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c Arif Oruç > Beyin meş 'ullyeti altında hergün çıkar 

Tarsus Belediyesinin garip emri ' • GUNı.uiibiir.i ~ 
yüzünden Halk ekmek bulamadı Matbuat da ' 

buhran Mersine de sirayet etti 
Be -- . ı şekavet mi? 

reket versin Furuncularının almış oldukları tedhır- Dün (Hareket) davasına 
ler Üzerine Aiersin Halkı açlıktan kortarıln1ıştır dev~m edildi: Geçen günkü 

Tarsus saat kuksi 

Tarsus: 1 O(Hususi) 

Bir kaç gün ev
vel Tarsus bele
diyesinin üç yıl
dız undan madn-

sının fırınlarda 

işlenmesini me
neylemesi üzeri
ne fırınların çı

kardıgı e k m ak 
acı ve yemiyecek 
bir hale gelmiş
tir. Bu vaziyet 
karşısında ekmek
siz kalan halk 
kaymakamlığa 

müracaat eyle
mit bu vaziyetin 

önü alınmasını 

rica etıniılerdir. 
T arauıun Merıinden ekmek celbetmeıi üzere Mersinde de bir ek-
mek buhranı bat göstermlııe de fırıncılar hemen tetbir almıı ve 
buhran mahal bırakmamııtır. ATİLA _., ______ _ 
Herman şirketi veraset mes' elesi 
hakkında Şefik beyin beyanah ! 

Menı11~111n14z 926 seneçindeu itiba;:;;;;. bilt1ınunı rnükelle[i- ~ 
tıi tetkik edecegi için ku:a bil· za maıulıı cevap ,,erenwz 

Herman Spırer ıtrketlnin ka
zanç verfiıl ve veraset meselesi 
lıakkındaki neırlyatımız üzetin~ 
Defterdarlık makamınca tetkikata 
devamedllmektedir. 

· yinl hakkında cereyan eden mu
habere neticelenmif ve ( Herman 
ıpirerin ) tirketdeki hissesinin te
ıbltlne ııra gelmittir. 

Bu meıelenln tetkiki netlcesln
tle 1trkettn ketm etmlt olduiu 
l.aldkatlerln meydane çıkanlaca
itna ıilphe edilemez. 

Meaeleye ve yapılan yeni tet
kikata dair dün lıtanbul defter
dan Şefik beyden almıt oldutumuz 
yeni malumatı aynen kaydedlyo-
ruz: 

De(t,ertlnr begitı izahatı 

- Kazanç verılıl meıeleıt 

hakkında ıubeye resmen tebligat 
yapılmııtır. Memurumuz S26 se
neıinden itibaren bihimum mü
kellefin ıafababnı telklk edeceği 
lç.tn kııa bir 'Z&lllanda cevap lver
mez. lcabederse gazeteden de bu 
huıuıta vesaik talebolunacaktır. 

Ketmedilen vergi memurun 
ketmtnden ileri gelmlt olduiu 

'takdirde, yeniden tahakkuk edecek 
verstnln bet miıli ceza alınır. 

Müe11esenln tahıiyetl hük
miyealnio kazanç vergili !ıe, 

kanunun 63üncü madde•l muci
bince tahakkuk edecek maktu 
verginin yüzde kırkı ceza olarak 

alınır. 

Veraset 1nesele.çi 

Bu muamele de ehemmiyeti 
mahıuıaıına binaen bir tetkik 
memuruna tevdr edtlmittir. Me
mur yakında raporunu verecek 
ve muamele lf a olunacaktır. 

Vereıenln verdiği emvalden 
baıka emval mevcut olduğu 
teıblt eınasında meydana çıkacak 
olursa' ve yahut her hangi bir 
kimıe veıaikle bize bunu bildire
cek olursa, tarhedilecek vergiye 
(yüzde yüz ceza zam olunur!) 

llir az izflh edelim ! 
Def terda ŞefiknB . . l 

eyın ıza ıatı 
bundan ibarettir. 

( Ve.J".(1.'iet) m~rfJ isi uw.'ide
,'ii de henuz bitmiş -<lenil<ii,.! 

Dün mal bulmuı magrlbi gibi 
ve kimbllir ne gibi makaetla dit
ılz kocakarı agzında sakız çigner 
ıibl bir takım imalarla (Hernıan 
ıpirerlerin) itlerinin nizamı dat
reıinde bitmit oldugun gevele
mek isteyen mütekait bir gazete, 
fU izahatı bir defa daha ve Ke
mali dikkatle okumalıdır. Ümit 
ederiz ki ( agzı burnu boyalı 
rastıklı ıurmeli bunak gelin ) 
vaziyeti daha iyi kavrayaçak dir. 

Hermanın veraset vergisi 
meselesinin tetkiki için bir defa 
ıirketln (1924- 1925- 1926_1927) 

ıeneleri umum mübayaa ve ıatıı 
muamelelerlninn kontrolu lcape
der. Vergi bu eıaı üzerinden 
alınmak lazımdır. 

muhakemette bir yalancı tahi
din ileri geri hezeyanlarını 
mevzuu bahıetmiıttk. Dünkü 
muhakemede hilekar kuınpan
yenın adamlarından biri,bütün 

azeteleri agır zanlar altına 
sokacak ıeyler söylemiıtir. 

Bu haysiyet dütkiinü adam,_ 
maznunlardan Suat Beyin İs
tanbuldaki gazetelere kırkar 
elllıer lira daiıtacağını söyle
diğine ıahadet ediyordu. Su 
uydurma ıahadet, Türk mat
buatın beı on kuruıa kadar 
irtikap edeceği zihabmda bu
lunan müfsit adamların baya
ğıbklarmı ispat edecek çok çi
rkin bir isnat idi. 

Onların yalnız üçbeı paraya 
ıatın almıt oldukları adam
lar deiil, avukatları da ayni 
düıkünlüğü göıterecek kadar 
nezahetten ayrılmıılardı. 

Hatta bunların içlerinden biri, 
neıriyatımıza ltaret ederek, 
hücumların bala devamettıttnl, 
bunun bir (ıakavet) oldufunu 
ıöylemek küıtyhlıiında bile 
bulunmuıtur. 

Evet, ct.ynı pkave\ iddla&ı .. 
.nı, beı on 4fÜD evvel birtaraf 
daha aizmda çefnecllll için' 
iki isnat arasında sıkı bir mü
ıareket ve rabıta görülebilir. 
Yalnız o bütün rezaletleri ayu
ka çıkan hilekar adamlara, bir 
defa daha ihtar etmek isteriz 
ki, bazı ıakavet diye tavıif 
etmek iltedikleri neıriyatın 
arkasında, dillerinin üzerine 
oturanlar gibi menfaat dütün
cesi yoktur. Olsaydı, timdi ıu
sar, belkide efendilerine dost 
geçinirdik.· 

Kohen ve ıürekaııı, ne zan-
nediyorlar, ne bekliyor ,ne ilte
yorlar? sahte ıahadetnameler, 
yapımlar vergileri ketmellinle, 
köylüleri soysunlar ,memleketin 
iktiıadiyatını kendi keselerini 
itirmek bahasına tahrip etsin

i d . 
lerdi de, kartı an seyirci mı 
kalmalı, ıusınah mıydık! 

lıte . asıl ınemlekete ihanet 
·; d bu altun sukutun . arkaım a 

gizlidir. 
Matbuatın asıl olan vazifesı 

yolsuzluklara, hiyanetlere kartı 
ıusmamak yılmamek, her müı
külata kartı gög(iı germektır. 
ıeıini iıittirinceye buga:zı yırtı
lınceya kadar en gür sesile 
bagırmaktır. 

Kalemini memleketin fay
daıına kullanmaktan çekinen 
gazeteciler, harp meydanında 
silahını elinden atıp kaçan ko
rkak askerden f arkıızdır. 

Buna ıekavet diyenler, va
tansız bedbahtlar, gafillerdir' 
hatta alçaklardır 1 -

ARİF ORUÇ 

• 

Seyrisef ain müdürlüğünde idaresiz
lik: vesikalı yazılar basacağız! .. 

se.iJrise(ain ttmunt 1nı"idü!·il ~a,lulla~ B. bii~iin sor<l~tl~la_
,.ıuu::.a cevap l m·eme<lı. /takat in:. l'C.l\ai/alc kenllu;mı 

cevap vcrnwfje icbar elleccfjiz ! 

SeJp·hw(ain önıind,e aylık bel·lı)ıen birareler 
( Sadullah beye ithaf olunur ) 

Sadullah Bey dün ansızın İstanbula gelmiş ve tekrar hareket et-

i Bl·z bugünden itibaren Sadullah beye başka ıekilde ve kendimitt r. 
. 1 utlaka cevaba icbar edecek surette vesaike müstenit netriyat ta 
~D m . 
b ı acağız. Bu vesikalar üzerine yazacaiımız yazılann bilba11a ala-
k:da~lar tarafından dıld<atle takip edileceğine emin bulunuyoruz. 

Tayyare piyangosu dün Darülfünun 
Konferans salonunda keşide edildi - .......... 1~···-

lr) ı. ş·1.e11;,1 en bü.11ük ikrami,,ıe.~i olan otuz beş bin 
Jtt ııe u . b . 

lira 5 2 ,8 4 3 11 unun·atıa ~~a et eltt 

Tayyare piyangosu dün Da
rülfünun konferans salonunda 
çekildi' Salon her zamanki gibi 
hınca hınç dolu idi. Ket ldeye bu 

gün de devam edilecektir. Dün 
kazanan numaraları sırasile aıa
iıya dercediyoruz. 

35,000 
linı kazanan numara 

52,843 
15,000 

lil'rı ka~a11au 111,,ııtn·a 

7,134 

1,000 
lira kazanan 'llltnun·alar 
7,62tJ 8,610 12,.944 

21,S80 4.9,25.9 54,f,-ffJ 

3 50 lira kaza11anla1· 
1,841 
8,784 

14,040 
18,818 
24,423 
25,504 

2() ,{i08 
~10,46 7 
39 (}()3 , 
40,465 
4 J ,.'J4!1 
4 l,!175 

4-1,0:12 
4i,i 7.<J 
4i,34!J 
48,/86 
50,!J75 
5/J,276 
5!1,030 

T uyyur e- piyangosu keoıı;oeai
nin diier numaraları üçüncü sa
hlf emizdedir. 

Hareket davasına dün i~f nci c~zada 
devam edildi ~!..'!.':.!-~ugun verılecek! 

.. d,,.ın. ıımi ~a11ıajl'ıflk <·iinnile tecrilnlerini 1·stilı01._ 
JJlu ~w1111n ' ~ / 'll .. I /' I .1 

J/ı -:nwdar ı·e pe,.·,, er, 1nıu a aa anuı yapıtlar. 
· a... Acaba, karar 'IW olacak ? ! 

Hareket gazelsi aleyhine, \ ziyade hlsıe hitap eden iddiasını 

H Spirer ıtrketi tarafından serdederek, hadisenin matbuatta erman . 

1 

' 
1 

ikame olunan dava, lkincı Ceza ıekavet olduğundan,Türk matbua-
hkemeıinde, diln de ruyet tının ferefinden ve maznunların 

1 
::.ldi,müddeiiumumi iddianame- 1 hareketinin tel'ine seza olduğundan 
ıini lt!trih etti. Ayrı ayrı ı_kı bahsettikten sonra, kanuni c het
iddanaıne ile. gerek Suat Tahsın, lerin teırihinl refikı Sadi Riza 

gerekse, "Tütün,, mecmuası sa- beye bıraktığını söyledi. Sadı Rıza 
hibl Salt beylerin 192 ncl mad- Bey, zabıt varakası ve saireyi 

Hennan Spirer ıtrketinden alı
nacak (veraset) vergisi mühim 
bir safha arzettifi için, Verginin 
ınenuu olan tütünlerin devrine 
mGaaade edılmemtı, bil'ahere ıi
rket, lOUlnlere isabet eden ver
rtnln tkı tniıline muadil kıymet 
de emllklnl teınlnat olarak göı
lermtı, ve bu Emllk Hazne na
nıına ( İpotek ) edilmlttlr. 

