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Allaha ısmarladık, aziz vatanda~lar! ~~~;;ı;~M~-
satırları son defa olarak yazdığımız şu 

~~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~~~~-Bu acı saate kadar 

-Allaha Ismarladık! r Matbuat .kanunu bizi yazı 
yazmaktan menederse, kanu
nun emrine inkıyat ederiz, 
Vilayetten emir bekliyoruz ! 

............. ıııı1ııı .. 1 .................. ~---
Y eni Matbuat kanunu iki gündenberi tatbik ediliyor. 

Bundan sonra yazı yazmamak hususunda henüz reımt 
bir tebliğ almıı bulunmuyoruz. Muhtemel, ıu satırlar 
iki senedenberi iıgal ettiğimiz bu sütunlarda son 
olacaktır. 

İki ıenedenberi "memleketin ıstıraplarile ıstırap 
çektik. Aklımız erdiği ve gücümüz yettiği kadar ıu aziz 
vatanın dertlerile dertlendik. Onun ihtiyaçlarını kendi öz 
ihtiyacimız olarak kabullendik. Bilerek veya bilmiyerek 
bir çok hatalarımız olmuıtur şüphesiz... Mademki iki 
el iki ayakla bir kuru kafadan ibaret mahlCıkuz. Elbet 
hatalal'ımız da olmuştur. 

Eğer istemiyerek bir vatandaıın kalbini incitmiş 
isek, eğer memleket için hayırlı ğördüğümüz mesele· 
lerae vatandaıları ikaz ederken onlırı müteessir 
etmiş isek, hepsinden ve cümlesinden birer birer af 
diliyoruz. 

Bu satırları son defa olırak yazdı!jımız şu acı saate 
kıdar yalnız memleketin yücelmesinden, büyük Türk 
milletinin saadet ve refıhından batka bir hisle hareket 
etmiş deQildik. Hlıl6dı deg'liz .• 

Kanunu herıeyin, her kudretin fevkinde tanırız:. 
Ona son dereoe hürmetimiz vardır. Belki yerın resmi 
bir emirle yazı yazmaktan menedilecağiz. Buna mü· 
teessir de!jiliz. Yalnız tam yirmi senedenberi, 1328 
senesindenberi, bilfıinklta matbuatta kalem sallamış 
olan tahrir hayatına veda edeceğimiz için derin bir 
keder ve elem duyuyoruz. Ne yapahın, mademki mem· 
leketin ıelfımeti böyle icap ettiriyormuş, o selfımet 
namına susmayı, yazmamayı, bir kenara çekilerek bü· 
yük ve çok aziz Türk milletinin saadet ve selfımetine 
dua etmeyi, teakup edecek en samimi ve vicdani vazi. 
felerden addediyor ve tanıyoruz. 

Tam iki sene "Yarın,, baş sütunlarıtıda bizi okuyan, 
bizi dinliyen, bizim düşüncelerimizle ülfet eden asil 
ruhlu okuyucularımıza yüce saadetler dileriz. 

Allaha ısmarladık aziz vatandatları Kanun her emrin 
fevkiıtdedir. 

Arif Oruç 

ı;.,,.---------------------------------------:----..1 İş kadınları federasyon azası 

Kadınlar birliğinde 

Beynelmilel iı kadınları kadın birlili azasile birlikte 

Beynelmilel it kadınları 

federasyonu n11mına muhtelif 

milletlerden müntehap 21 ka· 

dar kadın fthrimlze ııelmiıtlr. 

Amerikadan ayrıldıktan 

ıonra 8 ıehre uğramıılar ve 
her uğradıkları ıehrln kadın· 

larile temaı ctmtılerdir. 

Heyet dün kadınlar birli· 

jilnl de ziyaret etmiıtır. 

Reamlmlz dün heyeti kadın 
birliifi azaıile birlikte göster• 
mektedir. 

Halk Fırkasında 
Dün Recep B. in riyase

tinde içtima yapıldı 
Halk Fırkaaı umumi heyeti 

idaresi dün fırka merkezinde 
Recep 8. yln riyasetinde haf
talık lçtlmaını aktetmlılir. 

3üncü yerli mallar 
sergisi bugün açılıyor! 

Sergide bu sene teşhir edilen yerli 
mallarımız hem daha çok, 

hem daha iyidir 
Sergi komiseri ne diyor? -

Galatasaray Lisesind~ a9ıian serginin methali 
Dün, aaat 16 da yerli mal· 

lar ıerkldne erkanı matbuat 
davet edilmiıler ve sergiyi 
gezmtılerdir. : 

Yerli m~lar ıerglıl umu· 
mlyet ltlbarite bu ıene evvel· 
ki seneden daha keılf bir bal 
arzetmlıtlr. Sanayi Birliği ga• 
zetecilerle haıbuhal için mu· 
zika mahallini intihap etmlıtı. 
Ve ıanaylcl mel:.uı Vasıf Bey 
de hazır bulunuyordu. 

Saat on altıyı çeyrek geçe 
komiıerl ve ıenayl birliği Gazetecilere dün beyanatta 
umumi katibi Na:rml Nuri Bey bulanarJ sergi /ıomiseri sanayi 
Gazetecilere hitap ederek uzun birlili lıtitibi umumisi 

( Devamı 2 incı sahifede ) Nazmi Nuri Bey .. .......................................... _ ................................................................... . 

Reyiam! JTayareciler 
-~- -

15,IJ milyon halk 1 Marsilyaya inince tel-
meclisi dağıtıyor 1 graf çektiler 

Berlln, 9 (A.A) - Diyet Pazar ıabahı saat beı bu. 
mecllılnln feıhi ve intihabatın çukta Y eıilköyden Cenevre ye 
tecdidi hakkında arayı amme· haraket eden Amerikalı tay· 
ye mGracaata bugün baıla· yarecilerln, Cenevrede tayyare 
mııtır. HükQmet merkezi ile meydanının müsait olmama· 
civarında bir takım kargaıa· 
!ıklar çıkmııtır. 

ilk neticeler 

Berlin, 9 (A.A) - Arayı 
ammeye müraeaatln kısmi 
neticeleri ıaat 21 de öğrenil· 
mtıtlr. Cetvellerde isimleri ya· 
zılı olan 14.096.200 mü;;t;:° 
hlpten 4.796.100 ü yani yüzde 
23· 12 lehte rey vermiılerdir. 

Sındıka 
Berlin, 9 (A.A) - Pruıya· 

da arayı ammeye yapılan mü· 
racaata iıtirak eden 25 buçuk 
mlliyon müntehibin verdikleri 
reyler saat 22·30 da sayılmıı· 
tır. Müntehiplerden 9,370,000 
ktıtnln diyet meclisinin dağıtıl· 
ma11 lehinde rey verdikleri 
anlaıılmııtır. 

Dahiliye ve Hariciye 

Vekilleri geliyor 
Ankara, 10 (A.A) - Dahi· 

liye vekili Şükrü Kaya ve 
Hariciye vekili Tevfik Rüıtü 

beyler bu akıamkl trenle lı
tanbula baraket etmtıler ve 
lltaayonda vekil arkadaılarile 
dahiliye ve hariciye müdürleri 
tarafından teıyl edilmiılerdlr. 

11ndan veyahut havanın mu· 
halefetinden Cenevreye inmi· 
yerek doğruca Marsilyaya 
( Franeada) indikleri anlaııl· 
mııtır. Marsilyaya muvasaldt· 
lertnl müteakip ıaat yirmi bir 
buçukta tayyare cemiyeti Is· 
tanbul ıubesine ıu telgrafna· 
meyi ç e kmtılerdir. 

" On iki aaat kırk dakika· 
lık bir uçuıtan ıonra ıalimen 
Mareilyaya vanl olduk. Bu 
ıabab Y eıtlköyden hareketi• 
miz esnasında yapılan büyük 
tezahürattan mütevellit hissi· 
yatımızı lzı b etmek gayri ka· 
bildir. Bize bahıettiğiniz ıe· 
refı, bize gösterilen dostluğu 
ve ıayam hayret misafirpeı·· 
verliği hiç bir zaman unut· 
mıyacağız." 

Polando ve Bordınan 
-- -

Sabık ispanya kralı 
Balhka gidiyor! 

Varıova, 9 (A.A.) - Cor· 
nadan bildirildiğine göre eski 
fıpanya kralı Lituanya Boı· 
tonya ve Letonyayı ziyaret 
niyetindedir. Kralın Lituanya 
ya eylül baılangıcında gelme
tine intizar edilmektedir. 

-Kanundan sonra-:--. 
.............................. 

iki seneden beri her türlü menfa
atların fevkinde neşriyatına de
vam eden (Yarın) ın mesleğinde 

hiç bir tebeddül olmıyacaktır 
Yeni matbuat ka- tir. 

nununun bir kaç mad- Gazetenin erkan 
desi mucebince, bazı ve ailei tahririyesinde, 
gazetecilerin bilfiil bilhassa meslekinde 
gazetecilikle ala.kala- hiç bir tebeddül olmı-
rı kesilmektedir. yacaktır. 

Bu meyanda gaze- Memleketin sela-
temiz başmuharriri metini, milletin refa
Arif Oruç Bey de ga- hını düşünmekten baş
zetecilikten menedile- ka bir gayesi olmıyan 
ceği söylenmektedir. (Yarın) tahrir ailesi, 

Binaenaleyh, iki se- Arif Oruç Bey hak
neden bari her türlü kındaki bu karar ta
menfaatların fevkinde hakkuk ederse Başmu
bir hisle neşriyabna harrirlerinin araların· 
devam eden (Yarın) dan bu mecburi çeki
kemafissabık vazifei lişini büyük bir teesürle 
neş;iyesini ifa edecek· karşılayacaklardır. ,_..;;.;..;.,:...;; ________ _ 
Neşrettikleri romanlardan dolayı 

Dün tevkif edildiler 
(Akşam) ın mes'ul müdürü ve ro
manın muharriri dün tevkif edildi 

AK 
Mes'ul müdürü tevkif edil«n 

Akıam gazetesinde tefrika 
edilmekte olan, Rahiplerle 
rahibeler ilimli bir tefrika 
vardır. 

Bu tefrika dolayıaile Müd· 
delumumllik evvelce roman 
mu ha rrlri Vala N urettln B. le 
meı'ul müdür lıkender Fahret· 
tin B. aleyhine müıtehçen neı· 
riyat dava11 açmıttı• 

Bu dava bir taraftan ceza 

AM 
Akşam gazeteainin baılığı 

mahkemesinde iken, bu neırl· 
Y"- ta gene devam edilmittir. 
Müddei umumilik, cürmü bu 
ıekilde temadi etmesi dolayısllc 
yeni bir dava daha ikame et· 
mit ve hazırlık tahkikatını ye· 
dinci muıtantikllğe tevdi ey· 
lemtıtır. 

Muıtantiklikçe yapılan tet• 
kikat uetlceslnde gerek Vala, 
(Devamı 2 inci sahifada) ............................................................................................................ 

Bursa - Yalova yolundaki 

Haydutlar yakalandı! 
Haydutler tarafnıdan çalı· 

nan eıyaların kısmen lıtirda t 
edllmtıtir. 

Bursa ile Yalova arasında \ 
soygunculuk badileılnl ika 

eden haydutlar, ıiddetll tak· ........................................................ 
bat neticesinde derdeat edil· Meclisteki istizah takriri 
mlılerdir. Hır11zlık vakaıını 

yapanlar hem firari mahpus
lardan, hem de mahalli köy· • 
lülerden müteıekkildirler. 

Mesele bu suretle tevazzuh 
edince, otobüı ıoyguncularının 
adi haydutlar olduğu anlatıl· 

n ıı bulunuyor. Yalnız, dahi· 
liye vekaleti bu gibi hadiıatın 
tekerrürüne mani bütün teda· 
biri ihtiyatlyeyi aldırmıı oldu· 
ifundan bu ııibi vak' aların te· 
kerrürüne imkan Yerilmiye· 
cektır. 

Celse zabıtları 
-32-

Sema vi nazariyeler, iıtih. 

lak nazariyeleri, tahtelıstihlak 

nazariyeleri, para nazariyeıi, 

fazla lltlhsal nazariyesi ve bu· 
na mümaail bütün nazariyeler 
bugün hüküm ıüren buhranın 
izahı ve tavzihi için biç bir 
vakit kafi gelmemtıtir ve esa • 
ıen gelemez. Çünkü bu buhra• 
nın esaıını her halde çok 
(Devamı 4 üncü •ayfada) 



• 

Sahife 2 

işte bu olur şey değil! 
• 

Aiıcak: 8 adet rey! 
Dün kunduracılar cemiyetindeki in

tihap niçin tehir edildi? 
Dun kur.duracılar cl'miye· 

tinde yeni 1 eyetl idare lntl· 
babı yapı1acaktı. İnt ap at 
(10) da baılamııtı. Rey .... 
dı~ mürakıp Ferit Bey huzu· 
rile ortaya k.o mı.."} ve intihap~ 
ve intihııp azba'tını tanzim 
edilmit\i. 

Ayrıca, enaf namma Sü· 
leynıan, Mehmet A ·, Derviş, Si· 
noplu M met, De.-vlf Fazlı Bey. 

ler müral;!pl k vazıfesini yapı· 

yorlardı. Fakat, oıtleden evvel 
ancak ıek! z rey atılmı;tır. Es· 
naf, umamiyoet itibarile intiha 
ba karıı iikayt lıyordı. fa· 
kat, bu li.kaydi mevcut heyeti 
idare partisine karıı idi. Eıaaen 

esnafın elueriyeti, e vcat cemiye
U idare edenlere kar§ı tam bir ili· 
sıatköıtermediğ tulen cem ~M 

müfit bile değillerdir 

Otuz bıni mütecaviz kun· 
duraca old.ığu haı.le an<"ak 
yüz altmıo kunduracı cemiyete 
kaydedilmiıtir. Bnnlarm da 
bir kısmı dün sabah kay la· 
rını icra ettirmlılerdir. 

intihap dedi kodulu bir 
safha içinde geçml(tlr. kinci 
bir parti kuran Sami ve Bekir 
Beyler lnlihybın tehirini ve 
umumi mahi.reti haiz bir kon· 
gre ııkdini htemiılerdlr. 

intihapta ıayanı dikkat 
olan bir cihet de pdur: Ce I· 

yet m rkezine gelen kunduracı 
mebuı Hayri bey, rry atmak· 
ta olan Ho• to11 efeadiye: 

- Dur, atma, de t tll'. 
F kat Hovvnaton efendinin 
rey atmak hakkını haiz olduiu 
an erılmıı ve bu zat hak reyini 
istimal etmiştir. İntihap ıan• 
dı ına ' lk rey pueulasını atan 
aabık heyeti idare reiıl Salih 
Beydir. 

Ö e vakti bir saat tatil 
yapmı~ ve o~leden sonra tek· 
rar rey atılmağa batfanmııtır. 

Bu •raaa hayvan boraaaı 

ı. ıae tayin edilen 
ıeer _., p Kadri Bey de 
gelml~tir. Fakat, herkeı inli· 

lıapla meygu1 c.lacak yerde, 
tekli intihap etrafında 

münakaıada bulunmuılar ve 
ııellcede kunduracılar c.eml· 
yeli heyeti idare intihabı 

edeoek haftaya telıir edil· 
mittir. 

