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rürk - Yunan müzak ratı bir türlü ilerilemek Bilmiyor! 
Cebelibereket muhabirimizin 
fayani dikkat bir mektubu: Ce

nupta kuraklıkmı var? .t

Muıuıbirimiz bu nıektubwıda İı·aktan~ memleketimize biı· 
takını ltaşeratın qirdifjinide bildit·iyor · J/ah~ul mc.'telesi 

· nıüldnı tiih'iUiyuı· 

\1, ... GUlrLllJf!f'~ ..-.. ı Hermanların yeni marifetleri: itilaf 
devletlerini de kaf eslemişler? 

1 

' 

Köylü \A·adınlardan bh· uıan.:ara 
Cebellbereketten yazıhyor •· M ı k d ""' Ad ld em e et ziraat ve iktiıa i-

1 anı ığı zaman herıeyden yatını darbalıyan bu haıere teli-1 
evel pamuk ve buğdayı hatıra 

P 1 likeıinl bertaraf için iktisat ve-
ae en çukur ova çiftçileri göz-
lerini ufuklara diknılı her kaba- kileli bir çare aramıf ve erken 
ran buluttan kuzu toprak içe- yetlıen "4000" ton Kıbrıs huğda- 1 

riıinde henüz intaı bile edemi- yı celbettirmiısede tohum ekme 
1 

yc.n bufdaylan için yağmur iste- zamanından sonra geldiği için j 
yorlar. Bu kuraklık felaketine bu buğdaydanda pek az ekilebil- ' 
inzimam eden bir de Süne ha- mittir. Bu haıere şimdi Maraı 
tereıl fbeliyesl vardır. ıraktan ormanlarında kışlayor. 
memleketimize kaçan bu haıere Geçen seneki gibi hasar yap· 
için ID4!raln, Cebelibereket, Ada- hrılmaması için ıimdiden tedbir 
lla vlllyetlerinde geçen sene alınmaktadır. Adana ztraat bat 
•lal bir m6badele açılmıısa da müdürlüğü emrinde çalııan haıe
tehllke her tarafı ıardıktan rat mutahassııı M. Züvelfe mıotı
ıonra baılandılı için limit edilen 
aemere elde edilmemtıur. ka mücadele tedbirlerini teflit 

_ _ _ için kazalara gitmittir. R. A 

T~rk yunh-müzak~ah yine--;ü~ 
runcemede kalacaiiına b . 
B . . - 6 enzıyor 

" tarik ~lyaseıtle ytoıanlt/,tu·la iı . .. 
ıntkdn giiriiumw liti .'it ınunasebat l.r!'minine 

ı .'/ anlaşllnıaktatln· ! 
Ankara, 13 ( Hususı ) 

Türk - 'i unan itilafının !mza 

edildikten sonra ayrıca daha 
ıamlmi münaaebat te'stıine me
dar olabilecek müzakerelere baı
lanacalı rivayet edilmekte idi. 

Hatta, Franıız gazetelerinden 
lbazıları da ltllafnamenın i~za
ııedan ıonra iki yunan miralayımn 
Ankaraya giderek Bahri tadili 
teılihat meıeleıinini müzakereye 
giriıecekJeri bile yazılmııtı. 

Halbuki, ankarada ceryan 
eden müzakereler çok alır seyir 
takibf'lmektedir. Bilhaua Anka
rada iki tarafın harekatını dik
katle takibedenler, yunanlılarla~ 
hüınü münaıebatin hayat bulma-... 
••na imkan aörememektedırler. Tevf ilt Kdnlil JJ. 

Seyrisef ain hak
kındaki Şayanı 
3kÜncü sahifede 

Da inler 
müzakeresi! 

Ankaradan gelen haberler 
Maliye yektli beyle dainler 
vekilerimn 11kı bir temasa 
geçtiltnl gösteriyor.Bu temasla
rın memleket nam ve hesabına 
hayirlı neticeler venneıl ailabı 
ihtlmaldır. 

Bu gün için ankarada cer
yan eden temasların saikı ıu
dur: 

Türkiye l!mumi harp neti
cesinde bitmiş, mahvolmuıtu. 

Cazi,o büyük yaradılııh adam, 
bir mücadele açtı. Neticede 
memleketi kurtardı. Arkasın
dan aıkeri muvaffakiyetini ' 
ebedileıtirecek bir inkıl?ta 
yaptı. 

Fakat, yeni Türkiyenln es
kiden kalma borçları vardı. 
Bu borçlar bizim dedelerimiz 
zamanından kalmııtı. Yeni tü
rkiye cümhuriyeti iateıeydi bu-

nları tanımazdı. 
İıte yeni ve kudretli Türki-

ye bunu yapmafa, yani baıka
larının yaptıkiarı borçları ta
nımamağa tenezziil etmedi. 
Ana Yatandan ayrılan ( Suri
ye) (Hicaz) (Irak) ve ilh .. 
Memleketlere alt borçların ta
ksimine muvafakat etti. Huku
ku düvel Jcaideleri de böyle idi. 
Bütün bu hüın(i niyetlere rag
men.Gazi Mustafa Kemalin ye-

~ niden yaratmağa muvaffak ol
duğu yeni Türkiyeye kalan 
( umumi düyun ) cltten ağırdı. 
Bu günün tutarile ( 3,5) mil
yon lngilizl geçiyordu. Halbuki, 
(Gazi) Türkiyeıi ıenayl, ziraat 
ve medeniyete doğru ilerle
dikçe, ihtiyaçları artıyordu. 

Binaenaleyh, yeni Türki
yenin yeni dertleri gittikçe 
çogalıyord1J. Bol paraya ihtiyaç 
ta ayrı bir dert idi: Ya istikraz 
edecektik, yahut olanla idare. 
Halbuki memleket de para 
yoktu. İhtiyaç ise günden güne 
artıyordu. Agır feraitll istikraz 
yapmak ta, kapitülasyonları 
silkip atan (Mustafa Kemal) 
Türkiyesinin prensipleri hari
cinde idi. 

Bu itiba rla, yeni Türkiy 
taahhütlerJne sadık kalma k 
tartı ve ınali eıaslarm zaruret
leri dahilinde, vaziyetini düşü
ndü: kendisine ait olmıyan 
hurçlara kartı sırf beyııelmllel 

' taahüt ve itibarlarını kazan
mak için eski borçların faiz 
veya re'sülmalleri huıusunda 
bir kolaylık istedi. 

Bir kolaylık : Ya yeni bir 
istikraz kahuli ve faizlerin tev
hidi olacaktı, yahut istlkrazsız 
senelik taahhüdü makul bir 

hadde indirecekti. 
Ankara müzakerelerinin bu 

eıaılar etrafında cereyan et
mesi ilmin ve mabkın lcaca
batındandır. 

Lozan ı111tahedesinin bir ınackle.'iinden istifade ı'e ~arar 
olarak ( J 60 ,000 ) İn!Jİliz mtt•ıuak içiu şirkete nwvlnon 

bir iıat1ıi111 şerik mi uytlunnuşlar? 

Evelki güııkü (Yarın ) de tara{tıulan yalmltıp ma/we-
Herman ıirketi ( Herman spırer l 'l t · · · .J-J • 'l ~ < . ı l lğl UuıtaRl C ') ·11 bin 
ve ıürekası) Firmasındeki (türe- I 

ngiliz lirasını çekm \ rldukları 
kası) kaydının ne zaman ve iddia edilen ( mutebe ve fay-
niçin çıkarılmıı ' duğnu ' tafsil dalı) ihracat ıirketinin lzmirden 
yazmıt bunun &<a zanç ' rğiıi kendi malı imit gibi uydurduğu 
itlerile olan alakft r izahetmlştik. tütünlerin tabii o zam .., kt emvali 

Her sene J f! ·: • ir entirika metruke idaresinde v ger ala-
dolayiıile firma ··n ,. meğe \ kadar yerlerde kayıtl, ı bulunmak 
lüzum gören bu t .ı • ke1 m , .,. '·t,. . 
yalnız Türkiyed ·ğll, Ecnebi ı.. ıterine hakaret etliğiml-
memleketlerde L Dır çok açık ... ı. tdr <lerek mcıhur a vukat-

gözlülük ettği riva • olınmaktadu·. larik u"ritkte Türk kanunlarının 
Ezcümle; çok a:e • ve desise- aa. 'etlne sığınmak isteyen bu 

kir oldugunu z "~ lı memleke- ac;:e.mlar, bize: ( vahti ) diyenler 
Umizde yaptıgı ' k it ler dekfl midir ? Ve bin defa haka-
ve çevirdigi ha lı:larla rcte müstahak olmamıılar mıdsr? 
ispatetmit .oh ş' rket, zmırm 
istirdadından """el iflaa halinde 
iken, mallar anmıı gibi ortaya 
çıkarak milli Hazineye ait mil-

yonlarca kiloTütün ün üıtünde otur
mak yolunu buldugu j yetmlyor

muf gibi, bir de ( Lozan ) muahe
deıinden istif ad çarelerine bat 

B. Belhi 
-) ...o-1 (. -

Afganlı 1'iir/, alimi <J.iin 
ü·tiluıl etti 

vurmut ve tam (150000) lnailiz Uzun zaman-
{irası koparmaya muvaffak 0 1- dan beri rahat-

muıtur. 
Halbuki Hermanlalrın İsviçre 

tabiiyetinde bulunmaları dolayı 
ıile, Lozan muahed~•inden isti
fade ederek tnzminat alabilme· 
ıine imkan yoktur. 

İıte firmalarından (tür~kAıı) 
kaydını çıkarmıt olan muteber 
tirket, derhal kazanç vergisini 
unutmuı,heman bir İtalyan tirket 
hissedarları meyanında göster-

mek ıaretile ( İzınirde t1ahşi 
1'iirkler uırafind.1111 yafjma 
etli/en ve yakılan t.iiliinl.m~ 
tazminat olarak ( 150,000) 
İngilizlik bir beyanname tan
zim etm\ıler (1 50,000) İngilt
zi de cayır cnysr almıılardır. 
Bu muamelenin bir sahtekarlık 
olup olmadığı cıdden merak edi
lecek birıeydir, 

Hauaten (vah§l Tiil'klcr 

sız bulunan(Kı

lıç Bürhaned-

din) ıülileıin· 
deu Mehmet 

Bürhaneddin) 
Belhi B. tebdl-

li havada bulun
dukları Heybe-

li Adasındaki 
kötklerlnde 84 

B. Belhi beyin 
Afganistan Türl:: 
kabileleri kıya

fetinde resmi 

yaıında oldukları halde irtihali 
daribaka eylemlf lerdir. 

Bürhaneddlni Belhi 1846 ta-
rihinde Af ganiıtanın Tür ki atan 
kıımmda tevellüt etmlt ve mem
leketindeki .cehalet yüzünden 
Türkiye'ye gelmlt ve burada me
sai arkadaıı meıhur Ccma leddini 
Afo ıı ' le beraber çalıımı ılardır. 

B· ı büyük a lm Bü rhaneddini 
Belhi İstanbulda bir çok ıakir ye
ttıtlrmft ve fakirtlerine Türklük 
mefhumlarını a§lamıı bir mürtitti. 

Fransız karikatürü: 

ı .... _._._..AmRmlFiıaiOmRmU•Ç--1~ İtiyadın kuv Vt.: : 

- Toprak amelesi nihayet toprağa " 4ltr. 



Sahife 2 

Balkanlar n 
vaziyeti 

Hemen daima umumi iştfal
lerin ocağı te~ki l etmit olan Bal
kanlarda vaziyet yeniden karıı
mağa başlamııtar. Ve eğer bu 
karışıklığın önü alınmasa belki 
de beynelmilel noktai nazardan 
vahim neticeler husule gelebilir. 
Balkanların karııması bütün Av
rupanın karışması demek oldu
gunu harp umumi pek vazih bir 
surette isbat etti. Vakaa elyevm 
Avrupanin beynelmilel siyaseti 
oldukca deyiımi§ isede gene Bal
kanların bu siyasette mühim bir 
mevkı iı~al ettiği aıtkardır. Ve 
bu sebepten dolayı Balkanlarda 
ufak bir hadise zuhurında bütün 
Avrupanın nazarı dikkati o tara
fa teveccüh eder, bütün Avrupa 
matbuatı o hadise ile meığul 

olur. 
Bu kerre bilhaıısa' Pirotta ve 

Sofiyada vuku bulan ~cinayetler 
Balkanlarda bir ihtimar mevcut 
olduğunu gösteriyor ki eğer imha
sı için ciddi tedbirler ittihaz 
edilmese ittiale kadar varabilir. 

