
Cenubi F'ransad<ı halktn 
1·ahatça. otonwbil gezinıi.~i 
l!a111nası için atıf alt yollara 
ehemnı(qet veriliyor1nıış ! 
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Jltı mcntlekctin ~tuk•te za-
' 1·uri ihtiJ1açUı1·ı1ıı te1ni11e k<i/i 

şös3lerle öriildiiğiinü ne za
ınan tılh·ecefiiz. 
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,. Hürriyet düşmanları rif 'OruÇ 8. /le:num Spiı·er'iıı vera.çet ı e tiitiiıı mes'ele.~i 

· ···~ .. ~ Malıye vekili emir verdi kimlerdir ?. Davalar tahkikat 
safhasında bulu-Bizce hakiki hii:rriyet dlif manları; 

hürriyet taraftan göriiniJ.pte makul nuyor 
ve meşru tenkitl.ere tahammül illtilaıtan ,,,,u~ıntltl~"fet 

yokltlr 
edemiyenlerdir / Jıafmubarl'irhniz Arif Or~ç 

Ya.kıp Kad,·i beye cooae. : IM1ln fıtlntak evrakı, ikiDci l•
tintak hakl~lnce, müddei 

• Romancıhktan ıiyaai mu- l •et ralncirliyem•. Tarihteki umumiliie verllmlftir. Bu mii· 
harrlrlfie bir çok canbazl&r alilAlamellerin bir daha teker- naMJbetle ikinci lıUatak Jıiklml 
ll\,i fırla.yan Yakup Kadri B. rür etmeılnelmki.D yoktar.Yaku l.maıl H.klu bey, kendulai zlya-
lotı aünlerde her nedeDM ye- Kadri bey bGrrfyet tecrnbeılnde ret ._ bir mubarl'idml:ıe. 
"1clen kalemini eallamal• baı· ~tme1'le Çok aiü n --- demiftlr ki ; 
1.clı. Milliyet refildmldn bat dut bu hatayı itiraf ediyor. " - Arif Oruç be1Jn flli9ta-
•ltununda "HilrriJ•l dit- Adeta demek lltlyor ki luaa, dO.n, 141Ae ben y...WID· fıtln-
-•ııları,, adlı bir yaza neı- yapıla~ tecriibeden aonra hür- taldara ait btlc.aimLe evrak.,miicl· 
rettı. Yakup Kadri bey• her rlyel mefhumuna karıı çok del.-umillie verU.itUr. Mi4· 
halde lıtemiyerek olacak-çim- ·uyanık durmak lbımdır. Bu deiamumlltk, mütaleuam.mab-
kCi iM de olıa p.rp baride ne demek ve nuıl mantık? munıza bildirecek, 1 Gadaa aonra 
1Ulrulmuıtnr - h(irriyetin çok Afrlkauın cenubunda bile bay- icap edene Y•lden &euatak edi-
fed bir- ıerencamını hlkiye le kıymetafz ve bllatılz bir .az lecekUr. J.untalua ae ..... bi~ 
ediyor. Demokratik, halkçı bir lfldllmemlftlr. tecejl mabim eğll4&r.,, 
CUJnburfyet devrinde "hilrri- Anlaııltan bu muharrir Cum· ldmt&k lı inil~. tnilM.ritrl-
)et dütmanları,,ndan babaet- burlyet kanunlarından ve btl- mlzln, flmdiye "adar AırY beyin 
illete neden lüzum haııl olu- ıa..,. T~llb eaaliJ,eaWdD banal danlardan dolayf ll~tak 
Yor? milletin hukuku ,tal:.tlrealni edildi~ ıüallne cevap vermemif, 

Yakup Kadri B. acaba hGr- tekld eden maddelerlDdeD ıafll •bilmiyorum " 'demekle iktifa 
rfyet olmadaiuu ve 1ahut hiır· t,Ulunmyor. A'"I •rNılıda bir etiblftfr. 
rt1eu boimai• çabıaa bir l:a· meb'ot olclUklal'ıadan kendileri· Bunu m6teaktp kendtıi• mo-
bııı keyfi hareketlerini ıörO· ae hicapla tavılye ederiz: Mem- racaat eden muharrtmfze m&ddef-
Jorda bunlara ve bunların ta· lekeUn kanunlarını dl t Ye ltl- umumt Kenan bey de ıo izahatı 
raftarlarına haykırmak mı lı- na ıı. bJr kerre okuı ,.Onda Termfıttr : 

Sabık defterda,- vekili Remzi B. 
gazetemize izahat veriyor 

' Herman Splrer veraset meı

eleıl hakkında hukuku hazineyi 
ııyanelen vaki olan netriyall
mız flzerlne Maliye vekili bu 
huıuıtakl muamelenin ıür'atle 
tatacını emretmiftlr. Bu veTgl 
etrafında yap1laa tetklkabn bir 
aa evvel ikmali için fazla me
BNrlar tayin edtlmittir. Maliye 
vekili Saraç oğlu Şükrü bey 
neücentn ıür' atle alınmasına 
çalatm~Y-.du. 

811 .. e alt muhaberat meı'e· 
lealn daha çabuk intacı için 
telsrafla icra edilmektedir. 

Sabık defterdar vekili 
Rentzi JJ. 

Dtfer ta~ftan Defterdar Şefik 
beyi'l Herman i1pirer'in veraset 
!Ye Uitünleti meael~i hakkmda 
sönderdiii izalinameye cevaben 
ı 6 niıan tarihli nüehamızda 
intiıu edea makalenin bir fık
raıında "bilba11a bu yobuzlukla
rın kendi memuriyetlerinden 
mukaddem oldufunu taarih eyle
ıelerdt" ı~zümüzOn kendilerine 
tarizf ima ey1edlii tellkkilile 
Sffaı Meb'uıu ve ıabrk lıtanbul 
defterdar Tekili Remzi beyden 
hılr mektup aldık'. 

1Ualiye vekili Şükrü bey 

Evvel emirde ıunu izah ede· 
lf m ki biz o sözümüzle hiç bir 
zaman Remzi beyin 1ab11lannı 
murat etmedik. Eakfden beri bu 
meıelede yazdıklanmız tetkik 
olunuraa, ıtrketin veraset vergi· 
ılni ketmetmek huıuıundakt ıey
ta:netkarane dolaplarını izah ey-
lediğimiz gibi Şefik beyin, ıayet 
flfal edilmıı bir idare varsa bunun 
kendi idaresi olmadıtını ıöyle
meıt daha münasip olacaiını 
anlatmak iatedlk. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
tlJor7 aou• bil menu ~ ka- ·• - Arif Oruç 8. daTalan •e 

Yakup Kadri beyin kendi tlllerlM .Omlat.. edeblllrla· makannahsa lıttntak hlktmlllince =~=====;;;,.._;;. _ ___ ------------· 
oturdufu dalı keaecek kadar Yaliup Kadit MJill '*ini...,. •erilen riWllta ıattatalaye anrtnHe y• • '11 dek ' 
laf bir zat oldutuna lnaamak ..... '""· Ne ... ..., .. ,u1 ve Wd~a& ~·,.,,~·dır Bu a,- • J.VaDa 1 arı yen 1 
iıteınıyoruz. Yalnız Öpenmek f~hila\ 'IDe~zUlar etrafında O• Tatar tamamfle ta6kil.8: ıafliuın· • ,, • 
lıte1oruz: makaleainde k.atdet· lem 9altana dalala titr pot kı- dadır. ' 
tıtı hürriyet dOımanları kim· l"rJOr. ' Ş181c1Aye kadars ıerek milddei 
lerdtr Ye bunlar bili cemlre- Bltlııtallll •e ı&rp.a&lnk\en .. mumtltk, gerekte q~ vp ıair 
Unalzde mevcut mudurlar? U- môte••llit noktal nazarları bir ıayri adli makaoılaJ'. tarafından 
lu orta •e lçUmal fatdell bir · tarafa bırakiyoruz. Fakat ikame ecltlea c:lav~ların ~decll 
&ıı dGtGnGlmeden, muhakeme 6~4-beri bu ~uabn lffi• ıs-' 6 k'dardar ·,. 
edilmeden yaaılmıı oiaıı iMi •n Y.Kadrl B. aaaal oluyorda Mubarriria>lz, bund~1 aonra., 
lla&kale hiç ıüphe yok ki mem• bir mub.at terkfıındea .bah.- Arif Oruç B. le ıörüımek hteyen 
'-lceu•tzde pek balda t.tr tr ed.,_? klmaelenn, haplıhane ıardİy.J-
'-cidat ve •elite UJandınl&fbr. HGrrtyet içinde b.lunaa iti ları taraf•daD kapadan çevril· 
ICızıl Sultanın hafiye •emen- matbuan ,...uz te...._. ne dlltnl ıwQylenıif, khllıe ile görüı-
falarnıdan, k&ie baPannda &lbl teelrler yapmıftlr. Bir dd türQlmedilkıe naaran, ihU!lttan 
1-Pilaıı aut kaıtla.n, Dltiayet milapet mtaal pterebillrtef mı. memnu olup obnadıjını ıormuıtur. 
t•' Jer kurulan aehpalarda• Yak~ Kadri bey, ılı: ki hnr-~ Ken' an B. mubarrlrimlze ıu ıöz-
L ~ttlltan millet artlk benltltne r Jeli m•tb~ta taıaftar bir lerle mukabele etmittir. 

