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Me ·uı kim! 
fzm_irdeki intihar faciasının mes'uli
~etı~ doğrudan doğruya ismet paşa 
abın~sinin mali siyasetindeki kifa
Yetsız liğe yük/edilmek lazımdır! 

lıını d 
ıin r e çıkan bir refikimi-

\>erdfğ• ib 
ftllJh 1 ret alınacak bir 
surn ar faciaaı, kısmı mahsu

~zda görülecektir. 
Qa.dı 

tlaıtı ae şudur : Apti Bey 
ındakı k tand ço namuslu bir va-

•laca.~İ borçlarını ödiyememif, 
rneını arını tahsil edememif, 
trıa. ekeun yanlıf bir mali çık
lat ı~ •aptığından müteessir o
rn11~ Ye's ile kendi canına kıy· 

lt, 

Re ~ethurn Apti Bey faciası, 
h çt tilen meyus günlerin kara 
a •ta l tnı 11 o arak ilelebet unutul-

tın~llcaktır. Apti Beyin ,intlha
htta~n evvel, ellertle yazmıı, 
tna(" ıtııı oldugu mektup, son 
tna~· ve iktisadi slyasetlmlzin 
dt Uaiyete Kanlı bir delil-

t, 

aa·ı .l<ara talili Türk vatanı ile, 
a t "e kerim Türk milletinin 
~~Çirdiği rnüıkülat,içine düıtü-
1 u •ıkantının bundan sonrası 
Çin k 
iınk· ıa lanabilmeslne zaten 

an yoktu. 
e.Lı .l<endı kendimizi beyhude 
IQatına ğ Rü ga avutma a savaımak 

b nahtar. bu "'gün merhum Apti 
ey " zi ce 

1
. a Yetine düıenler,binler-

e,1 ı~ahk mal mülk sahibi iken 
tl\ı nın iaıesine muktedir ola
da ~anlar pek çoktur. Bu vatan-
aG!~~ın. elim vaziyetlerini bu 
edebi( elırn fattlar içinde tashih 

8 rnek imkanı varmıdır? 
nacak gün teferrüat ile oyala
•ırn vaziyette değiliz. O kı-
llü~~~ha çok ev~elden düı ü 
il d 11 nettce vakit ve zama-
nı a tah lJ ınln edilmell idi. 

--z~üddetten beri, mev-

ktinde kalan kabine, umumi 
siyaıetinin mali ve iktiaadi 
kısımlarına taalluk eden eaaı
lardaki hataları görmüt olsaydı, 
maruz kalınan azim müıkülata 
dütülmezdl. Vatandaılar da, 
bu derece bedbahlığa ıevke
dilmiı olmazlardı. 

Sonra' son zamanlarda 
bizzat kendi tedbirsizlikleri: 
mlzle de, sıkıntıyı, haricin 
itlrnat11zlı§'ını, üzerimize çek
mekte idik! Borsa itlerlnde biri 
birini nakzeden cebri kararların, 
keıeslnde üç beı kuruıu bu
lunmıyan ıu fukara millete bir 
buçuk milyon lngilizemal olduğu 
da, unutulmamalıdır. 

Gerçi; O geçiçı tetbirler , 
saman alevi gibi muvkkat idi.Üç 
beı menfaatperest muhtekirin 
kese ve kaıalarını doldurmafa 
pek ziyade yarıyordu. Hakika
tde ise, Apti bey gibi nece na
muslu vatandaılar, mahvolu
yordu. Ellerinde avuçlarında-

kini kaybdiyorlardı. Sonra da 
itle o suçsuz masum Türk gibi 
sönüp ıidlyorlardı. 

Apti Bey merhum faciası, 

Türk milletinin umumi ıztırabı-
na,kanlı: hazin bir nümunedir. 
Millet kalpten, vicdandan, he
yecandan taıan acı bir teasürle 
kendi akibetine,kendi istikba
line vehmlere bogulmütur. 

Bununla beraber, vakit ve · 
zamanı geldiğinde: millet, mü
sebbiplerden hesap sorulaca-
ğınada emindir, mutmaindir .. 

Apti Bey adlı masum va
tandaıa Allah rahmet eyle&inl 

Arif Oruç 

Son Dakika: 
Bütçe müzakeresinde bazı meb'usla

rıınız Hükumeti şiddetle tenkite 
hazırlanıyorlar 

Maı· Ankara, 3 (Telefon) 
bıGokül~t~=~iyelfmizin duçar olduğu azim ve hayretlerle karıılanan 
l~rnamıfbr.amfri için, Hükumet henüz ~at'i ve sarih bir vaziyet 

Bir buçuk ay evvel . 
l"dilata çalııılmaktad rneclıs,ten alınan matbu bütçe üzerinde mühim 
llıeclfsten geçirileceg"-I~r. M

1
eb uelar ve encümenler, Bütçenin derhal 

a.. e as a lhU 1 k d 
1nevcut kanaat ıu rnerk d '?a vermeme te ir. 
" ez edır . 

1 Bilhassa, bu seneki Büt e · 
C..bediyor ! ç üzerinde uzun uzadıya meıgul olmak 

d Bütçe münasebeUle b87.ı meb'uıl 
0htyııile Hükumeti şiddetle tenkidarırnızın iktisadi ve mali vaziyet 

lnektedır. edecekleri muhakkak addedil-

20, 000 Memur çıkaracaklar 
Çtkaliükürnetin geri aldığı Biltçede tanı " 20 0 bı racağı ve bu suretle tasarruf yapacat ' _ OO " memur tahsisatı 
'mu · · ı •oylenıy r B ftib rl /k tın •ılerine çok ehemmiyet atfedilmekur. or · u a a 

tısat vekilinin masasındaki evrak 
8u 2- h Ankara 3 (T 1 f ) 

re laya un_:as ahı mesalibten bir zat bana müracaat ettİ ş he e on _ Ik cumleleri söyledi : · · u ayrete-
~ı~ın evr~~at vhkalet1nde bir itim vardı. Bu ite taalluk eden i 

Alt dırn <tısat vekilinin masası üzerindedir. 11 ın 
bu 1 ay an be · 

llllyen evtakımrı .~asada bekliyen ve bir tilrlü masadan ayrılmak 
taıırdını ! ıçın ne yapaca~ımı nereye müracaat edecetınıı 

J • 

1 Namuslu bir 1 ürk tüccarın intiharı ! 

Mali buhfan yüzünden lzmir de 
tüccar A___,...--b_di _B~ey_~~~a_n_ına~kıymıştır . 
Merhum bıraktığı mektupta: Bankalar krediyi kestiler 
borçlular borçlarını veremediler. Beni intihara sevkede~ 
amil iktisadiyattaki fenalıktır. affet karıcığım diyor. 

lzmlrin ~aruf tüccarla~dan / ""deki mali satamamak ve alaca: Apti ~ey İsparta ve Burdurdan 
Moralı zade Apti bey intihar _iını alamamak yüzünden Aptı böyle,.meyuı dönünce buradaki 
etmtıtir. Moralı ~zade · Ahmet alacaklarını almak Jatemiı ve fa-
beyle kardeı çocukları olan Apti kat maalesef bunda da muvaffak 
bey merhum, iffet ve istlkame- olamamııtır B h lf"- d . u ran ma um ur, 
tiyle, lılerinln düzğünlüğü,yle kimse borç veremiyorr 
tanındı~ı için bu intihar vak ası .. ı . . 
çok tee11ürü mucip olmuıtur. b<'lleuı banka.ı;ınm tazyiki 

T emamiyle ıuuri btr vaziyet- Bu vaziyette bulunan Aptl bey 
te ve ne yaptığını bilerek intihar bankaya müracaatla tecil fıte-
eden Apti bey, bize bu hareke- rnitıe de banka kendisini "ifllı 
tiyle vaziyetin fecaatini iıaret talebi ile tehdit etmittir. 
etmiı oldu. Ümit ve temenni e- Artık Apti beyi hep dütün-
deriz ki sırf ecnebi bankaların celi görüyoruz. Kendiıi bir hafta 
hasmane hareketleri yüzünden evvel - timdiye kadar hiç kul-
tehaddüı eden bu elemli (cinayet) lanmadığı halde - bir tabanca 
sonuncu olsun. alıyor. Bu hareketten anla-

İnti/larıu llakiki sebeıJleri ııliyo~ ki biçare Apti bey 
ı ıerefı ve namusu için intihar ka-

Aptl beyin lapartada tanınmıt rarını vermiıtir. 
bir tüccarda t 4 bin Burdur ve l' ı · ı 1 
havalfsinde bir o kadar daha it "' n lıl{IJ'(f ,,·aı·r11· 
yaptığı zevatt lr o kadar daha t_Iktiıadi buhran yüzünden intihar _ Nihayet geçen Çarıamba gü-
alacaiı oldugu oi elinde de kül- den nu sabahı Heftani sokaAındaki 
yelli afyonu vardı. Dikkat .huyu- Ahdi il. evinden çıkarken tabancasını ya-
rulsun ki afyon yüzünden ııkııan nına almıı ve maiazaııına git-

beye para vermemeı ve ilk fır- mittir. Esaıen geceyi ıabahlara Apti Bey tatla capınna gine a -
yonla kıymııtır. Bu kadar alacaklı ıatta göndereceğini söylemlıtir. kadar uykuıuz geçiren Apti bey-

blr adamı tazyik ederek f ntihara 
kadar götürmek cinayet olmaz 
da ne olur? Apti beyin İzmir ve 
Karııyakadaki üç evini satsalar 
ıine 15 bin lira 'ederdi. Kaldı ki 
malı, vardır, alacağı:~vardır ve 
vermeğe mecbur olduğu para 
yalnız üç bin liradır ikinci sı
nıf bir tüccarın üç bin lira 
lçlo intihara mecbur oluıu 
hayırlı bir alamet sayılmaz. 

Vak' anın ·cery-
an tarzını aşağı
da gynen yazıyo 

Yunanlılarla itilaf mı, ihtilaf mı 

Venizelosun dalavereli 
siyaseti?! 

Yunanlılar itilô.fnameyi imzalamak 
içinlne yapmak lazımsa yapı

yorlar. Fakat biz ... 
Ankara, 3 (Telefonla) 

Yunanlıların ıon vaziyetten is
tifade emeli le itilafnameyl imza ruz: etmemeğe karar verdiklerini öğ-
rendim.Son teklifimize mukabil 

Atlp bey Çivci hamamı civa-
ıtmdiye kadar cevap yermemelerl 

rinda Heftani sok~ında mukim- bu haberi teyit edecek mahiyet-
df r. Karııyakada Galip bey soka- tedir. Bu vaziyet üzerine hükO.-
aında kiralık iki evi vardır. Ke· metimizin ne gibi bir tedbir ala-
ndiıl tücardır, Girit haninda ki çağı malum değildir. 8. M. M. 
yazıhansinde afyoa zahire, ve azası Yunanliların bu yeni tarik 
.alre tfcatreiyle ııttıal eder. Apti siyasetine kartı tiddetll bir veçhe 
beyJn Franzız bankasına 27 ,OOO takip edilmek icap ett.iği kana

atındadır .. 
_lira borcu vardır. Bu burcuna mu- Ankara muhabirimizden geç 
kabil bankaya okkası 46 lira iken • vakit almıf olduğumuz bu haber 
borcunu ~kapatan ve hatta fazla ıon derece ıayanı dikkattir.: 
kalan ve elindeki afyonu yatır- Senelerden beri bir tarlu hal· 

)edilmeyen bu meıele yüzünden 
mııtar. Afyon ftatları son aünler- • k dar za • -vatandaılarımızın ne a -
de milfteriıızlik yüZünden düı- rarlara uğradığı gayri kablU lzah-
müı, banka aradaki fiat farkının tır Milli menfaatlerin bu derece 

• yatırılmasını ıatenıittlr . Bu geciktirilmesine niçin s~bebiyet 
talep karıııında ııkııan Apti veriyoruz? Senelerce muzakere-
bey derhal alacaklarinl top- l r içtimalar sürdü ve bir türlü 
lamak üzre lıparta ve Burdur heu ezici dert halledilmedi. 

