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• e c: Arif Oruç> Beyin mes'utiyeti altında hergün çıkar 

Jarsus mebusu Besim beyin refikası, çocukları ıand~ ! 
Almanya'da bir müddettenberi 
devam eden gürültüler! 
bankası müdürünün 

r 
Devlet 

, l Sadullah Bey gene Cumhuriyet 
gazetesine şaheserler hediye et -

Jurna!~.!_k yok. miş, neşriyatımızı gülünç bulmwş! istifası 
~>~1! Y""U ve dev/,et bankas-;-;;iitliirii /Jr. Şahtuı 
.tHtif ası .• Alınanya her _, ~borçlarmı ~tauılJa<·ak mı~ 

Son Ajanı haberleri. Alman 
cle~let bankası müdürü Dr. Şah
tm Jıtlf a ettljlnl bildirdiler. 

Alman mark meı' elesinden 
ıonra aittikçe büyük bir kuvvet 
halini alan Alman devlet bankası 
müdüril Dr. Şaht adeta devlet 
tetkili.tını bile tehdit edecek bir 

d~receye gelmfıtt. Çok k erre bu 
yuzden münakaıalar çıktı. Bu iı
~lfa dolayııile k11aca ıu malnmatı 
oğrenmek faideli olur zannında
yız. 

Almanyada naıyonalistlerden 
sonra devlet Bankası müdürü 

(Devamı 2 lncf sahifede) 

Koh en efendi mütarekede Türkler 
aleyhine bir cemiyetde kurmus ! 
Htısl4si lallldkatunız ilerkdiir*-··iı T .. ". l.edtırild ··ıı ·1,e • • .çe " <~kaı·ltlı:, !Jfllaıu·t §alut 

üe .,,;e ınu er~ ~ ~nıını ~~lue ~.'ıha~/,etı~aıneler tanzimi 
şgul şırketm:. ( a.~lrnr / u·arderuıi tiryesteye) 

kaçırdıgı 11ıeyda1ıa ç ılltyor ! 
Ttirklyede btlelt itler yapmak, l tirkettnln marif 

Tütün zürraının elınaekt tilHlnle- lu yazmııtık. etlerini uzun boy-
ri Jok habamıa aldıktan ıonra Bütün hileli l. 
Tlr,eateye se•kederek orada ya- zamanlardanb mi uamde atın uzun 
b tiltllnle ı k h er yaz ığımız Ko-

anca ri e anıtırdıktan en ve ıürekisının 1 1 
aonra,sabte mente tahadetname- fetleri dah d yen yen mari-
lıerile lhraceden-(Herman Spı ) H a mey ana çıkmaktadır. 

-;iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiii;;~~~r~e;r~ atta, bu gün içimizde Türk 
1 l P:raıı ve Türk ekmegile zen-

V • f {ı •k 1 n olan T- k k ı e nı e rı amız okütt i ur me leplerinde 
müta: ~muz (Kohen) efendinin, 

