
11a1nı2 İd~ndi gidişlerinde 
seJ~n1eti görenler, hacaleti 

tacil etn1iş olurlar. 

İ-Iat, İarında ısrar edenleı\ · 

vahan1eti istihfaf de<Vil 
b ' 

İstikbal etıni~ 0Jurh11·. 
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İflas 
14 milyon 522 lira 

Komünistlik.-..... ~ 
~<-

Türkiyede inhizama mahkumdur Piyasada tanın-
İki gün evvel poıta kutu- Kommünizm bir akidei ıi-

•undan çıkan mektuplar ara- yasiye veya içtimaiye olabilir, 
~ında, dolgun, ıiıkin iki zarf, 1u veya bu memlekette bunun 
d:lhaasa nazarı dikkati celbe· taraftarları, aleyhtarları hatta, 

Yordu. Bu zarfları açan tah- müe11es hükam .. tleri bile bu-
rir nı·d· Ü .. b h l bili u ur muz ir ayret ni- una r. 
~•ı çıkarmaktan kendini men fakat ihtiva ettiği on dört 
e eınedi: Çünkü bu zarfların milyon halk arasında, yüzde 
~inde 1 May11 münaaebetlle yetmiı ili. sekseni köylerde ve 
l> 0ınünistlerin gizli gizli ıuraya küçnk kasabalarda lılerile 
\lraya gönderdikleri beyanna- meıgul olan ve mahdut bir 

llaeler bulunuyordu. kaç büyük ıehrinde dahi, kom-

mış bir tüccar 
_. ....... ~ ........... -

100 bin lira açık 
verdi Viyanaya 

gitti 
Aldığımız malumata göre 

p\gasada vasi miktarda muamc- • 
le yapan 1. zade H. M.B. son 
buhran dolayisiyle 100 bin lira 
açıkla firar etmittir. Halen Vl-

" Yaran" gazetesi intlıarı münizmi doguran ecnebi 
lt.rihinden beri mesleğini, memleketlerdeki ıeraitl içti-
~aksadını, gayesini göstermit maiye ve iktisadiycnin hiç biri 
lr gu~ctedir. bulunmayan, Türk vatanında 

böyle bir gazeteye, hem de k ommüni:ım tohumlarının te-

1 yanada oldugu söylenilen bu zat 
İeker, kuru kahve ve zahire 
üzerinde muamele yapmakta 
idi. 

kYrı ayrı yerlerden iki tane nebbütüne müsait bir zemin 
011lüniat beyannamesi gönde- mevcut olmadıgı gibi, bu on 

rHınesioln manasını anlamak dört milyon halkın içinde de, 33 kişi 
oldukça müıküldür. kanaatimizce her hangi bir 

Bize bu beyannameleri gön- heyeti içtfmaiycye müfit olmak· 
derenler, acaba bizi kendile- tan ziyade mazarrat vermesi 
rlle hem fikir, yahut bizi ko· bedihl olan, kommünlzm aki-
bıl Gnisliie yakan mı addedf yor- delerine inanncak kimselerin 

Polonya muallim 
\ gurubu dün geldi 
1 Polonya orta tedrisatına men-ar? denize göre kalra nfsbelir de 

Ortada yüzlerce nüıhadan olacagı da muhakkaktır, 1 ıup 33 kltiden mürekkep !bki mu-

bıürckkep bir (Yaran) kollek- Şunu da ilave etmeliyizkl: 
•iyonu vardır. Vatanpervera- memleketimizde görülen kom-
hc bir heyecanın samimi le - milnizm kıpırdayııları, herhangi 
t&hüratından olan bu sarih 

ı Uim gurubu dün akıam saat 
altıda Romanya kt mpanyasma 
mensup Prins Karol vapurıyla 

ıehrimize gelmiılerdir. Zlyfretci-bir ıınafın arzu ve ihtiyacından 
Y~ılar1 ıul telakkiye hiç bir 
•akıt müsaade edemeyiz. Eier mütevellit olmayıp, Türk 

ler Muallimler birliği kattbi ahıln 

böyl bi ı~kk vatanının asyif ve ıükünuna _ c r le a i varsa, açık 
löyli lt ki b I" '-k sui kastetmek isleyen bazı ha-

ye m : ü le ati. inin ıa- 1 hlpl l rici dü•manlaran maatteesüf 
er ya, gazetemizi çeke· ,.. 

lbeyen ve kendi menfaatle- para kuvvetile tedarik ettikleri 
rint gazetemizin zararında a- bet on beyinsizin ıuursuz ha-
~•Yan bethahlar ve yahut oku reketlerinden ibarettir. 
l uldarını anlamayan, akla se- Ümit ediyoruzki bu kati iza-
hnden mahrum budalalardır. hat ( Yaran ) ı tanıdıkları hal-

h Bu münasebetle komünizm de tanımayor aibi görünenleri, 
hkkıl\.daki kanaatlerimizi sa- ve bilfiil tanımayanları tatmin 

ti olarak beyan ve ilan etme- etmeğe kafi gelecektir. 

~no•Y•i•fma.idmemlmi ~b~u:l~uy~o~r~u~z~: ........ ~ ....................... ~· 
Aslı yok ! Lord Lait 

Trabz onda isyan Ankara'yı ziyaret 
crıktığı doğru edecek mi? 

d 
., ·ıd • Evvelki gün ıehrimize gelen • 

e gl lf lngilterenin sabık Mısır f ev kai-
l Ankara 15 ( A.A) ide komiseri Lort Lait dün Ça-

lıt "•ln:onda güya bir isyan çık- nakkaleyc gitmittir, Mumaileyh 
bu •na ve Türkiye hükumetince Çanakkaledeki mezarlığı ziyaret 
l llun teskini için mahalline bir etlikten sonra ıehrimize döne-
• cncral kumandasında kuvvet cektir · 
v,e;

1
kcdildiilne dair Yugoslavya Diğer tAraftan aldığımız ma-
gar Avusturya ve Yunan ga- lumata göre Lort Lait Anka-

ıet~·lcrlntn bazılarında çıkan ha· ra'yı ziyaret etmek arzusunda 
vta ııdln hiçbir asıl ve esasa iıtinat imiı. 
e me lil ve T· k ' R · · h • H tinin her t ~r iye Cumhurlye- Lort Lait in eısıcum ur, z. 
mükemmel~~d~'!:dahaaayifln pek ni de ziyaret edeceği söylen-

--~ evan olunur. mektedir. 

• 

Demiray ve 28 1nci mt t'ep mu· 
allimlerinden Arif Feyzi beyler 
tarafından vapurda istikbal edi
lerek beyanı ,hoıamedi e .:iilmi~ 
ve ihzar edilen otellere yerleı
tirilmiıtlr . Polonya muallimleri 
ıehrimizde bir hafta kadar ka
larak İ&tanbulda mevcut tarihi 
abideleri ve müzeler veaair eıki 
eserleri gezdikten sonra Balkan
lara azimet edeceklerdir. -------

Tekliflerimizin 
kabulü 

ihtimal haricinde 
Atlna, 1!) (Husuzi) 

M. Venizelosla hariciye na-za
rı dün uzun uzun görüımüılerdir. 
Bu mülakatta Türk • Yunan mu
budele meselesi mevzuu bahs 

olmuıtur. 

Atina mahafilinde T ürkiyenin 
tekliflerinin kabul edilmesi müs
tebat görülüyor· Ankara Yunan 
sefirine süratle talimat verile· 

cektir . 

Bin günde hir pannık Ayakla yürüyen hirdevri Bir Zeplin 
fabrikası arzınıızı bin alcn1 seyyahı dünvavı devri fıleın - " 

2ri0 defa 
sevahatı ., 

defa saracak iplik yapar rahat rahat dolaşnhilir yapahilir 

• 
lngilterenin yeni sene 
bütçesinde açık vardır 

~------... -----~-

12 seneden beri teslihata sarfedilen 
para teessüfü muciptir 

Mamafih avam kamarası bütçeyi 
kabul ediyor 

Lonc·ra, 14 (A.A.) 
Maliye nazaranın bütce hak

kında avam kamarasında söyli 
yecll nutku dinlemek için he
men hemen bütün mebuslar 
mecliste hazır bulunmuıılardır. 

Localarda hıl'cahıç doln bulunu
yor ~u. M. Snovvden, 1 H20- ı URO 

bütçesinde dört mil)o:t fi() bin 
lira varidat fazlasına mukabil 
14 milyon 522 bin liralık bir 
açık bulundu~unu söylemlşlar. 
M. Snovvden, 3 1 MaT"tla tahak
kuk edan borçların umumi ye
kununun 7469 milyondan ibaret 
bulunmuı olduğunu ve mali se
ne zarfında bu borçlardan 3 l 
milyonluk bir t&n7.ilat yapılma§ 
olduiunu kaydetmlttir. Dalgalı 
borçlarda da 100 milyonluk bir 
tenakus baııl olmuf ve bunlaı ın 
bugünkü mikl rı 637 mily-0nd n 1 
ibaret bulunmuıtur. 

!(Devamı 5 inci sahff ede) 

• 

İ11y ili:: ba§ Pf'kili J/ . 
Jla111 :.Py .llwlouall 

ı: 

Herman lspirer veraset 
vergisi işleri 

E~elki ailnkü nüshamızda Def
terdar Şefik beyin Hernıan lspi· 
rer veraset meı' eleıine ait bir 
izah ve tashihi inti~ar et mitli. 
Defterdar beyin bu tezkercıinde 
kanaat ve mahlmatımııa tevafuk 
etmeyen bazı noktalar mevcut 
idi. 

Bu hususlar hakkındaki mü-

lahazatımızı aıağıya kaydediyoruz. 
1-Defterdar bey Herman İ spi· 

rer matrahlarının tetkikma U30 

senesi Kanunn saniıinin sekizin
ci günü baılanaldığını, bundan 
evvel yapılan muamelatın mü
kellefiyetin miktarına deiil eıa
ıma matuf olduğunu beyan edi
yorlar. 

mızın Herman lspirer vereıat 
mes' elesinin esasını tetkik etmek 
için takriben h in gün snrfetmit 
olduklara anlaşı lıyor. 

Devletin m ühim bir ala··a
ğına müteallik ve vukuat ile 
teeyyüt ettiği veçhile , 1.nman 
geçtikçe müşevveı ve bulanık 
bir fc::kil alan hu mea'e le aceba 
niçin bu kadar teehh lır etml§ 
veya tehir r.dilmiıtır . 

yazılarımızı ta vzih ve tashih 
etmek lutfunJa bulunan Şefik 
beyin .verdikleri iznhatm başında , 
efkari umumiyenin büyiik bir ala
ka ile anlamak istediği bu mil-
himnıenin bulunmasını arzu eder

dik.Ne çareki. ge rek Maliye vekili ' 
ve gerek Defterda r b ey bu can 
alacak noktayı izah ve tenvire 

Müteveffa Hermanın !) mart 
927 tarihinde vefat ettiğine göre temayül etmeyorlar. 
defterdarlık maliye memur!!!!~- (Devam~ inci sa~~de) 

Bir ınuharrir en 

1 () hin sahift' 

va zar ., 

a şağı 

\''\Zl 
.1 ' • 

Eğer iki n1eınur çahştı nlsa 
Defterdarlık Hazinci eY

rakıntn k fıff esini birer 
suretini ~·ıkan,bi l i rler 
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İktisadi derdimiz Mil. 
Milli istiklal mücadelesinden 

amali istiklal mücadelesi sonr 
yapmamız 

itilaf! Hintte 
Posta -~~·f~lgraf ) Ame;ik; reisi Süku~' şi",,,J~li~ zaruridir 

İl'lihoı .Jlar·ıı11uısı sflhdJı doktor Alu/111/ah l}ı tlt•I IJ. i11 
ikıis~a<liyaı11ıu:a dair Tiiı·k rwrt,rjmclo JJ1iihii111 lıir lı'on/t• 
ı·aııs 11rı·difii molıinul11r. 

ücretleri artırılıyor Cümhuru memnun iade edilmıŞ ,. 

1 İdare,·N~fi~ v~ka-
1 

T eslihİ .. ~Üİemadi- Halbuki ~~teııı ~ 
Jetine raptediliyor yen artırılmıyacak nünde 59 yar_alı ~ 

İsıı· o ko11/i·ı·t111s111 ı•ı;ı·flfdifii sll'udu :aptol1111a11 biı· sı11·ı•
ıiu/. JJJfil: ıu111 rıllf•111111İ!/f'Iİ11e JJwhni aJfl.'İllJO rlf'J'<'t1dİf/l>l'll:. 

