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1 

c Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti altında tıerıtln çtkar 

Maliye vekili veraset hakkında perşembeye ızahat verecek 
Dolar dünyası 

Arnerikada kac milyoner var. Sene
de 200 mily~n lira kazananlar 

Bayak harpta en ziyade kAr
:1 çıkan Amerika oldu. Franıa, 
lalya mtbonlarca Amerllcaya 

borçlu kaldı. Bundan baıka A
llaerlka bGtGn dGnya pazarlannı 
tuttu. En fakir memleketlerin 
\,ıle altunları Amerlkaya akın 
ettı. 

·200 milyon lira 
Bundan baıka kazançsenede 

10 milyon dolar 
olan 31 kiti vardır. Senede 

bir milyondan fazla para kaza-
nan zenginlerin mevcudu da ıudur: 

496 kişi 
c~ıelim ufak zenatnlere, te· 

nede 50 bin dolar kazananların 

mevcudu 22314 kltl~lr. Bu ra
kamları okuduktan ıonra Amerl-

B. M. Meclisinde 1 
·•lı-0-4«· 

veraset vergü;i 11ıeselesi talıak-
kuk ediyor 

Ankara 24 ( A.A ) 
BüyUk Mtllet Mecllıl bugün 

Relı vekili RefetBeytn Rtyaaetln
de toplanmııtır. Gelıenln küıadı
nı müteakıp Maliye Tekili Sara
çollu Şükrü Bey eöz a arak .Her
man llplrer .,ılrketlnln veraset 
.-erıtıl hakkındaki ıüal takrlrlne 
verilecek cevabını perıembeye 
kadar tehirini talep etmit ve bu 
münasebetle demittlr ki: 

« Şiludüten yalnız şu ka
ti.ar süyliyebilirinı ki 11ıev

zur1 ballis rJergi lwniiz ta
hakkuk sa/1uismda bl4lrın
nıaktadtr. » 

Bu nasıl iştir?! -Konyada et 30 burada 80 kuruş! 
Bu ıene çok_ 

ınknr ıtddetll 
-kıt olmad;:"" H;;. 
sene' Anadolu-

da kııın ıtddeU
ndenl .binlerce 
hayvan telef 
olurdu. Anado
ludan ıelen ha-
berlere gör her 
tarafta bol hay
van vardır. 

1 
Çünkü havalar 
açık glttlğı için 
koyonlar çaylr-

..,larda eyi beılenmlıtir. - Btl
ha11a Trakyada, Man·ı da fazla 
hayvan yetltmlftlr. K· cıya g zete
lerlnln yazdıklarına cör° Konya
da etin okkaıı 30 kur uıo. satılı
yor. Hel~ manlıadaki ıut ve yo
fort boJlafu bu ıeneye kadar hiç 
16r6lmemlttlr. n 

Erzrum ve Karı havaliılnde 
de bol hayvan yettımtıttr. lBura-

lacakmiş; yoğurt 
10 küruşa satıla
cakmış. 

Allah versin 
Fakat fU lhtlkir denilen ıey 

yakamızı bırakıada ıu bolluktan 

dakl yal tacirlerine gelen haber- lıtlfade etsek! Bu naaıl ittir? Kon-
lere 16re bu sene Kara ve Erzrum 
yaylalannda bol ya~ olacalt bil
diriliyor. 

Her taraftan eyi hsberler ıe
llyor. Bu ıene her ıeY bolmuf · 

yada et 30 kuruta ıabbyorda 
burada 80 kurup veriyorlar! 

Hani meıhur bir ıöz vardır 

• Deniz yofurt olsa bir kapk 

Ştmdt biz Amerlkadakl ıer
•et bahiılerlnl blnblr ıece ma
.. lları ıtbl dinliyoruz. Elimize 
Anıerlka Maliye nezaretinin bir 
lıtauauıı ıeçtl, Bu cedvele aöre 
~•erlkada ıenede ~ 100 milyon 

olardan fazla para kazananlar 
8 lctıtdtr. Yani bizim paramızla· @'!e . 

kada 120 katlı binaların neden • 
yapıldıima hayret etmemeli.! 

Müteakıben belediye kanunu
:ıun müzakeresine geçilerek ka
nunun 2 3 üncü maddeılne kadar 
müzakeresi yapılmııtır. mecltı 
Perıenbe günii toplanacaktır. 

Et ucuz olacak
mış; yal ucuz o-

ylyemlyeceglz! ,, Tıbkı onun gibi 

betbaht lıtanbual ehallıl de fU 

bolluktan ialifade edemlyecek?! i ' 

Amerikada 
• 

ilk defa olarak 
lhii.ebbet 
4-ert1ca' da 

tabakahla h 
ltaa- r ak· 
ı- (Ba":edı-
nunu) ka-
bı hlucı-

rıce datd Gn-
cü defa bnyak 
•e cGr, tk h e lrane 
ırı•zlalclardan 

llıabk6m olan 
(Mıa Rat Sutk
le~) lımtnde 27 
1aılarında aa
zel bir kadın 
mGebbet kare
le mahklım ol· 
tnuıtur. 

hapse 
güzel bir kadın 
mahkum oldu 

{Mtı Rut) hak· 
t kında Amerika ONada Ali.~ Jlut 

ceza mahkemeılnce verilen bu 
karar ilk defa bir kadına tatbik 
~diliyor. Umum Amerikalılar btl
~•ıa kadınların bu mahkemeye 

rıı bGyOk bir merakı vardi. 
(Mıı Rut) 1924, 1926 ve 1929 

terıelertnde bGyük bıruzlıklar ya
Paralc mahkam olmuıtur. 
... (Mıı Rut) 4 UncQ defa tevkif 
ti IDlt Ye mahkemeye verllmlt· 
.. . ı a dakika içinde muhakeme-

Y•pılmıı O bb ıı m e et kilrek ceza-
n. tnabkam olmuıttır. 
Mıı Rut mahkemenin kara-

rını metanetle dlnlemif fakat 
tel\'klften ıonra bafırarak ba-
yı ınııtır. . 

dan~ ~ut aayet ıüzel olduiun· 
kQ ı! e atır bir cezaya mah-

m oam&aı A. 
miyeıt d nıertka 'efkarı umu-

t 
n Be bGyük hır teıir yap-

mıf ar. iltü 
Rutun ifade n ıazeteciler Miı 

•ini, hlıılyatlnl ve 
fotoiraf ını baımıı .., 1 
dır. 

e Y•zmıı ar-

Miı Rut Anıerlka DarillfGnu
nu edebiyat fakülteılnden diplo
ma almııtır. Fakat aileılnl kay-

I ~ 

=-••"can 
M. Valko 

-.ı-o-«t--

/)erşembe günü An karadan 
şcltrimi:e geliyor 

Elyevm Ankarada bulunan 
Macar Hariciye nazırı M. Valko 
perıembe aQnü ıehrimlze gelecek 
ve birkaç ıün burada kalacaktır 

* * Ankara, 24 (A.A) 
Macar hariciye nazırı M. Val

ko cenapları ve refikaları, refa-
katlerinde Macariıtan ıeflrl M. 
Tabi oldufu halde ıabah aaat 9,55 
de ıehrimize muvaıalat etmlttir. 
I.tlıafirlmlz, lstaıyonda hariciye 
vekili T evflk Rüttü bey, te
ırifat umum müdürü, hariciye ve
ki.leti ve Macar sef aretl erklnı 
tarafından karıılanmııtır. 

lıtaıyon Türk ve Macar bay-
raktan ile donatılmııtır. Tevfik 
Rüttü bey ve ıehrlmlzde 
bulunan macarlar tarafından ma
dam Valko cenaplarına buketler 
takdim edilmittlr 

Miıafirlerimiz Ankara palas-
ta ikametlerine tahılı edilen dai
reye götürlmüılerdlr. 

bettlfinden Mlı Rut gayet ceıur 
bir apat kadar cür' etkir olmüt· 
tur. Bu ıuretle geceleri, karanl~k 
köıelere ıaklanarak mantoıile 
yüzünü kapattıktan ıonra zenıln 
kadınların karıııına çıkarmıt· 

Bundan ıonra ruvelverlni 
çeker ıoyarmıı. 

---·----~~--~~~-

Yol parası ha~ktan Haziran, Teş-
rini evvel, memurlerdam Mart A
ğustos aylarında alınacak. Para 

vermiyenlerin çalışacağı aylar 
Villyet umumi mecliıi dnn 

içtima etti. Belediye hududu da
hilinde teıklli m6teııavver kaza 
ve nahiyeler hakkında Villyet 
idare heyetinin ma2bata11 ile sı
llvrtde yeniden üç köy teıkt!l te
klifi ıniilklye encümenine gonde-

rildl. 
Üç ıenellk yol programı hak-

kında nafia encümeninin raporu 

kabul edildi. 
Senelik meıai programının 

yeni ıene bütçeıile beraber An
karaya gönderilmeıl kararlatll· 

Millet mektepleri ınaaf ve 
masarifi için tahılıat ltaıı ka-

but olundu. 
Yol vergisinin 930 da da on 

Ura Qzerinden tahılll muvafık gö-

rüldü. 
Yol parası halktan Haziran 

ve T eırinievvel aylarında memur

lardan Mart ve Atuıtoı aylarınd 
tahıil edilecektir. Para vermeyip 
te bedenen çalıtacakların ile 
Eylul, TetrlnlevvelT eırluani Nı san 
ve mayıı aylarında çalıçtarılma
ları tenılp olundu. 

Bundan ıonra Vi!Ay""t n 980 
bntçeılntn varidat kıımı müzakere 
edildi. 1 

Bütçe madde madde okundu 
Sonunda bütçe encüml retli 
Necmedd.n Sahir 8. bütçenin 

hey' eti umumiyeılnl izah ettikten 
ıonra dedi ki : 

- Bütçemiz miltevazindtr. 

Üzerfnd~ çok çalıtılmııtır. Bütçe
mize, veremlileri ıanaloryomda 

tedavi için 20 bin, Darüuafakanan 

taalisl iç.in 20 bin lira n:uavenet 

konmuttur. Diğer mü tef~rrlk 

müe11e1elere yardım için halkın 
menfaatına uygun olan Hllaliah

mer' Htmayei etfal, Çalııtırma 
Yurdu gibi müe11eıelere yardım 
yapılmasını prenılp olarak kabul 
etlik. 

Mualltmlertn,hakkı mükteıep
lerİnl muhafazaıı için çok hauaı 
davranmak. Bir muallim hakkı 
mükteıebinden nokran maaı al

mayacaktır. Bundan ıonra bütçe

nin hey' eti mumeyyezeıl re} c ko-
nulmuıtur. · 

Encümenin teklifi gibi 930 

vllayel varidat yektlnu 4,647 ,324 
lira olarak kabul olunmuttur. 

Masraf bütçeılnln buann 
müzakereılne batlanacaktır. 



Sahife 2 

Konferans 
-.~<-

Beklen ildifji 9ibi s ll!Jfl 

düşii]/01' 
Parll, 23 ( A.A) 

Temps gazetesi iki günden 
beri İngiliz matbuatmın bahri 
konferansın akamete oğrama11 
ihtimalinden mütevellit mes'uli
yetl Franıaya tahmil etmek 
suretrnde yapmakta olduğu mü
cadele hakkmda tiddetli tefsirat
ta bulunmaktadır. Mezkur gazete 
M, Briand ile M. Dumesnll ve M 
PJetrlnin vazifeleri icabı Parlse 
avdet ettiklerini ve müzakernh 
lnkitaa oğratma~ı bir an · bile 
düıüumediklerinl ilave etmek
tedir. Temps gazetesi ndice ola 

rak İneiliz matbuatmdaki bu ani 
taarruzun enzarı dikkati baıka 
noktaya çevirmek için bir behane 
olduaunu ve kimsenin buna al
danmıyacağını yazmaktadır. 