e e ıenelerinde d h 1 •'fW""~~~*~~· 

~Büyük ltarbc tıintikmi~ 
~ .~uk11lıJ14k uut'! ~ 
~~~~~;$·• 

(JllilUiyeı) aazeteıtnde (lla
tı{ A h1net) beyin blr eseri 
çıkıyor. 

(S · S) Bey b" e.1rnri11 
yanlış ve umunıi vesika
lara nıiistenit olmaclt,rjuu 
iddia ve tspal etl(11Qr. 

Bu ilmi ve dün-
yada cıkan mü-, 
im vesikalar 

müstenit ciddi 
seri (Dördüncü 

suretde Türk d- e ıet i 
ld 

... d - uımanllğı yapmıı 
o ugu a cunılet 
tımızdandır. müıtahbera-

Mütareke ıeneleri d l 
b ld 

n e ıtan-
u a düıman İfgalt k 

b - var en 
u gun hala Türk ' 

melerinden adalet . dilen ınab(Kke· 
h ) B en o-

en ezlrganın, Türklere b 
ç~k hakaret etmiı, gene Tü:k 
duımanlıAı ile learüf etml bt 
adam oldugu temin edilmek:edı: 

Hatta, ( Kohen ) o • f zaman 
irari (Arditl) ile birleımt 

(Türkler aleyhine) l f ve 
- ça ıımak 
uzere bir de (cemiyet) k 
lardır. urmuı-

lcabında aiyaıi sahalarda 
luzum gördüğü vakit tı"ca ~ ' 

1 l 
rı me-

se e erde milleti ark d 
h 1 

• asın an vuran 
i ekarların bu c:ı. - l h ' '4rum eri akkın-

da da ayrıca ve tiddetle k 
yapılması lazımdır. ta lbat 

Vatanperverli~ ile f l •• maru o an 

Dün, Ankaradan bir telefon 
haberi aldık: Bu baperde Seyri
ıef aln müdürünün bat vurduğu 
yerlerde kendini müdafaa sade-
dinde aleyhimize Jurnalcılık 
ettiği bildiriliyordu. 

SadullAh beyin, haber veri
len ıeyleri yapmaya tasaddi 
edeceğine zaten İhtimal verlle
bilirdl .Egasen bu devirde zerre 
kadar ehemmiyeti olmaması 

lazımgelen ıu teıebbüı, istihfaf 
ve hande ile karıılanmaıı ica
beden hedef ini ıaıırmıı bir 
hamle idi : Binaenaleyh, layık 
olduğu ıoretde de kaıılanmııtır · 

T aıaddide aııl teesaür duyu
lacak nokta baıkadır ,o daiCüm

huriyet idaresinin faziletine, ulvi 
yetine arkadan arkaya vurulma 
iltenen mühim darbedir. 

Eger Abdülhamit devrlade 
bulunsaydık ve Sadullah bey de, 
o zaman aciz ve bfeyll ı~en 
adamların yaptlkları bayaiılık
lara ömek ıc>ıtermek tateıeydi, 
kendisine yerden göge kadar 
kak verilmek lcabederdi. 

Fakat: Seyrtsefaln ınödGrG 
bantt deYlrde balundutanu f6J-
1ece teemmlll etmek zahmetine 
katlansaydı , belki düttüğü ac
zin ve meıkenetin manasını 

idrakedebilirdi. 
Gazinin, o ( vecizeleri, ve

cibeleri) ilelhür Türk vatandaım 
lstikbillnt fazilet meplesile aydır, 

eden çok biiyilk adamın yarat
ıiımedeni ve tnıanl ınkdap yol
larında jurnalcıhkların, adi ve 
kıymetsiz dedi koduların akis
leri itidilmez! o mutlaka boful
mağa, kııılmaia mahkumdur. 
Yazık ki Sadullah Beyin de,onu 
dinlemege tahammül ğösteren
lerinde benü:ı dünyadan bihaber 
oldukları teessürle görülüyor. 

Tekraredelim: Türk vatan
daıı elinden tutup yükıeltme
ge azmeden ( Gazi )ye inanmıı 
adamlar, vazifelerini, yaptıkla
rını, gittikleri yolu çok iyi 
bilirler. 

Eger Sadullah bey kendi 
idaresizliklerini yüzüne karı• 
ıöyletmemek azminde iıe, boı 
tahriklerden, fakleıiz dediko
dulardan çekinmeli, açık özlü 
hır Türkiye vatandaıı gibi ac-
zini itirafederek İfl bir Uyakat
liılne bırakrnalıdır. 

H er haled ıu hareketleri 
Jurnalcılıktnn, dedi koduculuk
tan daha çok hayırlı olabilirdi! 

ARİF ORUÇ 
~!JiilJlifi •> 

leye teve11ül etmo?sinf bekleyoruz. 

Asker firarileri işi 

sa/Jif emizde 
ip ediniz! 

ta• Poliı müdür(i Şerif bevln d 
J , osya-

lari tetkik etmeainl ve firari Ardl-
tlnin ıeriki cürmü olduğu kuvvetle 

Diğer taraftan Koben, Beıa 
we Emil Spirerin Tlryeıtede bu
lunan tütün imal thanelerlne (tr 
el) te'min etmek üzre askerligl 
1releu (Ermeni ve saire, gençleri 
Türkiyeden kaçırdıkları da ıddia 
edilmektedir. söylenen (Kohen)hahkında kanu

nun lcabettirdiğl ıeki~de muame· Devamı 2 ncl aahlfede 

K;;miir ma.ıwafi yiizdJJ /arka çıkan vapurların 
topluınedcn görüniişii 

Ankarada bulunan,ıeyrJıefatn 
ıılerindekl ihtisas ve tdareciltii 
ile meıhur (Sadullah) beyin dün
ki Cumhuriyet gazetesitıde gene 
bir beyanatları çıkmııtar. Sadul

lah bey: 
.. Yann gazeteıintn aleyhine 

olan neırlyatını ıülünç ve cevap
tan müsteğni bulurum!,, Diyordu. 
Evet bu derece ıayn ha11aı bir 
zatın neleri cevaba il.yık bu1acak
ları clhatten teemmüle mühtaç 
iıe de, beyanatlarının gene Cum
huriyette çıkması bunların hep
ıfnden daha gariptir. 

Çiinki bizden çok evvel Cum-
huriyet aıaiı yukarı (yaldızlı) 
idareye hücum etmlf ve fakat 
maruf olan mesleki itibarile ıebat 
göaterememittl. 

Bu defa Sadullah beyin (ıü
lünç ve cevaptan mOıtafnl) diye 
tavsif ettlll tenktdlerlnln bizden 
daha evvel 1ımdlkl müdafii olan 
refikimıze alt o1maıı lazımrele
ceğl ıüpheılz dir · 

Bununla beraber bugünlük 
Sadullah Beye hitaben ( ltne ) 
imzaıile açık mektup yazan bir 
okuyucumuzun ( ikinci ) mektu
bunu da dercetmekle ikllf a edi-
yoruz: 

llhılttereuı /Jeybn, 
Münekkitlerlnizf hiç bir za

man af edemlyecealm. Sizden 
ne istiyorlar ? 

Siz kt memleketin bugün hl11 
ettlfl tasarruf ihtiyacını idareye 
ilk geldiğiniz gündenberl l<endi
nize dusturu hareket etm!f bir 
zatıınız ! N.çrn icraatınızı birer 
birer sayarak muarazlarınızı iskat 
etmiyorsunuz? Bu hücum ve sil· 
kut ne vakte kadar devam ede
cek? 

Siz; bunca Jıaaalllnlze zaml
meten bir sabrı Eyyubaneye ma
lik olabiliralnfz? .. Fakat artık be
nim sabrım laflı. 

Affınıza mairuren rlzanızın 
inzimam etmesine bakmıyarak 

Siyasi_ Fransız karikatürl1: 

Parlemento azaları (btrbirfne). - Bu kôpekler de btrblrlerile 

boiuıuyorlar: fakat bizim g ibi ılyaıt ihtiraı için degll, ltlikten! ••• 



fahri vekaletinizi deruhte etmek
ten kendimi alamıyacak bir hale 
geldim ve ne derseniz diyiniz, 

sizi dilimin döndüğü, akhmm er
diği kadar müdafaa edeceğim : 

J - Siz ki Akdeniz vapuru

nu ırgadınm bozukluğuna, hamu
lesinin fazlalığına, Zonguldak li
manının vaziyetine,havamn muha 
lefetine bakmiyarak mahza lıtan
buldan fahit fiatla kömür teda
rik etmemek ve ihrakıyeslnl ucuz 
flatle havzai fahmiyeden aldırmak 
maksadile Zonguldağa uğratmıı 
ve idare kazazede olması ihtima
llnt bile göze alacak kadar feda -
kirhkta bulunmuı olduğunuz 

halde 11rf Zonguldak liman tir
ketinf n f hmali yüzünden gemiyi 
iıletme müdürünüzün himmellle 
ve kendisine bihakkın verdiği
niz hayırlı bir ikramiye mukabi
linde maruz kaldığı bir garkı mu
hakkatan kurtardınız ! Bunu ne
de nsöylemekten çekiniyoraunuz?l 

2 - Siz ki : Kazanlarının 

yeniliği, teknesinin metanetini 
kömür ıarfiyatınm azlığı, teıkt
litı dahiliyesinin uygunluiu iti
barile en iyi gemilerimizden biri 
olan ve cüzi bit masraf ile tami
ri mümkün veya yüksek bedel 
ile füruhtu muhakkak bulunan 
bu gemiyi parçalayıp hurda ola
rak müzayedeye çıkardınız Bunun 
sırf gemi kadrosunu tenkıs ve 
idareyi fazla masraftan vikaye 
ile beraber katmen füruht halin
de rekabete meydan bırakma

mak için yapıldığını neden mü
nekkitlerinizin yüzlerine bafırmı
yoraunuz ?! 

3 - Siz ki; Franıada tnıa 

ettlrmiı olduğunuz [ Heybell
Kalamıı] vapurlarını; kazanları 
akmakta olduğundan bahsec! en 
tesellüm hey' etinizin müteaddit 
raporlarına rağmen sadece (Ve
ritas) tan bir rapor alınarak 

tesellüm ve kabul ettiniz. Niçin 
{veritasm) (Loid)e faik ve tesel
lüm hey'eUnizinJ mukavele muci
bince aleliisul gönderilmit oldu
iunu muarızlarınıza bildirmiyor
sunuz? 

4 - Siz ki, Daha pek ya

kmda [ Moda-Burgaz-Kadıköy ] 
vapurlarından çıkarıp da cüz'i 
masraf ile tamir ve istimalleri 

mümkün iken - sökülmek kay
dile - hurda fiatma sattığınız 

kazanların borularını bilahare 
hurdacıdan satın alarak Büyük
ada vapuruna koyup adalar 

hattı seferlerini muntazaman 
kraya muvaffak oldunuz? Niçin 
bundan aleyhdarlarınızı haber
dar etmiyorsunuz?! 

5 - Siz ki, evvela tamirine 

karar verdiğiniz Ihsan vapurunu 
iki ıene Büyükdere kızağında 
tamir ve kazanlarını ihraç ile 
yerine Altay vapurunun yeni 
kazanını koyduktan ve iki sene
lik kızak ücreti le tamirata mu
kabil kırk, elli bin llra sarfet
tikten sonra. he r nedense baı
ladığınız tamirden sarfınazar 
ederek gemiyi Kınalıadaya is· 
kele yapıp ada sakinlerine bü
yük bir ıuhulet gösterdiniz bu 

hizmetiniz de meskiit geçmeie 
değer mi?! 

6 - Siz ki: küçGk, b6yGk 

bütün vapurlarınızı halkın istira
hatini temin için aeyrü seferden 

alakoyarak hepsini kazanlarının 
akmasına ve bu yfü .. den kömür J 

sarfiyatını attırarak yerli kömür-

Besim Bey 1 Rusya - Romanya ispanya' da __ ,~<·-

->~<·-- >P..:w.\<- 1 
Tar~ us mebttN un un kd m ilen Sovııet ll1tsyo Ronu111,1ıa 

//uruma mt llazlr
la111yor ~ 

l/clediyt! reisl(ijini ı e sulh 
hakiJnlikkrini kinNw kabul 

etnzedifjind(m köylerde 
ba,ij ll'l.'/Ol'f fl /' 

ailesi ,1ıandl ü~eriue 
Mersin, 1 O (Huıuai) 

Dün gece Tarsuıta eski Mer
sin meb'uau Besim Beyin evinde 
yangın çıkmııtır. Yangın da Be
sim Beyin refika sile görümcesi 
iki çocuğu iki hizmetçisi çok fena I 
ve acıklı bir ıekilde yanmıılar· 

dır. 
Yalnız Besim Bey hariçte ol

duAu için kurtulmuıtur. Yangının 
nasıl çıktığı henüz anfaıılama

:nııtır. 

Adliye yangın 
vaz'iyet etmiıtir. 

tahkıkatmı 

Dainler 
Jf 11t l 1t A !J 

vekilleri 
ınaliye m~kili ile tenuısa 

ba§ladt!ar! 

Ankara, 1 O (A.A) 
Düyunu umumJye mecli af reis-

leri M. Delozyer ile M. Vay tbugün 
ıaftt 17de Maliye Vekili Saraç 
oğlu Şükrü Beyi ı-lyaret ederek 
uzun müddet görüımüılerdlr. 

Noterlik kanunu 
Ankara 1 O (A.A.) 

Büy6k Millet Meclisinin bu
günkü içtimaında noferlik kanu
nunun üçüncü maddesinin tadili 
hakkındaki kanunun iKincl mü
zakeresi yapılarak kabul edilmiı
tir. Meclis perıembe günü tep la 
nacaktır. 

f fll,IJVflJl Sl'l'f/İlel'i 
Ankara, 10 (A. A.) 

Y arıı ıslah encümeni tarafın
dan bu ıene de on iki mahalde 
havan seraileri açılacaktır. Ser
giler temmuzda baıhyacak birin
ci teırinde bitecektir. Mayısta 

haılıyacak olan at yarıılarına ait 
programlar da hazırlanmııtır. 

lerimizin sürümünü tezyide mu
vaffak oldunuz. 

Bu icraatınız da mi 
yad edilmeğe değmez?! 

7 - Siz k i: bütiln 

sitayf§le 

bu hide-

matı bergüzidenize mukabil size 
verilen iki bin liradan ayrı küçük 
bir ikramiyeye kanaat ve bilhassa 
idareyi ihya hususunda meıbuk 
olan hizmetlerine mııkabil rüfa
kayı mesainizin de muhtelif lkre
rniyeler ile tesirine delatet ede
rek büyük bir fazilc.t ve kadirti
nashk göstermiıken hala memur
larınızın maa§ alamadıklarından 

hararetle bahsede n münekkitle
rinizi neden bu icraatınızla iıkat 
etmiyorsunuz? ne diyeyim? ıizi 
müdafaa için söylenecek o kadar 
ıöz var ki bunların biri bile mu
arızlarmızı ikna ve iakata kafidir. 
Halbuki siz susuyorsunuz, onlar 
söyliyorlar. Şu naçiz müdaafana
men matlup tesiri haııl ederse 
icraatı ıaibenize karıı bir ferdi 
vatan ııfatile deyni ıükranımı 

ifa ettiğime kani olarak müte
selli olacağım baki ıabrü meta
netinizin müzdat olmasını temen
ni eder ve kıymettar vücudunuz
dan idarenin 'hır an hile mahrum 
olmamasını dilerim efendim. 

İfint) 

Berliner Tageblatın Bükreıten 
aldığı bir telgrafa nazaran Ruı
yada vuku bulan hadiseler ve 
Beıarablyadakı hadlıeler hakkın-
da deveran eden ıayialar büyiik 
bir panikt mucip olmuıtur. Ro
manyada " Adeverul " gazetesi 
resmt bir talimata istinaden haber 

veriyorki : dahili müıkilat arttıkça 
Sovyet hükumeti tarafından Ro
manyaya karıı bir taarruz vuku 
bulacagmı büyük devletler Ro-

manyaya bildirmıı lerdir. Sovyet 

hükümetinfn Franıa, İnğiltire ile 
olan münasebatı inkıtaa. uğrarsa 
bu taarruz daha çabuk nıku 
bulacaktır· Dost devletlerden bl
rJafnin ateıe milterinin bildirdi
ğine göre Sovyet hükümett 

Mndrit. 10 (A.) 

Terre-Laguna dan alman bir 
habere göre belediye reislikleri
ne, katlpliklerlne ve ıulh hakim-

liklerine tayin edilen kimseler bu 
vazifeleri kabul etmek isteme
diklerinden köylerde münadiler 

çıkarıla.ıak ahalinin bu vazfeile
re namzet göıtermelerinl ilan e
dilmiıUr. 

••••4••················································· 
muhtemel hücuma hazırlanmak 
makıadfle Ukrııynda hava filo
sunu takviye ederek mütemerkiz 
bir bale getirmektedir. 

Romany hükumeti buna mu

kabil lAzımt tedbirleri ittihaz et
miıttr. 

. . .... _._... - __ ._.._ ....... ,_.._,.i.ı ........ ~ ...... - --· - ... 
.. ' .• : .. .,, ..... ~ .. ~- ....... ..,...~ ,« ... ,,...._.._ #' - • ••• ,. •"--..ı.-~~~ 

Almanya' da 
devam eden 

bir müddettenberi 
gürültüler! Devlet 

müdürünün istif ası bankası 
( Birinci ıahlf eden devam ) 

umumisi mösyö Şaht tarafmdan 
dv yung planı aleyhinde vuku 

bulan tiddetli tenkitler hükumeti 
derin bir endiıeye düıürdü. 

Zaten naıyonaliıtlere söz an
latmak imkan haricinde bulunu
yordu. Onlar vaziyetin nazikliği
ni bir türlü anlamak istemiyor
lardı. Mösyö Şahtan yung plana 
hakkında neırettfği muhtara ise 
onları büıbütün alevlendirdi. Hü
kumeti gayet müıktl bir hale 
koydu. 

Her ne de olsa Almanya hü
kumeti yung planını kabule mec
bur bulunduğuna kanaat peyda 
etmiıti. Zira pek iyi görüyor ki 
alacaklı hükümetler tarafından 
teklif olunan bu yung planı red
dedildiği takdirde Alman toprak
ları ecnebi istilasından kurt ulmı
yacaktır. Bu sebepten dolayı her 
türlü ağır fedakarlıklara katlan
mağa zaruri olarak karar vermiı· 

ti. 

Alman baı vekili müsyö Mül
ler geçenlerde rayhiıtah meclisin
de bu hususu mufaıaalan izah 
etti ve yung planının Alman mil
letine tahmil ettiği fedakarlıkları 
gösterdikten sonra her ne de olsa 
hükümetin bütün bu fedakarlık
lara rağmen mahza memleketin 
selameti için alacaklı hükumetler 
tarafından vukubulan teklife 
kartı ıerfüru etmeğe mecbur 

bulunduğunu beyan ederek mec
listen itimat reyi talep eyledi. 
Nasyonalistler bittabi Almanya 
baıvekilinfn sözlerinden memnun 
kalmadılar. Ve hükumetin lati
f adeaini istediler fa ede sesleri 
ekseriyet fırkasının tiddetll al
kıı lar içinde boğuldu ki bu husus 
hükumetin itimat reyi kazan
mıı olduğuna delalet eder· 

Zaten ahvali hazırada Alman
yada hakiki milliyetperverlik 
bnnu ittilzam eder. Baıka türlü 

harekete imkan olmasa gerekti. 
Bütün atır baıh Almanlarda 
bugün bu suretle düıünüyorlar. 

Her halde yung planının ister 
istemez kabul edilmeıi lazımgel
diğine kani bulunuyurlar. Müte
veffa almanya hariciye nazırı 
müıyö f terazman dahi bu suretle 
düsündüğünden dolayıdırki haya
tmın ıon dakikaıma kadar ala
caklı hükumetlerin mutalebatına 
daima mümkün mertebe mumaıat 
siyasetini takip ediyordu. Ve pek 
iyi aulmıı idiki vaziyeti hazıra 
