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c Arif Oruç> Beyin nıes'uliyeti altında hergün Çlkar 

l~lermanın kepizeligi : Bir meb'usa yüz bin lira mı vermişler ! 
--= ~--

Son zamanlarda kabili sevk ba
lonların kıymeti çok artmıştır Kanunun 

tatbiki 

Hermanın satın alınmış adamı olan 
mahut ( Hik1. l.et) mülevves işlerine 

1 gazetemizide karıştırmak istemiştir. Şinulf.1ıe kadol' yapılan bu nevi balonlarda 200 e 
l kadar odanı ıaşzmak miimkiin oltltıfİ" gi>ı·/ilmii§liiı· • Bugün kısmı mahsusumuz-

da HükOmet ve !dare erkanı
nın dtklcatlerlnl çe:Cecek bir 
hilekarlık ve sahtekarlığa ait 
çok ehemmiyetli bir haber 
vardır: 

öteden beri hileli tıler 
yapmak ıuretile Türk zürraı-

nı dehıetli zararlara so
kan Herman ılrketinin, yalnız 
köylüler ve tütün tılerinde de
ğil, Hükö.mele ait muamelele-

mcıh-:.ıt hadisesinden evvel geçti
ğini iddtn ctt • bazı müzakerelere 
dair malumat verirken gazetemi
zi de karıştırmak istediğini öğren
dik. 

Bu adamın nıes'elede alaltadar 
olması ııfat ile şehadetinin makbul 
olup olmadığı lteyfiycU ceza 

' hakimlerinin kanaatlerine mual
laktır. 

Fakat, t irketlerini (J G0,000) 
lira zarara !;Oktuğumuz için 
ga%clemize ~arşı zehirli bir kin 
hesliycn Bezirgan ve arlcada§ları- · 
nm, hiç bir müeyyideye istinat rinde de haldkatı ketmetmek, 

kazanç verglıl vermemek için 
sahtekarlık yapmak, veraset 
vergisi itinde milli he znenin 
hukukunu kendi faydalarına 
izraretmek gibi cür5m1er iıle
diğinl de, bu haber meydana 
çıltarmaktadır. 

1 Gazeteler ve gazetemize para 
\ vereceğini söylediği iddia edilen 

1 Sual Tahsin 11. 
Ahnen ciddi malümat, bü

tün bu iddiaları teyit ediyor: 

Kabili .ı;evk balonlardan birinin dahili 

Herman ti rkett ıahiblerlnden 
(Emil) senede ( 9000) lira ka
zanç vergisi vermemek için, 
tahakkuk memurlarına ıtrke
tin sermayedarları d.vrupada-

Son zamanlarda kabili sevk ! 
~~tonların kıymeti çok artmııtır. \ 
b manya, lngtltere Ye Amerika 

u balonlara fevkallde ehemml· 
Jet atfetmektedir. Şimdiye ka.
~r yapılan bu balonlarda 200 
~ti taıımak mümkün olmuıtur. 
I unlardan hali tablide eıya nak-
1Yalı ve hali harpte cephane ve 
tvazımatı harbiye nakli için pek 

üyük hizmetler beklenmektedir. 
Seyyar bir aıkeri kıt'attın sema.-

d h dır. Dedlrtmlf, tahsil ıubesine 
an yapacağı ücumun ehemmi- de kendtıinl maaılı bir memur 

yelini bugün kimse lnklr ecle- gibi kaydetllrmlttir. Mahke-
memektedir. melerde '-°k ze~ olduit • 

Bunlardan ıarfı nazar bu mü- dan deın vun.a 1ha at', (ıÇ se-
him hava dretnotlarının medeni \ -nedenberl bu sahtekarlığı na-
fi.lem için bir ıeref olduğunuda 1 111 frtikabetmiılir ? 
h t d k d Y k Pek namuslu gibi görün-

a ar an çı armamalı ır. u a- \ 
d 

mek istedikleri halde, Devlet 
rı akı resim bu hava dretnotla- ki 

1 
haznesine verece eri en ehe-

nndan birinin tecrübesi esnaıında mmtyeblz vergileri vermemek 
maklnlılln faaliyetini göstermek- 1 için hüviyet ve sıfatlarını reı-
tedlr • men ketmeden bu namus ve 

•........................ itibar müddetlerinin, ıu hare
ketleri açık bir sahtekarlık de-

Dün hapis~neden bir firar hadisesi 
oldu. Hadıse oldukça mühitııdir! 

Poli.fl A.Yun efendi firariler<len /laııfkn· .. . 
dı. Vali muavini /·(ı .. h JJ ilen · a al(l.Ş etli; lnr ev fll'flll-

.... . uz ı·ap01· a.lma<ltfjınt söylilıor 
rrr':'::-....-""l"C'..--.......... "'"-".....,..,,_,..,~ hapiahane - d ·' • ... müdi i mu irlyetınden polis 

r yetine haber verilmı k 

Polis ikinci ıube müdürü 

Şiikn"i 11. 
k u\stanbul tevkıfhaneainde bir 

a. ve sirkat meı' elesin den 26 
•en~ye mahk6m Haydarla katil 
keı eleslnden mahkiim Ahmet 
•çmıılardır. 

lld sabıkalının firarı derhal 

Gİ ıube müdürü .;::-k - B ı, i in-
f d vu ru ey tara-
ın nn umum polis 1 

f
. . nıeracezler!no 
ırarllerın etlcaii telef 1 
d"l on a tanıtr. 

e ı miı gerek ihinci b . 1 

~u e aıvil 
memurları ve polis me l 1 d r {ez erin-

en tayin edilen memurlar t 
f d ara-
m an her tarafta aramağa b 
lamıolardıt, aı-

Ffrarl lcatil Ahınetle IJ d ~ay a-
rın izleri polisce tesbit edilmit 
B_alalta (Ayan) caddesi.nde Şuk
ru paıa akaretleı;nde Cenan ha-
n_ı~ lsm~nde arkatlaş!arından hı
rının evınde firarH~rin 3akladık
lan haber alınmı~ derb l H 1 
Feneri Polis merk a a iç 
M 

.ez memuru 
• aclt hey tarafında t "b l n ertı at a-
ınarak komiser Lutfi b 

ri hafi polisle C ey mikta-
. enan hanımın 

evı tahtı tarauuda I k 
b 

8 ınara evin 
ta arrisine teıehb" d l 

uı e l mittir 
Cenan hanımın . ' 

evıne memür-
lar gf rer girmez üst katta ihttf a 
eden Haydar evin arka t f ara ın-
daki pencereden atlayarak Fe-
ner polis merkezi m\lretebatın
dan Asım efendinin üzerine hü-
cu n etmi,Ur. 

Devamı 5 inci ıabif ede 

I ~ 

ğil midir? 
Devlete verınekle mükellef 

bulunulan bir vergiyi, resmen 
ketmetmeie tecaıür ayrıca po
lisin sokaklarda taklbettiit adi 
dolandırıcılıklardan f arkıız mı-
dır? 

Halbuki, Ticari haysiyet ve 
itibarlarından bahsetmekte pek 
ziyade hassasiyet gösteren mu-
teber Herman Emil ve ıürekası, 
Devlete vermek mecburiyetin-
de bulundukları (700,000) ltra 
lık miras vergisini vermemek
için ,ayrıca bir çok düzenler, 
planlar da tatbik etmfflerdtr. 

l~te biz, Tfryeste menıe ıa
hadetne.mesi sahtekarlığı ile 
birlikte şu itlerin de kanunun 
takibinden kurtulmaması lazı-
mgeldiğl kanaatindeyiz. 

Ortada doğrudan doğruya Dev
let Haznesfnfn zararına yapılan 
ehemıniyelli bir sahtekarlık var
dır. Cürm, resmi kAyıtların te
tkiki neticesinde muhakkak 
meydana çıkacaktır. fakat, 
1stanbulda yapılması tcabeden 
bu yeni tahkikatan,(Ankara)tah
kikatına benzememesi çok te
menni olunurdu •.. 

ARiF ORUÇ 
/lam iş :Dünkü günlük ma

kalenin (61) inci satırında (Hü
kö.met reisleri ) cümlesi tertip 
sehvi olarak ( Devlet Reisleri ) 
ıeklinde çıkmııtır. Tabii mev
zula milnasebeti olmıyan bu 
sehivden dola ı itizar eyleriz. 

Dün ikinci ceza mahkemeıan
cle Harel<et gazetesi sahiplehı<len 
Suat Tahsin Beyin muhakemesine 
devam edilmiıtfr. Aynı zamanda 
aleyhine tertibat aldığı halde 
Kohen ve şürekasından para al
mamıı olan (Siat) Beyin de bu 
meyanda muhakemeıl cereyan et- · 
mtıtlr. 

Muhakeme aafhaıanı takflMt
me~e memur edilen bir arkadaıı
mız derhal idaremize danmüf :ve 
mahkme de (gazetemizin) ilmi de Mahkemede yalancı ıahitltk eden 
geçtifinden hayretler içinde ba- Hikmetin alna ve ynzn karab resmi 
bsetmiıtfr · 

Muharririmizin verdill bu 
haber üzerine hemen meseleyi 
resmen tahkik ettik. Filhakika, 
(Kohen) atlı hilekAr adamın kul
landıiı memurlardan meıhur 
(Hikmetin) Suat beye ait cürmü 

etmiyen sefilce rivayetler ile 
(Yarım) dn lekelemeğe cüret et
tiklerini anladık. 

Ahlaksızlığı mahkeme buzu• 
runda : Poliste doıyaları vardı. 

Devamı 5 inci sahifede 

Fransız karikatürü: 

Matmazel - Gerek elinizdekl olıun, gerek diğer gerdanlık ol
sun intihap etmekten ürküyorum! .• 

Kuyumcu - Neden ef endlm ? 
Matmazel - Neden olacak canım ? Mütemadiyen pefiml bırak

mıyorlar ki 1., 



L<)NJ)RA l(()NF El~ANSI 
~Ye.1J(! 1u iiucPJ'I' olacak? 

' Lon.!ra Konferansı müzake
ratı Fransız kabinşsinin sukutu 
üzerine epice bir müddet mun
katl olduktan sonra bu kerre 
yeni lmbininenin teşekküline 

müteakip tekrar faaliyet daire
sine girecektir. Fransız heyyett 
murahhasası ayni simalardan mü· 
rekkep olmak üzere bu günlerde 
Londraya gidecek ve konferans 
müzakeratına devama ba§laya
caktır. 