Venizelosun maksadı mahıu-
ha valfslne nzun bir seyahat yap- b d f sunu pek aılkir ir tarz a i ade 
mıı ve fakat buhran sebebiyle eden tarik siyasetine karıı haia 
en güvendlfi yerlerden dahi bet ümit var duracak mıyız? 
para alamanuıtır. l J 

fu,ıu11ıll al'in ilaltt ltare-
Kilnse borr.uuu vere nu)ım· keti11i luilti öğrenmnedi~· nti1 

Aptl beyin lıpartada çok na- B.. ·· l ·· " · 
nuıslu bir tüccarda 1' bin lirası U[UI' lUS1lıt 'lıtyet Ve itlldf'-
vardır, fakat bu tüccar da elin- perm~rliğintize nı,iimen bu 

Senelerden beri Yunan ıılerinl ıü· 
rüncemeJe bırakan ve muvaffa
kıyetsizlik gösteren Hariciye vekili 

TEVFiK RUŞTO B. 

işin u.zatılnıazmdoJd gaye
yi ;.anllyanuyar:a k derecede 
ga(il nıiyi.z '! 

Anla111 yo1'1tz anlıyann
yoruz vesselriın. 
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de o gün bariz bir kırgınlık ve 
durgunluk milıahede edflmiıtir. 
Aptl bey hiç yapmadıfını yapmıf 
o aQn evinden gelen i>lle ye· 
melini de ylmeden eve gönder
mfıtlr. 

ApU bey maiazaıından çıka -
rak, tramvayla Göztepeye gidi
yor. Buraya gitmekteki makıadı 
anlatılmamııtır. Oradan Göz tepe 
klteıinden bir btfot alarak Kartı· 
yakaya geçiyor. 

Aldığı biletin numaraıı 4321 
dır. Karıı yakada geçtikten aonra 
doitu Galip bey ıokatmdakl boı 
kira evine gidiyor. Çarpmba gü
nü aktamını ve Perıembe gününü 
orada kilitli bir "odanın içinde 
yazı masasının önünde geçiriyor. 
Nihayet Pertembe ıünü akıamı, 
yani Cuma gecesi cebinde taıı

dıfı afyonu çıkararak yaktıfı 

kifıtlarla bir kadehte kaynat
bktan aonra~ içiyor. Afyonun 
nuktarı 25 gramdır, Aptı bey 
bunu yaptıktan ıonra bittabi ze
hlrln teafrfyle uyuıuyor. Fakat o 
eınada yaktıiı kağıtlar ıönmemlt 

ve evi yakmak lıtidadı göıter

miıUr. Biçare adam sürüne, 
ıOrlıne, kalkıyor, yanan kalıtlar 
ılSndilrilyor. Bu keyfiyet ellerinin 
yanıkhtından ve yerdeki ıönmnı 
klfıtlardan iıtfdlil ed flmtıtf r. 

Bedbaht onta11daşınuz m 
brakttğt acıklı nıe1'·t11p 
Beri tarafta ltlesi efradı bitt

abi telq içindedir. Her yeri arı
yorlar her tarafa bat vuruyorlar 
fakat Apti beyin nerede olduiu· 
nu anlamak mümkün olmuyor. Ni
hayet ıon bir ümitle Karııyaka
dapi kira evine gidiliyor. fArka
dan kilitli olduiu anlatılıyor ve 
kakı kırılarak lçerly• plUaoe fe
ci manzara ile karıılaıılıyor, Aptl 
bey henüz ölmemJıtır· Derhal 
hek'm ıellyor mildavat yapılıyor
sa da maaleıef kir etmiyor ve
ApU beJ sabaha kartı saat dört
te uçup ıtdlyor. 

Aptı bey müddeiumumiltğe 
Atletine ve muhaeebedıl Sezai 
beye birer mektup yazarak b1rak
mı1br, Müddei umumilif e yaz
dıiı mektupta. 

- Be:ı hilkaten namuslu ya
ratalmıı bir adamım. Vaıl mık
yaıta alacafım, malam, mülküm, 
bunlara mukabil de bir mıkdar 
borcum vardır. Yirmi eeneden
berl ticaretle iıttıal ettim, ha
yat yolunda bir çok tecrilbeler 
ıeçirdim. Harp g6rd6m, yanıın 
gördüm, fakat büUln bunlar 
bealm JDY&DU yıkamamııtı. Şim
di, ile bankalar krediyi kes
mltlerdlr, borçlular borçlarıpı 
•eremiyorlar, alacaklılar iıe ba
pmda Şahin gibi dolaııyorlar. 
Beni intihara aeneden imli, 
ılrtlladt vuiyettekl fenalaktır, 
Demekte ve daha bazı 197-
ler yazmaktadır. Aileıine yaz
dıtı mektupta : 

- Bebl affet kancığmı, bü
yük itlere atrdim. Bu güne ka
dar ıenl eyi ıeçlndirdim, ben 
bu ıQne kadar namusumla ya
ıadım • Her zaman borç
lanma ıaclık kaldım. Fakat 
IOll aGnlerde lflm fenalatlı • 

Çartıda, Pazarda doıtların 
6nGnden geçemez oldum. Sana 
bir .. 7, hatta, on lira dahi bı
ralunadıtama çok mütee11lfim. 
MeTcut ınalımı, mllkilma ıatıp 
alacaklarıma vu. Alacaklarımı 
da toplanan. Bunları toplayıncı-

(iJa kadar sana ıall1- eTfn duva
rındaki halılardan ~ka bir eey 
kalmıyacak. 

Diyor. Mubatehedtı S-.ı 
beye yazdıtı meldupta ile; 

_ Oilum, intihar ediyorum 
diye ııleriml yüzGllü bırakma. 

YARIN 

Dahili, harici teısra lar 
Ticaret 

l/ariciye euciinıeniu<le nııl
zakere edildi 

Ankara, 3 ( Telefon ) 
Meclisin hey' eti umumiye lç

timamdan ıoora hariciye encü
meni toplanarak Türk Fransız ve 
Türkiye Amerika ticaret muahe
delerJne aft IAyıhayı müzakere 
etmittlr. Bu münaıebetle harlçi
ye vekili Tevfik RütUl B. encü
mende bazı izahat vermiıtlr. 

Mülki taksimatta 
tadilat 

Ankara 3 ( Telefon ) 
Dahiliye vekaleti mülki takıl

mata mütaalhk pioje üzerinde 
tedklkatına devam etmektedir. 
Lalveclllecek vilayetler ıtmdilik 
te•blt edllınit def ildir. 

Bununla beraber mülki taksi
mat projesi ancak gelecek ıen e 
tetkik edllebllecektlr. 

Heyeti Vekilenin 
mühim içtima/arı 

Ankara, 3 ( Telefon ) 
Don aktam Heyeti Vekile 

yedi aaat ılren bir içtima akdet
mittir. Bu içtimada mühim ve 
müıtacel meıeleler konuıulmu~ -
tur. 

Yırtık paralar 
/Jtt luı~adau twura ıle,tjiş

tirilecek 
4,nkara, a (Hueuel) 

Y'~ık pat'alann deltıttrllmeıl 
için icap eden tedbirler alınmak 
üzeredir. Bu itle metgul .olacak 
memurların kadrosu bu hafta 
zarfn~da tespit edilecektir· 

Zir~t, Osmanlı Bankaları 
müdürlerile M. N. nakit tıleri 
müdirl Sırn bey bu husuıta ıık 
ıık temaıta bulunmaktadı. 

M. meclisinde 
Re/etliye knn llntt kabul edildi 

Ankara 3 (A.A.) 
86yük Millet Mecllıl bugiln 

Refı Vekili Rıfat Beyin riya· 
ıetinde toplanmııtır. Türkiye 
Cümhurlyeti ile Amerika Hü
labnetl araıında aktedilen ti
caret ve ıeyriıef ain muahede· 
ıinin taıdikı hakkındaki kanun 
liyJhaıı iktisat ve hariciye en· 
cümenlerine verilmlıtlr. Harici
ye Veklletl 1929 ıeneıi bütçe
ılne 84 bin kiiıur lira munzam 
tahıfıat ltaeı hakkındaki kanun 
llyıhaıı kabul edilmittlr. Mü
teakıben belediye kanununun 
encCimene iade edilen madde
leri müzakere ve kabul oluna
rak heyeU umumiyetinin m6-
zakereıl lkmal edilmlttlr. Mecliı 
Pazarteıl günü toplanacakbr. 

Te!.·aüt kanunıı !rlyikası 
Ankara,:a ( A.A ) 

MOlki ve aıkerl tekaüt kanunu 
IAyihaıı icra V eklllerl heyetinin 
dnnkü lçttmaında •etklk oluumuı 
ve Millet Mecllılne takdimi takar
rllr etmfıtir. 

Sen gene eıktıl gibi çahtmakta 
devam et. Ne yapalım, ben na· 
mu11uz yaııyamam demııtır. Ap
ti bey bu kadar alacatına ve 
malına ralanen son ıflnlerde 
müıtahdem efendilerin bile ma
atları veremez olmuı, hatta ıe
çea\eMe ı..ldeacla lflla et U diye 
bir 1&718 da ........ Apt- be,m 
buhrana dk ve eoa kurban olma
llDI temenni ederiz. 

450,000 kişi 
.4(aroz itiraz nü·mayişi11e 

işti1•ak etmiş 
Moıkovadan yazıhyor: S:>vi· 

yetleri afaroz için hariçteki kilise 
)erde yapılan merasıme karıı ya· 
pılan itiraz nümayiılerfne 450,000 
k:~i iıtirlk etmtıtır. 
Nümaylıciler Mukkadeı Papanm 

tuhaf ıektllerde Japılmıı kartb· 
t6rlerini muhteyt bayrakları , 
Papa ile Konterbori baı papazı
nın beyanatını tetkik eden levha· 
ları hamil idiler. 

Diler büyQk memleketlerde 
de böyle nümaytıler yapılmııbr. 

Bahri konferans 
yapanların cevabı 11ıenuuıin

.1Jel tevlit etıniş. 
Partı s (A.A.) 

Gazetelerin l.ondradan fıtih
barına nazaran JaPonyamn ce
vabı bahri konferansta büyftk 
bir memnuniyet tevlit etmtıtlr. 
Bu cevap uzun mQzakerattan 
sonra elde edtlmıı ilk milıpet 
neticedir. 

