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Müheyyiç neşriyat dava
sının dünkü safhası 

Tenkit, vatandaşlık ·~·i Mitingle 
Hukukunun şartıdır ! 6000 kadın daveti 

. . ' F k Buna riayet etmivenler ve bilhassa ımış ··· a at .. b '-' Birlik reisi ne diyor? 
• U ŞQTft esasiyi bogmaya çalışanlar Kadın birliğinin tertip ettiği 
ırf • mitingle muvaffak olamaması 

ıcai zihniyet taşıyan kimselerdir. kadınlar arasında büyük dedi-
s koduları mucip oldu, hatta bu 

b on zamanlarda ıurada ı Crlyet mefhumunun bahıettigi dedikodular oldukça çirkin bir 
ı_Urada hatta bazı gazete sütun- hakları istediği kanuni tekilde hal kesbettf. Bırlige muarız ka-
tıltında eski devirlerin kötü bir 1 istimalde ıerbestir. Bu haklar- dınlar bütün kabahati birliğin 
~h·a.ıı olan bir zihniyetin fırsat- dan en yükseği ve en şereflisi üzerine atıyorlar, birlik ise bu 
lç~•t~fa~e ederek yavaı yavaı hakkı tenkit ve murakabedir. kabahatları hiç bir zaman kabul 
.. aı bunyemize •okulmağa T k"l-ti k etmiyor, bu suretle dedi kodu Te 0 e~ ı a esasiye anunumuzla 

l 
maalesef mevkı" almağa ça- ·ıı:. dil l bütün ıiddetile devam ediyor. 

ı l 1 a.n e en mi letin hakimiyeti 
.. 11hığını görüyoruz. Eğer bu b Dün bir mnharrlrimiz kadın 
-. ir taraftan Büyük Millet b ı ğ L I b niyet efkarı ammeyi temsil iri i resisi atife hanıma u 
eden Meclisi ıeklile tezahür ettiği mes'ele hakkında görüşmü§tür. 
olrn ~e halk üzerinde nazım gibi diger taraftan yanlıt ve Latife Hanımın söylediklerini 
b aıı icap eden gazetelerden hatalı görülen tarzı hare- aynen yazıyoruz: 

11.a:ıla d b l rının sütunların a yer J. etleri tenkit etmek ve kendi - Kadın birliği vazifesini 
n~ ltlan'Uf olsaydı biz bu zih- dili olmaktan başka bir şey bihakkın ve temamile yapmı§ 
bıretle mücadeleyi hatırımıza olınayan gazeteler vaaıtaslle tır. İlan ve ~rogramı harfiyen 

ke getirmeyecektik. Ne ya- düıilndüklerinl ıuurlu bir ifa- tatbik eden birlik aleyhinde 
~' kı bu sekter zihniyet cum- de ile söylemek suretile de dedi kudı yapmak bil-

Uriyet matbuatı arasına karıı- tecelli etmelidir. mem ne dereceye kadar duğru-
tnıı b· k d dur. Bız vazifemizi yaptık diyo-
reaı 

1 
ır l i varakpare e çeh- Memleket ve millet dava- ruz. Bir memlekette ilk defa ya-

Vaıin göstermiıtlr. Böyle bir sında ıahıl menfaat hırsı artık pılacak olan bu miting için lazım 
Yet karııaında susmak ve bu ölkede yer tutamaz. gelen tertibatı almıı: Meiting-

lnt d . .. 
lb'i anı boı bırakmak bizler Cemiyet içinde dere- ten kadınların haberdar olma-

R 1 Cumhuriyetin yüksek ce derece vazife takabbül et- dığını iddia • edenler ıunu f &.)elerfne ıuur tle baglı insan- mi§ olan insanlar mes'uliyeti bllmelidirlerki: mitingden değil 
ar içın vazifenaıtnaslıktır. bir an için kabul ettikten ve yalnız lstanbul kadınları Anadolu 

Evv•lem· d u s s bfftü ona göre .hareket eyledikten kadınları bile haberdar olmuıtur. 
v "" ır e 1 e a ı u n Bütün kadınların tıtlrakini temin 
b atandaılar bilmelidirki, CumM sonra tenkit avazelerinin yük- için muveziiler vasıtasile altı bin 
llıUtiyeun en geniı ve en umllmi ıclmcsine imkan ve mahal var beyanname dagıttık, biz meklep-
llı 11.~l\ıı hakkını bilmek ve tanıt- mıdır? lerin müdür ve muallimlerine mü-
h ~ ltr. Eıer bu memlekette Tenkit perdesi altında racaat ederek talebenin de bu 
il iki bir cumhuriyeti idare kötü kasıtlar, menfur emeller mitinga gelmelerim riça ettik. 

Varsa k k teminine çalıııldığı hiasolun- Biltün bu gayretlere rağmen 
tn.. - i anunları bunu mitingin kalabalık olmaması bi-

Ueyyltt• k k d duğu taktirde bu kasıtlar ve b ır - anca yu arı a zim muvaffak olmadığımızı gös-
tn~~·~ ett~gimiz ıartı esasiye emelleri deımek ve meydana termez! bu tanhalık kadınları-

etın hutün fertleri riayet çıkarmak haksız tenkide uA- mızın böyle tezahurata alıı-
~lrtıekle h rıyanların en tabı·ı hakkıdır. 1 1 dır Esa• k dın Ql cum uriyet köklevmiı mamış o ma arı • .. en a -
d Ur. Akai taktirde otokrasi ile Fakat mahiyet ve hedefi yal· lar o gün caddelerde toplanmıılar 
'hlokra ı nız ve yalnız memleket ve tezahüratı ıeyretmiılerdir. 

)o'- s arasında bir fark 1( d Mitingde .no-40 kadar kadın 
"rtlUf afbi h k k mi etin saa etine matuf olan " 

L • a l atten vakıa-~rdan 
1 

1 tenkitlere ulu orta Derviı bulunması meselesine gelince bu 
tanlık .ve i imden uzak ka- tamamile yalandır! Yalnız birliğe 
tıeu hır yola sapmıı oluruz ki Vahdetillk, Alemdarcılık gibi mensup 300 kadın bu mitinge 
lebı~;~ı kolaylıkla tahmin edi- tarihin en bulanık ve en ıu- lttirak etmittir. Kadınlar birli-

urauz devrelerinde raat geli- ğinln çok müteessir olduğu bir 
1-lnrrıy ti k nen iğrenç bir zihniyeti yapıt- k d b zı gaz t l · Çok e n anatlarını en no ta varsa o a a e e erın 

ettl~~~rdlğin en çok teneffüs tırmak ancak iğrenç bir zihni- bu çirkin dedi koduya meydan 
ke.d. e~ır nazariyatta olduAu yetin mahsulü olabilir. vermesidir! 
F. .... fU · ·--~a---~~~oe>"•-=--7'iiiiiiiiiii------

aıUet1 · 'Yatla da cumriyettir. Bütün samimiyetimizle bir Sana,vı· kongresı· 
leyen 11 memleket aıkı beı- daha tekrar edelim ki, biz 'J 

de'lrin;:te.dndaılar cumhuriyet her türlü emel ve gayeden azası gittiler 
dükı . uygularını, düşün- uzak olarak yalnız ve yalnız 

erını apa k h 1 milli menfaatleri göz önünde 22 Nisanda, Ankarada ln'i-
endııeden uza~ ~~ erktlür ü kat edecek olan sanayi ko:ıgre-
mahlyette dök r ıe i ve tutarak gördüğümüz veya öyle ıine lttirak etmek üzere, Ticaret 
leftı"r. rnekle rnükel- telakki eUigimiz kusur ve ha- O l d dası mürahhas arın an bir kıs-

Böyle bir vazlzet . . 
ıçınde 

Veya bunun gücenecetı k ıu 
c .. d l , ıza
agı, en l§e eri nazar illb 
l ara 

e. ınamaz. Vatandaılık hakkını 
hatz herkes bilaistisna cümhu-

taları birer birer yazdık, 
yazıyoruz. Fakat siz .... Siz 
eli kalem tutan eıfe11diler ne 
yaplyor ve ne!er yazıyorau-

nuz? ..•... 

Lort Lloyd 
Reisicümhur Haz. tar.alından 
edildi. Bu gün şehrim.ize 

kabul 
geliyor 

l Ankara 19 (Hu. Mu) 

k ngilterenin sabık Mısır fev
alade k omlseri Lort Lloyd bu 

sabah ek 
~ . ııpresle ıehrimize gelmlı 
e ııtaıy d on a hariciye kalemi 

hlahsuı ild 
reu k m Ürü ile f ngiliz ıefa-

er Anı t f lrıııtır, ara ından karıılan-

Lort cena 1 
P arı Hariciye ve-

kili Tevfik Rüıt h b . . u eyı zıyaret 

eimf § ve saat on Y did R e e elsi 
cumhur hazretleri t f d ara uı an 
kabul buyurul•111tur. 

Lort bugünkn ekspresle ls

tanbula avdet etmlıtir. 

I 

mı, Anharaya hareket etmiıler
dir. Oda katibi umumisi Vehbi 
B. de, yarın kongreye lttlrak 
etmek üzre hareket edecektir. 

Oda katibi uınumisi Vehbi 
8. in gaybubeti esnasında, umu
mi katlbli§i, Oda raportörlerin
den Hakkı Nezihi B. vekaleten 
idare edecektir. 

Nazmi Nuri bey kon~rede 
fevkalade mürahhaı olarak lstan
bul ıenayl birlijini temsil ede
cektir. 

Zeytin yaiı tacirleri de kon
greye ittlrak etmek üzere arala
rından bir heyet ayırmağa karar 
vermiılerdir. Ya.Acılar kongrede 
memleketimiz zeytin mahsulünün 
mühim bir kısmı muamele vergi
sinin çokluiundan dolayı toplatıl-
mayarak aAaçlar üzerinde kal· 
dıfı ve buna maydan \'ermemek 
için muamele verglıl tle nakliye 
ncretlerlnln tahflfi huıusunda 
teıebbüsatta bulunacaklardır. 

Mahkemeyi ve koridoru münevver 
halk kitlesi doldurmuf tu 

Başmuharririmiz i~jandarma_~~~~ 
- güç halle mahkemeye girebildi 

/Jaşnıuharririnıiz]dünkü mıı,hakeme e.c;nasmda 

Dün ikinci ceza mahkeme
sinde gazetemizin sahip ve baı 
muharriri Arif Oruç bey aley
hine ikame edilen resim iktiba
sı, müheyyiç neşriyat ve tütün 
inhisar idaresinin şahsiyeti 
maneviyesini tahkir davalarının 
rüyetine baılanmııtır. 

Mahkeme 14,20 de baılamıf 
olmasına rağmen öğleden itiba
ren ikinci ceza mahkemesinin 
koridoru dolma§a baılamıftı. 
Koridor ve mahkeme kapısı saat 
14 te meraklı ve münevver bir 

halk kitlesi tehacümünde geçilmez 
bir ha.le geldi. 

Hatta baş muharririmlz iki 
jandarmanın yol açmak lateme
sine rağmen ğüç halle mahke· 
me salonuna girebildi. Davaya 
tam saat U,20 de baılandı. 
liat muharririmlz vekili N.ırJ 
beyle yanyana oturıyorlardı. 

Açık reıım netrlnden dolayı 
davası tevhit edilen " Akbaba ,, 
gazetesi sahibi Yusuf Ziya bey 
mahkemede hazır bulunuyordu. 
Tütün inhisar idaresi vekili de 

müddei mavkiinde idi, Gazete
mizin vekili Nuri bey celse açı
lır açılmaz ıöz aldı: 

" Reis beyfendi! uıulü mu-
hakemet kanununun 210 
nuncu maddesi mucibince 
bu davanın rüyetine imkanı 
kanuni yoktur çünkü yapılan 
tebllf atla duraıma araıında 
kanunen 8 gün mühlet bulun· 
maıı lazımdır. Halbuki bize 
tebliğ edilen celpname ancak 
üç gün evvel kesllmlıtlr. Bu iti
barla mahkemenin talik edil
mesi tcabeder." Demittlr. 