Ahiren gerek Yugos)avyada 
gerek bulgaristanda vuku bulan 
cinayetlerin amilleri herne de ol
sa onları Belgrad ve Sofya hükü
metleri münasebatı üzerine sul 
tesirden hali kalmadığı ıüpheslz 
dir. Bu cinayetler ister makedon
ya teıkıiatı ister komunistler ta
rafından ika edilmlı olsun her 
iki ıık da Yogoslavya "'e Bulga
ristan müna~ibatı için bir tehdit 
teıkil ederler. 

Halbuki Balkanların sulhu 
sükünı Yugoslavya ve Bulgaris
tan arasında dostane olmasa bile 
hiç değilse normal münasebatın 
mevcudiyeti Jle kaimdir. Ve bu 
münasebat : bundan evve1 iki 
taraf beyninde vuku bulan uzun 
uzun müzakerelerden sonra ni
hayet Pirot itilafi neticesinde 
vücude gelmit idi, ve bu suretle 
Balkanlarda sulhu sükun gereği 
gibi temin olunmuı addedilebilir 
idi. 

Ancak bu safiyet uzun müddet 
devam edemedi, ötede beride 
zuhur eden feci hadiseler onu 
tekrar bulandırmağa baıladılar. 

Şimdi Yugoslavya hükümeti 
bu hadiseler hakkında ciddi ted
kikat icrası için Bulgaristan hü" 
kumetl nezdinde teıebbüsatta 

bulunmuştur. Pirot itllafnamesl 
ahkiımınca ise bu gibi tedkikatın 
mahza Pirot Şehrinde bir heyeti 
mahsusa tarafından icrası lazım 

gelir. 
Bulgaristan hükümeU henüz 

bu bapta bir cevap vermemit 
ise de her halde itilaf name ah
kamına riayet edeceği yeni yeni 
müşkülat zuhuruna meydnn ver
mek il!temeyegeği melhuzdır. 

Yalnız ıorası a§ikardır ki 
Bulgaristan hükumeti bu cina
yetler mes'elesinden dolayı müı
kil vaziyette bulunuyor v e eğer 
Pirotta icra edilen tetkikat ne
ticesinde~ cinayetlerin amili ma
kedonya teıkilatı oldugu tebey
yün ederse vaziyetinin kat kat 
muıkülat kesp edeceği tübheııiz 
dir • Zira o zaman Belgrad hüku
meti bu teıkllatın imhası f çin 
ciddi tedbirler ittihazını Sofya 
hükilmetlnden kat'ı surette talep 
edecektir. 

Halbuki Liafçef hükumeti 
makedonya teıkllatı aleyhinde 
metin teıebbüslerde bulunamaz 
Çünkü bu teıkilat memleketin 
her tarafında dal budak salmııtır. 
Ve hatta Sobranya meclisinde 

bile bu teıkilat mensubları var

dır. Yalnız İstanbuliski hükCı-

Türk parası 
~P<o-!l<· -

Jliklarmdan /(ı::la para[, 
bir banka 

Vaıhinton, 12 (A.A.) Çiftçi
lere muavenet etmek üzere ihdas 
edllmit olan "farms IBoard,, 
namındaki krediye mahsuben 
100 milyon dolar miktarında bir 
kredi açılmasi ayan meclisi tara
fından kabul edilmiıtlr. 

llindi.ı;tanda itaatsizlik 
nı ii Nt<leles i 

Bombay, 13( A. A) 

Gandi itaatsizlik mücadelesi
ne baılamak üzere Ahmet abat
tan hareket etmtıttr. 

Fransız 
Kabine a:.ası indirilmek 

arz ıı ediliyor 
Paris, 13 ( A.A ) 

Kabine azasının yirmi beıe 

indirllmeıi hakkında maliye en
cümeni tarafından kaleme alı· 

nan mazbatanın meb'usan mec
ltıinde müzakeresi esnasında 

M. Tardieu, bu li.yihamn reddini 
iatemlı ve itimat meıeleatnl ileri 
sürmiltHlr. Maliye encOmeninin 
lAyihaaı 260 reye kartı 320 reyle 
reddetllmlıtir. Bunun üzerine 
hük\lmetçe talep edilen tahstıat 
kabul edilmiıtir. 

Saat sekize geldiği halde mec

lis Maliye kanununun müzake

resi devam etmekte idi. 

Fransa' da 
Orta tedrisat nıes1esi 

Meb'usan 
Paris, 12 (A.J\) 

meclisinde malt 
kanun maddelerinin müzakeresi 
esnasında meccani tahsilini orta 
tedrisata da teımili meselesi uzun 
uzadıya mevzuubahs edilmittir. 

M. Poincare tarafından tevdi 
edilmit olan metinde tecrübe 
mahiyetinde olmak üzre ikinci 
devrenin birinci sınıfının tahsi
lim meccani olması derpiş edil

mekte idi. Maliye encümeni, 

metni :adil etn·iı ve bünun üze
rinde meccani tahsilin orta 
tedrisata tamamen teımili hak
kındaki müzakere baslamııtır. 

Sağ cenah, maliye encümeninin 
projasinin tefrlklnl talep etmfr 
tfrr. Sol cenah, meccani tahsi
lin orta tedrisata te~milini talep 

etmiı, M. Tardieu'da meddenin 
ilk metninin kabulünü mecliste 

talep etmiıtir. Müzakekerata 
gece celsesinde deva m edil

mektedir. 

metl idi ki Bulgaeistanda bir 
müddet makedonya teıkllatını 

mefluç bir hale koydu. Dfger 

zamanlar Bulgar toprağının her 
tarafı daima makedonya t"'okl
lati ile müstesli bu!unmustır Ve 

bu lefkilat yüzünden Balkanlar

da sulhu sükQr.un sureti kat'ide 

te'mini mümkln olamamııtır. 

lıte belkide gene bu teıkilat 
yüzünden dir ki Yugoslavya ile 

Bulgaristan arasındaki Normol 
münaaebat anrsılmııtır. Her halde 

1 
tetkikat neticesinde keyfiyet 
tavazzuh edecekdir. 

YARIN 

Afganda 
-··~-- I 

/Joyu11a kurşuna di::iliyorlar 
Tahran, 13 (A. A) 

Kabl iden gelen hır habere aö
r• Beçesaki taraftarlarından bir 
çofu Nadir han emri üzerine 
kurıuna df zllmlttir. 

Erzurunıun kurtuluş günü 
Erzuruml 1 (A.A) 

( Geclkmiıttr) Bugün Erzuru
m un kurtuluı gOnQ bütün halkın 
ııttrakile ve fevkalade merasim
le tes'it edilmiıtır. Erkanı aske
riye ve zabitan ve tekmil memu 
rin merasimde hazır bulunmuı 
askeri kıt'a ve rnektepliler tara
fından geçit reırni yapılmıttır. 

Erkekleşmiş 
Bir Kadın açlık grevine 

devanı e<liya r 

Parla, 13 ( A.A ) 
13 Günden bert açlık grevi 

yapmakta olan Mm.Henau, has
taneye nakodilmtıtf r. 

A!Jnanyada 1ıl<i11 yu.11g 
Berltn, 12 (A.A) 

Rayhi1ta2 meclisi Yuna planını 
3 üncü kıraatını müteaktp ı 92 mu
halif ve 3 mültenkıf reye karıı 
27 o reyle kabul etmlttir 

30 nıil sür'atli iki genıi 
Londra 12 (A.A) 

Gunard kumpanyası 7 O bin 

tonluk, 30 mH süratlnde iki trans

atlantik inıa ettirmeğe karar 
vermlıtir. 

Fırtına 
İ::minle de· <lel'flln ediııor 

İzmir, 12 (A.A) 

Bugün esen ıiddetli bir fodos 
fırtınası yüzünden vapurlar hare
ket ve muvasalatlarını geclktir-
mtılerdir. Limanda 36 bin okka 
kömür yüklü bir yelkenli ile bir 
sandal batmıı, nüfusca zaylat·ol
mamııtır. Bugün ıehrimize meb· 
zul ve çok rr.üfit yağmur düşmüı· 
tür. 

ita/yada 
·--)~-

Kanıbiyo piyasası serbest 
Roma, 12 ( A.A) 

Nazırlar meclisi, kambiyo 
piyasasının serbest oldufunu ilan 
eden bir emirname tanzim etmiı 
ve bu emirname kral tarafından 
tasvip edilmiştir. 

Fransa'<la kuınar isleri . 
Paris 13 (A.A) 

Meb'usan meclisi Maliye ka
nununun müzakeresi ne devam et
mektedir. Hükumet merkezinin 
100 kilometre mııhitinde elyevm 
tatbik edilen kumar memnuiyetl
nin 19 31 ikinci Kanununun birin
den itibaren Parlı'teki kumarha
nelere de tetmili hal<kında veri
len bir takrir kabul edilmiıtir. 

Felaket yilzünden 
120 kişi öldü 

Montauban, 15 ( A.A) 
Molaaacta 600 evin yıkılmıı 

olduiu tadat neticeıinde anlaııl 
mııtır. Ölenlerin miktarı, 120 
kadar tahmin edilmektedir. 

30 milyon 
ıJ/aıu· tiinelinin /i'atı 

Londra, 12 ( A.A) 
Manı tuneli projesi tasdik 

edilmtıtir. Komisyon evvela 5 
milyon ıarfilP. dar bir tunel ya
pılmasını ta va iye etmiıtlr. Esaı 
tun el 3 O milyona mal olacaktır. ......................................................... 

15 Sene 
Uvku uyunuyan bir adanı 

Bir İngiliz "gazetesi muhabiri 
Budapeıtede 1915 senesinden 
beri bir dakikada gözlerini yum
mamıı "Pol Kern,, namında bir 
memurla görüımüıtür. 

Mumaileyh 1915 senesinde 
bir Rus kurşunile batından mec

ruh olmuı ve o aünden sonra bir 

lahza olsun gözlerini yummamıı
tır. 

Merkum muhabire Demittlrki: 
Doktorlar ,benim bu halimden 

lzmir, 12 (A.A) dolayı duçarı hayret oldular. Be-
Liman idaresinden alınan ma- nl aylarca muayeneye tabi tut-

lümata göre Royal Setter bmln- tutar isede bu garip hale bir ma-
de İngiliz bandıralı bir vapur de- na veremediler. Bazıları kuvvet-
mir tarayarak Edremitte karaya il münevvim Haçlar ile beni uyut-

oturmuıtur · ( mak istediler ise de muvaffak lzmir, ıa A.A) 
d olamadılar. İki günden beri devam e en 

Lodos fırtınası dün 0ğledn sonra Bazı etıbba böyle uykusuz ola-

ıtddetini artırmış ve bir çok ev- rak çok yaıayamayacığını söyle-
f ı· diler halbuki itle ben on he§ se-lerin kiremitlertni uçurmu ıma-

b l nedir yaıayorum. nda bazı kazalara se ep 0 mu§-
t ·"' -d t Pek az yemek ve biraz varap tur. Fırtına devaın et ıgı mu e çe 

ıi<ldetli yağmur dahi yağmı§tir . içerim. Şimdiki hayatımdan 
Alınan haberlere göre limanda memnunum, eski hayatıma av-
Ali kaptang ait 28 tonluk ~elkenli det etmek istemem, çünkl bu da-
ile Mehmet onba~ıya ait dığer bir imi uyanıklığa alııtım. 
yelkenli ve bir kaç sandalbatmiı- llodna zaştitocdaı•ft /uıkarnt 
tir. Limandaki ıefeln demir tara- " Narod ,, gazetesinden: 
mıılarsada kaza olınamııtır.. Görünüıte küçük fakatizahatı 

Körfez vapurları güçlükle mucip bir delil : 
seferlerini yapabtlrnlıler ve tram Evelki pazar günü "Aleksandr 

t baıa d.. N 1 vaylar Kof donu baŞ an o- evski,, meydanında yapı an res-
ğen dalgaların teslrtle bir müd- mt 1reçltte Harbiye Nazırı Jeneral 
det için seferlerini tatile medcbur Bakırciyef askerleri teftıı esna-
1 1 d Liman haricin e ne 

o muı ar ır · sanda kıtaatı selamladıktan ıonra 
gibi kazalar yuku bulduğu henüz podozaıtitacıların safları önüıı-
maliim değildir. den geçmtıtlr. Sonuncuların ku-

Beyne/mi/e/ mandanları da aynııe selam bek-

Mesai
. bt.irosu ınüdürü lemıvur .. Ltıkin Jeneral derhal 

dönerek onlara arkasını çevir-
Cencv rerc vasıl oldu mittir. Bu hareket rodozaıtıtacı-
Cenevre, 15- A.A. M. Albert : ların lıidcctinl tahrik elmit ve 

Thmaı, buraya gelmittirr ' muhtelif tefolralı mucip olmuıtur. 