Çünkii Türkiyede tedaYlileden 
ıermayelerinin dereceıt, vermek 
lıtedikleri verğl mlktartle müte
naılp olup olmadığı bu suretle 

Avni paşanın cenaze.~ı 
Ankara 11 ( Huıuıl ) deye tevfikan, şantajcılık cür- itaret Pderek, cürmün sübutundan 

monden tecrimlerlnl istedi. Bunu bahıala müddeiumumiliğin iddia-

Veklletle ınutrihln ıuretl ta- Devamı 2 nci ıahifede 

I 

Ani olarak ölen Cebelibereket 
mebuıu Avni paıanın cenazeıl 
meraılmla kaldırıldı ! 

takiben Herman trketi vekille- ama lttirak etti. Bundan er n a, 
1 rinden Celal Derviı ey, daha maznun Suat Tahsin beyin vekil-



Sahife 2 

!erinden Nuri bey söz aldı. Hadi
seyl,Haretkeçiler aleyhine müret-

tep bir suikast diye tavsif ederek 
teırigatta bulunduktan sonra 
müekkili Suat Tahsin beyin bera-

atini istedi. Takiben, ikind vekil 

Sami B. , kanun üzerinde teıri
haUa bulunarak, hadise aynen 

vaki olsa bile cürüm teıkil ede
miyeceğini beyan sadedinde ka
nuni izahat verdi. Bundan ıonra 
üçüncü vekil Bahir B. de gene 

ko.nun üzerinde tevekkuf ederek 

İtalya ceza kanunundan da bah

setmek suretile teırlhatta bulun
du. Sıra, Suat Tahsin beye 
gelmittl . Gözleri yaşararAk 
kendini müdafaa etti. 

Artık, Hareket gazetesine 

müteallik müdafaa safhası bitmlı

ti. Bu defa, maznun Salt bey, 
kendisini bizzat müdafaa e~erek, 

bir vatan mes'elesi olan lktısadi 

hadiseleri yakından takip ettiği

ni, bu neıriyatiyle öğündüğünü, 
alttan alta vaki olan iğfaliıta 

müsteniden vuku bulan tekzibe 
rağmen verd ı ği cevabın ne res
mi ne de gayrı resmi makam ve 

ıahıslar tarafından tekzip edil

mediğini, her ne bahasına olursa 
olsun kendisinin yere çalınmak 
istendiğini beyan ve mes' elenin 
iktısadi safhalarını müdellelen 

ıerheltl. Bundan sonra Sait be
yin vekillerinden avukat Fuat B. 

vaziyetin hulasasını yaptıktan 
ıonra kanuni teırihatı arkadaıı 
irfan Emin beye bıraktı. 

İrfan Emin B. müdafaa değil, 
adeta, kalpleri yerinden sarsan 
müheyyiç bir hitabe irat etti. 

Bu hitabede, İkinci ceza mu
hakeme salonunu doldurup taıan 
sa miler, can kulaklarını açarak, 

teheyyüçten kaplarına sığamaz 

bir hale gelmiılerdi. Hltabeninde 

'irfan Emin B., isUI! dilen ıa-
hitlerden ve Hermanın, bu rü§
vet meı'elesinde mutavassıt ve 

mümessili bulunan Ali B. in ıa

hadetl esnasındaki ifadesine te
ma• etti. Ali B., ifadesinin 

bir tarafında "Parayı Sait beye 

nasıl uzatacağımı düıünüyordum. 

Uzatırken, ellerim titriyordu." 
Demiıtir. 

irfan Emin B., bunu kasıtla, 
afif ellerin tttremlyeceğinl, an-

cak, böyle hiylekir ellerin titri

yeceğinl söyledi. Müekkili Sait 
beyin pak alnına uzatılan iki 

kara ele ait on kirli parmağın, 

ancak, ahzı sar kastile harekete 
gelmi§ bulunduğunu, hey'eti ha-

klmenin adaletinden müekkilinin 

beraetini beklediğini kararın 
herhalde bir adli tam ve vicdana 

istinaden verileceğine emin bu
lunduğunu, adeta, bir hatip gibi 

ilave etU. Dlnliyenler üzerinde 

tasavvur fevkinde tesir yapan 
bu ateşin hitabe bittikten sonra 

beı saat süren muhakeme safha
sına, buğün ıaat 14 te karar 
tefhim edilmek üzere nihayet 
\'erildi. 

Bakalım bugün verilecek l<a· 
rar ne olacak?! 

l•BB•a••••••••••••·~·······~ • 
M ı~ • • 
: ~nlntyet çenberi • • • • Memleketin yavrularını bil- : 
E gili, gürbüz yetiştirmek, .. Ya- : 
:i rın ,, emniyet çenherl allına : 
: almaktır. Çocuk haftasında : • • : Himayef Etfale yardım bu çen- : 
: beri kuvvetlendirecektir. 5 : .......•.•.......•........... 

Maliye' de 
->~<--

1\tüfettişler kongresi 
Ankaraill 2 (A.A.) 

Maliye müfettiıleri kongresi 
bu gün toplanmıştır. BU.yük Mil
let meclisi Reisi Kazım ve Baı
vekil İsmet paşalar hazeratıle Ma
liye vekili saraç oğlu Şükrü ve 
Milli müdafaa vekili Abdülhalik 
sabık maliye vekillerinden Hnsan 
Hüsnü ve Hasan Fehmı, Millet 
mecllal azasından Kütahya meb' -
usu Niyazi Asım, Bordur meb'usu 
Salih Vahit, İstanbul meb'usu 
Fuat Beylerle bilumum maliye 
müfetttıleri, divanı muhasebat 
ve maliye vekaleti erkanı. eski 
maliye müfettitlerinden olup ha
len baıka vazifelerde bulunan 
maliyeciler kongrede hazır bulun
muılardır. Kongre Maliye Vekili 
ıaraç oğlu Şükrü Bey tarafından 
açılmıt ve bu münasebetle Irat et
tlgl nutukta kongrenin nazarı 

tetkikine vazolunan mev
cut varidat kanunlarile ihzar 

edilmekte bulunan yeni 
bazı diğer kanunların tetkik ve 
münakaıasında kongreye lttirak 
etmekte olan maliye müfettl~le
rfnin vazifedar bulundukları ma
hallerin ahvali ruhiye ve lçtımai
yelerlne vakıf bulunanları dola
yısile bu tecrübelerinden azami 
surette istifade edleceği ve bu 
it_'barla kanunlarda yapılacak 
retüılerin mevzuatı maliyemizin 
tam ve kamil bir ıekle geleceği 
ümidini izhar ederek konirenin 
devamı esnasında mümkin oldu
gu kadar sık sık bu mesaiye tıti
rak edeceğini söylemit ve kong
reye muvaff akiyet temenni et
mtıtiı·. Konaırenin me~zuu müza
keratı olan kanunlar mevcut bü
tün varidat ve bilhassa kazanç 

ve musakkafat kanunlarile proje 
halinde bulunan yeni müzayede 
ve müakasa ve memurin harici
rahları kanunlarıdır. Kongrenin 
kütadını müteakip bir çay ziya
feti verilmittir. 

Tcsf ihat tahdidi nwsdesi 
Londra 1 O (A.A) 

Birçok murahhaılarla müte
haaııslar İngiltere ile Fransanın 
ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlara 
tekabül enen rakkamları tetkike 
devam etmektedirler. M. Dumea
nil, Frauıanın 13 Şubat tarihinde 
hacmi istiabi hakkında serdetmlt 
olduğu mutalebatı muhik gösteren 
esbabı izah ve teırih etmitllr. Bu 
miktar 724 bin ton~baliğ olmak
tadır. 

Mumaileyh, Fransanın daha 
timdiden teslihalın m ühim mik
tarda tenzil etmit olduğunu ilave 
eylemittir. 

Kalküta'da 
Şehremiui tevkif' edilecnk 

Londra, 11 ( A.A) 

Kalküta ıehremini hnkkında 

tevkif müzekkiresi çıkarılmııtır. 

Yuz .wıatiniu lalhiki 
Paris, 11 (A.A.) 

Yaz saatinin tatbikine 1 9 Ni
sanda baılanacaktır. 

YARIN 

] İngilterede 
Buhran 

İktJs~di buiu·an nıünakaşa 
<:diliyor · 

londra, 1 O (A.A) 

Avam kamarasında bir aüale 

cevap veren M. Thomas, vaziyet
teki vehameti kabul ve teslim 
etmft ve fakat bu vehametin 

mevadı iptidaiye fiat}arında vu
kua gelen f eykalade tenezzül do-

0layısile dünya ticaret aleminde 
husule gelc!n aksülemel hareketi-
nın neticesi olduğunu ~öylemittir. 
mumaileyh, hükümetin 1 O ay 

zarfında takriben 65 milyon İn
giliz liralık it Yapmıı olduğunu 
bu meblağdan B milyonunun ıi
mendiferlere 6,5 milyonunun 

doklara ve limanlara 1 O milyunu
nun vesaiti nakliyenin elektrlk
leıtirınesine ' 26,5 milyonunun 
yolların inıa ve tamirine tahsis 
edilmif olduğunu söylemiıtir. 

Bütün bu Planların bedeli 
milli hayatın isl&.hıdır. 

İrat edilen bir suale M. Mac 
Donald namına cevap veren M. 
Snovvden bahri konferansa mü
him ve ıayanı tneınnuniyet te-

rakkiler husul~ gelınit olduğunu 
söylemif tir. Birçok noktalar hak
kında muvakkat itilaflar hasıl 
olmuıtur. Mumaileyh, hali ha
zırda bu bahse dair tafsilat 
vermekten istinkaf elmiıtir. 

* 'f 

M. Tardieu 
-+)~-t<-

Hususi idare tesis ediliyor 
Parla, 11 (A.A.) 

M. Tardieu Pariae avdet eder 
etmez .feyaezan yüzünden harp 
olan yerlerin imarına ait tertibat 

ile meıgul olmağa baılamıı, Bat 
vekalet müsteıarının nezareti 
altında hususi bir idare ihdas 

etmittir. layıat hakkında tertip 
edilen ilk cetvele nazaran feye-

zan neticesi olarak 172 kiti telef 
olmuı, 1 O bin kiti de açıkta ka!

mııtır. Milli ianeye yerilen para

nın yekiinu şimdiye kadar 7 ,5 
milyon frangı bulınuıtur. -

Di kat 
İstanbulda (Yarın) gazetesi 

namına Abona yazan hiçbir 

memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek baı
ka vesilelerle herkim herhangi 
bir müesseye müracaat ederse, 
müracaatının katiyen na.zarı 

itibara alınmama•• lazımdır. 
Aynı zamanda heman İstan

bul (4243) e telefon edilme 1 

reca olunur. 
Çünkü bir taluın adamların 

gazetemiz namına öteye beriye 
müracaat ettikleri haber nlın
mı§tır. 

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

cekllr. 

'-1a1mımli!~~~~m~ 

Bomba atmışlar 
-·>~-

İki ecnebinin nıa rif etleri 
Stroumitza, 10 (A.A) 

İki ecnebi bir kahve yakı
nında revolverle bir polis öldür
müıler ve kahvenin fçlne bir 
bomba atarak 15 kifiyi yara
lemışlardır. Mecruhlardan yarısı 

f 
ağırdır. Bombanin zarfı Makedo
ny ihtilalal komlsteıi ibaresinin 
ilk kaflerini taııyordu. 