Oünkü ln~ap fealiyetlnln 
tayanı akr difer bir tarafı da 
ıudur : 

Cemiyete mukayyit olan· 
lar gerek intihap o1unmak 
ve gerekte intihap etmek aa· 
lahiyelini haiz olabiieceklerl 
halde, bu §ahıalar esnafça 
malum olmadıklarından, her 
keı klme rey verecefinde 
mütereddit bulunuyordu. 

Ha1Ja kahramanları Fransada 

Kahramanların dönüşü! 
Tayyııreciler, tayyare Lf· 1 

man methali önünde Ameri· 
ka jene al konaolosu M. Gol
lon ile kon oloı muavin M. 
Moffit ye -zevceai, tayyare 11· 
manı müdürü M. Jacquot ve 

tayyare kontoröllirii M. Fııye 
tarafından Ktikbal eclild;ler. 

Terü taze olan tayyareci· 

ler, yarın tayyarelerlnı oza· 

rak çarıamba günü Manil· 
yadan hareket edecek olan 

Ekıcallbur Yapuruna yüldi· 
receklerinl ve kendilermıa de 
bu vııpura bineceklerini ıÖy· 

lem erdir. 

3ü •• cu yerli 
(Birinci sayfadan devam) 

ve be~ca lı blr beyanat ver· 
D14tlr. 

Nazmi Nuri Bey; evvela 
aergıııin tertip ve iııaasına 't 

tafaila.t etrafında izahatta IDu· 
lunmuıtur. 

Ba ızaı.. ııncla azmi Nun 
Bey, eergl heyeti ertibiye
sinin \30)kltl olduğunu •e ııer 

,ıde çal)fan mM"angozların 

da (70) i mütecaviz bulundu· 
ğnnu .Hldirmi§lir. Aynı zaman 
da Beyoğlu Ka:r-kambii•M.u 
istenilen bir komiser maiyye· 
tinde (6) polis ve iki taharri· 
den mate ekkil sergi nziba t 
teı'kilatı da vardır. Ayrıca ser
gide daimi bir İtfaiye müfreze
•! de mevcuttur ve böyle yan· 
gın tehlikesinin önüne geçil
mittir. Fakat, bununla da ik· 
tifa eclilmlyerek Galatnaray 
liaeai lı.irıwı ( 250,0CO ) &Araya 
sigorta edilmittir. 

Keza, ıergi için ( 4) tanede 
muhafaza bekçi tayin edılmiı· 
tir. 

Nazmi Nuri Bey, bunları 

izah ett'kten sonra meselenin 
esasınıı temas etmıı ve! 

-"Yerli nıa!lar sergisi Av· 
rupadaki emsaltle kabil kiyas 
olmıyabllır. Fakat mahru: 
mlyrt içinde çalııan sanayi 
mucaı sı.~erinin batlı baı
lal'ına vücode getlrdllderl 
bu eser, nasıl bir aayretle "" 

Tayyareciler Nevyark-Türkl· 
ye seyahatları esnasında gör· 

müt oldukları en müıkül za· 
aıanm lngilteTe üzerinden ~e· 

çerk- tesa ül etmif o1d lı.la· 

n kesif ala tabakasını s~lk· 

lerl zamaa olduğunu ili. ve 
etmişlerdir. 

Amerikab tayyareciler, ıÖz· 

lei e nihayet verlrketa f(>yle 

demiılerdir : 

~ Avrupaya itk defa olarak 

~eroz.. F kat tekrar gele
ceğiz .. Ve bu geliılmizde Fran· 

aayı da ziyaret edeceğiz. 

mallar • • 
sergısı 

azimle çalııdığımızı gösteriyor. 
Saylmi-zin propaganda mı ya
pacak sizlersiniz. Görüyorau· 
nuzkl, müşkilatla ayakta duran 
Sanayi birliği tahkikat olma
masına rağmen sergiyi küıada 
muvaffak oldu. Hayat ce11ur 
olanlarındır. Biz, bu çeıaretl 
gösteremeıeydik, bugün bu 
eserimizden bir ıey gö
remezdiniz. Mevcudiyetimizi 
çok görenlere ıunu da hatır· 

lııtmak isterim ki biz ıenenin 
( 365 ) gihıfinde ancak ( 15 ) 
gün yerli malların propagan· 
a-nı yapıYor z. Buna taham
mul etmek IA-zım olduğu ka
dar da vazifemizdir. 

İnsanların, biribirlerlne yar· 
aıruları bir emri muhakkak
tır. Saylmize matbuatın zııhlr 
olacağı temennisini tekrar 
eder ve efkarıumuıalyeye 

ltlzl olduğumuz gibi taaıtma. 
larıuı rica ederim. 

Nazmi N url Beyin ırazete· 

ellere h tabı nihayet bulduk
tan sonra ihzar edilen bü. 
feden geçilmlı ve hem fotuğ. 
raf alınmıı ve hem de film 
çekfimııtır. Bflahara, Evliya 
-zade Nurettin Bey tarafından 
da vetltlere 1Jarfilm hediye 
edilmııtir. 

Bugün aaat 16 Ck dA vetliler 
ıeı-glyl ziyaret edt;cekler ye 
saat 8 de de aerırt halka açı· 

........ -~. 

YARIN 

• • • 
,LE.Hı R::·H ABER l! ER ı 

Arabacılar l Darülfünun futbol takımı 

Yeni talimatnameden Rusyaya hareket etti 
şikayet ettiler Fut bolcular Leningrat Odesa ve 
Beledıyenln arabacılar hak· , 

kında hazırladığı taıımatname Moskovada maç yapacaklar 
dolayısiyle arabacılar namına 

bir heyt:tl murahhasa dün 

Bt:ledlye iktıaat mudürlüğüne 
müracaat ederek ııkiyette bu. 
lua uılar •e tallmatnameeainin 
tadilini latemitlerdirr. 

Afyon düşkün[ 
Afyon fiatlarıdüşmeğe 

başladı 
Afyon ticaretlerinde düf" 

künlük devam ediyor. Hariç 
memleketlere 1 racat pek azal· 
mııtır. Buradaki fabrikala"1l 
da lıiçb!ri afyon iılemlyor. Bu 
•aziyet karıısında afyon fiat· 
ları 60() kuruta kadar diit· 
müıtür. 

Afyon muatahıillerl afyon 
yetiıtırdikten haıhaı yağından 
istifade etmektedir. Yalnız bu 
fıata afyon satılsa büıb6tü11 

zarar olur. Anadoludan bura· 
dııkl bazı ticarethanelere gelen 
mektoplara göt'e ftatlar böyle 
de•am ederse köylilnun afyon 
yetııtihlllyeceil Eôyleniyor. 

Bir takdir 
Emin önü merkez me· 

muru takdir edildi 
Emia önü merkez memu· 

ru kıymetli zabıta amirleri· 
mizden Ahmet Bey, mınta· 

kıısı dahilindeki ceralml z". 
bıtııyı fevkali.de azaltacak 
derecede ibrazı gayret etU· 
ğlndea bir kıt'a takdirname ile 
taltif ec:lilmııtır. 

Bundan maada , Ahmet 

Beye mükafatı aakdiyede Ye· 

rllecektır. 

Dün tevkif edi
lenler 

( l inci aahifeden devam) 
gerek lıkender Fahrettın Bey· 
lerin tevkiflerine lüzum ırör6l
müı ve kesilen tevkif müzek· 
kerelerl zabıtaya levdi edil· 
mittir. 

Memurların dün aabah aaa.t 
10 da Vala Nurettin B. Kala
mııtaki evinden çıktıktan ıollt'a, 
saat 1 ide de lakender Fahrettln 
B. Parı~altıdakl evinden çıkınca 
tevkif edilmiıler ye Adliyeye 
getirilmiıleroir. 

Müddei umumilikte tevkif. 
lerl aebebl kendilerine tefhİlll 

edilmit ve badehu tevkifha· 
neye sevkedilmiılerdir. 

lııcaktır. Sergide mükemmel 
radyo tertibatı vardır ve bah
riye muzika11 da temnümıaz 
olacaktır. 

Sergide ıatıı ta yapılacak
tır. Sergi 26 Aiiuıtoaa kadar 
açık bulunacaktır ve geçen ae
nelerde olduğu gibi bu müddet 
temdit edilemiyecektir. Çüokü, 
hem eylülde mektep açılacak 
ve !tem de tamirat yapılacaktır. 

Sanayi Birliğini, ha,lı ha. 
ıına ve hiç bir yerden yardı• 
görmeden gene muayyen olaa 
eünde meydana getirttiği l>u 
eaerinden dolayı tebrik ede
riz. 

Dün darülfünun futbol ta· 
kımı Ru.,.aya m6teyeccihen 
tehrlmlzden müfarekat etmlt· 
tlr. Kafile rlyaıeliade Talp 
Servet Bey bulunmaktadır. 

Darülfünun fodbol takımı 
Harkof, Lenin Grad, Odesa, 
Moıko•a ıehirlerlne uğrıaya• 
caklar ve oralarda ayrı a7rı 
maçlar yapacaklardır. Kafile 

ile beraber ıtclen fotbolcılan
mız, Ruıyada alacaklan Deli· 
celer hakkında bitkin görüoü· 
yorlarC:ı. Seyahat kafileıinde 
bulunan ıunlardır. 

Ulvi, Rıza, Sadl, Suphl, 
Ziya,'Saim, Hüınü, Nuri, Cevat. 
Reıat, Meh et, leblebi Meh
met, Alaettln, Zeki, Muzaffer 
Rebll, Salihaddln, 

Esnaf cemiyetleri için yenı teşkilat 
ve islahat yapılacak 

&.naf cemiyetleri için yeni 
uliihat tasavvurları vardır. 

Bir mllddet evvel esnaf ce· 
mlyetleri birleftirilmiılerdi, 

Şimdide emaf cemiyetlerinin 

daha toplu bir hale getirilmcsl 

mevzuu bahistir. Mesela kara 
nakliyatına Ait muhtelif cemiyet· 

lerln bir cemiyet halinde top· 

lanmaaı Ye ayni ıuretle deniz 
nakllyatile &likadar cemlaet· 
lerln de birleıtirilmeai takarrür 
etınlıtlr. 

Buna nazara'n qya nak

leden kamyonet, otobüılerle 

1 
cılar Ye motörcüler ele ayal ce
miyete gireceklerdir. 

Tram•ay lfç.ilerinin de e'" 
naf addile cemiyetlerine bu 
mahi,.et111 Yerilmesi düıünü· 
lüyor. 

Her esnaf cemiyetinde te-

a viln sancJığı tesisi mukarrer· 
dır. 

Bundan maada bugün es· 
naf cemiyetlerine tea vüô 
sandıkları tevhit edilerek ban 
ka mahiyetini haiz bir teıek· 
kül malı ortaza atılacaktır. 

Bu huıuı hakkında elyevm 
Ticaret odası tetkikatta bulu· 

arabacılar, bir cemiyet etrafın· nuyor. Böylece ara sıra cemi· 

da toplanacaklardır. Kezalik yetlerde yapılan ıuilıtlmalle• 
aandalcılar kayıkçılar, mavna· rin de önüne geçilecektir. 

8~;;~I;;~Qii~-P~l;~J~:···A:;·~;fk;;y~ 
vapurla dönecekler 

Marailya, 1 (A,A.) - Sa· 
bahleyln hta11bul' dan alınan 

bir telgraf, tayyareci Board· 

man ile Polando'nun Maral!-
ya'ya müteveccihen saat 5,40' 
da Yeıılköy tayyare kararıra· 
hından hareket etmiı olduk· 
larını bildiriyordu. En nikbi· 

nane tahminler onların ıaat 

19 veya 20'de Marignaae'a 

vaaıl olacakları merkezinde idi. 
Fakkt tayyareclltt saatta 200 

kilometre bl'ederek saat 17, 

20' de Mıulgnane' a •asıl ol· 

muıiardır. 

İngiliz fırkalarının vaziyeti 

Vaziyet teşevvüş içinde 
lngilterede M. Makdonaldın vaziyeti 
endişe veriyor ,milli hükumete doğru 

Londra 9, (A.A.) - Siya· vardır ki intihabata a t iıılahat 
si mehaftl, halt hazırda milli projesini kabul etmeelne · tJ.. 

hükümetln te,ekkülü meııefeel zar olunan amele fırka ... a kar· 
ile pek çok meıırul ~!maktadır. §1 mücamelekiirane h~ reket et· 
Kabin enin vaziyetinde hakem mektedir. Görülüyorki bu toıet 
mevkiinde bulunan Liberal fır· tüt, fırk&aıa · tihan Ge..ektlr. 
kası liderleri, amele fırkanaı ı Bu iki grup araeında ilteme•· 
iktidar mevldinde tutmafa de· ı vlç bir hizip, rey1erinl vukuata ta 

1 
vam edebilip e~emeyeceklerin 1 göre .dilecliii tıibi kullaaacalrur. 
endiıe ile düıüomektedirler. Muhafazaki.rlal' fıt.kanndakl 

S'r John Simon, daha tim• teıettüt, bundan aıağı değildir. 
diden M. Lloyd George'un ıl· M. Baldwin'in fırkaa11a ea bii· 
yasetlne kar'! vaziyet almıı, yük ku ma kumanda et· 
Lord Gray'da geçenlerda irat mekte bulunduğu •e ıab-
etmlt olduğu bir nunukta he- sının büyük bir manevi 
men hemen Sir John Slmon' nufuzu olduiu miiıaakaıa ırö· 
un. fikrine ittlrak etmekte ol· türmez bir haldkattır. 
duiiunu ihıaa etmiştir. Maamafih bazı faal ve a· 

Avam kamaraa.ında 59 me· zimkar zevat, mumat1eylıt bir 
b'uıu bulunan ve birkaç •e· nebze yumuıaklık veya kar&l'• 
ne evvel bir vahdet halinde 81zlıkla muaheze ediyorlaJ'. 
güçlükle yemden teeaaüa etmlt B 1 lm u zeva : perııtorluk par-
buluan Liberal fırka hali hazır tlainln batında bulunan Lord 
da tekrar teıettüt içindedir 

Roıbermere; lmperatorluk ıer· 
Evveli. bir Lloyd Georg grrubu 

be•til mübadele yani eski 

r Bizden söylemek 
"muhteıem infirat. siyaıetlnin 
rücu hizbinin bapnda IOl'd Be
a verbrooke; ~ilhassa Hi.ndiııtıı· 
na ve Ruıya'ya karp tiddet 

htlmaline taraftar bir aVlıkat 
olan M. Burdrill; bundan baı· 
ka henüz tamamlle taayyün 
etmemlt olan ıtenç muhafaza· 

Havabr ne kadar srcak vatları, yakalıkları atsa-
gitsa hanımlar gine fazla lar, caketleri çıkarsalar 
şikAyet etmiyorlar. Çün- da gezselM' ... Adabı mu· 
kü giyini,leri, yürüyü'· ateretin insanları cen· 
leri erkeklerden çolı dereye sokan bü kaydını 
farklı. 
Bazı modalar kolaylıkla o zama nöpüp başımıza 
tatbik ediliyor, bazıları koyardık diyelim de 
ise pek güç .. Ne olurdu İster dinle, 
erkekler de yazın bu 
yakıcı sıcaklarında kra- ister dinleme 

1-"'-------------...;.;..;.~------------

- ---

karlar grubu nrdır ki mu· 
ayyen bir ıfyasete bağlı 

olmamakla beraber eski nazır· 
lar takımının yerine yeni adam· 
lar getirilmesini ve bunların 
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Batan 
gemiler 

Batan gemiler 
çıkartılıyor 

Ereıtlı limanında batan 

gemiler çıkarılacaktır. Bu hu

susta muhtelif gruplar gemi· 

lerl çıkarmak için hükümete 

müracaat etmiılerdir. 

eunlar araıında bir Hol

landalı bir ltelyaa ıtrkeU 
de vardır. Ereğlide batan va• 
purların yekünu 27 psrçadu. 
Bunlar umumi harpte, Erefl14 
ye kömür almağa giderken 
Ruı donanması tıırafından 
batırılmıt~ır. Batan vapurlaruı 
ekserisi liman dahilindedir. 
Hükıimet batan vapurları çı· 
karmak için bir münakaıa 
açmı~tır. 

