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Abone Şeraiti 
DA HIL lÇIN HARİÇ iÇiN 

)eneliği : 1400 kuruş Seneliği : 2700 kuruş 
Altı Aylığı : 800 )) Altı Aylığı : 1500 > 
Uı.; Aylığı : 450 )) Üç Aylığı : 850 > 

_Nushası her yerde 5 kuruş_ 

14 NiSAN - SALI 1931 

Başmuharriri ARiF ORUÇ 

No. : 473 

idarehane 
f st. Ankara caddesinde 

dairei mahsusa 

TelgTaf fst. (YARIN) 
Posta kutusu İst. 395 

Tel. Santral fst. 24316 
DahiliNo. 1 Başmuharrir 

ıı No. 2 Müdiriyet 
» No· 3 Tahrir 
• No. 4 Muhasehe 

Otmderilen evrak iade olunmaz. 

ihracat Ticaretimize Sermaye Bulmak iç·n 
Doğrudan _Doğru~a Mü~tahsiller .H:sabına . Çalışan lhr~c~t Ko
operatiflerı T eşkıl Edılerek Mıllı Kredı ile iş Gorulecek 

Halk Fırkası Ko,;;:~~inin Programı 1 Siyasi 

ihracat Ticaretinin Ecnebilerden ' Bir ~ülteci 
K V ·ı k Teslımolur n u? 

Kurtarılmasına arar erı ece Bor ;1,1 ay mel, fth 
Konirre idari hususatta rimize Andre Akosta ilmin· 

umumi müfettiılik ihdası de siyasi bir mülteci gel-
fikrini de mfizakere ede· miş i. Bu adam, hukuku 
cektir. düvel ahkamına müıteni· 

"' 
=-""Serbes Fırka .... 

TARİHÇESİ 
r Nasıl Açıldı, Nasıl Kapand~ ?( 

Muharriri: Bürhanettin .4.li 
İktib'"'s edilemez 

Fethi Bey, Kelam Hürriyetinin 

Ankara, 13 - H. Fır
kası kongresinde nıüzakere 
edilecek mühim meselele· 
rin baı!ıcaları memleketin 
zirai ve sınai sahadaki ih • 
tiyaçlarına dairdir. 

Kongre, bu esasın tefer· den Türkıyeye iltica etmit f 
ruatını tayin edecektir. Kon bulunuyordu. Selanikte bir 

har taraftarıdır 
-4- • 

Bu sırada bazı ticari 
noktalar da görüıülecektir. 
Zirai ihtiyaçlar üzerinde 
çiftçilere azami yardım 
imkanları araıtırılacaktır. 

Sanayi hayatının teıl· 
ri cen jnkitafı için de karar· 
lar verilecektir. Kongrenin 
konuşacağı itlerden btrisi 
de ihracatımızın geçirmek· 
te olduğu buhrandır. 

Bunun sebepleri arasında 
sermaye zafı, it yapanlann 
daha fazla ecnebiler olması 
ve bunların da mallarımız 

üzerinde alıcıları daima al· 
dalmakta bulunmaları ıayıl
maktadar. Buhranın önüne 
geçmek için dofrudan dol· 

ruya müstahsiller hesabına 
çalııan ihracat kooperatifleri 
teıkili düıünülmektedir. 

Bu suretle ihracat etya· 
mız' dünya piyasasına temb, 
hilesiz, ucuz arzedilerek 
müstahstllerin menfaatları 
korunmut o1acaktır. 

grenin büyük kararları ara· b nker olan bu zat, bazı 
sında fırkanın tetkilat ve siyasi clirümlerden dolayı 
çalııma esasları da buluna· tevkif edilmek iıtenmiıti. 

caktır. F.rka ocaklarının Firar edince, Türktyeden 
muhitlerinde daima faal bir ıadesini temin için adl bir 
fikir merkezi vaziyetinde cürüm de bulundu. Bir ban· 
çahtma)arı görüıülecektir. kanın muhaıebecisile ortak 

Bu faaliyet uzuvlarını o larak kambiyo muamele 
bilhaıı.a ~ençlerin teık1l et- leri yaptığı ve bu muame· 
mesi tasavvur olunmakta (DPvomı 2 ınci •ayfede) 
dır. .-.ıı.1-• ..... &IJ_.__._._ ... _ •• •:W ........... .... ... •ıı • 

Gazi Hz.nin irat buyura
cakları nutuk ile mE:ni he
defleri iıaret edilecek olan 
fırka kongre!i memleketin 
inki§aft için ittihaz edeceği 

kararlar itibarile çok mü· 
him telakki olunmaktadır. 

Irak tayarecilerı 
Bugün geliyor 

Fırkanın teıkiline ilk karar verildigi (Yalova} baloşu,ıda 
lımet Paıa ve Fethi B. 

- Evveli Serbest Cüm· 1 Fırk mın programı ıu, 

• 

müntehibisani intihabı Bitti 

ı 
Balkan 

İngı lterede tayyarecilik 
tabı ilerini ikmal ile lraka 
avdet etmekte bulunan beı 
Irak : tayyareci zabiti bu 
sabah Sofyadan uçarak lı
tanbula aıeleceklerdir. 

huriyet fırkasının progra· ' eaas'ar dahilinde hazırlana· 
ttundan hülaaatan bahsedeyim. caktır. (Deı1amı 3 üncüde) - -- · 

143,002 Kişi 
İntihabata İştirak Etti ve 

Reyini Verdi 

Bey 

Şehrimiz münteblbiıani 
intiha.batına 143,002 kiti iı· 
lirak etmtıtir. Seçilen mün· 
tehtbi ıaiıi adedJ i11e 1559 
dur· Miintehibisanf ola' ak 
seçilenlere dün, intihap hey· 
eu teftiıiyesl iarafından teb· 
itaat Yapılmııtır. Mebus in· 
lih b .:ı. Ü .. a atına ayın yirmi uç ncu 
aünG baılanacağından tim· 
diden hazırlıklara baılanmıt· 
tır. Ev'9'elce de yazdığımız 
Rihf ıebrimlzden 16 mebus 
•eçflecekttr. 

d Ha.Ik fırkaınnın ıebrimlz· 
h eıı lôıtereceil namzetler 

a.ldunda henüz kat'l bir 
lna1'6nıat yoktuf. Namzet 

I Uıteılnin Ankara dan ıeb rf· 
m ze ~önderJldiğf hakkında 

çıkarı an ıayialar da doğru 
defildir. Bası rivayetlere 
göre ıehrimizden bir çok 
avukatların meb'uıluğa nam• 
zet gösterilmek için Halk 
fırkasına müracaat ettikleri 
söyleniyordu. Bu hususta 

yaptıfımız tahkikatta ıehrimiz 
• 

barosuna mukayyet avukat-
lardan yalınız Vasfı Raıit 
8 · Halk f ırkasma müracaat 

• 
etmittir. 

Vasfı Raşit beyden baı· 
ka hiç bir avukat Halk fır
kasına müracaat etmemittir. 
Meb'us namzetlerinin listesi 
Pazar ıünü ilAn edilecektir. 

Devlet demiryolları 
müdürlüğü 

Ankara 13 (Yarın) 
Devlet denıiryolları umumi 

iidür!üiüne Tokat meb'usu 
;'eklr Lütfü Beyin tayini 
söylenilmektedir. 

Fakat müdüriyete yeni 

ıektl verileceğinden hiç 
kimse tayin edilmi~ec~ktir. • 
Mıntaka müffettışlıklerı 

Ankara 13 (Yarın) -
Nafia Vek&leti hazirandan 
itibaren teftit mıntakala~ı· 
nın ve m!Dtaka müffettıt· 
ilklerinin IAfvına karar ver· 
nıiıtir. Btıtün Nafia müffet· 
tiılerJ merkezden idare 
edileceklerdir· 

Konferansına 
iştirakimiz 

Bu ayın 23 ünde 6ulga· 
rlıtanda bir Balkan konfe· 
ransı verileceğini yazmı~tık. 

Bu k >nferansa bizim de 
üç muraahbasımiz ittirak ede
cektir. Konferanıın mevzuu 
feminizm ve ameledir. Bi· 
zim murahhaslarımız Nec· 
mellin Sadık, Vehbi Bt>y· 
lerle ve Kadınlar birliği 

idare heyetinden Seniha 
Hanımdır. Her üçü de 23 
nifanda Belgratta bulunmak 
üzere ayın 21 inde hare· 
k t edecektir. 

Irak tayyarecileri Y eıil· 
köyde Tay1are cemfyetf 

erkanı tarafından istikbal 

edilecekler ve Tayyare ce· 
mtyetinin misafiri olaçak· 
lardır. 

Bu akıam (Sah) saat 
21 de miıafirlerln ıereflne 

Tayyare cemiyeti tarafından 
Parapalasta bir •iyafet Ye

rilecektir. 

Bu ziyafete Irak sefiri 
hüküm et erkanı, Tayyare 

cemiyeti erkanı ve Türk 

tayyare 
dirler . 

zabitanı davetli· 

.. Siiiii~~·- .. n~;ac;t~~~i·--
Bazı Yanlış T ak~yyüdat yüzün
den Süngercilik Ülmeğe Başladı 

- l larımızdan biri de süngerci· 

/ımet Paıa 

hktır. Fakat son zamanda 
zabıtayi saydiye nizam .a. 
nıeıi mucib'nce Gangavelerle 
sünger ıayJi menolunmuı· 
tur. Halbuki nizamnamenin 
bu hususa dair 29 madde
si yalnıı tefsir edilmektedir. 

Nizamname, Gangave
lerle değil makineli kayik· 
tarla ıünger saydını menet
nıektedir. 

Ganga valer ham deriden 
ınamul gözleri havi bir nevi 
ağ torbasıdır. lıpanya ve 
F ran11ada da sünger bu tor· 
balarla saydolunur. Bunlar 
çıkarılmaıı çok güç olan 
5Üngerleri de koparırlar. Bu 
ağ torbaları olmasa, elli met-
reden derin yerlerde ıünıer 

Mühim sayılan ve ih· a'Ylanamaz. Bahusuı, taıeız, 
racate tealhlk eden ıan' at• (Devamı ~üncü Salail•d•) 

Ali Ticaret Mektebi 

Dünkü içtimada 
Nizamettin Bey İktisadi Buhran 
Hakkında Bir Konferans Verdi 

Ali lktııat tahıili gören 
zevatın teıkil ettikleri İktı· 
ıatçılar cemiyeti dün Tica· 
ret odatında toplanmııtır. 

Toplantı iki aylık aile içti· 
malarından biridir. Dünkü 
toplantıda Zahire borsası 

umumi katibi Nizamet· 
tin Ali Bey son cihan 
iktısadi buhranı hak· 
kında bil konferans vermit· 
tir. Nizamettln Ali Bey 
dünkü konferan11 hakkında 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

JJ!.rupa pazarlarm~a ~ilnsıta ll'Jın)i.JJ m nzırnı.ıfiRI 

• ••• -
Tfı.ccar- Yahu, vasiyet görmiiyor muıunu.z ki böyle 

•afma h•yanaıta bulunuyor ıunıız / I / 
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Kurnaz 
Müellif 

Ş EHİ 
·---------

• 

HABERLERi 
Bir kadın söylüyor. (Bü

yfik hik ye). Müellifi: Yaıar 
Nabi. Muallim Ahmet Ha· 
Ut kitaphanesi. 