Nevyorkta 
l{on1ünistlere ver ., 

vern1i YorJa r 

Londra, 11 (A.A) 

Nevyorktan Daily Mail'e bil
diriliyor: 

Bütün ıirketler komüalstliğe 

mütemayil memurlarına yol ver
meğ .. karar vermiılerdir. Nevyork 
ticaret odası kı:ııl tehlike ile mü
cadele etmek üzere komite teı
kil elmlıtir. Amerika hükümetl 
bütün ecnebi tahrikçileri hudut 
haricine çıkarmağı kararlaıhr

mıştır. Resmi ve gayri resmi bü
tün devair memurları aralarında
ki komünistleri bildirmeğe davet 
edilmiılerdir. 

Gandi 
Devir seyahatınc nu 

çıkıyor 
Londra ı 1 (A.A.) 

Bom baydan Daily Meil' e bil
diriyor: 

Gandinin devir seyahatı Hin
distanda büyük alaka uyandır
mııtır. Gandi taraftarlarının ar
kasında komünitlerda vardır. Bir 
kargaıahk vu9':uunda bundan 
en evvel komünf stler istifade ede
cektir.Vaziyete karıı gelmek için 
fimdikinden daha azimkar bir 
idareye ihtiyaç vardır. 

Herman ıirketi 
~<·-

Birinci sahifeden de"aııı 

anlaıılmıı olacaktır. Sonra bir de 

deftetrlerdeki gayrı muntat8.°1 
çok büyük yekunlu heıaplarıP 
müfredatı ayrıca aranmalıdır. 

Kazanç verğisi meııelasfne ae· 

lince: Galata Tahsil ıubeıl 1926 

senesinde ıtrketi tazyik etmlf, ,n· 
rekanın adedini sormuı, ıtrket 
de ıerlk namına bir isim -verıııe· 
mittir. 

Bunun üzeri ne ( Herman Spl· 

rer ve türekası ) firması laaı"Vedil· 
mlı yalnız ( Herma Sptrere ) 
kalbedilmiftir. Maksat da ıürekl 
namına kazanç vermemek idi: 

Firmadan {türeka) kaydl kal· 
druldığı halde Avrupa ile yapı· 

lan muhabereler hep ( Herın•0 
Spirer ve ıürekası ) namile cer•· 

yan etmittlr. Türkiye muhabera· 
tıda Türkfyedeki firmaaile yapıl· 
mııtır • 

Hermanın vefatından soıırll 

(gene ıürekası firması) meydaıı• 
çıkarılmııtır. 

Halbu ki, maliye tahsil ıube· 

sinde gene ıeriklerln adedi ıne1• 

cut değildir. ( Emil )in müfettlf 

gösterildiği de beyannamelerle 
aabitdir. 

···················································--·· 
Anuoıullali llonuula 

Roma, 11 (A. A·) 
Sabık Afgan kıralı Amanul· 

lah Roma ya vasıl olmuıtur. 

. Jrak kabinesinin istifası 
Bağdat, ıo (A.A) 

kabine istifa etmlttir. ___ ...,.. __________ _ 
1'ürk Oca.fjuula Konf et·an.ç: 

13 Mart 930 perıenbe güııil 
akıamı ıaat 21,30 da Doktor te• 

fik Remzi Beyfendi taraf ındafl 

(T ebabetln felsefesi ve tip tah· 

sili) menu bir Konf er anı verile' 

cektir. Bunu müteakip tanının•f 
ıan' atkarların kıymetli eserlerin" 
den bazı parçalar çalınacaktır• 

Bu Konferans ve Konsere herke• 
gelebilir. 

Avrupa ittihadı 

)'oksa İngıliz ittihadı 1111? 

Yeni bir fikir 

Avrupa ittih.adı mı yoksa İngiliz ittihadı mı günün münakafll 
edilen mevzuudur. Bu hususta fU istihsal rakkamlarını ztkredf" 

yorlar: 

Avrupa ittihadı Amerika lngiltere ittihadı ( Rusya hariç ) 

Arazi (bin murabbaı)-15, 77 8, 000 
Nüfuı ( 1927 ) - 464,000,000 

3,686,358 
131,000,000 

1\1 ü"ten1lekeler 

Altın ( 1927 )kilo 
Gümüı, kilo 

14,329 
427,773 

Kömür,ton 320,618,0,00 
Petrol, varil 71,SOO,OOO 
Demir,ton 82,4:82,000 
Çelik, ton 4,0,971,000 
Buğday, kental 349,090,000 
Sığır ve saire 98,595,000 
Koyun 1 ta,040,000 
Domuz 71,550,000 
Kafe, kental l,140,000 
Şeker (kamıt) kental 24,050,000 
Şeker (pancar) kental 62,733,000 

Yün (1927), ton 242,000 
Pamuk,kental 185,000 
Kauçuk, ton 242,000 888,000 
Ticaret vapurları 22,652,000 

70, 719 
ı ,879,395 

516,6oe,ooo 
902,000,000 

62,732,000 
52,216,000 

237 ,000,000 
56,833,000 
44.940,000 
69,537 ,000 

132,000 
14,826,000 
10,927 ,000 

148,000 
28,089,000 

14,634,000 

12,517,958 
487 ,000,000 

429,4:38 

ı '155,317 
317 ,377 ,ooo 

16,700,000 
15,598,000 
11,072,000 

263.24:8,000 
176,456,000 
228,622,000 

11,474,00° 
311,000 

4,321,00° 
2,466,000 

648,000 
11,258,000 

20,999,000 
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Milli reassüransın tesi ine sebebi
yet veren ahval ne gi i şeylerdir? 

Şt hirkrde 

Gördüklerim 

1 • 

T aJıyare pzJangosu dün Darülfünun 
Konferans salonunda keside edildi , 

Dünkü nushadan devam 1 

Yedi kiıiden ibaret olan tarife 
komisyonunun bir senede vucude 
getirildiği tarifenin hiç bir esasa 
lıttnat etmekalzin değiştirilmesi 

memurlarına verdiği ziyafetteki 

beyanatı ve mütarekede bazı da
irelere ait itleri almak içlnlecnebi 
müdahalesini davet etmesi ve ti
caret vekaletinde bulunan dosya
da mevcut tahkikat evarakindan
da anlaıılacağı üzre hayat polis-

1 . ·nasebetsiz bazı ıartlar erme rnı 

ve komisyon azalarınin kısmı 
azamı Piyosun emri idaresindeki 
tirketlerin erkanından bulunması 
komisyonu Piyosun tesiri altında 
bırakınıı ve mütarekede olduğ.ı 
gibt Piyoı fiatları istediği veçhile 
indirip çıkarmağa başlamııtır. 

Piyoıon Milli Reasüransın 
manf aaUni ileri sürerek fen mü
ıa viri sıfatile tarifelere istediği 
gibi komanda etmek selahiyetini 
almaktaki maksadı Milli Reasü
ransın menfaatından ziyade ev
velce kendisine karıı rekabatte 
bulunan kumpanyaları müıterile
re karıı fena vaziyete düşürerek 
itleri Üniyona almak ve arzuları
na muhalefet elmiş olan bazı 
müıterilerl yüksek Hatlarla mu
tazarrır etmek içindir.Geçnelerde 
gazeteci arkadat larmızdan bir 
meb'usun telefonla ınilracaatı 
üzerine Piyoson komisyona sor
madan tarifede binde bet olarak 
gösterilen ücreti munzameyı binde 
bire indirmesi iddiamızın sihhatini 
lıbat eder. 

koymaııılada sabıt olduğu üze~e 
Türk düımanı olan bu adamın yuk
ıek tarifelerle halkin zararına 
mühim bir servet elde etmesi kafi 
gehneyormuı gibi şu günlerde 
sigorta tellallığı ile geçinen bir çok 
Türklerin ehnden ekmeğini almak 1 
için bazı teıebüslerde bulunmakta 1 
olduğunu üğrendik~ 

Pioı fiatlar üzerinde istediği 
gibi oynamasına mani olan ve 
bazi tlkayetlere sebebiyet verme
si muhtemel bulunan hususi tari
felerde bir kaç müesseseye has
retmek istemektedir. 

Sigortaların varidatile alaka
dar olan tarifeler üzerinde Piyo

ıon istedığl gibi oynaması Üniyo

na ait itlerin baıka f lrketlere ge
çıneılne mani olmuısada Milli 

Reasüranaın haftada azami elli 
bin liradan tazla prim almama
sına sebep olmuı ve serveti milli
ye kısmen ıigortaııız kalmııtır. 

Tarifeler gibi ayni maksatla 
tazminat itlerlnde kontrolu altın
da bulundurmak için Galatada 
Buzkurt haında açtığı yazıhane
nin faaliyeUde ıigorta itlerinin 
azalmasına sebep olacağı füphe
ılzdir. 

Mütarekde Franıizların htan
hula girmesini teılden Bomonlide 

Anadolu sigortasının bunca 
muavenetler ragmen işe başladı
ğı tarihten hakkı rücaanını kaldı
rıldığı tarihe kadar hükumete 
verdiği para ile bu sayede Üni

yonla itihadi Milliye devrettiği 
itlerden jeranforfeter sifatile 
aldısı komisyonlar hecap edilirse 
hükumeti iğfal etmiş olduğu da 
nlaııhr. 

Nakliyat tarifeleride dünyanın 
hiç bir yerinde görülmemlt dere
cede pahalı olduğu gibi Villis Fcy
binin Milli Reauüransla yaptığı 
mukaveleye merbut bulunan 
( Kover ) yanı fiat listeside diğer 
lngiliz koverlerinden pahalıdır. 

Fiatların yüksek olrnasından 
tüccar rnutaznrrır olduğu gibi si
gortalılar hakkında tahkikatta 

bulunmak üzere Piyosun teşkil 
ettiği detektif bürosunun tarzı 
hareketindende erbabı namus 
korkmakta olduğundan nakliyat 
i§leri müıkül bir safhaya girmlıtlr. 

Hayat sigortalarına gelince 
ticaret müdüriyt'tinin 12 Kanunu
sani 1930 tarih ve 149 numarah 
tezkeresine rağmen bir çok sigorta 
ıirketlerinin hayat üzerine iş yap-

mamaları ve son zamanlarda si-

gortahların ekserisi tirketlere mü
racaatla polislerini satmaları Milli 
Reaasüransın zararını mucip oldu
Au gibi Piyosun da bu meseleler
deki hatasını meydana koymak
tadır. 

~------~----9-1-~~--=----~-
( Devamı var ) 

Su r iye Kanunu esasisi lüb~an Ka-
nunu esasisine mi beı:ıziyecek? 

-~~<-

Konya 2 Mart 930 

Selçokılerden kalma asar ve 
harabelerin huzurındayım. 

Eski bir devrin şehamet ve 
saltanatını duvarlar dan okuyorum 
senelerce güçük aşyanın namüte
nahilfklere malik bulunan Sel

çok türklerlnf hatırlamamr.k im
kanı varmıdır?. Gayri ihtiyari 
olarak maziye gözlerimi çeviri
yorum. 

Şan ve fevket bu tarih: mem
lelcette asırların mahsuludur. Yüce 
bir destanı iftihara malik bulu
nan Selçokler Konyayı irkdaş
larına teslim ederlerken : 

- "Sizi bırakmakta olduğumuz 
bu mukattes kabeye hurmet edi
niz!'?, Paydar olurıunuz!,. deınir 
lerdi ... 

Sihirkar bir yurt olan konya 
O günden O buyü!c vasiyet günün
den beri türklerd'en asla ayrıl
mamııtır. Temiz sinesinde tek bir 
ecnebi unsur bulunmayan konya. 
Türktür ve daimada türk olarak 
kalacaktır . 

Konya caddesinde geziyoruz. 
Gözlerim mütemadiyen külahları 
ve mevlevileri arayor. hayretlerle 
sağa sola baktığımı gören konyalı 
arkadavım. 