Vakıa müzakeratın inkıtaı 

esnasında Amerika, lnş.ciltere, 
Japon ve İtalya muralıh!lsları hu
ıuılİ muhaverelerde bulunuyorlar 
ve bu keyfivet Fransada oldukca 
endiıeleri muçlp oluyor idi ise de 
bu muhaverelerden müspet bir 
netice hasıl olması melhuz değil 
dir. Zira her ne de olsa hatta 
bilfarz Amerika, İngiltere, Japon 
ve ltalya murahhasları beyninde 
deniz teşkilatının tahdJtl husu
sunda i~ilaf husule gelmit obada 
Fransız murahasları müddaiya
tına sonına kadar ısrar ettikce 
Londra Konf eransınınl her halde 
akamete mahkO.m bulunaca~ı 

oüphesizdir. Londra konferansı 
mahza deniz teılihatının tahditl 
maksadı ile akt alunmuı iken 
Fransız murahasları Fransanın 

siyasi ve coğrafi vaziyetlP.rini 
ileri surererek bilakis deniz teı
lihatının tezayuti mecburiyetinde 
iddaa ediyor la, buna meydan 
verilmemek için ise Amerika ve 
lngiltere hüki\metlerlnin Fran
saya sureti katiyede müspet tee
mlnat vermeleri lazım geldtilnl 
ıöyleyorlar. 

Hakikaten de Fransa umumi 
harpten sonra gayet müıkil blr 
vaziyette bulunuyor, öyle ki, hu
kvku menafiinin muhaf azaıı 
f çin pek vasi mıkyaslarda tedbir
ler ittihaz etmek zaruretindedir. 
Aksi takdirde dalma müdhio teh
likelere maruz bulunacaktır. Bu 
sebepten dolayı Fransanın taakip 
etmek istediği hattı haraket ma
zur gorülebilir. Ancak diğer ta· 
rafdan Londra konferansı müza
keratının da bir hüıni neticeye 
iktiran edemiyeceği ayanen gö
rülüyor. Çünki Fran§ız murah
haslan Amerika ve lngiltere mu
rahhadarından kati teeminat 
oldukça deniz teslihatının tahdi
dine yanaşmak değil, bilakis 
tezyidlne mütedair müddaiyatıu
da bütün kuvvetlcrile ısrar ede
cekleri bedihidir, Amerika ve 
İngiltere murahhas!nrının i&e 
Fransayı her dür)ü harici tehli
kelere karo• mi.idaf aa hududun
da kati teeminat verebilmeleri 
ihtimal dahilinde deyildi ... 

Amerika hükO.meti ananavi 
prensip! mucibince hiç bir hükü
nıete knroı siyasi tealıhütlcr al
tına girmediği gibi 1ngiltere dahi 
öyle her zaman ltendis:nı siyasi 
bağlar ile bağlamak fstenıez. İn
giltere ve Fransa itilafı ımmima
nesi ancak mübrim sebeplerin 
zaruri bir neticesi idi. 

Halbuki, §imdi o sebepler 
olmu§lur ve binaenaleyh 1ngilte
re serbestliğini hiç bir vechile 1 
takviye etmek mecburiyetinde de-
ğildir. ı 

Şu hnlde Fransa yalnız kal
mıştır ve vaziyetini bizzat kendi 
muhafaza etmek zaruretinde bu
lunuyor demektir. Bu ahval da
hilinde ise Fransanın her dürlü 
müdafaa vasıtalarını son hadde 
kadar takviyeden geri durmak 
istemeyeceği tabiidir. 

Şu rnülahazata istinat ederek 

öyle zannediyoruz ki Londra 

Maliye müsteşarı \ 
-•~<--

/Jtt {jiinleı·llt~ isli/il edi!J<W 
Ankara, 6 ( hususi ) 

Burada duyulan rivayetlere 
nazaran maliye vekaleti müıte
ıarı Ali Rıza B. bu günlerde isti
fa edecektir. 

Fort gelecekmi 
Ankarı.., 9 ( Hususi ) 

F ordun İ&tanbulda bir traktör 
fabrikası yapmağa karar verdiği 
ıayidir. Bunun için büyük adada 
mevcut bir madenin imt!yazını 

hükumetten talep edecektir. Ford 
haziranda bizzat Ankara.ya gele
cektir. 

Mali vaziyet 
Ankara, 9 ( Hususi ) 

Maliye müf ettioleri kongresi 
yarın toplanacaktır. 

Bu konğurada mali çok mü
him mes' eleler eörüıülecektir. 

Borçlar işi 
Ankara, 9 {Huıuıi) 

Ankaraea bulunan lneiliz ve 
Fransız dainler vekilleri bu gün 
ıaat 27 de ismet Pı. tarafından 
kabul edilerek Osmanlı diyunü 
umumlyesl hakkında müzarerat
ta bulunacaklardır. 

As Keri bir karaı· 
Ankara, 9 (Hususi) 

Bundan sonra bir buçuk sene 
askerlik yapacak "' olanlar bir 
Mayiata iki sene askerlik yapacak 
olanlarda iki Teıriniıanide alına
caklardır. 

/Jiı· tekzip 
Ankara, 9 (A.A) 

Vakit gazetesinin 4 mart 930 
tarihli nüahaamda (Türk zürraına 
yardım edebilecek milyonları ec
nebi bankalarına faizsiz veriyor
mu§uz) ıerlavhaıı altında verilen 
maiümat doğru değildir. Hükii
metin memleket dahilinde vez
nedarlığını ve nakit harekatını 
yapan ziraat bankası maliye ve
kaletfnn malumatı altında lsı an- ,. 

. bul bankalarında bulundurduğu 
bir kısım paraları bu defa gene 
yeniden hühı'.imetin emrile Anka
raya cemetmi§tir. Hakikat bun
danllbarettir. 

konferansı evvelce de söylemi§ 
olduğumuz veçhle hiç bir neti
ceye müncer olamayacak, mu
rahha&lar boı yere: uzun uzun 
müzak relerden sonra dağılacak 
lardır. Bu suretle Londra Kon
feransı da tarihi !;iyaside ikinci 

bir Vaıington J'onferf' nsı olmak 
üzere kaytedecektir. 
Zaten timdiden gerek Avrupa 
gerek Amerika matbuatının ;.,ü
him bir kısmı Londra Konfe
ransı hakkında bedbinane, me
yusane mütalfıalar serd etmeğe 
başlamıştır. Hatta Amerika ayan 
mt!clisinde dahi ahiren konfe
rans neticesi hakkında ümitsiz
lik gösterilmiş, Amerika mür&h
hassının ılmdiden geri cağrılması 
tensip edilmiştir. 

Ve lıte bütün bu ahval Lond
ra konferansının ıztıraplardan 
sonra ancak bir cenini an.kıt do
ğuracağını gösteriyor. 

Meb' uslarımız 
-#~-

Devlet bankası l<anunu 
tenkit nıi cdecelder 

Ankara, 9 ( Hususi ) 
Devlet bankası layihası bu 

hafta içinde nıediste müzakere 
edilecek. Bir çok nıeb'uılar layi
hanın bazı muktarlarmı tenkf de 
hazırlanmaktadırlar. 

E.,ski hir rei~ir·ıımhw· yolu 
tutm us 

~ 

Vaıington, 9 (A.A) 

Sabık reiıicunıhur M. Taft 
73 yatında olduğu halde vefat 
etmittir. 

Yedi talebe 
11/ullteli/' aylm·ta mali /ai nı 

Selantk, 9 rA. A] 
Komünism propağandaıı yap

makla maznun 7 talebe iki ile 
yedi ay arasında tehalüf eden 
hapis cezalarına tnahkum olmuı
lardır. 

Komünistler 
Birleş i!Jorla,. 

Parla, 9 (A. A.) 
Pasaportsuz olarak Pranıaya 

gitmif ve Fransız komünist me
b'ualarla gizlice görüımilı olan 
Alman komünist meb'ualardan 
M. Hanı Kollvit dün akıam Satnt
Denia meydanında yapılan bir 
metingin sonunda tevkjf edilmiı 
ve ıabahleufn hududa sevkolun
muıtur. 

/Juda .Fransa milliyefp<w
t:erli[ji 

Parla, 9 [A. A] 
Milli matem günü ittihaz edi

len dünki Pazar günü bütün 
bayraklar yariya endirilmiıtır. 
hükumet daireleri ve halk fela
ketzedelere yiyecek tedarik et
mek için pek büyük gayretler 
&arfeylemektedir. Suların çekil
mesi ve cesetlerin ortaya çıknıa
ıı üzerine tarif ve tavsif edilrni-
yecek derecede dehoetli rnnn~
ralar görülrnüttür. 

Bütün tehirlerde çöküp yıkılan 
evlerin enkaz ve e§yn&ını yağma 
etmeğe kalkııacak kimseler hak
kında ıiddetli tetbirler alınmıttır. 

M. Deumergue ile M. Tardi
eu feyezan sahasını gezip dolaı
maktadır. 

İkti:sot ko11/<1ra11~~ 1 
Cenevre, 9 ( A.A) 

İktisadiyat konferansına Fran
gız bat murahhası ıııfRtile iştirak 
etmek için Congreye gelen ticaret 
nazırı M. Flandin konferansa 
iktisadi techizatın tahdidinden 
evvel iktisadi ıilahlarm tahdidi 
teklifini havi ve uı:latma esasına 
müstenit bi!' layıha ~ernıiotır • 
Bundan baoka M. flandın Alnıan 
ve Belçika murahhas hey' etlerile 
müıtereken bir tarife mukavele 
layihası tevdi etmiıtfr. 

/JİJ' frCJI yof(/all fikft 
Attna, 8 (A.A) 

Şark sür'at katarı Stirfakatile 
Lianokladi arasında yoldan çık
mııtır. Bir çok kiınıeler yaralan
mııtır. 

Atina, 9 (A.A) 
Şark sür'at katarı yoldan çik

tığı esnada müatahdemlerden bi
ri ölmüo, üç kiti alır ve beı kiti 
de hafif surette yaralanmışlardır. 