Şitr, küçük hikaye ve ne
ıirlerini 1ıördüğümüz Yaıar 
Nabi 8. bu kltabile ilk uzun 
hiklyeılnl de - roman dl
yemlyecefiz! - vermiı olu
yor. Bir kadın ıöylüyor, bir 
aenç kızın hatıra defterine 
yazdıfı notlardan hasıl ol
muıtur. Fakat, kiLap, bir ta· 
kım acemi tefelsüfler içinde 
kaybolmuıtur. lıte mevzuun 
kıaa bir hüllsası: 

Vak' anın ıah11lan ıun· 

lardır: Harpte ıehit olan 
dayı. Oveybaba, ki üveykı· 
zına aıık. Anne, amma huy· 
ıuz ve ikinci kocaıını meı'· 
ut; edemiyen, biraz da ko
camaktan korkap hot1ıam 

bir anne. Almanyadan ge
len ve üveybabanm yefenl 
kerim. Bu genç te, hiklyede 
acayip lıir mahluk ıekline 

. konan üveykızı, yani Selma· 
yı seviyor. 

Bu aık, üveybaba için 
mülhit bir darba mahiye· 
tinde. Nitekim, Kerimle 
Selma ıeviıip Anadoluya 
1ıidiyoı lar. Fakat, ıeyahati 
hazırlıyan ıekiller de pek 
tuhaf : Selma, niıansız, nt· 
kahsız pek yeni tanııtığı Ke· 
rimle yola çıluyor. :.zaten 
sinirleri harap~ ve peri~an 

ilveybaba da intihar edi
yor. 

Eıer hareketsiz, vak'alar· 
dakl heyecan safhaları 1ıös· 
terilmemtı. Sahifeler anla
tılmayan felıefe ve_ içtima· 
iyat kırıntılarile doldurulmuı 
tabii, bunlar da aıık bir 
yüzle yapılan dedikoduların 
mahiyetfnt geçmiyor. 

Ayni zamanda, yukarda 
iıaret ettlfimfz veçhile Sel
ma o kadar ıayrltabil bir 
kız haline konulmut ki sor· 

mayın : Tasvir edilen tip 
yaııyan ve Türk cemiyetinde 
yetlıen canlı bir mahluk 
değil de Adeta kukla ka
rikatürü ! Hele, kız inti
balarını ve 1ıördüklerini 
anlatırken bir noktaya da 
temas ediyor: Kadınlar ara· 
sında geçen cinai temayül· 
ler. Bu cihf'ti bir kadın 
söylüyor, gayri ahlaki bir 
damgayı taıımaaını da temin 
etmiıtir. Eaerln ıürümü olur 
diye! Görülüyor a, müellif 
n~ kadar kurnaz! 

Sabih iZZET 

lzmirde 
Süleymaniye 
Mahallesinde 

İzmir 13(Yarın)-İzmirde 
Süleymaniye mahalleıinde 

ikamet eden 16 yaıında 
Leman H. evvelki &ece bir 
toplu tabanca ile intihar 
etmittir. Bu intiharın ıebebi 
bir aık meselesidir. Leman 
H. mın valdesl bundan beı 
altı ıene evvel vefat etmlt
ti. Le~an H. gündüzleri 
babasının vazifede bulundufu 

ıırada evde yalnız bekle
mekten canı sıkıları:.k ı6s· 

lenlr ıezermit- •itte bu ge· 
zlntllerde bir ıün Erkek 
mualllm mektebi talebeıln· 

een Nevzat ilminde bir ıenç· 
le tanııarak ıeTltmeye baı· 
lamııtır. 

Bu hadiseyi pederi duy· 
muı,~ fene haldf' kızarak 
kızın saçlarını keıımiıtir. 

Bundan fena halde mütees· 
sir oJan Leman H. intihare 
karar vererek Derhal ha 
baıının toplu tabancasını 

ıakafına çekerek intihar et· 
mittir. Müddeiumumilik tah· 
kikata baılamııtır. 

Nişanlı 
BeTaber gezerken 
baı laTına gelen 

kaza 
Aksaray poatahanesi mü· 

vezzilerinden Cemal Kur
tuluıtan Yorgi Eyup Sabri 
ve biraderi Kemal nift\Dlısı 
Necmiye, Gebze müstantiki 
irfan beyin validesi Ayte, 
büyük zibada yoğurtçu Ci
vanı efendiler ~e hanımlar 
Balıkpazarına gitmek için 
Kasım papdan Rizeli Meh
medin sandalına hlnmlıler· 
dir. 

Sandal birinci hav uzun 
önlerinde iken haliç ıtrketi· 

nin 9 No. lu vapuru yanla
rından geçerek dalga yap· 

mııtır. Bu dalgadan korkan 
Necmiye hanım ayala kalk
mıı sandalın devrilmeıine 

sebebiyet vermittir. 
Civarda bulunan kayık

çılar imdada yetlımiılerııede 
Civaııı ile Necmiye hanım· 
dan madaıını kurtarmağa 

muvaffak olamamıılardır. 

Otomobil kazası 
Üsküdarda selamsız cad· 

desinde pisikletle geçen Ner
ses darülfünun talebuinden 
Ohanes efendiye çarpmııtır. 

-------------------------
(Yarın)ın Halk Diplomatı 

İrtişa Meselesi 

ikinci Mustantikte 
İstinabe Evrakı Bir Kaç Güne 

Kadar İkmal Edilecek 
Barut inhisarındaki irtifa meselesine dair yapı· 

lan tahkikat evrakı Anka• ra müddeiumumiliğine gön
derildiğini yazmııtık. Ankara müddeiumumiliğinin 
gördüiü lüzum üzerine ıehrimizde bazı ıahitlerin isti· 
nabe tarikile ifadeleri 7inci müstantiklik tarafından a
lınmaktadır. 

İstinabe evrakı bir kaç güne kadar ikmal edilerek 
Ankara müddeiumumiliğine gönderilecektir. 

Gılavani 
Sokağı muhakemesi 

Bundan bir müddet ev
vel Beyoğlunda Gıla vani 
sokatında Misağın evine 
ıeceleyin taarruz eden 
Necmi ile Ahmedin mu
hakemesine dün ikinci 
cezada devam edilmiıtir. 

vŞahit celbi için muhake· 
me baıka güne talik edil
miıtir. 

Halilin muhakemesi 
Akbıyıklı Halilin muha· 

kemesine dün ikinci cezada 
devam edilmiıtir. 

Halil bundan bir müddet 
evvel Akaaraya gJden bir 
tramvayda Bekir Ef· ismin· 
de birisinin saatini çalmak· 
la mazeundur. Karar için 
muhakeme baıka bir güne 
talik edilmiıtir. 

Beşibirlik çalmışlar 
Çarıambada Beııim efen· 

dinin dükkanına Hüseyin ve 
İsmail girerek beıibirlik çal
mıılardır. 

Silah atarken 
yakalanmış 

Hüseyin oğlu Mehmet, 
Galatada ıeftali sokağında 

ıilih atarken yakalanmııbr. 

Çamaşır çalmak 
istemişler 

Tophanede Çukur cuma· 
da Kostantın efendi bahçesine 
astığı 11 parça çamaıırı Ali 
iıminde biri duvardan atla· 
yarak çalmak iıterken ya· 
kalanmııtır. 

Rus buğdayları 
ve takyidat 

Rusların buiday siyaııe· 

tinden mümkün mertebe 
müteesııir olmamak için Bel
çika hük6metinin de Rus 
buğdaylarını bir takım tak
yidata tabi tuttuğunu yaz
mııtık. Fakat Belçikahlar 
bu takyldah kl\ldırınt~l ardır. 

Pariste 
ı'Wüstemlekô.t seTgi

si açılıyor 
Pariıte mayısın iptida· 

sından birinci teırinin niha· 
yetine kadar devam etmek 
üzere bir müstemlekat sergi· 
si açılacaktır. 

Ayrıca gene mayıs 

zarfında Paris panayırı 
ıat olunacaktır. 

iskan' da 

ayı 

kü· 

işler bir iki günde 
bitecek 

Yeni kabul edilen İskan 
tasfiye kanununun vilayete 
tebliğ edildiğJni yazmııtık. 

İskan müdüriyeti dünden 
itibaren bu i~le me~gul ol· 
mala baılamııtır. Tasfiye 
kanununa göre her müba-

dil elinde mevcut mazba
taları bonoya tahvil etmek 

mecburiyetindedir : Hükü
mete borçlu olanlar da ta· 
pu dairelerinde hükumet 
heıabına ipotek senedi ve· 

receklerdir. Bono almmaıl 

ve ipotek senetlerinin tan• 
zimi için 6 ay mühlet ve· 
rilmlttir. Bu müddet zar
fında muamelesini takip ve 
intaç ettirmiyenlerin hak· 

ları ziyaa uğrayacaktır. İs· 
kan müdürlüğü mübadillere 
tevzi edilecek bonoları ha· 
zırlamııtır. lıtanbul iskan 
itlerinin bitmiı bulunmasın· 
dan bono işlerinin de bir 
iki ay zarfında bitirileceği 

tahmin edilmektedir. 

İzmir -Atina arasında 
İzmir 13 (Yarın)-Hilaliah· 

mer kurban bayramında İzmir· 
le Atina arasında bir seyahat 
tertip elmi§ ve bir ıeyahat 
acentesi ile de anlaımııtır. 

Seyahat için ıimdiden bir 
çok kimseler müracaat et· 
mektedir. 

1 
3üncü 
Cezada 
64Maznun 

Bu gün üçüncii cezada 
64 maznunlu bir dava rü'yet 
edilecektir. Davanın esası 
ıudur: 

Kasımpaıada Şakızağa· 

cında Bektaviler bir gece 
ayin yapıyo larmış. Mahal· 
lede oturan diğer ıahH lar 
ötedenberi devam eden bu 
ayinlerden fena halde kız· 
makta imiıler. 1ıte bu vak'a 
gecesi bir kaç arkadaı bu 
ayini dağıtmağa karar vere
rek Bektaıilerin oturdukları 
eve giderler. Bu 64 Bek 
taıl kadınlı erkekli bu ıa· 
hısları adamakıllı döverler. 
lıte bu gün bu dava rü'yet 
edilecektir. 

Ankara'da 
Kar yağmaktadır. 

Ankara 13 (Yaıın)-İki 
gündenberi devam eden 
yağmurlardan sonra gece 
kar yağmıotır. Kar devam 
etmektedir. 

Fakir çocuklar için 
Her Bayram olduğu gibi 

bu bayramda da Hima
yeietf al cemiyeti fakir ço· 
cuklara elbise dağıtacaktır. 
Cemiyet, mekteplere gön· 
derdiği bir tahriratta fakir 
talebelere ait esami cetvel
leri iııtemittir. 

Siyasi bir mülteci 
teslim olur mu ? 

( Birinci sahifeden devam) 

lelerde birkaç milyon lirayı 
kaybettiğini aleni mahke· 
meye verildiği iddia alun· 
muıtu. 

İstanbul polisi, bu adamı 
tevkif etli. Mahkemeye ver
di. Kefaletle ikametine mü· 
ıaade edildi. 

Fakat, baıka bir 1ıün de 
tevkif edilerek bapsol•ındu. 
Bugün, İstanbul tevkifha
nesinde bulunuyor. 

Halbuki, milletciler tev 
kif olunamaz. Birinci ceza 
mahkemesi he, bu mülteci· 
nin tevkifi için karar ver
memiıUr. Bu adam İstan· 
bulda kefalet de vermi~· 

tir. O halde, bunun. tevkifi· 
nin sebebi nedir? 

Hukukudüvel ahkamı sa
rihtir: Eaer bu adam, Tür
ki~de ikamet hakkma ma· 
lik değilse, huciut haricine 
çıkarılır. Binnenaleyh, adliye 
müf ettiılerinin bu meseleye 
vaziyet ederek esrar perde· 
sini kaldırmaları lazımdır. 

Karagöz Ve 

Spora 
Dair 

Sporcu değilim: 
Spordan anlamaz da de

ğilim! 

Sporu sevmez de deii· 
Hm!. 