J/. rallw Gazi tata{t11dan 
kabul edildi 

Ankara, 24 (A.A.) 

Reistcümhur Hazretleri Macar 
Hariciye Nazırı M. Valko Cenap
larmı bugün saat [on yedide Çan
kaya kötkünde kabul buyurmuı
lareır. Mülakat bir buçuk saat 
kadar devam etmiıttr. 

Reji jencral nıiidiirü 
İzmir, 24 ( A.A ) 

Reji Janeral umumt dl rektörü 
M. Bilankey bazı tetkikatta bu
lunmak üsre lıehrimfze gelmi§tir. 
Mumaileyh birkaç gün sonra An
karaya hareket edecek Ur. 

Katalanycı ndincvvcrlerinin 
bir li a rel·et i 

Barcelone 23 ( A.A ) 
Matalonya münevverleri Prl

mo de Rlveranın idaresi esnasın
da Katalonya lisan y2 hanını mü
dafaa etmtı olan 50 lcadar mü
nevveri istikbal etmiılerdir. Bar

celone belediye r,,.lsl marki Ca
mllyas bu 50 Kastelllye te~ekkür 
etmf~tir. Muharrirlerden Amerl· 
co Castro Katalonyanın hususiye
tini İspanyol vatanperverliğile 
birlikte mevcut ve baki olabilme
sJ f çin demokrat müessesatan vü
cudu :ıazım olduğu suretinde ce· 
\tap vermiotir. 

Ji'ra ns ız (elli kctZ'f!t leler ine 
11ardun 

Paris, 24 - (A.A.) 
Meb'usan meclisi ff ransanın 

tenubundaki feyezanlarm sebep 
olduAu hasarların tamiri için bir 
ınllyar frank tahsisat fi ası kak
kındaki kanun layıhaımın müza
keresine baılamııtır. 

Y<mi İran kafn'nmd 
Bağdat, 21 ( A.A) 

Yeni lran kabineıi Nuri pn§a 
tarafından leıkH edilmi§Ur. 

f ""(j~"itY;İdız;· · i 
1 Her çucuk yurdunun bir : 
= ümit yıldızıdır. Fakir ve kim- 1 • • 1 ıeıiz çoçuklan düıünen Hlmn- S 
: yel Etfale 2 i nisan Çocuk Haf- : 
1 tasında yardım, bu ümit yıl- : 
: dızlarını sönmekten meneder. : 
:ı••••••••••••m •s•E••s•s••••= 

Alman gene/eri 
t 

->~<--

Si!Jm~i pİ.'Jf."i mi o.1ııu1J111şlar? 
Bale, 24 (A.A) 

Tiyatrolardan birinde Berllnll 
birkaç aenç artist tarafından bir 

temsil verildiği esnada oynanan 
piyesin siyasi mahiyette olduğu 

icldiasile bir takım itirazlar ve ha
diseler olmuıtur. Zabıta müdaha
leye mecbur kalmııtır. 

Sui kasıler l~·u·p - /Jultım· 
udinasebatma daiı· ı·omeu 

11u1tlnıaloıuı yo:.dıklar' 

" zora " gazetesinden: 

Bükreş - Bütün romen "mat
buatı Yugoslavyadaki sui kastler 
lıakkında izahat vermeğe devam 
etmektedir. 

. Bazı gazeteler, Doprlce hudu
dunda vakit vakit çıkan müuaza
alarda, Makedonya komltaıının 
tesirini tamamile eaastıız olarak 

iddia etmek suretJle bu defa da 
kendi bul1ıar düşmanlıklarını Jz
bar ediliyorlar. 

Unfversul, Ordine ve Vitorul 

gazeteleri bulgar aleyhtarı yazı

larlle hususUe temayüz ediyorlar. 

Sofyada yapılan itllafnameyi 
ızrar Jçln suf kastlerln yapıldığı

na umumi kanaat vardır. Bu ak
şnmki Advirul ıöyle yazıyor. 

Mevsuk menbadan haber al
dığımıza göre Pirot ve Sofya uz-

laımaları Fransa ve fngilterenin 
biln va11ta tesir ve himıtyelerile 
yapılmııtır. 

Bu münasebetle Yoguslavya 

kanuni tarziye verilmesi için Fran

sa ve İngiltere hükumetlerinin 

S<>fyada (Azım gelen teıebbüsat

ta bulunmaları pek muhtemeldir. 

reni lll'IUlVltl kabinc."iilltll 
JJJ'OlJ ro nu 

"Dem Sgovor,. gazeteıinden. 

Tiran, 22 ( A.A ) 

Bnıvekil Pandeli Evangeli 
yeni kabinenin programı hak-

kında kamarada beyanatta bu
lundu. Kendisine müttefikan 

itimat reyi verildi. Programın 

umıımi hatlarında büyük mütte-

fik balyaya karşı sadakat, büyük 
devletlerle ve cemiyeti akvam 

ile dostane münasebet ve onlara 
karşı minneltarane ruh, ve Ar

navutluğun ticari ve sair muahe
deler akteylediğl hükümetlerle 

dostluk rabıtalarını ihtiva etmek

tedir. Kabine bilumum şubelerde 
hususile ziraalte ıslahat yapmağı 

devam edecektir. Zirai islahat, 

ziraat bankasının tecdidi sureUle 

köylülerin ve arazi sahiplerinin 

menfaatleri haleldar olmadan 
tatbik edilecektir. 

Yeni kabine senai tekamülü 

himaye ve memlekete ecnebi 
ermayelerin girmesini teshil 

edecektir. 

Slw11to /i'atları m iitemadiyeu 
bıiyor 

Berlın, 24 (A.A) 

Relchsbank iskonto ffatini 
yilzde beşe indirmiştir. 

YARIN 

Gümrük 
Kon(eransmda F1·an.'uz 

.J/ii ra ldı a.1;ı JJU' 111 n un 
Cenevre, 24 - (A.A.) 

Gümrük mütarekesi konfe
ransının nihayet bulması münase
bettle Fransa ticaret nazırı M. 
Flandfn bir nutuk söylemiı, elde 
edilen hayırlı neticelere dikkati 
celbetmif ve bu neticelerin Fran· 
sız murahhas heyeti tarafından 
snrfedilen gayrete delil oldufunu 
beyan eylemltllr. 

70 seyyahı 
/)a,lja kaldwan şa kile,. 

Attna 23 ( A.A ) 
1929 senesinde 70 seyyah& 

Pertulide dağa kaldırmıı olan 
meıhur ıakilerden Tzatzas ile 
jandarmalar araıında Larissa ya
kınında vukua aelen bir müsade
mede merkum ile diğer iki ıaki 
telef olınuıtur · Müsademe eına· 
sında bir baıçavuı ile bir jandar
ma neferi telef olmut birkaç 
jandarma da Yarnlanmııtır. 

Romanya da 
J.1/ali kan1111 l·afnil ~dildi 

Bükreı, 22 (A.A) 
Meb'usan meclsı devletin mali 

itibarının ve menf a.tll\rınına mü
dafaa ve vikayesi hakkındaki 
kanunu kablu etmivtır. 

Giizel sau' aflar /Jİl'tirji kdtibi 
1tl1t1tntili[Ji11den: 

Ankara resim sergisi kabul 
jürisi intihabı eeçen haf ta ;tcra 
edilemediğinden resf m ıubesfne 
mukayyet azanın 25-3·980 Salı 
günü saat 15 de (Birlik ) de ha
zır bulunmaları lrfca olunur. 

->~-E<-

Sait Giiltekin IJ. 
Muharrir arkadaılarımızdan 

Salt Gültekin bey bir ihbar üze
rine 1 Mayıs ta tevkif edilmi, ve 
1 ay sonra tahliye edilerek gayrı 
mevkuf olaralc muhakemesine 

başlanmıştı. 
Ahiren haber aldığımıza göre 

arkadaıımız itham edildiği en 
mühim maddelerden meni muha

keme l<:ararı almııtır. 
->~.--

. 

Üsküdarda İstanbul 6 ıncı 
icra nıennırluğ·un<lan. 

Bir de~nin temini zımmında 
mahcuz ve furuhlU mukarrer 
( 480 ) lira kıymetinde 6 çuval 

boya imaline mahsus zamlc 29 
a-930 tarihine müıadif Curnarteıt 

- .. t ( 10 ) dan itibaren Üs-gunu saa 
küdarda Pazar batı rnahallesinde 
Mir oğlu soka~ında ( 79 ) numa
ralı boyahadede satılacağındnn 
talip olanların mernurine müra
caat etmeleri ilan olunur. 

İtizar 
(; 