Cemiyeti Akvam mukavele
nameslnin tefılrl buıuıunda 
Franıa ile lngiltere araıında 
bir itillf huıultı imklnına dair 
olarak gazeteler Franaanın iimtt 
ettiği derecede tam bir ittllf 
haııl olmasa bile Ct!mfyeti Ak
vamın konf eranatan kuvvet bul
muı olduiu halde çıkacatmı yaz
maktadır. 

Maamaflh l.'2eteler, Franıız 
heyetinin bir talsım pazarbklara 
ald•nmamaıı için mezlıdkr he
yete iht11ratta bulunmaktadır. 

Zfra, bütün devletlerin program
larında aynı niıbet dahilinde ten
zilat lcraıı lazımdır. 

İrlanda 
IJaşvekil kinı oWu 

Dublln 2 (A.A) 
Meb'uıan mecllıi ıerbeıt lrla· 

nda de•leU baıveklllfllne M. de 
Valeranın tayinini 54 muhalif 
reye kartı, 9 3 rey ile reddetmlt· 
tir. Bunun nzerln amele fırkaıı 
aza11ndan M,Donnell'ln tayini te
khflnt de 13 reye karıı, 78 rey 
ile reddolunmur. Meclif, bu ma· 
kama M. Bosgrave'ı yeniden in
tihap etmiıtlr. 

lngiltere - Rusya 
Londra, 2 (ArA) 

Lort Parmoor Ruıyadaki dini 
vaziyet hakkında lortlar kama
raıında CanterburY bat piıkoPo
ıuna verdifi cevapta terbiye ve 
talim meselelerinin ıırf dahili 
itlerden madut oldufunu, bu 
huıuıta yapılacak hertürlü te
tebbGslerin hakka lıtinat ede-
mlyeceflnl 1ayleıutıtlr · lort 
Parmoor, Ruıya Jle ılyaıi ma
nasebetlerin keıllıneıinin hiçbir 
faydaıı olmıyacafuıı da beyana
tına lllve etmııttr. Amele fırkaıı 
azaıından M. Ponıonby bu mes
ele hakkında Sovyetler hük6-
mdl nezdinde yapılacak bir te
ıebbüıün iyilikten ziyade fenalık 
tevlit edeceil fikrinde oldufunu 
av ılemiçtlr. 

. t nıit·al kato ve bahri 
kon(era11s 

Tokyo, 8 ( A.A) 
Amiral kato imparator Hlro

hito'ya bahri konferanıta lnıtliz 
Amerikan ltll&fının kabuln aley
hinde mukaddema yapılmıı olan 
tenkitler hakkında tifahl malca
mat vennlfUr. 

ispanya 
kralına ~·arşı sui A·asl 

Madrit. 2 (A. A.) 
Kırahn bulundutu treni yol

dan çıkarmafa teıebbiiı etmiı 
olanlar kral tarafından affedil
mittir. 

Fransatla bir a.~kerl tayyare 
yaıunış 

Lion, 3 (A.A.) 
Bir aıkerl tayyare Avord ka

mpından hareketi eınaıında ateı 
almııbr. Bir nefer kömilr haline 
ıelmlt ve bir ça vuıta hafif ıuret
te yaralanmııtır. 

IJir tayyare denize düşnniş 
Perplgnan, 3 (A.A.) 

Salanque ü11Gne menıup 3 
motarlü bir deniz tayyareıi ıiir
at tecrübeleri eınaıında denize 
dütmüt f çindekiler telef olmuıtur. 

Çinde neler oluyor 
Hdld isyan ltareketleri tkvanı 

ediyor 
Changhal 3 ( A.A ) 

Merkezi Nanken hilkumetl 
kuvvetlerinin lıi reislerin muhte
mel tec .. rüzleriııe koymak üzre 
Tıl Nan Fou'yı terketmele ve Yen 
Cbov Fu • Chantouq üzerinde 
ve Tientıin ~Pukaı demiryolu bo
yunda vücuda aetirilmiı olan 
kuvvetli mevzilere yerleımefe 
hazırlanmakta olduiu bilcllrill-
yor. 

Gandi beyanname 
neşretmiş 

Bombay ,: 3 ( A.A ) 
M. Gandi •Younı lndla., ıa

zetesı tle neıretmlı oldutu bir 
beyannamede balkı 6 Nisandan 
itibaren tuz reımine kartı kGtle 
halinde ıayrl müaelllh ltaataız
laia ela vet etmektedir. 

Loıutrada yeni bir bauka 
açılıyor 

Londra, 3 ( A.A ) 
Dally Ektpreı ıazeteıi 6 

milyon lngiliz lfra11 ıermaye IJe 
lnılltere bankaıı mGdGrtı tara
fından idare ~ edilecek fent" bir 
bankanın tetekkGI edecelinl ;az. 
maktadır. Bu banka Thomaı 
Plinına tevfikan sanayii iıllh ve 
teutk ile f1tlgal edecektir. 

Bir Yahudi 
raf ada idanıa uıalıkuın oldu 

Yafa, a (A. A.) 
Ağuıtoı ayındaki arbedeler 

eınaıında ' 2 araban 616milne ıe
bebiyet vermit olmakla ltUham 
edilen bir yahudi idama mahkbl 
olmettur. Müttehem eaaaen 20 
Teırlnlıanide bu hGkmG yemiıtt. 
Fakat, lıtlnaf edllmlı olduiun
dan davanın yeniden ruyeU 
emredllmtı idi. Bu h6k6m mah
kemenin Aiuıtoı karıaııklan do
laylıile karıı vermlı oldutu bir 
karardır. 

Fransada 
n;,. konıünist gazetecisi 

1nahkılnı edildi 
Rel.au, 2 (A.A 

Askerleri itaatal&lfle teıvik 
ve ceneral VVeyıand hakkında 

hakareti mütamnun bir makale 
•etrettıllnden dolayı hakkında 
takibat yapılan bir komGnlıt ıa· 
zetentn mea'ul mGdilrtl 8 &J hap· 
se ve 10000 frank nakdi cezaya 
mahkam edllmltUr. 

Mulikl tenkili 

Zihin ve akotrı"' 
panyömanları 

--~f- .., 

Harpten sonra dGDJ•JI lr 
çılıınlıkbr sardı Eakt -::.,... 
laıik, muıiki maziye ~ 

Onların yerine daha 01oak _.,. 
ha kıvrak, daha neıeli bit 
ıiki ortaya çıktı. ,-

B'u inkilak yalnız m.-dd i#t 
deiil danıta da edeblyatlAl ""' 
reıimde de, heykeltraıicle 
mimaride de oldu. tır 

Eaki kadriller, palkolar• ~ 
lii tOrlii atır danalar yerfD8 1. 
leıtonlar, blakbotonlar, ti~ 
vanıtemler çıktı,~ eıki t_."".'. 

edeblyab yeni baıeketll bit ~ 
bJyat iıtfhlaf etti, reıimlet' • .A 
keller, binalara daha ha~ 
daha aıri birer tekil veri~ 

Dünyada eıen bu ha~ 
neıe bavuı ıayet tabii idi.~ 
d6rt sene yer yGza aaklnlea:' ~; 
dan öliimden açlıkta~ ko~ 
baıka blrteJ 1armemi1U0 

sanayi nefiıede bu ,en ha_.... 
ileride ıayet iyi bir netice ~ 
recefi muhakkaktır. Her 1~ 
olduiu gibi bizimde edebi~ 
mızda, reamimizde, heykel_._! 
ve binalarımızda bir deiiflP""': 
oldu. Ukln musikiye ı•~ 
düraladı.. Hemen heme~ 111_~ 
kimizde bir inkıllp oJallll""' . 
denilemez. Llkln bu inkılAP .. ~ 
Hatta latanbulun bavaımdala : ' 
ıuyundan mıdır nedir. B~~ 
yerleten Rua sanatkirlan ....,.. 
bunun tellrlne kapıldı •• ..,-: 
seli meıhur Amoldı zı~, 

Bu san'at adamı flç ıe 
beri lıtanbuldadır. Uktn Gç ,,,,,, 
içinde Zlkinl hiç bir yenilik "-.. 
terememiıtl. Zlktn ve idare ~ 
hey' et ıeılJ filim çıkmadan .ı..
çahıbtı Melek ılnemaıında ao- · 
ezberlemiı atbı muayyen d6rt ~ 
parça ldlaik, afır parçalar, of!"'_] 
maraolini lla balkı uyldea4"1 
mekten ziyade uyuturdu.. ..J 

ltttiyoruz ki timdi Zikln Nl"'ı, 
saclar iamindekl kafetantanla l'i 
anfajman yapmıı .• 

Zlldn çok 171 bir aaaatklr M 
bilir .• Llklo yanına ıea ıub .,-
v,.lar, yel romanılar çalabı~ 
aana'tkirlar almab ve tclare •'"'" 
hey' eti temamlle deitıUrm•1' 
Akıt taktirde Zlkln hey' eU 
çalııbfı kafef&Dtanda ela b-11' 
eıkl klaıtk, afır, monator ....... 
lan ile uyutacakbr. * .. 

Yarin 
İDARE: lıtanbul Ankara 

cadd•i. 
TELGRAF : lıtanbul Y ati' 
TELEFON : ,, ' '' 

ONE: Dahli için senclfll 1 

Hariç " " S1 
İLA.N: Tarifeye tabidir. 

Fiatı 5 kuruş 

Milli ve tarihi ki~ 
olan 

~ DARÜLELff~ 
Halk tarlaları ve kllıl~ 

rl pllklannın halk ta .... 
ucuz almmuı ve bu ıuretl-. .....: 
kın zevki muılld terbi~ .... ı 
meUni dGıllncn DAR~ 
MC&diiriyeU ile fabrik•_.. .. ,. ... 
Ozertnden almakta ol~oıkt" 
radan fedaklrlık ederek oıJ:L• 
yentn her tarafın.la ~ ,. .. 
HAN pllklannın 180 ıce,ff" 
blmaaım temin etmlflb'• te&lll 
tin bGtOn acentala ........ b 1111 ~ edlldifinl muhterem e • 
eyleri&. ()fON 'IS 

~::~ TORKIYI 
UMUM ACF.NT.ASI 



4 Niıan =-' 

Piyos kimdir, 
nasıl para 

millet zararına 

kazanmaktadır 
(Dünkü nuıhadan devam) 

Ecnebi ıtrket\erlnin acentala· tarak muvazene temin ederler. 
rinda komlıyon f arklarindan ha- Eğer muvazene temin edeml-
sı\ olacak kar ve zarar Acantin yecek derecede zarar fazl~ o!ur-
ıahslna aittir reasürans suuretile sa ıenei atiyede kapama uzre 

it almak içın teıkil edllmiı olan zarar gösterirler· 
tirketlerde ise bu mes'uliyeti tir- Bazı zararlarda hakiki değil-
ketlerin ıahsiyeti maneviyeıine dir bir maksadı mahsusa müste-
yukletilmiıtir bu tirketleri idare müıteniden gösterilmitlerdir bu-
edenler meclis azası müdür ve nu anlamak için ihtiyatlarla mu-
sair sıfatlarla maaı ve k&.rden kayeıe etmek kafidir eğer zarar 
hi11e aldıkları halde zarara ortak miktarı ihtiyatları mecmuundan 
olmazlar. fazla ise hakikaten zarar var de-

Y erli tirketlerin sermayeleri mektir. 
dolabı döndürmek içindir bu gibi Nizamnamei dahilileri mev-
ıtrketler tahsil ettikleri primler- cut paraları yükıek faizle itlet-
den maarafları kapamağa kafi meye müsait olmiyan tirket\er 

ı..bir miktarinin haddı mahfuz ola- ihtiyatlarını baıka bir itde kul-
rak ayrırıp mütebakillnl reasür- \anmak üzre haricede sevk eder-
anı suretiyle kendilerini teıkil ler bu paraların muhtelif sebep-
eden ılrketlere devrederler b.u lerle hariçte gittiği de vakidir. 

itler üzerinden aldıkları komlsyo- İtte bilançolar da az kar veya 
nlardan tellalallara verdikleri zarar göstermekle beraber kar 
komusyonları çıkarıp beklyeılni olmadığı halde bir sürü memur 
haddı mahfuz olarak tirkete ka- kullanılmasının sebepleri bunlar-
lan para ile birleıtirirler • d 

1 
ır. 

