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<Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar 

lngilterede tifodan ziyade otomobil kazası oluyor ! 
--

Düzce ve Günanlılar Herman şirketi .... 
_.,,. ___ . 

~U•MIRJllllJ41 
r 

trans( er muamelatının tetkikini istiyor I 
Dıi"'r·n fl •• -:--l.. t ··ı ·· ·· Tekaütlere dai 

"' l.J ve •ıunantla bu.lunan bı 111111un u un zurı·<n, 

lln·nıanlarm lrans/'er ın ıtanıe/.esiude köJ!ltİ.'JÜ rı<hrıar<~ 
soytlulda,.ındrın ş ikd.11ı)l cdiyorla ı·. 

Herman tirkett firması altında ı buldukça ellerinden geldiği kadrr 
me~lekelhnizde birçok hiyleli ve ı kötülük irtikab etmekten çekin-
hüd alı muameleler üzerindeki nıemtılerdir. 
tetkikat ilerlemektedir. Sahte (Düzce) ve (Günan) havalisin-
menıe ıahadetnamelerJ tanzim deki tütün zürraına ait transfer 
eden, kazanç vergisini ketmet- muamelatında köylü za .. arına 
mekten çekinmlyen bu ıırketln, yüzde yüz yirmi fazla para almak-
nihayet meydanı bot ve biçare tadırlar. Düzce de 85 kurutluk 
Türk köylüsünü kendi menaf ilni transfer f fi için köylüden resmen 
müdafaadan actz buldukları için ı 200 kuruı alınmakta ve aradaki 
nasıl ve ne suretle soymakta 115 kuruı fazlalık ılrket heıabı
oldukları, hatta dolandırdıldarı \ na iç edllmektedır. 
meydana çıkmıttır · Günan ha valisinde Transfer 

Dün (Dnzce) v~ (Günandan) muamelesi ( 85 ) kuruı iken 
aldıiımız yeni malumat, Herman : gene Herman ıırkell (200 _ rno ) 
tlrketl firması altında köylüyü kurut almaktadır. lıte bu göz 
ve zürraı mahveden tirketln göre çevrilmekte olan hiyleli itler 
:yeni birtakım ıahtekarlıklarını ı yüzünden her sene klmıeıtz ve 
claba meydana çıkarmaktadır. kendini müdafaadan aciz köylüler 

Bu mal6mat ta göıteriyor ki, ıoyularak (Emillerin) (Kohenlerin 
(Kohen) (Emil) (Bera) gibi bu 1 ıofralarına ıampanya te'minine 
memlekete ıerden baıka bir ha- hk ma um edilmektedirler. 
yırları dokunmıyan adamlar, fırsat ; (Devamı 2 inci ıahlfede) 

~ . .·~· . ~-

Hareket muhakemesinin kararı 
Maznunlar al ışar dün verildi. 

ay hapse mahkum oldular 
llareket gazetesi sahiplerinden Sıtal JJ. Tütün mecnı 11-

a~~ .. ~ahibi Sait IJ., ceza /,·nı11'!1"n!ın f !J 2 in~i nuıdıiesi u111ı·i
ıncc altışar a,11 ltapse ve tJ O ltra ııa nuı k k,; nı oldttla ı· 

• Hennan Splrer ,, tütün tir- ' 
kett tarafından • Hareket ,, gaze
teıl ıahibi Suat Tahıtn ve .. Türk 
Tütün Necmuası ,, ıahtbl Salt B.-
ler aleyhine açılan davaya alt 
hGk6m, dnn, ikinci ceza mahke
meılnde verildi. Karann tefhimi 
saatinden bir ıaat evvel aelenler 
muhakeme salonunun kapııınd~ 
bekliyorlar, salona dahil olabil
mek için ıaatlerle sıkıııp ayakta 
kalmağa tahammül ediyorlardı. 
Saat 14 le kapılar açıldı. Samiin 
birbirini itip kakarak ıalonu leba
lep doldurdular. 

" Herman ,, tlrkeli vekilleri 
müddei, Suat Tahı

0

ln 8. ve vekil
Jerile Salt B. in vekillerinden 
Fuat B. de m6ddeiialeyh mevkl-
inl ahzetmltlerdi. Zabıt katibi o
kumaia batladı: 

Cürüm: "Herman Spirer,, tü-

Tütün mecmuası sahibi 

Sail JJ. 

t ün tirkeinl,t neıretmekte old x 
"H k Uısu are el,, gazetesine dercettlğl 
makalltile tahkir ve tehdit il e, 
ıanlaj yaparak, mezkur ıirketten 
para talep eden Suat Tahsin ve 
keza neıretmekte bulunduğ 

İnhisar idarelerinde çahıan 
mütekait memurların, ayrıca 

almakta oldulelan tekaüt ma
aılarının kesilmeat emredilmlı
tir. Bunun tasarruf makıadtle 
yapıldıfına ıüphe edilemez. 

İnhlıar idarelerinde çalııan 
tekaütler dün telgraflarla Gazi 
Hazretlerine bat vekil pataya 
ve maliye vekaletine müracaat 
etmiılerdir, 

Bunların bir kısmı sızlan
makta haklıdır. Diğer kıamı
nın da hakkı yoktur. Fakat 
karar dolayııile mazereti olan-

larla olmıyanları ayırdetmek 
ayrıca bir mesele çıkaracaktır. 

1 

1 

Çünkü: haklı olan kısım, 

eıaıen cllzi bir tekaüt ınaatı 

alıyor İnhisar idarelerindeki 
aylılı da zaten otuz kırk Ura 
içinde birıey tutuyordu.Bu mem 
lekele hizmet yolunda yıpra
an ve tekaüt olan bu eıkl adam 
ların çoluk çocukları da vardı. 
Aldıkları lahıiıatla geçlneml-

yeceklerl için tekaüt maaılarını 
inhiıarla.rdan aldıkları paraya 
ekliyorlar ,aeçlnlp · pdiyorlardı. 

lıte ba kıeım memurlar,ıız

lanmakta haklı idiler. esasen 
fU hayat darlıgında ııkıntı çeki

yorlardı . 
Diğer taraftan, diğer müte

kait arkadaılarına rağmen, 

oldukça iyi ve dolğun para 
alan, .zatlar vardı kt, bunla-

rın belki ayrıca zati ıervet
lerl de varaı. Bu zümrenin 
maaılarının kesilmesi, ve yoksul 

olanlann ayırd edilmesi çok 
hakılnulık ıtbl olacaktır. Bu 
itibarla kararın tu noktadan 
tefsiri ihtiyacı haııl oluyor : 

Mütekait memurlar içinde 
cidden ııkını çekenler, çolu
ğumı çocuAunu layıkı 'feçhile 
iaıe edllmtyenler vardır. Sonra 
inhisar idarelerinde barına-

bilen bu eski emektarları kol
lamak, onları ömür ve ha
yatlarımn son senelerinde 
incitmemek baıkaca ve vicdani 
bir emirdir, bir zevktir. 

Neticenin esaslı bir ıekle 
ircaı pek ınusip olacaktır! 

ARlF ORUÇ 

Seyrisef ain 

Sanayi alemenin baş döndüriJclJ. 
sür' ati: Bugünkü dünyanın 
görüniifÜ ne şekildedir? 

İptidai hastalıklar ı~ıod.ern hastalıklar ~anında hiç 
nJesabesinde kaldı. Ingıltere de oton1obıl kazasının 

tifodan çok tahribatı var 1 .. 

Londradan -
"Mornlng post,, 
gazetesinin ner 
reylediği bir fl
tattettka nazaran 
1929 senesi son 
alb ayı zarfında 
Britanya adala-
rında otomobil 
kazalarının ade-

Bir a{<!l halini alan otomobillerden biri 

di bini maktul 
bin bet yüz ıek
ıen beti mecruh 
olmak üzere iki 
bin bet yüz ıek
sen beıe baliğ 
olmuıtur. 

Bu vukuat gazetelere vaııl olanlar olup yokea nıkuat -.her 

halde bundan çok ziyadedir. 
Aynı müddet zarfında Brllanya adalarında tlfo •ttkuatı P,lnı& 

bin tane olduğu dütünülürae otomobillerin tifodan bOylk J.tr 
afet olduiu tahakkuk eder. 

Sofy~da çıkan • Kiraga Sit•r • 
gazetesinde çıkan bir yaz .. 

IJu, yazıda ci/lall poliRifo 1Virk polisi nıu/;agese e<li.lly01·. 
Türk polü;inin ıekdn1 ülii ve süratle ilerkınBSi 

Sofyada münteşiı " Kıraio Feyleıoflar,Ruhlyat M6tallaı-
Slvet,, ( Muhil dünya, n mındaki 111ları, ahllkıyun, fe•ka1b~ıer 
haftalık Bulear Mecmuasının 2 lnıan mefhumunu teıblt etmeye 
Mart 930 Tarihli nü&hasında Dün- çok zaman ufrapmwlarchr. Ma• 
ya Poliılle Türk Polisi n mkayese lumdurki, iMAnl~et .al-'nde 
edilmekte ve aynen tercüm e ve ehemmiyeti mabeu1al hal& .hadisat 
nakleylediıtmiz ZIRDEKI makale ani olarak huıul ~ulwıur. Bende 
her Türkün medarı ıftthaı olmaia fevkalbeter lnıan mephumunu 

i
örülmektedlr. Cihn. mat-tayan • tarif, leıbit etmeye teudafOn 

bualı Türk Polisinin terak':ı v~ yardımlle ani bir ıurette mu•af-
tekamülunden ve büyük bir sür - fak oldum. 
atle asrileıendirlldiğinden bahse- Bence fevkalbeıer ._ insan ,. 
mektedir. Bu veıiic ile Polisimizi Pruıya polietdtr. Belki, ltetfettt-
erekıe onu yetiıdlred ıevk ve ğim bu badlMye al MJ'&l enmuzce 

gd ederek cibflna tanıtmağa 
t are 1. ) .. aülecekıinlz. iddiamın aıhhatlnde 
muvaffak olan Po ıs er [anının • 
saileri ,ayanı taktırdır. ıüphe ve tereddüde dütecekıinlz 

«,lluha/izlarlllliZ» bu tüphe ve tereddüdznüzG izale 
Prüıyada, Amerikada, Türki- etmeye . .Ve zlzde fikrimi kabule 

d bi de Polisler. çalııacagım, eminlmkl iddiamın 
ya a ve z ""-r - , 

Şebremanetinde yakında mühim' 
ve büyük tebeddülat olacak 

l
r) l '·eddiildt emanetin weşht,,. Şeri( be!Jine de 1ni llok11-
'" eu ı .. • ) 

1,,,,,101.. E11cıunen ı cnunwt ne olacak ? ! , 

Emanetle. vilayetin tevhit 1 heyetinin vazlfeıt, emanette 
edileceğini ve bubapta ha:ıırlanan resmi daireler meyanına dahli 
layihal kanuniyenln mecliste olduğundan dofrudan dofruya 
müzakere edilmek ü~ere oldu- mülkiye müfelUtlerl tarafından 

"Türk Tütün Mecmuası,, ile ayn~ 
cürmü ika eden mezkur mecmua 
ıahibi Sait beylerin neırlyalı 
vakıa' metalip ve teıebbüıatı 
vakıaları. 

Ecpabı ıübutiye: "Herman S 1-
t -t- p 

rer" u un tir ketinin bu .. l 

Seyrisef ain hak
kındaki . Şayanı 

I dikkat makale 

ğ .. .,mııtik Birkaç ay ıonra ifa olunacakbr. 
unu Y- · 

bik edilecek olan bu kanuna Bundan batka umuru -huku-
~~lre emanet tetkilatında mühim kiye, mektupçuluk, tliıalJ•t, 
tebeddiiller olacaktır. Bu mc- 11hlye ve baytar müdar161deriyle 
yanda tkl mua vlnlikten birisi encümeni emanet te lg.-olııına-

• 

Hareket aazetesı ıahlplerlnden 
Suat Taltsiıı JJ. 

, l rutve 
mes e esi hususundaki mümeıil-
lert, Hikmet ve Ali B.lerln ve 
memur ve komtıerlerln yeminle 
vaki ıahadatı, Sait B.tn telefon 
hadlıesl ve Şirket vekillerinin 
meırudatı ıairelerl. 