Fakat ... 
Bu b"zim beden terbiye· 

sinde muvaffak olmadığımı.ıt 
yahut olamadığımızı bir tür 
lü anlıyamıyorum. Neden 
daima (geri} kalıyoruz? Bu· 
nun da sebebini ben dü§Ü· 
necek değilim, çünki yoru• 
lan beynim buna vakit bu· 
lamıyor. 

Boksör getirirJz, (nakavt) 
oluruz. 

Güreşci getiririz, sırU· 
mız yere gelir. 

Futbolcu getiıiriz, gol a• 
tarlar. 

E, ne olacak böyle. 
Cesaretim iz mi yok, ha· 

yır. 

Kuvvetsiz miyiz, hryır. 
Oynamatıını mı bilmiyoruı 

o da değil. 

Ohalde: 
Haydi söyliyeyim, ka· 

bahatimiz sade (teknik\ de. 
Uzakları hatırlamağa lü· 

züm yok. 
Levbki daha dün bizi 

yendi. Gazetelerde okudlo· 
ğumuz ıekle bakarsak, hiç 
yoktan bir galibiyet kazanmıf' 

Buna kuvetle inandım. 
Çünki : 
Ga!atasarayı tanırm, Fe· 

nerbahçeyi de. 
Levi::kilere, Slavyalılara 

taı çıkartacak oyuncuları 

vardır. Fakat bir kerre de 
hani ıu: 

- Ben yapsam. 
- Ben etsem ... den vaz 

geçseler yok mu, karııla· 

rında demirden kale olıa, 
{lüt)leri aflara takılır. Çelik· 
ten vücutlar yere serilir. 

(Kuvvet) darbımeselimfz 
dillerin (pelesenk)idir, ma· 
lum ya ... 

BURHANETTIN ALI 
••• 1 •••••••••• ' :'.I •• 1 •• l;::..9 .,:"*' 

Vergi ihtilafı 
Henüz halledilmemiştir 

lstandart Ovil gaz ıir· 
keti ile Defterdarlık arasın· 
da vergi meselesinden çı• 
kan ihtilaf henüz halledil· 
memiı ve meııele Vilayet 
idare hey'etine verilmilmif" 
tir. Defterdarlıiın iddiasın• 
göre, İstandart Ovil ıirketi 
bir çok vergileri ketmet· 
miıtir. 50 • 60 bin lirab1' 
bir meıele olan bu it Vili• 
yet idare heye'tince bir ka' 
rara raptedilecektir. 

Dilenciler 1 

Karaıöz - Hey koca İst:.ı.nbul belediye 1 Karagöz - lzmirde de dilenciden geçil· 
reiıl! Halkı bizar eden bu dilencileri kal- mfyor: Galiba burada dilencilik aileden 
dırmak fçfn de acaba bir '.nütehasııısa mı ih· evlada intikal eden bir ıan'at olmuı, İzmir 
tfyaç var? belediy~ıi nerdeaın? •• , 

Karagöz - Oh ne ala! Halkı izaç ettik· 
leri yetmiyormuı gibi, çalııma memleketi 
olan Adana sokaklarında da utanmadan 
uyuyorlar •.• 

Karagöz - Ey büyük şehir belediyeter:~i 
Ankaraya bakında ibret alın,bütün dilenci~: .• 
toplayıp numaraladı ve köylerine gönder ' 
Medeni ıehirleri böyle ıörmek ilteris!., 
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(Birinci sahifeden devam) 1. S O N H A B E R L E R 
l - Fırka Cümhuriyetci 

"e layıktır. ··-••~='~~•+w•!ıiJPFP"'PiPmmım~w11••'±B•••ııı:ıı••• .. ••••~ıar.~ı~~~E:ıı~~~•-11m•srmıl 

2 - lnhisa.rların kalk· c:'. Sikagoda Haydutların }/ayalı ı Romen 
tnasına vergilerin azaitalma· r ransız -
"

0

; ıara~~1:· .. hürdyetine Yunanistan N~Sir Y aŞıyO~lar K~binesinin 
riayet en büyük gayeıidi ·. Müzakeratı l l t F. 1\1 _, ' 

4 - lnuhap bir dereceli 400Müşterjyi DuvarKenarına Diz- 8 
l ası ı. .. eaen · 

o] l Fransız pariamentosun- 1 "·'· k k b ına ıdır. • J V S nurones o a inesinin 
da teşkil edilen komisyonu mış er e on M .. h 1 . . f 5 - Avrupadaki Cemi- ra l UCeV er erilli... isti as• kerkesi hayrete dü-
ecnebi şaraplarından alına· ~akvam gfbi teşekküHer· cak ith:ı)at resmini beher Şikago, 13 (A. A.) - Dün akşam Şikagonun yüksek şürmüştür. Çünkü, Roman-

ı en uzak kalmamak gaye· hektolitre için 48 franga Ioknntafarmda.n birinde 3 haydut ta1"afından yapılmak yanın Londra orta elçisi M. 
erinden biridir. rıkarıtmak hususunda ver- istenflen cüre't'lfu·a.ne bir teıebbüs bir Atman ni~anc1&lnın Titulesko'nun vazifesi başına 

6 - Balkan devletleri "' h · u k k ı ı gitmek üzere Bükreş'ten 
. diği karar üzerine yapılan ma aretı ve sugu an ı ığı sayesinde akim kalmıştır. f k 

araslnda sıkı bir teıoanüt tesisı Haydutlar birden! ire lokantaya gı'rerek ve revolverle mü ara atinden sonra hiç 
e 

1 
yeni kanun layıhası Fransız ki b l 

ille idir, 108 tehditlerde bulunarak 400 müıtcriyi cluVEır ken6rma diz· mse öy e bir istifanın vu-
7 - Ecnebi sermayesi· meclisi rnco'usanmca kuunu beklememekte idi. 

h ı f k 452 ey mışler ve munlGzam surette üstlerini bac:larını arıyarak 
llin gelmesini temin. mu a i reye arşı, r v Romanya matbuatı, M. 

ile kabul edilmiştir. P-ralarını ve mücevherlerini ahnağa baılamı~lardır. Bunun T 
Bunları şu ıekilde hula· I d itulesko'nun günün birinde 

B
u kararın ve Paristen üzeriae e in c otor.1atik bk tüfek olduğu halde lokantanın 

•a etmek kabildir. Al M d milli bir temerküz hüktimett a}ınan gayri müsait daha man etr o.eli ortaya çıktnıf, lrnydutların reisini bir k 
" - Devletin iktisadi darbede öldürm~ş ve gayet büyük bı't sogvuk kanlılıkla teş ili ihtimaline mebni [ön 

H ba•ka haber lcrin Atine. da ft b 1 \>e mali siyaseti Gazi z. ~ ikinci hayduta da ~teı ederek onu da yere sermiııtir. Üçün- sa a u unan siyaset adam· 
i k ögvrenilmesi üzerine · alahi- v l ·ı · i 1 d ne yazdığım me tupta ar· cü haydut, bir pc nçereden atlıyarak lokantanın kapısı arı e ıst ıare erin e uğradığı 
Zettiğim gibi iyi neticeler yettar Yunan nazırlarile önünde kendisini beklemekte olan otomobile binmiş ve ı güçlükleri izah eden maka· 
~ermiıUr. Meıeli şimendifer memurlar hariciye nazeret. kaçmıştır. lelerinde Mironesko kablnf.· 
llleselesi. Bu fikrimce bu· b!nasmda bir içtima yapını~- · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · · · · · · · · · · · " .............. · · · · .. •inin mevkiine çok kuvvet 

Rünkü nesle tahammü.ünün lar~ır. su•• nger lhı:ı.-acatımız bulmuı nazarile bakmakta 
derecesini atan vergiler yük- Bu toptrntıda, Fransanm 1. hemen hemen müttefik bu-
letnıiştir. Yunan hükumeti tarafmdan lunmuotu. Gerek milli köylü 

B d d 
. d' d ~ ~ (Birinci sayfadan devam) lar istimalinden mutazar· f k 

un an maa a, ıımen ı· istenen müs a atı gostermege ır ası reisi M. Maniu'nun 
ferler için yapılsn fedakar mütemayil bulunmadığı an· yosunluk ve çamurlu deniz .rır olan Bodrumlular hüki\· ve gerek halk fırkall reisi 
lıklar nisbetinde inıaatı nafıa laşıln~ış, bu mes'clr hakkında mıntakalatından bu al< t ol· mete müracaat etmiılerdir. Maıeıal Overesco'nun son 
lneydana getirihneınittir. cereyan etmekte olan miiza· madan kntiyen sünger çıka· Geçens"'ne, Bodruma sünger zamanlarda hükumet aley· 
Masrafların mühim bir kıs- keratın muvakkaten tati· rılamaz. yüzünden 140 bin lira girmiş· hinde fikh' beyan etmeleri 
nıı, faizlere ve komisyonl~ra line ve Paristc Yunan Hatta da gıç'ar, bu gibi tı. Bu surt, Eskiden yapılan de matbuatın o zamanlarda 

g itm kt d· B ı · b l'k mahallerdeki siingerleri his· k k Ik kft ·ı t d e e ır. unun a şımen· maslahatgüzarı ile ir ı te ·aça çı ı amı en or a an bir temerküz kabinesi te· 
difer yapıimaJın, bazı mu- d t edemediklerinden, bunlar, k. lkm 11 v ·ıı t" yu"zu" ~-müzakf'ratı' idare e en mu a· a 1~ e mı e nı şekkülünün imkamızlığı 
kabil ceryanları nazarı dik· oldukları yerle .. de çürürler. .. I ·· t" 

k 
hassıs müşavirin telgrafla ge· gu muf u. hakkındaki bu müıahedeılni 

ate alarak l<amyon :sistemi TrabJus garp sahillerinde 50 Bugün ise vaziyet değiı· butıünkü ihtiyaca Jalıa mu· ri çağırılme.sına karar veril· d d teyit etmiş oluyordu. metre en erinlere inerek mittir. İsnıet Po. bile Bod· 
vafık ve ucuzdur, demek miştir. .. k Bir.aenaleyh, Mironeako 

ı h k 
sunger çı armak isteyen 30 ~:romlulara denizi göstererek: 

istiyorum. Memleketi timen· Şaraplar mese esi a • k d kabinesi çekilmeyi asli. ha· 
k d F 1 Y 

a ar Rum ölmüşl~rdir. iste sizin servetiniz! demir 
difersiz hıı·akmak, elbette ın a ransa i e unanistan . tırına getirmiyor ve mem· Bu münasebetle, İtalya ti. Fakat, işte bu servetten 
olmaz, Yalnız bugün mü, y~- arasında mevcut mukavele· d ' ı~ketin malt ve iktısadi - a a nrı halk1 gözte:ini sün· istifade etmek bir takım ta· 
tın mı olı;un? Mesele budur. namc:lin Yunan hükümeti J sahalarda yükselmesi için g.er e;·i bol ve çrn arılması kayyüdata tabi tutulmak· 

