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Vergilermes'elesiJ İzmirden sehpalar gönderildi Kaymakam Bey bu ne cür'et? 

için~!~~1~1:~nv::g~~~:Y::~: / M hk A 1 d b• k k il - D k t•k •d d-
Kazanç, müsakkafat ve diğer a um ar an ır ısını sa a arı- emo ra ) J are e 
~~:e~~~:=::~~~:~.:~~;. nın kendine yakıştığını söylüyorlar! böyle şey olamaz! 
~0:ıu::u~~dar nokıan olacağı Menemen 3 (H.M.) - idam Vatandaşların hayatı hiç kimsenin 

Aylardanberi bu huıuıta mahkiimlarına alt ıehpalar elinde oyuncak degv ildir! 
cereyan den müzakerat ve lzmir de yaptırılarak Mene• 
ittihaz olunan mukarrerat, mene getirildi. 32 mahkumun lzmlr 2 (H.M.) Foça Kay· 

d 
hepsi Menemende a111acaklar· makamına ıuikasl yaptıkları 

verg!lerln takarrür e en tarzı · dır. iddiasJle tevkif edilen 20 kf· 
tadtlinden mükellefler lçtn 

ı · Mustafa Paıa Hz. terinden ti den fa,zla Divanıharp tara· 
rııatlup olan sühu etin temın 

d aıdı."ım maluA mata go-re karar fından kamllen tahliye edil· 
e ilemiyeceğini gösteriyor. ıs 

Memleketimizde ve hilhar bu gece yarısına kadar geldi· mlılerdir. Tahk.katın nihai 
"i takdı'rde hükum infaz edf· safhası h!tm k üzered r. Bu 

ıa halihazırdaki buhranı mali 15 h D h 

Y
üzünden mükellefe ağır ge· lecek, geimediil takdirde ya· t us~ıit .. H i~anı aBrbl lö fi müs-

rın geceye kalacaktır. Dün gıce a•ılan mahltümlardan üçıi ant 
1 

met eye görüı· 
len herhangi bir verginin ! ( 

24 
) tüm. Hikmet Bey ıunları eöy· 

IDiktarı delil, tarzı tarh ve Menemen, 3 ( Huıuıi mu· seneyi bitirsem ondan y alanan meıhur aaçlı der· ledi: 
tahsilidir. habfrfmfzden) Zeki Meh· ıonra Dünyanın en iyi adamı vi Ômerlnde muhakeme e· _ " Bu hadiaenin bar 

Maliye müfettiılerl komir met hapishanede faz'a bitlen· ben olaca~ım. dilm sine karar veri mlştir. langıcındakl ga}rı tab'illk 
Jonunun müzakeratından an· dlğinden ıakahnın keıtlmesl· Demektedir. Ş yh Esadın oğlu pro- nazan dikkatimi celbetli. 

nl rica etmlttir. Canının çok l d HaA dise i hf ti d "i laııldığına göre vergilerin bo· Küçük Haıanın verem o • pağan acı imiş n n ma Y eg ı· 
zuk olan tarh ve tevzi uıu· ııkıldığını ıöylüyor, refikası duğu zan olunmaktadır. Bazı tı• 2 ( H i mektedir. Şu muhakkak ki, 

dün kendisine erznk getfrmiı nene.nen uıuı mu· Kaymak amada ha~ diıeden me· 
lü t dil d·ı k bl gazetelerin yazmaa na rağmen h b' · i d ) K 'd 

8 e 1 ece ve r 'H kendlalle görüımü"tür. a mm z en - onya a lev· ıuliyet terettüp edecektir. 
salim mecraya konufmaıına ıeyh Eaadın °11u Ali haıta de- kif edilerek Meneme geUrilen y h Kocasının baıka hap!ı· f d aptığım la kikata nazaran 
ralııılacaktır. ğ ldJr. Babasının ve atın an üç kltiQin ifadeleri alındı. K k 
... haneye nakU thtimaHnden henüz haberdar edilmedi. ayma amın da ifadesini a!-

Bu karar ve bazı verıiler bahıederek az erzak bırak· Bunlar verdikleri ifadelerde mak mecburiyeti hiıd olmuı· ' 

ınlktarınln tenzili huıuıu cid- k d i " 1 i ikinci muh•keme par• alen Şeyh Eaadı tanıdıkları tur.,, 
maıı en iı ne ıoy enm ıtir. 

den ıayanı ıOkrandır. Fakat Dün hap·ıhaneyl teftit eden tembeya ve idama mahk'Gm Şeyh Era· Bu hldfae lzmır ve civar 
Vergi miktarının biraz tenziU, Menemen müddeiumumisine Menemen 2 (Hususi mu· dtn oflu Mehmet Alinin Nak· efkirı umumlyeıf Ozerfrıde çok 
tarh ve tevzlln daha adtline Zeki Mehmet ve Nalını Ha· habirlmizden) - ikinci grup ti propaıandacm olduğunu teılr yapmııtır. 
ve muhik olması mükellefi san kelepçeden tikiyet etmfı· maznunların muhakemeıfue röylediler. Mevkuflar ifadele· d Muıtaf a Papnın rl;vaaeUn-

f d 1 
rJol müteakip aıkerl hapiıha· e lfai vazife eden Divanıhar· 

ez.en ağır!ığı te.hfi e em ye• 1 di 6nümnzdekt pertembe ıOnd 

ıitün kararlarile laallın ta• 
ueccülaünü ü•tüncl• ,.tamıı 

olan Divanıharp rfli•İ 
Muatala pa,a 

mabkemel adalet oldaıfu ka• 
naatını fevkallde ku~Yetlea
dirm ·ıur. cekttr. er ~~lıncı Haaan ıakalının ke- baılanacaktır. ldarel örfiye. neye ıevkedtldiler. bi örfinin tam manaılle bir 

Senede 100 lira kazanç ıllmealnln kendfılne çok ya- müddetinin temdfdlne dair Bir maznunun tahliyesi - -----iliiOiii ......... ____ G __ _ 
•ergiıi veren bir mükellefin kııtıfını yalnız 1açlannın ke· henüz bir ıı'ar yoktur. Balı- Menemen, 2 (H• M.) - lr- 1 K.. 1 .. h.f . l azi Ih. 
80 lira vergi vermeıf, ftlvakl ıllmemeıfni ıöyliyor ve MGddel keılr .köylerinde de dervlılik Uca ile allkaıı görülerek Ôde· oy u sa 1 esı Aydına gideoek 
hır dereceye kadar hafiflik umuminin "Nasıl burada da propagandaıı vapan Tevfik mlıte tevkif edilen Rufai tari· Gazetemiz bugOnden ttiba- Aydın, 2 (Yana) _ sa. 
be de eskisi gibi bunun iki dervlıltk yapıyor mııınn ıualfne: Hoca da Balıkeıfr maznunla· katine menıup Muıtafa Diva· ren bir köylii ıahlfeıl açıyor. yük halaıklr Gad H~ 
t.kıitle tabılU uıulü devam - Dervtılik mi yedi ced· rlle ve ikinci grupla muha· nıbarbl örfi miidantlklfli ta· Her hafta Sah günleri bu rlnln Aydını teırlf edec:elrJeıt 
•ltikçe, mükellef, kendini dlme töbe fakat ah bir kere keme edilecektir. Ôdemfıte rafından rerbest bırakılmııtır. ıahlfede köylülerimiz kendi haberi Aydınlılan ılrur ı~ 
ezen yilkten kurtulmuf olnıı· • /(. l lhtlyaçlannı "" tlkAyetlerlnl de bırakmııbr. 
Jacaktır. Firari Abdülkadir ema i Son dakı.ka bulacaklar. Bir arkadaıım z leri~a~~y~:zı:!~:!:: :fi'! 

Çünkü elli lira olan bir d d munhaııran bu ııle me11ul bırıızlakla bekllyonı• 
takıiti toptan vermekte gilç· s . d şı·m ı· e olacakbr. 
IGlc çeken bir mükellefin 50 urıye e '/IAahkAmlar J.U"n KöyUıler, zlraatçiler dör· 15 
Jerlne 40 lira vermefe mec· 

1 
• k• ? l f'lj U Ui dOncG sahlfemfzl okuyun! 

bur olma11 onun gOçlQilnd zı•yafet er mı çe ıyor • Şikiyetlerfnlzl, ihtiyaçları· 
azaltamaz. gece nızı bize bildirin! 

MemleketJmlzdekl yergiler Fı·rarı· ıı·der süslü otomobillerlde idam edildiler 
- tarh ve tevzUndekl yolıuzluk· 
lar bertaraf edilmek ıartile- k k kak dolaşıyormuş' 
hiç te fazla ve atır delildir. so a so . 
Aııl alırlık vergilerin tarzı 
tahsil ve cibayetlndeclfr: Se· 
nede 100 lirayı 2 takıttle ver· 
bıeğl ağır bulan bir mükellef 
bu parayı ayda 8 er lira ola· 
( Devamı 3anciı aahifeJe) -Süreyya Paşa 
Takrirleri mecliste 
kabul edilmedi?! 
Ankarp 2 (Yann) - Btlyilk 

Millet mecliıl lçtlmaında lı· 
l.nbul meb'uıu Süreyya Pa· 
tanın muhtelif meıail hakkın· 
da verdift llylhalan mozak• 

edilmlt 't'e bermutat reddine 
verllmfttir. 

lıkenderun, (Husuıi) -
Memleketini terkederek yap· 
mıı oldufu hfyaııetkirane net
riyat ve hareketlerinin kor· 
kuıundan Surlyeye kaçan 
Adanada Ahali fırkaıı Uderl 

k t AbdGlkadlr Kemali, 
avu a el 
Hacılardan Jıkenderuna g • 
meıi için bir otomobil ıüıle-

k Hacılara gönderildi. nere 
Firari Lider yanındaki ar· 

kaılan ile birlikte bu ıGılü 
otomobile binerek Hacılardan 

Kmkhane geldi. Oradan laken• 
derundakl arkadaılarma çek· 
mff oldufu bir telgrafta: 

Ba,tn akf&m 7em•I~· 
nl bir arada yiyece~f~. D•· 

yordu. 
Bu talgraf üzerine bura• 

dakl firariler hemen hazırlık 
yapmağa baıladılar. Reımt 

mı:ııler de dahil oldufu halde 
firari lider karıılandı. 

lıkenderuna getirildi. Bu· 
radakiler baıına toplanıp uzun 
müddet görüıtüler. Yerli halk 
flrarllerle hiç alakadar olma• 
dı. Yine kendileri gibi kaçak· 
lar ile hemhal olup burada 
epeyce kaldıktan sonra bet 
otomobil klralıyarak kencliılle 
beraber bulunan arkadaılan 
de AbdGlkadfr Kemali Halebe 
gt·,,,,·- .. ·-

Ankara, 2 (Yarın) - B. 
M. Mecliıl saat ikltıle toplan· 
dı. Bu celsede mOrtecllere ait 
idam kararları müzakere ve 

neticede 32 idam mahkü
mundan Maniıalı terzi Tal

atla K&hya ofullarından lama· 
d1n Adliye encümeninin ver-• 
dtil karar mucibince idam 

cezalannın lklıer sene hapse 
tahvill ve dlfer ctuz maznu· 

aun idam edilmeleri difer 
maznunlann hapfı cezalan 
tasvip edilerek taıdik edildi. 
& M. Mecliılnln karan tel· 
....,r.a Menemene bıldirllmfı· 
ur. Mahk6mlar bu sabah idam 
edtleceklerdlr. 

- ~~em laer pn ıelair meclisın• wit•ir. olma MC1 
- Nıfın ı~ım. 
- Her lealclcı lauzar alııınJa oyrıncal getirlı) .- ..... 



Şimdi 
Tanıam 
İ. ini buldu 

. .. ' 

Yeni 
Matbuat 
kanun 

YARIN 

Dişçiler cemiy #ti 
Unvanını nasıl sahyor? 