14M~ 

::.Okuyuculara 
-.~--

Son günlerde umunmun nazar 
dikkatmı celbeden bir hadise 
bugünden itibaren bize yeni 
bir arkabaı kazandırmıth· Bu 
arkadatın adı Demir Tat Beyda 
Demir Taı Bey şimdiye kadar 
matbuat alemimizde hatırı sayılı 
bir celadet ıöıteren ve lımfnf P 
ilk kelimesine temamtle uysun 
bir surette tam manaaıle bir 
demir leblebı öldu~unu fileP 
isbat etmiıtlr. 

Yarın allei tahrJrlyeal biiY
le bir arkadaı kazandııındaP 
dolayı memnuniyetim beyan 
eder. 

Demlrtaı Bey arkadaıırrııl 
yarınki nuıhamızdan itibaren 
1razetemizin bu sutununda her 
gün ( İtler ve düıünceler ( bar 
lı1rı altında ' birer fıkra yua
caktır. Bundan sonra yarın 
-ga~teslnde lntitar edeçek ikti
sadı ve ticari mebahlıl tetkikat 
ve mutaleatile ayrıca takviye 
ve tavzl edecektir. kaydedertı: 
ki, Demirtaı Beyin siyasi bir 
hedefi olmadığı huvvlyet .,e 
mesle4i ve hatta hilkati ıuba 
rileıeyasetle ;ııttgale arzu ..,e 
hevesi dahi yoktur. 

ff' .... lllİ .............. ~ 

16Mart 
- ·>k-t•-

ŞehitJer n1erasin1İ 
16 mart ıehltlerl merast111ill 

de tatbık edilecek program tll 
surettedlr. 

1 - 16 mart ıehitlerl mera
simini 1~ mart 930 pazar ıiinO 
saat 14,5 te eyupta ıehitUkte 
yapılacaktır. 

2 - Bu merasimi halk fırk•11 

İstanbul merkezi tertip ve ıcra 
edecektir. 

3 - Merasime ittlrak edecek 
olanlar, davetliler, kıtalar, mek .. 
tepliler ve halktır. 

4 - Merasim geçidine i1Ura1' 
edecek olanların ııraıı ve flfllS
leri halıcı oglu liıeal müztka•lı 
iki büyük talebe, }istihkam kıt'a" 
ınndan bir bölük, polis takımlı 

zab 1tei belediye takımı, EyuP 
orta takımı. 

5 - Bu kıtaatın yerlerini tall' 
zim ve mükemmeliyetinı temfııe 
Fırkanın Fatih kazası reisi tie 
polisten, merkez kumandanlı" 
ğından ve ıehremanetinden bl" 
rer zattan mürekkep heyet ıne
murdur. 

6 - T oplanıı 14, 5 te ıehitUkte 
ikmal edilmiı olacaktır. Meraslıı' 
müftünün vehitlerin ruhuna fatib' 
ithafı ile baılıyacaktar. Müteald" 
ben halk fırkası tarafından hallı 
namına tehir meclisinden ~e 
gençlik ' namına birer zat tara" 
fından birer hitabe irat edilecek" 
tir. Sonra müzika matem hav"-11 

çalacaktırr .Müteakiben bir k1~ 
havaya 3 defa atet edecektir• 
Daha ~onra yürüyüı ııraıile.geçil 
resmi yapılacak ,ve iskele cf\'a" 
rında dağıtılacaktır. 