Dr:Schcht 
->t-o-i~-

İsti/(ısilc liiikılnuJti 111İi§kiil 
nwvkıye ıni .~olı·tu 

Berlin, 8 (A.A)_ 

Y oung planının müzakeresine 
devam eden ReJçhıtag meclisinde 
M. Moldanhauer maliyelerin no
ktai nazarını ve miliyetçilerin 
delillerini çürütmeğe çalımııtır. ~ 

M. Molden-haser Y oung pılani
nın Almanluın yekünü hafiflet
mekte olduğnnu ispat etmio, M. 
Schacht hakkında sorolan bir 
süale verdiği cevapta Y oung ~ pı
lanının tef airi meselesi hakkında 
hükumetle Reichabank müdürü 
arasında uzun müddetten beri 

fikir ayrılığı mevcut olduiunu, 
fakat bu itilğfın Relchsbank istik
lali Schacht üzerinde hiç bir tesir 
ve tazyik yapmadığını, mumaile

yhln birden bire vuku bulan isti

fasının hükumeti az çok mütkül 
bir mevkide bıraktığını ilave 
etmlttir. 

Berlin, 8 (A.A.) 

M. Schacht Rishsbank idare 

meclisini içtimaa davet etmiıtir. 
Bu içtimada M. Schacht'ın hale
fi intihap olunacktır. 

Bu makam için bilhassa M. 
Luther, M. Berghan ile Hamb
hankerlerinden M. Melchlor'in 
narnzetlilderi ileri sürülmüıtür. 

İşsizlik 
-->1-o.fı<-

J/evs im, iNlfn drt olurmuş 

. VV aahington, 8 (A.A) 

M. Hoover tarafından ncıre
dilen bir tebliğde Nevyork borsa-

sında fiatlarm birdenbire düıme
ıinden hasıl olan netiçe ve tesir-

lerin iki aya kadar zail olacağı 

beyan edilmektedir. Gene aynı 
tebliğde ftıizliğin yalnız 12 hüku-

met dahilinde ciddi ve ehemmi
yetli bir tekilde görüldüğü diier 
36 hükumet dahilinde görülen io
sizliğin mevsim icabatından oldu
ğu kaydedilmektedir . 

--}tv'•~< · 

İ tila(11t11ne h:t!Jİİ11 im:a 
<1dilm·ekl w. 

Anknr, 9 : ( Huıusi ) 
Türk - Yunan itilafnamesinfn 

yarın bue-ün Hariciye vekaletinde 
imza edilmesi ihtimali çok kuv,·et· 
lidir. 

İtilafnamenin imzasından son· 
ra· derhal tatbikat sahasine ııeçı· 

lecek ıenelerdenberf uzayup ııitJllİf 
olan meıeleler bitecektir. 

Bundan sonra, Türk - Yunan 
bahri teılihatının tahdidine dair 
müzakere cerynn edf p etmlyece· 
ği hakkında ılmdilik birıey söY" 
lenmemektedJr. 

Ai11eleden 
lıro za nelicP.sİ iUnller 

J 4 oldu 
Gharlerol, 9 (A.A·) 

Geçen günkü maden ka:ıa· 
ıında yaranalanlardan iki kiti 
daha dün hastanede ölmüvtürı 
ölenlerin adedi bunlarla beraber 
14ü bulmuştur. ......................................................... 

Esham işleri 
Borsa konıiıerllif esham ~e 

tahTilat kaçakçılı~ına karıı yeni 
tedabir ittihaz etmektedir. Btlü· 
mum bankalara bu huıulla ıtd· 
detli emirler ver;lmlıtfr. Bademıı 
htçbir kimse ha nkalardan bır 
tek esham alamıyacaktır. 

---•i' !?1 l ... ~·...--

llukuku diivel lt·ongresi 
Laheyde toplanacak olan be· 

ynelmilel hukuku düvel konıre· 
sine Türkiye namına lttira1' 
edecek olan hey' etimiz clün An· 
karadan gelnıtıtir. 

Hey' et ıurayı devlet refıi 
Nüaret beyin reyasetinde Ankara 
hukuk fakültesi müderrislerinden 
Veli beyle kalemi mahsus mü· 
düründen :nürekkeptir. Hey'et 
Haydarpaıa istasiyonında bir çok 
zevat ile vilayet erkanı tarafın

dan karıılanmııtır. 

->~·-

Sern1ayeyi kaçırnıak 
isten1işler 

Konya' da bir terzi evine gi
den umumhane sermayelerinden 
biri evden çıkarken bir kaç genÇ 
tarafından arabaya atılarak ka
çırılmıo iıe de failler polisçe der 
hal takıp edilerek derdest 'le 

tevkif olunmuılar ve ciheti adli
yeye verilmiolerdir. 

iyi • 
iŞ altı ayda olurmuş 1 ••• 

Bundan evvel Jm·ılJ!"!/fl he.IJefler git/mı ve koJJIİN/Jonlar top
lanan « serin:.~/ JJımtaka » işi tekrar letkik mlilef•eknıiş ?. 

İktııat programı diye yeni bir Bu huıuıta vapurlar blrliii 
mefhum mevzubahsolduğu fU aı- Nakı B. ye bir raPor gönderecek-
ralarda İstanbul limanının ıslahı tir. 
meselesi yeniden alakadar meha
filde dikkatle tetkik edilmeğe 
haolaemı§tır. 

Bu hususta lktısat vekaleti 
ticaaet umum müdürü Nakı 8. İs
tanbul Umanı itlerine büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. Bundan 
bir hayli zaman evel 1stanbulda 
serbest mıntaka hak.kında topla
nan komisyonların raporları ye
niden gözden geçirilecektir. Ka
rilerin de hatırında iyice kaldıiı
na nazaran serbeat mıntaka tesi
si için bundan evel, komisyonlar 
toplannııı ve Avrupaya heyetler 
gitınlı, her nedense bu io yüz üı
tü kalnıııtır. 

Her iıte olduğu gibi bu itin 
tetkiki bir bir kere daha lüzum 
lu görülmüıtür. 

Ayrıca Jstanbulda bulunaP 
bazı vapur acenteler! liman da
hilinde serbest bir mıntak~ tef
rik c.dllmeıint de İktııat vekAle
Unden iatemiolerdir. 

Liman müıkülatından ve ve.
purların limana uğramadığındarı 
bahıolunmuıtur. Yakında cJe. 
kaydettiğimiz gibi esasen JiınııfJ 
meı'elesf, İktısat peoğramıııd"' 
dahildir. 

Bu meı' elenin bu günlerde lk
tııat vekaleti tarafından en fazla 
meıgul ol.ınacak bir halele bu· 
lunduiv söyleniyor. 

Bu münaabetle bizde karile
rimiz de hiç olmazıa bu seferki 
tetkikin müıbet bir netice ver
mesini beklediğimizi ilave edelilll• 
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10 Mart 

Milli reassüransın tesisine sebebi
yet veren ahval ne gibi şeylerdir? 

Evvelki günki nushadan devam 1 

Neırettlilmiz mükerrer hayat maaından ve tehlikeli sanatlarla 
•laorta mukalelesl ıuretlnden de fıUgal edilmesinden dolayı umu-

YARIN 

Köylüler içinde 
-7-

İ.ı.;met paşa /iükıinwtinin 
nazarı dikkatma ! ... 
" Cemi yet fertlerden teıekkül 

Sahife 3 

Her tarafta istiklal için kuvvetli 
ve şiddetli hamleler var ! ... 
İçinde yaşrult,ijuıuz .~on 

larih.i ve hiiyiik 
.wuu~ler bu1tdlnı, ti.olayı rok 
birer layrneti llai:::dir 

anlaıılacafı üzere Millt reaıü- mi tarife mucibince alınmaıı lazım 
ranı Tilrkiyede ! çalııan ıtrket- gelen ücretlerle beraber ücreti 
lerden yaptıkları hayat tılerinin munzamma alınmaaına lüzum gö-
yara1ını üçüncü ıene Ücretinin rillen rizikolar, 

eder ,, ferdin cemiyet içinde ge
çlrdifi ıztırap ve meserret devir
lerinin 9ylneıi cemiyet tarihidir· 

il 
Kalküteden mektup. 

Dünkü mektubumda, Hint 
iıllklil gününden bir ıün evvel 
Hint umumi valiıl Sark Arvlnin 
yeni Delht ıehrlnde ve mccliıl 
teırllde beyanatta bulundufunu 
yazmıtlım. 

zırda buna istidadı olmadıiını 
ıöylemeıldir. 

Valinin bu tasrihatı, Vatan
perverlerin Amele hükiimellnln 
tutumundan anladıklarını teyit 
ediyor, Sarahat~n anlaıılmııtır 
ki Hüktlmeti hazıra Hinde kartı 
sabık knlılnelerden fazla bir ıey 
vermeyecekti ve Brltanyanın 

Htndiıtana Dominlyonlar tarzın 
da bir latlklil vereceği hakkında 
ki ıon vadi de bir azalamadan 
ibarettir. 

yüzde altmııını ikinci ıene üc- a - Husuıi fiatlara tabi bulu-
retlntn Yüzde yirmisini, üçüncü nan ıınaf ve ticari büyük riziko-
ıene iicretlnln yüzde onun ve l n b ar. 
m le akı ıenelerlnde - d Birinci ve ikinci sınıflara 
Qç(l (1 k yuz e 
h l; omlsyon olarak verdiAi dahli olan sigortalardan alınan 

a e bu itlerden az bir mikta- primler Türkiyede yapılan ılgor-
rını kendiılne alıkoyup retro- taların hey' eti mecmua11ndan ah-
~eıyon ıuretlle tevzi ederken nan primlerin ancak bir rub'unu 
~rlncı ıene ücreti üzerinden teıktl eylediği halde bunları tatlh-

Yuzde dokıan ikinci ıene ücre- ıal için ıarfolunan para ve emek 
tinden yGzde yirmi beı üçüncii 11tthıal maarafının dörtte iiçüne 
•ene y6zde on bet mütebaki baliğ olmaktadır. 

~n~ere alt ücurat üzerinden de Üçüncü ıınıfı teıkil eden sınat 
Y z e dört komisyon almaktadır. ve ticari ılgortalar b" -k U uyu ıerma-

h niyon Nakliyat sigortalarına yeler üzerine aktedildiii için ıtr-
iç kantmazken lıviçre kum- kellere temin eyledikleri prim 

panyaıından hayat itlerinin ya- yangın ılgortalarından bir ıenede 
ruını almaktadır. alınan · ı prım erin dörtte üçüne 

Şu vaziyete aöre Milli Re- muadil ld x • o u.u halde bunların 
a11üranıın kir ve masrafları ıun- fiatl h b arı uıuıi ir tarife ile evvel-
lardan ibarettir. den t bit d l b 1 d d es e i mit u un uğun an 

(Karlar) 
1 - Gerek kota ve gerek ek

ıedan olarak haddi mahfuzlara 
isabet eden ücurat. 