Geçen giln akt dilen di • 
çller kong es de diıçiler ce• 

1 iye ti aylık bir menfaat mır 

€rtuğru) Muhs·n B. pey
nirci mesleğ · ni buldu 

Darülbedeyi rej:ıörü Er· 
tuğrul Muhsin beyin b ı kon· 
greye fHfm tetktkatanJa 

ad yom 
Karar verildi Tak
sim' de yapılacak Yaz 

I ... bilin 'e cenı yet unvanına 
reklam oln ak istimal edilm~k 
üzere ecnebi uRum,, bir dit 
macunu irketine vermi~ r. 
Ne n zamn melerh:de ve ne 
d ida i ve hususi tal matna· 
melerf de • oyle bir kayt 

ulunmnk üzere BerHne 
3ideceğl hak ·rnda neıriyat 
asılsız oldug nu; Muhsin beyin 
Edimeye ey ircilik ölrenmi· 
)'e g:tU~inS haber aldık. 

Muhsin bey timdi Edirnede 
bulunmaktudır. 

Aylardan l::ierf dedi kodu. 
su devam eden Stadyom me· 
ıelesl yine ortaya çıl mııtır.Be· 
tediye, Stadyomu malOmdur 
ki Langa tarafında yapmak 
hleınekte idi. 

Halbuki timdi Tekıimde

kl Ermeni merzarlı~ı daha mu· 
vafı görmektedir.Bu yaptıraca• 
ğı Statyom için mı.htelif Spor 
l ulüplerlle temas etmeye ka· 
rar vermiştir. Fikirler kabul 

Belediye bütçesi 
ne kadar 1 

edilirse Taksimde Stalyomun 
fn~asına yakında baılanacak· 
tır. 

Ha~ırlanan 1931 senesi bt-· 
ledfye ve tdarel hususiye büt
ç lcrinin bir kısmı, inıaatla. 
imarata tantluk etmektedir. 

Bu cbeple belediye fen 
lıeyetl bütçesi dört buçuk 
milyon ı·ra olarak tanzim e· 
dilmfştfr. 

Şehir meclisi bu parayı alır· 
sa fırka kongrelerinde ve bele· 
diyenin t tkikl rinde tesbit 
edilen ihtiyaçlar ve çizilen 
imar programı kısmen tat~ 

bik edileeeli g bi bu sene ıe· 
hrlmlzde fınar f aliyeti ço· 
~a!acaktır. 

Fen 01ndürlüğü butçeıi ge· 
çen ıene yarım milyon lira
dan ibaretti. Bu eebeple hiç 
bir ft yapı) mamı~tı. Bu sene 
he bütçenin dört buçuk mil· 
yonlira CJlma&mdan ihtiyaçların 
temini 1izlm gelmektedir. 

Hile mi var? 
Bazı gaz kumpanyaları 

ahaliye gafJ gaz diye mahlut 
olarak gn satmaktadır. Gerçi 
Beledl7e bunları kontrol et
'mekte fle de yine bazı açık 
gözler tarafından me.hlılt gaz
)ar ıürlilmektedlr. Bunu naza· 
rı dikkate alan Belediye ı;az
ların karı~ık olarak satılma· 
ması için yeni bir talimat
name hezırlamağa baılamıştır. 

Simit narhı 
Ekmek Ye f rancıla fiatleri 

çolı clfttkOn olduğu halde Si
mit eran eski ffat üzerinden 
satılmaktadır. Bu vaziyeti 
nazan dikkate alan Belediye 
ıimlde de uarh konmasına ka· 
rar verm"ttir. 

Garsonlar ne istiyorlar 
Gancnları kendilerinin ıı

nıfla~·a opılmaıanı rica için 
belediyeye müracaat etmif 
lerdır. 

Beledfyet kanununda böyl 1 
bir kaJll o!madı~ı için, mürac. 

a b redde ml11 ancak ganonlu§ur: 
fnldoafı için bir mektep açılır· 

ıa ha mektebe belediyenin 
mu~at.eret edeceğini blldir· 
mi§UF, Belediyeye vaki olan 
bu mlracaate göre garsonluk 
zannedıldlğl kadar buit bir 
ıanaat olmadığı ve kendisine 
göre bazı bilgilere tatlnat elti· 
ği aıılapinaaktadır. · --
CemİJI lerde: 

Kab:aimallar kongresi 
Kabzı allar cemiyeti kon· 

greel yarın akto!unacaktır. 

Bu kongrede sabık heyeti 
idare, e~en ıenekl fa liyeti 
h:ıkkında izahat verd·kt n 
6onra yeni idara heyeti seçi· 
lecekUr. 

Sahte bir gazeteci 
s~yoğlun. da bazı müease• 

ıelere müracaat ederek do· 
landırıcılık yapan Nurullah 
efendi isminde biri he.kkında 
vukubulc.n tikayet üzerine 
Polis M. ikinci şube memur
ları tarafından yaka~anmıf, 

Is anbul mtiddeiumumiHatne 
teslim edilmi~Ur. 

Nurullah efendi ht.l&ır:da 
mi:ıstanllkl kçe tahkikata ha.~· 

lanıtmıştır. ---
aar'fte 

Viyana ticaret tale
besi Martta geliyor 

Avusturyalı muallim ve 
Viyana ticaret mektebi 
profecörlerile l lebesl ıehrl· 

mizl Martta ziyaret edecek· 
ferdir. 
talebe burada bulunduk'arı 

müddetçe memlek timiz Uca· 
ret ve ilctısadiyatile de alaka
dar olacaklar ,,e bu hususta 
ameli tetkikatta bulunacak. 
lardır. 

Bu zfyuet eınasında Türk 
iktıs diyatcıları tarafından 

t lebeye Türkiyen·n lktısadi 

aziyeU hakkında izahat ve
rilmesi Jçln mütehassıs mü· 
derrl lerle Ye e.lakadarlar:a 
temasa girf§ilmi~tir. 

Lise mezunları ve 
111uıılliI11lilc 

Anadol da münhal mual
limlikler !ç'n l';!aarif '·ekaletl 
geçen ıene Lise mezunları 

arMından bir mfü;a.baka 
imtihanı açmı~tı. 

Bu imtihana i§tlrak ed n 
llıe mezunları ihtiyaca kafi 
ge1medlğlnde bu senede bir 
imtihan lilzumu he.sıl olmu§lur. 

Bu mesele için yakında 1 
Darülfünunda lise mezun' arı
nı dahil olabilecekleri fmti· 
hanlar açılacakhr. 

Bu imtihanda kazananlar 
derhal tayin edileceklerdir. 

-·-
Sı~hiye~e : 
Tıbba ait ilanlar 
Müstahzar atı tıbbiye i' an

larının sıhhiye dairesi tarafın· 
dan görülmeden neıredJ!mlye· 
ceği hakkındaki • haberlerin 
aaılsız olduğunu ve yalnız bir 
dit macunu için yapılan ilan· 
ların mübala alı olduiu an· 
la§ılmıvtır. Ve bu hususla Ve~ 

l·a!et ilanların durcurulmaıı 
içln bir emir ver : "'ini bu em· 
rin müstahzar ı tıbbiyeye şa· 

mil olmadığım da ilave et· 
miıtlr. 

Hükumetçe m buat ta
nunu da bazı mühım tadi ~t 
icraaı .ünü1 mekt c!ir. 

Şın: iye ka r u n m t· 
buat cürümleri de lnız mes· 
ul müdürler lecz e edil
mekt dir. Bılahara cez ga· 
zete sah plerine d te mil e· 
di?mlştir. 

Hilkômet~e ta vur edi-
len tadilata gör bu usul 
değiştirilecek, gaz tenin bü· 
tün münderecatından o gaze· 

• 
ten'n sahibi ile tahrir müdürü 
kanu.nen mes'ul tutu!acaklıır

dır. Ba~mu atrirler ımcak im· 
~alarmı tl!.fıyan ma a!elerin· 
coen mes'ul o ac b.Izı.rdır . 

Bu turetle gazetelerden 
mes'ul müdürlükler de ka~mıo 
olacaktır. 

Ticaret Gd:sirıda: 
Komisyonlar 

faaliyette 
Tfcar t odan kongres nde 

inrh p clllen her üç kom ;.
.·on faaliyetine de~ am etmek
tedir. İkmal edil n kundura
cılar ve carıl\yi tedricatı ta• 

porları çar~ mba günü heyeti 
umumi yede okunaca.ktır. 

Evve1ce de yazdıEımız gibi 
en ıayani dikkat rapor lh· 
raç mallarımızın kıymetlen· 

diri!mesl hakkındaki rapor· 
ur. Bu d çuQamba günü 

okunaca.ktır. Balıkçılık ko· 
m syonu ise raporunu henüz 
ikmal edememictlr. 

Komhıyon çar§amba saba
hı toplanarak rapcru füma· 
le çah§acaktır. Rapor ikmal 
dilmediği takdirde heyeti 

t muml yenin gelecek cumarte· 
lesi top~anluııula okunacaktır. 

Cumartesi toplantısı kon· 
grenin son içtimaı olı.cuk, 
bütün kararlar verilecektir. 

Gazi Hz., ismet P,. ik ti· 
t v kili Şeref B., Mecliı reisi 

K.Az:ım Pnıa çEkilcn tazim 
telgraflarına cevap vermlt· 
lerdir. 

Kazanç komisyonu 
Ticaret odası kazanç ko· 

misyonu ıon günTerde faali· 
yetini artırmıştır. Kazanç ver
gisi hakkında tüccarlar ara-
11nda açılan ankete gelen 
cevaplar tasnif edilmlıUr. 

Bu cevaplar tetkik edile
rek kanunlarla o1an yakınlık 

ve uzaklıkları teıbit o!un
muıtur. Yakında bu maluma· 
ta istinaden bir rapor hazır· 

!anacaktır. 
Diğer tarafından Meclisin 

bu devresinde intaç edilmek 
üzere Llr kazanç layihası ha· 
zırJanmaktadır. 

Kazanç komisyonu, layiha 
Meclise verllmeden evvel ra· 
porunu iktıaa.t vekaletine gön· 
deredeklir. 

istihbaratımıza göre bu 
raporda kazanç vergilerinin 
azaltılması temenni edilecektir. --
Galatasaray izcilerinin .. . 

musamaresı 

Ga 'ata saray izcileri tara
fından 4 Şubat 931 Perıembe 
günd ak~amı saat 21,15 te ve 
5 Şubat Cuma günü saat 14,30 
ta Gnlatasaray Utesi ıalo· 

nunda ikl müsamere verile· 
cektir. 

m vcut olm dığı halde 
ko coca bJr cemiyetin 
unvanını pek cüz't bir ücret 
mukabilinde satması hem ni· 
z mnnmeye muhalif ve hemde 
bir çok T k mu sseseleri sa· 
hiplerin b·hakkın müteesir et· 

mittir. Aldığım z mallı ata. 
göre bu pel uyırnn .. uz hareket 
Sıhhıye vekaletin n e n~-ı:arı 

dikkatini celbctmiı e t.ıhki· 

kata başlanmı~t Tahkikat 

Sıhhıye müdür'ilğü t r f ndan 
yapıl ... cak ve alınacak netlccı 
vek A !ete bi diri'ecektfr. 

I<.abristan 
arsalarından 

• 
vergı 

E§has uhdednde mukay
yet olan ve varıdat getiren 
kabristan arsalarından vergi 
alınması yolunda Defterdarlık
ça tatbik olunan ınuamele hak· 
kında alakadarlardan bazıları 

Maliye vekaletine müracaat 
ederek vergi alınmamasını 

talep etmişlerse de V kalet, 
Defterdarlığın bu yoldaki tat· 
bikatını müsakkafat vergisi 
kanununa uyg-un o!duğunu 

kabulave vergi ahnmaması 

haki ındaki talebi rcddetmfıtir. 