(Devamı 2 inci ıahifede) 

I ~ 

laAvolunacaktır. Encümeni ema- caktır. Bu dairelerin va&lfelerl 
net ll~edlleceii cihetle mua- vilayetteki alakadar ıubeler tara-
vln Şerif B. açıkta kalacaktır. fından rüyet edilecektir . 
Emanet teftit hey' eti de kaldı- Emanet enc6menlnln ilin 
nlacaktı. 14 müfettlı ve b ir üzerine n .ndorlere heray Yeril•• 

15nci sahifemizde 
1 
l baımühendlıten ibaret olan tcfliı (Devamı lldncl 1alilfeiıle) 

• 



Sahife 2 

sonunda noktai nazarım kabul 
ve fikrime iıtirak edeceksiniz: 

Prusya Polisini aürdükden 
sonra; Pruıyada bir lnıaoın Polis 

kadrosuna dahil olmadan evel 
bir fenni Ruhiyat Mektebine de-

Tum etUaine, ve bu mektepde 
molekah akliyeılnln çok itlendi-

ılne, kuvvei ıamiasının tezyidi ne 
kuvvet basiraıının, ufak bfr fnce
llil fblle kavrayacak derecede 

n•fiz bulunmasına, mühlik vaz'i
yetlerde ıırf kiyaseti zihnlyeılnln 

lnceUfl sayesinde bulunduıu va
zı yelten kendisini kurtarmasını 

kuTYel beaenlyeıfnin temamlle 
lnktıafına, kendisinde fikri teceı
sQıün temamlle münkeıif bir 

halde bulunmasına velhasıl ma
nen ve maddeten bir insanın 

müsait ve gayri müsait, hayatta 

karıılaıacağı büliln hadlıa aalebe 
çalmasına ve mücadelesinde mu-

zrffer olmasına çalııılır. Tabiidir
ki yukardakl evsafı haiz bir ferdin 
.. Fevkalbeıer bir ' ınsan bulun
duğunu benimle beraber teıltm 
edersiniz degilmi. 

lıte Prusya Polisi öyle insan
lardan biridir. -

"Fevkalbeıer insan •.• ,, mef-

humunu ortaya atan meıhur 

"'Nlçe,, aceba, hayatında, bu 
mefhuma mutabık fertlerin ken
dJ Talanına fıpandaTde yettıdi
rllebileceilnt hatır ve hayaline 
ıetlrmfımfdlr. 

lı pandadaki nazari ve ameli 
mektepte müstakbel Prusya po-

lislerinin geçirdikleri' etvarı tah
ıdJye ruhfyyat noktaf nazarından 
pek fa yanı dikkattir. 

O mektepte bir insanın ~öz

leri baflanarak kulağının dibinde 

tılttlff tabanca sedasından duy

duiu ra'ıe birfnaklll elektrikiye 

telinin avcunda iken kendisinde 
bıraktığı telilt ve heyecan, kol-

larında tatbik ve talik olunmuı 

ve fen aleminin en on icat ger
deal dakik mesaha a letlerile öl

çlilnr ! bu buna mümasil hadisata 
ıahit olan dır yabancı kendiılnl 
derin hayretler içinde görür. 

Bu fevkalbeıer insanlar ara

sına Amerikan polisini dahi ıdhale 

kendimizde lilr mecburiyet görü
yoruz. Bu mecburiyet, mezkur 
polisin Anıerika ıehirlerl nln 

kesif kalabalıklı ıehlrlerlnde cad

delerde yük•ek bir mahalden mü

nakalatı, Seyrüseferi idare halinde 
gördüğünüz zaman ayan bulur. 

Amerlkrya gittikten sonra, 

nazarımızı daha yakınlara tevcih 
edersek, fevkalbeşer İnsanmef-
humuna y~ni Türkiye polisinin 
dahi elyak bulundu~unu, bu 

atin Anadolu Türklerinin Polis 
silkine girebilmek için iki Lisan 

bilmek mecburiyetinde bulun
duk 1 arını , ve kendflerinfn, 

nıensubu bulundukları mesle

fln maddi ve manevi ıztıraba

lına tehalükle karıı koydukları
nı ve inzibat mefhumunun ken
dilerinde pek güzel bir tatbikat 

1rbaaa bulduAunu görürüz, 
Bu devri alem seyahatini yap

tıktan ıonra nazarlarımızı lçerl-
mize atfederıck .... l f li ..... aa eıe po s-
lerlml:dn fevkalbeıcr 1 f . nsan me -
humundan pek çok uzak bulun-

duklarını, bu gayeye vasıl olabil

melerini pek ınilteaaalr bulmaAa 

kendilerinden yalnız " lnsan ., 

olmalarını temenni etmekde ken

dimizde bf r mecburiyeti elime 

hftıedfyoruz. 

YARIN 

Almanyada 
->~.-

lngilterede 
-)~(-

Beynelmilel 

13 Mart 
~ 

f 

Herman sirkeli , 
Bfr jnci snhifeden devaıı:ı 

Dü2'.ce ve Giinanlılar rrıafiYe 
vekaletind<>n ş! rkct §ubuelerinlll 
Trauafer muarnelelirinin resr:nef1 
tef lit ettirilmesini istiyorlar· 

Mütarekede Türkler aleyhine 
bir fesat cemiyeti kuran (Kohef1 
efendinin hala içimizde gezpıesirıtı . .,. 
kendi1 hayatını te'minden acı 

İşsfrleı· kar; kişi BuhrHn devanı ediyor r -~ 

Kon1ünist teşkiltıtı 

ve fakir köylünün zaif omuılarıJJ' 
binerek rahat rahat yaıamasıııa 
tahammül edilemez. 

Londra, 12 ( A.A) Berlin, 11 ( A.A) Berlin, 11 ( A.A) İzmit vilayeti ile Maliye veki· 
Jetinin de ayrıca bu Transfer yol· 
ıuzlukları hakkında tahkikat 
yaptırmaları lcab eder kanaatin· 
deyiz. Gözlerimizin önünde buP' 
ca ıahtekarhklar yapılıp dururJcel1 
eli kolu bağlı ıeyirciler vazlyetlO' 
de kalınamaz. Hak ve hakikat 
behemehal ve mutlaka anlaıılıtJll' 
lıdır. 

İııizler bir milyon 540 bine Baıvekil Young pilanı kabul 
baliğ olmaktadır. Geçen hafta- edilmediği taktirde istifa edece-

M. Curtluı, beynelmilel ko
münist teşkilatının ihtilal propa
gandası hakkında Ruı mümessili 
ile görüımüıtür. Mumaileyh Rus 
matbuatının Almanyaya vuku 
bulan teca vüzlerinı protesto et
miştir. 

d 
ğini hükumet fırl alarma bildir-

an sekiz bin ve geçen seneden 
mlıttr. 

160 bin fazladır. 
Ym,nf;.pltinoun kabulü 

SovlJelleri11 /(ulf iyfl/ i Verlin, 11 ( A.A ) 

Londra, 11 ( A.A) Rayhiıtag nıeclfsi 174 muhallf 
Nevvcatleden bildirildi~ine ve 26 müstenkif reye karı• 251 

göre, Sovyetler kereste nakli için r~yle Young .. Pflanını, ikinci 
o;cunuşunu muteakip, kabul et-

......................................................... 

yüzden fazla ~i kiralamıılardır mittir. 
..,..,...,...,,...___-------

Şehremanetinden 
Birinci sahifeden devam 

40 lira hakkı huzurlar da kal
dırılacaktır. 

Yeni tahkikat 
Kısa bir fırtına 

->~(·-

Şellirde tallribat .11aplı 
Dün ıehrimizln her tarafın

da tlddetli bir fırtına olmuıtur. 
Fırtınanın ıtddetinden damlardan 
kiremitler uçmuı ıandnllar dev
rilmittir. Diğer taraftan haber 
aldığımıza göre İstanbul - Anka
ra arasındaki Telefon ve Telgraf 

münakalatı bir müddet için inkıtaa 
uğramııtır. 

Konsorsiyom 
Nurullah Eaat Bey bu aktam 

Anka raya gidecektir. Orada 
Konsorsiyom nl:ıamnameıl hak
kında hükumete izahat verecektir. 
Konıeraiyoma henuz girmeyen 
bankalar cumartesi glinü son 
cevaplarını verecekdir. 

Boğazlar 
K<nnlı;yo111t11 un ict in un 
Bogazlar komisyonu dünkü 

fçtimaında cemiyeti akvama ve-
rilecek olan raporu müzakereye 
devam etmittir. 

Rapor gelecek hafta cemf ye
ti akvama gönderilecektir. 

Hareket davası 
-·~ 

(Birinci ıahif eden devam 

Müdafat : Müddeii umumili
gln iddiasına ınukabil, gerk Suat 
Tahsin ve Sait B. lerın müda
faatı zatiyelerf Ve gerkse vekil
leri, Sami, Bahir. Füat ve İrfan 
Emin B.lerin evvJkı aünki cel· 
sede vaki olan ınüdafaaları varit 
olamıyağı dahi addedilemiyecek
leri ve binaenaleyh, hüküm üz-
erinde müessir olarnı ki YdCa ar, 

Karar : Ceraf ınf İnezüküre 
ve malumenın. Yeıninle vakı 
ıahadeatı ifa eden polis memur 
ve komlıer(erile "Herman" flrk
etlnt memur ve nıümeasilerfnln 
tahadetlerile ıübut buldu~undan 
dolayı, Suat Tahal'l ve Sait

1 
bey

lerin, aynı cürümdeu ve aynı 
madei kanunıye delaletile ve 
müddeiiumumiliğin talebi veçhile 
altııer ay hapis ve elliıer lira nak
di ceza ile teczlyelerin, mü tefi
kan ve hükumun itasından ittb
aren bir haf ta zarfında kabili 
temyiz olmak üzere karar ve
rilmiştir. 

-~-

Bu takdirde emanette mer
kez ile yalnız fen, iktısat ve 
muhasebe müdürlülklerı kala
caktır. 

Zabıtai belediye ve seyrisefree 
gelince: 

Bu iki ıube polis müdürlü
ğünde ihdas olunacak 6 ıncı 

ıuhe müdürlüğüne raptolunacak 
ve polis kadrusu meyanında 
çalışacaktır. 

Elyevm 54 kltiden ibaret 
cemiyeti belediye azaları 72 ye 
ibla~ olunacak ve buna mül
hakattan gelecek aza da ittf rak 
eyllyecaktir. 

Cemtyetl belediye umumi 
katıpliği ile zabıt kalemi ismi 
değiıtirilerek ipka olunacaktır. 

Ancak bu kadar tensikata 
reğmen gene bütçede açık vardır. 
Çünkü köprüler mürüriyesinden 
kaybedilen 250 hin liradan baıka 
bugün oktravadan alınan resim 
de hemem hemen yarı yarıya 
belki daha asağıya inecektir. 

Bundan baıka diğer bazı 
varidat ta yeni kanunla refedil
mektedir. 

Defterdarlık makamının hile· 
kar ıtrket hakkındaki tahkikat• 
ilerlemektedir. 

Aldığımız mütemmim matu· 
mata göre, tirketin hakiki ka· 
zanç vergisi miktarının teıbitl 
için, hissedarların ve bun)arırı 

tlrketteki hisselerinin tetkikine 
devam edilmektedir. 

Di~er taraf tan Is tan bul poli1 

müdiriyettnde mütarekede (Ko· 
henle) birlikte çalıımıt olal1 
(Arditi) ye alt dosyalarla meıgul 
olmağa baflanmıthr. Fırsat bul· 

dukça Türklere hakaret etmek
ten çekinmiyen, ve memleketfJS 

can evi üzerine kurdukları de· 
siaekar dolabın yıkılmağa mah· 

kum olduğunu hissederek ıai' 
sola bocahyan bu adamlarııı 
mahiyetleri pek yakında tamıt .. 
men anlatılacaktır. 

İstanbulun kıymetli zabıtl 
müdiranının bu alakaları her 
türlü silayiılerln fevkindedir· 

'+adi lliza efendi 

Ticaret sanayi odasında mühim içtima 
Biri koridorda oldu. ~lenıleketin dertJeri konuşuldu. 
Diğeri salonda oklu. Oradada tüccara cezalar verildi! 