almanyaya müsait dea-ildi. Bina
enaleyh her türlü fedakarlıklara 
katlanmak içap ederdi. Taki ah
v11.l almanya lehinde bir istikamet 
kesbetsin belkide ıtrezman vefat 
etmemiı olsaydı, 

Yung planı meselesinden do
layı almanyada bu kadar karııık
hk bu kadar gürültü husule 
gelm~zdi. 

Mamafi kendisi de kazrn haya
tında koyu naıyonalistleri kolay~ 
kolay yatııtıramayordu ve bel
kide onlrın tüğyanları kurbam 
oldu her nede olsa bu gün ıurası 
aııkardır ki ge rek alman naıyo

nalistleri patırdılarl gerek alman
ya bükümet bankaaı müdürü 
umumi müsyö Şahtın tenkitler 
Almanya hükumetini ahvalin 
tiddetle istilzam eyleiği mutavaa
tkar bir siyaseti takipten feraget 
ettiremzedf. efrat ise cok ıeyler 
aöyltyebiliyordu. 

Devlet bankası müdürü Dr. 
Şaht ise Alman borcları meıele
sini temaınile baıka rüyet zavi
yesinden yani iktisadi bir cep
heden mütalaa ediyordu. Dev
letle Şaht araıında açılan derin 
münakaıa!ardan sonra Dr. Şaht 
istifa etti. Bakalım yeni devlet 
bankası müdürü kim olacak ve 
noktai nazarınıidevletle telif ede
bilecekmi? 

Koh en Efendi 
Birinci sahifeden devaJll 

Şu haber teeyut ve tahakkuk 
k ti· ettiği takdirde, Herman ıir e 

nin bir ticari müesaeıe dğil, ade· 
ta bir (rezalethane) olduğuna 
höketmek zarureti hasıl oluyor. 

za· Bu adamların ayni 
manda devletin kuvayf unıuıııl· 
yesni haleldar edecek cüraınler 
ikiına kadar kendilerinde cür'et 
gören (Kohen) (Emil) ve ıilrekl• J 
ıı hakkında ne zaman resmi ub· 
kikJJ.ta girf ıileceğini gorecefiı ! 

Vezif eşinas 
defterdar 

Dün İstanbul Defterdarı Şefik 
B. Dünkü nüshamızda haber "/er 
mit olduğumuz ( kazanç vergttl 
ketmi) ve miras vergisi meı'ele•1 

hakkında derhal tahkikata bar 
lamıı, ve her devlet ve idari 
müdlrine yakııacak ciddi, vaıl· 
feıinaıane alakayi göıtermiıtit· 

lıte, Türk milletinin tateaıli 
memurlar böyle vazifesini btllr 
haaaas memurlardır. 

Şef Jk beye alenen teıekkiit 
ederken miras ve kazanç vergtıl 
mes' eleıine dair verdikleri izaha· 
tı aıağıya dercedlyoruı: : 

- Herman Spi rere aft mira• 
meselesi 927 senesinde tahaddil• 
etmiı ve aym sene zarfında intaÇ 
olunmuı bir meseledir. V eraıet 
vergisi o zaman tetkik edildikten 
ve ( hukumeti merkezi ye ile de 
muhabere olunduktan ) ıonra 
kanuni nlıbet dairesinde alaka• 
darlardan tahsil edilmfttf r. 

Bu meseleye alt elde edeme'" 
diğimiz vasatk mevcvt lıe ve 
alakadarlar bunları bize tbraS 
ederse bittabi bizde lazım geleO 
ıeyi yaparız. 

Kazanç vergisine gelince : 8&1 
f tin tahkik ve tetkik edllerelı 
neticesinin bana bildirilmesi lu" 
zumunu dün bu tı le mefgol ıubeY' 
bildirdim, 

Mesele nedir? 
Miras veraisi meselesi bak· 

kında elimize geçen maliimat ve 
vesikaları tabii bildireceğiz. 

Bizim dünkü nüshamızda sa· 
dece iıaret ettiğimiz mesele, (Ko· 
hen) (Emil) ve ıürekasının Türle 
mebusların haysiyet ve ıereflerile 
oyniyacak kadar küıtahhk göıte· 
rdiklerini söylemek idi. Hatı

( 100, 000) lira verdiklerini ve iti 
Ankarada gördüklerini tefahut 

makammda ıöylemek cür' etinde 
bulundukları halde (zatı pek ma· 

ruf ) olan muhterem millet veki• 
linin ismini vermeği bile hamiye" 
ten doğru bulmamııtık. 

Mamafih icabederıe ve reıoıeıt 
lüzum hasıl olursa o ( ismi ) de 

yazabiliriz. Ta ki: if tiract 
ve hilekar: adam-

• 
ların mahiyetlert 
iyice anlaıılmıı olıon! NetekliP 
defterdar bey de, meselenin (J\11'" 
kara) ile uzun boylu mubaber' 
den sonra yapıldığını söyliY0 ' 

birde müteveffa Hermanın 8'ıl1 
(Yolanda) meselesi vardır· su . 

kızın nasıl mahvedildlfi reııoıeP 
tahkik edilmeli ve hazneye dfife"' 

rek ( miras vergisi ) de ayrıc:Ja 
alınmalıdır. 

d ... Defterdar Şefik beye bir e 

let adamına yakııacak olan alak• 

ve hasasiyetfnden dolayı tekrar 

teıekkürü borç biliriz( 



11 Mart YARIN 
Sahife a 

\. Milli massüransın tesisine sebebi= 
Yet veren ahval ne gibi şeylerdir? 

Şehirlerde 

Gördüklerim 
- 1 -

. M em Le h e t h a~b e r lef i 
Dünkü nuıhadan devam 

Birinci ıınıf a dahil olan ve 
umumi tarifeye tabi bulunan ri
zikolar da üç kısma ayrılmııtır. 

1 - Betonarme, Fransız u
ıulü potrelll tonuzlu, eıki usul 
kemerli binalar ve muhteviyatı. 

2 - Ditarısı taı ve tuğla ile 
inıa edtlmtı içerisi ahıap adi ki.r
ıtr binalar ve içeriıindekiler 

3 . 
- Tahta ve emsali binalar. 

Bu k~ıımlara dahil sigortala
rın fiatlar 6 hitl 1 veya 15 metro mu-

dahllinde tahta bina olup ol· 
madığana ve etrafında ahıap bi
na varıa onlann adedine ve ta
m_amen yanıp yanmayacaklarına 
ıore konulmuıtur. 

Birinci kııma ait fiatlar 
harbi umum·d .b ı en llı aren müta-
rekenin 1 1 _ on arına kadar tedricen 
yu~ıelmiı ve 1926 dan beri de ya
vaı yavaı azalmııtır. 

Yukarda beyan olunduiu üzre 
ahali ile doğrudan doiruya te
maıı olan ve mühim miktarda 
Prim vermiyen bu kııım sigorta
lar mütarekeden ıonra bazı ıi
kiyetlere sebebiyet verdiğinden 
bunun önüne geçilmek daha doğ
rusu ıöz boyamak için fiatlar bir 
Parça azaltılmııtır. 

lkincl ıinıfa mensup sigorta
lar için alınan munzam ücretler-

T aymıa gazetesine cevaben Fran
ıızca akıamda intiıar eden 
beyanatile sigortacılar dairei 
merkeziyeıinde irat ettiği nu
tuktan anlaııldıfı üzers temsil 
eltili kumpanyalarla kendi men
faahnı dliıünen (Piyos)un itine 
bu fiatlar gelmediğinden ticaret 
veki.letile it bankasına müracaat 
ederek bu ffatlar tatbik edildiği 
takdirde milli reasüransin gerek 
bükOmete ve gerek bankaya 
vermeıinl taahut ettiği miktarın 
naıl mümkün olmıyacağını ve 
kumpanyaların buna itiraz ettik
lerini bildirip büyük einlaklerle 
vücude gettrilmlı olan tari
feyi tadil ettirmiı ve fiatlar 
balkın ödeyemeyecegi derecede 
yükıelmittir elyevm mevkii mer
iyette olan tarı·f ,,d k" b· . . \;; e ı ırıncı ve 
ikinci sınıflara ait fiatlar ı 929 
tarifesind ki f · 1 e ıat ara nazaran bir 
az ucuz isede evelce tarife tema
men tatbik edilmediğinden ahali 
fimdiki fiatların yarısı derecesinde 
b' f• ı ır ıat a mallarını sigorta edebi-
liyordu. Piyoıun yüzünden halkin 
cebinden çıkan para ile hazineye 
airecek olan parayı mukayese 
edersek hiç mertebesinde olduğu 
görülür. 

Sigorta kumpanyalarından biri 

Eskiıehir : 1 Mart - 930 

Eskltehir iıtila ve felaket gör
müı tarihi bir yurttur. 

Kahr olan Yunanlıların kanı 
bu memleketin topraklarına çek 
fena bir tekilde iılemiıtir. Bu 
mulevveı kanı meı'um telekkı 
eden Eıkiıehirliler topraktan 
f evkaladelıkler, beklemiyorlar • 
Geçen sene debıetli lzdiraplarla 
kıvranan Eıkiıeklr eger buıenede 
aynı ıekilde felakete oğrarıa açlık 
ve fecaat tam manasile baılar. 

·Bura da halk umumi bir neı,e
ıizlikten muzdariptır. 

halkı betbin ve neı' eıizhgından 
dolayı asla hatalı görmeyelim. 
Biz fukara bir milletiz. Paraa.tz 
yok halbu ki arzın üzerinde en: 
büyük ıultan paradır. 

Buna kat'iyen kanı olalim ki 
paraız bir millet hiç bir ıey olmaz 
ve olamaz!... ' · 

Napuleone ıormuılar: 
Harp ne ile olur!.. 
Verdiği üç kelimelik bir ce

vapta; 
"Para !. . Para !. . • Para !. . ,, 

ile diye bağırmıı ! • 
Şu halde büyük mücadeleler

de demekki; muzafferiyet para 
ile oluyor. 

Bir milletin tarzı hayati 
bir cidak!ir. Eğer bu muazzam 
cidalin saadet ve refahiyeti için 
Lir çarei muvaffakiyet arayorsak. 

• 
lzmirde de 

--·~-
1Jlall8ttl (iatla rt çok <lü* ii k 

ve ucuzdur 
Menemen havalisinde maal

esef alivre olarak arpayı yüz pa
raya satıyorlar. Pamuk 74, darı 
5, akdarı 8 kuruıtur. Fakat hiç 
birisinin de alıcısı yoktur. Buğ
day fiatlarına gelince l 1 - 14 bu
çuktur. Vasatisi 12 buçuk kuruı 
eder. Halbuki ekmek hali. yerin
de saymakta. ve halkın cebinden 
her okkada hala dört kuruı fazla 
para çıkmaktadır. 

Uncuların iddiasına nazaran 
kepek fiatlarının çok clütkün bu
lunması iyi una tesir " tmekte ve 
bu yüzden fiat dü~mc .. i nf" imkan 
görülmemektedir. Bu ı.' ' a p~kte 
yanlııa benzemiyor. Fıı. müha-
18.ğalıdır. Ne olursa olsu .. , ~p 
meydanda olduğu ve h ğci..:ıy fh;.
tı ekmek fiatına öterlenberi mi

yar bulunduğu için ekrı k narhı 
bugün fazla, hem pek fazla dır. 

Bir nevi ekmek m~selcsi iyi 
tatbik edilirıe fiatları on kuruıa 
düıürebilir. Hülasa bütün ıaıe 
mukadderatını elinde tutan İzmir 
belediyesi bugünlerde ekmek me· 
ıeleıile ciddi ve e ııt aıılı bir ıurette 
uğraımak mevkiinde bulunuyor. 
Ekmek fiatları behemehal düı
melidir •.. 

ila1:i isıninde birini Talar 

. le üçüncü ıınıf sigortaların ftat
lan birinci amıfa ait fiatlarla 
beraber yükıeldiii halde onlarla 
beraber tenezzül etmiyip bugü
ne kadar vaziyetini mubafaza
etmiıtir. Ticari ve sınai mües· 
ıeıelere ait olan bu sigortaların 

• tarafından 6 Kanunusani 1929 tari
hinde ve 928 numaralı posta mak
buzile Maliye vekaletine takdim 
~ılınmıı olan arizada bildirildiği 
uzere hükumet yalınız rekabetten 
istifade ederek bir takım fikirlere 

muzaharet etmemiı olsa idi yalınız l 
hükumete ait sigortalardan 350 
hin lira latif ade ederdi be.lkda 1 
mutazarrır olmazdı Ye Piyoaun 
nutkunda baha olan dedikodulara 
meydan verilmemekle beraber 
düımanımızı kendi elimizle besle-

. ücretleri mallara zam edildiği 
gibi bu itlerin ba11nda bulunan 
eıhastan birçoklarının ılaorta 
kumpanyalarile türlü türlü alaka-
11 olduiundan bittabi bunlar ta
rafından itiraz edilmemiı ve tlka
Jet edeceti anlatılanların fıe üc
retlerinden mühim miktarda ten
zilat yapılarak kenclJleri ıuıturul

Bu memleketi para memleke
ti yapmalıyız. 

Şunukemali samimiyetle itiraf 1 
edeyim ki Eıkiıehirde ıefaletfn \ 
yarattığı ve yaratmakta olduğu 
çirkin bir alem vardır. Aç ve iı
ılz bir insan benliğini hiç bir za
man cemiyetin hayrıaa, nef'ine 
haaredemez Ye etmeainede tm-

i~zel v111·1Jllt§ 

lzmirde Hüıeyinin kahveha
nesinde bir cinayet ika edilmiı
tir. Y enicevardarlı Çolak Naci ; 
kahvehaneye giden İzmirli Ömer 

· oğlu Tatar lzzet tarafından bıça
kla karınından cerhedilmit ve 
baraaklari meydana çıkmııtır. 

IDütUlr. 

memiı ve paramızı harice gönder
memiı olurduk. 

klnı içtimai yoktur. 
Aç: daima açlığın acı elem· 

leri altında kıvranırsa ölmek ve 
öldürmek ister. Açlık; karııaın
da tantana ve depdebe görilrıe 
ıaıkınlaıır çılgınlaıır. 

* 

• 
iz mirde 

-'*"'~-
J.<J2.9 .1wne.()İ :,ar/llulaki 

ilt ra<·u t ne kadm· t 
İzmir limanının 1929 senesi 

ihracatına 1929 senesi birinci altı 
ayı zarfında limllnımızdan ecnebi 

meml~ketlere 287 40000 lira, ikin· 
el altı ayı zarfında 52 ,11 0,000 
lira ki cem'an 80 ,850,000 liralık 
mahıul ihraç olunmuetur. 

1928 ıenesi birinci altı ayında 
21, 110,000, ikinci altı ayı zarfın

da 45,300,000 ki, cem'an 75.410-

000, lira kıymetinde emti, ıhraç 

edilmiıti. Bu istatistiklerden an· 

laııldığına göre 192 9 senesi umum 
ihracatında evvelki seneye nispet
le 6,5 milyon lira kadar bir faz
lalık, fakat yalnız 1929 nesi 
ikinci altı aylık ihracatında 2 
Jllilyon lira kadar bir noksanlık 
n lt'VCUhUr 

Son s~.., ("nin ilk altı ayındaki, 
5,!) milyon t·ra fazlalık 1928 se
nesine ait rekolte stoklarının 

mezkur ayla~da ihraç edilm .. sin
den münbeiıtir. 1929 senesi ikin-

ci altı ayı ihracatına ait 2 milyon 
lira noksanlık iıe mezkur sene 
zarfındaki ahvali havaiye hesa
biyle bazı mahsul istihsalatının az
lığından ileri gelmittir. 

Her iki senenin rekolte mev
simlerinde, yani ikinci altı ayları 
z"rfındaki ihracat mukayesesi ıu 
neticeyi vermittir. 

1929 İkinci altı ayı zarfında 
Almanya 14,1 Amerika 7,4 Bel· 
çika 1,2 Fransa 3, G Hollanda 3,2 

)ngiltere 8, İtalya 9 , 3 di~er mem
leketler 5,3 milyon lira . 

1928 ikinci altı ayı zarfında 
Almanya S,S Amerika 17, Belçi

ka 1,2 Fransa 3,2 Hollanda 2 , 1 

lngiltere 8 , ltalya 7 ,8, diğer mem
leketler 6,2 milyon lira. Bu yüzden bir çok yerli ıirket· 

ler kapanma .. ve bir çok Türk 
açıkta kalmııtır. Bu ıurelle gerek itlrazata 

naeydan ••nnemek ve gerek- bazı 1 ( Devamı var ) 
Bir az evvel Porsuk çayı kenarın-
dcl geziyordum gözl~rini ıuyun 
korkunç derinliklerine doğru di
ken bir gence rastladım. 

Ağır yaralı oldufu halde Me
mleket kaıtaneılne kaldırlmıı 
olan Çalak Naci'ye ameliyat ya
pılmıt ve baaaklarının yedi yerin
den delindiği anlaıılmııtır. Çolak 
Naci ameli yatan sonra vefat 

etmiıtir. l 
Vak' anın sebebi ahlakıizlıktır ,1 

Yukarıdaki rakkamlara naza
ran 1929 senesi ikinci altı ayında 
evvelki senenin aynı aylarına nis
betle Almanya'ya G Hollanda'ya kumpanyaların tılerlnl kendilerine :::;;;::::;:::==:;.ı::=::::;::;::==-

Vilayetlerin celp etmek için yaptıkları tenzl
llttan memleket ve hnk<kntet 
hayli miktarda btlf ade etmiıae de 
ıu halden latif adeıl azalan bazı 
kumpanyalarla mensupları meı' e
leyl baıka ıeklle bürüyerek 
flatları teıblt ve tarifeye riayeti 
temin için si gortalarİ inhisar altı
na aldırmağa çalıımıılar ve mu
vaffak ta olmuılardır. 

Geçenlerde neırettiğlmiz ılgor
lacalar dairei merkeziyeainin 25 

Haziran 1928 tarihli zaptından 
anlaıılacafı 6zere tarife ve tali
matnameyi tanzim için müderriı 
Zühtü, Muammer, Raııt, Hüsnü, 
Hamit, Muhittin, Muhain Naim 
Salt Rlza, Nüaret, Alt Rıza, Bey: 
lerle Piostan mürekkep bir kom· 
layon tetkll olunmuıtur. 

Bu hey'et birlnci 11nıf ılaorta
lar lçin bet ıınıf \\zerine bir fiat 
liıtest ikinci ıınıfa ait tıcreti mun-

Z..mlara mahıuı bir cetvel ve 
bir de talimatname tanzim etmiı
lerıe de yerli sigorta tirketlerl 
hlCidiranının hazır bulunduğu 
~ir ınecltıte Pioı ve küıtahça bu 
lıtedeki fiatlara kemali asabiyetle 

itiraz etmtıur. 

dl 
Sigorta kumpanyalarınin tim-

ye kada . '" r Yaptıkları tenzılillar 
nazarı dihk 
tetkik ate abnarak birçok 
edil ata mOıtenlden tanzım 
h 

1
.:01' o\an bu liıtedeki fiatlar 

a ve hük6melin menfaatine 
pek nauvafık ldtaede (Plyoa) un 

}
r • ~ 
enı .~ene bütı·eleı·i <l ı ·ı· ~ . ~ '.fıııı ıye 

ı ckaletme geldi 1 
. Ankara, 10 (Hususi) 

V ılayetlerin bütçeleri d h·1· 
v k•l a ı ıye 

e a etine gelmittir. 
Vili.yetler mecliıl umum~ı · . 1 ı erl-

nın va~ıyet erin ide bildirmiılerdir. 

ilk temas 
-)~<-

Düyunu unutmiye nıünıes.~il
leril~ tlün yapıldı 

Ankara, 10 (Huıuıi) 
Daylnler vekilleri bu gün ma

liye veklUni ve baıvekili zi yaret 
edip uzun uzadıya düyunu umu-
miye mea' eleıi üzerinde k 
tular. onuı-

Bu müzakereler evvelce de 
bildirdiilm veçhile k b _ ço üyuk 
ehemmiyeti haizdir H-k· .. k • u umet 
muza erat neticesinde iyi bir n ... -