7 - Kolordu, ıehremaneti' 
halk fırkası, Türkocağı ile diler 

arzu eden müeaaesat ıehıtle~: 
çelenk koyacaklardır. Gazeteler 
matem günü siyah çercive 1çı11de 
neıriyat yapacaklardır. ~ 
~~~~~~~ 
Bat larınün ordunun geri ht:ıoıe I 
lerine mensup bir ihtiyat Jenera 

1 
.. 

bulunan ve kendi kendilerini vat• 
nın müdafileri tayin eimit olaO .. cJ 

lara hakaretin tesadüfi olmadıi; .. 
nı düıünüyoruz. Böyle müfılt b r 
teıkilatın, memleketin ıulh ve 

il" 
asayifi namına resmt idare fili 

' hf e messilleri tarafından bu veÇ 
ff de

müsamaha görmemeleri ka 
ğildir. Bunların kat'tyetle dai1 

.. 

tılmamaları lazım gelmektedir' 



t • Mart 

Piyos kimdir, 
nasıl para 

millet zararına 
kazanmaktadır 

Dünkü nushadan devam 

keyfiyetini meıru gösterecek te- sigorta muamelesinin icrası ve 
knlk ıebepler tarife tetkik komi- buna gerek acantaları ve ya~ut 
ıyonuna gösterilmedikçe ltbu te- her hangi bir sigort~ müeaaesesıle 
nzilitı yapan firket ve acantalar adi tüccar tarafından tevai'ut 
mürakabe kanununun 18 ve 21 ifası kat'iyen memnudur. ıbu 
inci maddeleri hükmüne nazaran ~ t hilafında hareket 

memnuıye .. 
tecziye edileceklerdir. eden yerli ve ecnebi sigorta ~~-

b ) Sigortacılar dairei merke- esseseleri ıle acantahklar muru-
zlyesine dahil bulunan veya bu- kabe kanununun 18 ve 21 inci 
lunmayan tirketler tarafından maddeleri hükümlerine aöre ce-
nıüsaddak tarife altında bazı ıa- zalandırıhrlar. Türkiyede temsil 
hıs 'Ye müeaaeselere tatbik edilen edilen ecnebi tirketler lehinde 
nisbetlerin siyanen her sigortalı- aerek acantaları ve gerek fube-
ya tatbik edilmesine iıbu tenzilatı lerl delaletile memnu olan bu 
Yapan tirketleri vekalet mecbur hareketin ifa11 halinde alınacak 
kalablltr, akaine hareket eden si- cezayı naktiler Türkiyedeki aca-
gorta ınüeaaeselerine mürakabe ntalıklardan tahsil ve istifa ve 
kanununun 18 ve 21 inci madde- tekerrürü halinde ruhsatnameleri 
lerl hükmü tatbik olunur. heman istirdat olunur. 

c) İkinci fıkrada mevzuu ba- ~4t,~iym·tacdar tlail·ci 'JJlCl'-

hıolan tarife tenzili mahiyetine ke.zı/ıeslnizrLJJlllflmci dahili-
inkılap edecek ve adiyen cereyan sinin f>irinr.i madde$t 
eden usullere mugayeret arzede-
cek surette müıterilere uzun mü
ddetle kredi icraaı memnudur· 
Keyfiyetin takdiri sigorta tetki
kat heyetine mevdudur· 

llaricc liaçw~na 
Madde 31 - idare merkezleri 

Türkiye haricinde bulunup Tür
kiyede acantalık ile temsil ed1l
mekte olan veya olmıyan tir
ketlerin gerek merkez müdiri
yetlerl ve gerek baıka ecnebi 
memlekette çahıan ıube ve acan
talıkları hesabına Türkiye dahi
lindeki menkul ve gayrı menkul 
mal ve kıyrnetlere ait yangın 

Şarkla z,iraal işleri 
Silvan , Çermik Oamaniye 

kazalarile, Bismil, mermere mer
mez Nahiyelerinde tohumlukların 
lıllhı ameliyeıine baılanılmııtır. 

Ziraat fdareıi tarafından bu 
Yerlere gönderilen on adet kal
bur nıaktnasile ılmdiye kadar 

( 997851 ) kilo Buiday ( 65477 ) 
kilo Arpa mi hanikt bir surette 
tathir •e fıttfa edlldifl gibi Zira

at fen memurları tarafından da 
sürme rastık hastalıklarına karıı 
( 234-80 ) kilo tohumluk buğday 
göz taıı ile ılaçlanmıtbr. 

lzmir de kereste illtiyac, 
lsmlr Ticaret ve sanayı oda11 

içtima etmit ve geç vakıte kadar 
muhtelif itler etrafında müzake
ratta bulunmuıtur. Neticede ev
velce hazırlanmıı olan 930 ıeneıi 
bütçeai, bazı tadilatla, kabul ve 
tas tik edil mittir. 

Müzakerat bilhaaaa yerli ke
reıteler üzerinde cereyan etmiı 
ve Bozilyük kereste fabrikasının 

müracaatı tetkik edllmtı, fabri
kadan bazı mal<imat lstemeai 
kararlaıtırılmıt tır. Fabrikadan 
alınan izahat odanın mütaleası 

Ue birlikte lktısat veklletlne 
bildtrllecektir. Heyet kutluk ke
reste ihtiyacı ilede meıgul olmuı 

19ao ıeneıi üzüm ve incirini ku
lulaınak için kareste ihtiyacını 
26,0oo ınetromik'abı olarak tespit 
etınııur. 

* Dnnkn içtimada ayni zamanôa 
22 

Nisanda Ankarada toplanacak 
olan sanayi konıraıl hazırlıkları 
~a uzun uzadıya aörüıülmüıtür. 
hetlcede ıehrimlzde mevcut mu-

telif 1 bt •anay gruplarının, ıanayl 
rltti' aanayl ve meaal müdürlü-

Cemiyete dahil kumpanyaları 
hükılmet nezdinde temsil etmek 
menfaati umumiyeye müteallik 
ve sigorta senaa tine mütedair 
kaffei mesailin gerek halkın men
faati ve gerek kumpanyalar mu
amelatının hüsnü tedviri için 
müıtereken tetkik eylemek. Tür
kiye dahilinde sigorta sanaatının 
inkitafına çalıımak. Memlekette 
icrayı muamele eden ıigorta tir
ketlerinin ıerbeatii hareket ve 
muamelatına müessir olacak her 
hangi bir hareketten içtinap 
etmek. 

(De~amı var) 

-
ğünün ittlrakile içtimalar aktede

rek ıanaylmizln inkiıafı için teı

vikl ıanayi kanunu, sanayie ait 
vergiler, sanayide müsta~el ipti

dai mevat, sanayide kredi ve 
sermaye ve buna mümasil dir çok 
mühim mea' eleler etrafındaki 
mütalaa vedileklerini tespit etme
leri kararlaıtırılmııtır. 

Ki11iu tevzii 
Şimdiye kadar kazalarda kinin 

tevzii yalnız ziraat bankaları va-
11taaile yapılırdı. Sıhhiye vekale
tinden dün g~len yeni emir {berine 

ziraat bankası ıubesi bulunmıyan 
kazalarla köy ve nahiyelerde ki
nin tevzlatının tayyare cemiyeti 
tubeleri vasıtasıyla yapılması bil 
dirilmııur. 

Sıhhiye mQdürlilğü bunu taml
men kazalara blldirmiıtlr. ---- -- - -~~=-= --- -
Nurullah Esat B. 

->i-O>oic-

Dün Ankara_ya gitti 
Kambiyo ınürakabe hey' eti 

reisi Nurullah Eıat B. dün Anka

raya hareket etmittlr. Muınaileyh 
bankal~r konaorsiyomu projesi

ni, maliye 'Vekaletine arzetmek 
üzere, beraberinde götürmüıtür. 

-....._.l<i-<!•~ ....... __ 

.Jla lutl<derlleki iltt iyar 
lwyetleri 

Mahallelerdeki ihtiyar hey' et
lerinin defterlerini poliı ve nuf us 

memurları tarafından leftit edlle
bıleceğt yazılmııtı. 

Bu usulün doğru olmıyacağı 
anlaıılmııtır. İhtiyar hey' etlerinin 

defterleri vilayetçe günderılecek 
memurlardan baıka kimse tara
fından edilemiyecektir. 

YARIN Sahife a 

Dainler vekilleri Seyrisef ain meselesi hakkındaki ilmi 
--)~(· . 

J/aliye ı ekt1tetile llal'aretlt tenkide devam ediyoruz 
nıü:,akerede bulunı:iJorlar 

Ankara, 13 ( Hsusi ) 

Ankarada maliye vekili Sa
raç <'glu Beyle temasa gelmıı 
olan Dainler vekilleri Hükumetle 
olan müzakerelerine hararetle 
devametmektedirler. 

Muzakerrenin tarz ceryanı 
hakkında ıimdilik esaslı bir fikir 
edinebilmek gayrı kabildir. 

40,000 Lira 
Kırk bin lira çalan 

va kalandı 
Bir kaç gün evvel Kütahya 

demir yolu inıaat tirketinln ka
sasından ( Cehislovak ) tabaasın
dan Hanri iaminde bir memur 
(40,000) lira çalarak ortadan ga
ip olmuı ve Is tan bula gelmiıtlr · . 

Kütahya vilayeti firarının 

derdesti için İstanbul polis müdi
riyetine telgrafla blldirilmiıtir. 

Şerif B. derhal Hanrlnin der
desti için uınum p,1lia merkezleri
ne talimr~t vermiıtlr. 

H, ı Beyoğlu polis merke
zince yapılan tahkikat neticesin
de merkez memuru Süleyman, 

ser komiser Rifat, İsmail H~.kkı 
beyler tertibat alarak tahkikata 

baılamıılar firari sarikin Pera
palaıta saklanarak baıka bir 
namla pasaport alarak tayyare 
ile kaçacağını tesbit etmiılerdlr. 

Sarık (40000) liyrayı ecnebi 
parasile mubadele ettikte-ı sonra 
tayyare biletini alıp çantaaile 
Perapalastan çıkarken yakalan-
mııtır. 

Sarik eYvelA polis memurla
rını aldatmak istemit iıede mu-

vaffak olamamıf çaldığı paraları 
temamile teslim elmfıtlr. 

Firari 48 saat zarfında çaldıiı 
(40000) lira ile beraber mahalline 
teslim edilmiıtir · 

Böyle bir kaç saat ;r;arf ında 
büyük bir sır kat f ailinfn izi meç
hul iken keıfedilmesi D. Veka
letinin nazarı dıkkatlni celp 
eylediğinden, ıarikı derdeste 
muvaffak polis memurlarınm 
taltfleri tekarrür etmiıtir. ____,...,.,, ____ _ 

Bülbül oğlu 
·~ı-o-'.:._ 

-·••t>-M 

(Başvekalet y ·· 
VA Ji?Oi*MF ·=rr .. 

Lozan konferansının muvaffa
kıyetli neticelerinden bilhaaaa 
kaputaj meselesi Türk gemicileri 
arasında parlak bir istikbal için 
büyük ümitler uyandırmııtı. 

Bu meyanda safhadan safhaya 
bir çok intikaller istihaleler geçi
ren seyrisefain idaresinin artık 
inkitaf ve tarakklsine mani eıbap 
tamamen izale edilmif bulunu
yor: atinin emniyetle bakılan ilk 
namzedi bu idare oluyordu. 

Hükumeti Cümhuriyemiz har
bı umumiden mukaddem fbir 
müddet harbiye nezareti tarafın
dan seyrisefain idareti komhıer
liAine' mütarekenin elim günle
rinde bir kaç gün müdürliğinde 
bulunan Sadullah Bey: idaren " 
ıslahatı ve terekldsine matu 
noktai nazarlarana ist • den bu 
müessesenin batına :nı mur edi

f yordu .• 
Kendisine kartı büyl.' 'timat-

1 besleyen bir kaç f':S! j oeyrise-
ar .:ı A 

f in arkadaıları arasın a n-
ıc:radan tirene bim .:>adul
lah Beyi idare hakl<ı a ki 
iılahat projelerini bu arı ' şia
rına anlatıyor, o sırad \e 
müdüranı an.r n bulun ı ve 

her yeni gelen mı rü umumiyi 
kral oldu, yaıasm ~ ral mazmu
munl ifade eden hir tavrı rlya
karane ile karııl~y ın ve Jbu 
suretle tiyatrolarda olis perde-

1 ettiğinden hasbelkader seyrlacfe-

\1 rlnin basit bir 11" uriyetine 

d d · d' tal"i ma-ora an a çevır · 
nevrelerle en müh t bir nıüdiri
yeti ltgale muvaff. olan ve sui 
ahvalde ve kendi İt: ıine idareye 
olan zararları kula 'ctan kulağa 
Sadulltı.h beye kadar ıntfşar eden 

t h kkında tatbf, edeceği en 
za a le ... ·e cı ir fikirlerini 
ağır muama J 

_ 1 n bu 2:alm harekatının 
ıoy eye ' 
kendinden evvel bet selefinin 
nasıl olupta nazarı dikkatini 
celbetmediğini ft.yanı hn}·ret 

buluyordu. 
Kendisinden idarenin tealisine 

ait tam bir kanaat besleyen ve 
Haydarpaıa istisyonunda sabur-

1 ki gelmeainl bekleyen 
sızı a b 

t asında Sadullah ey ar-za va ar 
d l 'le Trenden iniyor ve 923 ka af arı __ 

i . te•rinievvelinde mudusenes nın :.-
miye sandalyasına oturiyeti umu 

l ı~ fi" riyor .. y l1 llH n is ta nu a a pa e ( ı- H taraftan Sadullah b' yjn 
er k t'· 

·•· ·sJahatıda kartı n 1 
nıici di,·e tt vsı ( ttiler icraatı ve ı 

.J •• itlerle çevrilen nazarların o-
b d um h" ·· t Bir müddetten eri Papaef i- b dürlü icraatını usnu e-

nun er h'I· mln hizmetinde bulunup ve papa- j vil ediyor' her emrini aynı ı \.-

zlığa taktiı ve tayin edilen yeni met telakki ediyordu Sadull~~ 
Bülbül oğlu Rumca gazetelerine 1 bey ilk.icraatına müdir nı teı 
gelen telgrafn!-ın.eye atfen Seli- ı eden arkadaılarının intihabından 
nlkde tevkif edilmiıtir. Ve tabii- baıladı. k ıden-

.... ~ 

sek makamına:) 
nınmıo iktidar, hüanü niyetleri 
müsellem bir,iki zat ta yok deiil

di. 

Bunlar ise diğerlerinin kur
dufu desiıe ağları içine düımek
ten kendilerini koruyamadılar. 
Acı olduğu kadar gülünç ve hu
susi, hatta yüz kızartıcı ıebepler-

le diğerleri tarafından pek çabuk 
muhit haricine attırıldılar. Yerle
rine iae kendi intrikalarınaf en 
müsaitlerini intihap ettirmekte 

gecikmediler, Ef al ve ahvali lıe 
ötedenberl Sadullah Beyce ma · 
lüm ve ilk icraat olarak kendlıi
ni idareden uzaklaıtıracağmı ka
tiyetle beyan ettiıi sabık kollı 

perdecisi ise idareden uzal laı
tırılması bertaraf kendisini iha
ta edenlerin batına geçmek 

çarelerini buldu ve ilk mt>r , e 
ağı kurup pusuya yattı. O n kit
ı~r pek saf ve nezih olarak tanı
lan Sac!ulla h beyi bu kat'i fikrin· 
dr.n nü ıll etl ·ren esbap ne idi ? ! 
Ne olnu.• r ? t Buradaki amiller 
mnhre • ~P h ususi olacak t •• 
Mahazn Sadullah bey muhitinin 
kendı aleyhine kurduiu damı fi
falden l.aberdar olmamakla bera-
ber idare heyetine uıulü umumi
yesine bir intizam verrnek gemi 
kadrosunu çoğaltmak, hasılatı art
tırmak için çalıııyor. 

Bu hususta tecrübeli, iktidarlı 
tanınmıı gemi suvarilerile iıtiıare 
ve onlardan aldıiı fi ki rlerl taktir 
ve temyiz ile icraat ve iıılihatını 
bu yollardan takviye etmek usul
lerini kabul etmif görünüyordu. 

Sadullah beyin Seyrlsef aine 
anı kudumundan itibaren cereyan 
eden hadi satı ıu ıuretle biraz 
tafsil ve küçük bir tarihçe halinde 
karilerimize arzetmekliiimizin ıe
bebi bu günkü idarenin vaziyeti 
müessefesine olan dahili tcıirf ve 
bunun müYellldi olmasındandır. 

O sıralarda gerek muharirin 
nakliyatı ve gerekse memleket 
ticaretindeki faaliyet· idarenin 
aayi malisinf günbegün düzeltmlı 
ahvali maddlyesi selaha doğru 
yürümekte bir tara(landa kabo
tajın sancağımıza ha1rı dolayuile 
sularımızda İf görmlyen birkaç 
ikinci sınıf vapur müha} edi
f erek idareı in gemi ka roıu 

ye edilerek polisin tahtı nezareti Vakayii eyi muha eme . di 
kt d d ilk inkisar buradan gır . altında bulunına 8 ır. lere e ll h bey bu cihetten 

\ dırılmakta idi. Sadullah bey 
faaliyet ve say sahasında dütü 
nür ve pek makbul iatifari tedbir
lerle idarenin taalisini iattlıdaf 

eder görünürken, müdirl umu
minin takip ettiği bu yolda kendi 
menfa~tlarını ihlal eden esbap 
bulmaları hasebile bundan gayri 
memnun olan muhiti ve bllha86a 
bir ikisi onu kendilerinden ve 
ayrı menfaatlarına hail fakat 
Sadullah beyin meleki yollarda 

iıtiıarelerile tenvirine müsait ol
an zevatla fazla temaaına mani 
olmak ve zekasından ziyade ıaf l
yetini ( Analiz ) ettikleri bu zatı 
kendi dairei nüfuz ve tahakküm
leri altına almak yollarını ara-

Mumaileyh Bülbüloilu vakıa Belki Sadu a görülebilirdi. Bu 
bir müddet Papaefdimin hizme- biraz mazur tyelerile müessir ol-
tinde bulunmuıtur lakin bilahire ınu;aptai~~;:ali bulunan ve bu 

iıtifa ettiği gibi İıdamat Zihni ma arkı dilmit 
0 

vakitki ar-
ün e arte e 

Papadopulo ve diğerlerile bera- 1 l tahtı tesirinde kalmış 
d kadat arını ) k 

her üçüncü ceza ınahkemeıin e H s·Ie (Teehniquf' ıamı mağa baıladılar ve öyle yollar 
k olabilir. uıu ı h b l b ld t de Papaefedimin aleyhinde 1 a- d k zevatın inli a ı ıe.ki- u ular ki ...• Bir zatın hnsuıi-

idare e ece d B 
mel dava etmiıtlr. Ü bir meı'ele i i. unaan yet.in ait bazı zaif noktalarını 

-katen g ç h 
