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~afia vekili Recep b.in istifası teeyyütetti 
~ • • 

Bugün belediye denilince hahrı-11 .. .. .. w .. .. ., Dün hararet 26 de'rece oldu. 
ınızwa halle muhtaç vasıta yoksuz-\ Gorundugumuz .kes sıcaktan bunaldı. Bu 

Her 
sene 

lugundan müşteki, tutumsuz \ gibi '!..!!!1.alıyız 1 çok mu sıcak olacak? 
Ve bakımsız kasabalar geliyor ı Matbuata prim ver!lmeıi 

mes'eleıl Mecliste_ müzakere 

llun<Lan milli virdan ıniilem.adi.ııeu mu;:.üıı·ip oluyor. llit \ edillrken gazete ka-\ıtları hak-

1/.naltını f(ıkat llf'l ha/akall te/o·aı·dan <lıuNtlan i:.tiı·aj)fll kında Giresun mebusu Hakkı 
( {!I'[/ j • • • .. ·' Tar!k 8. in Meclise verdiği 

. cı on aulaiJllŞ, d.cu·as·uu bulmuş ola11lr11·111 ümit teklif le mevzuubabsolmuıtur . 
.. ~,! '!!]Jcı•((nlaı•ı da 1 1ardır Dahili.IJC ııekilinin fJİI' 1111ıku Hakkı Tarık Bey bu tak-

Ankara:20_ (A.A)- Yeni be- ririle bir çok mütkilita 
lediye kanununun müznkercıi göğüs gererek , çıkan yeni 
münaseheti!e dahiliye vekili ati- gazetelerin milletin yar-
deki nutku Irat eylemtıtir: damından hariç bırakılmasını 

Muhterem Efendiler: istiyordu. Hakkı Tarık bey bu 
B teklifi ynptnağı düıünürken 

üyük Millet meclisine arzolunan harf inkılabından evvel 
belediye kanunu layıhası dnhiliye 

çıkan gazetelerin primden~ 
encümenile beledi~ e muvakk{, t istifade mes' elesini ileri sür-
encü:ueninJe mevzuun icap etli- müıtür. Tabii kendi gazetesi 
rdiği ehemmiyetle tetkik ve mü- ~ harf inkılabından evvel çıktığı 
nıtkttşa edilere't tadil, iıılah ve için yeni gazeteleri böylece 
ikmnl e<lildihten sonra miisterck atlataca~ı zihabında bulunmuş-
b·r eser halinde yüksek h~zuru- tur. 
nuza takdim olunuyor. Şehi:-leri- Hakkı Tarık Bey\n teklifinin 
mizin ıslah ve imar ihliyaçlarma Türk rnalbuah araaında bir ~ 
cevap verecek nizam ve idare ikilik doğuracağı füpheslzdfr. 
prensiplcrint ihtiva elligine kani Nitekim mP.b'udardan birçokla-
olduğ ınuı; bu layiha hiç §üphc rıda bu teklife itiraz etmiflerdlr. 
yok ki mükemmel ve mütekamil Mes'ele sadece bir prJrn me-
§e!dini büyük mecliste alacaktır. selesi değildir. kendini düı-

Şehirlerimizin en iptidai ve ünüp diğerinin zararına çalı-
en zaruri lhllyaçlarının bile tat- ımak kadar -acı bir ~ey olmaıa 
min edilmesinden mütevellit müı- gerektir. Matbua\ l.u yardımı 
küller milletin her mes'eleai gibi Hakkı Tarık 8. kendi cebinden 
isabetli rey ve kararınız saye.in- ı yapmıyacaktır. matbuat bunu /Ja1tili.11e V. Şiila·ii Kaya JJ. 

de hal çarelerini bulmuı olacaktır. 
Bugün belediye denilince hatırımıza halle muhtaç ve munta

zır birçok ihtiyaçlarile salahiyet ve vasıta yoksulluğundan müıte
ke muvaffakiyetsislikten muztarip heyetlerile bakımsız ve tutumsuz 
aıabalar geliyor. 

f Bundan milli vicdan mütdmadiyen muztarf p oluyor. Bu malum 
•kat acı hakikati tekrardan duyulan fztlrapta dertlerini anlamıı 

milletin kendileri için ayıraca· 
ğı tahsisisattan temin edecektir. 

Sunuda tasdik etmek la
zımdır ki, matbuata verilen 
primin manası ıudur: Bu da 
gazetelerin, gazete kağıtlarından 
alman gümrük muafiyetinden 
istif ad esi ıeklinde hülaıa olu
nabilir. 

dav~ıını bulmuı olanlarından ümit ve heyeeanları da vardır. 
an Ş trübKaya Beyin bu çok canlı nutknun geç vakıt aldıgımız için 

ca u kısmını makinemize yetltlirebildik. 

Ye~i ve çok g;~ip bir rekor! 
21 ınci izdivaçtan sonra 22 incisi 

An aııl F 
nıunıtde b ranıız olup harbi u-
Yan ve ~ erl Brezilyada yaıı
yn T. Recİar~tle ltltgal eden müs
A.Reclus kus ün zevcesi madam 
bir ihtilaf ocasile aralarında çıkan 
nın fea hı ~elict>slnde nikahları
rni mu ne arar vermtıler ve res 

M ~rnel=ıta iptidar etmiılerdir. 
R l a anı A. Reciua'ün M. T. 
M e~ us yirmi birinci zevcldir ! .. 

a amın rlveyeU 
sene berab ne nazaren üç 
hayatı en e~ Reç~rdtkleri evlilik 

' zun •uren h· h 
olmuıtur • En k1a ır ayal • asa lae bi h f 
ıürmüıtür ! r a ta 

Madam T. Reclus•ün ö 1 
.... N ikA h a y •di
gıne gore n a mukavelesi fes-
hedilir edilmez Brezilyalı zengl 
bir tüccarla tekrar evlenecekti; 
Ve kat'ı kararı ıudur , · 

ıJfadant T. Rı~clu.~ 
Madam Ad ı h' 

otuz iki · d 0 P ıne Recluı, 
Y•ıın a olu B 1 d 

~yet bu zat ilerde geçinerne
Jecek olursa arlık evlenmekten 
•a.rfınazar edecek ve hayatının 
Gu ınatlubiyyetlni ıeyyahatlerle 
~kit geçirmek suretile teselli bu-
~lır! \ 

en tık en üzel P rezi ya a 
dır. g en ~azıp kadın-

!,i~~lay tarafı --

Mühim meseleler 

Biz bu meseleyi yalnız ma
ddi bir ıekilde talakkı etmiyor 
ve görmiyoruz · 

lıin bir de ahlaki cephesi 
vardır. 

Yeni· gazetelere bunu çok · 
gören Hakkı TarikB.in bu teklifi 
bunlarla müsademe etmekten 
bnıka bir feY değildir. 

Biz bu mes'eleye muavenet 
noktasından ve alakai müphe
me cthetinden ~öyle böyle do
kunmak istedik. 

Hakkı Tarık B. eğer na-
muıkarane ve senifhane feda
karlık göstermek istiyorsa görü-
ndüğü gibi bu haktnn feragat 
ehin, biz bu hak, hareket ve 

~ primden derhal vazgeçeceğiz . l ....... _ Arif' or;ır J 
fıyorlar: 

- Halit Fahri beye ne cevap 
vereceksiniz. 

Muhsin B. Cevap veriyor. Ha

lit Fahri B. bu cavaba mukabele 

ediyor ve mühim itler ! .. Biz bu 

Çene yarıı1arına ıeyircı kaldık. 

Acaba bir ıairle bir aktör ara-
11nda çıkan bu patırdıya halk 
ne diyor. 

Her ıabah gazeteyi açtığı 
zaman para meselest, hayat pa
halıhgı maaı haberine dair bir 

haber arayan kari acaba bu me
Bu b f ' -

•ele ad ta gazetelerde bir me-
Beyle vH İr • Ertu~rul Muhsin 

ait Fahri Beyin araıı 

bozulmuı. Halit Fahri Bey dl.\va seleye ne dedi? Biz de bu bir ıa
edecekmif. Hayda!·. Gazeteciler ı lrle bir aktör arsında çıkan ihti
harıl harıl Muhsin beye ko- laftan ziyade buna merak ettik! 

I ~ 

/)iinkii ~tcaklaJ'da banyolaı·ı haltrl<ultk 

Daha kıı gelmeden bir alim 
iiu aene mülhit l:ıı olacak diye 
bir makale yazmııtı. Bu kehane
te karıı havalar hep açık gitti. 

Dün mart ayında görülmemtı 

bir ııcak sardı. 
Sabahlfyin evlerinden paltoy 

le çıkanlar peıiman olmuılardır' 
Herke• paltosuz gezmeğe mecbur · 

nolmuılardır. Hararet ö~le vakti 
2 6 dereceye kadar çıkmıı herkes 
11caktan bonalmııtı. 

Dünkü sıçaklarda deniz ban-
yolarını bile hatırhyan olmuıtur. 
Eğer havalar böyle devam ederıe 
bu sene vaktından evel plajlara 

koıacağız. , 
IJ1tyiiu hava nastl olacak. 

Y eıtlköy rasat merkezinden 

verilen malumata göre, bugün , 
hava ekseriyetle açık, k11men 
bulutlu olacaktır. Akıama doiru, 
havanın bozma11 ihtimali vardır. 
Hareret, düne nilbetle, biraz , 
döıecektir. 

Rüzgir, lodos edecektir. 
Dün, azami hararet 26 dere

ce olmuıtur. 
Orta Anadolu: Marmara siıli 

geçmlıtir, 

lzndrde de llal'alar hirdr:u
l>ire lıararetini arltwdı 

lzmlr, 20 (A. A.) 

Havalar birdenbire 111nmı11 ve 
h aret derecesi 25 l bulmuıtur. 
Belediye deniz banyolarını ikmal 
eder etmez açacaktır. 

Recep yin istifası 
haberin iz tahakkuk etti 

Ankara: 20 ( A . .t) 
Jfa l fJ ll a I m iirlii !' ,·;fi ii 11 dNI :· . . • 
Araf'ia Vekill UN·Pp /Je//ll! ~.~lif ~mı. haldanlla )1 arın !]ll

;.ctesi11<1c i11tişr11· crl0 n lutı•tullsw h ırbo· tt.l\d ve esası olma-

tltfjmdıı11 tekzıjJ oluııw·. * * * 

son dakika 
Ankara (gece yarısı telelonla)

Nafia vekili Recep beyin istif ası ha
kkında verdiğim haber tahakkuk 
etmiştir. Nafia vekaletine Asaf be
yin gelmesi ihtimal dahilindedir. 



Sahife 2 

Lort Balfur 
-~-

İngilterenin büyük diplomat-
larından Esbak baıvekil ve hari
ciye nazırı Lort Balfurun vefatı 

İngiliz milleti için mühim bir zı
ya teıkil eder. Lort Balfur hemen 
yarım asır müddetle İngiliz ıiya
ıetinde oldukça ehemmiyetli rol
ler o'ynamıf, İngiliz diplomatları 
arasında yüksek bir mevki ihzar 
etmiıtir. O derecekf • :, <kin mu
asır : lngiliz diplomatlarının baıh
calarmdan biri bulunuyor fd l. 