Buna cf!vaben mukabil taraf 
vekili Faruki B. bu cihetin varit 
ol<luiunu ve noksan olan karar
namenin ikmalini ileri ıürdn. 

Hey'eu , hakime ledelmüza
kere her iki sebepten dolayi 
evrakı davanın daireyi lntlntaka 
berayi tevdi makamt iddiaya 
iadeıine ve Arif Oruç beye alt 
diğer iki da va ile muhakeme 
arasında irtibat mevcut oldu-
ğundan her üç davanın 26 Niaan 
Cumartesi günü saat 14de t&blal
na karar vermlıtlr. 

Bugün 

Maçı kazanabiliriz! 
Viyana mnhteliti mağlup edilemi

yecek bir takım değildir. 
Viyanah misafirlerimiz ikinci 

maçlarını bugün Taksim atadyo-

munda gene İstanbul muh telitile 

yapacaktır. Bu müsabaka, ilk 

maçta uğradığımız ademi muvaf

f akiyeti telafi için elimize geçen 

mükemmel bir f ıraatt ır. Bundan 
latif ade etmek lazımdır· 

Viyanalı futbolcuların ilk 

yaptığı maç, onlann kuvvet ve 

kiymetl hakkında bize kafi bir 

fikir verdi. 

Vıyanalıları, hiç tüphe yokki 

ıimdiye krdar memleketimize 

gelen Slavya ve Sparla gibi ma-

ruf takımlara nazaran zayıf bir 
teıekküldür. 

Fakat, bu ekipl haddı zatında 
kuvvetli •aymak hata olmaz. Ne
teklm cuma günil Viyanalıların 
göıterdiklerl oyun bu fikri tevılke 
kafidir. 

Viyanalılarıo ku.vetll olduk
ları mubakke.k oldufuna, bu 
maçı mutlaka kazanmak za
rurettnde olduğumuza azar dik
kat edtlmeıl lazımgelen bazı 
noktalar vardır. 

1 - Takımın tetktl&tında 
bazı deiitlklikler olması lhım
geldlil cuma aiinku iecrilbe ile 

(Devamı 4 inci sahifede) 



Sahife 2 

Vergil;r-bh~i 
ses 

Vergiler u/'ak taksitlerle alnımalulw. /Jillivasıta _vergi1:ri~1 
hep birden ıaltsili kabil olsa bundan çıkarak 11et ıce m utluş 

bir para buhrann/IJ'. 

Gerek mükellefin borcunu 
kolaylıkla ve tamamen tesviye 
edebilmeıi ve gerek hazinen ·n 
matlubatını mali sene zarfında 
tahsil ederek gelecek seneye 
bakaya devrine, bilicra tahıstl gi
bi halka zararı olan muamele· 
ye mecburi yet görmemesi için 
umum vergilerin -bunda mutala
amızı yalnız kazanç vergisine 
hasretmeyip bütün versıilere teş
mil edeceğiz-tahsil ve cibnyeti 
usul O.nün fllah ve tadili elzemdir· 

Malumdur ki bizde bütün ver
giler iki taksitte tahsil edilir : 
Biri mali sene iptidasında ve 
diğeri altı ay sonradır. Ve ifte 
en büyük müıkilatı badi olan da 
bu tarzdır. Mesela umum vergi 
olarak ıenede elli lira verecek olan 

•) 
~J 

tasa vur edelim. Senei maliye
nin il1t ayı zarfında elli milyon 
Uranın hazineye girmesinden 
haşıl olacok netice piyasnda 
vasıtai mubadele olan nukudun 
bilii lüzum çekilip hapsolması 

ve bir para buhranını hasıl et
mesidir. Çünkü devlet aldığı bu 
elli milyon lirayı hemen o ay 
zarfında elden çıkarmayacak, 

ikinci taksitin · huiulüne kadar 
kalnn müddetin yani beı ayın 

hisse«·ni, bankalarda hifzetmek 
suretile hapsetml§ olacaktır. 

Denilebilirki: Banka kendisine 
mevdu parayı ivletir, 
çıkarır, hapsetmez. 

tedavüle 

Birkere banka Devlet mev-
duatını piyasaya çıkaramaz, 
çünkü hükumet tamamen, veya 
kısmen ı e vakit alacağını bile· 
mediğinden ve ani ihtiyaçlarnı 

kar§ısında bulunmak ihtimalini 

YARIN 
!!!!! 

Yalovada 
Bataklıkl'°fr da 
kurutulacak 

Nafia 
Ankara, ı 9 ( Hu.Mu) 
vekaleti Yalovadaki 

derelerin VP. bunlardan müte
vellit batalclıkların kurutulmasını, 
ıahilin taranmasını münakasaya 
koymuştur. Haziranda inşaata 

ba§lanacaktır. 

Tasarruf 
Her vekalet ,: endi 
tetkikatına başladı 

Ankara, 19 (Hu. Mu. ) 
İktısadi prugramın tasarruf 

kısımları vekaletlere bildirilmiı
iir. Her vekalet kendisine ait 
kıs1mlar üzerinde tetkikat yapı-
yor. 

Gazi Hz. İhtilal! b 
.Japon sefirini ka- Hindistanda katıb 

bul buyurdular bir isyan hareke 
. Ankara, 19 ( A.A ) başladı 

Reisi cumhur hazretleri bu (lt·>J 
gün Çankayadaki köıklerinde ye- Kalküta: ıgı,edel' 
ni Japon sefiri M. Yoıida Cenap- Chlttagong'ta ciddi ar ~ 
tarını mutat merasimle kabul vukua gelmiı olduğu zanıı ~ 
buyurmuılardır. Sefir Hazretle- yor. Tafıilat yoktur· zır•1..,.w ri ftimatnamesini takdim ede- graf ve telefon telleri ke• 
rek atideki nutku irat etmitler- tir· d pa'_ 
dir: Anarıistler bir ıilih e •ıd' 

"Reisicumhur Hazretlerl;Har na hücum teıebbüılerinill (1 
l f te e metlu Japon İmparatoru Haz- etmeden evvel le e on tl.,a' 

retlerinin beni nezdi devletle- knımiılerdir. Bir lngtliz ,.,ıt' 
rine fevkalade murahhas ve bü- baıç,vuıu ile dört Hintli .. ııoar 
yük elçi sıfatile tayin buyur- tarafından ıilahla öldürU

1111
ot• 

duklarını bildiren mektupları tür, Telgraf hatlarıda bozd ~ 
zatı devletlerine takdim etmekle tur. 18 nisanda gece vakti fıl' 
ıeref kesbeylerim. Kıymetli ıe- tfaggng'a 40 mil meıafed~J' 
lefimin vazifesine nihayet veren noktada bir tren yoldan çı 
mektupları dahi ayni zamanda mııt'!.§ 
zatı ,'evletlerine takdim ediyo- lzmir mac/arı . 
rum. Bu bütün değerini takdir L "k l t eti#' 
ttiğ . b• eft• l . ınaı~ aruım n a) e ım ır ıer ır. • j..P 

Ve ulu devletinizle temasa İzmir, 19 ( ~,1' 

bir mukellef ilk taksit olarak yirmi 

1 
bet ve ikinci taksit olarak da 
gene yirmi bet lirayı defaten 
vermeie mecburdur, ve bu top
tan vermek mecburiyetidir 
ki, miikellefinin yüzde doksanı
na afır gelmekte ve bazan ceza 
vermefl gözüne alacak derecede 
lmklnıız bulunmaktadır. 

Cümleye malam ve gayri ka
bili inklirdırki nakten ve peşi
nen yüz lirayı vermesi kendine 
güç gel"'n bir kimse uf ak tak
ıitlule altı ayda yüz elli lira 
vermekten çekinmez ve bunuda 
mnıkül ve ağır bulmaz. 

düşündüğünden parasını, lııfz 
olunmak üzre faizsiz olarak 
bankaya tevdi eder ve bankada 
bunu saklar. Nükumetin bankaya 
mevduatını tedavül ettlrmek 
mezuniyetini vermiş olduğunu 
farz etsek bile böyle büyük 
mebaliğ bankalarda hapse mah
kümdur. Dünyanın hiç bir ye
rinde, bilhassa bu gün hiç bir 
banka bir ay zarfında bukadar 
büyük bir parayı tedavüle çı
karmaz, çıkarmağa cesaret ede
mez. Banka parayı ancak itibarı 
ticarisi büyük ve muhakkak 
olanlara, yani emniyet ve itimat 
ctU~l yerlere verir. Böyle tica
rethanelerinde, lüzum görerek 
bankadan istikraz etmeleri, 
krediye muracaatlari~ nadirdir. 
Orta halli tüccara ve hele 
küçük esnafa ikrazııtta bulunan 
bir banka yoktur. 

Dahiliye vekaleti muhtelif ıu
belerde yapılacak tasarrufatı tet
kika baı1amı§hr. Maliye vekale
tinde ınüdiri urnumi\erln ittirakile 
yapılan bir içtimada tasarruf 
meselesi müıakere edilmiıtlr. 

gelmekten ileri gelen bahtiyar- Dünkü lik maçlarında ıı-' 
1 lığımı beyan ederken zatı dev· yaka ıpor kuliibü ııfıra tJ' 

letlerinizin ve Türk hükümetinln bir ıayı ile Yıldızı, GöıteP' bil' 

Vergilerin uf ak taksitlerle 
lıtlfaıı keyfiyetinin hazineye hiç 
bir zaral'ı olamaz, Çünkü hü
kQmet, blıtcesinln varidat faslın
daki mebalığı birden sarfetmez, 
bunu o ıenei maliye zarfmda 
hel' ayın ihtiyacına göre h r
ceder binaenaleyh her ayın 

' tabıilatı o ayın masrafını öder. 
Bu gün vergilerin iki taks!t ile ı 

teıviyeıi meırut iken görüyoruzki 
tahıtlat aylerce sürüyor ve hatta 
bazı birinci takıit ikinciye ve belki 
de gelecek ıeneye kalıyor. Bu
nun da ıebebl taksitlerin büyük 
olmaıı ve ekseri mükelleflerin 
bunu toptan vermeğe kudreti 
olmamaııdır. 

Meıela umum bilavasıtn ver
gilerin nıafının ı k taksitin baı
ladıli Haziran ayi zarfında 

tamamlle tahsil edilıniı olmasını, 
farzı muhal olarak, kabul edelim 
ve ıene bütçede bu vergiler 

yekilnunun yüz milyon olduğunu 

Tefrika No : 8 

Binaenaley bankalara mevdu 
büyük rnebalığ her halde munt
tel mahsus kalmaya mahkumdur. 

Buraya kadl\r verdiğimiz iza
hatten anlaııiliyorki lüzumundan 
çok fazla tahnilat faaliyeti iktisa
diyeyi daraltır. Bunun en son 
misali olmak üzere yeni güml'Gk 
tal'ifesinin mevkii tatbtlca vaz.ın
dnn evel hasıl olan para buhra
nım kayddederiz, Ozaman tüccnr 
gümrük ambarlarındaki eşyayı 

birden çekmeye mecbur olmuı bir 
hafta zarfında tüccarın rusuma
ta verdi~i mutattan fazla paranın 
~ ........... --sn • -y 

20 Nisan 1930 

M. Meclisinde 
111/zısaluı ka11unu nlii:,ake»e 

'ı edildi 
Ankara: 19 ( A.A) 

Büyük Millet meclisi bugün 
Reis vekili Rafet Beyin riyase
tinde toplanmııhr. Yeni hıfzıasıha 
kanununun 199• pncu maddesine 
kadar müzakeresi yapılm~§ ve 
pazartesi günü toplanmak içti
maa nihayet · verilmiıtir. 

veznelerde-ve cüz'i bir müddet 
için-mapus olm::ı.sından dolayı 
piyasadaki vaıntai mubadel 
birden bire azalmııtır. 