Ankara 15 (Hu. Mu) Vaşington, 15 (A.A} Kalküta t.>-(~jj~ * ~ * 
Hanım ve Beyefendiler; 
İçtihadın müdir fikirlerinden 

:t:> senedenberi etrafında dola~
tığım ve zekaların dikkatini ü:ıe
rinde tutmak istediğim müdf r 
f ikirlerlnden birincisi şudur : 

Hürrayetlerin akdem ve ak
desi vicdan hürlyelldir: itikadını 
intihap ve iliraffetmekte hür 
olmayan kimse ruhunun yarısını 
kaybeder. 

İkincisi de şudur: 
Ferdi ve maşeri istiklallerin 

anası da iktisadi ısuklaldır. 
Aziz vatanımızın iktisadı va

ziyeti hakkındaki hatıralarımı ve 
mülaheza1arını bir kaç kagıt lizc· 
rine ya.r.dım; size bunları arze· 
decegim, Fakat bunları dinleme
den evel size söylenmesi lazım 

olan bir nokta vardır; bu fimdi
den tıöylenmezse bu musahabe
nin maksadı yanlış anlatıla bilir, 
husule getirmek istediğim azim, 
ııevk ve azamı cehit arzusu ye
rine fütur husule gelebilir. 

iktisadi vaziyet hakkında, 

nevi ve derecesi itibarile nsla 
iştirak etmedigim bir betbinligin 
bazı kimseleri teshir ettigini gö· 
rüyorum; bunun slr y t ve inti

şarına mani olmalıdır. 
Nevi itibarile dedim, evet, iki 

nevi betbinlik vardır; biri ye's 
ve fütura dütürür; ikincisi, in
sanın derecei gayretini ve f aa
liyctini tahrik eder; benim bet
binllğin hu sonr ki cinstendir. 

İkinci nevi betbinlik hasta 
olan bir adamın hasta oldu 
ğunu bilmesidir, bir hastanın 
lıasta olduğunu görmesidir ki 
şifa bulmasının en müessir ve 
elzem çaresi ve şartıdır. Bir 
adam hem hasta olur hem de 
halini nikbinane görür ve al
laha emanet turp gibiyim derse 
hu suretle kendisini teda vlden 
muıtagnl •örmeııinin neticesi 
ne olur malumdur. 

Necip mllletimlz, yakın ve 
uzak mazide mucizeler göster
miştir, istiklalin kıymetini ve 

tadını bilmiştir. Beni yirmi dört Posta ve telgrafın ıslahı M, Hoover, dün irat etmiş Hali hazırda vaziyette ırı" 
senedenberi iktisadi istiklal diye için hazırlanan layiha vekalet- olduğu bir nutukta bahri itilafı iade edilmiştir.Tramvaylar ti 
feryad ~ttlren milletimin ruhu- terce tetkik edilmittir. gayet şümullü bir itilaf olarak tazam i~lemektedir. fakalı ,ıı 
dur cismani ve ruhani haya~ Heyeti vekilede müzakere selamlamıştır. Müıarünileyh de- mahafilinin ekserisi materıı ıf 
tımın nE gi asil milletimizin de· edilecektir· mittir ki : Londra konferansı üç nüne programına harfiyen r~ d 
rir.liklerinden geliyor. Hakikatle Yeni layihaya göre posta, devletin teslihahnda Cenevrede etmişlerdir. Bir polis ça'IUfrtl" 
kartı karııya gelmek, cesaret· telgraf idaresi ıahıiyeli hükmi- münaka§a edilen miktarların ğer bir yaralı çavuşu kurt• e 
lerin en büyüğünü ister. yeyi haiz olacak ve nafia veka- dunünde olarak yüzde 2;) der- için Sikh'lerin üzerine al~\ 

Göstereceğim mavaka'ler ve letine rapledilecektir. ecesinde ve hali hazırdaki Proğ· mittir. Ahali arasından 11<1 f t 
k 1 r ··nü d· mel'n du ma Posta, telgraf idaresi, alım, J t 1" k'•ı' te"ld ra am 8 ° n ~ 1 r ya . ramların dunünde olarak ta tak- yara anmış ır. i) ı ... 

ve titrememeye ve bunlardan satım, ıkraz, istikraz gibi mua- riben yüzde 1 ~ nisbetinde bir dilmiştir ı 
• d ğ l d d melatta huıwi müe11eselerin · ( "- r ye s e i , azm 1 ira e •i deli t ·ı· t t h '-k k tt• b·t · t• Kalküta 1 !) - l"'-' 

11
11 

ır hüküm ve kaidelerine tabi ola- enzı a a a1< u e ıre ı mış ır. "' 
almaya, sı'zlerı· •ı'mdı"den davet Du"nku" "matem güni1ıı ır caktır. Fakat bu tenzilat, hali hazırda 
ediyorum. İlm, azm iki kanadı· · t ı ·1 k d h ciddi muharebeler olmuştlır· • idarenin ınuhaıebesi muha- mevcu o an gemı er a ro a- idi• 
mız olacak. .İlmin şlrai fazilet sebei umumiye kanununa tabi rici edildikçe ve binaenaleyh ted- kitinin hastaneye kaldır~te~ 
ve daima vasıl olduğu hedef olmayacak, merkezi teıkilattnn rici surette icra edilecektir. fa- ı' mecburiyeti hasıl olmuştur· 11,o 
haysiyet ve saadettir. başka Ankara, İstanbul, lzmirde kat f'n mühim nokta; itilafna- verilmiş olan tramvay arab• ~ 

F b k b k·ı· l Ad ı ·· d" ... 1 "tf · e efr' ransanın sa ı aıve 1 ı 0 an, birinci ; ana, Bursa, Diyarı- me bahri teslihatın mütemadi- son urmege ge en 1 aıy ııt 

milletimizin dostu olduğunu üç liekir, Erzuruın, Konya, Kasal- yen artması hareketine bir ni- halk tarafından taşa tu.t~l~Of~ıfll 
gün evvel bana göndermit oldu- monu. Sivas, Trabzonda ikinci hayet vermiş ve haTp gemileri ı İtfaiye zabitanından bırısı 'I• P'I 
ğu resminin altına "Hommage- sınıftan olmak üzere on bir baş inıaatmdaki rekabetten müte- 1 surette yaralanmıştır. A'ltU 1 
d' d 1 T k' d k müdürlük olacaktır. b l d d .., l d htı 1 un ami e a ur ı ,, eyere vellit ademi itimat ve sui niyet za it er en iger a tası a 111 

1 • b l f il Yeni layı hada istisnaen An- 1 1 b 1 d ·kitli! imzasi ete yit elmiş u unan az devrine halime çekmiştir. ra anmış o up un ar an ı 
ve alim "Herriot,,nun "Patriotis- kara posla ve telgraf baımüdür- p · 1J (A A ) yara!11 ağırdır . 

1
) 

leri umum miidürlüğe raptedile · arıs, · · (A r 
me ecoanomik,, dediği iktısadi · b l M. Brı·and ı'le M. Dumecnı·l, Kalküta 15 - • -' 

cek, Istan u posta ve telgraf 1 ett' 
vatanperverliği biz yalnız yerli bat müdürlüklerinin sınıfları, Londradan Parise gelmişlerdir. Dünkü gün milli kongre r ılt 
malları kullanmakla eda elmiş timdiki ıımflarının fevkinde tu- FrtlllSfllllll .l/f'JIİ Ôİİl!'l'Sİ kolntl Hundit Javvalıarlal Nehrll t• 
ola ::ağımızı zannediyoruz; yerli tulacaklır. 1 Kalküta belediye reisi Seng\JP f 

A · t 1 f t'tliltli k fi k b rott malları, yerli malları diyoruz ym projeye posta ve e gra 1 ııın tev i erine ar~ı ır P d 
l<anunları da raptedilmittir · Ye- p ı (A ) l ı ·· ii • ve bir yerli mala aldığımız ve ar.s, 1 1 .A to o ma < üzre matem gun 

1 
bunu ku\landıfıımız zaman bir nl layihada mektuplar ıehir da- Ayan meclisi, bütçenin he- dedilmittir. Münakale yollar• 
yürek rahatı ve birazda hami- hili fi kuruf, şehir harici 7 ,u ku- yeti umumiyesini ikinci kıraa - zerine bir takım manialar l<~J 
yet kar bir gurur duyuyoruz. ruıtur. Açık muhabre kagıtları 1 1 7 muhalif reyi! kar~ı :!7:; reyle mu~ ve bazı tramvaylar Y" hlf 

İçtihat evinin heman yanında adi olursa :ı, cevaplı olursa n j k b l t · t" 1 mııtır.Bir çok polis efradı, ıe 
k Ş h d d. . 1 a u e mıı ır. d l•f 

boc bir arsa vardı, bunu uruıtur. e ir ııarııı a ı ıse sokaklarında otomobillerle o il~ 
ır ld r, kuruı, cevaplı ise ı O kuruıtur /lir Sİllf'JllfUlfl .'Jfllllf 111 ı·ıklı ı V lfl 

Selanikli bir vatandaş an a ı- ı makta<: ır. aziyette gerg 
Telgraf ücretlerine gelince / .j kisi iild/i k d 

ğmı, ve buraya bir çorap d k 1 J l hiasolunma ta ır. ayni tehir için e 20 e imeye 11 fabrikası yapacagını ögrendigim kadar ın kuruştur; fazla her Roma, Hi (A.A.) UoıJlflll!Jfl Iİt·aı·İ JJiltkoı•ı1lt'!ı 
k k · · ı Ü Girgenti eyaleti dahilinde Li-va il ço sevınmııt m. ç ay kelime için otu:ıpara alınacaktır. İJJIZ((lru/ı ) 

sonra, iki kntlı ,betonarme bir Ş h· h 1 f u··cr•tle 1 o kata fehrindeki sinemalardan & e ır arici l• gra '" r a C (A p' 
fabrikanın vucude geldigini, yine kuruştur. Türkçe matbuata ait birinde bir yangın çıkmıştır. 15 enevre, 15 b . ·1<l' 
memnuniyetle gördum Bundan telgraflardan beher kelimeden kişi ölmüş, üçü ağır olmak üzre Romanya mü§terek ir M•'t 
bir hafta evvel yeni ve gayyur bir çok kimseler de yaralanmış- sadi teşebbüs 11'aksadile 2 ı ~ 

GO para alınacaktır. t !130 da aktedilmiş olan tiC:• 
komıumun Jabrikasının kapısını lır. 
çaldım: karşıma çıkan delikanlıya meye ve sizi tebrike geldim Jfiitıs.ı.;t>Sftlfl IJf'J'İÜ't't>/.· />J'İIJI ~ukavelenameyi imzalamıttır·/ı 
fabrikanın sahib!ni ve fabrikayı denim. ııishı•ti /11yi/1t•rf' - fl llSf/fl fll'f/Sl111 

ldlğ . ö l d 8 T eıaekkür etli ve beni fahri- I ziyarelege ıms Y ~ im. uyu- " lı .t'(lJ'/ JJlÜIUISt' uıl .) 
run dedi. Kalem odasına girdim kasını gezdirmeie baıla.dı. Bu Ankara 14 ( H. Mu.) /. 
ve akabinde fabrikanın sahibi fabrika da iplikten ve ipekten Taşviki sanayi kanununa Londra. 1 :1 - (A. Oe 
geldi, hüsnü kabul etti. çoraplar yapıhyor. Yirmi be§ göre müesseıata verilecek mu- Avam kamarusında hariC it 

Ben komtunuz filanım, mem- kadar genç kız çahtıyor. amele primi kakkında tetkikata müsteşarı M. Dalton Sovyetıer e 

leketimizde sanayiin büyümeıine " Bitmedi " 1 devam ediliyor. Prim nisbeti bir muvakkat bir ticari itilafpar1', 

' 