Lort Balfur 1848 tarihinde 
doimuıtur ve Lort Salzburinin 
yeğeni idi. Yüksek bir tahsil gör
dükten sJnra 1874. tarihinde Par
lamento azalığına tayin olmuı ve 
ı 87 8 tarihinde katip ııfatile a
mcası Lort Salizburi ile beraber 

Berlln kongresine gitmlttlr. 1886 ı. 
lskocya nazırı sıfatile heyeti vüke
laya dahil olmuf ve 1887 senesin
den 1891 senesine _kadar deveran 
eden İrlanda meselesinin en 
hararetli devrinde yeni İrlandanın 
muhtariyeti idaresi '.meselesi ııd
detli gürültüler içinde münakaıa 
edildiği esnada İrlanda nazırı 
idi. l 8 91 tarihinde hazine nazırı 
11fatile heyeti vükelaya fıtirak 

etti ve 1895 tarihinde Parlamen
toda muhafazakar fırkasının 

reisi oldu. ~Bu esnada Liberaller 
hükumeti ele geçlrmfıler idi ve 
muhafazakarlar muhalif vaziye
tinde bulunuyor idi. 1902 sene
sinde baıvekaleti der'uhte etti, 
lıbu himayesile muhafaza kar fır
kasından nifakı mucip olan Coie 

Çembrl "yne kar§ı mübarezeye girit· 
meie mecbur oldu.1904 senesinde 
Fransa ile Afrika itilafnameıini 
ve Japonya hükılmeti ile de lngi

liz - Japon ittif aknameılni imza
ladı. 

Umumi harpte evvela bahriye 
ve badehu hariciye nazırı oldu 
ve iıte o zaman Kocilte maruf 
mektubu yazdı, Filiatinde diğer 
kavimlerin hukuku ~enafii ve 
ananaları ihlal edilmeksizin bir 
Musevi ocağının teeaaüıünü vaat 
etti. 1919 senesinde dahi Millet
ler cemiyeti meclisine riyaset ey
ledi. 1921 tarihinde iıe lfngillz 
heyeti mürahhasaıı reisi sıfatlle 
Vaıington bahri kongresine tıti
rak elti. 

Lort Balfur ıiyaslyattan maada 
edebiyat ve felsefe ile de fttigal 
etmiı ve "Felsefi ıubenln müda
faası,, namile oldukça mühim bir 
eser neıretmiı, felsefe aleminde 
ıöhret kazanmııtır. 

Şerif B. 
~~··-Polis 11didiirü 11wzu11wı dii.u 

Edil'11C!JC gltti 
PolJs müdürü Şerif bey me

zuniyetle dün Edirne )' ' gftmi~tl,· . 
Şerif beyin gaybl!bc li esna

sında kendisine m üdür muavini 
Hüsnü bey vekalet edecektir. 

1033 
İngiliz lirast 

Dün İngiliz lirası 1032 kuruıta 
açılmıı l033 kuruıta kapanmııhr. 

Son günlerde kambiyo vaziyeti 
dakha iyi bir •afhaya dahil ola
ca tır. 

•.•••• a•••••••••m••rı•••• 
1.... . ••ıa••• E ;..nınıyet çenberi : 

: Memleketin yavrularını bil- 5 
: gili, gürbüz yetiştirmek " y _ : 
• ' a • : rın ,, emniyet çenberi altına : 
• almaktır. Çocuk haftasında : 
• 1 • 
: Himayei Etf a e yaroım hu çen- : 
: beri kuvvetlendirecektir. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••• 

Yusuf Akcura b. 
t 

Arık stu;ık ncşı·i,11at 11erine 
ilmi ya ;ı teklıf' ediytw 

Anakara, 20 (Hususi) 
İstanbul meb'uıu Yusuf Akçura 

bey gazetelerin yaptığı açık 

saçık neıriyatın aleyhinde 
bulunmuı ve bu kötü neıriyatın 

yerine ilmi, iktisadi, içtimai yazı
ların yazılmasını istemektedir. 

Herman şirketi 
Jlüldi11wıi11 tah/illaıfl 

ilel'iliyoı· 
Ankara 20 (Hususi) 

Herman tlrketi hakkında hü
kumetin yaptığı tahkikat ilere
mektedir. Mes' ele bütün çıplak
lığile ortıya çıkmaktadır . 

b. M. Meclisinde 
Gaz:eteforin prinı mmwlm;i 
rıiiı·iiş iil<lii • }Teni rıaz.cteh)re 
1n·i111 vermemek dofjru 11111? 

Ankara, 20 (A.A) 

Büyük mfllet meclisi bu iÜn 
reiı kazlm paşanin riyasetinde 

toplanmııtır. 
Celsenin açılmasını müteakip 

Elaziz mebusluğuna intihap olunan 

Ahmet Beyin tahlifi yapılarak 
iazete primleri kanunu ile Türk 
harfleTlnin kabul ve tatbikine da
ir kanunun mer'iyetl tarihinde 
intlıar eden Türkçe gazetelere 
prim verilmui hakkındaki teklif 
kanununun müzakeresine geçil-

miıtlr. 
1 Kanunun yeni Türk harflerin 

kabul ve tetkik teklifi hakkında 
kanun mer'lyete ilrdlği tarthden
beri filen çikmakta olan gündelik 
Siyast gazete sahiplerine 3 ıene 
müddetle prim verilmesine 
dair olan birinci maddesi 
hükmünün haftalık siyasi gazete
lerede teımili leklif edildiğinden 
madde encümene iade edilmiı 
ve diğer maddelerin müzakera tı 

tehir olmuı tur. 

Bundan sonra yeni belediye 
kanun lahtyaaının müzakeresine 
geçilmit ve 4 madde ka
bul edilerek cumartesi günü 
toplanmak üzere içtlmaa nihayet 

virilmiıtlr. 

iz mirde 
Aslll'i otika letkikatı 

İzmir, 2 0 (A.A) 

İzmir havallsindeki harabe
lerde tetkikat yapmak üzere beı 
Alman profesöründen mürekkep 
asarı atika heyeti Almanyadan 
ıehrimize gelmif ler ve harabelere 

azimet eylemiılerdir 

Beyanname 
/fer tarafa talik edilel·ek 

Berlin 2 O ( A.A) 

Relslcümhur Hlndenburg'un 
Y oung pilanı hakkındaki beyan
nameıi Almanyanın bertarafına 

talik edilecektir. 

}reni bir ıahtelbaldı· tı]ıi 
ke~/i' 
Berlin : ?O (A.A.) 

Gazelle de Voss'a nazaren Al
man profesörlerinden M. Ovvald 
Flanın yeni bir tahtelbahir tipi 
keıfetmittlr. 

YARIN 

Fransada 
/?eyc~andan sonra Zal'ar 

Parla, 19 ( A.A) 

Bir istatistiğe nazaren cenubi 
Fransada \ukua gelen feyezan
ların bilançosu ıudur: 206 1ki1i 
telef olmuf, 693 bina yıkılmııtır. 
Su altında kalan saha 143.000 
hektar ve hasar yekunu t&kriben 
b ir milyardır· 

Rusya da 
Vergi kintlcrtlen al1111nıuacak 

Moskova: 19 (A.A.) 

Kollektif gerekse fakir ve va
sat köylü ıahıi itletmelerinin faz
la ekecekleri araziden vergi alm

mıyacaktır. 

M. Briand 
Londra ko11/(~ra11,çoula n 
<lihwrkeu nelcı· ,'\üyfom i:; 

Londra: 22 ( A.A) 

M. Briand bu ıabah parise 

dönmüıtür · Hareketi esnasında 
ıu sözleri söylerniıtlr : Otelde 

oturup kalmak ve pencerelerden 

ha vayı ıeyre dalmak hiç bir ıeye 
yaramaz. Benim fçin görülecek 

bir it çıktığı gibi yine Londraya 
geleceıımr 

döğüşme melisiniz 
Dernek f{ıyda.~tz uu? 

Londra, 19 (A.A.) 

Londrada bir nutuk irat eden 
lort Cectl her türlü haksızlığa 

' karıı baka ve mevcudiyetleri 

temin edilmedikçe milletlere: 
"döğüırnernelislntz! ,,!demenin fa-

idesiz olduğunu söylemle ve demiı
\ir ki: - T eılihatı ortadan kaldır
dığınız zaman onun yerine 

baıka bir ıey ikame etmek ~~~
buriyetlnde kalacakıınız. Buyuk 
Britanya yakininde bulunan 

devletlerden herhangi · birisinin 
teca vuzuna oğraınak tehlikesine 

maruz değildir. fakat, bu müthlt 
tehlike Avrupanın birçok kmm-

larında mevcuttur. 

lngilterede 
Kabiw~ tehlikNle nıi? 

Londra, 20 (A.A) 

Daily Ma~l'in siyasi muhabiri 

kabinent hafazakarlarla li-n, mu 
berallerin ittihadı karıııında bir 

sukut tehlikesinden kendini kur

tarmak için, bir aralık umumi in

tihabata müracaıı tı derpif eyledi

ğini ve fakat liberallerin hüki'J. .. 

met aleyhine rey verınemeğe ka

ra r vermeleri üzerine bu tasav

vurdan sarfınazar ettiklerini bll-

d iriyor. 
' L'b ll arlaınentoda da 

ı era ere p 

l d ini ve ıerbes· faz a san al ye tem 

tii ti t . üdafaa için liberal 
care ı m ı~f 

amele rüesası arasında bir iti a 

hasıl olmuıtur. 

Kabine h:ti/iısı 
Beyrut, 20 (A.A) Meb'usan 

meclisinde akallfyette kalan ka

bine istifasını vermlttir. Reisi

cümhurun kabineyi mevkifnde 

ipka edeceğine ihtimal veriliyor. 

21 Mart 
~ 

Gandiye 
E"srarenrıh bir nıektup 

Ahmetabat, 20 (A. A.) 

·Gandiye esrarengiz bir ınek· 
tup gönderilmiıtir. Hintli ihtilal· 

ciler tarafından gönderildiği zan· 

nolan bu mektupta ihtilalcilerin 

bütün memlekette 
0

ihtilal ceınf· 
ı yelleri vücüde getirmek ve bun· 

Romancı vells lar• takviye etmek için üç sene 

Am~upa bil'li/ji ta SW'Vlll'llllll müddetle bütün kuvvet ve kud· 

full'arelfo ta.~l'IJJ edİ!fOI' retlerini sarfedeceklerJ, bu ınüd· 
det nihayet bulduktan sonra da 

Londra: 20 (A.A) 
Meıhur romancı VVells, M. mülayemetle hareket usulü bit 

Brland'ın bir Avrupa devletleri netice vermediği takdirde Jhti• 

birliği vücude getirmek hususun- lalcllerin dahili harp ilanı husu· 

daki: tasavvurunu hararetle tas- ııunda serbest olacakları beyan 
vip etmiıtir. • edilmektedir. 
~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 

Vilayet meclisi dün vali vekili Fazlı 
Beyin riyasetinde toplandı 

J)iiukii ı!·tinuula 20 den /iızlrt ru~nanıe,1;e daltil buli"ıaıı 
madde ii:.e1·i11de miizakerat <·ereyrın etmiştir 

Meclisi vilayet dün Vali vekili 
Beyin riyasetinde toplandı. 

Ruznamede 20 muhtelif me
sele vardı. Bunlar arasında 

nazarı dikkatı celp olanları yazı
yoruz. Bundan sanra her vilayet 

üç senelik yol programlarını yapıp 
Nafia vekaletine gönderecektir, 
Vekalet icap eden makamlarla 
temas ettikten sonra bu program-

~ lar ya aynen ve ya tadilen tas tik 
edecek ondan sonra ta' hl k olu
nacaktır. 

Şehir hududu dahilindeki 
menba sularının emanetçe hudut 
haricindekilerin iae vilayetçe tah
lil ettirilmesi için bütçeye tahsisat 
vaz'ı kararlaıtı. 