Mütedavil paraları milyarlar
lara baliğ olan memleketlerde 
bile, mühimce bir meblağın her 
ne sebeple olursa olsun piyaıadad 
çekilüp gizle>nnıest bir darla mu
cip olduğu lıalbe umum teda~ül 
vasıtası yüz kusur milyon 1f ra 

' kadar olan rnernleketimizde elli 
milyonun bi-rdenbire çektlup mu
attal knlmasındnn hasıl olacak 
netice muhtaci t eemuldur • 

Tahsil ve cibayet tarzi hakinda 
fıkri ve mutalanıiz yarın Yazaran 

bunu seriye nihayet verecegiz. _:e----== 

Ankarada bir m 

birine on yedi yaşında Çocuk 
nıuamelesi yapacak kadar ken
di11ini beğenmiş idi. Dudaklarım 
titreyerek cevap verdim. 

- Yarin uzlaııraınız Monser. 
Artık ıaedalyalarınız sizi bek
liyor. Mütahitlerden biri itizar 
etti, baıı ağrıdığından, çok viski 

atıttırdıiından dem urdu. Öteki 
meb'uılarla oyuna itlirak etti. 
Amcam bana cöndü: 

- Şu fitlerl latifle Feridun, 
vücüdum, bu cemiette var ve 

Yazan: AY l/AJV 
zat, elinde tuttuğu yassı fa.m
panya kadehi içindeki mayii 
soluyarak katra, katra içtikten 
sonr•, yanıma sokuldu. 

- l' üçük bey diye teveccüh 

1 
etti bana.. Kulaklarıma kadar 
kızardım. Kalın dudaklarını sola · 
kıvırarak, kilatın diılerile geve
ledi: 

- Nasıl bulundunuz Anim -
ramızı ? . 

-Fevkelade Efendlm,dedim. 
- Ramiz bev efendi Hz. rf 

- O devirleri çoktan geçir

dik beyfendl .. 
_ Daha yüksek tahsil elzern

c.lır .' Mesela: Ankara hukukuna 
dev{\m buyurabflirsiniz. 

- Darülfünunu ikınal edeli 
iki sene oluyor beyefendi · · · 

Mahcup olarak ıanınııtını •. 
ld- ve· kaba, kaba gü u • 

- Nekadar olsa, gençsiniz. Tec
rübeye ihtiyacınız vardır. Anka
radan memnun oluraunuz. İnıa
llah .• Dedi .. Elini uzattı. Teıerüf 
ettiğini söyledi. Görüıürüz. De
meyi de unutmadı. 

hayirhahhğına ve dostane müza- kımı, Bayraklı takımın• (ıı; 
heretine güvenebilinem en can- karıı dörtle, Altınordu ta ~ 
dan arzularımın tahakkuk etmiı Sebat takımını bire kart• 
olacağını ilave etmekle mubahi- ıayı ile mağlup elmiılerdtr• .(JSI 
yim. Bütün gayretim iki mem- Ataşe/tir de esna( ballJ 
leket araıında teyemmünen ş ,,besi açıldı ,, 1 
mevcut olan çok iyi münasebet- l ( ). • 
lerln gittikçe daha ziyade inki- zmir 1 19 JJ'.' 
ıafına matuf olacaktır. Esnaf ahali bankasının l 

tehir ıubeıl dnn meraıinıle f. JI 
Bütün Jaonyanın Türkiyeye d ' 

olan samimi ve mebzul muhab- mııtır • Küıat meraıimin 1f "# 
cümühuriyet halk f ırkaıı nıil ~ 

betini göstermekten .. hiç bir za- ve bir çok zevat hazır bnlısO 
man geri kalmadıiını selefim ~ 

ılardır. 
gibi beyan ederek zatı devletle- __ ~' 
rinin ıahıı saadeti ve Türkiye ki sözleriniz beni cidden nıedl ti. 
cumhuriyetinin refahı buıusnda etti. Türklyede meml•1''1 
en samimi temennilerimi arzede- hakkında pek derin ve•• 
rim efendim. bir muhabbet beılenmekted1';,t 

Reisicümhur hazretleri bılmu- iki mlllet arasındaki bt.1 tll 
kabele atideki nutku irat buyur- lam münaıebetlerln kuvfl·~ 
muılardır: meıi için ıarf edecefıniz •a?. 

Büyük elçi hazretleri Haı me· ve yükıek vazifenizln ıf•;I, 
tlü Jepun İmperatoru hazretleri- benim ve cümhuriyet hiik4 -j 
nin zatı devletlerini nezdime f ev- nin her türlü yardımlar•" j 
kalade murahhas ve büyük elçi emin olabilirsiniz. HaımetlO 1. 
tayin buyurduklarını memnu nl- pon tmperatorunun saadet~ 
yelle aldım. Selefinizin veda ve Japon devletinin ref 
mektubun,.ı da alıyorum. Türkiye temenni ederin. ~ 

ile Japonya arasında olan çoç iyi Kabul meraıimde ffıa ı' 
münaıebetlerln dah~ ziyade inki· vekili Tevfik RnıUi beyfeO ~ 

inklıafına çalııacaglnız hakkında - hazır bulunmuılardır. ~ 

gözlerini gözlerime dikerek an· bak gibi beyaz ve narı~ 
lattı, durdu : omuzlarına abanırcaıına ye~, 

- Biz, memleketi bu hale kızııan r oyunu ıeyre b•~ 
getirinceye kadar neler çektik, Sinirli kt"tcafız omuz 
dedi, meıhur meb'uı Yasin efen- baıan ıakll gölfenin t tıl•rt' 
dinin namını itittinlz mi hiçi aıabileıiyor ı karanfil dııd• ,.,t.• 

Bütün inkilabı o"yapmıı' An- nın üstü hafif terden bO~,ı,t 
karayı kendisi imar etmiı, mec- laııyordu. 0, kalın kab:..ııf' 
list; kabineler devirmiı bir lider ıavuruyor, vurdunm duY ,,.-ol 
gibi ellerini arkasına koyrnuı de- geliyordu.. Ziyade tah• 1ııt' 
vam ediyor, bogazından itibaren edemedim. O kadar daldl~.r~ 

dı ki, ıür'atle ıalondaO çı'f·r'' inhinalaıarak ıakil bir tekil alan a • , 
kocaman göbeli sık ıık solumak- kapıya çarptıfımın fark•" uııOt0' 

bile olmadı, ve hala ,a k 1ı•Jı' 
tan demirci görüğü ribi nefeı- lar' hali, kadınların ıakr• difot• 
lentyordu. lhtımal bu da Ramiz kabaları için için ak•• 51tl 
amca gibi 'nasılsa l Kayıerlden J ıayor· f'' 
meb'us yetiım't olabilirdi. Yaimur' tlddetle ya lal•'• • 

!." dökülen yumuıak danı ıliP lı' 
Belkide, muktedir bir adam- tılaıdaki kiremitlerde es 

yolda müıavi görülüyordu. Bir 
tocuk muamelesi görCıyordum. 

bir arahk pençere kenarına çe
kilerek katikl tepelerdeki süzülen 
ıtıkları ıeyr~den Kayseri meb'usu 
olduiunu kaysel'iye ait pastırma 
ve ıucuk mubahe.elerinden an
ladtfım, katmerli enaell tik ne
feıll gibi ıolugan ılıman ve yaih 

öz amcanız mıdır?. 
- Evet beyfendi. 
- Buraya mektebe girmek 

için mi te§rif buyruldu ? 
Bu adam, yirmi dört yaıında 

On iki senelik meb'us oldu
ğunu, Türk inkılabının bütün 
safhatını meclis küraülerlnden: 
takip ettiğini baıını yukarı kal- ı 
dırıp kirpikleri çapaklanmıı 

dı? Nede olıa, kaba, ıempa- 1 
rı ıyor •• 

tiıini kaybetmiı, çok mairur ve 
küıtah bir feydi: GörüıeUm! llti
f ati le dötemeleri ıaraarak, elleri 
arkaıında oldufu halde uzaklattı. 
Sürmeli altmıılık hanımın zam-

-a-
19 Niaan: kill bit 
Oh, elll yaıında ıeç bir 1ı1' 

adamın, on bet Y•f111da ,.r) 
(Devanı•• 



frcillayetf 
ladam karzsı11z 
ize[ bulmusp. 

' Jinfe rıkan lli:.111r~t n·/i'-
Jiz ya ::1yvr: 
:vvelki gün Kemalpnfa kaza
n çok feci bir haditıe olmuo 
;uskanç bir zevç, usturR ile 
ısınan bumunu kesnıi~, bu 
etle za vellıyı çirkinleştirmek 
'Dlişlir. Vak•a şöyle cereynn 
ıılıtir: 

Kemalpaşada senelerden bert 
:ltevazi ve mes'ut bir aile ha
.ta geçirmekte olıın Husan oğlu 
•thrnet ef endiyl~ zevcesi Hedi
e hanını, son zamanlarda bir
itlnden şübhe etmeğe ve bu 

~t~da. ağız knvgalnrma, halla 
b'-•la. il rl giderek daynk faslnın 
"•lanııılardar, 

de Bundan iki gün evvcl nrnlarm· 
k badıs olnn gene böyle bir kıs· 
li arıçlık mes' elesinden dolayı ~ 
tıaan oğlu Mehmet efendi zev

Ctsını bir tahta parçasiyle dôv

~•·ğ~ baolamış ve Hediye hnnım, 
0tkarak lcomı::u evlerden birine 

knç ı! 
llltt\u. 

k Bu kıskanç adam, zevcesinin 
01nıu evlere kaçmasına başka 

~~nalar vererek arkasından ta
lp ttnııi ve karısını yere yatı

tat<\k çehresine güzellik veren 
ili :tı:l burnunu ustura ile kes-
:1ftir. Mecruh Hediye hanım 
erhal hastaneye knldmlnıı§ ve 