Bundan evvela yapılan it erin 1 Bilançolarda büyük zarar ar 
ıene baı•ndan sonraki günlere t gözüktüğü halde ise devam e -
ı~bat eden ücretlerini ( hükmü menin sebebi de her sene zayi 
cari sigortalar ihtiyatı) namı altı-

k h olan sermayeye niıbetle daha 
ncla ayrırlar sonra tir etin isesi-

f azla prim olarak zayıatı telafi 
ne isabet eden tazminatla maaf 
ve masrfları tenztl ederler geriye etmek içindir· 
safi kar kalır. 2 - Serrnayedaı· sı/iı-

Hıssedarlar reassüranı ıuretl- ltla JHll'a kazanmak irin 
le it alan tirketler olduiundan / . 
kazanç vergisi vermemek için teşkil edilen bil' §İl'ıiCllll 
karları h111esi temettü olarak /flJ'Jt idaresi. 
tevzi etmezler ihtiyaç hesabına Bu idare diğerinin temamen 

geçirirler yahut senei aUyeye aksidir. 

devrederler tirket kendilerine Bu tirketlerde ihtiyatlar faz-
ait olduğu cihetle meblağı mez- ladır yardımcıları memnun etmek 
k~rda hiç bir vergi vermeden ıe- l 
ne kendilerinde kalmıı olur. için ufak tefek temettü er tevzi 

Bazende bunun aksi zuhur e- edilir haddı mahfuz cedvellerl 
der haddi mahfuzlara ayrılan dllerlerine nisbetle bazı hususi-

Primlerle komlıyon farkları tir- yetler ar~ederler · 
ketin hl11eılne düıen tazminat- Bu bapta bir fikir vermek 
larla maaraflara kafi gelmez bu için haddı mahfuz cedveUerinden 
ıeferde muhtelif ihtiyatları azal- bir nümune gösteriyoruz. 

Anl-.:anı, Adana, İstanbnl, İznıil·, Sanı:)ttn, Trabzon 
Seltirle,.ine nuıh$lltıi linıil 
• 

SJNJF 
Adi tehlıkelere ve 0

/ 0 2 den fazla ücreti 
munzamaya tabi olmayan emvale 

mahsus limit 

YARIN 
Sahife 3 

1 

iYöi · M em '1 eh e t · hfi be 'r Le rü~ 
/JtJfoika ve İJ'ak kl'<tllw·ı .. 
Bağdattan: Mısırdan tayyare 

ile İrakn gelerek kral Faysala 
dört gün misafir olduktan sonra 
gine tayyare ile Mısıra avdet 
eden Belçika kralı kral Faysala 
bir teıekkür telgrafı göndermlt 
ve Faysalda cevaben teıekkür 
etmittir. 

İrak_ile İn,qiltcre arasmda 
Bağdattan: 
Bura İngiliz mu haf ilinde be

yan olunduguna göre İrak ile İn
giltere arasında, lrakın tam istik· 
lali arasına müstenit olarak ak
dedilecek yeni muahede müzake
ra tma esas olacak talimat Lon
dradan İngiliz komiserliğine vaııl 
olmuıtur. 

Bu talimat yeni kabinenin te
tekkülünü müteakıp Komiserlik · 
tarafından Irak hükumetine teb
liğ olunacaktır. 

Pi/istin kaı·ıştklart 
Londradan : 
Resmi hesabattan anlatıldı

ğma göre, Filistin kargatıkların
dan nc~'et eden meıarif 122,500 
İngiliz lirasına baliğ olmuttur. 
Bunun 80,000 ni Harbiye ve 
42,500 ü Tayyare nezaretine ait
tir. 

Bu paranın Filistin hükume
tinden alınıp alınmayacafına bfl

tahare karar verllecekllr, 

İrakta çekir,qe 
Bağdattan: 

Meçhul 
Acaba kartst JJll kl!SIİ ~ •• 

lzmir Belediye kantar memu
ru Cemal efendi bundan sekiz ay 
evel keskin bir bıçakla boğazın
dan kesilmiı ve vefat elmiıU. 
O vakıt hadisenin bir intihardan 
ibaret olduğu zannedilmiş ve 
yapılan tahkikat hiçbir şey mey
dana çıkarmamııtı. 

Geçenlerde müddeiumumiliğe 
vukubulan bir ihbar üzerine ha
disenin bir intihar değil, cinayet 
olduğu bildirilmffti. Birine! müs
tantiklikte dinlenen bazı sahil
ler; Cemal efendinin; bıçnkln 
zevcesi Hayriye hanım tarafın
dan öldürüldüğünü söylemişler
dir. Cinayetin paraya tama edi
lerek yapıldığı rivayet edilmek-

tedir. 

Sey<lihiiydeki aı·u :.i 
vcl'iliyor 

Seydiköyde iskan edilmlt olan 
mübadillerden bir ,kısmına tefviz 
edilen emvali metrukeden bazı 
arazinin İngiliz tebaasında bir 
ıahsa ait olduğu anla11lmı§ ve 

dün buna dair Dahiliye Vekiile· 
tinden Vilayete bir emir gelmiı
tir. Bu emirde İngiliz tebaalı bir 
ıahsa ait arazinin sahibine veril

mesi bildirilmiıtir. 

Uçar halinde olarak geUp 
Bağdat livasını istila eden çekir· 
ge, son derece iyi olan kıt mez
ruatına zarar vermemiıse de to
kum bırakması ve yazlık mezru
ata zarar vermesi ihtimaline meb
m ıtmdiden tedbirler alınması te
karrür etmiıtlr. 

Zaten tasarruf vesikaları he
nüz verilmemit olan ,bu araziyi 
ııletmekte olan mübadillere baş
ka yerden arazi verilecektir.. 

t Gaı·iıı /Jil· 1Jlt1s'ele 

İ1·ak bankası 
Bağdattan: 
Irak bankası namile bir banka 

tesisi için Maliye Na:ıarettle Ali 
lutfullah arasında müzakerak 

careyan etmektedir. 

Gündoğduda Zade sokağında 
mukim Hasan bey namında bir 
zatın, Elerman Vilıon tirketi na
mına hareket ederek , seneier
denberi vapurlara erzak verdiAi, 
bununsa usulsüz olduğu müddei 
umumiliğe tlkayet edilmiıtir · 

_pl§man olmuş ve altibeti dütüne
rek idareye müracaat etmiş; 

- Şayet beni başka ferhane
ye nalclederseniz size bir şey ha
ber vereceğim. 

Kuvvetli bir rivayete göre 
bunları teşvik eden giiya Rizeli 
şakilerden Nüsret n mmdaki ele 
baıı imif. Nüsretin üze rinde ye
niden bir tab.anca bulunmuştur. 

Tahkıkat yapılıyor. 

Cezayil· i11ci1·frri 
İzmir Ticart Odasının elde 

ttiği rnalümata nazaran Cezayir'in 
1929 senesi kuru incir rekoltesi 
500,000 kentaldir. Bu miktarın 
mühim bir kısmı dahilinde istih
lak olmuştur. Cazayir kuru incir
lerinin ambalaji son senelerde · 
eyi bir hale ifrağ olunmu~ isede 
henüz lzmir ve İspaya'" ambalajla
rından çok geridir. Bu incirler 
bir kiloluk karten ve 11-13-18,5 
kiloluk tahta kutular ve 13-l ~J,!l 
kiloluk hurma ağaçlarından ma

mul sepetlere ve yahut kendirden 
mamul 11 O kiloluk çovatlara vaz
olunur. Cazayir'den vaki kurll 

icir ihracatı İspanyaya nisbeten 
daha mühimdir. 

Son senleerin ihracatına ait 
yapılan bir listeye göre, 1921 de 
86'137, 1925 te 64942, 1927 de 
104893 kental~ sevkedilmi1tir. 

Bunun }'Üzde 85i Fransay 
• 1 

mütebakisi Tunus, Fas, Almanya 
ve Avrupa limanlarına ihraç olu
nuyor. 

Kuru incirlerden maada sana
yide müstamel hurdalar Almanya 
Cemahiri müttehidei Amkrika ve 
bilhassa İtalyaya ihrac edilmek
tedir. 

Türk - Fransız 
/{;,000 lil'allk ~arar 

Aydında eşyaları zaptolunduğu 

cihetle bir tazminat da' uı açan 
Apostolidisin Fransız tabiiyetinde 
olduğunu vaktile Türk - Fransız 
mahkemesi kabui etmifti. Büyük bir sermaye ile teıek

kül edecek bankanın beherı bir 
lngiliz lirası kıymetinde Nakti ev
rak çıkarması tekarrür etmiıtır. 

Müddei umumilik. bunun ka
potaj kanununa mugayir 01duğu
nu nazarı itibara alarak, Hasan 
beyi tahtı zanna almıt ve hadi
senin tahkikatına üçüncü istintak 
hakimliğini memur etmittir. Ha-
san be;, Elerman Vilson tirke
tiyle bundan iki sene evveline 
kadar mukaveleli bulunduğunu, 

feni İrak kabiuN:i 1 2 3 ~ 
Reasıüransa Kismen re- Haddi mah- Haddi mah
tabl olmiyan usüransa fu:ıun mec- fuzun 4 O mis 

limit tabi limit muu li sigorta e
d i 1 ebilecek 
meblağın ha

Bağdattan: İraktakl İngiliz 
memurları meseleıinden fevkal
ade komiserle zuhur eden thti
laftan dolayı Naci pafa Süveyt 
kabinesi istifa etmit ve İrakta bir 
hükumet buhranı vaki olmuıtur. 

kapotaj kanunu neırinden sonra 
kendi namana çahıtı~ını söyle-

mektedir, 
Halbuki firma Elerma Vilson 

Dünkü celesede Türk ajanı 

Apostolidisin Türk tabliyetinden 
olduğunu, malum .emvali metruk 
addedildiğini bu ilibula bu mah
kemenin bu davayı rüyete salahi
yeti olmadığını iddia eylemiıtir. 
Mahkeme karar için talik olun~ 

mnıtur. 

