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Arif Oruç B. in Bugün Yarın Tahliyesini Yüksek 
;Mahkemenin Pek Yüksek Adaletinden BekliyOruz 
Dünyanın 
ihracat 

ıl Ticareti 
Yazan: Naci İSMAlL 

[ e( Liman inhisarı tesis. edı· 
ol lir edilmez , Türkiye ıhra· 
1 cat ticareti de bir buhran 

11JI devresi ııeçirmeğe baılamıfb. 
~ Bunun sebebini, yalnız eaki 
rl standardisationların bozul· 
l nıasın,Ja aramak dofru de
~ 2ildi. Meselenin esası, dün· 

Ya ihracat ticaretini idare i' eden beynelmilel sermaye 
i 1e yeni bir anla.§ma usulü 

ıJ aranmaması , geliıi güzel 
Jı;~ bir ihracat siyaıeti takip 
~ edilmesi idi • 

J Hiç. bir millet, ihracat ti· 
caretfni bizzat idare ede· 
mez. Hatta, bu malları iatih
Jak eden milletler de bir 

J inhisarcılrk yapmazlar. Bu 
; büyük iı, beynelmilel ıerma· 

yenin elindedir. Bu ıermaye, 
dünyanın büyük para mer· 

kezleri araıında taksim 
olunmuı, bu merkezlerden 
birisi kahveleri, diğeri af· 
Yonu ve baıkaları da tiftik, 

fındık, yai, palamut, üzüm, 
halı, buiday, arpa v. s. yi 
idaresi albna almıftır. Kab·' 
\>e, Brezilyada çıkar. Fa· 
kat, d6nyanm kahve Jhra· 
cat•nı da Nev-York borsası 
idare eder. Fasulye, Türki· 
~e, ile Romanyanın ihracat 
~ahıulüdür. ispanya, orta 

\trupada istihlak olunur. 

Ukin, bu tevzi atı Mar· 
•ll)ta borsası yapar. Türk 

~~)ltnyağlarının istih' ak edil
~iı lllemleket, Amerikadır. 
J;' llbuJıeı, zeytinyağlarımızı 
"'rısaya göndeririz! 

) Bu tnerkezler, birer dün· 
d' toptancılarıdır. Buralar· 
):k 1ttigal edilen İf için bü· 
ltr •ermayeler biriktirilmi§· 
fd • Bu sermaye mahsulün 

tak· d 
)it •n en evvel satıılar 
1 l>ar z k. \r ' arar ve ar oyun· 

l ()b b0 ,,nar. Ayni zamanda, 
"ıe:.ı 11~ ar da bu sermayenin 

~it tıcağıdır. Buna "High fi· 
1. ~t~ . 
ııt~.. ,, hmi verilir. Bunun 

Y\tet• 
'lt ı, münferit şahıslara 
1 llak· ~.. ıt nıi!yarlar, milyon· 
tı~a .. 01nıa.ı11ndadır. ihracat 

•eti · 
~tıhta •ıe, nakit paraya 
ı~.. Çhr. Halbuki g~rek 

'eat ' tıcıtr liiccarları ve gerek 
t 'le. ~t barıkaları, kre&li ile 
, l>arı .. 
O.t- ... r, ne zarar ne 

O}'u 
~ hi . tıuna girebilirler, ne 
ı r •lır 
t\ "' a.c~t emtianna pe· 
t. .-ara 
~ith F "~rebilirler. Yalnız, 
11)0~ irıa •• ce"ı teıkil eden 
"tı ~\t erlerdir ki, mahıül· 
ıo... \ref l .. k 
"'lll'o ur iye afyonuna 

Fransız Sefiri Ankarada 

Kupo~.lar Meselesi 
Taksitlerin Uçte Birden Fazla Nis-

bette Verilemiyeceği bildirildi 

, •• •t 

. ";.'i~t~ 

rar giri~mcl: üzere yeni tek
lifl~rini himil olduğunu 

söylediği ve bu teklıfler 

etrafında Tevfik Rüıtü Beye 
izahat verdiği muhakkak 
görülmektedir • 

~·-·-----
Eskişehir, 2-Arif Oruç Beyin evrakı 

1849 nunıara ile dördüncü cezadadır. 
Mevkuflu olduğu için hemen hey'ete 
verilmiştir. Neticeyi bildireceğim. Hilmi 

Yarın- Baş muharirimizin dört buçuk aydan beri de· 
vam etmekle olan bu mevkufiyeU kuvvetle ümit ederiz ki 
artık niha•ıete gelınitlir. 

Yüksek mahkeme, davanın mevkuflu olma~• hasebile 
biran evel karar itasına teveı,ül edeceği muhakkaktır. 

Binat naleytı Arif Oruç Bey hakkındaki kararın tas· 
tık veya nakzinden evvel kefaletle tahliyesinden eminiz. 
Ve bugünü aabırıızhkla bek'eıoekteyiz 

Bu dava ile alakadar olan muhbir ve gazC"tenin mes'ul 
müdürü kefaletle tahliye edihnişlerdi. Halbuki Ha buki 
Arıf Oruç beyin neırJyat kısmile hiç bir alakası yoktur. 
Bunun için me~'ul müdür ve muhbirden eYvel tahliye edil· 
mesi icap ederdi. 

Alakad.ır mahkemenin bu cihetleri nazar dikkate al· 
maması bir zuhul eıeridir. Yüksek mahkemenin bu kar q,rı 
fesh ve nakzeylemeıini bekleriz. 

Bu teklifler, Heyeti ve
kaede tetkik edilerek muva
fık görüf ürae hamillerin 
vekilleri Ankaraya davet 
edileceklerdir. Müzakeratın 
meb'u&ların, iktisadi vaziye
timizi yakından alakadar 
etmesi hasebile Pariıten 
ziyade bu sefer de Ankaı A· 

da cereyanı tercih edilmek
tedir. 
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Bugün 11 de 

ponlar meselesinin yeni bir 
Ankara, 3 - Paristen safhaya girdiği, bi.millerin 

Mösyö dö Şambron 
Bu mülakattan sonra ku~ İkinci cezada 

mahkemem:z var 
Bugüa izmit vı. 'isi Eşref 

avdet eden Fransız sefiri nihayet 1928 mukavelesinin 
K t d" Ş ' ı B. meşelesJnde ismi geçen on o atnoroo cenap arı, tadili lazım gelcliff kanaatini 
dün, öğleden sonra Hariciye muallime Remziye Hanımı, 
vek li Te·dik Rft•tü Beyi haul ettikleri anlaıılmakta· 

ır d B Arif Oruç ve Süleyman Tev· ziyaret etmiıtir • Bir saat ır. ize 1relince, taksitleri 
devam eden bu mülakatta, 1 üçte birden fazla niohette fik Beyler aleyhine açtıfı 
sefirin Düyunu umumiye tE~diyeye muktedir olmadı- davaya saat 11 de baılana· 
meclisinin müzakerata tek· 4ımız açık bir hakikattır. caktır. 

ı.ı·•··································••••ıı.ıı•ııtıııtı•• .~··8-4•••&;:•• 1 •• 11 ' 1111 ' 111 

Kız lngiliz Şairi Ankara'da 

Lisesi 
Salonunda 

Ocakta konferans 
Onuncu ilk mektep ta· Milton, Shakspeare, Chaucer 

Iebeleri dün İstanbul kız - Hakkında Malumat Verdi 
lisesi salonunda bir müaa· -· 
mere vermitlerdir. 

Bu müsamereden maksat 
velilerle muallimleri bir ara· 
ya toplamak ve l~asbıhalle 
rini temin etmektır. 

Fakir çocukları himaye 
heyeti aeçihni§Ur. 

Dün fehir meclisi aza· 

mensup birçok afmgarlardan 
miiteıekkil giizide bir ıami· 
in huzurunda çıkan ıair, 
Hamdullah Suphi Bey, tara 
fından ~akdim edldi. 

Hamdullah Bey, şairi in· 
giltErede son devrei edt:bi· 
nin en şayanı dikkat bir 

sından Sıtkı, Tayyare ce· siması olarak tavsif etti ve 
. t i muhaıiplerinden .~ A k 1 h k 

ın ı Ye Ad ~~~ n aranın ngiliz §liri a · 
Fehim ve Recep, _nan, JPA.t* kındaki ma.ümatı en sa!!· 
Du"rru" Beylerden murek·. A 

hiyettar bir lisandan dinle· 
kep bir himaye heyetı ~ mek naı·t 
. .h olunmuıtur. Ayrıca -lffr.;:~ """ / mazhariyetine 
ıntı ap "d" - ve iki ~ ı olduğuna bilhassa 11aret ey· 
mektebin mu uru ledi. · 
muallimi heyete talimatna· Hamdullah Suphi Bey t D 

1 
lk 

1 'b' dahildirler. evam ı a ·~ ara maz-
me mucı ınce f k Ankara 3 - Dün ~şehri· ı har o'a . 1 f 

k t t ki a ir İ · n şaır.n 'on era ısı 
Bu heyet me epe k" l mize gelen ngiliz §airi, Türk bilahare h . ı r 

teshil ile va ı o a· . arıcıye memura ın· 
çocukları ·f d I ocağında konferans verdı. dan Orha 11 Tahı1i.l Bey tara· 

b ··terden istı 8 e e· V k·ı· Y f K 1 cak te eru . d ktir. Adliya e ı ı uıu ema fında.n tercüme edildi. Kon· 
rini temennı e .ece k 1.1 Beyle refikaları Hanımefendi feransını ayakta söyliyen ıai 

h d .. n bır ço ve ı er . • • . . 
Da a u l lardır. kur diplomatık, edebı aleme r.n üzerinde ipekten edebıyat 
"b 1 rde bu unmuş · · ' · · ' · ~ · · ' .. d kt d tecru e e .............. · · • · .._ • · · · · · .. · · · " · · · o oru cübbesi var ı . 

. . . . . . . . . s· .. erael' Ettik ol .~0t!~ Ü:~:.::.':~ ... ~~:'. 

Dünkü nüshadan devam 

~--

Müddeiu;;;miliğin Türklüğü 
Tahkir Davası 

Vatanma timendifer deni· 
;.ı 

ucer ıle baılamııhr,, diye 
M. Nasfield fngiliz ede-
b:yatı;ıın üç dikkate ıa· 
yan sicnaıı olan Char.ıcer, 

Shakspear e ve Milton un 
edebi ve husuıi hayatları 
hakkında kısaca malii 7lat 

1Tiirk ocağında konser 
-- ------

Ocak Salonunu Dün Yere İğne 
1 Düşmiyec ~!k kadar Doldurmuştu 

Dün saat on altıda Türk 1 Muhiddin Sadık B. Viyolon· 
Ocağındll Madam Nntalı Po· sel ile bir mel~di çal~ııtı~. 
liyanEki tarafından San kon· Bu genç Turk san atka· 
seri verilmfttfr. Ocak aalo- rı pek çok alkıı'anmııtır. 
nu daha ıaat 15 de ıehriıni- Muh·ddin Sadık Bey bir 
zin musiki merRklılari!e hınca kaç parça daha çaldıktan 

hmç denecek derecede dol· sonra konsere nihayet v-'· 
muıtu. rilmiştir. 

Tam ıaat on altıda kon- ----------

İzmir maçı sere baılanmııtır. Evveli Pi· 
yano refakatile Osman Ca· 
vit 8. tarafından "Ermoni,. 
Operasından bir kavatini 
taganni ed lmit ve Cavit B. 
ıamiin tarafından alkıılan· 

mı~tll'. 