Devletin bugu··n tehır' 
1
· tarafından feshedildiği hatır- lüzum gördüğü yeni tedbir· kolay olan sahillere dik· tadır. Bütü.ı bunların sebe-

tnümkü :ı olan masraflarını lardadır. mişlerdir. bi, gangavaların istimalinfn lerl almağa hazırlanıyordu. 
\ehir etmek, hu··k·"ımet mas· Bu mukavele Nisanın on H ttA d 1 d lıte tam hu sırada ve ge· .. a a çeıme cıvarm a meney emesi ir. 
taflarında azami tasarrufa yedinci gününden itibaren gizlice aüngerlerimizi gaab· Halbuki eskiden Rumlar çen çarıamba günü aanayf 
tiayet eylemek ve bu mas- meriyet mevkiinden kalka• eden bir çok Rumlar yaka· bu sahillerde gangavalarla ve ticaret nazırı M. Ma-
t'aflarda yapılan israflara caktır. Yunan hükumeti bil- lanmııtır. avlanan 150 kayıktan faz· noiJesco ile meclis arasın· 
tlih.ayet vermek, fırkamın hassa Fransız meclisinden Fakat, bugün gümrük la bir sünger saydi kablo· da bir hadise çıktı. 
~. I ı · k d k ı ı Kıral Carol'un ıamimt 

as ı umdesidir. Bu suret c geçen yem anun a şarap ontro molörlerirniz Rom- ıuna malikti er. 
~ergiferin ve bu meyanda ithalatı hakkında zecri re· larm bu teıebbüslerinin önü- Bu itte anlaıılamıyan ahbaplarından ve kabine· 
jalka en ağır gelen inhisar· simler bulur.masından dolayı nü almııtı. Lakin, Ruınlaa· bir nokta vardır ki, bu da de mutemetlerinden bulu· 

f
iltdan alınan rüsumun tah· bu mukaveleyi temdit etmi· bu itin diler bir yolunu buJ- bu ticareti Türklere geçtik.. nan M. Manoilesco meb'-
if· k B· l - d ı G t sonr G 1 l .. usan meclisinde adeta ıne imkan bulunacağı ka· yece tir. maena ey, muza- u ar. üya bize sır usulle· en a anıava ara sun-
tlaatındeyim. keratın inkıtaa uğramasından rini öğretmek için mutehaoı· ger saydının menedilmiı bu· takbihe uğradı ve istifasını 

Paramıuın istikrarına mütevellit mesuJiyel Yunan sıs, diye menıleketiıni2'e lunmasıdır. vermek lüzumuna kail ol-
t~lelirn : Ecnebi sermayesi· gazetelerinin fikrince doğru- geldiler. Emellerini tnhakkuk Bu aletlerin kaldırılma• du. M. Minoileıco, bu fik-
tltrı ınemleketimize girme· dan doğruya Fransaya tevec· ettirmeğe çahıtılar. Rum· sının sebebi, güyıı. bahlcçılık rinde ve niyetinde israr 
'i" 1 ) · · bl · d · · 1 i d gösterdigy inden M. Mironesko 

.. e en büyük engel, para· çüb etmektedir. arın gaye erının rı e ıç.n muzır o ma arı ı. 
tı\ııın .. k l ası e----·- ~! .. _·!'-- kendilerine rakip kesilen ,.e Eğer Gangavalar böyle da Cumartesi günü kabine-
dır, Lı.muksta ar o uml aoı • la·fı efkar o!masına imkan son beA sene zarfında fazla sinin istifanamesini kırala 
t oıç iınse sag am pa· h y muzır aletler olsaydı, difer verdi. 
'tl ~~ı, gayri müstakar bir görmiyorum. Bu işlerde ü- bir inki~af gösteren Türk tıünger sayded~o memleket-
;raya, tahvH etmek iste· kümete müzaharet etmek süngerciliğini mahvetmektir. ler bu aretle sünger çıkarıl· 
ı,t~~· Binaenaleyh paramızm tabiidir. Çünkü, dün.ya piyaııalarmde ınamasım meneylerlerdl • 
~ tttarı için tedbir almak Ben, bu mühim beyanatı, şimdiye kadar Kalnus ve Halbuki onlar bu sayd tar· 
e b.. ! 'd kt n a Sonu iki adalarının sünger· zına mu h t t kt dl 1 fi(· .. gayeyi bir an evvı Fethi beyden a ı an ıo r za are e me e r er. 
lYat k k · leri rakipsizdi. Fakat, biz on· B kd d b d b k la sahasına gdirme Lidere te§ek ür ettım. u ta ir e iz e tat i 

b~~ıtl\~ır.Ondan sonra ecnebi Ben kapıdan çıkarken, Jua rakip olmıya başlamış· edilen usulün manaııını an· 
~ l"~sının memleketimize gir· diğer arkadaılar dıı Fethi tık. İtalyanların sayd maki· lamak bir kat daha güçleı-

'81 iç· B nelerinin tahdit etmeleri de kt ..ı t,b· ın yol açılmıı olur. it· beyin uyandığını görünce, me ecir. Verglyi veren halk· 
l hu k Rumların yüzünü güldür· t Pi Ik k 1 "ı.G k sermayeyi ür üten odasını önür.e toplanmııiardı. müıtü. ır. a m ödeme abi iyeUni 

l,l' 1 ül&ta ve itimatsızlık- Fethi Bey gülüt bir çeh- artırmak için ona kir geli· 

Posta pulları 
Ankara, 13 ( Yarın ) 

Posta idarehanesinın bundan 
sonra yaptdacatı posta 
pulları damga matbaası 
tarafından basılacaktır. 

Badema harice pul si
pa riı edilmiyecekUr. 

lstanbulda telefon 
Anf ;ara, 13 (Yarın)-İst.an 

Sahife 3 
3 

J Halk 
Fırkasının 
Yeni Teblığı 

Ankara, 13 (A. A.) -
Cümhuriyet Halk Fırka11 
katibi umumiliğindt"n teb· 
Jiğ olunmuıtur: 

Son iki giln zarfında 
müntehibi sani intihabatı 
hitam hulmuı ve birinci 
müntehipler reylerini farka· 
mıza vermekte rlevam et· 
mişlerdir. Şimdiye kadar 
intihabatı biten kazaların 
adedi 314 dü bulmuıtur· 

Fransız 
Doktorları şehrimizi 

gezdi 
Diln Belçikalı ve Fran· 

sız doktorlar ıehrimizl ıez
miılerdir. Bu meyanda Tıp 
fakültesini de zıyaret etmiı· 
Jerdlr. Fakat, mezkftr ziya· 
rette 300 doktorun hepsi de 
bulunmuı değildir. Ancak 
doktorlar namına araların· 
dan seçtikleri bir heyet Fa· 
killteye aitmjıtir. Belçikalı 
ve Fransalı nıeslektlılarını 
Tıp Fakültesi müderrisleri, 
Fakülte katibi umumisi Beh· 
çet Sabit ve reis Tevfik Re 
cep B.ler istikbal etmitlerdir. 

Doktorlar bu sabah Cham· 
pollione vapurile avdet ede
ceklerdir. 

Bazı refiklerimiz, Pazar 
günü Tokatliyanda verilen 
ziyafetin Etibba muhavenet 
cemiyeti tarafından keıfde 

edildi iini yazmııl ardı. Hal· 
bu ki, bu ziyafet Etibba O· 
dası tarafından verilmiştir. 

Romen postacıları 
Bir kaç a-ündenberi posta 

ve telgraf ldraresfnde tetld
kat yapmakta olan Ye ıeh-

rjmJzin muhtelif semtlerini 
dolaıan Romen postacılan 

bugOn memleketlerine dö. 
neceklerdir. Kendileri Türk 

poıtacıları ve Romen sefa· 
ret heyeti tarafından teıyi 
edilecektir. ' 

11 kişinin if adeıi 
Ôteye beriye beyanna· 

me dafıtan komünistler hak· 

kında linci rübe müdiriyeti 
tim diye kader 11 kitinin 
ifadesini alarak serbest hı· 
rakmııtar. 

Bulgar muallimled dün 
öğleden evvel Ayasofyaya 

......... 
intihar etmek istemiş 

Taksimde ıoför Burhn· 
neddin isminde biri ıol me· 
mea!ne bıçak saplamak su
retilc intihara te~ebbüs et
miıtir. --1\ da nihayet vermelidir. Şimdi ise, bizde de gan- recek itlerde umumi ızrar 

~ GGınr~k . · re ile: gavalatla sünger saydı men- etuıeyen maafiyetler vermek 
~l b· u siyaıelimız, ma· _ 000... Dedi, bu ne ~ ır h· d edildiğinden daha ge~ıiı lazımdır. 

bul telefon ıirketi ile vukl olan 
yeni anlaımaya gö"e lstan
bul kısmının otomııtik tele· 
fon tesisatı, Aiustoı ayı 

zarfında ikmal edilecektir. 

lngiliz tahvilat borçları 
"'İS:t)Qn6.n ı:aye si~asebti bir. faaliyet, daha kahvaltı el· bir nefes aldılar. Fakat, bu lıte, bb yasağıd kaldı-
'llb h· e sanayı er a ı- d j l · ~ket lbıayesi, bizim memle· medim müsaa en z e rıca hadise bizim çok aleyhimize rıfması böyle bir maaPyet 

içi h d ederim. Bir saat sonra, sa• oJmuıtur. Bu iıten mühim olacaktır. 
'• il akikatte bir ir. • 'Ylen:.ı ._ Ionda buluşalıın. zararlar görmekteyiz. Bu itin daha tuhaf ciheti 

~c • ..1 eu:etimiz,birinci de-"'\(e .. 1 meyanda tütünü, inciri ve ıudur : 
ı;- :ıh aat memleketidir. 
akat d Ben çoktan itiıni gör- diğer mahsulatı para et- Bugün, Ruslar sahilleri· 

l)ll!l)'fıkl memleketimiz e düğüm için müsterihtim. miyen Bodrum halkından mizc gayrımeıru aletlerle 
'tı' a tesisi kabil olan k l atıa Gazeteci arkadaılar, vade- bir kısmı yarı aç a mıt· sünger_saydında bulunduk· 
h • .,,. thı hayat bulmasına b b · · .. k tır. Çünkü, dağ ve taA~ ları f.alde Türkler mef""U 

l "-ak b l dilen u ir saatı geçırın.. ır • 
)~"l orcumuzdur. h· d k dan ibaret olan Bodrurn efetler kullanıyor. Ve buna 

l' l!lrın için, banyolara gi er en, 
'~ilden t mühim kıam;nın Yarın muhabiri de telgraf- Halkının medar maiıeli de- mukabil bir takını takyidat 
~ liatici e~ını lazım 1•1~·k haneye koşuyordu. nizden sünger çıkarmaktı. ile karııJaııyorlar· 
~tı h •ıyasete taa u ) Bu oıünaaebetle, gangava• Bundan anlatılıyor ki bir 

ı1su (Devamı var 
sata, arada ihti· 

Nişanlısına kızmış 
Galata da sof ör Nuri, Ni

ıanlısı Müveddet hanıma 
kızmıı saçlarını kesmittlr. 

suitefehhüm yüzünden kabu
taj kanunu Rumlara tatbik 
edilecefi halde Türkler üze
zerinde tatbik olunmaktadır. 
Cumhuriyetin tiarı Ulrkleri 
himaye etmek defllmtdir? 

Sydney, 13 (A.A.) 
Yeni t:cnebi Galles hüküme· 

tinin İngiliz tahvilat ıahıp· 
]erine olan borcunun foıı;, 

bulunan ve federal hazinesi 
tarafından tesviye edilen 

557.519 İngiliz lirasınm mez
kur hükümetlen talep ve 

istifası için gerek federal 
hükumet ve gerek sair Avus
turalya hükumetleri tarafın
dan teıebbüsaUa buJunınuı· 
tur. 

• 
~ • 
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Yun'ln Bütçesi lJ 
Varida' ı Adiyenin Miktarı Ve r-

F e, ade Sarfiyat Ne Kadardır? J • d J } ? 
Yunan meb'usan meclisi Adliye " ·218,514,083, zm f e ne er o uyor • 

t a ınd n 27 Mart 1931 

Cum gunü kat'i surette ka· 

u edı miş olan 1931· 1932 

üt si atideki rakamları 

öst mektedir: 

ridat 10.240.533.053, 

a if 10. 233. 776. 585, 

Va c.. t fozlnsı 6.756.468 dJr. 

Vari ahn müfredab 
=lütç .nm ayrılmakta ol· 

ı nevi varidatı adiye 

9.644.283.053 

'ade varidat ta 

596 2 O.OO'J dırahmiye ba· 

1 ğ o maktadır. 

