
Lisanımızda <<Suc , 

başlayanındır,, me-
seli meşhurdur. 

Her lisan da. da 
misli olan bu me

sele pek doğrudur. 
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Mevkuf genÇ muharririmiz Şemsettin B. de dün .~abah~~adi 
mücriır.ler gibi kelepçe vurularak istintaka sevkedildi ! 
Sıhhıye vekaletinin de dün tahrik ettiği dava ile aleyhimizde ki davalar 17 oldu .. 

Z";;;;q • 

--- Arif Oruç beyin bir makalesi_,: Mevkuf muharririmiz 
............. İIİİll ........................... ımm ................ ... 

Ya4up Kadri beyin göstermek istediği acı hakikat 
nedir ? tecrübe ile geçirecek vaktimiz varmıdır ? 

Dün yine bir reflkıauzda 
(1.11\aıılmıyan noktalar) serle
•lıalı altı üatünü tutmaz bir 
ıllıa.k1.le çıktı. Gaf illetine öte
deıaberi müptela olan bu mu
h,rrfr, yazıamın baı kıamında 

1 
her nasılsa, ticaretin dorgun
Ufunu, paranın wıfını, hülaaa 
ikttıa.di buhranı itiraf ediyor. 
Fakat üç bet satır geçmeden 
derhal ruhi haıtabğının kurba
Qı oluyor ve adi bir mugalata 
k\IJuıuna düıüyor. 

İktııadi buhran malüaı mUf, 
"•ılyeun nazik oldufu biliai
l'0rıauı... fakat bütün bualar
dan neden ve niçin bahıedlll
JorınUf? hakikatları tekrarla
Qıalcta ne f aide varmıı? 

• .L Ôyleyal memleketle vataa
:;-tların alakası yok. Yalın~ 
uç beş ıahas ıörür, anlar, 
iıtedlğini yapar. 

h Halkın yapacaiı tef de 
•kkını aramamak ve t bllme-

'*ek, ne oluna olsun suemak. 
le Bunu mu lıtlyorlar 7 S.zı 

---makbr. Memleketi idare 
eden lain vazlf esi de yazılan 
hatalan düzeltmek için yanla
rında bulundurdukları müte
hauıaların fikrini almaktır. 

Matbuat hv ~da ıbtısa-
• ıı olan unsurlar dan mürekkep 

değildir, "V•kqp 1'adri bey 
herkesin bildiği lktiaadi buh
ranı tekrarlayacafı yerde ne· 
den bu derde deYa olabilecek 
pre~r göatermiyor? Bittabi 
,ıöıteremez. Çünkü bir roman
cıdır, baıka bir ıey değil; o 
halde bu akıl hocabimın ma
nası nedir? 

~ . 
[ Yakup Kadri be.ytn bundan 

çok zaman e•vel aynı menu 
etrafında blr makalesini daha 
okumuıtuk. 

O zaman Baımuharrlrtmlz 
Atif "Oruç B. mndellel bir 
cevap vermlıti. Bu mevzu 
etrafında fazla mütallada 
bulunma1dan sa Arif Oruç 
beyin 27 · mart tarihli ve 102 
numaralı nftıhamızdakl maka
lesini neırtle iktifa edeceğiz]. 

Acı hakikat! 

•f alann mufalata yaparak 
arzu ettikleri halkçıbk hakikat
te bUJDu dau ? Memleketi• ik
Uıadi buhrandan ehemmiyetli 
1\1 Evelki gün çıkan Milliyet 

rette ıarsıldıiı bilindikten 
-... gazetesinde bir makale ·vardı. 
--.ra neden bu vaziyeti ıallha 
~e\1 Bu yazı da, Türklyenln iktisa-
1ıtı r~ce~ çareler dfttftnillerek di ve mali vaziyeti ile hükumet 

ca 
1 

e leraata geÇtlmedi ? icraatı araıında bir takım mu-
ilU Bu muharrir garip mantı- kayeseler yapılıyordu! Milletin it; bu hakikatlerin kulaktan acemilik ve beceriksizliğini 
b -h fısıldandıiını! yazıyör. 
Qunı_ .c>yliyen bu yazının hükiımete 
dt , tı f11ıldayanlar kimler- temu eden kısmı ıudur : 
Ur:· ~zete ıütunlanna akiet- "Gerçi devlet ve hük\imet 

8 nler klmlerdir?YakupKadrl 
kuvvetinin kendt kanunlan ' ne lrna etmek iltiyor? Or-

tada d" ye te,kliitluı ile oaun üze-
b\I dol:e~- bir dolap varsa, •inde daima müabet bJr reh-
dt..? Ken:ıı.ı:dür~nle~ kimler- berlik •aalfeet tfa etmif oldu-
da vet edı •çı ıoylemefe lk.e..u idclja edemeyiz, Zira dev-Yoruz. Dibıy da bi ...... 
cümlesi ötektnı tutın a r let Ye hüküeet erkiımun da, 

1Yan nıa- b na11z yazı tıte bu .. - ıh•ktkate erinek içiın luat 
B d - derler' u a amcağızın yazıaında b · lıayli tecrü~n P"°1eıl 
kın daha ne garibeler • a- lizımgeldi. Böyle olmaaaydıda, 
Halkın akıl hocalılına lhu,.::: aene halkın kendlıinde mev· 
Yekmuı. Bunu s~yleyen mttba.r- c\lt Q!auyao bir kııdret Ye kabi-
tlr ayni 2azetenfn 26 Mart llY,etl cma q1lıyamazdı. Bir hü-
tarlhlnde halk becertkılz, ~... k~met ancak ek()llfC)IDik inkitafa 
bıtıyetsiz diyerek ıuurlu mil- •-..... olaa ıeyleri ortadan kal-
lettn akli selimine taarruz blle dtl'llaa.auıı bA&allhi mevcut hue-
etnıııu. Bu dônek1tğin manaıı ke, -. f ı11- ti 1 t -' -1'edtr ? • .., aa,..;,e er anu• .. e 

'-l•U. •-..ıaı Ye nihayet 
Yakup Kadn be,ılaall m&t· ~.._ .. tl.u, .... m e!Dl'elliii 

.,._tın mana11nı öpeMnemft •-.ı... 911ca L•lı-f 
-- 6trenememlı. Umumi tf)e- ltt. '"Mt rmaeanı uuu " 
re t 11 k °'7-t,, ca••t* 

ea ulc eden me.eMlerde çı ~n~~ Yulaart1a aldıiı-
Yalına IUraa klft defllmit, aynı anz ........,.__.. bwalarcbr. Tatı· 
:::•tıda derdm devaıını da dıit t,afl* atlat *acı h.ldlr.atlert 

erınek icap ederaıiı. •fade edea !Da.kale, tek .-. .. " 
~ Bir ..._._. ilk vafeel katlere • tafallılb. Hakllcate 
h -.ı,.ette lirdüf(l her türlü erilmek için b.&lalmet itleri.un 

.... a.talıiliıiiiaıiirıilbilülitiiiü;n~ç~ıp~l~11~k~lılft~le~y:a:z--~.t~e~c~rü:b~eler geçirdlilnden bab-

I • 

sedlltyordu. Bilmiyoruz, bizim 
tecrObe oyunbn-lle geçirecek 
va kitim iz varını dır? Sonra, fU 
mntaleadan, miiıbet ihtlıas 

itleri gös önünde dururken, 
memleketimizde ' zararlı tecrü
belerle va1'1t g"çlrildiğl anla-

tılmıyor mu? 1 
Hatayı her türlü mea'ultyeti 

yftklenmlt olması ve ona göre 
hareki.tını tanzim etmesi la
zım gelen hükumetin üzerin
den sıyırıp milletin kablliyet
alzliline yüklemek dofru mu
dur? 

Filhakika, hnkftmete doıen 
vazifeler, ( Y akup Kadri ) Be· 
yln~ de ıöylecltii lflbl, 91i}lett 
hareket Ye faalfyete teıvik 

etmek, nihayet (umumi ihtiyaç
larmın emrettftrt) kanuaları 
çıka.rmatmı bilmek idi. 

Acaba, makalede babıedil· 

mek lıtenen tedbirler, Y akup 
Kadri Beyin lpret t ettikleri 
"tecrübe mahsulün olan ıey
lern.aldir ? 

Bizim bildiilmiz açık, müs~ 
bet ilim ve ibtiıaı itlerinin 
ba11aten memleketimiz için 
tecrübeye tahammülü olmadı
i•, olamayacağıdır· ı 

Bir memleket ki, dört ta
rafından aarılmıı, iktıaaden 
mabvedilmeie çalııılıyor. Ar
tık orada:' Hükiım•t ne yap· 
aın, tıte bütü.D zamanlarını tec-

riibelerle geÇlrdi· Millet zaten 

beceriksizdi. Netice ıöyle Ye 
bayle oldu l Demek, çok gü· 
nahtır çok yazıktır· 

HükumeUn vazifeıi hece· 
rikıiz olduiu söylenen halka, 
mllleM iktlaadi ıahalarda ko· 
)aylık ıösternıekti. 

Millet çalıtmak, kendini ıu 
fırtınalardan kurtarınak letiyor. 

bununla beraber Hük6metln 

hüsn~ ntyeUnden tlıphe edil
memek te llzımdır. Fakat 

yalnız hnınü niyet kifa 

yet etmlyeceilnl, bundan aon

ruı lcin anlaaıak, bilmek, ka
bul etmek zaruretini kaliyen 
takdir etmeliyiz. 

llwacat itlerimlz ne halde 

bulunuyor? Paramız ne alemde 

dır? Ra'kfp de'fletler ve miUetl 

bizim ezici sanayi ve ıO.mrGk 

nlzamlarımızdan nasıl iıtlf ade 

ediyorlar? Eğer geçlrildıaı acı 

acı aiylenen tecrübeler bun

lana, milletin b.Olliyeti olma
•nM• ne faWe? 

ARİF ORUÇ 

Dün elim bir şekilde istintak dairesine 
sevkedilerek isticvap edildi 

- __ _ ,... __ _ 
Mevkuf bulunan muharrirle

rimizden, Şemıeddin Ertugru) B. 
dün sabah ellerine kelepçe vu
rularak umumi tevkifhaneden 
adliye dairesine geUrilmiıtir. 
Genç muharrlrimiz Şemseddin B. 

bir takım katil ve sair adi crüm 
ve cinayetten mevkuf bulunan 

eıhaı ile bir safta ve bir grup 
halinde adliyeye geıirilmtıtlr. 

Bu gurup adliye kap111ndan 

girerken baımubarrirlmfz Arif 
Oruç B,de dört jandarma refa

katinde olarak, avukatile birlik
te, adliyeden çıkmakta idi. 

Şemseddin B. kelepçeli ellerini 

aülerek yukarı kaldırıp Arıf 

Oruç beye göıtermiı, Arif Oruç 
B.de ıülerek Şemseddin Heyi 

ıtelli:llamııtar. 
Şemseddin 8. ikinci istintak 

dalreilbce lıatintak edilerek tev
kifhaneye iade eclllmfftlr · 

Me•lmf. muhantrtmtztn böy
le adi cürilm ve cinayet erbabile 
bir arada ve bileklerinde kelep
çelerle ıeYk olunduğu müddei 
umumi Kenan 8.ye haber verll
mlı, bunun üzeriae mumalleyhln 

emrile kelepçeler çıkarılmııtır. 
Muharrlrimf z Şemıeddin B. 

hakkındaki evrak berayı müta
lea makamı iddiaya tevdi olun
muıtur. 