UtrJ1eUne taarruz ve tec&•ilz a.uhar~lr oW~uau .&yl6y9.f- " - Arif Oruç B. alelide bir 
edllıneılne millaacle edem•· aunua, 86,le •kat!'!ır•dlPllllWr mevkuftur: • 
Pttnıeun hakimiyeti formGIG, bir telikklyi 'rtaya atmakla Binaenaleyh, hapiıhane nı-
lenelerce IClren mllcaclelenln b\uat ılz fmatlnlatltitİriiyetlne nmna.el clalüMıiaUı ıta~a ve :.. ea• •• ıen heJl,etll t-· leke ıürtYonllina. Muaıır bir -irae etuti pnde, dmihaberi 

W.r. HGna,ete adlannt cemiyet Yurdülttan IOD!'a mat- olan herliet ıörebilir. JlatUMtan 

~:.~:• ~=: ... _~ tWQ fe· tnıa8'n 1'fak titr tehlllfe lbilW- • me .. clil8eiı d ... ldir" 

b -•• -...ala <haar mbahı otamu. lr mulet -.,....._ ..._... 
düımanlarıoın •arı.ı-. ~ ~ De•letln tetklllt •e mcıea-
tuanqr etmek bale ~:; ıeaelerl araıında Matbuabn 
~~l~lr? Tarihin en kork-~, wa pek mllhlm roli\ oldufu liah-
llUU'&nlık de•trleriat ·~--•, a.D •areıtedlr • n 

~ ' Hlir iır matbuat, cemiyete 
aörib'Oa kl baklkl htirqr•ı •n fazla lllzmet eaen 1 f>ır ·itiCl-
dilımanları mtlletba aerbeluaa~ 
bofmak için meı'um emellerini "•eaedir. Matbuat her,.yden 
atzleyerek hudutsuz ve blnne· ••Tel memle'lteti idare eden-
ttce ammenin mennatlemat ••tı., Öitindrla:ri nidfe aıkı 
battaıa-n btr nevi hlnl;el ltt1tlif.I ~utfe meS'uuyetl ıetı-

J- ih-• llw '*61~ efrl dofro 
••l'llllilercıtr. Zaten hlntJetlB ~·.._, ... LtiL~ enatPtl ' 
.... ... .. .... Wtt•bd• .. ., & ............... ~,- UU7 
&..

1
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11 
._ __ Ba ,..ı.:.I..:a._ ;ı_ı L T ... ...._.. bll:ar. ICNAlilf-

•• •mnaıı mi eU 1'Allllll ~ aa ......... -' 
leri •• ıabrapları araımda ' *16....._:a;.." ... --.ıı,et pi -
1:.o~ ~ ... ~ ....... -.. oaaa ......... 

•111ak için tertip eclllmlt btr Jar • ~ ~ lte11 
tuzaktan baıka bir ıey delil- letn•lüfb.! ~. Nan 
dır. Pabt •. fakat 1~ tiam- edenlitd• IW llb ~ ofer-
lelerle elde edilen ve kanun meli 'kayf&UU ohmuaa, ttiı.,•a-
terçevelert ile tahkim ecltlmlı ltyetat:dllC'' laHi1Hftiae, ~&ll-

••ollıla!!lnm.b;t;li8ıriih6;r~rt~y:;eu~h~iç~bl:r~k~u~v;.· _;~k:nm~d~e:,~ı=1U~pda=:da:_~10;:1..:a~çar~. ~------, [ * * 
- ..... iiıııİlllliıııımll 

I 

T,~kımımız iyi bir oyunla türk spor 
tarihine şerefli bir zafer kaydetti 

f)tuı/Ni ınartan bir en.'ilantane 

Din aMtilm atyomund• Vı
.,.. wuiaıWllti ıle Jat.-Ul nıub
~J!U Jklnd defa olarak çarpııtı. 
tık yapılan maçta muhacim hat
tının çol' b~zuk oyunu bizi naliak 
'yere maflup etm1fti, bir takım 
miiruf seetneft o,mıcuların hlma
,... ytidncMb kun.tli bir m uh
t.Ut W.kil .-1.ıJea futbol bey' .. 
.U _....,.u.u anle•t bu aünk.6 
taıu..ı tun bir isabetli .Japmıf tır. 

Saat t 7, 10 da oyunlar al· 
ıpıf.i- aratmd. ıahaya çıktılar. 
mutat meraıtmden aonra takım
lar 1erleHne ge~ller. Bizim muh-
tetlt ıa fieklltle h:li. 

Olııiıııan 
• Buıbaa atat 

Cevat Nihat Hüınü 
Seli Allettin K.Farukl Rebii Fikre 

GörOlüyorkt Cuma gt\nü muha
cim hattının i.tıl bir halde kal· 
maıına aabebolan IZeki ile Mu
zaffer yerlerini daha ehliyetli 
oyunculara terketmtıler muvaf
fak olamıyan Mehmedln yf!rtnde 
de Sel&battln geçmiıttr. 

Oyun baılarken bizimkiler 
hücüoı etti. Daha ilk anlarda 
Viyana mubteliti aleyhine üç 

korner oldu, çok ıouk kanlı olan 

kaleci, atılan ıılu ıütlerl kola:r
lakla kurtarıyordu, bu suretle 
gol yapamıyorduk. On dakika 

kadar bir müddet ıeçtlkten ıonra 
onlarda bir iki akın yapdılar, fa• 

(Devamı 2 inci sahifede) 



çocuğµna 11rnaıtığ,nı gördünüz
mu hiç ? Eler böyle iıe kapak-
lfllll ~ty;HfffJUf~ rengi kaç~a 
yü~ tu~q gq~•rinfn naaıl ~k,

nı,.k ,.,l&rı a>bi parladıiı~ .~ 
ıör~üoii&diir "1bet... İJıtJıar 
v~ \ec:.rQ~li.. ~urQaz bir kedinin 
~rıcı 1lrnak.,rı araaında bir 
fare ne1et ,.,çekene, tüphe•iz 
kRr" ~ır ~cvk ~ aynı ezayı 
duye.rak ~"lbinin nefret ve he-
yecan~ çarpınC:lıtını 1

1lf11eder .• 
Bu v~llll •azly~~( \ihli göılt!!Hh\Ye 

gört'İüm lfen. ~tneamaidiah fih~al
tııı ~itee tzmet~i IWıicaiızı ltit 
tilıeye 11kı1urmq, cliıılıadnın ~ 
rioe~mek hırdle ~~ 

•a\chrı~~du. 
Çocuk yaralı 

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

YARJN 
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Şehir darlaşıyor! 1 

YARIN 
Sahife 3 
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Şayanı dikkat istatistik ·rak-
kamta1·ma güre İl;tanbut 
biiyiill teluıvm"iller keçiriyor 

Son ıenelerde latanbuıun 
darlaıtığı ileri ıürülüyor. Bunun 
ıebeplerl hakkında bir ıe) · ıöy
leıneden evvel btr takım rakam
lar zikredelim. 

Şehrin umumi nüfus hareke
tini kıaınen de olsa nakliye va
sıtaları gösterir, Bunların bir ıe· 
ne zarfında taııdığı yolcu mik
tarı ıu neticeyi veriyor : 

Pendikle·Hnydarpaıa araaın
dakı yolcu miktarı ıon ıeneler 
Zarfında yüzde altı dereceılnde 
aza lınııtır. 

Boğaz içindeki halkta yüzde 
Ut1 azalmııtır. Bu iıtatlıtik te 
Ştrketıhayriye vapurlarının ıon 
•eneler nakllyatından be.ili olu
)or. 

liallç ıtrkeUnin yolcu nakll
Yttının da yüzde dört azaldıfı 
Rôrüityor. 

Buna mukabH ıehrin ortela
rına doğru yavaf ta olıa bir akın -.,,, 

Buna tramvay, tünel, Şark 
dernır yolları ve ıeyrlıef aln yol· 
cularının fazlalaımuından anlı
Yoru.z: 

Bu fazlalaıma niıbetleri de 
IU tekfldedtr. 

Tarmvayda yüzde iki, tünel
d~ Yüzde üç, Şarkdemlryollarında 
YUıde dokuz Seyrlaefainde yüzde 
lk 1 

i .. 

Bllhaıaa bu tuplanıtta bir 
00

kta dikkate çarpıyor. Fatih 
ıtbı tı muhitinde yakın yerlerde 
8eYoğlunun (iıçi bulunan tarafla
''0da fazlalık var. 

Bazıları bundan dolayı ıeh
;hı Rf ltikce darlaıdığını ve dar
aıacafını ıöyllyorlar. 

Sebep olarak ıehrlmizdeld 
lktııe.dt bayatın bunda roli oldu
h törüliyor. 