Bilahare Madam Natali 
"Cyokonda,. operasında bir 
Romansi "Benense,. ismind · 
bir ıarla taganni ederek pek 
çok alkıılanmııtır. Bunu 
müteakıp lıtanbul konser· 
..,atLJVarı muallımleriı•den 

··--. 
lstanbul 2 ile 

galip geldi 
lzoıir 3 (Huıusi)- lzrnir 

ve İstanbul muhtelit takım-
ları " Alı.ancak,. spor saha· 
smda bu gün saat 17 de 
karıılaştılar. Oyun hakem 
Allın ordudan Sait Beyin 
idaresinde idi . 

Oyun 3 sayı ile İstanbul 
takımımn galibiyetile neti· 
celendi • 
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Haliç Şirketi On Dört Postayı Lağvetti. 
Otuz Memuruna yol Verdi 

~il 11
' Brezilya kahvesine 

tılt-ı )ton lira yatınrlar0 , ar 
1 hı 1 e tOccarlar r'> l'er 

'"' Dıemu r gibi 1 3 i11ci •ahi/ede) 

Bendeniz bu ıimendiferi 

yapan zevatın hayali loiln· 

den bile hürmetle geçerim. 

Zira nazanmda onlar Türk 

]en abideyi geti en imran 
adamlarıdır. Fakat bu be
nim ıah&t kanaatımdır. 

Yarın gazetesini yazan• 
(Deoamı 4üncii. .ahilcd•) 

verdi Ve konferansı ıu cilm· 
lelerle ikmal etti. 

- Memleketinize geldi· 
(Devamı 3 iincci •fJyl•tl•) 

~ <--=--=:. 

- Baba müjde, müjd• •• Haliç vapurları teker, tek.er 
ı.lıarta olayor, artılı i,imi2 ;,tir! .. 

Dl .. •r 

la 
·v 
te 

A 
;:o 

Lil 
ler 
gr 

jn 

bi 
ua 
ızcı 

şe: 

e . ., 
rg 
an • 
R 



1 

il 

r 

~c 

lüğ 

ce2. 

un 

te~ 

Bl 
Et 

m 
çc 

m 
ç. 
yı 

m 
zi 
CI 

g 

sı 

g 
c 

• 

•11.-ı · · · 4 Nıaan 
l!!!"~s.~h•~h~211!!1m .......... ~ ............................. ıiım .. Ti•R1Wn;;-. .......... ~~~~~~~~~~~~~::::::::::=:-·---. 

- Ş E H i R H A B E R L E R İ f!!!tY!!m 
Hocamın /ptilaaı 
Şairi Haliç 1 lkhaat Vekdleti Tetkikat Yaptı Son Bazen iki ıatırlık bir 

ve N::~ .. ~:.7~ u:.~:b::: Vapurları ç· T .. t .. Sistem hav~~;.::·;:.:~·~:, ,.,. 
tum vardı: Bahaettin Emin ımento ros u Transatlantik marlıaneyi lla.m.,ıır. 
B. Bu zat, bana liaede e- Şirket İçtimai . o0qo1• Tahkikat baılar, takibat 
debiysıt muallimliii yapmıı· • h Istanbulda Ruslar Dampıng Gelecek a" mehtap ilerler, kumarbazlar mah-

..l-b k /ı'Jare e"eti rapo· .., 
ll. Ve ilk eu. i zev imin gı '.T } ? T J F•k • • • • l kemeye verilir, oynanılan 
inki14fınm amili oldufunu runda neler var? yapıyor ar mı • Üccar arın 1 rı gezıntısı yapı ıyor yer kapatılır. 
Unutamam! 1 D Gelecek ay, Karadeniz· lıl(_ 

1 b 
.. _L

1 
d Haliç vapurları tirketi kheat ftklletl Ruıların, Türkiyede de amptnı yap- de bir mehtap gezintlıi yap· "T" 

ıte, upn .....,t e e· heyeti umumiyeıi, aenelik tıklarını tetkik etmiı ve neticede, bu ıayiaların niçin ve · Birgün eler ltiniz çok ol-
(B L:. ... ,ı ) •• .ı..-ı.. mak üzer~, ıon ılıtem tran· 

ceilmlz a -.ar ...-- içtimaını aktetmlftir. kimler tarafsndan çıkanldıiını 6if'enmittir. mazda ıöyle birkaç kabveha-
1 d a-h 1- ıatlantiklerden Karnttya va-

nazım ann an, .... aettua idare heyeti raporu, aon Salahiyettar zevat ve çimento tüccarlarının söyledik- neyi dolaııraanız, zabıtanın 
Em B .:.ı- ..... _..ı__ puru, latanbula gelecektir. 

in · ıitay;.,_ u..-u ıene haıılatmm rok azalmıı lerlne göre, hu -yialar, büyük itlerle metaul oian iktı- ıfzli yerlerde aradıfı bu ...ı __ ...ı. Bu .n. ... r- Bu vapurun lıtanbul 
beri bahaeumrua. ıuW.. oldufunu bildirmektedir· udi ıruplardır. Bunlann gözettikleri maksat ıudur: salgınla karıılaıacafmıza 
nun muharriri de hürmetkar Son zamanlarda yolcu nak- acenteıi, bir iıUda ile vili· hiç f6phe etmeyin. ---ı.. . Türkiyede, ıenı,ce df'mayell bir çimento tröıtii va"- yete m6racaat ederek, ae. 
bir eıpiri ya.--- ııtey• liyabnın azalmaıına aebep, dır. Bund1an baıka, Tnrkiyenln muhtelif yerleriade çl· Dört köıe maaalarm r--•ı 8 zintiye lıtanbuldan da blr-
rek, Haydar """"" .e: evvelce yazdıiımız gibi, mE>nto fabrikaları açmak lıteyen ikinci bir arup daha var- üzerine serilen yeıil çuhalar 

- Hocamın f&iri, deJ• Eminönil·Balat otobO.leriain dJr ki, Almanyaya çimento fabrikalan makineleri ıiparif çok kimselerin itlirak etmek üıtünde bu "filli memnu,. 
bitap edecektir. Şıairia te- ıladaıı, iıletilmelidlr. etmlftir. Yabaız bu ikinci ırup, lktısat veklletine iıte!!ifinl, buna mi\saade 't· bir "fflli me,ru., halindedir. 
mini yazark•, kendılelade• B miiracaat ederek fabrikaları teliı etmeden, Tilrldye çt. diimeılnı lı~emiıttr. lıtldada .ıf-
özilr dlleris. eyanname mento aQmrlk tarlfeUntn 15 ıene mtddetle defltmlıre· bunun, kabotaj itile hiçbir Kumar ıal11nı muhak· 

Çcınka, acilanDlft telif· Yermiyenlerden 64 Ü celi hakkında teminat ıetaıntıtlr. alikaıı bulu~madıtı da zik- kak ki l1tanbulda hır facia 
fuzunda hıeıll•ı, ..-a .._ cı. yakalandı Çimento tr61til, çime.ta uta1allne hlldm oldutu atbi redılmektedir. halini ahm,tır. Eektden yüla-
( e) harfı yedlie ( a) iNii.- ~ ecnelti çl...molarJle yerli çtmentoların ptyaaaclakt Vili.Jet. ...t,.ti tetkik aek ailelerin danıh çaylan, 
nacatun. Ne ,. .. ,... ld Han, Panıiyon ve m6e• rea.beet- de hlktadtr. Zira, tr6atil tettı eden fabrtka· timdi yerini poker masala· 
taıil "t ,.ı ... 1u- ku..-.etlt eeMlerln vermele mecbur h etmele batlamlfbr. rına terketmlıtlr. Haftanın 

.... ..... _, cılar, çimento tGccarlannın en belli baılılan bulunan Me met y-•-~ .J 14.ll • 
olmak, .:&.ıiiL. .. ,.... hlt tutuldukları tetkiki hihlyet De aau m 'W ın ıiinlerl bGynk bir etddiyetle 
~ 1 L-- ki Rn...1ü, Ha1an Ramı, Pehli•anyan, Frenkyan, lirmenclyan, k dil 

•oktur. beyanname erini , ~· m- -r .ı d Vakıf mehlolw Ware- ta ıim e mittir. Mutlak 
' k rfı A.tlu, Lankaı ve Foti ef. )erle bir anlqma yapmı,..ar ır. 

Bakıılar, kece=aa bir Mler, muayyen ft U aa n- d•'-lc 1 lince Irat mti-=!- =eWAl ıurette Ye muayyen aaatte 
lerclt Bu anlatma Ye ittifakla, çimento Ulccarlan, ua: ln a· _...._,_. "K 

kitap ve 6 Juema ....... ıı: da Yermemlt r. b .ı.. l t I t ar••I·-... ,ı .... 1 ee!:ı-.. , are,, tamamd ... 
Zabıta , bu kabil pamf. nnda tr6etGn çimentoaundan •.-• ma 1a mama 1 •· - ...... --·- • ------

Parçalar, kop1alar, --:'iller, yon ve mCle..e• aahlplerin- ahhlt etmlt bulunmaktadırlar. Bu tddlde yaziyetlnt saf- bundan -- ela ms•'61 • 
nefesler, tarkılar, kıt• ar. elen, muhtelif aemtlerde 64 Jamlamıı olan trölt, yerli çimcntolarm çuvalını 140 kuruıtan kalacak .,...ı.,.. m+161i· En ytlkıek ailelerden bq-
Par .. •lar umumi edebiyet H IL-k b lıyarak, mektep talebelerlııe 

Y- tanealni teıblt etmlt , yukar1 olarak te.bit etmtıttr • a 11t1 1, Iraz zaman yeti tebe"6a ed.- 1: kad d K 
... rçeveaine ıirebllecek de· b ı 1 •...1 t ar ıirayet e en umar ...- haklarında zabıt tanzim eYYel ptyaıaya anedllen lr parti ta yan .~.men oıu milzayede,e llOnul•ı • te-
recede mütene•vidir. fakat etmlıtir. Bu zabıtlar'' ıulh sGmrik, nakliye Yeıalre ıtbi maıraflan 55 kuruı tuttufu karriir etmitHr. ~~ü~l~~enk kkahYle k6fele-
dtter manzumeler hep miı· mabkemeıtne havale olun· halde. 121·125 kuruta 1atılmııtır. O zaman, bazı gaze. Eski b rfl rUlllC -uar ö ıa mııb. 
ttk ve zümre•• bir ıekılde· muıtur. teler de, çimentoda thtık&r yaptıfını yaanıılar, halk ta, a er Bilhaua Pokeripttlluna 

dır. Vakıl, ıairin karakteri Muayyen zamanı zar· bu ibtlklrdan ıtklyet etmeff' baılamııtı. Bunlan hali kullanan· biı atk aaclakatile batla-
ilk m11raıodaıı ıon mııraına fanda beyanname Termi,.a- Hattl, bunun ilzerlne, lktıaat •• Nafta yeklletlerlle lar mı var ? nanlar vardar. 

kadar kendini belli ediyor. ler, bir ıiln haplı •e en belediye tekUkata baflaımtlardı. Temiz havaJI, si•I ftl-
1 c::.1-.11, .. -.t .. A'--, bu tetkikat ye .ıı..ayetleria ,.p ... ~ı Bazı eczanelerin, b&IA mi, entereean ka.lmı, tatla 

Uk h 1 kit b n •tal• 5 ira para c••e.eoa ..,....... uv. .,.UIU' ..-- -. 
in, iç o mazaa a a mahkam edilecektir'. menfi tesiri isale etmek maluadllıe R• çtmen..a.nam eski haftletle matbu etiket- uykuyu, ve nihayet ıtt, 

birinci faılında me••u yek· rekabetini mevzuu bahaetmektedirler. Halbukt, timdi, lert kullanmakta oMukları Kumar için unutanlara aca-_ 
• .... klıktan·, yahut ta mev· Bı.nbı·rdı·rek'te k - piyaıada Ruı çimentoıu hiç JO tur. '/apılan bir teftiıten _ __.aııl ınala91z 

zuıuzluktan kurtulmuıtur! am • ....,,. ~ • • 

Bl·r Cerh hadı· a-ı· oldu Tröıt .. Glerin bu ıayiaları itaadan maksatları, trüat t B l '---•ı Bakıılann içinde (Afla- - T mıı ır • ua arı IUll anan 
aleyhtndeki menfi fikirlerin tzaleıi Ye pmriik re-bdn 

Yan ay. Baharın nefeıl, Ba· l>Gn alqam Blnblr dJrek- 1 eczacılara, derhal imha et· 
· biraz dalaa yükteltllerek daha fasla kuanma arının tr 

kııın, lıkelatlm) ıibl içten te Arabacı Enver ile z.eTce91 melerl için tebliıat yapıl· 
Sultanın biraderi Maı.mut mtnidir. 