Arif' Oruç /Jey 
Mevkuf bulunan haı muhar

ririmiz Arif Oruç Bey dün sabah 

gene isticvap edilmek üzere <\ört 
jandarma refaketfnde Adliyeye 

götürülmüo ve istintaktan sonra 
hapiıhaneye iade edilmit tir. 

Arif Oruç bey hakkındaklrtstin-

tak evrakı üzerine müddei umumi
llk iddianameyi tanzim edecek 
ve iddianame Arif Oruç beye teb
lti edilecektir. 

Baımuhe.rrirf mlz bu bapta 
itiraz tarlkına tevessül etmeye
ceğinden da va bir an ~Tvel 

mahkemeye intikal edebilecektir. 
Dtier taraftan Arif Oruç 

bey, Maliye vekili bey tarafın-
dan açılan davanın mahaklml 

nizamiyede değil, Dıvanı alide 

ruyeti icap edeceğini bir mes'e

lei kanuniye olarak tetkik ve 

teemmül eden bir layiha tanzim 
ettirmektedir. 

---

Varan 17 inci Dava ! 
Sıhhiye oekaleti de gazetemizi 
Sıima makalesinden dava etti 
/llı§nı"harririnıiz btt nıes'el.e için <liin .-,abah 

aılli!Jerlt~ il<ı·th·nab t!dildi 

Sıhhiye vekaletinden lıtan
bul ıaiiddelumumllifiaek gt.len 
bir tezkere &zerine miiddetumu
milik ahiren baımuharrirlmiz 
Arif Orüç 8. ale) hine bir mü
heyyiç netrlyat davası daha 
ikame eylemiı ve mevkuf bulu
nan Arif Oruç B: dün sabah bu 
meseleden dolayı' 1stabul ikinci 
tatlntak dairesine celbedilmiıttr. 
MOıtantik ismeti Hakkı B. bu 
meseleden dolayı da, Arif Oruç 
beyi fıtintak •e isticvap etmlıttr. 

Gazetemiz aleyhindeki bu da
va ııtaıa lıastalıfınln memleket
teki afatı hakkında evvelce neı
rettiflmiz bir makaleden dolayı 
dır. Sıhhıye vekaletini 11rf mem
leket endtıeıtle yazılmıı bir ma· 
kaleden dolayı böyle bir davaya 
uızum g&rmeıl ıayanı ısUfrap 

dır. 

Bu dava ile gazetemiz aleyhin· 
de açılan davalar 17 ye balti 
olmaktadır. 

Szhlliye vekili ile.fek B. 
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Müskirat kaçakcılığı 
/Junıı.u iinünü atnıak için en kolay ı:are ucuz ı·al·l çlka1·

ınak, rekabete uıukabele et11ıektir. 
İspirto ve ispirtolu meırubat J 

İnhisar fdaretılne karıı bir çok 
kaçakçılık vuku bulmakta oldu- 1 

' ğu her gün gizli bir rakı fabrikası 
bulu"muı k nçak ispirto tutulmuı 
gibi bir çok haberler alandıfı 

malumdur. 
Tutulan kaçakçının alAt ve 

iıtihıal ettifl re kıyı 
satarak kazanır. Binaenaleyh 

bundan, gördüğü cezadan müte
nebbih olmaz. 

Eler inhisar ldareıl kaçakcı
nın ıattıiı fi attan daha ehven 
bir rakı çıkarmıı olsa iyi ve de-

receıri kaçak rakıları deı eceılnde 
olmak ıartlle o zaman kaçakçı 
çıkardığı rakı için ıtmdlki kadar 
bol ve çok müıterl bulmaz, çün
kl ucuzluğuna beveı ederek ka
çak rakı alanların belki yGzde 

ıel<seni İnhlıarın bu ucuz rakı-

edevatı, cibreıi, me•cut rakı11 

müsadere ediliyor, nakli ceza 
alınıyl•r, kendisi mahkemeye tedi 
olunuyor. Fakat kaçakçıhğm önü 
alınmak töyle dursun ıünde gü

ne artıyor. Bununda sebebi ka· ı 

çakçılığan kar temin etmesidir. 
1 ıını alır ve kaçakçı buna kartı . 

Bunun önünü almdk, kaçak 
çıhiı ortadan kaldırmak için en 
güzel, en müe11ir, en katıi ure 
bu sebebin izalesi yani ucuzluk
tur. 

fiatını endirmek mecburiyetinde 

kalır. Gerek müıteri azlıiindan ve 
gerek tenzili flettan dolayı klrı aza
)acafından tutulmak, ceza- Termek 
tehllkeıinl göze almaz, nihayet 
kaçakcıhta terke mecburolur. 

Ucuz rakı çıkarılmasından 

dolayı inhisar idareıinln varidatı 
kattyen azalmaz ve bilakis ar-

tar, çok miktarda tezayftt eder. 

YARJN 

,-fhtilil ! 4 

Mübeccel bir ihti
lal nasıl boğulu· 

yor? 
,Jh'bdiimanlar silakıı:ız ilui

lali reddettiler 
Kalküta, 2 t (A. A) 

Lort İrvvin, Bengale me
murlarına tftitatları baıtarmak 
için f evkalide salahiyetler ver
mittir, Gaııdi, bir beyanname 
neırederek l>ütiın ahaliyi ımCi· 
cadeleye iltihak etmeje davet 
eylemıttlr. 

Bonıbey, 21 (A.A, 
Gandi, ekalliyetlere karıı 

ekseriyetin tahakkümünü is
tihdaf eyledlğlnden müılüman
lar konferan11 ıllah11z itaat-
11zlık nıücadeleıini reddet• 
mittir. 

istikraz 

san 

IHililiahmer kongresinda 
Ecnebi memleketlerde de şubeler 

cıcılmaaı lt.abul edildi 
t 

Ankara, 20 - (A. A.)- -mafi11abık neırinlo temini içlll 
Hilllfahmer cemıretl 1930 : merkezi umumice te,ebbüsat ya· 

•eCleel ~mmnl konsreıl clilll saat l piliD&sı kararlaıtırılmııbr. Vari
l O da B. M. M. reisi Kazım pata dat menbalarının tezyldine dait 
hazretlerinin rtyaıetlnde toplan- bazı murahhaslar tarafından .,r 
mıtlır. Kongreye yilze yakın mu- rllen takrirler umumi ınerkell 
rabbaı lftlrlk etmtıUr. haYale olunmuttur. 

Umumi merkez ve tetkik birde 150 bin liralık emil· 
komisyonları raporl~rı ta1Vip ve kJnı hdJ.liahmere teberru edeO 
v iud.ul eltlmİfUr. 1930 ve Hacı R&ıtü Bey ile aynı vechile 
1931 ıeneıi bütçeel tasdik Ye lıtanbulda ı 00 bin lira kıyınetlır 
umumi merkez azlıfından kur'a deki Seyfi P•ta hanını cemiyete 
ile clkarılao 5 zat tekrar me•- teberru eden T eranedtl ve kert· 
ki lerlnde ipka edil mittir. meet prenses Nazlı hanımlar• 

Müza'l<erat neticesinde ecnebi kongre namına teıekknr olun· 
memleketlerde açılacak hflillah- ması kabul edilmitUr. RelıicOlll. 
mer tubelerimn sureti tdarealne bur Haz. Büyük Millet meclitl 
ait nizamname! eıul dördüncü riyasetine, Betvekileti ceUleJ' 
!Daddeıiain tadili ile kabul edil- ve yüksek erkanı harbiye retılt· 
mittir. ğlne kongre tarafından arzı ta• 

İcra eylediğimiz tetkikata 
göre kaçak auretile yapılan 

rakıların dört yüz dirhemlik ok- 1 

kası kaçakçıya eltmiı ile yetmlt 
kurut arasında mPl oluycr, Bunu 
toptan y(lz ve perakende olarak 
yüz yirmi kuruıa kadar ıatllıyor; 
itte bu ucuzluğu cıhettledir ki 
lnhiıar idaresine ıiddetle rakabet 

Şüphe yokturki bu gün İn
hisar idareıinin imal va furuh
tettiii miktara yakın kaçak rakı 
ıarfedilmekte olduğunu tahmin 
etmek -zannedertzki -mubalığa 
delildir. lnhfıer idaresi bu mik
tarı da kendi tatar tıe varidatı 
- tüpheaizdfrkl - iki kat olur. 

1 t~I' ~ /Jıı. tı:k ı1 ıll1tı·umetcc ttUkik 

Bayramlarda lntltar etmekte ztmat olunması kararlatbrıbn•r 
olan Hilaltahmer gezeteıtnin ke- tır. 

ediyor. 
Çünkü okkada toptan kırk 

Ve lperakendede altmıı kuruı 
kazandığı ve biç bir it bu kadar 
kir temin edemeyeceği cihetle 
tutulmak, mali müıadere edimek 
ceza vermek ve batta bap11lun
mak gibi tehlikeleri göze alıyor. 

Vaktile Rumelinde bir orman 
muhafaza memuru, ormanlardan 
kaçak kereste yaparak pazar 
yerlerine götürüp aatan kc)) lü-

, terden biri biri biri üzerine 6ç 
defa tutmuı, o zamanki usule 
ıöre kereıtelerinl muaadere et
mit, bir merkep yeküne muka
bil bet betlik ceza almlf. Ayni 

1 adamı dördüncü defa derdest 
ettiği vakit : 

1 

İtte - fikrimizce - kaçak
cılığın onünü almak. Ucuz rakı 
çıkarup or.lara rekabet etmekle 
mümkündür. 

Mahkemede1 

Hükumet 100,000 
lngiliz lirasına 
mahkum oldu 

Hüklkmet umumi harpten 

edilecek • 
Ank•ra 21 (Hu Mu) 

logiltere batvekili M. Mak
donalJın oilunun baıında bulun
duğu bir grup tarafından hüku
mete altı milyon lngll(z Jfralık 
bir lıtikraz teklifi yapalmııtır 

Bu teklif hük'bnet tarafınm:n 
tetkik edtlmektedır. Londra ıte
f irlde bu hususta bazı tema•larda 
bulunacaktır. 

Acaha? 

Gazi Haz. Bütçe 
1Vii11ume .~erg isini ziyaret Encünıcn varidattan J ,fJ 

elliler ntilyon kesti 
Ankara, 21 ( A.A ) Ankara, 2 t (Hu Mu) 

Reisicumhur Hazretleri bu Bütçe encDmenl 930 bütçe•ıoi 
gün saat 15,45 te nDmune sergi- bir an evvel ikmal için her gilll 
ıinl teırlf buyurmuılar ve ıergfnin toplanmala karar vermtıttr. 
bütü~ pavyonlarını gezerek tak- D6n geç vaklte kadar devaOI 
dır buyur.ınuılardır. eden tçtlmaında, encilmen, 930 

Alman.yada kom:ü11,ist/,er bGtçestnın varidat kıımındakl 
muhtelif f ••allardan bir bu çalı 

~ - /(uıliyette 1 1 A uustur.ı~a huşvelı·ili l)aris ve mi yon iralık tedilAt yapmıtllf• 

' 

Leipzlg, 20 (A.A) BOtçenln masraf kısmı bu ,00 
Londra'ya gitJ~l/lJI' Komünistlerle poltıler ara11n- encdmene tevdi edilecektir. 