2 - Komlıyon farkları. 

her it için ayrı ayrı eıpekıyona 
lüzum olmadığı ve az poliı tanzl
mile çok prim alındığı cihetle bir 
senede prim iııtlhıali için vuku 
bulan maerafın rub'u derecesinde 
az bir masraf ve emekle elde 
edilirler. 

( Devamı var ) 

a - Nakliyat ıtaortalarına la
tanbul nakliyat tarlfeslle Villiı 
Feyblrln kabul ettiği flatlar ara-
11ndakl Ocret farkları ( KOVERI) 

---
4ı - Retroaeıyonların uıMen 

Milli Reeaıüranı nezdinde bırak
tılı depoların faizf arkl4rı. 

6 - Şirketin kabili tenmiye 
olan ıermayeıinden alınan f alz
!er veealre. 

( Masraflar ) 
1 - Aylıklar. 

2 - H~kkı huzurlar. 
a - Tahılıatlar. · 
:& - Evrakı matbue. 
5 - Maıarifi ıalre. 

Bir de haddi mahfuzlara isabet 
edecek olan tazminat ve baaarat 
bedeli ile htlkametle ı1 bankaıı
na verilmeıl taahhlit olunan 
aoo,ooo liradan kezalik haddi 
mahfuzlara llabet eden miktar. 

Yukarıda g6ıterlldll1 6zre 
karlardan masraflar çıkarıldıfı 
takdirde geriye safi hasılat ka
lır. 

Bu haıılatı ıafiye 27 Şubat ta
rihli nuıhamızda yazdığımız veç
htle Mllli reanüransın nlzamna
mel dahilisi mucibince tevzi olu
nur. 

Mtllt Rea11üranıın ıureU te
ıekkül ve tarzı idareıinl ber taf
ıll yazdık. Şıındı de bu maklnanın 
ltlemeıl için llzım olan paranın 
ne suretle elde edlldltinl izah 
edelim. 

Sigorta tarifeleri 
Geçenlerde larlf elerln yük

ıeklliinden ve ahaliniain ıtkiyet
lerinden bahıetmlttik. Burada 
bu tarifelerin naaıl tanzim olun

dufunu ıöatereceilz, 
Sıaorta kumpanyalarının öte

denberl zaman zaman deilıen 
Ye ilkin hiç bir vakit tamamen 
tatbik olunamıyan yanıın ve nak
liyat tarifeleri vardır. 

Bu tarife mucibince yangın 
•laortaları üç ıınafa ayrılmıttır. 

--
Belediye 

-·~..-

/Jiinldi içtiına<la neler 
görüşiildü 

Cemiyeti belediye dün t'>p
landı. Sabık Afgan kralının ıeh
rlmizdekl ikamet eınaaında ema
nette yapılan 800 lira maerafın 
kabulü hakkındaki teklif bütçe 
encümenine havale edildi. 

Zebhtye ücretine mukabil bazı 
müe11eıattan bag?raak alınmaya
rak para alınma11 kabul edildi. 

Şehir baodoıuna elbtıe mas
rafı olarak verilen 4 bin liranın 
dlier masraflara da teımili tenıl 
olundu. p 

Darülacezedeki lmallhanenin 
tenli için b· k" _ ın, omur ihtiyacı 
için bin lira tahıiıat verildi. 

Naci B v -f k 
1 

• e ru e a11, kadın-
a;l•l çalııtırma yurdu için lnıa 
~k mleı ktle olan binamn ıür' alla 

ma i • bu ü 
tanliktan k m eaaeıenln peri

urtarılmaaı 1 1 
bin lira ltaıı teklifi b" ç n 20 

h 
utçe en-

cnmenine avale edildi. 

Birinci celseye niha 
rildi. yet ve-

iki celse arasında topl 
b-t _ anan 

u çe encumenl Nacı beyin lek-
lıflnl kabul etmit idi İk 

l , · lnct 
ce ıede hey eti umumiyede bu 
teklifi kabul etti ve k d I a ın arı 
çalııtırma yur«lunun ikm lı a için 
emanetçe 20 bin lira itaıı tenılp 
olundu. 

Eltbba o<last içtimaı 
lıtanbul Etıbba odaıı h ' eyeU 

umumtyeıl dün lıtanbul Sıhhi e 
ve Muaveneti lctlmatye müdi:l
yellnde mutat içtim 

aını relı Dr 
Tevfik Salim Paıan 1 • 

ın r yaıetin-
de icra etmit • oelen b ' • azı evrakı 

1 - Umumi tarifeye tabi olan 
lka.metgihlar ve tehlikeli mevaddı 
ihtiva etmiyen dükksı. 1 GD ar. 

tetkik eylemeıur. 

Emvali nwtruke nıiidürii 
Uzun zamandan beri haıta 

olan emvali metruke müdQrü 
tylleımlı ve dün vazifeıine ael
mlıttr. 

d 2 - Umumi tarifeye tabi ol
ll~lu halde lçeriılnde yangın teh

eılnl tezyit edecek meva.t bulun-

I • 

Beıert faaliyetleri cami bulu
nan bu tarih ayineıinde her fert; 
kendi mevcudiyetini görmek, ok
umak ve ona göre meıaiaini ma
ziden ve halden ibret dereleri 
alarak tanzim etmek ister. 

Umumi prenııiplerin yaıadı~ı 
bir yer de her keı hayat ve thya
kar faaliyete muhtaçtır!. Dilek
leri candan dinlenmeyen fertler 
tee11ürlerini ancak facıalarla iza
le ederler ••. 

Son zamanlarda Anadoluda 
bir tetkik ıeyahat yapdıfımı yaz· 
mııdım. Köylerde geçirdlilm 
günlerin bende huıusi tesiri mev
cuttur. ,,. 

Bütün varlıklarıla varlık ya
ratmak ilteyen köylüler ne isti
yorlar ! ... 

Müsaade buyurursanız bu su
ale cevap vereyim. 

Köylü hükumetten üç ıey lı-
teyor. 

1 - Köy maarifinin ihzarını 
2 - Verailerin tahflfinl 
S - Meınurların köylflye mü

mkün mertebe hürmet göıterme
ılnl. 

lıte bu üç ıeyl; ıamimi bir 
tekilde lf adeden çekfnmlyen 
demokrasinin evlltları arzuların
da citten haklıdırlar! •• 

Köylerin yO:ade. dokıan be
tinde mektep yoktur. lnıan hü
dayi nablt olarak yettıemez. Ken
di kendine oku~pta tenevvür 
eden Alim olan tek bir adam p
terllemes. 

Blnnenaleyh muhakkak bir 
mürıide ihtiyaç varaır. 

Rehbereiz, klavuzıuz it gören
ler gördükleri ff lerin felaketine 
dalma ıahit olmutlardır. Bu ze
Jd ve çalııkan halk eğer mükem
mel bir ıekilde terbiye edilirse 
Türkiye iııttkbalin met'alesi olur. 

Bu memleket zekiler memle
ketidir. Hem bu zeka ataleıten 
uyutukluktıın dolan zeka delil
dir. 

Eger biz her zaman zekamızla 
iftihar etmek lıtezonak bu ıur'at 
aerınna 4a on dört milyonun kafa
larına irfan nuru sokmalıyız. 

Jf 

itiraf edelim ki vergilerimiz 
bir az agırdı. Hele yol ve kazanç 
vergilerinden tikayet edenlerin 
hesabi yoktur. Vergülerin lılah 

ve azatılmaıı cihetine gidlllrıe köy
lüler zumreıi çok memnun ka· 
lacakdır. 

* Memurlarımızdan bazıları ha-
lka dürüıt muamele yapıyorlar. 
Halbu ki nıeınurlar netice 
itibarile köylünçn hadımıdırlar! 
Halkı idare edenler halk ruhile 
halka hitap etmeli ve muamele 

yapmalıdırlar!··• 
Bu millet demokrat Hayatı 

bunyecıne ıo1'mUf. Ve demokra
ıı ile paydar olacafını çok iyi 

anlamııtır .• • 
Efendiler; Demokraıiye hOr-

metkir olalım 1 ••• 

son 
Şem11tttn Ertuirul 

Ziraat otklsı intihabatı 
Bu gün ıaat 11 de vlllyette Zi

raat odaıı için aza intihabatı icra 
edilecektir. 

Mezkör beyanatın, daha dof-
ruıu, tehdidatm en mühim k11ım
larını aıajıda yazıyorum. 

Lort Arvin denıiştir ki 
Pek açık ve ıarih ıurette 

beyan ve tevzih etmeie mecbu
riyet hlııııettliim iki ıey vardır. 
Biri: Brıtanya hükumetini ve 
İngiliz efkarı umumiyeııini, Hin
din vaııl olmak istediği gayeyi 
Dominyon iıtlklill nevi'nden bir 
Hint lıtlklilinl itiraf ve kabule 
temayül ettirmek için pek çok 
ceht ve ıayrct aa rfettlğim ve 
diğeri: Hükumeti Haziranın ha
kimiyetinin tehditplunmasına ve 
nüfuz ve heybetile istihza edtl
meılne hiç bir hal ve surette 
müıamaha etmeyeceğimdir. 

Kendilerini Hint akvamının 
müme11ili zannedenler. lngillere 
tacına itaati reddett1 ler.!nl ıon 
günlerde ilan ettiler. Ve gene il~ n 
eylediler ki bu aayelerine gayrı 
meıruti ve gayrı meıru yollP rla 
medeni iıyan llinile vasıl olacak
lardır. Kezalik neticesini hiç 
düıünmiyerek Hlnl milli düyunu
nu kabul ve itir ftan imtina 

eylediklerini bildirdiler. 
Ben buna kat'iyen emlnimki 

Hint efkarı umumtyesi bu adam
ların proaramların8 fmanl nazar 
ederae onu kemal ikrah ile red
dedecektir, çünki bu programın 
memleket ozerlne l:1.mihilil ve 
harabı celbedeceAinl görürler. 