V rıdatı adıyenin müf· 

red tı berveçhi alidir: 

B ava ıta rüsum 

1,723,502,800, 

Bilavasıta rüsum 

Münakalat" 692,081,208 

Maarif " 680,045. 106, 

Ziraat ,. 405,454,173, 

Milli iktisat " 109,433,534, 

Sıhhiye ,, 196,432,403, 

Basiret ve içtimai mua• 

venet 360,639, 104, 

Har biye 1, 130,845,005, 

Bahriye 394,515,221 

Hava fıferi 146,397.254 

Devletin P.T.S, masrafı 

62,000,000, drahmidJr. 

Devletin umumi 
masarifi 

Maliye nezaretinin5,114. 

729,004 drahmiye baliğ olan 

bütçesine 518,926,550 drah· 

miden ibaret bulunan idari 

masarifinden baıka devletin 

' aıağıdaki umumi masrafla-
512421141'800 rı da dahildir. 

f 

İnhısarlar 

P ul 

D 

504,935,000, 

827 ,633,000, 
et rü .. umu 

362, J 82,000 
it emlak varidatı 

151,501,000 
hte if v ridat 

23,660,000 
di teka 'f ve reddiyat 

195,099635 
H p t miratı 

382,879,000 
En laki umum ·yenin tas-
i 

24,570,000 
E ha ı aliseye yapılan 

az tın senevi taksitleri 
3,250,000 drahmidir. 

F vkalade varidatın müf· 
d t berveçhi atidir. 
K mbiyo farkı 70,000,000 

übadiller tahvilitının 

ti ından 

ttü 

hasıl olan te· 
25,000,000 

Müruru zamana uğramıı 
devlet eshamı koponları 

25,000,000 
Belçika grupunun 1926 

ıstikrazına a it faizler 
105,000,000 

Yunanlılara verilen harp 
tazminatına ait vcrgizer 

30,000,000 

l~bu tazminattan yapı· 
an yüzde 4 levkifat 

4,000,000 

Para küsuratından hası: 
o n temettü 35,000,000 

Eski senelere ait tahsi· 
at 2 ,500,000 

Milli bankanın tahsiia t 
f zlası 62,500,000 
Arazı ı tım1aki istikrazı 

100,000,000 

Ecneb re a it emlakin is· 
olan tazmi· 
100,000,COO 

32,000,000 
dırahmidir. 

müfredatı 
ve fe vkalade ma. 

müfredatı bervechi 

'usıın mecli 
29,852.214. 

nf'zarcti 
5 ,114,729,004 

arıc.ve " 
aniliye " 

127, 145,874, 
548,304,265, 

1-Faiz ve amortisman 

olarak düyunu umumiye. 

servisi.. 3,086,876,390 dır. 

2- Mubadiller istikrazı 

servisi için e§hası saliseye 
yapılan ikra zlar ... 

380,000,000 dir 

Dev;el imendiferleı-inin 

tahkimi için yapılan ik razlar 

178 ,915,000 d ir 

3 - Muhtelf f mukellefi· 

yeller: 

Askeri tekaüdiyeler ... 
229,224,280, 

Bahri tekaüdiyeler 

40, 734,800, 

Mülki tekaüdiyeler 

142,865,000, 

Muhtelif tekaüdiyeler 
1,680,581 dir 

4- lcra kuvveti: 
Riyaıeticümhur'2,080,000, 
Nazırlar meclisi 367, 150, 
Baıvekilin ılyasi bürosu 

1.839,580 dir 

5 - ihtiyat sermayesi : 
Adi 380,000,000 
Fevkalade 16,690,000 

Hususi sandıklar 
Devlet bütçesile birlikte 

umumi mahiyette bulunan 
bazı hususi sandıklara ait 
mülhak bütçeler de kabul 
edilmiıtir : 

1 - Küul vergis inin 
kontrol ve nezareti sandığı 
varidat: 

16,346,000 drahmi, ma
sarif de ayni miktarda. 

2 - Milli yollar inşan .. 
Varidat ve masarif yekunu: 
572,150,000 

3 - Mektepler sandığı 

varidat ve masarif: 
27,660,000 

4 - Vasiyetler sandığı 

4,347.992 
5 - Eilokseraya kartı mü
dafaa sandığı 5,960,000 

6 - Zeytinlikleri hima· 
ye sandığı 15,240,000 

7 - lstimar sandığı 
76,218,000 

7 - Milli müdafaa san

dığı 166,040,000 
9 - Milli filo saudığı 

40,144,667 
10 - Milli filo ve asa

rıntika p :yankosu sandığı 

84,015,000 Drahmidır. 
~ 

Papas Simsarları İki Çocuğu 
Kandırmışlar 

lzmirden yaz1lıyor : 
Re11am Saim Beyin oilu 

Abdullah Zeki ile kerimesi 
Mahmut hanımın Hıristiyan 
o• duklarmı bildirilmiıtir. 

Çocuklardan Ahdulla Ze· 
ki efendi polis tarafından 
isticvap edilmiş ve bu küçük 

adam (!) tetkikat yaptığını 

ve en eyi din hiristiyanlıiı 

bulduğunu ifade eylemiıtir. 

Çocukların Talidesi de 

kızını htriıtiyan yapacafını 

~öylemiıtir. 

Çocuk isticvap için ev· 

velce hazırlanmıı ve vere· 

cekleri ifadeler bile ezber· 

lettirilmiıt ir. 
Abdullah Zeki efendi 

Ortamektebe devam etmek· 
dir. 

Tanassur hadisesi mü· 

nasebettle polis mlidürlüğünce 

yapılmakta olan tahkikat 

bitmiıtir. Tanass\u ettirildiği 

söylenen merhum ressam 

Saim beyin kerimesi 9 ya
tında Mahımedet hanım bu 
sabah isticvap edilmi~tir. 

Mahımedet hanım: Türk ol· 
duğunu, Hiriıtiyanhkla ala· 
kası buJunmad1ğıni ve vaftis 
edilmediğini söylemiştir. 

Bu kızın kardefl Abdul
lah Zekinin tanassuru ettiril· 
diği sabit olmuıtur. Polis· 
çe yapılmakta olan tahki· 

ta ait evrak yakında müd

deiurn umiliğe verilecekt.ir. 

Bir komünist 
4 ay hapse mahkum 

Adana, (Hususi) - Ko

münistlik le m aznun olup 
mevkufen muhakeme edil-

mekte olan muallim Mah· 

mut Bey hakkında dün öğ

leden sonra ağırceza mah

kemesi kararını vermiıtir. 

Bu karaca göre Ma hmut 

Bey dört ay hapisten son· 

ra otuz dört lira da pa ra 

ceza sı verecektir. 
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Ali Ti.~aret M ktebi 
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rından böyle bir izahata ih· 
tiyaçları yoktur. 

Bu konferansın halka ve-

rttnların amillerini ve son 

buhranın gerek cihanda ve 
gerek bizdeki tesirlerini 

ilmi bir surette iza le edece· 

rilmesi lazımdır. 

Ciddi hareket etmek 

icap ederken böyle fantazi 

faa liye tler göstermenin m a· 

nası yoktur. Sonra "dama 

demagoji derler. 
ğim.,, 

Ancak itin tuhaf ciheti 
konferansın kendi araların· 
da verilmesidir. Her halde 
hepsi de iktisatcı oldukla· 

lktısat doktoru diye bö· 

bürleneceğimize 

olalım kafi 
iktısatçı 

..- Yeni Tefrikamız ~• 
er;•-

Unutulmuş 
Bir Tekke 
P rotistan mis
yonerlerinin is
tilô:i faaliyeti 

Babilhavz 
;~/ nedir? 
/ _... ~ Memleketimizde "Babil· 

havz ,, ne.mı altında b ir 
mis} on er tetkilatı vardır. 

Bu, bir lseviyd tekkesidir. Bir 
kara duman gibi tehlikeli, faa· 

liyeti çok ciddi ve dikkate ıayan 
safhala r a rzeder. Tetkik edilirse, 
islim tekkelerinin bile bir mem
leket için hundan daha tehlikeli 
olduğu iddia edilemez. 

Pastorların korkunç faaliyeti, Kitabı mukaddes va 
ızları, zehirli neşriyat, sözde ilmi vaızlar, telkinler, İs
lamiyet aleyhinde propagandalar, gençleri v~ bilhassa 
genç kızları Protistan yapmak için bulunan çareler, 
esrarengiz tecrithanelerde çile çıkaran kızlar, Müjgan 
hanımın evvela vicdanına sonrada ....... tasallutlar, 
spor kulubü, ticaret dershaneleri unvanı altındaki pro· 
paganda mahalleri ve saire •... 

Bu esrarengiz ve istilai faaliyetin içyüzünü, ya
kında neıre baılıyacağız. Bu ibret vesikalarını vata· 
nını seven her Türk bir acı ilaç gibi içmelidir. 

1 Müjgan hanım başından 
~.n.,e_n_a_n_la.t .. ıy._o_r_ 

14 Nis&.n 

Şehrimizdeki Bulgar Muallimler 

Dün Şehirde 
Bazı Yerleri Gezdiler Ve Uzun 
Müddet T etkikatta Bulundular 

Şehrim izde bu' t.nan Bul· 

gar muallimleri dün yapı· 

lan program mucibince la· 

ta nbulun bazı yerlerini 

gezmişlerdir. Bu gezintilere 

müfe tliti Sıtkı B. de iştirak 

etmekte ve icabında izahat 

vermektedir. 

Yerebatan 

Sultana hmet 

miılerdir. 

sarayını ve 

camiini "gez 

Öğleden sonra ise, Da-

rülfünunu, Evkaf müzesini, 

Süleymaniye camiini, Beya· 

zıt kütüpha nesini, latanbul 

* * 

erkek lisesin ve Kapalıçarşıyı 
ziyaret etmişlerdir. 

Muallim mekteplerini 
5 inci ve 6 ncı ilk mektep
leri, Top kapı sarayını ·ıe 

asarhtika müzesini göre
ceklerd ir. 

Topka pısarayına ve mü· 
zelere ücretle girilir. Halbu
ki, Bulgar misafirlerimizio 

ziyaretlerinin re.; mi mahi· 

yelle olduğundan, maarif 

idaresi tarafından teıebbü

satta bulunulmuştur. Bunun 

ne ticesinde müze ve a 

r aya, Bulga r misafirlerimiz 

ücr' rsiz olara kgircceklerdir. 

* 

Bulgar· stan' da 
Dünya Hu but at Satışları Bulga
ristanı da Çok Müteessir Ediyor 

Bütün dünyad a hububat 1 

sntış fia tının mühim surette 1 
tenezzülü Bulgaristanı da 
fevkalade müteessir etmiş· 1 

tir. Son zamanlarda e .lerin· 
de ga yet güzel mahsu l (1930 

ma hsulü) bulunan, fakat bu 
mahsulü nasıl ve nerede 
sata(" aklarını bilemiyen Bul-

ga r çift çisini büyük bir dü
şünce almıftı. Bereke t ver· 
sin k i Bulga r hükumeti çift· 
çilerden mühim miktaı da 
hububat alarak ve bilahare 
bunları ecnebi piyasalarına 

sevkederek bu buhranın 

tahfifi çare"ini buldu. Cihan 
piyasasında son zamanlarda 

mısır, arpa veıair hububat 
fiatlarının bir m iktar yük-

selmesi Bulgar hükumetinin 

bu husustaki mesaiıdni teshil 
etmiıtir. Diğer taraftan Bul· 

earittnnda 1930 senesine 
ait hububat mahıulü Bulgar 

çiftçilerinin itin içinden n is· 

beten karlı çıkmalarına m e
dar olacak derecede meb
zul idi. 