TONOZLU BlNALAR 

15 metroda ahıap yokıa 3000 
6 .. .. 2500 .. 
6 

it ,, varsa 
Menfezler kepekli ise 2 000 

ADI;,.. 1 ... kepenksizse 1500 
&"UU<.GIR BiNALAR 

1 ö metroda a.hı k ap Yo sa 2000 
G " 

it .. 1500 
G " " varaa 1200 
AHŞAP BİNALAR 

10000 
6500 

5000 
3750 

6000 
4000 
2000 

13000 
9000 

7000 
5250 

7000 
5500 
3200 

ddi azamisi 

520000 
360000 

280000 
210000 

280000 
220000 
128000 

15 metroda ahıap yaksa 1000 1000 2000 80000 
15 ,, bir it varsa soo 600 1200 48000 
15 ,, 4denfazla,, yoksa soo 500 1 ooo 40000 
15 ,, jden,, ,, varsa aoo 300 600 240QO 

4 numaralı kolonda göıterlleıa azami ılgarla edilecek miktardan 
aıada gösterilen nisbetler mucibince noksan siaorta edilmesi 
lazımıelen mallar. 

0
/ 0 25 içki satan maiazalar ip ve ıekerleme fabrikaları züc

caciye ve of 5 e kadar ücreti munzanunaya tabi olan mallar. 
0/o 33 hamam garaj çimento ve ecza depoıu halı yıkama mahal

leri ve 0/ 0 10 a kadar ücreti münzammaya tabi mallar. 

Kral Faysal yeni kabinenin 
teıkilini Nuri paıa Saide teklif 
etmit ve muıarü ileyh tarafında 
teıkil olunan kabine kralın tas
dikına iktiran eylemlttir. Yeni 
nazırlar tunlardır. 

Nurl11ait Reislnuzzar ve H. Na 
Emililmedafai Dahiliye ,, 
Ali Cevdet Maliye ,, 
Cemal Baban Adliye ,, 
Caferi laskeri Hariciye ,, 
Cemllirra vi Nafıa " 
AbdülHüseyin Maarif " 

Gaudi Jı·ö,11/iilere ne tlemiş~ 
Cembuzardan: 
(Barubay) vilayetinde Gandi-

nin seyahatı esnasında uğradıiı 
Enhl köyü ahalisi, Gandiyi ta
kip eden polis efradına kartı 
beykot yapmıı ve onlara yiye
cek vermemiılerdlr. 

Gandi bundan haberdar o-°lo 50 °/8 10 dan fazla ücreti münzaınrnaya tabi olan mallar 
Edirne konya ıehlrlerlndeki binalar vesaire lçln ltbu limitin 0/ 0 7 5! 
Buraa " ., ., " " " of'! fi Osı 
Diler ıehlrlerdekl .. " " " " J~ 50ıt 

lunca köylüleri tekdir ederek 
bu hareketin dine muhalif ol
duğunu ve bu memurların aç· 
lıktan ölmelerinin doğru olma-Birinci kolondaki hıfz edildikten sonra bakiyesi üzerinden 

reaaa\iranı verllmeıl mecburidir. 
(Devamı ~ar) 

I • 

dığını ıöylemit ve: 
Hükumet memurlanna ada· 

namındadır. 

İzmit lu1pisa11t1sind~m ka~·-

nıak rok lmla,11 . 
İzmir haplsanesinde yeniden 

bir firara tetbbüs hadisesi olmuı
tur. Alakadarlar bu hususta kat'
lyyen ademi malumat beyan edi

yorlar. 
Buna rağmen hadise etrafın

da tahkikat yaptık, tu neticeye 

vardık: 
Mehmet, Kemal, İsmail na-

mıdaki üç ıahısla bir arkadaıla
rı, haplsanenln lağımlaranı dele
rek bu yoldan çıkıp gitmek iste· 
mitler •• Ellerinde eğe ve saire ol· 

duğu halde epeyce uğratmışlar .• 
Fakat bir aralık bu dördüncü fa-

lhıı, her nedense yaptıklarından 

vet gösteren bana husumet et
mlt olur. Çünkü ben her hangi 
bir memurun cisminden, velev
ki bana kartı en büyük hu
sumet gösteren Ceneral Dayır 
dahi, olsa, onu yılan soktuğu 
zaman zehri emmekte bir da
kik& tereddüt etmem. 

Demit ve polislere yiyecek 
verdirmiftir. 

Türk - Fransız mahkemesi 
dün mühinı bir davayı daha rü
yet eylemittir. Umumi harpte 
İzmir valisi Rahmi B. Poyo Dl
mitronun tütünlerini değerinden 
eksik salın almı§tır. 

Mütarekede işgal esnasında 
ise Poyo depoda bulunan bu tü
tünleri zorla müsadere etmiştir. 

Poyo tütünleri vaktile elin
den ucuza olmadığı için bir 
dava açarak 16 bin lira zarar 
ve ziyan istiyor. 

Hükümet te Poyo aleyhine 
bir dava açarak, miri mal olan 

tütünleri zorla geri aldığı için 
20 bin lira tazmfnat istiyor. 
Mahkeme karar için talik edil

mittir. 

}'eui ka:ılarnı hwludu, 
Yeni kazların hudutları m!"

haUatın kadastro müciblnce ta
yin olunan mahalleler hudutla
rile maliye şubelerinin mükel
lefiyet hudutları nazarı dikkata 
alınmak suretile vilayette mü
teıekkll bir komisyon asuretlle 

tayin olunmaktadır. 
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Biiyük dünya harbine 

girdik mi sokulduk mu? 
Yazau. S. S. ------·· - 21 - 41 .............. .. 

İstikraz mes' eleıinde İngiliz 
ve Fransızlar, Almanlarla aynı 
ıerait tahtında değillerdi. İngil
tereye göre, Türkiyede müstakar 
bir idare teessüs etti~i ıüph~li idi. 
Bunun için, İngiliz sermayedar
ları Türkiyeye para vermekte 
muhlerizdiler. Bundan baıka, İngil
tere ile Fransa, cihanın para ve
rilecek piyasalarını aralarında 

paylaımııtılar. 

lngiltere, sermayesinin ihra
catını Cenubi Amerikaya tahılı 
etmis, Şark piyasalarını_Fransaya 
bırakmııtı. Fransaya gelince; Tür
kiye müstakil bir devlet, idise de 
bir devletin, maliye ve büdceıine 
lazım olan teıkilit ve intizamdan 
eser yoktu. Vakıa, sultan Hamit 
zamanında, Fransa, Türkiyede 
pekçok sermaye yatırını idise de, 
Bunların hepsi, bir taviz ve yahut 
iktısadi bir imtiyaz mukabilinde 
idi. Halbuki, Genç Türkler, müf
rit milliyetçi olmakla bu gibi imti
yaz ve müsaadelere yanaımıyor
lardı. 

lıte, Fransızlar teminatsız ve
recekleri borç para için " mali 
kontrol ,, istemiılerdi. 

Almanlara gelince fU yukar
daki sebepler Almanlar için de 
varit olduğu halde, neden borç 
para vermeğe istekli bulundular? 
Evvela Alm~nlar pek sıkıntıda 

bulunan Genç Türklere bu kara 
günlerinde yardımda bulunarak 
cemile ibraz ve Türk inkıl&bına 

muzahir olnıakta samimi bulun
duklarını ispat etmek istediler ve 
bununla eski ıeref ve itibarlarını 
istirdat etmeğf dütündüler. 

ikincisi de Türk inkılapçı· 
ları kiffeten asker olmakla, 
ilk dikkat ve ehemmlyetlerini 

1 
orduya ve o ordunun tesllblne 
atf ve iıtikraz edilen para ile 
veyahut o paraya mahsuben 
Almanyadan silah ve levazımatı 
askeriye satın alacakları mey
danda idi. Şu halde Almanlar 
bir elden verecekleri parayı ö-
teki el ile geri alacaklardı. 
İtte, iki tarafın iıtikraz mes' 
elesindeki vaz'iyetlerl: 

" Cermen dJplomasfsi ile Do
iç bankı, Osmanlı hükumeti te
veccüh ve muhabbeti içine ge
reği gf bf yerlettirten, Genç Türk 
hükumetinin mali ihtiyaçlarıydı. 

Parla ve Londrada istikraz 
müzakerelerinin akim kalması 
Doiç bankın direktörlerine pek · 

kiyasetle bekledikleri fırsatı temin 
etti. 

Doktor " Helf rJh ,, lstanbula 
eönderildi ve birkaç hafta içinde, 
Fran11z ıendikaaile yapılmak iste
neo aynı esas üzerinden 191 o 
yüzde dörk faizli] 30,000,000 
dolarlık Osmanlı lstlkrazının ih
racı mukavelenameıl aktedildl. 
Bu lstikrazın Genç Türk hGkılmeti 
üzerinde ne tesir yaptığını bir de 
maliye nazırı Cavit B. in Usanın· 
dan dinllyelim: 

"Bu meı'elede, iti, Almanlar, 
büyiik zekA ve dirayetle idare 
ettiler .Dotrudan doğruya, iıUkraz 
la münasebeti olan hiçbir nok
tayı ortıya koymadılar ve Tür
klyenin ıeref ve hayılyetlne zıt 
hiçbir ıart ileri aQrmedller. Al
mauyanın bu ta vrü hareketini bu 
sırada müıkil vaz'iyette bulunan 
Türk hükumeti büyük harbin 
baılanmasile ı 908 arasındaki 
Osmanlı imperatorluğu tarihinde 
en büyük siyasi muvaffakiyet Jdi.,, 

• ( Devamı var ) 

~Q;öfJ' hilberlt_ll 
- t .. • 

r~ Kavga smutuda sildll 
Sirkecide Osmaniye otelJnde 

elbiseci Hilmi efendi Panorama 
Palasa gelmis, ismi anlatılamı
yan birlle kavga ederek bir el 
silah atmıı yakalanmııtır. 

Para !Jiİziinden kavga 
çtkarnuşlar 

Dün ıabah Akıarayda kasap 
İlyas naahalleıinde yokuı çeımede 
oturan 2 O yaıında Enver valdeıf 
Mabmure .. hanımla para yüzünden 
aralarında kavga çıkmııtır. 

Mahmure hanımla oğlunun 
arasına giren Avni evde kiracı 
Şerife Enveri fena ıöz ıöylemeıf 
üzerine, Enver bacafının dört 
yerinden makasla yaralamııtır. 

Az şey Çf4l11uş 
Bebekte tramvay caddeıfnde 

milli ılnema ıahlbi Tarık beyin 
evinin arkasından !hırnz girmlt 
pardesü 16 lira elmas küpe altın 
yüzük çaldıktan sonra evin diva
rından Yanındaki Handan hanı
mın evine girerek 3 kat elbise 6 
yorgan iki hırka G çarıaf ~e ıalre 
çalıp kaçmaıtır. 

1'alıtşturulmak ~lennıiş 
Bakırköyünde yeni muhal

lede Ali efendinin evinde otu
ran zeytun burnu fabrikasında 
memur Ziya efendinin evinin 
arka .tarafında gazli paçavra 
konularak tutuıturulmuısa da, 
Ziya bey tarafından i'Örülerek 

eöndürülmüıütr. 