Hastahane hadisesi 
Dün balıklı ha-.tahaneslnde 

talebe ile doktor ve hademe· 
ler arasında vuku bulan mü· 
eHif hadiıe tahk'katına devam 
edilm~ktedtr. Bu mesele hak
kında vali m avlnl bir mu· 
l arririmize ~u beyanatta bu· 
lunmu§tur: 

- " Şimd ye kadar yapılan 
tahkikattan henüz müspet bir 
netice alınınamtfhr. Maamafih 
mese1enln bu bir iki gün zar· 
frıda tavazzuh edeçeğlni ümit 
etmekteyim.,, 

••• 

İktısadi ha~erier: 
Pamuk işlerimizde 

fiatlar düşük 
Bu ıene bamuk fiatlen 

çok düıüktür. Bir çok kimEe· 
ler bu yüzden zarar etmişler• 
dir. Adana Ticaret odaıı ise 
çıkardığı bir raporda fiatler 
düşmü~ıe de fazla mal ıabl· 
mııtır gibi garip bir ıey söy· 
lemektedlr. 

Bu vaziyet karımnda bil· 
tün cihan zürraına fU tedbir· 
ler tavsiye ed:lecekllr. 

1 - Zerrtyat sahasının kü· 
çültülmesl. 

2 - Ahır haıına daha az 
randıman alınması 

3 - Da az istihsalatta bu .. 
lunulmaaı. 

4 - Vaıati fiatlerin ma
kul bir hedde kadar yüksel
mesine kadar pamuk satıl· 

maması ... 

Bu tedbirler geçen seneki 
acı tecrüb erden çılı:anlmak· 
tadır. 

,.., ;ı 
3 Şubat 

• ? 

İçtimai •• • • m ess se erım z ve 
a · e ocakları 

T anıdığrm bar ticaret mü· 
e11eselerlni dolaıtığım Zdman 
bunlardan bazılar nın yerle· 
rin e yeller estiğini ve yahut 
bı:z.Iar nın da Hazan rüzgar.na 
tutu•muı ya(Jrddo.r gib. sal· 
laııdıklarını gör ··im. 

Bu dilhıro manzaranın 

her gi n ara~tırdı~ımız eabap 
·c a vaml inden bu m zuda 
tel r lamıyacağ z. Ticaretin 
tabi olduğu hayati ve tab'i 
kanunlar ma'üm ve muayyen· 
d"r. Bu kanuna nazaran k.ir, 
:ırırarın ortftğıdır. Kazanan 
gaip eder. Ya~ayan ö:ür. Bu 
had!se erin aınillerl ne olursa 
o!ııun bu g'hl akibetler ve 
bö} le feci mukadderata duçar 
olanların en büyük tesellisi 
tali:;! ..... ne kosmekten ibarettir. 
Meşhur meseldir. 

Felekte bahıt utansın bi· 
nasip erbabı himmetten. 

)f 

Ticaret yuvalarının bugün· 
kü peri.fan haline ne kadar 
müteess r isek bu teessür 
ale ocaklarının ıahit olduğu· 

muz Eo.rsıntılarından daha çok 
değildir. 

A le )uvaları, ana baba 
cc klan m ·m bünyenin, milli 
cam·anın şirazelerld"r, Bura· 
larda göreceğimiz hastalıklar 

bizi dilhun eder. Bu içtimai 
müessese!erln tehlikeli kıpır-

danıı'arı memleketin atiıi 
ve ııelameU aleyhine çıkar. 

Nazarlarımızı hayalı haki· 
kiyenln ve bu günkü manza· 
raların içyüzü.1e tevcih ede· 
cek olursak şahit olacağımız 
manzaralardan, alacağımız ne-
ticelerden ba~lar:mız döner, 
tüylerimiz ü•perlr. 

>f 
lstnnbut Hu mk mahkeme

leri boj1 nma davalarının rü'· 
yetine ye ffemiyor. Hakimle
rit"liz bütün tecrübeleri ve 

HayPti hakiklyt: ~l\ıtlerl 

bütür. gayr tlcrile bu bedbaht 
yuvaların inhidamdan k ı tul· 
masına çalışıyorlar. 

Lüks ve tuva!et, ziy t ve 
israf evlerimizin rahat ~ e sa· 
adetini kaçırmış. T"car teki 
kriz ve p rasızlığın ~ ddetJ 
bu buhranları arttırmış. 

Karı Ye koca evliliğiı bir 
nev· "ahammül mücadel f ve 
bir nevi saadet ve felaket arka· 
da~lı~ o1duğunu idrak edemi· 
yorlar. Medeni kanunun boşan· 
ma için vazeittf ği ka ıt ve 
§artların bi:ıim hayat mıza 
uygun o'mamaıı ve çok üzücü 
ve uzayıcı o ması b zı ahsil 
ve irfanı el.sik kadınla bin• 
d klert dal'arı kesme e ve 
ıaade lerlni balta amağa sev· 
ketmiıtir. 

* Dört munevver Türk gen· 
cine, dört arkada~a bir )er• 
de tesadüf ettim. Bun ardan 
biri bir ecn~bi ıırketinlu ve:ı• 
nedandır. Gençtir. Tahsil ve 
aealet sahibidir. Mahkemeye 
bo~anma davası ikame etmil 
ve evinin bütün t-emellerini 
yıkmıştır. Kend s!ne orars&'" 
nız f adanın sebebi l .. adınıtı 
brafı ve erkeği d · ne kadar 
ha z olduğu kudret ve nüfu• 
zun zevalidir. 

D ğcr üç arkada§ın mace
rası da hep bir birine yakındır. , 

Bir arada bulu~an dört in'" 
ıandan dördünün de hep böy• 
le felaketzede o~masını her
halde çok meı'um bir tesadii'" 
fün eserlne atfedeceğiz. 

* Kanunlarımıza maddeler 
ilavesine ve bu hususatta tet
kikatta bulumağa, tadf at v• 
tashihat yapmağa mecburuz. 
Aile ocakları, devletin iıtinat 
ettiği en büyük bir varlıktır, 
o, hiç birıeye benzemez. 0-
nunta meıgul olmalıyız ! 

CEVAT RlFAT 
eec 

İnh · sarlarda 
T ütüncülüğümüz 

fena gidiyor 
Geçen sene zarfında ve 

bu sene de tütüncülüğümüzün 
vaziyeti htç te iyi defildJr. 
Tutün inhisar idaresinin isla· 
tistiklerl ancak kendi vazl· 
yetinin iyi olduğunu göstere
bilmektedir. 

Maamaflh bu htatfstikler 
hatalı olduklarından itimada 
~ayan değillerdir. 

Onlara iıtinat eden Tütün· 
cüler çok kere aksi bir vazı. 

yet arıısında kalarak zarar 
etmektedirler. 

ütün inhisarında da 
iş yok 

lı bankaııa gibi Tütün lnhl· 
aarları da bu ıene · zarf ıdca 
yeni memur alamıyacaktır. 

··-
Müteferrik 

Beynelmilel bir sergi 
Bu sene T eırinievvel ve 

sanl ayları zarfında Londra· 
da beynelmilel bir otomobil 
terglsl aç•laçakhr. 

Bağdat demiryolu 
müdürü gitti 

Bağdat demiryolu müdürü 
umumisi M. Vaysner Anka· 
rada temaslürını bitirdikten 
80nr:ı ıehrlmlze gelmişti. Dün 
r;ant 3,20 trcnile Almanyaya 
hareket etmlıtlr. 

Borsa~a 
Komiser kim olacak? 

Borsa komiser liğl ye Dev'" 
Jet bankası mesatll hakkında 
görü§ülmek üzre Ankara ya git .. 
mit olan konsorsiyon idare 
komitesi relsl NuraUah Esal 
Bey bugün lstanbula gelecek• 
Ur. 

Borsa haberleri 
Dün boraa~a l.rıglliz 1030,5 

Dolar 212,30, Franaız frani1 
167, Altın 913, D:tyunu mıı• 

vahhide 90,5 kuruia satıl'" 
mııtır. 

-·-
Mübadelede 
Dün umumı bir 
içtima yapıldı 

Muhtelif Mübadele komi,. 
yonu d\ln öğleden sonra fd. 
Heuderıonun riyaseti altında 
heyeti umumi)'• içUmaUJI 
aktetmlıtlr. 

Bu içtimada umum büro
ların on beı günlük raporla'" 

rını tetkik eltfkten sonra Mar 
fik Selami beyin altıncı rnCt
badele komiayonu reblijine 

tayinini tasdik edecekUr. 

Dördüncü mübad ..... ?e kO'" 
rr "h" -.un '" hlyet iileri b11k1 

l ve1 .... 5 ı tebliğ<le rnLi• 

zal:ere edilerek bir karOJ..l 
raptedllecekUr. 
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Gazi Hazretleri ------------------
şs atika müze

"" 0 ni z .. y·a:ret effıler. 
C · Ffazretleri yakında köy ve 

c:va · kazaları da gezecek 
Uın" , ~ AA.' - Resiafcümhur Hazretleri bugün öğled.en ıon· 

ra lzmir uarı atika müzesini geımiı,er bı haaaa Finikeliler 
-ve Vdyahlardan ka'mış eauler üzerindeki yazılarla a'ikadar 
olar k u un müddet tftkikatta bulunmuılardır. Gazı Hazreti• 
r1 b:r 'eıeLenberl müzede bulunan eıerl tasnif etmekte 
~ulunan Alman profesöre bu yaıular1 okutarak.. naen· 
ıet Türkçe birçok kelfme!er bulmutlar, Anadoluda ve Eg4' ,.,. 

illerinde en eıkl medeniyetleri vücuda gellronlerin Türkler 
oldulunu le)U eden bu kelim.eler hahkında izahat ver• 

miılerdir. 
Müztden sonra gezd,klerl milli kütüphanede dahi lügat 

'-e haritalar üzerinde ayni mevzu etrafında pJefet<>rle ve uk-i 
lzmlr tarihini okuyan gençlerle konuputlar.cbr. 8-eiliciim
hur HE zret.ert ınüzenin defterine ıu nıhrlan yazmıt 'ardır:• 
•fzmir aruı atika müzesinı gezdim. Biiyük himmette ve 
dtkatle fstifadell bir hale getirilmi,. Memnun oldum.,, 

Bundan sonra Türk ocağını te{ılf ederek ocaklılar taf'afandan 
ha.raretle alkıılanmıolar ve ocakların tertip eltili çay ziyafe-

tinde buJ.-_-muılardır. 

Orf i idare bir ay 
temdit edildi 

l. Ankara, 2 (Yarın) - Mürt~ 
ellerden iktaci gr.tıp.u teıkil 
eden maznunların muhake
ınelerl fazla uzun süreceğin· 
den vrfi idare 8. M. mecli· 
•ince b r ay temdıt edı1miıtir. 

931 Bütçesi 
176 milyon lira 

o!arak tesbit edildi 
~ A ka a, 2 (Yarın) - Hü· 

1 
üınat n 1931 ıenui bütçeı;i 
76 m·ıl on o arak tesblt ecir."· 

lll~yllr. Bu bütçeye. göre p.ek 
C8z 1 bir tasarruf yapılnı §t•. 

