordu, 
Giresun, Görele, Vakfı kebir, 
Pulathane, Trabzon, Sürmene 
Rize ) iıkelelerine azimet ve 

avdet edecektir. 
Tafıilat için Sirkecide Mes'a
det hanı altında acentalığına 

müracaat. Telefon lst. 2134 1 --
1 
Macit Mehmet Karakaş 

Ticarethanelerinin 

Tuhafiye toptan daireleri i]e 
yünlü, ipekli, pannıldu kumaş dairelerinin 

Kamilen Tasfiyesi 
münaaebetile 

Kat'i ve mecburi Satış 
mit olan arıanın bilmüzayede 
füruhtu talep edilmesine binaen 
blray müidetle mevkii müzaye-
deye vazolunmuf olduğundan 
talip olanların 5 Haziran 930 
tarihine müıadif Perıenbe gü 
nil ıaat (15) de Üsküdar birinci 
ıulh haktmltfine müracaat 
eylenmelerl illn olunur. 

Zayi: Aksaray aakerlik ıube
ıinden almıı olduğum askeri 
vesikam ile nufuı kağıdımı zayi 

ettim yenisini alacalımdan zayin 
h6km4 yoktur. 

Hürriyet tepeai kiğıthane cad-

detinde Yakup ağanın bostanın

da 322 tevellütlü Arif oğlu Ali. 

mahallesi Bağdat caddesinde 
61 numaralı kahvehaneyi müı
temil ve rıhtımı muhtevi ıırf 
mülk bahçenin rubu hiasesi kırk 
beı gün müddetle müzayedeye 
vazolunarak talibi uhdeılnde yüz 
lirada olup bedeli müzayede 
haddi layıkında görülemediğin
den bir ay müddetle temdtden 
müzayedeye vazolunmuıtur. Hu
dudu: sağ tarafı vapur iskelesi
nin rıhtımı ve deniz, sol taraf 
meydan mahalli ve bazen kara-
kolhane, arkatı boatancı deresi, 
cepheıi vapur iıkeleıi caddeıile 
mahdui iki bin zira terbiinde 
bostancı iıkeleai lttiıalinde iki 
yüz yirmiyedi artın tulünde mun
tazam rıhtımlı salat kahve bü
feli gazino bahçeıi olup derunun-
da bir kuyu, on biri büyük otuz 
adedi küçük çınar akaaya sal
kım ve diyandoı ağaç ve fidanı 
vardır. lakele caddesi kazıklara 
tatlı.at ettırilmlt dikenli tel ile 
mahfuz senevi yüz elli lira icar-
la Ahmet ve lıtu ri efendilerin 
tahtı blicarındadır· Temamı 
dört bin llrft kıymeti muhamme
neli olup ittfraaına talip olanlar 
ve daha ziyade malumat almak 
isteyenler hiaseye mulip luyme
ti muhammeneıinin yüzde onu 
niıbetinde pey akçesini ve 
929"5985 dosya numarasıle İıtan-• 
bul dördüncü icra dairesi müza-
yede ıubeıine müracaat etmeleri 
ve 2· 6·30 tarihinde saat on beıe 
kadar birinci ihalesi yapılacağı 
ilan olunur. 

]stanbul beşinci icra 
' u d mennırıugun an: 

Mahcuz ve ıatılmaaı mukarrer 
Stat peyker markalı kapalı bir 
adet otomobil 6· 5. 9 3 O tarihine 
müıadlf salı günQ saat on 
ikiden bire kadar Taksimde oto
mobil mahallinde utırma ile sa
tılacağından mütterilerln mahal
linde hazır bulunacak memurune 
müracaatları ilan olunur. 

K.adıköy Sulh icra dai
resınden: 

Ahmet efendinin Oıman 
Pehlivan zimmetindeki alacağı
nın temini için tahtı hacize alı-
nıp paraya çevrilmesi tekarrür 
eden muhteltfülcinı Kereıte 18 
mayıı 930 tarihine müıadif pa-
zar günü 9 ıaat da, Göztepede 
Ebru sokağında açık artırma 
ile ıatılatcaiı ilin olunur. 