Tal başma rast gelnıiş 
Y edikulede Narlı çeımede 

oturan askeri mektepler muha · 
ıebe baıkitibf Necmettin beyin 
evinin önüne evelkf gece saat 
23 te Üsküdar kazanç memuru 
Hilkl, Lustaoaıı Ali efendi gel
mit iki el silah atarak camları 
taı lamıılardır. 

Camların kırıldığı ıırada atılan 
bir taı Necmettin beyin batına 
raıt gelerek yaralamııtır. 

J/anevra yapanuııntş düşnıiiŞ 
lstanbul Postanesi motörcü· 

sü Mustafa blndifi motörle Pera
palasın 6nünde .'ıeçerken önüne 
çıkan birine çarpmamak için 
manvra yapmak lıtemittlr. Bu 
esnada diltmüı baıınpan ve aya
fından yaralanmııtır. 

Odalannda yokken 
Karaagaçta Salahattin beyin 

tuzla harmanında Hakkı ve arka
daıı Mehmet odalarından . çıktılı 
sırada hırıız glrmit bazı etyala· 
nnı çalmııtır. Şüphe üzerine aer
ıeri Salih yakalanmııtır. 

Altgırdir efendinin sobas m· 
da11 ateş .'Uf-IYlllll.§ 

Kadıköyünde Bahariye cad
desinde Mıtırdıç ef endinfc evin
deki ıoba boruıundan ateı çık 
mıısada söndürülmüı tür. 

Pal'lt yüzünden kav.rıa 
Kaaımpaıada oturan Nimet 

oilu Ali ile kahveci Nevruz ara
ıında bir alacak meselesinden 
kavga çıkmıt Nevruz bıçakla Alt-

.. yl tol bacatından yaralamıtbr. 

YARIN 

İstanbul uıultteliti yanll~ 
tesbit ediliyor 

Gazetelerde çıkan beyanat
lara bakılırsa lstanbul muhteliti 
teıbit edildi eibi bir ıey... Bu 

.. gün de Betiktaıla karıılaııyor. 
Yeni futbol hey' eti azaları ise 
baıladıkları zaman biz zannedi
yorduk ki onlar Türk sporını ke
miren çirkin rekabetleri müna
sebetsiz neıriyatı kökünden yıkıp 
atacak, tam bilğf ve iradesile ha
reket edecek. Fakat heyhat, gö
rülüyorki biz zannımızda çok ya
mlmııız . Onlar da kendilerini 
adi rekabetlera ve gayrı meıem 
neıriyata kaptırdılar. Onlar da 
içlrrinde bulunan bir iki düzen
bazın sözlerine kandılar, ve yene 
onlar da lstanbul ınuhtelittni ec
nebilere kepaze ettirtecektirler. 
İstanbul muhtelini teıkil etmek 
öyle bf r gazetenin kevfl ile olmaz 
yazılarıla Türk ıporcıları arasın
da nefret kazanan bir ıahıın ya
zıaına ehemmiyet vermek ona 
"Biz de ıenin gibi Türkiyede 
ıporu yıkmak istiyoruz,, demek-
tir. , 

Eger futbol hey eti dürüst ola-
rak hareket etınek iıtiyosra ıu 
noktalara ehemmiyet vermeli

dir. 
ı. - Küçük külüplerdeki iyi oyun-

cuları unutmamak, yani oyun
cunun külübine değil oyununa 
bakmak, 

2. - Gayrı meıru neıriyata aldır-
mamalı, 

3. - Kendi aralarında bulunan bir 
takım menfaatperverlerin sözle
rine inanmamak, 

4. - Beıtktaıtan Hiisnü ile Gala ta 
Saraydan Kemal Farukiye muh-
telitte mu~laka bir yer 
vermek, yokıa futböl hey' e-
ti emin olsun ki gittiği yol yan· 
lııtır, muvaffak olamiyacaktır. 

A. C. 

Köprü parası 
~ 

//aziran birc/,e nuıllakkak 
kalktyor 

Köprü müruriyesi haziran 
birde kat'i surette kalkacaktır· 

Eananet bugün iki köprüden 
750 bin liraya karip varidat 
temin etmektedir. 

Köprü müruriyeıi kaldırıldığı 
takdirde emanetin zarar ede
ceff ıöylenmiıti. Bu varit de
ttldlr. Çnnkü hazirandan itibaren 
bütQn nakli vaııtalarına tekmil 
bilet ilcretlerlne otuzar para 
zammedilecekttr. Onar para da 
Gazi köprüsünün inıaııu için eıa
sen alınıyordu. Bu ıuretle köprü 
mQrurlyesl lçln Şehremaneti hu- j 
dudu dahilindeki veıaitten ha
ziran birden sonra kırkar para 
alınacaktır. 

Emanet o~ paradan ibaret 
olan Gazi köprüsü reııninden 
ıenede 250, aoo bin lira kadar 
varidat temin etmekte idi. Bu 
itibarla otuzar para resminden 
800 bin Ura kadar varidat elde 
olunacaktır. ------

Türk- Belçika 
J1/altkenıesi tlavala1·a yarm 

başltyor 
Türk - Belçika mahkemesi ya

rın davaları rilyete baılıyacaktır. 

Btt giin toplanacak 
kongreler 

Cemiyeti tedrlsiyel iıl Amiye 
ve Halk bilgisi derneği konarelerl 
buaiba akdedtlecoktlr. 

4: Nisan 
__ :+*.=_ - • 

Bir dilim ekmek! 
Açlık.. Bunu aç kalmayan 

bilmez . 
Evet, açlık. Önümde yürüyen 

bu sefil kıyafetli adam üç gün
denberi açmış. Bunu bana tesa
düf öğretti: 

Önümden yürüyordu, kendi 
gibi birine rastladı ne o bunun 
nede bu onu yüzüne bakmadan 
selamlaıtılar, birbirlerine işarete 
yakın vaziyetlerle söz söylettiler. 

Önümden y~rüyen ona dediki: 
- Tam üç gün oldu, timdi 

artık ağzımda açıhktan baıka bir 
ıey hissetmiyorum, açlıktan ziya
de beni harap eden dermansız

lık, 
Öteki dediki: 
- Bir gece uğraştım, tam bir 

gece,. Kapıyı kırdım, fakat içer
sini boı buldum. 

- Şimdi ne yapacağız? 
İkilide birbirinin yüzüne bak

tılar ve omuz silktiler! 
Bir taraftan denizden sürük

lenip gelen rutubetli hava; diğer 
taraftan sahilin boylu boyunca 
uzanan lokantalarından kirli so· 
kağa dökülen musiki sesi burada 
karıılaııyordu. 

Her ikiside zebun bir dilsiz-
likle lokantaların camlarından 
içeri baktılar: lçerde göz kama
ıacak kadar ziya bolluğu, masa
ların batında temiz elbiseli, hem 
beyaz yakalı, çıplak kafalı, tiı
man, kanlı canlı adamlar vardı. 
Bu dakikada iki ıefilinde aklın

dan elbet ıöyle bir fikir geçmiıtir 
diye düıündüm: Bir dilim ekmek. 

* Bu adamlar bana dert oldu, 
onların ahvaline yakından vakıf 
olmak ve bir eser yazmak sevda
sına düıtüm ve nihayet bu 
adamlarla dost oldum, onlarla 
pek çok günler düıtüm kalktım, 
neticede fU noktaya vasıl oldumki 
bu adamlar, zannedildiği kadar 
fena; telakki edildikleri kadar . 
tufeyli ve zararlı değillerdir! .. Bu 
adamların hayalını ayrı, ayrı tet
kik etmek mümkün olsaydı, beıe
riyet bu gun bu kadar kendini 
beğenmezdi. 

Bu adamlar elbet bir ana baba 
evladıdır, bu adamlarda bizim 

gibi çocukluk ve gençlik devirleri 
geçirmiılerdir, bu adamlarda bi
zim gibi ıeviımiılerdi, bu adam
larında f f güç ve çoluk çocuk 
sah"bi olmuıtur, o halde bu peri
tanlığa nerden düımüılerdi ? 

Muhakeme bu noktaya gelince 
insan biraz duruyor : Dost oldu
ğum serserilerden birisini anlattı
ğına göre bu adam vaktile orta 
halli bir esnaf imiı. Bir anası, bir 
karm ve üçte çocuğu varmıı, 
harbe gitmiı, dükkanını karısı 
idare edermiı, nihayet_meml~keti 
istilaya uğramıı, yanğm çıkmıı 
ve dükkanı ile beraber servetide 
mahvolmuı ! 

Askerlikten döndügü zaman 
karısını kötü bir Bar'ın kötü bir 
kadını halinde bulmuı, surünmüı, 
eline ıeçirdigi bir kaç parayı al
kole vererek dimağını durdurmağa 
çalıımıf. Simdi •. Alkolün zararını 
görüyornıuı amma., bırakama
yormuı !. ... 

* 
· - Bir dilim ekmek ! 
Bunu söyleyen serserinin ya

ntnda bir kaç ay sonra çamura 
bulanmıı bir ine\ gibi genç bir 

kadın gördüm : Bu kadındn büyükJ 
bir aıkın kurbanı ve bu sokakların 
çirkefi olmuı tu. Erkekli, dlıilı 
bu f ki ıerseri alkol yüzünden aç 
kala kala iti hırsızlığa kadar 
götürmüıler, karınları doyduğu 

esnada kendilerini mahbeıte bul· 
muılardı. 

Filan veya filan memleket 
değil . • Bütün dünya ma'tıet ve 
mu'aıeretinde büyük bir inkllap 
ve büyük bir tehavvül vardır. 

Bunun görmek, tetkik etmek 
zemanın icap ettirdiği ıekllde 

sefalete çare bulmak gerektir. 
Eski hükiim doğrudur: insanlar 
temiz olarak doğarlar ve bunlar 
muhitlerinden aldıkları az veya 
çok kir ile; az veya çok kirlenlr
ler, bu kabahat iıe kirlenenden 
ziyade kirletenindir ! 

lf 
Ne zaman bu sahilden geç

sem, ne zaman bu kahvelerden 
musiki sesi duy1am, saçı sakalına 
karıımıı, kanburu çıkmıt kadit 
sefille, yüz yüze bakıp konuımak
tan kaçan arkadaıını hatırlarım 
ve düıünürümki, insanlar birbir
lerini ıırf ~ insan oldukları için 
sevselerdi ne iyi olurdu ! .. 

Mütercimi: 
Halim Hüınü 

Vazifemi yaptım 
-4Po-IE+-

Polis müdürü Şerif B. Böyle 
söylüyor Memleketimizde Her 
zamanlardan artan polis Yak'a
larının sarhoıluk ve içki yl· 
zünden hadis olduğu Polis mü-
diriyetince tutulan · iıtatlstike
lerden anlaıılmıf Dahiliye Ve
kaletinin emrile iki senedenberl 
içkili mahallerin ıece açık ka-
lacakları ıaatler tahdit edilmittlr. 

Hükumetin bu son icraatıla 
sarhoıluk yüzünden vuku bu
lan kanlı arbede ve hadiseler 
ehmiyetli bir surette azalmııtır. 