-·· Muallim mektepleri 
Anka a, 2 (Yaran) - Mu

~nı m ktepteri talimnameEi 
qey' eli Veki ~ tas tik eeile· 
tek Maarif Vekaletine gönde 
t hn"tt r. Talimatname hemen 
ta hile ıaltaaına kona-caktır. -·-Rıdvanın af fi 

Ankara, 2 (Y J ıu) - Şeyh 
~t fsyanile alakıısından do-

' 20 .ene hapse mahkum 
.a.n ve hapishanede tever· 
llla:a eden Süteyman R.dva· 
~ aifine dair AdUye vekil 
~ n:n teskeresi mecliste mü· 

ere edilerek uhhiye eacfi. 
lllenine ha' ale edilmiotlr. 

l?nt'ak ba;;kası katibi 
· Ankara 2 (A.A) - Men~ 
:::- ö__rfi divanı harbi tarafın· 
-~•terilen lüzum üzerine 
lih •• eyı.m ~nkaıı kl· 
te ~ •ınıumiıl Serefettln Bey .,J lf edilmiıtlr. Zabıtaca ya· 
b aııa tahkikatta mamaile1htc 
'1~ Yeatkalar elde eclil•iftir· 

üfettişlerin tetkikab 
). Ankara, 2 (A.A.) - Mali• 
-:..:üfetUıleri konpe8' me-
41, 

1 
l ikmal eta>j~. Kongre 

it.. •Ur:na devre.ınde muamele, 
~:-nç arazi ve müıakkafat 
1etlrvkreat kanunları üzerinde 
le f atta bulunmut 'Ve bu 
t~bnlarda yapıhne.11 lüzumlu 
\> 0 r1len tadillt ikmal edilerek 

e ~lete takdim edilrtıfttlr. 
~ . ongre •JDI zamanda 
le e.lıye müfetttı'erl teıkilitı 
1 •tıunu projesini tetkik ey· 
Cl!!1tt r, 

incir üzüm satı_şlan 
~l f~nıfr, 2 (A.A.) - Bugün 

·le kurustan 51 buçuk kuruta 
~r 356 çuval Qzüm ve bet 
it d ttan 6 kuftlrut 10 paraya 
, • ar 899 çural huNI& indi' 
•tıhm1'1r. 

Valiler 
Salahiyet meselesi mü· 

nakaşa çıkarty()f'>. 
Ankara, 2 (Yarın) - Bu· 

gün fırka aıupu içt"ma ed.8"
rek vali'er4n ıa ahiyeU mese
leıinl müzakere edecektir. 

Bir çok meaıUlf ve ırmva• 
fık meb.'uı,ar "Talilerln ı:a.li· 
h:yelfnln tezyıd·ni istemed'k• 
ferinden mü%akeratm heye· 
cank olacağı zannedilmekte~ 
dfr. Maarif vekili de mae.rife 
ait bazı mesail hakkında 
izahat verecektir. 

-·-Muamele vergisi 
Ankua 2 (A.A.) - Al· 

dıf1mız malumata nazaran 
Heyeti vekllenln dün akıam• 
ki fçtfmaında müsakkafat "e 
muamele vergileri ve- ilkin 
kanunlan tetkik' ve miizakere 
edı:mif ve oaezkw ka•u• li-, 
yihaları Büyük MU et Mec• 
liaine arzolunSlUfbıL -·-

Cemiyeti Akvam 
Ankara, 2 (A.A.) - Cemi• 

yeU AkveDUA Av-rupablar 
tetkik komisyonu kararı mu• 
c biDce Cemiyeti Akvam ki· 
tibi umullliliimdeo Türkiyea.in 
Ber.n tefir1ne gönderilen da· 
vetname pesla ile buHya 
gelmlttlr. Haber aldığımıza 
göıe hu hueuata ~ıkova ve 
d"ier Avrupa devletlerUe ha• 
riclyemfz araımda temaslar 
çoktan baıJelPlfbP• icra •ee 
killeri heyetinin önümiiZdekl 
fçti1J a1anacla• birtrıde bu 
meıelenfn ve verilecek cev~' 
bta m81ıaker• edileceff tab• 
m:n olunuyor, 
~ 

logilterede intihap 
kanunu 

Londra 2 (A.A.)- Yeni in• 
tihap k•nunu. h!kkJndaki par• 
'amento müzakeratına YtlflA 
baılanacaktır· Kanunu muva· 
hk bulan liberaller reylerin 
büktlrn•t• verecekleri için ka· 
nunun kabulil muhakkak ,.bl-

Gandi ile müşavereler 
Allahabat 2 (A.A) - MllH 

konıre Udertnden btr çofu 
Gandl tle nıüıavere!erlnl ik· 
mal ettikten ıonra Allahabat• 
tan milfarekat etmf11erdfr- Lt· 
derler, buradan aynlmasdaD 
evvel bir ıureti teıviJ• elde 
edilmeıinden ümitvar bulwt-

. duklarını b~yan etınl }erdir. 

f GRt'SİiA Ç"~UŞ 
F1LM1 HERBERT BRENON 
tarafından vücuda getirilnıişlir, 

-
Balkan 
Konferansı 
faalixette 

Bir- posta ittihaJ, 
dlişünülüyor 

Selanik, 1 (A.A.) - Balkan 
konferansı reisi Hasan Bey, 
celseyi tatil t:tmeden evvel 
bütün Balkan miUetlerlnl sc
larnlamıf, Götücede vuku hu· 
lan zelzeleden dolayı Arna• 
vutluk murahhaslarına teeNÜf 
v~ taziyetlerini beyan etmif, 
butün Balkan hükümetlerinl 
bu husustaki teıanütlerinl 
faal bir '"rette göatermeiie 
davet. ey!emittir. 

Selanik serbeıt mıataka 
komiseri ile Sellnik Be 'ediye 
reiıd murahhaslar ıereffne bir 
z:yafel vermitür• 

Bu ziyafette Belediye re· 
lıli M. Vamvakı bir nutuk ıöy· 
ltyeMkı yirmi sene,; M"Yel &i
kan millctlerlnJo biriWrlht kar· 
deıçe geçlnuıetA idealinın 
haktkatletmeıinl temin için 
ortaya atılan bir avuç inıa• 
nın Selinlkten çıkmıf olduk· 
lannı hatıılum1ıta•. M. Vam 
vakaı, ahval ve ter.a:tln dJlha 
millla v~ bM fikrin da.ha olit· 
gun bir hale geJo:dı olmasın• 
daa do?ayı bu ide~lio aJlC k 
bugün tahakkuk etmiı oldµ· 

l 
ğunu kaydederek demiıtir ki: 

Korkunç cihan harbJnden 
bu gayeyi tahakkuk etlirmeğe 
had ·m yeni bir unsur çıkmıştır. 
Bu amil her türlü emperyalizm 
fıkir ve maksatlarından ari 
bulunan yeni ve hijr Türkiye 
Cumhuriyetidir .. 

Selaıiik 2 (A.A.) - Mesai· 
ılni bitiren ilk Balkan konfc
ranıı meclisi Balkan hükUınet· 
lerl ara11nda bit' poıta itt hadı 
ihduına. teklif etıJVıthı: 

ikinci mediıin, ruznaııne ıin
fJJ maddeler b1,1lıınacaktu-. 

ide ita kan misakına ait bir 
proje; ekalhyetler meae'eai de
miryclla ınıD T'l:aa üzerinde 
lnp edil•cek hM köJr ü v-u'1•• 
ıile birbirlerile bidqtiıibues.I; 
BalkQn payitahtları atautı<fa 
telefonla irt bat tem!nl; Uilü.n 
ve hububat lehinde mü~terek 
t~hıler iaHhıazı ye Balkan 
hükumetleri hukuln1o1•ecleatye

ıioia t~ h'd4. 
Kabul edecekmiyiz. 

Cenevret 2 (A . .A.) - Av· 
rupa komkY0"\11lU onümüıie
ki lçtınıa. devrealne ltt rak 
etmeie davet ed\lndt o!an 
hükumetlerin cevabına anb"an 
intizar ed lmektedlr. 

Tilrkiyeniu daveti kabul 
edec~ği teeyy6t ediyor. Tilrk 
heyeti murahhaaıuına Tevfik 
RGtUl Bey rlyaıet t'decektlr. 

Otomobil süret 
müsabakaları 

Londra, 2 (A. A.) - Be~ 
nelmilel otcuııobd ıiif

0

al nıii· 
ıabaka11 yarın Flol'fda'da Dl9y· 
tona kupııabnd• yapılacaktır. 
Serıravenfn geçen ıenekl 2Jl 
milltlr rekorunu kırmafa ça· 
lııan yüzbaıı Bampbell don 
D aytonada'da y11ptıAı bir tec· 
rübede saatte 192 mil yani 

takriben 312 k'Jometre tembı 
etmirUr. 

Reisicümhun\l 
Prage, 1 (A. A.) - Reld

c6mhur, umumi müe11eıatı 

hüınü mu haf azaya memur mü· 
eneaeye 20 milyon kron tah· 
ıiıat Jtaaına k!! bul ctmi~Ur. 
T ayyarecilcrin devir 

seyahati 
Varıova, 1 ( A.A.) Tayya· 

reci Yilıb&fl Skarzynakı ve 
mühendia mül&&ım Markiev• 
viez Afrikada 44 günde 
25,0JO kilometrelik bir devir 
seyahati yapmak üzere bu 
sabah- saat sekiz buçukta P-0-
lonyada yapılan h"l satıhlı 

bir Tayyare ile uçmuılardır. 

Hiı:distae kongresi 
Lopdra, 2 (A.A.) Hind ıtan 

kongresine fttirak eden H nt 
murahbuları blrkf'Ç gıine ka· 
dar Hiııt ahaliıine hitab~n bir 
beyanauune neırecek ve kon· 
feramata elde edilen netic~ 

lerl bildireceklerdir. 
••• 

Filistinin vaziyeti 
Kondra 2 (A.A.) - Fılfs· 

tinin ideri ve mali ve iklıaa· 
di vaziyeUnl tetkik f çln bugün 

lerde Kcdilee bir heyet gi·· 
cektır. Heyet bahusus Fi isti
nin kendi varidatile kendi 
masrafını korumak iktidarın· 
da olup o'madığı cihetini tet· 
kik edecektir. Fttfetlnde bôy· 
le bir iktidar görüldüğü tak· 
dirde Fıllıtine İngi'tere tara 
fından verilen tahsisat bun· 
dan böylQ müuyekada bu· 
lunan Maverafıeria hüküme· 
tine ver.ilecektir. 

Tevkif edilmiş 
Paris, 2 ( A.A. ) - Dük dö 

TalleJC"and'uı od. hizmelçiai 
olup mumaJley.hio 68.~00 franl 
kı) metindeki bir ılga.-a tab.a· 
kasını çalan ve bunu bir ce· 
vahirclye 4000 frank muka
bilinde salan bir Çekoslovak 
tevkif edflmlttlr. 

Çin hükumetine muhhrc 
Nankln, 2 ( A. A. ) - Res· 

men bildirildiğine göre son 
günlerde Çin bükCunetine bir 
muhtıra verilmfstir. 

Bu muhtıra a Çinin ne
hir ve •niz lımanları aratan· 
ddd müııaka Al serv· ıhtl Doı. 
lar l..-ıia4ileki ı yılae ain kum
panyası tarafından Çin bay. 
raif. ve bir Çin lwıi etinin 
muralu.beıt altında ten\°n edi
.-ıeıi teklıf edılmektedir. Dol· 
lar Line Nıınkip hukü"1etine 
temett8atından yCzde bir mti(. 
tar hlase ifraz edecekt r. 

Mtınakallt nazırı bu l~k· 
lif la kal: ul eddebileceilnl fÖJ· 

lemltt'•. 

Gandi ile görüşecekler 
Dombay 2 (A.A \ - Hindlı· 

tandakl it adamlarının murah· 
haelarından müteıf'kkil bir he· 
yet bu hafta ztufında Gandl 
jle Hindlılanıa v•aiyetl hak· 
kında ai)rüıecdderllr. Heyet 
ftaat~izlik h•nekeılerinin san•r 
ve ticarete verdiği zararl•r 
Ozerlne Candinln nazarı dik· 
katini celbedecektir. 

Hareketini tehir etmiş 
Mıı 1r d, 2 ( A. A. ) - Mo

törlerınden b"riıl fena lfledl· 
il ndın dolayı Do • X h•ıeke
tinl bugiine leh 'r elntitUr. 

ı- Bu akıamı Şehzadebaıı Millet tfyatroıunda -. 

San'atklr Naılt Bey ve rejisör Karakaı efendi temsil.eri 

H:f~z Münir Bey ve ince ıaz heyeti tarafmdan ıahn~de 
buyuk konser, iki büyük piyes b r ıeced• temsil edtlecektfr. 