Burada bombalar atmak, kan 
dökmek, adam öldürmek aibl 
vesafll ıedide mütkilatı ıtyaalyeyi 
halliçin en yakın ve en ıağlam 
veıile olduiunu '\nneden bir 
takım adamların bulunduiu timdi 
aıikar ıurelte anlaıılmııtır • Sulh ve 
ıellhın lüzumuna inanan ve beıerf 
hukuka ihtiram edenler ._m<lmkln 
midir ki kan döknıefl, hukuku 
ayak altına almağı. kanunları, 
ammenin rahat ve emniyetini ihlal 
ve ıelb eden adamlara tehammnl 
etsinler; bayırl bu, htç bir vakit 

mümkün değildir. 
Ben sarahati kamile ile llln 

ederim ki Hükiimetin, Brltanya 
ile Hint arasında anlatmaya 

ilk bir cev vücuda getirmek ve 
•• ·~ d 
hatırları hoıetmek için vuı u a-
htllnde olan her teyi yapacaktır. 
Aynı zamanda ilin eyler!m ki 
Hükumetin kanun ve umumı em
niyetin muhafazaıı zımnında va· 
zlfeıinl tamam ile ıf a edecek ve 
bunları çtknemek tıteylnl, kim 
oluna olsun kat'iyen miiaamaha 

etmeyecektir· 
Lort Arvlnln pek ıarlh ve 

muhtacı tefair olmayan bir beya
natından anlaıılıyor ki lnallız 
hükumeti Hint vatanperverleri 
ile mücadeleye karar vermlttir. 
Hintliler de kat'i ıurette cidale 
azmetmiılerdir, hunun aktbetl 
ne oldufunu biz• zaman göstere-

cektir. 
Valll umuminin beyn.natı ara-

aında diğer bir mühim huıuı tas
rih edllmlttir. Bu da Hinde yakın 
bir müıtakbelde Dominyon tar-
zında bile bir llttklal verilmek ta
tenllmediAl,çünkl Hindin hail ha-

* 
Mahatına Gandi kimdir ~ 

Geçende toplanan Hint Milli 
kong.eıi tarafından, ittihaz olu
nan kararların tatbik ve lcraıı 
kendtılne tevdi edilen Mahatma 
Gandiyl karilerimlze tanıtmak 
için Hindistana defaten ıeyyahat 
etmif ve müıarüileyh ile gözüı
müt bir zate müracaat ettik. 

Mumaileyhten aldığımız ma
lumata göre altmıt yaı' nda 
olmakla beraber bir g~ı gibi 
ıağlam ve zinde olan b zat 
Hindidir. Hayatının kısmı azami 
müstevlilere karıı mücadele ile 
geçmlı ve defatle hapı ve tevktf 
edilmiştir. 

Vatonının iıtikllll için öm
rünün lila~al yirmi bet ıeneslnl 
zi 1 a.n!a rda geçiren kendi bütün 
Hindtıtanda bilyük bir ıöhret ve 
itibar kaznnmıı ve halk tarafın
dan kendisini Peygamber ve 
mukaddes manaıına olan ma
hatma unvanı verllmiıtlr. 

Hindu olduğu cihetle haya
bnda et yememif ve yalnız ıebze 
ile teayyuı etmiıtir. Hint fakirleri 
gibi baıı açık gezer ve arkaıına 
beyaz bir bez örter ve fakirane 
bir ıurette yaıar. 

Halk nezdindekt emniyet ve 
itibari cihetle istedlil anda halk
tan milyonlur toplamak iktidarını 
haizdir, çünkü her kes emin 
olarak bilirki vereceği paranın 

her kurutu vatan yoiuna ıarfo
lunacaktır. 

Karı Kadim 
--.~~-

Bir kabil.e reisi şellrinıi:zd.e 

Afrikalı bir kabile relıl ma
yetlle beraber iki gündenberl 
ıehrlmizde bulunmaktadır. Pera 
Palaı oteline inen bu reisin l&ml 
Möıyö Koroıtur. Kendiıi fevka
lade zengin olup mahalli kiyafeU 
haizdir. Londradan gelen bu 
relı dün tehrlmlzde bir gezinti 
yapmııtır. Bugün Fillııtine müte
vechen ıehrlmlzden hareket e
dece ltir. M. Koroı trenin üç 

l.oınpar .ma tutmuıtur. 

-••J>t:liC<t•<t4 -

lloı·saya nwnııır 

Borsaya müskirat, tülün lnlıl
ıar idarelerinden yeniden me· 
murlar alınacaktır. Bu memurla
rın hesap tıı,rıne aılna olanları 
tercih edilecektir. Dün borıa ko
miler vekili Abdülkadir bey bor
saya alınacak memurlar hakkın
da müıktrat müdürü Aıım ve tü
tün inhisarı müdürü Behçet bey
lerle aörütmüıtnr. 

İsklin nıütliirii gitti 
Btr müddett,.nberi ıehrlmlzde 

bulunan umum takan müdürü Ha
cı Mehmet B. dftn Ankaraya glt-

mlıtir. 
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İhanet muhitinden uzaklaı
tıkça kalbimde tatlı mesrurfyet 
hisleri duyuyordum yollarda Kan
dıralı kılavuzun sözlerini can 
kulağile dinliyor Yahya kaptanın 
fedakô.rlıklarını gözleri yaıara 

yafara anlatmakla bitiremiyordu. 
Onun bu halleri esrarlı bir adam 
olduğuna vüphe bırakmamıttı. 

Beyler diyor tam ıiz!nle bu yolcu
luk doksan ü ç sefer oluyur ben 
bu yoldan ne beyler ne pa~alar 
ulaıtırdım, içimden kendi kendime 
ıu köylü arslan Türk çocuğu 

millet mücadelesinde gece gün
düz demiylp canla ba~la çalı

ıırken lstanbuldaki sefiller de bu 
kudsi varlığın yıkılması için oğ
raılyorlardı yüzbin kerre lanet 
olsundu onlara! Her Anadolu Tür
kü vazifesinin emretti~i feda kar
lığı bu kadar büyük bir alaka ile . 
yspacak oluna bizim için kürrei 
arzdan sJlfnmek ihtimali kabil 
mi idi ? Hiç bir zaman yaıamak 
bteyen bir millet öldürülmezdi. 
Yol gittikçe sarp erazlye dahil 
oluyor sathı bahirden çok fazla 
yükseldiğimiz ütüdügiimüzden bel
li oluyordu. Ôylen vaktinin hara
retli güneti de artık bizi mtmaz 
olmuş cebri yürüyütümüz bile so
ğuğa mani olamamııtı. Köylü 
çocuk mürtefi tepelerden birini 
göstererek ıurayı bir aııak ora
dan ötesi selamettir ; asıl arızalı 

arazi üstünde yürüdü~iimüz k11ım
dır. Buradan ötesi ovaya iner ve 
düz yol devam eder. 

Elbette oralara da ~vara 
çaktık bizden bir kaç gün evvel 
geçen Üsküdar ja darına tabu
ru da bütün efradile ayni yolu ta-

kip etmemitmidir.Her tepede güzel 
güzel lıcöycükler anadolu toprakla
rında ne k"adar hoı ıirinlikler 

bahıediyordu. 
Arada sırada tesadüf ettiğimiz 

köylüler sanki acele edin gibiler 
de manidar manidar bakıııyor 

bizim eriımekliğimizle zaferi ka
zanaca~ımızı zannediyorlardı. 

Daima iki üç hatve önden gitme-

müı birbirimize ıokulmuı kal
mııız sabah olmuı ortalık aiarmıf 

• kandira iıtikametindekl bulutlar 
sim siyah kesilmitti. Oralarda yi
mühlm hara.ketlerin cereyan ettiği 
akaıamki top uğutularından 

belli oluyordu. 
Acaba biz böyle tehlikeli 

anlarda bu memnu mıntıkaya 
nasıl girebilecektik. Yol göste
ricimiz bizi kimsenin görmiye
ceği tenha patiksdan içeri so
kabilecekml yoksa iki ateı ara
sında mahvolup gidecek mi 

!idik? bu kadar fedakarlıklardan 
sonra hiç yerine ölmek doğrusu 
itime gelmezdi. Gebze köyün
den aldığımız ya vıuya Ahmet 
dedim bu civarda muharebeler 
oluyor her iki tarafında üzerimize 
ateı etmesi ihtimal dahilindedir 
bunlara görünmfyecek yerin varsa 
oradan gidelim yoksa neticeyi 
bekleyelim olmazını? Bu söz mu
hatabımda büyük bir sevinç asarı 
belf rtti beyfcndl dedi bizim kartı 
tarafla aramızda iıaretlt parota
mız vardır ben o iıareti yapınca 
ateı açmazlar ve bizi fU gördü
ğün ağaçlıktan çeker alırlar sen 
merak etme timdi görürsün 
diyerek cebindeki kırmızı beyazlı 

mendil gibi bezi çıkardı bizden 
ayrıldı hududa hakim tepelerden 
birinin üzerine çıktı elini havaya 
kaldırdı üç defa salladı bütün 
arkadaılarımla bu çocuiun yap
tıklarını seyrediyorduk. 

Oradan alacağı eevabı intizar 
ettiği belli idi biraz ıonra he
yecanla bağırdı itte -görüyor 
musunuz cevap veriyorlar' haki
katen mukabilini görmüt hay
retler içinde dona kalmıtbk. 

Bu Türk çocuğunun yaptığı 

harika idi. Cesaretin bu kadarı 
ne görülmüı ve ne del itltihnitti 
var olsundu böyle gençler; 
koıarak yanımıza geldi haydiyin 
hududa koıon on dakika sonra 
telkapanır ve ıizide vururlar di
yerek gene önümüzde yilrürdu 
bizi telden içeri soktu. 

