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Altı_yıl eve! 
Büyük Gazi İzmir iktisat kongre
sinde yeni Türkiyenin takibetmesi 
lazım gelen noktaya işaret etmişler 
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,~ Efendiler - Demişlerdi - Efendile~ s~yıı~ askeri muzafferi- !" 
~ Yetı~r ne kadar büyük olursa olsun ıkbsadı muzafferiyetlerle :· 
:~ tetvıç edilemezse,husuıe gelen zaferler paydar olamaz. Az za- . 
~ lllanda söner. Bu itibarla en kuvtlive parlak zaferlerimizin dahi il 

~ ~e'ınin edebıldiği ve daha edebileceği semeratı naf ıaayı tesbit :· 
~ •Çin iktisadiyatımızın Hakimiyeti ilctisadiyemizin tersin ve tevsii : 
· ıa < zımdır. ., 
:, Bir milletin dogrudan dogruya hayatile ve itiUlsiie inhitatile j:. 
~ alakadar ve mUnasebettar olan o milletin iktisadiyatıdır ! :• 
• ıer-v-.". • .-VV' •• -... ·Fili" ."Y.'~~ .~~ ~ ~~.,~ ;"l'qi'~;"..-;r-'~~;.v'9._· :1 

1 SB9 senesinde lzmirde bir 
iktısat kongresi toplandıiı he
nÜ2, hatır{ardan çıkmamıt olsa 
aerektir. j O zaman (Gazi) o 
büyük yaradılıtlı millet reisi 
nıilleti kavutturduğu, ulaıtır
dığı (Ak deniz hedefinin) istik
bal için kifayet etmiyeceğini 
•ezmif, anlamııtı. Askeri bü
Yük zaferden sonra, Türklerin 
\'e Türkiyentn baıka, yeni ve 
çok çetin bir mücadeleye atıl· 
mn11 lazımdı. 

O zaman her keı askeri za
ferle neı'eliydi.Millet varlığını, 
istikbalini kurtardığına emin 
idi. Fakat, çok uzakları k~skin 
görüılerine çeken, yaklaıtıran 
Türklerin ( Mustafa Kemali ) 
kendi eserini muvakkat vt:. ge
lip geçici olmıyan baıka iki za
ferle ebedileıtlrmeğe lüzum 
aörmüttü: 

Bunlardan biri : yenilik ve 
medeniyet inkilabı, öteki, saiy 
ve iktısat milli misakı idi. 

Büyük yaradılıılı adam, bi
rini tasavvur ederken ikinci
•lne bilfiil temasa ba~lamııtı ! 
Yani : Milli mücadeleden harap 
tltkin ve periıan bir halde çı-j 
. an memleketi, yükseltmek, 
ıınar etmek için, muhtelif 
~eınleketlere mensup vatan-
1 •ıların bir araya gelmelerine, 
dtnirde büyük blr kongre ak-
etnıelerine lüzum gördü. 

l Bu kongrede milletin vekil
c:er~ dertlerini açıkca ıöyliye-
e ler, ihtiyaçlarını tesbit ede

ceklerdi. 
net' k •cede(çalııma ve iktııat misa-

1 ) nın esasları canlı bir po
~oararn teklinde göz ön ünde 
ulundurulacaktı. 
ıra~a~ Mustafa Kemal, kon
tlli nutttıtı zaman Irat et
rint açıkçunda bütün endi ıele-
« iktı.ı;at a =~~edt: Efendiler, 

t7· ı. ı. 1 ltt,,~ l'IU/,a 1lllt
Va 1 J aı. ouu11.a- k • - • • - ...,,.,q elde. ct-
lı.<Jım ı _. :::afer/~ı· 
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lek adamlarının ellerinden çıkan 
kongre kararları, kongre ( mi
sakı ) ne oldu? 

Altı sene evelinden itaret 
edilen yolda yürünülmüı olsay
dı, bu gün memleket de hiç ol-
mazsa hi11edile bilecek muveJ
fakiyetler belireceğine füphe 
edilemezdi! 

lzmir kongraıı üzerinden 
geçen zamanlar, hafta, ay de-
lil her bJri üçyüz altmıı ıu ka
dar günlük uzun senelerdi. Bu 
müddet zarfında, Türk iktısa
diyatı yükselecek yerde geri
ledi, inctrlerimiz. depolarda 
çürümeğe mahkum oldu. Tü
tünlerimiz müıterilerini kay b
etli. Pamuk ve tiftik Balyaları 
yıgın yığın elimizde kaldı. Li
man iılerimizln müıküllll ve 
ıümrük muamelelerimizin, ih
tiyatlı tedbirlere uyll'ıyan,illm
den, ihtisastan uzak bulunma
ıı bütün bunlara amil oldu. 

