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'Arif Oruç> Beyin mes'uMyeti altındı herıtıın ç•ar 

Bu ne kadar kir!1 

Şehir halkı liman şirketine ne veriyor. 
2 milyon 180 bin lira varidat 336 bin, 

lira memur maaşı 

_ .... ,...-e: - ....... E .... 
fer llrnan iti böyle ğiderse şn-

ınandıralarda bağlı gemi yerine 
düdük! Diyer. martiler göreceğiz. 

Dün liman 1irkeUnln senelik 
içtimaı oldu tlrketln senelik bilan-

Çoıunu okuduk meğer maliye ve

klletının ıırket masraflarını fazla 
hulrnasında yerden göğe kadar 

hakin varmıf bilançodaki hesaba 
IÖre ıtrkeUn varidatı 2 milyon 
180 bin liradır. Gelelim masrafta 
2 nıilyon 51 bin liradır ıenelik 
dehıetll ki.r edllmif gene dehıet' l 
bıaaraf olmuı. 

Bilanço da okunduktan ıonra 
biz de kendi kendimize bir hesap 
Yaptık ıtrkel bir senede tahmil 
tahliye tılerlnden 1 milyon 732 
btn lira kar etmiı yeni mavnalar 
•apurdan rıhtıma naklettikleri 
eıya için bir mllyondan fazla 
Para almıılar. 

zammediyor. Şu halde bu para
yida şehir altalisl veriyor. Gene 
bu hesaba göre bir adam senede 
liman şirketine 21,50lira veriyor. 

Arlık ha yat pahalılığının 
sebeple r ini ararnağa ne lüzum 
var, şehre giren eşya için Li
man şirketine bir milyondan 
fazla para verirsek eşya fiatleri 

\ hiç ucuz olur mu? 

1 

Acaba bu parayla ne oluyor. 
bilançodaki rakkama bakarsak 

bu paranın üç yüz otuz alta bin lira 
memurin maaıma gidiyor. 

Görüliyorki liman masrafları 
fazladır. Şirket idaresi bu ağır 

masraf bütçesinin altından çık
mak için ağır tarifeler tanzime 
mecbur oluyor. Bize kalırsa Li-
man firkeu· kar ıirketi değildir. 

Liman hizmetlerini gören bir ida
re olmalıdır. 

···-··································· ... ·············· 
100 bin dolar 

·>~ 

lliiş ı et l eren pcltol kl'ab 
heraet cimi§ 

Nev York, (A.A) 

Tüccar bu parayı verd'ği za
~ tabii masrafını malın üzerine 

Bir petrol imtiyazı almak için 
dahiliye nazırana 100 bin dolar 
vermtı olmakla maznun meıhur 
petrol kıralı Doheny beraat ka
zanmııtır. 

--Yeni bir moda 

G1'ele Gm·bo 

Bu •ene sinemalarda en çok sevilen artist Crete Tarh d B 
~illan d R E o ur. lr 
ti a odolf Valantino modası vardı. rkekler Rodolf v 1 llıo lbl a an-
etu 1 •aç modaaına tutulmuılardı. Bu moda senelerce de\ram 
dınl~rŞ~nıdt de baıinııza Grete Garbo modası çıknııf .. Bir çok ka-

açlarını Crete Garbonun saçlarına benzetlyormuı •• 

I • 

~uıı.ui ••iliJ ~, , ziraat 
' 

işleri 
Rüşvet işleri 

Ankara 2a"Mart 
( Baı mııharrlrlmlzden ) 

Adliye vekllett bir kaç ay
evvel samlmt bir endiıe ile bir 
irtifa kanunu hazırlamııtı. 

Layihanın Millet meclisinde 
olduğu malumdur. Bu layiha
nın tatbikine baılandıktan 
sonra her kesin ağzında dola
ıa n rüşvet ve irtikap itlerinin 
sıkı ve çok ıiddetli takiplere 
maruz kalacağı anlatılıyor. 

Memlekette ıayıa ve tevatür 
halinde dilden dile dola§an rÜf 
vet ve ' irtikap dedidoduları 

vardır.Bunlu ne dereceye ka-

/ktısadi programda neler var. Meğer 
gene harice p 1 ... a verecekmişiz 

1ar doğrudur? tabii katiyetle keı 
:rllemiyorsa da hükumetin esaslı 
bfr layiha ile harekete gelmek is-
emesi meselenin tümulü olduğu
nu kabul etmek lztlrarını teyit 

etmektedir. Hatta ıtmdlye kadar 
g!' ç kalınması hoınutsuzluklar 
zlyadeleıti~ten sonra alaka 
göaterflmeıl bile geç · kalf nmıı 
hiaalnl verebilecek mahiyette 
idi. Her gün memleketin bir 
köteılnden bir yolsuzluk tikl
yetl itldiliyor. Hergün acı bir 
mesele daha meydana çıktılı 
görülüp duruyordu. Acaba bun· 
ların sebebi ne idi: insanlar 
mı f enalaomıılar ? Y o~aa 
altel darlıgı tısfzlik,paraızlık, ve 

gtltlkce çoaalan ihtlyaclar mı 
valandaılann ahlAkını bozmuı

tu71ıte vakit ve zemanında has
lıgı n bu noktalardan lef hisine 
çalııılmıt olsaydı alınacak teda 
vi tedbirlerinin tlmdiye kadar 
müabet neticelere varacagına 
asla ıüphe edilemezdi. F.ger bu
gün vatandaılardan bir k111m 
ahlakın bozulmuf oldugu bunla
rın dütmüt adamlar oldukları 
söyleniyorsa bunun iç yüzü a
raıtırılmak tcabeder. Şüp
hesiz kimse üç beı kurut için 
namusunu feda etmek iste
mezdi. Bu gibi bedbahtlar ya 
baıkalarının avuçlar dolusu 
israflarma üzenmif olabilirlerdi, 
yahut geçinememek belasile 
irtikaba el uzatmı~ olacaklardı 

Dün bir gazel"' ~ıazıyordu. 

Hükumet zirai iatihsalata e
hemmiyet verecektir· Mallarımız 

dünya nazarlarında ucuz satıl
mak için tetbirler alınacakmıı!.. 

Ala!. .. 
Bütün butıler traktörlerde pet

rol yerine mazot yakmakla hal

ledile cektlr • . 
Elde mevcut traktörler bir 

senede -iOO bin liralık petrol 

- ---
Yunan 
---+~<- ... • 

Parlentantosunda /nikunwtı 
ten kıt 

Atina, 28 (A.A) 
Meb'usan meclisinde M. Za

vitsianos hükiimetln iktııadi siya
setini tenkit yollu beyanatta bu
lunmuıtur. M. Venizelos verdiii 
cevapta Yunanistanın iktısadi va
ziyetini anfak bu siyasetin kurta
racağını ıöylemf ıtlr · 

Yunanlstanın 1930 - 31 büt· 
çesl bazı bedbinler tarafından 
orta'ya çıkarılan ıayıalar hilafına 
olarak 220 milyon raddesinde 
bir varidat fazlası göstermektedir. 

__ ..... ~ ... f4144• ... -

İzmird~ ekinler 
İzmir ve havalisin den alınan 

k malCimata nazaran bu 
mevıu 
muhim bir kıymet ve ehemmiyeti 

1 bu kanun 18.yllıas ı 130 madde 
o an 1 ğ ' 1 

h i l kadardır. tktısat Vel. i ı i ın n mu-Görülüyor ki, 1 l yaç arın mü- Ş 
temadiyen artmasından dogdu· kaddenıa tanzim e<l ip teA ura:• 

Devletçe gönderdif." · ı layıl u-
gu anlaıılan sui iathnalların E ı -ı ı n 

zerinde Şurayı t. ' ı çe mu ı : 
önüne geçmek ~ok" güçleıecek- tadilat ve ıslahat l ~ l ~ıı ~ lır L -
tir. Fakat bu guçluk ne kadar yiha B. M. Meclisin sev"o!una-

çetin olursa ols~n donunla so- , caktır. '"" l 
nuna kadar ınuca ele etmek '- ~,-ş.,. l ..., 
onu muhakkak yenmege çahı- ı reffeh yafiyan < lt- 0 

ut:•· 

H bu g bil r mpv-
mak icabeder. alkin ıikaye- para saçan _ h 
ti en ziyade büyük büyük mev- dandaki refahlarındı "' p .. ~: 

l kfllenlyorcu ııu.,,. 
kilere geçen ve nüfuz sahibi o- leni yor' f ·ordu 

. . il de rejime hır z o :Y ' 
lan bazı sukut etmıılerin per- s e l d · t ılabin n e 

. d N"" u kötülük er e ın. 
vasız hareketlerın endir. u - f d? b nun i .... ındfr-

l kabahatı var ı. u "' 
fuzlu ve kudretli vatandaı ar ara- ki fazilet arkasından o~an 
sında pek çok namuıkar zevat d h"" ·yet'ne a•!, le susa-

b vlc an urı • .. 
bulunduğu malumdur. Kaltl lr b ' 1 k·Iabin içine girerek 

mıı ır n ı 

bir kımun da her İfe karııtıkla- lekelemeğe çahıan saygısız küs· 
rı her müameleye el uzattıkları hl btrer birer temızlen-

1 ta arın ~ 
tevatür edilip duruyor. Bun ar ı- munda iırar e tmek 

? kJ mesi uzu 
kimlerdir? adları nedir. mev b 1 t halini a lmakta 

. bl artık mec ur ye 
memuriyet ve sifatlarl lca Mutlak bir temizlik kati 
b - 1 l la k vaziyet- tır. oy e fey er yapı ca fi e fedakarlıgı bu vok-
te midirler? Bu cihetler biline- bir tas Y l k ti ç k · 

sul D\em e e o memnun 
medigi halde tikayet yine umu· 

~yakıyor. Şayet bu makinalar 
mazot yapacak olursa harlce 

120 bin lira gidecek. Demek 

senede 280 bfn lira klr ediyo
ruz buraya kadar iyi dtııünül-

müı . Fa kat alt tarafını biz anlı

yamadık. Acaba senede 280 bin 
lira kar edeceğiz diye eldeki 

petrol maklnalarını ne yapacaiız 

Gene mi mazot yakan maklnalar 
iÇln harice para vereceliz?!. 

Bir buz parçaaı 
·--)~--

O:zerinile elli kişile birlikte 
açı/, llenfade 

Londra, 28 (A.A.) 
Leningrattan Daily mall'e bil

dirildiğine göre mezkQr ıehlr lf. 
manını kaplıyan buz kitlesinden 
kopup ayrılan bilyük bir buz par
çası, üzerinde bulunan ellt kiti ile 
birlikte açık denize doğru yollan-
mıı iıe de aönderf fen tayyareler 
buz kllleılnln mevkllnl tayine mu
vaffak olduiundan derhal tahllı 
ameliyatına baılanmııtır. 

Atlana<la ym·li nıalısul (im• 
Adanada yerli mahıul fiat

larının en yüksek bulunmau 
icap eden bir zamanda billklı 
her sene görülm~mlf ve ümit 
edilmemJı bir surette memleket 
mahıullerlnfn dütük flatla rla 
satıldığı ve bundan müıtahıll 
zürraın zarar görerek muht k ir 
bazı tüccarların kazandıkları 

' son gelen Adana gazetelerh1de 
okunmuıtur. 

~------• 
ithal edilen eşya 
İstanbul gümrükleri tarafından 

yapılan İstanbul ithalat 11tatb · 
tiklerine ô l 92 8 sr ne-si zaı fın· 
d a İstah · a 166,493 ton muhte
lif etya ithal edilmltllr. Bu itha
la t ev~lkl seneye nazaran 44 ,589 
ton bir fazlalık göstermektedir. 

d Ç k .n. llüd- Halk ve minnetdar birakır. 
mi ir. o ıumu ur. l 
kendi gözleri önünde pek mü- ,qggı:;;ı~a-A~ F ~~ , Karikatürü bizden ~ yazısı ılzden? 