Demek ki selamete irltmlt kel
leyi idamdan kurtarmııtık etrafı
mızı çeviren milli müfrezeler kim 

yi kendisi için ıeref ğören kılavu
zumuz yanık yanık ıarkılarla 

adeta bizi galeyana getiriyor ken
dimizden geçiyorduk. Bütün gün 
yürümüı bir damlacık yorgunluk 
hisaetmemtıtik belkide bu ıerait 
dahilinde daha günlerce yürüye
cek kudrete maliktik buranın sa-
fi ve temiz yazla havası verem 
hastalarını bile yataktan kaldırdı 
onun için değilmidl anadolu in
sanları dinü hep baba yiğit olan
lardı bu havadan bu sudan içen 
bir insan yüz sene yaıamaz mı. 
Elbetse ıerin bütün zevklerinden 
bütün sut istimallerinden siyaset 
denilen dedikodulardan a7ade ka
lına böyle olmc.z mı idi. Gittikçe 
akıam olrnuı elan kılauzumuzun 
gösterdiği tepeyi aıamamııtık. 
Cünkü dağların biri bitmeden di
ğeri çıkıyor kararnuı yollarda 
gaip olup gidiyorddk. 

olduğumuzu sorarken siyah kalpa
ğile bize doğru yürüyen amirin 
süvari liva kumandanı (A.) Bey 
olduğunu gördüm. Gayrı ihtiyari 
ağlayarak boynuna atıldım.Ka.hr 
olsun muhalefet diye bağırdım. 

son 

lngiltere' de 
-)~-

i~.ı;i~!er ı:e iş.~izlik 
Londraden - Metal Nazare

tini neıreyledigl hesaplara göre 
1930 senesi ıubatının üçüncü gü
nü Brltanya adası itılz amele 
defterlerine makayet olanların 
adedi 1,508,600 idi bunlardan 
1,084:,400 ü bütün bütün ııajz 

330,000 muvakkat iısiz 85,200-
ii de haftada bir iki gün çalıfen

lardir. 

Bnnlardan 1,108,700ü erkek, 
çocuk,310,400ü kadın ve 46~100ü 
de kızdır. ,_ ___________ _ 

/>irinç zurrama yardun 
Kahlreden - Pamuk zürra

ına verilmekte olan ta vızın mart 
sonunda hitam bulacağına ve 
nisan iptidasında iyi pirinç ekme 
zemanı baılayacağına mebni pi
rinç zürraında muhtaç olanlara 
para ikrazı hakkında Maliye 
nezaretinin takriri nuzzar mecll· 
sinde müzakere edilmektedir. 

Maliye nazarett mevsimi gel
diği zaman buğday zurraında 
mua \!'enet edecektir. 

Gün1riik varidatı arttı 
lskenderiyeden. 

Yeni güınriik tarifelerinin 
tatbikından evvel tüccarın ihti
yaçtan çok fazla getirdikleri 
eıyadan dolayı Kanunuevvelin on 
beıinden Subatın on betine ka
dar hasıl olan güınrük varidatı 
2, 397 ,000 İngiliz lirasına balif 
olmuıtur ( 24 milyon Türk lirası) 

1\1ısır hükumeti ve panıuk 
lskenderiyeden: 

Piyasaya arzolunan malın pa
muk fiatlerine icra edeceği fena 
tesire mani olmak üzere hük<k
metin ıtmdiye kadar satın aldığı 
pamuğun miktarı 571750 kanla· 
ra baliğ olmuıtur • Geçen seneler 
malından da hük<imet depoların
da 236000 kantar mevcut idi. 

l\lısır ziraat n1üzesi 
Kabireden ı 

Mısırda inıası düıOnülen zira
at miizeainin lnta 'Ye tesisi ame
liyesine nezaret etmek \izre Bu
dapeıte de ki zJraat müzesi mü

diri davet olunmut ve mumaileyh 
bu da veli kabul etmit tir. 

İranın eski n1eşlnikatı 
Tahrandan yazılıyor: 

Eski fark asarı ulemasından 
Dotor Her T esfeld, ıimdlye kadar 
yaptığı hazriyat esnasında eskr 
lran paralarından bir mükemmel 
kollekslyon hazırlanmaktadır· Es
ki zamanlara ait meıkukatın en 
güzel bir kolleksf yon olacaktır· 

Belediyenin irat ve 
n1asrafı 

lıkenderiyeden. 
1929 May11 iptidasından 1930 

seneıl Kanunusani nihayetine 
kadar İskenderiye belediyesinin 
varidatı 655699 (bizim para ile 
6, 556, 990) liraya ve masrafı 
ise 737124 (bizim para ile 7, 871 

240 ) liraya baliğ olmnıtur. 

Bu sene varidatın 30,000 lira 
fazla ola.cağı memuldur. 

- - ·-- -- ~ --- ___ __ _, 

,. Dikkat 4'\ 
ı . lıtanhulda (Yarın) gazetesi 
namına Abona yazan hiçbir ı 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek baı~ 
ka vesilelerle herkim herhangi 
bir müeaseye müracaat ederse, 
müracaatının katiyen nazarı 
itibara alınmaması lazımdır· 
Aynı zamanda heman İstan

bul (4241l) e telefon edilmesi 
reca olunur. 

Çünkü bir takım adamların 
-t ye beriye gazetemiz namına o e 

müracaat ettikleri haber alın-
mııtır. 

Bu gibi müracaatlar idareye 
haber verilmezse idaremiz hiç 

'"'bir mes'uliyet kabul etmiye
cektir. 

Geceyi orman kenarlarında 
su baılarında yarı uyur yarı uya
nık bir halde geçlik bulunduğu
muz mevkiden hafif hafif top 
sedaları fıitiyor hattı fasıla ya
kınlaıtığımız tezahür ediyordu. 
Üç bet saat sonra milcadeleı 

milliye kahramanlarına mülaki 
olacDğımızdan emin olarak ol· 
duğumuz · yerde mola verdik 
bilmem nakadar uyumuıuz yol
culufun verdiği bi tabi ile büzül-

Polis Mütlü·r'ii raluıtSlZ 
Pölis Müdürü Ş~rıf bey rahat

sız oldutundan vazifesi baıına i 

eelmemiılir. i ~------------r 

Gbli //uft ıış 
Beyoilunda Venedik sokağın

da (Patra) namında bir kadının f 
ev:nde poliı müdiriyetl zabatai ah
lakiye memurları tarafından ta
harriyat yapılmıı gizli randevu 
yapıldığı anlaıılmııtır. 

Yüzük çalmnuş, 1Vikoyıı , 
ya kn lrt naş la r 

Yeniköyde eczacı Şevket beyill 
evinden bir yüzük çalınmıı f.tli 
olmak üzere Niko maznunen ya· 
kalanmıf tır. 

A 

Ka('(tkctlara .'terserı 
Evin aranması sırasında rnn

devucu kadınlar evin taraçasına 
kaçarak damın altında saklan
mıılarsa da memurlar tarafından 
daracada çıplak soluyan dört gizli 
f ah ite yakalanmııtır. 

/Jabasının başmı yarnuş ! 

Kumkapıda oturan hamal 0-
hannes,oğlu Serkhln eve para ge
tirmediğinden, bazı nasihatta 
bulunmuıtur. 

Bundan muğber olan Serkiı 
büyük bir demirle baba11 Ohıın
nesin baıını yarmııtır. 

Siinbiilü kaçırnuşlar 
Yenfköyde oturan manuv lsa

kın Bakire kerimesi 18 yaıında 
Sünbül yeniköyde onuran Rizeli 
Yunusla arkadaıı t~sviyecl Hasan 
tarafından iğfal edilmiı, kaçırıl
mııtır, 

Sünbülün bikri izale edildiğin
den tahkikata batlanılmıttır. 

f)oc1tfj1.t diikkdnda .t;;aklanıtş 
Beıiktaıda Haafırının arka

sında oturan 12 yaıında Nusret 
bin Asaf, üç gün evvel, Fındıklı
da perukar Yuıuf tarafından fğ· 
fal edilerek mektepten kaçırıl
mııtır. 

Nusrettin atleıfofn talebı üze
rine aranmıı berberin dükkanın
da bulundufundan tahkikata baı
lanılmııtır. 

Sabzkalı lliilwyin l1tlul<lu ! 

Bir kaç vakıttenberl Kasım
paıa cı•arında sf rkatler ika eden 
aıeıhur aariklerden Hüseyin, e
linde bazı eıya ile yakalanmııtır. 

Hüseyin birçok senelerdenbe
rl hırsızlık ederek müteaddit 
mahkumiyetleri olduğu anlaııl
mıı ve ha~iıhaneden yeni çıktığı 
tahakkuk etmittir. 

llapisllaneden çtl- mcrı eve . . 
gwnll{~ 

Dün saLah saat on birde Fener 
caddesinde 261 nzmarah Hara
lambonun evine hırsız girmit oda
ları boı zannederek karııtırmağa 
baılanııttır. 

Evin içindekiler eve hırsız gir
diğini hi11eClerek aramağa baıla
mıılardır. 

Evvela evde hırsız bulunama
ııuı, fakat alt kat bodrumda bü
yük bir sandığın içinde meıhur 
ev hırsızlarından Ali yakalanmıı
tır. 

Alinin bir çok slrkatlerden 
mahkumiyeti olup hapishaneden 

.. .. 
ınuarneleNi yapllacak 
Muhtelif inhisarlara ait mev•· 

dı, gerek kaçiranların, gerekse 
kaçıranlara yardım edenlerfıı, 
zabıta ve alakadar makaıntça 
listeleri yapılmaktadır. 

Bu gibi sabıkalı kaçakçılar 
vilAyet hudutları haricine çıkarı· 
lacaklar ive mahkeme karartle, 
haklarında serserı kununu tatbilı 
edilecektir. Bu kabil eıhas, ne:za· 
ret altında, olarak maden ve yol 
inıaatında çalııtırılacaklardır. 

Sildlı kanştırırken ! 
Tophanede Beylik fırınd~ 

çırak mehmet tabancasını karıt· 
tırmakta iken, tabanca alet ahnıt 
çıkan kurıun hamurkar Mehıne· 
dın koluna tesadüf ederek yara· 
mııtır. 

İtilaf name 
-·~·· Tiirk Yunan işlerl bu giill 
bitiyor 

Hariciye vekili Tevfik Rüttil 
beyle Yunan sefiri Pol!blronyadlt 
arasında Türk Yunan ftflifname
slnin Ankarada bu gün imza edl· 
lecefi haber alınmııtır. __ _.~ .. , ....... __ 
Şeltrenzanetinin tasarrıı/iı 

Şehremanetinin 930 bütçesin
de 120 bin lira tasarruf icrası ka· 
rarlaıtırılmııtır, 

Emanetin Kara ağaç müaseıa
tı bütçesinde de mümkdn olan 
traarrufun f cra11 tensip edilmir 
tir. Bu müessesatın idare mecllıl 
reisi Tahir Kevkep B.bu maksatla 
cemiyeti belediye bütçe en:>ftme· 
nl üç emanet muavinleriyle te
mas etmektedir. 