Silivri kazası vilayete bir 
ihtiyaç raporu göndermiı ve bun
da bir park yapılması için 5 bin, 
At yarışı mahalli için 2 bin, 
lagamlar için 5 bin, muhacirler 

için 2 bin, hükumet konaği inıası 
için 2 bin, metruk kilisede bir 
mahfel tesisi için a bin lira talep 
ediliyordu. Bu rapor bütçe encü
menine gönderildi. 

Yalvada 50 bin lira sarfıyla 
bir hükumet konağı inıası karar
laotı. 

Nafia mühendisllği, geçen se
ne bütçesine 4 yol ça vuıu konul
duğu halde bunun ihtiyaca kifa
yet etmediğini ve beş kiti istih
dam olunduğunu ileri sürerek bu
nun için bütçeye 7 3 O lira konul
masını teklif etmiıti. 

Bütçe encümeni meseleyi tet
kik etmiı ve ıu neticeye varmııtır: 

Kadro, bütçe harici tayin 
edilmiı ve emrivaki ilıtas edilerek 

beıinci çavu~ istihdam. olunmu,~ 
tur. Bu, ziyadesile teessüfe şayan· 
dır. Bu emrivaki ilk ve son 
olarak kabul ederee 7 ~!0 lirnın 
mukabeleten itasını tensip ettik. 

Diğer 1 O liraya gelince, bunun 
de T emmuzde gündelikle çalııan 
amele ücretinden ileri geldiği ve 
bu 10 liranın tahakkuk eltlren
den tazminini isteriz. 

Uzun münalcaıalardıin sonra 
bütçelerin bir daha emri vaki
lerle degiftirilmesl, 1 O liranın 
ala kadarından tazmini, meselenin 

cürum teıkil eden tarafların icra 
makamında takibi kararlaıtırdı. 
yeni inta edilmekte olan mektep 
binalarının önlerindeki yolların 
idarei husuıiyece yaptırılma11 
hakkındaki icra makamının tale
bı geçen celsede daimi vilayet 
encümenine havale cdilmiftl. 

Encümen bu teklifi reddeyle-

mittir. 'Zira makam teklifi geri 
aldığını ıöyllyerek mes' ele kapa· 
tıldı. 

İstimlak hakemleri hakkında 
mülkiye ençümenile ytJavel 
makamı arasında bir ihtilaf 
vardı. Encümen fstanQul ıehrf 
için 40 İstanbul emanet hududu 
dahilindeki kazalar. fçfn onbeıer, 

vilayet hududu dahilindekiler 
için de onbeıer aya seçllmesJnf 
teklf f ediyordu Vilayet ıehrema· 

neti hududunu münhasır latan" 
bul ıehrı için 40 Vilayet! h~du· 
dundaki kazalar için de onbeıer 
aya intikalini Jstiyordu. 

Her iki teklif reye kunularal< 
Vilayetin talebi kabul olundu. 

vilayetimiz dahilinde teıkilı ta" 

karrür eden tam teıekküllü na"' 

biyeler hakkında müteha111sla· 
rında fikri alınarak esaslı bit 
proje ihzarı kararlaıtırıldı. 

Azadan Necmeddin Sahir B· 
5 teklifte bulundu. 

1 - Vefat eden Faruk BeY' 
için celsenin bir dakika tatili ve 

hala yerine bir aza intihap olun"' 
mamasının sebebi. 

2 - Yal va vilayetimize ilhak 

olunduğu halde Y aluvada meclfseı 
aza öngderilmemeslnfn ıebebf, 

3- Azadan Hatim B. geçeıı 
sene 15 gün izin aldı. Sonra 

bili. mezuniyet gelmedi. Hali deı 
yok. Bu zat hakkında kanuııt 
muamelenln tatbiki. 

4 - - Vilayetimizin 930 vari· 

dat ve masarıfat bütçesinin naffa 
kumindan baıka bütün fasıllar• 

bitti. Pazartesi ruznameıine W 

hali Faruk B. için celseye bit 

dakka fasıla verildi. Vali vekili 
Fazlı bey cevap verdi: 

1 - Faruk beyin yerine bf t 
aza intihabı için alt olduğu ka~ıa1,. 
tezkere yazıldı. 

2 - Y ahvadan meclisioıtı" 
aza gönderilmesi btldırlldi, Herı&lı 
gelm.ediklerine göre ancak gele~ 
cek içtima devresinde bize Jltf bil 
ederler. 

d ld 
3 - Haıım bey hakkın 3

::...--

tetkikat ikmal edildi. Yakıııdtı 
kat't bir karar verılecektlt· ~ .. 

4 - temdit edilmeıille ra 
men içtima müddetimiz çarıa!P"' 

ıti"' 
baya bitiyor. Pazarteıınden 

1 
haren her gün toplanarak btıtçeY 
ikmal edeceğiz. t 

Bundan sonra celıeye nıhaYe 
verildi. 



~1 Mart YARIN Sahife a 

Piyos kimdir, 
nasıl para 

millet zararına 
kazanmaktadır 

Beynelmilel tamirat Bankası teşkili 
fikri nereden neş'et etmiştir? ___ .. ~,---

(Dünkü nushadan devam) 

18. (Türklyenln tekamül ve 
lbUyacatı Ulccarlyeıide tevafuk 
edecek bir nakliyat tarifesi tan· 
ı.iml ıelahlyetini kumpanyalara 
braktık bu gün mevkii merlyette 
olan tallmatnemeyl ihzar için bir 
komita teıkıl ettiniz ve lakin 
Yapılan bu talimatname ticareti 
ltkll eder kibi ğörünmekte ve 

Uiccar tarafmdan protoıtolar bile 
ıelmektedir. 

Plyoı, her itinde olduğu gibi 
namına ıöz söylediği tirketi de 
hilafı kanun harekette bulundur-

Suriyedc iiç /trka birlc§f i 
Şamdan - Burada Vatan, 

Islah ve Ummet namlarında üç 
siyaıi fırka vardı. Bu fırkaların 
birbirile devam eden siyasi mu
cadelesi .,,e anın zararına olarak 
yabancıların siyasetini takviye 
etmekte olduğunu gören fırka 
liderleri üç fırkanın tevhidi ile 
oradaki münafese ve mücadeleyi 
bertaraf ederek Vatanın men
faat ve selametine çahımak lü
zumunu düıünmüıler ve birleıme 
esaslarını kararlaıtırmak üzre 
müzakerata batlamıılardır. 

/Ja11ka11U1 /(ıali,11et luulutltn·'· - /ley vernıek ltakloı·l.
JJeyudmilel Banka ne yapabilir. - /Jeynebnilel T<llJt irat 

Bankwu na • ..;d bil' bankadır1 
[ Dünkü nüshadan devam ] -. muttur. 

Mal6m olduğu üzere Milli re-
asürans bir Türk anonim tirke-

tidir. 
lktiıadi müeueıelerde mecbu-

/ley vermek /l, ırı ı 
Şimdi baıka bir r •heli de 

kaydedelim. Her mer ' ,, _ ı 

Şübheılz it tik& sigortalıların 
tabıatında mevcuttur! Bu tika
Yetlerı çok ciddi olarak tetkik 
buyurmanızı talebe cüret ede
cettrn Milli Reasüranes sizi takip 
huıuıunda hiç mütk\ılat göster
meyecekttr.) 

C. Ha ıöyle imana gel söyle
diklerimizi •iz de tastik ediyorsu
nuz anıma nakliyat tarifaıinln 
tanztrnı meıleıinde kendinizi 
alakadar deiilmit gibi göıt~r
rnek ıartıla dairel merkeı:iyenın 
zabıtlarına bakılarsa görülecek
kt bu tarif eyi ıizin Nah um efendi 
lle Dandarya yapmıt tarafınızdan 
taavıp edildiil lçiz tasdik edil
lllltllr. 

ri Türkçe kullanılması hakkında
ki kanunun birinci maddesi mu
cibince " Türk tabiiyettndeki her 
nevi tirket ve müesseseler, Tür
kiye dahilindeki her nevi muame
le, mukavele, muhabere, hesap 
ve def terlerini Türkçe tutmağa 
mecburdurlar. " Mezkur kanu
nun altıncı maddesi mucibince 
"b~ kanun hilafına hareket ed-
enle: ait olduğu vekaletlerin ve 
ya alakadarların müracaatı üze
rine hukuku umumiye davası ik
ame olunur, bu kanun ahkamına 
muhalif hareket edenlerden, bi
rinci defasında 100 liradan 500 
liraya kadar ağır cezayı nakdi 
alınır, mükerrirlerden bu ceza ikl 
kat alınmakla beraber ticaretha
neleri bir haftadan bir seneye ka
dar set ve icrayı ticaret etmeleri 

Yapılan ilk klimalarda eıas 
itibarile bu birletmeye karar ve
rilmit ve bir iki ictima ile de 
teferruatın tahtı karara alınması 
tekarrür etmiftl. 

nın memleketin a::. l yazıldığı 
hiuenin adedi nisb• .::ıJe ola
caktır. 200,000 hiHcıd • vücuda 
getirdiAi e ı a ı scr:tıayaden 

112,ooo hisae yahut ~u"'dc 66 11 
İngiltere, Fransa, Almanya, Bel
çika, ftalya, Japonya ve M 1t
tehidel Amerlkaya veı-Hecek • 
Bu ıebepten bu memleketlerin 

merkez bankaları - A,Reser~e 
Bank'tan ziyade hususıJ bir mu
e11eıenin temıil edeceği Mütte
hit Amerika müstesna - Bey
nelmilel T amiral Bankasının 
umumi içtimalarında ara ekse
riyetine sahip olacaklardır. Ni
zamnamenin tanziminde muhte
lif memleketler merkez banka
larının salahiyeti tammelerinl 
masun bulundurmak ve bu bey
nelmilel ittiraki mesainin yeni 
mahsulünün bu merkez banka
larını tstlla etmekten içtinap 
için son derece dikkat edildi. 

edilmltlerdir. EAer Beynelmilel 
Tamirat Bankası hükur.ı tJere 
kredi açmafa kalkııacak o urıa, 
bu yalnız merkez bankalarının 
yaptığı iti almıı olmıyacak, 

herhalde i linap mecburiyetinde 
olduğu dy i nüfuzlara blzzarur 
kendisini tabi bulunduracakbr. 
Her nekadar Beynelmilel Tami
r& t Bankaıı hükumetlerin hüıuıl 
depozitolarını kabul edebillraede, 
hük6metler namına depozito 
hesabı carisi açamaz. Hullaa 
banka herhangi bir ticaret itinde 
faik bir alaka alamaz ve itini 
devam ettlrmeie muhtaç oldu
ğundan fazla daimi olarak her 
hangi bir mala da sahip ola
maz. Bu memnulyetlerden mak
sat ati kardır. 

Yukrıda söylediiimiz gibi çok 
Pahalı ve ıartlar :çok ağırdır bun
dan tüccar zarar ettiği gibi Vil
liı Feybirln koveride diğer ingi
llz koverlerlnden pahalı olduju 
lçlu de Millt Reasürans mutazar
rır olmaktadır bunun ıebebi_ne
dir! Evvelce Milli Reasüransın 

ıureti ietkll ve tarzı idareli ha.h

ainde anlattığımız üzere Ptyosun 

kumpanyaları nakliyat iılerlle 

alakadar olmadığmdan Piyoı bu 
kııma ait tarif enin tadilinini talep 
ediyor. 

Diğer kıaımlara alt tarifeler
de aynı vaziyette olduğu ve bir 
çok ıikayata sebebiyet verdiği 
halde onlardan hiç bahı etmeme
niz ıahıi menfaatinizla alakadar 
olduğu içindir. lakin yakında bu
nunda kokuıu çıkacak ve hata
nızı itiraf mecburiyetınde kala
cakıınız. 