~~~ elde edeceiini zannetmekt;-

Yen i tayinle,. 
AnKara, 1 O (Huıusi) 

Simav kaymakamlığına sabık 
Derik kaymakamı Cemil Demirel 
kaymakamlığına sabık Mazkirt 
kaymakamı Fahri, Orhan Gazi 
kaymakamlığına Şatak kayma-

1 kamı Emin Beylerin nakil ve ta· 
yinlerl tenılp edilmtıtlr. 

J • 

Hayatından bıktıfı ve usan
dığı yüzünden okunan bu zaif 
bünyeli genç, 

- Efendi; bana bir ıey ıor
mayınız. 

. Yolunuza devam ediniz reca-
ederim!?. 

Bu cümleler sanki felce oğra-
mıı bir insanın agzından çıkıyor

du .. 
Gözleri yatlı olan bu felaket-

dide iıaız; ıehirden ozak yer
de ıuyun kenarında ne yapmak 

iıteyordu? 
Bekleyordum. · · 
Hala durduğumu gören bu 

adam gayri ihtiyari ve fena bir 

çehre ile: 
• Toklar açların halinden an-

layamazlar! 
Artık ben fzdirabın avladı 

oldum. 
İntihar edecegimt. İntihar!..,, 
Bu cevap beni ıaıkın 

bir bale soktu bir çok· gençler it 
bu\amiyor. Ve açlıgın eıiridir · 
bunun ıebebleri nedir?. 

Bu ylgirmi senelik mevcudi
yet{er henuz ıehahet devresinin 
lezzet ve kıymetini idrak etme
den neden hayata kahr ediyor-

lar!. 1 
lıte bu.-aaını anlayamıyorum .. 
O oza vallı genç derinlikler 

de hali. derinliklerde bir deva 

aramakta idil 
Şemsettin Ertairul 

çolak Naciyi yaraladıktan ıonra 
kahvehaneden firar etmlf olan 
tatar izzet erteıi gün yakalanmır 
tar. Cinayette alAkaıı bulunma
dığını, kahvehanede aralarında 
münakaıa ettiklerini ve sonra 
çekilip gittiğini ıöylemiı. Kendi 
bı ağı ile yara1anmif olması ih-

ç - - t·· F k t timalini ileri ıurmuı ur. a a 
ıahitler katilin Tatar lzzet oldu
ğunu söylemektedirler, Tahkikata 

devam edilmektedir • ' 

Jflaari/' vekili bugün 
An/.'ataya !Jİ<liyor 

Maarif vekili Cemal Hüsnü 
B. dün de maarif itlerini tetkik 

eylemiıtir. 
Cemal Hüsnü B. buıiln An-

karaya gidecektir. 

Cinayet 

K 
'da kadın yüzünden on ya 

f ı bir cinayet olmue, jandar-
ec d j' 

bit mektebin e ıta ıyer 
ma za 
müllzimi evvel Mehmet Tevfik 

d . arkadaıı mülazim Mehmet 
eıen ı, _ 
Ali efendiyi meçle vurn1uı, oldür-

- t• Katil derd-::st edilmiı 
muı !Jr. 
hakkında kanuni takıh lt baı· 

lı\Dmııtır · ........ -..... ····-··-··············· ..... . 
JJele<li!le biil<'e mı "a,,,,,.,a 

1, İtalya'ya 1.5 milyon lira fazla, 
Amerika ya ise takriben ı O mil
yon lira noksan ihracatta bulu· 
nulmuıtur. 

Alru·ak yii:. iindrn i~wirclc 
bil· çinyeneyi ı·m·mw;la l' 

lzmir Eırefpatada, Beıtepeler
de çenesinin altından büyük bir 
tabanca kurıunuyle vurulmuş bir 
ceıet bulunmuı ve derhal polise 
haber verilmitlir. Cese.di gören 
polis derhal civarı dikkatle aramıı 
ve eplyce uzak bir mesf\fede eski 
sistem, tek gıra kurşunu ataı bir 
tabanca bulunmuıtur. 

Polis maktulün kıpti Ramazan 
ilminde bir tütün amelesi oldu
ğunu tesbit etmie ve iti taharri 
dairesine vermitlir. 

Taharri dairesi nihayet kalay
cı Ali leminde birisini tevk if etmi~ 
ve eline kat'i deliller geçirmi,Ur. 
Yapılan tahkikatın S[ nhatı 
ıudur: 

Maktul Ramazan, tütün ame
lesi olmadan evvel Bayram yerin
de bir kahve tutarmıı. 