[Laleli yangın yerleri) [Bek~i Yusuf! .. ] 
Hayatı hakikiye facla)at'I Taklitli komedi 

[Zekil Dede) ve [Altın dfı A"] rollerini [Naılt Bey] ır~ 
edecektir. Varyete, ka,ıto, danı, ıJrıema 

Vergiler mes' el~ 

~dının askerli
ği kahil mi 
değil mi? 

izah buyurdular 
Jımfr 1 ( A.A ) - Kız 

muaJl:m mektebinde Cazı 
Hazretleri sınıfları ve mek
tebi gfzd kten ve bazı ders· 
lerde bulunduktan ıonraMü· 
dür odasında muallimlerele 
haıbihalde bulundular, mü· 
bahase mevzulumdan biri 
Türk kadınlarının tapı ma.• 
nasile bü üıı s:yaıi hu'9.ıkuıl 
veri'meıi idi, 

Vatandaıın rey vermeal 
hır hak ve v.ı.zife olduğu tek· 
rar edl dikten sonra, erkek 
ve kadın için ferdi ve siya· 
si hukuk noktai nazarmdan 
bir fark o'mad ğı gibi vata· 
ni vazifeler noktai nazarın· 
dan bir fark •llmamaıı ll· 
zımgeleceji beyan. olundu. 

Bo itibarla1 kadmm 1ım· 
diki manaıJle büJün siy.aııi 
haklara malik yeLi için her 
vatand&ı nazarınqa IHr ıer.ef 
ve hayıf yet hakkı ve..bk. va· 
ten bor~u ol~n as~rlik va: 
zife::inJ icabında f.Ulen y~, 
pabilmesl tabıi görüldü. D~· 
mokraıinin esas noktaların· 
dan biri olan muıavatper· 
verllğ n de ancak. bu ıuretle 
tabak· kl k edebileceği tas· 
rıh edildi. 

Kadının uu i te,ekküll
h, ıec' ye.:: i, r.uhl haletleri, 
asker'ik gibi vu;·feleri ifada 
ademi itiyatları mukayese 
ve münakaıa olundu. Türk 
köylü kad.uıınm en a~ır ı,. 
leri yapmakta erkekle olan 
iotiraki mesaisi ve muk ve
meti mütalea olundu. Türk 
tarihinde ve yakın inkılap 
tarihinde Türk kadınının 

yaptığı fedakarane h:zmet· 
ler dofrudan doğruya mu· 
harebe m~ydanla ınd, yap~ 
bileceff h "zmetledn delileri 
olduğu ıerdedfJdl. 

Neticede Gazi Hz. mü· 
nakaıayi hul.aıa buyurarak 
bugÜf\ için k" ının a ke bk 
yapman me\zuu bakıorma· 
sa hile, bütün kıza •mızın 
val•nm v~ il\ lleUn l ükıtk 
mçnfaatl rini hu ıuıeı ve 
vasıta ı:e ınüdl'lfal\ v~ mü· 
haf aza ql .bikç. k biı ka· 
biliyette yetiı irihnes1nin 
mil i te,bir•de esa• tutuJ. 
ma•ı ve kız çocyldafıou.uıa 
buna gör~ medeni, fi~ri v~ 
hini terbiyeye mazhar e· 
dilmeıl lizım Je)eceğinl 
fzah ve ıu c·mre!erl illve 
bqyurdu'ar. 

Tthk lce.lınının eeaı n 
bq "vb,rde olclutuaa fÜP 
he yotur. Onın~ lçi1Ldlr ki 
Türk kftdınl~rı mem'elceUıı 
ınukadderJtmı Dl'1'~ namı. n- idare eden siyasi züm
reye dah.l olm~k ıırzuaı:nıı 
ız~ardap, memlel,eetJn v• 
milletin Yatandaılar• tahmil 
ettiği vazlfeler~n hiçblrl'1dea 
hemltlerfntq uzak bırakıla
cağını dBıünme:ıler çünkp, 
vazife mukaLill olmıyan 

hak d~iildfr. 

merika 
Reiscümhuru. 

P•tiı, 1 (A.A·) - cn,..a.. 
riy~tçl g.a:ı~teJerJq zfy~foJbade 
bir nulıfk ıöylıyea R~i.U:B.ıı· 
bur M. Doµmerıuo ıazet.e
cilerden efk.\r:umumiyeye itti· 
Jıat telkinini r'ca elmlı ve 
b:it6n Franıızların fdealı olan 
ıtdh eserini Franıızın anc•k 
dahilde teesaQı edecek bu 
ittihat aayeılnde tahakkuk et· 
tlrebtJeceflel lie J•n elmlJUr. 

( Ba, ntRlıaleden deıJam) l 
rak vermpkte hiç bir güç'ük 
çekmez, hatta 15 günde 4 V'e

yahat haftada 2 lira Yermek 
sühuleti temiıı edilmiı olıa. 

ıüphuizflir kl hı, bir uıı:tı ve., 
tlkayet~ mahal ve ıene nih..,. 
yetinde 10 para bakaya kalmı• 
yarak bülün vergiler tahsil edil 
mit olur. 

Vergilerin ufak taksitler)• 

tahsil usulünün kabulünde ha• 
zjne f çln hiçblr zarar nüı!A• 

haz.a edilemez. Çü:ıkil huiney,,. 
giren parayı defaten ıarfet• 
mek ibUyaç ve mecburiy~U 

yoktur.Bir .ayın mukannen matıı 
rafından ziyade olarak kasara. 
a~ren para. gelecek aya dev& 
o.unur. Mali ıeoebaH ott.A.. 
Hazjran ayı zarfında, faru• 
bütçenin vergjler f aah ol ... 
100,4)90,000 lfrapın 50,Q:J0,00' 
nl taırıamile ve dr.faten tahlil 
edilmit olaa burıun kiff~ıl o 
ay zarfında ıarfedilmiyecee 

ğind~n, meıe!l iktiza eden 
10,QOO,OOO u •J.rfe ilip bu ıu
retle tekrar tedavü'e çıkArıl-
mıı, mütebaki 40,000,000 u, 
piyJlıadan çekilmiş ve hap! .. 

Jilmiı olur ki bu ~ t~davül• 
büJük bir •~le veri~ ve. blaR' 
dan plyaaadald buhran U't• 

mak gihl bir mazarrat tahad• 
düı eder. 

Z"ten oimdikt 2 taksi l ıLıt 
tahsil tarzı, mükel'~fin t ıt.·u 

dcfaten ve, heman verıa• 

mecburiy l le beraber ancak 

kıncı taksit zamanına !<Adat: 
-hem de bü~ükçe bJr kmJD 
bakaya kalm.a~ üıere- tab.tll 
edilebi~fyor. Binaen,leyh bit 
1:>"r takııti 6 ayda verilne't il• 
zere 6 takı le te\' z etmek ve 
hatla bir müke lefl. - vergi 
.ahsili borcuna m h ubeo -
line gççen az ve çok miktan 

her iıted ği zaman tahsil ide.· 
resbıe vermeğe mezup kılm•k 
hem mükellefi ağır b"r yiikt41l 
kurtaımıı olur ve hem. de vet
gi4en b kaya kalmamaıaaır 

emin eder. 

Ve giler"n tenz l , pheı'z 

d.r kt Y künun az lmaıın• dt 
ğ 1, bilakis ar.tmaıını badi ol~· 
caktır. Eu,. b.u '1S'U dij~r b• 
makalemiz e b:aha çaftııtcai>' 

w,..de-0\l<i uıijjs~Uefe aiiı 
geld'84 k~t'·y,y,en atılapı&ıak hlıı 

yeldinun lahf f v.e tadfll tak,..,. 
rür etıvlttlr ~ükel!efl &Ü9r 
ükten kurta ·ıu.ık ve ver& I• 

r111 ~kaı• ~lmaıı hUma ini 
"za~ etmek için en biyük 
ve kat'i çare olan ufak tak-
5"t1erle tabıll uıuliinilo kabul4 
~l)'.ep1dlr. 

Bu huıuıa M•1ir' v~;ı~ 
fnlo UP•ıa ~l ~ 
ylerlz. 

- -ol!!~.q ...... ""'-.... ---

Zekat ve fitre 
lan~ar.e cemiyeti l.tanW 

vilayet ıubeıl merkezinde u
fDwımİ bt~ içUllHl aktedllmiftl,_ 
~ek4t •• •adakal fltrenle
pe ıuretle toplanacafı har 
kanda gör0t61ertk ~a'ZI nıu
Jcıurerat ltUhnz edilrr,iı ır. 

Zarfl~r Rtmııtıo.ıun ıJrıv~· 
F1 gününe: kadar bütün owl~ 
rtt dağı\. f 11Pf ola~akur. 

T•yyar,, C~SPi'}eU te§kiJi."' 
Jı Ytl .. Jaılle tqpl.aaJn bal '* 
ralar bilih,ı,rıs Hıliltabmcr ve 
filpun•oielfttl ~emJJetl#t ar.: 
• 111dtl l•lu"ro edi ccektfr. 

S ı Jl NUMAl?4LJ 
T ~HTEl BAl-dtı 

Mevsimin en mııı.7.7~m fılrnjclit\ 



YARIN 

1 
~ 1 Köylü Sahifesi 

, 

KÖYLÜYÜ MURABAHACILAR ELiNDEN KURTARALIM. 
, " Bir köylü ne diyor ? 

· tihıall•rine iıtinat ecl~ler. 
Beynelmilel alemci• iıtih· 

1 Bapniin cemiyetleri iı· ı 

' ı:ı!ı:z: bir cemiyet daıün-, 
Kredi buhranı istihsale 

mani oluyor 
Murabahacılar elinde inliyoruz. 

mefe imkct11 yalı.tar. 

Banan alııini iddia et· 
mek ruJl.teye yüz: t;euir· 
meldir. Ba, ıa clemekt:r ki, 
yeni TürkiyeJe /aer ıeyJen 
euoel i•tihıalin tanzimi 
lôzımclır. Bu nollta halle· 
Jilmedik~e yapı'a11 bülün 
iıler boıa ~Jer. 

Binaenaleyh köy- ı 
IUyB düsüneliı!_t 

İstihsale doğru! 
Bu gGnün dOnyaıını, iıtlh

ıal dünyası d·ye tavsif edi
' yor'ar. Her tarafta hummalı 
l bfr f aaHy~t var. Yeni Türklyeı 
(6pl:esfz 11, 1 t bıal itlerini 
h r gün bir az daha ileri 
ıcUürmele mecbur olan mem· 
leketlc .-den bi rfdlr. 

Eter, ticaret p;lançomuz 
açılua, efer muvazene p!lan· 
çomuz bize menfi rakam 
yerlyoraa bunun aebep~ertn· 
b·raz da henüz yüksek lıtfh· 
sale glrmemlı olmamızda 
araınalıJlz. 

Umumi harhfn açtıfı derin 
hol uk 11 D ı b<ll ün milletlere 
daha iyi öfretmlıtfr. 

Bin bir rtıriiltil içinde çm· 
kan yeni Tlrklye keıif nü· 
fuıu ltibarlfe heniz toprakta 
pi ıan bir mllfet bulunuyor. 

Bu noktayı gaz önG:1de 
bulunduracak oluraak bugGn 
için toprak latihaaline ~ok 
fazla ebemml7et Yermemiz 
lc"'p ediyor. 

Kredi prt'an mı toprak fa
t!hsallnd eengeldir. Fiat te
ıekkGllerfnde mi bozukluk 
·Yardır; S andart am • alaj it• 
lertmf ~rak f ltlbaahmfzfn 
laktıafına mani oluyor? Bun· 
lan tespit ederek bfr an enel 
laalletmefe mecburuz. 

Her geçen sin btze biraz 
daha kaybetUr11or. Ve 79111 
~eni tnkftaflar birtakım mad· 
delerle bize Jenl rakipler 
cık• 11or. 