Viyana, 21 ( A · A) da bir arbede olmuıtur. Bir Bütçelerin] on giine kad•' 
Bat vektl M.Cohober gazete- · koml~r ile bif polfı memuru ve mecliı liey'etl umumiyeıine ıe•kl 

ellere beyanatta bulunarak ya- nümaylıcilerden bir kiti ölmilt muhtemeldir. 
kında Partı ve Londra'ya icra bir çok komünill le yaralanmııttr. Bu gün encilmende Bat •e· - Bir ay zarf anda seni dört 

defadır tutuyorum, kereıteni 

musadere ediyorum, ı·eza alıyo

rum. Sen ne vakit uılanacaksm. 

evel Soıyeta komerciyale ltal
yadan 100 bin İngiliz lirası al-

edecegl •~yahatteD makıadı halı tı..' 'l \.' l '· ıln k .. ı,ı 1 kllet, Devleti ıura11, ILtatlıttk .,e ~e.sı ..,,01·e 1'aza"™n 14rlUWJU j · 
hazırdaki aiyaıi me~leler bakında Dtyanet itleri reisliği bütçel•rJ 
müzakerata glrltlllek olmayıp Parlı, 20 ( A.A) gör6lecekttr. 

Demit ve köylü de : 

- Efendim ben kaçakçıyım, 
her gün iki yük kereste kaçırır, 
pazarda yilkünü yarım lfraya 

satarım. Sen beni haftada bir gün 
tutar ve benden yarım lira 
alanın ben yine haftada altı lira 

mııtı. 

Sosyete komerçıyale ltalyana 
' ıtrketi bu paranın tahıtli için 

1 bundan bir müddet evel T6rk 
İtalyan mubteUt m&bkemeaine 
müracaat ederek hilknmet aley
hine bir dava ikame etmiıtt. 

Mahkeme bu da va bakkmdaki 

sadece nokta• na~•r teatl•inden otomobil 1'aza11nda yara- ~ M. meclı·sı·nde 
ibaret bulundugunu ıaylemıı \le lanan Cecile Sorelin 11bht vazi-
Fran11z slyaıetlnln La Hey,de yetinde endite edilecek bir ıey Ankara 21 (A. A,) 
Avuaturya'ya tiddetle muzaha- yoktur: Zevci kont de Segure BGyOk Millet meclisı bu,UO 
ret ettiğini ehe.mnıtyetle kayd- bir tey olmamııtır. Relı Vekili Hasan Beyio riy•· 

etmıtur. Avr"paga ne oldtı. feyezan settode toplanmıt ve 1341 ıeneel 
./nponyadiı bir ya11rım. heaabı kat'iıl hakkındaki mazbatl 

(A ve /irtttuı tekrar tlıı.şlad' 
karlı çıkarım. 

Cevabmı vnmfı . 

Onun gibi rakı ve 
kaçakçllarıda bir kere 

Caıablanca, 2 O • A') yı kabul ederek yeni hlfzı111hb• 
tahkikatını il<mal etmit ve kara- Burada çıkan tiddetli btr yan Saragoı 20 (A. A.) kuıununu 306 ıncı maddeııa• 
rını B6n •ermiıtfr. Bu karara gın birçok deiirınenleri harap Ebre nehrinin süları kabar- kadar müzakere etmlttir. 

müılcirat mu~aran hükumet mezktlr parayı eimittlr. Haaarat bir kaçyüı maktadır. S&htldeki köyler teh- Mecliı Perıende günü topla· 
tutulur, vermeie mabkdm edtlmlttir. milyonu bulmaktadır. ilkeye maruz bulunmaktedır. nacaktır. 
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Tefrika No : 1 O 22 Nisan ı oao 

( Ankarada bir. macera) 
Hiıar ~nünde vakıt vakıt es

ki klliae çanları ıtbt bozuk a· 
ktılerle aaat baılarını ihtar eden 
bir 1aat kuleıl, t hir de tatları 
yerlerinden oynayıp dökülen eı· 
ki tarihlerin kaydettili sur ba
kiyesi kalm•t· On altı ıenelik 
inkilibın Ankarayı yarım milli 
büyüttülOnil ıöylJyorlarch. Dar 
ıokaklarda cephelerindeki çamın 
;.vaları dökOlerek kaldıram taıları 
fırlayıp yerinden oynayan toz 
ve topraklı yalın kat dolma e•
lerde bir kaç aile birden ban
nır, ıecelerl karnlıklarda yolu
nu sapıtanlar çok olurmut. (Talı
takale) meydanında kainıların 
ııcırtıaında geçllmedlilnl anla
byorlardı. Yırtık donlu, ayakları 

Yazan: AY llAA1 

çıplak yürümekten terhalanmıt 
köylliler, haf talık ihtiyaçlarını 

(Tahtakale) pazarlarından temin 
ederler, zaylf merkeplerin sır

tında çalı çarpı ıaııyan yan1k 
yüzlü kadınlarla •atmalı 111ka 
çocuklar, bir yük oduna bir kaç 
artın baıma alıp ıevtnerek 
glderlermit. 

(Kara oğlan) çarım diye, bir 
cadde varmıt ki: inkilap bidaye
tinde ahırlarından fıtkıran aiar 

1 

ıübre kokuları badana•ız oda
larına yayılan hanların, bir oda-
11nda üst üste dört beı memur 
ve yabancı yattıiını hikaye et-

lmıılerdi. İnkılaba yettıenler, 
kırçılmıt bıyıklarını dudak'8rı 
llf! yiyerek, ozamanan Ankara-

Yaz f6nlerinde ıeblı hari
cindeki bat damlaa1na geçmek 

ıınln ıf gara ve narııile daman- ' 
tarından nefeı aıoıak kabil ol· 
ınayan sayılı kahye)erinde ta•la 
gürültüsünden iki kitinin bir 
birinin ıözlerini anlayamadıkla
rını tayllyorlardı. 

öyle katlar otaıut ki, hı.ar 
tepelerlıaden ıa vruluP pervazları 
harap pencerelerden Jçerlye gi
ren kar' Upileri, ıo~uk kıt gece
lerinde han odalarında yatan 
bekarların baılarına beyaz tak
keçlrmlt odunıuzluktan (•oba) 
nın ne olduğunu bibneyenler' 
(tezek) dumanlarından boiula.
rak aözlerile uıoırlırJanmt. lı
tasyon civarında blf batakbk 

' meburiyettnde kalanların, sabah
ları ıafakta,. akpmları grubtan 
evel merkep kafile.ile toz bu
lutlan i~nde ka1bolaraktan ba
la gtcl6p gelmeleri aıluacak 

hallerdir. 

varmıt. Piıllkle dolu sokaklarda 
taaffün eden mezbeler, bunaltıcı 
yaz günlerinde, toz ve toprak 
tayfunlarına k•rııarak caddeler
den ıelOp geçenlerin atız ve 
burunlarına Clolar, kuta'klannm 
tçt birer ç&Mulufa c16nermtı. 
Daha eve ileri içi• diyorlardı ki: 

Mahalle aralannda yabancı 
bir erkekle temizce alylnmtı bir 

kadının geçmedf 11 tarihleri yad
ye.dedtyorlarcb: 

Sokaklardaki pbrellklerde 
estnen kuyrufu yoluk uyus he
rozları andıran defnek bacalib 
çapaklı gözli çocuklar, kaet ....... 
ta,l&rla, erkekleriu arkullMlan 
"yuha •• ., eekerlermtı, 8-lar 
btrer kllnulu riyanın saat ıeç
tikÇe dımafdan ıve hayalden •ili· 
nea lzleii IJlbl pltyordu. Şu 
binalarla biı elekttrikW- Y• bir 
Y•,_ fabrika, o baıık damb, 
ketplc clUvarlanalla yer yer te
zeklerta kUnatulıılap (ADlrara,ı) 

mı tevarüs ediyordu. Y anırndakl• 
lere sordum: 

- Evet .. diye tasdik etttler· 
Soara da birbirlerinin yüzAo• 
bakarak aiilöttüler. 

-6-
23 Ni .. 11 

23 Nisan bu~ün : Bun~ 
onalb aene evvel 1914 harbtod~ 
maflup ~kan memlekeUn tıı• 
ordularından temizlenmesine ~· 
hıu milletin, lıtanbul' daki ,ul· 
tanlarından ayrılarak kendi ba; 
tına bir (millet mecltıt) tetldt 
etttit gün. Bir zamanlar lttıb• 
ve Terakki fırka11 diye o.....-ıı 
laparatorlujuna m~rut11eı; 
tiren fırkanın kulilp ealoo 
Ln-Ak millet mec:ll•l açıbllll• --,,.. .., .. 
orada mudafaat aatlltye eta• ileri 
nın ilk milcadeleli teme t•· atılmıtbr. Bu tarihi binada,ecleD 
vazu ıltJ pruru te111•il 

lle••1 
al ba)'rek dalıalaaıyor • ) 

(De• ... '••' 



~ ~ 1 \' -=--

Arabın aşkı 
• , l-0"1. (' -

&tıtli,qi gençlen i111ıit J.·al-
1naymca i'ntihaı· etti 
lzmırde çıkan Hizmet ıaze

teılain Y•zdıiına aöre AlıaDcak 
cl•aruada börekçi lbrahfm efen. 
dinin nezdinde ikamet eden l 'l 

Y&fi&nnda Nahide hanım naaun
da bir Arap kızı bundan 6 A'J 

"-41ar ••el bir ıenç ale)'htade 
-·· açmıı bu ıenç tuafmdan 
h61.rtato izale edlldiilnl idd.la 
etllllftir. Mubakemeat bün bit.mit 
•e daya ettift ıencin beraatına 
icar., vertlmitttr. 

Bundan mütee11lr olan Nahi
de ~. her naıılıa bir mlk
~r tendClrdtyot tedarik ederek 
::: •e Alu.ııcak i tf af ye llMl'-

ln önünden ıeçerken yere 

~lrl.amıfbr. Genç kaa mem
•ltet hattaneılae kaldınl.11119tir · 
~haad.n epeyce kan bopnmıı
bt. 

/~mirde bir bomba 
ltıatrde mGntetlr btamet reft

lc1ta1ade olnandufuna pre enelkl 
t"1 T•renda bir Yunanlı müba
dildetı kelma harap bir balda 
tee.ıJe awneltyeıl yapılırken bom· 
h. ,.tlamıt ve o wırada halda 
bllh..ae.11 ameleden btrl alır, lktlf 
de hafff surette yaralanmıılardrr. 
ll.1ıı1 aahlbl Kavala sabık mtıf
tGıa Htlmı beydir. Batın tefftz 
llluanıeleat henüz ikmal edtldl
ilnden, teıvlyel tOrablye, tathlr 
~~ ~ temtzllk yapılmakta lmif. 
-tela amele tarafından daha 14 
~et Yunanlalardan metr6k bom-

b'4huımuıtur. 
~-.. ·-----... -..... ···-····· ... ··-· 

Radyo 
lı~n b~t~~~sa gene 
f aaliyere başlayacak 

Btrçok zamandanbert tatili 
"~rıYat eden Radyo prketl 
:'

111neu hail f aaltyete ıeçmek 
1 Çin ~lıtmaktadır. Huıuıl ıuret~e 
t'llbbar ettlflmlze ıöre bir Alman 
Qlr F 

ranıız ve birde Amerikan 
tltlceu teırtkt meaai ltrln mnra-
~~t etnııılercltr. Şimdilik meıele 
llıak lezekkürdedtr. Qer UJUf· 
tltil laıklnı laaııl oluraa Rad10 
" etJ Jenlden Defl"IJ,abna bat· 
,~ktar. 

--- 2iiit 8 lil 8 5jZ 

SeyYar vapur 

Yarın 
l:nQE :. tıtanbul Ankarıa 

c.adduı. 