İrakta 
•rom!:•- -

İl·tısatli buliraıı 
Bağdattan yazılıyor: 

Bu sene mahsuliin satılmama
sı yüzünden hasıl olan zarar ve 

tahadduı eden iktısadi buhran do· 
lay11ile köylülerin ekserisi vergi
lerini veremiyorlar; piy~sada az 
çok ve talep yoktur. 

Erkim hükumetten bazıları 
alıt veriti hareket ettirmek ve 
tüccarın ve zurraın ellerine bıras 
para geçmesini temin etmek üze· 
re hükumetin piyasadan hububat 
satın almasını dütünüyorlar. lrao 
parasının sukutu üzerine lran• 
olan ihracata da ıekte arız ol .. 

Yeni çıktığı anlaıılmııtır. muıtur. 

llalıyt kaçtrtrkcn yakalanuş ~1ısır de çekirge 
Taksimde Gümütıuyu mahalle

•lnde oturan Posta ve telgraf 

. 

nıüfettiılerinden Mehmet ~in 

beyin e\'ine müsevi Mofz girmiı 
duvar halısı çalıp kaçarken yaka
lannıııtır • . 

Bigalıyı nzantara 
basttrnuşlar 

Bigalı Hüseyin lımall Fer
menecilerden geçerken sabı-

kalı lsakla Kör Kadri tarafın
dan mantarcılıkla 40 lirası do
la11dırılmııtır. 

Kahıreden yaztllyor: 

Si na tibih ceziresinin bütilD 
vadilerin de pek çok çekJrl., 
buıunduğu, mucadele heyetleri 

çekirgenin yumurta bır aktı'1 
yerleri aramakla meıgul otdulc .. 
ları ziraat Nazaretlne vaki olaD 
haberlerden anlaıılmııtır. 

Bunun üzerine çekirıelerlı.ı 
sahrada tohum biraktıklarinl ye 

yahut yeni çıktıkları yerleri fh· 
bar edenlerı ı 00 lira muknfat 
ltasina ZiraatfNe:ıareU karar ver
mtıUr. 
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BEKTAŞiLİK-SÜN i LİK ıı idare edildiğini bir _ç°.k. kimselerin bildi~i. «Yarın» a 
• • ı alcak ve kahbece bır zftıra.· Fak•t hedefını bulamadı 

ş~ L K VE FARKLARi ! • • l \ I ' Birind ıahil•den devam 

l'!"'!mnmaı a •• ., 
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'-~~~!IT .,!!'!1,!; .. ciDDİ TEF~#', 

- -:- lllJıı.. ~ 38 -<l=='E- ~~~;;;;s 
Ali ive Hamza, Ômeri birer kaldı. Bu müddet zarfında cahil 

taraftat yakalayarak haztetı Mu- ve putperest mekkeliler tarafindan 
hammedin huzuruna getirdiler, hiç bir beıerln tahammül edemi-

- « Ya Önwr t>slim » yeçeği derecede eziyetler gördu. 
ey Ôrner m- 1- 1 d o, ilahi bir kuvvetle ilahi bir 
du, us uman ° iye buyur- tahammülle f evkalbeıer sa bur 

Ômerde : sükünetle bu eziyetlere karşu 

- Bana öyretiniz diyerek koydu. 
ınüaliman olmuıtu. Putlara tapmayınız, fenalık 
Ha.zretı• yapmayınız ahlaksızlık etmeyiniz. 

dediği zaman anınla istiza ede-

M h rek: " lıte yalancı, işte deli, tıte 
u ammet aptal n dediler ve ona taı toprak 

Tef 'k h rı amızı.., iptidalarında, ve her fey alarak tahkir ettiler 
a:ıretl Muhammedin zuhurunda ve döğdüler. 

Arabiıtanın vaziyetinden bahset- O, bu kadar eziyetleri hoı gö· 
mııhk, O vakıt araplar ahlakca rüyor ve ilahi bir afkla kendini 
Pek düıkün yaıayııca çok iptidai beıeriyetin ahla ki için feda edi-
bır ha.ld~ idiler. Bu ipt idai kavmln yordu. 
ha.yatları, bu günkü medeni mil
letlele katlyen kabili kiyas değıldi. 

Çır cıplap gezer ve topladık
ları 'güzel ve yahut yaptıkları 
Putlara tapınır, deve ıütile, çe
kirge ile, gıcak kumlar arn11nda 
Pitlrdlkleri bir miktar hamur ile 
geçinirlerdi. 

Hazlreti Muhammet 40 yatına. 
kadar bu rptıdai kavmin arasında 
yaıamıı ve okumamııtı. 

Aıarına itikat eder kendi ken
dine dütünür ve düıünürdü. Haz

reti Muhammet 40 yatında Pey
gamber olduğunu ,hi11ettl ve bunu 
evinde bulunan zevceıi Hadiceye 
ve a mcazadesi Aliye açtı. 

H azreti l,'luhammedin aon 
der(. .e l gru faziletkar bir adam 
olduğu teslim edlldtgl teslim edil
dlglnden ister Hadice (ve later 
Alı derhal onu la.adik ettiler. 

Hazreti Muhammet, 40 ıncı 
~ ünci yaıına kadar Mekkede 

A ,. 
ı ason zer ıyatı 

Babalıktan: 

13 sene, çok uzun geçti. 
O çalıstığı hakikat yolundan 
kat'iyen dönmedi, bütün ezi
yetlere, bütün hakaretlere, göğüs 
gerdi. Büyük bir imanla, büyük 
bit· itikatla, büyük bir seciye ile 
yürüdüğü yolda hedefine yetiıin
clye kadar ilerledi, Anın zama
nından 13,5 asır geçtiği gibi, lsa 
ve Musalar zamBnındanda bir 
çok devirler ve asırlar geçmittir. 

Tarih bitarafane tetkik edil
diği tak tirde bize anın kadar bü
yük, anın kadar kudretli, anın 
kadar seciyeli bir beıer daha 
göstermemlıtir. 

Ana deli diyenler ana hasta 
diyenler çok acınacak adamlar
dan baıka bir ıey değildir. 

Çünkü : O, bulunduğu mulevves 
ve pis bir muhite hakikat, iffet, 
ahlak, haya ve ilim saçmak isle
yordu. · 

(Devamı var) 

rutubeti kalmayınca otları temiz
lenir üç dört gün aonra ikinci suyu 

Hikmet ( Dalaleti Ruh iyeye ) mu- Hikmef gazetemizle münase-
beti bulunan her hangi bir arkaıaptır! denilecek kadar dütkün 
d t mi ? Bunun ispata 

olan Hikmet ıahit sıfatile hulasa- a~mızı anır · 
muktedirmidir? tan töyle söylemittir. 

Bu utanmaz ve hayasız ada
mın iddiasına göre: Suat Bey 

4 --(Yarın) gazetesinden 

Bundan baıka ( Emil spirer 
kazanç vergisinden kurtulmalı:: 
iç!n galata tah sil şübesine ( Besa ) . 

1 
n ı n imzasile verdiği beyannamede 
11:endinin ( 000 ) lira maaılı bir 
müfetttı olarak göıtertmiıtlr. 

k bahsetmek için (yarın) gaze-
endilerinden (2000) lira istemiş, kadar 

b ı d ki lesinden o zı-mana 
unun yüzer lirasmı stanbul a h 

) (Hcrmanın)lşlerine dair her angi 
gazetelere dağılacağını ( 1000 dk 

bir '-'azının çıkması lazım ı i , 
lirasını da bize vereceğini söyle- ~ 

S (Suat) bey : __ Bak işte bu gazete 
mit, Hikmet yadigarı da uat D 

de yazıyor. Para isterim. iye-
Beyden teminat istemi§, o da : 

E 
l bilsin .• 

- vet matbuat biri birine a - Halbuki, (Hikmet)te pek ala 
dığı paralardan sükut hakkı ve- bilir ki mesele baıka gazPtelerde 
rlr .. filan demit miı ! çıkmıı, hatta renkten renge gi-

Biz ( Suat) Beyin böyle söyle- rerek çıkmııtır. O halde (Suat B. 
mit olmasını kabul etsek bile h · ara 

neden gazetelerin epsıne P 
bizimle hiç bir hususiyeti olmıyan vereceğim! Diyor onların ilimle-
ve bizimle ömründe üç defa bile rinl zikretmiyor da (yarım) tasrih 
konuımamıı olduğu . bütün bizi ediyor! Sebep? Yakından bizim 
tanıyanlara malüm bulunan bir b 

tanıdığımız biri değildir. ve unu 
gencin bize ne diye para vermek Al dd 1 de bilmeyen 

Babı i ca es n 
isteyeceğini sonra bütün gazete- kt O halde 1 Neden baıka 
ler~ ne hak ve sıfatla ( susmak) fO ur. · ? 

gazetelerin adını vermiyor. 
hakkı vereceğini söylemesinin 
manasını bir türlü anlayamadık ! 

Eğer Suat Bey bu sözleri sar
fetmtı lae hakikaten ve cidden 
ahlaksızlık hutta namussuzluk 
etmiştir. 

Çünkl mahut (meşhut cü
rüm) hadisesi oluncaya kadar 
(gazetenılzde) tütün rezaletlerine 
dair tek satır neıriyat yapılma
mııtır. Biz ancak hadise ftzerfne 
Herman tirketinin Tiryeste ıah
tekarlıklarım haber almıf, tet
kikatımızı ilerletikçe (inhisar ida
resinin 4: milyon kilo tütününü 
kapatmak iltediklerlni anlamış 
ve bunun üzerine de neırfyatı
mıza 'flddetle devametmtıttk. 

Malumdir ki, neticede Kohen 
bazirgan inhiıar tütünlerine bir 

parça daha kıymet vermeğe mec
bur olmuı, hazine 160,000 lira 

kazanmııtı. 

Anlaııhyor ki, b1.1 160,000 li
ralık zarar üzerine baıkalarına 
tatbik ettiği hilelere hizi de ka
rıttermak istemi§, bu ıurelte de 
akıllarınca b~2f, lekelemeğe te

ıabbüs etmiıtlr. 

