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24 Şubat 19HO 

İDAREHANE 
lıtanbul Ankara Caddeıi 
Telgraf: lstanbul YARIN 

Telefon : 
,,. 

< • 4243 

FİATI '\ 

5 
Kuruş 

PAZARTESİ Yıl: 1 

FİATI 

5 
Kuruş 

Numara: 7;3 . 
ABONE: 

Dahil için ıeneliği 1400 

Hariç memleketlere 2700 

İlan tarifeye tabidir 

c Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti altında hergiln çıkar 

Meşhur C~mhuriyet refikimiz ötedenberi ma
ruf olan donekliğini bir defa daha ispat etmiş 
:~uyort Neticesi memlekete hayır getirecek olan 

Fort fabrikası lstanbuldaki 
faaliyetini tatilemi kararvermiş 

ır münakaşaya karışmamak dü~usllük olurdu! , 
Rivayetlere bakılırsa Fort otomobil şarkı karip n1on

taj fabrikası Ron1anyaya kalkacakmış 

Bir müddet evvel seyrisef ain idaresine karşı ateş püsküren maruf 
Cumhuriyet refikinıiz değil n~iydi ? ~~e~ıl~ke~ de şekil itibarile- ·iyi bir 
gazete olarak çıktığı zannedılen ~ef ıkımız Sadullah lley gibi milletin 
n1unzzam bir müessesini ~atının ~ır zyta yarann1ak için eşki yazdık

larının henüz murekkebı kurumadiğ·ını hatırlan1ahdır 
\. 

"Cumhuriyet" gazeteainin mü
dafaasına layık olan 

Sadullah Beyefendi 

Muhterem Cumhuriyet gaze· 
lesinin dünkü nuıbaıında Anka· 
radan alınmıı bı.. telefon habe
ri lntitar elmltUr. Bu Telefon 
haberinin; aeyriıefaln ldareılnl 
can çeklıecek bir vaziyete dü
lilnnnı oldutunu bir çok delil
lerlle lıpat etmlt olduiumuz ıey
rtıef aln mQdGrü ( Sadullah ) be
J1n gazetemize verd(ifnl zan
lletttlt bir cevabı lhttva etmekte 
bulunduiunu hayretler ve batta 
taacbapler içinde g&rdak. 

Cumhuriyet ıazetesl takip et· 
tlftmts davada ne kadar haklı 
oldutumuzu takUr etmıı olacak 
ki Sadullah Beyin bizi te'ytdet
mekten baıka bir mani. ifade et· 
mlyen beyanabnı ta • • En ıon 
aahlfelereln göze görünmlyecek 
yerlere koymuıtur! 

bllmektc:dir. Bu itibarla muhte

rem refikımızın (bir zan1an-
la_~ aleyhine ate~Jer püs-
1~ t~rınüş olduğu se ,,:rise
f aın n1ü<lürünü, bu gün 
<le ınüdafaa vaziyetine 
geçn1esini gayet tabii 
buln1a k lazınıdı r ! ) 

Seyriıefain ;idaresi için( yal
dı zh fiJa il ) tabirlerini bizden 
çok zamanlar evel kullanmıt olan 
cumhuriyet gazeteıinln,yazdıkla
rının mürekkebi kuruyacak kadar 

zaman geçmeden (bir tele-

rl n bir taneılnl reımen tekzibe 
muktedir midirler ? 

1 - Batında. bulunduğunuz 
idarenin mali vaziyeti merhame
te ıayan bir haldemidir ? 

2 - Her ıeae aeyriıefaln 
için yardım iıtedinlz de millet 
mecliıl dirig etli mi 1 

3- T eılı etmekle iftihar 

ettiğiniz fabrikanız, gine ılzln 
iddianıza ragmen ( tekemmül 
elmlı ) olduğu halde, iki k"nbur 
Rumla on uıtanın id•eıinde bu
lunan ( Conı ) F abrikaıına ıene· 
de ( 200,000) Lira miktarında bir 
para veriyor ınuıunuz ? f on üflen1esine alet ola

c?ğını ~örmek hiç de ga
rıp degıldir. 

4 - Vapurlarımzın ııkara
larına varıncaya kadar, bazı ta

Muhterem"Cumhurlyet,,gu:ele- mlralınazı ıitlidekl ~rloU dö-

C um hu riy et 
Bir müddet evvel Sadullah B. Aleyhine ateıler püıkürürken 

timdi yaranmaia çalııan dönekliği ile maruf ve meıhur 

"Cun1huriyet,, gazetesi başlığı 

•inin diler meılekdaılarını biraz ve 1 kümhaneıine yaptırmıyor ınuıunuz? 
lütfen ıözetmeılnl ve lüzumu yok 5 _ Geçenlerde yerine kon-
ken manaıız yere hakaret ıavur- . 
mak buyıuzlutunu taıhih etme- ma merasimıni yaptırdıfımız 
ılnl haliaane leme 

1 
d (Havuz kapağını} ( 60.000 ) alt-

nn e eriz. 
Biz açık 6zlü adamlar old uiu

muz ve nihayet (inıan) bulunduğu
muz için bir ıün ıabrımızın taıı
rılmamaıına dikkat buyurulmaıı
nıda rica ediyoruz. 

l Bu itibarla bazı acı hakikat-
ere dokunmamızı teıvik edici 
lüzumıuz müdahelel d f er en ıar 1-
nazar edllmeafnl tekra t r emenni 
ederiz. Ve bu alır olacak vaziye-
tin ibdaı edilmemeıine l 1 ça ııı a-
caiına timdiden ernin bulundu
tumuzu arzediyoruz. 

Cumhuriyetin bugün herkeı 
nazarında ıuçlu bir vazlyetde 
bulunan ve millete kartı açık a
lınla heaap vermedikten ıonra çok 
mnıkül olan vaziyetini aall kur
tarmala muktedir olmıyacatı 
ıGpbnla bulunan, (Sadullah) Be
yin ıa,ledlklerlnl neıretmeılnln 
ıebebinl bir türla anlıyamadık. 
Neticede de, Cumhuriyetin ıeyrl-

aafaln müdürüne yaranmak için bu 
döneıliil yapmıı oldufuna ihti
mal verdik. 

Sadullah Bey meı' eleıine ae
lince : mir murnaileyhe ıorduiu
~uz ıeyler' Cümhuriyet gazeteıi
nın yazdığı gibi yalan v e garez-
karane delildir. Bil' aklı Cümhu-
~iyetin bir vakitler (yaldızlı 

Çnnka ( Cumhuriyet ) ıazete
ılnde çıkan Tele fon haberinde 
Sadullah beyi memnun etmlı 
olmak için gazetemize karıı kul· 
lanılan (bir gazete ) tabiri, bu 
iddiamızı tevıik ve teyid edecek 
ID&blyettedlr. 

Şu tabir, bize hartı bir haka
•:.ı "'•Jahut ( iıtihf af ) lf ade 
: ele•• biyleltkle Sadullah beye 
•d

01
1 

16r6n•ek maksadını iltihdaf 
yorsa, balca 

ladeıl tablld relin menbaına lr • 
yalnız biz defli h k b IÜn , er es u 

ıdare) diye yazdıiı feylerin da
ha etraflıcaııdır. 

Sadullah Bey Cümhuriyetteki 
cevabile (fllya) motöru· , l 

meı e esl-
nl,tütün nakliyelerini m l avna arı 
itiraf elmlt oluyor. Ortada bi; 
yolıuzluk vardır. Bu da Sa
dullah beyin cumburi t 

1 
ye ıaze-

teai e vaki olan teyidi ile sa-

Seyrlıef ain ıdaresinin bu gün kil 
yükıelmeıfne amil olanlardan 

muktedir itl~trne ınüclirl. 
Bürhanettın Heyef · 

mıı bin Liraya ( Conı) fabrika
aına yaptırmadınız mı? 

6 _ Bir buçuk küıur milyon 

liraya yaptırdığınız Kalamıı ve 
Hegbell vapurları henüz bir ıene· 
lik oldukları halde ıerek makine 
ve ıerek ahıaP kıımı ne manzara., 
arzedlyor ? eıerinizi betenlyorc 
muıunuz? 

Dün, tahakkuk elmeıini arzu 
etmediğimiz bir haber aldık. Bu 
habere nazaran Tophanede icrayı 
faaliyet :eden Ford otomobilleri 
Şark karip montaj fabrikaıı, ıör· 
dügü müıkalattan ve bekledlfı 
neticeyi alamıyacağını zannetll
'ttnden, faaliyetini tatil etmiye 
karar vermıttir. 

Ford'un fabrikasını köıtence
ye nakledeceği 'f'e hatta bunun 
içindir ki ıecen gün ıehrimize 
gelen Romanya Kraliçeıini Ford 
mumeaailinin karıılamağa litllll 
ıöylenmektedir . Diger taraftan 
Ford'un faaliyetini tl'til etmeıine 
hük<kmetin de muvaff akat ede
ceğitve bu fabrikaları iıletmek 
için ıeyriıtf &ine devredeceği de 
ilave edilmektedir. 

Miıter 
Fordun, memleketimizdeki manganlz madenlerini 

karar verdiği bunun için de Türkiyeye geleceği haber 
tıletmeye 

aıılıızdır. 

Afganistan Gençler birliği 
~ 

İki n1aç yapn1ak üzre 
İstanbula geliyor 

Ankara, 22 (huıuıl) 
Gençler blrliil iki maç yap

mak üzre lıtanbula harekt ~etti. 

1 
Kral dün ~;;·~eç vakıta 

kadar gelmemişti 

............... -
l\lemlekette kış 

Yozsat, 28 (A.A) 
Dan aktam baılıyan kar de-

vam etmektedir· (AA) 
Mufla 23 • 

Bu ıene kıt ve ıon bahar zer' -
lyatı için 221,5-'6 d6n0m ekll
miıtlr. Havalar zerlyata miiı~it 
gitmektedir. Tütiln mahıfilünun 
iyi olacaiı tahmin ediliyor. 

ynzde ytrmiılnl tecaviizetmemek ı 
en hayati meaele tken,Seyrl~.eflfn 
ıdareılk6miir aarftyab ( yuzde 
kırka ) dayanmadı mı? 

8 _ Kömür, te'ıiaat, inıaat 

ve imalat tahıiaatınız bir huçuk 
k- milyon ıken yalnız ılzln 

t:;:;ik ettirdliinlz ( könıür 
nıasraf 1 ) bir milyon beıyüzbin 
( 1 ,500, OOO ) küıur lirayı bulmuı 
degil midir? 

9 - lıte bu teca vnzden do-

layı bir buçuk küıur ınJlyonluk 
tabıiıatanız birkaç ay evel bitmedı 
mi? ve bugün hali mübayaaya 
devamedlyor muıunuz etmiyor 
muıunuz? 1 Q _ Fil ya mot6ru arkaıında 

mavnalar oldufu halde m6dan
yadan Tntün taıımıı mıdır taıı
mam•t mıdır? Bu Tiitünler ( Ka
bataı) ııkeleılne yanaımıı mıdır? 
Bütün bunlara rafmen ıeyrlıefa
ln vapur lan haftada üç defa mu
danyadan boı d6nlyor mu dön
mlyor mu? 
11 _ Şu ıOallerl 5,..dullah Bey 

tekzibe muktedir mi delil mi ? 
12 _ Yedinci, ıekizincl ve 

dokuzuncu ıaalleri henüz sorma· 
dık. Dokuzuncudan sonra (daha 
aorulacak ıeyler de \rardır ki. an· 

Afgan Kralı

nın eıki bir 
resmi 

Sabık Afgan 

Dayunu u· 
mumlye lnglliz 
dalnler Tekili 
M. Vayt ile 
mübadele ko
mlıyonu Yu
nan baı mu
rabbaı vekili 
M. Fokaı dan 
gece Semlra· 
mfı vapuru ile 
ıehrimlze gel
meleri beklen
mlıtlr. 

Aynı va
purla aabık Af
gan kralı Ema
nullah Hanın 
da gelmeıl 
bekleniyordu . 
Havanın mu
h a 1 e fetlnden 
dolayl vapur 
ıaat 17 de ıe
lecegi halde 
gaclkmltUr. 
kralı Amanul-

lah Hanın bugün ıehrlmlze mu· 
vaıalatı beklenmektedir. 

Afgan Kralı ıehimizde çok 

kalmiyacak Ankaraya gidecektir. 

Kendlıinl ıehrlmlzde bulunan 

Afganlılar ve akrabaları iıttkbal 
edecektir. 