Cemiyeti belediy ~ütçe en

cümeni olan emanet muavini 
Hamit Beyin tıtirdkiyle bir içtima 
akdeylemiı ve emanet büdçesinde 

l yapılacak taıaruf at görüıulmüıtür. 

Kahveyi bir müddet ron ra 
kalaycı Ali isminde birisi , ama

zandan devren almıı. Bu ıatııtan 
Ramazanın Alide 25 lira alac~ ğı 

kalınıı. Ra nazan bir çok defa 
alacağını hiLeıniııe de .Ali al
dırmamıı. Ar&larında bu ıuretle 
huıumet baılamı~tır. 
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, ICZ:::::a:'.!D~~~--m:zıı:ı---c:::J:~=~:::ı::;::S&:3:~~· .. 
• B··yük y rı ı e 

gir ·kmi sokulduk mu? 
Ya;;a11 S. S. 

................... - 1 ,, 
Uclerin muti 

' 
Halim Paşa 

bendesi olan Sait 
Firavunlar tahtına 

oturmak . t. .d. ' ıs ıyor ı ı. 

llau( Alunel /Jeyf(ıntli11e 
"Mllliyet,, gazeteslde tefrika 

suretile yazdığınız "büyük harbe 
nasıl girdik?,, siyasi tefrikasının, 
bazı mübhem ve kafi derecede 
tafsil edilmeyen noktalarını, res
mi ve salahiyettar vesikalara 
i•tlnat ettirerek tafsil veteırih 

etmekliğime müsadenizl rJca ede
eegim: 

haddi zatinda bu eseri
niz (derin tetkik ve tetebbü
ler mahsuli olmayıp vukuati sathi 
surette hikayede olsa 1 yine siyasi 
tarihimizin bir noksanını telafi, 
bir notasını tenvir edeceginden 
faydelıdır. 

Ben de, tefrikanızı esas tuta
rak bir çok ve mühim noktaları 
b:aha ve bu vesile ile de hikaye
nizi ikmale çalııaca~ım : Bu hu
susta ne dereceye kadar muvaf
fak olaçağımı lı:estlremezsem de, 
atiye bir zemin, gelecek nesle bir 
sermaye temin edilmio bulunaca
ğı fÜpheslzdir. Bu, muazzam bir 
ittir. Şu kadar var ki, bu muaz· 

zam iti ben üzerime almaktan 
ziyade, bunu almıt ve oldukça da 
hükümlerini vermlı olan salahi
yettar zevata yaptıracağım. 

Buradaki mes'uliyetlm, bu ze
vatın tetkiklerini n~kil ve enzarı 
ammeye arzetmektlr. 

Hürmetlerimi takdim ile vaki 
olacak kusurlarımın affedilmesi-
0ni timdiden rica ederim. 

s.s 
lf * 
-1-

«Sadı·uızanu ga/l'l_, llarbiye 
11((.~trl JJHlfjfİ

0

f, /Jafli/iyı> llfl

Zll't miinkh·, /Jaf,,.i11e nazu·ı 
bihaber bir lı·abineni11 ,u;,.1 
başt)) 

* ( Sait Halim) Pava ıöyle
meğe baılıyor: 

- " Ben, Donanma "kara 
denize,, çıkmasın demiyormuy
dum?Sözüm dinlenseydi, bu va'ka 
olmazdı!,, Falan diyerek, (Enver) 
Paınya sersinit etmeğe baılıyor. * "Sadrazam, tekrar söyle-

Sabık meb'us 
-.o>~-

Rahnıi Bc!J halk /it·l-aRma 
telıTm' kabulunu istodi 
Sabık Trabzon meb'usu Eyüp

zade Rahmi B. tekrar halk 

fırkasına kabulu için halk fır
kaıına müracaat etmiştir. 

/Jcf'tel'(/arlıkta tcrf' i 
lmtihant 

28 Şubatta deftardarlık me
murları arasında bir terfi imtiha-

nı icra edilmtıtt. Bu imtihana 
girenlerin imtihan evrakları iki 

sınıfa ayrılmııtır. Evela küçük 
sınıfın evrak1 tetkik edilecek 

' sonra digerle.rinkinc bakılacaktır. 

Ziraat baukast intihabatı 
Ziraat bankası idare meclisi 

intihabatı bugün saat 11 de ya

pılacaktır. 

meğe baılıyor. Cereyanı ahvalden 
haberdar edilmiyerek sürüklendi
ğinden, tefrika çıkaramak için 
lJer ıeyi kabul etmlt ise de, ba
dema böyle yapmıyacağından, e
ğer arzu ederlerse harp taraftar
larının memleketin mukaddera
tını deruhte edebileceklerinden 
fakat kendisinin harbetmlyece
ğinden bahsediyor.,, 

* Yalnız : (Talat) paıa mer· 
hum hatıratında: "orada Enver 
paıayı çok sıkıtlırdım. Vukuun-( 
dan evvel (Kara deniz) vak'asın
dan haberdar olmadığını musir
ren söyledi, yemin etti!,, 

Diyor. 

* iC 
1ıte (Büyük Harbe nasıl gir-

dik 't tefrikaıından fU yukarda 
naklettiğimiz ile bunlara benzer 
fıkraları okuyan karHn, (Büyük 

Harbe) gfrmemfze o zamanki ri
calin amil olmadıfı ve bilnetice 
"Harbe ittirak,. mesuliyetlerin
den azade oldukları fikrini 
edineceğine ıüphe yoktur. 

TafsJllta glritmeden evvel,ev
vela sadrazam (Salt Halim) Paıa
nm vaz'iyetlnl ecnebi blr diplo
mattan dtnllyellm : 

" Üç zt kudret - Talat, En
ver ve Cemal - tarafından yük

seltilen ( Salt Halim ) Pataya 
mühim makamı ıahıi evsaf ve 

meziyetleri ifgal ettirmemlf, an
cak ( Sait (Halimin ) ıahılyetten 
mahrum olması idi ki, ( Osmanlı) 
imparatorluğunun en yük3ek ma

kamını ona kazandırmıtlı. 

Katiyen izah etmek zahmeti
ne girmeden, ( Talat ) (Enver) ve 
( Cemal ) Paıalar, ( Sait Halim ) 
paıanın önüne ne koydularsa, o
kumadan kör körüne tasdik ve 
İmza etti. 

( Mehemmet Ali ) oğullarının 
kıdemlisi ve (Talat) (Enver) ve 
( Cemal 1 pataların muti bir hen
desi olan ( Sait Halim ) günün 
birinde arzularının yerine g tiri
leceği ve Firavunlar tahtına çı
karılıp oturtulacağını ümit edi-
yordu. (Devamı var) 

Köprü parası 
-~:<·-

Kalkq;or d(IJP. .~evi1111u)1eliln 
yeui.~i !'tkt!JOr 

Köprü müruriyesl kaldırılır 
kaldırılmaz köprü ile alakadar 

nakliye vasıtalarının ücretlerine 
zammedilecek tir. . 

Emanet iki köprüden elyevm 
750 bin lira varidat temin etme
ktedir. Bu yeni vekilde ancak 
500 bin lira toplanabileceği ci

hetle emanet 250 bin lira zarar 
etmektedir. 

Bu 250 bin lira açığın ne su
retle kapatılacağı tetkik olunma
ktadır. 

. 
Kadm!t11·l çfllı§li1'11uıy11rdu 

Kadınları çalııtırmayurdu bi
nasına Feyziatı lisesinin taıın
mau hesabiyle yurut, natamam 
olan kendi binasına nakledilmiı
tfr. 

Hem binanın ikmaline çalııı
lacak hem kadınlar çalııacaktır. 

YARIN 

ua lim t e ' İ 
->~-

JJir .ı.;e11e dürt aıırı 
nuillktinı oldtı 

• 

Gireson meb'uıu ve (Vakit) 
ııazetesi müdürü Hakkı Tarık 
beyi yanağından cerh~den maz
nun Bedi heyin muhakemesine 
dun, A4ırceıa mahkemesinde 
devam ve karar ittihaz edildi. 
Verilen karar: Keyfiyetin ficabı 
müzakere edildikten sonra, mu
allim Bedi heyin mezkür teıeb
büsu katil ke.stına mukarJn gö
rülmediği için Türk ceza kanunun 
156 ıncı maddesinin 2 inci fıkra
sına tevfikan bir sene hapsine 
Hakkı Tarık beyin Büyük Millet 
Meclisinde aza olması dolayısile 
keza, ceza kanununun 4:5 7 f ncl 
maddesinin 2 nci fıkrasına tev
fikande, mezkür cezanın üçte 
biri olan 4 ayın ilavesile hapsi
nin bir sene dör aya iblağına 
muhakeme masrafının, Bedi bey
den tahsiline,kabUi temyiz olmak 
üzre, vicahen ve nıüttefJkan ka
rar verilmi§tir. 

Vilaye~ meclisi 
-.s--,.,. ... _ 

l)ün Vali ınuavininin 
riyasetinde toplandı 
Unıumi Vilayet meclisi dün 

Vali vekili Fazlı beyin riyasetinde 
toplandı. 

Vilayetimiz dahilinde yapıla
cak yolların üç •enelibc programını 
ihzar için Nafia. VekAietlnden gelen 
tezkere nafia ve bütçe encümeleri-

ne ha vale edildt. İda.rel huıuıiyeler 
müıterek neırlyatı için bütçede 
bir fasıl açılması hakkındaki da
hfliyenin tezkeresi bütçe. encüme
nine gönderildi. 

Sanat mektebi bütçesine mu
avenet olarak maarif vekaletin
den gönderilen 5 bin liranın mek
tep bütçesinin muhtelif maddele
rine ilavesi teklifinin bütçe encü
menine irsali tensip olundu. 

Millet mektepleri dershane· 
leri için 929 bütçesine munzam 
tahsisat verflmeıtne )dair maarif 
müdürlüğünün tezkeresi okundu. 

Bu tezkerede vilayetimiz da
hilinde 950 dershane açıldığı, 

bunlara 45 bin talebenin devarn 
ettiği beyan edilmekte ve Y alıva

nın da Vilayetimize raptı üzerine 
mesarifin çoğaldığı beyan olun
makta ve 1 o bin Ura tahsisat 

istenilmektedir. Bu da bütçe ve 
masarif encümenlerine ha vale 
edildt. 1 

Bundan sonra Fazlı B.dedi ki: 

- Kanunen tçUnıa için mu
ayyen olan müddet Çarşamba 
günü bitiyor. Halbuki daha bütçe 

çıkarılmamıt;ır. }iniz olduğum 
selahiyete binaen meclisi l 5gün 

daha temdit ediyorum. Bu müd
del zarfında bütçenin lntacını 

rica ederim. 

Aza hu teınennlye ltUrak 
ederek fçUmaa nihayet verildi. ____ .,,, 

/Jarut inhisarollll .') :j() bin 
liralık ı•tJl'f/İsi 

Sabık barut inhisarı §lrketine 
defterdarhlcça 350 bin Ura vergi 
tarhedllmittir. Bu verginin cüz'i 
bir kısmı tahsil edilmi§tir. Mü
tebakisfnin tahsili için de iflas 

·· aat edllmlf ve masasına murac 
olbaptaki kanun mucibince ha· 
zinenin haiz rüçhan addedilerek 
hali iflasta bulunan alakadar
ların heıabindan bu verginin 
tefrik olunmaıı talep edtlmfıtir. 

Tevkıfaneden 
Karan llaydar iilü olarak 

/lala/la tutuldu 
Evvelki gece tevkıfaneden ka

çanlardan küçük Haydar Balatta 

ölü olarak yakalanmııtır. Bunlar
dan Ahmet bin Besim de Çatal
cada tutulmuıtur. Pirart dün ak
ıam geç vakit ıehrimfze getirJle
cekti. 

Hadise hakkında rapor tan
zim edilmit ve vali vekiline ve
rilmiftir. 

Katil Aloıw/le Catalcada 
,) 

ya laq11 ele vn·di 
T evklfhaneden firar eden ve 

katil mes' elesfnden mahkumiyeti 
olan Ahmet evelki gece Çatalcada 
yakalanmıttır. 