Çünkü hayatın pabablaımıı 
olırıaıı eıkiıl gibi Boğaz içinde 1
t•lz olarak oturan ve emlakin

den geçinen zenginleri azaltmıt· 
lır. Bunların bir çofu Fatih. 
.\kıaray gibi yerlere taıınarak 1
• bulmağa veya it yataiına 
)'kın olnıağa mecbur olmutlar
dır 

1 

Bu gibi içtimai badlıeler ~
İ"tıla olduğundan birden bire 
'lanbuı eteklerinin boıalamıya-
~idir. 

Itir i; isy;,n- ~tei'i 
hcı/a devamda 

Rabat> 19 ( A.A ) 
Rıfte teala edilen idareye itaat 

RÖıternıenıekte devam eden ~a· 
bllelerin bulundutu ... ntakadan 
Relerek Boude1aU,la ıta-altade 
Atchan mlntakaıına ı. Nt....c1a 
tecavüz eden 200 ktılltk bir lıuv
•et Fran11z kıtaatı tarafıııdan 
Rert çevrtlmlıllr. Her lar&ft&n 
•lkııtırılarak takip olunan Riflt, 
ler ağır zayiata uframıılar ve 

aetdıklerı yere dönmüıl·rdır. Fra

n•ı:ı:ların zayiatı hepıl de yerli· 

ler,len olmak üzere üç telef ve 

12 hlecruhtan !baret Ur. 

l 1ransada vergüet· 
azaltılıyor 

Parla, 19 ( A.A ) 
Meb'uaan mecliıl vergileitn 

erıdtrllıneıt hakkındaki llylhayı 
rtlatt1 -
E: e encu111tınine tevd! etmftUr. 

llcühlen layihanın tetkikine de
"•bı etınektedir. 

Seyya 
-~-

3200 altnan seyyahı ve , ............ 
4

• 

Arasmda bıi· kitap yiizıüı- · n;,ı,ılık nazarında bir sarafın rle11 açılan dava mahkemeıle amelesi geliyor. Du. I' • 

Kasa hırsızlığı 

Bundan iki •Y enel Şlılı Bu gün limanımıza ( Sıteof· fi. asasını SOyJu/ar 
etfal baataneıl doktorlarından parla ) ıeyyah vapW'le 850 ecoe-

Klzım Jımafl beyin telif etttfl bi, ıeyyahile geleceketlr. ( Evelkl geçe lıtanbul balık 1 24 saatle 4 cer/ı! 
bir •-de - .. .rua balisettlil lr Aynı zamanda 1600 Alman pazarında 51 numaralı Markar Dün tehrımızın muhtelif ıemt· 
.. ı.•a clolay11lle ...,... mezkQr seyyahıle Hambuqte.n ( Meuw Zarle.i'yanla feriki ve Y•aenl !erinde ;;ıç cerh vaka11 elmuıtur. 
hastaae helcimlerinden lboan beJ Serveutl) Almalı vaprile (IOOO) Ohanyan efenilllerin diikkanına ı - Galatada hamal K&.mtl 
mumaileyh aloyhıiıde tlk&yetle Alman mühendıo, fabrılrator ve blriıl ırlrmlı, dükki.ndakl demir ile arabacı Aziz ara11nda kavga 
etlblıa CMIMına -•caat ._mitil• fabrika ameleılnden · milrekkeıı kaoayı kırarak miiblm mıktarda çıkmıı iKamll çakı ile Azizi yü· Etıbba odası Klzım bayt be· bir ıe1yah grubu 11elecekllr • para çalmııtır. zünden yaralamııtır. 
raat elllrmlt iM de bu mu'eleaıa Alman vapuru dünyanın en • Bu mAAıaı oırkat meı'eleıl j 2 - Takılm çeımeılnde ıu 
mıınakaıuı eonuonda lı11an bay c.ealm ıeyya!ı "apurudur. hakkında bir muharrlrlmlz ma· J doldurmak için kavga eden Klr-
Klzım lıaye kartı ha kare-la Alman ıeyyahlarından bazı. hallinde tahkikat yapmııtır • • · korfHüoeylnl baımdan yaralamııtır • 
ollzler ıarfeltlflnden etıbba dl· !arının 'ıereflne lıtanbul Alman Balık pazi.rında ötedenberi 1 s - Takılmdeb lr alacak me· 
vanından beraat karan , alan kODtoloılufu tarafından bir zi- ıarraflıkla meıgul Markar Zar- . 

1
\ ıeleılnden birblrile kavga eden 

Khım loıiiaıl <l>ey derhal yafet verilecektır. taryaıi ve ıerlkl Ahamyan efen· Jozef Andirlkayı çakı ile baca-mabkenıeye müracaat etildftir. ( Moute) Serveuu) iki aün diler pawalya mnnaıebetile dnk- j fından yaralamııtır. kadar IJmaaımızda kaldıktan k ı k k 1 ine Bu tayanı dikkat 1 m6aakaıa an aruu apayara ev er Bir çocıık yaralaıulı meıhur d6rt yqında met.met'· llOllJ'a Bahrı.eflt turnesini yaf>l!lak gltmitlerdlr. B d 
f 

\Dere Suriyeye gidecektir. D:t.n ıabah sokaktan aeçen Galatadan eılklata gi en ten dolayı çıkmi,tır. Birtnd M - " ı bil k 

b ( Moute Serveutl ) yi takiben devriye pollıleri ve bekcl mez- 1754 numra ı otomu ; 
0 

-
ha kapandı. Şimdi .tkiad ıaf a ( Stclla polarlı) Norvec yatlla kAr dükkanın kepeklerinden biri- mlıyoocu Emin efendinin 4 Beyo"lu ikinci ceza mahkeme- k u d k k L m 

• 250 eenebi ıeyyahı ve l&zali nin açık ve pencereıtnden bir Y•ıın a f ızı emana çarp ıı, •inde baılamıı br • K&zam bey hl k l 1 

23 Niıanda da (Olandi) seyyah ip aarktı~mı g)rmüıler, derhal te 1 e 1 ıureette yara anmeıına ilk celıede ldcltaaRM serdederek 15 JA- t ver· ıebeblyet vermittlr. meılekl meıelenln ettl>ba oda· Vlfpuru 400 oeyyahla lımanımıza polıı merkezine ma u~a Yilzllnden yaraıı olan Leman f L t -Jeceklerd!r. 1 ~ l dl 
11nda halledlleceflnl, """ •- mit er r. kız ifade-. aayrimukteclir bir 

L'- a. rO Şimdiye kadar 5000 kadaar Poliı müdüryeU 2 el ıube J e ıahll •-lenln me .... nıe • halde fran11z bastabaneslne yatı-y
et edlleeefhıt ıöyl-lı •e lı..an seyyah gelmlıtır. mGdür muavini Ata ve müte- f d 1 

Hilmt beyden on bin lira Ul'arı .._.. __ __ 
Sene nihayetine katlar 40000 L _ --.. m--···lar kaM kırılan rdmıf, töför Nurettin tevki . e 1 

maneTi talep etmlftlr- Muhake" ıeyyah gelecektir. ' dükk.Da .riderek mt.halllnde mittir. 
me 17 mayııa talik edtlmlfUr. Ceın(IJellerin tefl,i§i ketflyatta bulunmuılardır. 
BGtGn bakim mehafiUnüa .. lka- Eınaf ce~iyetle'rinin cemi- r Zabıtaca yapılan tahkikatta 
clar olduiu bu •e .. lenln ıayanı yetler müraklpllil tarafından ha\ifçten mezkiir dükkAna aıiril-
clllckat ıafbalar açacatı mubak- yakında ııkı bir aurette teftftfne dflfne dair bir emare buluna· 
kaktı 

karar verilmittir. mamııtır, 
r. k rd k KAzun bey, ı etlbba .>I Aivanı Sanapi kongresine giden/,er Yalnız hır11Z1D kaıayl ı ı -

Sigaradan ... 

azalartle fak.ülte. r~ı v~ laocala- yarın Ankarada aana,7f kon- tu llODl'a dükkana ait kalınca 
r1111 tabJt &6ale ... tiı'. ;~ n ı ar~I toi>Janacakbr. )Ju~an bir ipJft penc,er~ .. rluttifl aa- br. 
T 1 f d• kle • dolayı lıtanbul lıfcaret oduı '414'- -ve &p pencereden Ml&aia Cünıritkte hırsızlık 

e gra ıt.f: .. n mi\ralihı>ll Vehbi 8. le oanaxı ıark- bl halde bulunmuttıır. Evelkı 11ece Galata nhtımı 

Kadıkky&nde kumlukta Y orgl 
efendiye alt 5 numaralı evfn 
üıt kataada, ılgara atılmak ıu
rettle yangın çıkmıı, söndürül
müıtür. Evin ılgortalı olduiu 
anlaıılmıt, tahkikata batlanmıı-

bet ol k bırııxı murahhası Nazmi Nuri 8, K....ı.... ~bnaa ""raluın üzerinde gilmrük antlrepoıundan on aca • miktarı hakikla tayin edilmemff 
n bueün Ankaraya gide-celderdir. k d ld bir kumaı ıirkatl olmuı ve mü· 