--------
İta]y3da matbuat şiddetli 

n1ücadele açtı 
Parla, 22 (A. A.) 

Temp gazeteıi Franıanın Lon
dra konferanıında müdafaa el
tilf noktal nazarlara kartı ltalyan 

matbuatının açtafı tiddetli milca· 

deleden bahıederek bunun ltal
yan-Franıız münaıebatı için el-

zem olan : hulüı ve ıamlmlyet 
mup.yir olduğunu ~ ve ltalyan 

ruf ~mburiyet ıazeteıinin ma-
bt 0 

..... ~ danekliflnl ve kendiılnde 
r -.kabk te•ehbGpa ettiifni 

bittir. Yolıuzluk lıter (Ali) 
nin iıter (Velinin) habrı için ya· 
palmıı olsun, kanun nazannda 
mGıavidir. Biri dlierinl ne tahfif 
eder ne de mazur göıterebilirl 

Şlmdl biz Sadullah beye tek· 
rar ıoruyoruz. Ataiı4aki ıilalle-

7 - Bir vapur ldareılnln k6• 

mnr aarfiyab umumi maırafın~. 

cak (kapah kutu) yu 

bundan ıonra açacalız! 

ricalinin her vesile ile Franıa 
hakkında ibzal ettikleri doıtane 
beyanatla tezat teıkll etttfinl 
yazmaktadır. 



~. _ ... 
GüNLUH NRHBlıS , 

·Yeni Fransız kabinesi 
Tardieu kabinesinin hiç bek

lenmiyen bir anda nagihani su
kutunu müteakip zuhur eden 
kabine buhranı uzun sürmedi, 
iki gün zarhnda yeni kabine 
teıekkül etti. baıka dürlü de 
olamaz idi. Zira Fransada sükün~ 
bulan kabine buhranı yüzünden 
Londra konferansı müzakerah 
bizzarur münkati olmuıtur. Hal
buki milzakerat en mühim rad
deye gelmiı idi, Fransız murah· 
hasları tezlerini bütün kuvvet
leri ile müdafaaya uğraııyorlar 
idi. bu yüzden hararetli mü

nakaıalar baılamıı idi. Pek 7.iyade 
ıayanı teaccüp dir ki konferans 
müzakeratının bu sıcak devrinde 
mahza parlamento manevraları 
neticesi olmak ve pek tedbirsiz 
bir hareket eseri bulunmak 
üzere Fransız kabinesi Iskat 
edildi, konferans müzakeratı 

üzerine soguk su döküldü. 
Her halde Fransız kabine 

buhranının Londra konf e
r ansı müzakeratı üzerine ıui 

tesir icrasından hali halmıya-
cagı bedihidir. Alelhusus ki 
ahvalin icap ettiği zaruretten 
dolayı alelacele teıekkül et
mit olan yeni Fransız kabine
sinin heyeti umumiyesi bü
yük bir emniyet telkin ede
memektedir ve Fransa mebusan 
meclisi huzurunda kolay kolay 
mevkini muhafaza edemiyecektir. 
Böyle zaif bir hükümete istinat 
edecek olan yeni Fransız mu
rahhaslarının Londra konferan
sında ne derece kuvvetli bir 
vaziyet gösterebilecekleri cai 
sualdir. Kısmı azamı Radlkal 
sosiyalistlerden mürekkep bulu
nan Şotan kabinesinin baılıca 

siması barici,e nazırı M. Briarı
dır. Bu büyük Fransız diplo
matı aynı zamanda büyük bir 
vatanperver dir de ve vatanının 

menfaatlarını kendi ıahsi naza
riyelerinin, hatta haysiyetinin 
izzeti nefsinin fevkinde tutar. 
Ve işte bu sebepten dolayıdır ki 
kendi riyaseti altındaki kabine· 
nln sukutundan sonra, bundan 
evvel Tardieu kabinesine ve bu 
defa Şotan kabinesine dahil 
oldu. Bu kerre Londra konfe
ransında Fransayı temsil ede
cek olan baımurahhası M. Brian 
olacağı tabiidir. Vakıa kendisi 
bundan evvel de Franaız heyeti 

murahbasasına dahil idi isede 
müzakerat esnasında en · ziyade 
M. Tardieu kendi §ahsiyetini 
göstermeğe çalıııyor, baıvekil 

sıfatını haiz bulunmak üzere 
daima kendini ileri atıyor, söz 
söyliyor, M. Briam gölgede 
bırakıyor idi. 

Öyle zannediyoruz ki M. 
Brian timdikl kabinede daha 
kuvvetli bir vaziyette buluna
cak, hariciye nazırı sıfatıla 
haiz bulunduğu salahiyetleri daha 

l \'aıi bir mikyasda tatbik edeb!le
cek, Londra konferansında mü
essir sesini işittirecek ve belki 
konferans nıüzakeratından hayırlı 
bir netice C:e çıkabilecektir. 

Ancak acaba Şotan kabinesi 
konferansın nihayetine kadar 
iktidar mevkiinde kalabilecek mi? 
Yoksa bu kabinede parlamento 
muhacemelerine dayanamayacak 
cüz.i bir müddet sonra yuvarlanıp 
rıidecek mi? Zaten Şotan kabinesi 
oldukça faik bir kabinedir ve ilk 
defa mebusan meclisinden itimat 
razı olsa bile bilahere hafif bir 
darbeye bile dayanacaAı aıikiir 
dır. Zira istinat ·ettiği kuvvet ha-

Almanyada 
->~<-

Hükfınıet buhranı nıı? 
Berlin 22 (A.A.) 

Kabine, Alman - Leh itilafı
nın Y oung planı ile aynı zaman
da tasdikı hakkındaki talebinde
muhaliflerin vaziyetine rağmen 
ısrar etmeğe karar vermi,tir. Bu 
iki maddenin birbirinden ayrıl
ması encümenlerce istenildiği 

takdirde bir hükümet buhranı çı
kmasına ihtimal veriliyor. 

ransada 
->~-

·yeni kabinenin nıevkii 

saglanı dcgilnıi ? 
Parla 22 (A.A) 

Yeni kabine beyannamesini 
mecliıde; Salı günü okuyacaktır. 

Paris 2~ (A.A) 
Malin gazetesi yeni kabinenin 

mevkiini ıağlam görülmemekle 
beraber Fransız murahhaslarının 
Çarıamba günü Londrada bulun
malarını temenni etmektedir. 
Homme Libre gazetesinde Lau
tier imzasile çıkan bir makalede 
M. Chautempı'nın yeni kabineyi 
teıkil edebilmit ve bu suretle sos
yalistlerin himayesile mutedillerin 
mus1:1.mahakarlıgı arasında salla
nıp durmağa mecbur ka.lmıı ol
ması radikal fırkası . namına te
essüflerle telakki edilmektedir. 

Bir köy 
-ı:->~·-

Çiğ altında kaldı 
Roma 22 (A.A) 

Bologna köylerinden biri çiğ 
altında. kalmııtır birçok kimsele
rin ölmüt olmasından korkulmak
tadır. Yıkılan duvarlardan birini~ ı 
altında kalan 3 küçük kız ölmüı
tür. 

Katanyaro da kuvvetli bir met 
dalgası evleri baımıı, ehaliyi bü
yük bir kordu ve telaıa uğrat
mııtır. Yakındaki köylerde de e
hemmiyetli haıarat olduğu bildi
dirilmektedir. 

sım taaruzlarına karıı kendisini 
müdafaa edebilecek, tutunabile
cek vaziyette degildir. 

Eğer Fransız mebusan mecli
sinde radikal sosyalistlere lıatta 
soıyalistlerde iltihak etseler bu 
iki fırkanın teıkil edeceği kütle 
dahi hakim bir kuvvet hasıl 
edemez. 
Meğer ki Şotan kal:iinelll gayet 

müdebbirane bir mesleki bir ha
reket takip etsin, tiddetli taaruz
lara maruz kalmasın. Vakaa her 
ne de yapsa hasmın tenkitlerinden 
hücumlarından hiç bir vakıt ma
aun kalamaz isede hiç değilse 

hasımlar arasında reylerin dağıl
masını mucip olur ve bu suretle 
mevkiinl muhafaza edebilir. Akıl 
takdirde günleri sayılı addoluna
bilir. Zira Fransız parlamento
sunda fırkacılık hırsı o derece 
azgın bir hale gelmittir ki meın
leketin menfaati arı asla nazarı 
dikkate almmayor. Huıusl emel
ler hukuku umumiyeye tercih 
olunuyur ve bu sebepten dolayı da 
Franıada en nazik ahvalde, en 
umulmaz zamanlarda bile hüku
metler yuvarlanıp gidiyor. 

Her ne de olsa beynelmilel 

Yunanistanda 
-··~~<-

100 ı11ilvon zarar .., 

Atina, 22 ( A.A) 
Bir kaç gün evvel yağan 

tiddetli yağmurların sebep olduğu 
zarar ve hasar yekunu 100 mil
yon arahmi tahmin edilmektedir. 
2 00 kadar küçük ev yıkılnnıtır. 
100 kadar aile muhtelif mektep
lere yer}ettirilrntıtir. Morada ha
sarat pek büyüktür. Patraıta da 
ehemmiyetli hasarat olmuıtur. 

Kral 
Cünıhuriyeti kabul 

e<lecekn1iş 
Madrit 23 (A.A.) 

Naıion gazetesine nazaran 
M. Tanchez de Guerra 27 ıubat
ta vuku bulacak bir içtimada söy
liyeceği mühinı bir nutukta ken
disinin meıruti hükumet tarafta
rı olduğunu, ltlamaflh vatandaı
ların hukukunun herıeyin fevkın
de tutulması lazımgeldiğini beyan 
edecektir· Kralın cümhuriyet 
usul ve idareıinı kabul edeceği 
söyleniyor· 

Talebe kuvveti 
Madrit, 22 - ( A.A ) 

Direktuvar idaresi zemanında 
Majorka adasına sürülmüı olan 
darülfünun talebesinden Sbert 
Madrlte dönmüıtür. Kendisini 
istasyonda karıılayan bir çok 

talebe yaıaaın cümhuriyet diye 
bağırarak sokaklarda dolaımıı
lardır. 

----------
Feci kaza 

-->-~(-

.. On altı an1ele vefat etti 
Ulu kııla, 23 ( Husuıi) 

Ulu kı§la Kayseri hattındaki 
yarmalarda çalııan ameleden on 
altısı rnuazzam bir uçurum altın
da kalıp feci bir ıekilde ölmütler
dir. Ulu kııla adliyesi meı' eleye 
vaziyet etmiıtir. --- --....... ~~~--
siyaset noktai nazarından oldukça 
mühim bir devir tetkil eden 
Londra konferansı müzakeratı 
esnasında hatta bu müzakeratın 
en hararetli bir zamanında hüku
metin iskatı Fransız parlamentosu 
için bir eseri kiyaset teıkil etrnez. 

lngilterede dahi hükumetin 
mevkii sarsılmı§tır. Makdonald 
kabinasmın gilnleri de sayılmııtır. 
Halbuki İngiltere parlamentosu 

·ciddi surette düıünfıyor' duruen-
diıane hareket ediyor' beynelmilel 
vaziyeti siyasfyeyi nazarı itinaya 
alıyor kabine buhradı çıkarml\k-
tan ihtiraz eyleyor. Buda bir psi
koloji, bir secf Ye meselesidir. 
fngilizler ciddi dii~ünürler itidal 

Sosyalistler 
- ·>~<-

Vergilerin innıesini 
istiyorlar 

ParJs 22 ( A.A) 

M. Chautemps, günün en mü
him ve muhtelif mes' eleleri ve 
hükumetin faaliyet programı 
hakkında sosyalist grubu mu
rahhaslarile görüımüttür. Bu 

mülakat esnasında harici siyase
ti alakadar eden mes' elelere de 
temas edilmittir. Bundan sonra 
M. Chautenıps, fransız bankaıı-

eıası nizamnamesine müteallik 
müzakereler hakkında banka 
müdürü M. Moreau ile görüı
müttür. 

Sosyalist grubu azası yeni 
baıvekil ile yapbkları mülakat 
hakkinda meclis koridorlarında 
kendilerine sorulan suallere ver
dikleri cevapta M. Chautempı'ın 

vergilerde icrası maliye encüme
nide tevkif edilen tenzilatın ya
pılmasına muvafakat ettiğini ve 
affı umumiyi sabık hükumetin 

bu bapta kaleme aldığı layıhada 
zikredilen hususat haricinde kalan 
ahvalede teımfl etmek niyetinde 
söylemiılerdir. 