Ahmet kendisini derdeste ıe
len jandarmalar ile müsademe 

etmek f ıtemit ise de meydan 
verilmiyerek kıs kınak yakalan
mıttır. 

Ahmet tahtı mu haf azaya alı
narak tevkifhaneye teslinı edile
cektir. 

B" da pek arkadaşma 
diişkiiu oldu{jwlllan 

nditeesRiı· olmw~ 
' 

400 liralık 
J/ii cevlwro t uu ca ldtkla rnıı .. 

iddia etnıiş ! 
Limanımıza gelen Asya yapu· 

ru yolcularından Abide haOJlll 

içinde 400 liralık mücevheratı 
bulunan çantasının kamarotlarda' 

biri tarafından aıırıldıfını teldi• 
etmiı, zabıtaca tahkikata batlaO. 
mııtır. 

1Jlaişet darlt.qı bir kb;iyi rJahfl 
intihara .'W1Jket1i 

Unkapanında Hisaraltı so"a· 
~ında balıkhane memurlarındaO 

Hamdi Ef. zevcesi Behlf' 

hanım kocasile geçfnemedfğfnd,0 

surur ve göztaıı içerek intih•" 
teıebbila etmfıtf r. 

Sefalet lJibiinden kendi11İ 
biçakla !Jarnlnnuş 

Kaıımpaıada oturan Haul 

oğlu İhsan çekttfi ıef aletteO 

bıkarak kendi kendini biçakl• 

karnından yaralıyarak intih•' 

etmek istemfıtır. 

Jlada ın Vm:jine otonıobil çlJ"' 

ı1Hırak ,1ıarala 11uş 

Şoför Nurinln idaresi ndeld 
Kaıtmpaıada otora İsmail 1608 numaralı otomobil Takıtlll• 

bir arkadaıının vefat etmesinden de oturan madam Verjlne çarP"' 
müteessir olmut kendiıini biçakla 

mıt ağır surette yaralanmasın• 
ayağından yaralamııtır. sebep olmuıtur. 
Babası iUdi;,qüuden bir kız Mecruhun yarası ağır 0 Jdu-

kendine kıymak istedi ğundan hastaneye yatırılmııtır· 
Galatada helvacı sokağında Yangm flknuş etrafa .':İrll"" 

oturan 17 yaımda matmazel Don4 ,'ljet etmeden .ı.;öndiinltnıiiŞ 
babaaının vefat etmesinden mü-
teeasir olarak intihar kastilc ke- Dün saat 10,30da Beyoğluncl1 
rap içmtıUr.. Bakır sokağında sucu Alinin t6 

Mtmazelin hayatı tehlikeye . numaralı kulübesinden yangıO 
girdiğinden ( Sen Jorj) hastane- çıkmıt etrafa sirayet etmede" 
sine yatırılmıttır. söndürülmüıtür. 

,.....,_~----.... ....... -=-~-~--.;.....;.---~ -. 
Yunanlılar, Alber Tornayı, kıral 
vagonlar.ı ile seyyahat eltiriyorlar ! 
·Yunan g«tzeteieri yazıyor: Geçen sene, hütüo 
dünyayı doJnşan ~I . ·ron1a , bu sene de, 

Balkanlarda turneye çıknuştır . 
Beynelmilel mesai bürosu j 

müdiri umumisi meıhur Fransız 
sosyalistlerinden M. Alber To-· 
ma, on bet yirmi günden beri 
Balkanlarda dolaımakta idi. 4 
Mart sabahı Yogoslavyadan Yu
nan toprağına geçen M. Toma, 
Selanikte tevekkuf etmeksizin, 

doğruca Atinaya gitmittir. Res
men ziyarete geldiği memle· 
ketlerde, kıralların rükubuna 
mahaus vagonlarJa seyyahat 

ettirilen maruf mi safire yunan 
hükumeti de, reisicumhurun va
gonunu tahsis etmitlir. Harbi 
umumiyi müteakıp, Almaıı maliye 
ve iktısadiyatının mürakıbı olan 
Amerikalı Parher ile Cem'iyeti 
Akvam katibi umumisi İngiliz 
Crammon gibi, beynelmilel çok 
mühim vazifelerde pek nazik itler 
gören üç dört büyük adamdan 
biri olan bu zat, iki üç seneden 
heri, hemen bütün dünyayı dolat 
nıakta idi. Cem'tyetf Akvamın, 
amele hayatına ve mefai ıeraitine 
müteallik kabul ettiği ve bütün 
Aza devletlerin 'tasdik ettikleri 
nlzamatın tarzı tatbikını ve elde 
edf len netayici görmek üzre geçen 
sene Avusturalya, Çın, Hlndiıtan 
ve Jabonyayı dolaıtıktan sonra 
Cenubi Amerika memleketlerine 
geçen mesai bürosu müdürü, bu 

sene de, balkanlarda bir turneY' 
çıkmıttır. Çok iyi bir hatip, Fran
sada meb'usluk ve nazırlık etııılf 
kıymetli bir devlek rücülü olaO 
hu zat, her ıeyden evvel büyiilı 
bir içtimaiyat alimidir. lktısad• 
içtl .naiye müteallik, müteaddit, 
kiymettar eserler sahibidir. 
~--~--.-.....ı~9~·=;;-m;;;aı--~--

S er m ay esi 2,5 M· 
- >5-o>(<-

/Jevleı ba 11 kast ka 111111 tı 
nwcli~te 

Ankara, 1 O (Husuıl) 
Devlet bankasının sermaye•1 

iki buçuk milyon lnglltz lirası O

lacaktı. Bu sermayeyi meb'uılşt 
çok az görmektedir. d• 

· Evvelce de bJldirdlffm veçb 
bankanın kanunu müzakere edi
lirken tiddetli münakaıalar u·· 
ti zar edilmektedir. 

Son günlerde sık .'Uk rıkaıı 
11a11gı11lar 
_ but 

Son gunlerde ıık ıık :ıu ., 
eden yangınların neden çıktıl' 

h k .. 
ve ne suretle teve11ü ettilf a 

ıa .. 
kında emanet müf ettlılerl tar 

hl .. 
fıadan icra edilen tetkikat 

pol' tam bulmuı ve bubapta bir ra 
hazırlanmııtır. 
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15 maden amelesi 36 saz t bir 
maden kuyusunda nasıl kaldı 

Arkaclaşlaruun -16 saat 111 iltc1~~li çalışmadan sonra 
aç.tlau <klikten çtkmca, keudileriniu ::e11re!crite, 

!•ocukl<ll·tla kttcakla~tslru·t hazin ulm ll§. 

Tiftik piyasası 1 Almanya' da 
i Yeıı i /)erle~ f,';;;;.~ s 1111 iidıi rü 

kim olaca/, 

Konsorsiyom! 

' . . 
Geçen 1930 Şubatın on dör- ile irtibatı temine muvaffak 

dGncii ı\inü ( Sentettyen ) kömür olmuılardır. · 
madenlerinde derin bir maden Tahlisiye anıelesi kazazede ar-
tünelinde çalııan on altı maden kadaılarını kurtarmak için ma-
ameleıi mahuf bir vaziyyette denin dııarıaında çalııırken; ka-
kalnuılardı. ranlık ve korkunç maden tüneli-

Bu gibi müthlı kazalara maden nln içinde tehlikede kalan 15 
anıeleıt daimi surette maruz kalı- amele sabrü sükunetle vakitleri-
yorlardı. Gene maalesef bu kaza nl geçirmiılerdir · 
zuhura gelmı1u. Ölüm tehlikesine maruz ka-

Laktn bu sefer hiç biri ölme- lan 1tu (15)zavallı mütevekkili.ne 
mlı fakat 130 metro derinlikte ve soğuk kanlılıkla hareket 
korkunç bir tehlike içinde blunı- etmlıtir · 

-·>~<·-

//u .ıwne luıntJi sebeplerden 
dol ayt b"lo·an içiıuledir 1 

Bu ııene Türkiye tiftik piya- l 
sası buhran geçirmiıtt. Türkiyenin 
yeğane tiftik mahreci İngiltere 
idi. Bu ıene mensucat sanayii 
umumi bir buhran geçiriyor; 
mallar ellerde stok halinde bek
liyor. 

Bunun için sanayiciler iptidai 
madde almıyorlar buhranın se
bebi lngtlterenin geniı mnıterisl 
olan Çinin sıkıntı içinde kalması-
dır. · 

Çünkü bu ıene Çlnde ı1t1ra 

kabiliyeti yarı yarıya azalnuıtır' 
ağır lnglllz kumaıları satılamıyor· 

Berlin, 1 O (A.A) 

Ticaret oda11 retli M.Schacht' 
ın yerine sabık baıvekil M. Lüt
her'in intihabını haıvekile tek

lif etmiıtir. -
Afgan sefiri 

-~4· 

Diin Paristen geldi 
Afgan hükumeti tarafından 1 

Türkiye sef arPttne Gulam Nebi 
han dün paristen ıehrlmlze gel
mlt ve Afgan kolonisi tarafın
dan karıılanmııtır. Bir iki güne 
kadar Ankara ya gidecektir. 

- >r-o-i(• -

Salt tıiiniinden itibaren fiıa
liyete başlıyor 

lı bankasında Nurullah Esat" 
Bey riyasetinde on iki banka di
rektörü toplanarak müzakereye 
devam etmiılerdir. Bankalardan 
bazıla rı konsorsiyoma dahil olmak 
için merkezi umumilerind.en son 
talimatı intizar ettiklerini beyan 
etmiılerdir. 

Bunun üzerine Nurullah Esat 
Bey konııorsiyoma dahli olacak 
bankaların ittlraklle salı aünün
den itibaren faaliyete geçmesini 
ve diler bankaların bilahare itti· 
rak eylemesini teklif etmlf ve bu 
teklif kabul edilmittir. 

Mllli bankalar yüzer bin ve 
diğer bankalar elliıer bin lngiliz 
lira11 sermaye ile konsoraiyoma 
dahli olacaklardır. 

Yorlardı. Maden amelesi . timdiye Hiç telaıa düımiyerek, va-
kadar yllzlerce binlerce aynı teh- kitlerini, tünelin diıarısında top-

Bundan baıka Çinde gümüı ta
tihsalatı da azalmııtır. Binlerce 
amele açıktadır, diler mensucat 
ihtlyacıda Japonyadan tedarik 
edllmiıtlr. 

12 Botsa. acentesine işte11 •••••••••••••••••••••••••••••: 
E. Emniyet çenberi :. 

el cektirildi ltkeler içinde can vererek bu gibi rakları delen arkadaılarma iıa-
kazalara kurban gitmlılerdi. itte ret vermek, türkü söylemek, ki.-
hayatlarını kazanmak için 15 jıt oynamakla geçirmiılerdir 
amele gene tehlikede kalmıılardır En nihayet sabahlıyin saat 
Amelenin düıtüğü maden tüneli t O u 20 geçe son bir kazma 
150 metro boyunda idi. darbesi madeni karanlık tünelini 

Asyada Japonya - lngiltere 
Jktısadl harbı bütün ıiddetile de

vam ediyor. Yapılacak it tacirle
rimizin yeni mallarına yeni mah
reçler bulmasıdır. Bunda devlet 

irıadına bilha11a harici ticaret 
burolarına ıtddetle tht yaç vardır. 

' .. : Memleketin YC\Vrularmı bil- : 
Teminat mektuplarının ınüd- İ glli, gürbüz yetlıtirmek, " Ya- 5 

detleri bittiği halde bunları tec- I: rın " emniyet çenberi altına : 
dit ettirmiyen on ikJ borsa acen- ı · almaktır. Çocuk haftasında 1 
tesine tıten el çektirilmiıtir. 1 Hlmayei Etfale yardım bu çen- : 

Bunlar araıında, Türk, Er- ı beri kuvvetlendirecektir. i 
Kazanın akabinde Fransız delmıı, hepsi birden kurtulduk-

nıaden mühendisi M. Piyer Şinel larmı meıeretle gönnüılerdir. 
amelenin kurtarılma11 için lazım 

1 Um acenteleri vardır. •••••••••••••••••••••••••••• 
men Te r -------... 1111~~----a1111111~x 

aelen tahlisiye alltı ve edevatını 
ihzar ederek tünellerde hafriyata 
baıla.mııtır. 