ıelen ye akukıız naaıaılar ÔJr.rendillmlu ıöre, ı-tn lçykli bundan ibarettir. m11tar • 
araıında bir ka•ıa çıkmıtbr• • "' E 

•evcut. eza ne 
Halbuki, Haydar Cemil Bu kaYıatia Env• Mahmudu 20 l:'.f 

bıçakla 7aralam11tar. Mw:nh ljj Sahi I • 
B. ia bam kelimelere - ço· teda\'i için Cerralııpa .. · 1aa.. p en mem• 
cufu olmadıtı için mi, taneılDe kaldırihaaıllr . Nisan Fiatları olabilir mi? 
11edtr? - bir baba mubab· iki gecede ~ L ı · Ecaane ıabip ye meı'ul 
bettui andıran dikkatıiz bir DariJ.l.fiil'lllllun ı iK•f! ıyar müdürlerJma reaml memuı 
af• •ar. 19 kadın yakalandı Hukuklaldilleainin YU11ani•tan ko,an rıyetıerde kuııa..ımaıarı 

G6lpyi ele alalım.. Bu iki sece içinde GlavalM l mema.dur • Yalma haftada 
kelime, 7 ncl aabtfeden 33 Ye DeYrit ıokeklar....Aa 19 50 inci yıldöııümii a ıyor on iki ıaati seçmemek izer~ 

20 N n--"''fA- Et fiatları, ıüaden ıüae k ep1 _...ı d -• ilncO sahifeye kadar birkaç kadın yakalaa__.ır. '8an, .uıml"uı ._.un me t erue en ••~eri· 
-.- h--'---L f •-.n.• yilkaelmektedir- Gitukçe 

kere tekrarlanıyor! Poıı·ste nakı·ııer UAU& awteai teeılÜIÜDÜD ne ceyaz vardır. 
Si inci yJclinim6ıi6r. Bu yükaeleceiide aöylenmekte- V I .. t. 

Yazıyı uzatmıyacaj1m. Poliı altıncı ıubeei, Gala· lllilnaaebetle, hukuk talebeıl dır. apurcu ann muraca ı 
Çünkü, pek 11evdijim hocam tada, eıki borsa hanına , Ü· 1 Son tereffua Mhep ola- Ereyli kömür tirkell J)ev· 

bir proıram hazır amakta· k b ele 1 
BabaeUin Emin B. in, bana çinç6 ve dardtbıcO ıubeler d ra u meftlbD yanız let demirypllarile Havaıaaı 

"· lzmirden "-'mlik koyun El 
ilk tesadüfünde: de vilayet ci•arında eekl 20 Ntıanda, Darülfünun b ve ektrlk tirketleriDe .. t· Jeldifl, halbuki, u .... e 

- Sana Haydar Cemil hariciye nezaretinin bina· konferanı aalonunda mera- lzmtr koyunlannın da yek- tıjı k6marlerJn nakltyeılni 
B. l methettimıe, böyle hak· sının bir kıımına taıınmıf" ılm yapılacak, lıtanbuldald sek fiatlarla Yunantatanda bir vapur tlrkellne ha•ret-
sız yere tenkit ~tmen için lardır. hukukçu ve hukuk talabe- sabldıfı g&lterllmektedlr. mittir. 
ıöylemedina ya, a canımın! Altıncı ve d6rdüncü ıu- isi meraıime tıtfrak ede- diye kadar mezun olanlann Bazı mili( vapureular, 

Deye aerenifte buluna· belerden inhilll eden Gll· cekttr. ı ve mlderı1ılerin reeimlerini kendilerinin de bu nakild,.n 
caiından htç tüplaem yok! benkyan hanına, Emin6nü Bu münaıebetle, hukuk havi bir albiim de ne..-edt- iıttfadeleri için blkamete 

JI.. ir kaymahamhfı taıınacaktır . ı fakOlteıinln tarthçeıile, ıim· lecektir. müracaat etmtılerdlr. 

• Cisli ltııma•lt.n.ı.nle11 
~i,aJe afilulre ol..larile 
rdctıJ.le elmelc l._lllfllcr. 

BÜRHANETTIN ALI 
~ · ...... .... ..... ~ • • fjZ• ....... ~ • -:-.. 

Sokakla~ 
Tükürenler hakkınd• 

tamim 
Sctkalflara t~~r•le• 

hakkında takibat yapıllDUI 
için, Belediyenin, poliı al· 
tıncı ıübeıine miirac:aat 
elt:iiini yazm•ıtak. Pollı al• 
tıncı ıübeıl, merkezlere, 
yerlere U~kürenlerden 2 lif• 
Btdediye cezası a ınmaunı 
9e bu itle ciddi ıurette met· 
ıul olunmaıını tamim etmir 
tir, Bu tamimde haftanao 
muayyen ıtınlerbıde bCltil" 
polislerin ırup halinde bd 
pbi adaml1ın takibe çık
maları da blldlrllmekteclir. 

Şimdiye kadar ceulad" 
dınlanların adedi, 150 1' 
balli olmuıtur. 

1 (Yarın)ın Ha_lk_Di.....:p;....l==o=m~a_tı __ ..,...._ ___ ~----·-------Kı_a_ra.....;g;..ö_z_v_e_B_ı_·r_ •• _ •• _ •• ____ J 

TJ 

K.araılS:z - O baret ı.. Ne bu bft yabv.1 9 
- h Karqklm •• ı.. len de naantHfflri n211-

.Up, bir ıııara telleaairipte tı6Y .ebtr ııs.ı.ıe.rlni y 
•••• efer:<Jfm aıan! 

... Sekiz liUnclirll fayto..lar an ••• t ... Selılz katlı apartımaıılar ım, dut~ Karaıık - Şıo balde, - 1'~ 
eıte benknvtlar mı, daha nelerde, neler daha uzun bir mOcldet din edil.;;.;. ...... P 
a7alind6 canlandırdı... canı shGldea dilerllnl •• 
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SİNEMA HABERLERİ 
Gece içinde Iıık 

Bir Zabıta Filmi 
Mümessilleri Leon · Mathat, Alice 

Field, Anna Bella, Maks udian 

( Mady Christian) ın " --
Son Hatıra 

Almanca Olan Bu Sözlü ve Ş8rkifi 
His, filmi Bu Hafta Gösteriliyor 

GloryaJa 

ElhamraJa 
Valter Lanıen zevcesi bir barda çalıımaya baılı· Tamnmıı birkaç san'at- lifi olmasından pipbelendt. 

Renate ve k6çük çocuğu ile yor. Eski kocası bir rlln ba· kir tarafından temıil edilen tini de ilave eder. 
ıenelerdenberi mes'ut bir ra geliyor. Bunu priince, bu heyecanla filmin hul&.ıası O aktam ise Betii ni· 
hayat geçiriyordu. Renatın Renate bayılıyor. Valter ka· DiJon ,ebrinde birkaç inti· ıanhıı ıe,aç avukat Muriı 
arkadap Maryan, sade bir dının haline acıyarak bir hara ve birkaç faciaya ıe- Even ile baloya giderek ma· 
hayat ıüren bu bir hayat miktar para vermek lltfyor• bebiyet veren imzasız mek- dam Harlovi, Even refakat 
süren bu aile ile alay edi· ıada kadın bunu kabul et• tupların ı aMbi bir tilrla 
yor ve senede bir defa 15·20 miyor, yalnız çocufunu gör• u matmazeli An Opkot ve 
günlük ayrı yapması llzım mek :arsuıunda bulunduiu· derd,est edilememektedir. bir oda hizmetçiıile yalnız 
geldilfni, akıl takdirde ıaa· nu soyliyor. Vak a baıladıtı eınada Di· bırakır. Erteıi sabah ise ma· 
detlerinin ebedi olamıyaca· Rc-nate'nln ricaıı kabul jonda Jkamet eden ve zen· dam Harlov odasında ölil 
fını beyan ediyor. edilfyonada bir müddet son· gin bir lngiliz olan madam -L olarak bulunur ve i\'Aiye 

Renate zevcini kandırı· ra k d ğ k · H 1 a ın çocu unu açın· ar ov o akıam masaıının fazlaca düıkün olduX.undan 
yor ve yalnız olarak deniz G • yor. ret çocuğu kabul et· üzerine 50 bin frank bırak- ıektei kalpten öldüğiine 
banyolarına gidiyor. Banyo· mek ı· t i "k" d 1 em yor ve ı ısin en madıx.1 takdı'rde mu·tev .. ffa k d 1 k f 
larda, güzel bir genç, olan b' . • ~ hü me i ere de nine mü· 

ırınin tercih edilmeıi il· Harlov ile evlenmeden ev- f'saade edilir. Bununla bera· 
Gred ile ahbap )luyor. ld·~· il zım ge 1~ıni eri sürQyor · vel metresi olduJh•nu iıbat ber ke•~'-'-'-

Genç adam Renate'a R t ""'---'d I ... w....... mirastan ena e, u.-ee en ayrı ıyor. 1 eden mektupların b.n.-._ b b k ld i • karıı fazla teklifsizliğe baı· ve tekrar bara artlıt olarak 1 u~uu ma rum ıra ı ı anı 8vren 
ladığından, kadm, Berline yazılıyor. Oradan, bir mflt· DJJon halkına yapdaeafıaı Vaberıld BettJyj madam 
avdet ediyor. Ve hanesinde terinin arzusunu yerine ge- bildireni bir mektup alır. HarloTi zehirlemekle ittibam 
zevcini arkadaıı Marlon ile tirmediflnden dolayı kovu· Bundan telita dfltmiyen eder, Bunun 6z•rlne it po• 
beraber buluyor. Kıskançlık luyor . Çocuiu sefalttten ihtiyar kadın kayın biraderi liı taharri kıımı amiri (Ja· 
eseri olarak, tekrar deli· tahliı etmek için, babaunın Vabenkiden ı6phelenlr ve ka) havale edilir, tahkikat 
kanlının yanına döniiyor. evine g6tDrGyor ve acıklı bu ıüphe.ini torunu Bettf7e baılar ••. 

Renate zevci ile ayrılı· sahnelerden sonra, çocuğun s6yler ve Vaberskl ile Betti· ı Umumiyet itibarile filim 
yor. Küçük çocuk, babaıı· sayesinde, kan koca bal'lfl· nln refakat arkada,ı mat· be,.ecanlı bir ıekilde insanı 
nın yanında kalıyor. Renate yorlar. mazelı arasında bir .asbtr- ıilrmeklemektedir. t si~~:~· h~b~ı::;- ·,i · · · · · · · · · -· · · · · · · B-e-·;a-e-i ·· .. eti:'· i ·k · · · · · · · · .. · · · · · · · 

Bedavacılar Kralı filmi 
ile ıöhret bulan Milton'ur. 
Boyacılar Krah nammda bir 
film çevirmekte olduğunu 
Yazmııtık. Milton, elinden 
cı.ğu· surette yaralandıfından 
bu filmin çevrilmesi muvak
katen tatil edilmiıtir. 