_ Düımeyen bilmez. Düı te g6r l 
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Londrada konf erans1ar 
İhti:.ar halinde 

Deniz teslihatının tahdidi için 
bir karara gelmek üzre aylardan
beri Londra konferansında ceryan 
eden müzakerat nihayet çıkmaz 
btr yola girdi ve son zamanlarda 
konferans hakkında gösterilen 
bazı ümitlerde söndü. Artık Lon
dra konferansı hususunda heman 
umumi bir bedbinlik seslenmek
tedir. 

Zaten biz haftalarca evvel 
konf eranı müzakeratının tarzı 
cer-yanının mürahhaılar tarafın

dan serdolunan mutalaaıındaki 
ihtilafın derinliğini nazarı dikkata 
alarak konferanıın akamete mah
k6m bu~unduğuna ,hükmetmif 
idik. Bu gün fikrimizin isabeti 
tahakkuk etmek üzredir. 

Fransız murahhasları M. 
Tardiö ile M. Br·yanın Pariıe 

avdeti karar. vervif olması 
hiçbir netice basıl olmaksızın 
konferans müzakeratına hitam 
verildiğine delalet eder. vaka 
telegraf haberJ İtalyan murah
hasları tarafından yeni leklifler 
rerdedildiği taktirde Eransız mu
rahhaslarının Londraya avdet ey
leyeceklerini iı'ar ediyorlar iaede 
İtaylyan murahhaslarıoın pek de 
yeni teklifatta bulunması mehuz 
deglldir. Zira İtalya hükumetinin 
bilha11a Bahri ıefftte büyük bir 
kuvveti bulundugu hatta icabın
da Franıaya meyden okumağa 
karar vermlı plan ona göre ha
zırlamııtır 

Bu ahval dahtlinde balyadan 
deniz teılJhatının tahdf dini bek· 
lemek makul olmaıa gerektir. 
ltalya deniz üzerinde Fransaiun 
rakibi · oldukca bu iki hükümettn 
de deniz teılihatmı tahditten zi
yade takviye etmek fıteyecekleri 
ıtıpheıılzir. 

balyanın garbi bahri sefltte 
beslediği ıiyasi düıünceler nazarı 
dikkate alınırsa deniz kuvve
tince Franııanın dununde kalma
mak f çin her: türlü fedakarlıklara 
katlanacaAı bedihidir. 

Zaten Fransa hükCımeU de 
bu hususi bildiğinden dolayı dırki 
Londra konferansında Fransa 
murahhaıları bir takım siyasi 
çevJrme hareketlerinde buluna
rak ya İtalyayı kendi hakiki 
ihtlyacatı niabetinde deniz kuv
vetini tahdit.e veya lngiltere ve 
Amerika hük<iınetlerini her türlü 
taarruzlara karıı Fransayı müda
faa etmeği taahhudu ıevk eyi e
meğe çahıtılar, bu bapta bütün 
belagat liıaDiyeJerini döktüler, 
bütnn meharetf ıiyaalyelerini aarf 
eltiler ile de ne çareki muvaffak 
olamadılar, ve. elleri boı olarak 
Parile dönmektedirler. Ne ltalya 
tahdit teıılihat nede İngiltere ve 
Amerikayı taarruzlara kartı 
Fransayı müdafaa etmeğe teah· 
büt huıuıunda kandırabilirler. 

Bu ıuretle Fransa hük.umeU 
berçibadabat deni~ tesllhatını 
tezyit etmek meçburiyetinde bu
lunuyor ki böylece Londra kon
feransının gayeıi kendiliğinden 
ıuya dOtüyor demektir. 

Londara konferansı müzake 
talının nıihıarini Franıa İtalya 
müt~lebata teıkil ediyor idi. 

u nıütekabU mütalebat ara
sında bJr itilaf husule getirilebil-

~ dJil taktirde nıüza.kerat muvaf
f akiyetle neticelenecek idi aksi 
taktirde be konferanı akim ka
lacalt fdf. 

lıte bugün Londra konferansı 
martta bu son tıkkı irae 
etmektedir. Artık bu konferanı 
da hfç bir ümit kalmamııtır. En 
oJkbfnler bile artık bedbin ol-

Fransada 
-·>p.o.(<--

İhtilri/1l me.~' eleler in halli 
Parla, 23 (A.A) 

Martin gazetesi, M. Tardieu'-
nün M.Briand'lagörüıtüğü sırada 
timdi meıgul bulunduğu itler 
kendisine müsait bir vakıt bıra
kır bırakmaz son mükalemelere 
f§tlrnk etmek üzere Londraya 
avdet etmesini M. Briand'dan ls

rarla islemit oldugunu yaziyor. 
Bu a-azete Fransa hükumelfnfn 
konferansı inkıtaa uğratmamak 

için sarfedilen gayretleri kırmak 
niyetinde olmadığını beyan :et
mekte ve hükumetin ihUlafJı 
mes'eleler.i yeniden tetkika hazır 
bulunacağını ilave eylemektedir. 

M. Briand Y oung planı ile 
hariciye bütçesi h1tkkında ayan 
meclisinde cereyan edecek mü

~zakeı eler bittikten ıonra Lond
raya dönecektir. 

Parla, 22 ( A • A) 
M. Raoul peret adliye neza

retine geçmeden evel maliye 
bütçesi hakkında ayan meclııi
ne vermit olduğu . mazbatada 
düyıınu umumiyenln hazinede 
mevcut ihtiyat para ile hemen 
1 tf aııı lazım olduğunu beyan et
miıtf r. 

Parla, 22 (A. A.) 
Ayan maliye encümeni bütçe 

çe nazırının verdiği izahatı din· 
lelikten sonra maaı ve tahsisat 
fasıllarında bazı tadilat yapmıı
tır. Bu ıayede bütçede tevazzün 
timini imkan dahilin" glrmiıtir. 
Varidat fazlası 39,5 milyon 
franktan ibarettir. 

/)ortekiz<le .~iikı(n 
Lizbon, 23 (A.A) 

Nazırlar meclisinin içtimaın
dan ıonra neıredilen yarı resmi 
bir tebll~de Angolada sükün hü
küm ıürdüfü, Loandada bulunan 
muhafız kuvvetin takviy~sine ka
rar verildiği bildirilmekteciir. 

Gümrük 
~PO<<-

TaJ'İ(e itilri/iwmc,çi kabı1l 
rı<lildi 

Paris, 22 (A.A.) 

Gümrük tarifeleri konf eranıı 
aktetdiği umumi içtimada tarife 
ftilAfnamesini leabul etmlıtır. 
Almanya, Belçika, İnglltere, 
Fransa, Lüksenborg, İsviçre, Fe
lemenk ve Romanya murahhas
larının :bu mukavelenameyi pa
zartesi günü iınza edecekleri 
söyleniyor· 

Parlı, 22 (A.A) 
Meb'usan meclisi maliye en

cümeninde M. Mandel yong pla
nının tasdiki aleyhinde bulunmu
ıtur. M. Grumbah Ren arazisi
nin tahliyesi ıneselesinin Y ong 
planını tatbiki hakkında Alman
ya taraf ındam verilecek teminat 
ile alakadar olduğunun söylemit 
ve tahliye itinin ne vııkit bitece
ğini sormuıtur • M. Tradieu ver
diği eeyapta Fransızın Young 
planı ile elde ettiği menf atlardan 
istifade edilmek için tahliyenin 
ıüratle nihayet bulunmasını fa
ydalı gördüğünü söylomftllr. M. 
Morauks, Lahey divanı müspet 
mahiyette bir karar verdiği tak· 
dtrde Fransanın Ren arazisini 
ileride yeniden ltgal hususunda 
ıerbestii hare~elinl temamile 
muhafaza ettiğin temin etmitUr. 

• 
Iraktaki 

İnyilb mandası J1İbii11dnt 
Londra 22 ( A.A ) 

Bütçe muhammenatına naza· 
zaran İraktaki lnglliz mandasının· 
1930 - 1931 senesi zarfında İngJl
tereye 516 bin Filistin ve :Mave
rai ıeria mandalarmın 261 bin 
1 ngillz lirasına malolacağı anla
tılmaktadır. Geçenlerde Fillatin
de çıkan kargaıalıklar yüzünden 
122 bin ingiliz litaıı sarfedilıntı
Ur. 

Sema Amele 
Kaduı tayyan~ci relwru /'.i~nlel'ua.~yonali11İJ1 bir kaı·m·ı 

/;ra nuult Pariı 23 ( A.A ) 

Lebı.1rje, 22 (A.A.) Amele onternaıyonall Fransız 
Kadınlara mahsus müddet ıoıyalistleri fırkaııında mllli M. 

rekorunu kırmak için saat 8,25 te Aleksandre Varonne'in eski va.-
havalannuı olan tayyareci Lena · zifesine kabul ve iadesini 542 
Bernltenin, esans borusnnun bir- muhalif ;eye kartı 2533 reyle ka-
denblre sakatlanmasından dolayı bul etmitUr. 
ıaat 17 ,5 te yere inmeye mecbnr 
olmuıtur. 

mu§lardır. Hatta Londra konfe
rantıhın akim kalması fizerine 
Amerika İngiltere ve Japonya 
hükumetlerinin ayrıca kendi ara

larında müzakera h giriıerek rey· 
lerindf!' müstakbel bahri reka
betlerin önünü almak üzere bir 
itilaf aklına karar verdikleri 
söylJniyor. 

Her halde artık Londra kon
feransı ihtizara halinde bulunu
yor, ve siyasi tabibler onun ha
yatından ümütlerlnl kesmitler
dir. Meğer büyük bir mücize 
zuhur etsed.e timdiye kadar Hrf 
olunan pek çok meıayiye rai
men uzlaımayan mütakilhil müd
daiyat arasında bir iUIAf husule ' 
~etirilebilse, acaba böyle bir mu
cize zuhur edebilecek mi ? Biz 
inanamayız. 

• • 
Ictımaı 

Si9orİa kabul edildi 
Parfs, 22 ( A.A) 

Ayan meclisi fçtirnal rıigorta 
kanununun bazı maddelerinin 
tashihi hakkındaki layıhayi 17 
muhalif reye kartı, 257 rey ile 
kabul etmiıtir. 

Dört alman 
{:lfj alımda kaltl! iitii ijftlü 

İnnıperuck, 22 ( A.A) 
İıkl ile kaymakta olan 4 al

çığ altında kalmııtır. Bunlardan 
üçü ölmüf biri de yaralan~ııtır. 

11/cmlckellc 1Jektnk 
Memleketin yakınında kay

nayan ve nadir deresi namile 
zikredtlmekt~ bulunan dereden 
Elektrik tesisatı için istifade edil
mesi kararlaımııtır • 

Belediye meclisi bunu nazarı 
dik kata alacaktır. 

Orhaniyede 
->~<- -

ıJ/illPt nwktcpleri Orllani.'le 
m ultabirim i~<lr'n: 

Millet mektepleri hıtam bul
muo ve muvaffakıyet 3 de iki de
recede olduğu anlasılmıotır. 

Pransa da plrin !/Ollf/ 
Paris, 22 (A.A) 

Meb'usan meclisi maliye en-
cümeni Y ong planınm tasdikin
den müteallik kannn layihasinı 
.bir muhalif ve bir kaç müstenkif 
reye katı büyük bir ekseriyetle 
kabul etmi~tir. 

Paris, 22 (A. A.) 
Meb'uıan meclisi hariciye en

cümeni M. Pani Boncur'un riya
setinde toplanmıftır. M. Boncour 
gayri askeri hale konmuı olan 
Ren arazisinin tahliyesi mesele· 
ııini tetkik eden tali komisyonun 
mesaisi hakkında izahat vermiı
tir. 