Y akmken •oplabillr: Uzak· 
ıen yetftmek g(lç Ye hattl 
pk kere mGmk:Gn deifldlr. 

Bunlan Duan mbara ala· 
rak ancak latlhtall tanımanus 
-.e onun taaslmfal dGtGnmemlr 
lazımdır. 

Yoksa yapfılums bGUln 
itler bota ıtder. 

RMltte ime hunu emrediyor. 

•larlnde pnıp ederken S.fl. 
•in mlnarelerl pembeleıen 
.... içinde narin narin JGk
•llyorlar. Seni en ~k bu 
.. tlerde •mh1orum; çlnktl 
bu 1aatlerl " mansaralan • 
bdar ••dtllnl blllJonua ço
catam ... 

·ilk karanhkla ........ .... ..... ......t. ...... hltlerl, 
.......... •• ~ doJa. 
pr ... Senin ... tne, ......... 
nketlerlne bdeea .. kadar 
•uhtacım Bellu.... Anaeaba 
,...._u bu samaaa kadar 
.. ,.re fhWetll, ha1!e c1e-.ııı 
.. ,............. Şimdi belim 
lllklftlll. 

.. llyor ••• Ba clmleler 

Yüzde iki yüz faiz yüksektir ! ! 
Muharrirlerimizden birlılnl 1 

bu sahife ile meıgul olma fa me
mur ettik. Mubarrlrfmiz evvell 
ıe brln yakmında bulunan :zira• 
atcflerden birJle göriifDlibUlr. 

Buna latfhaal prtlanm, 
fa:JlualiniQ artıp artmadıflm 
lhtiyaç•annın ne oldufunu, 
ne'erden ıtklyetçl bulunduiu· 
nu ıonnuıtur. 

Hakkı lrmlnl te11yan bu 
kövlil muharrirlmlze tunlan 
an la tmııtır: 

- Ben daha fazla phre 
yakın oldufum l~n zerzeYat· 
ta yetf ftfrf:fm. 

Yalnız her yerde oldufu 
rtbı toprak itleri de kredi 11-
Uyor. 

Fakat lcrtdf nerede? 
Krecf lsizlfkten her sene 

lıtlh1alfmfz biraz daha ·da,a• 
yor. Ne demoU ki, bu bir 
hakikattir. 

Daha açık rayltyeytm. Ben 
ve bana benzfyen bir çok top
rakçalar mOaalt kredi ~ula· 
mamak Jl:dlndea bir talom 
murabahacıların elinde eıı .... 
dlr. 

Biz lstlhıal Yaııtalanmızı 
hemen hemen k&mlien kre· 
dl ile temin ederiz. 

J, böyle olunca, ben gidi· 
yorum, bir kabzımalın eline 
dflıGyorum. Ondan para kal
dırcbmmı benim 7eU1Urdflfm 

mal zamanında artık onun 
demektir. Zamanı ıeldi mi fa. 
terae mahıul JÜZe mal olsun: 
o çeker elliden elimden alır. 
Yüzde iki yilz faiz iıUyorlar. 
Vermesem Ertesi ıene bana 
kredi yok demektir. ÇilnkG 
kabzımallık yapanlar mahdut· 
tur. Bunlar da blrlbirlerile 
anlaflDıt gibidir. 

Zıraat bankası Kredi koopera
fıfları açacaktı. işittik ıe uzun 1 
zamandır ış:diyoruz amma ortada 
llnDz bir şey gönnadlk YB yok. 

Buiday, arpa gibi mahıul 
yet ıUrenlerde krediıizliktea 
bunahvorlar. 

Cörüyoraunuz ki, kredlılz. 
ilk yüzlnden, malın en apgı 
deierfnl bulamlyoru:z. Bu nf• 
bayet lıtiheale te'ıir ediyor. 

lıtlhıal Japayım. Deferinl 
bulamadık aonra bu neye iyi? 
Bu aene fkf kuruıa kadar sa• 
blan buiday flatlerlnl elbette 
duydunuz. 

Her halde kredi iti btz 
toprakcılsr için en mfthf m 
Ye en eyvel haledl~meal icap 
eden bir nokta olarak bulu· 
nuyor. 

Yok.a bug(ln oldufu gibi 
murab&hacılann ve afır fa· 
lz~erin elinde lnliyen kaytü
den ye tcıp.akcıdan fazla i .. 

tıhaal bek emek manUlZ olur.,, 

Buğday fjatleri ------------~""-----=-1 hr a ca t işleri 
&. aG:ılerde bufda7 8• 

atlara yGluef mlye baılamııbr. 
Bufday ffatlerl llzerlne Lond· 
radan gelen haberlere gayri 
mlaaltee de Hlncllstan 'te Ar· 
jant"nde havalana fena ıtttifl 
hakkındaki haberler bufday 
flatlerine iyi teafr etmektedir. 
Buida1 flatlerlnln 76k:1elmeıl· 
•• baılıca lmll olarak ta ha• 
Talann ıofuk gltmeıl yGzOn· 
den bir çok yer ere kar dOı· 
Uilll 'te kar yGdnden aak·ı· 
Jabn mtbaakaU oldufu tah· 
mln edllmektedtr. 

(Yarm) m telrilcaaı: 51 
beni harap eW. Uzun uzun 
atladım ••• Klmallz akpm aa· 
atlerlnfn o pek 1akmdan 
tamdıfım Gmibfz ve çareılz 
hO:zntl içinde biçare ihUyar 
tek bapna, ne Japar? •• 

Maamafth, ben prfye d6-
nemem... HaJabm bahana&· 
da ol .. , bir daha o eTe, o 
meükete d6nemem. •• Hayır, 
ha11r ••• Bu mlmklln clefddll\e 
Omr1m1n en meı'ut Ye •n 
bedbaht sllnlerlnl ben orada 
yapdı:nu OraA MTdlm! 

Orada aldabLbm 1 
Ben, o memlekeUn her par 

çaama, laer m•nanm •Jn 
J aın m.ıtmulum. bll6UDda 

ihracatın teıv:k Te teıhlll 
için ahiren teıkil edilen ibra
ant Oflal f hrtlcatçılara yardım 
buıuıunJakl faaliyetine bat
lamııtlr. 

Türkiye ihracatına taall6k 
eden her huıuı hakkında ma· 
IQmat a!mak Yeya mıkOllerinl 
halletmek, ecnebi memleket• 
lerdekl ticaret tılerl için yar
dım fıtemek Gzere alikadar-
lann lhr•cat Ofisi merkezine 
tlfaben Yeya tahriren mGra• 
caatla bu teıklilttan iıUf ade 
dmelerl bıvtı"ye olunur. 

bqka ıtızellik vardı. Yalnız 
Mimar Sinanın pheıerlni ak· 
ıamın ergıvanl haTaa fçlnde 
bir kere g6· mek, benim · için 
bGlGn bir öanre bedeldi. 

Ben EcJ~rneJI itte bu ka· 
dar çok teYiyordum... 

Y• evim? 
Evime meftuadum. Hayır, 

e•lme aık:a, humma ile, cin• 
netle merbuttum. Her köte· 
sinin, her pencerelillln, her 
merdiven baıamafınm ben• 
de baıka bir hatua11 var ••• 

Oradan deli gibi kaçar• 
ken bunlann hlçbirlıinl ıazom 
16rmemlfU. Clzel Edirne, be
yaz . Edirne, cennet Edirne, 
bana ılmllyah bir smdan ı bi 
ıe·mııu. 

Hlll içimde Lu idi Tar. 
Uzaktan uzala EdfrneJI, ril· 
racla 16rllmlf bir eewtla 
uJal( slb• ..... laamhfo-

, ................... .. 
Tiirk maarif •iyaaeti mi? 

Türk •ıhlaat •İyaHti mi? 
Tiirk maliye aiyaaeti mi? 
Her hangi ıabe olarıa ol· 
aan mutlaka Tarlı iıtihaal 
ıiyaaeti iizerin• oturmafa 
mecbardar. 

lıtilaıal aiyaaeti üzerine 
lıarmaJıfımız laer hangi bir 

iı oidaları tatmamıı bir 

1 
makine iizerinde çalıı~ıı 

olar. 

Binaenaleyh köy
lüyü düsünaliml 

Servet ·akını! 
Kaıadaaı limanından , 

Salıa v• Midilliye ıeokeJil· 
melı üzere oaai milcyaata 
Sıfır ilaraf ec/ilecefi KaıaJa•ı 
lıaymalıamlıfından Vildyete 
6ildirilmiıtir. 

Bu bir Anadolu ıazeteılnln 
Yerdlif havadı, ... 

lamirJen Anlıara oaparile 
Pir• 11e lalıenderiyeye killi· 
yedi milıtarda Sıfır •eolc
edilmiıtir. 

Bu de ıtne Anadolu gaze. 

telerinden bir baıkaunın Y~r· 
dili bir haber .. 

Bundan baıka geçenlerde 
bir köy· 6 de ıaimal hayvan· 
lann aeldz braya aabldıfını 

bild · riyordu: 

Bir mGddettenberl hemen 
hemen bOtGn Anadolu gaze
telerinde bu ıekllde baberier 
lnUpr edi7or. 

Bunlar bizi Grkütmelidlr. 
Sekiz liraya aafıual İneğini 
eld•n ~karan k6yl6 bunu hiç 
bir vakit malmın fu:a11 oJa· 
rak satmıyor. Buna ihracat 
denf mez. Bu lıtlrarlann Ter· 
elifi bir aervet akımdır. 

Ya bunlana Jerlnl ne de 
dolduracafız? .. 

Kaldı kt, TGrk zlraab da
ha ziyade hayvan zlraatçllifi 
olarak g&ze çarpar. 

Bu muazzam TGrk ıerYetl 
akını 6nGnde en acd tedbir· 
lerl almak lizımdır. 

Devlet teıkllltınıa, lktıaat 
Vek&letl maklneılnln bir an 
evvel harekete ıelmetinl bek· 
1 yoruz! 

ıum. Fakat tekrar oraya clön· 
mele gelince... Ha yır! ... 

Hayır, hayır.,. Oraya d&n
mektenae &:meli teı db ede
rim. Şüpbeılz, &lilmll bin kere 
tei'clb ederimi 

16 Mayı• 192• 
Da va eclerae kazanabilir 

mi acaba?". 
Beni aldatan bir kocanın 

llfını hiç kimaenin yanında 
etmek htemlyorum. Fakat çok 
ta cahilim. BlrteY bilmiyoru& 
.Ya davayı kazanır da ... 
• etkilerin dedikleri gibi • •
çamdan ıGrOye aGrtlye götGr
mele kalkana? .. 

Bereket Terlhı artık bilete 
dolanacak aaçun Jok.. En IJI 
~ izimi karbebiıek. · 

O kadar kararuzım ld". bu 
kararm:ık beni 6lcllrecekl 

·11 Mayıe 19~ 
Baa.ma iaektup ,..dam, 

Ziraat bankası müdürü ne diyor~ 

Henüz tetkikatile meŞ: 
gulüz ve uğraşıyoruz! 
Tetkikatımız hele biraz daha iletı 
lesin. Bakalım ne netice verecek 

Bir mflddettenberl ıazete!er 
yazıyor. Ziraat bankası mm· 
taka mıntaka Kredi k opera• 
tıflerl açılmasına yardım ede· 
ce~ Böylelikle toprak lltlhaah 
yapan kö7ltl -ve toprakçı yik· 
aekı faizden kurtu acak• fatih· 
ıal at tacak! 1 tanbul zlrd 
mmtakau için lıtanbul ziraat 
bankaıının da ne yaptığını ar 
lardauberl faaliyetinin ne ka· 
dar llerledlfinl ögrenmek fa
tedlk. Bir mubarrlrfmlz bu 
noktalan İstanbul z·raat ban· 
ka11 mOdOra Cevdet Beyden 
aormuıtur: 

Cevdet Bey muharririmizin 
ıuallne ıu ceTabı vermfıtlr: 

- iradi koopıatiflari bak· 
kında tetkikat ile ma 11110z. 