11 uwı Cm·dı· ı k d 1 td ... b ld" ut1 
hizmet eden müeuesenizi gör- ı 1' kaç güne kadar tayin edilecektir. a le i mi§ o ugunu i ırm 
~~~;;;~.;;~;;;;;:;~-~~~~~,..,..~~~~~~~~~~,~~~;;;=~~~=-=~~~~~-:=:--~=~~~~~ti• 

1 () Nisa il 1 DaO aldı, Köıede noktn bekleyen ı üsumat 1.!Vrak mukayyidi Ramiz larını hnyalimP. getirdiğim t• e· 
, ) polis sert bir hareketle sağ elini amcaya, iddialarındaki isabetten meyil, şimdi Ecnebi sefnrethll~lı 

Ankarada bı•r macera kasketine götürdü. Süratlı bir dolayı hak verir gibi oluy rdum. lerin cepheleri nrmalı, otur" if 
-- gürültü ile caddeyi döndük. Bi- Sivas şömedöf erinin gümbürde- lıinnlardan bir ikisini yük(e11fi1 if 

nalar iki yanımızda, zencirlene- yerek üstümüzden attığı bir ge· ti. Geldik ve geçlik. Ge"ı.ı· 

tahammül edemezdi. İstanbul'u 
ziyarete gelen D biliye Vekilinin 
tavsiyesi ile altı ayda Vilayet 
nnfin dairesine başlcatip oldu. 
Daire müdirinin vüz elllliklerlc 
muhaberesini merkeze bildirerek 
azlini te'mln etli. 

Nafia vekilinin haziranda 
iıtanbulu tefrlfinde parlak bir 
istikbal merasimine ön ayak ol
muıtu. Vekile, İstanbul mühen· 
disler birliği namına buketler 
takdım etli. latanbul halkının 
ihtiramlarını arzetmeğe fır at 
buldu. Vekilin Ankaraya avdeti 
üzerinden on yedi gün geçmeden 
de bir telgrafla vekalet turuk ve 
maabir idnreıf ba§ mümeyizlıgl
n t rfll emrini aldı N sı1 oldu·~ 

Yazan : t }r //A J\' rek kayup gidiyorlardı. çite girip çıktık. Yirmi metro şosa dikleıiyordu . Daha )'f1'• 
Bir vakıtlar: kaldırımsız so- genitliğindeki yeni şehre giden karılara gidecektik. All'lcJl dı: Ne yaptı~ Orası bir türlü anlaıı

lamadı? Bu intihaplnrda da, ga

zete ıiltünlarmda ismi meb'ug 
namzetleri arasında görüldü: 

Ramiz anıca, İstanbul meb'u
su namzedi! 

Ve ıu dakikadan ciddiyeti~ 
tecrübeden bahsederek keylifli 
keyifli ıiaarasının dumanlarını 
savururken, İstanbul meb'u;;;;
Mecllsl milli nafia encümeni rei
sidir. Dudaklarımı ısırdım: 

- Sahi, unuttum. ıen siga
ra içerdin, diye, gülümsedi. Al

tın tabakaaını uzattı. Sigaramı 

sıgarasıla ate§lememi nrzu etti. 
Mecli' bina&ınm önünden geçi 
yorduk. Nöb tçl ıclA.m vaziyeti 

kaklarında toz ve toprak kasır- cadde burası imif. Amcam, göz- yumuşak elite ellerimi ok~:dı· 
- yarın gece için hazır ol!. ı.ı.J' 

1 d " l nerek savrulur lerı· parlayara' · öksürüp izahat b ~ ga arı onemeç e ' ~ Vaziyetinden bana bot ır 
11

• 
Ankarada bir bir arkasına iki se- veriyordu. . ş rum satmak islemediğ\nı tlJ 

ne yafaya bilenler parmakla gös- Bir kaç sene evvel bura- lamakta gecikmedim. Bir si~~ll' 
terilirmtı. Kerpiçten dolma böl- ları, çorak buzağlıklardan iba- daha verdi. Kibrit ynkll'l& 1<11.-
meli ve çamur sıvalı yalın kat retmif. Üç geni~ tozlu yoldan isticalime memnun oldu. :'r

111
et 

damlardan, memleketin az 7.a- biri (Çan Kayaya) öteki Dikmen mı olqadı. Kendisine hur 0 r-
manda temizleneceğini, Amcamın bağlarma uzam'", asıl ana catte, idil dikçe ho~landığı zahir ol~~ı1 ıı 
Yazdıg"'ı alayi•li ınektuplardan Konyanın Koç hisar Tuz çölünden du. Alman sefareti oldu .;nr) 

" ('l 1 ) (Devat1l1 ı-9' bilip öğr~nmlıtik. O, 3Ber in gcçermif. Şimdi pu yolların tela-
" b il d' k F "d d d· 

1 

1111111 
adını gazetelerde görup e e ı- i noktasındayız. erı un e ı (' .t l/hflJI)) il. hı11·01Jlf } 

ği halde, her mektubunda An- amcam .. Bir tarla yerinde beton · 1 (J ~eJll 
ı A11kr11·,111111 l1111ula11 · karanın ( Be lin den mükemme cepheli binaların kiremitleri kı- _ flıJl/{ll(I 

olacağını iddia etmekten çekin- zarıyordu. Ankarımın müstakbel SOJIJ'fl .'Jft:jfllJ{ll'flf/
1 

1 
' 

11 
_ .. 

l "lt'f t B .. · ı•ı/f>J'l'ı.· ' .. mezdi. Sağına ve so una 1 ı a .. ey ogluna" çıkıyorduk. Evvel f/01'1; /OSftl'l,l(J • 

ederek otomobilin yumuoak ma- zamanda koyun ve keçinin kuru- 1 '-'"{.s .. ~/ı~ı~··--------:1!-.-~ 
ruken arkalıima gömülii eshak mu, otlarını kemlrmeğe çalııtık- ' • 



~Model 
--) ~ 

Büyük bir 
ailenin kızı 

YARIN Sahife a 

Kaçırıldı! Müteferrika Mahkemelerde lPoliste Emanette 

Fakat ·k;;·;aldesi 
ikna ederek 

götürdü 
Gençler dikkat 

edin! 
&ek ~hita, lzmirde bulunan yük
.,, ir all~nln kızını Gülcemal 
~ PUrfyle lıtanbula kaçıran aktör 

ltt~~'r efendi hakkındaki tah
tf~ iknıal etmiı ve Muammer 
llıu t 1'ln saklandığı ev bulun-

1 Ur. 

•ın ~•len Bulgariıtanlı elan Mu
b, llıer efendi kaçırdıiı kızla 

ttf>e 1 
Çt r ıtanhula çıktıktan sonra 
d,ftlhcadakı evine gltmit ve ora
~l.l •aklanmııt ır. Dün gerek 
l ""'iller efendinin gerekse kı-
1;rı lf adeaı ahnmııtır. Bunlar 

tdelerlnd d berı· hı e uzun :ıeman an 
L r hlrlertni sevdiklerJni ve bir
Q(rlerı l 
dtkt Y e. evlenmeğe karar ver-

'rtnı söylemiılerdir. 
le ltt.nıaf 1 dün kızın valdeıi de 
t ~Jle llÖroımek üzere ıehrimize 
e ftllttir. 

ed l\ıı Yapılan nasıhattan ve 
ilen ı . 

Vaatlardan ıonra ızmıre 
'•ine d 
~ önnıeie razı ~~t~-

Dramada 
P, --.~(- . 

"
119olu." tara /İal'la rı ara-

:toıcta lıoşn uı.~ 11: luJ.· oar "" 
Atlna, 15 (A.A.) 

'il "· &fuliı, jeneral Panıalu
"'" "'-hkumiyeti dolayiıhe Ora
..,:~ aıkeri kıtal zabitleri 
h, a göya bir hoınutı.uzluk 

•ıl <>ld ~ uğuna dair çıkan haber· 
"-'~ dot~u olmadıiını ayan mec

f! •oylemlıUr. 

A· ll~ı· ııa~·il lıizun ola11 
fUt1ı11laı·m yeni Lafı ~'~~·li 
() Ankara ı 4 (Hu Mu) 

lrıı.ı 1 •hUıye vekllell idare me· 
'•~n l k nllnl 1 

• lkadar edecek a-
betıı~rı cebe aıiacak surette lft• 

J lllektedtr 
8 • 
P«nya '~ ! . ·ı .. ıf,(, a / ı '"" ttıtu ı an 

rdilcli 
J Madrlt, ır; ( A. A. ) 
erıcral 8 

ııy,,i enonguer, kralın 
<>la.ı.a.k ~cerallra erbabına ıamll 
~... uzre vaıı nıikyaıla bir 
>41\lın· 

'ttıJL. ı af kararnameaı lmza 
,,,.nı bıldlnnlıtır. 

"an s •z Ayaıı uulıtı nı 1. 
l •ft tyP. 
~an tlJlltn toı nıi'izııke,-.esi 

------Polisle sabıkrnu olan/.nr 
lıak~·uula /it' !/llpılacal.-
Her hanii bir cürün Jıllyen 

adamın dofrudan doiruya polis 
merkezleri tarafından ıabıkaya 
ıevkedilmemeleri kararlaımııtır. 

Bu karardan maada evelce 
her hanıl bir maznunlyetlt!: aa· 
bıkası:aıman bir ıahaın, mah
kemelerce mahkum edilmedlii, 
beraet ve ya men'i nıubakeme 
kararı ~aldığı takdirde evvelce 
teıçil cdilmit •abıkaaının ailin
meti takarrür etmlıttr • '1 

Maznunen sabıkası olup ta 
illlntak daireıince men'i muha
kemesine karar verilen ve ya 
mahkemede beraet eden bir 
adam müddeiumumilite istida 
vererek' kanuni vaziyetini teablt 
ettirecek ve bundan aonra eski 
sabıkaıım sildirebilecektir. 

Zalnıaı alıld!..·i.'J<' mcın urltu·ı 
ara.~nula tebeddıiltil 

Zabıtal ahlikiye memurları 
arasındada tebeddülat icrası 
kararlaımıtlır. 

Uundan maada zabılal abli.
kiye kuyudalJnan daha muntazam 
olarak tutulması da takarrür el
mifllr. 

1'iilü11 İlıli i.~ar idaresi .iJeni 
s İ,fJt11·alu r !)1 kt1 r 'l/OI' 

Tütün inhbar ldar~ıl piyasa.
ya yeni sigaralar çıkarıyor .Bun~ 

lardan Bey •ıaaraıı çıkmııtır. 
Bu 11gara 20 kuruta aatılacak
lır. hanım sıgaralarının ela ku
tuları defitlirilmlftlr. 

Türk ocağı 11garaıı için ya
pılan kutu kapaiınan üzerindeki 
reılm befenilmemfılir. Ankara 
11garaı1 için Londra'ya teneke 
kulalar ıipariı edilmtıtlr. Bu 
kutuların üzerinde Ankara'nın 
renkli bir reımi olacaktır. 

,J/1411 ıf'lit J1u1 /ı kmnelertlnı 
ha 11 fi ilt·ri / aaliyelle 

Muhtelit Türk - Franıaz ve 
Türk Belçikft mahkemeleri relıl 
M. Aser Almanyaya ve Türk 
halyan mahkemesi ajanları da 
ltalyaya. gltmlı olduklarından bu 
mahkemeler muvakkaten tatili 
f aftliyet etmJılerdlr. Şimdiki bal 
de! yalmx Türk - lnılliz ve Türk 
Yunan mahkemeleri f aallyett~ 
olup bunlar da önümüzdeki hafta 
elde mevcut davaların rüJyetine 
baılayacalclard1r. 

Tiı~arcılia ıuJlerin .tıaptı,ljı 
li/.·id.a.ı;yo11lann yeni lWbchi 

Parla, 15 ( A.A) 
Ayan medtıt, öileden .. ara 

:-lıye kanununun ikinci m6za
~reılne devam elmiıUr. Mazba-

llluharrlri M. Dumunt. milte-

Son zamaolada mağazaların
da k11men ve ya temamen taı
f iye yapan dakkln sahipleri 
tevalJ eden bu taıfiyeler yeni 
bir ıebep olarak ı 924 ıeneıtn
deö beri lıtanbul'un nnfuıunun 
lllGhı.. mıktarda azaldıgını ve 

~ltlere, dol ve yetimlere veri-
1ecelc. ~aaılarm müıavat ıözeti· 
erek tayinine dair olup mebuıan 
"-ecltıtnce kabul edilmiı olan 
;:addenın aleyhinde bulunmut 
f '- llMlddenln kabulü bir milyar 
talık raddesinde fazla maaraf 

~inak ııbı l ir netice verece
,J/eb' •61lemt1Ur. 

usan mP.t·li.~ilul,(1 teıkikat 

M Parlı, 15 (A.A.) 
"'- eh'u&an mecllıl maliye en· 

~ ..... enı 
abJck ' ayan mecliılnln bütçe 
&kaa~cla Yerdlil kararlar1 bu 

....... ı.tktlc edecekUr. 

buna mukabll llcarethanelerln 
~aa.ldaluıı aöylemektedlrler. 
kil. 'D. ••zlyet dolaylılyle bılha11a 

çOk tl~rethanaler, kapanmak
tan kurtulınak 
taeavvuru d için btrleımek 

il •dırlar J . . . 
kı yun.unlı ,,,, 

sabıktılı Y<ııı '· . . 
r&eNu·ı 

lıtanbuldan evete 1 __ 
h e IMIÇan yan-

kesici ve ıraazlardan Yunanla 
Dtmitrl ile kör yani Pireden 
limanımıza gelen bir ecnt>bJ va-
purile ıehrimlze aelmlıleraede 
dııarı ÇJkmaya muyaffak olama .. 
mıtlardır. 

....... 
llald E'liz·rı . Vi.ııo.tın mtl.-;e/ti,"; 

de1 1u m (~di,1101' 
Eliza Nlyagonun cenaze me

raıimfnde fazla taıkınlık yapan 
Davit Butan, Avram, Norbert 
Loytı Benuva ikinci cezn mah· 
kemeıinde birer ıeneye mahkum 
'Ve arkadaıları berat etmitlerdir. 

Müddeiumumilik bu kararı 
temyiz etmlftir. Yakanda tekrar 