Sahife 6 -- YARIN 

Fiatların11zı, kuınaşların1ız1n cins ve biçin1ini piyasadaki1erlc n1ukayese ediniz 

Gala tada Kara köyde 
Börekçi fınnı ittisa
lindeki büyük ınahal
lebicinin üstünde k:."lİn 

Büyü' 
Elbise 

~1ağazalnı·ıı1ın 

Kat'iyen rekabet kabul etmez fiatlarla satmakta 
Bazı mallarımızın fiatlara berveçh i atirllr: 

ld v na kanaat o ngu ediniz. 

h • 
İngiliz biçimi kumaıtan asri biçimde 

Kostümler: 16 1/2 
liradan 
itibaren 

Şık hafif teminatlı cins 

Trençkot pardesüler: 8!~~~~:;n 
Embermelize her renkte 14 Mandeleberg n İngiliz biçimi kumaıtan tık ve son moda 

Pardesüler: 24 ı /2 li~adan 
itıbaren 

Pardesüler: J.!l6 l/2 li~adan 
Jtıbaaen 

Çocuklar için spor ve iyi cins kumaılardan Hanımlar dairesinde: 
ostüm~er: 6 

En son moda kaıa 

liradan 
nibaren 

fr glliz biçimi kumaıtan ~ık ve ıon moda 

Pantalonlar: 6 l/2 liradan 
itibaren 

. 1antolar: · 15 112 ;:;:::::. 

Beyaz ve gayet tık biçimde fyj cins Hanımlara mahsus teminatlı cinıc her renk 

Pantalonlar: 7 liradan 
1/ 2 itibaren Trençkot pardesüler:1 liradan 

itibaren 

kostün1ler, par<lesüJer, treçkotJar, muşan1balar, pantaJonlar ve sairenin 
en n1üntahap çeşitleri dahi n1evcuttur. 

Tediyatta Büyük Teshilat ~ 
.. rm~aaiEll!l~~zı:..,..,,__,_,..,.,~~~---·'--

Deri ve barsak nıüzaycdesi 
T. Ta. C. İstanbul ıubesfnden: 

@)'9 ~ . NEffLEKETİNİZİN EN f111RUf DOK~Ol}LliR/N/N ~ 
)fi~ 7'/fi<ÔiR/ıTİNlf f1PııttlfR Olf'IUŞTIR - ~~ 
.ma~~~~~OOC?O-~~~o~ 

Kurban bayramında teıkilatı
mız tarafından toplauacak deri 
ve barsaklar ayrı ayrı müzaye
deye koomuıtur. Mayısın üçüncü 
cumartesi günü rıaat on heıte 

ihalesi icra edilecektir. Taliple
rin fartnamayi ~örmek üzre Ca
ğalolundakl ıubf'mize müracaat-
1erl ilan olunur. 

~=-==;::;;;;;;;~-----

l)E''LET' DE~1İR\'OLL.ARI İLANLARI 
~ .................................... ih~ -~~Ei':i:I~ 

iki yüz ton rezidü yağı kapalı zarfal münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 19 Maıs pazarteı: i günü tıaat 15 te Ankarada Devlet 

Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya ittfrak edeceklerin teklif mektuplarının ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 14,130 a kadar Münakaaa katipli
ğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa prlnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
Muhasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaın ~·eznesinden tedarik 

edebilirler. 

* * 
Feyzipaıa - Diyaribeldr hattının 143-252 kilometrosu arası rav 

ferfiyati kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 26 5-ao Pazartesi günü saat 14,30 da Ankarada 
Devlet Demiryl•lları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon katipllğinP 

vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa ıartnamelerini on lira mukabilinde Anka

rada, Maliye ve Muhasebe Reisliğinden tedarik edebilirler. 