Paris, 22 ( A.A) 
Young planı mazbata muhar-.. 

rirliğine intihap edilen M. Sou-
lier bu planın meclis israfından 

tasdikını istlyecektir. 
Parla, 22 ( A.A) 

M. Tardieu, hükumetin Young 
planının tasdikına mütea ilik nok
tai nazarı hakkında meb'uıan 
hariciye ve maliye encümenlerine 
izahat vermiotir. 

undan sonra maliye nıızırı M 
Raynaud Y oung pla~ında zikre-
dilen mali muatl"eleler hakkında 
bazı beyanatta hulunmuı ve bu 
planın Fransaya bir takım sağ
lam menfaatler temin ettiğini 
ıöylmittir. 

Radikal sosyalistler planın 
taıdikına muarız bir muhit vü
cuda getirmeğe çalıımaktadır. 
Bu hareket, bir kaç kalem mü
nakatalarma ıebep olmaktadır. 
Çünkü radikal sosyalistler Chau
tempı kabinesi beyannamesini 
okuduğu zeman bu mes'ele hak
kında hiç bir itirazda bulunma
mıılardır. 

Cekiroe miiradr'ÜJsi .. ti 

kon fi re." inde 
Türlciye Flistin Suriye ve frak 

Hükumetlerini alakadar eden ve 
bu hükumetlerin çekirge müca-
delesi hakkında müzakeratla bu
lunmak üzere ayın onunda Ku-
düste toplanan çekirge kongresi
ne hükiime imiz namına iıtırak 

eden lktısat Vekillfği Ziraat U
mum Müdür Muavini T evfık 
Beyden hususi olarak Vekilliğe 
ınalümat gelmektedir. 

Duı /i'dant tevzialt 
İstanbul ziraat müdiriyeti bu 

sene de ahaliye 14 bin ton dut 
fidanı tevzi etmittlr. 

Bir kaç aenedenberi yapılan 
bu tevziat hasebiyle vilayetimiz
de ipekçilik inklıaf etmeğe başla
ınııbr. Bilhassa Kemer burgazda 
ehemmiyetli bir terakki eseri gö
rülmüıtür. 

<d\'t•rmin ba1°»<'İ11aheti 
m ulta ulut kcnws i 

Nermin bar cinayeti faili İs
mail Zati efendinin muhakeme 
sine, Ağırceza mahkemesinde. 
dün de clevam edilmlı, ıahitler 
istima edildikten sonra muha-
keme, yövmü ahere talik edil
mittir: 

Pire limanı 
-->~"<·- • 

İstanbul t 1e İz.nıiı· limanları-
yle rekabete lıazwlanıyor 
, Yunanistanın deniz ucareti 

bizi, iktısadi bir cihetle son d~e-
1 ı u· ce alakadar eder. Bu sebep e k-

nanistamn fktııadi faaliyeti ha 
kında elde ettiğimiz mevsuk bal• 
malumatı hülaıa ediyoruz. 

Umumi harp f ptidaaında fu· 
nan ticaret filosu yelkenli ve .,... 
harlı gen;ıi olarak 1288 fdf. S....
ların tonilato yekunu ı mil1°" 
11, 116 ya baliğ olmakta idi· 

1927 kanunusani nihayetlc
rinde bu miktar l l 7,400 tonf1At9 
noksandı. Bu noksan harbin dl" 
vamı müddetince olan zayiattır· 

Yunan Uca ret filosunun yiiı:dj 
seksenini yük •apurları tıld 
eder. Bu vapurlar dünyan•0 

muhtelif limanları arasında ıefer 
ederler. 

Yunanistan bu sefalni ke11dl 
vesaiti le inoa edemi yor. euo• 
mukabil, bütün tamiratı kendi 
tersanelerinde ·yapabilmektedlt• 

Bu ticaret filosunun ü11ü bab· 
riıini bittabi Pire limanını teıkd 
ediyor. Bu limanın İstanbul fe 

fzmir limanlarının ticaretini gal" 
betmesi için Yunanlılar biltOll 
f aaliyetlerile çalıııyorlar. Meseli 
birkaç sene evvel bir Franlll 
fi rketiyle 8 sene devam edecelı 
bir inıaat mukavelesi aktecUl
mittir ki, bununla liman derlll" 
leıtirilecek ve her nevi mal Jçfll 

ayrı yerler yapılacak, yolcular 
doğru rıhtıma çıkacaklar fi 

sandalcılık, bu esnafa bir tazırıl·I 
nat verilip ortadan kaldırılacaki 
hulasa bahri ticaretin son ıekll 
bu mukavele ile limanda tatbilı 
edilecektir. 

Yunanistan bu muka velenlO 
tatbikatını takip Jle ıneıgul ol" 
maktadır. 

Yunanistana muharrik ku~fel 
olmak üzere, külliyetli mıktard• 
maden kömürü girmektedir. 

1921 de 240,000 ton İngilf• 
maden kömürü ithal eden Yun•" 
niıtan mesela son senelerdi 
420,000 ton ithale batlamııtır. 

Sanayie ait teıebbüılerde te" 
afı levazımının gümrüksüz uhall 
ve masnuatın himayesi ıayesindı 
halk bunlara fazla ehemmiyet 
vermektedir. Yunanlılar son :r:a· 
manlarda Ruıyadan da madel1 
kömürü ithale baılamıılardır. 

Fakat Rus kömürlerinin lçfP" 
deki kükürt fazlalığı ocak ızı•" 
ralarında tahribat yapmakta oldll' 
ğundan, bu tecrübe devreaindel1 
sonra, bizim Zonguldak kömürilll" 
den gene istifade etmektedirler• 
1924 le, Yunanistana 20 bin toll 
Zonguldak kömür ıevkiyatın• 
mukabil, müieakip ıenelerde bıl 
mıktar bir hayla fazlalaımııtır. 

Antal11ada ipekritik nwktebİ 
,1;apdıyor 

Mutehasıs Tahir Beyin rapotd 
İktisat Vekillği ipek milteh,.. 

ssısı Tahir B. Antalya ve eh',.. 
rinda ipeçiJiğin lnklıaf ve teralı" 
kisi için telkilrn tta bulunmakl~ 
idi. Mumaileh tetkıkatını iklll,. 

etmiı r. Tahir B. tetkikatı hakdı~ 
daki raporunu Vekilfğe tak 1 

edecktir. 
-}~(-

Jstanbui 1\1iiddei UJlltl ... 
ıniJiğ·inden: t 

yangın zuhuruna ıet>eb•r:e 
verdiği iddia olunan er~~ip• 
Usküdarda Debağlar maha e 

7 
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de Nasliçli Hasan ıokaiındak 
0 1 e ' Numaralı hanede ~ukuııebulun•" 

halen ikametgahı meçhul h edlll 
Uzunköprülü Eine mbintl A: b:iun· 
muhakemesinin muallak t ıs 
dutu 31-3·930 Pazarteıl ıaa h
buçukta Üıküdar aıllye pıa 
kemesinde hazır bulunma••· 



M. Gandi Hint istiklalcıları~ın 
nazariyesini teşrih ediyor - --------

Dünkü nüshadan devam 

d~ Memlekette müsellah kı uırnnn k _ _ yamı, 1 olsun kan sellerinin önüne geçe-
bır anı dokulmesini isteyen bileceğiz. Biz, bu programa halkı 
değ~~aatbulunduğu kabili inkar davetle memlekete, ammenin 
aün r ve bu cemaat günden emniyet ve seli.metine hizmet 

e artıyo k B Bu r ve uvvetıeniyor. ediyoruz. u ise ıükran ile kar-
cemaatın k A ları b· . er an ve mensup- ıılanması icap eden bir hizmettir. 
, ızım ıb· d \rerlerdir g ık ııa ık vatanper- Bilirim ki bu beyanatım mlla-

lıkta b ' anca onlar, fedakar- razları ikna etmez fakat belki 
den hı ize. lelevvuk ederler, biz- maksadının hazır ve 1 ti i 
Yolund: bırtmi:ı, bu sevgili vatan eyilik olduğunu itiraf ed::.:r.n n 

IUnda on~al ve can fedası husu- Medeni Jsyan da memleketi 
lrıeyiz B·ara müsabaka edeme- ıtddete anariıiye götürür denili-
muz k ızim onlarda bulduğu- yor. Böyle olabilir laAk• ğ 
fa l uıur mt'tehavvir ve pek k • m, e er z n. co k isti lAl isteyorsak tiddetten, ka-
bizi f un olduklarıdır. Onlar, rıııkhktan, anarıiden korkma· 
t l mk kendi haklarındaki bu 

h
e a kimizden bu Hhamımızdan maklığımız lcabeder. 
iç m.. ' S bu . uteea:;ir olmazlar, ve bizim onra sorarım halihazırdaki 

ruh~snadımız haleti akliyye ve emin ve asayiı nedir? Bu asayıı 
1YYeleri üzerinde hiç bir tesir ve emniyetin anartlden daha fena 

Yapmaz. olduğu muhakkaktır. Bu asa yit 

B1:1 ıöı.lerimle nıufrit vatan- ve emniyetin sarayi beni cinsi-
Pervercik taslayan ve umumi mizden milyonlarca açlıktan 
hlecliılerde kanlı isyan lüzumunu ölenlerin cesetleri üzerine kurul-
ile · l rı sürerek halkın dikkat nazar- muıtur. Bu milyonlarca insan 
arını celbetmek isteyen palavra- çırçıplak soyuluyor, servetleri 
cıları kasdetmiyorum. Benim bu malları gasp ve nehbol ' , .. l y unuyor. 
oz erimle kaadettiğim o erkek ve iyeceklerl ellerinden alını k d yor, 
~ _ınlardırki az söyler ve çok İf aç ve çıplak ölümün pençeılnd 

Rorurle r, gizliden gizliye halkın birakıhyor. Ne için? .Az he 
dikkat nazarlarından 'nıektum d . . - ve ma -k ut zenginlerin bu yalancı aaayiı 
almağa çalı§arak, akı' betı' ne v . 

YARIN 

M.Rivas 
-•~<--

J)ii11 Anllartulan geldi 
Mubadele kumisyonu bitaraf 

aznaındnn olup bir müddetenberi 
Ankarada bulunmakta olan M. 
Rivas dün sabah tehrlmiZe gel· 
mittir· M. Rtvas sabahleyin mu
~adele komisyonuna gelmlt ve 
oileye kadar çalıımıttır. Kendi 
yakında.Ankaraya avdet edecektir. 

Belediyede 
-~·-/)ün/dl içtinıada nelet 

göriişültlü 

Cemiyeti belediye dün topla
narak, lctima devresinin yeni 
senesi münasebetile intihabat 
yapıldı, Birinci reis vekilliflne 
avukat Şadettin Ferit, ve ikinci 
reis vekilliğinede sabık ıehremini 
Tevfik beyler lpkaen seçildi, bun 
dan ıonra bütçede idare inti
habatı yapıldı, 

Yangın yerlerinde yeni tak
simat dolayisile yahut iatlmluk 
bakiyesi olarak emanet uhteıin
de kalan arsalarm furuhtu karar-

ltırıldı, Sabık Efgan kralı için 800 
lira masraf tastlk edlldt, 

5o bin lira sarfile itfaiye için bir 
garaj yapılmayı elyevm metriik bir 
halde bulunan Kadıköy halinin 
garaj ha1ine lfrağı kararlaıtı. 929 
bütçesine ttf al yenin islahı için 
100 bin lira konulmuıtu. Bu pa
ranın 930 biitçesine nakline ve 
930 da itfaiyenin bütün mekam
larını ikmal ederek bir profram 
tanzimile bütçeyf! ona göre para 
vaz'ına karar verildi. 