Tatkikahıız b'raz daıu ller
lasln o zaman size natice b k
kında birşsy söyleıek ıOmtn 
oıabl~ir,, 

YARIN - Ziraat bankası 
mldtırü CeYdet Beyin ıözlerlnl 
yukanya kaydetUk. Bizim bil· 
dlfim·ze kaLraa Kredi koopera· 

1 

tı flul teıebbOıü senesini il 
luyor. Fakat hlla tetki 
fcra edllmeıl çok tuba 
Eter bGtün itler bö} le aylar 
tetkik aafhau g.!çirecek ae v• 
köy üniln hal ne-

8 r nckta daha YllT ki, 
mir m n akaıında Kredi koo 
ratlflerinden on iki tanea 
daha açılmak 6zere oldu~ 
gazetelerde okuduk. CeYd 
Bey bu noktayı da nazan 1 
l are a'mak mecburiyettnd 
dlrler. Bu ciheU de kayd 
yoruz. · -------

Fare mücade!esi 
Fare:er ile yapılacak • 

mGcade için l.cbeat vek 
Adana 'Vl·lyetfne yilz ki 
arainik hamızı göndermtı Y 

Yapılacak otan mücadele 
fahatından her hafta mal 
mat litemlıttr. 

YARIN - lktırat Takl1 
Unln bu muazzam f aalfftthJGj 
ne demeli?! Ancak aıko 
dei 1 m? 

Köylüler! 
c Yarın> haftada bir gün olmak il:ze

re ıi:zin için •ahife açıyor. Her lıalta 
buraclö ihtiy~larını%dan1 dertlerinuden 
bir. k11mını bulacaksınız. Bu ıalıif e ile 
bir arkaclafımız meıgalcliJr. Bu ıahile
nin çok miikemmel olmaıını istiyor.a
nız c Yann köylü ıahifeıi muha"irine> 
diye dertlerinizi~ ihtiyaçlarınızı birer 
mektupla köyiJnii:zün ismi ve adresiniz
le bize bildiriniz. Bu sahifede onlara 
yer verecefiz. Onların. miinakaıcuına 
çalıfacafız. Huldsa haftada bir ba 
a.ıhif e aizindirl 

decilm ki •o aefil adama tay· 
leyiniz, artık ben~mlo uirat' 
maıın. Mademki h&ll sevceli 
lmlılm, L6tfen bana rahat 
verafn, burada ktındi halimde 
yapya)'lm. Beni lozdırına 
kencliıınin namuı, teref, ba,.a. 
ytıt namı verdlii ,eylerini pa
~a vra1a. çeT.recek itler J•• 
panm. Benden 1akınun.- Ya· 
pabl~eceil en ı,ı banket ıu• 
makbr. Kend!ıfnden nefret 
edf1orum. H çbır zaman Jl
:zibıG 16rmlyecellm! 

literaenls bu mektubumu 
ODA IÔltedafz!. 

Ne yal' Jllll, tehdide kar
ıı tehdit. 

hıaan?ardaa Ye dGnyadan 
lfrenlyo:um ... Y qamaktan JO
ruldum ... 

2May .. 19~ 
Çok tuhaf bir hldlleı C.W 

Bet beni nlflemdea re-

latemltf •• 
Diln telefonla ntıteml a

nm11, bugtln lfla randen aJ. 
mlflDlle En1ttem ime '* raf 

f alylemecli lclf. Bqtln bla .... 
lika ile lttaaHJa tntlllr. 

BeJOllundan almacall Jllr. 
kaç parça pJle lataaHlda 
yapıla~ bir iki straret ...... 
$9 ••purla Adara dladllr. 

- -..-·~ Klml Bey ....... 
llılllıl&Yorclu.Paketlerlmbd ~ 
il\lsd4m aıdı; JOkUfU pkarh9 
için için stıdQGne ...... 
ettim: 

- Sizde hfrte1 •ar, al&• 
bey? 

Dedim. Canlandı ı 
- Naiıl d• dikkat 

Jliramaal 
Mehllk de allkadar 
- Sahiden mi blr191 'f 

K&ml? Nevar allah •tkiaaf 
(Iho*lmı oar) 



S Şuhat 

Agopyaı hanı 'a 
tahkik ed·r 

• 
ası 

İstintak dairesi e 'ra ı 
kat hen ··z m ··ı lea a e 

ı. a
taedİ 

Agopyan hanı faciası da 
bir riiya gibi g~lip geçti. Ve 
kımııe bu f dadan eRslı bir 
surette mtf!'ul tutulmadı. İt· 

~ 
f 

f aiyentn ıslahı meselesi de 
ha ,a lı&yteleallede .• Yeni yeni 
çok §eyler düıünülmektedir. 
FaJ.at bu düoüncelerin de ev• 
vclkıler gibi müsbet bir netice 
vereceği yoktur. 

Ancak, bu facia üzer1ne 
bqincl mib~anfkl'k h rekete 
geçmi§t r. Tahkık ta devam 
olunmaktadır. Tahkikatın ne
t cesl benid muddeiumumili 

ğe verllmemiıtir. 
MaamnfiJa ta itikat yakın 

zamauda ikmal edı erek ev· 
rnk mahkemeye ıevk o1una· 

caktır. 

Barut irtişası 
tahkil<atı 

Bundan yedl ay evvel 
memlekette büyük dedikodu· 
lar uyandırau Barut irtlıası 
hakkındaki takiknt hala ikmal 
edılmemlıUr· Bu mesele lle 
meıgul 8 1an yed'nci ınüstan· 
tiklik tahkikatına de' am et· 
mektedlr. Tahkikatın ikma· 
lınde evrak ınLiddeiumumillğe 
sevkedif.erek muhakemelerine 
b ılanacallbr. 

Silah kaçakçısının 
• 

muhakemesı 
Bunda• bir IJ'\nddet Mıl'i 

'Jli':dafaa •ekaleU namına 
.... k aümrükten 1394 

t;osten ere o = =::::. 

Gene işsizlik meselesi 
Cenevre, 1 ( A.A.) - h· 

ıizlllt aneıelestne bir çare b~l
rnak huıusun?ıa patron ar~ 
lşçtler arasında ihtilaf ç kma~ı 
iizerlne l>~nelmtlel meıa.! bu· 
-roao La meselenin Ntsan iç· 
tamamda ,.eniden tetkik edil· 

ıneslne karar vermiıtir. 
M. Doumerg 

A) _ M. Oou· 
Parb 1 (A. · btlle 

ınerpe. Aıya'da otomo A 
· btr devir ıeyahaU yapdına ia 

L "H dt· Au ou n çıKmıı olan aar b ı 
Dub euil., laeyeti azasını ka u 

etını tir. 
Di~i ayinler yapılınış 

BGkre 1 (A.A.) - Jeneral 
'' ebe· Berte•o•nun vefata mOnas 

1 · k' lse-
tile ıüıı.ün Romanya ı 
l~inde dini eylnler yapılnııı 
ve mekteplerde Jeneralln pıt• 
zayaundaa bahıedllmlıt~~- .• 

Dük ve Vondöme oldu 
Canne1, 1 (A.A) - Dük 

'Ve Vondame, ıaat ıo,5 ta 

ölınütUlr. 
F oelkişe Beobahter 

kapandı 
(AA) - Münib 

Btrrlfn, 1 . H" l fırka· 
polia mfadilriyeti ıt er 

. reden Vo-
ıımn Hk rJerınl net teslnl 
elkiecbe Boebachter gaze F 

R sefiri on 
Almanyanın oma. d ğı 
Schu- ert aleyhinde Y.aııı 1 

d d }JU"I 7 Şu• 
biı- makal en o ,. 
hata ka ar tatil etınfetir• 

adet tabancıı 

caçı an Edip 
meıine hal 
mahkem ~ 

mu -e· 
. EdJp Bey 

l 
madı~ını, silahlan m if:e 
dahilinde getiril · ğfnl ve ko· 
m!ıyoncusu Rem i endly 

ümrük r~ımlni diye et· 
mek üzere verdiğini söy-

lemiıtlr. 
Gümrük idaresi henüz bu 

mesele h kkındakl tahkika· 
tını bitirmem4tJr. 

Dava, aynı meseleden 
maznun Necmettin ve Remzl 
efcndı in muhakemeaile tev· 
bit ve istilam 'edilmek üzere 
talik olunmuıtur. 

Komünistlerin 
muhakemesi 

Ağırceza mahkemesinde 
l zun rn 'iddettenberl devam 
eden komünistlerin muhake
mesi n'hayete ermi~Ur. Ko· 
münlcller mahkemenin bu 
günkü celsesinde müdafaaia· 
rmı yapacaklardır. Kararın da 
aynı ceisede verllmesi muh· 

te eldir. 

14 bin liralık ihtilas 
Bir meddet evvel oehre· 

manetinde l c1 bin liralık btr 
thtfas vaki olmuf ve tı adli· 
yeyb aktetmtıtl. Bu davaya 
dün de A~ırceza mahkeme
sinde devam olunarak fsUktap 
ye tatbikat yapılmı§tır. Neti· 
cede gümrük beı annamelerJ 
cclbedilmek üzere dava talik 
olunmuı ur. 

Kurşuna dizilmiş 
Bucnoı·Ayreı, l (A.A.) -

Tethit taraftarlarından Digio· 
vannl, lrnrıuna dizilmi~Ur. 

Üç kişi çiğ albnda 
Roma, 1 (A.A.) - Popolo 

dl Roma ıazeteılnln aldıiı btr 
habere göre Bardoneche'de 
çlf aıtında kalanlardan 3 kiti· 
nln cesedi bulunmuıtur. 

Taharrlyata devam olun• 

maktadır. 

Selanil< panayırı 
Sellnlk 1 (A.A.) - Bal· 

kan konferansı ıneclfaJ Balkan 
bükii netlerluln Selinik pana· 

genit bir mikyaıta it· 
yırın• ki f ki hakkında bir te i te 
Ura M }' Balkan 
bulunmuıtur. ec ıs, . 

h d 
h kkında verılecek 

itti a ı a k b 1 
ıual varakası metnini a u 

ti Bu varakada ıorulan 
etmif r. 

l'ere verilecek cevapların 
ıua k Eylüle kadar Jterhal· 
ıelece 

l t 
bul konferansı top· 

de •ar. 1 d evvel ıönderl me· 
Jaıırna an l 1'' beyan edil· 
ıl lazım ıe ece.ı 
mittir. Mecliı bazı mali ~eıe· 

hallettikten tonra Balkan 
lerl d ki faaliyet f\&• 
memleketlerin e l 

b 
leri müme11tlletlnln an .•ı· 

e k için Nııa· 
ma fikrini yayma . 

ıon haftası zarfında hu 
nın alanna 
ı1l&i toplanı~lar yapDl 
karar vermiştir. 

YARIN 
t tZ2!2 n 

·p 1 C"'f~~ 

Meraklı diınya ş yleri 

lngilte • 
nı 

eve e" 
b zı me hur sıma a 
hakkındak · fi ri ne 

ın 

ir? 
İzdivaç başladığı zaman aşk bit.nez! 

in m~ r •·m· 
)r L v: Niçin 

ak kalen ben de 

bflmediğ m 

değl°di 

hissiyatı r ve mülahaza 
ed el o n n :ı onu ea}et 
g r'p bulursun z. Zira is 1· 
y t köprü eri l a eden, l 

taplara yr.zan, r 1 rl boy • 
yan, harbi y p v ilhak • 
ka bütün riht vücude e· 
tiren bir ku" ttir. Lakin 
evl nmek imden 
:gelen bir ve f"'ınl ta · 
ml:l ediyorum ve 
kanu,;ıun ger k y 
y zılmamı~ ahkfu ye. e 
getird m zanned yorum. izdi· 
~aç ise inhilale "'ratmad n 
kadının bütün dosluğundan 
i&Ufade edilen y ane b r ta
riktir kaneatındayım. 