Bu aibt kazalarda kullanılan 
hava boruları hava vermeie mah
ıus tulumbalar, burgularla kaza 
mahalline getirilen amele f aall
yete geçmlttlr. 

Yaıamak ve çocuklarının, genç 
zevcelerinin hayatlarım kazan

mak için çalııan bu on beı na
muslu amele bu suretle ölümden 
kurtulmuılardır. 

Hayatlarını tehlikeler içinde 
kazanmak için bu on beı tıçi 
düt tükleri ölüm çukurundan göz 

yaıları dökerek ıevinçle çık

mıılar madenin kapıamda ken

dilerini bekltyen arkadaılarına 

zevcelerine, ıefkatli valdelerine 
çocuklarına ka vuımuılardır. 

Tahlisiye amellyabnı idare 
eden M. Piyer Şinel mahir ve 
tecrübeli olduğundan kazazedeleri 
bir an evvel kurtarmak için ma

denin pilanı üzerinde çizdiği bir 
kroki lle muvazi olarak iki taraf- ::,; .. ~~~~~~~~~~~~~~ 

tan topraıı kaxdırmağa baılamıı- Harp mühimmatı 
lır. 

Haf eri yat ilerlemiı beı alw 
•aat içinde kazazede amelenin 
kurtarılmaıı mümkün olabileceği 
ıannedllmlı ise de kazma ameliyatı 

gittikçe güçlükle ilerliyerek ma
ddeni ihata eden büyük bir kaya
ya tesadüf etmiıtlr. 

M6hendls M. PlyerŞlnel kar
flllna çıkan son tehlikeylde atla
tmak için derhal kayayı fenni 
uıullerle deldlnniı aynı zamanda 
bava borularlyle madenin içine 
hava vererek, kazazede amele
lerin yaıamalarlni temin et
mlıttr. 

Mühendis M. Piyer Şinel ile 
arkadaılarını kurtarmak için 

.,~(~ . . 
Alallarmca A /,·ı,am <·emıyett 

m w·a kabe edecek 
Cenene, 10 (A. A.) 

Akvam cemiyeti beynelmilel 
harp levazımı venınühimmat tica-t! 
retine ait mürakabe mukavelesini 
imza etmtı olan 34 devletin bu 
mukavelenin süratle tatbikı çare
lerini araıtırmak için bir içtima 
aktetmeıl hakkındaki İngiliz tek
lifini Cemiyet baıı olan devlet
lere göndermlıtir. 

,~e!" İtizar "~·~·, 
~ ~ 
~ Münderecatımızın çoklu- ~ 

- -••t!>fH•44-

Umunıi vilayet nıeclisi 
Umumi vilayet meclisi fırka 

grubu dünkü lçtlmaında ameli 
hayat mektepleri mes' eleslnl 
tetkik etmittlr. Bu mekteplerin 

gene idarei hususlyeye merbut 
olarak tpkaıı hey' eti hamlyeslnln 
yenid~n intihabı mektepteki sui 

istimalle allkadar olanların mah
kemeye te\·dilne karar vermittlr • 

• 
1 ,. Dikkat ~I 

lstanbulda (Yarın) gazetesi 
namına Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek baı
ka vesilelerle herkim herhangi 
bir müe11eye müracaat ederse, 
müracaatının katiyen nazarı 
itibara alınmamaıı lazımdır. 

Aynı zamanda heman İstan
bul (4243) e telefon edilme&i 
reca olunur. 

Çünkü bir takım adamların 
gazetemiz naınma öteye beriye 
müracaat ettikleri haber alın-

mııtır. 

Bu gibi müracaatlar idareye 
haber verilmezse idaremiz hiç 
bir mes'uliyet kabul etmiye-

çahıan amele 36 saat mütemadi
yen çalıııp topraiı ve mülhit 
kayayı delrniıler kazazede amele 

~ 
ğ':'_ndan dolayı bugün" Bektaıiltk~ 
Şnlik n tef rikanıızı derce- ~ 

t ~~~:~:.: .. ~!'~.-.d~e:~z~ ,~. -.. ~ ~ ~ 
~""""~ - - ·~ .;.AO~~"A:!•~~ ı "·'·----------ı• 

cektlr. 

Tefrika numarası: 32 

ı&z kırpmııtı . (Z) Beyle (E) Bey tekrar tahkik heyetinin çahıtığı 
derhal odadan dııarıya çıkmıı- odaya götürdüler, 

lardı. Pollı müdürünün ne için Elenl, kara Kemalin ne için 
töz kırptığım anlamıılardı tabii.. bu kadar inceden inceye aranıp 

Derhal müdüriyet önünde bek- tarandığını akıl erdirememiı alt-
llyen otomobile blnmiıler, ma- mlıtt: Kara Kemal Bey gibi nü-
danı (Elenı) nln ıöyle•ııı yeni fuzlu büyük ve tanıdığı pek çok 
lca d k bir adamı Poliıler bu kadar sıkı 

1 e 1 eve aittiler. Eleni ile di-
ler memurlar Poliı müdürü Ek- fıkı arasınlar . • • 
rem B ı lıte Elenl bu noktalara akıl ey n yanında kalmıılardı. 

Ekrem Bey: _ Pek glzel erdirememiı gibiydi. Yalvanr al-
nı da hl: 

a nıı bu gece burada miıaf lr B f d 1 
" d - Aman ey en i erim. Bun-
ILe iniz. Hizmetine 1-.1 bakıl 

ı• ıın • • ela bir keder var mı? Demek ls-
Ünrinı verdi. Madam Elenlyi temif, sormuıtu. 

- Haywr madam. Y almz so
racağımız ıeylere doğru cevap 
verecek olursan seni timdi evine 
Pangaltıya göndereceğiz! 

Cevabını verdi. 
Eleni: 
- Peki efendim ama lıte 

ben bildiğimi söyledim. Zaten 
efen dl bana kendi itleri için bir 
ıey ıöylemezdi. Ah efendim siz 
onun tabiatını bilmezsiniz efen
dim. O bir tuhaf tnıandır. 

- Sen bizim soracağımız 
ıeylere cevap ver •• 

- Sorunuz efendim. Bildl
ilm ıeyse söylerim. 

- Madam söyle bakalım, 
efendi akıamları ne zaman, yani 
saat kaçta eve gelirdi? 

- Her akıam erken efendim. 
- Peki, gelmediği olur muy-

du? 
- Olmazdı. Babasına giderse 

gelmezdi. 
-:Su da giizel, erken ıellp 

ne yapardı? 

• • • • 

8.nci BUYUK 
TAYYARE PiY AISOSU 

2. inci k( ş;ue bu gün <;t kili yor 

ikı aı nij e 

36, 00 lira 
COO 10.000 l..iralık ikran1iye AYRICA : 15, I • 

ve 10,000 Liralık bir n1iikafat. 

d d kazanan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 
Bu keti e e 

1888 de teslı edihniıUr 

Merker.i umumi. lstanlıul 
SL:~MA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRK i YE ŞUBELERİ 
Galata, l.tanbui, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

v 11· , tan Subclcri: Selanik, Atina, Kavala. 
1 unaı - ' .., 

H t
.. lu·· banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 

er ur ı~t 

k 
.. erinden heaabatı cariye, çek muame a ı. 

a çe uz 

-Nargll~çer~ gazete okurdu.! 

Yatardı. 
- Rakı içmez miydi? 

- Canı isterse·· 
- Dııarda gazinolara filan 

gidermiydi) 
- Eh .. Efendim. Hrlıtonun 

gayri namına.. ! 
_ Hangi Hrlstonun 
- Şanzelize dtyorla~ .•. 
- Orada içki içermiydı? 
-Btlmem ben .• Evde içerdi •• 

1 bu Hristoyu Eleni-
Meınur ar, 

d 
e ne münasebetle 

nin ner en v d l 
d 

mayıda unutma ı ar. 
tanı ığını sor 

Madam Eleni, Hristonun vak-

K al beyden çok iiltk 
tile em 

_ ldufunu anlattı. 
görmuı 0 

ı t bu kadln farkına varma
' e, 

dan açık göz memurların elierlne 
ikinci bir ip ucu daha vermtı 
oluyordu. Bakalım madam Eleni
nin bahsettiği bu (Hristo} Kemal 
beyin yakın adamlarından biri 
deillmlydt? 

(M) bey karuında oturan (R) 

beye bakmıı, Eleninln verdiği 
(Hristo) ilminden istifade edip 
edemiyeceklerini anlamak isle
mlıU. 

( R ) Bey , gözlerini kapatarak 
· :.vet istifade edebiliriz! - Demek 
btemiıtl. 

( S ) Bey, madam Elenlye 
ıordu: Bravo madam bildlklerintd 
doaru ıöyltyonunuz. Şimdi ılze 
bir ıey daha soracafım : Eve 
efendiyi ziyarete gelen kimıe olur· 

muydu ? Hayır efendim. Kardeıl 
h111mı gelirdi. Yabancı klmıeler 
gelmezdi. En ıevdiği arkadaıları 
filan ... Hayır ! 

- Peki madam ama bir ada
mın evine tanıdığı arkadaıları 

gelmez olur mu ? ha husus ılzln 

Efendi gibi arkadaı, ve tanıdığı 
çok olan tanınmıı bir adamın ar
kadaıları elbet evine gelirler. 

( Devamı var ) 
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: TİYATRO VE siNEMA : Fotografçı sAnIKZADE BiRADERLER 
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Darülheda vi .. 
Tepehaıı tiyatrosunda bu akşam 
saat 21,30 da yalnız muallim ve 
talebeye: 

GÖLGE,LE/lİ~' rA il/Si 
3 Perde 

1JladJJ1azel .luti 
1 perde 

Tercüme eden : Piraye Fuat 

* * ÜSKÜDAR HALE SINAMASINDA 
Bu akıam 

KAZAK AŞK/ 
Gelecek program 

Yeni bakireler 
lf * 

Kadıköyde Süreyya 
Sinema ve tiyatrosu 

Pazar gününden itibaren 
Se1n(( all~sler İf'iude 

~ .. 
Mümessilesf : Barbara Kent 

ZAYİ 

Üsküdar Sultanisini cı onuncu 
sın ıfından aldığım " 91 t" No. 21 
Ağuıstoı 337 tarihli tasdikname
mi zayi eyledim yenisini çıkar-

Gazetemizin amatör bir 
fotografçıya ihtiyacı vardır. 
Talip olanlar, hergün saat 2 

den 3 e kadar gazetemizde, 
tahrir müdürlüğüne müracaat 
etmelidirler. 1 
İstanbul Müddeiumumlli~tnden: 

Yankesicilikten maznun ve Ka
ıımpaıada Dere mahallesinde Bek
çi Niyazlnln nezdinde mukım 

iken ikametgahını terkederek 
bir semti meçhule glttill anla
§ılan Ahmet oğlu Zülküfe hak
kındaki muhakemenin 24-3-930 
tarihine tesadüf eden perıembe 
günü saat 10,30 da Üsküdar As
liye mahkemesi ceza hakimliğin- : 
de ruyet ed!lece~i. 