• 
Conrad Veidt, ile Of ga 

1' chekoTa, (Dıre Graue Ekice· 
t'llenz) isminde bir film 
Çevirmektedirler. .. 

Alm· n stüdyolarında bü· 
Yuk bir film yapılmııtır. 
Filtnir me zuu Avusturya 
d ' 

e\?feu mukabil casus ser· 
v·s· H bi •ne memur Erkanı ar· 

Ye Reis: M~ralay REIDL 
llıes'eleıidir. fJlhakika, A· 
~ll•luryanm bu büyük rüt· 
edekı zabiti pek mühirn 

bir ' , 1 d 
1 casusluk ınes e eıin en 
~olayı tevkif edilmitti· Fa• 
"&t k d· ' endisı muhakeme e· 
~'-eden evel intihar eyİf· 
.... ı11u. 

• ~ .\doiphe Menjoa? (font 
1ı::e) ~•inindeki filmin bat· 

ro ünü yapacakt•r. 

l * 
0 

ondrada, methur tiyat• 
••hiplerinden, Sydney 

(Birinci •ayfatlan. tlflOOnl) 
lar böyle düıilnmemtı te P. 
mendiferden eYvel yapıla· 
cak, daha mühim ıu ihtiyaç 
vardı, bunu yapmadınızda 
hata ettiniz derlerse, onları 
da haini vatan ve ya TGrk· 
lüiü tahkir etmlı olmakla 
ithamı terblyel styaslyeme 
muhalif ıördrOm. Hem bir 
Türk, hem bir kanun adamı 
gibi kanaatının hillfını dl· 
ıünen hiçbir Tiirkiin hami· 
yeti milliyeıini iıtiıkara ken• 
dimde hak ıöremiyorum. 

Şu itibarla muhterem 
makamı itldianın! Şu mu· 
harririn kanaatinde Türklil· 
ğü tahkir gibi bir ıey bu· 
lunduğu iddiasında da ha· 
miyeti mtlliyenı ve hakkı 
tabii itibarile kanuni bir 
hak göremem. Hukuku 

ı·y.. : iminde buna me· esas ... · 
sağ yoktur. 

Türk milleti • ~~~ı~ ... ~ · · ' ·'' ·.' ' '-.ıoo· k' ilik bir Bernstem, 4. ıı dt 
sinema iuıa ettirmekte r. 

* Hanımlar •.• baldırlarınu: .•. 
"namındaki büy6k franPZ 
filminin Pariıte iraeslne, 
muvaffakiyetle devam edil· 
mektedtr. 

• Jeanne Kelbıq, (Matla• 
me Juhe) namında sisli bir 
fim çevirecektir. 

mfılerse, Tilrldyede kahtu· 
ıall var, Tirk 6)Clyor ma· 
naıını çıkarmak ta doiru 
deflldlr. ÇGnld bu ıtııa in· 
,tlterede, Fransada, Ame
rtkada ~ahi milyonlarca lfCI 
açtır, ipizdir. Diye gazete-
ler barbar batırıyor Te bun
dan millete bir hakaret 111a• 
naıını çıkaramıyor. Bence 
TOrk milleti henGz iktısat 
ilminde ve hayatında yetlf· 
memlfUr. 

Bu bayabn beab ace
mUlyts, millet medml ka· 
nunların icabı veçhlle ya• 
ıamafı, silıhaUnin muhafaza· 
ıını bilemiyor. Vefiyat ıon 
zamanlarda daha ziyade 
Mtser fizyolostktendtr. Mtser 
.ebebile verem çofalıyor, 

bir yandan Hük6met elin· 
den geleni yapmafa çabıı· 
yor, bir yandan da mG-
nevveran verem cemiyetleri 
ve saire yapıyorlar. 

Bu tıler birer haklkattır, 
fen meselesi, bayat mese· 
lesidir. Bunları düıOnmek, 
bunlar ilzerinde malt fikir 
mOlahaza biç bir zaman 
cinim dettldir, tabii ve 
ıiyasi hakkıdır. 

Cumhuriyet evlldı pbi 
16lsilmO dö•erek ıcldta 
eylerim ki memlekette 
her •atandaı hukuku e...ı· 
eliyle maftelalrdlr. cam
buriyeUmis; Avrupa bGk6· 

metlerinin benGz pek ço
lunun kabul edemec:IJii en 
Jiksek kanunları kabul ve 
temsil etmiftlr. Böyle yük· 
sek tecelliyata mazhar bir 
Hlkamet ve milletin evladı 
rtbi milletinin açlaiını ve 
tokluğunu düflnmek hakkını 
cGrlm telakki etmemek bl· 
Zlm için bir ha"tır. 

Nihayet kanun ilminin 
abklmı cezaiyenin bir nok· 
ta11na lltfnat eylerim, A· 
naım clrmiyeden olan ka1-
bctlrilm bisde asla yoktur. 
Kelbap ıimflr tarak hedef 
TGrklGk delil, toprak Te 
memlekettir. 

Toprak çıbllkbr, buna 
timıir tarak mllnaılp cle
iddir, denmek lıtenmlfllr, 
bu bir içtihattır· 

Muhterem reis Bey mü· 
vekkdimi iıUcvap buyurur· 
ken (liz yilz Urıalık bir eıTap 
yaptınız; bir de eıki f&pka 
rlydiatz. Biri ıellp size bu 
kelba,. ıimtlr tarak dese 
hakaret olmaz mı? S6zde bir 
nezabat ilzam delil mi? Me
ıeli temyiz mahkemesi bazı 
htlldlmlertmlzf nakzeder, bu 
cehllmlzl bildirir, fakat bu· 
nu nezaketle ifade eder. 
Sizin bu ifadenizde neden 
aezahat yok.) Muhterem retı 
Bey buna bmdentz ceva11 
YereJlm. 

Ben size) bir elbt• ile 

Fransızca Ses1i, sözl'ii Film 

Çöl Cehennemi 
Bu Film Amerikalı Bir Gencin 

Maceralarını Taşıyor 

Garip ıerıüzeıetler pe· 
tinde ınmtı bir Ameri· 
kalı olan Çarlı Cakson 
araplara bir miktar til· 
fenk gatilrmeğe muvafa· 
kat etmittir. Miıel Kopulos 
isminde bir Yunan kılavuzun 
ihaneti herine Franıızl.,m 
hilcumuna uğrayarak Ka· 
zahlankaya hapseıdilir. 

Kopulos , " Karakedi ,, 
meyhaneıine gider ve ken· 
dil'e iyi hizmet etmeleri 
için büyüklük ıöıterir. Mü· 
esaesenin sahibi Aı iıtid' den 
ıarap ve Lejiyonuo mahbu· 
bu cfçek Uli'yi yanına •ön· 
dermeıini iıter • 

Majilı te 
bildirir, o da beımen o ak· 
ıam ırtzlendifi yeri terke 
karar vuir. 

Kopulo, Gaksona ihanet 
etmesi için Arbtldidiyi kan· 
dırmak isterse de Arlıtld re
ddedeı' ve Kopuloı onu teh· 
dit eder. 

Aristid Gakıonu haber· 
dar etmeğe koıtufu esnade 
onu, ayakta, bir Lejiyon 
askerinin cenazesi önünde 
bulu " Caksonun ifadesine 
nazaran Lejiyon aıkeri bir 
Arap tarafından öldilriil· 

1 müftür. 

Lfli reddeder. Ve e•in tt 
avdetinde odasında laapiaa· 
neden kaçan Caksonu bulur. 
Cakıon onunla muaıaka 
eder. Ariıtid Lili'ye, polisin 
Cakıonu aramakta oldufunu 
bildirir. Lill onu kurtarma-
1• karar vererek danı6r kı· 
yafettne ıokar Te Parla ope-

Cakaon ölen askerin el· 
biseılnl ırtydikteaı ıonra LeJi· 
yona alrmete muvaffak o
lur. Lllf cesedin Galuondan 
baıkaıı olmadıfı iddlaıile 
polise mflracaat eder. 

LiU, Kopulo•'un izdivaç 
talebine rafmen sabtraaz. 
lıkta Ca.ksonuo avdetbae in· 
tizar eder. Cakson az se
man sonra bir kahraman 
olarak ıiyab kedi bahve
ıine avdet ve tam zama· 
nında Liliyf kupulos'un e· 
linden kurtarır. Cakson'vn 
geldiflni ıöreu Kopuloa po
lise haber vermek "çin koı· 
mak illerse de Cakson, un 
eaki arka~aılan tarafından 
tutulur VE; bunlar arkadar 
lannı Rioya ıitmek üzere 
vapura btndtrdtklerl için 
çok •eç kalmıftır. Cakıon 
artık Lılt ile tzdtTaç ıçln 
serbesttir. 

raıı muıannilertnden Sin· 
yor Perçelli namı altında 
kahveye sokar. 

Kopuloı onun te•anni 
attiflni ıöriir. Fakat Cak· 
son tarkııını ıöyledift t:ana· 
da Llll onu ell~ndirir. Cak· 
son ıark11ını bitirdikten 
sonra onu 16tirerek mah· 
zene saklar. 

Lifi pollsfn, Caksonun 
ıızlendlfl yeri keıfetttffnl 
haber alır. Jti Caksona 

eıkt bir ıapka giyerim. Fa· 
kat (Bu kelbaıa ıtmılr ta· 
rak olmuı) 16dn0 buna an· 
cak teklifıtz bir d01tum, 
bir kardepm 16yllyebllir. 
Milvekkillm de bu milletin 
evladıdır, HilkOmet babadır, 
millet kard91tlr. O, baba11na 
Te kardeıtne can ac:ısile bir 
hicranını bu yolda tasvir 
edene onda babasını ve 
kardepnl tahkir etmıı olmaz. 

Mahkemei aliycJnlzln ka· 
rarlarının nakzedilmeıi ci· 
balet eseri olmaıunı ise bG· 
tiln hamiyeti adliye ve me1-
lekiyemle reddedeırlm. Siz 
TOrk hlkimleri cehaletle 
hatl etmekılzln, içUhat eder
llnis. 

Sizin ne tem yfz mabke
ıtnin içtlha Dlltice iti· 
barlle te'llf _...., ond n 
adalet ve hakikat& aclllye 
dolar. Mesel& son zamanlar 
da HGk6meUn ıabalyeti 
manevfyeslnl ve TtlrklQG 
tahkir meaaeleıi bayii mev· 

1 zuubahfı olmuıtur. Me1ele 
l temyiz hey'eu unıumiyeline 
/ kadar intikal etmiıtlr. Ni-

hayet bGyük temyizden bu 
hususta karar cıkmıı· 
tır ki hukuku esaslyenfn en 

· blyük müderrielerJ lçJn dahi 
tabı ser bir ders olur. BütGn 
bu hakayık mGvekkilimin 
kastı cGrmJst ve meı'uliyeti 
kanunisi olmadıfına delalet 
eyler, BilyGk takdir Te ada
letinizden Türk milletine 
ilç yilzden fasla eser yaz. 
mlf ıu ihtiyar muharririn 
beratına bakim vermenizi 
fıtlrham eylerim. 

Bunun üzerine reiı Bey· 
efendi mahkemenin hitam 
bulduğunu saylemtı •e bey• 
et mGzakere odasına çekll
mfıtir. 

On bet dakika mGzake
reden IOJU• hey'et salona 
avdetle lttif aka ara ile sa. 
leyman Tentk Beyin bera
etine karar vertldttı teblll 
olunmuıtur. 
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İzmir at koşuları 
lz~lr, 3 (A.A.) - Y arıt 

ve ıılah enciimeni allıl iz- 1 

mir ilkbahar a t koıularının 

ikinci hafta koıusu b111ün 
Bucaea icra edilmJıUr. 