Yeni kabine fransız murahhas 
heyetinin Londrada baılamıt 
oldu~u mesaiye ve müzakerelere 
M. Bria.nd'ın idaresi ve nezaretile 
devam edecektir. 

Paris 23 (A.A.) 
Petit Pariaien gazete&i hüku

metin kuvvetli bir ekseriyet te
min etmek için vergilerde tenzi

lat yapmağa matuf bir siyaset ta
kip edeceğini, hayat pahalılığının 
önünü almak için hazinenin yü
künü hafifletmeğe çahıac~ğını 
yazıyor. Gene bu gazeteye naza-

ran hükümet içtimai sigorta ka

nununun 1 Temmuzda tatbikını 
taahhüt edecek ve komüntatlere 
de ıamil olmak üzre vasi bir affı 
umumi ilanına çalııacaktır. Bun
lardan baıka hükumet Fransız 
muhtırasında tasrih edilmtı olan 
bahri proğramı Londra konferan
sında aynen müdafaa edecektir. 

Serbesti ticareti bıninısc-
nıiyorlar 

Londra 23 (A.A.) 
Müttehit Britanya imperator

luğufırkası hakkında muhafaza-

kar fırka idare heyeti neırettfğl 
bir tebliğde fırka reiıi M. Bald
vlnin yeni fırka tarafından ileri 
sürülen serbesti ticaret düsturunu 

ile hareket ederler. Fransıo:lar , 
hissiyatına mağlupturlar ve hırs 
ile hareket eylerler. 

Aca.b son kabine buhranının 

benimsememekle beraber bazı 
esbap dolayısile bunun tahakkuku 
imkansızlığını kayt ve Lort Rot
hermerce'ln yeni fıkrayı teıkil et

mekle amele fırkasının mevkiinl 
kuvvetleıtirmekten baıka bir ne
tice elde edemiyeceğl ilave edil
mektedir. 

tevlit ettiği ınehazir Fransız meb'
uıları için bir de~ıı intibah teıkil 
edecek mi? yoksa bu kerrede 
yeni kabine aleyhdarları hırsla
rına kapılacaklar ve neticede cüzi 

bir müddet sonra Şotan kabineside 
devrilecek? 

Şimdilik bu suallere cevap 
vermeyip ahvalin cereyanını ta
etmek daha muvafık olsa gerektir. 

~························3• .. . .. ' 
: Umit Yıldızı 5 
: Her çucuk yurdunun bir : 
• ~ i l 111 : um t yı dızıdır. Fakir ve kim- : 
: sesiz çoçukları dütünen Hfma- • • • • yel Etfale 2 l nisan Çocuk Haf- : 
: tasında yardım bu ümit yıl- : . ' . 
: dızlarını sönmekten meneder: : 
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d f r Bundan evvelki yazıJJ1 8 blil 
tihsal amillerini kııaca ta h 

. ti -
etmek istemittim. Şimdi de 11 d 
sal ıubelerine seri bir ıekil e 
bakacağım. istihsali ikiye ayırr 
yorum: 

ı - Maddi istihsal il 

2 - Manevi istihsal, bUOkİ 
fikri istihsal de diyebiliriz. Bu 1 _ 
büyük ıube, birbirlerini taınalll 
lar. bir 

Maddi istihsali elimizde 
ıe: çok vesika olmadığından dai1 

rak tahlil yapmıyacağız. Yatnıı 
kıymet yaratması itibarile ıanll~ 
ve zıraati ele alalalım: 

Senelik istihsal mıktarı ser 
maye, ham madde payları naıarı 
itibara alınarak 550 milyon Ur' 
derecesindedir. Biz bunu 550·700 
milyon arasında kabul edeUJtJ· 1' 

Bunun yanında 14 mllyonltı l 
kesafetin 360 günlük verfJtJltı 
bir vahit kabul edersek takrfbeJI 
5 milyar tutar. 

Bunu Türk lirası olarak al•' 
lım. Bunun yanında bir de tngiUı 
lirası ile her nufusun verfJtJfııl 
göz önüne getirelim. 

Bu 50 milyar eder. 500 milyoıı 
1 o 

5 milyarın iö dır. Beher nufuı0 

türk lirasıle verdiği kıymet bl' 
1 

hterlinle 100 Iİ meydana çıkar· 

Demek ki türk parasile olur•' 
beher nufus türkiye de bir tüt~ 

1 . 
lirasını 

10 
ile ölçülebilir bir klf 

met veriyor. Bunun yanında dı 
bir lnrılliz lirsının yüzde btrit11 

getiriyor. Bu günlük hesaptır. 
· Şu halde kabul etmek Iazıtl'' 

dır ki, istihsal ıuhelerimiz veri~ 
itibarJle hastaôır, kıttır. Çün~0 

itidiyoruz ki medeni memleket' 
lerde yüzlerce milyar dol•' 
ve isterlinle ölçülen istihsal fe 
kıymet hareketleri vardır. 

1 b u en miyop rıözlerl bi e 
kamaıtırmaya kafidir. Fikir ff' 
tihsaline geçelim: 

Mütemeddin memleketlerde 
görülmü§tür ki, maddi istih•11 

yükıeldikce manevi istihsal ye' 
kiinü da artar ve kabarır. 

Çok kerre tatma derecele' 
rfni bulan fikri istihsal bu gt' 

nlf tezayüdile istihlaki görükle! 
ve artırır. İstihlak tezayüdünün ~e: 
reçeği netice de gittikçe madd1 

i stihıctl yekünunun kabar1J1•'
1 

demektir. ) 
Bu suretle bir ( harmonf e 

1 
hasıl olur. Binaenaleyh kabı.I 
edelim ki, bu gün Türktyede 
manevi istihsal kıtsa ve hatt• 

yoksa, san' at, edebiyat ve fi1'1; 
namına (iskete Mehmet), (aJtJ1 

vermez Avni ) ve ( açıkit0~ 
ıabem) gibi bir takım kitaplı 
çıkıyorsa sebeplerini yukarıd~ 
·söylediğim noktalarda aramak ıı 

e' zımdır. Zaman zaman itidileıı 
1 

debiyat yok, san' at yok idclill1 

buradan çıkıyor. aıt· 
Maal'esef kt,bu bir realite 

1 " ' Bundan dolayı kabul edeliJtJ , 
hepimizin münevverliği biraı 1:1' 
rımdır. Nisbet koymak ister• \J' 

bir Alman veya bir Eranıızııı 1 gl 
mulli ve genit olarak herh•" &J' 

bir mes'eleyl kavramasına fll0 .. 
kabil biz çok kere hudutlu S 
rüyoruz. 8cırt 

Netekim, Avrupada her ıı" 
yüzlerce kitap çıkması da b\J 
gösteriyor. teıtllı 

Görüliy'or ki, hastalık eııl 
edlldikce ortaya bir takırJI 

1 
y bit 

yeni noktalar çıkıyor· Y eıt tedl
haya ta girmek isterken ıö~ıye
ğim bu noktaların da eheırı 
ti olduğunu zannediyorUDl• ;1. 't 

KEMAL A.lI?t 
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Sahife 8 

Sigorta ınes'elelerine dair ınühinı bir zahıt Ner~ ıin bar cinayeti 111uha <en1esi 
Türl<iyedeki sigorta meselelerine 
ait zabıt SU.!:._eti çok ehemmiyetlidir 

.,_ mütıirrı • 
-~•r safhaya dahil oldu 

. 
İrak l~eisi Nuzzarı mer

huı11 Sadun bey için 
Dün ınahkenıede yalancı şahitlik cürn1ile biri tevkif 

Sigortacı/cır merkezi <i<iire.sınin 25 j 
llaziran 929tarilıindc mıinaldt feukalıi
<le heyeti wmımiye içtimamdc tululan 
zabıttır : 

Ruznamel müzakerat : 

lktııat Vekaleti celilesi tara
fından teıkil edilen sigortalar ta
rifeleri komisyonuna bir dairef 
nıerkezfye murahhası intihabı. 

Heyeti idare reisi ve Anadolu 
slaorta tirkeu müdürü Ahmet 

~ effk Bey celseyi saat 15, 3 O da 
ilıat elti. Reis Bey lıtanbul Uca- 1 

ret mildirlyeU aliyeslnden mevrut 
23 Haziran 928 tarihli ve sureti 
Atide muharrer tezkereyi okudu. 

Sigorta ıırketlerlnin teftlı ve 
Dıürakabesl hakkındaki kanunun 
beıinct ve bu kanonun sureti tat
bikini mübeyin talimatnamenin 
on dördüncil maddeleri aklmına 
tevfikan memleketimizde tatbik 
olunacak sigorta tarifeleri hak
kında tcral tetkikat için teıekkül 
edecek olan hey' eUn teıkil buy
rulduAu sigortacılar dairel mer
keziyeılndende bu hey'ete ittlrak 
için bir zatın ıntıhap ve tayini 
lktııat vekileti celllesinden mev
rut /17/6/928 tarihli ve 569/2604 
numaralı tahrlratta emir ve iıar 

buyr .ılmuıtur. 
Hey'etln ı Temmuz 9~8 tari

hinden ıtibaren içtimalara baıla
ınaıı vekaleti celil nln cümlei 
lıaratından bulundufundan dal
rel merkezlyece intihabı lazım 

ıelen azanın bir an evvel intihap 
ve ııarı rica olunur. V ek Aleti ce
ltlece itbu hey' ete intihap ve me

nıur buyrulan zevatın esamiıi 
herveçhi atıdır ; 

lstaubul mintıkası 
Ticaret müdürü 

MUHSİN 
Zühtü bey Müderris Muam

bler .Raıtt Bey Hukuk fakülteli 
Dıüderrislerinde Hüsnü Hamit 
Bey Müderris Muhittin Bey itti-

Soğuktan 
-l>i-0-I<· -

Bir çingene karısı dondu 
Silivrinin akYiran karlyeıin

den kabakça yolunda bora ile 
de•am eden kar ve tipinin tesi
rinden 65 yaılarında bir çingene 
kadını lncimat ederek vefat et
mittir. 

1500 lira açık nıes'elesi 

hadı Milliye sigorta tirketi İstan
bul ıubesi müdürü Muhsin Naim 
Bey lstanbul mıntıkası Ucaret 
müdürü Salt Rıza Bey Vekalet 
tirketler ve sigortalar müdürü 
Nüaret Bey lı bankası lstanbul 
ıubesl 'müdürü Ali Rıze Bey İs
tanbul mıntıka11 muazaf sigorta 
komiseri Sigortacılardan ayrıca 
bir zat intihap edilecektir. Ti
caret odasından bir zut odaca in· 
Uhap edecektir. 

Müzakerata mütakip heyeti 
umumiye, Şark sigorta tirkeU 
mnnürü umumisi Mösyö E. Ari
yeyi tarife komisyonunda sigor
tacılar dairei merkeziyesl temsil 
etmek üzre mürahhas intihap 
etmittlr. 

Müsyn E. Ariye her ne kadar 
intihap vaka, pek yakında seya
hata çıkmak üzere olduğundan 
komisyonun içtımalarmda bulu
namayacağını beyan suretile iti
raza ettilersede heyeti umumi
yenin ısarı kartHında ııelahiyetl 

mevduayı kabul eylediler. Ancak 
heyeti umumiye, Müsyü E. Ari
yenin gaybubeti halinde kendisi
ne vekalet etmek üzre Üniyon 
ve luhadı Milli sigorta ıtrketlerl 
müdürlerinden Müsyü A. Piosu 
süpleyan mürahhas olarak tayin 
ve intihap eylemiıtir. 

Bundan maada, heyeti umu-

mi ye, daireyi merkeziye mürah
hasina hini hacette muavenette 

bulunmak üzre istiıarı mahiyette 
ve komisyon tayin ve intlhak et
mittir. lıbu komisyon; Milsyü Pol 

Mlmidyan ( Harik kısmı için }, 
Müsyü A. Dandirya (nakliyat 
kısmı için), Müsyü Toro (Hayat 
kıımı için), den mürekkep ve 
müteıekkildir. 

Komiser Zühtü Beyefendi 
intihabat vakayı tesvip ettikleri 
cihetle celseye saat 1 7 de hitam 
verildi. 