~~F: l.tanbul Yarın 
;_~N : ti 4248 
~vSTA KUTUSU : ı895 

_._.._ti&: D.ı.tlt'1n ıeaeUji 140 

h· 2 -- Hartç ti " 270 
~ : T•r&fe,e tabWir. 

en Fiatı 5 kuruş 

' 1 
1 

!Bo!l~J!.ı - ~--

Buğday f iatları 
: !düf iiyor 

Bu ıene ılk defa olarak buğ
day flatları ciün en &fağı bir 
ffat göıtermfıUr. Zahire ve 
ucaret bor1aaında dün yumuıak 
buiday flatları okka batına 1 O 
kur~ ıatılmııtır. 

Ha.lbu ki ae,en ae~e en ucuz 
buiday fiatı olarak 11 kuruı ı O 
para olarak .kaydedllmtıttr ki' 
dGDlrii ffatla bunun araıında 
yGzde 1 O a yakın hlr fark ~ardır. 

Esasen bu ıene cihan buf
day lıtlhıalatı fazladır . Bufday 
ftatlarınan birden bire bu kadar 
dOımeıl allkadarlar araıında 
ekmek ffatlarının düıeceftne 
dair bir kanaat uyandırmııtır. 
Yalnız Şehremaneti borsa fiat 
cetvellerinin 15 günden 15 güne 
alarak t--tkık eder. Bu 15 1ıünlük 
f lat vaıaUıi de ekmek narhında 
amil olur. Bunun için Şehrema
nette'tn yeni narh tayininde ek
meftn bir \<unıı, altm'ı para 
ucuihyacaiı zanneCllllyor. Yalnız 
dOnkü dütük fiatların bir kaç 
gün devam etmeıf ıarttır. 

I' ali IJ. Y al.ovayo gilti 
Valf vekili Muhiddin bey 

dün Yalovaya gltmtıttr, Muhid
din bey orada yapılmakla olan 
intaatı bizzat tetkik ve teftlt 
edecektir. 

A 'bdülham it '1Jresesin itı 
davsı rçc/dedildi 

Aıbdülhamlt v'reseıi İtalyan 
biiktmeu aleyhinde, Tüı:k - ltal· 
ıJ•n m"'htelit mahkemesinde bir 
dava ikame etmiılerdi. Mahkeme 
bu meıele hakkındaki tahklka9 
tını ikmal etmlı •e ela vanm 
reddine karar Termlıttr. 

Yeni.vali! 
/Jün 7'ürk ocağmcUı inLilıap 

edildi 
Dün Türk ocajında 23 Niaan 

çocuk haftasnıda reımi dairele
ri ve bazı miieueıat ile gazete
lel'i idare edecek çocuklar inti
hap eclllmtıtir. 

İntihaba iki yüzü mütecav:z 
-kı• Ye erkek çocuk ltUrak et
mlf ve · ba çocuklar arasından 
kur'a tle lntthap 7apthnıtbr. 

Bu meyanda latanliul Talili· 
ftne Beyoflu beıfncl mektep 
talebeıinden Necati, Şehremin
llfine Suat ve Poliı müdürlüfü
ne Hakkı Beyler intihap edtl
miflerdir. Bundan baıka · Gaze
teler için de ~er çocuk ıeçil
mlftlr. 

Ptıralarnı rebdiline 
.ı başlanıyor 

~utık ve ıaÖban paraların 
teladtlı.. bu gönden tubarea 
z.a._t '-nk~11ada baılanıyor. 
Teban nıua111eleılne bugün ıaat ' 
1 O da haılaaacak 12 ye kadar 

devam -'aldık ten ıonra 14 ten 
1 1

6 
7• ftdar el. tekra~ kiteler 

a~ buluodu111ı.caktır. 
811i isti11utl 

Vazlfeılnl ıuı ııtt1nal eden 

ç.ıalca kaaıı orman llH•llluru
nun Uizuma muhakerneılne karar 
vertlmiıUr. 

I • 

YARIN Sahife a 

Sinamalar 1 P olisıı yardım sandığı~ .. ; 
-;t~·· ,2 

Emanete maktJu 
vergi verecekler 

Ôtedenberi duhuliye ile giril
mesi mutat olan ılnamalar ve 
bazı yerler Darülaceze ve Bele· 
diye verıillndeo kaçınmak için 
bilet istimalini kaldır~rak bilet 
parasını konıomasıyona zam et
mek ıuretlle müıterilerden alı

yorlardı.Encümeni emanet ıerek 
Darülaceze atdatmı gerekse Be
lediye resmini ziyadan kurtar- , 
mak için bu gibi yerlerin ıımf · 
iare tefrik ve maktuiyete rapt 
elmislir. Bu karara nazaran 
birinci ıınıf yerler günde 50, 

ikinci sınıf yerler 30, üçüncü 
11nıf yerler 20 Ura verecek
lerdir. 

Sanayi kon.gresi bu giin 
lopln111.1ıor . 

Ankarada bu gün toplana
cak olan ıanayi kongresine 11-
tanbul ticaret ve ıanayl odaaın

dan katibi umumi Vehbi B. in 
lttirak edeceği evvelce yazılmır 
tı, Vehbi B. kongreye lftlrak 
etmek Ozre dün Ankaraya att· 
mittir. 

Buhran 
~--

111 üş k iU vaz iyeµ~ 
cliişenler <Jojjalıgor ! 
Ticaretıodaıı meclfı izaııDdan 

birinin vazlyetınln fenalaıbfı ri
vayet edtliyer, Vaziyett börıulan 
bu oda lzatı ıon zamanda itle-
r•ni her ne kadar darlaıtırmıpa 
da müıkül vaziyete dl'ıımekten 
kendini kurtaramamııtır. 

İS]Jll11 nad1· llUl lla1· nıııı 
beğendiler 

Bundan bir müddet evvel 
ispanyada bir ıerği açıldığı ve 

buna Türk ticaret evlerinden 

bazılarınm da nümuoe eıyalarıla 

fttlrak ettikleri yazılmııtı. Dnn 
lıpanyadan İıtanbul ticaret oda· 

ıına gelen bir mektupta Türk 

mallar1nın beğenildiği hlldiril
mtıtir. 

p iye.'i da.va.~ ı 
Serveti füounda lnti,ar eden 

bir yazıdan dolayı, H lit Fahri 
ve Ertuirul Mnhsln B. ler ara· 

araundr tabaddüs eden dava,dün 

Sultanahmet bf rinci "ıulh ceza 
mahkemesinde rüyet edil ceku. 
Ertağrul Muhıin bey latrada bu· 
lunduğundan muhakeme 19 Ma

yıı Pazarteii pnüne talık edil· 
mlJtlr. 

Yıunı hikayesi 1 

Milli Tapurcular btrltll diln 

heyeti umumJyeılnl lçtimaa aa
vet etml Ur. Fakat ekıeriyet te

min edllemt'dlğloden içtima baıka 
güne kalnuıtır. 

Yeni belediye kauunu 
yeni ~Iedi" ka1ManU1JQ• ey

lülde tatbik edilecelt i~ "rek 

umumi vilayet nıeclilinin a~rekae 

umumi J>elediye meclts1nin o aü-
1\e kadar vUJfelerine devam et· 
meklert hakkındaki kanun d6n 

vfllyet ve ıehremanetfn• teblti 
edilmlıtfr. 

... 

Bu seneki temettü sermayeye 
izam edilecek .. 

fıianbul Poliı miidirlyetf ta
ıarruf ve yardım aandığı hıaabatı 
ve ptlançoıunu tetkik etmek üze· 
re ıa ldık heyeti umumlyeıl don 
poliı ıWidürü Şerif beyin ıiyaıe· 
tinde üçüncü tübe kaleminde 
içtima etmtılerdlr. 

Şerif beyin riyaıetlnde içtima 
eden heyet, taıarruf ve yardım 
aandıiının beıabatıoı üç ıaat 

münakata etmittlr. Sandık pilln· 
çoıunun 14:5000 lira olduiu an
laJılmııtır. 

PolJı yardım ıandıfı diler 
devalr reımlyeye nümune olacak 
der"cede muntazam ' tdare edil
mft ve üç ıene evvel teıekkül 

ettiği halde Sandık fU ıuretle 

kuvveteleımlttlr : 
1 _ Poltı memurlarının ta

sarrufa ahıtırılmaıı. 
2 _ Memurlann dar zama

dmda 1udım. 
3 - Memurların .tekautlOk 

ve lhtiyar,lık zamanında ellerine 
toplu para seçmek. --------
Poliate 

f- Memurların ihtiyacı 
halinde thtiklr dereceılne varan 
faizli paralardan kurtulmak ve 
memurların ahaliden borç etme· 
mealnl temin etmek. 

r> - Memurların ihtlyacatını 
temin etmektir. 

Sandık pllançoıunun tetkiki 
netlceılnde 1929 temettfiü yüzde 
on beı oldufu anlaıılmıttır. 

Sandık vaıltaılle memurlara 
8000 battaniye , ihtiyaçlarına 
kafi ıettr, mutamba tevzi edil· 
mittir. 

Pollı sandığı geçen bayramda 
beher poliı lklter liradan 32000 
lira t~vzt etmlttlr. 

Bu ıeneki pllanço mucibince 
mevcudu l f5000 lira oldufıına 
'lazaran, beher polise (58) lira 
laabet etmektedir. 

Bu ıenekt temettüden her 
memurun hl11eılne taabet edecek 
miktarın ıermayeyye zam edil
meıtne karar verUmııtlr, 

Aşk kurbanı 
Kavgaıun soıuı 1 Bir gerı!: kalbine bir kurşun 

Eren ICöyünde Koz yatağında ., sıktı 

u ~·· 

oturan tramvay btletçlıl Muıta· Evvelki ıece Takıimde aık 
fa efendi ile komıuıu küçük 
Muıtaf a birbirleri tle ka •ıa et· 
miılerdfr. Neticedf! küçük Muı
taf a adaıın bı~fa ~yerinden 
yaralamıtb• 

Sildltmı tenıizlerken 
~k.öJiri• otnran heJ.vacı 

Klmtl ağa dün tabancasını si
lerken ıt.llh alet mıftır. 

1 Neticece çıkan kurıun IKlmll 
1 ağanın eline isabetle mecruht
! yetine ıebebiyet vermtıttr. 

1

1 Karıst ile gerüıenıediğiııden 
Betikwta V alde çepıeıtnde 

otu,ran G lata boya fabrikaaında 

1 
amele Ruay.Jı 30 J.M1044 llıaan 
aileıile aeçtaaaizlik y~ünd~ 
meyuı olmuı zaç yajı içerek 

1 

intihar etmek iıtemlı iaede kur-
tarılmııtır. 

Bir cer", da/ta! 
Paaıaltula Talııi eokağında 

' 

v -am tlıe Galatada Ka· o uran n.ısw 
ra otlan aokağın,da Reıat ile, 
doıt lutmak meı eleaineen ara
larında ~v· çlkmu.,.R.eıat Ke· 
gamı dön 11•iadea blÇaicla ya
ralamııtır. Mecruh Galatadan 
Sen jorj haıtaneaine yatırılmıı-

tır. 
___ .....,,.""O\ .. ~~-.--

Alerı; llJf ekkür 
Pedt1rlmiıı yqku bulwa Jntth

harı Gzerine Beylerbeyi pollı 
mevkii Mua vW ve memurlarının 
göıtermlt oldukları nezaket ve 
ıühiilet müntehb ln ceıedfni me
dana çıkarmak buıuıundaki gay
ret ve vazife ıtnaıbklarlna kartı 

d ece minnetdarlıfımı ve 
ıon er 

Ü içinde bulunduğum halde tee11 r 
aleni teıekkürlerimf muhterem 

gazetenf~le ıbllğını iıtlrhall"' ey
lerim efendim. 