- Kenya asrın medeniyet 
kisvesini barundu. Külahlar atıldı 
Kafalar degişti! artık ne icilen 
mey nede kırılan ney vardır!.. 

O meşhur mevlahanelerde 
timdi faal tezgahlar kurulmur 
tur. BiY çolC ihtiyaçlar içinde 
kıvranan halk yafamak ve aç 
kalmamak azınındadır!.. 
Bu cümleleri i§ittiğim zaman hay
retlerime hayret ilave edildi!. .. 

Evet Konya da kuraklığın 
te'sirinden maalesef aç tar .... 

Şemsettin Ertuğrul 

Ekmek fiatları 
_,~-

Hu h~1tta gt:nc ipka edildi 
Ekmek 14,30 ve fırancıla 22 

Kurut olarak ipka edilmittir. 

Yerli ildç 
Eczacılar yerli malı ilaç yap

mak için bir ıirkel teıkil etmiş-

lerdir. 

l'ildyetin bu ~~enelilı· zcri!Jalı 
" El Mukattam " gazetesinin 

Paris muhabiri gazetesine ıöyle 
yazıyor: 

Suriye'ye Mandater Hükumet 
'ricali, Suriye Kanunu esasisini 
Lübnan'ın Kanun esaıisine ben
zer bir ıuretle yapmak l•tfyorlar. 
Berut'takl Franıız Ali komiseri, 
Suriye Te Lübnan'ı idare edecek 
yalnız bir lkuıat Mecllıinin teı
killne karar verdikten ıonra Su
riye ve Lübnan'ın siyasi vaziyet

lerinin müıabeheti mcı'eleıini 
dGtünmeğe baılamııtır. 

1 venet görmektedir. Suriye ise 
bilakis kuvvete müstenit tiddet ve 
kasvet görüyor ki bu k ' na arşı 
ihtirazı knyitler dahilinde olson 

Bu sene vilayetimiz.in mez

ruatı iyidir. Her ne kadar bidn
yettc çok az yağmur yağmıı isede 
son günlerde yağan yağmurla bu 
noktada telafi edilmektedir • 
Vilayetimiz mezruatı için 700 
mili metre yağmur lazımdır. 

Mandater Hükumet Lübnan'ı 
Suriye'den ayırdığı malumdur. 
Va ikiıinin bir manda protokol
lrı vardır. 

Mandalar hükumet, bunları 
bu suretle ayırmakla acaba orala· 
tarda mandayı muhtelif ıekillerde 
talbılc etmek hususunda serbest 

:• bulunuYorlar'? Manda protoko-
, ahallntn arzularına rlaye\ 

etmeıı ve Y&tedllecek Kanunu 
eıaılnin dahi ahalinin arzularına 
~U-Ya.fık bir tekilde olmasını 
avıiye ediyor. 

b Halbuki Surlyenin arzusu Lü
L~~ın arzusuna muhaliftir. Çünki 

nan,doğrudan dotruya mua-

kendi istiklalinin temin etmek için 
onunla anlatılmaktan baıka bir 
çare bulmayor. 

Lübnan, sahilde demirleyen 
bir harp gemisi onu himaye eder 
zannediyor. Suriye ise, hemcivar 
olar. ırkdaı hükömatlerin val:ıde
tile müdafaaya imkan buluyor. 

Lübnan, Mandater HükO.meUn 
onun dahili idaresine karıımaaı
nda, mandanın kılmasında bir 

mahzur görmiyor. Fakat Suriye, 
Mandanın muayyen bir müddetle 
muteber olmasını istiyor. 

Nihayette maruzzikir nıuhabir 
şöyle diyor: 

"Paristeki vaziyetten rnanda
terlerin Suriye'ye karıı niyetleri 
eyi olmadığı anlaıılıyor. Hali 
hazır paria Hükumeti istimnr ai
yaselini takip ediyor. Fransa'nın 
Harbiye Nazırının Meb'uıan 
Meclisinde söylediği fU "Hah 
hazır Kabine, Suriyenin lahliye
ılne karar verecek kabine değil

dir" ibaresinin şamil olduğ mana- \ 
ları anlamak kifayet eder. ı 

Trakyada lôzumu kadar yağ· 
nıur yağmııtır Diger tarafian çe
kirke mücaddesl !çin timdiden 

hazırlıklara baılamlmıstır · Çe
kirke bilhaısa Yalva, Silivri ve 
Çamhca çihetlerinde vardır· 

/Jir raptır ballı 
lstanbuhl gelmek üzere ltalya

dan hareket eden icapta.o Savari 
Vasilyo'nun idareshıdeki Ancello 
vapuru yolda dehoetli fırtınalara 
turulmuıtur. 

Vapur Rados adası açıklarında 
kayaların üıtüne dütmüı ve bat

mııtır. 

Vapurun içinde Radoı'un 
meıhur tüccarlarından KAlomeni 
Juzeppi ve Kolazo Antontyo 

bulunmakta idi ••• 
Radoı limanından yetiıen ba' 

lıkçı ıandalları vapuru suvariıi 
ile mürettebatını ve yolcuları 
kurtarmıılardır, 

100 
200 
88f> 

2350 
3078 
3916 
4370 
5065 
6485 
7750 
8258 

Lira kc:1zananlar 
8013 698 937~ 

11ü15 1412 11978 
12424 3078 13186 
13143 3~67 1$6!7 

26997 34389 20317 2654 
17851 39774 28848 54022 
3294 35876 40709 33120 

14214 55568 15767 87311 
48207 51931 343~3 59004 

40 L.inı kcızanLınlar 

18519 
13325 
~5858 

32206 
34064 
:ı12trn 

13708 
13908 
14338 
14583 
168SG 
17229 
20028 
53560 
27039 
32220 

4001 
4911 
5151 
U540 
7853 
863 t 

13782 
14117 
14616 
14683 
16649 
17771 

20920 22957 
2f>823 25823 
2707Ç 31360 

44809 
81504 

9064 
52U46 
42180 

9739 

64318 
32938 

57922 
17818 
37786 
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48298 41341 
10427 
15351 
41015 
47725 
22509 
20125 
12700 
31488 
10208 

54984 
29474 
14921 

5902 
48067 

53526 ıseaa 3408 
19140 
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13815 
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14700 38868 

33133 33972 
34q27 35283 E6892 
3750~ 37700 87906 
36666 39866 40673 
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42514 42414 4~779 42888 
45228 44985 46359 46795 
47749 50963 51168 62526 
5257H ~2959 Ş3~44 53396 
54916 55153 56901 58371 

ôO Lira kazananlar 
36207 59316 16788 22811 
47331 39645 44765 38251 
20689 6827 55308 14241 
22010 31384 40568 30017 
43470 40872 56797 23369 

4330 27553 30849 27397 
52381 51935 22939 7724 
58073 2047 11772 39837 
21984 16303 52428 20300 
44000 14143 37020 52343 
56517 42335 47011 29538 
f>l296 45710 25138 6948 
48208 51943 34848 23311 
38726 43199 56470 52440 
11220 59896 51b17 1286.> 

u1416 
8048 
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35211 
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23622 
36491 
34079 
ııooı 

23581 
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22435 
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- Belediye' de 1 
• 1 ( -

Belediye hl ' cun1 n ı 
ı or ht.r gün oı · 

Cemiyeti belediye bütçe en
cümeni bundan sonra her gün 
içtima ederek t nıanetin 9,30 

b-t . i sür'atle f.<mal eyle-u çesın . . . 
karar vermiştır. Bu ıçtı-

meye b ··dü 
malara alakadar şu c m~ d r-

. net mı.avjnlerın en 
lerı c ema . . 

B d i•tirak eylıyecektır. 
Hamit · e .. ı 

Yeni bütçe encumen az& a-
. de düı:undüren nokta 

rını en zıya .. d 
i "t kısırndır .Herne ka ar 

ınaaıata aı 
bu kısımda tasarruf yapılmıya 

Çalıı:ılmı§ ise de haziran birden 
.. tb"k itibaren emanette Barem ta ı 

edileceği cihetle gene maa;a~ 
yekunu bütçede nazarı dikkatı 
calip bir yekuna baliğ olacagı 

anlaıılmııtır. · sene büt-
Dfğer taraftan .'enı 

d Köprüler varidatm· 
çe•lnde e l M r.o b"n lir3 nol saıı o acagm-dan 2o 1 _ 

bu açığın kapatılması çare 
dan d"ldi"'i aibi maa.şat 
lerl tahhari e ı g r. ~ 
kısmı da iyice tetkik olunmal ıa-

y . bu-tçede göze çarpan en 
dır. enı d 

" . e Haydarpaıa a timen-
muhım f y, . d"I 
difer geçit mahaffne ın~ab" e 1'· e-

l k-prü fçin C'l> ın ıra 
cek o an ° 
vaz'ıdır. 

Müessesatn muavenet için hiç 

bir ıeY konulmadığı gibi heyeti 
fenniyeye de büyük tahsisat çe
rilmemektedir. 

6692 38223 
29934 2995 
18869 22009 
22678 58101 
23450 43107 
20 08 16065 
ı514 

21271 
361t33 
5{):.>.15 

8863 
28917 
18345 
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43280 
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35660 
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U:;'O 
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31726 
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54869 
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34816 
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36237 

1184 
52318 

7930 '2428• 
45327 13225 
28280 31681 

8766 47748 

50364 39828 
27510 40358 
29378 2937 
56801 39999 
33332 
12319 
58837 
fi1828 
14195 
10549 
42035 
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46800 
21 

25147 
23720 

6631 
31960 
25424 
2498~ 

7618 57935 
55557 37029 
4904;4 4 !il26 
43386 a· 75 

156:33 38 
41921 

851.5 
241811 

J4 w 
lOv t> 

:32.680 

5820 
18529 
53169 
150ıl:6 

33565 
495G8 
~9967 

46834 
23125 
4~836 

2391J 
171., 

4190 55381 1322 

Ü 7~ ,., 

4718<.> 
28:l61 
56681 

6703 
57291 

ö 81 

2 

o)v79 
8tJ 

o 

13289 
8540 • 36 

40432 37901 
52886 Ta5ö6 

3961 ö2588 
54592 146S?8 

Konsorsiyom 
-t < 

/) iin .çon İf t.iln.a .11apıltlı 
Dün it bankasında konsorti

yom için son içtima aktcdil-
mi~tir. Bu içtmada icra komite
sinin nizamnamesi yapılmııtır. 

Konsorsiyom mukavelename
si konsouiyoma it irak edecek o· 
l&n banka direktörleri laı afından 

imza edilmittir. Hükumet konsor
siyoma ( 600000 ) fngiliz lirasile 
tılirak edecektir. 

Jfuha.~sr.saıı zaıiyeyi 
prutosıo 

inhisar idnesinde çalı,an ve 
maaşları kesilen 1200 kadar nıü-
tekail maaşları l·esildiği için 
İshmbul mul.assesatl zatiye ida
resini protosto ctmlılerdir. 

1 uıeli luıyaı nıcktcbin<leki sui 
isti.inal d<1 siinlii yitti 
Umumi VilayPt meclsl Per

§enbe günü Ameli hayat mek-
leplerı m<"s'lesinı lmt'i ıekilde 
l alled~cel ·r. 

• w~~c~~ &•~~·········~· .. ... ' 
ı dızı i • 

rı ıt 
Her çucuk yurdunun bir : 

-:imit yıldızıdır. Fakir ve kim- : • • sesiz çoçukları düıünen Hlma- : 

Bu sene yalnız ehemmiyetsiz 

iıler ve küçük tamirat ile oğra

ıılabilecektir. 

: yei Etfale 2 i nisan Çocuk HAf~ = 
: tasında yardım, bu ümit .Y•l- 5 

ı: dızlarını sönnıekten meneder. ; 

=•K•••••••••••FB••IU•••••••••• 
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Büyük d··nya ha bine 
girdik,mi sokulduk mu? 