Maamafih Bulgar zira· 
atinde bir takım ıslahat 

icrası zaruridir. Kanada, 
Arja ntin, Avusturalya ilah. 
gibi arazisi bakir ve toprağı 
mahsul vermek için çalışa· 
cak koldan baıka bir§ey is· 
temiyen ve fazla ma sraflar 
ihtiyarına ihtiyaç messettir· 

miyen genç memleketlerio 
fazla miktarda yapmakta 
oldukları istihsallerin daha 
uzun müddet cihan piyasa.· 

sında hububat fiatlarını 

fazla ka r getirmez bir rad· 
dede tutacağı ve hatta umtJ• 

mi harpten evvelki fiatla· 
rının dununda bulundurl\· 

cağı bedihidir. Bulgarfstatl 
ıimdiye kadar başlıca hu· 

bubat yani halihazırda bü• 
tün dünya piyasalarınd" 

Hatları fevkalade düıülc 
olan mahsuller yetiotirmir 

Ur. Aınğıya dercedeceğiınll 
cetvel 1910 ve harpten soor' 

1927 Bulgaristanda yapı)Bıt 
zeriyntın nevi ve miktarıı>1 

&östermektedir. 

Ekilen nebatat 

'· nev ı 

Ekilen miktar 

(Hektar itibarile} 

Umum zeriyat6 

nisbetle yüzdeti 

1910 1927 1910 1921 

Hububat ... 

Sınai, zeyli nebatat. 

Kuru sebzeler ... 

Pata tes . . . .. 

Ka vun, hıear v. ı. 

Yaş sebzeler ... 

Httyvan yemleri. 

Bağlar ..•.•. 

Meyve!i nğaçlar. 

Dutluklar .•.. 

Güllükfer •... 

2,506,133 

21,540 

56,352 

2,858 

26,520 

11,368 

539,815 

79,406 

8,127 

2,581 

7,605 

Ekilmemlt tarlalar.. 665,158 

Yekun 3,927 ,463 

Bundan anl aşılıyor k i 

Bulga r istan' da gerek harpten 

evvel (1910) ve gerek harp· 

2,430.096 63,81 74,03 

109,668 

67,277 

11,499 

28,717 

11,737 

521,460 

77,041 

17,060 

2,785 

0,55 3,3' 
1,43 2,05 

0,01 o,35 

o,68 o,s1 

0,29 o,36 

13,10 ıs,sB 
z,3' 2,02 
0,,ı 

o,o7 o,oS1 
o, ı 

0,19 1 
16,94 11,3 

100 ,oo 

0,21 

921) 
ike n harpte n sonra ( l 

f6' 
yüzde 74,03·e çıkmııtır· 

5,456 

671,470 

3,879,235 

k B l b Y0 td6 
at u garistan u dll 

de vam edem *'Z· Bun°11 

ten sonra (1927) ekilen ara· 

zinin en mühin kısm ı hubu-

bata tahsis edil rr.:i ş bulu:rn· 

yor. Hatta ha rpten sonra bu 

nisbet arlmı§lır. Harpten 

evvel (1910) yüzde 63,81 

l "et 
en büyük sebebi ıne~ e fı\J' 
toprağının ve iklhnintll &ıh.t' 

buba tta n daha ziyade utle' 
geti ren bir takım nıah5 

0t· 
yetiılirilmesine masail 

masıdır. 

• 
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Hatıratını yazan: Naci JSMAlL f 
l ··ze Hanın bohçacıları, evleri gezer er, gul.k 

kızları seçerle haftalık, ay_l~kl, sen.e ;, ' 
nikah ile hana hiyfe ettırır ermış .. 

-48-
Genç kızların hiyfe mes' el esi 

- Ne olacak. Şubede 
sayfiye nikabı vardır. Ahont 
bir hafta, bir ay, bir sene 
müddetle nikah yapar, ev· 
lendirir. Sonra müddetin 
hitamında da n ikah bozu· 
lur. İki taraf de.vaıız bo· 

~ Kanber, Hanlar idaresi· 
nin facialarını naklederken: 

- Asıl belanın büyüğü, 
çahşa çalışa ihliyarhk için 
biriktirdiiimiz bet on dina· 
rınıızı da elimizde bırak
mazlar. Günün birinde, bir 
iftira atarlar. Mal, nıülk 
ne varsa, hepsini ınusadere 
ederler. insanları da zın· 
danlarda çürütürler, diyor· 

du. 
_ Ne söylüyorsunuz • 

ağa ? Burada mahkeme, 

hakim yok mu ? 
Kamber ağa, korkunç 

bir ıekil alınııtı: 
Zarbı Hlçaneci başının l 

Yanındaki mollada hakimdir. l 
Mahkeme de o, hakim de o, 

hüküm de o, herıey, odur! 
Alimallah, dava etdinmi, 

bittin, gitU, 
Ya mollayı haftaf arca 

beslersin veva hükmü yer, 
yanarım! fazla ıöylenmeğe 
lüzum yoktu. belki de hiddet· 
liydi. Atup tutuyordu. Yalnız 
bizim eııki mahkemei ıeri· 
yeler usulünden daha ipti· 
dal bir mahkemeleri olacaktı. 
seyyar hakim gibi bir ıey! 

Yalnız, büyük bir müt· 

külüm vardı: 

- Yahudi fa izcinin Han· 
la bir münasebeti var mıdır? 
sordum: 

- Yok olur mu hiç. 
Yahudi İsrail, Hanın ortağı 
dır. Faizleri de, paraları da 
beraber taksim ederlE r. Za
ten, Hanın parasile it görür. 
Ne zannederstniz, Hanın izini 
olmadan İsrail it yapabilir 

ini biç? 
lranda adetth • Hanlar, 

tahin sul... den duımut gi· 
hi hareket ederler, Ne yer 
ne içer görünürler. Hep, ıa· 
ha p r. ra toplanırlar. tabıi ıah 
ta Leıkerine, mollalarına 
l'ernıek için bu paraları ali· 

Yor, deiil mi? 
B l l faslı u söz erin as ı, 

Yoktur. Hepsi de Hanın ce· 
htne girer Handa kah. Bu 
li&nın, o kadar hilebaz insan· 
lardır ki, Şaha bile ovun 
0 Ynarlar. 

İranda bilmiyen yoktur: 
Şahın hazinesi, Şiraz, Et!fa· 
han, Tibriz Hanlarının ha· 
ı· ' •neleri kadA.r zenğin de-
illdt. Yalnız eski Şahların 
tahtlarını v~ mücevheratını 
he._ba katmamalıyız: 
d - Desene, dostum. Han 
l etnek, ıah demektir. Bun· 
arın; Zindanları da var mı? 

- Hem de gün gö rınez 
l&tlık~ardan ibaret olınak 
fart'l b ı· 1 e v~rgi, vernıiyen a ı-

ııe itiraz eden fazla söz 
'Ö l ' . h Y 1Yenlerin hepsi de bırde 

u 2!ındanları ziyaret eder, 
•onr i ll a, genç kızlarını s ga 
a~ . lian verıniyenlerin de 
.el ıbetıeri baıka kaıaneler 

etlldtr. 

Aklını bu safa ıenç kız 
1-ıeaeı esinde durınvıtu. 

lll; Bu da ne oluyor, dos· 
· Dedtnı. 

~ taınber, pftkin bir ta· 
.. t.kınnıııb : 

şanmış olur. 
- Bu kızların nikah 

parası yok mu ? 
- Yok olurmu biç kız

lar yirmi günden betyüz 
güne kadar sıkıya verilir. 
Bu para beşin veri{ir' 

Fakat h iç, ban para ve· 
rirmi? Para almıya ikişaf 
Hanlar, genç kızla rı da ha
ra p hiçane gibi a lmak ister. 

llcrsin i sormayınız. Kız· 
larını vermiyen babala r da 
çektikleri iziyetı, gördükle
rı zulmu anlatmak kabil 
olamaz ! Bizim hanın en· 

deronunda bir kaç yüz say· 
fiyeli genç kız va rdır. Bun· 
lar, her hafta birer, ikişer 
değiıtirilir. 

1 Öyle ise, hanınız da 
bu 1ey)erin bas babası gi· 
bi bir ıey olacak, Agam? 

Yalan da değil! 

(Devamı var ) 
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Yunan-Sırp 
Askeri tezahürat 

Atina gazeteleri, son gün· 
lerde yapılan Sırp - Yunan 
askeri merasimi münasebe
tile neırettikleri coıkun 
makalelerde, iki memleket 
arasındaki vefakar dostlu~u 
anlata anlata bitirememek· 
tedir. 

Ezcümle, Ethnns gaze· 
tesi, Sırkların gösterdikleri 
muhabbet ve muhalasat te- 1 

zahürlerine dikkati celbet· 
m~kte, bu merasim esna
sında söz alan Sırp hatiple
rinin Yunanistan hakkında 
"toprağına iltica ettikleri" 
sırada kendilerine yardım 
etmiş olan güzel ve tefkatli 
bir ikinci vatan tabirini 
kulJandıklarını nakleyle
mekte ve bu samimi sözlerin 
Ybnan milletinin kalbinde 
derin akisler hasıl ettiğini 

yazmaktadır. 
Elevtberon Vima gaze· 

tesi, Sırp kıralı Aleksande
re'in Yunan murahhas askeri 
heyetini kabul ettiği sırada 
gösterdiği saıniınimiyet ve 
muhalasatı ehemmiyetle 

k 
detmekle, bu tezahürün 

ay . . i 

Y 
t>fkarı umumıyesın unan ..... 

ti müteha11is ettigını 
kuvve e 
ilave eylemektedir. Bu ga-

- t Jeatına 2u suretle zete mu a 
nihayet vernıittir: 

"Yunan milleti, Sırp, 
Yunan dostluıuna Yunanis-

t . i en 
tanın harici siyase 10 n . . 
kuvvetli temellerinden hırı 
nazarile bakar. Bu yakın· 
larda yapılan askeri mera· 
sim, bu temelin sarsılnııya· 

cak derecede sağlam oldu· 
ğunu gösteren bir delil teşkil 
eder. 

YARIN 

Romanyada 
Mali Felaket 

Universul gazetesi Ro· 
manya'nın felaket ıeklini 
alan mali va'ziyeti hakkın· 
da yazdığı bir makalede 

bilhassa iki müıahedede bu· 
iunmE-ktadır: 

1 - Memleketin mali 
vaziyeti, bir müddet evvel 
bir istikraz yapılmış olması· 
na rağmen düzelmiıtir. 

2 - Parlamento azası, 
hazinenin maruz bulunduğu 
mü,külatı nazarı itibara al
mıyar ak gelecek T eırinievve· 
lin birine kadar olan tahsi
satlarını avans olarak almış· 
lardır. 

Bu gazete, Ayan ve me· 
busan azasının bu hareke
tini şiddetle tenkit etmekte, 
bunların devairde çalışan 

memurların maaşlarından 

ve ücretlerinden tenzilat 
yapılmasına karar verdikle· 
ridi ve köylerle kırlarda za· 
hlta vazifesini gören jandar· 
maların geçen eylü1den be· 
ri maaşlarım almadıklarını 

unuttuklarını kaydetmek te· 
dir-

Hatta bazı küçük me· 
murların aylardan beri ma· 
aş almadıkları da söylen
mektedir. 

Universul gazetesi mü· 
taleatına devamla diyor ki: 

" Memleketimizin ( Ro· 
manya'nın) mah b'r fela
ket r devresi geçirmekte ol-
duğunu kimse inkar ede
mez- Baı vekil M. Marnoilesco 
bile bu hakikatı teslim et· 
mittir. Hükumetin eline is
tikraz e!tiği paradan ançak 

4 milyar Ley k adar bir şey 
geçecektir" Bu miktar hü· 

tün ihtiyaçları karıılamağa 
kat'a kifayet etmez. Vari· 
dat, bütçede tahmin edilen 
miktarlardan çok daha aıa· 
ğı olmakta berdevamdır. 
Eğer itler bu yolda gidecek 
oluı sa hiçbir memur vaktin· 
de maaıını alamıyacaktır. 