Geçen haftaya nazaran 
ha va daha milsait Te daha 
sıcnk oldufundan koıu ma· 

hallinde keıif bir kalabalık 
vardı. 

Yarıılara ıaftt 14 te baı· 
lanmıı Te 16 da hitam bul 

muıtur. Koıular pek hara
retli Te heyecanlı olmuıtur. 

Birinci koıu, 3 Yftfındaki 
yerli ve arap erkek ve diıi 

taylara mahsuı idi. fkraml· 

vesi 400 lira olan bu koı uda 
birinciye 300 liradan maada 
bu koıuya giren hayTan1er 
lçln verilen duhuliye Qcret
lerinin mecmuu v~rilmlttir. 

Mesafesi 1000 metre olan 
bu koıuya 7 tay ittirak et· 
mittir. 

Btrlnct celep Riza Efen· 
dinin Ze. beff, ikinci yilzbaıı 

Hilmi Beyin gubrl üçüncn 
Hüıeyfn efendinin yeganesi 
gelmtıtir. 

ikinci koıu hendikap, 
kofıtıu idi. 3 ve daha yu· 

karı yaıtaki haliı kan 
inglJiz at ve kısraklara 

mahıuı olan bu koşunun 

ikramiyesi 700 lira olup 

birinci 600 lirada maada 
bu koıuya eiren hayvanlar 

için verilen duhuliye ücret· 
lerinin mecmuu verllmiıttr. 

Mesafesi 1400 metr~ olan 
bu koıuya 5 kısrak ittirak 

etmiıtir. Birinci; lzmir meb' 
usu Celal Beyin Veraaosko· 

nu , ikinci; Akif Beyin An· 
drinikosu , üçiincü Tahıln 

Beyiıı Nonası relmiıUr. 

Üçüoctl koıu, 4 ve daha 
yukarı yaıtaki yerli arap 

at ve kısraklara mahauıtur . 
lkraıaiyeıi 500 lira ve mesn· 

feıi 2000 metre olan bu 
koıuya 6 kıuak ittirak et· 
mittir. Birinci Tevfik Beyin 

ıadalı, ikinci Klmil Efendi· 
nin Nasibi, üçüncü Fikret 

Beyin Maltayı ıelmiıtir . 

Dö.rdüncft koıu, 3 ve clnha
yukan yaıtakl haliı kan 
lnailiz at -.e kısraklara malı
ıustur . 

ikramiyesi 1000 lira olup 
birinciye 800 liradan ma· 
ada bu kotuya ıtren bay· 
vanlar için vedlen duhuli • 

ye iicretlerlnin mecmuu 
verilmtıtir. Meaafeıf 2000 
metre olan bu koouya 4 

kıarak itlirak etmlıtir. Bi· 
rinct M. Yan lesin Jon Tür· 

kü, ikinci ya ver Ahmet 
Beyhı Rokurtu, üçüm:ü 

Evltya :ıade Refik Beyin 
M'8pikert relıaittir . 

Beıtnci hendikap koıuıu 
olup 4 ve daha yukarı yaıta· 

ki yerli ve arap at ve kıarak· 
lara mahıustu. fkramiyeıi 
300 lira T• 111eaafe1i 1200 
metre olan bu koıuya 9 kıı· 

rak ittirak etmiıtir. 

Birinci Kemal Efendinin 
Deı:vlti, ikinci Hüseyin Efen· 

diJain Giim\ltG., üçüncü 
Şükrü alanın Kıs19eti ıel

mittir. 

YARIN Sahife 3 

Muğla tütünleri 

Dünyanın 
İhracat 
Ticareti 

lngiliz şairi f aıllı66 TıS:&ü~r~k Uilt~ar" .. ih~in ..... dilme 
Ankara Türk oca- YUNA 

Mujla, 2 (A.A)- Geçen 
ıene tütünlerin tyi para et· 
meıi yüzünden bu ene fazla 
miktarda Ultün ekmek için 
hazırlıklar vardır. Kııın faz· 
la olması ve yafmurların 
devamı fidanlara tahribat 
yaptığından fazla m iktarda 
tütQn ekil mı yecektir . Acı 
fJdanlarında hiç bir hastalık 
yoktur. 

( Birinci sahifeden clec1am) 

bu iti ldııre ederler. "Hfgh 
Ffnance,, ziyan kabul etmez. 
Bunun için, bu iti idare 
eden tüccarlar ile banka· 
for J1ı ziyan vermiyecek 
ihrncat emtiasını ararlar, 
bu emtiayı rnaii ve fenni 
nezaretieri altına alırlar. 

ihracat mem!eketlerinin mil· 
li baukaları ve müstahsil· 
leri de ayni zihniyeti takip 
ederek malları ıtandardize 

etmeğe Te "High Finence" 
i!e daimi tcmnstn bulun
mtığa çalı§ıriar. 

ğında koni erans .ı 
Ver li An 

Etniki Eterya teşk ilah -
(Birinci say fadan devam) ~!Jil' 

ifrrulen dolayı d . b 

._. Muharriri: Arif Oruç 
-34-

Tütünlerir.:ıfz bu ıene 
yene eski nefasetini muhafa
za edecektir . 

Muğ'a, 2 (A.A.} - ş~h
rlmizde tütün piyasuı açıl· 
dığı vakit fiatları dun gö· 
rerek cl ..'.en çıkarılmıyan tü· 
tünlerden daha 30,000 ok
ka t ütün kalmııtır. Bundan 
baıka tüccar taraf andan 15• 

karta edilmit bir miktar 
tfü~n daha vu.rdır. 

Ankara lik macları 
Anka•a, 3. - (A.A.) _ 

Lik maçlarına bugün de de· 
vam edilmfıtir. 

Ôğleden C\ vcl müsaba
ka yapmnları Jizım aelen 
Çankhya · Gençler birliil 
ikinci takımları sahaya eel
memi§lerdir. 

Ôğleden sonra iki mü
sabaka yapılmıtbr. Biri Al
tın Ordu • lmaJitı Harbiye 
diferf Muhafız gücü • Çan· 
kara arasında id!. Altın Or
du • İmalatı Harbiye g6nn 
en mühim müsabası tdi. Her 
iki takım birinci haftayım
da birer ıayı yapmıılar, Al
tın Ordu ikinci haftayımda 
bir sayı daha yaparak ea
libiyetf temin etmittir. ima· 
litı Harbiye oyun bitmeden 
sahayi terketmittir. 

Muhafızgücü • Çankaya 
maçında hakem lmalab 
harbiyeden Naim Bey idi. 

Muhafız2ücü birinci haf
ta yımda 4 • 1 ıayı yaparak 
galip gelmi~tir. 

Ônüm61:deki Cuma 1 nnn 
lik maçlarına devaıo edile
cek, aynı zamanda 4,000 
metre dahilinde bir kır ko
§Usu yapılacaktır. 

Edirnede Bisiklet 
müsabakaları 
Edirne, 3 (A. A) - Mın· 

taka bisiklet sür'at müıaba· 
kaları binlerce halkın mü
vaceheıinde büyük allka 
ile yapılmı§tır. Karaağaçla 
Meriç köprüsü arasındaki 
mesafede; yapılan bu müıa· 
bakada Yavuz klubünden 
Albert birinci, garp hududu 
sporcusu Kenan~ ikinci ve 
Pataeliden Sadık Beyler Ü· 

çiincü gelmiflerdir. , Yavuz 
klubü mıntaka refıl İhıan 
Bey spor hakkında bir kon· 
ferans vermiıtir. 

Denizli mahkemesi 
Denizli, 2 (A. A.) - Be

lediye intihabatı maznunla· 
rının m•ıhakemesine buaün 
Türkocaiı ıalonunda devam 
edildi. Duruıma ıaat 14,Sta 
baılıyarak fasılasız yirmiye 
kacllr devam etti.: An.talya· 
da dinlenen hukuku umu· 
a:ıiye ıahitlerinin mazbut 
ifadeleri okundu. 

Rusyanın Dumplng giya· 
setf, kapitalizmin bu ıdste· 

mini yıkmak, bu sermayeyi: 
dağıtmal· 1 tiyor!? Çünkü, 
bu rünkü med niyetin d 1

-

siplln kı..vveti , bu maniTe'c
dedir. Bu medeniyeti mü 
dafna eden her millet, bu ıis· 
teme itUrak etmek mecbu· 
riyeUndedir. 

Bu teıkilat, Türkiyede 
de vardı. Fakat, ecnebi tüc· 
carlarla ecnebi bankaların 

ellerinde idi. Bunlar, Tür
kiye ihracat emtiasını ziyan· 
sız bir kazanç haline 
getirmek için teıklli.t yap• 
mıılardı. Harmanlarda ar· 
paları ayıran, taa·la le enar· 
lannda f aıuJyeleri t rie eden, 
köylerde yumurtaları tat· 
nlf eden ihracat tuccarla· 
rını unutacak kadar bir za· 
man ıeçmedi. Ecnebi ban· 
kalan iıe, memleketlerinde· 

ki reiskont bankr,larana 

istinat ederek "High Fi· 

nance,,m parasını dağıtıyor· 

lar, her sene, yalnız lzmir 
limanına 200 milyon Luiz 
altını aetiriyorlardı. 

Bu Taziyet, Türklerin le

hine değildı. Türklerde Ame· 
lelik ücreti kalıyor, ecnebi· 
lerle onlann Tasıtaları olan 
aayri müılim unıurlar da 
karın refah getiren kıımını 
alıyorlardı. Lozan muahede· 
sinin mübadele faıh, bu me· 
seleyi millilcıtirdi. Çünkü, 
gayri mftılim teıkilatma kar· 

ıı ne rekabet mümkündü, nede 
bunları milltlettirmek kabil
di! Y almz, ecnebi sernıa· 

yesini naturalize etmek 
Londra., Pariı, Berlio, 
NeT· Yorku idare ~den yahu· 

dilerin mevkiine aetirmek icap 
ediyordu. Zira, ne bu serma· 
yenin yerine aeçf'cek terma· 
yemt:ı., ne de "High Finance,, 
ile münaPebatı olan bir teı· 
kilatımı~ Tardı. Liman lnhi· 
hiıarı, bu ıermayeyi Te bu 

bilgiyi kaçırır kaçırmaz, ihracat 
eıyamızın cinsleri de, piya· 

erın !r 
rne.ınnunJyet içindeyim. Bu-
raoa y 1 b ara ıcı ir kuvvet 
kalfısında olduğumu h' 
d' ı11e-
,1Yorum. Türkiyede herke. 

sın yeni bir millet vücude 
getir~eğe çalııtığını gördüm. 

Bız de fngilterede yeııl 
bir lnailtere yaratmaxa ~ . 
ret d· ıs i • Y e ıyoruz. Devrimb:dc 
f elAket seneleri gördük. P. u 

:.eneler, hepimizin ruhu 
uzerinde büyük tedrfer ya p. 
mı ıtır. 

Binaenaleyh her yerd 
yenilikler doğmaktadır. Ümi~ 
ediyorum ki, burada kilerin 
YAfayıp vücuda getirr eğe 
çalııhkları yeni Türkiy,..n· 

' - 111 
1 cı ut lnsilnları yenf i ı, g' f. 

t ereyf i'Örebileceklerdir.,. 
Şairin terefine dün gece 

f ngilfz n.aılahatgüzarı tara
fındnn bir ziyafet ve bir 
balo verilmi§tir. Zıyafette 
Maarif veldli Esat Bey de 
bulunmuıtur. 