YARIN 

Almanya da 
(· 

hm~•-----•• _ 2 41 i:ısizlik ne <lm·ef•f.d(~dir 

S d 
~G b . } hl Berlinden: 

S. S. 

a rıazam \ ' 0 en,,1 zır lSlna Verdiği Şubat sonunda Almanyada 

emri inkar mı etmek . t . t. ? tısız a~elenin mıktarı, bir hafta 

Almanların bu üç dostu, (Sa
lt Halim ) gibi bir hafif ve karar
sızı sadrıazam yapmakla, kendi
lerinin Alman taraftarlığı siya
setlerine ( Sait Halimin ) itiraz 
etmiyeceğine ve Alman talepleri 
önünde Türkiyenin gittikçe i~il
meğe temayül edeceğine emin 

bulunuyorlardı. 
Haddi zatında hiç bir feyden 

çekinmiyen ve kendi menfaatle
rinden baıka bir ıey takib etmi
yen ( Osmanlı İmparatorluğunun 
bu liderleri, ( Berlinde) vaki olan 
(gayrı kabili mukavemet) tek
liflere kolayca ikna edildiler ... ) 

(Rusyanw safnk JJulfla
ristan Elçisi {Sfwin."ki) bir 
Rus diplomatmm luıllrala
rt - sahife: 2.28) 

Talat ve Cemal paıaların ha
tıralarında, Harp mea'uliyeti ka
bahatini Üzerlerinden atmak için 
iti muıalataya boğarak hakikatı 

. tahrif ettiklerini; baıta sadrı
azam olmak üzere tarihçilerin 
Almanların bu üç dostu Sait 
Halim gibi bir zaif ve kararsızı 

ıadrıazam yapmakla kendilerinin 
Alman taraftarlığı siyasetlerine 
Salt Halimin itiraz etmlyeceğine 
ve Alman talipleri önünde Türki
yenfn gittikçe eğllmeğe temayül 
edeceğine emin bulunuyorlardı~ 
Haddı zatında hiç bir ıeyden çe
kinmiyen ve kendi menfaatların
dan baıka bir ıey takıp etmeyen 
Osmanlı imparatorluğunun bu li
derleri Berlinde vakı olan "gayrı 
kabili mukavemet" t~kliflere ko
layca itına edildiler. 

Rusyanın sabık Bulgarfatan 
elçisi Savinski - bir Ru~ diplo
matının hatıraları - ıahife 228) 

Talat ve. Cemal paıaların ha
tıratlarında harp meı'uliyeti kaba
hatlarını üzerinden atmak için 
iti mugalataya boğarak hakikati 
takip ettiklerini; baıta sadrıazam 
olmak üzere tarihçilerin (triomo-

~ yrat)ve Raüf Ahmet beyin (kabi
nenin iç halka azası)adını verdiği 
Enver, Talat ve Cemal paıaların 

amiral Şosonun Odesa, Sıvastopol 
Yalla ve Navorusiıkiyi topa tuta
cağını ve böylelikle Rusya ile: 
haliharbi ihdas edeceğini bildik
lerini ve bu Alman amiralinin 
sadırazam ve hariciye nazırı Salt 
Halim pa~anın • tahriri emri ile 
hareket ederek Rusya ile hali
harbi daha doğru tabiri ile cihan 
mücadelesine Osmanlı impera
torluğunu soktuğunu bugün kat'i 
olt\rak söyliyebilecek mevkideyiz 
O zarnan cıhanın gözü önünde 
cereyan eden ve bugün ıahitler ve 
0 hara.k&ta ittirak eden zabitan 
berhayat oldukları halde Osman
lı lmpera.torluğunun mukadder
atını ellerinde tutan bu liderler 
resmt hükumet tebliğinde ( Kara 
denizde Oımanlı d _ onanmasına 

Turklerin tecavüz. ettiği ) _ l ni soy i-
yecek kadar tarihte em li _ _1 sa goru -
mlyen yalanı irtikap etmi•\ dl 

ı 
"er r. 

leride aörüleceğl veçhile kabine· 
nln bu Jç halka11 ricali behemehal 
harbe girmeğe karar vermiı ve 
harba girmek vesilesini fh:l!ar için 
her çare}'e baı vurmakta f diler. 
ff te Sa it HalJm patanın bom bar-

lS emlŞ l • evvelkınden 30COO fazla olarak 

duman emrini verdi~fni iabat eden 
vesika; bu bir alman recülünün 
ffadesfdir: 

Berlin 14-Mayıs - 1919 
" Bu gün tesadüf en ıark ve 

türkiye tılerinde mütahassıs sahibi 
selahlyet ve Almanya nın en 
ziyade malumat sahiplerinden 
olan bir zatla uzunca görüıtüm. 
Bu zatın yakın §ark hakkında ki 
fikri ıudur. 

. ' . 
Harp için de Türk bize masraflı 

bir müttefik oldu. Alman altın 
ihUyatının büyük bir kısmı Tür
kiyeya akıtıldı. [ Bu nokta Gazi
nin nutkundada teyit edildi. ] 

Her al'n uzun bir erzak treni 
Türkiyaya gönderilmek ve her 
türlü yardım da bulunulmak mec
buriyeti vardı. 

Eııer bu faıe malzemesi keıll
seydi Türk askerinin yardımıda 
o anda ketilecektl.,, 

Bu dostum .. Türkf yeyi Aal
manyanın mezarı ,, idi diyerek 
Türkiyyayı Alman sukutunun esası 
dilenlerden bıri at ediyor. Bundan 
ne kast ettiği kendisine soruldu~u 
zaman ıu cevabı verdi: 

(l)cvanıı var) 

Giresoıula llanuu .w'r,(jİSi 
Biçki ve nakit muallimi İs

met Hanım tarafından idare e
dilmekte olan Türk ocağı biçki 
atelyesinln bit sergi açacağını 

yazmııtık, .• Sergi bayram gece
sinden itibaren açılmıı, bir çok 
nefis ve zarif eserler teıhir edil-
mittir (Y eıil Gtreson) 

Bolu meclbdnd1~ ıu~ ko1111~uldu? 
930 Villyet umumt meclisi 

15 ikinci kanunda toplanrmı ve 
40 günlük devrei içtimaisfni bil
direrek toplanmasına :23 ıubat 
pazar günü nihayet verilmittir. 

Meclis vilayetin hususi bütçe-
sini 749450lira varidat ve 749450 
lira masraf olmak üzere teshil 
etmiıtir. 

Kon!Ja meclisinde olanlar 
Şubatın 24 ünden itibaren üç 

gün Ramazan bayramı tatili dahil 
olmak ıartile içtima müddeti ou 
beı gün daha temdit edilen me· 
lisi umumi Martin on üçünçu Per
ıembe günü akıamı içtima müd
detini bitirecektir. 

Mezkur meclıı bügünden iti

baren on gün umumi iclfma yapa
rak bu müddet zarfında bütçe 
tetkikatını ikmal edecektir. 

~()11//<ttlrı l/ll~lltllJ'f(tJ' 
Perşembe günü aktamı saat 

yirmi buçuk raddelerinde hafifçe 
bir souk ile karııık kar serpintisi 
Cuma sabahı da fasıla ile devam 
etmit ve gene fasıla ile ikindiye 
kadar üç, dört santim derinliğin
de hafif yağmur yağmııtır. De
vam eden kesif bulut tabakaları 

matlup veçhile yağmur verme
miıllr. 

Memnuniyetle haber aldığı
mıza güre Karapınar kazasa l<öy
lerlne nafi yaAmurlar yağmııtır. 

. Bundan baıka, mülhakattan di
ğer bazı mahallere de yaimur 
yağdığı işidilmi~Ur. 

2290000 kfsiye bahg olmuıtur. 

Bu mıktar müseccel amele

dendir. 

Tüccara t es h if<lı ,<7ih; teı·ilef·ek 
lskenderf yeden : 

Harbı umumiden evvel güm
rük idaresi bü!'ük ticari ~üesse
seler tarafından ibraz olunan fa
turalar üzerine muamele yapar. 
Ve onların narnına gelen denk 
ve sandıkları açmazdı. Bu teshi
lata mukabilde o müesseselerin 
hesap ve defatirl, istenildiği za
man gümrük idareleri tarafından 
tetkik ve muayene olunurdu. 

Harbi umurnt esnasında terk 
olunan bu muarnelelerln yeniden 
tesisi için gümrük idaresinde ter 
kil olunan komisyon icabeden 
tüccarlarla tnüzakerata baıla-
ınııtır. 

lf. * 
frak düyunu 

-.~<·-

Lfiyiha İro/, meclisine 
vcı·ilı)ıor 

Bagdattan -Irak düyun umu
miyosinin ilk taksiti olan iki yüz 
bin inglliz lire.a1nın bu' ay zarfında 
tesviyesi hakkında kl layihayı 
Meclisi Meb'usan tasdik etmto ve 
Maliye NazarUne mezuniyet ver
mittir. 

JJofis karakrilik ediyor 
İskenüeriyeden: 

Portsait limanı zabıta memur
larından biri, resmi elbisesi ile 
olduğu halde bir vapurdan sekiz 
kilo esrar kaçırırken tutulmuıtur. 

Bu bapte tanzim olunan zabıt 
varakasındakl tafsilata nazaran 
ınerkumun vapurun ambarına gl

rup çıktığı görülmüf ve hasıl olan 
ıüphe üzerine güınrükte bulunan 
polis müf ettiıl tarafından üzeri 
aranılarak kaçırdığı esrar bulun
muıtur. 

Merkum lfınana gelen vapur
ların muhafazasına memur bu
lunuyordu 

f'ilısıin heJ1ef i11i11 hareketi 
Kudüsten yazılıyor: 

Arapların ftlistindeki hakla
rını müdafaa ve orada bir Yahu
di yurdu teıkiline dair Balfor va
dine itiraz etmek ve bu hususta 
lngiltere hükuD1eU nezdinde te-

ıebbüsatta bulunmak üzre Lond
raya gidecek olan Filistin heyeti
nin Martın f ptidalarında buradan 
harakeli kararlaıtırılmıştır, 

Heyet, giderken Kahireye uğ
rayup iki üç giin kalacaktır. 

Nilyorkta bulunan·meıhur nıu
harrirlerden Emin Reyhanı efen
diye, Londr;,.ya giderk heyetle 
birleımesi ioar olunmuıtur. 

/Jiı· /Jelrikn vaınır1t11tlo 

İskenderiyeden - son günlerde 
limana gelen bir Belçika 'Vapuru
na mühim miktarda esrar bulun
duğu gümrükçe haber alınınıı ve 

vapurda icra olunan taharrlyatta 
56 kilo esrar bulunarak müsade
re edildiği gibi bu esrarın kaçak

çıları oldukları anlaıilan muret
tebattan sekiz kiti tevkif edile
rek mahkemeye verllmiılerdfr. 

12 Mar~ 
-- ~~- - --.. fi 

P<1Jli ~=-_hah-' r ıe_ıı 
t 

llu·sı:ln sabıka!t oldt1.fju 
111eyda11a çıktı 

Unkapanında Azaplar cadde
sinde Ömer efendinin evine hır
sız girmiı a halı' gümüı takımı 
çalınmııtır. 

Zabitaca tahkikat yapılarak 

hırsızın sabıkalı Kamil olduğu 
anlaıılmııtır. 

500 lb'fl yetnwnliş 20 lira
llk .r.;(qarada çalnuş 

Bahçe kapıde Aspasyan ha
nında tütüncü lbrahim efendinin 
camakanından 500 lira 20 liralık 
sigara çalınmııtır. 

llenu: dalla klŞ bitnwdi
iJinden 1u1ltosu111t r.alnnşlar 

Sirkecide paris kıratanesinde 
ine ada gümrük memurlarından 
Ömer Suphi beyin astığı paltu 
ve fapkası çahnmııtır. 