Hatta ücret ve maaılarda 
veniden tenzilat yapılması 
bile beklenebilir. 

Yunanistanda 
Ziraat erbabı ve 

felaketler 
Atinaya gelen son ha

berlere nazaran bu yakın· 
larda vuku bulan incimatla· 
rın zira ate verdiği zaı arlar 
birkaç gün evvelki tahmin· 
lere nazaran çok daha 
büyüktür. Elide, Nauplide, 
ve Mora yarımadasında 
bulunan diğer eyaletlerle 
Kefalonya ve Zatna ada· 
!arından alman haberlerde 
buralardaki çiftçilerin ümit
sizlik içinde kaldıklan ve 
ahalinin nakdi muavenete 
acil bir ihtiyaç hissedildiği· 
ni bildirmektedir. 

Baılıca haıarat bağlar· 
da, zeytinliklerde ve alel· 
umum yemlt ağaçlarında 

görülmüıtür. idari muatari· 
yeti haiz olan kuru üzüm 
müessesesi bağcılara veril· 
mesi lazım gelen tazminat 
rnıktarını 150 milyon drah
miye yakın tahmin etmek· 
tedir. Ziraat bankası da bu 
afetten zarar görenlere ik· 
raz edeceği paranın mikta~ 
rını tespit edebilmek için 
mahimat toplamaktadır. 
Ziraat nazırı, incimattan 
müteesir olan havalide yap· 
tığı bir devJr seyaha· 
tinde kuru üzüm idare ıfinin 
müstahsillerin ziyanlarının 
üçte ikisini tazmine müsait 
bir vaziyette olduğunu ken· 
dilerine söylemisUr. 

Sırdaş'ın 
. " bir • • 

tavsıyesı samımı 

Bugün sizinle batıl bir 

zihniydin acı dertlerinden 

birisini, fakat en mühim
mini konuımak istiyorum. 

Hu dert - gelin buna baı 
belası diyelim daha yerinde 
olur- bir(Miğıen)kadar mü· 
ziç, devası bulunmıyan giz· 

li bit· hastalık kadar taham· 
mülsüzdür. Bu afet nedir 
biliyor musunuz ? Genç bir 
kızın ihtiyar bir adama ve

rilmesidir. 
Mahimya eski ailelerde 

daha doğruıu eski zihniyetlerde 
genç kızların istikbali, saadeti 
ta lip olan erkekle değil, 
adamın "mesnet"i "geltr"i 
ve "mevkini ile ölçülürdü. 

Bu facianın doğurduğu 
nüınune1eri burada birer, 
birer sır a f a mak kızıl ve cılk 
b ir ya ra üzerine neıter vur· 
maktan da can yakıcıdır. 

SevğHi hem~irelcrim, tU· 

Roman yada 
Y t ni kabine teşekkülü 

M. Titulesco, Bükreıe 

Çarşamba sabahı gelecek ve 
kırahn bir temerküz kabi· 
nesi teıekkül edildiğini gör· 
mek hususundaki arzusunu 
kendilerine bildirmek üzere 
muhtelif siyasi fırkaların 
reislerile hemen temas ha· 

line gelecektir. 

Siya·ıi mehafilin fikir ve 

mütalealarına göre M. Titu· 
lesconun yeni kabineyi teı· 

kil hususunda deruhte ettiği 
yazife için bir hat tayin 
edilmiı defildir. M. Tltules· 
co, 1a1et vasi mikyasta bir 
temerküz kabinesi teıkiline 
muvaffak olmazsa kuvvetli 
ve nufuzlu siyaıet adamla· 
rının ittirakini temin sure· 
tile bir hükdmet teıkiline 

çalııacaktır. Bundan baıka, 
bir temerküz kabinesi vücu· 
da getirmek için ıarfedi· 
lecek gayretler boı'a 
çıkacak olursa parlemento· 
nun derhal dağılacağı da 
tahmin olunmaktadır. 

Sabık baıvekillerden M. 
Maniu, kendisine gönderi· 
len telgrafı otomobille Ce· 

nevreye giderken yolda al· 
mıı ve Bükre'ıe dönmek 
üzere derhal t rene binmiıtir. 

Siyasi mükalemeler de· 
vam etmektedir. M. Miro· 
nesco, M. Michalake, M. 
Duca, Mareıal Averesco ve 
Dr. Lupu ile görüımüıtür. 

Kıral, birbiri ardı sıra, 

M. Mirone1Co, M. Manoiles
co ile M. Georıes Bratia
noyu kabul etmittir. 

Petit Parisien 
1941 senesi kupası 

Paris, 13 (A. A.) - Pe
lit Parisien gazetesi 1931 
senesi Scbneider kupası 
yanıına tıtirak etmek üzere 
2,000 beygir kuvvetinde 

motörlerle mücehhrz ve ıa· 
atte 680 kilometre mesafe 
katedebilecek 5 deniz 
tayyaresinin tezgaha kon· 
muı olduğunu ve tecrübe· 
lerinin Haziran bidayetin
de icrası mutasavver bu
lundufunu yazınaktadır. 

nu iyi biliniz ki, kızlarınızın 
saadeti, sizinde saadetinizdir. 
İyi düıünün ve iyi bilin ki, 
kadın zevki, kadın ruhu 
para ile, ikbal ile ıabn 

alınamaz 

Genç kızlarını hasis men· 
faalleri için ihtiyar ve hu· 
ruıuk bir hayata esir eden 
ebeveyn, kendilerini vic· 
dan azabından kurtaramaz· 
lar, Zahiri saadetleri için 
için kemiren bu facialar bir
denbire çoküverince arbk 
tamiri kabil olmaz. Bade 
harabilbasra, vecizeıi jıte 

bunun en veciz sözüdür. 
Az yazıp : çok manalar 

gizlemek istediğim bu satır· 
ları dikkatle okuyunuz. Kız· 
larınızı gösterif için bile 
bile uçuruma atmayınız. Si· 
ze bu, sırdaıınızın en sami
mi tavsiyesidir. 

Sırdoı 

Beynelmilel 
Mukaveleler ve Yu· 

nanistan 
BeyneJmilel meıai büro· 

su müdürü M. Albert Tho· 
mas, bu yakınlarda Yunan 
hükumetine gönderdiği bir 
tezkerede çalııma ıeraiti 
hakkında nizemname ya· 
pılmasma dair olan beynel
milel bazı mukavelelerin 
Yunanistanda henüz tatbik 

edilmemekte olması husu· 
suna Yunan hükumetinin 
nazarı dikkatini celbetmiıtir. 

M. Thomaı, Atina hükü· 
metinin bu mukaveleler 
hakkında fikfr ve tedbirle· 
rinln kendisine bildirilmesini 
milli ikbsat nezaretinden 
istemfıtlr. lktısa.t nezareti 
verdiği cevapta: 

HükQ.ınetin mevzuubahis 
Muka velenamelerin tatbiki 
hakkında bu ıene meb'usan 
meclisine bir çok kanun il· 
yıbaları vermek tasavvurun· 
da olduğunu it' ar etmlttir. 

Bu liyıhalaı bilha11a 
ziraat amelesinin içtima 
hakları, kazaya uğrıyan it· 
çilere tazminat verilmesi, 
içtimai sigorta ve buna ben· 
zer meselelere dair olacaktır. 

Nazır Cenevredekt mesai 
bürosu tarafından kaleme 
alınan bütün mukaveleleri 
tatbik mevkiine koymakta 
Yunan hükumetinin gecik· 
miyeceği hakkında M.Thom
s'a teminat vermittir. 

Kanada' da şimendi· 
fer kazası 

Edmonton, 13 (A.A.) 
Edson yakınında Vankure 
giden trenin yoldan çık
ması 29 kitinin yaralanma· 
sına sebebiyet vermiıUr. 3 
vagon 20 kadem irtif aında 
bri bayırın aıağısına yuvar· 

lanmııtır. Yaralılardan birl
sinhı hastaneye kaldırılma· 
sına sebebiyet hlııl olmur 
tur. 

M. Doumergue'in 
seyahah 

Tunus, 13 (A.A.). - M. 
Doumergue, Kayrevan ve 
Sus fehirlerloi ziyaret et· 
miı, halk tarafından ıid· 
detle alkıt1anmqtır. 

Sahffe 5 

Kücük ilanlar · , 
iş arıyorum 

21 yatında orta mf>ktep 
tahsili görmüş bir gencim : 
Az çok her itde tecrübem 
vardır. 

Her hangi bir it istiyo
rum. ihtiyacı olanlar "Yarın" 
gazetesinde A. Z rumuzuna 
hltf en bildirsinler. 

* Evlenmek istiyorum 
24 yaıındayım. Ecnebi 

bir müessesede 150 lira maaı 
alıyorum. Sanıın veya esmer 
18 ili. 19 yatında genç bir 
Kızla fotoğraf taatisinden 
sonra evlenmek ietivorum. 
"Yarın,, gazek sinde Z.rumu
zuna tahriren müracaat 
ediniz. 

* Kiralık köşk 
Acıbademde Kızlarağası çeş

mesinde Ali Fuat Be):iıı v;lsi 
bahçeli köşkü kiralıktır. içindeki
lere müracaat ediniz. 

* Daktilo 
Türk ınüessesatından birisinde 

çalışmak üzere iş arıyorııııı.«Va

rmııda{Daktilo)rumıızuna müracaat. .. 
Acele satrlrk arsa 

Kadıköyünde Y ogurtçu 
Çeıme caddesinde mütead
dit meyve ağaçlarını havi 
arsa ehven fiatla satılıktır. 

Gazetemize M. Z. rumu· 
zuyla tahriren müracaat 
ediniz. 

* 
40 yaşındayım 
İstanbulun muhtelif yerlerindeki 

mülküm sayesinde rahatça geçini· 
yor ve bu yaşımdan sonra benim 
rahatımı temin edecek bir zevce 
istiyorum. 

«Yarın» gazetesi vasıtasile O. 
rumuzuna yazıııız. 

İspanyada 
Cumhuriyet perverlerin 

hareketi 
Madrıt, 13 (A.A) - Be· 

lediye intihabatında cum· 
huriyetperver sosyalist ku· 
alisyonu 45 vilayet merke
zinden 41 inde ve büyük 
ıehirlerde ekseriyeti kazan· 
mııtır. 

Madritte kıral taraftarla
rı 50 azalıktan ancak 20sini 
elde edebilmiıtir. 

Barcelone' da meıhur Ka· 
talonya ihtirakçılarından mi· 
ralay Mancia fırkanın sol 
cenabma mensup 25 Cümhu· 
riyetçi, 12 kıral taraftarı ve 
13 Cümhuriyet perver ra· 
dikal intihap edilmitli· 

Örfi idare ilanına dair 
olan haberler tekzip edil· 
mektedir. 

Japonya' da 
Kabine Buhranı 
Tokio, 13 (A.A.) - Ha-

magucht kabinesi istifa et· 

mittir. Yarın sabık Baıvekil 
M. Wakatuskı'nln yeni kı,. 

bineyl teıkile memur edıle
ceği ve yeni kabinenin eski
sinden pek farklı olmıyacağı 
zannolunuyor. 

Gazete muharrirlerine 

beyanatta bulunan M. Va
katuıki, yeni kabinenin si
yasetini takip edeceğini ve 

maamafih vaziyette hasıl 

olan inkiıafata kar§ı bir ta· 

kım tadilat icrasının zaruri 
bulunduğunu iırap etmittir. 

• 
' t 
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Çocukların kemikierini kuvvet
lendirir. 