Ekmek fiatı 
-~~·-

Cihan buğday bolluğuna 
narh düşn1üvor ., 

Ekmek 14,30 da ip:~a edilmiı 
fırancala 22,50 dan 22 ye indt

Qrllmitti r. 
- •-!lo-!!>i!<\'{ ..... __ 

Büyük ada da bulunan 
asari atika 

Ameli bayat mektebinin he
ıaplarının ltotklkine devam edil
ınektedtr. Neticede beı bin lira 
açıktan 3500 lira muhasebeci Ali
ye H. ile sabık mndnr Muzaffer 
B. 6demtılerdtr. Ştmdı 1500 lira 

Büyük ada aya Ntkola ma· 
ha ilesinde lıpartali Hüseyin efen
din in bahçesinde ç~kan (Bizans) 
zamanına ait antika paralar polis 
müdlriyetinden müzeler müdiri
yetine gönderilmittir. 

Bulunan meskükat 198 par
çadır. 

açık kalmııtır kı, bunun ciheti 
sarfı meçhuldür. Vilayet muha
ıebel hususiye mildiriyetl Aliye 
H. ile Muzaffer B. aleyhine tk
klbat terasına karar vermlıtir. 

Feri bot komisyonu 
Feri bot komisyonu dün bir 

içtima akdeylemlıtir. 

(2500) sene evvel Erdek hü
kumdarlığı tarafından b 9 1 a ı mıı 

gayet kıymettar antika ılkkeler
dlr. 

!'ıymetteri gayet ehemmiyetli 

olan antika meskükat ilk devir
lere ait tarihi iptidai bir tarzda 
baımıılardır. 

Bai'dattan yazılıyor : 
İntihar eden İrak Reisi Nuzza

rl Abdülmuhıin Sadun beyin Uz
karı namı için bir eser vücude 
getirilmek maksadile da va vekil
leri cemiyeti tarafından taplanan 
ilme •487 3 kupiyeye balig olmuı
tur. ( Türk parasile takriben 
60,000 lira) 

~1ısırda yeniden bulunan 
eski n1eza rlık 

Kahireden yazılıyor: 
Mısırda eski eserler aramakla 

meıgul Amerikalı hey' etten baıka 
olarak Ebülhol heykeli civarında, 
asari atika idaresi tarafından icra 
olunan hafriyatta, bu güne kadar 
bulunan mezarlıklarm en büyüğü 
bulunmuıtur. 

Bir mabet teklinde olup sek
sen küçük höcreyi ve otuz dehlizi 
hazır olan bu mezarlığın ilk Fıra
vunlar devrine alt olduğu anla
ıılmııtır. 

Lehitlerin üzerindeki hiyerog
liflere nazaran içlerindeki ceset
lerin biri Milattan 2730 sene 
evvel yaıamıı olan saray bgı 
kahini Ra vıire 1tittlr. 

Diğer lahitlerde flraTunun 
esvapcı baıısı, bırberi, saray 
suları nazırı ve ıairenln cesetleri 
vardır. 

Lahitlerden birinin f çinde kıy
mettar taılarla nıura11a bir ger
danlık, diğer birinde de, timdi 
bile traı edecek derecede keskin 
çakmak lafından lki ustura 
bulunmuf tur. 

İrak n1üsaade etti 
Bağdattan yazılıyor. 
Şimdiye kadar Necil aıiretle

rlne karıı aım eılu lu.pa olan 
Irak hududunun açılmasına, Ne
cil bedevilerinin Irak ıehir ve 
kasabalarından gelerek alıı ve
ri§le bulunmalarına Irak hüku
metince müsaade olunmu§tur. 

lrak tüccarını pek ziyade 
memnun eden bu müsaadenin 
lrak tle Necil arasındaki ihtilafın 
zevaline bir mukaddeme tetkil 

ettiği söyleniyor. 

Sürivenin yeni g ün1üş - parası 

Şamdan yazılıyor· 
Süriye bnkunıelinin yeni dar-

betmekte olduğu günıüı mesku
kit hakkında urnuru Maliye Mü
diri Evre bey Aziz fU beyanatta 
bulunmuıtur. 

Bu para bir milyon kıta on 
kuruıluk bir rntlyon kıta yirmi 

1 
k bi beı kuruıluk .,e ıe iz yüz n 

kıta elll kuruıluktur. Gelecek 
nlsn.n içinde cümlesi gelecek ve 
tedavüle çıkarılacaktır. 
~- . 

Kadir gecesı 
Müftülükten: Ramazanı ı~

rlfin yirmi yedinci gecesine ~u
ıadif 26 ıubal 1930 tıalı gunü 
akıamı "Çarıarnba .recesi" leylel 
kadir 2 mart 930 pazar günü de 
Bayram oldulU tlAn olunur. 

Ali Evsat 

Kt· Kı. 

edildi. Muhakemenin devanu 23 marttadır. 
(Nermin bar) cinayeti maznunu 

Zati Beyin dün ajır cezada mu
hakemesine devam edildi. Mah
keme hıncahınç dolu idi. Bilhassa 
hukok talebeleri nazarı dikkati 
celbediyordu. 

Makamı iddia iki ıahit ihzar 
ettirtmiftl. Fakat bunların isim
leri maznuna tebliğ edilen ıahit 
listesine dahil olmadıiından lstl
maına karar verilmeıint talep 
etti. Bundan sonra ıahit dinlendi. 
Kumkapıda matbaacı Nlko ıeha
detinde dedi ki : 

Diyaribekir kıraathanesinde 
oturuyordum. yanımda ağih vardı 
arkadaki masada oturan Zati bey 
askere gizli gizli bir ıey söyleyor
du fakat ne söyledifini duymadım. 

Daha bazı ıahitler dinlendi. 
Bunlar maznun aleyhine ıeha
dette bulundular. 

Müddei umumi geçen celae-
de istima olunan ıahitlerden 
Agop ve y aıar efendilerin ıe
hadetlerinl okuttu ve reis Bey 

dedi: 

Bu ıahitlerin ifadesine naza
ran hadisede asker elbisesini la-

bia bir ıahsın ismi geçmittlr. 
Aceba Avni Bey o geçe asker 
elbiseatlemi idi. 

Avni Bey: evet dedi. 
Şu halde bunların önünde 

oturan Agop efendi Zatının " bir 
adam öldürdüm, nereye kaçayım 

dediğini İfitirde yanmda oturan 
Avni Bey nasıl ititmiyor ketmi 

ıehadet ediyor eğer hakikata rü
cu etmezse maznun ufatile ma
kamımıza izamını talep edece
ğim. 

Avni Bey if adeslnden rücu et
medi. 

Bu aralık maznun vekili mü
dafaa ederek A\ni efendinin 
tevkif edilmeııine imkan olmadı-

ğını ıöyledi. Bu iddia reddolun
du Mahkeme Avni heyin derhal 
tevkifine karar verdi. Avni beyi 
bir jandarma alıp götürdü. 

Muhakeme diğer ıahitlerin 
celbi için 23 Marta kalmııhr. 

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

Muhtarlara 
___....J.oo-1<. 

f{anuna muhal f 
akt edenler ceza) 

lacak 

nil<e.ih 
ç tr p1-

Ankara 2 n ( l 'IUSİ ) 

Kanuna muhalif nikah 11.kt 
eden. muhtarlar hakkında t id
detli cezalar tatbik olunacaktır. 

~iahcuriyet hakkında 
Ankara 2 3 l Hususi ) 

Ceza mahkömiyetl neticesi 
olan mahcurlyetin muhaklmc~ 

h hükt'.ime lüzum 
ayrıca tasri ve ' 
olmadıfı temyiz mahkemeıl hey 

lyestnce takarrür etmiı eti umum 
k fi ti müddei umumiliklere ve ey ye 

tamim olunmuıtur. 

Ziraat bankalarınca ya~ 
pılaca k ipotek nıua rnelesı 

Ankara, 20 (Hususi) 

Tapu umum müdürlüği Ziraat 
bankalarınca yapılacak fpol ·k 
muamelatı hakkında ıu tamimi 

Bf yri menkul yapmııtır. r ga 
birinci ikinci ve sair derecelerde 
ipotek edilebilecektir· 

Gayri menkulün Tapu senet-

lerinin dayinlere verilmesi icap 

i ektir Yalnız rehini ıerh 
etm yec · 
ve lastik olunduktan sonra dmer 
dana iade olunması ve ay n 

bir kayıt sureti alabileisterse 
cektir. • 
Akit ve tescil nıuanıelesı 

Ankara 23 (Hususi) 

Tapu idarelerince yapılacak 
akil ve tescilin kemakan bir 

de ne elde bulunan defterler yer _ 
üzerinde icrası tapu umum mu
dürlüfünden tamim edllmltlir. 

Şurayi devletçe yeni bir ıicli 
emlak nizamnameıi yapılmakta-

8 n izamname mucibince 
dır. u 
tescil ve akit bir birinden ayrıla· 
caktır. 

Tevfik Kamil • 
~·-

Dün konı i~ Yon 111ürahhas-
la ı na 1'İI iyaf et verdi 

MübnJele aı murahhaaaı 
Tevfik Kah1il B. dün Serkli dor
yanda komisyon bitaraf, Türk 
ve Yunan erkanı ıerefine bir 
öğle ziyafeti vermiıttr. Çarıamba 
günüde komisyon müfettlılık 
hey' eUyle Takdiri kıymet hey' et
leri erklnı ıerefine ziyafet veri
lecektir. 

-·-·~i~··-
Avusturya ile ticaret 

nnıahedesi 
Ankara, 23 ( Husust) 

Avusturya ile en ziyade mu
saadeli millet esasma müstenit 
bulmak. Şartile bir modüs viven
di akt edilmiıtir. 

J3ir tayin 
Ankara, 23 ( Hususi ) 

Gelibolu valf i sabıkı Arlf 
Hikmet bey ıebin Karahiear 
valililine tayin edllmittir. 

Son yangınlar hakkında 
tedbir 

En1anet teftit hey'eti son yan
gmİar üzerine esaslı tetkikala 
aırtımittir. Teflit hey'eti tahki
katın neticesi hakkında bir ra
por yazacaktır. 

Aynı zamanda T erkos ılrketl 
hakkında da tetkikat icra olun· 
muıtur, Şirketin yangın musluk
ları gayri muayyen zamanlarda 
kontrol edilmiı ve pek çoğunda 
su bulunmamııtır. 
Hey' eti teftltiye bu husuı için de 
ayrıca bir rapor hazırlanmakta
dır. 

Diğer cihetten itfaiyenin ıd
dia edildtAi gibi bozulup bozul
madı~ına dair de tetkikat yapı
lacaktır. 

Komlıyon, dünyanın en tabii 
hır limanı olan Haliçten tam ma
naılle latlfadeyi temine Galata 
köprQıünün mani olduğuna ve 

bu k6prl\nGn Gazi köprüıfi yapıl
mayarak oraya rıakline Galata 
U E ' e mın6ntı aratındakl nakliya-

İçlerinde büyük gümüı meci
diye ve çeyrek cesametinde olan
larda bulunmaktadır 

Müze ınüdiriyetince lüzum 
görüldüiü taktirde meakükatın 
bulunduğu mahalde hafriyat ya
pılacaktır. 

Buğdaydan 29 
Arpadan 32 
Hurmadan 260 
Üzümden ıso 

23 
26 

130 
130 

201 21 
87 
78 

İrak _ Necit konf ranst 
Bagdattan yazılıyor : 

Küveyt civarında inıkadede-

k ı k Necil konfransıda Irak 
ce ra - , 
hükOmetini temsil edece~ olen 
Reisi Nuzzar Naci paıa Suveydl 
ile Hariciye ve HRrbiye Nazırları 
ıubatın . onuncu günü Basraya 
müteveccıhen mahsus katara ha
reket etmf ılerdi. 

Halk bilğisi hakkında 
1 onferans 

Halk bilğisi derneil umumt 
katibi Halit B. dün akıam Halk 
fırkasında bir konferans "\termiı

tlr. Halit B. bu konferansında tın Feribotla teminine karar ver
llllftir. 

Konıııyon kararını bir raporla 

dnn aktam lktııat vekaletine bil
dtrmııur. 

Aıarl atika nizamnamesi mu
cibince meskukatı ihbar eden ve 
meydana çıkaran memurlara 
mGklfat verilecektir. 