Te§okkiir 
\

7 • 

· arın gazctesıne 

12/3/930 
Efendim, 

Diğer taraftan Kohen ve ıü· 

rekasının ücretli vekili İstanbul 
barosu erkanı mütahayyizanındıtfl 

olduğunu ötede beride itaa edel1 
avukat (Sadi Rıza) Efendi dr. 
mes'ul müdürümüz Arif Oruç Be1 
aleyhine hakaretamiz neırlys.l 
davası açmııtır. Dün Tlca.-et odası meclisi 

içtima aktetmittir. Bu içtima oda

nın her hafta aktettiği mutat 
içtimalardan biridir. Her f çtimada 
olduğu bu gibi içtlmaa ancak 13 

kiti ittirak elmittlr ! 
Bir tüccar diyorki : 
- Odanın içtimaına ne diye 

gidelim. Memleketin ticaret itle
rtle alakası azalmıotır. Hele sana

yi ltlerile hiç alakadar değildir. 
Dünkü içtimadn bu tacirin dediği 
temamile çıkmı~tır. 

İçtima olmadan cvel koridor
larda bfr tela§ vardı. Katip bey
ler aıağı yokarı koıarak azaları 

arıyorlardı. Reis Necip B. 
- Bir kiti daha ğelirse ekse

ri yet olacak dedi. 

O esnada 1 Baıhademe Kaılf 
efendi bir kitinin daha geldiğini 
haber verdi. Zil çalındı, 18 a,;a 
salına girdi. Sabık zabıt okundu. 

Ruznameye a-eçlldi Hesap mü
fcltitinin raporu okundu. Rapor
da odanın pek eyi tahsilat yap
tığı bildiriliyo du. 

Heyet muhasebe idaresini tak

dıre karar verdi. Buedan sonra 
taahutlerini vermtyen taçfrlere] 
ceza verilmesine karar verildi. 
Sonra bir kaç rapor okundu;celıe 

tatil edildi. lıte en büyüt Ticaret 
nıerkezi olan İıtanbulda Ticaret 
oda81 içtimaı. 

Halbuki Azalar Jçtlmaa gir
meden evvel daha rnühirn itler 
konutiyordu 0 zaman koridorda 
toplanrnıılardı. Memleketin tica
retine ait ne gözel fikirler beyan 
ediyorlardı. Bugünkü buhranların 
sebepleri ve bunlara mani olnıak 

Gözlerime arız olan hast~lığı 
kemali hazakatla ameliyat yapa
rak tedzviye muvaffak olan Göz 
tabibi Şakir Ahmet beye alenen 
teıekkür ve minnettarlığimı mu
teber gazetenize yazmanızı rica 
ederim efendim. 

Polit Müdiriyeti Mü~eferrika 
merkez memuru 

SADİK 

için neler yapılmak lazim geldi- • D 
1
• K~ '\.at ......._ 

ği mevzubahs ohyordu. Acaba -,a 

bu münevver oda azası tacirle latanbulda (Yarın) gazetesi 
içtimada cezalar tanzim edecek- namına Abona yazan hiçbir 
lerine böyle ıeyleri konuvsalar memurumuz yoktur. 

Vatandaılar arasında büyii1' 
bir töhret kazanmıf olan Sadi 

Rıza efendiye bu tlttfatlarındafl 

dolayı tP.krar tekrar teıekkürler 
ederiz. 

Ho§umuza giden cihet, müşa .. 
rünileyhin bu defaki müracaatııı· 

da bizden .iatedi~i tazminatı fl/e 

vereceği cevabı mahkeme huıu· 
runda söyliyeceğini iddia etmeııl .. 

dir. Demek Sadi Bey fa~ r ınııtı 
acımıyarak bu defa (1) kuruı ts. .. 
lebetmemif olmasıdır. 

daha iyi olmazmı? Gerek bu namla ve gerek baı-
Esaıen ticaret odalarının va- ka vesilelerle herkim herhangi M. Troçki haslt:J 

zifeıi nedir? bir müesseye müracaat ederse, Sabık Sovyet hariciye koıtıl"' 
Ticaret odası azaları hüki\- müracaatının katiyen nazarı ı,ı 

•.eri M. Troçkl, Büyük adada~ 
meti muhtelif itler hakkında ikaz itibara alınmaması lazımdır. 
eden bir yer olınalıdır • Yoksa Aynı zamanda heman İstan- köıkünde rahatsız bulunmakta .. 
ceza veren bir yer olursa ticaret bul (4243) e telefon edilmesi dır. M. Troçkinin rahataızlığı gri .. 

itlerini daha ziyade bozar!. reca olunur. ptir. 

:•••••E••••••••a•••• İ•• · ••••: Çünkü bir takım adamların .p••••••••••••••••••••••••'', 
: nınivct çen >erı : gazetemiz namına öteye beriye • •• •t y ld 1 = 
! Mcmleke;ln yavrularını bil- ! müracaat ettikleri haber alın- 1 ! H mı 1 d iZ bir i 
: gili, gürbüz yetitlirınek, " Ya- : mıttır. ; er çucuk yur unun . .. = 
• b · it .• Bu 'bi " 

1 
d • ümit yıldızıdır. Fakir ve kıJ1l !! 

• rın " emniyet çen erı a ına • ı gı muracaat ar i areye 111 • Hi 8 - ;i 

•
: almaktır. Çocuk haftasında • haber ·1 ·d 1 h" : sesız çoçukları dütilnen 

111 
f lf • verı mezse ı nrem z ıç • E f l . Ç k H& - iıl 

: Himayel Etfale yardım bu çen- : bir mes'uliyet kabul etmiye- : yel t a e 2 l nısan ocu ıl- = 
: beri kuvvetlendirecektir. : cektir. J 11 tasında yardım, bu ümild yr = 
=••••••••••••••••••••ı:ı•••••••= .....__ ı : dızlarını sönmekten mene e •'••• ~ ••••••••••••••m•a•••••a••• 
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Tayyare piyango keşidesine dün de 
Daralfünunda devam edildi 

10 . . ... .._ ... _ 
,000 l~ra .. 50,_430 n.umaraya isabet etti. l)iğer 

buyuk ıkramıyeleri de vazıvoruz 
.1 ., 

10000 
Lira kazanan numara 

50430 
35()() Lira 

98074 
kazananlar 
10165 

2500 Lira kazananlar 
22610 38140 14030 

1000 Lira kazananlar 
12168 13.9!}/ 55225 
52!J.11 54532 31404 

4607 18.9.9/ .'52268 
26426 12738 6306 
487.90 5/ 148 

350 Lira kazananlar 
5057 47820 297 15075 

36282 45296 52770 46694 
52688 51206 31673 26872 
35394 38787 38725 24407 
17448 19627 1276 

100 Lira kazananlar 
,2285 16785 57778 6619 
ııeo2 13034 ıo113 49674 
~2376 2886 21347 14563 
48678 87~40 17780 13501 

1166 ,7808 120 25796 
18472 14083 26369 47317 
270~8 68150 20085 13698 
28579 42521 40733 42704 

52112 30573 50370 ~•084 

23912 •Q934 •851 54998 
29470 4189 16399 1248 
87074 2731 14001 31434 
24409 105 5965 12635 

5480 84298 60742 82865 
17135 52879 8670 42149 
46483 8286 47472 28007 
2018G 81592 10938 54381 
15699 47181 48831 18920 
21'26 8058 18798 1769 
27088 90845 10505 57658 
1'909 15816 53798 54961 
84794 t57•a 50829 40753 
12057 54062 25114 
11472 37307 13427 
19557 54684 47674 
~7969 9202 21908 

1331 
54888 
17903 
•2880 

28891 3347 34644 14302 
48,86 15811 80949 17137 
57890 
18850 
58604 

84:27 
16472 

13916 
27278 
37442 

30186 

8&Sff 82 
868 6 
4:7971 
33093 

3214 
27381 
26291 
21978 

60 Lira kazananlar 
45126 14140 8044 41768 
27748 52806 43730 31793 
18159 46175 29719 85280 
16807 53889 51518 34014 
86922 53815 17261 84837 • 
17788 7547 12502 26567 
88619 26265 44868 23681 
39216 6822 7042 39874 
51Q40 12842 277 21570 
57909 85581 21622 40268 
47343 3477 41564 3741 
10761 8655 46942 59616 

9155 2028 21105 25538 
80242 19336 18039 2264 
29559 58649 17690 18690 
21675 43927 37708 25294 
,3580 2862 43658 20478 
26066 20901 81644 68021 
20695 49827 42590 44490 
2281

' 26035 36700 651 
21523 86662 51755 25829 
«111 322 .... ,.,. 31021 29798 
'

5393 41812 5003 14317 
as292 45as2 59078 44497 
24001 50508 88592 16636 
952,2 84.9ıt2 

u 9626 48326 

40141 4908 14288 35131 
~,458 31388 47015 50165 
574,5 lft511 55504 5067 

44563 
IS4885 

90432 56217 34777 
10802 9188 36227 

~6129 32231 19447 15451 
4313' s8538 45oe9 30132 

4834 55679 13152 14035 
20545 3270 13321 5400 
25773 25578 29.241 42352 
43807 6437 54527 50383 
36328 35821 14812 2368 

167 12135 7425 51893 
17624 41031 35939 2279 
10648 51281 24802 15526 
38205 259~3 54838 47234 
85717 30385 42144 22718 
40772 54441 21383 41498 

40 Lir kazananlar 
37835 46395 
40019 39642 

21051 
14089 
53156 

15872 
22786 

26930 
24473 

350 
4082\J 
24829 

2808 
35192 8639 

31495 
10117 
37551 
23774 
68257 

1556 16171 

· 263t9 
20302 
46158 
16275 
51527 
37802 

45725 18577 
37242 24677 
55752 
13267 

31988 43531 
23246 
10988 
1147 

3042 
1015 
8379 

62186 27095 
49620 28880 
23183 
39523 
12987 
16727 

10756 

10160 37417 16084 
24869 17259 45229 

3057 1168 2662 
1021 28968 9742 

26298 28151 12008 
2034 50500 45258 45950 

10285 29487 25664 34210 
21971 2666~ 27677 87797 
43819 26746 55063 30645 
164t1 8870 18208 15062 
20235 14V72 45988 32639 
45058 57548 3772 20247 
25080 35f44 38128 36220 

7756 35032 33413 43244 
51882 52010 39006 25614 

7751 
9185 

61738 
18871 
24981 

8863 
'2085 
57433 
104.55 
27~36 

665 
56279 
26490 
56553 
30798 
49488 
89082 
10765 
16679 

8652 

11212 26039 12780 
27388 2025 16671 

3159 198 48238 
8360 22072 37502 

56197 
154:98 
5956 

53863 
31346 
12027 
18366 
1'0755 

2002 
32376 
31342 
35687 
63982 
36654 
55461 
38189 

59770 41213 
7173 30309 

58378 433•2 
2987 44430 
8177 2000 

27165 34442 
30267 3003 
51794 

6419 
13938 
37466 
35786 
31377 
5Sa4o 

38521 
27586 
10263 
54761 

757 

80024 4444 
16865 84441 
43208 8460 

3225 
6752 

36692 
43675 
50172 
55134 
42446 
56148 

14619 
4034 

27744 
47635 

7210 
34381 
28710 
36825 
18870 
10332 
20069 
59354 
34748 
28744 

8210 
84358 
55246 
89494 
22892 

7433 
'039253 

28258 
41925 
54811 
3t5U7 

86229 

65782 
44831 

683 
40222 
4ı798 

28160 
24486 

49315 
14216 
54757 
34034 
19190 
4060() 
28893 
23743 
~2124 

11743 
56687 
33953 
12604 
18584 
f>9a76 
54529 
45566 
35342 

9087 

9789 
17773 

7184 34368 
38624 52757 
4:4559 7651 

19781 
22320 
22579 
26191 
46497 

4995 

1T572 
1083 

19429 
15854 
49162 
18538 
35607 

7755 
11820 
16862 
48095 
44241 
56693 

8124 

Piyos kimdir, 
nasıl para 

millet zararına 
kazanmaktadır 

[ kü nuıhadan devam Dürt tayyare <la/uı ala<·ak 
Küveytten-Hicaz •e Necil Krala 

lbntsaüudun müıteıarı Şeyh Hafız 
Behve gazete muhabirlerine beya
natta bulunarak demtıtirkf: 

Kral İbntssüut lneiliz fabrika
larından dört tayyare almıtlı· 
Bunların na kadar f aideli ve ite 
yarar feyler olduklarını görmüı 

ve memlekette tayyareciliğin te
ı!ıtne karar vermiıtir. 