J.1/elunct <'(endi yibiinden 
başmdan yarala11dt 

Çakmakcılarda zünbbülü handa 
Kamal Süleyman oda batılık 
meselesinden Mehmet efendi ile 
kavga etmiıler Mehmet efendi 
demirle ynznnden batından ya
ralanmııtır. 

Denlirfö ba~111l l/ar11us iju 
dişlerini kwnuş 

Dün sabah yeni camide hamal 
Halis arkadaıı Sadi it meselesin
den demirle baıını yarmıı, ön 
diılerini kırmııtır. 

1.'J.~ liraswı r.almu;lar . :. 
Sirkecide Alt efendinin 193 

lirasını Arap Sabri ve Ahmet 
manlarcılık ıuretile çarpmıılar
dır. 

/lir di11a 11uula11 af(~~ çıktı 
(a!.·at snudih·üldii 

Aga hamamında Matmazel 
olgA ile kumbaracı yokuıunda 142 
numaralı Ruvayyal ılnamaaına 

ait filim atelyeatnde ateı çıkmiı
sa da etrafa sirayet etmem istir. 

Mısır Arnavutluk l 
- ·)~(·-

1 ral·la Suriııe fu·asuula 
Bafdattan yazılıyor : 

İrak ile Surf ye arasında haf-
tada üç gün tayyare ile· posta yolcu 
ve eıya nakil için bir mukavele 
akdi zımmında buraya gelmiş olan 
Fransız hava postası ıtrketi umu
nıisile İrak Nafia ve Muvasalat 
nezareti arasında müzakerat baı
lamıımııtır. 

İtilaf hasıl olduğu takdirde 
nakliyat Nisan iptidasında baılı

yacak ve iki memleketi arasında
ki mesafe pek ziyade azalacaktır. 

Giilnriik ın11alledesi ue ~ekil
dcdir 

Kahireden : 

Arnavutluk ile mısır arasında 
akdolunan ticaret muahedesini 
Mısır Par)ementosu tastik etmlt 
ve iki memleket arasında en zi
yade mazhari müsaade olan me
mleket muamelesi baılamı~tı. 

Ala:w ve İn!Jiltere arasında 
Londradan: 
İngiltere ile Mısır arasında 

akdi mutesavvur ittifak müzake
ratına başlanmak üzre Mısır 
Reisi nüzzari M. Nakka§ paıanın 
riyaseti altındaki heyetin martın 
yirmi dördüncü günü Londraya 
vasıl olacağı resmen ilan edilmiı
lir. 

... 

Liik~ la11ıba:<una benıiJl 
lwyaybn der~·en 

Çovacılarda kahveci Saidlrt 
dükkanındaki lükı lambasına 
benzin koyarak yaktıgı ıırada 
lan~a patlamıısada silndürfıtıııür 
tir. 

Tevkıfaneden f'irar eden/et 
Tevkıfaneden vuku bulan .;e 

birinin ölü, diğerinin diri olaralı 
yaka1anmasıyle neticelenen fir•r 
hadisesi hakkında tahkikata de· 
vam edilmektedir. 

Tahkikat bitince evrakı tah· 
kıye memurunu muhakematı eıı· 
cilmenlne verilecektir. 

Bereket versin nu(tısra ıw 
ylat .11okt1tr 

Dolma bahçe açıklarında de
mirleyen (Hisar) vapurile JngiUı 
bandıralı l(Plrnktam) vapuru eıı· 
ların ceryanile müsademe etııılr 
ler bunlardan Hisar vapurunuJJ 
sancak tarafından parçalanrnııtır 
nüfusca zayıa yoktur. 

Bir yuba:. ,rp~li nilullı /a!f{l' 
cakken !J<ıl,alanntış 

Kanunu medeni haricinde flt· 
kah akteden Aksarayda Selcu1' 
Sultan mahallesi imamı flşlll 
Rifat hoca, nlkah için aldığı y\iı 
lira ile beraber cürmü meıhııt 
halinde yakalanmııtır. 

/Jir .ı;andal (}ekınece açığlJl' 
da ter.ç bw dihulii 

Y eıllkoyde Nazmi fle 101eıı· 
difer kondüktörü Sırrı efendi 
sandalla çekmece açıklarıJ1ş 
çıkmıılardır. Fakat bir müddet 
sonra sandal Çekmece açıkların· 
da ters çevrilmiı olduğu halde 
bulunmuıtur. 

/Jir deni:, a11wlesi deni:-e 
dihpuiiş. [iıkat ı .. urtrınlnuştıJ' 

Limanda ıamandırada baıtı 
(Norveç) bandıralı vapura yii1' 
veren salapuryacı Y aıar deniıe 
düımüı fakat kurt~rılmııtır. ~ 

Iranda buhran 
·· ·)~(-

lnuula da iktısadl fntltrf111 

var! 
Tahrandan yazılıyor : 

İranda kranın mühim surette 
sükutu ile tahassul eden iktısadi 
buhrana karıı çare aramk üıte 
Maliye mütahassıslart. Yerli ~e 
ecnebi Bankalar müdl rlertndetJ 
mürekkep komisyon toplanmat<t' 
devam ediyor. • 

Bu buhranın lza lesi için Iü1'il' 
efyaya ağır gumrük koymak ~e 
hali hazırdaki vasi Şimendifet 
inıaatını tatil etmek bir acıl ted· 
bir olmak üzre ileri sürülüyor• --
Tekraı· intihap olu1111ızıŞ 

Müddeti hitam bulan Ztrıt8t 
.bankası idare meclisi azasınd311 

Hayri beyin yerine dün vilayette 
intihap yapılmıı ve Hayri S· 
tekrar bu ite intihap olunrnu~tıJf• 

ıJ/aari( Vekili dün gitti 
\j 

Maarif vekili Cemal t{ü9
l1 
e" 

Bey dün akıam Ankaraya har 
ket etmi~tir. Kendisi Haydarpafş 
istasyonunda maarif erkanı tara" 

fından tetyi olunmuıtur. • • 
llaı·idye hukuk 111iişavırı 

Hariciye hukuk müıavlr)erirı" 
h 1 f;t4' 

den Kenan B. dün se r rn - nr gelmit ve vali vekili ile gor 
müıtür. 
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ŞİİLİK VE FARKLARI! .. 
- -- . ARABİ, F ARSİ, ECNEBİ ESERLERİN TErı;KI-

K.İNE MÜSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRIKA 

~~~~-~llıııııı.. ')9 ~~~~~~ •= -~- o. -~= 
Hazreti muhammede Avrupa 1 sına bakıdta ona ıehvetperest 

tnüsteırlklerlnde bazıları, ıehvet demek ciden sathi dütünmeye 
perest dernek istediler. Misyoner- ve garazkar o{mağa delildir. 
lik ve papaslık nufuz ve tesiri al- Hadicenin vefatından sonra 
tında kalınmasaydı. bu efendiler Hazreti Muhamedın muteaddit 
bttarafane bir tetkik ve muhake- kadınlarla evlenmesi, terefi isla-

mede bulunıadılar , bu sözleri mlyetin kuvetlenmeıinl düıün-
ıöylernele haya ederlerdi. mesinden haıka bir fey degildir. 

Hazreti Muhammede tehvet- Çünkü, Ebu ıüfyan, ebu bekir 
Perest diyenler, onun dokuz zev- Ôm h b d 

ve er i i a amların kızlarile ceıi bulunduğuna iıaretle hak 
evlenmek anlrı kendisine çözül

meyecek bir bağla raptetmek dü-
kazanmak istemiılerdir: fakaat 
ıehvetpereıt bir adam ancak genç 

Yatlar h , f ıüzmesınden ileri gelmiı olsa •na, ıe vet zevk ve se a 
dü k 1 , t gerektır. f unu o ur. Hazreti Muhamm;_ 

lıe 25 Yatında iken kendisinden Hazreti Muhamet, ahlakaiz 
Yatlı bır kadmla, Hadice ile ev- mtlletlerid pek çabuk inkıraz 
lendi ye 57 yatında iken zevcesi bulacağı~ı, bılen, mutefekkirier-
Hadlce vefat etti ve bu yaıdan dendir. 

•onra dJğerlerile evlendi. Onun harıkalı ve kudretli 
Hazreti Muhammedin 40 ya- seciyesi ile 91rçıplak yaıayan 

tına kadar bütün zemanı itikat, vahıı Arapla. 30-40 sene zarfında 
inziva ve tefekkürle geçti 40 ya- İran impratorluğı gibi muhteıem 
tına kadar, herke1 ona Muhamme- hır hühftmeti devlrmeğe muvaf-
dül Emin dedi ve bütün halk fak oldular. 
tarafından hurmet, muhabbet ve 
itimat gördu. 

Halbuki, babası küçük yaıın
da iken vefat etmiı bir yetimden 
baıka bir ıey değildi. 40 yaıında 

Hazreti Muhammedin yolunda 
gidilseydi bugün heıeriyet ha-

kiki bir saadete yetııecek ve 
beıerlyeti tehdit eden ahllksız-

ların, doğurduğu felaketler mey
dana gelmiyeckti. 

(Devamı var) 

İlan 

T epehaıı tiyatrosunda 
Bu akıam saat 2 1 ,30 da 

GÖl.1GEl.1EUİ1Y f:l R f.~l 
3 Perde 

.J/adma:el .lali 
1 perde 

Tercüme eden : Piraye Fuat 

* * 
ÜSKÜDAR HALE SİNAMASINDA 

Bu akıam 

Yeni Bakireler 
Mümeuilleri: 

Antta Paj 
Y oan Kra vford 

>f * 
Kadıköyde Süreyya 

Sinema ve tiyatrosu 
Pazar gününden itibaren 

Sc11uı ate.~l~r icinde 
,) .. 

Mümessilleri : Barbara Kent 

İstanbul dördüncü icra mem
urluğundan: 

Hilmi Beyin Madam Nemzur
dan borç aldığı yüz yirmi bet 
liraya mukabil birinci derecede 
ipotek irae eyleidlğl Fındıkhda 
kazancı baıı rnahe.lleıinde çeıme 
sokağında atık 22 cedit 30 num
eralı muhterik hane arsaaı kırk 
bet gün müddetle müzayedeye 
konarak yüz elli lira bedel ile 
talebi uhdesinde olup bedelt mü
zayede haddi liyıkında ıilrülme
diğipden bir ay müddetle temdi
den müzayedeye kunulmuıtur. 
Hudu : bir tarfı Salih Zeki heyin 
diger tarafı Hoca Yusuf efendi 
arkası ahere alt arsa anuyol ile 
mahdut boıtur. İçinden yol açıl-

Büyük Türk Aliın1 Cevdet pata merhumun 

LüğP tt l" uı~niyesini havi 

Sahife !) 

Osman Reşat e 'endinln tahtı rlyaıellnde bir heyet tarafından 
tertip edilm ş. Berlzadenln telamlzlnden Tevfik Bey 

tarafından taahih idllmtıtir. 

ilahi t serin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlıs!nin hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kağıdhsı ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk netriyat yurdudur 

1888 de tesis edilmiıtir 

l\lerke.r.i um umi. l~tanbul 
SERMA YESl 30,000,000 FRANK 

TÜRKlYE ŞUBELERİ 
Galata, İıstanbui , İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

'V 1• 'İ '\Il Subeleri : Selanik, Atina, Kava.la. 
1 unan s , '°) 

" 1- b • a muamelatı itibar mektupları, her nevi 
- i d heıabatı cariye, çek muarr.clatı. akçe uzer n en . 

Her tur u ant< ' J 
~~~~~~~~~ 
•••A4A~AA·~~A~4•A.&.AAAA~A~A.A~ 

~ M. URI v~ Rl~I . . 
B·ı ... le G iinlrük nuıanıelatı ve naklıyat ışlerı 

ı "'un1 . , ·r 
1 kenJalı sürat ve eınnıyetıe ı a o u nur. 