~ Münderecatımızın çoklu- ~ 
~ ğundan dolayı bugün " Kara ~ 
il Kemal " tefrikamızı derce- ~ 
~ ~ ., demedik. Ôzür dileriz. (l 
•' ~ 
~~~~ ... & 

25~ 

Acaba hangisi hırsız? 

Caddede her kes sükunetle 
yoluna giderken, bir ma~azamn 
kapısından top ağzından mermi 
çıkar gibi; fırlayan bir ihtiyar 
kadının feryadı ile irkildi: İh
tiyar hadın, ıemsiyeslnl kaldırmıı, 
hızlı hızlı yürüyen bir adamın 
arkasından bir yumruğunuda sık
mıo, olduğu halde boğula boiula 
haykırıyordu: 

- Tütün .. Tütün .. Hırsızı Tü
~tün! 

Herkes bu ıahsı takibe baı

ladı ve ilerden gelen blr polis bu 
adamın önünü kesdirerek yaka
sına sarıldı. ihtiyar kadın nefes 
nefese yeHşerek bu münasebetsiz 
adama küfür ediyor ve diyordi ki: 

- Sizi dldl kör olasıcalar, si
zi .. Nedir bu •. Hük(imet sizlere 
müthit cezalar vermeli .. İnsanın 
sokağa çıkmağa haddi yok! 

ihtiyar hiddetine mağlup olup 
çapkını döamek bile istedieede 
polis mani oldu. ihtiyarın hiddetl 
fena idi: İkide birde hamleler 
yapıyor ve dır dır söylenmekten 
kendini alamıyordu. Hırsızın 

cebinden cıkıın altın çanta, poli
sin elinde idi. 

Polis, hırsız ve ihtiyar kadın; 
komiserin yanına girdikleri za· 
man henüz daha biç birisine a~ız 
açmak nasip olmadan; kapıdan 

Uftıek gibi bir kadın girdiği üstü 
baıı temiz, kendiside fevkalade 
güzeldi. ,Helecanla komisere ıun
ları "dedi: 

- Komiser efendi, ıu ihtiyar 
kadın çantamı çaldı! 

Bu söz oda içinde bir bomba 
tiddetle patladı: ihtiyar kadın 
ıemıiyeslne davrandı, asıl hırsız 

diye tutulan genç adam, dişlerini 
ııktı. 

Komiser oradakileri teskin 
elti. 

- Telaı etmeyiniz, §imdi 
mesele anlatılır! 

Komiser çantayı açta ve ihti
yara sordu: 

- İçinde ne vardı? 

- İçinde bir altın ıaat, iki 
altın bilezik. 

- Saatı ve bilezikleri tarif 
ediniz. 

- Düz altın saat ve düz iki 
bilezik! 

Komiser genç ve güzel kadına 
sordu; 

- söyleyiniz, saat ve bilezik
leri ıizde tarif ediniz. 

- Saat altındır, kapaklıdır, 

üst kapağının üstünde pırlanta ile 
lılenmft bir menekşe vardır, bile
ziklerin birinde yakut la~lar, öte
kinde elmaslar vardır. ( Genç 
kadın komisere çant&sından çıkar
dığı mendili uze taralc) mendilimin 
markasını saatın ve çantanın, 

bileziklerin üstünde de bnlabilr
ıiniz. 

Komiser çantaya saate bile
ziklere dikkatli dikkatlı baktıktan 
sonr genç kadına dedikl: 

- Çantanız, saatınlzf, bilezik
lerinizi alınız, bunlar sizindir!.. 
Yalnız bize adresinizi bırakınızki 
belki adliye, ~ehadetfnize müra
caata lüzum aörür. 

Genç kadın alelacele adresini 
Yazdı ve çantasını alıp r.ı.pıdan 
çıktı. 

Kornlıer ihtiyar kadınla genç 
adamı istintaka ba~lamııtıkl, 
odaya ya.kıtıklı ve kibar bir zat 

- Fransızcadan -

d kJ· girdi ve komiserden bir kaç a 
kalık nıüıaade istedi: 

d 0 10· 
- Mafazam opera m•Y • 

dadır. Mücevherat üstün• Jt 1" 
~,,,. 

parım, bir iki saat evvel ınaıı 
zamCl genç ve güzel bir banıdl 
gelip benden bir altın çant• Jlı 
bilezik ve saat lıtedt. KıyafetiJ\~ 
baktım ve mağazamdakl en snıe 
malları çıkardım, bazılarını be· 
ğendf, bazılarını befenmedl fi 

yanında parası olmadıAınd811 

bahisle pnketi hazırlamamı, efe 
ı kadar gidip para alarak aYdet 
edeceğini söyledi, çıktı, aıtt1• 
bende beğenllmeyenlerl yerleri011 

kaldırıyordum, baktımkf, bir altııt 
çanta bir yakutln bilezik bit 
elmaslı bilezik eksik. Doğru bı>. 
raya koıtum. 

Komiser hayret etti: 
- Yazıkki bu ıöyledJklerJni:ıl 

tarif ettiğiniz kadından çala• 
bu koca karıdan alıp .ıene on• 
teslim ettik. Bakalım aldıtunı.t: 
adrese müracaat edelim. 

Bu adreste o namda bfr kadırt 
bulunamadığı için mücevherci, 
komiserden fikir almak fatedl· 
Komiser diyordukf. 

- Ne yapalım, dü'a edinlsde 
çantayı o kadından hıraızlar aıır 
11nlarda çanta elimlı:e düııOPı 
ba§ka çare yok! M<iterclml 
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Piyos kimdir, 
nasıl para 

millet zararına 
kazanmaktadır 

--·•••ı.•w-·-

(Dünkü nuahadan devam) 

lttthadı mtll1 dahili eıham ve tahılla.t fiatlarında haııl olan 
tereffü farkını lhttyata almamııtar. 

Anadolu 
Yapılan prim 621044 
Şirkete kalan 203236 

Prim ( Mükerrer 
•taortacıların ko-

f 9 28 sene.~i 
İttihadı mlllt 

203732 
85584 

Milli 
51266 
10499 

Untyon 
362515 

? 

llllıyonlan çıka
nlclıktan sonra ) 
PIYOs un aldığı 
konıııyonlar 43 7 84' 

Ki.r 93391 
Zarar 
liGkümete ve-

?ilen hlıse 1 7 5 91 

Bu •ene Anadolu beher ht11e
Je 16n ve beher müe11ls hi11esf
ne 781 kuruı vermlıtlr. 

Anadolu 1928 senesinde de 
6:lo44 hra prim yaptıiı halde 
huknmete ancak 17691 lira vere
bibneıı tetkike de er bir mesele-
dir. 6 

huhadl milliye ıelince geçen 
•ene olduiu aibl bu senede hi11e 
batına 400 kuruı temettü tevzi 
etnıııttr. 

Bu •enenin btlançolarıla ae
çen •enenin kiler karıılattırlhrıa 
llaiidı mahfuzlarla PlYOSUN al
dıiı kömlıyonların azalmıı oldu
fü aörülür. 

Defieı·dar bny;n naza,·ı <lik
kaıi11i celp ederiz 

Bunun ıebebfne ıelince fazla 
ltazanç "Yerttel vermemek için 
Avrupa tılertle mu badele edtlen 
Yeril itlerden hasıl olan karlar 
için hususi bir kiruzarar heıabı
nın matlubuna geçirmelerinden 
llert gelmfttlr. Anadolu ya alt 

4165' 
62601 . . . . 
. . . . 

15058 
18000 

91485 . . . . 

kiruzarar hesabının matlubunda 
gözüken 44 7 8 lira ile ittihadı Mil
linin karında görünen 11184 lira 
bu farklardır. 

Arz ettifimiz tekilde hesap 
tutulduju takdirde ılıorta tirket
lerlnin karlarında aeçen senelere 
nlabetle büyük bir fark hasıl olma
dıiı zannolununa da acentahkla 
idare edilen kumP..enyalar ve ba
huıus Ünlyonun hesaplarile Ana
dolu, İttihadı Mtllt, Üniyon, Milli 
ıigorta tlrketlerlnfn Jeran forfeterl 
olan Şark kontovarına ait karlar 
nzerlnde büyük teıir yapar. 

~igorta ıirketlerlne ait hesap
ların kontrolu esnasında bu clhet
lerinde tetkiki lazımdır. 

Anadolu, İttihadı Mılli, Üniyon 
Ye Mtlllnin bilançolarından çıkar
dıAımız ballda muhaner prim ve 
komisyonlar yalınız harik kısmına 
aittir. diğer branılarla beraber 
hükumetin, Piyosun ve hi11edar
ların 1927 - 1928 ıenelerindeki 
tıtifadelerinln g6sterelim. 

* lf * 
Hükômete Ptyoıun al-

verllen dıfı komuı-

Anadolu 
l927 •ene.inde 
1928 

ıtuhadı Mmı 
l927 ıenetinde 
1-928 

" 
Untyon 

1927 •eneıtnde 
1928 

it 

1600, 
17591 

t.ı 33595 
ol etme ınaarafı 

\ip t.natl olunan 

ynnlar 

111010 
102430 

158029 
139638 

173604 
209040 

793752 

748008 

145755 

Piyoıta dahil ol
dufu halde mec
lis azalarına mü
duriyete ve mü
e11itlere verilen 

19170 
20830 

7333 
7333 

54666 

Ht11edar
lara veri

len 

37500 
•oooo 

40000 
40000 

? 

157500 

YARIN Sahife s 
1 

Mem'tehet haberleri 
Bafjdattan Şanıa yarını 

günde 
Baidattan: 

Şam ile Bağdat ve ıene Ha
leple Bağdat arasında posta, yol
cu ve saire taıımak üzre iki tay
yare hattı tesle etmek için Irak 
hilkdmetlle berayı mil:ıakere 
Franıız hava nakliyat ıirketinln 
bir mümeHill Bafdata gltmiıU. 
Cereyan eden müzakerat netice
lenmlı Ye Niean lptidat1ndan iti
baren Şam ve Halepten haftada 
öç tayyarenin hareketle Balda· 
ta gitmeıl ve Bafdattanda Şam 
ve Halebe avdet eylemeıl karar
laımııtır. 

Bu tayyarelerin Şam ile Ha-
lep arasındaki mesafeyi yarım 
günden az bir milddette kat ede
cekleri ve ayni ıüntle avdet ey-

i lfyeceklerl söylenmektedir. 

\ A/[Jani:Uaı~ diizelnıedi 
ı Bombaydan: 

1 
Ptıaverden alınan haberlere 

ıere Afgan Kralı Nadir hanın 
1 hastalıiı devam etmektedir. Hü
j kametin icraatı bilha11a kabahin 

1 
yagmaıerllginln meni hakkında
ki mesatıl hoınutıuzlutu artırı

l yor. İıyan eden kabilelere karıı 
asker sevkedtlmittfr; bir Ulrlft 
asaylf temin edflemiyor. 

1Jltsırda nıulıadllerat 
nırua<Jeresi 

Kahlreden yazılıyor. 
Meni muhadderat ldareslnden 

alınan malumata aöre 1930 ıeneıl 
iptidasından itibaren 2300 küıür 
kilo esrar, 12 kilo kokain 18 kilo 
heroin 41 1 kilo afyon tutularak 
mueadere olunmuı ve kaçakcıları 
mahkemeye tevdi edtlmittlr. 

Hakkı Şinasi paşa 
--+~--

Feci 

/Jil' cinayet oldu 
Tirenin Burgaz köyünün hayı

taları mevkiinde kan ı bir hadise 
olmuı ve bir karı k .. a feci ıekil
de öldürülmüıtür. Maktuller Bur
gaz köyünden Kavaı oğlu Meh
met Ali ile zevceıidir. Bu aile 
Hayıtalanı mevkUnde çadırda 

ikamet ediyormuı. 
Akyut köyünden okkahnı 

Mehmet Ali ile arkadaıı kara 
Mehmet gece vaktı çadırı basa
rak her ikisini öld?rmüılerdlr. 
Kattller tevkif edilmıılerdlr. 

Bakla ta1·lrısında bit' tnacm·a 
Bayındırın yenice mahalle

ıtnde Osman efendi kerimesi 14 

yaılarında Basriye hanım kazanın 
yakınındaki tarlaya giderek akıa
ma kadar çalıımıt ve akşam tar
lasından dönerken yolda bakla
lar arasından çıkan köy delikan
lılarından Sadık oğlu yaıar na
namında bir gence tesadüf etmiı
Ur Basriye hanım tam bakla tar
la:ından geçerken Y sıar üzerine 
atılmıı ve kendisini baklaların 
arasına yuvarlamııtır. Orada ge
çen kısa bir mücadeleden sonra 
y aıar zavallı kızın bek rint izale 
etmiıtlr. 

Jznlirde katil kartkıler 
Bundan iki ay evvel, lzmlrde 

Torbalının Kara kuyu köyünde 

Tl'amvay altmda !tatmış 
Pangaltıda oturan apartıman 

kapıcısı Muıtafamn altı yatında-
ki oğlu Ômer Maçka 3ayezft ha
ttına tıleyen vatman t ~~· .. k efe-

n ı • ı. ndinin idaresindeki lr ·• ayın al-iİ 11 aıa'ŞllJ/t ıın,;araya gitti. tında kalmıt bazı yeri r.nle ha-

-
Süleyman kızı Rı..kiye hanım na
mında 18 yaılarında bir kız, Er
zurumlu Hamdi namında bir genç
le sevlıerek, Torbalıdan kaçmıı 
ve bir daha izlerine tesadüf etınek 
imkanı olamayınca gerek kızın 
ailesi ve gerek zabıta tarafıodan 
taharrilerine baılanmıştır. 

Nihayet bundan üç gün evvel 
Torbalının Karaköy muhtarı, köy 
civarında gezrken bir derede iki 
ceıec!e tesadüf etmiı ve derhal 
Torbalı müddeiumumiliAini meı'
eleden haberdar etmfıtir. 

Müddei umumilik hadiseye 
vaz'ıyet etmif ve bu iki ıahıa te
thiı edilerek, bunların Rukiye ile 
Erzurumlu Hamdi oldukları anla
tılmıştır. 

Cesetler bulunduktan bir kaç 