Şimdiye kadar t • o ... ' ın 1 
kısmen inhisar altına "i!ına 

ıebebiyet veren ahva:i '' Mıllı 
Reassüranıın sureti l ııHJ ve tar
zı idareıi, ıigortacıl .nnatı ve 
tarifeler hakkında bazı rr.alumat 
verdik. 

desinde 
v~rılf .. 

i\ l. 

acantalık komisyonu 

e iskonto ve 
L· nziller 

Madde 30: 1 Söndürme cl
hazlare: Müıteri, cetvell atlyen 
vekaletce tayin ve illn edilecek 
olan ve Londradaki Fayer ofiı 
komitl ile Pariı ve Berlln harik 
dairel meı kezlyelerlnce tenzllltı 
muayeneyi mucip olmak ilzere 
kabul edilen mihanlkl ı6ud0rme 
cihazlarından birini mfie11e1eıfle 
lkametgihına vazeder ve tecrü
besi icra olunarak . mütaha11ıılar 
muvacehesinde mile11lrlyetl te
beyyün eylerse tarife nlıbettnden 
azanıt J0 25 miktarına kadar ten
zillt icra olunur. 

Pek ıentı olan memleket da
hilinde ıık ıık icra eylediil ıeya
ha tlerlnd" kullanmak üzre timdlllk 
dört tayyare daha almak niye
tindedir. 

Bu ıene hac mevıfminf n pek 
kalabahk olacağı anlatılıyor· 1 
Ramazandan evvel gelen hacıların 
miktarı kırk bine baliğ olmuıtur. 

l~kenderiyede ticari /uırekl!l 
lıkenderiyeden - Yeni gümrük 

tarlfeılnin neırinden sonra tatbiki 
tarihi olan 1 G Şubat tarihine kadar 
bir buçuk aylık müddet zarfında 
lıkenderlye limanına, geçen ıe
neye nlıbeten 51 fazlaıile 315 
vapur aelmitllr. Ancak ııeçen 
ıene eelen vapurların bir k11ım 
hamuleıl Mıaıra ait olduğu halde 
bu ıene aelen vapurların bütün 
hamuleıl Mıaıra mahıuıtur. 

Bu müddet yeni Klnunuıani 
iptidaıından Şubatın on betine 
kadar gümrük antropolarına ko
nulan eıya ve emtia parçalarının 
adedi 1,626,356 ya baliğ olmuı
tur. 

V arlt olan etyanın en ziyade 
ıeker ve klbrittlr. Bu müddette 
gelen teker 132 bin ton ve kibrit 
lıe 15 8 bin sandıktır ki bu mıktar 
mutat ithalatın on mislidir. 

Bu mGddette vQrut eden unun 
miktarı 9~ bin tondan noksan 
değildir. 

Sıuuın baklası ziraati 
Kahireden: 

Hayat ıigorta hesap lrırına <la
ir vermekte olduiumuz fenni 
lzahatada ileride devam edece-

liz. 
Millet ve hazinei DeYletle 

it bankasının zararına Jeran for
feter ııfatıle Pfyosun ne kazan
dı~ını, ıöyledlAI eibl 3,000,000 
liranın dalailde kalıp kalmıyaca

ğını, sigorta inhisarından bekle
nilen faidenin millf!tin zararile 
mütenasip olup olmadığını bilhe

ıap göstereceğiz. 
Bu izahatın iyice anlaıılmaıı 

için evveli Piyoıun Taymiı gaze
tesine cevaben Fransızca akıam
da intiıar etmlt olan makalealle 
13 Şubat 1930 t.uihinde ıi1rorta
cılar dairel merke:ıiyeıindeki be
yanatına cevap vermefe lüzum 
aördüiümüzden ıigortacılar dat
rei merkezlyeıi daha dofruıu ıi
gortalar ıindikasına ait talimat
namenin bazı maddelertle 1929 
ıeneıi plinçoıunu ve 19 8 O sene
si bütçeıini neırediyoruz. 

9 Kon1İsYon Ye tenzilat ., 

Acenta komisyonu 
Madde 27 : 1 - ;y angin sigor

ta acentelerinin komlıyonu mik
tarı sigorta ıirketlerile acenteler 
arasında münakit mukavelelere 

tabi iıede bu miktar hiç bir za
man prim hasılatının birinci mın
t~kada yüzde yirmlılnl ikinci mın
takada yüzde on betini tecavnz 
edemez. 

2 - Şirketlerce acentelerin 
masraflarına nlsbl veya sabit bir 
surette ayrıca lttirak memnu de
lildir. ş,; kadarki bu niıbet prim 
hasılatının yüzde betini tecavüz 

2 Devlet ve nahiye idarelerile 
bazı müeııeıelere : Atideki teh
likeler hakkında tarlfe prlmlert 
üzerinden °/0 15 tenzillt icra 
edilir. 

.Evvela: Devlete ait binalar 

ile içlerinde bulunan mefruıat ve 
devlete ait olup Türkiye hududu 
dahilinde her nerede bulnnuraa 
bulunıun kıymetli her nevi etya 
ve malzeme, ( vilayetlerle lnhlıar 
idareleri ve devlete alt bulunan 
her nevi diler müe11eıeler iıbu 
tenzilattan müıteflt olurlar.) 

Saniyen : Belediyelere· alt 

bulunan binalar ile mef ruıatı ve 
Türkiye hududu dahilinde bulu-
~ 

nan ıalr here nevi malzeme ve 
menkul mallar 

Sali.~en : Umumi menfaata 

badim oldukları devletçe taıdlk 
edibnlt olan müe11eaelıre aı t 
binalar ile içindeki mobilya ve 
eıya, ( Haıtahaneler ve hayrt 
mÜeHeıeler ile bilcilmle niektep 
binaları bu fıkradan müıtefit 
olurlar). 

Parla, M111r Sefareti ziraat 
ateıeıi Tahir bey tarafından zi
raat Nezaretine varit olan bir 
takrirde M111rda Sudan baklesı 
ziraatının artırılması lüzumu 
iıar olunmuttur. 

~ edemez. 

~ricaret n1üe~s< seleri ve 

şirketler - acantalık 

Bina ve etyanın mahiyet veya 
aidiyeti itibrile me•zubahı ten
zilatın tekerürü caiz dellldlr. 

Yapılacak tenziller ıı,orta 
mukavelenameleri üzerinde k~yft 
ve lfaret edilecektir. 

Mumaileyh takririnde diyorki: 
Avrupa pıyasalarında Sudad 

baklaıının reyad artmıı ve aran
makta bulunmuttur · Bu bakladan 
çıkarılan yagın istimali taam
müm etmektedir. 

300 oı,~'(f, mwar bu,lun;llltŞ 
lskenderiyed n ~ 
Sevahll muhafaza memurları 

Sortadaıında kaçakçılara mahıuı 
bir mahzen bulmuılardır. i er 
altında ve üstu otla ve çalılarla 
örtülu olan bu "yerde aoo okka 
eırar bulunmuı ve mu1adere 
olunmuıtur. Kaçakcilar aranmakta 
olup yakında derdest edilecekleri 

ıüpheılzdlr. 

r>8~52 

48660 
23221 
24529 
46887 
50,67 
35289 

39641 24159 53275 
25512 53308 5951 

9893 53853 3080 
51598 25425 3j308 
38318 38840 59909 

7305 19735 16987 
9083 47532 27497 

3903 41361 
22387 56•17 12812 5691 

1 O bin liralık büyük 
nıükafat 

En ıon çekilen 10,000 liralık 
büyük mükafatı atideki on nu-
mara kazanmııbr: 

23761 54147 14890 
88895 11236 15705 
24987 30052 

51330 
8711 

Madde 28: - Her hansı bir 
yanıın ıisorta ıtrketlnin acanta
lığını ıfa eden Türk sigorta, ve 
ticaret ıtrket ve müesseseleri ala
cakları komisyon hususunda acn
ntaların tabi oldufu '2.7 nci mad
de ahkamına tabi olurlar. 

·Uanka]ar ve ot ! • 
... 

Müşteriler tenn J 
a.-
a) Ne · sebebe mebni o ursa 

olıun ıf gortalar dairel aıerk--zl
yeılne dahil olan veya olmayan 
flrketlere acentalıkları tarafın· 

dan müıterilerine yapilan tartfe • 
tenzilleri için primlerinin / 20 
derccaini g~çmedikçe gayri ıneı-

Madde 29 : - Anot .n n- ru tr· T.ı 1~t '~kıbatına ıebebiyet 
de müteıekkil olan ban~. ı r la se- · ve rr ..ı tler ve acentahk-
rmayeleri devlete, ,, ıa;.: ~ veya ları lar,.tı o/o20yı müteca•iz 
nahiyelere ait bulun .ı nthar mü- olarak tarıf eden müıteriler le-
e11eıelerine baıkal.:l• hP.ısabma hine tenzilat icraıı halinde 
yaptıkları sigortaların ;mmleri t~nzilit icrası halinde tenzil 

üzerinden azami yüzdt' on be, rad- ( Devamı Yar ) 
.....,....,..,..--~~~~~ - - --------

J''ildyet ,lJiJU biitresi 
Villyetin 930 bütçe li 15 gün 

ıonra ikmal edilecektir. 
___. .... ,..M .... ..,.... .... -...--

Sntl(IJt vali . .,i Kahil'ede 
Kahireden - Sudan umumi 

V allat Sıi Can Mafl_ v~ zevcesi 
ile maiyetindeki üç huyu~ memu
ru buraya getirmelc uzre Nll 
ıellalelerine hususi salon vagunu 
günderihntıtir · 

• 1Jlısır denıiryollarmda 
ecnebiler 

Kahlreden - Haber alındığına 
a5re Mııır demlryolları ldareıtn

de müstahdem olup mukaveleleri 

hitam bulan yirmi altı ecnebi 
memurun vazifelerine nlhayat 
verilmeğe karar verilmlıtlr. 

J.Jlaaş kan141uın14n ikinci 
tnaddesine ilave 

1"adde 1 - 1108 numaralı 
maaı kanununun ikinci madeıtne 
aıağıdakl fıkra illve olunmuıtur. 
( Ancak nakil ve tahvil edilen 
memurlar harcırah tediye emrl 

verilmekıb:ln memuriyetleri teb· 
lit edilmez. Şu kadar ki harçı· 
rahıız veya müıtahkem oldutu 

harçırahın bir kıamı ile gitmeli 
rızalarile kabul edenler bu hG
kumden müstesnadır. ) 

2 - Bu kanun neırl tarihin
den muteberdir. 

8 - Bu kanunun h6k6mle~nl 
icraya icra vekilleri hey' eti me
murdur. 



Sahife 4 -· 
,, ...... ~ ... ------·~!~Dı?lill!IEiUC~29111p.;am~ 

Büyük dünya harbine 
girdik mi sokulduk mu? 

Ya.::an S. S. 
_,.. ______ .. - /J ·-------

Almanya ile Rusya arasında bir 
muahede mi hazırlan mış ? ! .. 

,, Bunların hepsinin nasıl ol
duğunu anlatayım. Pek aziz dos
.tum olan " Giderlen Vahner " 
1911 de Almanya ile Rusya ara
sında bir muahede hazırladı. Bu 
muahedenin esası Türklyenln fe
dası üzerine ibtina ediyordu. Gi
derlen Vahner o zaman lstanbul
da elçi bt..lunan Marıal fle isUıa
re et~eden hu muahedeyi füle 
koymağa cesaret edemedi. 

Gerek siyasi mülahazadan, ge
rekse haliı Türk muhibbi olma
sından Marıal bu muahedeyi red
detti. Felaketimizin ıon sebeple
rinden biri de bu idi. Keza son 
tahlile göre: 1914 te ( Goben ) 
ile ( Breslav) ın ÇanakkalE:den 
girmeleri Almanya i~ln bedbaht
lıktı. Eğer, bu gemiler isabet ola
rak tevkif edilmft olsalardı Tür
kiye harbe girmiyecektf. O za
man da harp birkaç ay sürecekti. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nihayet büyük mütkilattan 

sonra 1914 birinci Teırin ayının 

27ılnde Alman Elç!liği (goben)de 
bulunan Alman Amiralına flmale 
hareket ve Rus sahiline hücum 
etmeai jçin bir emri Babıaliden 

teminetti. ' 
"Emir mühürlü bir zarfta ve 

zarfın üzeri de Alman Amira
line yazılmıt olduğu halde Alman 
Elçllifine geldi. Bir memur, zar
fta ne bulunduiuna emin olmak 
için Elçi ile arkadaılarının 
arzusu hilafına zarfı açtl. içinde
kini okur oğumaz, emirin: aslı 
yeri ne Amirala bir Bahriye zabiti 
vaııtaılle ııf ahi emirle beraber 
emrin suretini göndermeğe karar 
verdi. 