1 
e emmıyetten istif ade1eri için. 

o ursa olsun memleketi kanlı ha· E ' r k mhıimki münakkitler, memle. Bundan baıka 4 sene evvel 

e etlere dogru çeker ve bu ha- k r k ette pek büyük ekıeriyeti teıkil 
e ellerde ilk safta bulunmaktan d 
k 

e en Hintli Çinli ve lıçl üzerine 
çe inmezler. b u emniyyet ve aıayiıln celbet-
\re i~lüp~esiz onklara hürmet eder tiği belaları, musibetleri düıü-
t k as arım ta dir e ylerim fakat nürlerse, kemali surur ile ıiddet 
ı:d:~ellikleri programa tercih ey- ve Britanya hakimiyeti devam 
k leri tarzı harakete muvafa- ettikçe, zail olacakt1r. 

at elm O 1 
b l 

em. n ar benim mensu- t ·ı h k o duğ ngı iz a imiyeU, amele,çiftçi 
hende u~ zümreden değildirler ve f aki::- halka zulmunu az ... ltmıı 
ıırn. on arın zümresinden deği- olsa sabrederdim: lakin hallerinin 

Ben fi· d . günden gür.e daha fena olduğunu 
entirle ' ınl ıslanın gayesine görüyorum, Bu kakimiyet, adalet 

ı oa r ve insaniyyete hiç ehemmiyet k'\t _ı ' at e vasıl olacağı iti- 1 
Yed .t<. ' ve sureti kat'i- veremiyecek, belki tatmin ve fh 
cılnrın llrnki bu muhlis ihtilal- 1 k j } lp k a te devam ediyor. Bu hakimi-
llıemı k ma istedikleri ıey b 
ol e elin büyük 2ararını badi yete aı eğmek en büyük gü-

ur. nahtır, bundan sonra biz ona 
Onlar ... i tahammul ve sabredemeyiz. Ma-

rn~rniı oi eger nglliz kam dök- b ıslahat hın. idik ıimdiki siyasi sum insaniyet, u hakimiyete 
O ası l l k . can acılı darbeyi indirmenizi bize 
nların b o maz ı dıyorlar. farz ediyor. 

lllünak u zan ve zihaplarmı 
ederim asa mevzuu olarak kabul Bizim muaallah isyandan he-
ıalohat dv'ek anlara soralım : .Bu men kıyamdan imtinaımız anartl 

1 1 katle t tk'k . hud d d k kt d d soura k e ı edıniz ve u un an or ugumuz an e-
arar vere k ğ ld B d niz. Bu 

1 1 
h ce cevap veri- l ir. izim isteme iğlmiz ıey 

• a at faldeyi ınu 
1 

ıneınlekete bir milletin helaki maruz olmasıdır. 
cp oW H memleketin üatn uınuı yoksa intte Brltanya hakimiyetinin 

yükmu oldu ? nde •iır bir ihtamına kadar milletten baki 

Şunuda bllirimkı l kalan k11mının hayatlarını koru-

t 'k d l on ar k ı ! e ail ile kani ol rnan- ma üzerimize vaciptir. 
lhr.~lar 

memleketin önünde, büyük f ve 
karlıkları ister ciddi bir Pro eda.
olduğunu gördükçe tutt:klarn 

1 
arı 

Yo dan bir arpa boyu inhıraf 
etın~zler . 

l Bu vatanpervek·ler bizim be
l iğ. nutuklarımız, parlak makale-
erımizl i 'h ,~ ~ e ılı. za ederler, çünkü 
ozu • y evmez. ve fiil isterler. 

ı:ırr eg&.ne ameli ve selemi pro
lli anı rn l k tek t' k ~m e ete faideli olabile-
i~ey e ıı, büyük fedakarlıklar 

en tned · nda.n b ·k enı Yani silaesız iaya-
itika.t adı a değildir, Ben zan ve 

l 
e erim ki b dd 

Feci ölüm 
l rl• ->~<· -
,,,. 11 I • 

lflı,·menin Jnerhamet-
.~izce kıydıfjt at/ant 

Dün 
1 

Erzurum, 20 (Hüsusi) 

döküıncu ~~ğında 55 yaıında 
nında eorez ek met makinanın ya

• er en 
yakalattırmıı eteğini kayıta 

dikkatsiz iıçiye ve Parçalanmııtır 
ıtıakine kıydı( 

SADi KEMAi - ........ _._ 
1'cıfki(anetlen firar luıdisesi 

alınan itfaiye:! makinelerinden 25 
inin gayri kabili istimal bir hale 
selmesl calibi dikkat g6rülmdt ve 
mutahaasıslardan mOrekkep bir 
beydi fenniyenin bu makineleri 
tetktk eylemesi kararlattırılmıı
tır. Bu heyet makinelerin bu ka
dar çabuk bozulmasındaki sebep
lerin kime ve ne suretle raci ola
cağını tetkik edeçekUr. Müseb
bipleri tecziye olunacak ve tamir 
edllerek istimal edilebilecekleri 
varsa kullanılacaktır. 

Yıldız gazinosunun sabık müs
teciri Mösyö Maryoserra i1e yapı
lan sulhname ve bundan müte
vellit masarifatın masarifi gayrı 

melhuz faslına konarak tas tiki 
hakk1nda emanet makamının 

teklifi encümenlere havale eclil
dl. 

Fırka müfettişi 

Halk fırkası müfetttı Hakkı 
Şinui paıa bu gün Ankaraya gi
decektir. 

Afitr surette yaı·alannnş 
Çatalcada Hdımköyünde Rı

fat ile İımail kavla etmi ıler ve 
Rıfat lsmaili afır surette yara
lamııtır. 

İsmail hastaneye aötürülürken 
ölmüı ve katil de~dest ~olunmuı
tur. 

Tabiiyet işleri nıiidii1·ü 
Dahiliye vekaleti tabiiyet it

leri müdürü Remiz B. dün Anka
radan ıehrimize gelmiıtir. 

,. •••• ! •••••••••••••••••••• ,~ 

: Umit Yıldızı 5 
: Her çucuk yurdunun bir : 
: ümit yıldızıdır. Fakir ve kim- : • • 1 sesiz çoçukları d616nen Hlma- : 

n ı mü d 
1 

u, ti et ve ka-
ka.but eda e e taraftarlarının bile 

e ecekleri A 

İki mevkufun firarına 
1 yel Etfale 2 i nfaan Çocuk Hııf- 1 • • sebep : tasında yardım, bu ümit yıl- • 

Piyos 
nasıl 

kı. .:11dir, 
para 

Sahife 3 

millet zararına 
kazanmaktadır 

(Dünk ü nushadan devam) 

rubun ve Şark kontuvarınan yap
llkları itleri göterelim. 

1927 senesi 

Anadolu 
Yapılan prim 
Şirkette kalan prim 

660332 

(haddi mahfuz) 297676 
Piyosun aldığı komusyon-
lar · ( Mükerrer sigorta 

kumpa nya lardan ahnan 
komuıyonlar çıkarıldık
tan snra) 
Karlar 

84075 
85518 
10004 

2 - Cinai ne olursa: Zirai, 
senai, ticari, banka, maden, 
nakliye llh.. Sigorta ıirketleri 
karlarının, diğer her hangi bir 
tetebbüse faik olduğu cihanın 
tahtı tastikindedir. Bu, hükumet
lerin netrettikleri senevi istatis
tiklerden istinbat olunmaktadır. 
Türk hükumetine saman çöpü 
misali verilen 200,000 lira, kum
panyaların senevi tahsil edebi
lecekleri 8, 750,000 liranm teıkil 
edeceği ehramla mukayese edi
lirse ne ntsbette kalır ? Şu halde 
Türk hükiimeti pazarlığmdn 
hakikaten aldanmıttır. ( Eğer 
hükumete verilen resmi rakkam 
bu meblağdan dun ise, verği 
dalreıi aldatılnuı, yahut daha 
fena olarak sigortaların ehemmi
yetli bir kısmı memaliki ecnebi 
yede akdolunmuı ve bu takdirde 
hazinel hükümet ve iktisadi milli 
menafiinl temamen ihlal eden 
memleket sermayelerinin harice 

HükCamete vuilen hisse 

ihuhadi Mllli 
Yapılan prim 3373 19 

\ Şirkette kalan prim 
(haddı mahfuz) 275726 

gitmesi vaki olmuıtur. ) 

Hük-0.met, sigortalar noktai 
nazarından da çok fena bir mua
meele yapmııtır. Hükumetin ev
veli .. bütü n ıübhelerden azade ol
duktan baı ka bilhasea sigorta iı-

lerinde ihtisası tam sahibi selahiyet 
üç kitllik bf r komisyon teıki l etmesi 
lizımgelir ve bu komis) onun Milli 
ve beynelmilel sigorta kumpı-.nya 

ları ıılerinl tedvir ,eden eıhu~n 
flldrlerfni alarak tıe baılama ı:ı 

iktiza ederdi.Ve o zaman kudrl tli 
blrlnçl derecede ve alemtur.ıul 

bir ıöhrete malik m •essesatm : 

1. - Hükumete senevi ysrım 
milyondan çok fazla temin ede
ceklerini. 

2. - Türkiyede fere·• ıan'at 
eden sigortaları milli ve 1 rma-
yenin harice aitmeyecek ve daha 
çok kar temin edcek ~s slar 
üzerin te'sis ve teıkil etmek 
veıaitini irae ettı~ı~rinl gördü. 
Fakat, hepsinden mulcadd,.m olan 
ve ciddi surette nazarı itibara 
alınması icapeden ücüncü bir 

noktai nazar vardır : 

Bu da amilt vatani ve ahlaki
dir. Türk milleti bağrmda yapılan 
ıeylerin eseri ya manasız, çok 
acele ~ahut çok geç yapıldık-
larını görmekte ve bütün iktisadi 
ziyanlar bundan neıet etmekte
dir, O zaman,, bir fedakarlık gös· 

termenin, makul bir fikir verme
nin yahut nafi bir tedbir kabu-

l lünü tavsiye faideıiz olduğunu 
teusürle gören hakiki vatanper-
verler meyuı olmaktadır. · 

Bununla beraber hiç bir tey
den meyus olmamalıdır. Umumi 

olan bir darbı mesel : İyi yapmak 
için insanın hiç bir vakit geç 
kalmadıfını söylt.mektedir. 

Vatandaılar ıaadetini her 

vasıta ile temin etmek gayğu
sund.11 bulunan memleket taliinln 
müteyakklz niğehbanı olan bü
yük millet meclisi, yukarda teş
kili lüzumundan bahsattiğimiz 
komisyonu te'11is etmelidir. 

Bu komisyonun sayı hükiime
te müsmir bir muamele mevcut 
olduğunu göstereceğinden, iyi 
düıünülmüı bir kanun memleke
tin mukaddes menafii hilaf ma 
mevcut olan bir kanun ahkamını 
feshedebilir ve etmelidir. 

E.Piyosun aldığı komusyon
lar. ( Mükerrer sigorta 
kumpanyalardan alınan 
komusyonlar çıkarıldık-
tan sonra) 107355 
Karlar 
Hükumete verilen hisse 

Üniyon 
Yapılan prim 
Şirkette kalan prim 
(haddı mahfuz) 
Piyoıun aldığı komusyon
lar. ( Mükerrer sigorta 
kumpan yalardan alınan 
komus:ronl ıu çıkarıldık
tan sot· rn) 
Karlar 

Hükumete ver:len hisse 

52993 

319372 

11 1650 
8 1000 

Bu sene Anadolu beher hlı
seye 150 kuruı ve beher müeaalı 
hissesine 719 kurut vermiş ve 
lakin esham ve tahvilat fiatların
da hasıl olan tereffü farkını ih
tiyat akçesi hesabına nakletme
mfıtir. 

ltiuhadi Mılli beher ht11eye 
4 00 kuruı vermiıtir, burada ıa
yam dikkat olan nokta Anadolu 
hükumetin yardımıyla 660,000 
lira sigorta ücreti tahsil ettiği 
halde hüriimete ancak 16900 
lira verebilmesidir. 

(Devamı var) 

······································---······ ..... ·· 
Polis haberleri 
w.ws - ~ 

/lem clliVJniişkr hemde 
par<1s tn l alnuş tar 

Dün Şehzade batından geçen 
Edirne maarif müdürü Hasan 
beyin üzerine sabıkah ıoför Şükrü 
ve arkadaıı Salim hücum ederek 
dövdükten sonra 53 liradan 43 
Urasını alarak kaçmıılardır. 