ıaat sonra bir ıahıs, Torbalı müd
deiumumiliğine müracaat ederek 
bu iki gencin Rukiyenin birader
leri olan Mustafa ve Ali tarafın
dan öldürüldüğünü ihbar etmit 
ve hadise bu cihetten tahkik ve 
tamik edilmi§tir. Mustafa ve Ali 
tevkıf edilerek isticvap edilmiıler 
ve cürümlerini itiraf etmiılerdir. 

İncir hastalt{jt 
İzmir Ticaret odası mıntaka 

ziraat baımüdürlüğüne gönderdi
ği bir tahriratta İncir ağaçlarıda 
arız olan Basra ve Kırmızı örüm-
cek hnstalıklarına karıı polisür
fürkükürt ve kireç mahlı'.itunun 
ne ıekllde yapılarak kullanılaca
ğını sormuıtur. 

------~----------

1 
Sol b;;1iriinden !Jllralamışlat 

Şehzade baıında ıoför Ş kir 
arkrdaıı Hikmeti bıçakla 501 böi-
ründen yaralanmııtır. 

l7akayt ele vermi§ 
Beyoğlunda oturan m " dem 

Halk fırkaeı müfettiıl Hakkı flf surette yaralanmıttır · 
Şinaıi pafa 15 aün kalmak üzre 200 li1·as111l do/rtJlfll.J' Jl l§lar 
dün akıam Ankaraya gitmiıtir. 
Kendlıl hareketinden evvel bir lzmirden ticaret •ç 'n lstanbu-

Atciynn Galata saraydan geçer
ken, aıçı Mustafa elindeki çan-
ta mı açmak istemit•~ de 
cü .. ıü °" ~ halinde yakaian-

muharrlrlmize demitUrkl: . la gelen Mahmut et d 'yl üç 
- Yeni belediye kanununun meçhul ıahıs iğfal ell•1 ~! ve 200 

mecliıte müzakere edileceği el lirasını dolandırmıılarc ır • 

betle lıtanbul meb'usu ııfatlle .J/antnrcdıkln dnlandw1nı~lar 
bu müzakeratta hazır bulunaca&ım. Bigalı İdris efenc Tophane-

Bu kanun, meclis tatil olmadan · d rken ikl kiş i yanına so-
evvel her halde ikmal edilecektir. en geçe 

ku~· lmııt ( 285 ) Jira ıo ın ı mantarcı-
Klldınlarımıza belediye intl· .1 

lıkla dolandırmışlarnr. 
babında müntehip ve müntehap 

mııtır. 

Şm·i/i"u başına gclcnlcl' 
Üsküdarda oturan Zeki beyin 

evladı maneviyeıl Şerif çarfıdan 

yumurta alarak eve gelirken 
ıöfer Alinin otomobili kendisine 
çarpmıı bacağından afır snrette 
yaralanmasına sebep olmuıtur. 

s;;;:, 

Bu heı dl apta plyoıun milliden al-
ı 1 15058 lira komisyon yoktur. 

1 
l PlYOSUN aldığı bin lira aylık 

1 e~e rnaırafına dahildir. 

1 nlyondan alınan ıüvansyon-
ar bu' h .._ • eaapta yoktur itle yo-
-rdakı c:etveld 

ıuretlerla diğer ıirketlerin reka
betine mani olması yüzünden 
geçenl~rde neırettiğlmiz muta
ha1111 raporunda da anlaıılacağı 
üzere hazinel devi< t laakal yarım 
milyon lira zarar etmtıtir • 

olmak hakkı verllmiıttr. Bu tak- tJOO lirasu11 rm ı>IJllŞlar 
dlrde kadınlarınızın fırkaya kayd Miitkürat lkhtsnr memurla-
olunmaları lazımdır. Bu mesele rından Haydar bey .;;Vvelki 

1
aün 

hakkında alakadarla temas ede- tramvayla karaköydon Beyeg una 
ceğlm. Yalnız baıka btr mesele çıkarken meçhul b \r yankesici 
daha vardır. lstanbulda toplana- yanma sokulmuı 50·• lirasını çarp 
cak belediye mecliıi değildir. mı ıtır, 

Piyasada 
/Jazı ticarl'f(nıcfm· Pari.~ 1 e 

1Vapoliyc na klcdiliyor 
Ptyaaada bazi maruf tlcar~t . 

evleri buradaki Ucarethanelerint 
Parlıe ve Milanoya nakle batla- · 
dıklası ıöylenıyor. Bu ticaretha
nelerden biri evvelce memleketin 
yüzde elli nisbetinde ve her ihti
yacını temin ederdi. 

üzeret Onı en anlatılacağı 
gelen itle::'bı:e lttthadi milliye 

Çof\a hilk6mettn 
yardımtyle Anadolu" k 

ld u11 •nalın-dan ge lft halde ba.1-
••Qentn ia

Ufadeıl iki ıenede •ftcak 
885 liraya baliğ olmuıtur. 95 

iddiamızın ispat için beı 
kumpanyadan mürekkep bir Al
man gurubu namına Magdebur
ııer ılgorta tirketinln maliye ve
kaletine 6-1-29 tarihinde 998 
numaralı posia makbuzile gön
dermit olduğu ietldanın suretini Anadolu ıtıorta tlrkeu tar.t

feyl tatbik etmeıi ve tiirln tilrlil neıredlyoruz. 

- ---- ( Devamı var ) 

Anneler 
Birliğinin diinkii içtinıaı 

Anneler btrlill hey' eti umu
llllJeıl dün içtima eUI heıabatı 
tetktk etti. yeni idare hey' eti ln
~lbabatı icrası gelecek haftaya 
uıralulaaıttır • 

--•"iM-•-
Kalp 2 5 tikler 

1 it Ptyaıada kullanılan 25 kuruı
u lar içinde kalplarına tesadGf 
edtlnıektedlr · Btlba11a bu klap 
P•ralar buaGnlerde oldukça çolal
lbıttır. 

~-----

1029 
lngüiz lirası 

Dnn borsada lngtl1% lirası 
1 oao kuruıta açılmıı 1029 kuruı
ta kapannıııtır. --............ _ 

Çatalcri ornıanları lıakkında 
bir rapor -verildi \ 

Çatalca ormanları hakkında 
vaki tlkayet raporu orman bat 
mOdilrlüAüne ıelmitlir, Evrak id
are heyetine verilecektir. 

J -

Şehir meclisi umumlsidir. ~adın- A:, J>lll'll çalı.1a1111ş 
larmıza yalnız balediye için f ntl- d 

Gaıatada Cemil Latif hanın a hap hakkı veriliyor. Acaba bu H 
takdirde lstanbul mecllıi umumi- yazihanesi bulunan avukat E a-

l 1 ? mit Şevket bey Beyojlunda m-
ılne aza olabf ir er mi k tmıı 

i 1 oteline gelere ya ' Sunuda Ankarada halledece- per ya ki -
1 ece iki kat elbisesi ile ıe z yu-

llm. Şimdilik vi ayet meclisi ve g U 1 k diğerleri onar, beıer 
cemiyeti belediye yeni intihaba zer l kralı ~k üzere 1000 lirası ça-
kadar fazifelerine devam ede- Ura ı o m 

ceklerdir. ----------
Ka('(ık rakı • 

Kumkapida kunduracı Bogoı 
evinin yanındaki arsaya çiçek 
dlkmlf, ve bahçenin altına bir 
mahzen kazdırarak büyük bir 
rakı fabrlkaıı teala etınlıttr. 

Dün Müskürat inhisar me
murları Boiosun evini ve bahçe
sini taharri eberek mahzenin 
içinde 300 kiloluk bir rakı kazanı 
ve O.ç flçi üzüm ıalamuratı rakı 
yakalanmııbr. 

lınmııtır • k ~ 
Zabıtaca yapılan tahki atta-.. 

11rkatin ötelde garson ve bgkecle 
. . H" amettin ile sa ı a ı 

bekç11ı us 
A don tarafından çahndı

garaon n 
ğı anlaıılmııtır. • 

/Jaywll bll' yarson 
Beyoılunda T epebaıında Gar

den barda çalgıcı Belçikalı Dlya
man Marg bardan eviee gittiği 
sırada üzerinde çaldığı gümüı 

l;atal katık, pıçak bulunmuı 
kendisi"'' yakalanmııtır. 

Tiiccarm bm·cu J O milymı · 
Tacirlerin yeni gümrük kanu .. 

nını yanlıı anlama11 yüxünden 
ıehrlmizde hasıl olan buhan he· 
man azalmıı gibidir. Buran dola.~ · 

yiıile harice 80 milyon lira burçlu 
olan tacirler bu mela~ın 70 mllyo
nını ödemiılerdir. 

Gasi köp1·iisü 
Gazi köprüsünün projelerini 

\etkik etmek üzere emanet fen 
iıleri müdürü Ziya, fen muıav!rl 
Bürhaneddln, köprüler ıer müh· 
endisi Galip Beylerden mürekkep 
bir komisyon teıkil edilmittlr • 
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Büyük dünya harbine 
girdik mi sokulduk mu? 

Yaza il S. S. 
................ _. - 12 - • ffi'*':Ş 

(Sultan Osman) ve(Reşadiye)nin me
vcut mukaveleye istinaden lngiltere 

tarafından müsaderesi 
( Sultan Osman ) ve ( Reıa

dl1e ) dretnotlarının, elde mev
cut mukaveleye istinaden lngilte
re tarafından müsaderesi ve Bal
kan harbinden beri Garbi Akde
nlzde do1aıan - "Semavi ikizler,, 
- ( Goben ) ile ( Breslav ) Al
man gemilerinin, Avuıturyanın 

( Pola ) harp limanına iltica et
meleri : emrini aldığını Enver pa
tanın itilmesi, mumaileyhf "küp
lere bf ndlrdl. ,, 

Çünkü, temsil ettiği gayrı 

mes'ul 1ıenç Türk rüesasının ka
rar verdikleri, mutlaka harbe 
ıfrmek, projeıi akim kalıyordu. 
ÇGnkG, böyle bir harp için iTür· 
ki yenin Karadenlze hakim olması 
lhımdı. Bu hakimiyeti de ( Go
ben ) teDJln edecekti. 

Eıa1lı mal6mat sahibi bir 
Tnrk olan (Tekin Alp) Almanca 
yazdıjı ( Türklzmus - Pantür
ldsmuı ) adlı kitabında ıunu söy
llyordu: 

.. 811 aırada ( Umumi harpten 
evvelki senelerde ) Türklerin?! 
teknııll istikbali en ufak teferrua
tma varıncıya kadar, komiteler 
tarafından tetkik ve tezekkür 
edtldı. • Tetkik ve tezekkür ne
tlceılnde verilen karar. 

v. Kafkasyanın Iranın Azerbay
can eyaletinin (Türk ırkmın 
ana vatanı olan ) Ruıyanın 
Tilrk maverayı - Hazer eyaletle
rinin mnslümanlarını, Anadolu 
yarımadasının Türklerile birleı 
tirmefl ve Türkiyeyi " Hazer ,, 
havzaıı içinde aenlıletmeil milli 
bir mefkdre olarak kabul etmek
ten ibaretti. ,, 

( Goben ) in lıtanbula gelmt
yeceflnl fÖren Enver paıa, Al
manları tehdit ederek getirmeğl 
d6filndn. - Bir rivayete göre 
Afustoıun 8 ünde ve Rus ılyaat 

•esıkalarına göre Ağustosun 5 in
de - ,Rusyanın lıtanbul elçillll 
ateıe mlllteri ceneral (Leontof) a 
Ruıya ile it Uf ak ve oımanlı or· 
dularmı Avusturya aleyhine ve 
icap ederse Balkanlılara karıı kul
l&nmaaı için Rusya em rine ver· 
mett teklif elli. 

Aynı zamanda Türkiyenin Sen 
Petresbura maslahataüzarı Fahr
etttn beyin resmi hariciye nazırı 

Suonof a aynı maalde teklif ve 
lstlmzaçta bulundu. 

Almanlar, ya bu tehditten lco· 
rktuklanndan ve yahut evvelden 

lniırettep bir pli.om cüz'ü olarak 
Aiuıtosun 3 ünde (grand amiral 
Fon Yetjlç) Gobene,İstanbula ge

lmesi emrini verdi. Goben Ingiltz 
filoları arasından parlak bir suret· 
te kurtularak, Afustosun 1 Ounda 
Çanakkaleye ıeldi ve derhal 
Marmara denizine aılndı. 

1 

programının göze görünür icra 
ıahslyetlerl olan Enver ve Talat 
paıaların daha ne türlü siyasetlere 

1 kalkııtıklarını, ileride tafsllallle 
1 göreceğiz. 

* * 1 
1 

Tefrikamızda, Rauf Ahmet 
Beyefendinin tefrikasını esas itti
haz ve onu takip ederek izahata 
devam ettiğimizden, gene kendi
lerinin tefrikasında gördüğümüz 

Talat paıa hatırasından ıu par
çaları alarak teırfhe devam e· 
delim. 

"Şark mes'elesi, gösterildiği 
gibi insani ve Hristiyani değil, 
11rf garez ve menfaat mes' elesi
dir.,, 

1 - Şark mes'elesi Tatat pa
tanın dedlAl aibt " ıırf 1ıarez ve 
menfaat • mes'elesl de~il, belki, 
• ıırf lnıani ve Hrlstiyani ,, idi. 

Tafsilata giriımeden evvel, 
ıunu haber verelim ki; Türklye
nln mukadderatile oyoncak gibi 
oynamıt olan, bu altı asırlık " bü
tün cihana galibane karıı dur- 1 
muı muhteıem lmperatorlupun,, 
bu son sadrıazarnı - Şark mes'- ı 
elesl - dedtftne göre, ıark meı'- ' 
eleslnin bir tane olduiuna lnan
mıt ve 0 blrtanesl hakkında da 
dojru ve sahih bir fikri yoktur. 

( Devamı var) 

Erzincanda 
ilk bahar nasil ,qcriyor 

" Erzincan muhabirimizden,,: 

Erzincan daalarla çevrilmiı ve 
oldukça vasi bir ova içinde bağ 
ve bahçah bir tehir olmakla be· 
raber llkbaharıda pek güzel ge· 
çer. 

Esasen zürra memleketi olan 