Gandi müteessir 
8omba7, 3 (A.A.) - Can

dı Hindiıtanın tlmdild va-zl· 
yetirıdeb eon det"ece miitee'" 
.Udir, birçok 1111ntakalarda 
muhte f camaatler birtakım 
Iİyasi matalip ileri ıW...ekte 

Ye bunları ~ehil' ye kuv•et 
i e kabul ettlrm le iatemekte
dirler. 

Gandi, Hind tan muhlU 
Bolteırizıa korkuru olan bu slbl 
müfrit ane proj terle ehat 
edi'd;ğl takcftrde ingiltereye 
icra edeceği seyahatin netlce
.ız kalabafını ~7 n etmlftlr. 

Her tarafta para 
biriktiriyorlar 
Londra, 9 ( A.A) - Daily 

Ewpress gazete•iııe nıızaran 

İngiliz bankalarında bulunan 
mevduatın yeküı u 860 milyon 
iirııdır. 11 sene evvel mevduat 
yekünu 494 milyon idi. Mez. 
kür gazete para, blriktirilme
&inl tenkit etmekte Ye bu 
para ar tedavül e•kline çı· 
ka. mıı ol-aydı mlıli görül· 
ıne it bir iktisadi uyanıklık 

haaıl efordu mütalcoaıını eer· 
eylemektedir. 

-

batına sabık Mıaır komiseri Jor/ 
Lloyd'un geçirilmesini temenni 
etmekte oldukları ıöylenmek· 
tedlr. 

Amerika fukaaına geliace 
o da mütecanlı değildir. Bilha• 
sa bu son senelerde fırkanın M. 
Maxton'un riyaseti altında bu· 

lunan ve Moskova'ya kartı te· 
veccühlerlıtl glzlemiyJ'n bfr ta· 

kım azayı ihtiva eden mü.stakll 

grubu ile azaaı 1ı&li lıa.zırda ik
tidar mevkiiııde bulunan ve 

bütün meıelelerd.! ayei fikir· 

lere aahlp olmryan 1nilll 

amele fırkaaı arasında -zuhur 

etmiı olan lhtilafl&rdaa -· 
tarip .:ktadır. 

Difer taraftan M, Macdo
nald ile M. 5aoft'dea ve 'lıil· 

ha11a M. Heai:lenon arallll· 

aakl oktaf -zar ihtilafları 

matbuat eab ele i e alda'er 
baıııl ıet.mekten ·it ka 

ıfbr. Şu cih e kaylt ~ 

~ıaret etmek icap eder ki ıbil· 
küme · lliyaııetiae mitea 

olarak Tl'adünyo atlerde .bir 
takı hotnutauıı;J klar lrae et· 
mitlerdir. Bazılarına göre bu 

hotnut•uzluklar amele fırkası· 
nın önümüzdeki ıenelik umu• 

mi içtimalarında ve Tredün· 

yon kongresinde daha had bir 
ıekilde kendini gösterecektir. 

Bu teıevvü~ ve mübheml· 
yet kar911mda milli bir bükü· 
met teıiainln naaıl mlhnk6n 
olacağı anlaıılmamaktadu• 
Meiierki hakiki bir tehlike te,. 
kil edecek milli bir buhran 
zuhut" ehin. 
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1. KUŞ BAKIŞ 

Keramet 'l 
Bir gazetede okudum, bu 

nüshada da havadlıl vardır: 
Adamın biri, keramet ııöı· 

tereceğlm diye karnına taban· 
ca ııkıyor "Ye kurıunun lıleme• 
diğfnlj iapat ediyormuı: .. 

Gözleri bir fevkaladelik 
ıeyredtyormut gibi hıayretle 
bu keramet ıahiblne bakan, 
du.daklarındaıı ıalyelerl, lehimi 
~tlamıı bir tenekeden sızan 

ıu glbı çenesine inen birçok 
ufdtllerde buna parmak 111· 

rıyorlarmıı. 
Bir parabellomun bir veb· 

e'rln namlısını ııöbeğlne çevirip 
tetiğlnil çeken bu muhterem 
,;atta tabancanın o mağrur ıeal 
karıı11nda delinmlyen göbeği· 
ol meydan pelılivıanı gibi, 
11yırıp her kese gösM!rlyormuı: 

- Delinmedi itte, diye .. 
Bir gün gene bu kahra• 

ınanlığı (!) daha doğrusu ke• 
rimeli (!) yapıyormuı .• Fakat 
kurıun ıade karnını değil, 
arkıaaındakl beton duvarıda 

oyup cilmlf. 
Seyirciler, bir de bakmıı· 

lar ki, kf'ri.met ıahibi :ıat, 

yerde canst:ı: yatıyor. Meğer, 

Allah rahmet eyleain, açık· 

ııöz zat tabancamn kurıunu 

yerine balmumu koyarmıı, 
ıon 'tecrübulnde naaılsa unut• 

IDUf·•• ' 
İnkılabın aafaatalua mey· 

~an okuyan kanunları bu gibi 
para mıknatıılarınm foyasını 

meydana çıkardı. 
Hızır diye orta ya çıkan 

jllezarlık soyguncuları kalmadı. 

Yeşil baıörtülü bfiyücü koca· 
karılar göçtü. Gaipten haber 
veren kıtık sarıklı, kirli ınkal· 
)ı yobazlar, timdi, Belediye• 
nin gözilnden kaçıp dileniyor· 
lar. 

Bu keramet sabıbı de ken· 
di cezasını kendisi verdi. 

Temenni ederiz ki, latan· 
bulda da ailelerin mahremlye· 
Une kadar sokulmağa muvaf· 
fak olan yakalıklı, krllvatlı aa· 
ri bakıcılarla, düzgünlü, yap· 
ma benli sahte kahve falcıla· 
rı da kalmasın. 

Balmumu ile keramet ıa· 

tanın foyaıı meydana çıktık· 
lan sonra hoı mesele kendili· 
finden hallolur ya ... 

B ORHANETTIN ALI 

Trenlere suikast! 
Berltn, 9 (A.A) - Gruede 

ile Luckenvvalde arasında bir 
tren kazası olmudur. Maktnkt 
bir patlama işitmiı oldujunu 
beyan etmi tir. Ucunda fitil 
Lulunan 200 metre tulünde bir 
demir tel bulunmuıtur. Tahkl· 
L:ata nazaran iıln içinde bir 
.tul kast l'ardır. Lokomolif(n 
aeçmesinl müteakip hemen 
l'Ukua ıelmesi muhtemel bu· 
lunan infilük neticesinde rayın 
bir kıımı kopmuftur. 9 yaralı 
vardır, ücünün yarası ağırdır. 

Tefrika No. 6 

, 
• 

YARIN 

lz~ir işçileri . . -~] . Dehşet 1 
lzmir amelesi Halk Fırkasına kayt Bır adam çıft:!ırarak. 

d"l . b karısını balta ıle kestı 
e ı mıye aş anıyor Kaıtomonl ııazetelerindıe 

• Dün öğleye doğru Halk 1 
fırkaaı reisi Hacim Muhittin 
Bey amelenin daha mütekii.· 
ıif olarak otcrduğu Y il ıcıoğ· 
luna allmiı ve Ctimhuriyet 
Halk fırkasına intisap etmek 
htlyen muhtelif meslek ame• 
lesile görüımüttür· 

lzmlr ioçileri otuz bJnden 
fazladır. 

Hacim Muhittin B. Dolaplı 
kuyu fırka mahfelinde amele· 
nln ba7ı reialerine H. fırkasının 
esasatını izah ederken - bilha• 

sa Türk Jıçllerl için mlimklla 
olan herıeyin ve her türlü 
himayenin yapılaeafını a6yle
mlıtJr. 
• Dünden itibaren Dolap ılıu· 

yu semti ocağında kayıt mua· 

meleıine baılanmıf l'e amele
nin verdiği teklif verekalan 
kabul olunmu,tur, 
Bugünden itibarende Fırkanın 
Beyler sokağı merkezinde iz. 
mir Türk iççilerinln kaydına 
devam olunacaktır. 

Surye' deki hafriyatta pek mühim ve 
asarı atika keşfi yatı! • 

zengın 

Parls, 9 (A.A.) - Louvre 
müzeıl asarı atika hı,yetl Sur· 
ye'den avdet etmlı ve tlmall 
Surye'de Raa-Shawara'da ya· 
pılan taharrlyat eına11nda me• 
ydana çıkarılan bir takım mü· 
him ıeyler getirmlftlr. Ayni 
heyet evvelce 1930 ıeneıinde 
mllAttan 14 asır evveline alt 
kral mezarlan, mahrut ıeklin· 
de üıtlerl yazılı levhacıklardan 
mürekkep bir kütüphane bul· 
mut Ye bu kütüphane birçok 
meçhul liaanları ve btlhaua 
malüm olan ea eıki alfabe'yl 
meydana çıkarmıt idi. Halle· 
dilen metbaler, Yunanlı müelli· 

Aerin rivayetlerinde bazı vakayll 
füphell bir mahiyette bulunan 

Fenikelilerin tarihini ten· 

vire medar olmuıtur. Heyet 
bu sene, kütüphanenin müte• 
baki kıımını meydana çıkar• 

mııtır. Bu kfıımda yine F•· 
nike tarihine ait yazılarla , 
luğat kitapları ve silaberler 
vardır. Ayni zamanda mabu· 
de Aıtarteye alt gayet !oy· 
metli altın ve gümiif tezyl· 
nat ve milattan 14 sene 
evveline alt zarif bir tuvalet 
takımı, yüzlerce vazolar, ufak 
ıtıeler, ptımıı topraktan, ıu 

mermerinden veya fil diıindeıı 
fdüzgün kutular bulunmuıtur. 

Bu mühim keıfiyat hak· 
kında heyet teırinlevvelde 
Parls kitabeler akademisine 
mufassal malumat verilecek· 
tir. 

Diş tabipleri bugünkü idare heyetlerini 
istemiyor, yeniden intihap yapacaklar! 
Dit tabipleri cemiyeti bu• 

günlerde fevkalade bir içtima 
aktederek senelik faal yeti 
tetkik edecek ve yeni idare 
heyetini seçecektir • lçtımaın _ 

k hararetli cılacajfı ıı.nlııl· 

maktadır. 

Arzulardan bir kısmı balı 
hazırdaki heyet.in takip ettiği 

hatlı harekeli doğru bulma· 

makt ve bundan sonra ilmi 
aahalarda faaliyet göıterme· 

s,inl istemektedır. 

İzmirde mevkuf komünistler askeri 
mahkemeye verildiler 

lzmirde Komünhtlikten 
maznun olanlar hakkında üçün· 
cü müıtı.ntik Hüıamettin Bey 
tarafıodan yapılmakta olan 
tahkikat bitmiı ve kararı ve· 
rilmiştir. 

Bu karara göre komünlıt 
maznunu bulunan Cazim, Nuı· 
ret, Şilkrü, Rağıp Aziz. Sala· 
mon, Kerim ve Tevekkül nam· 

Ekmek narhı 
Ekmek 10 para indi 

Belediye iktı.at müdürlü· 
ğünde ekmek nar hının teapftlle 
mcıgul olan koml&yruı dün 
ekmek ve francala narhını 
tespit etmittlr. Ekmek 10 para 
lndirilmlt 8 kuruı olmuı fnuı· 
cala flah ipka edilmtıtir. 

Mezarlklar talimatnamesi 
Yeni hazırlanan mezarlık· 

lar talimatnamesi henüz şeh· 
rlmlze tebliğ edilmemiştir. 

larındaki ıahtılar tara[ıncl.an 

atılan beyannamelerin mahi· 
yeti ağır &örülmüı ve bu şa • 
hısların aıöiyeti cihetile Aıke
ri mahkemede muhakemeleri· 
Din lcu.ıı ka rarlafhrılmı tır. 

Enaki tahkiklye ve maz· 
nunlar dün M-ııahkem mev· 
ki kumandanlığına teslim edil· 
miff.ir. • 

Dünkü sıcak 
Dün derecei hararet 

30 a fırladı 
Kandilli Rasat merkezin. 

den verilen malumata naza· 

ran dün azami derece! hara· 

ret 30, argari ise 20 olmuı· 

tur. 

&gün hava açık olacak ve 

rüzgar poyrazd n esecektir. 

• 

okunduğuna göre K.aıtomonl 
Uzun aokak mahallesinde çok 
feci bir cinayet olmuıtur. 

Uzun sokaklı Mehmet ata 
gece oğlunu evlendiriyordu. 
Kardeıinin düğünü münaaebe-
tıle yapılan eğlence bitinceye 
kadar orada bulunan SG!ey· 
man dal'etltler gidince odaama 
çektlmiı ve sabaha i<arıı uya· 
nınca, au ıaıtmakta olan ka· 
nıına ne yaptıfını eormu 
ve " •u ıııtıyorum • cevabını 

alınca utırla :ı:avalhya hücum 
etmiftir. 

Satırı iki üç defa koluna 
vurduktan sonra boğazmada 

indirerek boıınunu keamtı, hl· 
çare kadın llldığı mülhit ya
ralardan derhal vefat etmtıUr. 
Süleyman bu cinayetten ıonra 
aatırı kendi baıına vurmuı 
ve ağır surette yaralanmıftır. 

Bu cinayetin ltir cinneti mu· 
vak1,ate olduiu iddia olun· 
makta ve tahkikat yapılmak· 
tadır. 

Katil Süleyman ile karı11 
henüz yirmi yaıını teçavüz 
etmemlılerdlr. Zavallı kadını• 
hamile oldvğu da anlaıılmııtır. 

Piyango 
Tayyare piyangosu 

bugün çekiliyor 
On birinci tertip Tayyare 

piyanııosunun birinci lketideıl 
bugün öğleden aoııra Darül· 
fünun konferans salonunda 
çekilecektir. 