ınahkemelerJne baılanacaktı. 

llflru ıiızilutt 111n~u . .,; azalı/iı 
irin iutiluıbaı 

Baronun Meclisi inzibatından 
ayrılan M<intp, Hüıeyln Kbım 
Haıim Rıfat, A11m, Nazım izzet 
beylerin yerine bu haf ta . Baro 
içtima ederek iza intihap eda
ceklir. 

.~·;.,,a.'li Pş. Ya/ovadaki inşruıh 
lt.~/liş t·tl~t·(~ k 

YalovadakJ inpat hakkında 
tetkikatta bulunnıak üzere Halk 
fırkaıı milfettlıt Hakki Şinasi 
P•ta buıün Yalovaya ıtdecektJr. 

Yalovaıllı in~}fUll yi1tikr•t1 

ilı)rlemr•laettir. • 
YalovadakJ Millet çiftlilTf 

hakkında tetkikatta bulunma"k 
üzre evelkı gün yalovaya giden 
Emanet beye i fenniye müdürü 
Ziya Bey {dün avdet elmlıtlr. 
Millet çfftltgfndckı in1&at devam 
etmek le olup hayli ilerlemiıtir. 
Gazi H. Z. için yapılacak olan 
köıkte yakında ihale edilerek 
lntaahna baılanacaktır. 

Kaz.an!' ııer.lJhuiıi11 i/t'inci 
kı.ı;nınun ıa/niili 

Maliye tahıil ıubeleri ikinci 

kııım kazanç vergisine ait tar
hlyah temnmtle yapm.lf ve ihba 
rlyeleri mü.kelleflere ıöndermlt· 
tir. 

J/illi emltikıiı /t•,\i/Jiiİlw 
karar t'frildi 

EmlAkı milliye idareıi nıilli 
emlake ait bilumum rnebani 

' erazJ ve eafreyl tesbite karar 
vermtıUr. Bu 'emlAk bir heyet 
tarafından teeblt edJlmekt" ve 
kıymet takdir eJılmektedır. 

lld1tı11,. şirkrıi işsizlil·t~n 
kutlru.~ unu küçiiltü,l/or 
it !erdeki durgungunluk dolll

Yl•ile geç"nlerde memurlarından 
bir k1111um çıkarmıf olan Rıhtım 
firkeu kadrosunu tekrar küç(\lt

mek niyeUndedır. Şirket erkii
nından birisi bu huıusta tetkikat 
yapmaktadır. Şirketin Jenı bir 
mukavele akdetmek hu•uıundakl 
teıebbüıab henüz ınüıbet bir ne
tice vermemlıUr. Liman itlerin
deki durgunluk de•aJll elUil tak
dirde antrepolardan bir k11nunın 
kapanmaıı da muhtemeldir. 

/)iin ş,.Jıı·i111iıt1~· lıı·~ 111ııhtdi( 
hıı·sızlık ı·ak"a~ı olmıı~tw· 

Dün tehrimizin muhtelif semt· 
lerindl! flhırsızlak vak'a11 olmuştur: 

Üıküdarda Gülızar camii av

lusunda bir evde oturan Atiye 

hammm ~ yorganı, ~ yutığı, 

2 havlusu çalmmıttır. 

Beyoğ1unda A\yon r.okağında 
aparlıman kapıcı11 Mustafanın 
odaıından lif) lirası çalmmııtır . 

Meçhul bir yankesici Yenica
mide Adile isminde bir hanımın 
2G lirasını çalmıtlır. 

Lüleburgazlı Kazını efondiuin I 
Taksimde tramvay İçinde saat \ 
ve kordonu çalınmııtır. 

Çenaelköyünde hamam s<lka
fında Seher hanıma ait numarasız 
bir evden bazı efya çalınmııtır. 

/Jeyaz.t/la l/<111,ffuı .1ıeri11th~ 
1 bir erkt:klt! /Jir katlm l'w·d11l11r 

Dün ikisi de Lalelide olmak 
üzere 2 cerh vakası olmuıtur. 

Laleli :yaniın yt"rinde Tahir 
lamlnde biri Sa vak isminde bir 
ermeniyl çakı ile yaralayıp kaç

mııtır. 

Çukurçeımede yangın yerinde 
huviyeli meçhul bir adam; Zün

bnl lıminde bir kadını uatura ile 
yaralayıp kaçmııtır. 

iki cerh vakasınm da aebt bi 
meçhuldür. 

Ta/.··" i 11 u fo !1 t m !l"' .' 
.Diin gece Taksimde Firuznğa

da Hrlıto efendinin evinden yan· 

•ın çıkmıı ufak tef ek cıya yan
dılı halde söndürQlmüıtür. 

rra k,.,imtle bir ("l' !Jflllfh 
Takılmde Bekir ıoknğında 

25 numarala Münire hanamın 
mUıteclren oturduğu üç kf\tla C\' 

den ateı çıkmıt mezkfır hane 
temamen yandıktan sonra. sön
dürülmüttür. Yangının eıbabı 
hakkında zabıtaca tahkikata bn.ı

lanılmııtır. 

l'mu)t~rı•tlt• 11 fi ireu /ur." ı:. 

1 

J/11sik i ah·llt1riui11 lt•.t,;/Jİni 
;,.;" bir 111 ii :e w·tldı 
~ . 

Konservatuvar tnra.fmdan hir 
musiki aleti müzesi açılacl\kllr . 
Müzenin hazırhkları kısmen ik
mal f'dilmıvtır. Müzede yerli 
musiki alfttıudan def, ney, kaval 
zurna da\•ul, ut vardır . 

Rng}cırm btılıtltıykn '. denllen 
ÇHl(Cısı lranilerin ıarı, ilalyan ve 

ispflnyol mandolinlerllc jupon, 

Almıın aliitı t'!de eclilml1 \'c 
mfız.eye Vf'rifmiftİr. 

Konservatuvar müclirlyeU di-
ğer memleketlerin ele muıiki 
alalım bulacaktır. 

l/alk §aı·kdar111111 1Jlaklal'I 
l.A111dradın1. !J'ddi 

Konservatuvar tarafından top
lanan halk şarkıll\rıntn plak pro

vaları Londradttn tayyareyle ıelı · 

rimlze gelmitlir. Plaklar burada 
yeni ya palan plak f abrikaaırıda 
teksir edilecektir. 

lfu!Jdrtrptt§a Krulıkliy llalll 

i11*a cdili1ıor 
Üıküdar tramvayları ıirkeU 

Haydarpaıa - Kadıköy hattını 
tnıa ettirecektir. Bu hatta alt 
oarlname hazarlanmııtır. Yakanda 
münakaıa açılacaklar. Diğer ta· 
raftı\D mecburi, ihtiyari dii"'r 
bütün hatlar da Ryrıca ihale 
edilecektir. 

H11ydarpaıa - Kadıküy ıebeke· 
si bu sene kanunevvel nlhay-e· 
tine kadar ikmal edilecektir. Di
ler hatlar da gelecek sene bite
cektir. 

Şirket yeni hatlar için yeni
den 5:-; araba ıipar;ı etmiotir. 

}(·ni cadde l'c ~okak 
laı:holal'I 

K.adıköyünde acı bademde 
merhum Veyıel beyin kôtküoe pen· , 

ceredeo bir hırsız a.rmlf bazı eı· 
ya çalmııtar. 

Cadd~ ve sokaklar lçin yap· 
lırılan 12 bin küıur lavhanm 
teslim mUddeti dün bitmit ve 

lavhalar tamamile teslim olun
nıuıtur. Btr kaç güne kadar taınlf 
edilerek yerlerine konmaga baı
lanacaktır. 

/:ı'111aıwtte ha z.iramluu lıiba-
1'(111 bl11'rım tatbik t>dilcrek 

lstikltil <·111/.tlc.'iinde 
!/tmkt•sidlik 1 

lleyoAlun:la kalym.cu aparta- ı 
manında oturan Hohor ef. nin lı- ı 
tlklal caddeılnden geçerken yan- l 

kesiciler cebinden 5(i llrnıila C§

yaeını çarpmııtır. 

Sam/.11lla gcltm hu·sızlar 

bir yailyı ."ioyd11la ı· 

Şehremini mua vinl Hamil 
be •in yarın Ankaradan a•detl 
b~klennıektedir, Hazirandan iti · 
baren Emanet memurlarına [ ba
rem tatbik edileceğinden muoıa
ileylı barem cetvellerini vekilete 
gönderil mittir. 

Vekalet bu cetvelleri tetkik 
elmektedır. 

t..'ı•nuyeti bt•lı1diyt' b u,q ii 11 
toplan ı,1ıor 

· Cemiyeti belediye bugün top-
lanarak 928 ıeneıi bütçeef maeraf 
k•ımına. ait hesabı kat'i raporile 
encümenlerden gönderJlen bazı 
evrakı müzakere edecektir. ---

1't!rhi!Je pro/i·~iirıi l't! pro/'esih• 

Vanl köyünde eıbak ma
liye nazarı Nazif pafa aileılnln 
oturduAu yalının deniz tarafın
daki pencereıınden hınız alrmlt 
hamam takımı ve aalr eıya çal
mııtır. Hırtızların gece deniz 
cihetinden ıandalla ıe1dlklerl 

anlaıılmı ıtır. Arbede (Jf l'OJ' 

T erblye milderrlıi prof eıör 
Bove Almanyaya Danımarkah 
profesör Otrop da DanJmarkaya 
gltmlılerdtr. 

Romanya kraliç11.4'İ IJuı·sa,1111 

!Jilli 
Romanya kraliçeıi dün Buru

ya &itmltllr. kraliçe hazretleri Oç 
aGa aonra ıehrlmlze avdet ede
cekUr. 

/lir /Jı•y aile !l'ı!'im.~blifii 
yüzı'i uden ka ,.,,..; 1111 ct•rlnıfli 

fatihte Raılt aia apartıma
nında oturan Rüknettin beyin 

.J G(lztde hanım ile zevci zevce 
aralarında çıkan ailevi bir lllc-
aeledeJ kavga çıkmıı, Güılde 
hanım tabanca ile intihara ~e
ıebbü• etmtıttr. Güzide hanımın 
yaraaı hafif olduğundan ha.ta
neye yatuılmııtır . 

- ->-~~-

/'ı11·isle lıil' kaç ita(iJan ara- · 

ı ·"mllo sıyasi bir mes 'elnlen 
cıktı • 

Parlı, J 4 (A.A.) 

Bir kaç 1ta1yan ara11nda al
yaai bir ınünakaıa nellceıi ola
rak bir arbede çıkmıı, iki kiti 
ölmüı bir ktıl de ağır ıuret~e ya
ralanmııbr. 



• 

il • 
Bir düşünce 

n liramız 
Mı·iker -er sigorta şirketin ·n teşek

k .. l .. yle bu sene dahilde kalı"'ıor mıı 
kalmıyor mu ? 

ı O 2 sE'ne~ inde maliye vek -
Jeti tarafından Bü5 ük Millet 
M clıslne t kdim oluno.n Milli 
mükerrer si orta oirkeli le kili 
he.l.kınd ki 1 !"I nun layihasının 
esbabı mucibe mazb tasında : 
( sened .. dört mtlyon lirayı mü

tecaviz mebalığm harice gitmesi 
kn biyomuz; üzerine sul te'sir 
yap rnk paramızın kıymetini 

dü:ooilrdüg ı) bildirilmesine •e 

Büyük l\ ı\let Meclisi Ucaret 
encumeninnın 4 t n marah maz 
bnta mdn (tatbik edil.. gelmek
te oldn ) ukse ~ tnrifelerlc hal -
kıınaz ı r r edılmektedlr ) denil 
m sine \ie lş Bankası m- dürü 
Cdnl Beyfn MiUlyet gnJ:eteııinde 
ln\i~ar ed n beyanııtına nnzar n 
Milli rca ürans şirketinin hem 
pnrmızm b rice gitme&ıne ma-

ni o\mnk ve hem de tenz laiHlı 
tur f l rle hali ı zar rdaa 
kurlarmal.. mak!lndıyla teıkil 
c llmi;e olduğu nnla~ı!m ktn 
isede terzı idare ıne ve altı 
ayl k m ıamel-tına dair tanzim 
olunun b ı~nçoyn bakıldığı tak 
dirde ın \n. ltan uzakla mıı ol
dujlu görülü". 

Bu b pt ki t tkikahmızı yaz· 
madan evvel miHi reasüransın 
medl irlnr raporuııdn beyan 
olun n b~zı lıusut:atla mukayese 
edebilmek ıçin bu §irkct hak
l::mda dahil ve \ııariçt maruf 
si orl ı r tar f ındnn d rnıeyon 

cdilmi olan muta. lea ll yrı~n 
n f re luzum ördük 

S'gortucılar dairei merl ez(· 
ye min 29 ayı 1 &.!9 tarih ve 

1 U1 numaralı 2abıt suretidir: 
Ruzno.mei müzakerat : Mü-

kerrer si~orta irkdi .- Reis Mös· 
yô Ariye, omi er Zühtü ve Ali 
Rızr. Beylerin, Mü err~r sigorta 

1 
kanununun tatbikine aıt talimnt· 
namenin tanzimine iştirak eyle-
melerı ıçin hctısat vekaleti ta
rafından Ankaraya davet 'dil-
diklerinden ve gitmek üzre ol
duklarından, Türkiyede ç lıvan 
sigorta kumpanyalarının da arzu 1 

ve mutaleb tını anlaınalc ve bu \ 
bapta vekaleti Celilcyi tenvir 
€imek istediklerini bcynn etli. 
Ve bu bnpta biı.zat ihzar ettiği 1 
muhtırayı okuyarak he.zır olan 
azayı muhteremden beyanı mü
talen etmelerini veya yeni (ek-

• liflerde bulunmalarını rica ey-

ledi. 
Mösyö Ariyentn muhtırnıu 

berveçhi tidir. 
"Sigorta şirketlerinin Milli 

mükerrer sigorta tirketinin mu
talebatı hakkında muhtiradır:" 

f. - J/iikel'ı·tır sigorta 
ttn·ıf{,:;ine dair 

"Primden maada müteferri 
harçların mevcut bulunduğu bü
tün memleketlerde i§bu "müte-