Ye ova bulunmak dolayıalle zeri· 
yata müsait bulunan bu ıehrln 

yeıllliklere bürünmüt , her tarafı 
bu mevsim de birer mesiregahtır. 

Hele bu senede kııın bir sonba~ 
har gibi gelip geçmesi ilkbaharı 
pek çabuk getlrmiıttr. Şimdi köy-

lü ve reçberler zerlyata baıla
mıt tar. Kııın siali ve paslı ha va
larından kurtaran halk ilkbaha-

rın güneıli ve ziyadar havalarına 
kavuımuı bu mevsimi teslt ve 
gamlarını teıkin etmek için kır 

gezfntil~rine çıkmı§tır. 

Şehir mahreçlerindeki Serom
hane ve kale civarları ailelerile 
birlikte giden halkın bir tenezzüh
gahidir. Hele tehire pek yakın 

ve ıehri güzel baglarile abluka 
elmlı olan köyler bütün halkm 
tatil aünlerinde bir ıeyrangAk ve 

eglence mahallidir. Ve tehire ikt 

kilometre meafede bulunan Fırat 
nehrinin sahili ve huıuıile iki 
kola ayrılup bilahere birleıen 

YARIN 

Cebeliberekette 

J/eklcp nıiidiiriiniin onuıw 

be§ kişi çtknuş 
Cebelibereket, 19 muhabidmizden: 

Cebelibereket Orta mektebi 
müdüri\ B. dün gece evine döne
rken bet ki§inin tecavüzüne u~
ramıf bıçak ve sopa ile TÜcudu
nun muhtelif Yerinden ağır ıuret
te yaralanmıtbr. 

Vak'a hakkında yaptığım ta
hkikat neticesini mektep disiplini 
ve vilayetin asayftl noktal naza
rından yazıyorum: 

Burada vilayetin hususi büt
çesile idare edilen bir orta mek
tep vardir. Adına ikrnal mektebi 
diyorlar. Mualllrnleri mektebin 
müdüründen baıka hepsi vekil ve 

muallimlikle alakası olmıyan rne· 
muı·lardır. Talebesi Üzerinde bir 
mektep otoritesi Yaratılamadığı 
için bu muhite has ve talebc!ilde 
kabili telif olmayacak bir takım 
harekatın önüne geçmek için me
ktep müdürü bazı talebeyi mek-

tepten uzaklaıtırıyor. Ve bazı ta
lebe ise bilgisizliği yüzünden sı
nıfta ipka ediliyor· İtte gerek me
ktepten uzalclaftırılan ve gerekse 
sınıfta ipka edilen talebenin ya
kınlarından olan ve memleketin 
tanmmıı adamları sırasında bu
lunan 7 - 8 kiti, müdür gece evi

ne dönerken önüne çıkıyorlar~ 
ipka edilen çocukların terfi ettt
rilmesile ihraç edilenlerin tekrar 
mektebe alınmasını talep ediyor
lar. Bunun mümkün olanııyac:ağı 
cevabını alınca ellerindeki bıçak 
ve sopa He üzerine hücum ede
rek yultarıda yazdı~ım gibi vücu
dunun muhtelif yerinden çok ağır 
surette yaralıyo: ve kaçıyorlar. 

Meselenin en fayanı dikka t nok

ta11 sopa seslerini itiden civarda
ki halkın mütemadi feryadına ra
ğmen bir polis veya bekçinin ça
rıı içerisinde denecek bir yerde 
olan hadise mahalline gelmeme
sidir. Cebelibeiekette bu gibi va
k'aJar çok oluyor ve hepsi de za
bıtanın alakasızlığı yüzünden ta
kibatt.an kurtuluyor. 

R. ATILA 

Konsorsiyonl 
--)por,: (• -

lcra komitesi diin işe başlrult 
Bankalar konıorsiyom hey'eti 

umumıyeıi vazifesini hlUrrnlı, 
icra komitesi dünden itibaren 
Nurullah Esat B. fn riyaseti al-

tında, ite baılanmııt:r. Koıasor
sıyom icra lrnmiteai, aynen bı r 
banka gibi hergün çalııacaktır. 

Borsa ıaatleri de, gene dün
den itibaren, Avrupa borsa saat-

lerine tevafuk etmesi için 14 len 
16 ya kadar olmak üzre tatbik 
edflmeğe baılanmıf tır · 

- - .. 11>-f'>f • .:~ .... .. --

Karlmla r fn'rli,ıjiude 
Kadınların çok arzu ettikleri 

intihap hakkmı yeni belediye ka-

nununun kendileriec bahıetmesi 
kadınlar birliğinde eyi bir tesir 

bırakmııtır. Kadınlar birli~i ka

nununun kabulünden l!onra Gazi 
ve hükumet erkanına teıekkür 
edeceklerdir. 

lıte, Talat P•tanın hallrat.n
da "Gobene karıı htıkumetin lclz 
oldufunu ıöyliyerek ,, harbe gir
mek kabahatini kendi Gzerlnden 
atmala çalııması kaıtedtlen mak· 
ıadı temin edemeınlı ve Genç 
Türk rüesaımın Goben t, lıtanbu
la, Almanları tehdit ıuretlle getir
dikleri ltfrez edJlemfyecek kadar 
vazıh ve aıikardır. Genç Türk 

fıratın üzerindeki ada bu mev
simde pek çok halkle dolar. Bu-

rada halkın fatlraha Unı ve· bazı 

thUycını temin fçin de bir kahve 
ve dükkln vardır. Bu açık me
sirede yalmurdan korunmak için 
de bir kaç kamara mevcuttur. 

liyeye ait bulunan bu mahallin 

daha aart bir hale Ifragı için be

lediye tarafından istlmlAkedile· 

rek burada bir gazino ve bir otel 
yapmak inaksadile bet senelik 
programına dahil ettigi anla ııl-

Aaaçlık, çimenlik olan ve ma- mııtıtır. MUSTAFA 
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Avr p vahdi ti 
Londra' da cıkan <<on dokuzuncu asır 

' 
ve sonra>> mecmuasından 

Dünkü nuıhadan devam 

Bu Avrupa ananesi iklimin, 
ırkın, adalı kavmiyenin müdaha
lelerinden sarfı nazar olunduğu 
halde, Avrupa miJetlerinde kalan 
müşterek beıeriyet hassaların

dan mürckeptir. Adeta büyük 
ıair (Goethe)nin: "Musaffa in
sanlık,, dediği ıcydir; meseli bu 
gün bir Avrupalının Eflatunun 
muharreratını, Yunan haile mu· 
harrirlerini yahut (Shakspeare)ı 
ve (Rasine) i okurken kendi ma
lı, hissi diye duyduğu ıeylerdır. 
Bu hisler onlarda da ınevcudiyet
lerl inkar olunma!da lieraber -
mesela Asurilerin, Mısırlıların 
kadim eserlerinde öyle kolaylıkla 
görülüp bulunamaz. Onun için 
bunların evvela Yunanılar ve 
Romalılar tarafından tefrik ve 
tnafiye olunark müebbet eserlerle 
müstakbele intikal ettirilmio ol
duklarına kuvvetle ve 11hatle hü
küm eyleyebiHriz. 

Roma edebiyatının Yunan 
numunelerini taklit sayesinde 
vücut bulduğunu bildlğimfzdeu, 
Romalıların yunan edebiyatın
daki umumi beıeriyet ruhunu 
sezmif ve yaklamıı oldukları ve 
bunun kendi şahsiyetlerini ifade 
için kullandıkları anlatılır. böy
lece Roma edebiyatıdda "Avrupa 
umkayeseli edebiyat tarihi" nde 
ilk hadise olmuı ve müstakbel 
mlUetlere bir ilham menbaı lf:f
kil eyleıniıllr. Filhakika Romalı
lar kendi edebiyatı mazilerine ve 
esaslarına arkalarını çevirmiıler, 
Yunan edebiyatında dah ali ve 
daha iyi olan feyleri görerek on· 
)ara ıarılmıılar ve o sayede ayni 
seviyeye yükselmiı, yahut yük- . 
selmeğe çalıımıılardır. Romalı
lar hayata karıı büyük bir dere
cede, yunan nazar ve tavrmi ka
bul ettiler. Hepsinden fazla Yu
nanlsanın Rozmopolit Sltoik 
( Revakiye ) f elsefesfnde kendi 
ıecfyelerine pek te yabancı olmı
yan birfeyf buldular. Önceleri 
Romalı muayyen bir memleketli 
iken Yunanlı ve kuzmopolft oldu
lar ve öyle bir edebiyat meydana 

getird!ler ki : bütün kusurlarile 
beraber, hala takdir ve hayreti
mizi celbeden bir çok ıeyleri ha
vidir. ve uzun asırların tenkitle
rine muahezelerinc karoı dur
muıtur. 

Hususile timdi mevzubahsimf z 
olan mes' ele noktal nazarından, 
dikat edelim k: Romalılar önce
leri milliyetperver görünmekle 
beraber nihayet bir çok milletleri 
kendilerine müıavi addetmııler 
ve her gittikleri yerde Romalı 
olabilecek hır ıey bulmuılardır. 
Romalıların futuhah millivetper
verlik hissiyatının tidetlenmesini 

değil, gevıemıslni mucip oluyor· 
dü. Sonraki devrelerde gerek 
(Ravenna)nm, Romalılığın merke 
zi olmak cihe tile, asıl Roma ıe· 
hrine olan tefevvukları Roma
lıların beıerlyette "milli,, ve 
a • 
unıumı,, mefhumları hakkında 

bize bir fikir verebilir. Romalı
lardakt üniverıalism "beynelmil· 
elclliğin,, en •on muzaferiyetl 
- Lord (Brayce) ın dediAi gibi 
-Romalılı~m hıratiyanlıga temsili 
f dt. Bu temıil oka dar tam ve mü
kemmel idiki: aaırlarca sonra fair 
(Dante) bile Romalılk tnefhumi
le hristiyanlık mefhumunu taraf1 

l d h aded-i ai en mürettep ayni ıeY 
deyor. Müteakip bir çok bera
ber iatilakarane karsı gerek Ro
malılık ve gerek hıristyanb fikri 
asırlarce müddet Avrupaya ta'" 

kküm etmif ve romantik milli'" 
yetperverlığe 1000 seneden faıl• 
mukavemet göstermfıtir. 

Hem Romalı, hem hırist11a• 
olau bir Avrupa mefkuresi "()r 

ta zaman,, esnasında "Mukaddct 
Roma İmpratorluğu,, ldaeaUrı' 
inkilap ettiki: bü heyette pa'" 
pa ruhani, imperatorda cisrnaııl 
reisi idiler. İıte böyle bır AvruP' 
mefhumudur ki: Bize bugüııld 
Avrupalılık müıterek hiı Ye an'ao• 
nesini bırakmıt bulunuyor. 

Bununla beraber, beyanatr 
mızde daha ileri gitmeden ev~el 
bu"Ortazaınan,, İmperatorluğurı• 
lüzumundan fazla bir Emana Ter 
mekten ve "Volterin,,in düıtüf4 
hataya düımekten sakmmalıyıı· 
(Volter) in bu heyet hakkında "ne 
mukaddes, ne Romalı, nede fnı
peratorluk,, suretindeki acı isUh'" 
ze.sı tarihe mugayir birıey oluP 
hakikatte kendi aleyhine matuf 
bir istihzadır. 

Bu hususta fazla tafsilatteıı 
vazgeçecek ıu ciheti tıaret ede· 
limki: nihayet, bilha11a garbi 
Avrupada doğan la.tin dillnifl 
bütün Avrupada tahsil, Um ye 
edebiyat esasını teıkil eylernit 
müşterek Avrupalılık hiı ve an' .. 
anesıni daha kavi ve bariz teme· 
Here istinat ettirmiıtf r. 

(Devamı var) 

GüJnrükte ba;t tadildt 
Rüsumat idareleri teıkilatın

da bazı tadilat yapılacağı haber 
almmııtır. Bu tadilatta bazı ka
lemler ve daireler lağvedilecek· 
tir . 

Tadilatın ne ıurette olacafını 
umum gümrük müdürleri topla· 
narak tesbit etmektedirler. 

Sirketlcrde .. 
Epi ~amandanberJ hiç bir fa· 

aliyet göstermiyen ılrketlerin 
tasfiyesi için ticare_t müdürf ye· 
tinden mecllıi idareler emir ve
rilmiıti. 

Şirket meclisi idarelerini ba· 
zıları bu emre itaat efmedfkle
r;nden cezalandırılacaktılar. 

Karrt,lja oturan .'W!J//ali vapıırıJ 
Bozcaadada karaya oturafl 

( Oseana ) seyyah vapuru tehli'" 
keli bir vaziyetdir. Vapurdaki ıef'" 
yahları almak için dün seyrisef•
in idaresi Bozcaadaya külcern•l 
ve Marmara vapurlarını göoeer'" 
mfş seyyahları istanbula getf rrnlf .. 
tir. 

• 
Tiirl• Rus tiraret 11t11a/wt/,esı 

Moıkova sefiri Hüseyin Raı•P 
8. dün Ankara dan lstanbula 
gelmiıttr, bir kaç güne kad•' 
Moskovaya gidecektir. 

Moskovada Türk-Rus 
muahedesi müzakeresine 
baılanacak ve sür'atle 
ed:lecekttr. 

uca ret 
tekrar 
ıkaıal 

Sef'irler scyalıatta 
lngillz ve Amerika ıefirl~:ı 

geçen ıene karadeniz ıahill vld -
ıılar 1• yellerinde eeyahat yapın kde· 

Bu senede Adalardenizl ve A 
niz sahili vJliyetle.inde bir ıeya· 
hat yapacaklardır. 
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ULIK VE FARKLJH~i !. · 
A:&A•İ. PARSİ, ECNEBİ ESEKLERİN TETKİ
I.l1'E llÜSTENİT İLMİ, -CİDDİ TEFRİKA 