J • 

, 
Oradan deniz tarikile Kuvay

te aideceklerdir. 1 
Halk bilğislnin tarihçe•inl ve ma
hiyet ve ıümulünü izah eylemtı
tlr. Koriferanstan sonra gramo
fonla Halk Uirkülerl çalmııtır. 
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Her hakkı Mahfuzdur 
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23 Nisan son isticvap ve ha- nundan bir Hakimiyeti Milliye 
gaz~tesi uzattı ve al efendi dedi. 
doğrusu hayretler taccuhlar içinde 
dona kalmıttım. Bu asker delirmiş 
miydi? Onun munis hali bu zannı 
hatırıma getirmiyorsa da nasıl 

oluyorduda cebinde Anadolu müca-

yatta da son günüm olmuştu. Gün
lerdenberi tahassürle beklediğim 
ailemden kimseleri göstertmiyor
lardı. Artık öğleyi bulmuş

tum. Divun harbin k~rarı sa
bahdnn on ikiye kr.dar devam et
mişti. Kararın tefhiminden son
ra da nasılsa benl görmeğc gelen 
anneme bir asker refakatinde 
müsaade edilmişti. İhtimalki bu 
görüşüs son olacağa benziyordu. 
şimdi ben bu biçare kadına ida
mımı nasıl haber verecek ondan 
hakkını helal etmesini diliyecek-

1 

delesine ait biı· gazete bulunuyor
du. Bu ya unun üzerinde tutul
muş olsa hiç yoktan bet seneyi 

tim. 
- Daha yanıma girmeden 

evel aglıyan gözleri yumruk gibi 
§işmi§ti. Kadıncağız yalnız benim 
mevkufiyetim yüzünden rahat
sız edilmemif her gün evi basıl
mış ihtiyar babamda günlerce 
isticvap edip durmu§lardı aciz 
iki ihtıyarı bin kerreler teh
ditle harekatim hakkında malü
mnt a\mağa çok uğraımışlnrdı. 
Çarnaçar höcremde annemle 
karşılaştım bütün metanetimi 
muhafaza ederek kendisine hiç 
bir renk vermemeğe gayret edi
yordum onun z~ten kalp hasta
lığından çektiği iztirab ı iyice 
bilenlerdendim. Bir ufacık yanlıt 
harakutım ikinci felakea doğur
udu. Bu vesile ile ne yapüp 
yapmalı bu kadıcağıza mahkii
miyeUm hakkında harfi vahit 
şarfetmemelidim. Onun nasılsın 

iyimisin sözlerine iyiceyim gibı 

mukabelelerde bulunuyordum. 
Tam bu aralık ko§araktan 

yanıma firar miıteıebbisi bizim 
arkada§ geldi kulağına iyildi a
man dedi final elimizdedir annen- ! 
den isteyeceklerim var. Hayir ] 
ola diye sordum. Kendi kendine 
acaba annemden isteyecekleri ne 
olabilirdi. Onun burasi ile ne ala
kasi olacakti yirmi bet günlük 
mevkufiyetin aninda daha topu 
topu iki kerrecik birakmıtlardı. 
Hele bu son görüt ona ebedi bir 
veda bakışı olacaktı. Kemal isti
calile sözüne devam eden feda
kar merd insan annem vasitasile 
galatadaki mağazalarin birin
den her kaç kuruoa olursa 
olsun bizdenbir testere istiyordu. 

Bunların hepsi eyi dü§Ün
ütlerdi amma onları buraya ıu 
zindana kim sokacakdi annem 
hiç bunu yapabilirmiydi? ya geti
rirken yakalanıverirse sonra ha
limiz nice olurdu? velhasıl ha
yatda emdigim süt burnumdan 
geliyordu biraz evvel annemin 
refakatinde gelen askerde öteden
beri muhaf azama merr.ur bilecik
li ismail onbaşiydi. Bu Türk kah
rımani yagız simasile bf r tunç 
heykele benzeyordu. Ben mahku
miyet kararımı dinlerken onun 
gözleri yaşarmış, yolda bar.a sadık 
bir evlat gibi muamele ediyordu 
Saf gözleri her t ürlü f esaddan ari 
dduğubnu belli idi. Bir hafta-

an · erı onun halinde bir başlrnhk 
bir tuhaflık hı's l d d . o unuyor u. o 
aı~a benim Yanıma geldimf 

magmum mağmum duruyor sanki 
bana dertlerini banndn anlat gibi 
geliyerdu. Bende ona lazım olduğu 
kadar samimi görünüyor kendi 
sim az çok tatyip ediyordum. 
Annemin yanında kulafİma eyiJe
rek arzusunu iblağ eden refikimın 
telaılı halini gözlerile takıp eden 
İsmail onbaıı ikimizin arasına so
kuldu beyim diyerek bana koy-

yerdi aynı zamanda kimden aldın 
denilerek pek çok kimselerinde 
mahvını mucip olurdu. Hakika
ten İsmail esrarengiz bir adam 
gibi görünüyordu. Acaba bu gö
rünüş bana neler doğuracaktı? 

Yanındaki arkadaşda lsmai
lin bu alelacaip vaziyeti karşı
sında şaşırmıf kalmıf tı sanki fır
sn tlar bizi ta •1' eder gibi · olu
yordu her ne de o1sa onu
da bizim firar kararımıza iftirak 
ettirecektik. Olur §ey değildi 

demekki taliı nasaz yüzününü 
bizden çeviriyor - kalbimize tatlı 
bir sevinç rl!zgarı üfliyor yeni 
bir hayal belirtiyordu. Her ne 
olursa olsun İ11maile vaıiyeU aç
mağa karar vermitdim. 

Gitdikçe vaziyetin vahame
ti yakınlaııyordu. İsmail onba
ııya firar teıebbüsü hakkında 
fikrini açmağa verdiği:n kararı 

bir türlü cesaret edipte söyle
yemeyordum. Bu saf türk onba
şının heycanından biraz evelkl
hakimiyell milliye gazetesini 
uzatııından çok ıeyler sezdiği 
anlaıılmııdı. Banll kartı vöster
diği samimiyet hemen beni bu
radan kaçır demesini icabettirdi 
eger bunu kandırmak mümkün 
olsa yüzde yüz kaça bilecek
dim. Fakat ben bu askere nasıl 
açılabilecekdim her nakadarda 
olsa neticede oda bir emir ku
lu değilmi idi? Bahusuıki benim 
mahafazama memur edilmiıti. 

Şimdi ben onu naınl kandır
malı, bana muavenet etmesini 
rica edecekdim. Sakın kaı yapa
lım derken göz çıkarmak olma
sındı ?! Velhasıl iki karanlık yol 
önüme çıkmıt her lkiside ölüm 
yoluydu. Birinden birini terciha 
ne zaman ve nede imkan musait
di. Biri yarın sallanmak diyeridi 
kaçarken öldürülmekdi. Ne olur
sa olsun lsmaile mes'eleyi açıp; 
firar tarikim takip daha ehvence 
görünüyordu. 'Artık hüner ve ce
sareiteu ziyade dirayete bağlıydı. 

Nöbetçiyi kazanmak demek 
belkide hayatımız kurtaracak 
demekti. Bütün talakatını topla
yarak İsmaili karşıma çağırdım. 
ölümün verdiği heyecanla titrek 
titrek sedalarla gözlerimin önün
de canlandırdığım, ynnık vatanın 
uğrdığı ihaneti izah t•ltim. Mem
leketi olan Bileclğin akıama 
sabaha Yunan sürülerinin yapa
cakları baskın ve fecayiden bahs 
ile daha buralarda ne duruyoruz 
gibi cümlemi ta~amladım. Hey
hat ki biz vatanın bu elemli 
dakikalarında birkaç saat sonra 
ölmek için hüküm yem it ken gine 
ıu ülkeye kurtulma k, düıman 

üzerine saldırmak fırsatile firarı 

tasavvur ediyorduk. 
(Devamı var) 

İşci nıübadelesi 
Bükref 22 (A.A) 

Ayan meclisi Fransa ile Ro-
manya arasında ifçi mübadele
ıine dair olan mukaveleyi tasdik 
etmi§tir. 

YARIN 
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Yarın gazetesi müdüriyetine 

Efendim, 

Tophane, Beıiktaf ve Galata 
civarındaki kaıaplar umumiyetle 
gayet kalın beheri ellfıer, yetmi~ 
beı dirhem gelen aarı renkte mu
kavva kağıtlarile etleri tarta
rak salmaktadırlar. 

Bu kalın kağıtların okkası 15 
2 O kuru§ olduğu eti sattıkları ı 00 
kuru§a satmaktadırlar Belediye 
nizamnamesine mugayir bu hali 
men etmeye mecbur olan beledi
memurları ve ıehremanetf mü
fettişleri satın aldıkları etleri 
ahrken acaba bu kağitlarlamı 
satın alıyorlar. 

Şehremaneti memurlarının 

gözleri önünde her gün kasap
lar bu kalın kağıtlarla etleri 
sattıkları halde aceba neden 
men edilmiyor. 

Sehremanelinin nazarı dikka
zetının celbi içln mektubumun ga
tenize dercini rica ederiz. 

6ef 1ktaıta oturan karileri
m izden Yusuf Tophanede oturan 
karileriınizden Hasan, Alt Rıza, 
Mehmet 

AHMET 

l\1ektep1er ne zan1ana 
kadar tatil 

Bayram nıünasebetiyle mek· 
teplerin ne vakıt tatil olacağını 

soran bir muharrlrimize muarif 
emini Muzaffer B. demlttir ki: 

- Bütün Türk mektepleri ile 
ecnebi mekteplerindekt Türk ta-
lebe ve akalliyet ve ecnebi mek
teplerinin Türk muallimleri Rama
zanın 26 sına tesadüf eden salı 
günü öğle üzerinden iUbaren bay
ram 4 üncü sabahına kadar tatil 
yap.acaklardır. 

Verenıle 111 üccıdele crn1i
yctinde intihap 

Veremle mücadele cemiyeti 
dün içtima etti. Bazı kararlardan 
ıonra intihap yapıldı lstanhul 
mıntıkası birinci reisliğine Ali 
Paıa ikinci reis Tevfik Salim Pa. 
azalıklarda Şerafettin, Pahri 
Kemal Beyler!ve ıaire intihap 

olunnıuılardır. 

Dolandırıcı böyle oln1alı 
Paris 22 ( A.A) 

11 milyon frank dolandırmıı 
olmakla maznun bir banker tev-

kıf edilmiıttr. 

Bevnelnıilcl ruğ·bi maçı ., 
Londra 23 (A.A.) 

Beynelmilel ruğbi maçında 
İngilizler Fransız takımını 5 e 
kar§ı 11 sayı ile pıa.ğlup etmitler
dir. 
~-- --

kat -4~ 
İstanbulda (Yarın) gazetesi 

namına Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur· 

Gerek bu naJ1lla ve gerek baı
ka vesilelerle berkim herhangi 
bir müeueye müracaat ederse, 
müracaatının katiyen nazarı 
itibara alınrnaJ1lası lazımdu·. 

Aynı zamanda heman İstan
bul (4243) e telefon edilmesi 
re\!a olunur. 

Çünkü bir takım adamların 
iazetemiz namına öteye beriye 
müracaat ettikleri haber alın
mııtır. 

Bu gibi müracaatlar idareye 
haber verilmezıe idaremiz hiç 
bir mes'uliyet kabul etmfye
cektir. 

... ,-~ ... -~E&:it·J 

24 Şu~ 
~ ---- , 

P(ljlis-ABıberlePl 
) Q • --\ . 
Hafız Osnıana gazel Bayranun yaklaşt1ğırıa 

okutnıuşlar delcllet eder 
Kandillide hafız Osman efen- Gedikpaıada Tatlı kuyud• 

dJnJn evi ıe hırsız airmit bir kol oturan rıhtım memurlarındııll 
~ dut 

saatı, üç altın bilezik, bir gümüı İbrahim beyin eviue sun 
çanta, iki altın köpe ve bazı ef- hırsız airmff elbiae, palto .,e 
ya çalınmııtır. saire ile 40 lira çalmııtır• . 

Şüphe üzerine Recep iki ar- Komisere hakaret etrrı•Ş 
kadaıı hakkında tahkikata baı- b't 
lanılmııtır. Musullu İbrahim isminde 

1 

Hayırlı bir iş 
Polia müdüriyeti teavün san

dığından arzu eden pollı memur
larına Bayram münıuebetile 12,5 
lira tevzi edilmeğe baolanılmııtır. 

l3uda yazıya n1eraklın1iş 
Galatada komisyoncu Hilmi 

beyin yazıhanesinden meçhul bir 
hırsız bir yazı makinesi çalmııtır. 