ferri harçlardan tamamile tarik 
kumpanyada kalır ve mükerrer 
ıigorta tarifesi, ,sigorta tarife
sinin aynıdır. Müteferrl harçlar 
bulunmayan memleketlerde ise, 
1-20 Türk lirası arasında mü
t havvil bir .poliçn ücreti müs· 
teınn ulmak üzere, Belçikada 
olduğu gibi, mükerrer '"Sigorta 
primm yüz.de 8:l İ fiatma ya
pılır. 

Şayet mütt>ferti harçlarla 
prlmlerın takriben yüz.de 20 sine 
hali~ olan poliçn ucretl Tnrkt
yede kaldırılıraa mükerrer al

ıorta, primi olarak eıaı primin 

yalnız üzde ~., ini vermeleri 
hususunda Sigorta kumpanya
larını muhtar brakmal: lazımdır. 

2. - Jliikerrf'r .~i,qorlo 

kamisyonuna dail' 
Alelumum harık kı mı mü

kerrer slgorltılarında veı ilen ko 
misyon yüzde 30 - 3iJ i ve n} rıca 

temettüatm yüıC! 15 ine i"ltr k 
Ur, M da.mki mükeırer igorta 
şirketi mükerrer sigortnlardan 
yüzde 30 nitbetmde iınlly L.. 

malik olacaktır, yabnucı mül r 
rer sigortacıların verd" i u) nf 
komisyonu vermesi icap ederdi. 
Aksi taktırde sigorta kumpnnyft
lnrı mütezarrır olurlar. 

·1.-Prim ihtiyat akçesine dair 
Bilümum mükerrer igort 

mukavelalmda cari bir kaldeyr 
köre, tarik kumpnnyn yangın 

&igortalarmda bir senelilc prim
lerin riyazi ihtiyat akçesini 
mu haf aza eder ve bunlnrı mu
hafaza eder ve bunlara mukabil 
mükerrer sigortacılara ü/ 3- ı 
f 4fz verir. Sigortacılara kıı r~ı 
bütün mesuliyet, münha ıran 
ull igortacı tarafından deruhte 
olunduğundan, bu kaidenin milli 
muk~rrer sigorta şirketi muko
velatma dR ithali lazım gelir. 

4. -/l('lJ'OS(lSymıa:1 .'fani, mii-
kerı't'I" ~igorıanm o/u11·a 

frı·Jdne tlrıir. 

Mükerrer sigorta edilen mık
dara mukabil (nıikdnr alırlar. 
Türk sigorta ~irketlerinin) kum
panyaları biliinçolnrında, tcrlcet
tikleri makadirin yerını tutan 
bir mukabil miktar nlırlnr. Türk 
sigorta. §irketlerinin mevcudiyet
lerine haizi tesir olan bu şartın 

icrası için bunların mükerrer 
sigorta ~irketinden "Retrosesyon,, 
ımretile bu şirkete terkettikleri 
nispetinde bit iş lerketmelerı 
lazımdır. 

Türkiyede ça.lı~an ecnebi kum
panyaları için bu " retrose yon,, 
kendi terkettikleri f§lerdeıı nşn
ğı bir mikdarde olabılecelc ve 
aradaki, mükerrer sigortanın 

bir m\ıhllkesi olarak knlacnktır. 
Bu primlerin Türklyede knlabil
nıesl için, Türklyede çnlııan si· 
gorta kumpanyalarına 1 hu "ret
roıesyon" lardvn mütahasntl tne

ballğln filhakika Türkiyede bu-· 

lunduğunu her istenilen zemanda. 
ispat etmek mecbriyeti kolay· 
lıkla tahmtl edilebilir 

!J. - JleRft1 !.·l sırra daiı· 
Sigorta k\)mpanyalatının mev 

cudiyetleri için en esaslı ~art, ge· 
rck mü§terller gerekse Poliçnln· 
rm hitamı hakkında mesleki sır
rın ehemmiyetle muhafazasıdır. 

Binaenaleyh, Milli mükerrer ai· 
gorta firketi diğer bir sigorta 
kumpanyasını tesis ve id re etmiş 
olan bir müessesesi rnnliye tara· 
f ından tf'sis ve idare edilmiş ol
duğundan ve bu müessesei mali
ye de diğer bir slgortn kumpan
yası grubile snmlmi bir halde 
bulunduğundan ne kadar ihtiyata 
riayet edilirse edilsin gene müf
teriler hakkmdaki me&leld ı;ır bü· 
tün teferrüatile rakip bir grup 
tarafından ögrenilebilecektir. 

Bu mühim tehlik ye karşı ko
ya bilmek için ancak alideki ted
birlere muracaat edilebilir. 

Bitnıedi 

) ' 

· tikçe ucuzla-) .L.L~)ı.____::___!_-=::::::~~~~iii.ıMi~~~ 

d!ğ na inanatımmıı r tan A denize kadar 
İzın;r l•cıuf."t odasının ne~· 

rettigi aylık g(" ınme cetveline g z o u d ce ·yor 
göre 30 k·nunusani nymdn fıj•> s oşenı 
lir 4 :.! kuru~ satfıylt geçinebilen 
beş nufuslu orta hatla bir ati nin 
tub t n) ın 15h lir 2 kuru,ln, 
1'" rt n ·ınd.-ı J ·> lı a 1 2 kuruş) 
gt>çınebild ~i Yl\zılmt tir. Bu h<'sn· 
bn balulırsa her ne geçinme 
masrnfının kıftan azn g :ç rken 
dahn az ldığı h: hayatın daha 
ucuzladığı nlntılı or. Zira esn f 
Şubat, Mart, Nf ,\n aylnrmda, 
kı tnn t"lde kaim \f malları sar· 
fetmek içh ucuz sutm k mecbu· 
riyetinded;rler. Li ilibarladıı ki 
her c; n in bu uç ayınclR hnyc: t 
dnha ucuzdtır. !staabul tl".«rel 
odasının Y• ptlg\ geçinme indek-

inde de bu for r.öze çarpmnlc 
tadır ... ! • ek ,, ne.l.nran hayat 
19 ı ı Aenesfne nı betle 9 .. rn Şubn
tmd 100 de 1 ' .Sl, Martta 15·4 2 
Nbanda 1 >-17 nlsbetınde artrnı~-
tır. 

Miih~d
1

ele 
.\l) ,Qiln ~ fjlr•rdf• tadildı 

Lal)/' ellik 
Mübadele baımurahhasınuz 

Tevfik Ka.t:nıı bey aon va:ziyl'l 
lıaklrında ntideki beyanatta bu
lunmuştur: 

" - Bizim esas proj nin h fi 
noktalarını l dil talebinde bulun· 
duğumuz Joğnı deqildlr. Biz 
~eki · ait br;.zi taleplerde bulun· 
mu~tuk.,, 

Yun n c..evabının verildiği ya· 
but ne ;ı mm verileceı;ine d ir 
J!ehdmizde henüz hiç bir mn
himat yoktur. 

• 

/Ja{jdrtlfau : 
Irak petrol kuyulaurnlnn ha· 

zıl rnıı işl tmek hnliyazır11 almı§ 
oln.1 irket tnrnfmdnn gönderi• 
len rnühendfr; hey' tf petrol &ev
ldnc m h us ol rnk lrnktan Ak-
denfz.e kadar döşenecek borular 
için en yal m yolun ı ttkşnfile 

tıtigal etmektedir. 
Bu 'Olun Filistlu ve., Surt-

ye lfmımlarandan hangiaio • tem
dit olunacatiı 1 bu ketfin ikma
inde tahakkuk edecektir. 

Yüzde otuz rnahvo1nıuş 
}Jlı.ıjdat1a11: 
Çekirge Ba dat sancnğındu 

me~ruatm yüzde otuzunu ttth· 
tibetmişttr. 

Hükumet Lu afetin diğer me· 
nntıkı drraiyeye zarar lraı ede· 
ım meal içf n con derr.c.e 
mesai ediyor. 

İran da 
Bir vapur ~irk eti 
Talı r a 11 dan: 
Bana körf ezindekf ıran li

rnanlarile Arabistan ve ~HindJ11· 
tan lhnnnlnrı arasında ltlemek 
üzre 3QO,OO O İngiliz lirnın serma· 
ye ile yeni bir lran vapur tirlceti 
teşekkül etıni~tlr, 

Iran hükumetinin, yakmdıı 
Basra körfezindeki lran limanlar• 
arasında i<abotnjin bu tlrkcte 
hasrı ,için bir kanun ç.ıkaron1ğ1 
zannedilmektedir. 

=-:L I 

ıyana maçı 

Misafirlerimiz 
merasimle 

yarın gelecekler ve 
karşılanacaklardır 

lst .. nbul - Viyana maçı tüphe 
yok ki son senelerde seyrettiği
miz nıaçların en ehcmmlyetlisı
dir. Uzun zt-tmanlardnnberı 
seyretmediğimiz, seyr~nden mah· 
rum oldğumuz ccnebı ve tenı ili 
maçan zevkine nihayet bir gün 
. onra ka vuımuŞ olacağız. 

Viyananılarla yaptığımız ma
çın ehemmiyet ve kı}meti yal
nız seyrinden nlacağnnız zev· 
1 c münhn!llr değildir. Bunun a ıl 
e-hemmlyeti meınlekct sporunun 
haya.tına tan luk eder· 

Son senelerde uğradıaınuz 
bir· çok muvnffakiyehizlflcler 
Türk fotbolculuğunun kıymetini 
tenkis etti. 

Halbuki 92 1 Olimpiyadın. 
dan sonra yaptığımız l\Vtupa. 
turnesi ve ondan sonraki bir 
kaç mühim temas Türk futbo
lünü dünya muvacehesinde ha
kiki bir kıyınete sahip kılmıı
tı. Bu kıymet ve itibarı maal
esef muhafaza edemedik ve unu
tulduk. Bu vadideki beceriksizli
ğimizi ve kendi kendlmf7.i fena 
tanıtmak için yaptığımız menfi 
propagnndalnrı burada teurih 
ve tahlil edecek değiliz. Yalnız 
vaziyeti hüHisa ediyoruz, 

lote, İstanbul - Viyana ma
çı, bu ılllnen mevkU bize iade 

edecek bir fırsatlar. Binaenaleyh 
kazanmak, kazanmaya çalışmak 
icap eder. 

* İatttnhul muhtelıU ıehrl ıerdle 
tem il edecek bir ıekilde yapıldı. 
iıte takım: 

Osman 
Bnrhan Mit at 

Cevat Nihnt Hüıınü 
M•hmet AIA Zeki Muzaffer Fikret 

Bu takım üphe yok ki en 
güzel ıeklldir. Fakat gönül de
fansta Kadri:>"İ df' görınPk hterdi. 

* Viyanahlar varan ıelırfrnizr. 
geleceklf~rdlr. Misaflrlerim!zl iı-
tikhnl için harekete gf"Çıne" lit.
zımdır. 

Viyana tnnhtellll s lınyn hu 
şekilde çıkacaktır: 

Josef Vorko • Frana Gef rug, 
Rodolf Boh - Jan Şnvotol, Kolm
vek, Yoğner Adolf Kohter, Fre· 
derik Salhma .. , Josef Novotey, 
Vtktor, Spethl, Andrcos Güller. 

" ltalyan hakem Sinyor Moı o 
bugün ~ehrimlze gelecektir. Sin
yor iki maçı idare edecek ve 
bir de hakemltğe alt Konferans 
yerecektir. 

B. K. 

Mısırda 
Kalı iredeu : 

ıaıı 
Konturalt hıtam butmuf l ti 

Mısır ordusu umumi mofettl 
ferik Spenk~ pa~anın bir seııt 
müddetle muka veleainln tecdidi 
ne Maliye encümeni mah•11'

11 

tllrafından verllen mn:ıalctrf 
Ül:erine Meclisi Nuunrca karar 
v erilm ittir. 

L le kadar pal'a tcda,lı1 

tdivor 
~ ıı· 

Kahircden - Mmr mılU bıı 
katının neırettiği bir heMbıt ı>• ... ,. 
ııa.raıı geçen ubat zarf anda "' 
ıırda tedavül eden paranın ırıllr 
tarı berveçhi alidir. 

Ura 
MJlll banka kaimesi 25fi'iU01 

Hiikümet evrcıka ııttf.aliyeıi 51oDt 
Gümüı pıu'a ~ ı 1 zO 
Nikel " goOü 
Bronz " 3111 

:tli.ı10 
Yani bl7.hn ı>ara ile üç yOJ 

kırk sekiz mtlyon dört yüz btf 
bin lira eder. 

İrakta 
~ra yya n·ciJt~r ıne. ~ıe~i 

Londrada Jt: 
Burada aııkeri tayyare ıtıt1 

atı11da ikmali hıhıH eden İri~~ 
~alebe yakındtt Bağdat.la gldeC:1~' 
Jrak tarafından teala olun•~ 
tayyare f ılolarınan ihzarına k•dl' 

İraktaki İngiliz tayyar ... Jcıt'alar•oıl' 
istihdam olunacaklardır. 

--~ "___/' 

1 Hilaliahmer 
---~'"' 4- - •• ~ 

/Jh· smw :ar/inıİa uı·lt'r .~ıtır 
Ankara : ıı; (A}. 

HUaliahmer cemiyetinin 'ol 
•enelik umumi meıaisl elraf ıııtl' 
cemiyet umumi merkezj lllrşfı~ 

dan neıredilen rapora 0azıar'
cemfyet kuraklık mıntak81ın~ 
halkımıza iki milyon ıkı yüı &1' 

küsur kilo buğday ve iki bff1 ~ 
yüz küsur kilo un tevzi f'!tınlf " 
yüz on bin ıeki~ yüz küsur il~ 
nakdi yardımda bulunmıııtıl1 

Zelzele Vt! aeylnba maruz kal'~ 
ı 

mantakalardaki hcılkımrzR yır111. 
üç bin sekiz yüz lira nakdi ;ı1ıl 
nvenette bulunduAu gibi dürt ç'' 
dar ve yüz ikt bin küıur l(llD 

mıaır ı buğday, urı tevzi oJuntf1tlf 
tur. 

Cemiyet ıııhhı ınücad~le '"b: 