Po&ta umum müd6rlii#ll ılm· ı...ı. 8000 hra a ar 0 uııu hım miktarda kumaı topları ça· diye kadar t,lıraf direkleri için Cinayet mi? 1 •rmın edilmektedır. 
yalnız dipleri , yakılmu aıa~lar 311\atl• liarçt yapıldıfına 
1aumaı ediyordu. Bu aibt direkler Ynlı lcöyiinde bir cesr.t ' daır btr emare elde cdılmemtıtır. 
dayanıklı oiıAadıiından Berlinll bulundtı Hınız ya gündiizden içeri 
profoaör " Frederlk • ın keıfettl- Hadımkoy kazasına merbut girip aaklandıfı ve yahut ya-
"i • enjekte , uıulüne tabi tut· bancı olmayan biri tarafından 
• Yala köyünde evelki aün bir ce- ld " 
turmafa kar~ vermtıt~. Müdü- dükkindan içeri soku u.u zan j 
...-r. f .. ı ıet bulunmuıtur. Cetecltn ktme ed v_ bulundufu rl>."et bu huıw için pro esor e edıbnet.t lr. ...- 1 

mqhaherede buluumaktadır' ı alt olduilu ve ne aumle öldüiii mahalde, aleti -ıı.•- ile lanl· 1 
Eojelf.te edileo direkler 18 henni anlaıılmamııtır · Bu-. un mıı, ve he rinde burgu ve iı-

ıene dayanmaktadırr N~düriyet bir cinayet olduğu zannedilmek- I karpele ile delik açılmıthr • Ki-

hnmııtır. 

Ruıumat müfettfıleri ve za
bıtaca ta akı kat yapılmıı anUre
ponun pencereıinde bir birdelik 
aörülmüı fıede, hınızlıfın dahH
den olduğu zan edilmektedir. 

150 lira çalnıış 
Şehtremlnlnde m~dreıe ıoka-

flnda madam Doleslln evine 

hırsız .ıirmtı 150 lira l'ümüı kademlr direkler yerine 4e alaa\ıki teaır. Kaza Jandarına kumand~nı aanıa yanında kasa kırnulya aft beton di
rek ikame edecektir. 1

1 
allt ve edttvat ve ıair eıya bu-~" ~· 1 dGn vaka mahaline gitmiı ve J , l d . Ekmek uc~aa. i t _t!!!!a~h~k~ık~a~t~a!!l!v~a!i!!z~'ly~e!!!t~e;!itm~i·~U~r~·~~ ı =~.·UD~:r Kkaa:a ki~ea.::·.:n~ 1 Ronuıuya kili.~es' .'/llll,fjlllm-

tık ve ıalr eıya çalmıttlr. 

., ~ ._. IJI T p J da 102 kisi ijtdii 13 kurıl:§tan fazlayı Sf!-lınak , .1!t/ii 1 mıttu. Bllkreı, 19 ( A.A) 

• yaşaktm . Hint te zu m 1 ~ KrdıtUlayıhğm soım ! ı Cateati klliıeılnde çıkan yan-
... llafta ' elmıek ~atliinna gale•van büyüvor DGn kabaaayılık ~Dnden gın netıceıı olarak 102 kı1ının ı.l>tt ..ı.. ı.-,ı,,._ dlioıŞ.iıN, 'J' ._,. . bti- cei'h •aka11 olmuı, 1 ııenç ! telef•• 16 kimsenin de alır •u· 

-ııııı1e ..,,....__ lı idat" LondJra, 20 ( A. "-) •fır aurette )'aralanmııtır. j rette yaralanmıı oldukları bildi· ftatl..ı. .;:;....-...ı_ ~ıör:illea tene.mile IQ,. Hındlltan' da pleyan aGnden Vkka fU ıuretle olmuıtur : Ôl 1 b 
asmus • """ne artmakfadır.Kalkfttaya Çıva- b 1 rt1or. en erin üyük bir kııımı -- elmaeftaJdJcieaı•ı ı:t3 Kqtaf ... Fatihte Çarıambada ber er ı 

-

1

_ L.., .... _ mecuıile' r#' litr ıilah depoıuna ve • k d oturan ball ankaz altında bulunmakta-aami W~1111ı• a•ına a - · .. _u J , b.. f Gaff~r ile Un apaıuo a 1 

a:altUr. ı • ' u Feyzi muhtelif iıtikaıne er 
.um.ndufer l'dareılae ucum et- ti de dır. Bunlann hüvtyetlerini anla-

rtRJla punQeMı • • 1 er r. ı ' ' •ilrkltark•eJtkbirlerilae çarpmıı-.n~.,.. ~ ı.,o.ıı,,,.rinin mi ı di mak timdlye kadar mümkün 
:J:.J..ı., 1 

• • ' Stınla, 19 • • (A.A) ı d k olamamııtır. i . nıiinurıerı 1 h lar, L.Z. 7fizdeDı anlana a ayta 1 

, .. t.ill ı i > Hint umumi va 
111 ~ ali ara· .,.,... l çe Konıünistlerin arbedeleri Poı a umum m\ia4rlügu f m· .ı.. ftı.- ı ,..kmıı, lktwlde kama arını . ...ı. :r. ı 'd • ıaa korku ıal"~ ~• e y~ı· y• ı ı le n .. ı o (AA) "'Y• kaılar poıta paketıer n e r lı:erelıi bola• bcıfaza I" m 1 r· .... , 2 • . 

k\ln-na
1
1

1 kürıualu ıınıhlfiın lan •oul lcuıtlarm öııil!ıtı aı..ı. Btr takım komünlıtler bir .... __ . h 1 k dir. f ı l 
1 '-ı ..ı_d..,_. .. ir-'t ve içi• B-le'1e ma •as 

01118 
, feyzi kama ııe Gaf arl 11r- ta Y•ıı ııın tevkifine mani olmak 

......... -..., "mar~ 11 ...... 1-. 11•• ııne tıır ı,,;,.ı-- neır-ıtlr. ı..daıı, Gaffard.a feyziyi batının lıtemıılerdır. Bunun tlzerine çı· 

..... lq --~ iat'•ıla kMar Bu emirnamede hükiimet me- lltt ye-..aden yaralaauıtır ı Her kan arbedede bir Jandarma ne-
~erm\tu... n 

Vali be1J t1e Jd..a/;;P murlalına kendlterindeh ' f uphe iki Y.ralı moıe91 haıtaneaf ne 
V it --...... k r' edilen e1ha11, ' mahkeme kararı yatınlmıftır .... 

a l ........ M-+tdtta k 6•/) liraltk tütun din vtlayete ıel~ dum.t ,. 1,. olmakıazm tevkif ;ye lı.M>•etme u 

Jlyet W«im•llıı içtf•0n.. ra.a- i~ fe,.lealide Mlihlyeder ~erik Fatihte Macar kardeıler cad-

"* eblll&\r, Moıııı.w... ..... ,.,. ""4111•. • deıııı.de 1<.uru kahveci Mehmet 
leden ~_.,a S..eadq ,.._r._._ J Bardqli, 19 ( A,•) HacU efendinin dükkiDJnda 60 
avdet eden a-- k•ıatıv.,.ı ı '~. :Vıjalpıır. ııı.. bqraı:• llralık,tiitün ve çıkulata çalınmııtır. iL.. DID latikkliae litBlltlt. aelmlfl,k. 

I 

feri yaralanmııtır. 7 kiti tevkif 
olun1nuıtur. 

Vat· şova' da da 
Varıova, 20 (A.A) 

Zavülercte' de çıkan karıaıa
bklardan meı'ul tutulan 40 ko
münlıt tevkif edilmittfr .. 



Sahtte 4 

Tirikatai i§i ne halde 

Memleketimizde ıayanı dik
kat bir ıurette ghnclen güne 
terakki etmekte olan trikota)cı

hk haklı: anda mücmel bir fikir 
almak için ıehriml.ıin maruf bir 
trikotaj fabrlkatarOyle görüıtük. 
Bu zat diyor ki : 

- " Türktyamızda trlkotajcı
hk takriben on bet senelik bir 
bir maziye maliktir. Bu ıan'at 

aileler arasında el örgülerile baı
mıt sonra düz makınelere intlka
letmft ve timdi de " Yakar ,. 
makinaları taammüm etmlttlr. 
BugOn be kuvvet istıbsa11yyeıl 

fazla olan ve temiz ıff çıkaran 

" Raıel ,. matdnaları tıtlmal edi· 
liyor bu makinalann beheri bef'"' 
yüz itclye bedel olduiundan faz· 
la mal elde edtltyor. Şehrimizden 
imal edilen emtia Türldyenfn 
lhtlyacatına tema111en ktfa,et et
Ull rtbı eler bir mah,.ç temin 
edilirse harice ele mal ee•kMtle
btlir. . 