1 Bütün Patrikhane vaktile Pa- ll h Bey bula bula ~a ıs an keıfederek bundan latifade et· 

Sadu a 
paefdimle tefriki meıai edip ken- meınleketce lekeli, karakter v.e mek iatiyenlerin mefsedelerinl 

diıfnl mlimeaail diye Ankaraya seciyeleri ınuhitlerince pek me~kiik tatbike muttasıl yardım ve J ':tı 
tayin etmedilermi. h tta bazılarınca p malilmzcvatı \ nasıl fekillere ıokacağını ve lr 

--.-.. i!>fs-4 .... - :u~tfne topladı •• İc\erinde (AllahJ müessesenin inhitatına kadar mü-

Tiirk _ p,ransız ına/lke.11ıest : da madde vicdan ıı mn'1de, if- 1 essir olabileceğini ileride görece-
fet te madde diyenler bile vardır. ğiz. Türk - Fransız mahkem.,.l 30 * -le 

k Buna raimen aralarında iyi ta-martla .... lıvete geçece Ur. 
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Büyük dünya harbi e 

gird·k mi sokulduk mu? 
} r S". S. azalt 
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/ngilterenin Berlin elçisinin Sulh 
elcisi namındaki ruznamesi nedir? 

_ ,. ....... :1414•••-

Harpten ıonra lnailterenin 
Berlin elçili Lord •oabernon.ın 
- sulh elçisi namındaki ruzna
meılnden - ( !SOS Birinci kanun 
5 Deyll telgraf aazeteıi) 

[ Bu veıikanm arzettlğimiz 

Deyll telarraf aazeteıinde neırlnl 
gazetelerimizden ( cümhuriyet) 
ıazetesl aynen de~il bu vesikayı 
kırparak neırelti, ve hunun ln
tılllz Lord (Dabernon) söyliyor 
ıeklinde aöstererek mumaileyh 
Lorda iftira ve ihanet atfetti. 
Halbuki Lord (Dabernon) bunu 
Alman rüclünün ifadesi olarak 
ruznamesinde zlkredlyorki bun
dan mes'ul ve muatap tutula
cak Alman rüclü olup Lord 
( Dabernon ) olmaması lazım 

aellrdt. Fakat kasten böyle yapıldı. 
Bu ayni aazete bu veıika

daki altın meı' eleılnio ( Ga
zinin nutkunda da zlkredıle
ceilnl) hatırlamamak afedılmez, 
hata ve aafletln de irUklp ettlil· 
nln farkında oluyordu. S. S. ) 

Cemal paıa harp 11 nını müte
akıp Oımanlı donanmaıı zabıta

nına irat etUil uktkunda : 
• Kırımda at oynatacalım ,. 

demlıU : 
( Gohen ile ( Brealav) meselesi 

Talat paıa merhum hatıratında 

itiraf ediyor ki: 
Hali hazırın [ yani bitaraflığın ] 

devam olunan heyeti aıkerlyesl
nln memleketten çıkarılması
na ve ( Goben) ile ( Brealav) m 

Almanlara tahliye ettirilmeıine 
vabeıte idi; fakat bu ıartı icra 
ettirmeye hükümet muktedir bu
lunmayordu. ,, 

Payitaht ile beraber hükume
tin Alman gemilerinin topları al
tında naııl feci ve naçar bir vazi
yette kaldığını göıteren bu itira
fın medlülünü . • • . • • ilahir. 

Talat paoa hatıratında yine 
kendiainl tebrie • etmek ve ma
aleıef hakikatı tahrif için ve ya
lan söylemekte bulunuyor. Çün
ki payitaht ile hükumeti topları 
altında tutan ( Gohen) ile ( Bres-
18.v) ı hatta Alman hükumetini 
tehdit ederek İstanbul önüne ıe
tirten kendilerl idi. 

Türk - Yunan 

l\iahkenıesinde rüyet 
edilen davalar 

Türk - Yunae mahkemesi 

dünkü lçtimaında bazı mahke
meleri rüyet eylemiıttr. 

Bu meyanda Alslvyadfs Mi

kail Kolintopulo tarafından l.tan

bnlda latimval edilen ruvelver 

dükkanı için tazminat talebi dava
ıında tarafımızdan müdafaa ya
pılmııtır. 

Bu müdafaada müddeinin 

01 .{ le Yunanlı olduiunun fabat 

edilmı::dl~lnl, davanın 1ıeç açıldı
~ını, bundan baıka lıtlmva\ mes

elelerini rüyetine mahkemenin 
ıaliıhiyeU olmadıiı beyan edtl-

miıUr. 
Mahkeme kararı kalmııtır. 

Jan Mazarki tarafından açılan 

Evet Enver pafa Alman hü
kumetini tehdıdatti ve bu iki 
menhus gemiyi Çanakkaleden 
geçirerek İstanbula getirtti; ve 
bundan Talatl paıanın haberi ol
madığını ve merhumun kemal 

1 

Vsafiyetle ( fak at bu ıartı icra 
etUrmğe hükumet muktedir bu
lunmayordu) demesince inanmak 

\ 

gafleti olur çünkü: 
Bulgarlar Çatalca hattına 

dayandıkları ve lıtanbula girmek 
tehdidin de bulundukları zaman 
böyle bir hadisenin İstanbul için
de doğracağı melhuz olan lgtfıaı 
ve ihtlmali kitaldan tevehuf eden 
devletler - hatta Jıpanya - lstan 
bul önüne birer harp gemisi gön
derdile ve buradaki tabasının 

muhafazasını o gemilerin uhde
ıine verdiler. Bu hadiıe Alman
lara eyi bir fırsat 'f'erdl. 

Almanlar bu veıileden latif a
de ederek alelade bir harp ıemiaf 
yerine Alman ıtmal donanmaaı 
cüzü tamından olan ( Goben ) ile 
( Bresllv) ı aönderdiler. Alman
ların Gobenl ıöndermekte iki 
ıayeleri vardı. Biri Türklere Al
man deniz ııahetlnin nilmuneıinl 
aöıtermek iklnciıt de Anadolunun 1 
beynelmilel olan ıhttlltından ken 
dialnfn hariçte ve hikane bırakıl
mıyacağı büyük devletlere ihtar 
ve icabederse Anadoludaki men
faatlerini filen muhafazaya karar 
verdiğini bu devletlere göster
mekti. 

Anadoludakı Alman menfaat-
larını bir Alman profesörünün 
liıanından dinleyelim. 

" 1913 Yazında Türkiyeyi 
Ermeniıtandan istila etmek, Al
manya ve Avusturya ile bir mü
cadeleye sebebiyet vermeksizin 
yapılabileceği f arzedilen boiaz· 
lara Anadoludan doğru yaklaımak 
aeçlci bir f Jkir vardı. Ruııyanın 

harb etmeksizin Yakın Şarktaki 
gayesine bu akilane varmaıı 
fikri böylece Alzaıı Lorenl zabt 
etmek ıon fırsattan Fransayı 

mahrum bırakmak fikriPariıtekilerl 
korkuttu Puankare hoınutsuzluğunu 

Ruslara açıkça gösterdi ve bu gi
diıten vazgeçmelerini teıvik etti. 

( Devamı var) 

14 yaşında katil 

Agıı·cezada 3 seneve ıuah-., 

kfını oldu 
Şile civarında bir lcöyde, bir 

arkadaıını öldüremekle maznun 

14 yaıında Bodimalı Mehmedin 

Ağırceza mahkemesindeki muha

kemesi hitam bulmuıtur. Meh

met çocuk sinni nazarı itibara alı

narak bir çok muafiyetlerden lı

tifade etmlı, 3 ıene hapıe mah

kum olmuıtur. 

tazminat davaıı ikametgahının 

mechul olması heıabtyle talık 

edllmtıtlr. 

Jör) Latoris tarafında açılan 

ta:z:minat davaaı iıe müddeinin 
Yunanlı o\duiunu labat edeme

mesi he abtyle reddedilmlıtfr. 
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G.saray - Fener 
-~(·-

Bugün şilt için karşılaşıyor 

Şehrimizde ansızın çıkan fırlına 
bir çok tahribat ve hasar yaptı 

Buaıün lıtanbulun en kuvvetli 
dört takımını ıahada görecefiz: 
Vefa - Befikteı; Galatasaray -
Fenerbahçe. Bu dört takım halk 
fırkasının koyduğu ıilt için kar
ıılaııyor. 

F'ırtuza denizdı! ve Cskii<larla Kadıkjjyiinde neler yapmış
tu· ? Şeltrin di{jer ycrlerbıde de ,qijriilen znrarlar 

Yeni futbol hey' etinin tallin
den olmalı bu ıenekl maçlar 
havaların müsait aitmesinden 
hiç tehir olunmadı. Dün herne 
kadar yağmur Yağdisede bugüukü 
maçlar da tehir olacağa benze
miyor. 

Ve/il - lJe§ikta~ 
Vefa - Betiktaı maçı oldukça 

mühim bir maçtır. Lik maçlarının 
birinci devresinde Beıiktaıta an
cak bir ıayı ile Yenilen Vefa ba
kalım bu ıefer ne yapacak ? Yok
ıa o da Beıtktaıın faençleıen ta
kımına F enerbahç" gibi yenile
cek mi ? her ne kadar ltakımları 
göz önüne aetirerek Beıiktaıın 
afır baıtıfını ıörürsek de, futbol 
da hüküm yilrülmenln mantıki 
olmadıjını da ilAve ederıek, ne~ 
tice yine meçhul kalnııı olur. Ne
tice her ne oluna olıun muhak
kak olan bir fey •araa oda bu 
maçın Galataıaray - Fenerbahçe 
oyunundan zevkli olacağıdır. 

Galatasaray - Fencrbahec .. 
ilk defa ıunu ıöyleyelim kl 

bu maç efer kansız biterse 
muvaffaktyetinen büyülü bu 
olacaktlr. Çünkü ıtmdiye kadr 
yapılan Galatasaray - Fener ma
çlarında mutlaka bir kaza olm
uıtur. Daha duğrusn bu maçl
arda çarpıtmak, birbirini kırmak 
adet bir itiyat habinı almittir. 
Onun için bir fevkaladelik ol
miyacak olursa karllerimlz tim
den bu günkü mecruhlaı tahmin 
derneğe baılaıınlar. 

Şimdi oyun faılına geçelim, 
her ıporcının ağzında §U ıual 
var. Aceba kim kazanacak 7 
hükümler yürütülüyor takımlar 
karıılaıtırıhyor , yine bu ıual 
cevabsiz kaliyor. 

Her iki tarafın oyuncularını 
göz önünde tutarsak aradaki mu
ıa vat derhal göze çarpar fafak 
bu muıavatta iki taraftan birinin 
tam idmanlı bir halde bulunma
sından pek ala değiıebillr. Ôyle 
ise takımların idmanlı olup olma
dıklarını tetkik edeJinı.Fenerbah
çe için söylenecek söz : Kadri 
müıteına olmak üzere tam id-

Evvelki gün akıam üzeri bir
den bire çıkan fırtına epeyi tah
ribat yapmıt, bir kayıkçı da dal
galar arasında yok olmuıtur. Fır
tmanın asarı karada ve denizde 
olmak üzere iki kısma ayr>lıyor. 

Denizdi?: 
Eminönü iskelesinde mukay

yet, sandalcı Hakkı o~lu Reıit 

Kabataı açıklarında iken, fırtı
nadan sandalı devrllmtıtir. San
dalcı Reıtt, Ankara motörü 
tarafından kurtarılmıı, ıandali 

da Betiktaı önünde bulunmuıtur. 
Gene Kabataı açıklarında iki 

ıandal aark olmuıtur. Sandalcı
lardan, Azapkapı iskelesine me
nsup Mehmet oğlu Şakir kurtarıl
mıı, diğeri dalgalar arasında 
kaybolmuıtur. Gark olan ıandal
cınm hüviyeti anlaıılmamııtır. 

Kuruçe9mede bulunan Yunan 
bandıralı "Tahtıram,, vapuru, 
fırtına esnasında demirini lara
mıı, Kuleli önüne düımüıtür. 

Vapur, demirini, güçlükle tut
turabilmtı ise de, borduıundakf 
elektrıklerl tamir edan amele 

diltmüıtür. 
Kırzade Şevki beye alt bir 

motör, fırtınaya mukavemet 
edemtrek Kulelide akıntıya 

kapılmıı, karaya oturmuıtur. 

Motörde bulunan birisi deni
ze dütınüı, boğulmak üzere iken 
kurlarılmııtır. 

Karada: 
Şiddetli fırtına, Üıküdarda, 

Karacaahmet mezarlığında kırk 
Jcadar servi ağacı devrllmiı, keza 
Ayrılık çeımesinde, fırtınadan 
devrilen servilerden ilçü, telgraf
tellerinin üzerine düımüf, tahrip 
etmlıtirr. 

Üııküdar, Paıakap11ındaki ser
viler yikılmııtır. Balmumucu çift
liğindeki büyük bir ağaç kulu benin 
üzerine düıüp yıkmııtır. Nufusça 
zayıat ölmamıstır. 

Fırtınada Selimlye camiinin 
al~ml devrilmiı; Tunuııbağındaki 
ıerviler elektirik telleri üzerine 
dtitüp telleri koparmııtır. 

KurbalıdP.re ve Acıbademde, 
polis telefonu harap olmuıtur. 

Kadiköy, Rıhtım caddesinde, 
Kemalin arabası, rüzgardan, 
devrilmiı, Talimhanede " Gazi 

manBlı. b l G lata... Paıa ,. mektebinin kaqıcı kulübesi 
una muka i a ... ray 

l b·r halde D uçmuıtur. Yeni sokakta bir evin 
ise yarım idman ı ı • e- d 

kk b 
. . F erbahçe k _ yangın uvarı yıkılmııtır. 

me i u cıhetı en a M l" d 
1 J i e F enerb h eıerret ote ın e misafir bulu-

zanmıı o uyor öy e 1 a - •f l - " 
bil Ç

ek bir v nan, manı aturacı. Gumuohaneli 
çe oyunu kazana e az- G l" f d 

b 1 hm ln edi a ıp e en i, Kuleli mektebinde 
iyette izde öy e ta yoruz. k b d f 
E b

, 
1 

kla be b a ra aıın an bir e endiyl görmege 
vet u böyle o ma ra er "d k f dd 

l l
·b· ğlubly t d·· gı er en, ırtınanın fi etinden 

aıı ga a ıyet ve ına e u- . b 
ğ" d d b"lı"r misiniz ? uçan bir kıremlt aıına düı-umu nere e ir ı · _ 

G l t iyi bir takı mus, alır surette yaralanmasına a a asarayın m 
k l d bil . de eğer elde! i ıebep olmuıtur. Mecruh Tıp Fa-

teı l e e meıın ' c k-l · 
l d . i bir takım teıkll u teaine yatırılmıotfr. oyuncu ar an ıy 

edilirse 0 zaman Galataıarayın Sntlücede, mimar Mehmet Na-
kazanmak ihtimali daha kuvvetli il beyin evinin çatısı ve bacasıY 
olur. A. C. :vıkılmııtır. Ayni zamanda yedi 
;i!-~~~!SS~~--a~-~~~~=-~ tane de servi devrilmfıUr. 

Adalarda elektırik Dojancılarda fırtına bir polis 
noktaıını uçurmuı, noktadaki 
pollı ortada kalmııtır. Adalarda elektırlk tesiıatı 

için elektirık 1ırkeU ile emanet 
arasında cereyan eden müzakere 
halledilmiı, ve keyfiyet nafia 
vekaletine bildirilmltti· Vekaletce 
tastık edilir edilmez Adalarda 
elektırik tesisatına baılanacaktır. 

Doğancılarda halk fırkasının 
beton baca11 yıkılmıt ve baca 
çatı Üzerine düıtüğünden çatı da 
hasardide olmuıtur. 

Rüzai.r, ÜıkO.dnrda yalı bo
yunun cam ve çerçevelerini ka-

milen kırmıı, ıöküp atmııtır. 

Keza Üsküdarda bir yaholll 
balkonu, rüzgar tarafından ıökil· 
lüp atılmııtır. 

llcnz dövn1iiş henule canı/arı 

kwnuş 

Haydarpaıa çayırında oturaıı 
AYte hanımın kapuıu örıuJle 
evelki gece ıarhoı olarak Muıtal• 
efendı namında biri aelotff 
içeri cebren a-frerek reıalet 
yaptıktan sonra ( bana ıtnıdl 
Raıeli bulun ) diye Ayte hanıııJla 
kızı Mürüvvet hanımı döyrnüf 
camlarını kırmııtır. 

Krulm yiiziinden .~ildh. 
Unkapanında kalaycı HaıaJJ 

ustanın dükkanında oturan NazJIJf 
Mehmet, HüıeyJn araıında Şası1e 
isminde bir kadın yüzünden Meh· 
mede iki el ıilah atıp kaçarkeP 
yakalanmııtlr. 

Pençireyi silerken diişmıiŞ 

Kadiköyünde Şemıitap ıoka· 
ğında Hüseyin efendinin zeyc••' 
Melek hanım dün pencereal•I• 
camını silerken ıokafa düı.,ftf 
baıından Ye sair mahallerlad•• 
ynralanmııtır. 

I1ervaneyi çalrnışlnr 

Hasköyde Piripaıada kal•' 
fatçı Mustafaya ait mötöri111 
pervanesi meçhul bir hırsız ttl• 
rafından çalınmınmııtır. 

/Jir lnrs ız Re(in lu1111111 u1 
2-'l parça eş11nsznı !'alnuş 

Eyyupta Cezri Kasım mahal
leıinde Refia hanımın 23 parç3 
eıyasını mechul bir hırzız çıal' 
mııtır. 

l/anıurkdrut 11u1ri(eti 
Göksuda fırıncı Oımanııı 

yanında hamurka rMuıtaf a arka' 
daıı Azizin on iki lirasını çahP 
savuımuıtur. 

Vilayet 
U nıuıni ~lec)ic.;i 

Hacı Adil Beyin riyasetinde 
toplandi. 

929 Butçesinin Posla teJaraf 
ve telefon ücreti maddesine ıh· 
Uyat tahsısatı maddeıinden 300 

liranın naklı muvafik görüldü' 
ğüne dair bütçe encümeni mazba· 
taıı kabul edildi. 

Yol ça vuıu tahıuatı için 929 
bütçeılnde münakale icrası hıt• 
kkında yollar baı mülıendiılf ~i
nin teklifi nafıa ve bütce e11cO· 
menlerıne verildi. 

Pa vll adası iımlnin deyffdfrıl· ..• -mesirte dair daimi encumerı ~ 

rarı mülkiye encümeninfoe fıtl' 
vale edildi. 

u· 
929 Senesi bütçesinin JfJeJll 

·ne 
rint feniye harcırahı medde•' 

- . onar munakale ıcraı hakkında Y d 
baı mühendisUğinln teklifi e 

halli 
nafıa ve bütça ve Slli•ri aıa 
h t ~·~· i tlyaç raporunun draa t 
hakkında tetkikat ıcraııda ı:fraa 
encümenine 1ıönderildl. Pazrte"' 
ıiye içtima edilmek üzere cebefe 

nihayet verildi 
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BEKTAŞİLİK-SÜNNİLİK 
ŞİİLIK VE FARKLARI ! .. 
ARABİ, FARSİ, ECNEBİ ESERLERİN TE~Kİ

a.. KİNE MÜSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRiKA 