~~~~~-~- 51 --~-
Hazretl Alinin müdaf aau 

hncum edenleri yıldırdı. Yava; 
J'••aı, Peritan bi r halde dağılan 
mQılGmanlar da, Peyaamberln 
oldu~la .... Yere toplanmala batladı-
l r • Bu aralık Hazreti Alinin e
~lldekt kılıç kırıldı. Peyaamber 
endı eltndekı Zülftkar adlı kılı

; Aliye vermtı, o da bu kılıçla 
it e1ıarnberl müdafaa ediyordu. 
~e bu zamanda idi ki, Hazreti 

1 M11/u1 ke.ınc 

Şiiler diyor ki; Eh1ı 
sünnetin, Mua•iye ve Yezit atbı 
batıfelerinln hali malO.mdur; ehli 
ıQnnel te bunları müdafaaya pek 
ceıart edemez. 

YARIN 

İhalei kat'ive ila nı 
Mehmet Münir Beyin Mulfya 

hanımdan borç aldığı paraya 
mul·abll birind derecede teminat 
gösterilen Molla Güranide S.ydı 
bey mahallesinde Saray bostanı 

sokağında 5 numarala ananın 
hududu : Hacı a.rif bey . Altye 
hanım, Celal bey, Havva ve 
Nezahet hanımların hane bahçe
lerile mahdut 1814 arım terbiinde 
arsanın yarım hi11esi. Kıymeti 

muhammenesi 181 lira kırk ku
ruıtur otuz gün müddetle bilmü· 
zayede 90 lira bedellı. Ve yine 
ayni sokakda a Numeralı 11rf 
mülk mua1yen mahallin altıda 

iki sehlmile icareteyınlı bagçe 
mahallinin iki hiHede bir htueıl 
kıymeti muhammeneal 169 lira 
yirmi kuruıtur 100 lira bedelle 
talibi üzerindedir. Hududu : Hüı
nu bey, Fatma ve hafız hanımlar 

'"••••••••••• .. ••sr •••••••~ 
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Otomobil 
Senindir dili'~ bir ,. ariimiz in 

başına gelenler 
Efendim. 
Dün ikamet ettigim Cerrah 

patada Hobyar mahallesinde 2 1 
numarala haneme bir kazanç ver-

glıl ihbarnameıt tahsildar efendi 
tarafından bJrakılmııtır. Yirmi 
dört saat zarfında tedtyetdeyn 
edllmedlfi takdirde emvalim hac
zedtleceii blldirlllyor. Erteıt ıann 

Fatih Maliye ıubeıine mtlracaat 
ederek Tahıtldar efendiyi bulu
yorum ve bu meselede yanhtlık 
olduğunu izah ediyorum. Senin 
otomobilin 'ar bu parayı verecek
•in diyor. Benim otomobilim ol-

Sahife 5 

S ekizinci icra n1eınurlu
ğundan: 

Bir deynden dolayı: 
2 adet bir yeıll bir siyah ıal

var takımı, 1 adet kanepe 6rtii
ıü, 12 adet çanta Jılemell, sı 
adet ufak çanta itlemell, 45 adet 
bardak alta itlemell, 1 adet sofra 
örtüıü tılemelf 4 adet piya
no örtüıü iılemelt , 1 adet ufak 
ptyano örtüıü , 3 o.det dl>rl kôte 
yudık, 1 adet lılemell bohça, 1 
adet ltlemelt yaadık, 2 adet pi· 
yano ôrtüıfi ipek itlemelt, 2 adet 
ufak piyano örtüıü ipek, lı\emell, 
B adet orta piyano prUitO ipek 
ltlemeli, 1 beyaz keıme ltlemell 
yasdık, 1 adet ıatrançlı kanepe 
ltlemell, 11 adet dantel ltlemell 
çanta, 30 adet bardak altı, 7 
adet biri erkek altııı kolye, 1 
camekA.n, 6 acem baımuı, 1 adet 
Şam bakır tılemeli kab ve tepıl 

uha.rrıırıırıet: 

. Laf eta illa 1\li la se}·f e 
ılla Zülfikar. Yani: 

- Aliden başka er kek 
ve ~·ahranıan yokt11r, Ziilfi
lcarrtu11 başka ktilf ynktw·. 
Jlecizcsini sö!fledi. 

Hele Ebu Süfyan ve Halit ib
nl Velit gibi putperelt eıkıya
larJna, Allahın kılıcı ve dinin yı l · 
dızı demek gibi garibeler, cidden 
insanı hayrete düıürür. 

Bu peygamber katillerinin, 
neden Allahın kılıcı ve yahut 
dinin hidayet yıldızı olduğu hır 
türlü anlatılmaz. 

Ehli &Ün netin 
mukaddes tanıdığı 
Ebu Bekir Ômer 

' bl'lgçelerf. Seydl bey ve Saray 
bostanı ıokaklarlle mahdut 1692 
arıındır, derununda bir ha-Yuz 
ve [temeltaıları vardır. Ve keza 
ayni mahallede arapzade soka
ğında 16 No araanıo hududu 
4664 - 4:661 - 4H70 harita numa-

31 - 8-980 tarihinde 16 saatte 
Çarıuyu kebirde Takyeyller so· 
ka~ında "i0-74 numrolu dOk· 
kanda satılacaAmdsn talip olma
larm YPTin ve vaktı mezkllrde 
hazır bulunan icra memurlarına 
müracaat eylemelt Uln olunur. 

madıfını söyleyorsamda burada 
defteri mecuttur denilerek kaydı 
Akıa.rayda nevbehar mahallesin
de 1 numaralı ıokakda 1 numa
rada Nail efendi. Halbuki bende· 
nız Cerrahpaıada 21 No. ikamet 
ediyorum yanlıtlık ıarıhtlr diyo
rum. ,'.jfzSeyrüsefer memurluğuna İstanbul il<inci icra me
aldinlz; bize sen olmadığına dafr ınurluğundan: 

' 

Müılümanlardakl taıkınhk git 
tide zail olmut, Alinin tlddetlt 
darbeleri önünde kaçan putpere
ltlerfn kaçıınıaıı, müılümanları 
fentden canlandırmıth. 

veOsmana gelince 

Yavaı yavaı, hazreti Muham
lbe9tn etrafındaki daire bnyüye
telc, git ıtde müslOmanlar tara
fından bir mndafaa kitlesl mey
dana ıeldl. 