Vergi itleri, makul ve hal
kın tahammül edemiyeceii 
nisbetaiz manzaralar ıösterme
ğe baıladı. Bir taraftan (sana
yii teıvlk etmek isterken, onu 
muamele vergisile bilmiyerek 
te olsa bunalttık. Vakla, ka
zanç vergisini kaldırdık. Fakat 
(muamele vergisi)nin ondan 

daha çok aiır olduğunn bir mü
tehassıs gözü göremedi. 

Nihayet paramızın kıymeti 
düıtü. ( lngiliz)in her sene mun
zaman (yüzde on bet)!nisbetin-
de arttığı görüldü. 

Neden sonra (yeni iktisat) 
programı gibi (para)tehlikesini 
de görebildik. Altı sene ev~el 
yapılacak (Devlet bankasını) 
timdi teıkile çalıımaktayız. 

Vakıa: Biri (uffak) diğeri 
(Trakyada) iki {teker) fabrikaaıda 
yaptık. Fakat (Avustralyadan) 
gelen ıekerlerin bunlardan 
daha ucuza mal olduğu hayret
ler içinde görüldü ! 

Türk sabunları,Türk zeytin
leri Türk portakal ve limonları 
Türk zeytin yağları, Türk halı
ları hep bu (Altı sene içinde) 

Zam ----m-Liman tarifeleri yüksektir. 
Şehrin hayat pahalılığında büyük 
amildir, diye yazmııtak. Liman 
f irk eti gene inadına tarif el ere 
zam yapacakmıı .. 

Biz bu haberi duyduğumuz 
zaman inanmadıkta müdür Ham-

Şh·~·pt işi başlauuuf.<111 

f'l 1Vel liman 
di beyin aizından gazetelere 
verilen beyanatı okuduğumuz 
zaman hayret ettik. Kendi bilan
çolarında okoyoruz ki, mavnalar 
vapurlardan rıhtıma eıya taıır-

=-ı 

. ---
.~il'ket 11ii:.ii11d.e11 1111 halt~ 

gelt>n linuın 

ken milyondan fazla para almıı ! 
İnsaf! 

Demek ki ıehre giren etya için 
ıu Liman tirketlne dünya kadar 
para vermitiz. Daha ne verece
ğiz. Daha tarifeler ne kadar ar
tacaktır. 

Romanyadan limana bir mal 
kaça geline vapurdan rıhtıma 
kadar da aynı fiata çıkıyor . 

Para ıehrin sırbndan çıksa 
gene canımız yanmaz. 

Liman ıirketi yüzünden liman 
kömür ticaretini kaybetti.Burada 
kömür 30 tillnse Pirede 21 ıilln
dir. 

Eler tarifeler artarsa bura da 
kömür 35 ıilin olacak. Eler mak
sat Pire limanında daha ucuz 
kömür satılrnasına yardım et
mekte söylediklerimizi Geri alı-
yoruz. 

Resmi tebliğ 
-->~<·-

Dainler Ankara ten1asın
dan ah\kadadan haber

dar edecekler 
Ankara, 27 (A.A.) 

Resmi tebliğ : 

Herman Spirer rezaleti 
Veraset meselesi kitaba uygun gö
rüniyorsa da maalesef bulanık 
mahiyetini de muhafaza ediyor! 

Dün İstanbull Defterdarlığın-
dan aıağıya dercettiğimiz tez-
kereyi aldık: , 

/ h~Of'J'da l'lıfj 111 tı~:. k<'l'f'.ı.: ı 
Herman İıpirer ıüreka•ına 

ait tütünlerin takdiri kıymet 
muamelesine müteallik gazete-
nizin dünkü nüshasında neşro
lunan fıkrada takdir mualesinin 
bir deri tüccarı tarafından ya
pıldığı zikrolunmaktadır. Hal
buki mevzubahs tütünlere, ve
raset ve intikal vergiıi kanununun 
15 inci maddesi mucibince te
ıekkül eden üç kitilik bir he
yet tarafından ve inhisar ida
resi ekisperlerinden Halit ve tü
tün mütaha11ısı köse oğlu Meh-
met Sabri ~ efendilerin 2 G tem
muz 92i tarihli iki kıt'a rapo
runa ve inhisar idareıinine :~ 
temmuz 192i tarihli tezkeresine 
merbut listede yazılı fiatlara is
tinaden kıymet konulmuıtur. Ti-
caret odasınca her mali sene ip-

Millet meclisinde vereceği izahatı 
üç defa teehür eden 

·''""""<>.fİ/11 .~'iikrii IJ. 
tidaaında intihap olunan bu hey
etin vazifesi, yalnız tütünlere 
kiymet vaz'ına münhasır değildir. 