Bu ıan'at, Türkiyey~ 
menıucat Jtlerlnde fklnci dere- 1 

ceyi almaktadırr lr.ak, Suriye 
Filillin, lran •e Türkistan mah
rctç bulunacak olur• memlet 
ketimlze peek çok pua at•elM
lir. Yalnız kulla.ndıtımız malu
mei iptidalyeyi yani boralı ipUk
lerl Avrupadan getiriyoruz. Eğen 
bizde de "~rlqoı" k•yqnları 
yetlıUrtlfr •e b,.üyük sermayeydır 

f abrikaaçilırda tlrlkotajcılılita kul· 
fımız iplikler dahilde imal eat-

; t .. , 

le:>ek olursa blh11ecburf ye ha
dce verdiğimiz ytız binlerce 
lirama.z memleketimia: dahilinde 
kalır. Bize en bü1ük darbeyi 

-n1tan muawnele verftıt, oktorva 
ve aalredfr. 

Eğer bu cihetler ıslah 

edilecek oluna tüccar ıılerlnl 

teshil eder ve klrda o nlsbette 
fazla olur. Biz malımızı yüzde 

beı ki.r Jle aatmaıa razı iken 
verclııiz müteattit verıfJerden 

dolayl yüzde on beı veya ylrmlJe 

satmaga mecbur oluyorwıı, bu 
hesapla ahnan kann nı•fından 
f;;i;,ı hükO:metln hesabına geç
mektedir. 

Biz yalnız kar ile def il bazan 

zararına dahi mal satıyoruz, 

lakin ıtne aynı verıllerl ved~ 

rua. Birde memleketimizde ı.Bu
roclıerJ,. yani it lemedlik pek 

ehemmiyetli bir me•kt hi~malita

d&, Avrupadan gelen broderi 

eıya11na fazla gümrük resmi 

dahili iflf'mecllik himaye edilmtı 
olu.~ bu ıün Aurupanan biae 
aattıtı buroderllerln ltcllliı w.de 
kalinlı. 811 yGsd- harice çakan 

paraya acımamak kabil dqtldtr. 
Ef er bu cihet ıhJmaye tlrmezae 
eUııMsde bulunan tezpölanmız 
1t11Z kalacak ve bu yuz<Nft ha
yat1111 kazanae bir çok ameleler
deJjf.ts kalacVktll" 

Maliye vekili emir verdi 
[ Binnd 1ahifeden devam ] 

l'ARJN 

Matbuat 
Kogresidün 

toplandı 
ıVizanuıanıe tadil edildi 
Türk matbuat cemiyeti kon

gresının ilk celıeai, dün T6rk 
Ocağı binasında, cemiyet reisi 
Hakkı Tarik B. tarafından küıat 
edildi. Kongre reıaliif.ne, Cum
huriyet gazetesi muharrirlerinden 
Muharrem F eyzt, zabıt kltiplik
lerfne de Seba haddin, SelAmt 
1-et ve Halit Fahrt beyler inti
hap ecllldtler. Konrre relıl, yeni 
idare hey' eti tarafından hazır· 
lanan nlzamn•ınenın mClzakere· 
•ini teklif etti. 

Teklif kabul edtlerek, nlum· 
namenin mOzakereılne baılendı. 
Avrupa matbuat cemiyetleri nt· 
zamnamelerinden alınan bazı 
maddeler, ta dilen kabul edildi 
Yeni idare hey'ett intihabı da, 
6nümüzdekl ç.,tamba ,ona 
inikat edecek olan ikinci konıre 
celsesine bırakılarak lçthnaa 
nihayet yerildi. 

Kar yağıyor 
Londra, 20 ( A.A) 

ingilterenin her tarafına iu 
yatmaktadır. 

kiletlın zamanında er. ziyade 
merkez f le tahaklud, ve tahıll 
ıubelertnin ıılAhına hasrı ehem
miyet eylediğlm cihetle müdüri
yetlerden çıkan itlerin bana an
cak ehemmiyetlileri olmak Gzre 
yilzde beti geliyor idi. 

Dllerleri aallhtyyetlerl da· 
hlllnde olarak, birinci derecede 
mOdürler ve lktncl derecede (ya
ni mühimce olanlar) bana mu~ 

avtn makamında olarak vazife· 
•ine tlaveten yardım ettfmlffm 
mftlltlrlerden bir zat tarafından 
çıkanhyordu. Binaen ale,.. tek
mil "1altrJ kı7ınet tılerl gibi bu 
takdtrl ıymet ltfDfn de mAluma· 
tim olmadan 1wılmıa11 lbıvvetle 
muhtemel idi. 

- Fakat dün defterdarlıkta
ki tahkilCatımd& bu muam-etey1 
pek lll hatırladım· Yanı takClı;ı 
kıymet 1aUa111eletıl benim def· 

Bu izahatı verdikten ve ı~dl- ı Umfzde teıcll ettirilmemlt 0 .._. 

mOzun Remzi beyle teallullu zl- iu cav.abını bu cihetin tabldklna 
hab1nı bertaryf ettikten ıonra bu 

1 
memur ettlfim müdiirü atdUUD ,..1 

meıeleala kendi zamanlarındeki 1 Ur.maine istinaden ve al•kadar:la- 1 
ıaf aha tına dair l<emd beyin aönder ra T:ilünler ,UkeUn malı be bunun • terdarlık TekileUın zamaaan.da 
dili Vt"laika müstenit olduaunu mahkeme kararlle lapatı iham yapbnlmıt v• v•ra•t "-attı 

dermeyan eyledlil izahatı neıredt- oldufu c.eYabı Yerilmek üzere kanununun emreyle~t fera.tt 
yoruz. Remzi beyin göndedl~i bu kule kapı tahakkuk memuriutu- dairesinde yani ticaret odaun-
veıaikın bir k11mmı da yarın ki JWD 28 MaJıt 1927 tarihli Is~ <lan bir ıene müddetle milntahap 
nüıhamızda dercedeceğiz. sanna c:eTaben ı 8 temm• li2'7 olarak ve yalmz tütünlerin delil 

t ı bilumnm müntakil malların tak-
R emzi R. iu vnn/ltii izalull tuthia.te Hennan sptrerın ••f• ~ v diri k .ymet muaınelelerlle ltUıal 

S b k · d f d k ı B tından dolayı vereıesine 1..ttkal .... 1 A...., a ı eter ar ve l l . -..ek Os•• te~kkw ~laey:'-
1 j tl i h ede" emvaliwn Taraaet v.eraıle· mese ey fU ıure e za etme- -:r ete Herman İıplrer tlcarethane-

ktedlr: çin~ tahakkuk ettirilerek ic:mal itııibl OQDlmfae kl#Wt;~ 
1 - Herman İspirer alaka- borcbrosunun hemen ı.~ kıs- lüaumuau dtter takdiri kıymet 

~ d mına ilaaı e ... ~-• ver.en ve bu b darlarının tOtOn mtllıar 1 aresln- I -..-....- muameleleri eJbf eDJm •alu-
de Herman hpt rer namına mu- suretle nlhlsar idareıf nde yalnız ınallma hacet ıprillmeden dv

Herman ıpf rer namına mukay-
kayyet tüUbtlerln yalnız Hıerman terd 1 k d it oldufq m\Wiirty t yet tütünleri tirkettn dex..ı Her- 1 ar 1 a a e 
lsplrerln ..1..-x•• avtupa.J- aktet· •• t blt1' tmi -e bu hey'ett 

._,.u ua man İıpfrerfn malı addeden tie- e • e 1 " e 
tikleri bir tirket m~v~e~ ~- kanuni salahiyet ve meıullyett 
cibinc!J Hermaq lıplrer ve türe- nim. altında tütünlere kıymet ta\-
kasından mnrekkep bir ~lrkeUn 2 - BU tOtOBlertn takdiri aır etmff. Fakat billhara 11 
olduiu ve binaenaleyh veraset k.,..et m ..... l... dolayt1tie buna intikal ettlrildlfl zaman 
vergilinin yalnız Herman fıplrer pzet.emon ,JaZU1..i1&1 ~ tien zfrde1d vesatkde glSrecelliiti 
htıeeef üzerlnMn ahnmuı lazım- , ~ DU11Nralı fakraıile ......... "~tle bu heyetta talıdtr •ttlft 
ıeldigi [yolundaki ıtldialart kar- imaen tevcih eltili taarrma kıymetleri muvafıkl .-..Y•elt 
1111n~ ve Defterdanık muhake- kaadar iunbuldald tltilllierln lbuq ••• tedabJd lluhu ~~ 
111&t 1116diriyetiei1L ( bı ....... .,a• kı,met takdtri. ...... • .._..a tlal. 
nl Deflerdar~k vekileh:w•n tCJD• "'im defterdarlık v.eklleUm Bunu iyi aalemanız l~in e•-
ra &lıftılln llMllakem~ WArına zaıua.nuada y~ilil~ını hatırı.· vela ait olduiu müdf riyet tara-
nazaran nıuhık olduiu anJ.aıı~) mıyordum. Çünkü u.-.dan ~ fından 14 eyini 1927 tarihinde 
mütalaasına \raamen ve ıırf tü- sene g~çmif idi. yazılıp ~efterdar muarinltft Ya 
tüolerln lnhlaar ldareılnde yal- Bundan baıka Defterdarlıkta :dfeelnt '8 ıfa etttflnl ztitreyledl· 
mz Herman ltptrer namına mu- bet alh ıube müdDrlyetlerlnden ifm zat tarafından "takdim,, 
kanet olma1tna ve huıula1t baı- Çıf<a.n itlerin fier gilD ytızlerce ı,.rettle ı 8 eylet t 927 tarihinde 
ka öyle bir tlrketln H11111t ..._,.. .loıtii liallade peli çek o.._.. kna f6Bdertlen milı•ecltienfn 
bince o Yalrte 'kadar memletre-- • ._.. .. •• ....... belitm ~ suretini zire dere ediyoram: 