tar•h derdest edilmi,ttr. 

~~~~=~-~~=~=-~~~-=-~ 

·y unanistanda 
zelzele 

fJ· I ,,r <:,.'olı· J.-jj!JlN' yıkdt ı 

Atlnıı, 18 ( A.A ) 
Drın vuku bulan :zelzelenin 

tth L 
c P oldu~u hasar ve zarar peK 

bu ıiktür. Muhtelif köylerde bir 
çoı 

1 i< evler çöküp yıkılmı,tır. :; 
l(ır 1 Yaralanmı~lır. 

11elediye bütçesi 
9 Buçuk n1ilyon lira 

Is keı: ller i,11ı~ae11: 
~l 1 tıao aenest için isken? eriye 
lir <'ı.liye bütçesi 912, :n O lnglliz 
lltı:ı~, 0lnıak üzre kabul edilml~-

lBl:ı:.tm parnım:zla nrıoo,ooo 
.ıLııı·iJ.· 

•<ı da itkı le/l(/adtn·ı 
~ . 

kazaı11lı 

f 11 Nevv-York: 1!1 (A.A) 
l" • rarı Digest'in içki meınnu
"Yt:lı hakk d 

ın a arayı umumiye-
\'e vuku bula " 

n :tn.uracaatı mem
nun!) et aleyl1i d 

n e bü "k b' ek, .rlyet le · . yu ~ ır 
rnın ctrnııur' 

llı·ııııelmill'l ""''" l'('i~· ... 11 .. . ol () ( il 

Jersey Sily: ı u (A A 
Bt'ynelmilel hava fednra 1 .<

0
° ) 
nu 

reisi Kont de Lavaulks bir tay, 
Yare sukutu neliceııinde arkadaı 
laı i ıle beraber ölmüttür. 

UPsmi lebli,ij 
Kalküta, 19 (A.A) 

ClıHtagong arbedelt"ri hl\k
kıııdn ki resmi bir beycnnamede 
IÖylc· Jenlyor: Silah deposu il 
Polıı; karakolu J 8 nisan gecesi 
YÜ.1 lcadnr asının hücumuna 

U~ttunııtır. Asiler buralarda 
Yangın çıknrmı~\ar<lır. Kadınlar 

d
ve Çocuklıar da dahil olduğu hal

e b" " .ıtun d\"'miryo)u amelesi sağ 
Ve a,ılımdır. Polh ve mahalli 
b\\ıı\ 'dil k t 
hı~n l 1 nnt ıuılc•ri ihulayn ça· 

~.tadır. 

YARIN Sahife 3 
wr 

Haydar rif at 
davası 

B. \Estrn şirketil!:.'!#~ . . . 
ı --·~·"' <- llll' rot·ıık ,/,·ı lı·ı,11meıb 

Sahte biletcilerden 
biri yakalandı 

Adliye v~kili Malınıul Esat 
ue;· tnrnfındnn Hnydar Rif nt bey 
alevhinC! nçılnn dA.vanın celpnn
mesi mumnileyhe tebliğ ediln1iş
tir. Bu davn !?4 nisanda Anka
rnda ru}el edilecektir. Aynı 

zamanda do va mevzuu olan 
Hnydar Rifat beyin mektuplıırm
da ismi geçen Büyükadada bır 
zat ile bir avukata da şahit olarak 

Muka fJelenin fes- .'lii:,iik h,tldu Beyoğlu ve İstanbul cihetin 
de ki bnzı mücssesala müracaat 
ederek bnzı me\•hum mecmualar 
namına abone yazan, ve, sahte 
n üı;nmere biletleri ı:ıatnnlar lıa · 

kında polis nıüdiriyetince tllhkikıı 
ta bn,lanılmış ve evlki giin bun 
hırdan kendisine sahl\! zabit süsü 

celpnnme gönderilmiştir. Haydar 
Rifot bey bu günlerde Ankarnya 
gidecektir. 

Tiitii11 inhiRon pru sirırırası 
da lJ<1pa~a k 

Tütün inhiser idaresi r>l110 
tütünlerini bir az daha ıslah et-
rni~lir. Yeni tütlinler yakında 
piyasaya çıkarılacaktır. Bundan 
başka inhisar idaresi Hendek'te 
yetişen tütünlerimizden pro f mn
linl tecrübeye başlaını9llr. 

l'l111i llar/Zi ,4.\okflk isi'111ll'l·i' 
luı.ı 1rlaudı 

Umumi tahriri nüfus için 
Şehremnnetincc ihzar ettiril-
mekte olan yeni harflerle sokak 
isimleri ve numara tabelalaı ı 
bitmiştir. Şehrimizde numarala
nncak 120 bin bina ve 12 bin 
sokak vardır. Talik işi emanet 
lııraf ından bir talibine lhnle 

edilecek ve binaların lnhribine 
meydan vermemek için hususi 
blJ alet vasıtasiylc yapılacak 
olan talik ameliyesine bir aya 
kndnr bRtlanacaktır. 

hini 'istiyor 
Aldığımız malumata göre Es

tern telgraf şirketi hükumete mü
racaat ederek ziyan etmekte ol· 
duğunu bildirmlı ve buna bir su
reli tes\•iye bulunmadığı taktirde 
hükumetle münakil 30 senelik mu· 
ka ve lesini o feshini istemiştir. 

/Jorsa lllt'r·lı:çi toplaıuyor 
Borsa meclisi, yarın topla· 

nacaktır. Kambiyo muamelatı· 

nın son aldığı ıekil, memnuni
yetbahıtır, denilmektedir. 

1 Esna( r·em iyctlcri nt ü ı•a kubt• 
ndih~cek 

Esnaf cemiyetleri, yeniden, 
sıkı bir lwntrol ve mürakabeye 
tabi tutulacaktır. Esnaf müra
kiplerf, yakında, esaslı mfıraka
IJelere baılıyacakladır. 

J/ahtelit m iibarl<de 
Muhtelit mübadele k misyo

r. u bitaraf azasından M. Ander
son paskalya yortularını g~çlr· 
mek üzere mezunen Bursnya 
gitmiştir. 

Ka!' i'/lds oldu .' i Y B pılan is ta tisliğe nazft ran 

1 
Kanunu ıani den Nhan 1 fi e kn
Jar fehrimizde 1 7 büyük ticaret

\ hane iflas elrniılir. Bunlardan 
ı Si Türk !) u gayri Türktür. l 

Vaporcular da fa- Rumların yortusıı 
rif e/eri indirdiler 1 Kiliseln'<le pek halafuıllk 1 

1 
ay inler ?! a p lld ı 1 

Ald1ğımı:ı: malumata göre 
, Evclki gece Ru:n ve ortodo- ı milli vuporcular bu haf ta içinde 1 

ticoret odnsmda toplanarak va- • ktılnrın en büyük yortull\rmdan 

l (Hazreli İsanın cenaze merasimi) pur tarifelerinde yapılaenlc tadi -
1• t b , '-'Otltuıu oldugundan Beyoğhı, n ı teı it edecclclerdir. " 

Pangaltıda madenci Ziya be
yin oğlu 1 O yaıında Mehmet ve 

madenci Arif beyin oğlu 10 ya- ı 
şında Selim beyler Pangaltu.la 
geziyorken gayet kıymettar 

markalı iki yüzük bulup Pangnltı 
polis m~rk,.zine teslim etmi~ler

dir. 

/~'din111 po/İ,'\ miidiirii 
Edirne polis müdürli Feyzi 

be) Edirneclen şehrimize gel· 
mişlir. 

/~'[ ift• Sflftl.~llllS 
a ~ 

Tak~imde İmam soka~ında 
Dlmitrf apartimamnda oturan 
Naciye hanıma Beşiktllşta köy 
içinde mukim Kemal bey el ile 
sarkıntahk ederek tecavuzatta 
bulunduğundan znbitaca hakkın
da takibata baılanılmıştll'. 

l 1!Jkmla iken 
Evelki gece Kazlı çeşmede 

Modyano deri fobrikaıında bekçi 
Rtza ile Nevzatın yanlarına mi

ıuıfir gelen sürücü Hüseyin, Rizn· 

nan uykuda bulundugunu zan 
ederek aleyhinde bulunmuflur. 

Bundan mugber olan Riza 
hemen yastıgının altından kama
sını çel<ml§ Nevzadı elinden 
yn rulnmtşhr. 

Jptm; alirk<1J1 

Fatihte Zenclrli kuyuda müte· 
kail Cemal efendinin nezdinde 

mukim Erzurumlu kemal efendi 
Nurosmanlye camline giderek 

ıadarvnnda apted aldığı sırada 
caketfnin cebinde bulunnn 32fi 
liruını bir cami hırsizı çrtrplp 
kaçnu~tır. 

v~ren Süleyman isın:odt• birisi 
Köprünün Adalar i&kelesmde 
cürm\ı me~hut halinde yal<alnn
mıştır. 

Süleymanın üstündP r.uhte mii 
lılir)ü müsnnıere biletl "Ti bulun 
muştur. Süleyman if. dcsinclt:- ye · 

dinde bulunan biletleri Rllif lw~ 
namındn birisinden ııl \lıi'iını &~\y
lemlşlir, sahte mecmu~ct ve bi-
letçilerin kimlerden miır\·t~ k ı--p 
oldugu polis müd\rj>·· tine t<.:sbl t 

l"Clllmivtir. 

/Jir if'la.ı.; daha! 
Şehrimiz lwza tacirlerinden 

lcurnker ismlnd~ bir muse\'İ 120 

bin lirn açıkla iflas etmi~tir. 

lliı· kura kcı daha .. 
Müskirat inhisarı Müdiriyeti 

umumiyelii muhafaza memurları 
Fntihde oturan meşhur kaçakcı
lardan Kürt Fatma hnnımm 
evinde evvelki gece taharriyat 
yapmıılar, hali faaliyeite f>OO 

kiloluk son &istem bir rakı ka • 

zam 300 kilo rakı musatlere 
etmi§lerdir. 

Kürt Fatma ötedenberi ki\· 
çakcılık\a maruf bir kadın 
olduğundan mahkemeye veril
mi,ur. 

İhraca/ lt1l'i1'lel'İJJ1iz dı1 

/Jil'lr•§ İ!JOI' 

'ı galata \'C İstanbulun muhtelif ) (uı ı: hr1h'r1t:ııe kan 1111mıu11 k I yerlerinde bulunan iliselerde ve 
1 

lot/Ji/ı-j Fenn Baıpapaslığmda büyül< 
A'wk .~alnkall /Jfr hıı·sı: 

!!"/.·ala nrlı 

Aldığımız mnlümatn naznr •. n 
şehrimizdeki ihracat tn<"irlt•ri 
ara\armda bir birlik tesis etmek 
iiı.ere teşebbüsata glriomeğe lca
r11r Y~rml§lerdir. Böylelikle tc· 
madi eden iflasların onunc 
geçileceği ümil edilmektedir. Yeni belediye kırnununun 1 nyinler yapılnuı, duala edilmi~tir. 

tatbiki içinŞehremaneli tetkikata 1 Galata kapatyani Panaya ki

bavlaını~tar. Emanet bunun için \ lisesinde Papa Eftin efendi ta
bir mesai programı hazırlıyacalc, 1 rafından büyük bir ayin yapıl-

mıı sabaha karşı hazreti isanın tır. 

rıt•krıiit lı·rmu11t11lllll 

lıa§laudı 

ft>tkilı·i;,rJ \ timsali PanBya kiliaesinden çı
! karılarak Hiriıtos kili&e&lne na
l kledilmitlir. 

Anlcar'da müteıekkel muhtelit 1 Papa Eflim efendinin kilise· 
encümen clün toplanarak mülki lerinde binlerce Rum lıazır 
ve askeri tekaüt kırnununu mii- hulunarak gece sabaha kadftr 
zakereye baılamıştır. 1 binlerce rum, kadın, çocuk 

Papa Eftim efedinin ellerini 
l>ariil/i'iJ1tll1fl lrrhsisal öpert.'k duasını almıılardır. 
Her s ne darülfünun bütçe· 

sine gelecek ecnebi misafirleri 

iznz ve ikram etmek üzre vaz· 

edilen 1500 lira tahsisat bu se-
ne bütçe encümeni tRraf andRn 
3000 liraya çıkarılmıştır. 

Şr. h rt' IJI i11 i İ§ p, fJ aş lfl dı 1 

Evelki gün şehrimize avd~_!._ i 

eden Ş lıreminl Muhittin bey 

dünden ltibEtren makamına gelt!-
ı ek 

• Vazıfesin~ başlamıştır. 

/Ju· ltcıl /' .. .. ı ı · !}a11 pru c . .;m·11 ,ql' i ı 

halyanın Floransa darilfünu
nu prof ·· ı 

.. eaor erinden S. Ntıditlft 
dun şrhrhnize I . 

.... , &e mişlır. 

J daı1ı•t /Jiift.<·": t tfl ., 1.11 . 
•1 

v •"• f SUı' (11 / .( l 
Vilayetin ı <) ) 

'·•l senesine ait 
bütçesi Dnhiliye vekaleti ncc ta.a-
dlk edllerelt dfin vilôyete tebliğ 

edilmiştlr. Yeni hütçe haziran-
1 

dnn itibaren tatbik edılecektlr. 

I 

invi'tiz· lirası 
İngiliz lirası, dün, kambiyo 

borsasında, 1 03 ! kuruıta açıl
mıı, 1035,50 kuruıa kadar yük
ıseldikter. sonra, 1 O:J4 ,50 ta ka
panmıfhr. 

Türk altını, borsa haricinde, 
1100 kuruıta açılını§ ı 891) kuruıta 
kapanmııtır. 

lluma11,11all na; il' !J ilf i 
Romanya sabık hariciye nazı· 

rı M. Duko dört günden beri 
ıehrimlzde bulunmaktaydı. M. 
Duko dün Romanyayn avdet 

etml~tlr. 

/Jor.ça ru·e11ll1leri fll'asnula 
Borsa acentelerinden Hikmot 

Nazil hey vaktı ınuayyentnde 
teminat mektubunu değivtırme· 

dlğinden borsa meclisince m,üs· 
tafi ad<ledilml~ ve l,u hu:!ustakl 
karnr Maliye vel<nlctincr de 
taadık kıhnmııtır. 

Bir çok senelerdenberi İstan· 
bul. Beyoğlu, ve Galaıaki h ım 
ve apartamanlarda hır11zhk edı n 

sabıkalı Üsküdarlı İhsan zabıta
ca yakalanmıf, hakkında tahki-

1 
kata batlamlmııtır. 

Ihsan §imdiye kadar otuz se· 

nedir mühim sirkatler ika ede- 1 
rek kırk defa kadar mahkCun 

1 
olmuıtur, 

ihtan son zamanlarda yirmi 
kadar handa ika edilen mühim 
slrkatlerle maznundur. 

/Jallaniye !f Ü;ii11dt)11 
Evelki gece Ayaıof yada Ça· 

talçeıme sokagında mahzende 
oturan Nadirle, Osman arasında 
bir battaniye meı'elesinden kav

ga çıkmıı, Nadir Osmanı ustura 
ile boynundan agu suretle yarala-

mış, yakalanmıflır. Mecruh Cerrah 
pata has'tanesine yatırılmııtır. 

Erzak torbası irm 

~Yur11llah Esut bey 
i sat vekaletinin da ve ti üze~ 

rine Nurullah Esat bey <lün ak
şam Anlmraya gilmiıtir. Nurul
lah Esal bey Ankernda Ali ikli · 
sat mecli&i inlihabatma tcnllük 

eden mesai\ ile i~Ugal edecek 
\'e pazarteıiye avdet edecektiı. 
Mumaileyh iki numaralı karar
nameyi de beraber getire~ek~ir. 

rwtık JHlJ'<lf.tll' llC l,llfı'I(. 
<le.ti i§til·i'liyt ,,.~ 

Yırtık ve eski paraların teb
diline bn~lanması için Ziraat 
bankasına merkezi umumisinden 
emir gelmif~ir. Tebdil muamele
sine 21 nisanda ba~lanacak ve 
her hafta sala günleri devam edl· 
lecektir. 

F eraude paralar tebdil edilir
ken Maliye vekaleti tnrafmdnn 
hazırlanan ölçülere tatbik edile · 
celtlir. Her santimetre nolcsnn 
için paranm kıymetinden o mik· 
tar eksik verilecektir. Dörtte bi
ri kopuk paralar lebdfl edilmi- .. 
ycceklir, 

f'•••••m•ii:a•••••••ıHe•.1•••••, 

Evclki gün Aksarayda tram· 
vay caddesinden geçen Emlnö
nünde oekerci Roktt elindeki 
erzak çantasile yoluna devam 

ederken arkasından gelen meç
hul bir ıahis blçakla ensesine 

i Ümit Yıldızı i 
1; Her çucuk yurdunun bir : 
l: ümit yıldızıdır. Fakir ve kim· : 
: ıeslz çoçukları dü§ünen Hlma- : 
• M .. vurmut elindeki enak torbnııni 

• kaparRk yangın yerinde izini 