5 - Bunlar açıl ça gösteri

yor ki, hadiseden sonra kendi 
hileli itlerini bozmağa mu va f f 8 k 
olduğumuz bu adamla r ( yarın) 
gazetesinin manevi haysiyetini 
lekelemek için yalancı ~ahitliğe 
karar vermiıler ve sarih bır (ifti
ra)da bulunmutlardır .Hikmelin b 
iftirasını hakimler hüzurunau 

, e 
ispat etlirmeğe ça.ı~ncagız. 

rataucı şah itlik l'e i/iinı 
<·iil'ii m teı·iı11lc11.. Efcntlis i 
(Emil ·'}ıir<'ı') ifo ( Koheui ) 
de ,rıafa11<·1 §ahit tedariki ı'e 
i/fiJ'(t ya f<İ.ı..:a<ldi r11·;,.;;mleri-
tle11 •• 

Bu 3 alan dolan itlerin heıabı 
- -1 k aüne bırakarak aaıl goru ece • 

sahtak&rların çeyirdlkleri muaz-
zam dolaplara gelelim : 

• • Kazanc vergısı 
' 

ketmeden sahte-
karlar Türk me
buslara dil uzalı-

Bu suretle üç sene zarfında 
hükumete vermesi lazımgelen 
( 24,000 ) lirayı mütecaviz kazanç 
vergisini de vermemek sahtekar
lığını irtikap etmitUr. 

Diğer taraftan tkar~thaneye 
u'rıyan ( galata ) ıubeıi memur
larına. 

Mal sahipleri burada değil 
Tiryeııtededir! Kayaını düıürt
müş, sahteklrhk üstüne ıahte
karhk yapmıotır. 

(Yarın) gazetesinin fakirliiinl 
mahkemeye verdikleri iıtid'ada 
söyliyen alçak müfterilere ceva
bımız: 

-Evet (Yarın) fakirdir, fakat 
lrt kapetmez. İrtikabı iıpat ediline 
derhal ortada n çeklmeği alenen 
kabul eder. Sizin ve sizin ıihile
rin yiizüne bir defa daha tükür
meği de en büyük bLlir! 

Hapsaneden firar 
BJ•·'nci sahifeden devam 

efendi itidalini 
muhfar.za cc. ·rek firari Haydar& 
teslim olmasını ihta r etm iştir. 

Haydar , polis Asım efendinin 
i .. tarma ehemmıyet vermiyerek 
elini cebine sokmış sila h mı ·~ek
mek istemiştir. 

Polis Asım efendi esasen ihtt
yath durduğundan derhnl taban
casını çel<erek Haydarın üzerine 
ateı t:lmiıtir. 

Haydar ağır surette yaral8:.n
dığından aldığı yaranın t~irile 

ölmüıtür 
Kargaıalık esnasında haplı· 

haneden kaçan katil Ahmet firar 
etmittir. • 

Vaka polis müdüriyetine ha
ber verilmlı, bir müddei umumi 
muavinf ile polis ikinci ıübe mü
dür~ muavini Ata bey mahalll 
hadiseye giderek takibatı kanu
niyeye baılamıalardır. 

Dün akıam geç vakte k adar 
Müddei umumilikce ev sahibi 
Cenan hanımla Haydan derdeate 
memur poliı komiseri Lutfı ef. 

Okkası (100-140) kuruıa ka
dar çıkan ve bazı müıkiratın 
latlhaallnde kullanılan (Anaıon)un 
zer'ine Konya ıklimin gayet rnü
ıai t bu:unmaktadır. 

veril· k , ır ve i inci otunun ayni ıerait 
dahilinde temizlenmesi icabeder. 

( Dalaleti Ruhlyeye ) musap 
olduğu hakimler huzurunda söy
lenen Hikmet tabii kendi müc~r
ret kavlinde kalan ıu denaetki.
rane sözlerile kendi cibilliyetine 
yakııacak bir ruhi ve ahlaki düı

yarlar! 
Gayet rnevıuk bir menbadan 

digeı polıslerın ifadeleri ahnmııtır. 

Bazı a rnzi sahiplerinin müra
caata üzerine Tefenni kaymaka
mı Ali Rıza beyden istenilen iza
hat üzerine mezkür kaza ziraat 
oda11 reisi Nuri beyin anason ze
t'i hakkında verdikleri malumatı 
derceden reis beylere ıureli mah
auıada teıekkürü vaz.lfe addede
rlz. 

1 - Anason iki nevidir. [
rincisi susuz yetiıtirilen ve çeıme 
anasonu tabir edilen anasondur 
ki burada yetiımez. lkinclai bu 
rada yetitllrllen ıulu anaaondur. 
Rayici hali hazır dütkündür. 
kıyyesi 35· 50 kuruıtur. 

2 - Anason zer'iyat mevsimi 
Mart ayının iptidasından Niıanın 
on heıine kadardır. 

1 
8 - Burada anasonlar kami

en •ula.nar ve sulanabilen ara
:ly~ ekilir. Gübreli arazi bittabi 

a a iyi olur. Sulama menimi· 
ektldikt b h ' en ir afta ıonra birinci 
•yubaılar Ekil d l ' mez en evvel tar-
b~yı •ulamak doifu değtldir. 

rincı ıuy dik lab u ver ten sonra tarla 
ii otlanır. Tarlanın, ilk suyunun 

Bundan k sonra çlçe açıncıva ka-
dar k ~ 

k 
•e iz on gün fasıla ile beı ila 

se iz defa s 1 
. u anır. Çiçek açarken 

su verılmez Çi 
b . 'ki d f · çefi attıktan sonra 
ır ı e a evin au l" YU veri ır. 

4 - Beher d" ·· onume yani 1600 
arım murahbaına üç il" d- k a. ort ıy
ye tohum atılır. 

A 5 -- Tohumluk ihtiyacının ba
la~a goaterilen fiyat üzerinden 
mubayaası timdilik mümkünd" 

T l 
ur. 

6 a ep buyurulan malumat 
hali.ya dercedilmı1 olup mev 1 1 ' s m 
zer iyat hullıl etmiı olduğundan 
tohumluk ihtiyaçlarının temini 
matlup ise tecil buyurmaları 
llzımdır. 

ı\luhtarı yarah1 mış]:1 r 
Ilgının henüz intihap olunan 

Derben kariyesi muhta .. 
rı agır 

ıurette cerh edilmittir. 

Maznunlar hakkında takibat 
ve tahkikat yapılmakt .. d ... ır. 

Rüşvet teklifi 
Adana.da Alı oğlu Kerim is

mindeki yank~ılci umumhaneye 
girmekten kendisini men' eden 
poliı memuruna 105 kuruı rüıYet 
teklif etmesi üzerine merk11m 
hakkında zabıt varakıı tutularak 
ciheti adliyeye tevdi edilmiıtir. 

künlük daha göstermiıtir. 

J - Madam ki Suat Bey 

Yarın gazetesine de Para vere
ceğini ıöylemııtir. Onlara plan
lar meıhut cürümler kuran Hik

met Kohen ve mesleğinin ulviyt· 
tinden bihaber olduğunu gazete
lere beyanatile gösteren (avukat 
Sadi Rıza Bey ) neden bize de 
aynı zamanda cürmü meıhut 
yapmamıfltr ? 

Kendilerinin ellerini tutan mi 
vardı. 

2- Yalancı ıahit oldugu he

zyanlarile tahakkuk eden Hik
met Herman tirketinin iıletme 
müdürü ve umumi vekili imif ! 
mahkemede ıahlt ( ?! ) olarak 

efendisinin aleyhine ıöyleyecek 
degildi. Fakt (Yarın)a atmak lıte
dlgi çamuru ispat edemezıe 

(müfteri) gibi ceza11nı bulması 
lazım gelmezml? 

3 - Süat Bey büt<ln Türk 

gazelecılerıne para virecegini 
söyleyecek ıalahlyetl nereden 
bulmuıtur.? 

diğ·rnize göre büyük ( Her
öğren 1 

. ) Tiryestede vefat et-
manıpırer ) T" 

( Emil spirer urk 
tikten sonra 

1 mucibinçe Devlete 
ka,ıun arı 

ooo) lira kadar miras vergi-
(700, mek için bir çok dolap-
si verme 

i mit hatta ismi bizce ma-lar çev r ' , 
lum ve mazbut olan çok hami-

lli bir Türk mebusa da mura
ye at etmiıse de bu hamiyetli 

:eb'us tarafından reddedilmiı-
tir. 

(Kohen ve 
Bundan sonra l 

OO) liraya tenzi 
Emil) iti (1 50,0 ) li 

k artile (1 00,000 ra 
etti~mhe kk: vermek, ıartile diğer 
takıp a d ki -

b' itlerini yaptır ı a 
bir me usa d 

_ d b ide söy lerni§ler lr. 
rını ole -' er 

Bu müfteri adanılarm ismini 

d 'kl i eb'us da malumdur. ver ı er m f 
Ötekini berikini hasla men aat-

1 t etmeğe calııan adam-
lerine a e • 

T. ret odası defterlerinde 
ların ıca 

eleri mıkdarıda malum de· 
ıermaY 

jildir. 
Verdikleri mtraa veratıt mık-

tarı tabii hükumetçe m11.lum ve 
mazbuttur. llk istenen mıktarda 
muayyendir. Bunlar tetkik edil
meli ve netice hakkında kendile

rinden hesap aramal dır. 

Hapishaneden firar eden Hay
darm bir kaç ıaat zarfında izini 
bularak meyyiten elde edilece
finden dolayı polis takibatı tayanı 
taktir görülmüıtür. 

Dı~er firari katil Ahmette 
ıtddetle polis ikinci şube sivil 
memurları ve diğer polis mer· 
keı.leri tarafından tiddetle tak ip 
edilmektedir, 

Fa ;/ı il. 1w diıım·! 
Firar hadisesi hakkında Vali 

vekili Fazlı B. diyor kı: 
- Bu mesele hakkında henüz 

bana rapor gelmedili cihetle 
vak'anın sureti ceryanı 'Ye vazl· 
yeti hakkında haberdar delilim. 
Yalnı:ı firar hadisesini itlttim. 

Firarile rden birini yakalamak 
iıteye~ ve dur emri veren me-
murlerımıza bu adam itaat etme
diğinden memui'iarımız tarafın
dan atılan kurıunlardan blrlılyle 
bu adam ölmüıtür. 

- -

İtizar r ~ 
~ Münderecatımızın çoklu- Cj 

~ ğundan dolayı buıün " Kara j 
~ Kemal,, tefrika.mızı derce-

~ demedik. Özür dileriz. 
~~ 