Kuzguncuk icadiye cadeıl 
No 7 O perüklr 

Atıdmı 

MGnclea bir facia olmuıtur. 
Takaimde oturan Anmet Na

zı111 IJey lımfade bir genç dün 
..... odaılada kanlar içinde 
bulunmuttur. 

Sabahleyin Nazım beyin oda
llna ıtren polle me111urları ceıedln 
yanında bir brovaingtabancaaı ve 
yerde ele kanlara bulanmıı bir 
kljıt bulmuılardır. Bu kigıdı 
yerden alan memurlar fU cümle
lerı okumuılarclır. 

.. O)aayı ıeTiyordum. Ne za· 
mandanbert onuula yaııyoruz .. 
Ukin aon zamanlarda o bendan 
ıofudu.. Artık yaıamakta bir 
mana ıörmfyorum .• Olganın aıkı 
olmayınca .. " 

Yapılan tahkikat neticeılnde 
hakikaten Nazım beyin~ hayalin· 
da Olıa lamlnde bir kadın olduğu 
anlaıılmııtır. Bu kadın 6 ay 
Nazım beyle yaıadıktan ıonra 
onu dün terketmiıtlr. Bundan 
mülee11ir olan ı~nç te tam kal

blnip ilat6ne ııktıiı bir kurıun 

ile hayatına nihayet vernılttlr. 
Naaım ltey elektrik f Irk etinde 
memardu. 

,. ·--==- "" 
'"YA~IN!,,IN TAKVİ1'1İ 
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Sahife 4 

Furuncular Emanetin ko)1duğu 
narhı m~ıv Tıfi buluyorlar 

Bu günlerde ekmek ya e· ı 
rinde bir .ıayh tebeddlilit vatdır. 
Şebreman~ti bu liafla ekmeklere f 
1 B kurut nuh koymuıturı !.akin 
buna rafmen ba:ıi farıncalarm 
( 11, 75 ) e kadas ekmek eattıklaT 
rını görc\ük. Bu böylç lmakla 
berabeor ba7.ı fırınçıl.rda dıl , ek
mek J ~ kufUJA sa~ılmak~clır.ı:.Bu 
tki muhtelif Oabn ı~ep "Ve 
hikm~tini anlamak l~n fırı · 

~kir 

nl!rın farkı fıati ancak kilodan 
fazlası fç!ndtr. 

Esasen tehTemanetl zabttal 
be1ediye nizamnanl~tlnln bir 
maddesinde tasrih edıldtft veç
hlle tam 1000 ıram relen ek
mekleri ubitatJbeledtve memut 
ları muaadere eder, muhakkak 

bir kiloyu tecavuz ettirmesi li.
zimdır. 1ıte narhtan fazla ıatılan 
ekmekler bazen 50 ve bazen de 
ı OÔ grama kadu olan fftzla11 
için afınan paradır. Netice itiba
rile mesele hep aynıdır. Eier 
müıteriler al<lıkları ekmekleri 

firmcıaa tartmi> alırlarsa arada 
hiç hir farkı fiat kalmaz. Bu 
günl<ü bu~day ftatı hona satııı 

ltlbartle doğru ve narhta tamam
dır. 

' Şehremaneti hududu dahilin-
de,, aevcut ve hali faaliyette bu
lunan 225 fırın bu bydin ha
ricine çılcamaıs. 

Ankaraaa bu gün içtima ede
cek olan sanayi konhreıln• f ıtt
lirıll< etmek üzre fırınlar cemi-

yeti tarafından Hatim Bpy tlOri 
ıaat 7 de hareket eden eklıpreı· 
la Ankaraya mnteve~eıı.en ha
r,ket etm~ttlr. Ha~ Bey kon
ırıefk hr~n~rı te~l eclecek 
ve onneDln bttaıq_ına kadar 
A~arada kalaÇfkbr. 

Çol{:ii:meyiµiz ! 
Bir se'fte\u.1:Cırlında 12 milyon 

ı 'kilg iÇhi sarf ettik 
Mtıkütat tnhUarr1M. U, tar'

tufu1~ ti tın rı Nta fldUril 

muahede bu ilin . 
imzalanıyor 

Londra, 21 (A.A) 
Bahri kon-.Wtnc erkanı, mu

ahedeyi yarın lmzalayaceklafidır. 
Konferanstaki Amerikan murah
ha11 M. Roblnıon, telıiz lelgraf
la Amerika'nm her tanffında 
neıredtlmit olan bir nutkunda 
muvaffaktyethi tam olnıa11na 

rafftlen elde edilen neticenin 
mühim olclufundan l>ah•etmfttlr. 

JJI. Rria11 tmulraya gitti 
Pa .. ta, 2 t (A.A) 

M. Briu, yarın iftazaaa mu-
karrer bulunan .bahri -.'heaeyl 
imza etmek üezere ~tadra7a 

~itmittfr. 

Aynı zamanda bu sene içln
d! de Anadoluda teafı edilecek 
bplrto taktiriHe mahıuı fabrika 
da ~kmal edtfecekllı. 

Avrupadan celbedilen m6ta
taha1111 ıampanya imali fçtn 
titlclliatanı ikmal ebnlt yerli Q

zGmtertmlzden gayet nefit ıam
panya imal edtleceiine dair btr 
rapOT vermiftlr. 

İnhisar idareıi aynı zamanda 
ıehrimizde aa \bir ı•ıe fabrika11 
teıislne teıebbüı etmtıür. Eu 
f abrikamn planları j)unal edil
m&ttir. 

lk11:~adi buhran flzaldı 
/Jr1,i}tlf1llrt11: 

Son hafta zarfında hububat 

piyıaıında mua1nelat baılaması 

ve harice 1evk fçhı talipler çık

mas'J dolaylıfle allvalı iktisadiye 
<IG2elme~e yoz tutıhuırur. 

Her taraftan alınan reımi ma

lümat ve uhminata göre buıe.ıenln 

ht.Jılatı tabıkından yQzde yirmi 
fazladır. - ....... , ..... 4._ 

DayaA· /ıatlise.~i 
lzmlr poliı müdilril Ômer 

beyden dayak yiyen ve bllahere 

ev4:11 olduiu onlaıalan aktör Mu· 

rm-ner bey hakkındaki tahkika
tın tamıW.. karar verllmlttlr. 

-------..,__,..___ -~. 

'/AR~ 

.~'or kla m' ol11ym· 'I 

22 N11&11___. 

' 

inanılır mı? , 
meselesi 

...... "", , .... .... 

Remzi beyin izahatının m(itebaki. 
lngilizler Irak 

maııdasından vaz ı 
geçiyor! 

kısmını da neşrediyoruz 
Dünkil nüshanıızda sabık 

defterdar vekili ve Samıun me· 
busu Remzi B.ln Herman Splrer 
meıeleal hakkında ki izahatından 

vergiyi tahmin edeı:e" •e. baolta 
teminatını te:eyit ~türe~~~ Tüt: 
fnhiaaı idaresi müdüriyeti ulP 
mlyeılne liltaf>en yazdıgı 1'e nan•; 
vedaeıt surelfni me dercettıft• Bağdattan : 

lngillz Fevkalade Komileri 
ile ~rak hiikömeU araaında bat· 
lamıt olan muzakerat musalt 
ıurette devam etmektedir. 

Konferanı tarafından aUdeki 
beyanname netredUmiıtlr : 

1 - Bu gilnkü mfizakera· 
tul hedefi olan muahede lrakın 
Akvam cemiyettntn duhuliinden 
Ufbaren meri olalacakhr . 

2 - Bu muahede taslh edt
leceAI vechlle frakın variyeti 
hür ve müıtekil bir devlet va
ziyeti olacaktır· 

s - Yeni muahedenin mer
iyete hatladığı anden itibaren 
1ngiltere ile Irak araımdaki 
muahedatı mevcude ile beraber 
İngilterenin Irak üzerindeki vaz· 
lyet ve mandaıı nihayet bulacak-
tır. 

ıJliitldş bir afet 
/Jtitıi11 Jfnun fekirfıe istilti 

elli 
Kahlredeo : ) 

Şına çöllerinden uçar halin
de ıelen çekirge •ürülerlnln bü
tün Mııır kıt'aıını iıttli. elUği 
yazılmıttı· Son dakikada neıro
lunan reıml tebltfatta, gelen ıü
rülerden baıka olarak bazı yer· 
lerde yumurtadanda mühim mik
tarda çeklr,ae suhur etmııttr, 

Bu lf\ln çektrıe yQziladen 
tehlikeye maruz olan yerler : 
nefaj Kahire ve civarı, Kalyubi
ye, Menufiye, Süveyt, Cize, MI· 
na, Eayut, Circa, Kına, Garbi
ye, S.hra, Menaveme Mücllrlik
lerl (Vitlyet) Ur. 

Hük6met ve halk her Ulrlü 
veıaite müracaat ederek bu afe
te karıı ıtddetli bir mücadele 
açmıthr 

811riyecb~ ,ı;on İ~l/flll 111 Ü<'

t·iluteri affediliyor 
Şamdan: 

Büyük erbabi hukuktan ve 
bazı erkanı harp umerasından 
bir komflyon teıkil olunmuıtur. 
Bu komiıyon Suriyede ıly~ıi 
mücrimler ve bahusus bundan 
evvel netrolunan aff i umumiden 
hanç bırakılan ıon isyan nıüc
rlmlerl hakkında affı umumi 
eıasatını vaz' etmek üzere teıkll 
olunmuı ve müzakerata batla· 

llalfhr. 
Yakında vatanlarından cuda 

Suriye vatandaıları yurtlarına 
avdet edeceklerdir· 

. lt·aıultı. ı:slnluıl 
Tahrandan menafit •rnme 

nazaretinln ilaa•fle yerine teı
kili kararlaıtırıla111u lkttaat ve 
Tamirat na:ıaretlert için Ala
man erbabı ihUıa•JDdan tkf 

fenni Müıteıarın tayini mecllıi 
Meb'uıanca tasdik olunmuıtur. 

Senıerkandda bir /'abrika 
Moıkavadan - Semertantte, 

onmllyon altıa ruble ıermaye ile 

bOyOk htr fpeklt fabrlkaıı te'slı 

olunmuıtur. Bu f abrlkanın tıcl
lerl ıektz binden fazla olacak
tır. SoYlyet hOk4meU ipek it 
mensucat tılerlnde Japonya Ye 
Fraaıa ile rakabete karar ver
mlıUr. 

bir kısmınriıeır etmitUk. Bu\iQft 
ve veıaikın mütebakı de izahat 
kısmını dere ediyoruz : 

TnUin inhiıar idareıl mDdi
riyetl umumlyeıi canibi illıine: 

'"Tütün lnhiıar illarealnin anbar-
larında muhtelif marka ile Her
man lıpirer namına mukayyet 
olup vefatı üzerine Herman lı
pirer ve ıüreki.sı tarafınaan tddl
al mülkiyet ve veraıettle \ance 
sevki talep olunan ve bu baptaki 
takdiri kıymet heyetinin zabıt .. 
namelerinde muharrer b uluD&D 
ve zabıtname ürihlne nazaran 
depolarının isimleri hizalarında 
muıarrah olan (989390)kıyş:e ve 
(674:88) kilo tütünlerin veraset 
ve intikal verılıl Doyçe Oriyant 
Bankaaının ita eylediği kefalet-
name ile tllhtı t.-mine alınmııt1r. 
Veraıet ve intikal verıiıl kanu· 
nunun 27 inci maddeıl mucibince 
ver~iıi tahtı temine alınan 

tütünlerin ihraç ve se-rkine mft· 
saide buyurulmaaı maalthtiram 
arz olunur efendim.,, 