(Goben)Jn kumandasına, bu 

' -

kafi idi. Bu kumandan hareketle 
(Odesa)ya hücum etti. 

iki gün sonra bütün istanbul
da 29 teırinfevvel ç;obenin mağ
lub olup battığina dair bir ıayıa 
çıktı Rus elçisi, hücumu protesto 
için sadırazama gitti. (Gobenin) 
battığı ve Türkiyenin tahrisi em
rinin onunla beraber batmıı oldu
ğu fikrinde bulunan sadrıazam 
Rusyaya hücum için bir emir ve
rilmlı olduiunu inkar etmeğe 
yüzü vardır. 

Alman elçiliği, bunu itilir 
itilmez [çok dikkate ıayandır. 
Sadrıazam Rus elçisinin mülaka
tını anında Alman elçiliği haber 
alıyor J yl ne köye bir memur gilU 
sadrıazamı gördü ve ona (Goben
le beraber battığını zanneltiii
mizden dolayı vücudunu inkar 
ettiğimizden dolayı vücudinl in
kar ettiğimiz "emir" emin bir 
yerde mahfuzdur. Emir Tarabya
daki Alman elçiliğlndedir. Rica 
ederim Türkiye hükumetinin 
Rusyaya hücum için emir verdi
ğini takip etmeie hitam veriniz". 

Dedi. Sadrıazam, ölü gibi sap
sarı kesildi: Fakat bundan ıonra 
emrin mevcut olduğunu inkar 
ve tekzip etmele de ceaaret ede
medi." 

Ruı Elçisi lstenbuldan müfa-
rt>kat etti. Türkiye itilaf Devlet

leri aleyhine harbe girmiıU. Sad
rıazam hafi surette harbin aley
hinde ve ingiliz muhibbi idi. On
bir nazırdan altısı harb ilanı aley
hine rey verdiler. Fakat Enver, 
Talat ve Alman diplomasisi pek 
mahirane ekseriyeti te'min ve 
onları mecbur ettiler. 

(Dcv~:ınıı var) 

Memlehet haberleri 
iki çocuk 11ok 

Nusret ve Abdullah isminde 
İzmir Erkek liseıl talebesindt!n 
:iki arkadaı Cumartesi günü sa-

bahleyin mektebe gitmek f.zre 
evden çıkmıılar ve bu güne ka
dar evlerine avdet etmemiılerdir. 

Cina!Jel talddkati 
Geçenlerde Urlada hakim lhıan 

bey esrarengiz bir şekilde öldü
rülmüı ve yapilan tahkikat ne
llceılnden hiç bir ıey çıkmamış

tı. Bunun üzerine hadisenin tah
kikatını idare eden kaza müd
dei uınumiaine itten el çcktiril

mıı, hatta mumaileyh mahkeme
ye verilmiıti. Adliye vekaleti 
gördüğü lilzum üzerine Kuıada-
ıı ınüddeı umumislnl bu tahki
katın tarnik ve intacınn memur 
etmittir. Tahkikat hakimi ma
halline gidince lazım gel~nleri 
lıticvap etmiı ve neticede De
ğirmenci oğlu Mehnıet, Giritli 
bakkal Muharrem efendilerle 
mahalle bekclat Boınak Arlft 
tevkif etmfıttr. Bundan baıka 
dava vekaleti ile lttigal eden 
Sabri ve F ehml ef endilerl lıtlc
vaptan sonra iki ıaat kadar na
zaret altında alıkoymuf, bilaha
ra tahliyelerini icra eltirmiıtir. 

Cihan ZC.'Jfin ya.fjt 1·e/wlte.1Si 
Barselon konsolosluğundan 

ıehrimiz Ticaret odasına gelen 
bir raporda, cihan 1929-:lO zey
tinyağı rekoltesi tahminleri hak
kında atideki malumatı vermitdir : 

ispanya 
ltalya 
Tunus 
Yunan 
Cezair 
Fransa ve Korsika 

Fas 
Portekiz 
Türkiye ve saire 
Yekun 

Ton 
500,000 
250,000 
90,000 
70,000 
20,000 
10,000 
9,000 
8,000 

50, 000 
1,007,000 

Bu cetvele naearan bu seneki 
rekolte geçen seneclen çok fazla
dır. Geçen sene 710,000 ton idi. 

Koyun eti kara .~attlacak'! 

İzmirde Belediye et fiatlerlni 
dütürmek için kaıaplara karı• 
açtığı mücadaleye devam etmek
tedir. Koyun etinin narkı 90 ku
rut olduğu halde Belediyenin 
mukavele aktetmiı olduğu bazı" 
kaaaplar 80 kuruıtan et aalmak
tadular. 

Belediye; et flatlerlnln daha 
fazla ucuzlatalmaaı kabil olup 
olmadıfı hakkında tetkikat yapıl-

YARIN 

Amerika da 
Konıiinistlcrin nüınavişi 

"' 
Nevyorktan Fransız gazetele

rine bildirildigine göre ( 6 mart 
1930) da Komünistlerin nümayiı
leri esnasında Amerika polisi 
tarafından beı Komünlst reisi 
tevkif edilnıiıtir. 

Tevkif edilenler meyanında 
Amerika Komünistlerinın reisi 
M. Milyon Z. Forterde bulunmak
tadır. 

Bunlar nümayJıler esnasında 
ağır surette yaralanarak ölen 
Amerika polislerinin katlı mese
lesinden dolayi nıaznunen tevkif 
edilınlılerdir. 

13 Martr"'!" 
_ts • 

~~ti$~ ~ii~erlejl 
Tl1tsura bakdmaz daha /aş Afj~ma geleni söylenıiş ve 

tenuuuile bitnwdi te(evvuluıtta bulunmuş 
Pangaltıda Şafak sokagında 

45 numaralı evde oturan madam 
Raıelin evine bir hırsız girmiı 
oğlunun paltosunu çalmııtır. 

Paraları cafarken, • 

Sabik"'li Hüsnü Galata da 
Cemalin parasını cebinden çalar
ken yakalanmittir. 

Cakctin cebinden para çal-
1nış f'akat !Jakala111J1ış 

· de Dün hamal Hasan iırnıP t 

biri Karaköyde belecllyenfn iıart 
mahalline çıkmı' hükômet al•f
binde söz söylediğindrn yakala
narak mahkemeye verilmfıtir· 

Koca s uuula el' a nuul de111İl 
bu yü.ulen intiltar etnıiş 

//akktyl fnral·lt.ııan lliiSf~.ııiu Sirkecide Gramofoncu İzzet 
' / ı efendinin dükkanına sabıkalı Va-

Kumbara yokuıunda terc:O" 
man sokağında oturan ıapk•c:J 
Y orginln karııı madam Martlı• 
kocasından gördüğü tazyikttO 
usanmıı ( lizol ) içerek intih•' 
etmek lstemiı fakat kurtarıbn•r 
tır. 

atjır r·cuıdrı 
Hakkı isminde birisini bıçak

lamakla maznun Hüseyinin mu
hakemesine, dün, ağırceza mah
kemesine devam edildi. Şahit
lerden, Galata Vapuru lostromosu 
327 tevellütlü Emin oğlu Kadri, 
vak'ayı anlattı. Maznunun, cür
mü nasıl ika ettiğinde izah etti. 
Bu aralık kendisinin korkarak 
kaçtığınıda söyledi. Diğer ıahit
ler, Ahmet ve aıçı Ali gelme
miılerdi. Muavin Emin B. bun
ların celbine lüzunı göstermedi. 
yalnız, hasta olduğu içn mahke
menin davetine icabet edemi yen 
ve müddet tayin edemiyen bir 
rapor gönderen tabip Zeki B. in, 
evinde ve müddeiumumi Cemil 
B. in hu:ıurile ifadesine müraca
ata ve maznunun vekili gelmek 
üzere mahkemenin ı 9 Marta 
tallkına karar Verildi. 

//amal Ferhat J 5 .~mw hapRe 
nuılı k ıi nt o/ilu 

Hamal Mehmet AliyJ, cerh ve 
katletmekle maznun hamal Fer
hadın muhakemeıt, dün Ağır ce
zada intaç edilmif, karar veril
mlıtir. Verilen karara göre, ha
mal Ferhat 15 sene ağır hapse 
mahkunı olmuıtur. Ferhat, tla 
nihaye, hldem4tı ammede kulla
nılmıyacak, mahcurlyeti kanuni
altında bulundurulacak ve masa
rifi muhakeme kendisindt,;n tah
sil olunacaktır. 

SonılJar.·t Yakub11n, mii<·ı·i-

1111/ıcti i."teui.'Jor 
Lalelide, iki kitYi öldürmekle 

maznun somyaçı Yakubun mu· 
hakemesfne, ağırceza mahke· 
ınesinde, dün devam edildi. 
Müddeiumumi muavini Cemil 
B. mesrut iddiananıestnde maz. 
nunun, tehevvüren katil cürmile 
tecrimini talep etti. karar, vaktı 
ahere talik edildi· 

Giin11·iik kanununa 1niizey!Jel 
beşinci nuuldcsinin tadili 

Madde 1 - 7 Haziran 1926 
tarih ve S05 numaralı ıünırük: 
kanununa müzeyyel mevat hak
kındaki kanunun beıinci maddesi 
aıağıdaki tekilde tadil olunmuı
tur. 

Vildyeı uınıenıl uw<'lisi 
Vilayet umumi ınecliıi bugün 

toplanacak ve ameli hayat mek
tepleri meselesini kat'i ıekllde 
halledecektir. 

mıı ve neticede bunun kabil 
olduğu anlaıılmııtır. Fakat Bele
diye daha evvvl bazı kasaplara 
müracaat ederek mukavelename 
yapmıJtır. Bu kasaplar Belediye
nin narkı 80 kuruıa indirildiği 
taktirde, Koyun etinin okkasının 
70 kuruı üzerinden ıattırılma11 

kararlaıtırılmııtır. 

hran gelmiı asılı bulunan cake
tfnin cebinden 30 lirasını çalmıı
tır. Fakat dükkandan çıkarken 
yakalanmııtır. 

Kaybulan eşyaum salu}>leı·i 
fll'(IJ1l//OJ" 

Büyükdere Polis merkezi 
tarafından~ bir metro kumaı , 
Aksarayda çanta, Bayzitte bir 
çanta içinde bir miktar para , 
çorap, dört mendil, bir para se
nedi, bir kadın eldiveni bulun
dugundan polis ikinci ıubesince 

sahipleri ~ranmatadır. 

/Jwa /da b((ca,rımdan 
lJaralannuş 

Aksarayda Taıtekneler sok•
gında oturan Galip efendi Ha" 
kil namile maruf Ahmet tar•-

1 
fından bıçakla bacagından yar' 
İanmııtır. 

Yan,rım çıknuş, f'akat rabıJ 
sihulüriilnıiiştiir 

Çarııda Aynacılar so1'afındl 
manifaturacı Koç zade ·Şevket 
beyin dükkanından ateı çıkıo•f 
fakat söndürülmüıtür. 

Meşhur Yunan şarapları bundan son" 
ra Fransaya ihraç edilmiyecek mi? 

--••M>f'>f~··-

Yunan gazeteleri Fransa n1eb'usan n1cdisinin kabul 
ettiği gün1rük resınine l<arşı neşriyat yapıyorlar! .. 

Yunan gazeteleri yazıyor: Yunauistan ze.11tinleri ii{:iined 
Geçen hafta fıransız meclisi 

meb'usanı sofra ıaraplarına kartı 
mevzu gümrük resmini ' tezyit 
eden bir kanun kabul etmiıti. Bu 
kanun Yunan ıaraplarını istihdaf 
ediyordu. Yunan ıarabı ihraç 
eden tacirlerin zararına ve he· 
men hemen bu ıaraplara Fransız 
piyasasına temamen kapamamağa 
muadil olan bu kanunun meclise 
sevkinden Fransız hüku.:Uetini 
vaz geçirmek için Yunan hüku
meti epey faaliyet göstermiıti fa
kat Paril sefiri M.Politisin müker
rer müracaatlarma ve Fransız hari
ciye nazırı M.Biriandın:vattlerine 
rağmen Fransız ziraat ve maliye 
nezaretleri bu kanun projesini 
meclise ıevketmiıtir. 