SATIŞ~ 

Terki iıgal dolayisile mevcudum olan bu marka çayır ma
kinelerini okka demir fiatı 60 liraya satıyorum. İki kiti oturmak 
suretile orak biçme tertibatı ilave olunan ve yedek parçaları 
çok, fabrikası faaliyetle olan bu makinelerden mevcudum az 
kalmıştır. Fırsattan istifade edip tafıtlit isteyiniz, ŞaraiU 
tedf yede azami teıhilat. 

Aderes : KÜLAHT AŞ İBRAHİM - MANİSA 

J{ J Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
fığıthane seyir ma 1alli kiraya veriliyor Emniyet Sandığı odacaları fçin yalnız kumaı Sandıktan verilmek 

İmrahor köıkünden itibaren Çağlayan kasrı önündeki köprüye üzere 34 takım elbise imal ettirfleceğlnden talip olanların 5-5-930 

kadar derenin sağ tarafı mayıs 930 tarinden tetrini evvel 9 30 tarı- • akıamma kadar her gün Sandık levazım memu.rluğuna müracaat 
hine kadar kiraya verilecektir. bedeli peıin olmak üzre tahmin 1 eylemeleri ilan olunur. 
edilen kirası 000 liradır. Kiralamak muamelesi pazarlık ıuretlle § gggg§§§'!j@~ 9Sfj~9§fi9§9§g~99. 
4 Mayıs 930 pazar günü saat 14,30 da Defterdarlıkta yapıla- ! Doktor <'-
caktır. ( No - 121 ) • ..,; 4fı 

!AGOP YESSAVAN 1 ** SatıJık ev 
No 2 17-229, Fener caddesi, Sifrikoz mahallesi, Cibali vapur 

bkeleılne dart dakika f d d"" t k tt 5 d b' tf k 2 
1 f 

mesa e e or a a . o a ır mu a 
he a

1 
3 ıo a v~ bir derac;ayı müıtemildir. Bedeli 2 sene ve 2 taksitle 

veri mek ıarti • tahmin edilen kıymeti 4180 liradır. Saht muame
lesi aleni müzayede ile 3 mayıa 980 cumartesi günü aaat 14,ao da 
defterdarlıkta yapılacaktır. (R-ı ı 08) 

'• . ! Lavta ve })ahili l{adın Hastahldarı mütehassısı 1 
; Langada camlterif sokağında No. 19 Hususi kabinesinde '1) 

IHer gün Çocuk, Erkek ve l{adın hasta kabul eder.I 

-~-99999989§999~~·····--······ 

J i ı et 

tıraş bıçaklan ; 

hakikaten değeri 

k iymetindedirler. 

Gitlette 

HABIG 
Erkek 

levazimatı 

iksaiyeainln 
en mühimmi 

ıapkadır 

HABIG 
ŞAPKALARI 

cins ve ıekil 
itibarile en 

mükemmel 
olanlardır. 

Başlıca şapka n1ağ·aza

larında sntilır. 

BELSOGUKLUGU 

FRENGi ve ADEMİ iKTİDAR 

Dr. Sıtkı Necip 
Beyoğlu Parmakkapı tramvay 

-- caddesinde No. 111 

SATILIK F ABRfKA 
Sahibinin tafraya azimeti ha•e

bile bilcümle makine ve ali.t ve e· 
devatile ve ehven fiatla bir fahri- • 
k satılacaktır. Taliplerin Galatad
büyük tünel hanında 15 No. da a~-
kat Hüsnü Beye meracaatları. ______________ ..... 

BARllN r>os1.,ı\SI 

Sulh ;a:ı:~~s PerşeJJl-
be günü Sirkeci rıhtınında~ 

hareketle ( Eregli, Zoni'1 

dak, Bartın, Kuruceıile cıde ) 
takelelerine azimet ve a "det 

edecektir. 
Yük ve yolcu için mahalli 

müracaat: Sirkeci ıalonu kartı
aında Mizan OAlu Han No:2 

Telefon lıtanbul 354 ~ 
..:.:~~~~~~~~~~-
Me~'ul müdü.rü:SiU.eyman Tevfilı 