MALI ve iDARi iŞLER DAHİ fAKİP EDİLİR 

...... Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 

...... Telefon: Beyoğlu 4515 
~ 

aT.-.~VVTVTVY~•~VtY•~··••••••••• 
• • - ~ \ Ali Ekber 

Beyazltte tramvay makasında ~ Te.yyare biletleri ve kırtasiye 
N. 153 dükkAnda tayyare · Umum gazete bayii 

biletleri, kırtasiye ve Çemberlitaı civarında 
t 1 bayii N. 2 dükkan umum gaze e er 

iken Peygamberliğini ilan ettiği 
ve halka ilim, fazilet ve hürriyet 
•~zlerini söylediği zaman düıman
lıkla karıılaıtı. Ve 51 yaıına ka
dar, bütün düımanlarına tek ba
tına karıı koydu, bütün meraret
lere, zahmetlere aabrt ıükQnetle 
tahammül etti. Ali Ekber 

acağı tahakuk etmiftlrr. Mt zkür 
arsanın iıtirasına talip olanlar 
ve daha ziyade malumat almak 

Meb,us olduktan sonra, ona i h dd ı mumill~inden : 
isteyenler kımet mu mminesl lıtanbul mil e u 5 l " 

inananlarda kendial aibt halkın lli l· d lstanbul Adliyesine bi musa-

! ~''Y ARIN,,lr 1 l'A~ ViMi' 
~lart 

e o1an aiti yüz e ıranın yüz e 
tan ve teımilne hedef olmuıtur. k b ka mühaıtr alınacağından ta-

onu nisbetinde pey a çesini ve al . l lihanları i• -a kılınmak Bunlar bu zahmetlere aö~";.z aa- il l t ltp erın m ·· 
e su e 929_29~3 doıya numras e s an- M t 

930 
tarihine musa-

remediler' ne aciz kaldıklarını ilin olunur. bul dörddncü icra memurluğuna üzre 13 ar - " ~ . J buçuk -

Senei ÇARŞAMBA f .... e i 
Resmiye 12 Hicr.ye 

1980 13.:!.._ 

Nan1az vakıtJan 
Alaturka ı6yledller, o zaman Hazretı· Mu- ı / / dif Perıenbe gunu sa · acal\t 

,.~6~t:ı66•6~G müracaat eyleme eri ve 4 9 93Q ta Encümeni Adliyey'- .,, . hammet, hunları [Müalilmanları] t 1' de 16 k d ı 
tarihinde ıaa ~ n e a ar eylemeleri. ı habeılye gitmeleri için teıviketu ! l Verıı:-:-S ,.lye f#ıı lohlaulneuirk. at'yesi icra kılınacağı Han tnemurlurun •ım: I 

ve mlislümanlar da Mekkeden - 2 inci icra d dolayı mahcuz 

Alafranga 
•. d. 

G~neı n, 11 

Ôyle ı ~,24 
ikındi .. , 12 

d. 
Gilneı 1 ) , 04 
Öyle 6,1 3 
ikindi 9, SO 
Akıanı 12 ,00 
Yatsı l, 30 

lmsak 10,26 \ 

ıtzltce Habeılye gittiler. Bir deyn ;:kar rer muhteli fiıl- 1 
zrnir terzihanesinde son s , ve aatılmbaıı mak'ınalnr. ""l/ 3/ 930 Hazreti Muhammet bir kaç f~ moda eh fi ti la son ·1 1 .:. 

'4'J , ven a ar , H Ari d ·nı mat aa _ _ 
samimi dustu ile Mekkede kalmıı = derecede suhuletli teraltle ~ 1 aCI Za 0 cı - dif Pazar gunu sa-
ve biltün fellketlere karıı koy- erkek ve k d k t- l • tarihine mBui,8 AH caddesinde 46 

a ın os um er 1· sn1aı'l Hal}' kı t onda a d k muıtu. ~ •erlan imal olunur. : · " a atbaa derunfm e açı 
H 1 Ankara caddesi Vı·t=-yet numaralı ~uretile salllaca~ından azreti muhammetin bu zama- k a T biletleri t ma .. - ve 

arııaında No. 17 • 14 ayyare ve ar ır l me-z ı<ur gun k d b' t k k d 1 '~ ..., 1 l lan arın b ı 

Ak§am 1ö, ~ 

Yatsı 19,40 

\ tm!!k 4 , a8 

1 ş1r1 , ____ -

1 

\ 

Kaıım 

125 . 
1 a a ır e a ın a yaıaması, 'ti'! MUSTAFA ve KEMAL fll umum gazete er bayii ta i~ d: mahalllnde hazır u un a -

hakikat ve ahlak yolunda bu , Çarıtkapı N. 68 saa ,1 ~ !!e:._;m~ii~r:;_tı c~a~a~t;. ~~~~~~~~~~~~~~~~~-,. k m~mur~ _ 
kadar nhmetle~ ka~ık~ma- ~~~~~i;~~~~G~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~F~;d~~~--~ le(E) Bey ~rmit~r~ ~lalde ~~~~~~~~~~~~~~~~~ .,.,..._.~~ ,. ===--==-- f d bir gün evvel 

--...;;;__ Onun are e en ümltıiz bir vaziyette idiler. Me-
bası ile odacı Hasıd'p efendi ve bir tirketi tatil edip g~t<lmlf ı:!ması murlar merak içinde sordular : 

Tefrika nunıarası: 33 
Bize gelmezlerdi efendim. Onu 

aörmek latlyen yazıhanede a~
rnrdn .. 

Memurlar, Elenlyt dııarı çıkar

ttılar. Bu vaziyeti bir def ada ken
dı aralarında müzakere edecek

lerdi. Odada yalnız kalınca ma
dam Elenlnin verdiği malumatı 
lllilzakereye baıladılar. 

Hepıl de ( Hrtstonun ) bir tu

Z&ia dnınrnlmeeı llzımaeldlllne 
kanaat ediyorlardı. Fakat nasıl? 

( Z ) Beyle ( E ) Bey de ( Ye· 
ili Köye) ıltmlıledl. Onlar ıerl-

ye dönünceye kadar sabretmek

ten baıka çareleri yoktu. Madam 
Eleniye: 

- Aferin madam. Hiç meri}k 

etme. intallah yarın ıabah erken

den seni bırakacağız . Diye temi
nat verdiler. Madam Eleniyl ma
hfuz odalardan birine misafir el
tiler. 

Heyet odada yalnız kalmııtı ? 

HalJ hazırda ellerinde kara Ke

mala mensup (üç ) mühim ıahaı
yet vardı: Bunlar Kemal beyin 
oturduiu evi haber veren akra-

de madam Eleni i i. Odacı Haa!p ld k me.nı ar · N h b b 
her ha e ço d k i Ke- - e a er, ulamadınız mı? 

kara Kemal beyin arifeden bir Bundan anl~.şılıyor u , 
1 

(Z) Bey yorgun argın bir koltuğa 
gün evvel ıirketi terketliğini söy- 1 b tutulacagını hissetm 1 gömülerek cevap verdi : 

ma ey, l davranmıf, 
lemiı, öteki zat, Kemal beyin za- ve vaktinde ihtiy:~ ~çin de ı lrke- - Ne ~ezer .• Orada da yok. 
bıtaya meçhul bulunan evini ha- izini belli etmemd evvel tatil Birader ben ıu mütalaadayım : 
her vermitti· ti arefe günün en Bu zatı ele aeçirmek içln bütün 

Madam Eleniye gelince: o da et uiıll· b noktaları düıüne tanıdıklarını yakalamalı , aorauya 
daha ehemmiyetli olması icabe- MemurlarKu mal beyin mutlak çekmeli. 
d H t d" üne Kara e kl H en bir ip ucu vermiıti: ris o- uı k bir yere sa an- eyet azasından biri dedi : 
d 1 akla gelmlvece F k k 

an bahıetmitt · h"kmediyorlardı. - a at henuz ona va it var 
Bütün bu hadiıelerden sonra dığına u " le bir yere saklan- birader. Siz burada yokken Ma" 

b Hatta, o oy d zabıta memurlarının fakılları aı- cakb ki, kimsele r o yer- am Eleni b ir (Hrlsto)dan bahs-
larına gelir gibi olmuıtu: Onlar mıı o~a h tmeği akıllarına hile etti, Hristoyu yakalasak ••• 
kara Kemal beyin evini bulmak den ıup e e d" ' - Hanai Hristo bu? 

etlrmiyecekler ır. e 
kendisini evinde bastırmak için g K bilir belki de Kem~l Bey - Tepebaıında ••• 
beyhude ograımıı kafa patlatmıf 1~ en umulmaz bir yerde - Ne çıkar bl\ae de: bilmiyo-
durmuı olduklarını ancak timdi ~;.~';;elki, Polis m üdüriyetine en ruml d iyeçek. Değil mi? 
anlıyorlardı. yakın bir mahalle ıaklanmııtı. - Eakat herifin dütünmeıi-

Çünkü daha odacı Haılbi ya- Onu kendi yakın adamlarının ya- ne meydan vermezsek.·• 
kaladıkları, ifadesini aldıkları nında aramanın beyhude olaca- - Yani: ansızın tevkif mi e-
zaman ( Kara Kemal ) beyin h k di l d delim?. 
Evinden savuımuı gitmif oldugu" ğına ü me yor ar ı. 

Tam bu sırada içeriye (Z) Beyau anlamamıılarda. 
(Devamı var) 



• 

Sahife 6 , ~ 

yelkenci vapurları 
KARADENİZ LÜKS ve 

SÜR'AT POSTASI 

ANADOL Uvapuru 

13 1'lart:Perşembe 
günü akıamı saat 6 da(Sirkeci) 
rıhtımından hareketle doğru: 

(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, ve: Rizeye gidecektir. 

Tafsilat için : Sirkecide 
(Yelkenci ) hanında (Y elkencl 
vapurları) acenteliğine müra-

caat. Telefon: İs: (1 51!>) 

,mam ... am ... mEllil ... -31~ 

Bartın - Cide 
Kuble postası 

Hilal vapuru 
Martın onUçüncü pcrıembe 

günü akıamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle Zonguldak, Bar
tm, kuluce Şire, Cide, Kuble 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Müracaat yeri: Sirkeci yeni 
han 1 numarrh acente} e m(i
racaat Telefon İs: 3105 
....... l'imlll&l ......... w 

Galata 1. gümrüğünce mua
melesi icra olunan 7356 No ve 
4/7/29 tarihli beyannameye aft 
25190 No lu bir kıt'a depozito 
makbuzu kazaen zayi edilmtı ve 
bu hususta mezkur gümrüğe mü
racaat kıhnmıı olduğu cihetle hü
kmü olmadığı ilan olunur. 

lstanbul Çatal Han · 
AHMET HASAN 

lstanbul dördüncü icra memurlu
iundan: 

Sokrat veledi Petro efendinin 
Purudrumos Takaz oğlu efendi 
ile Filibos Y orgiyedis ef endidekl 
alacaAmdan dolayı mahcuz Gala
tada Arap camii civarında kala
fat yeri ve yelkenciler caddesin
de vaki 61/63 numaralı iki bap 
dükkanı otuz gün müddetle iha
leyi evveliye müzayedesine vaz 
olunarak elli Ura bedel ile talibi 
uhdesinde olup !halel kat'fyesl 
icra kılınmak üzre ve yüzde beı 
zam ile on bet gün m6ddetle mü
zayedeye konmuıtur. Mezkur 
gayri menkul bllmesaha tahminen 
dokıan iki arıın (izerine mebni 
ve tahtında dfıkkiın ikiye münka
aım olup 61 numaralı kahveci 
dükkanmm zemini çimento ile 
mefruı ve alt ve üst katlarfnın 
pencereleri harap ve halen boı
tur. Ahıap merdivenlerden :üst 
kata çıkıldıkta ufak bir sofa üze
rinde üç oda ve bir hala mevcut 
olup mezkur odalar k11men lttl

aalinde 63 numarali dökmeci 
dükkanının üstünü ifgal etmekte
dir. 63 numaralı dökmeci dükka
nının zemini toprak olup depo 

olal'ak istimal edilmekte ve f ev 
kınde vaki bir odada mezkfır dük
kana alt olduğu ve her iki dük
kanın kalafat yeri caddesinde ve 
yüzü vardır. Hududu bir tarafı 
Ahmet ağa diğer tarafı Fatma 
hanım dükk&.nları iki tarafı yol 
fle muhatbr. Kıytnetl mnhammi
nesi tamam 1840 lıra olup talip 
olanlar kıymeti muhamnıtnesinln 
ynzde on nisbeUnde pey akçele
rlnl alarak 7/4/980 tarihinde 
2928/758 dosya numaraıile saat 
on üç buçuktan on bet buçu~a 
kadar İstanbul dördilncü icra me
murluğuna bizzat veya bilvekiile 
müracaat eylemeleri Han olunur. 