Bu müıveddeyi bana ıel4ji 
ı 927 ıenetf eylülünün on betin· 
den yirmi ıekizine kakar nez
dtmde alıkoyarak bu müddet 
zarfında fevkalade ciddiyetine 
istikametine ve dtraye lne emln 
oldufum tetldk memuru .K.ı m 
beyi takdiri kıymet hey' etinin o 
tütünlere takdir ettlfl kıym tleri 
naııl takdir etmiı olduklarını ve 
bu kıymetlerin tüUlnlerln mut.
telif cinılerlne ı&M o valittkl 
rayfclere muvafık olup olmadltr
larını ıerek ticaret odaıınclakl 

te%kereyl lhizalarütıti ıa1t1nda 
ıönderdik: 

!filtanbulda muhtelif a.po&-r 
da mevcut :ve muhtelif maf'kr' 
lawıla Mennan lıptre ve ıörek~~ 
tarafından tddtai mollrtyet ... 
hat!lee ıevkl talep oluud .;.. 
menu Ye mahfuz tiul.tndiakı.rt 
mahaller ile emin •• •lodaıla" 
melfuf cetvelde ıuuha•rer>' ola9 
cematı 989390 kıtye .... aii88 
ktlO tütftnler tna1Dul ad .oha•'•~ 
tütO m6tabaı•ılan •ezdıaad• ter~ 
kıhnan tahkiliat .rietlces
tetpit ettirilen jıafj lhuır ftat19'1 
üzerindea heJ&p; ol~n Deıiellır 
rlaeflMly•ten ,cla.b.a zlr.~•ıtYlr-1 
zaJllla ıizami ~6407l lira 26 Mıfıllf 
tahmin olunan veraıet vergi•IP"' 
Ve ileti Celilenin emrirle.t ve 
kfte te fnl il z 

ril~ ıe~lne 111üta&de ltM• 14'111 

OoJse Baak ~nb•tl tubeel~ 
58087 Tı\Uk lira~ 'Ve f a_7 "u,_ 
ve Dotçe tÜryanL B&MWı ,Jtı! 
bin tür• llraN ki Çf .... . ~ 
~ bin Mk•~yecli lirahk ı..pıi· 
nat' havi iki kıta ••~ Oeftdf 
d..-bja ~~ ol~utLYJ 1 BiMeJJ&;' 
ley ijf(faaan l&Dk,r, ,9a~ 
mukayyet tütünİ~;;teD yal'1~·· ~·~ı 
tanbııld:İ>ulupa~ ve evsafı1melfu 

ı \ 1 Vı, 

cetrelde aleı müfredat ıüıterıJ~d 
mezı<hr 986,390 kıyye ~e 67 ,4lt~ 
ktlô tiltünGh m~.erıt~i_,,1~J ıuret.,,. • tahtf temin~ 1 :ıJ1J<Jıti n"4fı1e~ ~ 

ıev'ke \'e ltlr&cına ri\umatt~at dfıbt. 
1 mamaaı maalihtlra 1 C!a" l:ıl bdt 

efendim.,, 
fiatlara göre Te gerek büyük 
birkaç tütün Ucarethaneatnde I 
tahkik ve tetkik ile tı'tlfal et
tirdim, Kaaım beytn bu tahlrtk•tt : 

Bu tez >A diri kır" 
met komiıyonunufl takdir ettJI' 
kıyiiietJerfn defli •tlCtk' Wae\w.._, 
Kaıım \~eıin tahktkau ~euff\8111· 
de tespit elWH fazla ftyatlarıO 

netay lclne dair •ilcuda retlrdlil btr 
bOyük aabifah cetvel ile verdlil 
mal6mat fiyatları farklı göster· 
melde ldl. Bunun üzerine yuka· 
rıya ıureUnl derceltiğlm 1~ Ey
lül 1927 tarihli rnüıveddenin al· 
tına ve arkaııDa (bu gün doıya· 
ımda mevcut olan) aynen u fik
rimi yazdım : ı \ 

( Doyçe oryent badkaaından 
getirdiklt'ri elli yedi bin liralık 
teminat mektubu bu Uitünlerin 

f • ' ·~ ~ teminata eıaı ~utu CL.ıfu vazıh•~ 
anfaıılır. 1 

• t f 

1 :t Keza ıuna aa 1dtkkat ~lme' 
ı IAzımdır. '.Aynı t~~kere ile 

1 ~"-lo 
1 

ea11aı11 l>lldlrden !18'087., 1r~1ılı 
verat töHinlerln mec~uJ~ıkaıy,• 
üleHnden iieaap ~dbmlıt/r. 'V'anl 
ya~nız Herman ç: lıl{İr~rln liı11e•l 
üaennden detır.ıtuihaenallyfı, Sö 
vergi, l>en Defteftİarlılt ~kıl~ 
unaeo aJ-n1a.1ttan , ıonra sa'dıY 
olduiu anlatılan mahkeme ka"' 
rına göre yalmz Herman lı tre" 

veruet verglsini temamen temln 
eddbilecekmfdlr ? Ben zan etmi
yorum. Çftnkü trkdiri kıymet 

j muameleıi llyiktle yapılmamıı- . 
tır. Takdiri kıymet komisyonu 1 

1 
tütün tnhltar idaresinin ~TemmUE 

1927 tarihinde takrtbro&arak göı- , 

terildiiı fı,atlara P..e aymet-
lert ıösterllmlıtr. 

Halbuki bu ıün •Y.HU&ı yir
mi ıeklzfdir ve bu gilne kadar 
fiyatlar çok f~rk etmittlr. Biz 
olsc& olıa ancak tbtünlerin temi
nata rabt edilerek Avrupaya 
ıevklne. mtiıaade edllecefl tarih
deki fıyatlara r&re kıymetletfftl 
tahmin ederek ve yüzde Ytrml 
kadarda ihtiyaten bu fip lara 
zam ederek verslnin hami mik
darı il~erinden temlaat alıp tak-
diri kıymet muameleai ileride 
hakkilie yapılmak ve oaa röN 
vergi ıureU katirede tahalclmk\, 

I etUrilmek il~re t(ltünleriJI\ ~!Jl 
ne müsade edebiliriz. Ona. k~re 
11'tızaaının lfaıı lbımC!ır ·,, 

88•9"27 
Heuış; . 

Bunun herine alt oldôftı 
mild&rlyeUo tetkik memuru Ka-
ıın beyJn takdl rl kıymet h'ye
tlnlnklnden fazla olarak ' ~uldu· 
lu fiatları etaı tutarak Ye ona 
yukartkı emrim veçhlle lhUyaten 
vüzde yirmi de zam ile uaml 

rin htfmi~Qr tnt;iRlvw' ... 
ıine ınttk"altr:d"en d'ot~y. Manm• .. 
llzım ~elen veraı~t yer2iıtıı' 
nazara~ dif~r· ,n;ell:i~'~n 11iı~~elerl 
nilbetlnde füladll'. i' \ 

lılıül• ba~t&i,ıatz. .......... 
kı~ft muam~lM 8:-fM a~I 
hareket elfllit lolduJuw.fıbH, ~ 
retle artık ıtz de anlamıpınısdll'ı 

l 1 ti l ı-"·~ Herman splrer verClıet •;--· 
giıı it fnCle 1-lazi nen\n hukJ,Öe;', 
dalla ii nl emi~~etUjİ~i ,~ıe~'l 
r.c.kt lıiifka lctaaWM 1W · f1l!I 
lıe de ~Mttetl dO d 
ve temeddulı e r or 
luıile bun~d 1e ıosu111 

ıörmiyoru 
k.-Bu me dl:Jiiı tbuat 

1 .... -
aununa tevfikan yarank!.l'~. 
anızıb 11,Dı 'eaflıle ye ~ 

nna dercini ftal 971~~ ı 
n • Sivatı.ıııb~ 

M. ~klıbltt 
"Yarın -~ Ulriltrt ·121J 

kbmb~~üiı taY8lr ... fi ~ir 
lmetin ook1an of~D~ sa• 
•eyanatdıiJS~te,tt k 
.. attan dolayı Remzi Beye teıe -

""' ederia. 



YARIN 

iktisadi derdimiz Portekiz suikasb 
.__..~ .. ·· 
Barce~, 2& (f\.iı\) 

Milli istiklal mücadelesinden 
sonra mali istiklal mil.cadelesi 

Garaf suı kastı dolayislle 
mahkdırı e<1flenlerln son'unc1'1U 
da diin affedil~. 100 kadar 
ıenç kız •ahktimn h piıb~e 
6niinde Welilemrtı.i- ve kapıdan 
çıktığı ıırada kendlıinlr alkıılayapmamız zaruridir 

lçıihaı ıtlecınuası sahibi Doktor Abdilllalı Cevdet H. itı 
iklisadiyatunıza dair Türk ocalJmda ·mühiın bir konfe
rans verdiği 1nalu11ıdur. 

mıılardır. 

Palma, 20 (A.A) 

lşt,e o konferansın verildilJi sı~ada zaptolunan bir sure
tini, ınevzııun ehenınıiyeıine 11ıeb1ıi aşağıya dercediyoruz. 

Son derecede t1ddetli bir f u~ 
tına Palma havallsinde 20 mil· 
yon Peçetabk basar ve zarara 
sebep olmuıtur. 

Tampolune, 20 (A.A) 
Şiddetli bir :fırtıu Franta ile 

olan IDJiaakalita inkltaa ufrat-
DGaktı ntlshadan mabat 

Bunlar okunduktan Ye mtlll
laaza edildikten eonra bedihi bir 
IUrette anlaııhyorkl mubareze 
lbllltler arasında delil mlllet
lerı1a lsUbsal vaaıtaları ve 
llauatahaalltı ara11nda~r. Bu 
llte çok dikkat etmeh. Yerh 
~ kallamnak me1'eleel kulak
._,. doldurmakta olduiu bir •• 
''- lt11 IOD lkiim6B iyi anlaııl
..._sı l&zımdır. 

Mukaddes ve mubt.em Olan 
..__lanı •atanperverlilln yanında 
~ de iktı•cll vatanperverlik var
clat .Malam vatanper•erbk, ezcllm
le •atan bir ·tecavilze maruz ol
clut.a Yakıt anı vOeut etUll hal
de llctı1ad1 Yatanperlik her l'ftn 
1'er saat ve her dakika uyuıak 
'te faal olmak ıeabeder. 