Fransız hükumetinin bu hare
ketine kartı Yunan hükümeti 
oöyle bir vaziyet almııtır. 

Malum olduğu üzere Fransa 
ile Yunan hükumeti arasında bir 
ticaret muahedesi caridir. 

Bu muahede mucibince Yunan 
emteasine kartı mukabil tarafın 
müsadekar bir vaziyet alması 

lazımdı. Akıi tahaddüı edince 

Yunan hükumeti ticaret müahe
desinin bilumum ahkamının su
kut edeceğini ileri sürmektedir. 

Bundan da Fransız ipek ve 
yün ıenayii erbabı azami zarar 
göreceklerdir. Çünkü bunları::ı 

Yunanistana yapdıkları ihracat 
µe*c mühim bir yek<in tutmakta 
dır. 

Bu senayi erbabı timdi va

ziyetin bu suretle tecelliıine kar~ 
tı F ransı~ hükumeti nezdinde te

ıebbüa de bulunmuıtur. Ve hiç 
olmazsa ıaraplara dair olan o 

kanunun tatbikinin bir müddet 
tehir edilmesini talep ediyorlar. 

Yunan hük<imetfnin Fransaya 

ihraç ettifi ıaraplar (5G) milyon 
kiloya baliğ olmaktadir. 

Lonra beynelmilel Ticaret tY 

dasının neırettiği ıon raporlar' 
nazaran Yunanistan dünyad• 
zeytin ve zeytinyafı istlbaalindı 
uçüncüliği ihraz etmektedir. Bi" 
rincilik ve ikencilik ispanya .,, 
İtalyadadır. DördQncülükte Ce" 
zayir zeytunları sayeıtnde FraP' 
saya gelmektedir! 

Yunaniıtanda bugün yetmff oıd' 
yon zeytin aiacı vardır. Bunull 
nısfına karip ao milyon bir mık" 
tarı terbiye görmemit h.ıdayi na" 
bat bir haldedir. Buna rafuıeO 
Yunanistan vasati olarak senede 
80 bin ton yalnız zeytin yağı i•
tlhsal etmektir. 

Fena senelerde bu miktar 50 
bin tono indiği gibi pek bereket' 
li senelerde 11 O bin tona balıl 
olmaktadır. Senesine göre Yun•" 
harici ticaretinde zeytin yağı ilı' 
racatı bir milyon ile bir buçulc 
milyon ingiliz lirası kıymetiocl• 
bir kar bırakmaktadık. GeçeJJ 
senesinin hasılatı 109 bin too• 
yani 100 milyon kiloya baliğ ol" 
muıtur ki bunun kıymeti 2 nıd" 
yar 840 milyon dırahmi tut01ııf' 
tur. Yunanistandan en çok zeyt111 