an 

21 NltaD -
Ticaret odası tücCarındır! 
BugllnkiJ oda tacirlerimizi ve milli 

ticaretimizi temsil edemez 
Geçen günkü nüshamızda ti

caret c daıı muamelltının bo
znkluiundan ve oda idareıl ile 
oda mecllal arasındaki lhttlAf· 
tan bahıetmltUk. Oda mec:Jblle 
oda iclareaini bir ~kül halinde 
miUalea eden ve o ~kilde ka
bul etmek :r.arureUat biı eden 
ticaret mala.fillnclıı- bu teıekkül· 
d.n kendilerine bir fatde ıeba~ 
yecellai btldilded için oda U. 
oı.n aWualuuu oldukça zatflet
mtılenlir. Dart ıımf üzerine tak
.._ edlJen tüccar, komt.,'oncu 
ve aair meialelı •• ıan' at erba· 
bı... iMr zamanlar ..ve aev• 
•erdikleri oda aidatının bu ıWı 
temamileı bir <»reme gibi telik· 
ki etmektetilrler. Hatta bıanlaft 

dan miMm bir. kı ... da kendll~ 
d için milfit olmıyan buat91ek
liiile uhmetlbıce para •ermek
teme icraJ'A kadu ıttme1t, bu• 
nun afu bir cereme: oldufunu 
iabat etmek için prenıiplerlne 
daha UJ8U8 bulmaktadırlar. 
Oda mecliıhua Mllhiyelta~ u
vaüan t.,.ekkül et1necUil, ti

caret erbabıaı tem.il memleke
tin illti .. diJat ve Uc&r.tialn 1 n
kifaf ve tellltl bulaaunda fikir 
be1aa edıeceli mevkide bulun· 
madıiı temumrle bir kanaat 
hali• aelm*". 

Öteclenberl ticaret mehaftlla
de bayek Mr itibar eabttit olaa 
mahım bir •t deln kendllityle 
görGıen bir arkadaıımıza ı.u bu
- llakk * ıun'-ft a+•-...tır. 

- 'filceann ve nn'at erbabı-
nın niçin Hcaretı odaılyle a!Aıka· 

iar. ~; Dl fi be
nimıemedilderfnl ıoruyOP9unuz? 

Bir ~UiD tlur ~· ma
hallin ticaret ve lktfsadlyattnda 
bayGIC: bir rol oynıyan, tllccarın 
menfaatinı ve memleketin ikti· 
sadlyatının teillılnl d6f0nen bir 
teıeklttUdOr. Bu tetelilc:Ol yalnız 

Ulccann malıdır. Halbuki meclt· 
siyle hücnmlerlyte komisyonla· 
riyle beraber bir kül ha-
linde ff ade ettlifmiz btztm 
ticaret oC:lası memlelletln Ucaııet 

ve iktiıadlyatının tealtü huauıun
da naııl b'lr rol oynamııhr ? Bu 
huıusb rCla ne vakit makul bir 
karar •ermlt le bu karar bir 
mqtalla lialinde kabul edilmfıtlr! 

I~~· uıı Hmfni 
ve karariyle tüccarın menfaatının 
memlekethı tktisadl yilkself ılnde 
amil olmuıtur. Gene alınacak 

b'UiiD '9dbas. M IQll\.ul ~aria
na Wmılljtndea:.ır-.. nı beile?
tltihı: lı oda wlüi llatııiıll tiıua· 
,.. ...o.t reylle ae,."Wdl ·~ 
mtıplr? B~ ... ili• ip.de 
~ IWıi ioiiıl~ ulaial. ar-e 
hiçbirisi ~ t(iccarı temıll ed...-. 
mektecllr. Hiç birisi e.lalliyetle 
memleketlnt tk~IJatı hakkın
da ftklr her.an edecek ınevklde 
deilld~. 1 

S.l>Ut ·wnatı 'Wllnkı~ 
Bı*ı .. IJelllt ............. 

nında jeKr111 bir •lıewt Wlltı
ı...,. lti~CI oh:hriu lll11••••1: 
•e serbeıt ~ıntıka lellit için 
ortaya •ır ftktr atıhiutllr. 

O «MrttıMn ıtmdiye .Jmadar 
dirt Mile lllÇti, H.i dkt .... 
••• .. ... t ......... t.id•ll .. 
Mtahtl111i11Hta8tl9 rapeitar ı.,. 
bildi. M•tellt 1116lillı,_lar eac• 
..._ler tefktl ....at. 

B1111trtae •htltillk tapoııl&t 

kararlar verildi. Bunların hanıi; 
si mevkii tetbike konula bildi· 
Bunların hangisi muta olabilecek 
kabiliyettedir. Halbuki yanı ~· 
ıımızda bulunan ve daha 100 

senelik bir maziye malik buluır 
mıyan Balkan devletleri arala
randa yaptıkları müıterek bir 
toplanmada Selaniğfn ıerbeıt 
liman ittihazını ve PolonyaY• 
kadar imtidat edecek bir deoıir 
yolu fntaıını karar altına aldılar• 
Yarın öbür gün bu kararlar tal· 
Sik meTkUne konulduktan ıonr• 

siz geliniz de lstanbulda ıerbeıt 
mmtaka tesiıediniz de lıtanbulLI 
bir ticaret merkezi haline geti· 
rJnJz. Bu mümkin olacak p1I! 

Bu mecliıin ıimdiye kadar 111111· 

takayı Okmeydanında yapuıai• 
karar ve rmediğlne ıükretmeU· 
yiz. 

İktisadi prolJrant me.ı;etesi 
Sonra lku •at vekaleti me111· 

leket iktlıadiyatı ~ için bir pror 
ram yaptı. Ticaret odu111ıll 
bu program da bir hiaaei iıttralı1 

1 
varmıd1r ? . Gerçi İktisat. vekaleti 
odanın noktai nazarını sormadı, 
VekAlet odaaı böyle bir. ıe1 
ıoruldufu takdirde meclisin geo' 
komisyonlar teıkil edeceğini .,, 

bu L.omisyonlardan karar aloı•lı 
• için ıeneler geçeceğini la~dl 

aeldl&ini bildlii icin sormadı• 
Eaaıen "ekiletde selahlyetle ti>' 
söyleyecek kimae kalmadıi.&P' 
bildlııi lçha ve oda mecliıl111 

reatt me•klde görmediğindeO 

bugün bütün ıelihiyetleri keocll 
eline al1D,11tır. 

o wecedekl meıli herhaı ... 
ecnebi bir ticaret odasına, ıeıt' 
her baqi bir sebepten dola1' 
bu teıkkiir etmek, yahut ce'fld 
vermek lizım geldiği vakit u~· 
ret oduı bunu ancak ya barfci1' 
••kileli yahut lktıtat vekited 
vasıtalfle yapabilir. 

BGtün bu lzahatımdan anlat'' 
hyor [ki ticaret oclaıı tüccarıf 

lhttyacatını dütünen bir te,elc' 
kol olmaktan ziyade bir hükil' 
met mfte11eıesi lktııat vekl)ed' 
nfnln lıtanbuldakt datreıldlr, sı· 
naenaleyh bu takdirde ya lıtall' 
bul mıntıka ticaret müdüriyed 
yabU ticaret fazladır. 
~~!!!!!!!!!!'!:!!!~~~~~ 

Mit ı B6yük pederim Ün)',ıı 
hacl Ali oğlu Mustafa ef eo'1' 
namına mukayy4t 6ç kıt'a er~ 
tapı ıenedlni zayi ettim. Bul~ 
Anadolu Ajanıı telıtz telfP' 
memuru Hakkı beye teıllnı ,t 
m11I rica ohmur. 