V &rmamız lizım ıelen neUce 
.._ olacak? lltlhu.1. Fakat lıtlh
lale kol çoklala, fenllt bilsf, 
thl..lctyet, emniyet ile varılmalı. 
._!~ lsUbsal haki defli, çok 
-ıae.ı etmek, IJI latllNal etmek 
'-tıa&a 81&1etmek ilzam. iyi lıtlh
lal •e ucuza mal timi uauUerle 
•e •hlakiyet kuvvetlle olur. 
de Ticarette abllklyet, her teY-

0ldutu ıtbı çok mnbim bir 
~ldtr. Bir tadrln matal kendi 
.A.!.~.Jet Ye terefl dı•ekUr. 
~lyet kellmetl G&erbıde tarar 
ttt&tıaatn htkmeu Yardar. BJsclea 
lbGbtm miktarda ihracat mah
llllcı olan ticaret evlerinin bmir 
~elana ıtbı ihracat mahsulüne ma
a. teht.r'-tmlzde ajanları Yardır. 
-..al vapura konmadan eYvel, me-
~ NGyorktakı alıcı, maim evsafı 

kında ajanından m6kemmel 
~lr rapor alayor, mal, NGyorka 
~ oldufu vakit, ablaki7et 
-.:.,.•inde ve lıtenilen evsafta 
hr u. etmeclilt 16rillOlOnce, •a-

ı6tGrdGfG mal ile aeldtit 
~ ••elet eder, Ye bir kere 
ıcoı; t] laraıldıktan aonra kolay 
c:ı,.,: "6zelmez. Muteber bir ta
,._ izden 6frendiltme 16re ltal
bt Ttırk tacirleri hakkında 
~Clpbelt davranıhyonnuı ve 
y almaclılclan JWDurtaları 
.._ tactrlertntn elinden ah-== y..._ tacirleri bizden 

yor, "una=::: lalDiffedJ
da ltalyaya saby ...... ~ alba-

Buaclan canım - llkıW. 
ihracat meseleli uzun •• .......; 

ltetklk Ye mGlahaza me....._ 
Her ket yalmz maddi lbracatthı 
cleltl manevi, fikri lhracruı. 
1119faul oluyor. 11EkıPortatlr Pra-
illa., mecmuasının 18 mart 1980 
larlhlı nGelıaıında 11Blr flkrt ihra
cat ldareıl lhdaı için mGcahedele-

"-ta., 1ernamelt makaleyi okudu 
"-•ekendi vutyeUmlzt da,an
clGitbia •aldt çok milkedder old 
...... Maıtn temiz olma11, kuaureuz 

=-~1 da Ufı deitlcllr; ucuza 
oı..... Obrnq, ucuu aablablltr ol-

blt ... tı ... ~ .lbamdır. Ba tartları 
~--.ace , o IDaba IGrGmQ 
'-it chnı, 1D111t hiç bir amil 

icra ed...._. Btr malin 

ucuz olma11 için en mühim çare 
mııtır. 

de o malin çok miktarda çıka- _ _. • ..., ... _ .... M.-.-
rılma11dır. Çekirge afeti 

Meıell gdnde on bin kilo Kahtredea - Stna tarafından 
bufday 3fiiten bır deftrmenln keıif sürüler halinde Mısra ıe-
umuml masrafı günde yüz bin ltp liltliı kıtayl latill eden ve 
ktlo bafday"' aflten dller Itır u r laalcli olmaıına mebni mü-
deflrmeDln umumi lllU1afınm müıkül olan ,.kırıe 
onda biri olmaa, da•a •iyade p her tarafta meııruata 
olur.~Bu euretle küçf.k h&tlııald yermele baılamııbr. 
bGyük lstihaslct kadar malım .ı.ttn lmhaeı için Zıraat 
ucuz tatamaz. Biz çok istihsal Nazaretl tarafından bnuın Mtı-
etmeliyiz, bize klfi ıeldıkt• dtrltklere, m6cadele için aha-
sonra çok fazla kalmah ve buT liJi HYk ederek toa derece 
ihraç eclebihneliytz. gayret edilmesi emrolunmuı ile-

Kol me•' eleıl dikenli ve mu• a. b6ytik afete -calebe ...._ 
uzam bir m .. 'eledlr ld llUUale aıeyeceft anlatılıyor. 
11kı ııkı~a bafWar. Kol mes'e- Bun•" berabv bam yerle~ 
lesi de kö_y ve k6ylü mea'ele- de büyük tehlikenin önG abn-
ılcltt. Hilamettmlz bir köy ka· 
DUDU bamrlamq, çok faldell ve 
k&Jlert mezarltk hali.en kuP!' 
taracak maddeleri .. tiva et-

mıftır. 

Kura'/(/ıkta11 so'llra 
/Jluı uldtın: . · 

mektedir. Burada ·aiti haftadan l;erl 
Btz ,ehlrlder, heri (leek veya yafmur Y•ilnaelı. Çtflcller ve 

me;.-e clolu ,a.el al9ilar tik· koyun sahlpleJı b6yOk blr endlıe 
biliriz; fakat izertm•zclekl bu ile g6zlerlbl ıemaya cllkml,. 
yeıil yaprakları, çicekler veya memlekeU felaketteDkurtaracelı 
meyveleri yapan nesli, toprak rahmeU bekllıwlarcb. Ha.-.lıolrun 
ve çamurlara dalan ince ve siyah don bol bol ve bereketli Ja~ur 
k6klerlnden geliyor, Köyler ıe- lar •atımı •e her küla ,tinan 
blrlerla k61dertdır. K671•1 h6r- sllc:IB"'19'.0r. 
met ve muhabbetle ,armemek ....... ~ ....... 
bir •lacın toprak içindeki k6k- Aneksartitos gazetesi 
lerlnl lıtlhkar etm .. ıne benzer• ~iimizde ~ ~. ~-

K6yün ve köylünnn ne de- nekaartltos lsmlnP, rumca bir 
mek oldufuna anlama it için pdt.ean tdeıldNlt' mGdilelu-
Avrupanın bGyik memleketle- lan 

ıaumllikçe, t~ra•ına bat an 
rlne gitmeye hacet yok. tahkikat, benilz bttmemlttlr. 
Bulıariıtan kö1ler1nı görmek Vaz'tyetin ı.vazZubu da, tah-
yettılr. Bulıar klylerlnin bir kikat neUceıine batlı kalmakta-
koperatlf ıtrketl vardır. Yeni dır. Bu ıazete aleyhındeki tah-
tanı zıraat ve zirai sana vl usul- ba uh 

kikatın sebebi, ım arrlrind-
ı,rtnl talim için seyyar sinema zln makalelerini ikUbaı etmiı 
otobGslerı köyleri devreder. Bul- bulunma11Clır. 
ıariıtancla her yirmi haneli bir t=::: -~ 
köyün bir hekimi ve kiçiik bir mRİetlerln yorldtlklerl yol 'lfz1i 
bastaneel olmak mecburidir. clefl~ı Balilan ~ .. fala •• 

Bizde, lıtanbulun burnu dibin- aeadete çıkarmıı olan yollan 
deki Dettrmenderede karni bir ültl~tr,~kten baflc:a Japılaük 
kudunnuı ökOaOn boynuzlle de- btr teY ctur • 
ıtlen bir klyll, banakları dltarr- Neea\. -ımdlerintn cumleslnl 
ya döktllmlt olarak lzmtte _.. kendtılnc1e tt9kılfeden bir amil 
Ulrilklyor ve bittabi yolde aın- vardı 1d Oda HWitdtr • Haibı 
yor. Bunu geçen sene, Delir- vatan eevrtcffr, zenıtn, •iade, 
men derede bir k&ıko olan Ah- IMMlt, ba,.,-u, b..,-etıı. bir, 

berk.ete llannet 1ıı .. ~. lika edid 
met Ihsan bey Se"ett f6nanda vatandaılarJa meskun bir vatQ 
yudı, bu fakruuİı ben lctlbade ihza ve idame etmek icln aıuk• 
hillaatan almıfbm. tazı her kuvveti vatan eevıtsı 

Bbllm ba elim, m.brum Ye bm ,,.,mele kadirdir:! 
peftf&• ..... yetl•mMD 111 •e bu ffaddl za\l.de aeftnek btjı 
••'ul cleill, aıırlar, cahil Ye yilk.,.llli h J&1Sellet"ckı.31rX1 
•Webit tabak hlk6metı.t.ila umufl g--'~l ,Onef\fr, •• _.,_ 
... '111clu. Yıkılmam a11rlar ı6r- ilye Umıal obDaJA llJik olan 
.... olaa bat blnanm J&kılmaaı ancak peı vardır. Vıktor iiu-
.._. ._ede mtbnkGD olmaz. ıo, seven biti olma,- gilneı 
lla11-..ı.1 - - L ı ı6nerdl • cledfll vakit tiel· &L~ mecleal aayat an ib ı 
~ baJatua Haaer· . ki bu um.alty•tl uraCtetmııur. 

B.a ı·ı..ı elhane 1dlilfr' n verea .._ clikden IHr aua-
nı ..... ldha ıı1_ odur heqeat vem, aa~b.lllade 
bir ~•.-de • ......_ de bir feJ beklemez ve lltemes. 
ve ~ .......... hiç bir faninin Uzue 18iıbiiae DlllaJel ftrlyo-
lkUdanDda baa..t W>latıa ,-ı wm Biz taW ff!J' için ve 
ba lamaktır -..W.r; lbam olu :lıc terden ın.& 'Ve Mr-..,-den 1 

•• "-•· •lbr. .stıade t'Pı•• tabWtacle bir .-y-
Bil,qk .... ......_ Te ~ f~ye muhtacız· ve """"._ --

a•lmU Cilmb~ .., • ...; ntt-.\lekl ateı, hafif bir kil ta· 
ve ıu.t Jolunu aaa.. ·~. ~ .. le &rtolma, muliad,d• atet 
Milreffeb, meaut, mlt...,.t; 1)U~••••JirUhunR*da ale•lendlr-

leevketll ve ha11i~etll b~ •ıld ..... 

5-h•f• f) 

Viyana takımı gitti 
Hakem M. Mauro ikinci takımımızı 

bilhassa takdir etti 
Şehrimizde iki maç yapan 

V4yana mihtelltt Fenerbabçe ile 
üçllncii bir maça kabul etmlye
rek dün ak,.m Vlyanaya mii
tevcclben hareket etmiılerlerdir. .. 

balya hakem enctlmenl reift 
M. Maaro da yarın memleketi 
ne aldecektlr. 

M. Muro mıntakaya çok 
nezaket ptermif, alacalı üc
retl• vaaıeçerek Y,&lnız maaa
riifDI Utemtıttr. M. Manıo bir 
muharrlrlmlze yapılan maçlar 
hakkında demtıUr ki: 

- lktncf defa çıkardıiınız 
takım blrtndsinden daha ener· 
Jik oynamıı Ye tam manasıle 
muvaffak olmuıtur. 

Beıtktaı kiiçiklerf nden En
ver, lbaan beyleri fevkallde '-ul-
dum niçin büyükleriniz kGçGk
ler kadar muyaflak olamaıor •• 

M. Mauro mlabakalarda 
J&D hakemlifi yapan Saim Bey-
le Kemal Halım beye tkl rout 
nrmiıtir. Bu rozetler ltalya hu
Clatları dahilinde n111f ilcretle 
dolaımak aellhlyetlni vermek
i8dlr. 

ir 1 
ltalya B. mdb takımınır. lı-

Birlikte ktmfrans 
Kadanlar birliiinde bueiin 

hanımlara bir konfranı verile
c.kUr. 

İstanbul dördüncü icra 
memurluğundan: 

Emlrginda ~lar hll&ll ve 
l.Unye -+af'P , t• nuınarah 
kaikteıfllaaNt e ek'1e JkeD el
,..m ıkametglhı .meçhul olan 
Cenanlyar hanım efendi ve Ce
mil P•taJa ve Şiıltde Oıman 
beyde Keıtİ sokaianda doktor 
Hayrı beyin hanesinde ikamet 
etmekte tku h&lea 11ıametPhı 
mı ... Gakerllua; 

Ht11Mar Ye allka.4ar l>•lua
tlui •• ~ S.tı.r lld&ll 
ve lıUnye 10kalı11t1• ki.la 8' 1 O 
S, 10 milkerrer numaralı gayrı 
menkul 11nıf hl11esl mntaaarrıfı 
Mehmet Cemalettin ve Ahmet 
C~llletUn beylerin Nazım beye 
ı..•ııaeo............. dola11 paraya 
çevrllmeıl alacaklı Nazım bey 
tarafından tal.iP ecblmell ilzert· 
• ıayrı menkul mahallen haciz 
-e ehli wk'1ea 85000 otm het 
tiıln lira kı1..- taktir edllmft ve 

tanbula aelmeel tahahkuk et
mıı afbtdtr. 