Burada. da ( ıühhesiz ittika 
•lıortalaların tabiatında mevcut
tur ) diyerek size para kazandıran 
müıterller aleyhinde idarei kelam 
etmekten meni nefa edememe
niz onların hakkınızda tikayat
ta bu\unrnalarından mütevellit 
tnft.l '-bl •e uırı neticeıinden baıka 

r tey deiildır. 
19

• (Acaba aranızda benim 
tanı 35 

•ene evvel çok genç ve 
kolla araıındakt mevkimde iken 

menolunur. 
Milli Reassürans f ürk anonim 

firketl bir Ağustos 1929 tarihli 
slrkülerınde m~kluplarla muhabe
ra t evrakının, mbdürler heyeti 
azasından, ve ya bu hususta im
zaya salahiyettar olan zevattan 
yalınız birinin imzasını havi oldu
ğu takdirde muteber olacağını 

bildirmesine ve Piosun ise hem 
macltsi idare ve hem de müdürler 

heyeti azasından bulunmasına 

binaen bir Türk cemiyeti olan 
ıigortacılar dalrel merkezlyesl 
azasından bulunan sigorta mümeı
sillerine Pios tarafından Milli 
Reassürans f irmasile gönderilmlf 
olan matbu mektup, Reassüransı 
meıul edecek vesaikten mndut 
olduğu gibi Pios efendinin memle
ket kavaninine ne kadar riayetkar 
bulunduğunu ve dolayuılle müte
addit defalar mevzuu baha ve 
isbat ettiğimiz zihnlyetile besle
diil hislere ıayanı dikkat bir 
vesika tetkil etmektedir. 

İ}'(th' re İngilb illtilti/t 
lngiliz memurlar meselesi-Hüku

met istifa' edecek 
Bağdattan yazılıyor: 
İrak ile İngiltere arasında ak

dedilmif olan muahedede ihtisa
sa ve fenne ait olmak üzere yir
mi kadar lnglliz memuru istihda
mı mukarrer iken günden güne 
miktarı artan ve ordu ile devairl 
dolduran yüksek maatlı İngiliz 
memurlarından, mukaveleleri hi
tam bulanların, kontoratları tec
dit edilmemek ve müddetleri bit-
memif olanlardan ekserisinin de 
kendilerine tazminat verilecek 
hizmetlerinden istignaya Meclisi 
vuzeraca karar verilmif, 1930 • 
bütçesi bu esasa göre tanzim ol-

unmuıtu. 

Bütçede ilgasına karar veril· 
mit olanlar bir kaç idari müff"llit 
ve polis müfettiti ve ordudaki 
lnalliZ' zabitlarıdır. 

lngiliz fevkalade Komiseri 
buna muvafakat etmiyor ve İngi
liz zabit ve memurlarının evvelki 
gibi klllmasını isliyor. 

Diğer taraftan hükumet, çı
karılmak istenen memurlu ihti
sas sahipleri olmadığını, bulun
dukları vazifelerin fen ile bir 
alakası olmadığı, bunları çıkar
maktan makıat mevcut muahede 
ahkamına muhalif bir harekette 
bulunmak olmayup evvelen)_bir 
bütçe meselesi olduğug ibi gittikce 
artan İngiliz memurların, halk 
nazarında lngilterenin bile mua
hede ile tanıdığı lrak istiklaline 
munabi bu tecavüz telakki edil-• 
meıine mebni bulunduiu beya-

~ulunduğuın Avrupa ılrketlerlle 
nanı. kumpanyaların araıındalkı 

tahripkar rekabe\e nihayet veren 
nıüza.keratta lıbatı vücut etmek 
ldmtlyazı.na nail olanlar çok varma?) 

lyoraunuz. 

Milli Reasaür ansın diğer mü
dürleri tarafından siğorla kum
panyalarına yazılan mektuplar 
gibi bu mektup da Türkçe yazı
labilirdi. Memlekette çalııan 
bütün ecnebi müesseselerinin 
kendi tercümanları olduğu ve 
milli reassüranı mektubunu ter
etlirmek kabiliyetinde bulunduk
larından sarfı nazar, Pios efendi 
ecnebi eirketlerine kanun harinl 
bir cemile ibraz etmek istiyorsa 
hiç olmazsa aslı Türkçe olması 
iktiza eden bu mektubun bir ter
cümesini yaptırıp busuıl olarak 

nile ilga kararında lızar ediyor. 
Ve aksi takdirinde latif a edece
ğini ileri sürüyor· 

Hali hazırda bir buhranı vü
kela zuhurunu arzu etmiyen kral 
F eysal İngiliz komiserini davetle 
uzun uzadıya müzakerede bulun
mut ve fakat komiseri ikna ede
me:ntıtir. 

C. Bu IÖZiinGzle ne demek 
lıllyorıunuz? göndermesi iktiza ederdi· , 

Sırtından binlerce lira kazan-
dıiı bir mü c.aseınin menfaat ve 
taııdıiı namın 1 erefine kendi 
lisanını tefevvuk ettirek ve bu 
huıuıtakı kanunn bilmekten bile 
kendini nıüstagni gören bu adamın 
mükerreren vaki olan ve bütün 
ıarahete lkarıı her nedense gü-

Gerek hükômet ve aerek ko
miserlik nezdinde vuku bulan bü
tün teıebbüeler muvaffak olma
dığından ihtilafın lzaleıl ümidi 
mefkuttur, 

Neticenin ne olacağını kimse 
bilmiyor. 

Türk- Yunan 
->~(-

J.1/u,/tlelit 1nahken1e.'Ji11de 

Bu sebepten banka nizanına
mesl, Beynelmilel Tamirat Ban
kasının bir memleket veya 
tedavüldeki para üzerinde ya
pacafı mutaaa vver herhangi 
muamelede merkez bankasına 
kat'i bir veto hakaı verir. 

lıte Beynelmilel Tamirat Ban

kası, Nevv-'i ork'taki (Federal 
Reıerve Bank) veya ( Reıerve 
Bord ) un rızası olmadan Nevv-
Y ork' a altın ıevkedemea veya
hut Amerikada bulunan Alman 
tamirat kuponlarının dııarıya 
çıkarılması için anlatma yapa
maz. Herhangi bir milletin pl-

d bu btlAkaydnıart mu
yaıaıın a 
amelHe bulunamaması mem-
nuniyetine ilaveten, itlerinin 
tabii blr kıımı olarak merkez 
bankasının yaptığı mu&.melelerln 
çoiunu bu bankanın yapamaya-
cağı mühim bir llıte dahi var-

dır. B k 
Beynelmilel Tamirat an aıı 

ibrazında hamiline tediyalla 

b l k banknotlar çıkaramaz. 
u unaca · 

Tabiri aharle kiiıt para ibdaı 
edemez. 

Cihan bankacılı~ının bugün-
kil halinde, para tedavüle çı

ak .alAhiyetlnf n bittabi l\Z 

karm 1 vardır. Beynelmilel 
kıymet b 

• d vtl para yoktur, ve u 
mute a , d x 

k dahi mesela J • ın U5U 
ban a k 

emleket olan lsvlçr ~ ban -
m k it ~il '('ek notlarını ihraca ta Y 

ve tıvlçre )ıükdmet 
hakkı vermiyecek 'V e or.:ıJca da 

k lıtf" ıvecektir · bunu yapma b il 
ek kabul l. iye l r 

Banka ç b ıene-
yanl ticaret veya .. b• l'lU 

h Çekmtyerel v 
dine ıa d 

b k veya a...ırm . e 11.ra 
baıka an a . . B 

k k di açmayabılır. u 
ıatara re k l 

- kadar huıuıi ban a ara 
gune l bu faaliyet ıaha-

ertlmlt o an 
v l ılel Tamirat Ban-
mı Beyne m 1 'l 1 

la kalkıııraa, ngı tz-

Beynelmilel Tamirat Bankaıı 
bir banker bankadır, ve huıuıl 
bankaların metgul olduğu saha
larda muamele yapmek mecbu
riyetindedir. 

(Devamı var) 

Garip bir şehir! 

1'11z sof ihaları11da11 i11ıal 
'~ılilmiş olan şehir dünyanın 

ntisilsiz şehridir! 
Devri alem ıeyyahaUnden 

dönen Alman alimlerinden Doc
gen, Viyana gazetecilerlle yapllfı 
müllkatta demittirkl: 

" ... Gezdifim yerler içinde 
Lehlıtanın(Kelbourg) ıehrl kadar 
tuhafıma giden batka bir ıehlr 
daha olmadı. Kelbourı arazlıinln 
tabiatı icabı olarak oütün her 
'taraf tuz kitlelerinden mnteıek
kildlr. Evler, mağazalar klmtlen 
tuz tabakaları içine oyulmuıtur. 
Şehrin 8 - ı O ıbln kadar nafuıu 
vardır. Ve ıehrin tam ortaaında 
tuz satihalarından vQcude getiri
len kilse, dünyanın en k6çük, en 
tık; en zarif kiliae11dlr,ElekUrlkle 
tenvir edtlmiftlr. Bu ıehlr, güneı 
altında pırıl pırıl yanar. Her ıe· 
yln renaı beyazdır: Caddeler, 
evvler, duvarlar, her ıey • 

Şehrin ıuyu uzaktan borularla 
getirilmektedir: Nüfuıu umuml
yenin yarııından çoju h•trada 
amelelik ederler: 4kilçük nıe'{.tep 
dahi vardır! 

__ ............. 1 ... __ 

Alanastır - l1 fr·lepe haıtı 

lnıaıı mukarrer bulunan Köp· 
rülü - Bogumlla - Pir lepe Ma naı• 
tır hattının Manastır ile Pirlepe 
aras 'M 

1 
"'' .A " kilometrelik meıa-

kaıı isti ya 
h a münkasam ban

lerln eı am 
l k bul bankv \arının ve 

kalarl e a 

f eıi in~ ıiı ve yakında bu 
hatta yo. "' ·emtia nakline mü· 
bateret olunması kararlaıtınl
mııtır. Diğer 85 kilometrelik me
ıaf eıl için lazım gelen planlar ih
zar edilmiı olup bu hat için 223 
milyon dinar ıarfolunacaktır. Bu 
hat Köprülü lstaılyonunda Oık6p· 
Selanlk hattından ayrılmakta ol
up Babuna civarında 2, 700 met
relik bir tünelin açılmasını mec

buri kılmaktadır. 

35 senelik tecrikbedide bir 
sigortacı olduğunuzunın anlatmak 
istiyorsunuz? öyle laa biz •ize 
cevabını verelim: Bundan 85 ıene 
evvel nasıl kut meraklısı olduiu
ııuzu, doktor Eımeryanın yanında 
he ııf atla çalııtığınızı, ıonra Gla
•anının yanına nasıl girdiğinizi, 
Oblenln yanında ne sebebe bina
en çıkarıldığınızı, sonra Franıada 
elu tehrine ne için gittiğinizi, 
bilenler elyevm berhayat olduk
lah atbı bahıettlğinlz müzakeratta 
bulunanlardan bir kaçıda sağdır: 
~rzl u edercenlz lılmlerlnide vere
ul lrlz. 

l 924-1926 rek•betlnden bah
•etmeylpte misal olarak 85 ıene 
evvelki rekabeti ~lkr~tmenlzin 
•ebebı nedir J 

rülmeden geçen bu hareketleri 
Taymiıa verdiği cevaptan anla
tılacağı üzere kendisini, kanunun 
dairei tümulündeıi hariç zannetti
ğini aöıtermektedtr. Vaziyeti 
mümtazesl itibariyle diğer sigorta 
ıtrketlerine nümune olmaıı la
zımgelen Mlllı Reaasüranıın, Pioı 
tarafından hilafı kanun harekette 
bulundurulması, bu adama alt 
ıalahlyetlerin hhdidinl icap etti
ren ıebeplerden biridir· 

Dün Türk - Yunan mahkemeıl 
5 muhtelif davayı rüyet etmiıUr. 
Bu meyanda Avukat Dfllt! madam 
Herakillyo Hari, JorJ kriıtlneı, 
konatantln tarafından huknmet 
aleyhine açılan tazminat ldava· 
)arına bakılmıt ve davalar talik 

nıanda bizim bankaların 
ayni za 

hl buna 1ıddetle •tiraz ede-

~=klerl kabul edilebilir. 
Banka hükO.metlere avans 

para -vermiyebilir. 
Merkez bankaları alelusul bu 

ltl yaparlar, Bu bankaların ba
zıları bu i~I yapmak için teatı 

Karaa.fjaç 1nezbahasında 
Emanetin KaraaAaç mezba

hasında 928 ıeneıtnde 759678 ve 
929 ıeneıinde 634624 hayvan 

keıtlmitlir. 