gaip et mittir· 

Ş!kerci Roka Cerrl\hpaıa 
h ılanealne yatırılmıştır, ~ 

: yel Etf ale 2 3 nisan Çocuk Heaf- : 

1: tasında yardım, Lu ümit yıl- : • • : dızlarım eönmektcnmeneder. : 
•• •••• •a• •am;K••'ug11~d••• 
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Maruf bi tüccarımız ne d:yor? 
Herkes okturva '"esminden müste il · ,. 

Çay denilen nt-snt>nin ecnebi ' 
mali olup har'çlen gc:ldiği ıçin 
fçllmemtısı ve yerine mılli m h
sulumüz olan ıhlRmur tul\ m1 · 
ması halckmda pek çok öz 
söylenmi§ ve ynzılar vn?.ılmı'\; 
laede kaffe i L:rer talii nlt.>şi 

gibi sönmüı knybolmuştur. Bu 
bapta memleketimızin maruf bir 
çaycısının fikrini nldık. Mum.ı
lleyh dediki:' 

- Çny memleketimizde kahve 
kader taammüm etmiş olmamald 
beraber kahveden dahn sıhhi 
olması itibarile günden güne iyi 

bir mevki kazanmaktadır. Mn
mafi sarfiyatı Avrupa ve Ame 
rikada olduğu gibi umumı değ:l
dlr, yalmz büyük ırhirl rP ınhf<ı:nr 
etmektedir. 

Türkiyeye ithal edilen çaylar 
doğrudan doğruya Knlküta, Sey
lan, Cava, Çin ve eski Türkistan 
elhetlcrinden gelir ve Turkiyaya 
tahmini olarak da senevi !1000 
sandık çay ithal edtlir. Evclce 
bu ticaret çok ihmal edilmişti. 
Fakat bütün dünyanın çnya olan 
rogbcti Türkiyemize de tesir ede
rek buradada inkiıafn ba la
mıftır, 

Bu günki maç 
(1 inci sahifeden devam) 

anlaıılmııtır yeni ıcklfn en ma
kul tarzı bu obbilir. 

Qgman 
Burhan Mi tat 

Cevat Nihat Reşat 
Ala Kemal Zeki Rebii Fikret 

2 - Oyuncularımızın, ıehrin 
temsili ferefini nazarı dikkata 
alarak biraz g yret\i hirnz ene
rjik olmaları lazımdır. Cuma 
gOnkü müsabakanın bıraktığı fena 
intibaı izale etmek icap eder. 

Bütün bunlara dikkat ederek 
kazanmamak için sebep yoktur. 

/Jünkii ziyafi..~ı 
Dün Büyük adada Viynnnlı 

mlıafirlcr §erefine bir 7iyafet 
verllmifllr. 

Geııe durdu! 
Jlısw ıniizakeraıı /a·aldı 

Londra, 18. (A.A). 
lnglltere Mısır müzakerah 

Sudan meselesi hakkmde. çıknn 
fikir ihtilafından dolayi tehir 
edilmlıtlr. 
Jlabeşistauda /ıa1·ışıklık 

yolanll§' 
Paris, 1 S (A.A) 

Habe ortaelçiliği Habe§ıstan

da bazı kargaşalıklar çıktığına 
dair olan haberleri kat'i surette 
tekzip etmiıtır. 

Feci bir yangın 
Biik1·eştc kilisede bil' 

yanğm ç2kli 
Bükreı, 19 ( A . A ) 

Dün akıam Coıtesti klliıeıin
de bir yangın çıkmıı ve panik 
huıule gelmiştir. lçerde bulunan 
ahali açı\maıına imkan hnaıl ol
amıyan yegane kapıya do~ru 

hücüm elmiılerdir. Bir çog kim
ıeler ayak altında kalıp çiğnen-
mlf, bir çokları da kömür haline 
gelmiıtir. Müteakiben klliıenin 
dıvarlari yıkılmııtır. Ekaerlri 
kadın ve çocok olmak üzere yüz 
kadar telef vardır. 

Gümrük re"mi, oktorvn, mu
amele vergisi ve halt nakliye- 1 

ı:i ele dahil olmal· üzere gümrük· 
den mnzaya kadnr çayin beher 
kiyyesine 13 ı kuruş ilave etmek 
lazımgel!r. Bu 134 lrnru§Un 1 ~ 

kuruş :rn parası okturva resmidir 
ki bu adeta sabnlılnrı nafaka 
makamında fokaremn gıdnsma 
bü) ük bh· dnrbe vurmnklA.du. 

Hnriçten gelen pernk nde 
çnyl rı burnda fanto.zi kutulara 
ko)' arız, ve bu sebeple bir çok 
paramız Almanyayn gidiyor, bizde 
bir fontazi kutu fabrilca ı nçıl

ması çnyanı teınen-ıidfr. Bu yal

nız çaycılara degil ayni zamandu 
diger erbabı Ucare{:c de faydalı 
olur. Çay satı~ı hafiflemiştir, 
bilhass son zamnnlardn yüzde 
yirmi nisbetinde bir durğunluk 
mütahede edilmektedir. 

Bu tedennioin başlıca nrnili ele 

müskirahn fazla sarfiyatıdır. 
Müskirat memnu olduğu zaman· 

lar çay satı'ı şimdikinden yüzde 
altmış derecesinde fazlaydı, bun
dan nnlaşıyorki müskirnl lerakld 

ve çay tedenni etmektedir. 

İzmir kız muallim! 
mektebi 

Jliidiı'iuiu ismi /;ari:Hoı 
il rulisı' f>fra/hula 

Kız muRIJim mektebi müdirlnin .. 
ismi karışan bir hadise münasc-
betile gazetelerde bnzi neşriyata 
tesadüf edilmiştir. Bu neşriyat 
çolc gayri tabii ve mübalegah 
görülmekle beraber derhnl tah 
kikata tevessül oluomuıtur. Bu 
tahkiknt göstermiştir ki: 

1 - Mektep talebesinden hiç 
bir hanım Maarif vekaletine 
Müdirin mektepte ipkasnu rica 
mahiyetinde bir telgraf çekme
miştir. 

2 - Müdirin isminin karı~lığı 
hadise kat'iyen mektepte bafla
mamıştır. Muallim Cemile hanım 
eıınsen bir seneden beri vnzif ede 
bulunan Müdir tarafından sınıfta 
ipka cllirilmemi§ veya ikmale 
bıraktuılmamıı tı r 

Bu hadise sırf şahsidir. Ve 
mektebin harimfne taalluku yok
tur. Maarif vekaleti bu mesele 
hakkında kararını yakında teb
liğ edecektir. 

3 - Mektepte, telmih edil
diği gibi, hiç bir çirkin ve 
gayri ahlaki hadis<' olma
mıftır. Mektebin, nezih muhiti 

ve talebe ve muallimlerimiz 
hakkında hiç bir füphe ve te
reddüt beslemeye mahal yoktur. 

Bu tavzihln gazetenizin ilk 
nushasında neşrini reca ve hür
metlerimi teyit ederim efendim. 

Maarif emini 
M. FUAT 

,.,.. ,. --
İrakta yeni tekaüt 

kanunu 
/Jagdallflll." Yeni ncvrolunnn 

tekaüt kanunu mucibince İrak 
ordusu ~abitlerinden yaşlı olan 
iare aenç olupta ite yaramayan 
e\liden fazla zabit tekatıde sevk 
olunmuıla.rdır. 

Sanayi sergisz"ne . 
kimler gitti? 

Bu ı~ün Ankarada Küsi\t edi
lecek <J1an sanayii Milliye ser

gisine iştirnk etmek üz~re şeh

rimizden, Süreyya pnşn menr:u
cat foh ilrnsı müdürft Atıf, lm
ra mersel fabrikası müdi.irü 
Mehmü Ali, pamuk mesucat 
sanayi nnmına lbrahim Ziya 
ipekli mensucat st-nayii nanıına 
Kii.zim Ziya, Salih Kemal, Mu
hiddin, trikotny \C çorap senn
yii nanıına Hayclnr, cemil, senn
yii hnşa biJ a nı:ı.rnına Şevki de
bagalnr nnmınn Ahmet, l.orı

scn eciler namına Ahmet Bfcnn, 
biskivi ve çıholntcılar nnmına 
Samı beyler dün Anl:nrııya hu
rckct etrnişlerdir. 

Asebileştiler 
-··· < 

J mt'rika i.o;ı·ar ediyor 
VVashington, 18 (A.A) 

neisicümhur M. Hover M 
Cotton ve M, Boralı ile görüş
tüğü sırnda üç devlet arasında 
} apılnn bnlıri lllbalcm en kı6o 
bir miiddet za.rfındn tnsdik 
edilmesi noktasında iııro r gö · 
terdiği söyleniyor. 

Paric, 18 (A.A) 

M. Briand birkaç gün din
lenmek üzre Cochere'e gitmiş
tir. M, Briand, Pazartesi gunu 
Parise dönecek ve bahri tasll
lıatın tahdidi hakkındaki mun
hcdenin im7asında hazn hulun· 
mak üzre Londraya gldt!cektir. 

Dayak hadisesi 
tahkik olunuyor 

Teksim tıoli merkezindeki 
dıı.yalc hadisesi hakkında vilflyetcc 
lnhkikata ba.şlannu~lır. Tahltikat 

iki cepheden yap,lmnktadır Bir 
tarnftan vilayet, diğer taraftnn 
polis müdüriyeti tnhkıkat yap
mak la dır. 

11 ilin !J f t'l.fJ raf' lru · ı 
Mfıdınlnr mitingde teati olu

nan telgraflar kadınlar bil'ltği 

tarafından yapılan mHfngt .. me

kamnta telgraflar çeldlnıi§tir. 
Bu telgraflar ve cevnplnr şunlar~ 
dır: 

Ba§vekil İsmet paşa 
hazretlerine 

Türk kadınlığı büyük gaye
lerinden birine ita vu tuğu günü 

yaıarken size kıyınetll vekilimize 
hürmetlerini yollar· 

Cevap: 

Kadın birliği reisi 
Latife Bekir 

Hukuku medeniyelerine sa
hip olan mübeccel ve nail Turk 
hanımlarını tebrik ve birlfğfn 
duygularına tefekkür cderJrn. 

Baovekil lıırnet 

Büyük Millet meclisi reisi 
Kazım paşn hazretlerine: 

Belediyecilik gibi vatanın it
lerinden birine iştirak eclen Türk 

kadınlığı mes'ut gününde size ve 

temsil etliğiniz cnminyn hürmet

le selamlar. 

Cevap: 

Kadın birliği reisi 
Latife Bekir 

Telgrafınız memnuniyetle alı
nını§tır. İzhnr olunan yükoek 
duygular. teşeklcür olunur efen

dirn. 

Büyük Millet mecliaf reisi 
Kazım 

Milli 
son1·a 

istiklal mücadelesindeT1 
mali istikla mücadelesı 

zaruridir yapmamız 

İrtihal Jlr•rmıtası sahibi /Joklor tlulullah Cı1ııdı'I U. 
iktisadiyaıaıu:a daır Tiirk ot·a!jnu/o ıuiiliim bir koJJı 
raus l'Prdi,ği maldmd11r. 

İ~lt~ o lmu/'rra11.'im ı 1eriltli,ıji ''trada za]Jlolunan bir . ..::tll 
tini, nu1ı·.: '"'" e/iem ,ni,1p·ti11r mf?!Jui aşa1jı,1ıa dert•t1d~ı111ril 

Dünkü nuslından mabat 

Bunları nöylcmel.tcn maksnt 
kendimizle digerlcri nrnsındn 

bir mukayese hissi uynndırma.ktır. 
Senevi ithalatııntzt ve ihrn- l 

< nttmızı gösteren rnkamlnr sn'yü 
cehdimİzi lrnmcılavncak bir 
manadadır. İthalatımızın bn~lıca
lara şunlnrdlr. 
Prnuklar 7 1 milyon liralık 
Muslelekat er-

zalcı ve eker 22 
" " Sanayıa mah-

sus yağlar 10,3 ,, 
Yün ipJiğı ve 
yünlüler ) l ., ,, 
Makine ve 
nlat ıo n " 
Araba, vagon 
\'C gemf tJ ') , " ., 
İşlenmiş deri G,.., ,, 

" 
Zahire Vf" 

hububat (j 
" " 

Kağil ~ •) ·» ,, 
" Ham deri 5 " .. 

1fiG,4 

Kağıt için erdiğim ral.l\m 
192G senesinin P,fımdik islnUsti 
kinden nlınrnıılır. ( ,,•> 1 tı7ô 
liradır ) 

1., mayuı ll27 lnrihli ve ., >-< 
numar1t.lı içtihat le' " f ktısndi ve 
sınai ka biliyeıt · miz ,, atlı mu.kn.

led e bu hususla tafsilnt vardır. 
Bütün diinynnın kagit fobrilmla
rmda çalışan amelenin ndedi 
HiO l ,de 20)7 Jü idi l(;lPH fabri
kası için liizım olan esasi m. ki
nalnrm fiatı azami olnrnk yliz bin 
nltm franktır be~ bin frı:ınsız nl
tmı yani hu günkü paramızla 
uşağı yukarı elli ıbin lir. de
mektir. Siz buna tefenuat için 
de bir misli dnha zammedin, 
biıim evrakı n kdiyemizle yüz 
bin lira eder. 

Kağıt fabrikaları orman ci

var.ndn ve akar u ken rında 
yapılır. Bizim böyle içinden 
alü sular akan ormanlarımız pek 
çoktur. 

Komşumuz Hom nyanm iki 
mükemmel kağıt fabrikası vnr
dır; lcağıl için harice bir tek Ley 
vermez. Bükreştc intiınr eden 
"Universul,, gazetesi harbi umu
miden evel yevmiye 2 00, Oı)O nus. 
ha basar 've 5alardı, şimdı lıer 
gün 300,000 nusha hnsıyor, 

Jcıponyada yevmi ndedi tab'ı 
1 milyondan ziyade olan yirmi 
yevmi gazete inti nr edıyor. işte 

bu Japonyadır, ki mullahidei 
Amerika gibi dünyaıun en kuv 
vetli devletlerinden biri ve en 
zengini olan bir devleti tehdit 
ediyor ve tehdidinin meyvelerini 
toplıyor. 15 Mart 1 tıl-iO tarihli 
gazetelerde "Amerikalılar Japon
larla konu§a bilmel iç'n büyük 
bir fırsat buldular,. s rnarneıale 
I:ondradan gelen bir telgraf 
vardı. Ameriknlılar Japonlarla 
bir müzakerede bulunrnak 
fırsatını nimet buluyorlar i f.ık~t 
Japonyadaki nhlaJ.i, ikthıdi 

1 

Vntani, sıhhi, ve nslrnri vaziyet 
'Ve mihnet bilin uc bu hnşmet 
ve kudretin nerelercl n geldiği 
kolay anlaıılır. 

Sa \lede ric'at edelim baılıca 

ithalatımızı gözd~n gf'çirdlk ' 
bunün 1 GG mllvon türk Ura 
oldugunu gördük. Şimdi de e 

.. , . h d eri munun ı rncatımızı göz c•n g \' 
relim. 

Faik SahTi beyin Tiirl iye colr 
rafiydsı ki} metli unvarıU 
kitnbımn ı 31 nçi ahffeniodt.J\ 
§U rnkamlnrı nlıyorum 

Tütün li:?,~ m.von Ur• 
Meyve sebze .! J 

Yiin ve tiftı'lr t •· '. llı•J 

Pnmuka l" • fi 1 J: 

Afyon, pal 
mut, miyan 
lciikü J 1 

ı ıo, 7 

l bG milyon 4 00 küsur bffJ 
lırıı. ithalata karRt ı ıo ı oO biti 

y ' ~ 
lırulık ıhracnt 2u nıilyon liralı 
açığımız var dcmektır. Bu }ıesttP. 
~adece ticari bir miznndun p,11.'" 

' 1 r 
codnn ibarettir. Oe .. ·letin borç 

11 , 
faizi ve saire gibi gümrüge tıg 
rnmal<sızm harice 'crdigi pttr"· 
lnr bu hesaplarn bittabi gir111et· 

ı 92(; sena.sinin i:ılat iııtildfle 
istinat eden Faik Sah i be~111 

Turkiyc coğrnfıyasıııdn 
1
bu "çıJI 

19~ü senesi için, , .ı ı bin lfC~ 
gösteriyor. 1 B mnrt 19:Jı) ıarıblı 
bir gazete ticaret muvnıe11t 
açıknnızı 19~7 ve ı 028 serıele 
rmde 1 f.i8 milyon olduğunu y,ıı 
yor ki senevi 51,fiOO bin f\çı~ 
clemel{tir. 8 nisan tarihli b1' 
gazetede 1 H.29 senesi Ucl\rl 1111.r 
vazeııe açığımızın 100 mi1Y011 

oldugunu ir1 harflerle yazdı. 