(B.) milb takımi lik maçını 
ı 3 Haztranda Tlrk milli takımıl 
yapacaktır. 

l al7ah hakemin Terdttt ma
lumata ,are ltalyacla :2500 ha
kem olup bunların 600 z6 blrlnçJ 
ıınıf hakemdir. .. 

İetanbal mıntıkaaı deniz b.e?
etl don Vamık beyin rlyaaeunae 
toplanmıı dealz yarıılarını ha
zırlamıfbr. Hey'et bilhasta atna
tör ve proföıy6nel mea' eleslle ui
raımaktadır. 

Bu sene yapılacak yar111-ı. ıu 
tartblerd'e olacaktır· 

20 Haziranda Beykozda 

ı 7 Tommuz Mod6da 

5 f.rlal BeJkoz~a l.t•mhl 
birlncillklerl. Hanımlarda lstan· 
bul birindltgine dahil ölacaktır. 
Hanımlar araıında iki çifte dl 
tekb olmtyacaktar. Ymme yarıı 
ları 1 - 8 Aluetoata aeyrfaefal 
havuzunda yapdacak atlamaıa,; 
da Si Afustos tayyare bayramı 
da Bebekte olacaktır . ,, 1 

Rakılanmız 
(Dinlendirilmiştir. 

Her yerde ara;ıhii. 

'• HALiS OzOMOEN -..-. 

baptaki evsafın takUrl kiJJDet 
faporunda muharrer bıılundufu· 
DU müeyyet baıilz alMt varaka• 

m sureli lkameqlhıaaa p
•r1tmı1 lıe de mtlbaıir tarafın
llaa •mllla •dteb hal• lka

ı.üuuSID meçhul oldulu 

=...1m1,ıır. Ke,flyet ._ av "'" RlA K'J S 1 
tfblil olunur·• • t 

.. ><~ ................... ...: ... > • 

SE~~!~~ı~.~~N~~~:rası ! 
lıtanbul açentelfti - Telefon: lstanbal 1948 J 
Beyoğlu dairesi - Te' fon Beyoğlu 1303 

Seneclat ve poltça nıukablllnac muayyen ve vadeli veya 
haabı cari ıureUle •••Dalar' . Poliça u ukontoıu. • 

TGrldye cümhurlyettnın baJi•-ca ıehirlerine ve memaltkt ı 
ecnebly~ye ~nedat, çek, ltla.ıar mektuplan ve telaraf •) 
emlmamelert lnalltı. l 

--.+f.++•+ .................. . 



Sahife 6 f ARIN 

~~~g 
~ Beylerle çocuklar için 

J En şık kostümler 
Gala tada Karaköy'de börekçi fırını ittlıaliodeki büyük mahallebiciüatünde 

EKSELSİYOR 
Btiyük elbise mağazalarındabuıacaksınız 

ing11Jz biçimi kumaılardan ve asri biçimde 

KOSl'ÜA1LER 16 1/2 liradan itibaren 
Güzel cin• kumaılardan ıpor ve saire 

ÇOCUK KOSTÜMLERİ 6 liradan itibaren 
Her renkte empermeabillze 

«~1Aı TDEl .. BERG» pardesüleri 24 1/2 liradan itibaren 
En son modaya göre hanımlara mahıuı fantazi kumaılardan ve 

Trençkot dan MANTOLARIN müntahap çeıttlert 

'fediyatta Büyük 1~eshilat 

-------------------·- ------
Likör Fabrikası 
İnşaat münakasası 

İspirto ve İspirtolu içkiler İnhisarı un1unıi 
1\1 üd ür lü ğünden 

, •••••••••• ._. 
! Veresiye İ 
• lznıır terzibaneılnde IOD • 

• moda, ehYen flatlarla, son • 
• derecede ıuhuletli ıerattJa • 
• erkek ve · kadın koe'8mler • 

ııa:n 

. .. .. 

8. İNCİ TERTİP 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MA YlS 1930 
Ketideler; VtlAyet, Şehremaneti, Defterdarl~,, lı, Ziraat ve 
O.manlı bankaları murakıpları ve halk huzurunda y,apılır .. 

Büyük ikramiye 

( 45,000 ) lir,adır 
Taliplerin p.rtnamede yazılı ahkama riayet etmemelerin

den dolayı Şiıli'de tesisi tekarrür eden likör fabrika11nın ln
t••• iç.in yeniden münakasa icrasına zaruret haııl olmuttur. 

• aerlan lfmal oluıaur: • a Ankara caddeat Vilayet • Her keftdede çakan numaralar tekrar dolaba konmaz. 
• karıııında No. 17. ;J 

ihale 5 May11 930 Pazarte.I günü ıaat ondörtte 7apılacak
br. Taliplere 14ı11Mmeler ve sflıllet ffat cetveli muhaıebece 
on lira mukabilinde verilecektir. izahat almak latlyenlerln 
Gaa. ta' da Kefeli hanında ko•layon relaltilne miiracaal et

• MUSTAF;A ve KEMAL ,~~~em~~~~~~=~~~~~;a&iB~~ 
~--- il l.tanbul : Ankara caddeainde Reııt efendi hanında ~ 

meleri Hin olunur. 
. 1 ı.::r B . ·, M · ba ~ ~ 

Yelkencı vapurları I~ - 1 
ınnnn""9n ~""•ı 

Doktor ; 
KARADENİZ LÜKS VE Matbaacılığa ait her nevi işi ehven ve gayet güzel 

. ve temiz bir şekilde teahüd eder a 
SÜR'AT POSTASI ~ ~ il Erbabızevk ve merak bir kerre tCfril buyurdukları fiiktlrcle 1 

AGOP YESSAYAN 1 SamSUD vapuru i işlerinin nefasetinden memnun kelacaklan f BphesfMir 

~~~~~~=~~~~~~~~ ~ 

Lavta ve l)ahili Kadın Hastalıkları mütehassısı 
23Ni~n:Çarşamb 

Laoıada camlferlf aokaiında No. 19 Huıuıi kabineıinde 

Her gün hastalarına bakar. 

.............. ~·····---······ 

gün<i akıamı saat 6 da(Slrkecf) 
rıhtımından hareketle doiru: 

(Zonguldak, lnebolu, Sam
ıun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, ve: Rize ye gidecektir. 

( ISTANBUL ViLAYETi DEFTERDARLIK iLANI 

KİRALIK BAKKAL DÜKKAN! 

l , T afıllA.t için : Sirkecide 
(Y elkencl ) hanında (Y elkencı 
vapurlan) acentelifine müra-
c:&&t. Telefon: İı: (l515) 

Topkapı ıarayı içinde GiUhane haıtaneıi yanında, ıenelik ki- ' DE 
ra11 180 Ura, kiralamak muameleıi aleni müzayede 15-MayH-930 KAPTAN ~APURLAR 
Perıembe günü ıaat 14,80 da Defterdarlıkta yapılacaktır. (M-143) AHMET YEKTA U 1 

lli&A&AAA•6.6.AAAA!&~•44&&&A .. AA~ YEKTA ~tP~!n Salı 
~- • 1 j ıilnü aaat 12 de Sirkeci ıöaıen-

3 M. NURi ve ŞER K · döferlakele•Jndenhareketıedot-
..... 1 ru (7.onıuldak) ıakeleJiae ıl.le

Bilcümle Gümrük muaınelatı ve nakliyat işleri ~ ,1 cekur. Yük ve yolcu için Emta-

~ 
ken1aiı sürat ve cnıniyetle ifa olunur. • önGnde lzmır ıokatında 10 na-

MALI Ye iDARi iŞLER DAHl TAKIP EDlLIR ~ı merodald acentabfa mOracaat. 
~ Telefon: fıt. 1399 

......ıııı Adree: Galata Hauar han orta odalar No. 4 ~, 
"""111111 ......- Emrazı V m0tehaın11 j Telefon: Beyoflu 4515 • dahiliye ereJD doldor 

il•Yn'+''+''+''+'nn•fln'+'T'+''+''+'"f'Yn't'T~ ŞEKİP HABiP 

SELANiK BANKASI 
1888 de teaiı edllmiıttr 

Merkezi umumi. İstanbul 
SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERi 
Galata, İıtanbu~, İzmir, Samıun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Sellntk, Auna, Kavala. 

Her türlü banka mwunellb, itibar mektuplan, her neYi 
akçe üzerinden heıabatı cariye, çek muamelatı. 

L~~;gg~:mımzı=ı:=m:n:mamı;mızB 

Cumarteıi, pazarteıl, çarıamha, 

perıembe Ayaıofya Y erebata.n 
caddeal Hacı Süleyman apartı

manı Telefen: lıtanbul 3035 

Doktor Feyzi Ahmet 
Frenp, ltelaojµkWu, elit, 

tedavtbaae•i 

Camadan mada her f(ln 
aaat 1o-6 ya kadar haıta ka
hal edtltrr 
Adres Ankara Cadde11l N. i43 

Telefon lstanbul 3899 

, rn • 
OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpata Hastahanesi Operatörü 

İstıklal caddesinde l~us sefarethanesi karşısında 
Surive han No: 8 

ol 

TELEFON; Bey: 1615 

Doktor A. kutiel 1 

Gizil ve cilt haıtalıkları mütehaNuı · 

Kuaköyı.örek,ı fınıu•ırıuındaN.ıt4 - İstanbul ınahkeınei 
Asliye 6 ıncı hukuk dai
resindeıı1: 

Ha1riye haİuDlll kardaıı lata
nbul vilayeti emvali metn1k~ 

kalemi ketebeeinden Mehmet 
1.ekı bey aleyhiae ikame ohanan 

·nafaka daVdindan dolayı icra 
kılman tahkikatı ikmal edtlmıı 
ve yevmi muhakeme alarak 
tayHI olunan gilnde mamai191-
ikametgllwıı meçhul bulun•ası 
hu.bilye teblifat ifa edlbnedıtt 
anlaflhlHt ve tllnen tebltf at lçra 
ıı lurar,tr olmuı ve 1'mnü 
_,hakeme 31 Maylı 980 cuma
"-• rGnOne takip- kabnmıı oldu
t-.dan yevnrii •e .-akti mezkur
cla lıtaabul aıltye altıncı hukuk 
mahhem-.de bizzat •e ya ta
rafllldan miıeadak bir •ekti ha
zır Wundurmanız ve akit talc
tlrde muamelet kanunlyenfn 
icara edllecefi malumunuz olmak 
üzre ilan olunur. 

iLAN: Galatada yeni caıııl 
caddeıiİıde 12 numaralı mafaza' 
da. ayakkabı ticaretile meti"I 
Zaharya Velet Di mltri Menevıdt• 
efendinin icra ve iflas kanunll 
mucibince konkordato talebi İ•' 
tanbul icra dairesi itiraz mercf' 
ince kanunu mezkur;un 278 ıod 
maddesine tevfikan nazarı tuba' 
ra alınmıı olmafla kanunu naeı:' 
kürun 283 ncü maddesinin tklJJci 
fıkrasına tevfikan konkordato 
teklifini müzakere etmek üzer., 
bilumum alacaklıların 29 nıaY1' 
930 tarihine müıadlf perıeınbe 
gÜDii aaat on dörtte Galaı-~ 
iblt hanında ikinci katta ya:ılh•~ 
nemlzde iabatı vücut eyleaaelet 

ve yevmi davete tekaddiilll ed.eD .. -
OD ıün içinde alacaklıların "e 

eı:
İlderl tetkik edeli lecekleri 111 

kllr maddei kanunlyeye tevfıkaO 
flln olunur. 

930 1 'l Nisan 

Zaharya efendinin konkordato .. 
2 ba 4J·s komlıeri Galatada lbıt n 

numarada avukat Mubar~ 

Tevfik 
Meıul Müdlr : SOleyman 