{.ı'mmfdızla yarala nuşlar 
Gedikpaıada Karabet h , em-

t iresi Maryamla oğlu, dilsiz Kir-
korı dövdükten sonra çuvaldızla 
sol elile kolundan varal l 
d 

amıt ar-
ır. 

7' l aş a başnu yarnuş 
n~ K 

H 'kun adıköyünde arabacı 
açı ile Osman bir t k 1 k ' 

1 
. e ere 

mes e esınden bir bi l il k . r er e avga 
etmııler Osman H "ğ• b açı ın ta~a 
aıını yarmııtır. 

lhikk<hnn nıühiiı·wrini 
kesndşlcı~ 

.. A yvansarayda Hamam ıoka
g~n~a vefat eden bakkal Nevte· 
hırlı Agapiyosun dükkanı emvali 
metrükece teıbit edilmlı ve vaz'ı
yet ~dilerek temhir edilmiftir. 

1ndıt yegane progra-
, ve ancak -bununla, timdilik 

elduğu)avkifane gardiyanlarından 1 dızlarını a6nmekten meneder. E 
betine tı ten el çekttrilmlıttr. ı •••••••••••••••••••••••••••••• \ l 

CELELiM JEKAN FÔRFE
TER HESAPLARINA. Anadolu
nu" teıkili kime menfaat temin 
etti bunu eyice anlatabilmek 
için 1927 ıenesinden beri bu au-

undan sonra açık göz hırsız
lardan Laz Hamit, Nuri ile Zeli
ha hanım dükkanm mühürün6 
kesmiıler, peynir, 46 tiıe rakı, 
tencere, sahan, elbise çalmıılar
dır. Fakat zabıta kendilerini ya
kalanmııtır. 

I L 



Sahife • 

Avrupa a ti 
Londra' da cıkan <<on dokuzuncu asır 

' 
ve sonra>> mecmuasından 

Möıyö (Briand) Avrupa mef
kuresini ortaya koydu; fakat 
bu hadflenln, bütün fnıanlarm 
nazarını bir nümune olarak, 
MuhlU Atlaainln öbür tarafın
daki büyük cümhvrlyete, Mütte
hide! Amerikaya cezbetmiı ol
ması teeıüfe ıayandır. Filhakika 
Müttehidei Amerika cümhurl
yetl, bu huıuta nümunc tutul
mak için hiç te münasip olmı

yan bl r memlekettir. Bu büyük 
cümhuriyet, bugünkü Avrupaya 
müıabehet göstermedikten baıka 
bugün orada hüküm süren çok 
heyecanlı naıyonalislik ile Av
rupa f çin muzır bir misal de 
olacaktır. Müttchidel Amerika 
cümhuriyetl ile. bir müUehldei 
Avrupa arasında mf"ıahai sathlye 
ıenfılfii iıtitna edildlgl halde, 
herhangi cihetten oluna olsun 
mukayese edilebilecek bir ıey 
yoktur. Eier bugünkü Mütte
hldel Amerika ile Avrupa tara
fında mukayese edilecek btrıey 

bulmak icap ederGe, mesela 
Macaristan gibi umumt harpten 
ıonra tasfiye edilerek kalmıı 
bir hGkOmeU iÖZ önune geUr
mek en münaalp bir hareket 
olur. ÇQnkü Amerlkada da Ma
carlılanda da - bir taraftan milli 

terbiye dijer taraftan ırkıyet 
noktai nazarından - taayyün, ta
karrür tetmiı tabir cal:ue, ıtan
dardiıe olmuı bir millet vardır; 

her iki memlekette de Umumi 
harp veıileıile büsbütün ıtddet

lenmtı, Y.ükıek gümrük tarffeıf 
duvarlarJle çevrilmif mubali.ğah 
bir hi11i mili! vardır; her iki 
memlekette kuvvetli bir lnkiıaf 

te'YeHÜ arzusu besliyor; Mütte
hİdel Amerika, tiçaret ve cihan 
tktııadlyatmı elegeçirmek istiyor. 
Macaristan umumi harpte kay
betttil irkina me.nıup vilayet
lere dofru yürumek makıadmı 
ıildüyor. Muttehidei Amerikanın 
buıün bir federasyon halinde 
olması~ · daha ziyade, coArafi 
"azlyet ve vüı'nt lktızası olup 
ırki vahdete tesir icra etmez; 
hakikatte Amerikanın vasi fe
derasyonu ırki tesanüt, noktal 
nazarından ,meı' ela küçük .lsvlçre 
federasyonundan daha kuvvet
lidir. 

Bununla beraber ıunuda itiraf 
etmeliyiz ki garbi· Avrupalılar 

Amerlkaya karıı kendi arala
rındaki milliyet ihtilhflarına rağ
men mütterek bir §eye malik 
olduklarını ve bu müşterek §eyi 
Amerikalıların alması ihtimali 
bulunduğunu endişe ile derkey
liyorlar. Bu " mü§lerek şey " 
umumi ve müıterek bir Avrupalı 
hissi, yahut an'aneaidir. Bu müş
terek an'anesi, Romantique Na
tlonallım " Romırntik Mllliyet
perverlıh" denilen tarihi t'hadi
ıenln rneydana çıkmaslle bir de
receye kadar zayıflamıı ise de 
bu hluhı kökleri maziye okadar 
derin gömülrnüıtür ki: büsbütün 
mahvolmasına lmk.. k I an a mamıı-
t1r · Umurnı harpt A en sonra, v-
rupanın bazı parç•\ d h-... arın a u-
küm süren aayet kuvveıll mil-
llyetperverllae reğmen, bu müı
terek Avrupalılık an'aneıl hiul 

_tekrar kuvvet bulma~a baıla
mııtır. Bunun ıebebl de Avrupa 
kıt'aaı dııında birtakım huvvetlt 
mihlm insan grup)armı türe-

mif olması ve bunlarla Avrupa
hlar arasindaki farkın, Avru
panın muhtelif milletler arasın
daki farktan bile büyük olduğu
nun anlaıılmasıdır. Avrupa dı· 
ıarıaında yeti~en bu yeni ve kuv
vetli gruplar kendilerini ve ken
di kıymet miyarlarını, biz Av
rupalılarınki ile ayni seviyeye 
çıkarmak davasını yürütmekte
dirler. işte bu hakikatin keıfi 
çoktanberl ölmüı gibi -görünen 
mü~terek A vrupahlık his ve an'a
nesini harekete getirmlı ve Av
rupa millerine, kendilerJni birl
bi rinden ayıran noktalar bulun
duğu gibi biribirlerlne bağlıyan 
rabıtalar da oldu~unu ihtar et
mitlir. 

Eğer "Avrupa müttehit hü
hümetleri,, fikri boı bir rüyadan 
ibaret değilse, bu gaye Müttehı
Amerikayı taklit ile elde edilmi
yecektir. Ancak, bir zaman ha
kiki beynelmilelcillğin ıeaıı olan 
ve bir gün gene olmaaı muhtemel 
bulunan beynelmilel Avrupa ıa
yealnde elde edilecektir. Bu "Av
rupahlık an'anesi,, ta (Pakı Ro
manana) denilip akvamın Roma 
İmprratorluğu altında birleıll~l 
devre kadar uzanır; hatta mazi
lerere daha zf ya de uzanarak mf

littan beı asır evelkt Yunan me
deniyetine kadar gider. Bu hissi 
müıterek, bu Avrupalılık an'a
nesi Roma medeniyeti müddetin
ce de uzanarak zamanımıza ğel

mlıtlr; ve o halde dir ki: e~er 

ciddi surette arzu ve himmet edi
lirse gene kuvvetle canladırıla-
bilir. (Devamı var) 
----~-..,..,.~_,..__ - ---
J/11lltt~li.ı; bir posta 111e111 "-

1·11 11ut!ı lı·emNle 

Fatih postanesi memurların
dan Şevki efen dinin muhakemesi 
dün Ağırcezada, icra edilmiıtir. 
Şevki efendi, ashabı meıalihin 
mevduatından 800 lirasını zim
metine geçirmekle tahtı zan ve 
muhakemeye almmı~tır. Dünld 
celsede, posta müdürlilğünün ve
kili maznunun tecrfm ve tecziye
sini latemiı, Şevki efendi de mü-
dafaasını yapmııtır. Maznun , 
müdafaası esnasında, 28 senelik 
memur bulunduğunu söylemiı , 
tlmdlye kadar hiçbir ıul hali 
görülmediğini, hatta, takdirna
mesi bile olduğunu ilave etmlr 
tir. 

Bu hadisede de, hiç bir sun'u 
taksiri olmadığını, on tki saat 
mütemadi çalı~tığı için kafası 

§işliğini, bilhassn beynelmilel rak
ı~amların kabulünden sonra daha 
ziyade müokilata maruz kaldığını 
ve bu itibarlardır ki yanılarak, 

rakkamları yanlıı yazdıAını söy
lemiıtir. Şimdi, bakkallık yap
mekta olan Şevki efendi, reisin 
" Sermayeyi nereden buldun?" 
sualine: 

- Dükkan bakkal dükkAnı 
denilecek ıey değil: sattıklarım üç 
beı parça ıeyden ibaret. 

Reisin, " Bu parayı ödeyecek 
misin ? " sualine de; 

- Param, yahut satacak bir 
§eyim olıa öderim; maamafih, 
iadei memuriyet edersem öderim 
cevabını vermiştir. Müddei umu
mtllğin talebi üzerine, postane 
mlldür muavini İhsan beyin §Ahit 
sıf atUc mahkemeye celbi için mu
hakeme 20 Nisan, ıaat 13 buçu
ğa talik edilmittir. 

YARIN 

M. Valko 
- ·>;.o.;<--

Jla car lla rü·iyc uu ::wı 
<liin geldi 

Macar haiciye nazırı M. Val
ko dün sabah saat dokuzu kırk 
geçe Istanbula ielmif ve pek 
parlak surette iıtlkbal edelmfı

tir. 
Macar hariciye nazırına bu 

seyahatinde refikası ve katibi 
husu sileri ref akt etmektedir. Sir
keci garı Türk ve Macar bayrak
larlle donatılmııtı. 

Muhterem miıaflrfmlz, lataı
yonda hükO.met namına vali ve
kili Fazlı B. Jle vHayet erkanı ve 
Macar ıefaretl erkanı tarafın
dan Jstfkbal edllmiı, bir polis 
kıtaıı ve bir zabıtal belediye 
müfrezesi tarafından resmi se
lam tfa edtlmlttlr, 

İstasyonda bulunan Macar ta
lebesi M. Valkoya bir buket ver
mtılerdir · Şehremaneti namına 
da Macar hariciye nazırına bir 
buket takdim olunmuıtur. 

M. Valko cenapları ve refi
kaları otomobilJerle Perapalas 
otelinde ihzar edilen daireye na
zil olmuılar ve hır müddet latl
raha t etmlılerdfr. 

M. Volko refakaUnde huıuıi 
katibi olduğu halde saat ıı, 15 

te villyete gelerek vali vekilini 
resmen ziyaret eylemfıtir. 

Kendilerine paata çay biskiyü 
ikram edilmiıtir. Müteakiben M. 
Valko Perapalaaa giderek öğle 
yemefinl orada yemiıtlr. Öğle
den sonra valf vekili Pere
palasa giderek n~ır cenaplarını 
almıılar ve btrltkte ıehri ıayanı 
temaıa yerlerini gezmiılerdlr. 

M. Valko ve refakatinde bu· 
lunan zevat dün aktamki ekspres
le Ankaraya hareket etmiıler
dfr. Kendileri Haydarpaıa istas
yonunda vali vekili, polis müdü
rü ile ıafr bir çok zevat ve Ma
car kolonisi tarafından hararet
li surette teıyt olunmuıtur. 