Teftiş heyeti reisi 
lzmitte 

lzmlt muhabirimiz bildiri· 
yor: Bundan 25 ııün evl'el Ko· 
caeli vilayetine teftit için ge• 
len heyeti teftıılye relal Hüıe· 
yln Hüsnü B. vilayet ve bazı 
devair teftiıinl ikmal etmiı, 
evvelki gilnden ,itibaren iskan 
itlerini teftlte baılamııtır. 

A iman başvekili pa· 
panın nezdinde 
Roma, 9 (A.A) - M. Brü· 

11ing refakatinde apalık nez. 
dindeki Alman ıefareti mü• 
teıarı bulunduğu halde dün 
aaat 18 de Kardinal Paçelliyt 
ziyaret etmlıtir. Mumaileyh 
bundan sonra Papa tarafından 
Papalık makamının huausi 
kütüphanesi aalonunda kabul 
edllmfltlr. Mülakat 30 dakika 
devam etmııtir. 

Papa bundan sonra evvelce 
Kardinal paçelli tarafından 
kabul cdllmiı olan M. 
Gurttuıyü kabul etmlfllr. 

Bundan ıonra Al n •a· 
zırları aefarethanede Kardi· 
nal Paçelliyi kabul etmiıtir. 
Sefir, st!farethanede husuıi 
bir ziyafet vermiı vu bunda 
Kardinal Paçelll, M. Bl:ı:ardo 
Monsenyör Antonlo ilah .. ha· 
zır bulunmuşlardır. Bundan 
baoka M. Brüning Ye Gurti· 
uı'uu refakatinde bulunan za• 
vat tle aefaret erkanı bulun· 
muştur. 

Çekti. Doktor,. mırıldandı: 

1 KIRIK KALPLER 1 
- Şöför, dedi, eve... Ve 

çabuk ... 
Yirmi dakika ıonra rüzgar 

gibi evinin merdivenlerini çı· 
kıyordu. 

Her halde bir ,eyler oldu. 
Güzide, ya tramvay veyahut 
otomebilde ezildi. 

Haıun Efendi, lı.oı telefo· 
na.. Öteye beriye sor ! 

ihtiyar hizı:netçl )'erinden hayır, bu, olamazdı... Belki 
kendini ihmal edip hastaya 
gittiği için darılmıı ve ıon da· 
klkada fıkı ini de41ttlrerek ti• 
yatrora gelmemlı, evde kal· 
mıftı. ruet, herhalde böyle olaa 
gerekti. · 

Güzide, ona bir den ver· 
nıek, ihmalclliğinden dolayı 
intikam almak iatemiıti. 

Nihat Cemil, bu küçük ya• 
ramazlığı kendi kendine af· 
federek: 

Keadlılnl ihmal ediyorum 
diye bana darılmıı olduğu ber 
bellt... Halda da yar.. Diyor· 
du. Ain-, insan bir Yazlfe• 
J• itaat ettljinl ve aıkının Y• 
le -.cburlyetlerle al.ikası ol· 
la.dıjıaı anlamıyor ki ••• 

lıtt' bütüıı kadınlar böyle ... 

Yazan: Hüseyin Zeki 
lıın aslını, esasını düıünüp 
anlamadan her ıeyden alınır· 
lar.. Atkı, onu, buna karıı 
hakaız ve bir azda hain ya· 
pıyor .• 

Alkıı sadaları yükselıyordu; 
bu esnada perde kapandı. 

Doktor, tiddetle locadan 
fırladı. Güzide ile Hikmetin 
bir kazaya ufradıklarından, 
artık, iyice ıilpheleoiyordu. 
Y okıa mub.akkak bir taraftan 
haber alacaktı. Acaba nereye 
8ÖlÜrtnüılerdi? haıtaneye mi, 
evlerine mi? ... 

Ah! Ne olursa ola t· 
lika Ye çarçabuk ht r a ma· 
lıy4ı. 

Oto111ob!ll. ıpıda bekli
yordu.~ 

Haıım efendi, efendisinin 
sokağa çıktığı zamanlar, ge• 
!inceye kadar bekleDHık ade· 
ti)'dl. Şimdi, gene eline bir 
gazete almıı, onu bekli)'ordu. 

Nihat Cemil, gayri tabii 
bir ııeale: 

- Güzide ... dedi. Güzide 
nerede? 

Hatim Efendi, olduğu yer· 
de sıçradı: 

- Güzide Hanım Darül· 
bedayi' e gitti ... Biliyorsunuz ya! 

- Şimdi oradan reliyoruın 
yok.. 

tu .. 

İmkan haricinde, Beyim! 
Locada klmaecilder yok· 

Haıım Efendi. üç muhtelif 
perdedea: 

Oh, oh, olJ 

kımıldamadı: 
- Beyhude, Beylm. 
- NAaıl beyhude? 
- Haydi diyelim ki, bir 

kazanın kurbanı oldu; ~z de 
biliyorıu9uz ki, vak'ada bulu· 
lunan poliı, felaketzedeyi &aer· 
keze tötürür, komiler rapor 
tanzim edip hastaneye ııönde· 
rir, hastanede lee naaıl olıa 
Hanımı tanırlar. B ze halter 
verirlerdi: 

Doktor haykırdı; 
- Ya bir kelime bile ıöy· 

lemeden öldülerae ? 
- İmki..oı yok ! Herhan· 

gl bir kazada birdenbire 
ölen klmıeyi ıı:ördüm, ne de 

Sahife 3 

Bir şeyhi 
, 

erameti! 
şeyh 
gitti 

Urfada sahte 
kerame ine 

bir 
kur.ban 

Urfada gülünç ve ayni 
zamanda feci bir hadlte l· 
muıtar. Hadise hakkında ıu 

malümat eelnıifUt: 
Urfada tehlik taılıyan 

Mehmet na111mda bir zat l'ar· 
dır. 

Bu ukala adam; ara ııra 

kendini keramet göıterecek 

derecede~(!) yükseltmektedir. 
Bu adam, bir iki gün evvel. 

- Keramet ,göllereceği.111! 
Diyerek eline bir tabanca 

almıt ve ıu sözleri söylemlotlr: 
- Görüyorsunuz ya, taban· 

ca doludur. Kendime ateı ede· 

1 

ceıilm. Fakat kurıun vüaıdu· 
ma ıaplaDDU7aoaktu. 

Mehmet bunu müteakip ta• 
baacayı karaıaa eıkmııtır. 

amlıdaa çıkan kurıun ıeyh 
(!) Mdımed.ln k.arnıaı delmit 

e arka-dan çı.kmıfbr. Şayh 
bozuntuau bir kaç ulAka .OD• 

ra ölmiittür. 
Meğer bu adam, ba •ecrü· 

beyi her zaman yepar, fakat 

kurıun yerine balmvmu kor• 

muı, bu defa he balmumu llo 

kurıunun mubadeleahıl uaııt· 

muı bü suretle can yer ·1. 

Seyyahlar gelip gidi yor, hiç birinin 
Şehirde kaldığı yok! 

Bugün aaat on da Löit ı 
tlryeıtlno acentesinin Merana 
vapuru 60 kadar Çekoali.vak· 
yalı ıeyyahı ham:\ olal'ak Ka· 
radenizden limanımıza geliyor. 

Seyyahlar akıama kadar 
lstanbulu ııezecekler ve saat 20 
buçukta aynı vaprla hareket 
edckler. V apu azimet lıkele· 
leri olan Dedeağaç, Kavala, 
Seli.aik ve Pire limanlarına 

oğrayarak Triyeıteye gidecektir. 
Ayni kumpanyaya mensup 

Dalmaçy~ vapuru da 50 Al· 
man ıeyyahile limantmıza ge· 
liyor. Kafile bir g ~ce latan• 
bulda kalacak ve yarın sabah 

hareketle azimet lıkelelerl 

Burgu ve Köstence olmak 
üzere Ôdeıaya gidecektir. 

Amerlkılı seyehlır 
Yunan acentesine menaup 

Byron vapuru Perıembe aaba· 
hı limanımıza ııeliyor. 

Vapurun lçeralnde çoğu 

Amerikalı olmak üzere 80 
klılllk bir aeyah kafilen "ar
dır. Mezkikr vapur bir gün 
limanlmızda kaldıktan sonra 
Cuma gQnQ ıaat 11 de iıareket 
edecek ve avdette Pire ve 
New·York limanlarına uğra· 
yacaktır. 

Bar v~ gazinolardaki mu ikitinaslar ehli· 
yetnamelerini nereden alacaklar? 

Zabıta Belediye nizamna· aali.biyet aneseleıi11de11 dolaJI 
aıefialn aıaddel aıahıusası mu hu kararın tatblkine imkan 
clblace lokantalar, gazino ve aörememekte olduğundan 
buna mümaıil yerlerde çalııan mezkür maddeyi tadi etmlı· 
muılklılnaalar eYvela Güzel tir. Binaenaleyh ınuıikiılnaa• 
San'atlar Birllfinden ehliyeti· lar, fimabaat kendi cemiyet· 
i pat edebilecek bir ehliyetname !erine Jı:aydedlleodı: Ye ehil-
almak mecburiyetindedirler. yetnamelerlnl oradan al&cak· 

Halbuki Belediye, ademi !ardır. ... . ........................................................... . 
Lehistan Sovyetlerin teslihatı hakkında 

verdiği notada ne diyor? 
Varoova, 9(A.A.) - slyaai 

muhafil, llehistan tarafından 
Sovyetlerin teıllhatına müte· 
aUik olarak cemiyeti akvama 
verilmlt ve bu.ı ecnebi mat· 
buat tarafından yanlı~ bir ıe· 
kilde tefsir edillmi~ olan nota 
hakkında izahat vermektedir. 

Lehistan, tahdidi teslihat 
konferansı mesaisinin müsait 

ıerait altında cereyanını arzu 
etmekte oldutundan, teılihatın 

adyethae mütc>allik lotihbarat 
bu ulünde cemiyeti aluııiam 

vazaaı olan d~vletler Jle Sovy;;t 

Ru ya arıuınd •-vcul müsavat 
ıızlığa ıali.hiyaltar met.afi, n na
zarıdikkatinl celbetmek i lemitllr 

Filvnkı cemiyeti akvama dr.hil 
devletler kendı teslihatları hak 
kında cemiyete malumat ver· 

ektedirler. Lehistan, tes!Jbatı 
hakkında 15 eylülde cemi;-et 

itiltiaı. Hayır, hayır, buna 
inanmayınız . Hem bu kadar 
teli.ta ne lüz m var ? 

- Ne lüzum mu var? De· 
limlsin, nesin sende ... Hem ka· 
rımın bu zamana kadar nerede 
olduğunu bilmlyeylm, hem de 
teli.ı etmlyey;m ha 7 Herhalde 
bir kaza oldu. 

- Kim bilir belki de ıu 
anda tiyatroda dar. 

- Niçin tU anda. 'llladem· 
ki r az evnl 'J k.l 7 

- Belki bastanm yanında 
ka!arak ıecikec.eği11izf 11eyahut 
ameliyat lii.zııa geldlıilni dü· 
ıünmüttür? Bu, ilk defa vaki 
deitl ki .. Kaç defa bi>yle oldu? 

Nihat Cemil, ıakinleıerek: 
- Doiirui dedi. 
- Fakat, her vakit, Ha· 

nımefendlyl ılz götürilrdünüz. 
- Ne demek istiyorsun? 
- Hım... Demek lttlyo• 

ru.m ki ... yatai... ı' ele nazik! 
Hikmet Beye iti d ız var 
mı? 

ı 
akvama verec~I raporu !ha· 
vrlamakta oldu n ci etle, bu 
husus kendisi için bilhaeııa e
he111mlyeU haizdir. 

LehlAtan' ın bu te,ebbiisü
nünün esaslı gayesi ıarktald 
komıusuna dostane bir müra• 
caat ve cemiyeti akvam azası 
ola·n devletler için müsavi ıe
ra:ıt ihdasıdır. .... 
Amerikalı tayyareci 

döndü 
Oslo, 9 {A.A.) - Amerl· 

ka:1ı tayyareci Cramer Norveç 
aahillerlnde a~,e i fırtınalar 
hüküm sürmekte olduğundan 
Lcrvick "Shetland. e dön
müıtür. 

Akron balonu 
Nev·Yark 9 (A. A.) - Ledl 

Hoover i!ün bir kalabalık hu· 
zorunda Akron balonunun 
uçurtulma merasimine rıyaaet 

miıtir. 

itimat m•? yine anlema-
dam ! 

u çocuktıı.ıı ruhu111 
hoılanmadı da ... çok güzel bir 
delikanlı... Tıbba ç lı,- bir 
talebenin bu kadar sürü:ımul 
derslerinden kaçıp ati da, 
ötede beride dolı.§ma11 muva· 
fık defildir. 

ıhat Cemil. aabınızluıa· 

rak omuzl rmı kaldır 
- Bu uydur.duğao 'tt' aı 

eye eyi aanki? 
Hem, haet'iıl hal ve tanu 
iJe Güzide:sıin r•>·hube .. a. 
sıııda ne .-ıünuebct v ? 

- Ne lJIÜnascbet ı ar 
oe rnünaaebet mi va!? t,&e ... 
apaçık ... 

- 0, ıf'aia için öyle! Be
nim için öyle dejil .. 

Haydi, ulat bak lı , .ne 
diyorsıs? 

- Anlatayım amaa, bu 
kolay bir ~ ğr! 

(ilellf ( .rıaN 

• 



;,,ahife 4 

Bir Viyanalı ihtida etti! 
Adanada 

oldu, 
bir Viyanalı müslüman 
bir kızla evleniyor 

Atlan Viyanalı ve 28 yaş· l biiyetlne girmek içiıı tabiiyet 
!atında olup Adanada makine kanunda muayyen olan müd· 
mühendisliği yapmakta olan deti Türkiyede geçirmek ıart 
[M. Leo Brusl i] ihtida etmek olduğu beyan edilmiıtır. 
için müracaat etmiı ve müs· Fakat müslüman olup la-
lüman olduktan ıonra ismi Hü· mide Hüseyin Kimuran tes· 
ıeyln ki.muran tesmiye edil· ınlye edildikten ıonra artık 
miıtir. meıel~ kalmamıı ve muma· 

Mumaileyhin geçenlerde bir ileyhin tahriri müsakkafat 
Türk kızı ile evlenmek latedlğl azaaından Süleyman Şevket 
halde Türk tab ı lyetınde bulun· Beyin kerimesi Şefika ha· 
mama11 buna mani olduğu nımla namzetlik merasimi 
ltidilmlt olup hatta Türk ta· icra kılınmııtır. . ~ · ~ ~ 

lzmirde gene bir otomobil kazası 
oldu, yaralılar var! 

lzmlrde Reıadlye Urla cad· bir çıtı arasından ıöıeye ve 68 
deıl üzerinde bir kaza olmuı numaralı otomobilin önüne 
ve bir otomobil ıür'atle gelir· çıkıvermlıtır. Yük ar basını 
ken hendejie yuvarlanmııtır. birdenbire önündt! gören ıo· 

Bu hadisede üç kiti yaralanmıı· (ör Ahmet ef. büyük bir ıo· 
tır. Hadiıenln ıekll ıudur: ğuk kanlılıkla ıajia doğru 

lzmlr beledlyeıinde mukay· direkılyon kırmak ıuretıyle 
yet 68 numaralı otomobil ıoför otomobilini arabaya çarptır· 

Ahmet efendinin ldareılnde maktan kurtarmıt ve fakat 
akıam Qzerl fzmıre gelmek hendeğe yuvarlanmaaına ma· 
üzere İnclraltından yola çık· ol olamamııtır. 
mııtır. Otomobilin içinde bulunan 

Otomobil yağ hanelerin önü· dört kitiden ıoförle beraber 
ne yllklaıtığı vakit ıaatte 60 Qç kiti ağır ve hafif ıurette 
kilometre ıür' at üzerinde git· yaralanmıılardır. 
mekte idi. Tam bu eınada Bal· Otomobılin tekerlekleri ve 
çova zürra arabalarından biri karaaörü parçalanmııtır. 