Bu yek6na hariçten gelen ku· 
zular dahil delildir• 

(Devamı var) olunmuı tur. 

' . 
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" Baıka bir gaile:de buna ila
ve oldu. Türk hükumeti namına 
İngiltere tezgahlarında iki harp 
gemisi inıa ediliyordu. Bu gemi
lerin hemen de bilfiil denize çık
mağa hazır bulunmaları yaklaı

mııtı. İngiltere donanmaııı kuvve
tine ilave etmek için bahriye ne
zareti bu iki gemiyi müsadere 
etti. Bahriye nezaretinin bu ha
reketi tamamile meııru ve kanu
ni idi. 

ı~·cnebi nwınlekctler ıuı

ıuwa ln!Jiliz llJZ!Jlİhll11·uula 
iuşa edilen tekmil harp ue
uıileri /e11kalride ve miisıa
<·cl ahval :uhıu·tuula kul
lanmak iriu iurıilterc hiikı(-
11wti11i11 hu f!Cnıileri alınası 
/ut/d;wa tabi ve ıncsrlflltlJ'.)> 

.ı 

( lnglliz hariciye nazırı Edvar 
Dei'rey · yf rmi beı sene ) 

* lnailtere bu hakkınJ yalnız 
müstakbel dü§manı olacağımız 

bize değll dostu bul..nan ( Şıll ) 
hükumetine de teımil ve bu hü
k<ımetln İngilter de lnta edilmek
te olan iki dretnotunulda aynı bi
zimkiler gibi zaptetti. 

" Şill hükumeti bahriyesi na
mına fnıa edilen ( Almirante La
turre)Dretnotu 1913 ikinci Teırt-

• nin de (Elavik)de denize indirildi. 
Maamafi harbin baılaması üzerine 
İngiltere bahriye nezareti tarafın
dan alındı ve 1915 te İngiliz harp 
gemisi ( Kanada ) namile İngiliz 
donanmasına ilhak edildi. Harpte 
hizmet gördü, Jütlant muharebe
sine ittitak etti 1920 Nisanında 
tekrar Şlli hükumeti tarafından 

Polis ikinci şube miidiiril ı 
Polis ikinci Şube müdürü Şük

rü bey rahahızlığına mebni 
üç gündenberi vazifesine gele· 
memektedir. 

f'atına llanunm 11unıtos11 
Eminönünde Fatma hanımın 

mantosunun cebinden parasını 

Bilal isminde bir çocuk çalmıı 

ise de yakalanmı§tır. 

Atl'Ş fıknuş .ı.;iju ndiş 

Mercanda Ali pafa hanında 
ayakkabı kalıpçısı Süreyyanın 

imalathanesinden alet çıkmıı fa· 

kat söndürülmüıtür. 

Kad1n yibiinden kav.rıa 
Evvelki gece Beyoğlunda Yalı 

ıazinoıunda müıterilerden Süley
man ile ıef garson Mehmet ef. 
araıında bir kadın meselesinden 
kavka çıkmıı, Mehmet efendi 
kavga arasında bıçakla ıüleyma
nın ıağ bacağından vurup kaç
mııtır. 

J)enize <liişmiiş kw·tardnnş 
Seyrisefalnln Pendik vapu

rundan Gülhane hastanesinde 
müstahdem Hakkı denize düımüı 
fakat poliı Ali Riza efendi tara
fındanlkurtarılnubr. 

J/runal /Jrıllalm battalltüt 
Vezir hanında hamal Battal 

çarıı kapısından geçerken 1758 

numaralı otomobil çarpmıt ya
ralanmasına sebep olmuıtur. 

satın alındı. Keza Şili hükiimeti 
namına inıa edilmekte olup bu 
geminin eti olan (Almirante Coh
rane ) dretnotu 191 ~ te İngiliz 
bahriye nezareti tarafından alındı. 

Bilahare tayyare gemisine 
çevrildi ve elyevm (Egal) namile 
İngilterenin Akdeniz donanma
sında vazife görmektedir. 

( Deyli telegraf gazetesi - 1929 
Haziran - 20 ) 

Türkiyeyi Almanyadım batka 
devlete ve bilha1Ba İngfltereye 
yaklaıtırmamalc maksndile her 
fırsattan " dost kisvesi altında ,, 
hilekarca istifade eden Almanların 
nufuzu altında bulunan Osmanlı 
hükumeti İngilterenin mukavele 
ile müktesep bu hakkını İngiltere~ 
nin Türkiyeye ihanet ve düıman
lığı ıekline soktular. En garip 
cihet o güne kadar bu hakikatin 
tfıa edilmlyerek Türk efkarının 

tenvir edilmemesidf r. 

Şunu da söylemeliyiz ki Osman
lı hükümeti ( Sultan Osmanın ) 
iki kıç topu eksik oldu~u halde 
bu gemiyi teslim almakta ısrar 

etti. Neden ? Bu ısrar neden ileri 
geliyor ve geminin kudreti har
biyesinin onda fkfsinin feda edil
mesine saik ve amil olan fevkal
ade zaruret ne idi ? Osmanlı im-
peratorluğu hücum edileceği kor
kusu içinde mi idi ? 

İtte gemiler meıeleılnln iç 
yüzü, Osmanlı lmperatorluAunu 
ıdare eden zümrenin " iç halka
sının ,, - tekzip ve yeminlerine 

rağmen - umumi harbin )>atlıya
cağına inandıkları ve böyle bir 
badireye de girmeğe karar vermf f 
olduklarım ıspat eder. 

( Devamı var ) 

/Junada araba çarpJJu~ 
Kuıdilinde Çeıme sokağında 

oturan sabık maliye memurların
dan Şemsettin Ef.in oğlu Muam
mer namındaki çocuğa arabacı 
Retidin arabası çarpmı§ yaralan
masına sebep olmuıtur. 

Ortflda sebep yokken 
Taksimde Zeki beyin apar

tımanında oturan Nizamettin 

B. ortada sebep yokken Musta
fayı dövmüıtür. 

Şof'ii» . t şod11n lı ii 11eri 
Şoför Aıodun 1567 numaralı 

otomobili Çarııkapıda Mahmut 

isminde birine çarpmıı yaralan
masına sebep olmuıtur. 

························································ 
Güreş, flok.'\, (;iillc, Jledcni 

1'erbı/ıe JJwı·akltlanna 

Haliç idman kulübünden : 
latanbulda alafranga güreı, 

boka, atletik jimnastik ve gülle 
kaldırma öğrenmek i6tiyen he· 

veıkiirlarla vücutlarını takviye 
etmek isttyen nahif bünyeliler1n 
ve yaradilı§ları itibarıle kavi ve 
gürbüz vücutlu olup ileride bir 
ıampiyon olmak ihtimali olan 

gençlerin kulübümüide talim ve 
terbivelerine mahsus maccant 
kuralar açılmııtır; Arzu edenler 
Pazar, Sah, Perıenbe günleri 5 
ten ıonra Fatihte Haliç idman 
kulübüne müracaat edebilirler. 

Refik paıa zade Ali Vefik 
beyi, Kalyoncu kolluğunda, cerh 
ve katletmekle maznun, Kalyon
cu Kolluğu mevkii muavini Ah
met efendinin muhakemesi, dün 
Ağırcezada intaç edilmiıtir. 

17 aydan heri devam eden 
bu tayanı ehemmiyet davanın 
son celsesinde, samiin, salonu hı
ncahınç doldurmu~tu. 

Celse, saat bir buçukta küıat 
edildi. Müddei vekilleri Elcrem 
v~ Sadi Rıza ,B. ler vaziyeti izah 
ile, komiser muavini Ahmet efe
ndinin tecziyesini istediler. 

Makamı iddia da iddianame
'ini serdetti. Müddeiumumilik, 
iddianamesinde, maznunun, nef
sini müdafaa maksadile, vaki 
harekette bulunduğnu kabul 
ediyor, fakat bu müdafaayı 

nefsin, hududunu aıtı~ından dolayı 
maznunun nıücrimiyetini istiyor
du. 

Maznun vekillerinden Esat B. 
söz alarak, vaziyeti izah ve ka
nuni bazı te§rihatta bulundllktan 
sonra, sözü arkadavı Sadettin 
Ferit beye bıraktı. Sadettin 
Ferit B. de kanuni teşrihatta 
bulundaktan sonra, müddei vekil
lerinin bütün mesrudatma birer 
birer cevap verdi _ve hepsini 
reddü cerhettl. 

Maznunun vekillerinden Ziya 
B. söz alarak, müekkllinln müc
rim olmadığını ve beraeti icap 
etliğini söyledi. Dördüncü vekil 
Nazmi Nuri B.de, söz alarak vaz
iyeti teırih ve izah etti. Teıriha
tı kanuniyede bulunduktan sonra, 
beraet temennisile sözlerine ni

hayet vr rdi. Müdafaa safhası 

bitmiıti. Hey'eti hakime, kararı 
hazırlamak üzre, müzakereden 
sonra, karar okundu. 

Ali Vefik B.i öldürmekle 
maznun , komiser muavini 
Ahmet efendinin vaki harekeli, 
sırf mudafaayı nefa gayesine 
matuf olduğu; müddeiiumumilik 
her ne kadar maznunun, haddi 
tecavuz ile, fazla silah endaht 
ettiğinden mücriıniyetini talep 
etmtı ise.de iri yarı bir gencin 
elinde bıçakla üzerine savlet 
ettiği esnada Ahmet efendinin 

' y 

ıuuruna hakim olamıyacagı ve 
birıey düıünemiyeceği cihetle, 
kanunu cezanın 49 uncu maddesi
nin 2 nci bendi mucibince, berae

Une karar verildi. 