İstanbul dördüncü icra mü
dürlüğünden: 

Nevres namı diğer Nuri ibni 
Durmuo ağanın Hatice Feride 
hanımdan borç aldığı mebliğı 

malüme mukabil vefaen feraj 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LOK S POSTASI 

İNÖNÜ 
vapuru ~ a 1 a-ünü akıamı 
11 Mart ~ 1 ıirkecl rıhtı-

1 

ımından hareketle(Zonguldak,lne 
bolu,Samıun,Ordu, Ünye,Gire
sun, Trabzon ve Rize iskeleleri 
ne azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes'a
det hanı altında acentalığına 
müracaat. Telefon lıt. 2134 

·-

Yeikenci vapurları 
KARADENiz LÜKS ve 

SÜR'AT POSTASI 

VAT AN v<:puru 

eylediği Davutpaşa Hekim oğlu g ünü akşanıı fi da ( Sirkeci ) 
AU pa5a mahalJe ve sokağında rıhtımından hareketle doğru: 

J2 J\Jaı-t:Çar amb11 

103· l 03 ve 130 No. Berber gedt- (Zonguldak' lnebolu, Sam: ; 
ğindc münkalib intikali Sultan ı 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekre~ 
u es et e 2 SWi H 

Devlet Demir yolları 
umumi İdaresinden: 

Kayseri-Siva• hattının 457 + 000 - 603 + 000 kilometreleri 
arasındaki Karaözü, lhıanlı,Şarkııla, Bedirli ve Söiütlü iıtaıyoll~ 
kilometre 145 deki askeri maka!ta yapılacak olan mebani ve teti" 
sabite inıaatı 31. IIJ. 30 tarihine müsadif Pazarteıf günü saat 16 ' 
kadar münakasaya vaz'edilınittir. Talip olanların bu baptaki oıiill'· 
kaaa evrakını 50 lira mukabflinde Maliye ve muhasebe dalretiode" 
tedarik ederek tekliflerini mezkür tarihte ıaat on dört buçuğa k•dJf 
Umumi İdare münakasa komisyonuna tevdi etmeleri ilin olunur. 

(5) 

Emvali metruke 
. müdüriyetindef1: 
1 Satilık Mağaza Hissesi: 
1 Babı Caferide Hacı Mu'\l3fa mahallesinde Çoban çeımesi s~· 

ğında kain atik :.! cedit 4 numaralı fevkcıni odaları müttemil kbtl' 
mağazanın 48 hisse itibarile Ha:Lineye ait 31 hisse tam ve üç r.JJd 
hisse.;inin bedeli sekiz taksitte ödenmek üzre B9 70 lira bedeli oass· 
hamme n ile 15/;3jrrn o tarihine müsadif Cumartesi günü saat 14 dl 

tacağımdan eskisfnin hükmü 
yoktur. 24:1 Numaralı 

Mahmut val: fından sırf mülk bir sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
bab dükkan kırk heı gün müza- Sil'rn1ene, ''e: Rız.eye gidecel<lir. , .. 
yedeye vazolunmu~tur haddt la- Tafsilat için : Sirkecide 

m üzayedesi mukarrerdir. Taliplerin ıJ" 7 ,50 hesab:le teminat nıar 
buzlarile İstanbul Milli Emlak mftdüriyeti satııkomi&yonuna müre.çl· 
at eylemeleri. 

yikında görülmediğinden bir mah (Yelkenci ) hanında (Y elkcnci 
müddetle müzayedeye vıızolun- vapurları) acenteliğine müra-

Ali Saip 

İstanbul İkinci icra Memurlu
ğundan: 

Pangaltıda Süleyman Nazif 
ıokağında 7 5 numaralı hanede 
mukim iken elyevm ikametgahı 
meçhul bulunan ıoför Mustafa 
Remzi efendiye: 

mu~tur hududu cephesi Hekim ~. caat. Telefon: Is: (1515) 
oğlu Ali paıa caddesi sağ tarafı '-- , 
ıehremaneti namına istihlak edi-
len dükkan ana arkası Kadri ve r t & 1\ 
Ali efendilerJn bahçe divarı soJ Bar ın - Cide 1 
tarnfı kalaycı Osman oğlu verese· hl 
lerl dükkana mahdut yirmi arıın Ku e postası 
murabbaında salaı zemini çini H • ı A ı 
arpacı dükkanı olup luymeti mu- 1 a vapuru 
hammfnesl 100 liradır talip olan-

Martın on ikinci perıembe 
günü ak§amı Sirkeci rıhtımın

dan ha reketle Zonguldak, Bar

tın, kuluce Şire, Cide, Kuble 
İskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Baker ı irk etinin zlmmetinlzcle 
noter senedi ile 2233 liranın ma 
masarif tahsili zımnında tirketin 
talebi ile tarafınıza ilanen tehliA 
kılınan ödeme emrinin müddeti 
kanuniyesi geçtiği halde borcu 
ödemediğinizden Grand Garajda 
bulunup evıafı dosyesindeki za
bıt varakasında muharrer otomo
bil haczolunarak bu kerre ıatııı 

talep edilmif olması üzerine ta
rafınıza tt.biiği icabeden ihbar
name ikametgahınızın meçhuli
yetl dolaym ile ilanen tebliği ka
rarglr olduğundan 3 gün zarfında 
tesviyel deyn eylemenlz ilan 
olunur. 

lar kıymeti muhammfneslntn yüz
de on nisbeti~de pey akçelerinl 
alarak 419-5 712dosya nnmarasile 
ıaat on dörtten on altıya kadar 
12-4-930 tarihinde İstanbul dör
düncü icra Müdürlüğünde bizzat 
veya bilmüvekkil müracaat eyle
meleri ilan olunur. 

1 --- - -------- --

Ali Ekber 

Müracaat yeri: Sirkeci yeni 
han 1 numarrlı acente} e mü
racaat Tele fon Is: 3105 ................... ~ 

Tayyare biletleri ve kırtasiye 
Umum gazete hayli 
Çemberlitaı civarmda 

N. 2 dükkan 

Battal po'ita pulla nnı 
Zayi etmeyiniz iatın alıyorum 

Sultan hamanıanda kara mur-

( 
İST ANBUL ViLA YETİ DEFTERDARLIK İLANI l sal mağazaaı ittisalinde tütüncü 

-------••••---------mıııı .. __ , ve pulcu: OSMAN NERMiN 
Hekirn Başı ç:if tliği satılıyor ,:§ti6~6§§§6§ 

Muhammen kıymeti 53,000 Ura, Anadolu hisarından Çamlıcaya • 
Dudullu köyünden alemdağına giden saha içine tesadüf etmek ~ Veresıye • 
üzre 50oo·dönüm tarlaıı, 3000 dönüm ormanı. 17000 dönüm ça- Ç) tb 
lılığı 8 odayı ve ıair müıttmilatı havi bir çiftlik binası, mütead- ı ÇJ lzmir terzihanesinde son O) 

moda, ehven fiatlarla, ıon ~ dit ahırları vardır. Müzayedeye girmek fcin naklen ve ya banka ;t li iti ..,, 

~ derecede suhulet ıera e Mı 
mektubu ile 3975 liralık teminat vermek lazımdır. Bedelinin tamamı k t" l YJ 

i$J erkek ve kadın os um er qo 
peffn alınacaktır. S"' ıf muamelesi kapalı zarf uıulilc 17 mart930 ! ıerian imal olunur. O 
pazartesi günü sat 15 te lıtanbul defterdarlığinda yapılacaktır.(H. 71) Ankara caddesi Vilayet ~ 

, - ' karıısında No. 17 · ~ 
OPERATÖR ,1) MUSTAFA ve KEMAL • 

'\lıl~§§~6§§., Ahmet Burhaneddin 

r"Y ARIN,,IN rfAI( \1i1\"ii' 
1\tart 

Cerrahpaıa Hastakanesi Operatörü 

İstıkh\l caddesinde I~ us esf arethanesi karş ı~n1da 
SALI Senei 

Resmiye 11 Hicriye 
1930 t:l48 

ı~~~N~'a-ı-11-<-lz-. -,-ra-ık-ıt~Jra~r-:-1----
••:••: .. !••!-• •• • •• • ... • ... • ... • •• • •• • .................. ~ .. ····•j!•o.+.•+• ....................... JI Alaturka 
.,.. .... .~ ~. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Alafranga 
~T o•• 1 d 

ı QSMANLI BANKASI :i: Güneı ·~,:~ Güneı 1~,0; 1 

(• SEnl\tAYESİ : 10,000,000 İngiliz lirası •!• Öyle 12, 24 ôlk. Yinledı 6
'
14 

1 •!• +•• ikindi 15,41 9,30 
•!• İstanbul aÇenteliği - Telefon: lstarıbul 1948 .. :. Ak§am 18,11 
•i• Beyo~lu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 .. ı.. Yatsı 19,38 
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Senei Suriye han No: 8 
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Emniyet sandığı müdürlüğündefl: 
Zehra ve Şerife Hanımların 15966 ikraz numaralı deyn ıenedl 

mucibince Emniyet sandığından lstıkraz eyledikleri meblağ ıolt' 
kabilinde sandık namına merhun bulunan Galata Keman1'1f 
mahallesinde Helvacı sokağında eski 14, 16, 18, 20 ve yeni l~' 
18, 20, 22 numaralı ve üç yüzaltmıı arıın arsa üzerine mebni i1' 
kattan ibaret altında üç dükkanı ve üatünda yirmi odayı hafi 
Sarnıçlı han namile maruf tamamı vadesi hitamında borcu "'" 
rilmemeslnden dolayi sa tıhğa çıkarılarak 12100 lira bedel ile ınilf 
teriı namına kat'i kararı • çekilmiı iken bu kere yüzde on %&,_ 

ile baıka bir müıterl çıkarak müzayede bedelini 13310 ltraf' 
ihlal eylemfı olması cihetle mezkur hanın ı 2-3-930 tarihf111 

müsa.dlf önümüzdeki çarı amba a-ünü tekrar son müzayedesitJi 
icrası ve nıua.rnelesinin ikmali saat onbeıe kadar sandık tdart· 
sinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası Umuf11 
Müdürlüğünden 

Eıaa No. Mevkii 

16B İstanbul Büyükada Yalı mahal
leıinde Altınordu caddesinde 
19 numaralı 

170 lstenbul Beyoğlunda Şiılide 
Büylikdere caddesi 

Nevi 

Otelin nmf hiı
ıeıi 25, 23, 21 

.Atik 1Ocedit401 
numaralı bir bab 
a-araj 

800 lit' 

15000 lftl 

Bankamıza hissel itUrak mukabilinde devredilen rayrı menk"" 
lelerden mevkii ve nevileri yukarda gösterilen iki parça em1Ald11 

satışı müzayedeye konmuıtur. Müzayede bedeli pefindir. 
ihale 24 Mart 930 tarihine tesadüf eden Pazartesi a-ünüdilr. fdit 

zayede kapalı zarfladır. İhale Ankarada Banka İdare Meclisi huzurd 
ile icra edtlecektir. Her bhisine ait teminat akçası hizalal'ında ,.. .. 
terilmittir. Talip olanlar fstanbul veya lzmfr Şubelerimize mürac••'" 
la mufassal ıartnamemizl mütalaa edebilirler. 

Bu ıartnamelerden bir tanesinin imza edilmesi ve teklif mekt1'P" 
ları ile birlikte verilmesi ve zarfların ıartnameye muvafık ıurelt' 
kapatılma11 ve yevmi ihaleye yetiımek üzere taahhütlü olarak pofl•" 
ya verilmesi icap eder. 

Devlet Demir. yolları ve U-
ma n 1 .arı umumi ldaresindefl: 

ti"" 
Milli lktısat ~e Taıarruf cemiyeti tarafından 20 Niıan :rnao t• , .. 

hinde Ankarada açılacak olan Milli Sanayi nümune ıergialn-;~ .. 
hır edilmek üzre Ankara hattile doğrudan doğruya iltisakı o&.11 ıd~ 
let demir yolları lstaıyonlarından Ankaraya gönderilecek ve .er:,.,. 
teşhir edildikten sonra iade edilecek eıyaya ve aergiye eıY• ge 

0 
.. 

cek mal sahiplerine nakliye ücretlerinden yüzde elit nlıbeUade te 
zllat yapılacaktır. o 

İıbu tenzilat müddeti 15 Mart 1930 tarihinden 24 Mayıı 193 

tarihine kadar mer'i olacaktır. 
Fazla tafailAt için istasyonlara müracaat edilmelldtr. 