Tabanca bu şaka nıı? 
Dün Haydarpaıa rıhtımında 

kömür deposu önünde vagonları 
yanaıtıran amele çavuıu sabıkalı 
Kasım Şabanın belindeki tabanca 
yere dütmüı, ateı alarak, Kasım 
Şaban yaralanmıstır. 

Bereket çabuk yetişnıişler 
Beyoflunda ıu terazisi soka

ğında 16 num1t.ralı evde oturan 
madam Hirlsantlnin evinin üçün
cü katından diln akıam yantın 
çıkmıısada dl"Yar kaplamaları 
yandığı halde yetiıen etf aiye 
tarafından söndürülmüıtür 

Seyyahlar gitti 
Limanımıza gelen 4.50 seyya

hı hamil ( Translh·anya) İngiliz 
Transatlantik vapuru bu gün Su
riyeye müteveccihen hareket et
miıtir. 

El çabukluğu ınarifet 
Karaköyde Saraf Dimitri ca

mekanınd!tki ecnebi ve Türk pa
ralarından 1200 liralık evrakı 
naktiyeyi bir torbaya koymut ve 
dükkanını kapayarak , Mehmet 
Ali paıa hanının önüne gelmittir. 

Dimitrlntn arkaaınpan yetiıen 
iki kiti, kaparak kaçmıılardir. 

Zabita iki gasip hakkında 
tahkikata :baılanılmııtır, 

B. v J ır cocugu so <ağa bırak-
mışlar 

Aksarayda Baki Bey sokağında 
oturan Sıdıka hanımın evinin ka
pusuna yeni doğmuı bir kız çocuğu 
bu akılmııtır. 

Çocuğun kundağında isminin 
Ca vtde olduğu ve saiki zaruret
te birakıldığı yazıldığından Darül
aczeye gönderilmiıtir. 

l{ira yerine bız 
Aksarayda Hulusi bey hanın

da oturan, oda baoı Hasan, si
mitci Mehmet ve karısı Gül
sün arasında oda kirası yüzünden 
kavga çıkmıf Mehmet çakı ile 
Hasanı vurmuıtur. 

Uyuldarsan böyle olur 
Emin önünde Şekerci dükka

kanında çırak Halil uyuklarken 
meçhul bir hırsız bir çuval ıeke
ri aıırıp sa vurmuıtur. 

Sokağa çıknıağa töbe 
etn1i~tir 

Y enikapıda kunduracı lata vri 
Aksarayda bir hana altmit 35 
lirasile paltoıu çalınmııtır. 

Kaçak rakı fabriknsı 
Topkapıda Yılanlıayazmada 

Fuat efendinin evinde gizli rakı 
yapıldıiından müskürat muhafa
za müdüriyetine dün taharriyat 
yapılmıı büyük bir rakı fabrikası 
hali faaliyette iken yakalanmıttır. 

ıahı Küçükpazarda do laf ırkell' 
b•· komiser muavini İshak beye 

karat ettialnden yakalanmııtıt• 

Canı et istenıiştir 
Hasköyde çoban Mehlllelı 

ko. 
arkadeti kasap Mıstığa ali 
yunu çalmıtlır. . 

50 P J .. .. ı .. 'tf111Ş 
t ape guru tuye gı • 

Beıiktaı ta oturan Yusuf Zif 
0 

efendinin evine hırsız girınif 6 

lira ile bazı eıya çalmııtır. 

Naciye H. mın elli Jirns•01 

kalk gidclinı ctmi~Jer 
ı· 

Kartalda oturan Naciye b.ıl' 
mın Mahmut pafadan geçer1'eıt 
meçhul bir yankesici cebindeO 

60 

lirosını çarpmııtır. 

Belki de içmiştir 1 

Kuzguncuk iskelesinden Jl•ıf 
za dammda biri denize düıııı41 
fakat kurtarılmı~~-~ 

Bütün nıuhtarlarin 
mührü isteniyor 

Muha11eıatı zative id"''~ 
Vilayete aönderdifl bi'r tezker~~ 
bütün muhtarların imzalarını 'j 
mittir. Bu imzalar lüzum h• 
oldukça ilmü haberlerle karıılıf 
tırılacaktır. 

Bar ve nıeyhaneler 
İstanbul, Beyoğlu. Boğaıi~' 

Adalar, Bakırköy, Üsküdar, 1'•' 
dıköy ve sair mahallerdeki içJıl' .. ,, 
li mahallerden bar, meyhane, J1 

rahane ve bahçeler hakkında fr 
tanbul Vilayeti, Polis müdiri)'ed 
maliye ve f ehremanetinden ta11" 
edilen üçer kiıiden mürekkep Jıo' 
misyonlar tarafından tahkikat' 
devam edilmektedir. 

içki satan yerlerin mfktlfl 
teshil edildiği gibi barlar ınef . ' , 
haneler, lokantalar muhtelif 11 

nıflara ayrılmıılardır. 
ı· 

Evvela barlardan birinci ' 
nıflarc. geceleri (4:,5) kadar ıklıt' 
ciler saat (2) ye kadar, üçüncille' 
saat (12) kadar açık bırakılacıalı' 
lardır. &.j' 

Lokanta ve birahanelerin J1 

rinci sınıfları ieceleri saat tldf' 
kadar, ikinciler 24 e 'kadar iiçiiıJ' 

1 Jaf 
cü sınıflarda saat (20) ye kaor 
açık bulundurulacaktır. 1 

Meyhane ve barların tet1'il' 
için polis müdiriyeU zabıtal •fi' 

O' 
la ki ye baı memuru Mazharı 
çüncü tube !kalem amiri Ôtf1er' . ıı· 
baı memur Sadık, İstanbul ~f • 

yetinden Muhlis, Şehremaneti" 
den kadıköy zabit • i belediye b'' 
memuru Cemal, İstanbul odfte; 
darlı~ından Kadıköy Malt ye ııı ,., 
muru Saadettin beylerle sair ııı ,, ,. 
liye ve ıehremaneti memurlar• ,, 
nadoln, Rumeli ve İıtanbul cfb~,, 
tindeki en uzak meyhanelere ıı:~ 
dar tahkikatını ikmal etmff)etiı"" 
dereceleri tayin edilerek açılı e 
labileceklerl ıaatlar kencltlerlf1 
tefhim edilmiıtir. .... 

1 
........................ . 

l~ir ıuüadele 
1 Bakımsız yavru, Lakaycli ' 
• Bahtsız yurt. . 
• d fl1'' • Hlmayei Etfal Millet Yar 1 . ' 
: Mesut memleket •••' 
••••••••••••••••••••••••• 
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Sahife 5 YARIN 

Dünya muazzam bir iktısadi buh- Çin~!.~arp 
ran geçiriyor. Amerika buhranı Nankin kıt'atı kaçıyor 

- ..... M ,.... .... _ Moskova 23 (A.A) 
Bir çok sanayi şubeleri ölgün bir hal aln11şt~r Çang Fehni ve Raiysune'in 

Nevyork borsası hala tabii hale giren1edı kıt'atı Nankin kıt'atını münhezim 

24 Subat 

bi etmittir. Nankin kıt'atı rıcat 
Goçen ay ki nüshamızda Nev- saların kaybedilmesi ve fena r etmektedir. Şanghaydan bildi - _ Vah, vah • • Diye elimden -IHemtlrem, - dedi - hepmiz, 

Yorkla zuhur eden biiyiik ve em- teıet~~a ttır ıİıev-y ork Borsasının rildiğine göre Nankin hüküm eti tutan doıtlar, beni teıelli etmlye k endısinl nezak elle selamladık 
salclz horıa buhranı hakkında b t uiah~a~uhranın iktısadlyata Yeusihan'a gönderdiği oltımalom· baıladılar. Merak elme, diyorlar- ve lçmeğe basladık. 

Ben Kızım! .. 

hıalumat v.-rmlttik. u ar ı ik da t 1 p k bl ok içki ve kadın ... İçki ve hem-ıira et etmemesi için Amer a _ la istifasını geri almasını a e dı merak edilece r tey Y • • Buhranın yalnız boraa ya inhi- mü~lm tedbirler ittihaz olunmak ebnlttlr. s:nde bizim gibi alııacak. eğle- tire?.. Bu zincirin düğümleri ka-ıar ederek •anayı ve ticareti.le- Bu oltimatomu mevzuu bah· famm içinde 01ralanırken, arada-llll i tadır. h yalnız esham Uf k b'r neceksin, h d b k l: k ne 

1 

rayet etmemeılne rafınen Borsa bu raemm . ıeden lzvestiya gazeleıl a 1 Cidden içimde bir sıkıntı is· a u genç ıza a >yordum : t~ri,hlerde 0ör.ıı.lmemit derecede, dan ileri gellııne fasıladan ıonra Çinde askeri ha- ç ki ğ mdan beri Masasının üstündeki içki kadeh-- • " enflasyonutn dhir)er de bilha11a sediyordum. ocu u u vuı aU Nevyork Borsasında test- nazaran e rekatın yeniden baıladığını ve bu"tu"n hayatım büyük ıehir.lerde leri ve meyva tabakları arasındn , azaltılmasına f 
rlnl el an hi11ettırmektedlr. esham ihracının bu ıefer Nankin hükümetln n geçmlttl: Çalıtmanm ve o nııbet- onun elleri Pitkin bir eda ile me· Teırinlevvel iptidasından hu dairŞdul~~sını itiraf etmelidirki ; her zamankinden çok kuvvetli te eğlenmenin zevkini alrnııtım. kik dokuyor, arkadaılara veriyor lllüthiı b h N k bir dütman karııaında bulundu- d t kendini ve bu itini muntazaman icra edi-u ran1 ıeçlren evyor Amerikalılar bu esham ihracında Günün birin e nsan • 
bor1a11 hal& ıntızam1nı alamamır hahlkl bir enflasyon yapmıtlar- ğunu ve bu dütmanm Japo~~a- d" t tarafı dağlarla muhat, ade- oyrdu • 

lır. f l d nın müzaheretine malik 
0 

u- or bt ku"rük kasaba- Aradan e."'eyce geçmlıtt, her • ada etya iat arın a ve esya " ta bir oda gi ıu T 

1 

" T 1 i d ğunu İngiltereden yardım gor- J d h h f l b eır niıan ortasına oiru stoklarında enflasyon yapılma- dü"ünü yazmakta ve Nankin da bulunca ıaıırıp ka mazmı l.d k ıey en. atta emıire irması a -orıada birlnclıl kadar ehemmi- masına son derecede dikkat • A 1 le bir kaç gu" nde arkadaı o u - tında bulunan kızın mevcudiye-
hükumetinin de en ziyade me- f 11 

Yetil olmamakla beraber ikinci etmiılerdir. d ğü " b noktadan beni tese i tine rağmen biraz açıkça konıu-hl k b 
• b h rikanın muzaheretlni gör Ü nu larım, u d k r ıu ut aı ıöıterınlttir. Mua· fakat u ususta gösterilen yor u • Unun bu muhavereler· 

kaydetmektedir. ediyorlardı. llıele miktarı zayif kalmakla be- ihtimam ve ehemmiyete esham k • b k" ··k yerlerde hava den lezzet aldığının farkına varan 
raber plyaıa tenezzüle temayül ihracında itina edilmemesi; ve ) kararmağa batladımı, azap bar yalnız ben değildim, zaten it bu ~lona o prensı Bu gi ı uçu 

etmekten kurtulamamıthr!., fi- hatta, esham ihracınıd enflasyon Monako 22 ( A.dA_ 
1 

demektir: Bir yere çıkıla- raddeyi bulduktan sonra geveze-
Monako prensi Pierre im ı m f atlar 1 den 8 derece ıukuta utra- derecesine kadar çıkarılması, a bir yere gidilmez, kaba zevk lik yol almııtı lafı, müsabakaya 

umumi mecliste çıkan hadiseler · z llııttır. Bllha11a, (Amerikan Ban- son buhranı meydana getirmlttir. neticesinde çocuklarını Canneı ma ' k b eğlenceler, insana glrmlsiz gibi birbirimizin ağzın· 
kers Aasociation) denilen Ameri-

1 

Bu ıebepler·ı, reis kongreye ' ler ve 8 a k hi•sinl verir ! dan alıp devam ettı'riyorduk. 
f da oturan dütes dö Vendome a "d yeme " ka Bankalar Cemiyetinin tasarru alenen silylemlıtır. bıraktıktan sonra Monakodan ideta a~ a dan birisi diyorduki; 