"YARIN,,IN l'AKV!Mi 
Nisan 

PAZARTESi senet 

21 Hicri,. 
ıaao sa~ 

Namaz vakıtlaN 
Alafranıa 

s. d. 
Giineı 5,12 
Ôyle 12,13 
lktndl 

3,22 

Zilkade 

22 

Alatur:.• d· 

Güneı 1 O, ı '1 
Oyle 5,19 

lltndl 9,06 
.Akıam ı2,00 
Yatsı t ,39 

imsak 8 r !1..-
KalllD 

165 
• _ p;:;;a 
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İktisadi -d~rdinliZ 
Milli 
sonra 

f 

T- k tfd ur lyeaıiz ziraat memleke-
ir di f 1 lt yorUZ; akat ziraat tllem-

t eti olmak kif l değil züa ra 
llıeını k d ' Ek e eli e olmak lazımdır. 

ineği, ilmi ıurette topraktan 
ltlah ı 1 l •u o mayı bi lmedlkten ıonra 
l°l>ratın tabu kabiliyeti neye 

"'''· ~b İtalya bize 12 00, 000 liralık 
bı ul>at beti.eli olarak Amerlk 

1 

70ıde~ 1 milyon lira, Bulgariıtan 
it O bıti lira, Romanya 600 hin 
ra atı or. Marailya bize Ada 

Paıa. d rın an ziyade patateı aatı-

Yor. İıÜhla~ ettf"imiz toz tekerin 
Yii d ıs ı e ellialni Ruıya, yüzde otu-
ıun 

8 
u Romanya, yüde onunu da 

ulga,rfıtan, miltebaki yüzde 
onu ~ • 

nu da Macaristan vwlyor. 
b Küp tekerlerin yüzde yirmi 
tfinlde Romanya verir. 

leb Bırı birine irtibatli az garü
li Hen bu 1 mallardan çıkan ne

Çe V~ibtir. Neye muhtaç oldu
lUıntazu 1ve yer yüzünde muhte
re.rn 
1 

ve ~evamlı bir mevkımız 
: lllak için ne yapmamız lazım 

l 
tldiiJnı anlamak kolaydır . Mtl
ttl 

011 
er araa•nda iktiıadi hekem-

d Ya IDÜcadeleıl olanca tiddetile 
'"anı ediypr. Bu zamanda Pi
~Qı dö Biımarkın dediği gibi bir 

at UyUJl\&k ölmek demektir. 
llılllDüoyanıD en ıenaylkln bir 

et ve devleti olan Franaa
~lQ • 
oiı.ı son z.a.ıanlarda Baıveklli 
ol YI \tln yukarıda aöylemlf 
l~~~J'Jın/Hf!rrlot" nun 1920 de 
Qı~~~t üeıerMıe neırettiği yarat
lll- i Cttter;, atlı ve aoDderecede 

u ht~ bir IJttabını insan gözden 
teçırtn .\ta ce • v~ koca Frauıanın 
__ ıelq - aakıon ve Alaman 
-uc h d . .da a e el iktiıa.diyeal karııaın-
lela ~aka da.r telaıettlğlni ve bu 
D-

1 na.kadar haklı olduiunu 
,.orGn b 
li.ı ce izim ne yapmamız 

llJl aeldtğt anlatılır. 
ll- lierrtot.nun kitabı evllyayi 
-ul'\l 

lll«it~f ırıuı.un, muallimlerlmlzln 
lerıllll ~kktrlerimlzin, münevver
\>lt ıırı, bilcümle vatanperver 
düı illl~aılarımızın ellerinden 
tır ~eıneıl lazım gelen bir kltap-

ha~ıa ~~·~: okunmadıkça, bil
letl Y harpten ıonra' dev-

erin Ve ınill 
lbnb aele etin taktbetmelerl 

n Yent y ıı 
lerln eheın-• 0 arın ve uıul-

"-•Yett il k l olunamaz. Jı ı e takdir. 
~ • ' 1 .. tt 1 1 

t •1• :ısJiuır• id 
Fatih Sulha ÜOCÜttJ.lru.., ı( 
kuktan: nc4 M 

Bayezttte Fuadpafa caac!el 
ılnde 64 numaralı hanede m~
ktm Emine Nactye namı difer 
Meliha hanım niftnketif 1nofja\ 
~e Nenc;p&t haıtalıfına mübtell11 t: f'\'AfJJ• A k t• 1 
olduğundan ve kendlılde veıayet f!ııf11'1.Dt1Lor • u ıe 
altına armmaia aruftfa"-t ~,, '(Qbılt;w114lltıhalttahkllM bıürwha111 
ledlflnden arzuılle muinalleylıa- ' lC a1'ı;ı1'arekçi fınnı ııraıındaN.3 
ya zevci mehmet Fahri beyin 91 ....J.La, r •n ____ , _ ___ , _ _... 

nisan sao tarıhınde hacrııe va•i jtlgktpr Taşçıya 
tayin edidJil alaka.daranın. ~- t7-Alf~jQh~tfa;l~laıı ·IDütıJM.aıııı 
lumu olmak üzere Jlb olunur. Emi!Jilı\iJ (~mir sokağında 'Nö. 4 ---
1so0Metre m~r.a'biiı kereste 

Tütün lnhisarl'u vrTiuffi'"MoooRLocoNoEN = 

.. rr ( h-.f Ü \ ıth r uorı l'' t 

1 
Samıun fabrikas .. t~IJ\ M\l~'t~r nıiibayaa edı e~eli 

iliD edil~ (1500) •etre •ürabbaa ka...tealn ihale tarıh olarak 
pıterilea 2a/M9aO tuibl 2~9.!80c.._.._. ıaat 10,30 a temdit 
edihal"Ur. f di n bmıa 

•(Tf 

I 

~Jfe 6 

PERTEV 
KGL~ONY A 

SULARI 

lfOa l •• Haşarat• muzahrafat arasın 
da tekessür ederler, pislik
ten hoşlanırlar, naklettikle
ri mikropları yemelderlnlze 
sirayet ettlrir:ler'. Onlar sltl 
öldürmeden evel siz onları 
öldürünüz ve bunun lçın 
Flit 1 istimal ediniz. 

Olüm 
uu Jı.abercileri 
hı ' 1 

~h.111 nr l ' Fiil sinek, sivri sinek, pire, 
güve, karınca, hanıam bö
ceK-i. tahta kurusu ve em
sali haşaratı itlaf ve yum
urtalarını kat'iyen imha e
der. Tehlikesizdir Ye katı
yen leke yapmaz. 

,ıd l ., • 
,. 

Flit 1 haşarat öldüren dlger 
mayii erle karıştırmayınız. 
Sarı teneke - siyah kuşağa 
dikkat ediniz. 

" 
1 

;JJaha ,çabuk _6ldürür 
ı --umumı Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI lstanbul - Galata Voyvoda Han 

d·:eE\'üK TAYY ~RE 
ıtr.t" . • . PİYANGOSU 

"NCİ TERTİP 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MA YlS 1930 , } 

l'ftndeler; VtlAyet, Şehremaneti, Defterdarlık, 11, Ztraat ve 
Oımanlı bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

l 11 

Büyük ikramiye 

-~::~1A45,000 ) liradrr 
-. ı , illıer ıkefi4ed• çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Em'r:ıiyet Sandığı müdürlüğünden: 
/Çteaa H. Alp 'le Mehmet Cflaıln 8. lertu ( 19524 ) ikraz num-

rahC ei..;it *nedi mucibince Emniyet Sandıfından istikraz eyledikleri 
iNlil~ makal;llJnde Sandık namına merhun bulunan Beyoğlunda 
htfkaıt• Mklncl k111m mahalleılnde kır ıokafında eıkl 3-3 mükerrer 
.,,eni •-t itunralı ve 288 arıın araa iizertnde mebni altı kattan 
llttlreıt ~dJ öda, 6ç •ofl, bir ıalon, bir mutfak, bir haman, 432 
M'tın l.Adiç~':. .e 'illüftemlllb salreyi havi bir hanenin tamamı vadeıi 
llftUMırida ıhm;:ua ftrllmemesınden ~olayı ıatılıla çıkarılarak onüç 

bt9J\iNl.-el ile m61terltl namına kat i karan çekilmit iken bu kere 
,.-. --1M'~ ile ıbaıka bir müıterl çıkarak müzayede bedelini 
( 14300) liraya lhllf eylemlı olmaıı clhettle mezkur hanenin 
~~tı.taAlıd.4 miadif önmüzdekl cu1narteıl günü tekrar aon 
llHMP~tHJ-nılqMI ve muamelesinin ikmali mukarrer bulµnduğwı
~ a..liP. ol~nl•r•n ıneakü ıünde nihayet saat onbeıe kadar Sandık 
ıwelincle h_a,ar bulunmaları lüznmu llln olunur. 
t 

bnı ılr •DE'Vl'.E~ DEMİRYOLLAR~!!;,AN°'ı _..) 

nı~~~~~i;ı:z:far. ,,evcut palanga ,palanga makarası, 17 ton kadar 

~\ın JeJ Afrah. r tekerleği ve muhtelif madeni malzeme ile 

~f~ ~4Y :\lı~elif tarihlerde müzayedeye çıkarıldığı halde 

wıl~J'M ..a~me ve eıyaoın 26/4/30 tarUılne müıadif Cumar-

-~,4196 ~iı müzayede '1e ıatdacalı tlln olunur. 
1 ı~h: u -
l •• ,

1 
Meıul Müdir : Süleyman Tevfik 
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E llllli yet Sandığı Emlak od.~::~:=: .•.. "-'' t !~:~ 
Saldle 6 