B - d u gun e memleketimiz 
naınma M, MasefleJd ve 
refikası fcrefine matbuat 
umum müdürü Ercüment 
Ekrem Bey ve refikası tara· 

fından bı' - "'I r og e yemeği 
verilecektir. 

Şair Ocakta verilecek 
çaya f§tlrak edecek sonra 
İıtanbuf a hareket edecektir. 

saları dn, k~~d;s~ d~· b~~~İd·~,' 
buhran baıladı. 

BugGn, bu itler olmu~ 
hltmftlfr. Şimdi, yeni vazf. 
yete göre bir siyaıet takip 

etmek lazımdır. Bunun için, 
milli bir uzviyet halini alan 
it bankasının "Htgh Finance" 
ile temasa aelmeıl, Türkiye 

ihracat mallarına para yatıran 

milyonerları harakete getire· 
cek ve bunların itlerini idare 
edecek bir kombinezon bul
ması fcnp ediyor. E~er bu 
iıler yapılı:.1az, bu kontakt 
temin edilmezıe, pazar
larımızı kaybeder buhranı 
ziyadeleıttrlriz. 

Bu Jıler, ne müstahsilin 
,..e ne de tüccarın bileit:i da
hiiindedjr. Yalnız, dünya ter· 
nıayeıinin hareket siyase· 
tini bilen Te bilmeğe mec· 
bur olan rnillt bankaların 

vazifesidir. lktısat Vekaleti, 
bu meıelenin a h ademik ci· 
helini tetkik ederek halka 
bildirmefe ve iktmıdi ıiyate
timtzl beynelmilel sermaye 
ile telif ettirme~e çalıtma
hdır, ki m'üıtekır bir ihracat 
ticaretimiz oJabilsin! 

Nıoi ISMAIL 

,.. Taşra G~~te Bayilerine 

l ı~anbulda ~y !!? ~mum yevmi 
Gazete ve Mecmuaların 

Siparişlerini tam ve muntazam 
olarak en müsait şerait 

kabul eder. 

irsalahnı 

tahhnda 

Umum Gazeteler 
Suçlular f ftirayluını der· 

meyan ederek mü.dafaa 
ıahttlerl gösterdiler. Muha· 
kem~ 20 Nisana bırakıldı., l 

Müteahhitliği 
lstanbul: Ankara caddesi Orhan B. Han dafrei 

Anlatılan Ruılara Sırp 
beyli#I için (İpsllantl) leri ile· 
riye ı<lrmeleri nazarı dik· 
kati ce lp c~mi§ olmalı idi ki 
derakap Eflak voyvodası 

( Konstantin lpsilanti ) az!. 
edildi. B~ adamın mahiye
ti atEdenberi malüm idi. 
Sırp efkıyas1nı ta hrik etli
ğini Rusların kendilerini 
Sırp beylil}ine namzet gös· 
termelerl ile de tahakkuk 
ediyordu. Bu~dan voyvo· 
dası Aleksandr Morozo B. 
istifa cttifinden oda azil 
edildi. Eflika (Drako oğlu 
Aleko ) Buğdana ( iskerlet 
Kalımnki) Beyler tayin edil· 
diler. Açılan divanı huma· 
yu tercftmanhflna da (Han· 
cerli oğlu Ateko) kayrıldı. 

Bu i~lıer olup bJUvermfı· 
t i. Efiak ve Buğdan Beyle
rinin t~pUli meıeleıinde 

yeni Fransız elçisi ( Sebar 
t iyan ) ın paı mağı olduğu 

u1uhakkaktı [l l. Beyler az· 
ledillr edilmez Rusya sefa· 
ratine malumat verildi. Ev
velce Babıali tarafından 

''eri!eıı taahhüt ıenedinde: 
"Voyvodaların bir cürümleri 
olmazsa yedi sene azledil· 
memeleri" fıkrası vardı. Fa· 
1 at azledilen voyvodanın 
kabahat: varsa mesele Ruıı 
nefirine bildirilecekti. Babı
ali bu taahhüde rlayeten 
nzil keyfiyetini Rus elçisine 
bildiı'mi~ti. Yeni beyler ls
tanbuldan hareket ettiler. 

Fakat, (Kostantin) İpsi· 
lanli latanbula dönmekten 
korktu. Rusyaya kaçh. Bun· 
c~ an baıka Selimiıalis Fran· 
sız sefıri Sebastlyanlyi ka· 
bul etti. Voyvodaların azil 
ve Sebestiyaninin Padiıah 
tarafındnn kabulü bin ma· 
naya yorulup çekildi. lstan· 
bu1daki Ruı ve İngiliz ıe· 
firleri, Sebaıtiyaninin buzu· 
ra kabu hi.diıesinl Türltle• 
rin Franıızlarla anlattıklarına 
hamlettiler. 12] 

Rus sefiri , olup bitenle
ri Petresburg'a yazmıştı. 

Aldığı cevapta azledilen 
Eflal< ve 811ğdan beyleri 
yeri ~rine iade edilmez'ersc 
sefirin lstanbuldcon hareket 
etmesi bildirllmioti • E lçi 
Babali'yi 11kııtıraı§tı. Hatta 
Ruı tabiiyetinde olan tile· 
carın hesaplarını katederek 
harekrte hazırlanmaları il 
zımaeldiiini Beyoflunda tel· 
lallarla ilin ettirdi [3] . ln-
1ıiliz ~eff rl de lnılliz donan· 
masının Akdeniz boğazından 
içeri girip lstanbul limanı· 
na demirliyeceğini söyledi . 
Fransız sefirinin lstanbuldan 
uzaklaıtırılma11nı istiyorlar
dı . V aziyct yine karıtıyor· 
du . Selimisalis ıeyhülis· 
lama müracaat etti , fetva 
i"tedi. Şeyhüliılam : 

- Mademki Eflak ve 
Buğdana dair evvelce Rusya 
devletine senet verilmiıtir . 
Şu halde iki (Zimminin)ıazll 
yüzünden harp çıkmasına 

meaağ yoktur • 
Fetvasını verdi. [ 4] Eflak 

ve Buğdan beyleri tekrar 
memurlyetterine iade edildi· 
ler . 

Napo!eonun İsta~buldaki 
elçisi Sebastiyaninin maksa· 
dı Türkiye ile Rusya nrasın
da bir hup çıkmasında idi . 
Sebastiyani müttehiden bu 
t:ebeple Eflak ve Buğdan 
beylerinin az illerine sa vaı· 
mıftı. Emeklerinin boıa git· 
t iğini görünce Babı aliye 
koıtu. Fransız e lçisi boş de· 
ğildi · Napoleondan büyük 
bir zaforin müjdesini almııtı: 
Napcleon Prosyalıları perişan 
etmiş, 28 b•n esir ve 200 top 
almııh. 

Fransızlar (Leh) arazisi
ne d e girmf~ti. Sebastiyani 
Türle ricalinden mürekkep 
aktedilmiı olan mecliste bu • 
haberleri vermekf P beraber 
"Eflak ve Buğdan beyleri 
nıeseleal Türklerin istedik!eri "'1 
&ibi halledilmese Napoleonun 
silahını elinden bırakmıya
cağını" anlattı. İt ancak Se
limiaalisin Napoleona bir 
mektup yazarak (mazereti) 
anlatmasına karar verildilSI. 

Voyvodaların azilleri ve 
tekrar yerlerinde bırakılma
ları hadisesi üzerinden iki 
buçuk ay geçmeden Rusla· 
rın (Hotin), {Bender),(Kiğı), 
ve ( Akktı!rman ) kalelerine 
girdikleri HoUn muhafızı 
Kara Mehmet paıa tarafın. 
dan bildirildi. Halbuki, Ba
bıali meselelere savuıturu1-
muş nazarile baktığından , 
hududa takviye kıtaatı ve 
erzak göndermeğe lüzum 
görmemiıtf (!). 

(Devamı var) ------
ıı 1 Cevdet Paşa Sebastiyanlnin 

bazı ricaht <!ört beş bin kese ka
dar para v"rdiğini kaydeder 

Maa afih Aaım tarihini <! ııhi 
Selim ıalfs'n Napoleona yaz d ı~ ı 
mektup hulAsasını lrııyidederken bu 
hül4snda Sepastiyanının teşvi kİ ile 
Eflak ve Bugdao B ~ylerinin azledil· 
diğini Silimsalis ağzından kayde
der. Mcscld: Muhılckft ,· d ır. 

121 Cev et, c 8 11 78 
131 Asım , c 1 s 172 
141 keza 
içi keza 

kaçakçılık 
Amerikada 2 
milyon liralık 
afıyonun 

Amerikada federal 
memurları tarafın

dan musaderesi 
Nevyork, 2 ( A.A ) -' 

Federal memurları bu gül 
iki tondan fazla Afyon mır 
saderc etmiılerdir. Bu ın&r 

sadere edilen malın kıymeti 
takriben 2 milyon do1ard•'' 

Bir kumusyoncunuıı 
marifeti 

Y orgı ismind<? bir ~iiıt'' 
" ô~ ruk kumusyoncusu, piya•• 
bir kaç tüccaı ı 5-6 bil' 
lira kadar dolandırdı1'l'P 
sonra, Selaniğe kaçmıfur· 

Papelcilikle alınışİ'1. 
lı' 

Dün saat 9,5 da ToP ... ,. 
rr•' neden geçen Aıımın 5 1 ,Jı" 

nı papelcilik surettle ~bllf 
mut almııtır . Tabkik8 

Iamıtlır . 
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JJu rüya sırrını, yalnız Kahin aihirbaz 
ı bilir. Kahin olmayn bir adama 6ğre-
tilmez. Çünkü, sihirin piri buna 

müsaade etmez. 
-41-

ılf üthif Bir Af et 

Bir Hareketi Arz 

lranda han hayab 
azrett Hurıitin bu si· 

•ziıtı bir Afet ti. Eski 
ll kazlnlerl bu gibi 
bazlıkla halka bükme· 
rl•rd1. 

Ya Hazret! dedim. Bu 
ruyayı iıttmtı, birçok 

latrda okumuıtum. Bu· 
da tecrübesini yaptınız. 
t, bunun ilmini bilmek 
ruz. Bize, bazı esaslar 

Yebllirmislniz? 
Glerek ce'Y&P verdi. 
Yalnız, bu olamaz. 

lı b&kimlik postuna o-

t)'ana da bu timi öiret 
ruz! 
rar ettik, rtcalarJa bu-

k. Nezaketle cevap ve· 
' fÖz(l baıka itlere gö-
ordu: 
• - Yarın bizim büyük 

lmiz vardır. Sizi da· 
diyorum. O zaman gö
z. C6mlesile miinaka· 

keıtf. 
akıt aeclkmltti. Biz de 

berin hanına döndük. 
anın ilk gece hayatını 
orduk. Bu, benim için 
garip olduktan sonra 
rikahların akıllarını 

rından almııtı. 

tam eıanı olur olmaz 
tehir zulmete batmıı, 

larda kimseler kalma· ı 
Hanın büyiik kapıları 

lldı • Kurunu vuıtanın 

kalelerinde yaııyan Şöval· 
yeler gibi inimi ze stndlk. 

Hanın içinde ıamdanlı 
bekçiler dolaııyor , katırla· 
nm yemliyen sahiplerin an· 
laıılmaz ıarkılarına karııan 
Tar ıesleri geliyordu. 

Her halde, harp siperle
rinde de bu kadar sükünet 
olabilirdi. 

Aka Kamber, ezanla bir· 
likte yemeklerimizi de ge· 
Urmifti. Koç kafası gibi dört 
köfte, bir lenger pilav ve ko· 
ca bir tit etten ibaret olan 
yemefimizln baıma olurduk. 
Kamber de yanımıza çöktü. 

iranın adeti imiı. Hancı, 
büyük müıafirlerle beraber 

ye~, yemeklerin zehirli ol· 
madıklarını ispat edermif. 