•andıkları mevduatının azaldığı Maamafih, buhranın sebep - muf arakat etmlttlrr Prensin mer Do~:~mkarardı, timdi sad~· 
hakkındaki raporuda piyasaya leri zail olmağa yüz tutmuıtuhr. ru varlıi olan prenıes saraya ce bana tabi olunuz; bakınız, sı-
çok tesir etmittir. Geçen senenin sonundan eri, dönmüıtür. t x.ım 

Tı .. aret ve ıanayl hakkındaki her ay hemen bir milyara varan -••••!>li-oıı._,....,441-+4-- zene guz d k " el bir gece geçir ece15 • ~ . Hepimiz yüzüne bakıyor u . lyt haberlerde borsaya hiç bir le- esham ihracı ( 343 ) milyona NESRIY AT : d 

Ne göreyim: Hemitire, bir çi
kolata parça11nın yarıaını ağzına 
almıt, diğer yarısini ötekine be
rikine ikram etmiyorum ? 

k d d 
. - • lzahatmı kafi görmeyen ostumuz 

•ir göatermemlttir. a ar üımiıtlur. A ' . 
d 1 d ı 1925 ve 1926 senelerinde her )'lll tarihi dediki : Kanunuevvel ipti a arın a se ? G i 

Kendi kendime hayret ediyor-

dum ve it anlnıılmııtı, bu kız, 
arkadaıımın hemıiresl değıldir. Piyasa gayri muttarit bir surette ay vasa ı o ara yarım mı yar a ua umummu ur u t

• l k ·1 a M tb t "d" l"ğü ta- _ Ne tstı'yorsunuz · ecen n 
varan esham ihracı, hatta geçen rafından heray muntazaman ner u"zel geçmesi için içki ve kadın devam eillp ııtmlttlr. g bl 

Hatta flatlarda bazı tenezzüller Nlıanda bir milyarı (512) milyon redilmekte olan (Ayın tarihi) son değllml L lıte sizi böyle r yer~ d 1 t
. h ı t A i bir ı G lmezmiıinız? d B 61 t a geçm t ar. nüs alari e amamen vrupa davet ediyorum . . . e bel olml uıtud~f u t~nezz to omo- Bu suretle bu senenin, ilk mecmua halini alınıttır. Bilhassa Galiba teklifi diger doıtlarda 

i' f men er, m essesa 
1 

umu- on ayında, (10,575) milyon es- ' b "mu- b ld l 

Onu o akıam her kes sevdi 
mütesaviyen herkes okıadı: ok
ıandıkca zevk olan ve gururu 

miye eıhammda dahi görülmüı- tabaat san atmın enfes ir nu b 
1 

ibl münasip u u ar' 
ham çıkarılmııtır. Halbuki, nesi olarak intiıar eden bu mec· en m g . p Makine 

tür ) l Çünkü verdiğimız ceva ' • (1928) de ayni müddette: (7, 797 muanın son çıkan (70) numara 1 ile so"ylenmif gibi aynı maldde idi: 

yükselen kediler gibi ellerimizin 
ittirak ve herareti altında geniı, 
geniı nefes alıyor, memnun olu

Bununla beraber, Amerikada ve 1927 de ; (8,105) ve 1926 da; nu-shasında ( Beı Devlet deniz ! Herkes gitti ve kızı o gece h b h ( 
•) H h y Memnuniyetle · laaiyatı umumiye u ranın { 6, 11 O) ve 1925 le ise : 5804, l k anla- - ay, a ·• fçln bana terk ettiler. 

konferansında açı aca m ıeçtığl merkezindedir. bindir· !ar _ Londra deniz konferanson- * yalnız kalınca bu küçük kız 
yordu ... 

Petrol, demircilik, gümüt ve Bu müthlt rakamlann hepıl dakl Fransoz mahbraso ·Fransa- Karanlık sokakta, kendimi~ bana ne dedi, blliyormuıunuz: 
oto-

0
btl ıanayiinde ittihaz kılı- yeni sermaye değildir. Bir kıs~ı nın Londra deniz konferansında- 1 evlere çarpmama b 

"'

1 

kt dır duvar ara, _ _ d k n'ıhayet Bana elinizi süremezsiniz, en 
h ı da eski eshamı itfa etme e · h Ad ı t i - - or u ilan tedbirler, bilha11a, isti ıa i.- d ki vaziyeti - Ci an a e <1 va- . d'kkatle yuruy ' k ! t 

Bu senenin ilk on ayın a b k içın ı ldi"imiz huıuıi ızım ırı azaltılması mevcut stokların nı sulh için gittikçe ir uvvet h ün gidip ge 
15 

k l dl lı yeni ıermayeye ihtivaç gö•teren b hl k erg 
1 

kapmnda durdu • Filhakıka e imi ıilrme m, 
•llhllklnl kolaylaıdıracak ma· esham ihrrcı : ( 9267) milyon - oluyor - Avrupanın ir te. 1 eıı_ - yazıhanen ~I . bir ev ıahlbl sel&- Çünkü maddi kızlıktan baıka hı1ettedir. dur ki, evvelki senenin ( 6,042 ) Hindlstanda kanuni esal1 Hlaha- Arkaıımız zı pka· manevi kızlılfıda bıtmlıtı. 

Hatta gümüı ıanayii 1930 milyona nazaran yüzde ( 30) tı _ Emı·t Lodvige nazaran ikinci hiyetlle yukarı çıkarıyor, ıa ı~ 
k f l 1 alıyor tatlı 11caklığı hA a Hayatta böyle olanlar ne •eneıt baılangıcını çok ber~ketll fazladır. Vı'lhem - Potsdam on .. eransı - arımız ' b i d et k d 

1 

k 

1 

? 
1 h h fi D b 'r odaya iz av ço tur, efi mi, aziz ari er .. · 

ıa..,,,ektedır. Petrol ıanayll tle, eı am 1 racı en aıyonu Tarihte altın miyarı - unya mu- soğumamıt ' O 
tedricen dOzelmektedir. yüzünd t n meydana gelen Ame- h . de yeni Türkiye - 929 ediyordu. _ " e Nakıli: HALIM HÜSN 

.,..imya ıanayll umumiyetle rika orsa u ranı en aıyonun i ı·t sı·yasi vakayUn mu- G"ndüzki yazı anen 1••••••••••••a••••••••••••• 
b b h fl 

vace esm " h in ustun \ 
"' d k ld 1 1 d ıenes ne a l u t Fon- İN lnktıaf etmektedir. lnıaat ıanayll orta an a ırı ması i ete ricen kemmel bir hulaıası - ktısadi ve ler içkiler konmut u, = TİYATRO VE S EMA • 

t f k b zail olmağa haılamııtır. 1 h l i meylve ikolatalar ciizilmitti• Biz, ••••••••a••••••••••••••••fleı •••= le biraz aiiırlaım11, a at, una ........................................................ ı- h at . ıotıhıa cep e er n· dan ar, ç b k ve bu 

mukabil, umuru nafia itleri art-,• ma ı ay . - lngiltere tediye etle bunlara a ar Üsküdar Hale sinemasında ~· - t•ızar ·~·~3ııı.. de - Paramız T" hayr n olurken; etekleri rnııtır. Zlraale ıelince: hükCime- ~ - ' i ve İngiliz lirası - ur- buluta memnu 
tin aldılı tedabir sayesinde hu ,~ M" d t ~ k' bi lktısadi haberleri 1 ini örtmeyen, 

1 
"> ..J ı ı: muvazenes > açları uza· Sl~HVET f)I.'1 ARI ..... un ereca ımızın çoklu- r,. ıye ve ecne f k diz er h ·· mektep ça-ıene fazla randıman ümit edil- b ğ d d 1 b .. "B k .~ k l l ardır. Erbabı le e - l 

1 
genç, enuz Mümeısili: Grete Garbo 

kt dl ~f un an o ayı ugun e tatilik''! mk·a· a e eriv 'ederiz. Tanesi 25 tı mdı bir kız ortamızda dolaı-
me • r. ~ Şiilik ,, " tefrikamızı derce- ~ ure tavs ye d ğın a 

1 
ıtı arkadaıım bize Gelecek program: Çıplak aııklar Sanayiden mutazarrır olanlar, r,> d dik ô " d'l tı kuruıtur. Müracaat ~ resi: " mağa baı amı ' 

erı, mensucat ve mez a a ar- ~~~~-~ ·"""·Zt..:· .~~· ... 41'-:.....· •• ·."-!l,·_,_;'~..-. .2 ın dönere : 
d 

. b h l ~·~=em~e~=·~:z:u:r~ı:e:r~iZ~·::::::::::~·~~~~i~::::~:·i~a~t::ua:t~u:m~u:m~m:u;-~~~~~~~~~~~::ı:~:=:~~~~~~~~~~~~~~~~~ d B d b bl b i 
d ı 

h Hem, sonra Kemal Bey baka-
ır. unun a se e ; azı p ya- ür üğü. _ Meı'ele çok mühim ve a-

Tefrika nun1aras1:21 

İKİNCİ FASIL -
Ertesi geçe lttanbul Po."" mn

diri Ekrem beye lzmlrde istiklal 

rnahkemeılnden bir tifre gelmiı
ll. Bu ıtfre poliı müdirl Ekrem 
beyi bile ıaıırtmııtı. 

l.ttldll mahkemesinin tifreıl: 115 
•hık laıe nazırl Kara Kemal 

beyin" derb-1 tevkifi ve ilk vaıı-
ta ile lzınıre ıevkı isteniyordu. 
Vakit çok ieç idi. Ekrem bey, 
böyle gece vaktı aldığı emir üze
rine derhal harekete aeçmek ··
tlyordu. 

Dairede nöbetcl olarak (2) B. 
vardı. Diğer müdirler ve bat rne
murlardan kimseler yoktu. Ek
rem bey (2) beyi fstemı1u. 

(2) bey geldiği zaman kapıyı 
iyice örtmelerini emretti. Gelen 
baı memurunda karıııına oturma
sını iıaret etti. 

- Şimdi aldığım fifre .•. 
Diye İzmirden aelen emri u

zatmıt, Bat meınurun okumaıını 
beklemittl• (2) bey, tifrede (Ka
ra kemal) beyin ismini aörünce 
hayret etmittl• 

Bundanda anlaıılıyordu ki, 
J • 

d hm her zaman oturduğu yerden ı eı'elesi çok mü· G t iyi takdir e ece-
zmir suikastı rrı k .. idi yatidfr. aye B ada- baıka tarafa gitmemiı mi, izini 

him safhalara girme uzere ' "i emniyetim vardır· u kaybetmemit miydi? 
dl i " ne k lmakla beraber (2) bey, Polis ıqü r nbe k: 1 1 mın çok ornaz 0 d (2) Bey bütün ıu ümitafz ih-

- Şimdi icabına a a ım... kuvvetli teıkilatı 1olduğu,nu a maileri muhakeme ederken, bir-
Dedi Fakat, bu sözleri dgevf- gine benim kadar bf irskinbiz. l et- den bire aklına baıka birtey gel-

k 
, . . .. leıni•U. Bir e a Katı·yen mazeret a u d E 

' e soy ır ı b a mffti. ğer buradan bir ip ucu net eıız d otur- K ali behemma ura K 1 b Y
in nere e m em yakalamak imkanı olabilecekti ara Kema e a ikamet etti- me · Tele-
tl .. mek isterim. Buyurun. Kara Kemal Beyin nerede duğunu değil, ha ' gor ff ki t ı n eriniz 

ğt t• bil bibJliyorlardı. Mes - fonla muva a ye oturduğunu bile bilecek htrı var-ıem ı e 1 etli ve na- ki m d 
ele iıe, çok ehe11111l Y i ha- be fyoru · k ciddi idi Polis sa o a ancak eski meb'ualardan 

ı i rtes ıa ( 2 Bey' ço k ( Ş ) B l b 1 ( z ) B zlk idi. Tevkif errır n e ktu O d" "nün son sözlerini aya ey o a Lirdi. ey, h b t-kanı yo • mü uru Ek Be- ( Ş ) B ı ~ · il ) t fi d a ırakmak ••· in hakkında- u"zerinde dinlemııti. rem d ey n \ ııı ara arın a 
t kti d K 1 beY "di iyet o a- oturduğunu hatırlıyordu. Eğer bu a r e ema haber almak e itiraz etmeden mu r 
ki tevkif kararını Y k Kendi odasına geç- zatı Evinde bulabllirse kara Ke· 