-~--~--,---~ 

Vilayet meclisi 
~>~<·-

f ,w /w ffl'UIJU toplandl 
Vilayet meclisi fırka grubu 

dün halk fırkasında bir içtima 
akdetmiştir. Bunda yeni belediye 

kanunu ile vilayetle emanetin 
tevhidi hakkındaki layiha tatbika 
baılandıktan sonra ıehrimizin 
emanet hn<ludu dahilinde yapıla
cak yeni ve mühim teıkflat ile 
tevhit olunacak emanet ve vilayet 

divanı hakkında görütülmüıtür. 
Aynı mesele yarın da cemiyeti 
belediyeniu fırka grubunda tetkik 

olunacaktır. 

t'••••~&•••••••&m•m••••••••r'\ 

~ mit Vıidızı 5 
• d un bir 11 
: Her çucuk yur un : 
: ümit yıldızıdır. Fakır ve kim- : 
: sesiz çoçukları düıünen Hima- : 
5 yel Etfale 2 l nisan Çocuk H&f- : 
: tasında yardım, bu ümit yıl- $ 
! dızlarını sönmekten meneder. : 
'••••••••••••••m••••••••••••••• 
1 

Mem'lehet haberleri 
Köylülere 

- ) t,.,,.., <-

Top ı ·ak lrmzi <!dili!Jot' 
Dikili kazası duhilinde bulu

nan emvali metruke ve milliyeye 
iit 18 patıa ve 55000 döniim a
razi yerli ahaliye tevzi edilecek
tir. Bu çiftliklerin ve arazinin 
mahalince bir liıteıl tanzim edil
miı ve vilayete gönderilmittir. 
Listeye göre Kıranta çiftliği 8000 
dönülük bir arazi olarak kabul 
edilmiıtir. Bunlardan 4000 dönü
mü muhacirlere tevyl edilmlı ol
duğundan mütebaki 4000 dönüm 
de yeril ahaliye tevzi edilecektir. 

Bergamada Peıtemalcılar ~tft
liği 13400 dönüm olarak kabul 
edilmfıtır. Bu arazi Reıadiyeden 
mada o civardaki be§ köyde bu
lunan ve araziye muhtaç 276 
aileye verilecektir. Geçen gün 
de yazdeğımız vechile tevziat ıu 
suretle kabul edilmiıtırr 

iki nüfuslu ailenin beher nü
fusuna otuz beıer dönüm arazi 
verilecek ve ikiden fazlaolan a
ile efradı için de nüfus batına 
7 dünüm arazi hesap edilecektir. 
Araziye muhtaç aileler arasında 
12~ nüfuslu olanları da vardır. 
Bunlara yalnız rn t dönüm ara
zi verilecektir. Araziye muhtaç 
2 i 6 ailenin elindeki arazi timdl
ki halde 4000 dünilmdür. Tevzt
attan sonra arazi 18000 dünüme 
çıkacaktır. Metruk mallar idare
si diğer 18 parça çiftlik ve erazi
nin tevzii içln esas itibarile ma
liye vekaletinden müsaade almıı
tır. 

İ~miı·de bil· intihal' 
İzmir Keçecilerde Lale sine

ması ittisalindeki tatlıcı dükkA
nında çok feci bir intihar~ hadi
sesi olmuıtur. 

Müntehir Manastırın Ohri mu
hacirlerinden Fadıl oğlu kırk iki 
ynılarında Zeynelabidindir. Mu· 
maileyh dühltanın sahibidir ve 
tatlıcılıkla ı,tigal etmektedir. As
ri sinema karıısındaki çıkmazda 
38 numaralı hanede mukimdir. 
Bundan be§ altı gün evvel zevce· 
si vefat etmit ve Zeynelabidin 
zaten bir biraderden batka kim
seye malik bulunmadığı için bu 
ölüm hadisesinden çok müteessir 
olmuştur. 

Nihayet dün akıam teessürü
nün en fazla bulunduğu bir za· 
manda intihara karar vermiıtir. 

• * 
6 Amele 

Feci bir kaza geçirdiler 
İzmir Ga2i huluarında tüccar 

Salmon Celardin efendinin yapıl-
makta~ olan binasındaki dıvarcı
lardan altı amele 7 metre yük
seklığinde bir mahalden düı erek 

hafif ve a~ır surette yaralanmıılar 
ve memleket hastanesine nakl
edilmiılerdir. 

Bankalar konsorsiyoınu 
Dün kambiyo borsasında ba

nkalar .konıorsiyomu son defa 
olarak bir içtima daha yapmıı
lardır. hu içtimada konsQniyo
mun nizamnamesi tasdik edil
mittir. 

İçtimadan sonra Nurullah Eı
at B. Ankaraya gitrniıttr. Muma
ileyh son kambiyo vaziyeti hak· 
kında Maliye vekaletine izahat 
verecektir. 

Zer'iyat 
->;.o..ı;<--

J.J/ulttelif' .'!erlerde ne katla ~ 
-- İki haftadır·muhtelif kaza de 
mıntakalardaki zer'iyat mtktarr 
nı dönüm ltibarile gösteren cet· 
veli eri ıunlardır. 

Nazilli 
Dönüm 

40000 
7500 
2700 

4000 

Bandırma 

! Dönürıı 
59750 

Cins 
Arpa 
Buğday 

Çavdar 
Kaplıca 
Yulaf :.ı 

Bakla 
Keten 

62500 
1865 

34870 
49800 
19050 

8640 

Mısırdarısı daha ekilmedi 
200 Kumdarı 

2000 Burçak 
50 Nohut 

1500 Haıhaı 
300 Kendir 
150 Patatiı 
500 Soian 

Kedtz Cins Könan 
Dönüm Dönüm 
135000 Buğday 20242 
95000 Arpa 

1500 Yulaf 
3000 Burçak 

Kaplıca 

Çavdar 
Bakla 

12000 Afyon 
30000 Susam 
15000 Mısır 

7000 Nohut 
8000 Fasulya 
6000 Patates 
8000 Mercemek 
5000 Sebzeler 

Yalvaç Sarayköy 
Dö. Dö. Cinsi 
30000 15000 Arpa 

90000 8000 Buğday 
12000 Çavdar 

50 Afyon 
1500 Mısır 
500 Kumdara 
200 Bakla 
250 Burçak 

H>GO Susam 

8878 
10044 

250 
5375 
2sı 
608 

338 

lspart• 
Dö. 
6060 

58433 
i 13443 

7385 

132000 28300 Yekun 82321 

Sarayköy kıılık zer'iyatı ge
çan seneye nisbetle buğday 'le 

arpada yüzde 2 00 fazla diğet 

mevadda ise bir misli dönüOI 
fazladır. ________ , _____ _,.. 

Yunauf,i;frnı - >,.uooslaı ytı 

şimoıuli/'erlw·i 
Yugoslavya'nın Atına aefırl 

Hariciye nazırını ziyaret edere1' 

Yugoıla vya hükümeti namın• 

bir nota vermittlr. Bu nota Yır 

goıla vya ile Yunanlıtan f iınell" 

difer ve yolcunakliyatı tarife

lerine nıütedairdir. 

Notada müıterek tarif a "'il" 
cuda ietirtlmeıi için mukaddeıll• 

cereyan ederken inkitaa ujraıll11 

olan' müzakerata tekrar tptıcl•' 
lr olunması arzusu izhar olun1118 

tadır; Alınan malumata naı:ar•" 
Yunanistan hükumeti murık•t: 
müzakerata devam hakkıııd•k 
bu talebi kabul etmiıtlr bu 

Yugoslavya hükumetinin 
tbır 

talebini alkıılıyan yunan ına b 

atı iki memleket arasındaki m u -
f hu

leltfünfih mesailin teıvf yeı 
-kCı etinin susunda Belgrat hu D1 

xıni ıhr hüsnü niyet perverde ettia 

ri sürmektedir. 
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A~ABİ, F ~RSİ, ~CNEBİ ESERLERİN TETKİ
KlNE MÜSTENiT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA , 

~- 47-~·~---~--~~~~ 
Hazreti Muha- 1 

mmet, elli altıya-
~ında idi. Üatüste 
ık.i demir zırh gi
Yınmiş , başına 

lemir bir « tu -
ga>>koymuş, omu-

zuna bir kalkan, 
beline bir k·ılınc as-, 
mıştı. 
b Peygamberin böyle m<laellah 
h lr halde evinden çıkttfını ıören 
aktkt müılümanlar, çok müte

eııtr oldular ve Medfneden harice 
çıkılnıamaaı tçln rica etlllerıe de 
Hazr~u Muhammet; 

<<-Siz, beni din
lemediniz; madem 
ki böyle karar ve
rildi, kararı değiş
tirmek imkô.nıyok-
tur dediler. 

Müılümanlaran ıayıları, iki 
J'lizü zırhlı olmak üzre, binden 
•ıa•ı idi. 

Mekkeltler, Z6lhalife mev-
IEUne gel k d -ere , ora a, uç gün 0 _ 

lurmaja karar verdiler. 

M Hazreti Muhammet, Eniı ve 
unfı namında iki klılyl vaz'i-

J'eU a l k , ıu nama için, düıman ordu-
na g5nderdi. 

d Düımanın vaz'iyeti, lalam or-
ukıunda anlatıldıktan ıonra bir 

Ço lllü ' la O nafıklar ordudan ayrıldı-
ld; · beyt lbni Sehil de bu arada 

1 
· Ordudan ayrılanların adedi, 

ç YGze balıt oluyordu. 
Ordun d illa ._... un örtte birsinin ayrıl-
••, uıuıl• Lır l umanlar üzerinde fena 

eıır b k b 'ltıarük bı ıra a llirdl. Fakat, 
lllh b .. I r azını metanetle müıe

.. unan M· 1 da ald uı ümanlar, buna-
ırrnıyar k 1 d rekete k a , l eri oğru ha-

arar verdiler.~ 

üçe taksim ederek, birsi Evı, 
tklnciıl Hazreç. üçüncüsü de mu
hacirlerin olmak üzre üç bayrak 
tanzim etli. Muhacirlerin bayrağı 
Ali ibnl ebi Talibe verllmiıti. 
Böylece, islim ordusu " Uhut " 
dağına yelltll 

Ordu yüzü Me-
dineye, arkası U
hut dağına olmak 
üzre vaz' iyet aldı. 
Düşman ordusu, 
büyük bir velvele 
ile karşıda mevki 
tuttu. (Devamı var) 

"············~·············~ ! TİYATRO VE SİNEMA : • 
·····················••!"~~··· 

IJARIİLIJEIJA Yİ 
TEPEBAŞI TlY ATROSUNDA 

Bugün matine ıaat 15,30 da 
Aktam saat 21,30 da 

Evdeki Pazar ... 
Komedi 4 perde 

Nakledenler: , 
Bedia ~luvahhit, Vasfil~iza 

.. * 
Uskiidar Hale Sinen1ada 

Bu akıam 

44 numaralı 
Tahtelbahir 

Bu fevkalade filimi her halde 

görmeğe koıunuz. 

>#-
Kadıköy 

8UllEr>'.1 
Sinenıası 

Bugün 

Gülen Adam 
Mümessilleri : 
Meri Filibin ve Konrad Veid 

lıavelen: 

...., Hazreu M h --- u ammel, orduyu 

/Jiri11<:i 1\'apol.'JOll 
6 K111m 

Tefrika nunıarası: 41 
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Anlaşma 
-·>lizo-\<·-

Tü rkiye - Yunanistain 

Bir ref ikımızda çıkan yeni bir yazı 
yüzünden yeni bir münakaşa açıldı 

arasında 

Belg.ıat'ta çıkan "V reme' deden:,, 
Henüz bundan bir ıene evel 

huıul bulmaıına intizar etmek 
bile gayri kabil olan hadiıe be 
günlerde husule geldi. Türkiye 
ile Yunanistan arasında anlaıma 
hc. ııl oldu. 