Uhut harbinde,Hazretl Hamza,"Ye 
Ebu Deccane gibi Kahramanların 
öldii rdüfQ ve bizzat Peyaamberln 
mQtead~I\ yerlerinden yaralan-

Artık Mekkelilerln gözleri d~ 
Jdmıı olduğundan, tekrar hücu· 
illa ceıaret edemediler ve kazan
dıktan yarım muzafferiyeti klfl 
addederek, iti oluruna bafla
dılar. 

Müslümanlar, Uhut dalının 
eteııne çekilerek, bir müdafaa 
hattı teıkll ettiklerinden, Mekke
ltler, kendi kendilerine muza
fferiyet naraları atarak kadınlar
la birlikte Mekkeye dof ru çekil
diler. 

dıfı veHazretl Ali gibi kahramanh~ı 
gbütün dütmanlarca teslim edilen 

bir zatın, kılı~ının kırıldılı ve 
kendiılntn birçok yerlerinden 
yr.ralandı~ını, halde neden Ebu 
Bekir Ômer ve Oımana hiçbir 
fey olmadı; ve bunlar ka'tlyen 
meydanda bulunmadılar, hiçbir 
yara almadılar VP. Uhut harbinde 
vücutlerinden bahsedilmedi ? O 
zaman nerede idiler ve ne ya
pıyorlardı? 

d Harp bttmfı, müılümanlaca son 
erece ıGzel bir ıurette batlıyan 

llıubarebe, çok fena bir netlde 
"'e11ntıu. 

Bu fellket üç ıebepten net'et 
ediyordu. 

1 
- Mnnafıkların lalam ordu

•unun b 
lb l ırakarak gıtmelerl ve 
d:• 61"1•tıların hafif bir hale 

fllleıt. 

lnuh: - Yatma hevesiyle gedik 
fızla.rının mevkilerini bı

:•kmalar~ ve dütmanın ackadan 
0aıkını. 

3 
- Hazreti Muhammedin 

etraf n\da zaı f l 
nıanlı klmıelerln 

,.e kalan nıün f ki 
ı b • 1 arın da kaçma-
arı ve u ha k 

" re etleriyle hakiki 
müılumanlan tellfa dn "'" 

• lurmelerl. • 
Bu muharebe, lıl&"' larthının 

mukadderatını · tayla •den bır 
harp olmak ıebeblyle, çak nıahılll
dlr. 

Şnlerce: E~ll ıünneUn, bll&
bare Peyaamberln sehabelerl 
dedtklert Ebu Snfyan aıbı ve 
Allahın çekHmit kılıcı unvanı 
•erdllderl Halid ibni Velit gibi 
adaııııar bu harpta muvaffak oli 
1&lardı, hazreU Muhammedin 
&lltna muhakkaktı . Tabiidir kh 
b11ndan ıonra, ııllmlyetln bakaaı 
lllthııkün dellldı, Çnnkl o harpte, 
~I kalan mQıl<ırnanların ekseriıl 
1 eyrambert bırakarak kaçmıı-
ardı. Kalanların bır it yapamıya
C&fı muhakkaktı. 

(Devamı var) 

İstanbul dördüncü 
n1en1uduğundan : 

. 
ıcra 

Madam Maryonka Garlpyan 
Qnnik Pasmaksızyan efendiden 
borç aidıfı meballfi malüme Kir
kor Penbeyan efendiye temlik 
edildiği Beyoğlunda yeni ıehf r 
Dolap dere kaya sokağında eski 
12il No. lu bir bap hane kırk beı 
gün müddetle müzayedeye vaz 
oluna ak talibi uhdesinde dört 
yüz lirada olup bedel müzayede 
naddı layıkıdda görülemediğin

den· tekrar bir '"mah müddetle 
temdiden müzayedeye vaz olun
muıtur. 

Hududu. Sağ tarafı sucukcu 
lstelyo hanesi sol tarafı Komala 
haneıi arka tarafı Maryonka ha
nım hane ve bahçesi cephesi ka
ya sokağıle · mahduttur. Yüz on 
artın araziden tahminen seksen 
ıekiz arım murabbaı bina müte
bakiti arkasında aralıklar. Eveaf 
ve nıüıtemilata iki katlı ve yan
ıın duvarla alt kat penceleri de
mir Parlllaklıklı tavanları kapıla
rı Yalla boyalı üıt kat oda duvar
ları katelllkar olup zemini mer
~er la.ılık derununda mermer 
k llezildı kuyuıu bulunan zemini 
ırrnızı çini d6ıeli arkasındaki 

aralıia rnethlllt bulunan mutfak-
ta ıabit ka l zan ı maltıı ocaklı 
mezkür lllulfakta bir hail vardır. 
Ost katta ıofada büyGk bir dolap 
ve karııhklı iki oda lllerdıven 
batı tepeden aydınlık ollllak için 
ufak camekln kanatlıdır. Oıt 
katta taıhk üzerinde bir oda ve 

reımt bir tezkere ibraz ediniz deni- Bir borçdan dolayı mahcuz 
ltyor. Gldlyorm; yine defterler·açı- ve satılması mukarrer Eseks mar· 

ralı analar ve önü yirmi metre 
küıadedllecek tarlk ile mahduttur 
mııf hlsseıl kıymetlmuhammeneıl 
11 lira otuz kuruı on lira bedelli 
ve yine Şehir emininde Saraçdo
gan mahallesinde yeni Çetme 
caddesinde atik e.6 mükerrer 
numaralı aburu müıtemil hane 
elyevm iki kısma tefrik edilerek 
ikisinin halen 8 - 1 O - 1 1-1 nu
maralı olup bunlardan 1 713 arıın 
hk arsanın hududu ıafı ve önü 

lıyor; yanlıılık anlaııhyors~da bu ka ve hurda bir halde binek oto-
• ıefer de ıeyrOsfer memeru bizden mobili 80 - 3 - 980 tarihine mil-
reımen ıual edllmedikce yazamam sadif pilzar günO ıaat 11 de tak· 

9 metrelik ıokaklar, solu 5522, 
arka11 5497 hartta numaralı ar
salardır. derunundaki ebniye ile 
birlikte kiymetl muhammeneal 
141 lira 3 O kurnıdır dukıan lira 
bedelli ve dlger 254 arım terblln
dekl araanın hududu : çephesi 
9 metrelik yol dıger tarafları 

emanet mali arsalarla mahdut 

cevabı alınıyor. Bittabi VflAyete ıimde grand grajda açık arttırma 
bir itiraz tsUdası takdim ediyorum. suretlle salılacaAından talip olan· 

Aksaraydan Cerrah paıaya tarın mahallinde hazır bulunacak 
kadar olan ıahada ne kadar Nail 929 
varsa bu borç ıenlndlr denecek- memuruna13'5 2 doeya numara· 

mit ki borçlu meydana çıkmalı siyle muracaatları Jlln olunur. 
lmlı. Bu ne dereceye I~adar doi- •••••••••••••••••••••••tlı1 11 •• 
rudur? İ En1niyet çenberi 

Mahallenin muhtı randan tah- ı Memleketin yaTrularını btl-
klk edilıede a11l medJ n buluna- gfll, gürbiiz yettıtlrmek, "' Ya-
rak ihbarname Hükılrr- · tı tahıl- 1 rın " emniyet çenberi alt na • 
lata uzun müddet ıür !I' de 11 almalctır . Çocuk haftasında 1 
kalmasa ve esbabı • · tha • Hfmrı.vef [ t fı:\.le yardım bu çen- ı 
oiraıdırılmasa fyj olH•· ·? Lüt· ; beri ~ndirecektİr. • 
fen makamı aideıinir:ı zarı dik- =•••ı:.ı •••••••••••••••• 

25 00 kiymetimuhammenelidir yirmi lb dili belki • t.ıemur ~- ---=-~' ·-e« • ~ 
hd . . kati ce e rıe ı:r 

lira bedeııe,talibi u esıne.bırinci J efendilere emir verir. r r4e onlarda H AV'ftıf zade 1 
ihaleleri bil icra ih~lei katıyelerl mütenebbih olurlar. a 1 1 

için on beı gün mudde•le mCza~ CerrahP-aıada Hob.> r mahal- İsn1·ı il Hakkı 
Yedeye konulmuıtur. Yüzde bet , 

2 
c 

lesinde kaıaP batı s,. ~matı. 1 
zamla talibi olanlar ve daha zl- d Tayyare biletleri ve 

1 k No. Rüsumat memur.aım an. 
yade malumat ama iıtiyenler ı..\'ail umum gazeteler bayii j 
Pey akçelerile 928 -8472 numara Çarılkapı N. 68 

sile İstanbul dördüncü icra me- -tıt * '9.a...;;. ;;;;:;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...,. ..... o:;;=•' 
murlıgına müracaat etmeleri ve /ı / .. ~ 

17 - .. 930 tarihinde saat 16 ya Te~e ,,,·ur d 
'k Beyazitte tramvay makuın a 

kadar ihalel katlye yapılacagın- · Difteriden must.ı. r• p bulunan N. 153 dükkAnda tayyare 
dan müıterflerin bizzat veya bil- oğlum Selahittinl b~üy"ük bir biletleri, kırtasiye ve 
vekile hazır bulunmaları ilan itina ile tedavi eden buyuk Lan· umum gazeteler bayii 
olunur. fada sakin doktor A~~p Asıyan 

,§~666§tj.86~ .... efendiye alanen te~ kur ederim. 
'

1 

(Y ) gazeteli müretliplerlnden Ali Ekber 
'3J Veresiye =ı &ın ı."J'ey/iıllalt Salih 
~ . ~· ... AA•AAAA~A~&AA&AAAAAAAAA.._. 
~ İzmir terzihanesınde son rtJ • • • .. 
~~ moda, ehven Eiatı~rla, ~on ~ ~

3 
f.\Ji NURi ve ŞERiKi 

•'J derecede suhuleth ıeraıtle • "t!· ı. 

: erkek ve kadın kostümler tt 8 .1 __ .. I Günırük nıuamelatı ve nakliya t i şleri 
@, ıerian imal olunur. ~ı l "'Unl e . t i "f ) 
~ Ankara caddesi Vilayet ~ 411111 kenıalı sürat ve en1nıye e ı a o u nur . 
~ karşısında No. 17. = ~ MALI ve iDARi iŞLER DAHl fAKlP EDlLlR. 
~ MUSTAFA ve KEMAL , ] Hav'yar han orta odalar No. 4 

Adreı: Galata 
~;\:l@ÇJ~996iti• Telefon: Beyoğlu 4515 

merdiven altına inlldikte uf ak j ' 
pencereli bodrumu vardır. Ahıap i1TY••··~····•""f11fl'"f ..... ,. ......... .. 
binada borçlu sakindir. Kıymeti , OPERATÖR mı 1\ 
muhamminesi tahminen dokuz \ 
yüz liradır. Talip olanlar kıymeti 
muhammineslnin yüzde on nisbe
Unde pey akçesini alarak 26-4-30 
tarihinde Cumartesi günü 
929-5691 dosya numarasile saat 
on üç buçuktan on bet buçula 
kadar lıtanbul dördüncü icra da
lreıl müzayede kısmına bizzat 
veya bilvekile nıürrcaat etnıele
rl illn olunur. 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpaıa Hastahanesi Operatörü 

İstıklal caddesinde Rus sefarethanesi karşı sında 

Suriye han No: 8 
TELEFON; Bey: 1615 



Sahife 6 

Devlet demir yolları ve 
Limanlan Umumiıdaresinden 

Altı tane on metrelik demir köprü malzemesile beı adet 
keza on metrelik demir köprü malzemesinin kapalı zarfla ayrı 
ayrı münakasaları 5 Mayıs 30 pazartesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin ayrı ayrı ihzar edecekleri 
teklif maktuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 
115,30 a kadar komisyon katipliğine vermeleri lazimdır. 