Dün akıamki~gazetelerden .. biri 
polis müdüriyetince saatle rf tahdit 
edilen meyhanelerden birinin ka
pattırıldığından poliı müdürü 
Şerif beyin luzumu mubake meılne 
karar verildiği yazılmııtır. Bu 
meı' ele hakkında izahat almak 
üzere müracaat eden bir mubar
rirlmize Şerif bey kısaca ıu ceva
bı vermittlr: 

- /Jen vazi(end ,lJapltnı 
demittir. 

Her türlü habasetin menba1 
olan içki ve kumar gibi menhlya -
tin Huhümeti Cumhu riyemizln 
emrini tebliğ ve icraya vaııta ol
lan Polis heyetimizin bu gibi me-
ıavli ahlak hakkında laldıtı ve 
tatbik ettiği tedabirlerln ıaynl 
memnuniyet olduğu asarile glhil .. 
lmektedir. 

Mamafı Polisın inzıbatın ve 
istirahati umumiyenfn temini için 
tatbik ettiği icraat hakkınca bir 
sözümüz yoktur. 

---,..~---

Ü.ıt;kiidar knuklı tranıvaylfırı 
için !teyeli ı·ekileye nıürrıcaaJ 

Üsküdar - Kısıklı Alemdai• 
ile Usküdar ve Kadıköy dahil •• 
hariciyle Beykoz ve Anadolu fe· 
nerine kadar elektirikll tranıv•Y 
yapılmasına ve Iılettlmeılne dair 
emanetin uhdesinde bulunan ım· 
imtiyazın elyevm bu tram•a1lar 
tılelmekte olan ıtrkete deni hak· 
kında hey' eti vekiley• mOracaat 
edllmlttlr. 
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BEKTAŞİLİK-SÜNNİLİK 
SİİLİK VE FARKLARI ! .. 

Bakırköyünde zeytinlikte ıo- ~ Büyük ayyare Piyangosu 

'-"'1'"7 Ona kkrfı ben çıkarım, ya 
ullah dedikte, reıul<l ekrem: 
~ Se• otur ya AUI Gden, 
~diye buyurdu. 

llleyda ' tekrar ehU isi.ima 
il okuda. Ve : 

.._ - lç1an1zde meydanı mnba
·.ı&eye ik 1-1. ç acak er yokmudur. 
lhı: •lzin ölGlerlnlze tayin ettl
tett ceııııet nerede? dedi. Haz
R..u ~. tekrar çıkmak istedi 
..... ..ı lcı ekrem. ıene ruhsat ver
~•. 

"'- .\aııtr ise, bütün bütün ıı
rdı. Ve: 

)'~ P.r llleydanına çıkacak kimse 
I.a1ı...~? diyerek, ilıt perdeden 

•ercıı. 

Oıauıı herine hazreti Ali! 
9'll Aınır de olsa çıkarım ya re
il ,.\ilah, diyerek, yerinden kalktı. 
il •:ıcı ekrem, kendi zirhini ona 
c/ rdt Ye "Zülfikar,, aldiı kılı-

lla oıı-.ıı beline kuıatb ve: 
iL . _ - •va, rab! Ammim Übeyde, 
~rd• A te h '•e mmlm Hamza Uhut· .._r it oldular. Yanımda bir bt-
,_.;:_;z.dem Alı kaldı. Sen, onu 
-.ı d:4 eyle! Beni yalnız bırak-

İt Je dua etU. 
.,.eyd •-ueu Alı, piyade olarak 
~·çıkık Amre dolru vardı. 

ETABLİSMAN 

' l 
Amir kahkaha ile gülerek. 

- "Bir aiızla bir kimsenin 

kartıma çıkaca~ı hatırıma gel

mczdf, ıen kimsin? Hele söyle 
bakalım,, diye ııordu. O dahi : 

- "Alt tbnl Ebt Talibin,, di
ye cevap verdi. Amir: 

- "Senin amcaların içinde 

meydana çıkıcak yaılı batlı 

biri yok mu ? A birader 

zademl Senin a~zın ~hala siit ko

kar. Ben ıenln pederinle pek çok 

vakit kardeı gibi görüıtüm. Şim

di, senin kanını dökmek bana 
' güç gelir.,, dedi. Ha:ıreti Ali: 

- " Evet ama bP.n senin ka
nını dökmekle mahzuz olurum 

fakat ıen de attnden inip benim 

gibi piyade olm:ı\11ın. ,, dedi Bu 
söz, Amirin hamiyeti ca.hiliyeılne 

dokundu. Pek ziyade öfkelendi. 
ve hemen atından indi. Saika 

gibi, hazreti Alinin üzerine hücum 
(Devamı var) 

fC>r Cemalin Küçük Ayasofyada 
Tatar Aptullahın, Topkapı harı
cinde cami sokağında Zakarin, 
Balatta odun iakel€sinde a§Çi 
Hüseyinin, Balatta makarnacı 

soka~ında Harunun , Kuınkapıda 
Tascılar sakağında Takunun, 
Kadıköyünde Acıbademde meh-
met efendini evinde müskirat 
memurları tarafından taharrıyat 

yapılmıı gizli kaçak rakı yapıl
dığından cümlesi mahkemeye 
verilmiıtir. 

l!.ı~Lrıaznrm katiUeri 
Geçenlerde Beyoğlunda hane

sine cebren giren iki şerir thra
fından tabanca ile kaburgaları 
kırılarak parası alınan ( Elgazar· 
Ruso ) nnmında bir musevi aldı
ğı yaraların tesirile hastanede 

ölmüıtilr. 
Maktul Elgazar Ruıonun ka-

tilleri hakkında poliı müdürü 
Şerif bey takibatta bulunulması 
içn 2 el ıube müdürü Şükrü beye 
emir vermiı, geceli gündüzlü 
yapılan takikat neticesi, karman
yolacılardan birlnln Sivaslı ( as
ker) namile maruf Süleyman 
isminde bir ıabıkah ıerir olduiu 
anlatılmıf, lkincl ılvil memurları 
tl\rafından evvelkl gün tevkif 
edilerek dün müddei umamili~ e 
teıllm edilmiıtir. 

Şeririn refiki habasetinde p o-
lisln takiba.tlle kanunun pençesine 
teslim edil eceli tabidir. 

. . . . - ' . - ., 

TIRAŞ .. 
Bıçaklarının 

E1\1 İYİSİ 

EN ZARİFİ 

En nıii/,·enuneli 

~ SUPLEKS 
r 

__,,,,,__.._ -..... ~~ .... ~ 
M;rka"lı.7dır .~Her yerde satılır. 
1 O adedi 7 51 kuruıtur. 

8 ind tm·Lip - -~ iiucii lı·eşük 

11 Nisan 1930 

Keşideler: \'ilfıyet, Şehrenıaneti, Defterdarlık, 
iş, Ziraat ve Osınanlı Jlankaları ınüralnpları 

ve halk huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 

Kırk bin Lira 
Her kE:tidede çıkan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

KİRAI.JK İKİ Ol)A 
No GO, Mehmet Ali paıa hanının üat katı, Kara k3y senelik ki

raıı 160 Ura, kiralamak muamelesi aleni müzayede ile 24' - Ntıan 
930 Perıembe günü ıaat 14,30 da Defterdarlıkta yapılacak ır. 

* * SATIL.IK KARGİR EV 

( H-135) 

No 17-3
1 
Sideriı sokaiı, İmrahor llyas Bey mahallesi, Yedlkule, 

alt katında bir oda ı mutfak 1 h
1
ala 1 inci katta 2 oda ı ıofa; tah

min edilen kıymeti bedeli def aten alınmak tartlle 800 lira. Satıı 
muame!eıi aleni müzayede uıulile 12 - Nlıan - 930 cumarteal aQni 
saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır· ( R-99 ) 

* * SA~f JLIK KARGİR EV 
No 17-1, Sideriı .sokağı, imrahor llyaı Bey maballeıi, Yedikule, 

aıt katta 1 oda l hala, 1 inci katta 2 oda 1 sofa, tahmin edilen 
kıymeti bedeli def'aten alınmak ıartile 900 lira ıatıı muameleıl ale-
ni müzay•-:!e uıullle 12 - Nisan - 930 Cvmartesi giinü ıaat 15 te Def-
terdarhkte yapılacaktır. ( R-88 ) 

* * 
SA l'ıLIK KARGIR EV 

No 12, 18 Sideris ıokağı, İmrahor llyaı Bey mahalleıi, Yedlkufe 
zemin katında ı oda 1 mutfak 1 hail, 1 inci katta 2 oda ı sofa tah-

' 1 ' min edilen kıymeti bedeli def aten a ınmak ıartıle 800 Ura.Satıı 
muarneleıi alf!ni müzayede uıulile 12 - Nlıan 930 Cumarteıi ıünü ıa-
at 15 ie Defterdarlıkta yapılacaktır. ( R-99 ) 

OROZDl-BAK İSTANBUL "··························~ ! TİYATRO VE SİNEMA ) 

························~····= Kadıköy 

BÜTÜN ŞARKIN EN UCUZ l\1AL SAT AN TİCAREl'HANE~İDİR SÜREYYA 
Si~eınası 

REKLAM SA Tl .ŞI 
Bugün 

Bir An • • 
ıcın 

t 

IPEKu, 
P.lANlf ATURA, 

KADIN EL 

tANTASI, KADIN 

ŞAPKALARI. 

5 NİSAN 1930 TARİHİNDEN İTİBAREN 
ÜZERİNDEKİ FİATLAREN YÜZDE 10 TEl'~ZtLA'f 

TUHAFiYE, 

DANTELA · KUR 

DELA, KADIN VE 

ÇOCUK ELBiSE 

VE •* AMAŞIRI . 

Müme11ileıi : 

iTA RiNA 

• 
Üsküdar Hale Sinemada 

Tefrika numarası: 51 
Ea-.... Bey Niyazi efendiyi ( , ... _ , 

.... de bulmuı, fakat bu ıefer 

~•Je atrmemlıtl. Karııdan 
ita ltaret çekip ilerlemiıti. Bu 
• ret Gzertne, Niyazi Bey, En-
er 8 Jba 
~ le arkasından çıkmııtı. 
a~ erde Kara Kemal Beyin 

· •ııa Y•llttl. Yavaıça: 
-Bırıey 1 

l&ran az na •ar? Efendiyi tekrar 
h._ 1~ it mG? Dedı. Enver Bey -Ha Jor, hem de 16yliyordu: 
So-.,a d~6nneclim. Diyordu. 

'Birader be 
• • yarm ılze 

oıray 
•caaım. Ne zaman geleyim? 

- ~erhalde akıam üzeri .. 
- ile vaktı olmaz mı? 
-Ha 

kendilert!i:' <:Gnkü göreceiim, 
dır. Tabu : 16z alacagım var-

kı nlar da vaııta bula- · 
ca ar. 

Kolay detti bu 11 1 E 
Be 

• · • nver y : 

- Evet, evet .. Akıanıa tn
taallah ! Diyerekten Niyazının 
yanından ayrıldı, Kara 'Kemalin 
yanına gitti. 

Niyazi efendi Enverln yanın-

' ~ 

dan ayrıldıktan sonra do-fru ardı
yeye gitti. Bir kenara çekilerek 
düıünınete. i::ortalık kararıncaya 
kadar vakit geçirdi. Sonra da 
hiç bir ıey yokmuf gibi evine glt
U. 