Harbı takip eden ıon on ıene 
zarfında, Gazi muıtaf a Kemal 
paıanın idaareıi altmda bulunan 
Türkiye, beynelmilel manzume 
içinde sözünü ltitirebilmek için 
tiddetli bir faaliyet ve kuvvetli 
bir arzu ile hareket ett . 16 
Aiuıtoı 1919 tarihli " Sevr " 
muahedeıile büyük devletler 
raaında taksim edtlen Türkikye-
kl bu takılın nihayetinde Anadolu 
akıam Yunanı.tana verilmit ldl 
Avrupadan ihraç olunmuı ve 
Anadolunun ucra köıelerlnde ıe
ftlane bir surette ıürünmeğe 
111ahkum edilmiı idi. Türkiye'nln 
haliıkirı Muıtafa Kemal Paıanın 
faaliyeti sayesinde" Sever" mu
ahedeıl kökünden iptal olundu 
1922 ıeneıinde Yunan kıtaatı 
Anadolu' dan tardedildi ve altıncı 
Mehmet tahtan indirilerek Cüm
huriyet ilan olundu. 24 temmuz 
1922 tarihinde aktolunan Lozan 
muahedeıile devletler ile Türkiye 
arasında ıulh aktolundu ve lstan-
bul Türklye'nln bir kısmı ve bütün 
Anadolu tlbhicezireıl Türkl'ye 
terkedildi. Bunun üzerlne,fngilte
renin yardımı ile Anadoluda eıkt 
Bizanı imparatorluğunu · ihya 
edecetlni zanneden M. Venlzeloı 
bu gayri kabili husul olan plAnden 
ferağat ederek, maruz kald1ğı 
muvaffakiyetalzlik ilcaatile mem
leketini terkederek encebi diya
rına gitti. 

Şimdi de Türkiye ile anlat
manın mucip olacağı f evaidi 
takdir ederek Türkiye ile anlaıta. 
Şimdilik lstanbulda mahcuz bulu~ 
nan yunanlı ahalinin emvali hak-
kında mali bir anlatma aktolun
du. Bunu müteakıp ticari ve 
ıehLenderi anlaımaları aktoluna
cağı gibi iki hükiimel, Lozan 
muahedesinin 1931 ıenesiiağuı
tosunda mer'iyeti hitama olan 
bazı ahkamınm tebdili huıuıunda 
itilaf etmiı bulunmaktadırlar. 

T İNtreti balır('JC mektebi için nwktcp gendsine ihtiyaç 
varmt, Bunun İ!~in alrlkadarlar ne diyor'! 

Akıamları intlıar eden bir ııa
zetenin evvelki günkü nüshasının 
(bir talim gemiıi, hiç böyle kap
tan yetiıtrml) ıerlevhlaı altında 
ıntiıar eden bir yazı çıkmııtı. 

Bu yazı alakadarlar araıanda 
bir takım dedikodular tevlit el· 
mittir. Alakadarlar üzerinde fena 
bir teılr uyandırmlıtır. 

Bu münasebetle alakadarlar
dan bir zat dün bir muharrir'
mize ıunları ıöylemlıtlr ? 

aile müreffeh ve mes'ut olduğu 
anda hiç ıüphesizki ticaret filo
muzun tonajf de bir kaç milyonu 
bulacaktı. 

lıte bu mes'ut anın hululunda 
bir talim gemisi değil bir kaç ta
nesini yaptıralım. lıte bu zaman
dır ki aleme gülünç olmayız. Bin
aenaleyh bu çeıit yazıların ciddi bt r 
gazetenin hatta ilk ıahifalarmda 
yer bulunmasına hayret etmemek 
mümkün değildir. Meçhul kalem sahibine demek 

illerim ki ticareti bahri3 e mek-
' ' tebi için mektep gen isine 1 ati-

yen ihtiyaç olmamakla beraber 
mektebin lüzumu devamına bile 
kail olanlardan değilm. Bu mek
tepten çıkan senede vasati beı 
kadar talebe evvel em'rde tüccar 
ıefainlnde ikf ıene mühtzim ola
rak hizmet «\der. Oıh n sonra 
imtihana girerek üçrncü kaptan 
olur. 

Çok arzu olmuıkl meml l- ~Un 
mala ve iktisadi hayatlle aln adar 

olanlar;_bu dürlü neırlyat erbabının 
nazur m t 1'~sından geçlrllmiı 

1 buluntun, 1umdurki herkeı 

Dört ıenede l u gurctle 
kez gezdikten ıonra i 1 ncf kap
tanlık Jçin diğer bir imtihan 
geçirir muvaffak olursa ikinci 
kaptan olur ve bir dört ıene 
daha bu vazife ile denizde gezer 
ıuvarllik imtihanmr dahil ol
mağa hak kazanır. Bu imtihan-
da da muvaffak olursa eıfarı 
karibe ıuvarlıi olur. Bu veçhlle 
herhangi bf r ya km ıefere çahıan 
gemi kendisine teslim olunur. 

Demekkl Mektepden ıehadetna
me alıp çıkan talebenin bir ge
miye kumanda edebflmeıl için 
on seneden fazla denizde gez
meıi lazımdır. 

Mektepten çıkar çıkmaz ken
disine gemi teslim edilmez, bu 
kat'iyen yalandır. 

Bununla beraber vaziyeti 
maliyemiz ve ıerveti millimiz, 
böyle bir geminin milbayaaımı 
daha mühim olan ıenevl masari-
fini temin edecek bir halde ol
madığı malum değilmfdfr. Kimi 
aldatıyoruz birbJrJmfzl ml? farzı 
mahal olarak bir talim ıemlıf al-
mafa kalkııalıa evvelu laakel 250 
bin Ura verip ve alala tedrillyesi 
içinde 5000 lira ve senevi 

(120000) lira devir çarh, maaı ve 
masarifi muhtelife için ehemmi
yetli bir yekune baliğ olacak bir 
paraya lüzum görünür. 

her ıeydr- m ıtehaasıı olmaz mem
leketin menfaatine zıt olacak 
makıadı mahsus takip edenler 
iıte bu ıuretle sayıklar ve saçma
lar. ıon ıöz olarrk tunu ıöyleye
billrlmkt: hüsnü niyetle meıbu 
havalara alelhusus ıu zamanlarda 
çok ihtiyacımız • vardır. 

Tahsil görmüş 
- ·>~-.,<-

Genrlel'iU na::aı·ı dikkatine 
Orta veya daha yüksek tah

ıil gördüklerinden dolayı ihtiyat 
zabiti olmaları lazımgelen genç
lerden tahsil derecelerini gizle
yenlere hizmeti mükelleflyelerlni 
yapıp yapmadıklarını ve ber
mucibi kanun ihtiyat zabiti olup 
olmadıklarını tetkik etmeden bu 
giblleri resmi veya hususi hızmet
lere kabul edenler hakkında, 
1076 numaralı ihtiyat zabitleri 
ve ihtiyat askeri memurları ka
nununa zeylolarak kabul edil-
mit olan mevaddı kanuniye aıa
da yazılıdır, 

ikinci müzeyyel madde -
üçüncü maddede yazılı derece tah 
ıili olanlardan 9 Kanunuevvel 
19 2 7 tarihinden ıonra asker edil
mlı ve fak at aıkerliklerini üçün 
cü maddeye göre yapmamıı 
olanlar bu kanun mer'fyete 
girdiği tarihten itibaren bir ıene 
içinde müracaat ettikleri takdirde 

Bunlardan ıonra dahi dost
luk ve hakem muahedesi aktine 

Bu ne ıuretle temin edilecek 
ıoraamı ıize hafif bütçmlze yuk
letmek ıuretlle mi? bütçmlz bu
na mütehammil midir? 

altı ay tahıil için ihtiyat zabit 
mektebine sevkolunurla r. 

Bunların tahsilde muvaffak 
olanları ihtiyat zabit vekilliğfle 
olmayanları da ihtiyat Çavuılu
ğu ile terhis edilirler. Bu mühlet 
bittikten ıonra meydana çıkanla
ra tahsillerini gizleyerek fili hiz-

ve bahri teılihatm tadili hakkın
daki iUlif ın aktine teve11ül olu
nacaktır. Görünüıe nazaran Yu
nanistan Baıvcklli M. V enizeloı 
Türkiye hükumetinin davetine 
icabet ederek Ankaraya gidecek 
ve dostluk ve hakem misakını 
imza edecektirr 

dedi, ıordü. Kara Kernal anun 
bu süall ve fedakirlak teklifi 
üzerine mahcup olmuı muydu? 
Lala Halli hakkındaki ıüphelerl 
azalmıt mıdı ? 

Bir makıadı mahıuı ile yazıl
dığı anlaıılan bu yazıda hiç bir 
hüınü niyet ve vatanperverlik 

görmlyorum. 
Vaziyeti iktiıadiyemiz lnklıaf 

ettifl, serveti milliyemlz haddı 

l A akını bulduğu halk lam mana-ay = 

Dedi. Yan yana ilerlemeğe 
baıladılar. Biraz daha gittikten 

ıonra, Halil efendinin tekrarla
ınaaına, sormasına hacet kalma

dan kemal bey dedi: 
Azizim, biz zarcının evine 

gideceğiz. 
Kemal beyin zarcı dediği 

metlerini bu kanuna göre yapma• 
mıt olapfar ele geçirildiklerinde 
yeniden üçüncü madde hükmü· 
ne tabi tutulurlar, 

Uçücü müzeyyel madde-Ü ... 
üncü maddede göıterilen tahsil ~e
receıinde olanlardn 9 Kanueevvel 
1927 tarihinden sonra asker edi-
lenler mezkür madde 'b· 
askerliklerini yapt ki mucı .dnce 

ı arına aır 

a.ıkerlih ıubelerinden vesika ge
tırmedikçe Devlet d . 1 · ı 

A aıre erı e res-
mi ı ve huıuıi müeıeseler ve tirke-
t ere memu f ·1 

Kara Kemal yavaıca: 1 mefl d b 
- Halil dikkat et ! Diye fıı- mi de. aba yigitllğine yedlre-

1 d yor u. madam ki bi i b' 

Bu ciheti. intihar etmezden 
evel kendisile temaz edenlere 
açmadığı için bilinemiyor! yalnız 
bundan ıonra Halil efendiye kar
tı eskisi gibi emniyet göıtereıfı 

için ıüphelerinln zail olduAna 
hükmolunabilir. 

(zarcı Refik) efendi idi. Hatt .. ' 
Bayramda Hafız İsmail ile Sade 
Halilln evine gelmtı,orada Kemal 

beyle görüımüılerdl. 

B l r sı atı e alınmazlar. 
un ardan Devlet daireleril r" ıımi 

müessese ve tirketlerde bul ınarak 
& ı. O. ıokak batından gelen defa kendini . r ıe ır }' 1 na ııraıtarm t A 
0 cunun gelip geçmeılnl bekle· tık ıonuna kadn " " ıı ır r-

dller k r Yurumek git-
• me mecburiyeUndedi B' 
Ş 1 

r. unca 
I ayet takıp ediliyorlarsa, ge- iyi iğini gördüğü eıki bir arka-
.~n adamı önlerine dütürecekler, daı için ıon bir fed k 1 k &a d 

1 
k a ar ı yap-

n 1 eri arkada kalarak vaziye- ma lan çeklnrnlyecekti. 
ti kurt h 
d 

ara lleceklerdf. Yani bir- Lala Halli bu f kild k 
en bir ı 1 ' e e arar-

,. ff e z erini kaybetmeie mu- lar verirken Kemal Be d k 
a ak olabileceklerdi. da tından tüphe edlyor~u. e ar a-

li 1~•ra Kemalden ziyade hala Lala Halil efendinin kula-
'- ali ürkmütUi. Yok yere batı 
De aya gld ~ iına ı 
a ecesini diltünüyordu - Herif yaklaııyor. Mazarat-

llla, efendiyi yüz ilıtü terket- lı biri lıe üıtüne atılayım mi? 

I ~ 

Hülaıa: kara Kemal beyin ve, 
lala Hlil eJendinin de ıüpheleri 
boıa çıkmııli. Çünkü, uzaktan 
gelen yolcu, üç ev ilerisine.kadar 
aelmff, Lir büyük binanın önünde 
durmuı, zili çalıp: 

-Aç kız benim! diye ıeılene
rek içeriye girmiıti. Şu halde 
bu adamın bir sivil memur filan 
olmadıiı anlatılıyordu. 