Her yemekten birer parça 

aldı. Sonra, giderken: 
- Yandaki odada tüc· 

carlar var, onların da ye

meklerini verecd im dedi. 

Galiba bütün odalardan 
birer lokma ala ala karnını 

dayurmanın yolunu bul· 

muıtu. 

Doktor' odanın etrafını 
gözden geçirerek diyordı ki: 

- Burada yatmak teh· 
likelidir, Çankü, kede sfbi 
farelerin yapdıfı bir 18• 

raydayız. 

(Devamı var) 

Nerelerde kar yatıyor 

Umumi rapor 
Anadolunnn birçok yerle

ilde kar yağdığını gösteriyor 
~ra, 3 (A.A.) - Bu Sahilinde Rize ve Samıunda 
tl\eıaıleketimizin umu· kar yağmakta idi. Orta A· 
"• Vazi yeU hakkında nadoJuda Konya, Kırıehir 
~~~ıte,. mQe11esesin· Karaman ve Isparta hava· 

' b iıınız mal6mata lisinde yağmur yağmakta 
u •abah orta Ana· S idi. Cenubi Anadolunun her 

1 
\> l•aı, Kayseri, Ulu ı tarafına muhtelif miktarda 

'~•i~zdaat ve Kaıtamoni Ad dolu ile t"; e , ıarkl Anado- fakat, anaya 
tt.t~ ve Sarıkamıı , karııık çok kuvvetli yafmur 

ql1&r mı n taka· dütmüıtür. Dolu tahribat 

•e Karadeniz yapmamııtır. 

* iC * 
l:i:r tarafta Trabzon'da 
d •bat faaliyeti iktisadi vaziyet' hak-
t\'•nı ediyor kında içtima 
~~ ' 3 • ( A.A. ) - Tl'abzon, 2 (A.A) - Ban 

1 l'•tlt' Araç , Talay , kalar, ticaret odası borsa, 
' Ç

0
t 6Prii:, Ku klareli, heyetleri ve tüccarlardan 

li,) ille, Gebze, RGfa· mürekkep bir ırup valinin 
~. ç:.:;ık, Ladik, Me- rjyasetinde bir içtima akte-
' ~~•e11ı 'b DivrJki, Gö· derek Trabzon un ticari ve 

"'.'CU .1\ a at ' İıkilip' iktisadi vaziyeti üzerinde 

Bir Payitahtı Yiktı. Cesetlerin 
Ekserisi Kömür Haline Geldi! 

Maaagua, 2 (A. A) -
Hareketi arz esnasında yı· 

kılmıt ve içinde bulunan
lardan 700 kit iden fazla 
adam telef olmuı olan has
tane ve tevkıfhane binala
aının enkazlarınm tathirine 
devam edilmektedir. Naıı· 

lardan ekserisi kömür hali· 
ne gelmitg ve azalan eksil
miş olduğundan hüviyetle
rini tayine imkan bulunma· 

mektedir. İmdat takımları 
enkaz altında kalmı~ olan 
yaralıları kurtarmak için 
durmaksızın çahımaktadır. 
Bu sıralarda yerı iden bir 
takım zelzeleler olmuıtur. 

Gece esnasında vukua ge· 
len bu zelzelelerden biri of· 
dukça ıiddetli olmuı ve 
henüz yıkılmamıı olan bazı 
evler de duvarları yerle 
yeksan olmuıtur. , 

, mııtır. Managua civarında açık 
Managna'nın etrafındaki havada yatmakta olan a· 

yollar yarı aç bir halde bu· hali ~dehıete düçar ol mut· 
lunan kadınlar ve çocuklar- tur Maamafih yerlerinden 
la doludur . Amerika'lı 130 yüzlerce kiti gü.ıdüzün bazı 
kadın ve çocuk hava tari· kıymettar eıya ile bir ta· 
kile baıka tarafa götürül· kım mobilyaları eukaı al· 

müılerdfr . tınd~n alıp çıkmak için ha· 
Managua'yı yeniden inıa rebelera gitmek ve bunları 

etmek için seneler lizımge· katırlarla yahut öküz ara· 
lecektir • Bazı kimıeler na· 
zarında bu proje ümltsiz balarile veyahut otomobil· 
görülmekte ve daha timdi- lerle civardaki tepelere nak· 

den Nikaragua'nın payitah- letmektedirler. 

tının hiçolmazsa muvakka- Şimdi mebzul surette 
ten Granada'ya nakledilme· Yiyecek içecek ve ilaçlar 
sinden bahsolunmaktadır . gelmekte ve felaket mahal· 

Şimdi, ölenlerin miktarı ) inde doktorlarla cerrahlar 
2000 olarak tahmin edil· bulunmaktadır. 

* * * 
Buğday 

Konferans dağıldı 
Roma, 2 (A. A) - Bey. 

nelmilel bufday konferanıı 

nihai projeyi kabul ettikten 

sonra meıaiılne hitam ver

mittir. Bu projeden iıtfntaç 
eclildlfine aöre : 

1 - Konferanı, devlet

lerin dahili itlerine muda· 

hale etmekten 'Yaz geçmit 
ve her devlete kendi iıtih· 
lakitı ve ruçban eaaıına 

müıtenit rejimler, meıelele
rini dahilde ,hal ve tasvlye 

etmek serbestiıini bırakmııtır. 
2 - Konferanı, lıtokla· 

rın sarf 'Ye tevzii için ibra· 

cat yapan devletlerin müır 

tereken hareket etmelerini 

temine çalıımııtır. 

3 - Zirai kredinin ten· 

ıiki huıuıunun cemiyeti ak· 

vamın mali encümenine 

havale ve tevdi edilmeıi 

icap eder. 

4 - Kısa vadeli kredj 

)erin teıvik ve toıci edilme
li muktezidir . 

M. Herriot 
Yeni bir makalesinde 

ne diyor 

1 Fransada 
j Madenler mıntakası 

grevi 
Parla, ( A. A. ) - Ma· 

denler mıntakaıında niıbl 
bir ıükO.n vardır. Ç ahıma 
hfli'l'iyetini fhlAI ettiklerin· 
den dolayı birçok kimıeler 
te•ktf edilmtıUr. Civar de· 
mfryollanndan birinin üze· 
rbıe bJr takım obüıler kon
m•ftur. Bir lokomotif bun· 
latdan birinin üzerinden 
ıeçmlııe de patlamamııtır. 

Belçikada 
Nazırlar meclisinde 

bir karar 
Brukael, 2 (A.A.) _ Na· 

zırlar mecliıi bir milyar f. 
raaklık istikraz akti proje· 
ıtle baı.ı vergilerin ve bil· 
hıMta arazi veraisine vaz'ı 
mltesavver reımen tezyi· 
dl6den ıarfınazar etmeie 
karaı· ve.tmiıtir. 15 bin f. 
rank1an aıaiı maaı alan 
büyük memurların aidatla-
rı dünden itibaren yiizde 6 
niıbetinde indirflmiıttr. 

Peru'da 
isyana iştirak edenler 

Lima, 2. - (A.A.) _ 
Komünist tahrikatınl' ve 
maaılarının tediye edilme· 
meıine iınat olunan son 
isyana İftirak etmif olduk· 
)arından dolayı 29 zabit 
vekili ile nefer 1 sene ile 
10 ıene arasında tehalüf 
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Şehzade sevinçle peri 

padiıahının eteklerine ka· 
pandı. Bunca feliket ve ezi· 
yellerden sonra birbirine 
ka vuıan ~ iki sevgiliye kırk 
gün kırk gece düğun yap· 
tılar. Onlar ermiı muradına 
bız çıkalım ... 

Deminden beri dalgın 
duruşundan masalı elinle· 
mediği zannedilen erkek ço· 
cuğu dudaklarını büzdü: 

- Bu masal hiç te ğü· 
zel değilmiı diye omuzlarını 
silkerek şeyhin son sözünü 
kesti: 

Odayı dolduran köylü
ler başlarını ocak tarafına 
çevirdiler. Her kes bu kü· 
çük delikanlıya baktı. İhti
yarlar hicldetten, gençler 
mahcubiyetten gizlerinin i
çine kadar kızardılar. Yal· 
DiZ feyhin yüzilnün sakin 
ve tatlı mansuı deylımedt. 
Mütevazi bir ıesle: 

- Oğlum, dedi. Ben bu 
masalı, bir daf tepeılnde 
toprak içine oyduğu ininde 
tek haıına yaıayan bir mün· 
zeviden öğrendim, onu se· 
kiz gün misafiri kaldım. 
Hayatımda onun kadar gü· 
zel maıal bilen, onun kadar 
hardkuJade bir adam gör· 
me..niıdim. Ben bu maııalı 
çok beyenirim: Fakat sen 
belki bundan deha iyisini 
İfil miııindir. 

Gene çocuk ince ıesile : 
- Evet ıeyhim, dedi. 

Ben bu masaldan daha gÜ· 
zellerlal itildim. 

80t4n köylO hiddeti~ 
ıenç çocuğa batırdılar: 

- Daha erkek denilecek 
yap ıelmemit senin gJbi bir 
cahil ne böyle bir pire hür· 
metsizlik ediyor. 

-Bu hürmetıizltk değil 
hakikattir. 

- O bt·lki yüz ıene ya· 
pmıı, ve dünyayı dolaımıı 
olaa bir ilimdir. Sen dalıa 
d&ı annenin koynundan 
çıkmıı bir çocuksun • Onun 
maaJlllarmı befenmlyecek 
ve onlardan daha iyilerini 
bild4fini id~ea edecek cesa· 
r~ti nasıl kendinde buluyor· 
sun? 

Gene çocuk ocafın ba .. 
tında kaldı • 

- Ben bu maıallardan 
daha aüzellerini biliyordum· 
da ondan. 

Köyün ylyitleri kahka· 
halarla güldüler... ihtiyar· 
Iar istihfafla omuz ıilkdi· 
ler ••• ıiyah ıuvari koca bir 
ıeyble bJ)aide rekabet etme· 
ye ufraıan çocuğa tuhaf, 
tuhaf baktı. Yalnız .ıeyh 
hiddet, asabiyet, ve istihza 
eıcri ıöıterdi: 

Bir 
Sandal 
Yakalandı 

- Oğ)umt', dedi. Ben 
daima güzel ve iyi ıeyleri 
öyrenmek , isterim. O hal
de bu ge<:e b ir masal 
da serı söylede biz· istifade 
edelim. 

-2-
Genç çocuk ıeyhin kar· 

ş111na gelerek diz çöküp 
oturdu. Küstah ve cüretkar 
bir eda ile sfüe baıladı: 

- Şeyhim, dedeler, ağa
lar, uıaklar. ve sen bir ke
narda azametle oturup şeyhin 
masalını bile lizım gelen 
dikkatle dinlemeyen suvari .. 

Hele sen .. Anlatacağım masalı 
büyük bir alaka ile dinle· 
yiniz ... 

Delikanlılardan biri sa· 
bursuzca: 

- Haydi baılangıcı kısa 
kes, diye söylendi. 

BJr diğeri: 
- Bu ma•alı betikde

mi öğrendin? diye iıtihza 

etti. Bunu sana ninenmi 
anlattı? 

Genç çocuk baıını kal
dırarak kendisine hitap 
eden delikanlıya göz be· 
beklerinden s ızan bir hü· 
zünle bakdı ve içini çekdi: 

- Ben öksüzüm ağam, 
dedi. Benim beıiğimi bel
ki bir nine eli sallamadı bi· 
le.... Ben kimsesiz, muhab· 
belsiz büyiidüm •... 

Ocağın içindeki odunlar 
büyük bir çatırdı ile çök· 
müı ve ateı birdenbire par· 
lamıfb. Ocianın içi çok ay· 
dınlandı. Y aılıc• bir köyl6 
sert bir ıeıle : 

- Haydi, haydi küçüf6n 
sözinü keameyinfzde ma
salını söyleıin. dedi. 

* Ve genç ÇC'cuk hafifce 
titreyen tatlı ve ince bir 
ıeıle maıalını anlatmaya 
baıladt: 

- bir varmıı, bir yok· 
muı, evvel zaman içinde, 
uzak, çok uzak bir memle· 
kette denize nazır bir tepe· 
üıtünde, yüksek ve yaılı 
ağaçlı bir bahçenin ortaıın· 
da, biı saray varmıı. 

Her gece pencerelerin· 
de hortlaklar görlinen yosun· 
lu dıvarları aarmaııklarla 
örtülü kaıvetli damlarında 
baykuılar öten bu sarayda 
tahta rakip çıkar korkuılle 

c61uı giinü yüzlerce ıehza· 

deyi, kendi kardeılerini kat· 
lettirmit olan~ ikbale, haris 
ıefahata meclup mütereddi 
ve zevkı marazi bir hunhar· 