Muhterem msaflrleri bu sabah 
Ankara istasyonunda Hariciye 
Vekili ve Harcf ye erkAnı. tarafın
dan istikbal edileceklerdir. An
kara pala.ata kendilerine ihzar edi
len dairede ikamet edeceklerdir. 

M. Valko ılk ı:iyaretfni 1 lde 
Hrclye aekillne yapacak mütea· 
kiben Meclis Reisini ve bao vekili 
ziyaret ettikten ıonra vekillere 
kart bırakcaktır. Ayni gün Har
cfye ınüıteıarı misafirlere ve 
Macar ıefaretf erkanına öğle ye
mağl verecek ve öğleden ıonra 
Reiılcumhur Hazretleri M. Val
koyu kabul edecektir· 

Akıama Macar sefiri tarafın· 
dan ziyafet ve balo verilecektir. 
M. Valkoya sah günü ismet Paıa 
köfklerinde öfle yemeği verile

cekUr. Progama göre Hariciye 
vekilinin refikaları Mme Valko 
ıerefine çay ziyafeti verilecektir. 
M. Valko çarıanba günü avdet 
edecektir. 

_,,,. .. 1ı>ft<!.C ... _ 

J ()() Lira 50 ·nw<:idiye 
çaln11şlar 

Üıküdardarda Sultan tepe
ıınde Abdülmecit efendinin evine 
hırzız girmlf , 100 lira ve 5 O 

mecidiye çalınııtır. 

Kf~hapcmul başuıa gelenler 
Samatyada kebabçı Hasanın 

evinden eıya çalınmJl§tır. 

Ça.11 içnwk i.ı.;tendşlt!r 
Üıküdarda Cafer Tayyar~aşa

nın evinden 2 semaver, 1 halı ı 

maıa ortüıü, 1 lamba çalımııtır. 

ilan: bir hizmetci iş arıyor! 

Ekspozition'u gezmiı olan ma
dam (LA . B . ) ile, madam S.D. 
iki mükemelat koıulmuı arabada 
derden tepeden konuıuyorlardi. 

Madam ( La.B. ) arkadaıına 
diyorduki: 

- . . . . • İt le böyle . • bana 
hak veriniz rica ederim. Mesela .. 
yanakları kıp kırmızı, güçlü ku
kuvvetli bir taıralı delikanlı hiz
metinize glrmiı olsun.. Onun 
bay,ın bakıılarma nasıl tahammül 
olunur? 

Madam ( S • D • ) cevap ver
di: 

Bu ıöylediklerinizl kabul 
edemiyorum madam. Bir tafralı 
nede olıa ta ıralı dır vesael!m! .. 
(Arabacıyı itaret ederek) mesela. 
Şu adamla kabil değil bir arada 
blunamam. Hatta.. onunla bir 
saniye konuımağa dahi tahami.il 
demem. 

Madam ( La. B. ) güldü: 
Ne söyleyoraunuz azizem - de

di - ne ıöyleyoraunuz? Zemam
mızda zevk o kadar dar bir çen
ber içine 11kıııktırki zevalJı kadın
lar ne yapacaklarını ıaşırdılar. 
Sevimli köpeklerimizin terbiyeli 
maymunlarımızın vazifelerini bu
rada ıöylemeğe marifetlerlnl ıay
mağa lüzummu var? 1kiaindende 
ikimizde birer tane oldu~unu na
sıl unutuyorsunuz? •• 

- O ba,ka .• 
- Baıka değil yokluktan icat 

edilmlı birer çaredir bunlar! .. 
Söylediğim o taıralı güçlü kuv
vetli genç uıağın insanın vücu
dunu ıaran kolları araımda ke
ıniklerinln birbirine' geçiıf ni may
munmu yoksa köpekmi temin 
edecek? · 

. . . . . . . . . 
Araba ltalyan bulvarından ge

çiyordu. Madam (La. B. ) sözü
nü ikmal ederken dogruluğunu 
tevsik etti. 

- Geçenlerde gazetede bir 
ilan gördümi§öyle bir ıey; "İlAn
İngilizce, Fransızca, İtalyanca bi
len bir genç kız iyi aileler fçinc!e 
çalıımak arzu ediyor. Şu adrese 
lütfen müracaat buyurunuz . , . " 

Derhal mektup yazdım, erte
si gün geldi, vesikalarını yokla
dım, hepsi mükemmel. Yanımda 
alakoydum. 

Beni çok güzel soyuyor, çok 
güzel glyindirlyordu. Baıka kız
ların ellerimi vücuduma temas 
edince ıçimden nefret tavardı. 
Bunun elleri altında mütemadi
yen okıanmak istiyordum. Yazık 
ki, yanımda pekaz Jcaldı, bir gün 
kapıcım yanıma gelerek gizlice 
dedikl : 

- Madam polisler gelmiıler 
bizim evi aramak istiyorlar ! 

Kapıcımın yüzüne baaırdım ; 
- Ne hakla? •• 
Bir cinayet vak'ıından bahıe-

dtyorlar ! 
- Müsaade ettim. Polis me

murları benden af istediler ve 
evimde kim varsa hepsinin salon
da toplanmasına emrimi rica 
ettiler. Filhakika emir verdim 
kim vana yanımıza geldiler. 
Adamlarımın hepıinden emindim: 
Kimi beni büyüten emektar bir 
kadının oğlu, kimi kocamın aile 
adamlarının torunu idiler. Vel
hasıl hepsinin mazisi bizce ma-
lumdu. 

·Fransızcadan
Polisler hlr:metclleriınlıl te~ 

rar, tekrar gözden geçirdıkteJ1 
sonra benden rica ettiler. 

- Yanınızda baıka kfD11e 
yokmudur? 

- Bir fam dö ıambrım ~·'·; 
Genç bir kız, ıüphenir: ondın011' 

- Rica ederiz madam oııud• 
görelim! 

Haber gönderdim, ıaloıt• 
geldi. Gelince •. 

Çalyaka ettiler zayallıyı •• 
Sonradan polislerden ölreıı· 

dim, meğer benim fam d6 ,,ııı 
brım genç b · r kız değil aenÇ bft 

' • bl' oğlanmıı: Civar kasabaların 
rinde; bJr cinayet yapmıı, h•ple 
girmtı ve hapisten kaçmıımıı! 

Madam ( S. D ) güldü. 
- Garip "dedi" naııl otdud• 

anlamadınızf 

- Kadın olduğunu bildiftısJ 
için yüzüne bile dikkat etmeıulf 
tim, fakat ltJraf ederim ki oııııı' 
okıayan ellerinde müthtı bir tihlf 
~ardı ! 

. . . . . . . . . . . . . . 
Araba bir aparhmamn 6ııl1J1' 

de durdu ve madam ( S. B. ) , r" 
kadaıının elini sıkarak ve ona te• 
ıekkür ederek arabadan indi. 

İki kadın büsbütün ayrılırl•'' 
ken birbirlerine maltlm olmıY'" 
bir manada ince inee aülüııı•e' 
diler ! ! 

Mütercimi : HALİM H0Sf'll1 
~ ~ 

ı "··························, 
: TİYATRO VE SİN~ 1 . ,,. 
························~·· Darülbcdayi 

San'atkarlarınd:ıfl 
Kaçakçılar Ftlimlnin mümes•ill 

Sait beıı uıiisaınen>si . , 
24 Mart Pazartest 

günü akşamı 
Şeh z.ad.rdJa~111da ıJ/illet dfl 

ll)/a ı rmul11 

İnkih"ıp tiyatrosu 
tarafınd:t11 

tlP Sanatkarları tebcilen ter 
edilmiştir. Darülbedayi ıan' at"j~ 
larından Hazım bey İnkılap tl1~ 
rosu - küçük ismail ve Alt beyh~r1" 
orta oyunu hey'etif, ıanatlıı~ 
Naıil bey Dümbüllü İsmail efeııJI 

e· 
Şevkı bey Cevdet bey müıaıııer 
ye ittirak edeceklerdir. 

* 
l{adıköv ., 

SİİllE>'YA 1 
Sinen1B5 

Bugün 

Mari Tuna Ga~eli 
Mumesailleri : 

Liya Mara ve Harri litke 
1ıaveten: 

llirhu·i 1Vapol,11oll 
( 4 üncü Serı ) 

•· 'f- • 01ad~ Usküdar HaJe Sıne 

SON BÇ~RıAll 
Mumeaaili : MASIS 

Gelecek progra n1 : 

Ucan Donanma 
' 
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Aptultah, gedikten ayrılnıa
nın çok tehlikeli olduğunu ve 
Milılünıan orduıun~ fenalık gel
nıek lhtınıali bulunduğuna söyli
Yerek, bunlara mani olmak iste
di. Bunlar, Aptullahı dinlemedi
ler Ye x k 

ÇOgu, Aptullahı bırakra 
Yağnıaya koıtular. 

Aptuvllahın vanında, ancak 
on kiti kalnıııtı. 
d Aptullah kuvvetinin, köylere 
atıldıtn, aöreh Halil tbnl Vetlt 

fırıat 
ın geldiğine kani olmuı ve 

aedikten hücuma baılamııtı. 
Aptullah yanındaki on arka

daıı ile ıehlt olduktan ıonra, 
lialit ibni . Velit, arkadan iıllm 
ord~ıunu çevlrmele baıladı. 

_ _ d ki zırh yanaklarını par-yuzun e 1 

1 ak diılerini kırdı. Pey-ça ıyar 
ber bir çukur yere yuvar-iam , 

1 dı Hezreti Muhammedin elan , . 
rafında onu müdafaa edenler-

den, ebu decane, onun, muhak
kak öldüreceğini görmeıile, he
men üzerine atılarak Peygamberi 
kııcakladı ve Peygamberin fütü
ne yattı. Atılan oklar, vurulan 
darbeler, tamamile, ebu Decca
neye isabet ediyor, Peygamber 
bunlardan uzak kalıyordu. 

Yüksek bir ses: 
« .Jlu"a 111 met ijf <liiriildii. » 

diye ba[jw<lı: f>iiliin ı1lii!!ı'!ii
manlar karnuı.flrt başla<lt
la,.. ' 

Düıman orduıunı. yağma ile 
hıeıaul bulunan müılümanlar, 
düırnanın arkadan hücumunu 
aörerek rıaıırmıı, periıan bir hal 
de, öteye beriye kaçmağa baı- yor: 
larnııtı, 

E'/lli siinnel kltaplan <li-

b ı Ali ibnı· Ebi Talip, bu Müslümanların, u ıuret e 

ıaılnnlıiını gören, düıman f cryat üzerine, Peyganı
ffrart kuvvetleri, geriye dönmüı berin okluğu yere koş-
bunları ortaya atmıılardı. tu ve onu ebu Deccaeenin 

Düımanın bütün gayesi, Haz-
reti Muhammedin bulunduğu cesedi <lltında görerek 

YARIN 

İstanhu) Aşlive ~1~:dıke-., 
ıuesi ikinci hukuk daire-
sinden: 

Lale hanım tarafından Gala
tada Arap camii odalar içinde 
Hüseyin ustanın hanesinde mukim 
iken Gürelenin Şah Ali kariye
ıine gitmiı olan fakir efendi ve 
saire aleyhine Arap camii Ahdüs
aelahatlln sokağında 17 atik 13 

cedit numaralı hanenin sekizde 
üçü ve gene aynı mahallede Mine 
sokağında atik 20 cedit 18 numa
ralı hanenin dört hissede bf r 
hissesi ve gene aynı sokakta atik 
15 cedit 2 numarala lianenin 32 
hi11cde üç hisse hakkındaki fera
ğın iade ve kaydının namına tas
hihine mütedair ikamt:J olunan 
davadan dolayı mumailey Şakir 
efendi namına her iki adrese gön
derilen dava arzıhali ıuretinln 

i mumaileyhin ikametgahının meç- 1 
huliyeti hasebile bili tebliğ iade :

1

. 
edilmesine mebni ilanen vaki 

tebliiata raimen müddeti muayye- 1 

• 
ncıi mürur etliği halde cevap 

' 

ASPİRiN ve SPIROSAL 
ile derhal ve kat'iyctle ROMATİZMAN) dcfcdersiD. 
D.ıhilden ASPİRiN komprimesini al. ve hcu1çtco de 
ağnyan yerleri •sPiROSAL mahlülü Ue friksiyon yap.' 