~~~~~----=-i--(l-~·ı~ 
l;ocuk haftası 

> (• -

Cf'1111:1Jd r11İNİ /ı'uaı fHı!I 11 

dı/ıur "! 
Nisnmn 23 üncü günii h11t1' 

yacak olan çocuk hn.ftası '1' 
zırlıklannn nezaret etmek i)ıe' 
Ankaradan şehrimize gelerı b'ı 
mnyci elfal cemiyeti reisi fıı' 

o' bey ynpılnn hazırhlclar hakkıJ'I 
şu nrnhım,-ıtı vermiştir: , 

- cemirclin umumi kooB'e 
si ~layı ta toplanacaktır. Bu'~, 
ne Ankarndn ( 'j() ) çocukh•" ~ıf 
kreş Pçılmnsı lrnngrey(" ıell 
olunmu~tur. "' 

Bur.dan bnşk ıt Ke<'iöreflde , 
... fi 

müesseseye ilave ten İş barık" ,, 
J<fıll' 

nm yardımı ile ( ıoo ) çoctı " 
b - -ı ' . 1 .. ıı.ıl uyu.c oır pavyon yapma < •· 
sa.vverdir. (1t'' 

Çocuk hnflası için csa•h 1~ • rı•r11 zırlıklar yapılmıştır. Te~kı 3 e' 
olmıyan yerlerde de rüesa>'' 

111 
t 

h iU" 
murinln muaven tıle teı" 
icra edilecektir. Ul' 

·>;j Nisanda Türkiycnin hetçıdl 
. ge 

rnf ın da. bir çocuk resnıı ço 
· tf nlirı yapılacak ve Hırnayeı e ktır· 

k t ·· edilece 
cu marşı crennuro . ptlklif" 
O gün çocuklnr vesnill l rıı1' 

z o r 
ve sinPmalnrdnn parası h" 

. S ot tın 
iAtıfode edeceklerdır. P "'leJl' 

l sus eg 
lnrında çocultlar..ı 1118 1 ..... ,.. 

d bi ınu•· 
celer, mekteple:-de e e 
kaıalar olacflklır • 



YARIN 

~··•••••••••••••••~••••••••~· .................... ll!lml .............. DI .............. .. 

: TİYATRO VE SINEMA ! 1 .. AKSİ 1 .. LE Haftada 1 Jira 
: ............................ . 

ANNESi ! 
Nihat genç bir ruhiyatçı idi. 

Arkadaıı doktor vedat ile, bir 
Çay masaıı önünde konu,uyordu 

·· vedat, elindeki çay finca
nını masanın üzerine bıraktı ve . 

- Dostum! dedi, Sevmek' 
ıevilmek nedir ? aık neyi if ad; 
eder ? bunu bana izah edebilir
llliıln ?! Leyla ile Mecnun 

Rames ile Jüliyet ve D~njuan 
ile ş k ar m isterik Kleopatrası 
tanıt buyünün eıirl oldu\ar ? ! 

ZViyetleri1 ıinirleri ihtirakmı 
llereden aldı ? . 

Nihat, bir kibrit çakarak ıi
kraıını yaktı ve çayına da teker 

'ttıktan sonra veda da d )nerek 
~'P verdi: 
k - Aziz doktorum! siz klaıik 
Jftplarda, kadavra masasında 

enııce tetkikatı yaparken elinize 
lldece uzviyeti, maddeyi alıyor 
le IÖiıUn ıol tarafından armudi ı 
•ettçe bir et parçası çıkarıp : 

tolıte bu kalptir!,, diyorsunuz! 
Bana göre gönül denilen var

ide ıehveun instyaklarından bat· 
lca bir ıey deglldtr? aıkta fazla 
lllr &ramak bedii bir belahat 
olur!!! Ben sevmede sevilmede 
IC>aı 16zü ıöyllyen yalmz bir ha
lcını daha tanıyorum! o da mu
lllırıııuz " Fruyft ,, cenaplarıdır. 

Vedat bu tezin yanlıı oldu
lunu aöyledi Nihat iddiaaında 
••tar etti ve ıu gençlik hatırasını 
•nlattı: 

·· Henuz on yedi yaıında 
ldtnı. Çocukluğa ait olan .oyun
C.klarıını bir köıeye atmıs ve 
~eni hülyalar, zevkler peıinde 

0 tlllafa beıla"Dıftım! ozamanlar 
ile kadar hoppa, yaramaz iıem 
0 kadar da ıen ve ıevlmli idim. 
~altepede ı11ız bir koruluk için
~ köıkümüzde oturuyorduk bir 
:an hava_çok güzeldi.. Bahar 

ahçeleri kırları ıüslemiıti.. Si
lllrlerinde tuhaf bir hasaaiyel 
•'tardı.. Pederim lstanbula inmtı; 
'ılllllemde akrabadan birini ziyarete 
attınııu .. Kötkte bulunan hiz
._etçller ise kim bilir nelerle 
'-leıaul idiler! .. Ben taraıaya 
~ıkbuı; civarımızdaki blrlki köı-

Gn bahçe ve pencerelerinde 
:uhayyel sevgilimi arıyordum ! 
l>t~ eıııada birdenbire yakından 
ba ••nç kız seıi itlttim, hemen 

1
'"'' çevirdim .. 