TiYATRO SiNEMA 

Üsküdar 
· Hale sinemasında 

Sevişmek yasak 
Mümessilleri 
Liyadöpüti 

HASAN KUVVET ŞURUBU ,,~TaşraGazeteBayilerine~ 
!erkibi~de külliyetli ı MUJDE 

İlaveten §ehir kurtları 
Programlarımız cumartesi 

ve çarşamba günleri değiştr. 
Her gün gündüz 3,30 da ge· 

celeri 9,15 te cuma günleri 
2 de 4 te gece 9,15 le. Ge
lecek program Güleu adam. 

-fc 
Bu akşam 

Üsküdar Hale sinemasında 
Hafız Burhan B. ince s~z 

hey'eti Komik .D. İsmail f:f. 
temsılı M.Anst .ı.s varye hey'eli ı 

Çengi Afet j 
Vodvi: "3" P. 

Tur§UCU kovertetosu Dans 
Şante 

mık tarda ı yot tanen ve 
fosfat mevcut olup en- lstanbu1da intişar eden bilumum yevmi 
sicei uzviyeye sür'ati Gazete ve Mecmuaların 
temessülü sayesinde Siparişlerini tam ve muntazam irsalahnı 
kansızlığa, vereme is- en seri olarak ve en müsait şerait tahbnda 
tidadı olanlara ve bil· kabul eder. 
hassa emrazı asabiye G 
vezafiyetiumumiyeye Umum azeteler 
tesiratı şifaiyesi vardır 

Genç kızlarla, çocuklarda 
tesiratı nafıası pek seri olup 
renks:z hastal.klı, zayıf, sı · 
raca veya kemak hastalıkla· 
rına müptela çocuklar az 
zaman zarf ındd dit çıkarır· 
lar. Çabuk büyürler.Tombul, 
tombul olurlar. 

Suiitiyatla sebavetini ve 
gençliğini suiistimal eyliyen· 
lere, ademi iktidara pek mü
essirdir. Kanı tezyit ve tasfi· 

Müteahhitliği 
mahıuıa 

• # • .. J -.:-
' , 

müdürlüğünden: 

.. 
Bu akıam Pangaltı si

nemasında 

'it~~~~--~ ye, hazmi teshil, renge taze· 
4.• lik ve veçhe taravet bahıe· 

idaremiz için - nümunelerine tevfikan • pazarlıkla külli 
miktarda levazımı kırla :iye ahnar.aktır· Taliplerin 200 lira 
teminat akçelerini hamilen 18-4 931 Cumartesi günü saat 
11 de Galata'Ja mübayaat komisyonuna müracaatları. 

K. Şevki B. temsilleri 
Dram sahnesi artistleri 

birlikte birinci defa olarak 

Sefil Fabrikatör 
yahut 

Aşk neticesi iflas 
D. K. 4. P. 

Leblebici kuvarettosu, Dans 
Varyete 

Duhuliye "30,, K. 

Çocuk hastanesi ku lak, botaz, 
burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak ı 

Telefon B. O. 2496 

der. Bez, evram, cedir çocukların yüz ve baılanndaki çıbanlar, ergenlik ve ekzemada pek 
müessirdir.Hasan kuvvet ıurubu Avrupada birinciliği ihraz eylediği gibi alemi tehabette tak· 
dir tevlit eylemiı, ecnebi ve memleketimizin etibbaııının raporlarını kazanmııtır. Şiıesi 60, 
büyük 100 kuruıtur. Deposu: H asan ecza deposudur. Eczacılara ve topdancılara büyük tenzilat 

• IK.I Doktor 

Büyük Tayyare IFuat Sabit 
• 

pıyangosu 

Ankara caddesi Cihan kütüp· 
hanesi üstünde No. 66 

Telefon: İstanbul 2385 

İstanbul 8 inci icrasından: Mahcuz 
ve f uruhtu mukarrer bulunan Orta 

4üncü Keşide llMayıs 19llde~ir 
lıalı ve mermer taşlı büfe, ayna ve 

Doktor 

Hafız Cemal 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

ların dahili (iç) hastalık 
larını cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu
susi kabinestnde tedavi 
eder. . n 

Dr. A. KUTIEI~ 
,,..,-·~----, 

Büyük ikramiye 

sairenin Bakırköyünde Sakız ağacında 
İskele caddesinJe Klcanti l laçepulo 
hanesinde 20-4-931 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat on birde 
satılacağı ve talip olanların yevm Cilt, frenği, Belsoğukluğu ve ademi 
ve saati ınezkfırda memuruna mü- ( ı<tidar rnuayene,elektirik tedavilıanesi 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki Ji:ı 
Miras meseleleri Bir .l> 

Şerhli borçlar kanunu » ıı 

(iKBAL) kitaphanesinde -
İstanbul dördüncü icra memur

luğundan:İki bin beş yüz lira kıymet 
takdır edilen vSküdarda tembel lıa
CI Mehmet mahallesinin atlama
taşı caddesinde 67 numaralı gayri 
menkulün ardiyesi ve bahçesi üs
tünde hanesi bulunan sebzevatçı 
dükkanın taınaıni. 

45,000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liı·alık ikramiyeler ve 30.000 
Liralık Bir Mükafcıt Vardır. 

l.ı .... 
~-·~Jül 

Kazmir Ticarethanesi 
( f Jrozdibak Karşısında No. 15) 

Muh'terem 

olan 

müşterileri, yeni gelmiş ue son moda 

umaşları ziy:ıret etmeğe davet eder. 

.·.:_.;1 .; .. 

18 ı\\a) ıs 931 pa7...1rtesi günü 
saat 14 ten 16 ya kadar artırması 
yapılacaktır. Takdir edilen kıymeti 
bulduğu halde en ziyade artıranın 

ü~tüııdc bırakılac.ıktır. ,~~~~ ~~~ 
Satış şartnamesi 7-5-911 tarihinde r~~~~~~~~i*I 
clivanharıe}e talikedilmiştir artırmava """= 

iştırak için yüzde 1 teminat ı:tzımd;r. i1 Ankarada 
~fakları tapu sicillıle .:;abit olmı- ~~ 

yan ipotek alacaklılarla atakadara- "'f SH. AN 
nın \ie irtifak hak salıiplerinın bu OT[l PALAS 
rıfe daır olan ıddıalarını ılan tari- ~ 
tı.akları!1ı ve hu~us!le faiz ~eA masa- ~ ; /' 

hinden itibaren 20 gün içinde ev- KAL QRJ,F' C' D BAN"'O 
rakı müsbitelerile bıldirmeleri la- İ• • LI\. - ı 1 

zımdır. J. 
Aksi halde hakları tapu sicillile 

sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Ala
kadarların icra ve iflas kanununun 
119 uncu maddesine göre tevfiki 
hareket etmeleri lüzumu ve müte
rakim vergı, ,belediye, vakıf ica
resi mü§terıye aittir. 

Daha fazla ma!Qmat almak is
teyenlerin 66 - 930 dosya numara
sile memuriyetimize müracaatları 
ilan olunur. 

Rekabet 
Kandreye gitmek iıti

yenler: 
İ:ımitte (3) numaralı o· 

tumobill tel'cih etsinler. A
dam baıına (1) lira beher 
kilo ( 40) para. 

Tv ırk{ ~enin en meşhur ve m~rgup 
rakısı dır 

racaatları ilan olunnr. 

İstanbul S inci İcra ınemurlu· 
ğundan: Bir burcun ödenmesi için 
mahcuz ve satılması mukarrer bir 

• oda takımı Kurnkapıda Çifte ge-
linler caddesinde 40 numaralı Ata 
nasyadis apartıınanında açık artırma 
sureti le 154-931 de saat 8 ilil 1 O da 
satılacağı ilan olunur. 

Cağaloğlu - Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme ıo· 
kak No. 5. 

Her gün öğleden son· 
ra altıya kadar hasta· 

• 
larını kabul eder. 

liye 6 ıncı hukuk dairesin· 
den : Makbule Hanımın ko· 
can lstanbulda Çarıambada 
Koğacıdede mahallesinde 
Camiiıerif sokağında 14 No. 
lı hanede sakin iken el-

yevm ikametgahı meçhul 
bulunan zevci Nezir oğlu 

Nuri Efendi aleyhine ika· 
me eylediği boıımma da
vasından dolayı bu bapta• 
ki iıtida sureti ili.nen teb
liğ edildiği halde gelme· 

diği ve bir vekil dahi gön· 
dermediği anlaıılmakla hak· 
kında hukuk usulü muha-

kemeleri kanununun mad· 
dei mahsusası mucibince gı· 

yap kararı tebliğine karar 

verllmif ve tarihi ilandan iti· 
haren on beı gün zarfında 

gıyap kararına itiraz etme· 
diği takdirde muamelei ka· 
nuniye ifa edileceği ilin 
olunur. 

Karaköy Börekçi fırını sırasında N. ::4 

İstanbul mahkemei as
liye ikinci hukuk dairesinden: 
Manol kalyopolidis efendi
nin birader! Dimitri Kalyo-

poliı Efendi aleyhine ikame 
eylediği ölünceye kadar bak-

ma akdinin feshi ve temi· 
nat olarak gösterilen gayri 
menkulün tashihi kaydi hak· 
kındaki da va arzu halı müd0 

deialeyh"n ıekiz senedenberl 

Türkiye milli topraklarını 

terk ederek Yunanfstana 
gitmeıl itibaa ile teblii edil· 

mediği mübrıir ve mahal

lesi hey'eti ihtiyariyesfm.len 

verilen şerhten anla11lm11 
ve müddei vekilinin talebine 
binaen ilanen tebliğat icra· 

ıına karar ve\ ilmiı olduğun

dan yirmi gün zarfında ce· 
vap verilmek üzere dava 

arzuhalı sureti mahkeme 

divanhanesine talik edil· 
mekle keyfiyet ilan olunur 

lstanbul müddei umumi

Hğinden: Mülga Üsküdar za· 

bıta emanet dalreıinde mah
fuz olup mahkemelerce sa· 
hiplerine iadesi ne karar ve· 

rllen ve fakat dairenin meı· 
dut olmaıı huebile yedlerln· 
deki vesaikalara ralmen eıya· 

larını alamıyan efhasın bir 
ay zarfında evrakı mGıbi· 

telerile birlikte memurf yeti

mize müracaatları, bu müd· 
det içinde müracaat edilme· 
diğl takdirde mezkur etyanın 
komisyonu mahıuıca btlmil· 
zayede ıatılacaiı. 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

lngiliz lirası 

)ST ANBUL ACENT ALIÔI 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESi 

Telefon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı carı 
suretile avanslar,poliça ve iskon· 
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlı 

şehirlerine ve memaliki ecnebiy 
ye senedat, çek, Hibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalat•· 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, ku 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memalikİ 
ecnebiyeye keşide edilen poliçS 
)arın tesviyesi, borsa muamdJ 
icrası, akçe bey'i ve şerası, saı 
bilcümle banka muamelatı, ka 
icarı. 

İstanbul 3 üncü icra ro' 
murluğundan: 

Bir borcun odenmesi i~ 
paraya çevirilmesine kat,ı 
verilmiı olan üç adet ro•' 
ayak ve tezgft.h singer dtlılf 
ve bir adet maa ayak ve t~ 
gab singer makinaları ı 

t 
Nisan 931 Salı günü .-ı 
10 da Sultanhamaoııod' 
Camcıbaıı hanında J'ılilı' 
Mihalidiı ef. nin imalatb'' 
nesinde açık artırmıf suret!' 
le satılacafından talip ol•"' 
ların mahallinde memurıJ.,, 
müraca:!::ı ilan olun!!:/ 

TAKVİ~ 
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12, t4 Yatsı ~ 
15,58 hnsa"/ 

,.,ıı 
Meı•u1 mfldllr ve 1J1f1tll 

Barlaan.ıtbt AU 