SPİROSAL mahlülü cildin dcrlnliklcrine k.ı<W nüfuı eder 
Ye bot bir ~ bualqr. 
Bu lkl ll iı~ Bayer'ln mü- 1 

IL\hıcutıdır.Vc Baycr'io 
yükselt lctymcti t1bbi)le
sinc aUmet 'için salip 
şeklindeki meşhur mar
kiilni Uşlrl.u. 
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vu~~. ~~~d~m~~ :·~=====~7~~~~~~=================xn vekilinin talebi veçhile yövrnü • 
tahkikatında ilanen tebliği karar- l 1 
gir olarak bu bahtaki tahkikahn \ 
24 nlsau 930 tarihine müsadif 
perıembe günü sa.at on üç buçukta 

icraıı mukarrer olduğundan yövm 
ve vakti mezkiırde muma.iley 
Şakir efendinin İstanbul mahke-
mel asliye ikinci hukuk dairesinde 
bizzat iabatüvucut etmediği veya-

hut tarafından müıaddak bir 
vekil göndermediği takdirde hak
kmde. muamelei gıyabiyeye teves-
sül olunacağı ilan olunur. 

Büyük yyare Piyangosu 
8 i111 .j /Jı ·tip - :J ii1ı "i' , ·:ide 

1 Nisan 1930 

Keşideler: V ı 
lş, Ziraat ve \. 

t , r.;ehren1an ti ~ Defterdarlık, 

anaı Iı Bankal:' rı n1ürakıpla rı 
lk huzurund<.~ yapılır 

noktaya hücum ederek onu öl- ebu Decçanenin cesedini 

dürmektt. çekti, Hrzreti ~luhanı- Müzeyyen hanımın Şaylan 
f k Ehli sünnet kttaplarmm, mnt- nıedi kaldırdı. uhdel tasarrufunda bulunup bil-

ikramiye BL:yük 

K• .. k .bin li~a i an yazdıkları ıudur. müzayede füruhtu suretile ıuyu-
Hazretl Muhammedin etrafın- /Jaireti ,fl.u/uun111el: un izalesine karar verilen Çem-