~~~~~•-40-~-

il 

Muhammet Medineye nasıl · geldi ? 

YARIN 

• • 
in giliz kuvvetlerı ı 

Fil is tinde 
--~<--

Şarkta kun1andanlığın 
tevhidi 

Kudüıten - Buradaki lngillz 
askeri heyeti Yafa ve Hayfa cl
•arında büyük kıılalar lnıası için 
mukaveleler akdetmtııtfr. ·Bunlar 

P Hazreti muhaınmet, bu teıeb- lngiltere ile M11ır ara~ındllkl mu-
eygamberlilinin on nçnncn \ ahedenln akdinden ıonra Mııır-yılında, ( 53 ) yaıında idi. Mek- büıü duymuı. O akıam medineye I k 

k d doiru firara hazırlanmııtı. j dan çekilecek olan nılliz aı er-e e ıördüğü tahammül fersa l k 
h Araplar arasında ötedenherl lerlntn ikametine mahıuı o ara za metlere mukabil etrafta bulu-

nan k k bir adet vardı. Her adam sevdi- yapılacaktır. uza abtleler onun mefkd- 1 it 
b d l k d ı Mahaflll siyasiye, ngi ere-reılne meftun oluyorlardı. il lr a am a ar aı o ur ölün- nln, SO•eyı kanalını müdafaa U k k b ıd 1 ceye kadar karda•lık hukukuna " za a llelerde ve be e er v ttlh d riayet ederlerdi.! irin Flltstlnl 6116 askeri l az e onun ekuıı hürriyet, f azllet T 

ve d x ı k Müılümünlar da, İslaAm olduk- edeceflul ıöyleyorlar. 0 •ru u tohumları ıe'rplliyor' 
Yavaı Yava1 onun taraftarlan ço- tan ıonra aralarında her iki kiti bir /fail em iri /bninıusait 
ialıyordu. birlle kardeılik aktetmı1u.Bu arada Şarki erden hududunda 

Mekke reislerinin gösterdikle- Hazreti muhammet de Ali ilen k I 
ri Jnat Ve kibre mukabil, bitaraf- Ebı taliple kardaı olmuılardı as er top ll)'Or 
lar onun hak yolunda yürüdüğü- O akıam hazreti Muhammet, Amandan: 
nü anlayor, ve ona tabi olmayı Aliyi çağırdı. Ve ona medineye Kral lbni11üut tarafında hail 
cana minnet biliyorlardı. t"Sitmek mecburiyetinde kaldığını emiri b,,Junan ibnimusait ıarki 

Bir haç mevılmlnde, Medi- ıöyledt. Tehlikeyi anlattı. Arala- erden ududunda altı yüz suvari 
nelilerden bir hıımı (hac) için rında verdikleri karar üzere Ali, ve üç bin kadar piyadeden mü-
(Mekke)ye ıelmlf, Hazretin (Me- hazret\ Muhammedin yatağında rekkep bir vahabi kuvveti tahıit 
dine) ye teıriflerJnl rica etmiı- yatacak ve görenlere hazretin etmittlr. 

lerdı. yattılı zlhabını verecekti. Son günlerde kral lbni11üut 

Son sekiz ayda 
-~·..,.<·-

İth ıh1t ve ihracatınuz 
Son 1929 senesi sekiz aylık 

ilhal!t ve ft1r.ıcat iGlatistikleri 
l.:ııız!m cc!il.mi~tir. bu ist.:ı tlstiklere 
nazaran ithalat ve ihracatımız 

ıu miktardadır: 

Jltracal 
Mika tar 

(Kilo) 
67,140,7H 
38,557 ,899 
59,499,902 

58,769,404 
39,080,561 
46,086,4~2 

36,207, 798 
27 ,567 ,5Hil 

371,916,290 

itllaldt 
Miktar 

Aylar (Kilo 
Ki.ıanl 73,84:6,187 

Şubat 55,921,096 
Mart 69,079,225 

Ni san 72,516,523 

M ay ıs 81,067 ,689 

H azlran 73, 190,228 

T .evel 42,140,4:07 

T.sanl 37 ,838,825 

505,600, 180 

Kıymet 

(Lira) 
17 ,554,980 
12,592,933 
18,884:,817 
14:,325,672 
10,2e8,976 
9,373,214 

14,197,052 
6, 716,895 

98,824:,248 

Kıymet 

(Lira) 
20,975, 717 

1 f.,44:8,755 
18,519,()52 
22,034, 721 
21 ,089,381 
2!:',028,276 

8 . 79 ,205 

1 ( 21,278 

139,7 .' ,985 ..... 