1 
l\onııu köıkün balkonunda 

e'lırıh, narin ve çok güzel bir 
lenç kız ıarkı ıöyliyordu .. 
b Ben ona itaret ettim, o da 

ana. baktı · · Ben güldüm o da 
ve bu ıur ti ' 
bir k b e e aramızda yeni 

h aı l aıladı . . Artık onnnla 
mdae tbaplkı yaz iecelerı balkon-

kiler yataklarına çekilip rahat 
bir uykuya dnlanca, ayakları
mın ucuna basarak bahçeye çık
tım ! Taflanlanların arasından 
ilerledim, onların bahçesine geç-

tim .• 
Etrafta sessizlik hükum sürü

yor, gök yüzünde yıldızlar bir
birlerine göz kırpıyorlardı. Onun 
bahçe kapısında beni beyaz bir 
hayalet içeri aldı ve zifiri karan
lıkta kolumdan tutarak yukarı 

çıkardı.~Baygın menekıe yasemin 
kokan bir odada da perdeler 
inip mum yandıktan s<:>nra bir-
den hayr~tle haykırdım ve göz
lerimi uğuıturdnm! Bu kadın 

sevdiğim genç kız değildi .. 
Onun dul ve yaıh annesı idi! 

llasan lbralliln. 
-r 

İrakta memurlar 
mektebe gidecek 

~rı(jtllıllllJl: 
Lisanın kaidelerinl ve usuln 

inıayl bilmeyen memurların me
murin mektebine gönderilmesi 
Maarif nazareti tarafından bü
tün hükumet devairlne tamimen 
iı'ar olumuıtur. 

Bu ıı'ardan dolayi gazeteler 
beyanı memnuniyet ediyorlar. 

Rus kadınları 
bir heyet Tahranda 

Ta/u·anda n: 
Rus kadınlarından ulum ve 

fünunu muhtelıfede mütehassıs 
qo kadından mürekkep bir heyet 
buraya geldi. Ruıyanm bazı il
mi cem\yet\erln temıil edeni bu 
heyet mektepleri müzeleri asarı 
atlkayı tziyaret ettiler· Hükumet 
ve ahali heyeti eyi bir surette 

kabul etmiılerdlr. 

lbnissüut Hicaza 
gidiyor 

/Jas1·adan : 
Necil isyanını bastirmak lçln 

Hicazdan Riyaza gelmiı olan 
Necil ve Hicaz Kralı İbni11üut 
hac mevaiminde hazır bulunmak 
üzre yakında Mekkeye gidece-

ktir 
Tulu\muı olan iıyan rüeıasi 

hala mevkuf bulumaktadırlar. 
="' 

Beyoğlu İkinci icra nıe-
n1urluğun<lan: 

n a ona ıevı1ıyorduk 1 
da - k · Ara-n on gun adar ıe 

1 

Beyoğlunda Takıimde Pano
rama bahçesinde Frango Mazet
ti Otomobil fabrikasında mahcuz 
bulunan 3 adet üçer beygir kuv
vetinde elektrik motoru dört 
beygir kuvvetinde bir elektirlk 
motoru bir buçuk beygir kuvve
Unde bir elektrik motoru ve 
yarım beygir kuvvetinde elekt
rik mo oru bir adet tahta renk 
lllakınesi Ye bir adet Fireze ma
kineaı ve bir adet Pilanya ma
kınaıı hır tenon Mortejur bir 
tel'ltlı deıtere makinası 7 O san
llnıltk hır takım Matkap maki
naıı 1 bileyici Makinaaı bir saç 

ç.111 ıu. 
Bu ıenç kız bir gece be111 od 

a
sına davet etti ! onların köıkilnd 
ihtiyar bir nine ile ıevglltrıııne 
annesinden baıka kimse yoktu. 
Bulup.caıımız gece köpeklerde 
baalanacak ve ben herkes uy
kuya çekildikten ıonra onların 
köıküne geçe ektim .. 

O devirde gizliatk geceleri 
bahçe, kaplıında baılar 
lıoruz öterken bitirdi.. Ve 
lhtı1ar baminlerde, " torunumu 
:•zlınin yanında büyı\dü, ev ka
l~rıı, hanını haımcık yetlıti,,diye 
ld ihar edeblltrdt !!! Nihayat be-

enen gec geldi •• 

da Sevailim bent bahçe kapısın
b odaıına çıkaracaktı .. Evde-

akmanvar ınakinaıı bir Borde ma-
inası bir lehı k" ve 111 ma ınası 

ffat markalı 505 ınodel kapalı 
otomobile lbernıuclbi karar mahı 
hali ruminin 19 ncu cumarteıi gü
nü saat 12 den lre kadar füruht 
edileceğinden yevmi mezkQrda 
memurine mhracaat eylemeleri 
ilan olunur· 

Üsküdar 1-Iale Sinenıa

sı nda Bu akşanı 

D E ıJI İZ K il il 7' /" A il I 

Her gün: 
Gündüzleri iJ,:10 da Ge:eleri 

B,80 da gösterilmektedir. 

• 
Alulc111·ıt j Beyofiltı 

Salonunda 
BU AI<ŞAAI: 

SA1V'A TKAll Naşit BEY 

Heyeti temsiliyesi 

İki kumpanya birliMe 

01.JARAK 
Paskalya münasebetile Gala 

müıameresl TIY ATRO, VARYETE 

ALATURKA Konser 
Birinci defa olarak 

Obur Arif 
Gayet gülünçlü Operet 3 

perde Duhuliye: 30 Mevki 60, 
75 meırubat mecburi değildir. 

* 
P ANGAL Ti JSİNEJ\IA 

s 

VE 

7' I YA TR O S il J/ /J A 
Yalnız bu geceye mahsuı 

gala müsamere Memleketlm;zin 
iki maruf komiği bir arada iki 
kumpanya birlikte Muganiyeci 
nebire Sabriye hanım ittirakile 

Kemik DÜMBÜLLU ISMAIL VE 
komik ŞEVKi beyler bir arada 

/Jll GECE /Ki PiYES 
İaplandit palasta bir yatak 

Taklitli Komedi 
Kocalaı·m ı salan 1 kadm lar 

( BÜYÜK PİYES ] 

Duhuliye 

30 
KURUŞ 

Beyazitte traın\'ay makasında 
N. l53 dükkanda tayyare 

biletleri, kırtasiye ve 
umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 

Üsküdar ikinci sulh hu
kuk ınahkeın.esinden: 
Kuzğuncukd• Arnavut mahal

ıinde ikinci ıokakda 2 No hane
de sakin iken 10-4-930 tarihin-

de vefat eden ve nukut ve eıham 
ve tahvilatını noter ıenedile 
eıhaı ve müeııeıata hibe eden 

Ttrlfon Y ordanidlıin terekeıine 
mahkememizce vazı'yet edilmif 
olmağla müteveffadan alacaklı 
olanlarla borcluların bir mah 

ve veraset tddiaaında bulunan
larında üç mah zarfında senedat 
ve veeaikı kanuniyyelerile bir
likte Üık\idar ikinci ıulh hukuk 
mahkemeıine müracaat eyleme
leri Uizumu ilan olunur. 

1~
19"ftfi1f;2~al:f~ 11 Blö pardüsüler 11 Kostü~yorlar 
Krem Trençkot İngiliz muıamba- Viyana çocuk koı·· 
Fantazi kostümler ları Süet mantolar .=.ve paltoları 

ive hernevl lnglliz kumaılarından ismarlama ve hazır. lstanbul 15-161 

Karakaş Elbise .i\1ağazası Bu ilanı keıip müracaat ediniz. •• ==-
~~lek~:~!~er KUŞTÜVÜ v ASTIK 
Çakmakçılar' da Çeıme sokağında kuıtüyü fabrikasında kiloıu 

125 kuruıtan başlar. Kuıtüyleri hazır yazlık, tilte; yorgan, ıalon 
yaıtıkları bulunur. Kuıtilylerlne mahsus kumaılarımız vardır, 

( DEVLET DEM.iRYOLLARI ILA..NA Ti ) 
.............................. .m::: ........... _r 
Mağazamızda mevcut kamyon lıkeletl otomobil tef errüatı, beı 

ton kadar demir mil uçları, maskap kalemleri, zımba makinesi, 
örs, volan, tulumba, motör, muhtelif tezalhlar iki buçuk ton 
sıkletinde lokomotif sustaıı yangan itfa. aletleri aleni müzayede 
ile 24.4.30 tarihine müıadif Perıembe günü saat ondörtte sa
tılacaktrr. Aynı zamanda timdiye kadar mııhtelif zamanlarda 
müzayedeye çıkarıldıkları hdde verilen fiatlar badeli llytkıncla 
görülmediğinden satılmayanların da milzayedeıl tekrar edile

ceği ilan olunur. 
~s~~s~ssgssss~~ss~sssssssss~g 

1 SEL~~~~le•~~1~1~ASI 
ml Merkezi umumi. İstanbul 
CWH SERMAYESi 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERi 
Galata, lıtanbui, lzmtr, Samsun, Adana, mersin. 

(U) 
~ Yunanistan Şubeleri : Selinlk, Auna, Kavala. 

(al Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
(W akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muameli.b. 

~g~g~ss~sss~ggssg~ggs~~~~sgg~ 
, A .1- d ' ' Ali Ekber 
Hacı rı za e Tayyare biletleri ve kırtasiye 

İsmail Hakkı 

Tayyare biletleri ve 
umum gazeteler bayii 

Çarıikapı N. 68 1 , 
lıtanbul ikinci icra memur

luiundan : Hasan Beyin alacağı 
olan mebl&ğın temini iatlf ası için 

hcuz ve bu kere tekarriir e
~e: Fenerde AU ustanın iki yüz 

k n numaralı kalafat mahal
ıe ıe 

linde bulunan 46 hamule tonlu 
ve derunünde yedi kilitli zlnci-
ri:s adet demirile 2 direkte pa
raçolları ve gancı yelken ile 2 
adet fllokoh havi ve sudan yu
karı aksamda muhtacı tamir bir 
vaziyet olmayıp 3,6X75,17X 5•54 

eb'adında bulunan {ceylinı;d~li) 
nam çektirme bir ay mü e e 
ve açık arttırma ıuretile ıatıla
cafından talip olanların evsafı 
salreıi hakkında daha fazla ma
lumat almak ve fiatının kıymeti 
muhammeneıi bulunan 1920 11-

n /
11 10 niıbetlode pey ak

ranı o 
çelerlni 929-1279 doıya numa
raslle daireye müracaatları Ye 
hl 1 1 arttırma muamelesinin ıon 
~ nüc olan 21 Mayıı 930 tarihtgun 

ınüıadif Çarıamba günü sa-
:: on ikide mahallinde icra kı-
lınacağından mezkur gün ve sa
atte mahallinde bulunan memu
runa müracaat eylemeleri ve ha-
zu bulunmadıkları surette müı
tenklf addolunacai• iian olunur. 

Umum gazete bayii 
Çemberlttaı civarında 

N. 2 dükkan ,. ..................... _, 
Yarın • 

İDARE : lstanbul Ankara 
caddeıl. 

TELGRAF : latanbul Yarın 
TELEFON : ,, 4243 
POSTA KUTUSU : 895 

ABONE: Dahil için senellfi 1400 

Hariç " ,, 2700 
:tL!N: Tarifeye tabidir. 

Fiatı 5 kuruş .... 
i "YARIN,,IN TAKVİMİ" 

Nisan 
Senet PAZAR Senet 
Reımiye 2Q Hicriye 

1930 1848 

Namaz vakıtJarı -
Alafranıa 

•. d. 
Güneı 5,14 
Ôyle 12,13 
lktndl 15,59 
Akıam 18,53 
Yatıı 20,32 
imsak 3,24 

Zilkade 

21 

Alaturka 
•• d . 