Mında lepf"kôy dJspan5etl11 

7000, girJp snlgmmı kar~ıf.ııJll.lt~ 
için İzmlre 4 000 lira yardıılıd~ 
bulunmuş ve Ankarrı hast_,ne•ı· 

b . . :ı ı.ıtft• ne ın ft§e maueıısuyu verıtt v 

Mülteciler ve lıarp esirlerine Y"' 1 _} m . . B ~d ,) 0°1 
uı ıçm a"' nt elçlli/.?irnfı:e - "' 
lin gönderUdiği gibi Sa~ıl:ırda , 

"it ·ı d t" ce mu ecı ere ça ar veriln1'f ır. 
mlyet inhisarında bulunan o)'~: 
kA~ıtlarıncla n bir sene zıırfırı 

' Jel' H0,000 Afyonlrn.rahiaar ,nıll , 
suyundan 30,000 küsur ur;J1 
hk. bir salı§ yapmıftır. SuY 
menbaındaki ımJu fabrJkıt•101 ~ 

fen" inşaatı bftmif ve •U)'Un 
f 

vesaitle istihsali tenıln oh.ınmU ıs 
tur. Cemiyet idaresinde bulun:ı..ı 
hasta bakıcılık melctebinde ur 
ıene zarfında 23 hemtlre ye 

mittir. 



Acı bir mazi! 
İnıs n, kendi kalbinin sahibi 

olmnk ve kendini tnnımak hu u
sunda nalu,dar acizmiş!. .. 

Daima Kemal'in hatırasiyle 
Yaııyordum. Tekerrür etmen . 
llek k 1 11

f es i o an yegane hatmaı b 
lah , an 
c" ~llur ettirdiği için hunun bir 
urum addolunamayacağına emin 

:~rr;:ktan hoşlanıyordum. Hatta 
ıı; e, senedenberi, zahiren di
serleri g"b · .. k A 

d. . ı ı, su unet içine geçir-
ığım 

b . ana ve zevce hayatında 
enı b· .. b·ı b ır gun ı e terketmiyen 
u hatıraya, vicdan azabı nnmı

nı Ver k li me ten lezzet duyuyordum. 
b albuki ümit ettiğimden bam
lhafka bir hadise vicdanımın. gayri 

l!ya • -C rı. ruyasını ortaya attı, .. 
y·erıhayı yeniden defmek, yarayı 
k~ne evvelki gibi elemli bir hale 
k· Yttıak için, kocamın bir sözü 
h dı geldi: (Miralay Nafiz Bey 
aftaya geliyor ... ) 
_ Nafiz geliyor, ha!.. bir kaç 

~lln •onra onu burada, onu bek
'Yerelc yaşadığım bu şehirde gö

tece~ını ... 

h Bunu düşündükçe garip bir 
h 'Ycan vücudumu sarıyor. Ah ! 
en d b sa nkat hıssinden mahrum 
ir ıav b . . . ce, ir ana ımışım. 

\'f Btı heyecan, ne hicap, ne 
b·cda azabı, ne de korku... hiç 
ır le d l h l' Y eğil... Bu, evve ce i -
'.Yat zabiti olan Nafizi bir so-

11Yetede .. d'' .,._ h t kak gor ugum ve ya u so-
hı ta ı asgeldiğim vakitlerde 
tı '•etliğiın heyecanın aynı . . Bu

,0~"1 -sıl ismini biliyorum fakat 
Yem· O ıye cesaretim yok ... 

değ· Z~ınandan beri hiç bir şey 
ka!~lttııyerek hepıi eski halinde 
hıt ı. Bu hiç değişmeyen mu
a te kalbimde değişmiyerek uzun 
enet 

tek· ere rağmen yine gençlik-
Yor~ halde kalmama hayret edi-

m ... 

Ünbcş seneden beri, bi.ltün 
RÜrıleri 
P hı, şu boş sahraya bakan 
encercm· .. .. d ok ın onun e bazen kitap 
Uttıakl b 

tırtıl " azan da arkadaşla-
1\u a konuşnıalcla geçli. Hergün 

.r111 sa lt k 
tıü a a ocam işnden dö-
Öp~h cvye geldiği zama, alnımdan 

u. in k 
'Yaln e o va itler gibi, evde 

•ıırn 
l'llad" · onun burada bulun-

ıgı e d 
'"'tnı... sna a doğan çocukla-

., lki . d 
Od 11 e §imdi lahsildeler. 

lıiçb· .a Yine ayni oda; eşyadan 
· •tın· 

tıtıııı d '~. hatta <livar ki'ığıtla-
Bur d egıştirilmesini istemedim. 

a a sa tl tır.1 a. erce oturarak, alış-
ıs rn dekor a d dü h rasın a onu daha iyi 

fUnlyorum 1 
tıl d · tıte buradan ay-

llln an evet g· d r. 
lttnda oturup k ır ft;i kapı l<ar-
"'· onuştuğ . k l 
uonuk yanakları k u ıs em e, 
litriyordu. ızarıyor sesi 

- Artık, elveda için 
1 

. 
Yarın hareket ediyorum. R~ dırn 

Şimdi gözlerim kapalı oldu" 
halde l<01tuğa yaslandığım zam!~ 
~akikat kadnr vazıh bir hayal 
bana o manzarayı tekrar gösterdi. 
a ana o manzarnyı tekrar gösterdi 

u müthit sözlerin akislerini ölüm·· 
h'un soğukluğu lcadar kalbimde 
ısseturn. 

.. 1 Mazi bana1 şimdi tahakküm 
--tıfyor k 

· artı mukavemet edemi-
;ç~rudrn. Kabahatimin hatırası 
ın e b >: 1 

0 k d 0ısU uyorum. Fgkat bunda 
a ar - h E . lllu\ i§ bir zevk varki. 

Vet •liraf dı 
:Zarfınd b e yorum, onbeş sene 
hlckt a lr dakika bile onu sev-

Or\u t:~i geri durmadım, fikrim 
flinu P ediyor 1 daima onu dü· 

hrurrı. 

Onun bütün zaferlerJ rütbe
leri hep benim muvaff aklyetle
rim oldu. Bu gün kendi kendime 
soruyorum. 

- Niçin ona bir tek mektup 
yazmadım? 

Kaç defa kalemi elime alıp 
yazmıya batladım . . Yalnız 

bir kaç kelime: " Seni seviyorum 
seni unuta miyorumn 

Yarı karaladığım meklupları 
daima yırttım. 

- ~iye yarar1 diyordum,ha
yat bizı ayırdıktan sonra bir daha 
yanyana ğelmek imkanı var mı? 
Birbirimizi düıüumekten baıka 
hakkımız, vazifemiz yok! Ben, 
onu vicdan azabı ile d- .. .. 

uıunuyo-

rum. Belkide o beni muhabbetle 
düşünüyordu , onun ruhundan 
oldukça emindim. Beni asla unuta-
mıyacak derece de sevmifli. Bu 

~ir defaya m_~hsus temellük .• lıte 
u, onun mufekkeresinde, hatı

ramı ebedi bıraktı: benimle 
evlenmedi. 

Yarın geliyor. Burada yalnız 
bir gün kalacak. Teftif muame
lesi öğle vakii bitecek; askerler
le bereber yemek yiyecek. ye
mekten sonra kabul merasimi 
varmış, onu işte o zaman gore
cegim. 

Vakit yaklaıtıkça helecanla
nıyoruz. Nafiz'in ..;müfekkeresinde 
yirmi beş 1Yaşında bir kadınm 
çehresi vardır. Bugun ben kırk 
beşe yaklafhm. Onun nazarında 
eski imamı degittirjp yeri ne bu 
günkü çehremi koymak nalca
dar hazin bir şey! O zamandan 
kalma bir fotografımı aradım. 
Aynanın karşısında bu resimle 
fimdiki halimi mukayese ettim. 
Çok değişmemiştim.. Saçlarımı 
gene o tarazda tarıyorum; hayır 
değiımedim: Gene o hatlar, ge
ne o endam, gene o saç ... Bu
nunla beraber, yaıımın ilerlediği 
meydanda.: 

Nafi'zi tekrar görecf'ğim için 
mes'ut muyum' mahzun mu? bU
miyorum ... 

Saat on· Belediyeye gidece
ğim, artık ne olacaksa olsa ! 
hiç bir ıeyi düıünmeye cesaret 
edemiyorum. Evvelce olduiu gi
bi, gene kendisi ile beraber 
gitmemi isterse ? Bu her keıln 
nefreti altında, hayatımı ezmek 
olur. Fakat onun için? ... Onbeı 
senedenberi yalnız kendisi için 
yafadığım bir adam için? .. 
. . . . . . . . .. . . . . . . . .. 

Kendimi kaybetmiıim. Sonra 
beni arabaya bindirip odama 
getirmifler, yatagıma yalırmıı

lar .. Kocamın, hizmetçisi müt
hiş tedu ilerine tahammül et
mek icap elti. Nihayet yalnız 
kaldım. 

Kalbimin vasiyetnamesi olmak 
üz.ere, bu gece ceryan eden 
hat· 1 Yatmak istiyorum. Belediye 
•alon una girer girmez onu gör
düm 
day~ tanıdım. Sobaya arkasmı 
o h~ıı, ~ülerek konuıuyor. 

' ç değifmemiı! gene gilzel ve gençı 
1 ynğmıı.: Yanız, saçlarına kar 

Gö~aüne a.t 1 _ c _ . 1 tnak, kulaiına : 
Jehı sevi 

nıdm mı? Yorunı; beni ta-

Demeti ne k d a ar iaterdim ı 
Birden gözleri bana dik ld · 

Y d- k l i. ere uıece gibi, kuvvetim ke-
siliyordu. Mamafih, gözlerimi 
gözlerinden kaçJrmıyacak kadar 
kuvv-et buldum. Bir kaç aanlye 

'rAKIN 
l!>-. 

İbret alalım 
) < <- -

)'1111a11 ıir·aı·N f'ilos11 
tıiuikı·e ar11.1ıor 

Yunan ticaret filosu her sene 
artmakla.dır. Yunan ticaret fi
losu 1922 senesinde 41 S vapur
dan ibarettir. 

Bu miktar 92G senesinde 4 7'2 
ye balii olmuftur. Ve !120 se-
nesinde de Yunan vapurlarının 
mecmuu 565 taneyi bulmuştur. 

Oıomatil.· ıe!P/im lt'si . .-alt hak-
1.'mda A 11karatla ıı·tkikaı 

Ankara, 14 (Hu Mu) 
Jıtanbul telefon şirketinin ro-

tay uıulünü tatbik etmeıi için 
Pariıte tetkikata giden Ihsan 
Cemal Bey tetkikatına devnm 
ediyor. 

Ankara otomatik telefonu
nun üçüncü binini tesellüm için 
Brüksele giden fen müdürü Ze
ki Bey vazifesini yapmııtır. Şim
di tetkikatla meıgul olmaktadır. 

Ihsan Cemal beyle Zeki be
yin tetkikleri daha bir ay ıüre-
celc, ondan ıonra ikili Berlinde 
birleıerek Alman postalarına tet
kik edeceklerdir. 

ıJ/nntlekAIİJnizin pirint zira-
aıou is/alt i<·in 

~ 

Ankara 14 (Hu. Mu.) 
lktiaat vekaletince eelbedile

rek pirnççilik hakkında memle
ketimizde tetkikat yapan İtalyalı 
mütehassıs M. Sen Pietro fıe
nüz raporunu vermemiıtir. ltal
yadadan gönderdiii 600 kilo 
pirinç, tecrübeleri yapılmak 
üzere "\Hayata gönderilmitlir, 

dalgın bana baktı. Sonra baıka 
tarafa döndü, müsterihane ko-
nufmıya baıladı. 

- Bana baktı ama görmedi. 
Diye söylendim. Mülhit bir ız
lırap içinde bunaldım. Yalnız 

kalmayı pek ziyade isUyordum. 
Buna ancak bir aaal sonra mu-
vaffak olabildim. Bir hissi kab
lelvuku, bana Nafizin yanıma 
geleceğini bildiriyordu. 

Birkaç saniye sonra, c.;nun 
ıeıını diğer bir kadınınki ile 
karıp.n ıesini ititlim. Bütün haya
tımda, bu mükalemenin en ufak 
hecalarını bile unuhnıyacağım! .. 

Kadın: 
- Burada bulunduğunuz za-

manlar canımız sıkılır mıydı ? 
- Şüphesiz neı'eli bir hayat 

deiildi. Mamafih buradan da pek 
hoılanmadım diyemem ... 

lyl hareket edilirse, her halde 
inıanı eğlendirecek feyler bu
lunur. 

Kadınlar, değil mi . Siz, 
hala o eski Don fuanaınız, Nafiz, 
Bey! 

-O artık yola geltdlm ... Bana 
yatımı unutturabilmek için pek 
ender tesadüfler lazım... İhtiyat 
zabiti iken böyle değildim. 

- Rica ederim• kalplerini 
teshir etliğiniz kadınların isim
lerini bana ıöyleyiniz. Hiç kir ı
ıeye ıöylemiyeceğimf vadederim. 

- İıter,aenlz inanınız.! Bu 
hususta mütkülat çekecegirn. Bi
raz evel buradaki kadınla-rı göz-
den geçirdim. Bir çehre olsun 
tanıyamadım. Kendi kendime: 
"Belki de yakından gördüfüm 
kadanlardan bet altı tane var
dır .. " diye düıündümdü. 

- Fakat isi111lert? hatırınız
da yok mu? 

Nafiz bir saniye dütündü: 
- Hayır hiç bir isim ha

tırlamıyorum. Esasen buradaki 
maceralarından hiç biri ehem
miyetli deiildi ki... Hem bılir
ılniz ki, biz askerlerin aıkı ça
buk gelir, çabuk geçer. 

lıte o zaman kendimi kay
betmltlm. Niçin yine kendime 