aaln memleketlerden lnıilter' 
birinciliği almaktadır. 

~~~~~~~~ 
İşaret kulesi 

• )ılJ" 
Karaköyde bulunan fıaret 

1 
lesinden Galata saray, Strke' 

Eminönü ve Galataya da bltd~ 
tane infa edilmlye karar .,er 
mittir. • 

Taksinl JllCIJ<lanuım ;k11ıalı 
• ı""r'atl• T akılm meydanının u 

ikmali kararlaımııtır. i 
N r kıe.rl• ezafet ameleılnin e e 

meydanın ikmali için Takıfll1 
et" 

sevkedilmlılerdlr. Meydan ç I t 

velenmiye ve etrafta tretavor e 
yapılmaya baılanılmııtır. 



ıs Mart 

Seyrisef ain idaresi hakkında esaslı 
ve ciddi bir tetkik lazım dir. 

Başvekalet yüksek makamına 
...................... Rm ................... ı.-

Hazarda iktısadi, harpte ha- 1 

Yali olan mühim bir müe11eıenln 1 
buaün en hamı yeli izlerin yürek
lerini sızlatacak, en kaygusuz
ları ağlatacak tarzda yaldızlar, 
allyiıler içinde, müe11if. hazin 
bir inhitata ıürüklendlğini gör
nıekle müteellimlz •.. 

Acı bir gaflet, yerinde olmı
J&n bir lthnadın neticet müeeı
ılfeıi koca bir müe11eıeyi bu hale 
aetlrdt. 

Maddi ve itibari ıermayeıl, 
Ylrmı beı, ot~z milyona halli 
olan ıeyrlıefain iyi ellerde, vakıf 
Ve ihatalı dtmaflarla, bu serma
yeyi hiç olmazıa yüzde kırk nlı
bettnde arttırabilırken bu glin, 
üç buçuk milyon liralık bir borç, 
lam takır bir kasa ile hali ihli
zarda kalıyor. 

Sancağımızı eçnebi limanla
rında dalgalandıracak, ıneınle
keu ve milletimizi, bu gibi temas
larla dunyaya daha iyi, hem de 
madcieten ve manen latif ad eli 
btrıahaı tnkiıafa g6türece~ ikti
dara kudret iktlıap etmesi kabil 
iken, bugün, bir kacının üıt ta
rafı boyala ve yaldızlı, fakat 
keyfiyette kalpleri ıızlalacak de
receıinde harap ve bakımsız, 
yalnız bazıaının gÖ7. boyayacak 
kısımları b6y6k bir zevksizlik 
ve çalgılı kahve tarzı müzenne
biyetile itin iç yüzünü bilenleri 
aflatacak zavallı bir gemi kad
rosu ile bir kaç harisin, bir kaç 
memleket , vatan, vazife kaygo
ıunu her türlü menafii haıiaele
rlne feda eden tdareılzin elinde 
ve ıene zahiri ali.ytılerle eriyip 
ıidiyor. 

bir sağmal halinde tezehzüp içe
risinde •• Aııl müatahıiller' asıl 

f l - hayatla-menıup ve aa zumre, 
f . e iatikrını bu idarenin mena ı v 

balı namına, denizlerin kemirici, 

'"°tabiatın eritici yollarında heba 
ederek tatihkak ettikleri alacağını 

almaz, bir kae kuruı için 

idare veznesi önünde, aç, sefil 
ve periıan inlerken, bu idare ile 
alakadar bile olmadıkları halde 
kayrılan tüfeyliler bir zavallı 
bt11ane, hemde kıraldan ziyade 
kıral bir tavrı mütehakimane ile 
hiç bir ıey yukmuı, hiç bir ıey 
olmıyormıı gibi, uıulü idareyi. 

etrafa, güllük gültenlik göster
mek necdeu nikbinaneile ef endl
lerlnin ıadık ve muhtemel birer 
propagandacııı vazifelerini ifa, 

diğer taraftan da menfaatlerini 
temin ve bu menafiden müterek· 
kip ve mütevellit hariçteki itle
rini tedebbür ile demgüzardırlar. 

Memlekette bir facıa geçiyor. 
Bir yara ltliyor. Bir el ayasının 
üzerine kapatılmasa ile iltiyami 

imkanı olmıyan bu yarayı biz 
teırih edeceiiz.. Bugünlük, fU 

yazımız bir mukaddemenir .• ': iz, 
bunun teırlhine, bidayeten 

/ 
bir 

tarihçe ile baılıyarak, bu yarayı 
açan, zavallı Seyriıefaini bu huf
rei inhitata ıürükliyen hususi ve 

açık amilleri, bidayette büyük 
bir hüsnü niyetle tarakki ve 
laalisine baılanır gibi olmuı 
iken, sonradan, hangi esbap 
ve hataların ve ıahıt lntlrlkala
rın bu ıafhai tedenniyl dofurdu
iunu delaili mantıkıye ve ıübu
Uyeıile anlatacağız. 

Bizden teırih •••. Tedavisi ise 
hükumetimizin ve bilhassa, Sey
ri ıefalnin memleketin hayattye
ıile olan ali.kasını pek iyi takdir 

etmekte bulunan zevatı iltyenin 
nazarı dikkate alacağından emin 
olduiumuz bu hakayikten sonra 
ıöeterecekleri ciddi tedbir ve 
eıaılı iılahatla kabil olacaktır. 

*** .......___ 

YARIN 

-----~-ı . ı 
Emlak ve Eytam 

Bankası 
Sermayesi 20,000,000 Türk lirası 

İNSAAT ve E:rdLAK 
' 

üzerine müsait ıeraitle 

Para ikraz eder 

Bil'umum Banka muamelatı 

İstanbul Şubesi Bahçekapı 

Telefon İstanbul : 3972 

Ali Ekber 
T•.yyare biletleri ve kırtasiye 

Umum gazete bayii 

Çemberlitaı civarında 

N. 2 dükkan 

ı 

, -- ' 
~ Hacı Arif zade 1 

İsnıail Hakkı 

e rin sesi ! 
- 2 
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Y zan : l/a,ç;an llhami . 
Bir yarasa kanadı ş-tbi açılan Üstat ıinlrlenmiı ve gor6lmez 

gece, ıeuiz ve karanlı :tı .. _ _ gibi idi. Bir kaç dakika ıuıtu ••• 
İhtiyar hakim Diyııjen, ıozune Sonra ıözünü değiıttrdi ve: 

devam etti ve : "-Geceleri bilir miıln? dedi. 
- · Heeyy genç dostum! dedi. ' Acının, ıztırabın, eninin ve ıefa

Sen hayatta bir ıairifilmenamsın! lelin, sefillerin ıeıi; karanİıfın 
Ruhun, uzviyetin ve benliğin yıkın nefeıel olan geceleri! gecenin 1e-

i gvömülen kadavra ıinl hiç dinledin mi?.. Gece Ye bir mezara yen b 
ya dönmüı ! . Bu uyuıturucu ez- karanlık! karanlılın koynunda, 
ğinliği neden ve nereden alıyorsun. altın parıltılarla yanan bir ay
Bilmiyormusun ki Toleıtoy' yalın ı dınlık var!... Bu aydınhlın tbtl-
ayak gezmiı ve yalın ayak gezen- ıamı arasında genç bir sefih 
lerin acısını ifade etmittir .1 Zola' b 
ham zeytin yağını ekmeğine ~atık gorünüyor ! bu hayatı: üttın 

Pmıı ve açların iztirabını ıoyle- lnıalıiı rakı ve kumar masası 
ya k. Gorği de 6nünden, kadın bacakları yanm-mittir!. Eostoyeves ı .ve d 
öyle değiller mi idi ? • onlar da dan aören bir adamdır! bu a am 
mezunlarını pezmürde çullara ariatokrasinin, sahte aıaletln ıe· 
bürünen bir sefilin bağrından niı ve rahat koltugına kurlarak 
söküp almadılar; kubaç açısı ile keyf çatan; zengin bir anenhı 
gözlerde biriken yaılardan, ateı Altınları ile zarar ! ıervetl ona 
ocağı karııaında terleyen alnın ya bir meıe odunu müteahlcbn· 
katrelerinden toplamadılarmı 7 • • den, yahutta bir keçi boynuzu 

Emniyet her zaman karp~.nti- tacirinden miraa kalmtı; soluk 
ye ve Demseyin yumruğunu d~pe- gecelerde tatlı çıtırtılarla yanan 
cektir, bu onu ezeli ve ebe 

1 ı•- ıuminesi kör ve ıaıır ibtlras\ardan 
arıdır! zevahirin ıerapa be?zey~n lcuvvt 'lllmıttir! Anaıının ıervell Tayyare biletleri ve 

umum gazeteler bayii 
Çarıtkapı N. 68 

cilasını kazı ve etrafına dıkkat e ılc yan g"'lip geçiuen bu tip, ce-

1 
bak! cıplak odanda aklını oy~a- mıyete, hem cinsine, medeniyet 
tıp ta saçma sapan iztirabı soy- d 

'---=--·-- , leme! görmiyormusun, insanlar ne insaniyete hiç bir faideıl o-
"iktlsat diye yeni bir kunmadan yabani , bir at gibi 

••••••liılliimiiillil•••••~ ::~:~imi attıla; ve banğır bangır yaııyor! bu adam bir hizmetçiyi, 
d 

1. 
açlıklarını bağırıyorlar 1 • ya bir fakir kızı karyolaıına ala· Beyazitte tramvay makasın a ld k d il 

Tekamüle doğru yol a ığını yor •. Bir çocu ünyaya re yor •• N. 153 dükkanda tayyare '· kk l · k ı il ı 
So-yleyen ve bu kazip tera i i e bu küçü yavru o aıl a en n biletleri, kırtasiye ve • i tik ı k l 
Ovu- nen insanlar cemiyeti g t çe çocuğu oalmaz • çün ü o zeng n umum gazeteler bayii • f b hlz 

~. kabalaııyor ve hamlaııyor · • sefil, oaıalet sabteklrı ir -
Heeyy dostum! bu yeni laf ve metçi kız ile evlenemez 1, Kuca-AIİ Ekber ~ tunç devrine ıenhala ıivri ıinek fmdaki çock ile ıokakta kalan 

··------------- zerafeti satmak nihayetinde isen hizmetcl kız; fakir kız, buçocufu 
'I ı C mlye- bl kendine bir höcere ara. e kaldırma hayat aabaılne r 

b giren bir k l k ı ... -"'!"""'!~~=~~~~~~====-' tin karıııına, ıa neye k . ile facia a törü o arıt atar · ve 

r::y AiiIN ,,iN TAK Yiı\ li .İ ~~=:~. 11'::,.~~;;,;,0;· d::iı~m ı :~:;::.,e~a b~r ~=ıh~~-~:::':~ 
l\1art ' H tta maskenin, makyaj n za- ı b ti k nda 

ayal t mürai ol ve fazileti rur. u piç cemi ye n uca ~ı 
Senei PERŞEMBE Senet ferin anı, k bir ıefil, bir cani, bir mül. ıı ve 

13 H k l ? Düıün ve unutma i 
Resmiye icriye to at a. · b b ıerir olup yetiılr! bü bir kaclı•un, 

1 !'.!)0 13_.ıs dünyaya ilk gelen Adem a anın d ! 
''' ~ d ı i t j7ı bir darülaze çocufu r va) tJ i ikinci oğlu, kız kar eş n ya a ; HASAN iLHAMI l\aınaz o an ldı veağabeyisini nançer._lı;ıcartıı11.••••••••·---·~-Jııaa• Alafranga 1 Alaturka 1 na a : .. ~ız=· ı w • . , 

s. d. ı. d. # .?ERATÖR 
Güneı 6,10 
Öyle 12,24 
lklndi 15,42 

Güneı 
Ôyle 
ikindi 

12,02 
6,11 ddin 

En fecll, hüsnü niyet ve yük
ıek ltlmatlan ıul iıtimal edilerek 
allkadar devlet ricali aldatılıyor. 
Y aınız mazinin ve halin deiil iatlk
halln de en büyük adamı, en bü
Yilk vatanperveri, en yüksek de
hası, llfal edilmek ceıaretl, clna
Jetl karıısında bulundurulmak is
te1alyor. Teıadllfl fıraatlardan, ze
vahire nazaran g6ıterllen tevec
cOb Te emnlyetlerden bir tilki 
kumazhfı ile latif ade ve büy6k 
bir hüsnn niyet perdesi altında 
yalnız endltel lhtlrazla menfa
atlerini temin yollarını bazır
h yorlar. 

•. ~ .... "' ı·t.ızar ~ ..... "'. ~ Akıam 1s,13 
~ '-2 Yataı 19,41 

9,29 
Akıanı 12, 00 
Yatsı 1,30 
İmıak 10,22 

Cerr:ıhpafa Hastakenesi Üp1>ratöril 

Memleketin transport mües
ıeseıi, bünyei iktisadiyeainin 
mühim bir uzvu olan Türkiye 
Seyriıefaln ldareıl bir mekel, 
~ 

Münderecatımızın çoklu- ~ ,· _l_m_s_ak 4,86 
iundan dolayı bugün"Bektaıilik~< [ 1 Şevval Kaıım 

1 ~ Şiilik,, tefrikamızı derce ~ ı 12 126 1 

. 

. demedik. Ôzlir dileriz. ~ _ -=--- , 
~A~~~~~~~·~ı'-1;;;;;;;;;;;;;;:;;;;,;; __ ;;;;;;;;;;;;..--.;;;;;;;;;;;;o;;;~-;,;;;;;;;;;--

etmeden binliği alacak, götüre

cekti. k 
yalnız herife çaktırmama 

Tefrika numarası: 34 

lazımdı. Tabii ıüphelenecek olur
sa, hinlikle rakıyı götürmiyecek
U. O zaman da zabıta memurları 
tekrar boıu boıuna uğraımıı ola
caklardı. 

( z ) Bey, dedi ki : 

_ Hayır •.• Bir plan tetkike
deriz. O efendinin nerede ıaklı 
oldufunu biliyorsa farkına var
lhayarak bize gösternıif olur! 

- Mesela? .. 
- Mesela filan yok! plan ba-

•ltllr. Simdi ben (E) Beyi" Tepe
baıına çıkarız. Yanımıza boı bir 
(hinlik) alırız .•. 

- Bu btnhk te ne oluyor ? 
- Nemi oluy:>r ? çok baıit ! 

Binliği Hriıtoya verdireceğiz. Bu
nu (efendi ) Yolladı. Misafirleri 

i:''· Doldurup çırakla ıöndertn!z. 
1
1•ce1tz.. Eter Hrtıto kara Ke-

mal beyin saklandığı yeri biliyor
sa, yahut onunla bir münasebeti 
varsa, tabii binliği çırakla filan 
gönderecektir. 

- Ya çırağa emniyet etmez
se .. Diye itiraz etmek istediler. 
( Z) Bey: . 

- Daha iyi ya eft:ndim. O za
man bizzat kendisi götürecektir. 
Derhal yakayı ele vereceklerine 
ıüphenlz olmaıın ! Dedi. Evet, 
( z ) beyin bu teklifi çok ehem
miyetli idi. Gazinocu Hristo ha
kikaten kara Kemal beyle müna
sebet de bulunuyorsa, tereddüt 

I ~ 

_ Biz timdi gidiyoruz. Vakit 
müsaittir. Bahusus geç gitmemiz 
Hriatonun ıüphelerlnl öldürecek
tir Yani· Kemal bey arkadaıla-

• . . bitti rına ziyafet verırken rakı · 
İhtiyacı oldu, kendisine binliği 
gönderdi zannedecektir. 

_ Çok dogru ve • . . Vakit 
geçmeden gotürecektir. Sizde 
arkatından gider yakalaraınız. 

- Biz gidiyoruz. ( Z ) Bey 
böyle ıüyliyerk ( E ) Beyle birlıkte 
odadan dııan çıktılar' tekrar 
Polis otomobili ile gideceklerdi. 

Htristoya verecekleri Btnlf gl 
d rik debilir-Tepe basından le a e 

lerdl. 

İstıklal caddt.siııc c.. l~us esfan:thanc~i karşısında 
Surİ''e han No: 8 

"' 
TELEFON; Bey: 1616 -

ıh l ı i filan ( E ) Bey, e ı~e er.n 

ı d·kten sonra Hristonun 
deaııt r ı d 

hanesine gitmeyi dütünlyor u. 
mey " m gör-
Lakin ( Z ) Bey buua uzu 

. d Çünkü, Hra tunun ( E) 
mıyor u. e biliyor-
Beyi tanımıyacagını wıc 

du. k b·l der. Haydi 
L-zuın yo ı a 

- u di iki memur' tekrar 
gideli~;l~e bt~diler. Beyogluna 
otomo dil r Eınln önünde 
emrini vev e • IB l k 

bili durdurdular. a ı pa-
otomo d birinde iki 
zar meyhanelerin en . . 

k kkalık bir Bınlık teda
ıki buçu. o B Binliai Hriıtuya 
rik ettiler. u 

ki d Peraı karı111ndaki verece er •· 
1 diler Otomoblli orada 

sukrdagadg l:r ( E ) Bey aukak içln-
du ur u . l 

k )'hanelerden birine gid!p de ı me 
birini çagracak eline beıon kuruı 
verecek ıanzelizeye gönderecek 
Blnligl Hristoya verdirtecekU. 

Fakat, ( Z ) Bey buna itiraz 
etti: 

- Haydı, dedi ••• ıen kendin 

1 

git azizim. Herif ıeni tanımaz. 
Bir pot kırmamak için kendin 
gitmelisin • · ( Z ) Beyin bu itirazı 
haklı idi. ( E ) Bey: 

- Ôyle ise gidiyorum ılzde 
Birahaneyi göz önünde tutunuz. 
Dedi : Otomobilden aıaaıya atladı 
boı binlik elinde idi : Birahaneye 
dogru ilerledi. ( Z) Bey de arka
ıından takibediyordu. ( E ) Bey 
dogru Birahaneye girdi. Hrlstoyu 
sordu. Garsonlar ı 

- İıte turada •• Diye birini 
gösterdilet. (E) Bey, kendine eı
rarengiz bir vaziyet vermlıti. Kıp 
kırmızı kesilen Hristonun yanına 
ıokuldu. Ona gayet mühim bir 
(ıır1 tevdi ediyormuı gibi: 

- Hristo • • Efendi sellm ıöy~ 
ledi • • Diye f11ladı, Hristo ıaı
kın ıaılun ıordu : 

- Hangi Efendi Beytm ? 
- Canım btılm efendi, kaçak 

efendi •• 
(Devamı Tar) 
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yelkenci vapudarı 
KARADENİZ LÜKS ve 

SÜR'AT POSTASI 

vcP.cHLiLc1tı, ,,1111cALltA/fA, vwı ... DOKTOR?ARA s9Rut1Vl , 
ve KE/11/K ZAYll"l./1(1.~lt/NA, NA/itli.& s A, T1" KAL !'1 N o· 
VE siir "1/ReN /CA.~NLA>fA. Ç'OCUKl.A. '"'" .. 
IUN 8iİYV!fES/NE,ICE/tlll< lflRl.,Ulf/A t'CO,..,ltİMS,KAŞl'.T01 VI G ..ı JJt 

• n• ~ Günde 3 ed9/ yshot ! l<t1f. 
HINA, HASTALIKIJAN KALlfANJ.ARA ,o ~ ocul</11ra msJf. ~ 

ANADOL Uvnpuru 1 

13 l\fart:Perşembe 
ıünil akıamı saat 6 da(Sirkeci) 
rıhtımından hareketle doğru: 

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

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

eaat. Telefon: Is: (l !H5) 

Bartın -
Kublc postası 

";:g.;c._.p. :...:..... ........... ......,._~~ .... 

İstanbul Kambio müraka-
be heyeti riyasetinden 

Türk parasını koruma hakkındaki 1567 numaralı kanuna müteal
lik 26 Şubat 930 tarihli ve 1 numaralı kararnamenin 32 inci mad
desi mucibince kararnamenin neırinden evvelki ithalattan mütevel
lit borçlar için on bet gün zarfında mürakfpliğe bir beyanname ve
rilmesi muktezidlr, Binaenaleyh kararnamenin neırinden evvel 
emUai ticariye ithal edipte hundan mütevellit olarak gerek Türkiye
deki Bankalara ve gerek memaliki ecnebiyedeki ınüessesata borçlu 
olanların nerede, kime ne nevi ve ne miktar ve ne suretle borçfarı 
bulunduğunu ve bu borçlarını iabat edeceklerini rnübeyyin bir h~
yanname ile 15 Mart 1930 akıamına kadar Mürakahe heyetine 
bildirmeleri lüzumu tebliğ olunur. (2) 

Hilal vapuru . 
Martan onüçüncü perıembe Devlet De mır yolları 

pnü akıamı Sirkeci rıhtımın- • 

dan hareketi~ Zong~ldak, Bar- umum"ı ldares 0ınden• 
tın, kuluce Şıre, Cıde, Kuble • 
İskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Müracaat yeri: Sirkeci yeni 
lıaan 1 numarrlı acente; e mü

racaat Telefon la: ;l 105 ....................... 
TAViL ZADE MUSTAFA 

Kayseri-Sivas hattının 4!>7 + 000 - 6013 + 000 kilometreleri 
arasındaki Karaözü, Jhsanlı,Şarkııla, Bedirli ve Söğütlü istaayonlarile 
kilometre 145 deki askeri makasta yapılacak olan nıebani ve tesisatı 
sabite lnıaatı 31. llI. 30 tarihtne müsadif Pazartesi günü saat 15 e 
kadar münakasaya vaz'edllmiıtir. Talip olanların bu baptaki müna
kasa evrakını 50 ltra mukabilinde Maliye ve muhasebe dairesinden 
tedarik ederek tekliflerini mezkür tarihte saat on dört buçuğa kadar 
Umumi İdare münakasa komisyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

Muntaz:m Ayvalık postası (4) 

SELAMETVapuru ---
~~= ~:~:~n ~:~ı~:b;ı:::c~ 1 Devlet Demir yolları ve li
rıhtımından hareketle Gelibolu, 
Ç•nakkale, K.Qçiikkuyu, Altın
oluk, Edremit, Bilrh niye, Ay
•ahk iskelelerine azimet ayni 
lıkelelere uğrıyaıa...... avdet 
edecektir. Yemiı Tavıl zade 
biraderler. 

Telefon lıt. 221 O 

Zavi 
ol 

Tahtı taaarrufumdaki Kürkcü 
kapuıunda 6 Numaralı dükkanın 

ı~nedlle mühürümü altı ay evel 
a:ayl ettiğimden yenisini çıkartA

cafımdan hükmü yoktur. 

FATMA SADiYE 

manları umumi idaresinden: 
Milli lktısat ve Tasarruf cemiyeti tarafından 20 Nisan ~ 930 tari

hinde Ankarada açılacak olan Milli Sanayi nümune sergisinde teı
hir edilmek üzre Ankara hattile doğrudan doğruya iltisakı olan Dev
let demir yolları istasyonlarından Ankaraya gönderilecek ve sergide 
teıhir edildikten sonra iade edilecek e~yaya ve sergiye eıya getire
cek mal sahiplerine nakliye ücretlerinden yüzde elli niıhetinde ten
zilat yapılacaktır. 

lıbu tenzilat müddeti 15 Mart 1930 tarihinden 24 Mayıs 1030 
tarihine kadar mer'i olacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(4) 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden; ,.. " .. .. ' "'' : ~ ·- ............... ,, 
1\ Hasan Ağa Ahmet Tevfik efendi ve Fatıma Naciye H. 14578 Bahtiyar vaJde 

Yavrusunun cildinin, letafetini 

Pertev çocuk podr' sı 
ile temin etmiıtir. , .. ,,. 
İstanbul Aslive nı ·) lıke-

" 
n1esi üçncü Hukuk daire-
sinden : 

Ahmet Tevff k beyin Şcrnfettin 

Te Mehmet Rağıp bey aleyhlerine 

ikame eylediği Şuf'a davasından 
dolayı ikametgahı meçhul bulu· 

nan mumaileyh Rağıp bey ilanen 
Taki tehliia ratmen 1 O Mart 930 

tarihli celıel muhakemede gelme
mtı vekfl dahi göndermemit oldu
lundan hakkında gıyap kararı 
ittihazına karar verilerek muha
keme g Niıan 930 çarıanba ıaat 
on üç buçuğa bırakılmıı olmakla 
yeTmü muayyende gelmediği tak-

df rde gıyap kararının muteber 
addedf leceği ilan olunurr 

ikraz numaralı deyn senedi mucihincd Emniyet sandığından istik
raz e ylediklerl meblağ mukabllinde Sandık namına merhun bu
lunan Sultan Ahmette Akhıyık mahallesinde Arabacılar çıkmazı 

sokagında eski 5 ve yeni 14 numaralı ve altmıı yedi artın arsa üze
rine mebni iki kattan ibaret ilci oda, bir sofa bir mutfak, bir ku-

' yu, elli üç arıın bahçe ve müıtemelatı safreyi havi bir Hanenin 

tamamı vadesi hitamında borcçn verilmemesinden dolayı satılığa 
çıkarılarak üç yüz lira bedel ile müıterisl namına kat'i kararı çe-

kilmlf iken hukerre yüzde on zam ile baıka bir ınüıteri çıkarak 

müzayede bedelini 339 liraya iblağ eylemiı olması cihetle mezkO.r 

Hane nin 17-3-930 tarihine mü11adif önümüzdeki pa7.artesi günü 

tekrar son müzayedesinin icrası ve muamelesinin ıkmnli mukar

rer bulunduğundan talip olanların mezkur günde nihayet saat 

onbeıe kadar sandık idaresinde hazır bult•nmanları lüzumu ilan 
olunur. 

Emlak ve eytam Bankası 
lstanbul şubesinden 

Esas No. mevki ve nevi 

203 

205 
206 
207 
208 

Y edikulede Fatih ıultan mahallesi Salhane 

çıkmazı sokağı 20/1 No lı Arsa 

Cenderede 1 No. lı 41 dönüm Bostan 

" 2 " 6 ,, Tarla 

" 3 " 41 " " 
" 4: ,, 35 ,, 

" 

Teminat mikdarı 

220 lira 

105 
10 

65 

,, 
,, 
,, 

50 ,, 

209 ,, 5 ,, 33 ,, Bostan 13Ü ,, 

Balada muharrer emlak peıin para ile bilmüzayede satılacn
ğından taliplerin ihaleye müaadif 3 Nisan 930 ıaat onaltıda ıube-
mlze müracaatları. (3) 

~ 

Nakliyat münakasası 
Tütün inhisarı umum 

müdürlüğünden: 
İdaremizin Trakya için olan mamulat, yaprak tütün ve fe'f•

zımatına ait nakliyatı pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin bit' 
liralık teminat mektuplarile birlikte 17/3/93 O Pazartesi günü ıs· 
at 10,30 da Galatada mühayaat komisyonunda bulunmaları 'fi 

fazla tafsilat için Cibalide Levazım ve sevki yat müdürlüğao' 
müracaAtları. (a) 