Müılümanların ( Mekke) de Hazreti Muhammet de ara- tarafından varit olan bir telsl:ı. 
16rd6klerl bitmez tükenmez me- dan çıkacaktı. Bu fikir kararlaı- telgrafta Erden mantıkasına te- Uhlk madam KPlyopl tara-
zallm, onları Medlneye attmeii tıklan ıonrn hazreti Muhammet cavüzden ıarfınazar etmesi em- fından Sabri ef. ale}hlne, ilçün-

ılfa<lnıezel Kalyopinin 
başına gelenler 

teıvtk etti. halkın kendisinde bulunan ema- rolunmuıtur. cü hukuk mahkemeande ikame 
Hazreti Muhammed, onlardan netlerini Aliye teslim etti. 'Irak ve Necit kralları arasındaki edilen izalei bikir da" ası mezkur 

bOyiik bir h11mını göndermlt ve - Kardeılm Ali, bu emanet- mulakatın iyi netaylclnden biri mahkemede dün ruyet edilmtıttr. 
kendlai Mekkede bulunuyordu. leri sahiplerine verirsiniz, ben olan bu emir üzerine ıarkl Erden Müddei Mm. Kalyopinln vekili 

Kureytln büyükleri, onun pek flttikten ve medineye yettıttk- hükümetlde Sı1hur urbanlnln Ne- hamile bulunan müekkileslnin 
kuvvetlendiğini ve git gide ken- ten ıonra benim ehli beytimi alır clt arazisine tecaviizlerl menedil- doiuracafı çocufa alt hukuku 
dllerf için büyük bir tehlike getiriratn. Diye buyurdu. mtıttr. müdafaa etmek latemiı, müddeli 
teıkll edeceğini düıünerek, kat'i (Devamı var) -·-'"'.,_, ........ -- aleyh vekili Şevket B.de çocufun 
bir karar lvermek üzre (Darün- Os1nanlı hanedanı Jsviçrede müekklltne aft olmadıfını iddia 
nedve) denilen mevkide lçtimaa J 9 26 senesi zarfilula yapı- Londradan Deylt Meyi gaze- ve çocuiun pederini tayin etmek 
karar verdiler. l tesi yayıyor: .. bi k .fYUm tayin edilmesi· 

laıı lltllsal<i/lananıc er bd lh idi ·ı 1 .. uzere r a M K 1 i in Dariinnedvede bütün Reisler A Ü am n mı yon arı mu- ni talep etmlttlr. m. a yop n 
to 1 " Mir " gazetesinden: nazaası diğer bir ıafhaya gir- pek te iffetle meblf olmadığın.• 

p anmıı ve onun aleyhinde d"l iıtatiı- mı"ıtir. Birkar gün sonra lsvlç- d üdd i 
re 1 rt k O Cenevrede neıre ı en T m.n.taleatına llive e en m eı Yer o aya onmuıtu. nu Ak Ce rede toplanacak olan yetmlı u k -ıdn tiki malümata göre, vam - aleyh vekili Şevket beyin ayyum 
o mıek de, Ali Haılmln intika- miyeti kitipllfinde beynelmilel üç Oımanlı varilleri bılmüza- tayini talebi makamı riyasetçe 
;:;:: ?maruz kalmakdı. N. yapma- ihtılifların müoalemetkirane bir kere iıtediklerini teıplt edeck- muvafık görülmüı, müddei vekl-

surette halline ait 34 yeni mua- lerdir. lı'nin ı"llrazatı ıem'i itibare alın-Nıhayet tuna karar verildi: hedename kaydedilmlttir. Mumaileyhimin matalibi ıun-
Her k bil d b d 1 mıyarak kayyum tayinine karar a e en lr adan ayrı- Bu ıibl muahe e er 1928 se- lardır: h 

lacak ütt f k i f da il 1 ili 11 verilerek muhakeme vaktı a e-' ve m e 1 an ona hücum nesinde 15, 1927 ıeneı zar ın 
1 

_ 300 m yon ng z ra-
eclllecek, veJ.>u ıuretle 1'atledi- iıe yalız 6 tane idi. ıına baliğ olan Ahdülhamidin re talik edllmiıUr. 
lecekıı. Bu lkatılde biitiln kabile- Bu 2' muahededen 11 taneıl ıerveti ıahıiyetl· _ .......... , k 
lertn eli olduau için, Alt Haıim yalnız müıalemet içindir. Diğer 2 - Bir kaç milyon liraya İrak arazisi ölçü ece 

Çinde 
•) .. :.c. <-

Vatan ınan1ulatı 
Pekinden - Çin hükumeti, ge

rek ılvil ve gerek asker bOtün 
memurların ve Çın dahil ve ha
ricinde bulunan hükt'.\met adam
larınnı yerli malından elbise gi
melerf hususunu bir resmi ilan 
ile emretmiıtir. 

Hükiimet bundan makıadınm 
mahalli ıanaylln himayesi ve 
memleket servetinin harice git
mekten muhafazasıdır. 

--· ... ıı<I! .. ••• -

C. il. f.,. 1stanbrıl merkezi 
16 Mart 1930 pazar günil aaat 

on dört buçukta Eyüpte ıeitlkte 
yapılacak 16 Mart ıehitleri ihti
fallne fstanbulda bnlunan meb'u
sanıkiramı davet eyler. 

Saat bir bucukta köpr den 
hususi bir vapur Eyübe hareket 
ebecektlr. 
,••••••••••R•••••••••••••··~ 
• TİYATRO VE SİNL -t : • • •••••••••••••••••••••••exa~m•• 

TEP 

Bu 

lJA/lflLRl"'DA. Yİ 
. TİYATROSUNDA 

·ne saat 15,30 da 
aat 21,30 da 

Gölgelerin Yarışı 
3 perde 

.Jlatnuızel Ju,li 
1 perde 

Tercüme eden: PiRAYE FUAT 

* Kadı köv .., 

Sİ'rREYYA 

Sincınası 

Perestiş 
BtLLI DOVD 

' ilaveten Napolyon ü kısım 

• 
Üsküdar 11ale Sin<." nıada 

BU AKŞAM 

Şeytani Maske 
1\1unıessili: Jon Gilbert 

Fatih icra memurlufundan: 
Bir deynln temini z!mmnda 

mahçuz doru renkte bir relı bey
gir maili balln 26 Çarıamba günü 
aaat 11 de Fatihtn at pazarında 
füruht edileceği ilan olunur. 

bir ıey yapamazdı. 23 de münezaaların hakemhkyahu! . yetiıen Abdülazlzln validasinin Ba>rrdattan _ Maliye Nazareti, 
Bu fikir tlddetle alkıı•-- . La Haye beynelmilel ma emes ıervetl ıahılyeıl. " 1 k 

-uauı k b l t raziye nlı1>eten vergi a ma me•kll tetkike konmaya kara; tarafından halli mecburiyeti a u 3 _ Hanedan azasının mil- ekllmd 1 ~ thetle ayrı ayrı her liva Te.yyare biletleri ve kırtaılye verllmiıtt. Her kabileden r,intlbap eclllmtıur. Bu muahedelerin, en yonlar deg"'erindeki emlaki. iste ii c i -ı -ıme 1 i Umum aazete bayii 

Ali Ekber 
.. ox.. . l B" leı dahilindeki arazin n o çu • n • edilen bi ki T ... nu, yirmi tanesın ır - Abdu"lhamit veresesi olan b idi 1 

. rer fi, malyetlerlle Haz- lmıı Amerika Cümhurlyetleri ak- meaaha daireılne 1 rm f ~~ Çemberlltaı civarında 
reli nıuhammedln yatblı Evi tetmlıtır. A•rupa hükftmeılerin- 22 ve Abdülaziz valideılnln bunun için bir komılyon teı ı N. 2 dükkln 

kuıatacak ve ıece yar11ı Eve ~~d~e~n~l;ıse~F:e:n:l:l:n:d:iy:e~S~m:u:a:h:ed:e~~v~e~r~es~e~s:i 1b~u~lu:n~a~n~1~6~k~lt~l~n~in~v~ek~~ll~l~e~d~il~m:i:ıt~ir~.~-;.~::;:;::=-;::ı:~~~~~;~~;;:~-eelrerek onu 6ld6receklerdt. yapmııtır. meıhur bir lngiliz avukatıdır. sonra, birahanenin kapanmaya .l!!!!!l!l!!!!!!!!!~~~~;;;;;;;;~!!!!!~a b (Z) Beyin daha ziyade 
b h ı h il bera er' baıladığını gördüler. Lakin (Z) - Azizim u mey anec a beklemeğe tahammülü kalm.ıımıı-

Tefrika numarası: 33 
Hrlıto (E) Beye derhal ftlba

l'ebnlttl : 
- Kendisi nerede Beyim. 

~nberl g6rilnmlyor! diye mı
rıldandı. (E) Bey heyecan içinde 
idi. Ah ıu herifi bir daha kafeıe 
ko111ıata muvaffak olacak olurıa 
debtetli muvaffakıyet kazanmıt 
olaçakt. Derhal : 

- Şu btnlitı çabuk doldur. 
Efendiye yolla. Çok bnyük mlaa-
ftrlerı var bu ıece • • Ben bekll
Y•ıntyeceflm Şuradan 6teberi 
lbeze tedarik edecelim. 

Deyip ayrıbnak lıtemlıtl. Fa· 

kat Hriıto oralarda delildi 
(E) Bey herifin cevap verme

ıinl beklemeden dııarıya fırlll'ch. 
(Z) Beyi buldu. Tepe batı bahçe
si önündeki kaldırıma atladılar. 
gırahaneyı taraııut etmeğe baı
ladılar. lktalde Hrtatonun Binli il 
blzzat g6Uireceflne tüphe etmi
yorlardı. Kara Kemal nihayet 
apansız yakayı ele verecekti. 

( Z ) Beyle ( E ) bey bGtün 
dikkatlerini b!rahane tarafın.a 
vermlılerdi. Fakat Hristo bir tü
rlü çıkmıyordu. ( Z ) bey yanın
daki arkadaıma: 

görünmedl. Yoksa herif iti çaktı bey, artık Hırlstodan ümidini 
mı deraln ? Dedi, •ordu. Arka- tı. _ Birader, bu herif baıka keımiftf. Çünkü, Hristo Kemal 

l Leye gidecek olsaydı, binliil gö-daıı: taraftan İavuımuf ftlan ° maam 
_ Zannetmem, bir ıey anla- 1 tı" 1 zanne- türürdü. Yahut (C) beyden ıüphe 

Bizi fena halde at at ••n mamııtır. Belki vakit geçiıttrdik- A git bir defa pen- etmitıe, hinllKi laötürmekten vaz 
ten ıonra binliil götürecektir.Ben diyorum. m~:n filan bak gö- geçmtı olması ihtimali va"dı. 
eminim birader. c~re ;::·~::.ada bekliyorum- Bu itibarla Hristoyu yakalayarak 

- Hayır, bu herif binliği gö- zumDedl. (E) B. yavaıça bira- müdlriyete götürmekten baıka 
türmiyecekUr. Ben öyle zannedl- d x.ru ilerledi. Pencreden çare kalmamııtı. 

d ld d haneye oa " Z 
yorum ki, takibe 1 iğini anla 1

• baktı· Garsonlar muıte- aten hriıto da, blrahftneden 
- Ben ıhttmal vermiyorum. ~~::::e htzmet. edip duruvorlardı. çıkmııtı,Tepebaıına doiru hıiyordu. 

Çünkü beni yabancı tutmıyacak Hristo da oradaydı. Elinde hinlik filan yoktu (Z) bey: 
tekilde idarel kelam ettim. (E) B. ıevinç ~e heyecan - Yürü azi:ı:lm herif gidiyor. 