Bundan b şka izdivaç, ka
dının lıa"kiki dostluğunu ka· 
zananlar için itimat denilt?n ıey 
öğ etfr. S n ol rak möylt.ye

ceğim bir iCY v&rsa o a erk n 
~ lenmek tarafturı oldutumu 

beyan etmektir. Z ra genç 
kimseler Jzdivacın lıtilzam ey· 
edtAI m z lı · e daha ziyade 
mütehamm dir er. l,te evlen
mek kakkınd ki fikrim. Ben de 
bu fikir tahtınd evlendim. 

Romnn ve htk&ye muhar· 

12 günlük 
Bir çocuk bulundu 
'Aydın,, ın babası kim? 

Gilmllş ııu)•unda ilacı Hıınım ıokai n
da köşe başın a dun saat 18 de hen z 
12 g· e\Vel dogmtı~ bir erkek ç uk 
tuk dit iştir. Çocugu üzerinde bir kA
,ıda yazılı şu s t rtar 1ardır: 

811 çocu n Is Aydı , b b ıının is-
mi Arif lr, Bab sı r:çmış, \•al'desl fııe 

üteverrim ve bak ak kimıesı voktur. 

Kadın yuzuliden 
Sirkecide se ) ar sntıcı Abc!ul'ah, kö

mürcü Mehme l ça ı il b tından vur· 
ır.uştur. Zabıt.ıca tahkıkat y~pılarak cer
h in sebebi bir k m l üzünden ileri gtl
dıll anlat lmışt r. 

iki k l dırımcı 
Tophanede kuncıuar cı Mu tafa dDn 

r!ükk nıııc a me gulken serseri takı ın
·an lbrahlmle H kmet c.nıeklndan kun

dur tarını çaldıkl:ırıı dan lklı de l'ata
!Jnmıştır. 

İki Ha ımın kavgası 
Sirkecide sakin Y suf ile uvcesl En

ver Ha ım, Fat hte oturan Nedime H -
nı ıa bfr all mee ıe1 n<!en aral rı da 

avga ç kn ış, Em·Er il. Nedime Hanımı 
y .. r llmışt r. 

Kerime Hanımın intiharı 
Dlln sast 15 te Çukurçe~ruede B hrl 

Efendinin evinde tir cı Nfglr Hanım n 
ırızı Kerime Hanım, Bahr Efendi t ra
fından evden ç karılmasından müteesa·r 
oımı:ş, bfr 9lşe teııtürdl)ot fç4rek in
tıhar etmek ist"nıl§flr. 

Yangın baş1angıcı 
Anadolu his rntdn Nakkaş Mehmet 

Efend nln haneelnden ıt ' çılrmıt fs de 
etraftan ıö il"erek siindürülmiıftur. 

Bir otomobil kazaıı 
Aksarayda Ccllatçefmt inde otu an 

f'ıO ) a~ında Hatice Hanını dOn Alı& ra)
daıı geç~rken 2359 numaralı oto obll n 
allınd kal ış bıış ndan y ralann ıştır. 

rl lerlnde Jon Kenedi ise iz
divaç İıu USUnd ki fil rf İ fU 
suret1e tzah ed1yor: 

"Ben r.da evlen ek niye· 
tinde olm ığımı tına tmfr 
tim Va kadı l r g"bi fik· 
rlml tebdil ec ... rek evlenece· 

jrul \ihbar d r etmez l rkes 
bu kar rıma h yr t tU. Hiç 
bir v kil kendimi bir dahi 
olarak hayyül etmedim ae· 
ma fih kendimde yar tıcı b r ze· 
kavet f zl var a onu serb st 
bırakınca daha iyi çiçek açaca-
ğını .. e.nııcll m ve sonra ev· 
endim n çtn? Çünki biris'nln 
bana lh lyacı oldu u g·bı he· 
n' de ona ihtiyacım vardı.,, 

M hu artiatlerd n Y o· 
nasal it • izdivaç hakkındaki 
fikrini fU ıuretle beyan edi· 

r· "İı.divaç hayatının en iyi 
b•r hayıt oldu~unu bilme
mize rağmen garip bir i~ ol· 
du unu itiraf etmek lazım· 
dır. H yata bazan bos geçen 

l t gayet faal ve cevval olan 
b r artı~te zevce olacak bJr 
kadının zevc'ni mes'ut edebil
mesi için gayet akıllı olması 

cap t der. Zira yalnız evinin 
i ·1e d ğ l biraz da kocannın 
f§ile alak dar olmaııı lazımdır. 
Bu gün ben böyle bir zevce 
bul u um için bahtl). rım 
ve bu baht yarlık yrmi beı 
u:nedet b rl azandığım fev· 
kalô.de servetle beraber de· 
vam etmektedir.,, 

1 T caret aleminde 1 

Mısır' da 
Elma gümrüğü 

M11ır hükumetinin elma· 
larımızdan aldıfı gümrük reı· 
ml11l tezyit ettiğini yazmııtık. 

Bu münasebetle Ordudan 
Mısıra ihraç edilmek üzere 
hazırlanan elmalar gönderile
memtıUr. 

E1maların uzun müddet 
muhafazuı mümkün olmadı· 
fından Ordu tüccarları müı· 
kül bir vezlyette kalmıflardır. 
Bu tüccarların diınkü servet· 
lerinln bugün ellerinde çüril· 
meılne sebep ise yukarıda 

ıöy edlğlmlz gibi Mısır hükO· 
metinin elma gümriik reımlnt 
tezyU etmesidir. 

Balmumu piyasası 
Son gilnlerde balmumu 

piyasalarında fiatler memnu· 
n'yetl muc p bir dereceye ka· 
dar yükııelmlıtir. Bunun se• 
bebf Bulgarlıtan hükiim~tinln 
bizden balmumu almak lıte· 
meıidir. 

Ttcaret odasından aldıfı· 
mız bir habere göre Buls•rls· 
tan hükumeti 15 bin kJ!o Ana· 
dolu halmumunu rı1übayaası 

fçln bir münakasa açmııtır. 

Şekerci 

lsmail Hakkı 
Be ·a-ıl Olrfularbaıı No. 89 

Bogota, 2 ( A.A.) _ Kon· Ba··rm'ık nefiı ıeker ye 

h b ıe' e-' mc1 'nıiz hem temiz, 

Amma intihabat! 

l re için y pıl n fnt' a at e 
d ' h ucuz fr tla catılm ktadır. 

nasında vukua gel n arL J 
lerde en azı 8 maktul ye 14 Mü t 'f rhn"z d i a 

t memn h ekalmktadı ... 
yara ı v ır• 

?( 

B da b Belediye reisi Bey 

Oturduğum evin 
iıtanbul mahalleleri 
içi e ha ar. Kulağı 

öteldndcı duya • 

tam lı:areısında bir bina tamir ediliyor. 
n ı lumu al' izd r. Bütün evler birbirinin 
lr z kuvvetli olan bir evden öksürülse 

lıte büyle bir mah ede r: b hın altı buçuğunda keser, 
1 

testere e !erini çık racağı gürültüyü tasavvur buyurun. 
Hele ram z n olup ta l ir iki ea t fazla uyumak f tl3•en olursa. 

Ya c f çi erin • üsü, tıpkı Unkapanı köpr sünden ge-
çen yay z bir raba bi takır takır or lığı lnletivor. Beledi· 

e l·anu unda bu g bi apılar için brr madde olsa gerek. Ma· 
halle n mm d i Urh ed rim bu mcıeteyl bir ıekle ıokunda 
bir parça rahat s ba uykusu uyuyalım. 

Evin ad i: Vezne iler Hallaç Mansur ıokak 
Yarı mes'ul m ü ü: Bürhanettln AU 

i zavallı si • 
çı 

Belediye memuı ları 
elinde kana boy ndı 

Mat aa a 11 om na ka· 
dar snrı'ı ve kan fç"nde bir 
adam geld . Mehmet lu Sü· 
le~man t mlndEkt bu z ,.alı 
Aııt<ar d e el • a tte 

yüz par 

f ki: 
beledi-

8 tıyorsu , alem 
dediler 

dı, sağ 
kırarak 
durdur· 
tahane
a dir?,, 

. Buna 
u .............. ın la· 

t ederiz. 

u güzel cadde 
Elektrikten neye 
mahrum ediliyor? 

(İmzası mahfuzdur) 
Y enfkapıdan itibaren ta Un 

k pamna kadar uzayan P 
zel bir cadde açıldı. ismin• 

,, Muıtafa Kemal cadddeıl ,. 

dediler. Bu parkeli, afaçh 

güzel caddenin L&lelideta 

Y enlkapı ista yonuna kadar 

giden yerinde bir tek elektrik 
lambası yoktur. Geçe yanll 
buralarda olup biteni görmek 

• iç'n insanda bir parça olsun 

cesaret lazımdır. Belediye, bu

rasına da görmiyecek kadar uy

kuda mı? Biz hayret ediyoru• 

acaba belediye relıl bey n• 

yapıyor? 

/ctimai dertlerimi% 
' 
· iş kanunu 

Amelenin medeni bir adam gibi 
yaşaması ne ile temin edilir! 

Ye 

lı kanunu hakkında yapıl· 
makta olan tetkıkat ftm ıtır. 
B. M. Mecliıinin bu fçtimaında 
müzakere edilecekt r. Yeni 

kanun lı verenle ff alan ara· 
ıl da bir ahenk teıis edecek, 
ffçl erin çalııma ıartları mede· 
ni memleketlerde olduğu gibi 
tanzim edilecektir. 

Ayni zama da bir lıçtyl 

çıkarmak için on beı ıtin 
evvel haber verllec ktir. 

lıçl kntlelerlnl daha ziyade 
himaye etmek için bir sigorta 
teıkill taaavvur edılmektedlr. 

Bu sigorta teıkllatı ıehrl· 
mlzdekl ticaret makıadlle teılı 
edilen ılıorta ıtrketlerl sthl 
deın içtimai ılgorta olacaktır. 

içtimai ıfgortalar iıçt kilt· 
lelerlnln kaza, malOlfyet, th· 
Uyarlık, ölüm albl tehlikelerine 
karıı teminat verecektir. 

Avrupa memleketlerinde 
olduiu gibi müesseselerde ça· 
lıtan kimseler, her ay içtimai 
ılıortaya bir miktar pua ve
receklerdir. 

ihtiyarlık ve yahut çalı· 
ıamadıklara zamanlarında ı,. 

çiter blr miktar rntiklfat, 
her ay da bir Ocrel v•rilecek· 
tir. 

Fabrika ve tnaden kuyu• 
larmda çalıpn fıçiler vucutla· 
randan bir k11mından aakat· 
landıkları :ıamanlarda mnkA· 
f atla maaı vereceklerl ıtbl 
ö1en ffçllerln alleletfne müka 
fat ve aylık verilecektir. 

Bu sur tle itçl küt elerlnfn 
hayatı ve mü takb 1 vaziyeti 
t n im edtlecektlr. içtimai 
af orta te§kl tının bu kttdar 
tehlikelere k riı teminat v,r. 

meal için, iıllrak edenlerin a• 
de ·inin fazla olma Si lbııngel· 
mektedir. Bunu temin etnıek 
üzere, her amelenin bu tetkl• 
lata mecburi olarak girmeaJ 
dü§ünülmektedlr. 

Hükümet bu mecburlyeU 
temin için bir kanun çıkara• 
caktm 
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Bir borcun teml•I s••• 
d1o. .tnahcuz ve •atıllll•" rn;; 
karrer ıkt adet oda halı" j 
adet ~reke mamıılltı '° 
pe de bir adet o.ıo çtndl otta 
masası ikt adet ılıara .. hpall 
iki adet ker vit bir adet ce-
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1 
saat tO da CevJ%l lcte f~er; 
bıll<kal ka ın ıt 46 °· u 
hanede ııt lıl c "ı 1 • ı ol n r. 