geldim? niçin yaııyorum? 

Nakili: 
HÜSEYiN ZEKi 

Herman İspirer 
( Bırinci sahifeden devam ) 

V crnset mes'elesini. esnsnh 
hulmkfycye tatbik edip halletmek 
içiz bin gün... Zihnimizin bu 
vüsntı ihata edemedi~ini itiraf 
ederiz. Bu satırları yazarlcen yanı
mızda bulunan ressamımız da 
bizim fikirimiıde bulundu ve 
bin gün zarfında neler yapıla
bıleceğini karikatörize etti. 

2 - Defterdar bey matrah· 
ların tetkikıne gazetemizin n ;-• 
riyatmdan iki ay evvel btı§ladı-
ğını ehemmiyetle kaydediyorlar. 
Şiarımız hüsnü zan ve itimat 
olduğu için Defterdar beyin 
sözlerine inanırız ve bu husus
ta gösterdikleri tekaddüm ve 
iıticalden dolayı kendisini teb
rik ederiz. 

:ı - Defterdar bey 927 sene
sinde (dericiler, inşafyeciler, hu
bubatcılar, ma1üm ve meçhul 
ekilperler tarafından,) Hermana 
ait (giiy" çürüyece~i behanesile) 
mnhirane bfr surette ihracedJlen 
tütünler hakkında yapılan tak
diri kıymet muamelesinin hiç bir 
va.kıt umum verginin matrahını 
ifade edecek bir mahiyeti kanu
niye arzetmediğini söyliyorla r. 
Biz de hiç bir vakıt Deftt?rdarlığın 
vaktile yapılan bu çok dikkaflere 
layık takdiri kıymet muamelesi
nin umum verginin matrahı ad
dedildiğini iddia etmedik. 

Yalnız bu takdiri kıymet , 
mu amel esinın yolsuzlugundan. 
vazedilen kıymetlerin azlıgından, 
hasıl olacak zarardan bahsettik. 
Nitekim Defterdarlık ta bilahare 
İnhisar idaresinden yine bu 

tütünlere dair yeni bir kıymet 
raporu talep etmek ve piyasadan 
fiatler araştırmak suretile bu 
lınkikali tasdik etmiş olduln:. 

Defterdftr bey yazmadıkları
mızı bize izafe edecekleri yerde 
vaktile yapılan yolsmlukları \'e 
bunların esbııbmı izah etmiş olsa
lar ve bilhassa bu yolsuzlukların 
kendi memuriyetlerinden mukad
dem oldu~unu tasrih cl~elerdi 

bizzat l<endi kendilerine hizmet 

etmiı olurlardı. 
"Bitmedi,, 

10 bin lira 
- •>l~·-

A.t1ski11 11111/10.'tı·ht)i 

l11ıs11siyı)siutleki sui isti11111/ 
Ankara, 14 ( Hu.mu ) 

Keskin muhasebei hmmslye
sinde vukun gelen 1 O bin lf ralık 
sui istimal tahkikatı bitmitlir. 
Muhtellslerin mevkufen muha
keme edilmeleri takarrür etmiş
tir. Evrakları adliyeye teslim 
edilmek üzredir. 

l\admlunu ra:.i/i•.l\i hak/.·ıu
dtı fıiı• koll/t'J'IOIS 

17 Nisan ~rno Per~embe gü

nü akşamı saat 2 l ,ö da doktor 
Kadri Raıit pata taraftndan 
( Türkiyenin yaşam ak kuvveti 
karıısında kadınların vazifesi 
ve intihap hakları ) mev7.ulu bir 
konferans verilecektir . Bunu 
mütealcip tamnmıt san'atkarla
rın kıymetli eserlerinden bazı 
parçalar çalınacaktır. Bu konfe
rans ve konsere herkes gelebilir . 

Stdıtf e ,, 

14 mily1Jn 522 lira 
·>!ııa• '\(+-

(Birinci sahifeden dev m) 

Maliye nnzırı, beyanatına de
vamla deml§tir ki : Mühtelif as
keri teıkilata ait mnınrif geçen liç 
senekine naznren 7 milyon J<ndnr 
in<llrilmiıttr. Bununla beraber 
büyük harp nihayet bulalı 1 2 sene 

geçtiği halde İngiltere ile diğer 
devletlerin teslihatları için bu ka
dar cesim mebaliğ sarfetmeleri 
teessür ve teessüfle telakki edil
melidir· irat vergisinin sl!bit bir 
nisheti, küçük iratlara şamil ol
mamak üzre 6 pensten 4 şillng 
11 pense çıkarılacaktır. Bu 
suretle eldr edilecek varidat 
bu sene için 2 l milyon olacaktır. 
2 milyonu tecavÜ7: eden miras
lardan alınacak veraset vergisi 

yüzde 4 O tan 4:5 e çıkarılacaktır. 
Bu verginin diğer nispetleri de 
derece derece arttırılacaktır. 
Geçen seneye ait be~ milyon li
ralık açık bu seneye nlt masa'";f 
kısmına ithal edilecektir. 

1 !130 bütçe&fne ait varidat 
muhammenatı 'i'SH milyon 14!i 

bin ve masarif tnuhammenatı 

787 milyon 20H bin Jirn olma
sına nazaran, bütçe 2 milyon 
23G bin lira fazla ile kapanccak
tır. Posta, telğraf ve telefon 
idarelerinin varidat ve maıarjfi 
bu yekünlara dahil değildir. Ke

zalik, yollara ait olup 23 milyon 
!l60 bin liradan ibaret olan tah
sisat ta umumi bütçeye ' dahil 
değildir. Çünkü bu tahsisat yol 
ıebekelerinin ıslahı için otomo
billerden alınan vergilerin ha
sılatı ile kısmen temin edilmek
tedir. iki bin liradan fazla olan 
varidattan alınacak munzam irat 
vergisi (i~ buçuk milyon, vera
set vergileri 8:J milyon ve irat 
verglıi 21i0 milyon httsılnt temin 
edecektir. 

Avam kamarası, bütçeye "it 
tekliflerin tasvibine müteallik 
karn r suretlerini knbul etmf~tlr. 

Yogoslavyada 
emlaki olanlar 
Yuguılavyadaki Türk ~mlaki 

meselesi uzun müddettenberi iki 
hükümet arasında müzakere e-

dllmekte idi. Bu müzakere geçen

lerde müspet netice vermi§ ve 
bu emlakin istirdadı yolunda 
mühim hatveler atılmıştı. Hatta. 
bir kısım emlak sahipleri ınaUa
rır.ı istirdat bile etmiılerdi. Hü
kumet Sırbiatö.ndaki bu emlak 
ve arazinin toptan iıtirdadi için 
bazı teıebbüsata girişmlflir. Bu
nun için de mal sahipleri tara
fından imla edilmek üzre vila
yetlere matbu cetveller gönde· 
rilmlıtir. Bu cetveller doldu
rulduktan sonra polis vasıtnsile 
vilayete, vilayet tarafından dıı 
Hariciye vekaletine gönderilecek· 
tir. 

Alakadarlar bu cetvellerin 
nasıl doldurulacakları hakkında 
vilayetten izahat alacaklardır. 

J .. ,,,,. ,,,, h'oy 11uı ka JJ1!ara yii11-
dı1,.ileu ıe:.l<·ı· 

Ankara, 14 (Hu Mu) 
Dahiliye Vekaleti vali ve 

kaymakamlara tezler gönderml~
tir. Bunların cevapla11 birer iki
şer geliyor. 

1 Ucuz ~l~ise .se~gisi -, 
-~!::~Kazmırcı Alı Rıza m~.~.i:··-

Hazır ve ısmarlama kostümler pardesüler çocuk elbi&eleri 
•-••• gayet ucuz fiat\a satılmaktadır. ••-••• 



lngilterede kazanmıı oldukları birinci 
mükafattan sonra 

• • FILIPS (Philips) 

RAOYOLARlı 
Çekoslovakyada daha iKi parlak mu
vaffakıyet kazanarak 200 ktıiden mü

rekkep bir hakem heyetince 

J)ünvanı n En 111ükenın1el ., 

RADYULARI 
olarak tasnif edilmi~tir. 

İsletn1ek için: 
Fi;i <'l'J'C/J<lllfl takmak. ıu·r 

ff'k diifimesini revil·uu'k 
l{AFİDiI~ 

Umumi vekilleri: 

Helios müessesatı 
Galata Hezaran Han No 1 ~. Po•ta 

kuluıu Galata 400 

Hila liahnıeı· İstanbul 
Bakırköy _ Osmaniye mahallesi hamiyetmendanı ahaliıinde~ 

Hacı Mehmet bey tarafmdan cemiyetimize defaten elti lira teberru 
eıiilme,< sureti\e ibraz buyrulan alakai hayırkaraneye karı• alenen 
arzı ~ükran eyleriz. 

4 adet kamyon satılması: 
Tl.itün inhisarı umum müdürlüğ·ün<len: 

Azapkapı L-evazım anbarında bulunan dört adet Kamyon 
pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin her gün gidip mezkur anbarda 
kamyonları görmeleri va 21 ·4 - 930 pazartesi günü saat 1 O 30 da 
yüzdP yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Galatada mübayaat 
komıiyonunda bulunmaları. 

* * 1500 metro mik'abı 
kereste mübayaası: 

Tütütı inh;sart umum nüidürJüğ·ünden: 
h 1 f b' t 1500 metro kereste S emson f.ı'>ri ku'I iç 1n mu le 1 e ata ~ I . 

mübayaa ed ı l ec ~ltt i r. T dllplerin her gün gelip ıartnameyi gorme ~rı 
ve 2:J . + - !) ~ ı) çar~ ıı mb\\ günü seat 10,30 a kadar teklifleri ıle 
yüzd~ y •i buçu'c t"!m·n lh muvakkatelerini kapalı zarfla Calatada 
mübayaat komisyonuna tevdi elmeieri-

&fi~ ~~~~~~§~· ş·~~~§~§~g§·§~§9§: 

~ Doktor -
=AGOP VESSAVAN! ! Dahili mütcbısısı : 
le) Kadın, Çocuk ve erkek dahili ha., ·tlıklarını tedavi eder : 

YARIN 

Emrazı Verem mütehaasi11 
dahiliye doktor 

şEKiP HABİP 
Cumartesi, pazartesi, çarıamba, 

perıemhe Ayasofya Y erebatan 
caddesi Hacı Süleyman apartı
manı Telefen: İstanbul so:rn 

BARTIN POS'TASI 

Sulh ;;PN~s:n Perşem-
b günü Sirkeci rıhtınından 

e hareketle ( Eregli, Zongul-

dak, Bartın, Kuruceıile Cide ) 

iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalli 

müracaat: Sirkeci salonu karıı

sında Mizan Oflu Han No:2 

Telefon latanhul 354: 

Rekabet imkanı 
oln11van 

Heryerde arayınız -ZAYİ- Koca mustafa paıa as-

kerlik ıubesinden alrnıı olduğum 

kurra vesikayı Zayi ettim dlger 

vesika almak üzere müracaat ede

ceğimden eskisinin hükmü yok-

tur. 
ılJ 1-lergün Langada camilıerif soka~ında No. 19 huıuıi O = kabine'" inde hastalarma fevkaladr. ~ikkat ve ihtimam. ile • 

1 
'3 bak r ve azami suh·Jlet gösterı· Huakat ve teıhısi • 
• mücerreptir • 
•§~j~~j}j~~~i•ı•j~~illt••••••• 

Devlet demiryolları H.P 

25 Tevellütlü Enver 

Doktoi· Feyzi Alıınet 
Frengi belsoğukluğu, cilt, 

'teda vihaneıl 

Mağazasından: 
Ma "azamızda mevcut 4 O beygir kuvvellnde yedi buçuk toaı ııkle

tind: müstamel bir adet Dizel motörii 19-4-930 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat on dörtte satılacağından taliplerin yevmi 
mezkürda mağazamıza müracaatları ilan olunur. 
--~--

Cumadan mada her gün 
ıaat 10 _ 6 ya kadar hasta ka-

bul edilirr 
Adreı Ankara Cadde11i N. 43 

Telefon lstanbul 3899 

-
''YARIN,,IN TAKViAti İstanbul 1\lüddei Lnıu- ı,§6§66§6f>G•a, 

- Nisan nıili i!. inden: şAMBA Se • · ~ v • ~ Senei ÇAR nel 

·~ 

~ Alfa-Laval 
•• 

Kaymak makineleri 
Halkala ziraat mektebi alisinin mükemmel 

tabirini havt raporu haizdir, 

1 Yedek parçaları dainıa nıevcuttur. 
Tilrkiye mümessilliği : İstanbul-Galata 

1 Mahmudiye caddesi No. ı>t 
....... l~elefon B.O. 4288 

'BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TERTif> 4. ÜNCÜ KESİJ>E 

11 MA YlS 1930 
Keıideler; Vilayet, Ş~hremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat fi .. , .. bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapı 

Büyük ikramiye 

( 45,000") Liradır 
Her keıidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmU· 