da, yediıl muhacirden ve yediıl '-=' } beril taı clvaranda uzun Şece.et- numaralar tekrar dolaba konulmaz. )' a 1\li ! ~en {açnıa- Her keıtdede çı ,an 

~~~~~~kü~,~~~ .ı ? ldi Unm~~~~~U~u~~ ~=;~;~~;~~~~~~~~!~~!~~~~~~~~-ort kiti kalmıılardı. Hazreti u 1 il nu . ( e . ·ı·nde No 19 ile mürakkam kargir ·- W' h 
.... h .. d murabbaı olan areanın be er me-'YlU ammedin bütün sevdikleri /fııı:-:ı•ett' 1lli de : derunu ahıap üıt _katta üç oda M-ddel Abdiilvahit efen l ta-
k 1. - - ı u trosu 60 kuruıtan minhaysül me-parıııında can vermiı,diğerleride ve bı·r aptesane ve bir ufak gofa rafından Eyüpde Kızıl Mescit ca-

e b b k k k E,r 1\Hahın 1Jeygan1-
1 1 

n mu- cmu 133 lira 20 kuruı kıymet ta-Yaa.m eri ıra ara açmıı- t veı ·kı·nci •:atta keza üç oda bir dd inde 71 numara ı ıay a d k ti 
l d " • b ] d 'ıL ~ eı 1 ı kdir edılmf f olduğun an ıyme ar ı. heri! Senı u an1a ıgın1 lt d k· k tt f lduğu arıanm iza e ıu-K aptesane ve onun a ın a ı a a taıarrı 0 ıl mezkiire üzerinden talip olanların itaplar diyor ki: zaman h:ıyrelere dştüm, ıkı oda ve bır apte•ane v• aıt yuuna mahkemec• kc;ar a:eNu~; yüzde on ni•beunde pey akçeıe-

.. 1 ı· S")111'11 l·açn1ay·1ca<rı katta çini döıeU bir ta.ılık ve bir rek hissedarlarından sml nZo- rini müıtaıhiben EyüpSulhmah-//ıızreti ııııılıaımııeıliıı çuıı ' ' ' ' " ' · ' ' " di it f dinin ıkam•tg&lıı bu una kemeıt hakimliğine müracaat et-<tm bili rdin1. dive cevap verdi. aptesane ve bir mer ven a ı ve e en F'l karlyeıine teb-~ll.~I //anıza tlıişııunı ufak bir bahçeyi ve bahçenin içe· nguldakta ı yoı h ide buluna· meler! ve gelemedikleri takdirde ~a{1n.... " /ı Ali, Muhammedin önüne geç- hl mutbah t rkos liğat ifa kılındığı a .
1 

n tarafmdan müıaddak bir mümeı· . ._.., ma mı'ı'fn11 1a11li ıüc11m- riıinde ayrıca r e k sına verı e 
/_ t;, ' ,. 1 d" k k h dığı ihbar vara a . • - d · k ı· t kdirde mu ıaı• 1 

.. • /' mlf, ge en uımana arıı o- ve elektirı·k tertibatına avi ce- ma 
1 

na bına· sil gon erme11 a s a -l/Ostm·ırkeı1 , E~lnıs ii .ııa- laıı ması » 
· ' ' yuyordu. man 8 oda üç kat ve keza bir meıruhattan alknametgahı meçhul amelei kanuniye icra kılmaca•ın-nı.ı.ı küles i lat1~a/ı'1ı- tlrt11 öltlii- Jtl /ı l - b t ol bi bap lyevm 

1 
dan ilan varakasının bir nüıh • ıı 

ru[ [" , J/a:,relİ i ıll lrtllllllC: oda altından i are an r en e umaileyhin gazete i e mahkeme divanhanesine talik lcı-
( U. hanenin 29 . 4 - 930 ıah günü bulunan ın karar verildtğln-ı . .,b -«Ya Ali şağdan» de- 1 k 1 Wn edilmesine lındığı gibi evrakı havadiıler da-., ~ U.sii./yf111tn Jı·arısı ve saat 15 le ihale~• cra ı ınaca- a ıbt karar mezkur ar- hl ilanı keyfiyet olunur. 

Jrıııw hım . diği za111an' sn ğa; «sol- ğından talip olanların kıymeti den berm~c i [arttırması mebdei •••••••••••••••••••••••••••••• //rııı ,, ım (lllflSl ilini, dan» dedig>·i ZH111Hll sofa muhammeneıl olan 7000 liranın sanın biMr•:;t 930 tarihinden 20 : EıH! IJ\ et \·enberi ·ı 
'" iZrııııı .... . . I k . . "t hı' olan 20 t 13 no • .; • • ı ı. <•ı,oermt <'t1a'lll'fl- l l yu-zde 10 pey a çesını muı es - 930 Pazar günü saa .. ·d,., • • 

1a'· ' • cJ0··11üyor ve ge en c Üş- Ih hk N' n l - nan • Memleketin yavrularını bil-• ~ !'ty ... ne<l; - - ben Sultanahmet. su ma eme- ısa b·I, u-zayede ıatı acagı • • - • 1 · ·· f ·· d ı ın 1. ı : gill, gürbüz yetiıtirmek, 11 Ya- ; Düırn p nınn arı g:rerıye pus <lir- si ikinci hukuk dairesine 930 - 6 a e vaktı mezkürda ta ıp o - • b • 
an ey b · b 1 - m v • rın " emniyet çen eri altına • duf ' gam erın u un- .. J ile müracaat etmeleri yev 2')•) metro • 

u nıevlcıe h&cnın etli. tuyorou. numara anların 389 artın ve "" • • • almaktır. Çocuk haftuında : •~:P~e~y~a~·~~~h;e~r:e~a~tt~~1~~~~2~~~~~~~~~~D~ev:a~m~ı~va~~r)~~i~ll~n~o~lu~n~u~r~.~~~~~~~~~~~ d t :. Hf~ayei Etfalevardım bu ren-.: ı arı taı 1 e mal Bey, (Enverin) nere e o ur- ~ "' 
1 "l 1 beri kuvvetlendirecektir. : O halde ne yapa ım. duğunu bı'lıniyordu. • • · 

el d 
•••••••••••••••••••••••••••••• Va1lah efendim. Bura an a- i tabah 1 ·--

f Binaenaleyh, erteı 
ha hatıra aebnez bir tara a Refiki maliye ıubeslne ı ,.Y Al~IN,,JN l"Al(Vİ.i\1İ 
gidelim. zarcı - " türmekten 

d ·p Enverle goruf 1\iart Zarcı Refikin timdi aklına gön erı ini ög"'renmekten baıka S 
1 d h iki gün evvelden evin adres enei PAZARTESİ Senet 

~- -

ge en, a a ne yapabili di? Resmiye 24 Hicriye 
Kemal beyinhatırmdan geçmtıtl. R ftk de açtı. 1930 1348 

d Flkrinl zarcı e 
Evet, buradanda gitmeklaznn ı. 1 "talaaya tstirak elti. Nan1az vakıtları 
Hem lılni Halliden de saklamıı Oda ayn mu kü ük pazar 

Tefrika nunıarası: 44 
İıte Kara Kemalin bu endife

at, zarcı kelik efendinin de aklı
nı haıına getirıniıti. Eğer Halil 
t••kıf edilml~e, ıüpheıiz tıticvap 
edile~, her teyl aöyliyecekti : 

Belkı de taharri memurlarını ke

ndt ellle zarcı Refikin evine geti

recek, "itte buradadır efendim!" 

de diyecekti· Gerçi zarcı Refik 

• 
1 arkadaıları Halli efendi den 

-
böyle hı d r •GtıüzlQk ummayor u 
ama, hıaanlık ha.il idi bu .• 

Refik· f d • e en inin Halilin tev-
kifi hakkındaki di . d en ıesın en 
derhal istifade etmeğ 1• e, yau. 
Kemal beyi evinden aıırmaya 
karar vermiıU? dedlki: 

t Sabah erkenden ç .. .. Olacaktı. Fakat nereyi! gi me- E 1 
·d k nver e goru-

h 1 ti düıü- ıubesine gı ere ' 
liydi? İtte en e emm ye e . F k t sabaha kadar evi 

l ktada bu ıecektı. a a ' t nülmesl lazım ge en no Kemal beyi yaka er-
ıdt.I basarlar ı 

Kemal Bey, birden bire ken

disine çok merbut olan birini 
habrlamıttı• Bu küçük Pazar 
maliye tahakkuk ıubesi memur-

laraa .. 

0 halde sabaha kadar, uyu-

ak uyanık bulunmak icap mam ı 

tevklf (arından .. Enver,, Bey adb biri İhtimal vardır. Eğer 
ediyordu. Kemal beyd uynma-

maia karar yermifti. 
etmitlerse, mutlaka ılzt ve bent ıdı· Kemal Beyi minnetle evine 

kabul ederdi, ama akıl ilbi Ke-ele verecektir. 
(Devamı var) 

I • 

Alafranga 
s. d. 

Güneı 
Ôyle 
İkindi 

5 ,5G 
12,21 
15,49 

Aktam 18,25 
Yatsı 19,56 i İmsak 4,16 

Alaturka 
s. d. 

Güneı ll ,31 

Öyle - JöG l 
ikindi 9, 24: 

Akıam 121 00 
Yatsı 1,82 
imsak 9,51 

Ku rr 

137 1 

ı ,, 



Sahife 6 

Tavil Zade vapurlan 
Her türlü İstirahat 

esbabı ten1in edilen 
bir seyahat. 

Asri teçhizat n1u

kenu11el salonlar ve 

konfor. 
, 

"··················································~ ! Birinci ve ikinci kan1aralı salonlarla son ı 
5 sisten1 elektrik teçhizatını havi ve ayrıca nıe-! 
i vki yolcuları içifı fevkalade ınerakavcr bir 5 
! sinenıa salonunu haiz Ye gfn·erte vokuları- ! 
• J • 

: nın<la her türlü esbabı istirahatlerini tahtı : • • 
İ teıninde bulundurnnış, bütün ti.icca r ve yoJ- 5 
! cµların büyük bir en1niyet ve itinıadını bi- ! 
i hakkın kazannlakla fevkalade seyre n1aJik 5 
: bulunan 5 
~••••••••••••~•••••••••••••••••••g••••••••a•••~••••-' 

SAADET vapuru 
24 l\lart pazartesi 

akşam saat beşte Sirkeci rıhtınıından hareketle: 
Doğru Gelibolu, Çanakkale, Edremit, Bürhaniye, Ayva

lık, Dikili ve İzmirden doiru Çanakkale, Geliboln lstanbula 
muvaaalat edecektir. 

Müracaat mahallt : Yük ve yolcu için TA VIL ZADE 
idarehanesine müracaat. Telefon latanbul: 2210 

~==~====mı========~ 
Devlet Demir yolları ve 
Limanları Umumiidaresinden 

idare namına Menin limanına · gelecek eıyanın tahmil ve 
tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 7 Nisan 930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
Yakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 kadar münakasa 
komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerlnin beı lira mukabfllnde 
Ankarada, Maliye ve muhasebe itleri reisliginden, lstanbulda 

r Haydarpaıa veznesinden, Konyada, Konya veznesinden tedarik 
edebilirler. (2) 

····~._. .......... , •••••••••••• ~ 

~ 
M. NURi ve ŞERİKi 

Bilcün1le Giin1rük n1uan1elatı ve nakliyat işleri 
ken1alı sürat ve en1niyetle ifa olunur. 
MALI ve iDARi iŞLER DAHi r AK.iP EDiLiR 

Adres : Galata Havyar han orta odalar No. 4 

~ Telefon : Beyoğlu 4515 

~•v••YTVVY•Y•Yfl•~TT•TTTTYTTT• 
Devlet Demir yolları veli
manları umumi idaresinben: 

8430 Adet meıe travers kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 14:-Nisan-9 30 Pazartesi günü saat 15, 3 O da Ankarada 
Devlet Demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya lttirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı ıünde saat 15 e kadat münakasa komfsyonu
na vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıarlnamelerlnl (Bel) lira mukabilinde Anka
rada, Maliye ve muhasebe itleri relslJğlnden, İstanbulda Haydarpaıa 
veznesinden tedarik edebilirler. 

T5 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpaıa Hastahanesi Operatörü 

İstıklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 
Suriye han No: 8 
TELEFON; Bey: 1615 

• YARIN 2' Mart 

Sultan Ahn1et beşinci ~~~~~~~~~:~~~~~~x;~-~ 
sulh hukuk hakimliğin- i lıtanbul: Ankara caddesinde Reıit efendi· hanında m 
<len: ~ ~ Bürha el ın 

Terekesinin tasfiyesine mah- ~ 

kemece karar verilen Kuıçu ~ Matbaacılığa ait her nevi işi ehven ve gayet güzel 
müteveffa Hacı Mustafa efendi- m ve temiz bir şekilde teahüd eder 
nin hayatında uhtei tasarrufunda ~ 
bulunan Sultan Ahmet civa- G.J Erbabızevk ve merak bir kerrc t~rif buyurduklan taktirde 
rında İshak paıa mahallesinde ~ işlerinin nefasetinden memnun kalacakları fÜpheslzdlr 

saraçhane sokaiında dört odayı ~~~~~B&Bfm~:~S..~~~~98-

~:,~;~~n:::ıta:~~t:i::a:a:ı~~ 1 n ş a at mu" na kasa s 1 
satılacaktır. Talip olanların kıy-
meti muhammenesl olan beıyüz 
liranın yüzde onu nisbetinde 
pey akçesiyle beraber 3-5-930 
tarihine müsadif Cumartesi günü 
saat 14 te Sultan Ahmet beıtnci 
sulh hukuk mahkemesine müra
caat ilan ları olunur. 

İstanbul 4 üncü İcra memurluğun
dan: 

Açık arttırma ile paraya çev
rilecek gayrı menkulün ne oldu
ğu : Maa bahçe hane, Gayrı men
kulün bulunduğu mevki mahalle
si, sokağı, numarası : Fatih at 
pazarında Manisalı i~ehmet paıa 
mahallesinde merdivenli sokakta 
atik 24: No 

Takdir olunan kıymeti : 3882 
lira 

Emniyet sandığı müdürlüğündef1: 
Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüğü, İstanbulda Cafalot 

lunda kil.in olup elyevm Emniyet sandığının tahtı iıeallnde bulun.O 
binayı tadil ettirecektir. Bu ite talip olanlar aıağıda yazılı veıaıld 
ibraz edeceklerdir. 

1) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2) Talip tarafından evvelce yapılmıı olan itlerin bir listesi fi 

fenni kabiliyetini gösterecek vesaik. 
Talipler Ankarada Ziraat bankası levazım ve mebani müdürlil' 

ğüne, lstanbulda Emniyet sandığı müdürlüğüne müracaatla bu baP' 
taki plan, mukavele ve şartnameyi onar lira mukabilinde alabiUrlef• 

Bu it ancak 20 Nisan 930~tarihine kadar teklifname kabul olll
nur. Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat b•o
kası umum müdürlüğüne ve İstanbulda Cağaloğlunda Emniyet sao· 
dığı müdürlüğline tevdi olunmalıdır. 

İti deruhte edecek zat ihale bedelinin <:ıf 1 O nisbetlnde temınıl 
gösterecektir .. 

Türkiye Ziraat bankası mutlak surette her hangi bir talibi ter 
cih hakkını muhafaza eder. Arttırmanın Japılaca~ı, yer, 

gün, saat: İrlanbul 4 üncü icra ~~~~~~~~~~~----~---l~----~~~ 
dairesinde 28-4-930 Pazartesi gü- "KUR'ANI KE.Rı·~vı ,,iN 
nü saat 14 den 16 ya kadar 5 

ı ı,bu .ıayri menkulün artır- Arabcası ile birlikte ürkçesi 
ma ıartnamesi l4-4-9SO tarihin- Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 
den itibaren 929·8 No. ile İstan-
bul 4 üncü icra dairesinin muay- Lüğatı l{uraniyesini havi 
yen numarasında her kesin göre Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 
bilmesi için açıktır. handa yazılı tertip edilmif. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 
olanlardan fazla malılmat almak tarafından tashih idilmiıtir. 
ısuyenler, iıbu ıartnameye ve iJahi eserin çok güzel bir eseridir 
929-3 dosya numarasile memurl- Müzeyyen cildlisinin hediyesi 200 lCurUJlur 
yetimize müracaat etmelidir. Kaymak kiğıdlısı vıe altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 

2 - Artırmaya İftirak için Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

~b~a p~lıkıym~ln ~~e '••••-•-••••••g•••••••••~-~ 
yedisi teminat gösterilecektir. • • ~ ~ ~ ~('" _. • ~ YYYY.~~~+~.6~~hh'~~~,~~6~~~A'~~6~ 

3 - Hakları tapu sfcilile sa- w .. • • • • • • • • • • • • .. • • • ~ 

bit olmayan ipotekli alacaklılar- =~ OSMA(\lll BANKA Si 
la diğer alakadarların ve f rtifak •) ..... . 
hakkı sahiplerinin bu haklarını •i• . SEl~~fA ) ' ESI : 10,000,000 ingiliz lirası 
ve hususile f alz ve masrafa dair ••• 
olan iddialarını 1 ıbu ilan tarihin- •:• lstanbul açenteliğl - Telefon: lsta!lbul 1948 

den itibaren yirmi gün içinde ev- ~i• Ilcyoğl u dairesi - Telefon Beyogl u 1303 
rakı müsbttelerile birlikte memu- ~ı.• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli Teya 

d ~ı• heaabı cari suretile a vanalar, poliça ve iskontosu. 
riyelimize bildlrınelerl icap e er. .., • 
Akıl halde hakları tapu sicilile •~ Türkiye cümhurf yetinin haılıca ıehJrlerine ve memalikl 

ı ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telıraf 
sabit o!mıyanlar satıf bedelinin a· emirnameleri iraalatı. ' 
paylaımaaında hariç kalırlar. 

d +++t~•+•X•++++++++++<~*~!~•++•)'t 4 - Gösterilen gün e artır-

maya iıtirak edenler artırma ıart- ,e06Gti0'6~fifiti İstanbul 111ü<ldei un1tl" 
namesini okumut ve lüzumlu ma- ~ v • ~; J 
lümatı almıı bunları tamamen ~ eresıye fli mi iginden: 
kabul elmit ad ve itibar olunur- it ı Tahkır maddesınden mazo"., 

1 O " d b k lan gayrı men- ,a IZmir terzihanesinde son K S 1.,et •r. stun e ıra ı W d h f l l ağızmanda uvarl alayı J1 .. d JI l'M mo a, e ven iat ara, son 1~, ~ 
kulün bedeli zamanın a ver - i} derecede suhuletli ıeraitle ~ bölük ikinci mülazimi T tabzoıı1" 
mezse gayrı menkul l~f~c; bir ~ erkek ve kadın kostümler ~ Ahmet Şemsi efendinin ıkaıt1•l' 
artırma ile satılır ve be e arkı : · serian imal olunur. ~ ,e' 

üzde be f gahı hazırı meçhul olması h• ., 
ve mahrum kalınan Y 1 a- Ankara caddesi Vilayet 1,ı .. iz ve diğer zararlar ayrıca ~ük- ~ karıısında No. 17. ~ biyle muhakemesinin mu• O 
me hacet kalmaksızın memurıye- • MUSTAFA ve KEMAL ~ bulunduğu 21/4/930 uncu ,00 
Umizce alıcıdan tahsil olunur· a... -. _ı Üsküdar asliye ceza muliaked" 
Bet numaralı fıkradaki fart la- ~~~~-§~§GfiSF sinde hazır bulunması. 
hakkuk etmek kaydile üç defa Al• Ekb 
bağırıldıktan sonra gayr men- 1 er 
kul en çok artıranın üstünde bı- Te.yyare biletleri ve kırtasiye 
rakılır. Şart tahakkuk etmezse 
artırma geri bırakılıp alıcı taah
hütlerinden kurtulur ve temln&t-

ta kalkar. 
5 - Artırmanın birinci veya 

ikinci olmasına ve gayrı menku
le tealluk eden kanuni hakka ve 

tt e diğer ıartlar. 
ıatııın tarzına gor " 
İhale tarihine kadar bilumum ru-
ıum müıteriye aittir. 

Yazılan ınaa bahçe hane yu-
karıda gösterilen 28-4-930 tari
hinde lstanbul 4 üncü icra me
murluğu odasında fıbu ilan ve 
aösterilen artırma ıartnamesi 

dairesinde ıatılacafı ilan olunur. 

Umum ga.zete bayii 

Çemberlitaf civarında 

N. 2 dükkan 

Doktor Fevzi Ahn1et 
.; 

Frengi, belsoğukluğu, cilt, 
teda ·ıihanesl 

Cumadan mada her gün 
saat 10-6 ya kadar hasta ka
bul edilirr 

Adreı Ankara Cadde11f N. 43 
Telefon lstanbul 3899 

,~~~ 

Hacı Arif zade 
İsn1ail Hakkı 

Tayyare biletleri ve 
umum gazeteler bayii 1 

Çarıikapı N. 68 ~I 
'-•ı.;;;;;;;;;.; ..... ..-...;-.-~-------~11 

k 1ı11d• 
Beyazitte tramvay ın• • 

N. 153 dükkanda tayyare •e blletlerl, kırtaııye 
umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 