ı:;ı tll ;ı:ı 

Altın sepeti! Fare orduları! 
Açık göz sarrafın altın Kırklar elinde fareler 

sepeti üçmuş. evlere hücuma başladı 
Bergamlı olup berayi tlca· Kırklarelinln Demirce Ha· 

ret lzmlre gelen sarraf muıe· ili köyünde tarla farelerin müı· 
'f'i Mayer Efendi beheri beıer tevli blr ıekll aldığı farelerin 
liralık yliz adet evrakı nakdi· mezruııtı mahvettikten ıon· 
J'e ile 3 adat Albn beıt bir ra evlerede hücum ettikleri ve 
yerde 14 çift ceyrek Altın kil· Kadıköy, Ahmetçe, Yondulan 
pe ve bir ıümüt tabakayı 

köyünde ehemmiyetli zararlar 
lıir bez parça11na ıararak ek· 
mek sepetinin içine koymuı ve yaptıkları anlaıılmııtır. 
Berıramaya avdet etmak üzere Pınahtaar ve Lüleburgaz 
Arap hanında ıoför Talltın havaliılnde mücadele teıkllatı 

kamyonetine binmlıtir. ikmal edilmltllr. 
Kamyonet hareketten ıonra Bu ha valideki mücadele 

"'-utar karkolu ~ı .. arnda Sadık .,.. ' • faaliyetine Edirne ziraat mek· 
beyin majiazaanda tevekkuf tehi müdürü Ômer Hilmi 8. 

edince Mayer efendi bir it zım· 
aında otomobilden lnmtıtır. Bu memur edllmlıtır. 
arada otomobilde bulunan açık Haber verildilJlne göre mez· 
söz yolculardan birili bu fır· kür ha valideki fare tahribatı 
lllh kaçırmamıı ve Mayer umumi ıekllde olmayıp mevzii 
efndlnln ıepetlnl yakaladıfı olmakla beraber her köyde 
ılbl firar etmlıtır. Mayr efen· 0/

0 
70 80 ve hatta yüzde yüz 

dl keyfiyeti zabıtaya haber fare iatlll11na uğrayan umumi 
vermlıtır. Zabıta firari ıankı tarlalar vanada zarar umumi 
taharri etmektedir. değildir. 

Edirnede hararet 37 ! 
bu aene yaz mevılml ya

lıılı ıreçmekle beraber diğer 
•nelerden farkıız ve hatta 
claba ı•ddetll ııcaklar olmuı· 

...................................................... _. 
tur. Bir kaç gün evveline ka

dar tehrlmlzde hararet dere· 

ceılnin 36 • 37 ye yükıeldiğl 

ırörülmüıtur. 

ENVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
._ ______ Hıtırıtını yazan: ./ .L ______ _. 
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Bütün Almanya, Nitsche nin cesedi üze
rinden bilafütur yürüyorlar, cihangir Al
manya mef küresini bitmiyor gibi gidiyordu 

Halk, hükümdar fenalığı 
ıun mahiyetini anlamııtı. Ne 
Pre kl itilaf matbuatının ha· 
karetamlz neırlyatından mü· 
leılrdı. Fakat, ıulh müzake
tatının her ıeyl temlzliyecefi 
Vllınn prenılplerlne müstenit 
1ılr ıulhun yapılacağı hakkın· 
4la umumi bir kanaat vardı. 

Bunun için, Almanyanın 
.-ılhçu görünmesi lıtenlyor, 
Jenl bir fikrinin yaıamamuı 
için her türlü tedbirler almı· 
)'ordu. 

Münib aokaklarında ıoıya· 
Jiıt nllma ylıleri seyrederken 

J 

içimden: 
- Alman ordusu değil, bir 

Alman fikri öldü! diyordum. 
Hiç ıüphe yoktu. Batün 

Almanya, Nltıcbe nln ceıedi 
üzerinden geçiyordu. 

Fevkalbeıer lnıan • Über· 
menıch, bu kadar feci bir 
akıbete duçar olmak lçln ml 
halk edllmlıtl? Ceneral Ber 
nardl, Alman cihanglrllğlnl 

kurarken bu kadar boı fikir· 
ler mi ortaya atmııtı? 

Bu ıualler. benim ıfbi Al· 
man fikriyatını bilenlerin ce· 

YARIN 11 Ağustos 
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J Poliste: 

Gene zehir! 
De~izl~rde ~ --- , ---- f --iktisadi Panoroma 1 

1,5 mj~yon Edirne ihracatımız 
-~ -

Biri köp~klere atılan 
zehiri yemiş 

Tophanede Boınak:ıçi ıoka· 
ğında 11 numaralı hanede O· 

turan Abdurrühaman Efendi· 
nln nezdinde mııaflr buluan 
GlritlJ 30 yaılarında Hüseyin 
oğlu Oıman ajia dün, köpek· 
!eri öldürmeğe mahıuı bir parça 
yemlı zehirli ıekerl ıokakta 
bularak zehlrlenmlııe de Beyoğ
Iğ haaaneılne yatırılarak kur. 
tarılmııtır. 

Yıkalanmıt 
Polis 2 inci ıübe müdürl· 

yeti memurları dün, Be~oğ· 
!unda bir tramvay lçerlılnde 
açık kart poıtal ıatan bir 
kadın yakalanmlıtır. 

Dövmüş! 
Takılmde aakız ağacında 

oturan Mehmet Ali Efendi 
zevceıl Anaıtaayayı dövmüı, 
hakkında tahkikata baılan· 
mııtır. 

Müsebbıp 
Kaaımpaıada arabacı Ha· 

aan karmnı dövmüı, üç aylık 
ç.xuğunu düıürmeılne ıebep 
olmuıtur. 

A,ırırken yakalanmıt 
Beyazıt cami bağçesinde 

yatmakta olan Erzurumlu 11-
mallin cebinden dün, Muzaffar 
lıminde birlıl ıaatı lle lkl li• 
raıını çalarken yakalanmııtlr. 

DükkAnı ıoyamayınoa .• 
Evvelki gece Ahmet, Meh· 

met ve Kadri isminde üç kltl 
Beyaııtıa Çadırcılarda 76 nu
maralı düklranın kilidini kur
calamağa baılamııtır. 

Bu aırada bekcl Haıan 

af" bunları görmüf, yakalamak 
için üzerlerlne hücum etmlıttr. 

Şerirler Hasan atayı tut· 
mut. belinden tabancaıını ala· 
rak kaçmk iatemiılerdir. O 
ara pollıler görmüı, ~bu üç ıe
rlrl yakalamıı, ,Haaan ağanın 
tabanca1ınıda almııtır. 

Zehirlenenlerden birisi a§ır! 
Pangaltıda Ergenekon cad· 

desinde oturan Mehmet Efen· 
dl ve ailesinin zehlrlendıdini 
dünkü nibhamızda yazmııtık. 

Bulgar hastahanesinden 
aldığımız malQmata nazaran 
Sezal Efendı ile yengeıl 

Lütfiye H. halen ağır, diğer· 
lerlnlnde lyileımekte olduğu 
anlaıılmııtır. 

Kanları alınmııtır. Tahlil 
edilecek, neticede meıelenln 
mahiyeti anlatılacaktır. 

Tasarruf cemiyeti 
Yerleşecek oda istedi 

Milli iktisat ve 'aaarruf ce• 
mlyetl Sanaıaryan hanında bir 
oda tahslıl için vilayete müra· 
caat etmlılerdir. 

Vilayet, bu müracaatı tel· 
kik etmektedir. 

vııps17. ' •, r le l arı İlusion· 
lar mı olmuıtu? 

Ortada hiç bir ıey kalma· 
mııtı. Almanyayı idare eden 
mantık iflas etmlı, yerine ye-
t.o.~l . i u~ 

herkes gibi bizde bu fikirsizliğe 
karıımıı. batı boı bir ıel gibi 
akan Alman cemiyetinin içine 
alrmlıtık. Münib oturulacak 
bir yer değildi. Fakat, bana 
öyle geliyordu ki, Münich glbl 
diğer Alman ıehlrlerl de baıka 
bir halde değildi. 

Fena halde 11kılıyorduk. 

Enver: 
- Her halde, (Berlln böyle 

değildir! Diyordu· derhal Ber· 
llne gitmemizi lıtiyordu. 

Ôyle yaptık, 

Altın deniz altından 
çıkarılıyor 

Londra, 9 ( A.A ) - Lon· 
donderry'den People'ya bildi· 
rlldiğlne göre büyük harp 
eınaaında batmıı olan Lauren· 
tie vapurunun enkazından 
mezkür geml içinde bulunan 
bir milyon altın lirayı çıkar· 
mağa çalııan dalgıçlar itlerine 
devam etmektedirler. Evvelce 
bu huıuı için baılamıı olan 
meıal, 5 milyon lira ıarfedll· 
dikten ıonra yedi ıene evvel 
terkedllmlt idi. 

"Batan vapurun 
Saint Nazare,9(A.A.)-Salnt 

Phllbert'ln ön ıalonunda artık 
naaı kalmamıı olduğundan 

tahliılyeciler içindeki çamur ve 
kumu tulumbalarla çıkrmağa 
baılamıılardır. Geminin baı 
tarafında tayfala mahıuı ka· 
maranın üzerinde büyük bir 
delik açılmıı ve bu kamaradan 
4 ceıet çıkarılmııtır. Kıç tarafta 
ki kamaradaki Lüll yatakta 
blr kadın ile bir erkek uzanmıı 
halde bulunmuılardır. Artık 
kaptan, çarkçı ve biletçinin ka· 
maraaından baıka taharrlyat 
yapılacak yer kalmamııtır. 

Kıç taraftaki tayfa kama• 
ra11nd;ın içinde naaı bulundu
ğuna delalet eden plı bir koku 
ln,lıar etmektedir. Dün altı 
naaı çıkarılarak tabutlara ko· 
nulmuıtur. Bunlardan yalnız 
üçünün hüviyeti tayin edile· 
bilmlıtlr. Bugün tekrar çalı· 
ıılacaktır. Met zemanında va· 
puruıı yüzdürüleceğl ümit olu· 
nuyor. 

Engaz ırasında 

Salnt•Nazalre, 9 (A.A.) -
Salnt • Phillber gemlılnln te• 
mizlenmeıln11 a lt ameliyata 
devam olunmaktadır. Enkaz 
arasında yeniden dört ceıet 

bulunmuıtur. Şimdiye kadar 
ıemlnln içinde bulunan ve 
meydana çıkarılan ceıetler 
31 ı bulmuıtur. 

Tepebaşı oinayetinin muha· 
kameıi bitti 

Bundan bir müddet evvel 
Tepebaıında Kallonl ınkağında 
bir cinayet olmuı ve Galatalı 
Emrullah isminde blrl Balatlı 
Tahıin tarafından öldürül· 
müıtü. Bu cinayet davası dün 
birinci ceza mahkemeılnde 
bltmlı ve katilin müdafeası 

yapılmııtır. Mahkeme; kara· 
nn 26 ağuıtoıta tebliğ edile· 
ceğlnl blldirmlıtlr. 

Hankeou'da bir hastane 
yıkıldı 400 kişi öldü! 

Hankeou, 9 (A.A.) - Son 
feyezanlar dolayislle yerliler 
mahalleaindeki birlik miıyoner· 
!erine alt haıtane yıkılmııtır. 

~oo k ,ı telef olmutt u· 

müe11eıat Mecliıi hakkındakil 
marda içtima · edecek 
makaleleri okuyordu. 

Bılhaua, Kantekynin ma· 
kaleleri üzerinde münakafalar 
oluyordu. 

Dikkat ediyordum! Hiç 
klmıe eski devri münakaıa et· 
mlyordu. Fakat Alman devlet 
adamlarının harp mücrimleri 
gibi telakki edilmelerine ta· 
hammül edemiyorlar. 

ltılaf matbuatının bu ıekil
dekl neırlyatını lanetle karı· 
tık bir nefret gösteriyordu. 

Berlln trenine bindik. Bü· 
tün kompartımanlar zabitler, 
aıkerlerle dolu idl.Herkeı, gaze· 
telere dalmıf, Alman cümhurl· 
yeti, Kayserin kararı Vay· 

Almanyayı bu hale getiren 
bir meı'ul varmıydı? Henüz 

böyle bir fikir yoktu. Hatta 
matbuatta bile böyle neırlyat 
ıörülmiyordu. Naaıl ol tun ki, 

Almanyayı kayser ve onun 
etrafındaki adamlar idare et
memiılerdl. Belki, Nitıche nin 

(Deııamı ııar) 

930 da Edirneden en çok çavdar 
ve arpa ihraç edilmiştir. 

930 Senesi zarfında Edlr· Cinai Klloıu Llraaı 

ne ıehrinden latanbula ve ha· Kemik 62890 1555 
rlç memleketlere yapılan ih· Kepek 579300 9230 
racata alt lıtatlıtik tudur: Y aı yemlı 30760 8500 
Cinai kiloıu Ltraaı Nor 1292 2590 
Koza kuru 23148 57889 Yumurta 605 sandık 2850 
Afyon 1870 29550 Tütün 80233 42043 
Arpa 1251588 Yapak 216769 142480 
Ot aaman 240000 550 Muhtelif 142480 
Bufday 35800 1770 Mısıra ihracatımız da 
Balık 35494 7099 düştü f 
Peynir 38568 231236 Son üç ay zarfında memle-
Krema 1850 30000 ketimizden M111ra 1,160,598 
Çavdı.r 2313410 86206 Türk liralık ihracat yapılmır 
Mıaır 396300 18003 tır. Geçen senenin ayni ayla· 
Ham deri 90370 62043 rında Mıaıra yaptığımız lhra· 
Süpürge 339019 62054 cat 2,031,638 lira kıymetinde 
Kaıer 7828 7828 idi. Bu ihracat nokıanlığına 
Kavurm~ 13890 23890 sebep, Mıaırın geçirmekte ol· 
Kuı yeml 214550 31710 duğu ıktıaadi buhrandır. İkinci 
Konıerva 2178 12534 derecede, Mıaır ııümrük tarife· 
Koyun 20277 75591 ılnln yükaelmeıl de buna ıe· 
inek 155002 159290 hep olmuıtur. ........................................................ _.._ ........................................ _._ 

Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-32-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci aayfadan dcııam) 
baıka yerde ve çok baıka 
ıabeplerde aramak lazımdır. 