~~~TASFİYE MÜNASEBETILE ..... ~ggif 

MUSTAFA ŞAMLI 
l\1A(IJ\ZASINDf\ 

Zararına satılan 
Mallardan istifade ediniz 

İzdi ha nıa nıeyda n veriln1enıesi için saba hl ~rt 
~s~s~~ ERKEN TEŞRIFlNız MERCUDUR ~=i:ı: 

insaat münakasası , 
Emniyet sandığı müdürlüğünded. 

Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüğü, lstanbulda caı" 
lunda kain olup elvevm Emniyet sandığının tahtı ftgalinde bul 
~inayı tadil ettirecektir. Bu ite talip olanlar aıağıda yazılı ve 
ıbraz edeceklerdir. 

1) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2) Talip tarafından evvelce yapılmıı olan itlerin bir 

fenni kabiliyetini gösterecek ve•aik. 
Talipler Ankarada Ziraat bankası levazım ve mebanl müdil 

ğüne, lstanbulda Emniyet sandığı müdürlüğüne müracaatla bu 
taki plan, mu'uvele ve tartnameyi o:ıar lira mukabilinde alabillJ' 

Bu it ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar teklifname kabul"" 
nar.Teklif me!<lupları kap;ılı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat -~ 
kaıı umum müdürlüğüne ve lıtanbulda Cağaloğluııd~ Emniyet' 
dığı müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. ,; 

iti deruhte edecek zat ihale bedelinin ,ı/'ıo nisbetinde te1111 
göıterecekttr. I' 

Tilrkiye Ziraat bankası mutlak surette her haniİ bir talibi 1 

cih hakkını muhafaza eder. , __________________________ ,,.,. 
OPERATÖR 

Ah mat Burhaneddin 
Cerrahpaıa Haıtahaneıi Operatörü 

İstı kitti caddesinde l~us sefarethanesi karşısı ııJtl 
Suriye han No: 8 Yıldız gazinosu n~üıteciri Müs- - eresıye • Resmiye 16 Hicriye 1 

yö Maryöseradan bumucibi ka- ~ . "' t 930 1348 TELEFON; Bey: 1()t5 
rarı mahkeme müsadere olunan ._ lzmir terzıha~eıınde •on • Na

111
·az vakıtlara-1 • ._ • 

tA moda, ehTen fıatlarla, ıon ,._ •• ._ ._ ._ ._ ._ ._ • A. • ._ ._ ._ ._ ı ._ ._ A .1 ._ ._ ı.. ._ ._ A. ~·· 
Poker ve Rolet masa ve ınndal · ; derecede ıuhuletli feraitla ; Alafranga Alaturka 

1 
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yaları ile müte nevvi Fit ve lf'f er· 'ılJJ erkek ve kadın koıtümler • ı. d. ı. d. ı ~ M N ~ 1 O •J ş .,_ R 'J K ., 
ruatından ibaret olan k1.ımar nlat ~ ıerian imal olunur. ~ Güneı 5, t9 Güneı 1 o,ao ~ . .. •.. ..Un Ve ~ . . Jer·ı 
ve edevatı İstanbul Adliye Ema- ~ Ankara caddesi Vilayet ~ Ôyle t2, 14 Ôyle 5,25 ~ 
ı.et daır~inde miHeşe~kil f'şyayı ~ karı111nda No. ı i. • ikindi 15 ,5s ikindi 9,09 '111111 Bılcumle Guı11ruk nıuaınelatı ve naklıyat ış 
cürmiye Tasfiye komisyonu tara· fa& MUSTAFA ve KEMAL elı Akıam ıs,49 Akıam 12,00 ~ ken1al1 sürat ve en1niyetle ifa olunur. 
fından 27 - 4 - 930 tarihine mü· ~ Yatsı 20,26 Yatsı 1,37 ~ MALI ve iDARi iŞLER DAHi TAKIP EDiLiR ıadlf Pazar Rünü Saat 1 ~le bil - ~~§§ii§:fiSSfıı... lmıak a,31 imsak 8,42 ~ 
müzayede ııatıla~ağtndan İftirası- ~ 
na talip olanların yevm ve saati Doktor A. kutiel Zilkade Kaıım ~ 

d 1. b 1 Adi 17 1(.>Ü ı ~ Telefon: Beyoğlu 4515 ( nıezlcür a stan u iye Ema 1 ~ ~ 
Ctztı ve cilt haıtalıkları milteha1111ı .~-~'1///1 

net da iresinde hazır bulunmaları .._ ~ wvwwww •••••••r••••• ••• • • '1///1 ilnn olunur. 1 Karaköy börekç· fuını ııraıındaN.3.J ~ .............. __.iiiiiiiôiiii__.iiiiiiiiiiii;o;;;;;;:;;o;;--..,, T T T T T T T T T T T T T T Me:-uT S:üdJ'rihS~ı·eymao 'f~ 

Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 