YARIN 

Emniyet an 
.. muza-

yedesi 
Kat'i karar ilanı 

Müzayede /ılulıam111e11 
bedeli kıymeti 1 kraı 
Lira lira S o. 

.l/ erlıwıatm cins ve !lf'll'ilt• mwki 
ve nııişterııiUilı 

300 639 4110 Fethiyede Katipmaslahattin mahalle
ıinde Tatlıkuyu ıokağında eski ve yeni 
12 numaralı yetmif altı artın arsa 
üzerinde ahşap iki katta dört oda, 
bir sofa, bir kuyu ve iki yüz kırk dört 

Bor çlllnun 
ismi 

arıın bahçeyi havi bir hanenin tamamı Mehmet 
Ziya Ef. 

205 756 6749 Beylerbeyin'de elyevm Camilıerlf so
kağında eıki 8 mükerrer ve yeni 2,4 
numaralı biri yüz yirmi dört arıın 
üzerinde ahıap bir katta üç oda, bir 
sofa, bir mutfak diğeri yetmif iki arı an 
üzerinde ahıab iki katta dört yüz dört 
arım bahçeyi havi iki hanenin tam mı Mehmet 
Sabri B.Fatma Ka'l iyelveEnzele ~e~aılre Harımlar 

420 960 8742 Tarabya'da Tarabye cnddesinde 82 
84 , 8-! numaralı yüz artın arsa üzerinde 
kargir iJd§er katta üstünde birer odayı 
havi iki dükkanı ve yüz kırk artın 
bahçeyi havi tamaını. ( dükkanlar 
haraptır ) Ma tmezel İyole ve Eleni 

4505 61 20 l 0642 Cağaloğlun'da Cezrikasırnpaıa ınahal
lesinde Mollafenari sokağında eski 1 o 
ve yeni 34 numaralı iki yüz dokAan 
arım üzerinde kargir üç katta on 
oda, iki sofa, bir mutfak, bir kuyu 
ve yüz sekıan iki arıın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Suphi hey Eınıne Behice H • 

3200 2355 11136 Beıfktaı'taLi Şenlikdede mahallesinde 
e•ki Ihlamur caddesi ve Hacırnuıta
faef endi ve yeni Aziziye ve Köçeoğlu 
ve Hacımustafa sokafında eski 30 7 ' , 
9, 11, 5 ve yeni 96, 9, 11, 13, 15 

numaralı ftç yüz yetmif arıırı arsa 
üzerinde ahıap iki katta dokuz oda, 
iki sofayı havi eskice bir hane ile iki 
yüz kirk arımdan ibaret dört hane 
arıaaı ve bin yedi yüz doksan arım 
bahçenin tamamı. Mustafa Reıtt Ahmet Nejat 
ve İbrahim Vasaf ve Mehmet Nuri Beylerle 

- Saadet H. 
188 449 9628 Çarıamba'da Katipsalcihattin Köroğlu 

ıokağında eski 8 mükerrer ve yeni 20 

numaralı seksen arıın üzerinde birinci 
katın ön kısmı kargir mütebaki kısım
ları ahıap olmak üzere üç katta beı 
oda, iki ıofa, bir taılık, bir mutfak 
bir kuyu ve sekse dokuz artın bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı. Mm. Ollmpiya 

280 430 12218 Eyüpsvltan'da Kızılmesçit mahalle
sinde Kızılcemesçit caddesinde eski 
86, 86 mükerrer ve yeni 42, 44, 44-1 
numaralı iki yüz on beı artın arsa
dan ibaret yalnız yan duvar) rı ınün-
hedim hane arsasının tamamı. Fuat Ef · 

1815 6904 12289 Kadıköyün'de Tuğlacı batı mahalle
sinde Yaverağa sokağında eski 1, 1 , 1 
1,1,1 ve yeni 58, 58-1, 52,54, 56,60 
numaralı iki yüz altmıı altı arıın 
üzerinde bir katı kargir iki buçuk katı 
ahıap olmak üzre üç buçuk katta 
on iki oda, iki sofa, bir kuyu ve iki 
yüz yedi arıin üzerinde kargir dört 
dühkinı ve iki yüz altmıı dört artın 
üzerinde ahıap bir dükkanı ve arkada 
harap müıtemilatı ve iki bin iki yüz 
doksan dokuz arıın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Reıkl Melek H. 

255 510 13377 Haseki'de Baıçımahmut mahallesinde 
Haseki caddesinde eski 60, 60 mü· 

kerrer ve yeni 74, 76 numaralı yüz 
dort arım üzerinde ahıap üç katta 
altı oda, Jkf sofa, bir kuyu ve kırk 
arıın üzerinde bir mutfak ve yüz 
ıekıen dört bahçeyi havi çerçeveleri 
ve sıvaları tamire muhtaç ve üstkatı 
harap bir hanenin tamamı. İbrahim Lütfi Ef. 

Fatma Hanını 

266 809 14233 Ahırkapı'da Cankurtaran namı diğer 
Seyitbasan mahelleainde yeni ıokakta 
ada 27 harita 493 mevkiinde eski 
26 mükerrer ve yeni 86 numaralı 
seksen arım üzerinde kargir üç katta 
beı oda, fkf ıofa, bir mutfak, 
bir kuyu ve elli dokuz arım bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Şerif afa 

Yukarıda clnı ve nev'ile mevki ve müıtemilatı yazılı emlak 
hizalannda gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 29 mart 

Emva i ıTietruke müdüriye inde : 

Satılık natamam nısıf ku
lübe hissesi : 

Bakır köyünde Kartıiltepede Tepe karakolu sokağında kain 37 
numaralı maa arsa natamam kulübenin Hazineye ait nısıf hiıseıinln 
bedeli nakden ve peıinen ödemek şartile 180 lira bedeli muhatır 
men ile 16/ 3/ 930 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 de müza,·e
si mukarrerdir. Taliplerin °/0 7 ,50 hesabile teminat mektuplarilt 
İstanbul Milli Emlak Müdüriyeti sataı komisyonuna müracaat eyle· 
meleri. 

İstanbul Kambio müraka
be heyeti riyasetinden 
Türk parasını kor~ma hakkındaki 1567 numaralı kanuna müteal· 

ilik 26 Şubat 930 tarihli ve 1 numaralı kararnamenin 32 inci ıııad· 
desi mucibince kararnamenin neırinden evvelki ithalattan mütel'el· 
lit borçlar için on bet gün zarfında mürakipliğe bir beyanname 'fe· 
rilmesi muktezidir, Binaenaleyh kararnamenin neırinden evvel 
emliai ticariye itha l edipte bundan mütevellit olarak gerek Türkiye' 
deki Bankalara ve gerek memaliki ecnebiyedeki müe11esata borçlıJ 
olanların nerede, kime ne nevi ve ne miktar ve ne suretle borçfsrı 
oulunduğunu ve bu borçlarını isbat edeceklerini mübeyyin bir he' 
yanname ile 15 Mart 1930 akıamına kadar Mürakabe heyetine 
bildirmeleri lüzumu tebHğ olunur. (3) 

lstanbul Liman isleri inhisarı , 
Türk anonim şirketi idare n1eclisinden : 

23 Şubat 930 tarihli ilanımıza zeyldir. 
Hissedarlardan İstanbul mavnacılar tirkelinln ticaret kanununun 

368 inci maddesi mucibince idare meclisi ve müdiranın mesaileri
nin nazarı dikkate alınmasına ve idare meclisi hakkı huzurunuP 
tesbitine dair teklifinin 23 Mart 930 da toplanacak alelade umumi 
heyet ruznameıine dördüncü madde olarak idhal deildiğl hi11ed~r
lara ilan olunur. . 
• ~~bbbbb~~ff~~bôb,ff~~b~6~~~~bbbb~f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
İ OSMANLI BANKASI j 
:i: SERi\11\ \7l~Si : 10,000,000 ingiliz lirası j 
.:. İstanbul açenteliği - Telefon: İsta!lbul 1948 ~ 
•!• Beyoğlu dairesi - Telefon llcyoğln 1303 ~ 
•!• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeU veya ,; :!: hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. ,, 

•:• Türkiye cümhuriyetinin baılıca ~ehirlerine ve memaliki ,, 
•:• ec~ebiyeye senedat, çek, itibar . mektupları ve telgraf •!• 
••• emırnameleri irsalatı. ~ 

i 
, ~ 
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Emniyet Sandığı Müdurlüğünden: 

Misbah Nezihe, Fatma Behice hanımların 13804 ikraz numaralı 
deyn senedi mucibince Emniyet Sandığından istikraz eyledikleri 
meblağ mukabılinde Sandık namına merhun bulunan Üıküdardıı 
Arokiyeci Haci caf er mahallesinde Odalar içi sokağında eski 2 7 ve 
yeni 16,1 8 numaralı ve 52 artın arsa üzerine mebni iki buçuk kat" 
tan ibaret iki oda, iki sofa, bir mutfak, bir kuyu, altmiı bir arıııı 
bahçe ve müıtemelatı saireyi havi bir hanenin tamamı vadesi bita" 
mında borcun verilmemesinden dolayı satılığa çıkarılarak 240 lirş 
bedel ile müıteriıi namına kat'i kararı çekilmiı iken bukere yüzde 
on zam ile baıka bir mü, teri çıkarak müzayede bedelini 264 liraY• 
iblağ eylemiı olması cihetile mezkur hanenin 15 - 3 - 9ü0 tarihirıe 
müsadlf önümüzdeki cumartesi günü tekrar son müzayedesinin icrası 
ve muameleıinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olanların 
mezkur günde nihayet saat onbeıe kadar Sandık idaresinde haP( 
bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

~am_.a. .. tım .... i!il!m .. ali!!mll .. ._ ......... sc ....... _...~ 
OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpafa Hastakanesi Operatörü . 

İstıldal caddesinde }~us csfarethanesi karşısınd:J 

Suriye han No: 8 

TELEFON; Bey: 1615 
l• .. llllllllimaliS.iZlill••,SJ!lll!m~--!mılmlllKJlml .......... .-.......-

930 tarihine müsadif cumartesi günü saat on buçuktan 1ttbare~ 
fmüzayed~ye mübaıeret olunarak (muhammen kıyırıetieri: .. 

geçtiil takdirde) kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulundu~~a
dan talip olanların mezkur günde saat onbeıe kadar sandık " 
resine müracaat eylemeleri ve saat on beıten sonra vuku bula~p 
müracaatların kabul edilmiyeceğl ve mezkur emlake evvelce ta t<a 
olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve ba~eıı 
talip zuhur eyledi~I takdirde evvelki taliplerin müzayede 
çekilmlf addolunacakları lüzumu ilan olunur. 