1 
evvel bu kadar kuvvetli bir 
vaziyete istinat ve cihan lk· 

1 

tııadiyatını tedvir eden Av· 
rupa ıktııadlyatı umumi harpten Arkadııılar; bu buhrana 

anlaıılan fabrikası olmaaı mü· 
naıebetıle bununla fazla meı. 
ııul olmak zamanını bulamı· 
yan veya lıtemlyen Belçikalı 
(Hayllman) ilminde bir ıana· 
ylcl tarafından ancak temas 
edilebllmııur. 

Mumaileyh Avrupa buhra· 
11ı için en eıaılı ıebep olmak 
üzere ıu fikri ıerdetmlıtlr: 

Umumi harpten evvel 300 
milyon müterakki Avrupa halkı 
fenln terakklııle ellerine ge· 
çirdiklerl endöstriyel bir ida· 
re ve tnkilaplar orada çok 
daha evvel baılamak müna· 
ıebetile blr a11r bu kadar za· 
mandanberi tekasüf ettirdikle 
ri kuvvetli ıermaye ve ıanayi 
ve kültürleri ıayeıinde bir 
milyar beıyüz bin milyonluk 
halkın mutaıarrıfı ve doğru· 
dan doğruya bu halkı lıllımar 
eden iktisadi blrıebeke idi ve 
bunun esaai. müstemleke dev· 
rlnden baırar. 

Avrupa, Aıya, Afrikayı, 
Okyvnoıyayı hatta kısmen 
Amerlkyı umumi harpten ev." 
vel sanayı lle, parası ile lıtlı· 
mar eden ve o suretle cihan ik· 
tlıadlyatındakl manzumeılnln 
revtıtni, ahengini tanzim eden 
bir mahiyette ici,Umumtiharpten 
ıonra bugün Avrupa değil, 
Aıyayl Afrikayı, Okyanunya· 
yı hatta bizzat kendi Avrupa· 
aını bile paraaı ile, sanayii ile 
idare edemiyecak bir vaziyete 
düımüıtür. 

Bugün Avrupanın yegane 
efendlıl ve yegane müıteımlrl 
Amerikadır. Amerika Avrupa 
harbine girmek için çok güzel 
tetkikler yapmıı, vaziyeti çok 
eyl anlamıı ve nihayet harbin 
hangi ıekilde ve ne ıuretle 

kazanılacağını tetkik ettikten 
sonra harbe glrmiıttr ve bu 
suretle A vrupanın bütün lkti· 
sat menbalarını, çalııma tarz· 
!arını tamamile kendisine mal 
etmlıtir. 

Bir Avrupa filozofu ıon neı· 
reltlğl bir makalede budan bah
ıederken(Biz Amerikayı kendi 
hayali düaturlarmızla beıeri· 
yet serbeıtiıi, beıeriyet hürri
yeti için bizim yanımızda ta· 
raf almıı zannediyorduk, ne 
kadar aldanmııız) diyor. 

Arkadaılar;umumi harpten 

ıonra milletlerin intibah tarihi 
esaılı ve velveledar bir tarzda 
baıladıktan ıonra en zaif ve 
en nahif milletler bile iktısadi 
istiklallerini temin etmek için 
ulJraıırken, tam ve kamil mlHi 
bir iktııat ıl&!emi takip olu· 
nurken biç ıüplıe yoktur ki 
Avrupa ıenayii dünden daha 
fazla bugün, bu günden daha 
fazla yarın çok mülhit lehli· 
keler geçirecektir. 

Arkadaılar; 1919 denberi, 
Avrupa matbuatını takip eden· 
ler bilirler (reglamaıı dolape) 
ıulhün tanzim ve tesisinden 
bahıolunur. Bugün 1931 deyiz, 
hala gazetelerde bunun tafıi· 

latı ... Sulh hala tanzim edil· 
memiıtır ve edilemez de . 
Avrupa devletleri birçok Asya 
ve Afrika milletlerini seferber 
ederek hilrrlyet istiyoruz, mil· 
letlerln hürriyetini arıyoruz 

diye imparatorlukları yıkmış· 
!ardır. 

Zandediyorlar mı ki, bu in· 
hidamdan sonra inkiıaf eden 

beıerin dimağı onları imparator· 
luklardan daha berbat dalı müziç 
olan müstemleke hayatını ya• 
ıatıp devam ettirecektir? As· 
la! ve bundan dolayıdır ki 
1919 uzakleıtıkça ıulh bir ha· 
yal oluyor, ıülha varabilml'k 
lmkanaız kalıyor. 

Arkadaılar; cihan iktisadi 
vaziyetinin ıu ıeklile bılhaısa. 

Avrupanın omuzlarına yük· 
!enen bu elim ve mülhit va
zlyatl taıavvur ediniz. 

Bir dakıka evvel bizim 
memleketin iktisadi vaziyeti· 
nl ıöylemlıtim. Harabezar ha· 
line gelen bir imparatorluğun 
inhldamdam sonra Dumlupı· 
narda, lnönünde 9 eylülde ve 
Lozanda kudretli ve bütün 
bayati varlıklarına ıahip 
bir Türkiye Cümhuriyeti 
kurulmuıtur ve bu Türkiye 
cümhurlyetlnin lktısadi sahası 
da teenüı ettiği dakikada en 
zengin, en müreffah ve en iyi 
ıehırlerinln, baıtanbaıa yan· 
mıı bir halde bulunmuı olma· 
ıına rağmen bugün o ıehlrlerin 
tamamile yapıldığını, ıehirlcr· 
de çalııan halkın 1923 ıene· 
ıine nazaran buğünkü slaıının 
iki defa, üç defa niabetlnde 

(Devamı ııar ) 
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'I •+ lltia+ 1 Y enf grev! M clıste kabul edilen Muamele ver-
1--::=...:..:..;...::~z:.::;..=.;:;.;.-..-...... ispanyada htuta ba· ·• • k d • J 

ı.; milyonluk arayı umumiyeye kıcılar grev yaptılar gısı anununu aynen neşre ıyoruz. 
Prusya da kanlı arbe- ~~~~:!~~ öl~!.~~ -

ı 1 d 
Cruz·Sant Pablo ha~tahane1ln• 

deler e baş an 1 deki umumi mesai konfede· 
. raayonuna menıup huta bakı· 

B .. rlin, 10 (A.A.) - Prese 
Roug binası önünde vukua 
gelen arbedeler, iki polis ko· 
aıiıeri ile bir muavin ve bir· 
çok nümayifÇI yaralacJDııtır. 

Komü.,htlerden bazılarının 

maktul dü§müı olduğu ıöy

lenrnekteo ir. 
Nümayiıçiler arasında 15 

kitinin telef olduğundan 

bahll diliyor. Yaralıların mik· 
tarı enüz malüm değildir. 

Berlin, 10 (A.A.) - Prcae 
ltuog binası onünde vuku" gelen 
kargaıalıklara alt bazı tafsilat: 

Halk, Drapeau Rouge ia
mlnd~ kl komünlS'C gazetesinin 
binası önünde referamlomun 
neticesine intizar ediyordu. 
Birdenbire ruvelverler patla· 
m• ğa baıladı, iki poliı ko· 
IDiıeri telef oldu. Bir muavıa 
afır surette yaralandı. Polia
ler, kılıçlarını da kınlarından 
çıkararak vak'a mahallini tah· 
liye ettirdiler. NümayifçlleJ" 
clTar evler.e iltica ettiler. Bir 
çokları yaralandı, fakat ekıe· 
rbinl arkadaıları alıp göı ür· 

inüıtür. Poliı mahalleyi lfgal 
ve ·e..,lerlnden çıkan!IU'ı kolla· 
rını yukarı kaldırmağa icbar 
etmektedir. 

Y aaak silahlar bulmak için 
evler tahBJ"ri edilmektedir. 

Berlin, 9 (A.A·j - Bugün· 
kü referandom münaaebetlle 
(Correıfondance Diplomatıque 

et polltique AllemanJe) gaze. 
tesl, ecnebi matbuatının va· 
ıı:iyeti -bilmediğini, evvela yal· 
nız Almaı1 milletinin Avrupa 
itilafı karıuındaki müstakbel 
hat ı harekatı meıeleılnln halli 
lazım geldiği fıkrinde bulun
duğunu yazmaktadır. Mevzuu 
bahıolan teıebbüı pruıya hl1· 
Jdimetlnin Pruıya diyetinde 
iatlnat etmekte olduğu ekse
riyet hurafesini refereodom 
vaaıtaıile yıkmaktan ibarettir. 
Hiikamet, icraatında, iki bi· 
dile yijzüadea yanJ.ı yola ıa p · 
mı ıtır. 

Sağ ve •ol ceaat. münta· 
balarına menaup taraftarlar 
mücadelerlııe ılyaei gayelerine 
vueul lçlo hu meaele Jle hiç bir 
alakası olnsıyaa btçok teyler 
ithal eyltmlılezdir. Refer.andom 
tarihi teıblt edildiği sırada 

Brüaing kabln.eabıin fefebbllıü· 
ne sebebiyet Teren &iyaıi ve 
mali bir takım mü,küller zuhur 
etm'11r. H~ ki- M. Brünln 
g'in ılyaıetl •le nferandom 
•~....da bir atik& teli• et• 
mele, bir i.lika Prntek i.te
memitlfr. Caute mubabırl 
meıelenln komüniıtledo mii· 
clahalesile baıka bir tekti •l
mıt olduğunu beyan etmek· 
tedir, 
Efk6rı umumiye bekliyor 

Berlin 9 (A.A.) - 13 tem· 
muz kara ırünüaden beri ya· 
pılan icr.ııat, sadedilen mesai 
tam ıemere vereceitl bir ura· 
da Almanya bir istifham iıa· 
reli kartıtında kalmııtır. iyice 
&emin edllmemiı olan bu ne· 
tlceler, sağ ve ıol cenah müf· 
rltlerinln yarın pruıyada ka· 
-ı:anacakları muzafferiyetlerle 
haleldar mı olacak, yokıa 
çelik mılferlılertn tetebbüı· 
!erinin akamet! hlikümete baı· 
lamıt o!duğu mali ye iktısadi 
iellbat itine devaaı etmeıl 
imkanını mı bahfedecekur. 

Bıı ıabah söylenebilecek 
yegille 19y, ciddi bir tqhlı 
yapmaDlll miimkün olmadığı· 
dır. Mail vaziyet hafta Diba· 
)'etinde ..kiıı: fÜD eT-.el 
ümit edikllil.dea dHa e,I 
oldufundan lattbabat pek va· 
klhiz yaJblıyor demektir, 

ı 
Umumiyetle Almatl efkarı cılar, hemılre rahibelerin ve 
umumiyesl, büyük bir ıükftn nakahat halinde bulunan ha.:. 
ve kuYvetli bir hiıti selim laların ilrarlarına rafmen grev 
göatermlıtır ki takdire layık- ilan etmiılerdlr. Haıtaların mık· 
tır. fakat bu, herıeyln kur• tarı çok olduğundan bir çolu 

ı 
teda viılz kalmııtlr. 

tulmuı olduğu mana11nı ta• 
l Barcelone, (A.A) - Saint· zammun etmez. lk evvela: 

/ gazeteler nlkbiııllkteo tahzlr Paul haıtanesioln halla bakıcı· 
( ları ücret meselednden dolayı 
ı etmektedirler. d grev yapmıtlarılır. Haıtane e 

Hükumetin ıonzamanlar • bu grov dolayıslle itler yüz 
dakl icraatı, müıkülatın yer· üıtü kalmıı' hastalar kendi 
!erini deelttlrmek olmuıtur. hallerine bırahlmlf ve tedavi-
Danal Bank ile Dresdner Bank den mahrum kalmıılardır. U.1-
tekrar muamelelerine baıla· talardan lkiıl ölmüıtür. 

aııılana da Almanya bu b.ın· F asta heyecan! 
kaluını zanlarını lizerlne almıı Fetouan, 9 (A.A.) - Mad· 
ve Dant'takl bütün mevduab 
temin etml§tlr. 

Almanya hükümetl temi· 
nal ve lıabul bankaaın 140] 
milyon için yazılmıt veya 
avanı vermif olup geçeııde de 
Pruıya hükümetl ile bilitl· 
lif Rhln ayalet bankasına 

200 milyon mark teminat ver· 
mittir. 

Diğer taraftan nakit teda· 
vülünün ıovlyesi, iskonto fi· 
atının indirilmesi ve kredilerin 
tahdic:!l tle zorla en aflllı de· 
recede tutulmuıtur. 

FeYkali.de müteeuir olan 
fktlıadiyat bu kadar ağır yük. 
lere tahammül edemlyecektlr. 
Daha tlmdiden iakonto flya· 
tının yüzde 15dfn yüzde 12'ye 
indirilmeıl mevzu bahıolmak· 
tadır. 

Döviz ticaretinin indi ve 
ıtddetlı bir takım ahkama tabi 
tutulmaıl, ecnebi ltballtının 
llgaıı netlceılnl vermlı ve 
protestoları davet elmittlr. 
Zira, ecnebi memleketlerfle 
emtea mübadelesini ortad n 
kaldırmıttır. Bu ahkam ancak 
mukabllalz sermaye ihracatına 
mani olmak için mer'i tutul· 
maktadır. 

Kıaa vadt"li kredilerin çe
kilmemeıl için yapılan müza· 
kerat terakkı etmlıtır. Ma.a• 
mafih, bazı malumat hilafına 
olarak, bu mlizakerat henüz 
neticelenmit dc:itlldlr. Alacak· 
lılar, vade vermeğe muvafa· 
kat etmek latiyorlaraa da Al· 
ma~ bankaiarı altı ay vade ta· 
lep ettikleri halde alacaklı ban· 
kalar 3 ayın kili geleceği .zan
nıadadırlar. Alacaklılar ayal 
zamanda çekilmlyecek kredi· 
ler için yüksek faiz yani tak· 
riben yüzde sekiz latemekte· 
dirler, 

Nihayet, bazı alac11klılar 

mark olarak açılmıı olan kre· 
dılerln Jtilaf haricinde kalma· 
ıını iltemektedirler. Diğer bir 
takımları da kabul krediler 
hakkında huıusi teminat tale· 
binde bulunuyorlar. Burada 
müzakeratın yarın bir neticeye 
iktıran edeceği ümidi beıle

nilmektedir. 
Fakat mali mehafil naaye> 

naliıtlerin Pruıyada kazana· 
cakları bir muvaffaklyetln 
ecnebileri Almanyaya itimat 
hususunda teıcl etmlyeceğlnl 
bilmektedir. Bu nokta gerek 
harice ve gerek dahile karıı 

bütün nufusuna muhtaç olan 
Alman hükumetinin muhtelif 
vahim meseleler muvacehe· 
ıindekl vaziyetinin heyeti umu· 
ruiyeıl tatbik olunur. 