~~~--'----'-~~~~~~~~~'--~~~~~--~~~--___..,,, 

İstanbul dördüncü ıcra İstanbul dördüncü icrtt 
n1enıur1uğundan: nıcn1urluğundan: 

~I· 
Hüseyin efendinin Mlnedyan Simon oğlu Leon efendi oj.O 

efendiden borç aldığı cem'an iki neciyanın lhrahfm efendi 
bin liraya mukabil birinci dere- Hüseyin efendideki alacaft~ 
cede ipotek irae eylediği Galata- temini istifası zımnında biri~ 
da Alaca mescit mahallesi eski derecede ve birinci sıra ile fpot 
yaprak çıkmaz cedit Laden soka- icra eylediği Sarıyarde bo•t~ 
ğında kain 13, 15, ı 7 numaralar- sokağında atik 17 cedit 6 nu'!, 
la murakkam nısfı hila tevdi nısfı ralı bir hap hane kırk bet 1"". 

müddetle müzayedeye v.azoluO' 
diğeri tevsi intlkalli Ü.Ç bap hane ~ 
kırk beı gün müddetle müzaye- rak dört yüz lfrada talibi uhd dl 

de olup bedeli müzayede h• 
deye vaz edllmiı flede haddi la- layıkında görülmedlflnden b1t 
ylkinde a-örülmediğfnden hır ay mah müddetle temdlden tekt-' 
müddetle tecdiden müzayedeye müzayedeye vazolunmuıtur.MiW 
vaz olunmuıtur. Hududu umumi- temllatı esas bina methaUnde' 
ıi iki tarafı sokak di~er tarafları zemini malta taıı dötell iki ~ 
Ahmet ağa vereseleri ve Ceza- sımdan mürekkep taılığa gf;IP" 
yirll Mehmet ağa vereıelerl men- taılığm mıntakasında zemini .,,,ı-
zillertle mahdut tahmin sekıenüç ta döı eli alaturka ocak bir ..,ut' 
arım terblinde arazi dahilinde bak mevcut olup mutbağın atlı' 
yekdlAerlntn ittiıaltnde bulunan tarafındaki bahçeye bir me~ 
iki katlı ahıap üç bap hane- mevcu.t olduğu gibi ittisalinde O~ 
den 13 numaralı hanede zemini bir oda verdır altında merdl'f ili 
çini döıell taılık üzerinde kuyulu allı kömürlilğü bulunan ahf ~ 
kurbağa frenk tulumbası ve ocak merdivenden hfrlnci ~ata çıkılı~ 
ınahalll merdiven altı bir kömür- bu kat tahta perde ile bölüner $1 
lük bir arahk üzerinde musluk diğer kısma verilmlıtir ke 
mahalli ve bir hala ve bir sofa merdiven üst kata çıkılır bir sol~ 
üzerinde trahzon mahallinde bir üzerinde birisi sandık odası 01111

1
• 

dolap yüklü ve dolaplı iki oda ve üzere dört oda olup odaların ".,ı 
aydınlık mahallini ınuhtevi olup rincisinde sokağa nazır bir saht1 ~ 
mahiye on iki lira icarla Meh- vardır ikisinin derununda ril 

d k d · mevcut ve birde hala vard•',' met efen i iracı ır. t5 numara-
Teırinievvel 929 tarihinden itli>' lı hanede keza zemini kırmızı çl- 1 

ni döıeli taılık üzerinde frenk ren bir sene kontrolla mab11 
kurbağa tulumbalı bir kuyu bir sekiz lira ile Davut efendi kfr~; 

cıdır merdiven baıındakl b 
ocak mahalli ve bir kömürlük 17ft 
merdlTen altı bir aralık odunluk sahanlık üzerinde bir oda ,. 

olup mezkllr taılığın sağ tarafın· ::l~~ty:!:~=~dkeak~=~i~fe~!~ 
daki tahta yerden 17 numaralı döıeli bir taılığa girilir mezk~ 
haneye medhalt vardır. Mephus taılık diğer kmmdan tahta ,,er 
15 numaralı hanenin üst katında ile tefrik edllmiı ve zemini nı•lt; 
bir sofa üzerinde derununda yü- döıeli taılık · kumile bir metb• 
kü bulunan bir oda, bir hala bir vaaıtasile hirleıir iç taılığın dfıe; 
dolap zemini çini tahta boı daha kısma ait muthağa methali vard

11 
üst katta bir sofa üzerinde bir o- ahıap merdivenle birinci kll 1, 
da bir hallı ve merdiven üstü çıkıldıkda bir sofa üzerinde bit~ 
trahzon mahallinde bir dolap var- sinin cephesi cama kanlı olr111 r 
dır. Ve elektrik tezylnatlle mü- üzere üç oda bir hala mevcuttıJt 
cehhez medyun sakindir. 17 nu- hu kmm boştur hane ahıap olıJL' 
maralı hanede bir taşlık üzerinde muhtacı tamirdir bahçede b,. 
bir hala ve kömürlük yüklü bir kuyu beı altı kadar eıcarı ıııD ,a 
oda olup fevkanesi 15 numaralı mire vardır umumunun meıab:,. 

yüz doksan altı metre murab ,1 
hane teıkil etmektedir. Müstakil olup hundan ıekıen iki met!'..,.. 
sokak kapısı bulunan mezlcür bina mahallidir kıymeti muı.-clJ' 
oda ve teferrüatma yedi lira icar- minesi tamamı bin beı yüz ur-~. 
la Sadet hanım tıgal etmektegir. talip olanlar kıymeti muha11P"'1 
Me~kur gayri menkulatı satın nesinin yüzde onu nisbetinde ~' 
almak ve daha ziyade öğrenmek akçelerini alarak 929-5541 dof oP 
için kıymeti muhamminesi olan numaraıile 19-4-930 ta saat d"' 
iki hin bet yüz liranın yüzde onu üç buçuktan on beı buçuğa ıc;.,,.,. 
nishetinde pey akçesi ve 929-348 lstanbul 4 üncü icra memurlt1 ,.t 
dosya numarasilc İstanbul dör- bizzat veya hilvekale miitBcl 
düncü icra memurluğuna müra- · eylemeleri ilAn olunur. 6A 
caat etmeleri ve 19/4/930 tarihin- ,~ ~ fi(l6"•, 
de saat 14 ten 1 G kndar lhalei 17..' 

k~esı yapılacağı na.n olunur. ı Veresiye 1 
Galata i. gümrüğüdce mua- fD lzmir terzihanesinde •011 

ınelesi icra olunan 4:35G No ve O moda, ehven fiatlarla, ~l: 
J:/7/29 tarihli beyannameye ait @ Jerecede suhuletli ıerllıt 
25190 No lu bir kıt'a depozito ; erkek ve kadın koıtüınler 
makbuzu kazaen zayi edilmlf ve ~ serian imal olunur. 
b~ hususta mezkQr gümrüğe mü- (!j, Ankara caddesi Vilayet 
racaat kılınmıı olduğu cihetle hü- @' kar§ısında No. ı 7. 
kmü olmadığı JIAn olunur. ~11 MUSTAFA ve KEMA~ 

lstanbul Çatal Han 

AHMET HASAN ~999§S9• 