- Bakalım, göreceilz. lcinde geriye döndu: Göz önünden kaybetmiyelim. Sen 
_ Bir az daha bekliyelim. _ Herif orada •. zannederim ilerle kendisini lafa tut. Ben de 
_ Hay hay bekllyellm. Fakat I hazırlanıyor. Diye (Z) yetitirim. Tevkif eder göl uz. 

f d il attme e ı·k k d binliği götürmezse tevki e e m. B. in yanına sokuldu. i memur Zaten otomobil de soka için e 
- Ovakitde ellmizden kurtul- t~krar beklemeğe karar Yerdiler. bekliyor. Otomobile aıırablliraek 

maıına ihtimal yoktur. Maınaflh Birahane dagılıncaya kadar bek- sessizce . . ~ Dedi: ( Z) Bey ilerde 
biraz daha bekliyellm. llyecekler, Hristo dııarı çıktıgı giden Hri< un arkasından koıtu 

ikı memur bir az daha bekle- zaman takip edip yakalayarak - ~.. ' iriıto efendi, hani-
meae karar verdiler. poliı müdiriyetlne aötüreceklerdl. ya efen:li belüylp duruyor. 

Dakkalar beyhude ıeçlyordu. ( De._... Y4U' ) 
l Bir iki ıaat daha be;.cledikten Hrlıtodan eıer 7oktu. Bunun a 



s . 

üyük Tayyare Pi ya 
8 inci tertıjJ - 3 iilu·ii ke~idc 

11 Nisan 1930 

gosu 

J(eşideler: \Tilayet, Şehrcn1aneti, Defterdarlık, 
İş, Ziraat ve Osn1anlı 13aııkalurı nıurakıp1arı 

ve halk huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 

Kırk bin lira 
1 Bu keıidede kazanan numarala~ tekrar dolaba konulmaz. 

x-~ams •• 

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 beı gün zarfında mürakipliğe bir beyanname ve
rilmesi muktezldir, Binaenaleyh kararnamenin nevrinden evvel 
emtfai ticariye ithal edipte bundan mütevellit olarak gerek Türkiye
deki Bankalara ve gerek memaliki ecnebiyedeki müessesata borçlu 
olanların nerede, kime ne nevi ve ne miktar ve ne suretle borçları 
t>ulunduğunu ve bu borçlarım isba t edeceklerini mübeyyin bir he
yanname ile 15 Mart 1930 akıamına kadar Mürakabe heyetine 
bildirmeleri lüzumu tebliğ olunur. 

"KUR'A 1 KERhVl ,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet pafa merhumun 

Lügl-atı Kuranivesini havi , ., 
Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

tertip edilmff. Berfzadenin telamizinden Tevfik Bey -
tarafından tashih idilmiıtir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlisinin hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kağıdlısi ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neırlyat yurdudur 

YARIN 

ADEl\iİ İKTiDAR 
ve .BEL G-EVSEKLİGİNE 

t 

En müessir deva Seroin hap-
larıdır. Deposu 1stanbul Sirke
cide fskenderiye oteli ittisalinde 
Ali Riza eczanesidir. Taıraya 
150 kuruf posta ile gönderilir. İz
mirde ecza depolarında ve Irgat 
pazarındaki eczanede bulunur. 

Zayi 
Bu kerre 14533 liva numara

rasile murakkanı bir kıt'a takaüt 
maaf cüzdanım ile kan taıı üze
rine Mustafa l\.lmll illmi mahkük 
mühürümü zayi eyledfğfmden 
mezkur cüzdan ve mühürümle 
vukubulacak muracaatınive mez
k~r mühürümle tanzim edilecek 
her haniİ bir senedin hiç bir kıy· 
meli olmıyacağf ilan olunur. 

Mütekait 
KEMAL:.ı 

l)oktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belsoğukluğu, cilt, 

teda "lihanesi 

Cumadan mada her gün 
saat 1O7 6 Ya kadar hasta ka
bulf edilirr 

Adres Ankara Caddessl N. 48 
Telefon İstanbul 3899 

İstanbul Mahkemei Aılıye G ın
cı Huhuk Dairesinden : 

Ane hanımın kocası Yusufpa
ıada hacı ~ayrarn haftanı mahal-
lesinde 4 .l\o. lı hanede mukim 
Kerim efendi aleyhine ikame olu-
nan boıanma davasının tahkika
tı ikmal edilmit ve hakkında hu-
kuk usul muhakemelerine daf r 
kanunun sarahat. dairesinde mu-
amele! gıyap kararı itti haz edfl
mtı oldu~undan tarihi ilandan 
itibaren bir ay zctrfında itiraz 
ve yevmü muhakeme tayin ettt-
rmedi~iniz taktirde bilcümle va
kıatı iktar etmif addedileceginfz
den malumunuz olmak üzre , ilan 
olunur. 

,~6~6 6 6 

İ h~ret~==~~ı=e •on i 
• moda, ehven fiatlarla, 11on ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u~•ı~~~~~' ~ dere~de suhu~tli ~raitle • 

Nakl·ıyat mu·· na kasası C;). erkek ve kadın kostümler. ~ serian imal olunur· ~) 

\1) Ankara caddesi Vilayet ~ 

Tütün inhisarı umum = ka~~~:~;·:e7KEMAL = 
müdürlüğünden: ~~g gfjg§# 

idaremizin Trakya için olan mamulat, yaprak tütün ve leva- 1tl/Jlll'C Pi,11a11i}o müdiiJ•lii-
zımatına ait nakliyatı pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin bin fjiintlen : 
liralık teminat mektuplarile birlikte · 17 /3/930 Pazartesi günü sa- Bazı yerlerde Uste tevzi edn-
at 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları ve ler tarafından ikramiye listele-
fazla tafsf lat için Cibalide Levazım ve ıevkiyat müdürlüğüne rinin para mukabilinde satılma-
müracadlları. (2) kta olduğu itidilmektedir. Hal-

buki ikramiye listelerimiz, üzer
lerrlnde de yazıldığı gibi her 
kese mecanen ~erilmetedir .. 

1888 de tesis edilmitUr 

Mcr~:cr.1 umumi. ı~u.ı.nhııl 
SERMAYESi 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERİ 
Galata, fıstanbu;, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

.. ı., . SbJ. una nıstan ...,. u c: erı : Selanik, Atina, K~v&la. 

Muhteram hakımızın listeler 
için her ne naın altında olursa 
olsun para vermemelerini rica 
eyleriz. 

-
•''YAl~IN,,IN 'f1\f(Vİ1\1i 

l\1art 
Senei CUMA Senet 

Bir zamanlar yalnız Turkler beynfnde malum bir 
cins halı iken bu gün nefaset ve mükemmel iyeti 
hascbilc şöhreti bütOn dtınyaya yayılmı~. ve tnldıt 
edilmek imk~nı kalmam1ştir. 

Bunun gıbl daima takhdıne çalışıldığı halde mu
vaffak olunamayan hakilr.f 

' ALMAN ASPİRİNİ 
de diinyanın ner taraflnda tanılmış. ba~ cl i ş, k ul :ık 
tıgrılorında. nevraljı, ate~ ve kadınların mutat sa ncı-

1.ırınaa , pek çabuk tesir etmek sureti !e tcmııvuz 
etmlstir. . • 
Aldı~ınız Aspirinlerin halı:İki oldu ıfona emin o l m ak 
lçin, paket ve tabletıerae alamctt fa r ıkcı 
o l ı:ırak salip şeltlinde ~ ismi ne 
dikkat ediniz. 

14 Mart 

İST ANBUL VtLA YETİ DEFTERDARLIK iLANLARI 

SA l'Jl.JK I\:AGiR ı~ V 
No 17 , Ali efendi sokağı, İmrahor İlyasbey mahallesi, YedıkuJeı 

2 katta 3 oda ve sair müıtemllatı, tahmin edilen kıymeti becJeP 

def'at~n alınmak ıartile 1200 liradır. Satit muamelesi aleni müzayede 

usulile 18 Mart 930 Salı günu saat 15 le defterdarlıkta yapılacaktır· 
( R - 76) 

* * SATILII( EV 
No 62 , 64 Hacı manol sokağı , İmrahor lıyasbey mahalle•'' 

Yedfkule, 2 katta 6 oda 1 mutbah ve saireyl müıtemildlr. Tab011~ 
edilen kıymeti bedeli def'aten alınmak ıartile 2000 liradır. 53td 

muamelesi aleni müzayede uııulile 18 Mart 930 Sah günü saat 15 ıe 
defterdarlıkta yapılacakbr. ( R - 69 ) 

* * ~İl~ALIK TARLA 
Kağıthanede Çağlayan köt kü karıısında münhedim mandıra ~e 

ahırlar civarında 15 dönüm tarla 3 ıene müddetle kiraya verilece1'' 

tir· Senelik kirası 45 liradır. Kiralamak muamP,lesl aleni müzayede 

ile 3 Nisan 930 Perıembe günü saat 15 te defterdarlıkta yapılacokt•'; 
( M - 74 

* * 
SA 1 .. ILIK HAN Ol)ASI 

No 37 , Büyük yeni han orta kat, Dayehatun mahallesi, çak112'1" 

çılar, tahmin edilen kıymeti bedeli def' aten alınmak ıartile 600 Urad1'' 

Satıı muamelesi aleni müzayede usultle 18 Mart 930 Salı günü sŞşl 
15 le defterdarlıkta yapılacaktır. ( R - 66) 

+~++++<~·<~~)(~)~++++Q+(ff)+(~ff)~~~ 
J O MANLI A KASI $ 
? Q 
•t SEI~~i1\ YESİ : 10,000,000 ingiliz lirası ~ 
~.· h •ı• lstanbul açenteliği - Telefon: tstatıbul J 948 'i' 
~:• Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 's." 
•~t Senedat ve poliçn mukabilinde muayyen ve vadeli veya 's" 
•ı• hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. ıl 

•ı• Türkiye cümhuriyetinin baılıca ~ehirlerine ve memaU"f 'i' 
•ı• ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telaraf ıl .. . " ı emirnameleri irsalatı. .lııl 
•• ~111" 

Her türlü banka muamelatı, ilibar mektupları, her nevi 
akçe üzerinden he abab cariye, çek muam.clab. 

~~~~~~d 

Resmiye 14 Hicriye 
1930 1348 

___.::~N~1-a_n_1_a_z_v_a"il:-o~t'Ja-· -r...;.ı - ... ._ 
Alafranga Alaturka •AAA4.A~4,A44AA.AAAAAAA.Aj. .... A,~~ 

6~~~~b~Ô~~~~~~~..tı.~~b~~~~~~.~.~~~ 
• ·~ ··~ ••••••• ~ •• ~~ ••••• TT .... ~.~ .... 

Bi ecik a ıa aş· mühendisiiğinden 
1 Mart 930 tarihinde Bilecik Nafıa dairesinde icra edilecek olan 

70 lira ücreti maktualı hır baı makinistlik musabakaııının eyyamı 
resmi yeye tesadüf eylemesine binaen b b t l dil 11.e. u ap a ev ve ce net re en a.n 
31 Mart 930 tarihine müıadıf Pazartesi gününe talık'edilmlttir.Müsa-
baka istanbul vJIAyeti Nafıa baı mühendisliği riyaseti :ıunda ser maki

nist tarafından icra edilecektir. Taliplerin yevmi mezkGrda vesnikf 

lii.zfmelerJle istanbul vilayeti nafıa dairesine müracantlaı ilan olunur. 

s. d. s. d. ~ . M URI. ŞER. . Güneı 6,14 Güneı 11,59 ~ • ve iKi 
Ôyle 12,24 Öyle 6,10 ~ . 
İkindi 15,43 ikindi 9,29 ~ 
Aktanı 18,14 Ak§am 12,00 j 
Yatsı 19,42 Yatsı 1,30 ~~ 

' İmsak ___ 4~,~3~4_. __ l_m_s_a_k __ 1_0_,1_9_ 

Şevval Kasım 

Bilcün1lc Gün1rük n1uan1elatı ve nakliyat işJerJ 
ken1alı sürat ve eınniyetle ifa olunur. 

MALI ve toARI iŞLER DAHİ T AK.iP EDiLiR 

Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 

13 127 ~ 
~;;;;;-=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiii---.., 1. 

Telefon: Beyoğlu 4515 

.. 'f.-.VTIT• •\''fTT'Y ... flll 