Eğer bugünkil intihabat, 
Alman hükumetlerinin en b1l· 
yük ve en zengini olan Prua
yan•n Hltler taraftarları ve 
komünistler gibi tahripkar bir 
muhalefete itimat ettlflnl göa
terecek oluna Alman hükQ.. 
met! ne yapabilecektir. 

Bu bahitte ıu ciheti kay· 

rit'ten gelen ve harbiye nazı· 
rınıa Faa'takl kıtaat mevcu· 
dunu biraz daha tenklı ede
ceğine dair olan lıaberler tld· 
delil bir heyecan uyandırmıı· 
tır. Bu huıuıta malümatına 

müracaat olunan alt k.,mıııer, 
lıın izam edilmekte olduğunu, 
alt komilerllitin taıarruf pil· 
aınm icabı olarak yapılacak 
ufak bir tenkiıten batka btrıey 
mevıı:uu bahıolmadığını beyan 
etınlıtır. 

Çürük bankalar. 
New-york 9 (A.A.) - Hli· 

kumet, Kanunuevvel buhranın· 
lflb etmlf olan Mlittehideı A· 
merika banknıı aleyhine iki 
buçi.\k milyon dolar!ık bir da· 
va açmııtır. 

Bu bllnkanın kırk tane mü
dürü bankayı baılretsizlikle 

ihmalle idare elmlı olmakla 
ve bankanın hakiki mali va• 
ziyetinl gizlemek için sahte bir 
muhasebe alateml ku!lanmakla 
itham edilmektedir. 

detmek . lcabeder ki: "Alman 
matbuatı ecnebi gazetelerloln 
ve bilhassa Fransız gazetele· 
rinln pleblait hakkındaki tef· 
sirlerinden meaınunlyetslzllk 

lıı:har etmektedir. 
Berlln, 9 (A.A.) - 1ık 

neticeler referandomun ilk 
neticeleri müıeecel münla· 
hfplerin yüzde 35 den fazlaıının 
lehinde rey vermiyeceklerlnl 
•öylemeğe müsaittir. 

Referandom lehinde olan 
fırkalarm 4 eylül 1930 da 
kazanmıt oldukları reylerin 
16 "fo ini kaybetmlf oldukları 
görülmektedir. 

Bunun sebebi komünist 
müntahlp\erln, birkaç gün evvel 
naıyoı:ıallltlerln tetebbüılerlne 
~aheret etmeleri suretinde 
reialed tarafu.dan verilen emre 

itaatten iıtlnkaf etmeleri olduğu 
ve hu yüzden pleblllıtin aka· 
mele uğr•yacağı tahmin edil· 
meldedlr. 

tı'lüfritlerln Berlin'deki 
tahrikat. 

Berlin, 9 (A.A.) - Gün· 
düz müfritler, büyük bir fa· 
aliyet göıtermlfler, halkı rey 
vermeje teıvlk eden divar 
iliolarınını &öküp atmıpardır. 

Ayni zamanda birçok aftı ıli· 
tunlarmı da yakmıtlardır. itfa· 
iye efr.adı, yolları kapatan 
ıeffaf kagitları kaldırmııtır. 
Şehrin tlmal ve ıarkındakl 
kıı.labalık mahallelerde halkı 

"Kızıl muharipler" birllAlne 
d.hil olmafa davet eden 
afiıler, lnzibat memurl,arı· 

ile ltfaiy efradı tarafından kal 
dırıldıği ııibi e'll lerln damalr} 
na ve fabrikarın bacalanna 
a11lmıt olao bayraklar da indi· 
rllmiştir. 

Berlioda 2,498 jntlbap hü· 
roıunda 20,000 kiti intihap 
muamelatının iyi bir surette 
ceryan etmeılnl temin 'için ça· 
lıtmııtır. 

Öileye kadar, fesade teı· 
vik eddr mahiyette bir ta.lum 
beyannameler talik eden 48 
kiti tevkif edilmittlr, 

Ver,-inin mevzuu· iatiBnalar - mükellef ve teklif mahalli - verginin 
matrah ve nisbeti ·verginin tahakkuku· itiraz verginin 

tahsili - müteferrik hükümler 
(Dfniü nüıhamu:dan deııam) 
tlcaretlıaneıl olmıyanlar hak· 
kında teminata raptedile:ek 
malın satılmaıma veya gilm· 
rükteo çıkarılmaıına müıaade 
edilir. 

Bu gibi ahvalde kıymet YI 

miktarın tayini beyanna• 
menin verildiği tarihten itibaren 

on gün zarfında ticaret oduı 
tarafından ve ticaret odaıınıa 

bulunmadığı yerlerde belediye 
tarafından intihap olunmuı 

yeminli üç kitllık ehli vukufa 
tevdi olunur. 

Ehil vukuf, ' ıhtılaılı mua· 
melenin tevdii tarihinden iti· 
bareo on gün zarfında karar 
ittihazına ve karan alakadar 
mal ıahlbine veya vekiline ve 
ya komilyoncuıuna tahriren 
tebliğ olunmakla beraber, bir 
ıureti de maha.llinla en b6ylik 
malmemuruna gönderilir. 

Ehli vukuf kararma gerek 
aıükellef, gerek en büyük mal 
memuru tarafından tebliğ tarı. 
hinden itibaren yedi gün zar
fında ltlraz edebilir. 

İtiraz, mahallinin en büyük 
mlilkiye memurunun veya tev· 
kıl edeceği zatın rlyaıetl altın· 
da biri en büyük malmemu· 
runca lklıl ticaret odaııaca 

Ye biri belediyece Ye ticaret 
oda11 bulunmıyan mahallerde 
üç aza da belediyelerce mün· 
tehap bet klıideo mürekkep 
itiraz komlıyonu tarafından 

oo bet gün zarfında tetkik ve 
karara raptolunur. 

Bu kararlar merkezdeki 
temyiz komisyonu nezdinde 
tf!myl& edilebilir. 

Madde 11 - On bepnct 
maddede yazılı mu...ddak mu· 
amele vergisi ~tel'lerlae mu· 
amelelerin! ekılk geçirenlerin, 
veya defterlerinde yazılı mu· 
BJDele ve vergi miktarlarını 

beyannamelerinde ekıik göı· 
terenlerin ve yahut mu· ........................... -......................... .. 

Gizli! 
Balvdin gizli vazif ev· 
le Amerikaya gidiyor 

Londra, 9 ( A.A) - W aı· 
hlngton'den Sunday Refere'ye 
bildirildiğine göre M. Baldv· 
in'ln Aqultao1- vapurJle Cber· 
bourg'a gitmesi muhafazakar· 
lar reisinin giı-.11 bir vazife ile 
Amerlkaya gideceği rivayetine 
yol açmııtır. 

Hoover plan ve yeni kcnfernı 
Pariı, 9 (A.A.) - Hoov r 

planının tatbikına alt fenol 
cihetlerin tetkikıoe memur 
konferanıın ıalı günü topla· 
nacak son celıeslne lıtirak 
edecek Fransız murahhat 
heyeti Londraya gıtnıiıtir. 

Mü tebaHıılar tarafından bu 
yakınlarda kaleme alınmıı 

olan itilaf Londrada lmzala
nacıı.ktır. 

lngiliz bankası altın satıyor 
Tondra, 9 (A.A.) - l.oııl· 

liz banka11 40 milyon faranklık 
altın ıatacağını bildirmiıtir. 

Mac Donald • Stimson müllıkatı 
Londra, 9 (A.A) ~ M. Mac 

Donald ile AlilM'rika hariciye 
nazırı M. Stımeon araaındakl 

mülakatlar dün nihayet bul
muıtur. 

Muğ)ada çekirgeli 
yerler 

Muğla, 10 (A.A) - Vilayet 
dahilinde ç ·klrgelerin tohuaı 

bıraktıkları aıahallel teaplt, 
edilmlıtfr. Kııın aürme ameli· 
ye1i yapılacaktır. Merkez ka· 
zada iki köyde Milaı, kaıı:a
unda üç, Bodrumda dört Fet· 
hiyede bet köyde tohum var· 
dır. Bunlarıo ekıerlıl yetil 
çekirgedlr. 

saddak muamele verglıl 
defteri tutaııyanların vergileri 
varidat memurluğı.ıaca kuyut 
ve vetalk üıı:erloden, olmadı· 
iı takdirde re'Ma tahakkuk 
ettirilerek eıbabı muclbMlle 
beraber ihbarname ile alAka· 
dara teblli olunur. 

Cu ıuretle tahakkuk etu. 
rilen verıtye mükellefleria, 
teblli tarihinden itibaren on 
bet gün zarfında itiraz hakkı 
vardır. 

Bu takdirde onuncu madde 
mucibince muamele yapılır. 

Verginin tahsili 
Madde 12 - Sigorta tir

ketlerinin, bankalar ve ban· 
kerlerln her ay için tahakkuk 
ettirdikleri verginin erteıl 

ayın nihayet on beılacl günll 
akeaaıına kadar malaaadıima 
tediye oluamaaı mechuridlr. 

Sınai miie11eseler dahi, ver 
gllerlnl her ay için tahakkuk 
ettlrmeklt'I beraber vergilerini, 
tahakkuku. takip eden aydan 
itibaren üç müaa vl taksitte 
ve üç ayda tediye edeılter. 
Muamelltmı vneelye aatmıt 

olan müeaseaelerln buna teka 
bül eden !vergileri ayrıca üç 
ay daha tecil olunur. 

Vergilerini bu madde de göa
terllea müddetler içinde te
diye etmtyenlerdeo yüzde on 
ceza alınmakla beraber ayrı· 
ca geçmlt müddete alt yüzde 
dokuz faiz hesap olunur. 

On bqiocl maddede yezılı 
mııaaddak muamele defterini 
tuttukları .,. muamelelerini 
bu deftere doğru olarak ge
çirdikleri halde beyıınname 
vel'IDlyenlerden ceza olarak 
tahakkuk ed~cek vergilerinin 
yüzde onu alındığı gibi geç· 
mit günler için de, verginin 
uluıa olmak üzere yüzde do-
1'uz faiz hetap oluruır • 

Madde 13- Veıglılnl eak· 
lıyanlardan 1 1 ln.ci madde mu
cibince re' sen tahakkuk etti· 
rilip iktisabı katı' yet etmlı 

olan vergiler ve defterine ver· 
g: ıinl noksan yazanlardan iti· 
raz l<o:ni&Jon'arıaca aleyhte 
karar ile iktisabı kat'iyet ede· 
rek nokaan yazılmıt olduğu 

anlaıılan miktar üzerinden ili· 
raz komleyonunun kararını 

müteakip on bet gün zarfında 
bir misli zam lle tamil olunur. 

Madde 14 - ithalat et· 

1ya11nın tahakkuk eden vergi· 
lerl talep vukuunda banka te· 
mlnatına rapten üç müsavi 
taksitte ve fiç ayda müecce
len istifa edlllr. 

Bu taktirde ilk taksit 
gümrükten çıkarıldıktan 

ay sonra tahıil olunur. 

mal 
bir 

Vergisini tayin edilen tak· 
ıltlerde ödememekte tekerrü· 
rü görOlen mükelleflere bir 
ıene müddetle tecil müıaadetl 
verllme:ı:. 

Onuncu madde mucibince 
vaki itiraz netlceıinde vedle· 
cek kar•r mlikellefln aleyhine 

olursa vergi farkı on gün zar· 
fıoda ve defaten tahıil olunur. 

Müteferrik hükümler 
Madde 15 - Sınai aıüet· 

ıeııeler, ılgorta ıtrketlerl, ban· 
kalar ve bankerler her ıene 
kanunusani lpUda11nda mahal· 
lin en büyük malmemuru tara• 
fından tudik olunmuı bir ve
ya lüzumuna göre miiteaddlt 
muamele veralı 1 defteri tut· 
mai& ve birinci madde muci
bince vergi mevzuuna dahil 
olan meval ve muamelatı ve 
bwılar için tahaı..kuk ettirecek
leri vergivi bu defterle~e günü· 

ııününe kaydetmeğe memur
durlar. 

Madde 16 - 16 inci aıad
dede yazılı muamele verırı.a 

defterlerin enakı müıbitelerl· 
le birlikte iki ıene müddetle 
muhafazaaı mecburidir. Taba· 
kkuk aeneıl geçtikten ıonra 

bu defterler ancak Maliye 
Müfetlltlerl veya mahallin en 

büyük maliye memurudun veya 
en büyük maliye memurunun 

tahakuku yapan memurdan ma
da tevkil edeceji zat tarafındaa 
tetkik olunabilir. Mnkelefler 
bu memurlara, müracaatlarında 
defterlerini ibraza mecburdur
lar. Bu mecburiyete riayet et• 
mlyenler hakkında Sulh Ma· 
hkemelerlnce (elli) liradan 
(iki yüz) liraya kadar para 
cezası hülı;ınoluoıır. 

Madde 17 - Bu kanunla 
uhdelerine mevdu vazifeleri 
bu kanun ahkamına göre ifa 

etmlyeo memurlar ehil vukuf ve 
komlıyon azaları hakkında, 

Memurin Muhakemat kanunu· 
na tabi olmaksızın Türk Ceza 
kanunu mucibince ?ergi tar• 
hile mükellef olanlarla ehli 
vukuf ve itiraz komlıyonu 

reiı ve azaları, vazifeleri do· 
layıeile muttali olacakları ti• 
cari esrarı baıkalarına lfıa 
edemezler. 

Hılafınıı. hareketi ıablt 

olanlar yüz liradan bet yüz 
liraya kadar para ce:ı:aaile 
beraber bir haftadan üç aya 
kadar haplı ile tecziye olu· 
nurlar. 

Muvazzaf memurların l,bu 
cürümleri tekerrür et iği hal• 
de bir el.aha devlet hlzme· 
tinde istihdam oluomazlar. 

Madde 19 - Ehli vukuf 
ile memur olmıyan komlıyon 
azalarına verilecek ücret Ma· 
liye vekaletlnc.e takdir ve ita 
olunur. 

Madde 20 - Bu kanunda 
yazılı olan vergi ve cezaları 

tahılli emval kanununa tev• 
fikan tPbail olunur. 

Madde 21 - Muamele 
verglıl hakkındaki 21 May11 
1927 tarih ve 1039 numaralı 
kanun ile üçüncü aıaddeliola 
tadiline ve zeyline dair olan 
1578 ve 1698 numaralı kanun· 
lar ve buulara müteallik i.jl. 
cümle hükümler mülgadır. 

Madde 22- Bu kanun neırl 
tarihinden on bet gün ıonra 
muteberdir. 

Madde 23 - Bu kanunun 
icrasına Adliye, Dahiliye. Ma· 
llye ve İktııat vekilleri me
murdur. 

Birinci muvakkat oıadde:
Bu kanunun merlyetl tıırlhinden 
evvel imal edillpte aylık la· 
hakk11k bf!yBQIDameli veri1-
mif ve verglııt tahakkuk et• 
tirilmemlt buluııan maddeler 
bu kanun ahkamına göre 
111uamele görür. 

ikinci muva.kkat maddec 
Sınai müeaaeıelerdea Trıvtld 

Sanayi kanunu mucUıince prllllOI 
müstahak olanların 1927,1921 
mali aenelerl muamele vergi· 
leri borçlarından bu l.:anunu• 
mer'iyet! tarihine kadar prim• 
lerle mahsup edilmek -üzre 
tecil ve heniz tahail Yeya m .. 
ıup edilmemlı olan miktarlara 
ile hazinenin 1928, 1929, ve 
1930 senelerinden ıınai müea
ıeıelere olan prim tahıiıatlan 
kayıtları müt~kabtlen terkla 
olunmuıtur. 