Kara Kemal: 
- Hele değilmiı! yOrilyelım! 
Halil .. 

Kemal beyin, ıimdi ı.arcının 
evine gitmek istediğini söylemeı;i 
Halil efendinin de Ha ana gitmiı 

olacaktı: 
- Münasip. Diye mırıldandı. 

yollarına devam ettiler. 

Bir çok ıokaklar dolaıtudan 
ıonra Refikin evi önüne geldile r. 
Kara Kemal kapı önünde eenit 
bir nefes almııtı . Artık kendisini 
kurtulmuı sayJyordu,: 

{Devamı var) 

L bir sene içinde askerlik ıubeleri-
ne ... mürara<At ederek vesika a\
m nga \ P ' • öfı istihdam eden
i , l 

h
er ne ~ e i~aları aramağa mec-
urdurlaı . 

Dördilncü müzeyyel madde 
Üçüncü müzeyycl madde hük
müne muhalif olarak memur is
tihdam edenler hakkında Türk 
ceza kanununun iki yüz otuzdo
kuzuncu maddesi hükmü gözeti
lerek ve iki yüz otuzuncu mad
desine göre cezalandırılmak üz.e
re kanuni takibat yapılır. 
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kör fabrikası ~~·-"".: 
5~ İNŞA T MÜNA A~ASI .• 
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ir İSJJİrto vei.~ı>il·tolu i<·kileı· İ11hi.~an umum ıuiidii,.f iiıiiiude;/·! •"' .. ,, ~ . 
• ~ ! • 
.~ .. ' 'ti". 
:~ Şişlide inşa olunacak likör fabrikası münakasaya konulmuı- ~: . :-. .. 
: •. ~ tur. İhale günü 12 Nisan 930 Cumartesidir. Şartnameler ve ıil- ':-: 

·~ '"·· ::ı silei fiat cetveli muhasebece on lira mukabilinde verilecektir. ı: 
•n ~· :~ İzahat almak iıtiyenlerin idare F ıt n Hey' etine müracaat etme- ,:: .. ) .... 
~i?ıi:ilaiıfi'i~miıa'if:İı• leri Han olunur. ;İım1İa·itm··i71fi979"-:m;İicrg 

D~vlet Demir yolları veli
manları umumi idaresinden: 

Milli lktısat le Tasarruf cemiyeti tarafından 20 Nisan '19BO tari
hinde AnkarRda açılacak olan Milli Sanayi nümune sergisinde teı
hir edilmek üzre Ankara hnttile doğrudan doğruya iltisakı olan Dev
let demir yolları istasyonlarından Ankaraya gönderilecek ve sergide 
te§hir ;dildiktcn sonra iade edilecek e§yaya ve sergiye eıya getire
cek mal sahiplerine nakliye ücretlerinden yüzde elli nisbetinde ten

zilat yapılacaktır. 
İşbu tenziliı.t müddeti 15 Mart 1930 tarihinden 24 Mayıs 1930 

tarihine kadar mer'i olacak~ır. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

Kalorifer an kazı satışı 
Tütün İnhisarı Umum n1üdürlüğünden 

Cibali Fabrikasında mevcut tahminen 3 ton sıkletinde Kalorifer 

ankazı pazarlıkla sattlacaktır. T aliplerln her gün mezkur malzeme
yi C .ballde görmeleri ve 26 - 3 - g 30 Çar,amba günü saat ı o,ao 
da y~ıde yedi buçuk teminntı muva1{katelerilc Gala.tada mubayaat 

komicyonunda bulunmaları. 

Devlet Demir yolları ve 
Limanları Umumiidaresinden 

idare namına Mersin limanına gelecek eıynnın tahmil ve 
tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 7 Nisan 930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

Devlet Demlryollnrı İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya İ§tirnk edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde ıaat 14,30 kadar münakasa 
komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerinin beı lira mukabilinde 
Ankarada, Maliye ve muhasebe itleri reisliginden, İstanbulda 

, Haydarpafa veznesinden, Konyada, Konya veznesinden tedarik 

edebilirler. (3) 
~~~.:.....:..~~~~ 

Devlet demir yollan 
1\ umu mı İdaresinden: 

Kayseri-Sivas hattının 457 + 000 - 603 + 000 kilometreleri 
arasındaki Karaözü, İhsanlı,Şarkııla, Bedirli ve Söğütlü istasyonlarile 
kilometre 145 deki askeri makasta yapılacak olan mebani ve tesisatı 
ıabite inoaatı sı. Il1. so tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 e 
kadar münakasaya vaz'edilmiıtir. Talip olanların bu baptaki müna
kasa evrakını 50 lira mukabilinde Maliye ve muhasebe dairesinden 
tedarik ederek tekliflerini mezkur tarihte saat on dört buçu~a kadar 

Umumi idare münakasa komisyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

Devlet Demir yollan ve li
manları umumi ·daresinden: 

500 ton yerli çimento kapalı zarfla münak.ısaya konmuıtur. 
Münakasa 14 Nisan 930 Pazarteıli günü saat 14-,30 da Ankarada 

Devlet Demir yolları İdaresinde yapılaçaktır. 
Münakasaya itllrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 14 e kadar komisyon katiplJğlne 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerinl 2 lira mukabilinde Ankara 
~mumi idare maliye ve muhasebe itleri dairesinden İıtanbülda Hay-

arpava veznesinden tedarik edebilirler. (6) 

5,000 Kilo Gaz mübayaa ı: 
Tütün İnhisarı Umum 

üdürlüğünden: 
On bet santigratta 830-840 derecede olmak ve dökme halinde 

'Variller derununda Ciball Levazım anbarına teslim ~arllle 5 000 ki
lo gaz pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin 2G-3_9'30 Çar
ıanba günü· ta at 10,80 da yüzde yedi buçuk temlnntı muvakkate-
lerile Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. (2) 

- ~ - -~ - ._- ·----,~~- ~ ·_..:,_. _ _::_~- -~·- -J> 

YARIN 

İlan 
Ahmet Reisin Suvar ve Hicip 

zade Kasım efendhıin muta:snrrıf 
olduğu Y ağkapanı iskelesine 
mensup 3 6 Numaralı ve yetmif 
ton tııtiabındakl Mavna 22 Kanu
nusani 1930 saat yedi raddelerin
de kudret Romokörünün yede
ğinde olarak Sirkeci iskelesine 
gitmek üzere iken ıirketi Hayri
yenin 48 Numar~lı vapuru me:z:
kür Mavnanın i•kele baı omuz
luğuna bindirerek rahnedar etmlf 
olduğuna dair Mavna ıuvarlst 

tarafından tanzim edtlmiı olan 
rapor evrakı salresile beraber 
mahkemeye tevdi ve ita kılınmıı 
olduğundan, deniz ticaret kanu· 
nunun 1065 inci maddesi muci
bince alakadarların raporu alma
ları ve mahkemede hazır bulun
maları için 26 Mart 930 Çarıam
ba ğünü saat 14 te kararlaıtı

rılmıt olmakla keyfiyet ilim olu-

nur. 

ihın 
Müddeiler Agop Aıot ef. 

Barasten , Zarobi tarafından Bü
yükderede caddede 40,42,42 
mükerrer numaralı bir bap hane
nin bilmüzayede satılarak ıuyuu
nun izalesine dair ınezkCir hanede 
mukim htssedarnndan Mıgırdıç, 

bHayık, Virjin, Arıakobt aleyhle
rine ikame ettikleri dava ü:Gerine 
namlarına gönder ilen celpname
ler :ıahrına mahalli ınezkCirdan 
gittikleri ve elyeym ikametgah
larının meçhul olduğu mübatir 
ve muhtar tarafından ıerh veril
mesine binaen bittalep ilanen 
tebligat icrasına ve devamı mu
hakemenin 13 Nisan 9:30 Pazar 
günü sant on buçuğa tallkınn. ka
rar verllmlt olduğu tebliğ maka

mına kaim olmak üzere ilan olu-

nur. 

lıtanbul Dürdüncü 
murluğundan: 

icra me-

Mukaddema nefsi Kastamunl
de Göyciğiz mahallesinde mukim 
iken elyevrn mahalli ikameti meç

hul Ahnıet efendi oğlu Ahmet 
efendiye: Hüseyin Cemal beyden 
11 kanunsant 930 ıeneıinde istik-

21 Mart 

..... -

Büyük Tayyare Piyangosu 

11 1 1İsan 1930 

~eşideler: Vilayet, Şehrenıaneti, Defterdarlık, 
iş, Ziraat ve Osnıanlı Bankaları nıüral{lpları 

ve halk huzu.rundct yapılır 

Büyt:ik ikramiye 

Kırk b"n L"ra 
raz eylediğiniz kırk liraya muka
bil alacaklı uhteıtne ipotek yap

tığınız Kadıköyünde Oımanaia 
mahallesinde Mi• sokağında ( 2) 
mükerrer numaralı bir arsa bil
müzayede yüz lira bedel ile müı
terlsl uhteıine thalel kat'lyeıi 
icra kılınmııtır. Tarihi ilandan Her keıidede çıkan numaralar tel<rar dolaba konulmaz. 

ltiba~nonbeı günzarhndad~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
daireye müracatla deyninizi tes-

viye veya kanun itirazınızı der- MahlUlat müdürl ··g~ ünden: 
meyan eylemeniz ve aksi takdir
de muamelel tesvJyef ferağiyesl-

. ' nin if aaı hususunun tapuya ıı ar 

edileceği malumunuz olmak ve 
son ihbarname makamına kaim 

olmak üzr~ ilan olunur· 

--=~~~~~~-'='r:: - :::::;::..-.---

1 \'YARIN,, iN 'fAI<''İl\ti 

Senei 
Resmiye 

1930 

l\l,1 rt 
CUMA Senei 

Hicriye 
1348 21 

Alafranga 
s. d. 

G~neı 6,02 
Öyle 12,22 
İkindi 15,48 
Akşam 18,21 
Yatsı 19,50 
İmsak 4,21 

Şevval 

20 

' 

vakıtları 
Alaturka 

s. d. 
Günef 11,40 

Öyle G,01 

ikindi 9,25 

Akıam 12,00 
Yatsı 1,31 

imsak 9,29 

Kasım 

134 , 

Kıymeti muhammenesi : Bedeli müzayedesi : 
Lira. Lira. 

1700 1500 
Üsküdarda Tavaşt Hasan aia mahallesinde lnadiye meydanındıı 

kain mülga Bandırmalı dergahının .selamlık kısmını teıkil eden dört 
odayı müıtemil binanın ankazı ile hekim oğlu Ali paıa camifnin 3 
oda bir büyük sofa vesaireyi müıtemil olan (bahçenin duvarlar• 
dergahın temel taıları ve türbeyi ihata eden duvarlar hariçtir,) 

Ankazının icra kılınan müzayedesinde verilen bedel hadrli ıa· 
yıkında görülmediğinden bir hafta müddetle müzayedesinin teıır 
didine karar verllmiıtlr. Fazlasile talip olanlar kıymeti muhamm•· 
nenin yüzde yedi buçuk ntıbetinde pey akçelerile beraber 26-a-930 
tarih Çarıamba günü ıaat 14 e kadar Çenberli taıta evkaf ınüdil
rlyeti binasında mahlulAt kalemine müracaatları. 

---mri---~ OPERATÖR 

·Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpaıa Hastahanesi Operatörü 

İstı lda) caddesinde l~us sefarethanesi karşısında 
Suriye han No: 8 
TELEFON; Bey: 1615 