11 d • arıın &!"!f Clzertnde ahtap bir katta bir mut-

m llzaye esi &lıc iU- t.tumba ve okun arfD ~_feyLJıavl 
bir hanenin taaıia\ili. lib,aGıa., 

k 1 114~ t4iJj Eren ~de ~~l1• elf~ SUfdl,e Kat'i arar i anı .~nıH TutıiAIU Haiıİdlefendl ookatınCla 
Miizayede Merhunatın clıM ve nev'i 8erçlunun lıml ielld \ ,18 mflkerrer 18 ~ı';~ v~· 16, 

30 _.aaralı yGz otuz üç arım ana \lzerlnde 
bedeli L. ile mevki ve müıtemilitı INlı katı a•p . bir ht't liirktr olm-" 611ete 
Muhammen ikraz 

iki~ yedi oda~· •fa ~w Çfllı •r•N ve 
KıymeU L. No. , .. , •• ııocJ.. aekaen artın arta Gzerinde duvar 

250 580 114 Balat'ta HamamımuhllUn mahaDeımde Tam- ~ 
tAIJ'df" pir katta iki oda bir mutfak ve dok-buracı ıekağında eıkl 19 mükerrer ve yeni k 
aa dirt ~IJID ana hertn<le ah'tllp hır atta 

8l numarala altmıt altı •tın aru ilnerlade ~ oda b4r d~~ ve bk ~q~ bJ.~ lık,i y~ 
" klglr 6ç buçuk katta dört oda 6ç ıofa bir yarwı ü~ artın bahçeyi havi bir haneni ta-

mutfak ve on arıın aralığı havi bır hanenin mamı. , Mehmet ~ Efendi 
mııf hiııeal. Mehmet Halit B. 610 2658 1857 Beyolfun~ RMlkiründe ıTaMMla ••fıeda eıkt 

4280 20000 139 Beılktaı'ta teıviklye mahallesinde Sahaf Mu- 44 ye ?e1'1 173 1MUDaııek.._n &rtlD ara iise-
hittlu (Hacı Emin) Ef. ıokaiında eıkt 8 müker- rinde ırı•ıtr ~ Mta ~edi .ada bm afak aofa 
rer Ye y.eoi 16,18,20, numaralı bir buçuk kab biri Jfak olmalc ür&ere 6W. ••~ak IHr .fak 
klair 'iki katı ahıap olmak Qzre üç buçuk ntre htt JdW ''f'll~~ Mır~ -. IQZ 

katta iki yüz ıekıen bet arıın ana Cberlnde otai - alt'1 ~ÇQI lıaııı& INr ~tn '•m•m•. 
birinci kati beı od. bir küçük ıofa tldnd katta 1 Sabiha H. 
altı oda bir aalon a~ _katta keza altı oda ısff 44St§ !988 O••wlial Q,,Jaurlaun~U .,~u.ın~e 
bir ealon ve her kad..U. apartman uıulGnde !J~kk,.. ~Yl..., e ~ 2 ~e YfWI 2-2 

ayrı ayrı birer claıre teldtndec:IAr Ye her daire· 1"1 .Munar~b J,lz ~ arı11Q t ~'ff* ~&~riade 
ıiade bireroutfat birer hamanı. ve ucak haYa llliPltr~ Matla d~ ~ b\ıj ıq(a bw m~f~ 
ve elelttlrlk te1i1aboı ve bin artın bahçeyi ilr çbHlıato aym ~~ 4itmda ffÇ dGklc~p• J.i~I 
ba'fl bir konafın tamamı. Fatma Saniye H. ' -e aifl1'i bahçnl ba~ Jflr hw.tn •rmenaı. 

226 8j5 349 S&matyada Sancaktar Hayrettin mahalleılnde A)'fe H. 
Samatya caddutnde eakl 178 ve yeni 202 156 5709 Oeldliıiar'da ~ca H~~tun ~lleıinde 
DWDara)ı altmıı bet arıın arsa 6zerlnde ahtap ........ 10ljpi~• ~ l 41 ve .ıeni 34 
iki katta aıma katındaki oda ile d6rt oda bir numuala ylz e"t -.ltı &llJll t.tladaa lbAr•t 
aofa biri kömürl6k olarak müstamel bir oda •lal' NliD ~ waa•JmQ 1f !WD" · •1.te 
11191'1Der tatlık ve bir ocak difer ufak bir ı...t .. HaUçe Faika ve Fehime Hapunlarla 
t.,a.k tulumbalı kuynyu havi tamire mOhtaç ..... lm:Jılmıdull B. 

ıaae 6167 9'16 üuktr'Oıule Sihrayıcedttte ICayııdafı ıöka-
Ltr hanenin tamamı. Mm. Aaabl ..... harita 1 meA1fuae- etlH 65,65 ve yeni 

lj 17 6000 686 Beyoğlu'nda Hüıeyinağa mahall .. tnde Altun M.ı9,. l~, DDm*Nla !tlü ,nz ....._, MklE al'flb 
... kal ıolJ.aianda .. ld 82 ve J'eDe 38 numarah ~ ~nde abfap lltr liatta clart eda bir 
-'-en bet arım ar,. berinde kaıtr maa w ~· .Ut alla -.ın .._ herhlde 4ar mutfak 
Wrull\ b .. katta aeldz oda d6rt aofa bir Ye b.-•m ............. dGMim lf yaz 
.ıu.ça \ a.... •ermer antre bir k&ailrlak bir ..... Jedl •rtlll tiiliÇ9yi havi btr k&fitbı 
kuy11 bir çini mutfak bir earnıç bar kurnab ., ... .,.,.,, 'tfJw ~ ~· Fat8'& H. 
ha;Am 11e Jirnıljedl arıın bab~ laa.t bir , 50 ıeı5 \1419 McwfMr'da Ortaçepne ~kaiinda eıkı 7 Ye yeni 
hanenin tamamı. Fatlıaa Habde H. 9 ~J•h 7Gz 7tnat bet anı .. ana ~rinde 

215 1115 650 Haak6y'cl. Hahaoilwa'da turfuCU ••hallellade -.. lld bu~ latta kth oda &rt iöfa bir 
eakl kumbarahane ve yeni Fabrika ao"41ında alutf~ bfr kuyu bir toprak methal ve yiız 
ealrt ı 81 •lkerrer Ye yent 8 .... t _. elli Mf arıın tiahçeyt lia vı bJ• hanenin 

ı JÜZ;T~ ar,.ı ana ~ ~ura- ıa.amı. Melııiaet Talit B. Hasibe ve Naciye 
da ~il l>eı od i ıdfa r f ~k bir B. lar 

ç bit:k u b~tt.k OD bet arııa tOI 400 14829 ~ı'ta El<ıpek~laıı lia&h&ll~ıtade Çukur 
aıth_. hu~b ~a{lenjq lamamı ,,_...~~yeni ıp numar~h ae~ıeq a,r-

.. . 1' ff•Y--llof, Ştmavon, Mahl -im UM jl&erinde ahtap iki ka"'- d6rt ~ 
105 i88 899 Avratpazarın'da Camba~7e maballeaiode eski biı tola btr mutfak •e yirmi dört artın bah-

•e 1eni ~J-rıbakkal •~lında etmd Ye yeni ti ..,e YI bir ~--*aman*. Aliımat Ye 
Mara~ 9fll.en il~ •ıın iaa Gzerlnde ahf&ll Mahmut Efendilerle Mbfba H. 
da \atta üç oda bir ıandık oda11 ufak bir ao- IMO ıaıt 16570 Be,oilun'da Ppplll -.ıı._ıı.ındıe Elaaa daiı 
fa mehner taıblC bir kuyu titE kdmlrlilk bir cad••ncle ea.lfA sa.85, • r~ 121,123,1~5 
mutfafı ve yfrml bet arıın hertnde bltGncle n-.rab Clç ~~Ilı Nff ar~ araa Qze~ 
~~,_,pli duapJJ hawt taaatre muhtae klrstr bir k&J:ta ~rlı pluldu-.kMr~ ~-
bir hanenin tamamı. ....._ t.naamı,. ~ ~ 

1 Si MI ~ 1 U Halköy' do- Sallke' le Mahmut ala IDahaU. Mahrrw , 
ıın•e eıkl Kala•ecilıelet ve Jflld K .. -... 111 1146 ıı•'roı ...... ıaaJlye,'p. lhllıf-.ri ~il.MI.le 
prda eakt 17 ve yeni 14 numaralı •obana~ ~paiye ffM.•"lliJF eı~i ..(J2 ve Jenl 56 
ııa ana IA•lMe rarun kata W•ıtr 4tlerı... munaralı altmıı ~!~ arııo arsa berinde kir-

b lmak lıı iP ip 'atta ve k~k ~l~ arptf' bahçeyi havi 
a ... 

0 
üan ö.- elin• ~ ı• lilr dnkRlnın tamamı. Ziya Bey 
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