Sanayi ye Maadla bankası 
emrine geçmiı seneler prim 
mukabili olarak verilmlı olan 
bir milyon lira ıoezkar banka· 
nın ıermayeılne ilave edil· 
mittir. 29 7-1931 



Sahife 6 YARIN 

Yalnız 

3 
Türk 

lirasıdırh, 

t1>T4.._ 
~p. ·ı I 

{> "' 

. -3T~L, 
"'"' --·~ - '?ol AMI'~~ 

J DÜŞMESiNİ DURDURACA=K='---~ 
hir ita/fa zarfın ela YEN İDEN Ç IKA[AK 

IKEPEKLERDE~KURTULACAKI 

Bunun için : Bu şayanı hayret 

LETR K • 
1 (< >) 

............................... ! ........................ .. 

Elektrik tarağını istimale başlayınız 

l [ J ff 1 K taraklarını alırken tatlıtlerlnden sakınmak için C.zerlerlndeki • LETRiK. Brevele 
L S. G. D. G. No 702072) markasına dikkat ediniz. • 

l [ J ff ,. K İhtira beratı tevdi edilmiı 
L hakiki ve a11l elektrik tarağıdır. 

l [ T R İ K haiz olduğu faideli evsaf ve şeraite rağmen, bütün elektrik !araklarından, ıstimalinin 
tamimi için, ucuz sa. ılmaktadır. 

Resmi ilanlarınızı kimlere 
vermelisiniz ? 

Türkiyede başka R~smi ilan müessesesi yoktur. 
Yalnız: 

Türk Maarif Cemiyeti 
Istanhul ilanat odası 

Adres: lstanbul Ankara caddesi Sühulet küt üpanesi yanında dairei mahsus Tel ls: 20085 

Gibi bir Türk müe_s~esesi vardır. 

Gerek /stanbulda ve gerek taşradaki Resmi nıüesseselerin 
nazarı dikkatlerini celbederiz. Eğer, ilanlarınızın bir 
Türk müessesesi tarafından verilmesini ister, ilan paraları-

nın gene kendi cebinizde kalmasını arzu ederseniz 

Türk Maarif Cemiyeti 
lstanbul ilanat odası 

Vasıtası ile ilanlarınızı veriniz. 
Türk Maarif Cemiyeti, yetim çocukların terbiye, 

tahsilleri ile iştiğa[ eder, sokaklarda kalmalarının önüne 
gecmek icin her fedakarlığa katlanır. 

'Vatandaşlar, ilanlarınızdan bu hayJ.r müessesesinin 
istifade etmesini isterseniz, ilanlcırınızı 

'f ürk Maarif Cemiyeti 
l [ T fi İ K 7 gün zarfında: geri alınan yegane elektrik tarağıdır. BU ŞART 

l E T R 1 K marka.mm teminatı ve dl~er bütün elektrik taraklarına 
ıayanı tercih olduğununun beratıdır. 

~·ı 1000 LiRALIK GARANTi KUPONU I 

ne gönderiniz. Bu cemiyet, en büyük suhulet; gösterir, 

1 
ilanların muntazam bir surette neşrini taahhüt eder. 

Türk Maarif Cemiyetinin i 
. . . . . •LLKTRik> eler:rik tarağı Türkiye umumi acentası ; LtON DIRATZ Efendi, Galata Tünel 

civarında Merlbaııı sokak Hürriyet han. Telefon: B. O. 3-190 adresine doldurarak göndeıiniz. 

Resmi ilanat limited şirketile hiçbir alakası yokturJ 

1 i Uı;: en adresime posta ile pili beraber tamam ve istimale sa\ih ve ayni zamanda sureti istimali 
h 1kkında ma lumat ile bir aiet sapsıı: •LETRik• elektrik ta rağının gönderilmesı mercudur. Leffeıı 
3 lira takdim cdilmişt,r. 1000 liralık teminat larıtında bu •LETRiK• t ağından memnun kalmad ığını 
takdirde 7 gı:;n zzrlında iade ed{:Sem 3 liramı masarifi ile beaaber geri göndereceksiniz. Bu şartla 
sat ııı alıyorum. 

Dikkat ediniz! 

1 

jsmi . • • • • • • • • • 
Gayet açık yazılacak 

ALlres • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 
l\\Üf IL\I: Şayet bır arkadaşınız da b ı r tane istiyorsa beş buçuk lira mukabilinde iki cLETRiK• 

tara;!ı gondcrilecektir. Yalnı z kupond a 5, 1-2 lira mukabilinde iki tarak istediğinizi bildirini7. 

Bu kuponları hemen gönderiniz 1 
Satış mahalleri· Türkiye için umuml acent111 bulunan Oalata'da Tünel yanındaki MertebJnı sok ığında Hürriyet 

ha.unda LEON DlRATZ Efendi - Şark MERKEZ ECZA T. A. Ş. Beyoğlu, Galat~ ve Kadıköy 'ubelerl. Bcyoı: lunda 
LEOS ma~azası • Gala tada ve Beyoğlunda NOvvlLL - Beyoğlunaa BAZAR DO LEVANT - Beyoğlunda BAK ER 
n ağazası. Bcyo'i lu, Galatasarayında PARı\LLY ve BEHAR - Galatasaraymda Avrupa pasajında AKESDORIDIS 
ma ;azaıı - f .. tanbul Şehzadebafında ASAF eczanetıi - fstanbul, Bahçekapı ZAMAN ecza deposu, Sirkecide, Muradiye 
cadd ıl No. 24 Sirkeci pazarı' An~arada Anafartalar caddesinde 48 No. ŞARK MERKEZ ECZA T. A. ş. lzmlrde 
Saman hkclesinde, JOSEPH A. ABAJOLI mağazası. 

lıtanbul üçüncü icra me· 
murluğundan: 

Beyoğıunda Atik Şiıli Bal
mumucu cedit Metrutıyet 
mahallesinde Kağıthane cad· 
desinde atik 2 cedit · 224 nu· 
maralı ve haritai kadımde 5 
numara ile murakkam 150 
dönüm 8 zıra tarladan müfrez 
elyevm bir tarafı doktor Pa· 
laakoya lhıan o unan mahal 
ve bir tarafı Kii ğıthaneye gl· 

~=========;~-::::::::::::::::::::::~I ~n ~rikiii.m ve bir~rafı 
ı,,~--~.~-~ı· •ııııİiıiıİııİııİ.lı-•ıııl muhde s tarı k ve tara h ra bii .• e s ı rıer 

Ebedı abideler 
Nev§ehirli Numan Bey 

• [l cdi abideler" ismi altında 
mechul ıalrlerin eserlerinden 
m!irekkep güzel, bedii ve canlı 
b.r kitap ııeıretmittir. Numan 
B~y •n bu eıerl 30 stmelik bir 
tclkikın mahıu:üdür. Temiz 
hır tnh ile kartımıza çıkan 

"EL•di abide:eri. herkeıe tav· 
ıly ' cde•i:z. 

il . 
ÖLÇÜ ÜZERiNE FF.NNI 

ftt.;=~;(-\ 
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Kasık 
Bağ!arı 

Mide lıaısak 

!>öbrtk 

ciüıkünlüğü 
ne tıbbi 

Korseler 
latiyr:ılrre 

blt;u tarifesi 

\" 1 • ~/ u gön~e~i~ir 
\ F.mmonu; 

-ı-...ı,_-ı,,._.. İzmir Sokağı 

Zaharya Otc-cpulos 
......... ıımı .... ıİıııiııliiiiiıİİİİİııı~ 

Acele satılık 

Tavukçu oğ lu sokağı lfe mah· 
Her fyodo 1..rJ•nol dut ve 4915 zira Sultan Be-= Y J yazıt vakfından olan maa müıte· 

eczanede 

bulunur. 

mi itı bir bap h'lne ve Kolza yağı 
SIRRI ENVER latıhıaline mahıuı fabrika bi

Zafiyeti umumiye 

Fakrüddt:m 

Göğüs hastalıkları 
ve 

Romatizmanın 

en mükemmel 

ilacıdır. 
. Kuvvet H~rı "'" rı. sıırefrazıdır. -

Umumi deposu: Fatıb"te Sırrı Enver . Eczııııesidir. 

Ufak şişesi 50 büyüf:ü 80 kuruştur. • 

Dr. Hafız Cemal 1 

Dahili hastalıklar mutehassısı 
Curıı~rfo maada her 

gün ög ıeu<!n ıonra saat 
(2,30 dan 5 ) e kadar Jıtan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıuıi kabineıtnde 
dahili haatalıktr.rı muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: latanhul 2398 

Dr. T ALAL ŞAHIN 
Böbrek haatahkları 

Sultanalımet Üçüncü Sulh 1 lukuk 
Hakimliğinden· . . 

1 .tanbulda Meydanc ıkta Vitali 
hanında 12 numaralı odada mukim 
iken elycvm ikamctg;jlıı meçhul bu
lunan O. S. HACEA elend iye. 

Nişan Andonyan elendi vekili 
Osman Nuri Bey tarafından müvek
kiline izafeten kira bedelinden alaca k
ları olduğu iddiasile (121) liranın 
tahsili hakkında açdıkları davadan 
dolayı: 

İkanıetga!ımızın meçhul bulunma
sı hasebile 1 !ukuk usulü muhakeme-

naıının tamamı ikinci açık 
arttırma}a vazedllmiı olup 
ıarlnameıi divanhaneye a~ıl· 
mııtır. 7 Eylül 931 tarihine 
müsadif pazart~ıı günü saat 
on dörtten on altıya kadar iı· 
tanbul üçüncü icra dairesinde 
açık arttırma tle satılacaktır. 
Arttırma ikincidir birinci art• 
tırmasında (8000 liraya talip 
çıkmıı olup bu kf'rre en çok 
a r ttıranın üıtünde bırakılacak
tır. Arltırmeğa iıtirak için 
\nymell muhamminenin yüzda 
yedi buçuğu nisbetınde pey 
akçeıi alınır. Hakları tapu 11-
cillerile sabit olmıyanlar 
ipotek alacaklılar ile dı-
ğ"r alakadarh rın ve irtifak 
hakkı ı•hiplerlnln bu hakları· 
n: ve hususiyle faiz ve mesa
rile da;r olan iddialarını i!ii.n 
tarih ,nden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbıteleri ile 
bi!d:rn1cleri lazımdır. Aksi hal· 
de hakları tapu sicilleriyle 
ıalıit olmıyanlar ııı.tıı bede
linin paylaımasından hariç 
kalırlar bilcümle müterakim 
vergi belediye reıimleri ve 
vakıf lcareıl mütteriye aittir. 
Alakadarların icra ve iflii.ı ka· 
nununun 119 uncu maddeılne 
göre tevflkl hareket ~tmeleri ve 

Büyük Tayyare 

Piyangosu .. 
11 inci Tertip 1 inci Keşide 

11 Ağustos 1931 dedir. 

Büyük İkramiye: 30,000 liradır 
AYRICA: 15.00, 12.000, 10.000 liralık 

İkramiyeler ve 20.000 iiralık bir mükafat vardır. ' 

İLAN 
Galatada Yazıcı sokağında 

Kazareto hanında tahtı ifga· 
!imde bu:unan 6 numaralı 

apartmanımın derununda mev· 
cut karyola mefruıat, mobilya 
ve müıtamel halıların (300) 
üç yüz lira mukabilinde Doktor 
Morfs h eyefendiye birkatı ile 
furuh eyledığimi ilan ederim. 

Galatada Yazıcı sokağında 
Kazareto hanında 6 numaral~ 
apartmanında mukime Madam 

Marl Zelliç 

t.ıanbul 8 inci icra daire· 
ıinden: Bir deyn: mahkümün
bihin temini tahıili zımnında 
G,latada Mahmudiye cadde· 
sinde 96 numaralı mağazada 
tahtı hacze alınan harik sön· 
dürmeğe mahsus dört adet 
makinaların furuhtu takarrür 
eden 13 8-1931 tarihine mü· 
ıadif Pertembe günü aaat 10 
da mahallı mahsusunda memuru 
marifetıle furuht edileceği ilii.n 
olunur. 

Zayi el çantası 

Acele satılık ev 
Mahmutpaıa mahallesinde 

küçük Yıldız han ıokağıncla 

bet oda' mutebııh ve taraçay 
havi 21 numaralı hane aceleı 

satılıktır. Mahall bekçisine 
müracaat. 

Nazarı dikkate 
Sağlam va şık kundura gıy

mek için Beyazıt Okç~lar başında 
67 numarada Seyfi irnndura ma
ğazasında imal etüin;z . 

Doktor Agop [ssayan 
Langa 

Hergün 

cami sokak No16 

hastalarını kabul 

ve tedavi eder. 

1 1 Ağustos 1931 = rlızır 98 

=Salı= 
Arabi Rum: 

26Rebiüleuel 29 Temmuz 
• Vakti - tzanı 

I-.vı< at s . b. -
Sabah 8 16 Sabah 3 29 
o~ıe 5 06 Öğle 12 19 
.kindi 8 56 ikindi 16 it 
Akşam 12 00 Akşam 19 15 
Yats! 1 44 Yatsı 21 00 
im~:lk 7 58 ' msiik 3 11 

K.rk ıant:m!ık otomatik 
polonya ka!ınlık maklneıl yeni 
o'arak mi\otar.elen satılıyor. 

fs~anhul Kutuc"lar caddesi 
N.:ı. 55 Mıut.ıfa K6ılf 

L&boraluvar ile teşhis ve tedavi 
muayeneha:;e ; Cağaloğlu Sıhhi 
apartıman No. 4 telefon: 21287 
Cumartesi, Pazar, Salı, Çarşamba 
öğleden sonra Ev. Süadiye: Te-

ıerı kanununun 141 inci maddesi 
mucebince hakkınızda ilanen tebliğat 
icrasına karar verilmiş olduğundan 

muhakeme günü oları 12-9-931 tari
hine müsadif Cumartesi günü saat 
11 de muhakemede bulunmamı lü-

almak daha ziyada malumat latl· 
yenlerlnde 930 3648 do•ya nu· 
maraaiyle İstanbul üçüncü İcra 
Memurluğuna müracaatları llii.n 
olunur· 

1 

Sultan hamamı ile Galatasaray 
arasında siyah renkli bir kadın el 
çantası kaybedilmiştir. Bulunup muh
teviyatı ile birlikte Sullanhaıııaınmda ı 

Sani lı i ye han kar~ı>mda sarraf l\\ar- •------------~ 
diros Efendiye tcs l i ıııindc helalından l ıcfon Erenköy 180 - zumu ilan olunur. 

ft\csul mı.iı.Jjr ve mCınıeısU . 
Bürhanettin Ali elli lira verilecektir. 

ıe .. • -··--

' 