Niyazi Beyin Mazhar Bey adla 
bir akrabası vardı. Bu zat İstan
bul ithalat gümri\~ "dört,, nu
maralı anbar memuru ic!t. Maz
har Bey, biraz rahatsız olduğu 
için Niyzi Beyin evinde yatiyor
du. 

Niyazi Bey, evin eıiğinden 
içeriye adim atar atmaz Ma'lhar 
efendiden latif ade etmek yfllunu 
düıunmüıtü. 

Evet, mazhar efendiden pek 
ziyade istifade edllebllirei : Me
sela Kemal Beyi bir sandık içine 
koya bilirler, limandaki ecııebl 
vaporlardan birine atarak, Iıtan
tanbuldan uzaklaıtıra bilirlerdi. 

Niyazi Bey, yukarıya çı~tııı 
zaman Mazhar efndlyl üst kat 

. odada yatak fçf nde otururken 

bulmuıtu. mazhaı ':ieyln yanına 
oturdu. Kendisine gayet mühim 
bir ıeyden bahsec =2ini anlattı: 
Mazhar efendi, • olalak: 

- Buyurunuz ! Dedi. ~izazı 
efendi yavaı yavaf vaziyeti an
latmağa baıladı: 

_ Bak oilum! Dedi ıeninle 
çok milhlm bir meıeleye dair lı
ttıarda bulunacağım. Oilum Bi
zim efendlz Kemal Beyi [bilinin 
çok iyiligini gördük ıtmdi bu zaf 

sıkııık vaziyetde dir. .. 
- Evet kendisini bulana hu

ldlmet on bin Lira vadediyor. 
_ Sen öyle 1eylere aldırma 

O 0-yle meselelerle alakası 
nun k 1 oktur sonunda görece sin. 

Y _ Belki fak at tehlike içinde 
oldutu muhakkaktır. 

Onu biz de biliyoruz. İıte bize 
düıen in"ani vazife de bu zata 
Kara günlerinde yardım etmek Ur. 

Buakşam 

Üç silahşörler 
MnmestU: 

DUGLAS FA YERBANK 

İstanbul ınahkeınei as
liye üçiineü hukuk dai
resinden: 

Müddei Kebire hanım tara

fından Müddealeyh Hasan efendi 

aleyhine ikame olunan boıanma 
davasının arzuhat sureti mlldde

aleyhe ikametglhı olan Beyoflu 

Parmak kapu yeni sokak 20 nu

maralı Apartmanda Hacer hanım 

nezdinde göndertlmit iıede mild
dealeyln ikametgahını terk ede· 

Nasıl bunu nasıl yapabiliriz 
Benim elımden ~ne gelebilir? 

(Devamı var ) .. 

rek bir semti meçhule gltmlı ol

du~u llmthaber zirlndekl ıerhden 
anlaıılmıı ve keyfiyetin illnen 

tebliğine karar verllmit oldufun

dan dolayı mukameye bir ay 

zarfında cevap vermek 6zere 
illnı keyfiyet olunur. 
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Sahife 6 YARIN 

Yarına kadar sabrediniz ••• 

Doktor Fevzi Ahn1et ,,, 

Frengi, belsoğukluiu, cilt, 
teda vthanesl 

Cumadan mada her gün 
saat 1 O- 6 ya kadar hasta ka
bul edflfrr 

Adres Ankara Cadde11i N. 4 3 
Telefon lstanbul 3899 

~ • 'IJ 

= ta 

.......... G~fiG9fl9§8 9§9-~§§69§9§ 

Elektrik lc\mbaJarile 

FiliPS 
fabrikası, cihanıümul bir 

ıöhret kazanmıtbr .. 

müdiriyetinden: i Emniyet andıgı RADYO Jevazınıatı ile de 
/)iinyat/.u bil-inci mevA·ii işgal etlİ!JOI' . • 

Emniyet sandığında münhal me-
muriyet, stajiyerlik ve odacıhk gibi 
hizmetler olmadığından beyhude 

müracaat olunmaması ilan olunur. 

• 

Romatiznıa! 
Seni miillarip cdl'rhn başka bir 
şey ıccrübc elnı\! ! tfomaıı dahil
den f\SPfRİN dl, ":c .lıcıriçten 
de agrıvan dksamı SPI HOSf\L 
Mf\HLÜLÜ ile lrİksi}.·on )'ap. 
l\z zamanda biiliin ~grıların zail 
olurla~. F\spirln komprimeleri 
v:e Spırosal mahllilü Bayer mü-~~ .... 
sla!ııeralı~ıt~ Ve Bay\!(in 
salıp şcklındcki alanıelı 
ile kolayca lcfrik (•dilirlcr . 

DeVle( demir yolları H. P 
Mağazasından: 

Mağazamızda mevcut muhtelif miktarda boya ezme, vide, ray 
düzeltme, teneke kıvırma, gazoz, hububat, yazı makineleri ile pa
langa, ıerit destere tezgahı, hızar makinesi, bira kazam, mania teli 
agrafı, etü kazam ve salrenln aleni müzayede ile ı 2/4/930 cumartesi 
günü saat ondartte sablacaiı ilan olunur. (3) 

Devlet demir yollan H.P 
Mağazasından: 

Mafazamızda mevcut muhtelif miktarda telafon ve teferruata, 
soneri, muhtelif kazma, bandaj, varyoz kalo pil kavanozu ve 
•airenin 10-4-930 perıembe günü saat ondörtte aleni müzayede 
ile satılacafı ilin olunur. (3) 

ı···· • ~- ·---·······--~ 
1 Doktor 

1 AGOP YESSA YAN 
1 ))ahili ınütehasısı 1 Kadın, Çocuk ve erkek dahili hastalıklarını tedavi eder 

• Hergün Langada camUıerlf aokaiında No. 19 husuai 

QI kabinesinde haıtalarına fevkalade dikkat ve thttmam ile 

: bakar ve azami suhulet a69'erlr. Hazakat •e t .. hlal 
• mücerreptlr. 

~-~-~•~«~ ~ ~-... ti'Jte4 ..... ~ 

HEtiöS' Mü ES SESATI I 
5§SS•••999·~~ ... §6Saa• 

Galata 

ÇOKTAN Çl 1KMIŞ--..ı 
ve 20 senedir tanınmış 

•• u z 

,------..-.. 
ŞİMDİ de 

Sizin ve çocuklarınız için 

Elbise ihtiyacatınızı te
ınin etmek için Beyoğlu 
lştiklal caddesinde 148 

numeroda 
Baza r 

ÇEKOSLOVAK 

ınağazalarındaki haki
ki kelepurden istef ade 
ediniz. Bütün nıallar ha 
kiki f!atların yarısına sa 

tı]maktadır 
Mağaza 15 güne kadar lı ban-

ka1ana devredf lecektir 
Hamit: Ayrıca nıajazada salon 
ve yemek odası gazel mobil
yalarla bronz karyolaları vardır 

~~.~!~!~.:.~~~:~.! 
Karaköy börekçi fırını sırasınc:laN.34 

İstanbul asliye nıahke
ınesi Birinci hukuk ~ai
resinden: 

Rıhttm dok antirepo Türk 
Anunim tlrketi vekili "'avukat 
Naci B. tarafından müddealeyh 

lttanbulda Bahçe kapısında Cer

manya hanında 8 numaralı oda
da mukim tüccardan möıyö 

Matyaviç ve ıürekiıı aleyhine 
bedeli icardan alacak davaıın
dan dola11 ••yaben ıadır olan ve 

maddealeybtn tkameglhının meç
hultyetlne binaen teblli edilme

yen lllm hnkmil bir buçuk ay 
müddetle ili.nen tebltfl tensip 
ktlınmıı oldafundan teblll ma
kamına kaim olmak üzere keyfi
yet llln olunur. 

•• u 1 z 1 M K 

şaşmayınız. •~ .. . ~ 

lnsaat münakasası , 
Emniyet sandığı müdürlüğündei1: 

Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüğü, İatanbulda Caf.tlol" 
landa ki.in olup elyevm Emniyet sandıiının tahb lıgallnde bul~ 
binayı tadll ettirecektir. Bu ite talip olanlar aıafıda yazıla veıailı1 

ibraz edeceklerdir. 
1) Talibin malt kablli1etlni gösterir vesikalar. 
2) Talip tarafmdan evvelce yapdmıı olan itlerin bir liateıi fi 

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

ğüne, İstanbulda Emniyet ıandığı müdiirlüiüne müracaatla bu baP
taki plan, mukavele ve ıartnameyi onar lira muk abillnde alabiUrlet• 

Bu it ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar teklifname kabul olaJ
nur ·Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada T.ürkiye Ziraat ball
kası umum müdürlüğüne ve İstanbulda Cağaloğlunda Emniyet .-ıı
dıiı m6dür16iihıe teYdt olunmalıdır. 

it1 deruhte edecek zat ihale bedelinin .fı O nisbetinde temin•' 
gösterecektir. 

Türkiye Ziraat bankası mutlak turette her hangi bir talibi ter' 
cih halCkını muhafaza eder. __......-: 

2 inci ticaret n1ahke- İ teblignameye dercine ve m, 
ınesinden: 1 itirazın onbet ıün olarak ta1i.,ı" 

Bahçe kapuda sadikiye ha
nında mukim Nazahat hanım 
vekili avukat Naci beyin Çenber
li taıta Tavuk pazarında maran
goz Mustafa efendi aleyhine ika
me eylediği yüz elli lira matlubat 
ile beher gün için onar lira taz

ne karar verilerak tahkik•"" 
t o" • mayıs 930 pazar günü sa• 

dörtte talik kıbndığı ilanen ,; 
ltğ olunur. 

''Y ARIN,,IN 1~AKV}.!!l 
N isa n minat davasının yevmü tahkikatı j 

olan 23/3/930 pazar günü aaat Senet CUMA .seoe 
Resmiye 4 HıcrtY., on dörtte hazır bulunmaıı hmu-

1930 
j~ 

•waa -dair ilinen Yaki olan :tebll- Namaz vaJ,ıtlar-J 
gat üzerine rnumaileyb&n iabat 
vücud itmemesine binaen hak- Alafruıga Alat&Jl':.-d. 
'--- ı. d. 
1U11da ıı-1..en lalakikabn icrası ı O" pu~ Güneı 5) 3 9 Gün et 1 ' ı;,, 
karartır olmuı ve evrak daya Ôyle 12, 1 7 Ôyle 5, 41 
ve müateniclat badelkirae vapılan 1 .. _. d 9 1 7 1 kindi 15,fl3 uun l ' 
muameleden bahisle gıyap kara- Aktam 18136 Akıaoı 12,00 
rınuı mumalleyhe bir ay müddet- Yauı 20,09 Yat•• ı,3' ' 
le ili.nen tebllglne ve celses ati- 1--k lmaak 9,t!. d •H•a 3,55 
ye e ıelmediil ve itiraz Jtmedlfl Ztlkade J(aalllP 
takdirde vak'alu1 kabul ltmit 5 148 
addolunacatmdan davaya sabit .,/ 
nazarlle bakılacalının ve muha- "9iiiiiiiiiiiliiiiiMiiiimiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii.--< .. •liiiil-..,. 
kemeye kabul .edtlmiyecellnln 

... 