M d " h kkaktı. ıında çı mıf. mal Beyin oturduğu yeri öğren· yuz e yuz mu a b dan korku· mitli· di yapacak. nere-lıte (Z) bey un d Evet tim ne mek ve bu iz üzerinde ilerliyebll-
d şı dl gece vakti nere e ktı 1 Kara Ke:-nal mek çok kolaylatmıt olacaktı. 

yor ;· x. m bilrrıediklert bir ada· ye baıtveuvrk~;ta eınrinl alacaklarını ( Z) Bey, hazır bulunan sivil 
otur buj°nu yakalamak: Haydi! Beyin l dı tilpheılz bir ailn memurlardan bir ikisini çaiiırd1. 
;:yın:eup kolayca yapılabilecek ~~:\~:ns::dkİkat yapılır, Kemal Hemen Hazır bulunu Poliı mü-

itlerden değildi. i erede oturduğu da ô~re- dirlyeti otomobiline binerek mfl· 
Polis müdürü Ekrem bey, kar- !ôirdi.nFakat öyle bir emri vaki him bir yere gideceklerini söyledi 

ııaında dütünen baımemruun olmuıtu ki, Kemal Beyi bu gece Kendi de dııarıya fırladı. 
enditelerine derhal intikal etmif yakalamak icabediyordu. ( Devamı var ) 
bir vaziyet de: 



YARIN 

Büyük 

. SelSİOr 4 =x\ Edirnenin nefis 

elbise mağazaıarı ı Konserve ıeri 
Galata karaköy poğçacı fırını yanındaki mahallebicinin üstünde 

Yağmurlu zamanlarda ve 
hatta fırtınalı havalarda Pa
sajlar veya balkonların altına 
sığınmağa lüzum yoktur. Zira: 
En birinci malzeme ile imal 
olunmuı ve müflon astar ile 
empermeabilize bir hale ge
tirilmiş gayet modern ve 
kusursuz biçimde : 

E SELSİOR 
ardes .. s"ni 

Gidiğiniz tadirde biperva 

yürüyebilirsiniz. 

UCUZ - PRA 1 .. İl( - ŞJK 

Be~ ere:2"7 112 ura 

H. lara :241/2 ura 

BAYRAM 
Münasebetile'.11müstesna satıı 

İngiliz kumaılarından 

asri biçimde 

Spor Kostümleri 
12 1/2 Liradan itibaren 

Yeni cins f antazi kumaılardan 

Köstümler 
16 1/2 Liradan itibaren 

Hanımlara asri biçimde 

ve her renkte 

Mantolar 
14 1/2 Liradan itibaren 

İngiliz kumaılarından asri 

biçimde ve gayet ıık 

Paltolar 
30 Liradan itibaren 13 

_ il 1/ 2 Liradan Ismarlama kostumler 
itibaren 

amı:w::~~ T'EDi),. A T'rA TESHİLA T ....,....----

Sirkeci Hocapaşa ha
manı ~okak No 9 

Tel. İst. 2789 

Veresiye 
İzmir terzihanesinde 

moda, ehven flatlarla, son 
Jerecede suhuletli ıeraitle 
erkek ve kadın kostümleri 
serian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
kar§ısında No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL 

SADlKZADE BİRADERLER 
VAPURLARI 

KARADEN1Z MUNTAZAM 
VE LÜKS POST ASI 

İNÖNÜ 
2~aş:~~t Pazartesi 
günü akıamı sirkeci rıhtımından 
hareketle (Zonguldak, İnebolu, 
Sinop, Samsun, Ordu, Ünye, 
Giresun, Trabzon ve Rize iske-
lelerine aziınet ve avdet ede
cek Ur. 

Gümrükler muhafaza müdürlü
ğüııden: Tafatllt için Sirkecide Meıa

det hanı altında acentalığına 
,._müracaat. Telefon : lst. 2134 

Gümrük muhafazasının 13 numaralı motörüne 60 beygir kuvve~ 
tinde az kullanılmıı bir adet deniz makinasının mubayaa ve vaz'iyesi 
müteahhidine ait olmak üzre 20 gün müddetle aleni münakasaya 
konulmuştur. Kanundaki ıeraiti haiz olan taliplerin ıartnameyi tet
kikile münakasanm hitamı olan 10 Mart 930 Pazartesi günü ol° 7,5 ı 
teminatlarile birlikte saat 14 te komisyonda hazır bulunmaları. \ 

~1iim;.nmm11tllllilililiimmliiiıiiiiiiiiillıilillillliliiiiiliiıliiiliıiıilıı ................ --~~ 
1 

8. inci BUYUK 
TAYYARE PiYANGOSU 

2. inci keşide 11 ~lartb1dır. 

Büyük ikramiye 

35,000 Lira 
A Yl~ICA: 10,000 10,000 Liralık ikranıiye 

ve 10,000 L.iralık bir n1üktıf at. 
Bu keıidede kazanan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

Üçüncü icra ınemurluiundan : 
Bir borcun temini için mah

cuz ve füruhtuna karar verilen 
ıirkecide Türk Oteli müsteciri 
Hasan Tahsin efendiye ait üç kar
yola maa takım 60 lira kıymetin
deki eıya açık arttırma usuli ile 

27/2/930 saat 9 dan itibaren sa
tılacağından yövmi mezkurde ma
hallinde hazır bulunacak memur 
tarafından ıatılaca~ı ilan olunur. 

İstanbul ınahkemel asliye altıncı 
hukuk dairesinden : 

Halide hanım tarafından Fa
tihte alnan ağa mahallesinde ima
ret sokağında atik 29 numarala 
hanede İhaan efendi aleyhine i
kame olunan böıanma davası 
hakkında tayin kılınan 19 ıubat 
çarıanıba günü tebligata rağmen 
daveti vakaya icabet etmediği
nizden naıi hukuku usul muha
kemeleri kanunnnun 398 inci 
maddesi mucibince kararı giya

~~~-·~~b~~~~~~~~aa ~~~~~~~~~~~~~~ I Wnini~nenubU~nekanrver~ 
lerek tahkikat 26/3/93o çarıam
ba günü saat ı 4 de talik kıhn
mıı olmaA'la yevnıi mezkurda ta
hkikat hakinıi huzurunda hazır 
bulunmanız ve aksi takdirde tah
kikata giyaben devam olunacağı 
teblig makamına kaim olmak ü-

mlak ve ytam Bankası 
umum Müdürlüğünden 

Esas N. 
195 

196 

199 • 

200 

Mevkii 

Anadolu Hisarında 
Göksu mevkiinde 
sahilde. 
İstanbnl Hasköyde 
İskele caddesi. 

İstanbnl Hocapaşa 
Saltm paıa Oteb 
yanında. 

Boğaziçinde Bü-
yükdere caddesinde 

Nevi 

8605 Artın mu
rabbaı iratlı arsa. 

Teminat miktarı 

460 

Rüsumat kulübe-
si müıtemil 3091 
arım murabbaı arsa 
Kalınmustafa ağa 
medresesi. 

4988 Metro mu
rabbaı arsada 
karakolha'le 

500 

2600 

500 

Bankamıza hissel iıUrak mukabilinde devredilen gayrı menkul
lerden mevkileri ve nevileri yukarda gösterilen dört parça emlakin 
satışı müzayedeye konulmuıtur. Müzayede bedeli peıindir. 

zere ilan olunur· 
-----~~~~==-· 

~·y ARIN.:INT1\J(Vİ~li 
su bat 

Senet p ;\zARTESi Senet 
Resmiye 24 Hicriye 

1930 13~ 
Nan1az vakıtları 

Alaturka 
•. d. 

Alafranga 
s. d. 

24ş~ 

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~;...--..,.,, , 
Alemdar 

zade 
ve mah-
tumları 

Seri ve lüks 
Karadeniz 

postası 

Millet 
VAPURU 
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24 Şubat 
P!~ZARTESİ 
Günü akıam saat 

18 de Sirkeci rıhtı
mından ( Zongol-

• 

l 

dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 

azimet ve ayni iskelelerle 

Giresun, Trabzon, Rize ve HopsY' 

Gürele, Vakfıkebir ve ÜnyeYe 

uğrıyarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: İstanbul Meymenet han altındaki yazıhane: 

Tele. İstanbul 1154 • 
,,,,,,, 

~ .......................... llll!:i!D ...... ,.....-. ... ~~ 

İstanbul liman işleri inhisarı 
Türk Anonim şirketi idare nıeclisinden 

Dahili nizamnamemizln 2 3 üncü maddesi mucibince hi11edarl3' 

umumi heyetintn zirdeki ruznamede yazılı maddelerin müzakere•! 
için 23 mart Q30 pazar günü saat 15 te tirketin lstanbulda Sirkecide 
klin liman hanında idare merkezinde alelade toplanmıya çair•1" 
maaı kararlaıtırılmııtır. 

Nızamnamemizin 24 üncü maddesi mucibince alelade toplanrıı'' 
ya gerek aaaleten ve gerek vekaleten laakal 50 hiueye sahip ol~" 
zevatın 26 ıncı maddeye göre toplanma gününden evelki on go: 
içinde hisse senetlerini tlrket idaresi merkezine veya Türkiy4' 1 

Bangasının merkezlle ıubelerine tevdi ile mukabilinde alacak181: 

makbuzu idare meclisine irae ederek duhuliye varakası almaları 11' 
fü:a eder. rt 

Hissedarlar umumi heyetin alelade toplanması : Pazar 23 1J11l 

1930 saat 15 1 
1 - İdare meclisi ve murakıp raporlarının okunması ve tasdi< ' 
2 - 192{) senesi bilançesunun ve kar ve zarar hesabının ve te• 

mettu tevzii hakkındaki teklifin tastiki ile idare meclisinin ibr•'1' 
3 - 1930 ıenesi bilaçosunun tanzim ve umumi heyetten tasdl1'1 

tarihine kadar devam etmek üzre ıirket mürakıplarının intihabıle 
tahsilat miktarlarının tayini. 

r' , Vi*& AN**EWS ffillM 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pa~a Hastahanesi Operatörü 

İstikUıl caddesinde Rus sefarethanesi karşısınd~ 

l s~.:ı~~~,::~ı~ :::: .:~ .:, 
•++++++++<ff)+(ff)(~*)++.)+++++++~~ 

+ O MANLI BAN ASI q 
+ 1 :i: SER~lA \'ESİ : 10,000,000 ingiliz lirası f 
.:. lstanbul açenteliği - Telefon: lsta!lbul 1948 ,/ 
•!• Beyoğlu dairesi - T elefon Beyoğln 1303 't 
•!• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli vey• 1$1 
•:• hesabı cari ıuretile avanslar, poliça ve iskontosu. 11 

...... · · · r1'1 't •!• 1 rkiye cümhuriyetinın baılıca şehırlerıne ve mema •.f ıl 

.,•. ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgr 1:1 

.,ı. emirnameleri frsalatı. ~., 
• • • l ' '' ~~~+$~+++~+~+•+•++•++++++v~~ 

.................... --~~· ,~==~ 

Hacı Arif zade İhale 10 Mart 930 tarihine tesadüf eden Pazartesi günüdür. ·Mü
zayede kapalı zarfladır. İhale Ankarada Banka İdare Meclisi huzu
riyle l~ra edilecektir. Her birisine ait teminat akçesi hizalarında 
gösterilmittir. Talip olanlar İstanbul ve lzmi Şubelerimize de müra
caatle mufas al ıartnamemizl mütalAa edebilirler. Bu ıartnamelerden 
bir tanesinin imza edilmesi ve teklif rnoktuplariyle birlikte verilmeıi 
ve zarfların §artnameye muvafık surette kapatılması ve yevmi 
ihaleye yetiımek üzere taahhütlü olarak postaya verilmesi 

Güneı 12,48 
Ôyle 6,34 
iktndt 9,36 
Ak§am 12,00 
Yatsı 1,31 
imsak 11,08 

İsmail Hakkı 

Ramazan Tayyare biletleri •e 'ı 
25 109 Al. Ekber umum ~~=:~e:r ::

111 
J 

';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_..;;;;;;;;;;;;;;;;;.# 11:---'------ '-,;;;;o;;;;;;;;--.:Ça;;;;;;rı~.-

Güneı 6,42 
Öyle 12,27 
ikindi 15 ,29 
Akıam 17,5 3 
Yatsı 19,23 
imsak 5,02 

Kasım 

Beyazitte tramvay makasında 
N. 153 dükkanda tayyare 

biletleri, kırtasiye ve 
umum gazeteler bayii 

icap eder. ( 3 ) 