lık olan bir padltahla onun 
iıtiına edilerek öldürülme· 
miı bır kardeıi, evhamlı, 
k\lrkak ve yarı meczup ve· 
lialtdı ya§armıı. 

(Devamı var) 

Millet mekteplerinde 
imtihanlat 

.\it,.: bYancık , Trab· d b ) n .... ~a •t g müdavelei efkar a u u · 
"), [) .. ' Cirmene , 
...... e\'rek z k mu•lardır. 

Bordeau, 2 ( A. A ) -
La pelit Gironde ıazeteıi

nin bir muhabirine beya· 
natta bulunan M. Herrf ot, 

son Almanya • Avusturya 

iti lif ını vahim bir tehlike 

ed•n muhtelif hapiı ceza· Karadenizden transit ola· 

Millet mekteplerinin son 
devresi imtihanlarına devam 
edilmektedir. Son devrenin 
8. kursuna ittirak etmlyen
ler tesbit edilmektedir. Bun
lardan 5 er lira ceza alına
caktır. 

""l\itıt , ara a· ..-
t~,,.ete~ıbı sar:i intih t· - ...:rol'= -

~ .. r uhJıuı ve miin· Belediye masraf 
."'lll%ı~:fni C. H. fır· bütçesi 

rlne vermiı· ~I Belediye bütçeıinin maa-
4 '-.da • raf kısmının tetkikatı, bütçe 

ı, 2 ıntihabat encümenince henüz bitiril· 
~tİaı.~A. A,) - Be• miıtfr. Bunun tab'ı yetfımi· 

l..i1ıı ~ bitmiı ve yecefinden Şehir meclisinin 
, "-~ •ilen C. H. yarıuki içtimaında da bütçe 

ertne Yermif-
m6zakere edilemiyecektir • 

addetmekte olduiunu beyan 

ile demittir ki: İki nevi bey· 
nelınilellik vardır. Birili 
daima Fransa'yı hak11z çı-

karnaak ister diğeri de idil 
ve munııf olmağa çalııır Ye 
deliceılne hayallte kapıl· 

aaaa. 

larına mahküm olmuılardır. k l H 1 d b d ra ge en o an a an ıı ah 

Silah ;bı";ışlar! 
Oün gece ayın tutulma· 

11ndan istifade ederek lloı· 
tan batında helvacı Zeki, 
gemici Ahmet, Necati ıil&h 
attıklarından yakalanmıılar 
Ye haklannda tahkikata 
batlandmtflwr • 

ve ismi anlaıılmıyıın bir va· 

pura Satayburnu açıkların· 

da bir sandalın yanaıtıiı 

görülmüıtür. 

Vapur tara11ut albn ahna

mıı, vapurdan uzaklaıırken 
deniz polisleri tarafından 
aranmııtır. 

. -
Sandalda 160 okka ;'(:" 

yon bulunmuıtur. 
Sandalcılardan Mehmet 

ve Haıan tev)df edilmMer· 
dir. .., 
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Süt 
Veren 

Anneler FOSF TLI ŞARK MALT HULASASI 
Kullanınız. Sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini kuv\'et
lendirir. 

f ETABLİSMAN OROZDİ-BAK' EHASANrSôRMESit 
Bütün Şarkın en ucuz mal satan ticarethanesidir. 

f İla 15 Nisan 1931e Ka~ar: Büyük Tenzilatlı Satış 
istimali ile kabildir. Gözlere şifa, hayat, nur 
ve muka vemetsuz bir letafet verir. Sihir ve 
füsun ilka eder. Kirpikleri uzahr, takviye 
eder. Nebattan müstahzar olup her kadın için 
ebedi bir ihtiyaçhr. 

' y·· zde On Iskonto 
:-~--'--~-~~---~~----~~~------~--~ .. ~~!.!..~.!..~~~~~~~::::~::::::::::~ 

/.,,-........... 
Ekserisine Faik r, .... ~. ~) En M~=::ı~eline 
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CİNS MARKASI 

MİMARLAR 
Çimentoya ihtiyacınız vardır. 

İNŞAAT SAHiPLERİ 

KALORİFER- BANYO~ 
Asri ve hususi salonları havidir. 

SERVİS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN K 8Pi~ 
r"iyatlarda mühim tenzilat 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

Sermayesi : 100,000,000 Liret 
lhtiyat akçesi 580,0QO,OOO Liret 

Merkezi dare: MILANO 
ıtalyanın nşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER • 
İngiltere, İsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulga.nstan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttchidesi, 
Brezilya, Şili, Ur.uguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
iST ANBUL ŞUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
. ŞEHiR DAHİLİNDEKİ ACENTALAR: 
Jstaııbu 'da : Alalemcı} an hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 

istiklal caddesı Telef. 1046. Kambi}o dairesi Horsada Telef. 1718 
İZMiRDE ŞUBı 

_..., ~- -
Bank F ranko Aziyatik 

Anonim Şirketi 
Sermayesi: 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 
Şabeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No. 102 

Tel raf adresi : Frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: Galata No. 376 

«Harbin 

«Mukden 

= Bilcümle Banka Muamelatı = 
Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat- Tasarruf 

sandığı-M ~kCık!tı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvil!t alım satı
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvil!t bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtia üzerine avans -
clinecb Emeklercmt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvillt 

muhafazası vesaire. 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

lngiliz lirası 

İSTANBUL ACENTALIÔI 
Telefon: istanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 
Serıedat ve polica mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, iUbar mektupl:lr 
ve telgraf emimaıneleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye' ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça· 
larm tesviyesi, borsa muameliit 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. -======-1 SADIKZADE. Biraderler 

VAPURLARI 
KARADENİZ MUNTAZAM 

ve LÜKS POST ASI 

Sakarya 
vap~ru Pazar s~· 

5 Nısan nu 
a.k§amı Sirkeci rıhtımından 
oareketle ( Zong•1ldak, İne-
bolu, Ayancık, Samsun,Ordu 
Gireson, Trabzon, Oraklı, 
Rize ve Hoppe) ye azi· 
met ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 

acentalığına müracaat. 
Telefon ist. 2134 . " . 

S[LANIK BAHKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1883 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adaı a, Mersin 

Yumuıisjan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,l<avala 

====~ -.... - ' Çocuk hnstaltkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep soknk 

Telefon : B. O. 2496 _, ===--
Çocuk hastanesi ku lak, bo1;nz, 

burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 

20 kuru§tur. Hasan ecza deposu 

Büyük Tayya e 
• 

pıyangosu 

3 üncü Ke~i~e 11 Nisan 9 31 dedir 

Büyük İkramiye 

100,000 liradır 
AYRICA : 40.000, ıs.ooo. 10.000 

8.000 liralık ikramı ye 

hk bir 

ve 30.000 lira-

, MÜKAFAT VARDIR 
·~ .• ,• ' •, .. 'J , , • 

MUSTAFA ŞAMLI • 
Müessesatında Fevkalade 

Ucµzluk Sergisi 
Birçok mallar se"'maye fiatına ve noksanına saltı maktadır. 

~ ŞITAP EDiNiZ ... 

lzmir teız;',1\ı esi Peıin ve veresiye muamelaatla 
@ ve çok ııctız fı,.•larla her nevi koıtümier, pardüsüler, 

Frak ve Simoldn, faket 
ve 

Hanımlar icin: , 
En son müdellere muvafık tayyör, ve mantolar 

imal eder. 

® Adres: 
<@) Babıali caddesinde İzmir terzihanesi sahibi tüccar 

~ terzi ve biçki mütelaassısı: MUSTAFA SALiH @1 

9®ı~@o~3o@)o ~e~@)o~u"®)ee(®)e 

w··· 
1 Doyçe Oriant Bank 

.. , 

Deutshce Oritn Bank 
İstanbul §Ubesinin müceddeden küşat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel vıa 

müzeyyen kast!lar vazolunmuıtur. Fiatlar 

ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 1 
Atirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
kar~ısındaki bankaya müracaatları lazımdır. 

*FW W4 '*' -aıll--lmıi . 
Doktor iş arıyorum B. o ıu Mektep sokok t 

Telefon B. O. 2496 

Agop Essayan 
Haydar Rıfat beyin eserlerinden Langa cami sokak No 
Ayni haklar İki lia 

Hergün akıamları saat 

yediden sonra her hangi bir 

it ile it tlgal etmek arzusun· 

dayım. Arzu edenler "Yarın,, 

aazetesine ( F) rumuzile JhZ 

maları. 

Miras meseleleri Bir » 19 Her gün hastalarını 
Şerhli borçlar kanunu .ıı > k bul t d • d 

lıılli<illılK.e1•A•L•) k•it•alİlllh1•n•e•si•n•de- I a ve e avı e er., 

Dahili hastalıklar 
tedavi hanesi 

Erkek, kadın ve çocuk. 
ların dahili (iç) hastaiık
larını cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu- t 
susi kabinestnde tedavi 
eder. 

Te1efon fstaııhul: 2.~q J 

Doktor 
Fevzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehas 

Cumadan maada her 
ea t 10 dan 6 ya kadar h t 

kabul edilir. 
Adres Ankara Caddesi N. 4 

Telefon ıstanbul 

- Doktor 
•• 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi• 

ye ve zühreviye Cemiye• 
U aza ıından Beyoğlu Ağa· 
cami karıı gıraıında 133 
No. öğleden sonra müra• 
caat. 

Telefon: 3586 

Ticard itleri umum 1110' 
dürlüğünden : 30 ikinci tlf' 
rin 330 tarihli kan.ın hükOI 
lerine göre .banl<acılıkln ift 

gal eylemek üzere tescil edi> 

mit olan İtatalya tdbiiY"~ 
(Banka ltalo oriyenta le-BJ 

go ltalo oriyentale) ıtrlı' 
bu kerre müracaatla Tüt~ 
yedeki faaliyetine niha11 

verdiğini ve tasfıye muad'1, 

latına Hasan Tahsin ve ti~ 
kı Beyleri tayin eyledil ~ 
bildirmit olmakla meıl' , 

-banka ile alakadar buhııt' ,. 
ların yukarıda isimleri f f' 
zıh tasfiye memurla rırı' 1ı . ~' icabında lstanbul mınta ,. 
Ticaret müdürlüğüııe 8"~ 
caat ey!emelerı ilan o~ 

TAKV~ 
Nisan 

4 
• 

Cumartest 

1931 .~ 
Sabah 5,54 1 .Akşarı• ıJ. 
Öğle 12,20 Yatsı I ~ 
ikindi 15,50 lrns•ı< .2 

- 22E!S 10" Mae'ul mlidür v~ il 
Brnhonettın 