Talipler beı ve altı köprüye ait münakasa ıartnamelerinin 
beherlnl on beıer lira mukabilinde Ankara'da Umumi İdare 
Maliye ve muhasebe itleri reisll~indP-n, İstanbulda H. P. vezne-
ılnden tedarik edebilirler. • (2) 

,-.. ---.: ........ Likör fabrikası .-.:-~:.t" 
~ İNŞAAT MÜNAKASASI ~! 
!~l.~pirto veispiJ'tol ıı içkiler in his an um unl m iidiiı·lii iJ ii nden ?! 
•fi P.'• . ~· :t Şiılide lnıa olunacak likör fabrikası münakasaya konulmuı- (: 

=~ tur. İhale günü 12 Nisan 980 Cumartesidir. Şartnameler ve sil- ; : 

·~ ~=~I silel fiat cetveli muhasebece on lira mukabilinde verilecektir. ı: 
:.;, f , •. • 
·~ ızahat almak fstiyenlerin idare Fen Hey'etine müracaat etme- ) : . "• ~~ ... <it· • ~ı;z.~~'1>,..,. ... '1>....... 1 l fll! 1 ~;~ . .... ı-k'1> '1'h$~ ... ~ ... ~ ~ oq•••• •••••••••••.....- er an o unur. ~••••il"••••••••••\><> 

İstanbul : Ankara caddesinde Reıit efendi hanında 
M&3B~~~~~~.~~~~~OC.~~~ 

i 
~ Bor a e tın Ma baıa.s ~ ~ 

fil Matbaacılığa ait her nevi işi ehven ve gayet güzel fj 
~ ve temiz bir şekilde teahüd eder ~ 

YARIN 25 Mart 

'Yelkenci vaııurıa::'!Ç)~sl!!e.nlere K~tranı Hakkı Ekref!! 

Y:ik:'n~/0sTASI Devlet demir yollan ve Lirn-
20 ı\lart=Çarş~:~: 'anlan Umumi İdaresinden: 
günü ak§amı saat 6 da(Sirkeci) 
rıhtımından hareketle doğru: 

(Zonguldak, Jnebolu, Sam
sun, Ordu, Giresun Trabzon 

' ' 
Sürmene, ve: Rizeye gidecektir. 

Tafsilat için : Sirkecide 
(Y elkencl ) hanında (Yelkenci 
vapurları) acenteliğine müra-
caat. Telefon: İs: (1515) ., , 
İstanbul 4üncü icra me
nıurluğundan: 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek ~ayrf menkulun ne olduğu 
Adalet hanının ve dört mafa:za
nın bet yüz kırk hi11ede otuz sekiz 
hiaaesi gayrı menkulun bulunduğu 
mevld mahallesi, ıokaAı, numa
rası: Galatada Bereket zade M. 
atık perıembe pazarı caddesi 
Hezaran ve Bank cedit Hezaran 
ve Bank sokağında eıki 2-4-6-2-
4-16-18- yeni 2 ile 10-:i kapıdır. 

Takdir olunan kıymet: (6000) 
liradır, tamamı 

Artırmanın yepılacafı, yer, 
aün, ıaat: lıtanbul 4: üncü icra 
1-5-930 da perıembe günü ıaat 
1.t. den 16 ya kadar 

Bir adet ıabit buhar kazanı kapalı zarfla mUnakaıaya konJDUftut• 
Münakasa 14 nisan 930 pazartesi günü saat 15te Ankarada J>e•l.t 

Demiryolları idaresinde yapılacaktır 
Münakasaya ittirak edeceklerin ;eklif mektupları..nı ve muv•~t 

teminatlarını ayni günde saat 14,30 kada:- komisyon kltiplillna 'fer 
meleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini (10) lira mukabilinde Ankar•dl 
Devlet Demiryolları, Maliye ve Muhasebe itlerinden, lstanbuldl 
Haydarpaıa veznesinden tedarik edebilmel~ri 

Büyük Tayyare Piyangosu 
8 bwi tertip - 3 iincii lmşide 

11 Nisan 1930 

~{eşide1er: ViJtıyet, Şehrenıaneti, Defterdarlık, 
iş, Ziraat ve Osn1anlı Banka]urı mürakıpları 

ve halk huzurundü yapılır 

Büyük ikramiye 

Kırk bin Lira 
Her ketidede çıkan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

~ Erbabızevk ve merak bir kerre teşrif buyurduktan taktirde 1 
~ işlerinin nefasetinden memnun kalacakları şüphesizdir ~ 

~~~~~~:xi~~~=~~~~~~~EiB(i 

1 -ltbu gayrı menkulun artır
ma ıartnamesl tarihinden itibaren 
929-39 No. ile İstanbul 4 üncü 
icra dafreılnln muayyen numara
sında herkesin aörebtlmesl için 
açıktır, İlanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak lıteyenler. 
tıbu ıartnameye ve 929 39 doıya 
numaraıile memurfyetımize mü

·============== 
Devlet Demir yollan ve Li-

Devlet demir yollar1 ve li
manları umumi idaresinden: 

500_ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 14 Nisan 930 Pazarte•I günü saat 14,BO da Anl<arada 

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

kat temlnatlannı aynı gündf" saat 14 e kadar komisyon katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerinl 2 lira mukabilinde Ankara 
Umumi idare maliye ve muhasebe itleri dairesinden İstanbülda Hay-
darpaıa veznesinden tedarik edebilirler. (4) 

"KUR' ANI KERİM,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

Lüğ·atı Kuraniyesini havi 
Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet taraf andan 

tertip edilmiı. Berizadenln telamizinden Tevfik Bey 
. tarafından tashih idilmlıtir. 

ilahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildliıinin hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kağıdlısı ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

SELAf\jİ BANKA Si 
1888 de tesis edilmittir 

Mer~ezi umumi. lstanbu1 

SERMA YESJ 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERİ • 

Galata, İdanbu;, lzmir, Samsun, Adana, menin. 

Yunanista n Şubeleri : Selanik, Attna, Kavala. 

Her turlü banka muamelatı, itibar mektupları her nevi 
akç ft ' e "zerinden hesabatı cariye, çek muamelatı. 

~~~~~~~=> 

Devlet Demir yollan H. Pa-
Şa mağazasından: 

Mafazamızda mevcut knUtyetll miktarda •aç d 1 h , em r ve a ıap 

yaJ fıçı ve bidonları aleni müzayede ile 29· a- RO tarth ine milsadtf 
Cumartesi (l'ÜnÜ saat 14 de satılacaiı ilAn olunur. (4) 

racaat etmelidir. 
2 - Artırmaya f ıtlrak fçln 

yukarıda yazılı kıymetin yüzde 

yedi t · minat göıterılecektfr. 

manları Umumi idaresinden: 
31 ·ô·9aO Tarihinde münakasuı yapılacak olan Kayıerl-Stv•• 

hattındaki mebanf lnınatı münakasaaının 14-Nlsan - 930 Pazartesi 
günü saat 16.30 a tehir edlldiAi ilan olunur. (5) 

Devlet,,Demir yollan ve Li
manları Umumi İdaresinden: 

3 - Hakları tabu sicilile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtlf ak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve ~ususlle faiz ve masrafa dair 
olan iddalarını tıbu ilan tarihin- Ftlyoı-lrmak hattı 120-142,5 Km. leri arası demir yol lntaatl 
den itibaren yirmi gün içinde kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
evrakı müsbttelerıle birlikte me- Münakasa 14 Nlıan Pazartesi iÜnü saat 16 da Ankarada Devlet 
muriyetfmfze bıldtrmelerl icap Demir yolları İdaresinde yapılacaktır. 
eder aksi halde hakarl tapu sici- Münakasaya lttlrak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat" 
}ile sabit olmıyanlar sallf bedelf- teminatlarını ayni aünde saat 15,30 a kadar münakasa komfsyonU" 
nin paylaımasından hariç kalırlar. na vermeleri lazımdır. 

4 - Göıterllen günde artır- Talipler münakasa ıartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankara 
maya fttlrak edenler artırma Maliye ve muhasebe itleri reisliğinden tedarik ededillrler. (5) 

ıartnameainl okum ut ve lüzumlu ••:••!••: .. :••: .. : .. : .. :••! .. :••!••: .. !••:••: .. :••!~ •:•~)(*: .. :..:••: .. : .. :••~1 
malumatı olmıı bunları tamamen •;. Q 
kabul etmiı ad ve itibar olunurlar .• !: MANLI BANKASI ~ 
Üstünde bırakılan gayrı menku- ı 
lun bedeli zamanında verilme11e i• SElı~I1\ Yl~Sİ : 10,000,000 İngiliz lirası 
gayrı menkul tkfncl bir artırma ::: İstanbul açenteliği - Telefon: lsta!1buf 1948 ı 
He satılar ve bedel farkı ve mah •!• Beyoğlu dairc~i - Telefon Beyoğlu 1303 l 
rum kalınan yüzde beı faiz ve •:• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli ve1a % 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet •i• hesabı cari suretlle avanslar, poliça ve iskontosu. 

kalmaksızm memuriyetimizce alı- ::: Türkiye cümhurtyetinin baılıca ıehirlerine ve memaUkl 
cıdan tahsil olunur. Bet numara- .~. ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telıraf 
lı fıkradaki ıart tahakkuk etmek .:. emirnameleri lrsalatı. 
kay dile üç defa bağırıldıktan son- ............. ~ • ._ ............... • ... • •• • ... • ............................................. •j_ ......... ... 

····"'·······~···········~-....... . ra ıayrl menkul en çok artıranın I !3••111İİllİİ-~llİlllİl_ıııill_İıiıl~· , _ --
üstünda bırakılır. Şart tahakkuk [ 1 ''Y Al~IN,,IN ~f AKViM!. 
etme11e artırma gibi birakılıp J)oktor Feyzi Ahınet 

l kı l\'lart taahhütlerinden kurlu ur ve te- Frengi, belsoğu uğu, cilt, 
d ih i Senei SALI t:! -oel 

minatta kalkar. te av anes ~ 
Resmiye 25 HtcrlYe 

5 - Artırmanın blrfncl veya Cumadan mada her gün 1930 1~ 
ikinci olmasına ve gayrı menkule saat ıo-6 ya kadar haıta ka- Nan1az vakıtJarı 
tealluk eden kanuni hakka ve bul edilir'r 
ıatııın tarzına göre dfğer tartlar Adres Ankara Cadde11t N. 43 
vergi. kare tanzifat, ve tenviriye Telefon lstanbul 3899 
müıteriye aittir. Ve birinci artır
maya konulmuıtur. 

Yazı lan Adalet hanı ve dört 
ma§aza hl11eal yukarıda gösteri
len 15-930 tarihinde İstanbul 4 
üncü icra memurluğu oduında 

\ 
iıbu ilan ve göllerilen artırma 

I ıartnamesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur, 

Ali Ekber 
Tayyare biletleri ve kırtasiye 

Umum gazete bayii 

Çemberlitat civarında 

N. 2 dükkan 

Alafranga Alatu~• d. 
s. d. 

Güneı 5 ,55 Güneı 11 ,29 

Öyle 12,20 Öyle 5,5lS 

İkindi lö,49 ikindi ı9, 28 
Akıam 18,26 Akıanı ı2,0ô 
Yatsı 19;57 Yali• 1,32 

ı imsak 4, 14 lnııak 9,4§._ 