Güneı 10,20 
Ôyle 5,28 
ikindi 9,os 
Akıam 12,00 
Yatsı 1,39 
İmsak 8,30 

Kasım 

164 



Sahife 6 
5' Ş!i s:::zzz: 2l2&4. 

insaat münakasası , 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüiü, lstanbulda Cağaloğ
lunda kain olup elvevm Emnf yet sandığının tahtı iııallnde bulunan 
binayı tadil ettirecektir. Bu ite talip olanlar aıağıda yazılı vesaiki 
ibraz edeceklerdir. 

1) Talibin mali kabiliyetini gösterir veıikalar. 
2) Talıp tarafından evvelce yapılmıı olan itlerin bir lfstesi ve 

fenni kabiliyetini gösterecek vesaik. 
Talipler Ankarada Ziraat bankası levazım ve mebani müdürlü

ğüne, İstanbulda Emniyet sandığı müdürlüğüne müracaatla bu bap
taki plan, mukavele ve ıartnameyi onar lira mukabilinde alabilirler. 

Bu it ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar teklifname kabul olu
nur.Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat ban
kası umum müdür1üiüne ve lıtanbulda Cağaloilunda Emniyet ıan
dıAı müdürlü~üne tevdi olunmalıdır. 

lıı deruhte edecek zat ihale bedelinin r/1 O niıbetinde teminat 
gösterecektir. 

Türkiye Ziraat bankası mutlak ıurette her hanai bir talibi ter
cih hakkını muhafaza eder. 

"KUR' ANI KERİM,,iN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

Lüğatı Kura niyesini havi 
Osman Refat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

tertip edilmiş. Berizadenin telamizlnden Tevfik Bey 
tarafından tashih idilmiılfr. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlisinfn hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kağıdlısı ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

;gg-~~~~~~~~=~~~~~~~~ 
~ İstanbul : Ankara caddesinde Reıit efendi hanında i 

I
~ ~- B · ha e ıı M baa ı ~ ~ 

Matbaacılıga ait her nevi işi ehven ve gayet güzel 
ve temiz bir şekilde teahüd eder 

~ Erbabızevk ve merak bir kerre tetril buyurduktan taktirde 
as işlerinin nefasetinden memnun kalacakları fÜpbesizdlr 

~~ooa~~~~~=~~~~~~ 

(_ ISTANBUL Vlı.A YETi DEFTERDARLIK iLAN~ ) 

SATILIK ARSA 
No. 14 , Cami sokağı, Hüseyinağa mahalleıi, Kocamustafapa§a 

Samatya Simendüfer ve Tramvay iıtaayonlarma yakındır. 4 dönüm , 
mıktarmda bulunan arsa kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarılmııtır, 
Bedeli 4 sene ve 4 taksitte iverilmek ıarUle tahmin edilen kıymeti 264 
liradır. Talipler 545 liralık teminat para veya mektuplariyle teklif-

namelerini 22 Nisan 930 Salı günü saat 14,30 da lıtanbul defterdar
lığında müteıekkil ıatıı komisyonuna vermelerl ilin olunur. (R-107 
~~~~·§§§g9fi~9§9 g ............ . 
: Doktor 

iA G O P V ES SA YAN 
• L.avta ve Dahili Kadın Hastalıkları n1ütehassısı = Langada cami§erif sokağında No. 19 Huıusi kabineıtnde 
1 Her gün hastalarına bakar. 
~ 3~~g~~99e§9•9999•9S998 ... 999 
•&AA AAAAAAAAAAlAAAAAAAAA._.._.A! 

~ Bilcüml~~n~ü~~~aı~=atı~~~~!t işleri E 
~ ken1alı sürat ve en1niyetle ifa olunur. ..... 
~ MALI ve iDARi iŞLER DAHİ T AKiP EDiLiR llllıı-
~ Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4: 

~ Telefon : Beyoilu 4515 

•YYYYYT•Y~YV.YYlYY .. YYYYYYTYY 
OPERATÖR ' 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpaıa Hastahanesi Operatörü 

İstıklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 
Suriye han No: 8 
TELEFON; Be7: 1616 

YARIN 
+; 

~DIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Sadık Zade 
apuru Paz günü akıamı 

20Ni11an ar sirkeci rıhtı-
mdan hareketle(Zonguldak,İne 

bolu, Samsun, Ordu, Ün
ye, Giresun, Trabzon ve Rize) 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Mes'a
det hanı altında acentalığma 
müracaat. Telefon lst. 2134 

Barlın hattı lüks Postası 
Ekıpres 

1l)JN vapuru 2 J t · ı\) NiSAN pazar esı 
Sirkeciden hareketle Ereğli 

Zonguldak, Bartın, Amasra, Ku
ruca, Şile ve Cideye azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci salonu 
karıı11nda Nizam oğlu han No 2 
Telefon lst: 354: 

~ 
yelkenci vapurları 
KARADENİZ LÜKS VE 
SÜR' AT POSTASI 

Samsun vapuru 

23Nisan:Çarşamb 
günü akıamı saat 6 da(Sirkecl) 
rıhtımından hareketle doğru: 

(Zonguldak, lnebo\u, Sam
ıun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, ve: Rizeye gidecektir. 

Tafail8.t için : Sirkecide 
(Y elkencl ) hanında (Yelkenci 
vapurları) acenteliiine m\ira

Telefon: lı: (1515) 

~·------' İstanbul dördüncü icra 
nıemurluğundan : 

Hacı oğlu Abdullah efendi
nin Ahmet Halim beyden istik
raz eylediği on bin liraya mu
kabil birinci derece ipotek irae 
ettiAi Tophanede karakaı mahal
leıi ve ıokağında atik (12) ila 
(20) cedit 10, 12.14, 16, numara
larla mürakkam yekdiğerlne 
maklup mukaddema arsa elyevm 1 
ma ahır iki bab dükkan atik 
(lS)2o) numaralarla mürakkam 
bulunan mahallinin iki bin dört 
yüz hiaae itibarile iki bin üç 
yüz kırk hissesi kırk beı gün 
müddetle mazayedeye vazoluna
rak 12 00 lirada talihi uhdesin
de olup bedeli müzayede haddi 
layıkında görülmediğinden otuz 
gün müddetle temdiden müza
yedeye vazolunmuıtur. 

Hududu helvacı Hakkı efendi 
vereseleri apartmanı ve Şakir 
efendi vereseleri dükkanı ve 
bakkal Ahmet efendi hane ve 
dilkkanı ve Murtaza Muammer 
efendi vereıeleri hanesi ve 
Karabaı caddeıile mahdut üç yüz 
elli Jrıın terbiinde eraa olup 
derununda tuluınbah kuyu ve 
salat ahırı vardır. Tamamının 
kıymeti muhamaıeneıl 2497 ,4 lira 
olup talip olanlar kıymeti nıu
hammenenln hf11eye musip Yüzde 
on nispetinde pey akçelerinl 
alarak 928-6432 dosya numara
ıile 31-5-30 tarihinde ıaat 14 
ten ı 6 ya kadar iıtanbul dördün
cü icra memurlufuna bizzat veya 
bilvekale müracaat eylemeleri 

ilin olunurr 

Doktor A. kutiel 
Gizli ve cilt haıtalıkları müteha11111 

Karak6y börekçi fırını ıırasındaN.34 

PİYANGOSU 
8. İNCİ l"ER1"İP 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MA YJS 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İt, 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda 

Büyük ikramiye 

( 45,000 ) Liradır 
Her keıidede çıkan numaralar 

dairesi 
Gayri menkul malların nçık 

artırına ilanı lstanbul dördüncü 
icra memurluğundan ; 

Açık artırma ile paraya çev-
rilecek gayri menkullun ne 
olduğu (bir bap hanenin temama) 

Gayri menkulun bulunduğu 

mevki mahallesi sokağı numarau 
( beyoğlu kamer hatun mahallesi 
kızılcık sokak 6 N. ) takdir olu
nan kıymet 2896 lira 

arbrmanın yapılacağı yer, 
gün. saat ist. 4 Cü icra dairesi 
20-6-930 per§mbe 14 ila 16 ya 
kadar-

ı - İşbu gayri menkulun 
artırma şartnamesi 7-5-930 tari· 
hinden itibaren 929-6 N. ile ls
tanbul 4 cü icra dairesinin mu
ayyen numarasında her kesin 
görebilmesi için açıktır ilanda 
yazıla olanlardan fazla malömat 
almak isteyenler iıbu ıarlname
ye ve 929-6 dosya N. müracaat 
etmeleri. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 

teminat gösterecektir. 

a - Hakları tapu sicilllle 
sabit olmayan ipotekli alacak
larla diğer alacaklıl~ran ve irti· 
fak hakkı sahiplerinin ve hususi
le faiz ve masarife dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
mqe.ıau 20 gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikde memuri
yetimize bildirmeleri icap eder 
aksi halde hakları tapu sicllile 
sabit J olmiyanlar ııatif bedelinin 
paylaımasindan hariç kalirlar. 

.ı- Gösterilen günde artlrma
ya ittlrak edenler atırma şartna

mesini okumu§ ve lüzumlu ma
lumati almıı bunlari temamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunur 
üstünde birakılan gayri menku
lün bedeli zamamnda verilmez
se gayri menkul ikinci bir artır
ma ile satılır ve bedeli farkı ve 
mahrum kılınan yüzde beş ve 
diğer zararlar ayrica hukme ha
cet kalmaksızm memuriyyeti
mizce alıcıdan tahsil olunur 3N. 
fıkradaki ıarl tahakkuk etmek 
kaydile üç def'Jl bağrıldıkdan 
sonra gayri menkul en çok artı
ranın üıtünde birakılır ıarl ta
hakkuk etmezse artırma geri 
bırakılıp alıcı taahhüdünden kur
tulur ve teminata kalkar. 
5-Artırmanin birinci veya ikinci j 
olmasına ve gayri menkuletaal
luk ede~ kanuni hakka ve sa
tııın tarzına göre diğer tartlar 

l artırma ikincidir birinci artırma 
nin en aon bedeli 2000 liradır 
bilcümle tekalif müıteriye aittir. 

Y azflan bir bap hane yukarda 
aöıterllen 20·5-930 tarihinde 
iıtanbul 4 üncü icra memurluğu 
odasında tıbu ilan ve gösterilen 
artırma ıartnamesi dairesinde 
ıatılacaiı ilin olunur. 

İS'f. ~tahken1ei asli 
birinci hukuk dairesi 

Ayıe H. tarafından hafa&. 
oğlu lbrahim bin Muıtaf• 
Must fa bin lbrahim ef • 
Çerkeı atkaracalarda lb 
ef. aleyhlerine ikame oluo&JI 
senet iıtikraz olunan üç blJl 
radan bakiye bin bet y&ıs 
nın ma f alz ve maıarlfi IO 
keme tahıili da vaımdan 
müddaaleyhlerden ibrahllll 
İbrahim efendiye iraal ki 
dava arzühali ıureti mumal 
ikametgahının meçbuliyeti 
bile iade kılınmakla bit 
mumaileyh lbrahlm ef. h 
ilanen tebligat Jfaıına ve 
ilandan itibaren 15 gün za 

Ocevap vermesi lüzumuna •• 
baptaki tahkikatın 25-Mayır 
zarar günü saat (14) de ta 
Pazar verilmiı olduğundan 
ve vakti mezkurda birinci b 
mahkemeıi tahkikat 
nezdinde hazır bulunması 

müıaddak bir vekil gönde 
ve aksi takdirde tahklkatlll 
yaben rüyet olunacalı 

olunur. 

MusTAF'A Nuht. 
~ CAYI ,66 

1 Veresiye = İzmir terzihaneıinde 
moda, eh•en ftatlarla, 

qo derecede ıuhuletli ıeral 
~ erkek ve kadın koıtilıol 
~ serian imal olunur. 

, Ankara caddesi 
!) karıısında No. 17. 

qo MUSTAFA ve KEMAL , ........... ... 
desi : 

Tayyare Cemiyeti 
ıubesinden : 

Kurban bayramında 
sıran teıkilatımız tar 
toplanacak deri ve b 
ayrı ayrı müzayedeye 

muıtur. Talip olanların 
,._, __ 

}undaki ıubemlze mA-.. ıır:rı9ı 
ilan olunur. 