Mıntakaları dahilinde alen eı
hasın terk eyledikleri muhtelif 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Hürmeti bilelim 

·''au 'atkfİI' Jluhs in il. 

Darülbedayi, bu sene tiddetll 
hücumlar karııaında kaldı. Hal
buki, Darülbedayf, " haydutlar ,, 
gibi bir Alman ıaheseri, bir Am
erikan piyesi vemümfsillerf mo
dern eserleri oynadı. 

Bazı muharrir beyler mü
temadi}'en çattılar. Bize kalırıa, 
bu itin de iç yüzü her hadisede 
olduğu gibi iktısadi esaslara da
yanıyor. Çün ki, kötü Fransız 

vodvillerini Darülbedayie sürmek 
isteyenlere Muhsin mani olmuı
tur. 

Bunların yerine modern Garp 
eserleri girmiıtir. lıin iktıaadili
ği de buradan çıkar. Patırdının 
ıebebi budur. 

İtin tahafı, Muhsine çatanlar ------ ---------

Edirne işgali 
llK dafa Bulgarların mülevves 
çizmeleri altında inleyen Edirne 

de bir matem ihtifal yapıldı. 

Heyhat! .. 1339 seneılnd~n bu bu hale geldi. mağlup yunan- (U) 
k d ( 

lılar , tütüncüler , halıcılar , 
ana a ar tam a/Jt yıl ) 

Hamillerin vekilleri vaziyet 
üzerine Maliye vekili Beyiu mu
a Venetile girlttiklorl tetkiki blUr
mtılerdir. En aamimane bir suret
le noktai nazara teatisinden ıon
ra hamil vekillerinin cereyan ha-

üzümcüler, incirciler, ameli 
ıeçmit buluniyor: gazinin elle- adamlar yetlıtlrdiler.Mektepier 
rile açtıkları ( lktısat kongre- bblle açtılar. Bumüddet zarfında 
•inin ) hazırladığı program ol- izler ne yaptık? 
dugu libi kagıt üzerinde kaldı. ('Y 'Yazık!geçen gün bir gazetede 
Tam ( aftı .ı;;ene SOllJ'a ) ın •kup Kadri) Beyin mühik ve 
alakadar olması lazımgelenle- m::ur &örmek istediği bit-
tin yeni bir iktısat Porogramı zama tGkenmez tecrübeler lemi 
hazırlamaga çalııtıkları görü- B~..!~çlrdık? 
lüyor: Un memti:uz, artık mille 

ı 3 d ' e etin tltriyerek elin-
v 39 senesinde bütün ıehir en tutrnaıını yal d d- t 
e kasaba murahhaslarının açık\ıözle bekdtittef lzm~akr ılı, odr 

lllünak 1 k d k • r onfresin e 
1 •ıa ar neticesinde hazır- yu aT a 1 noktalara d 1 lamıı oldukları en kati ihtiyaç- etmitler miydi? a taret 

~i'i!;;;n münasebetli mea- 1 ·~~~m~A:g1t•i/e'tl(~)ı:ı·'t'!=·~ ~~=§§fg~ggg:~e 

J • 

linde bulunan müzakerattan ala
kadarları haberdar etmek üzre 
Fransaya avdetlerintn faydalı ol

dufuna hükmedilmiıtlr. 

Prim kanunu 
.)~·'i<· -

Ankara, 27 (Husuıi) 
Bu gün 8. M. Mecliıinin 

içtima etmlttir. Bu içtimada ıa
zetelere verilecek prin kanunu 
kabul etmiıtir. - Yazısı 5 inci sahif enıizde 



Sahife 2 

e man rezaleti 
(Birinci sahifeden devam) 

chu ve mahiyetteki emvale kıy
met tektir etmektir. Bu itibarla 
içlerinde muhtelif meslek ve ti
caret sahibi olduğu gibi deri tüc
carı da buluna bilir. Heyet vükuf 
ve ihtisası haricindeki emvale 
kıymet takdir edeceği zaman , bu 
tütün mes'elesinde olduğ gibi 
mütahassuılarmm rey ve mütale
asma müracaat etmektedir. 

Binaenaleyh mezkur tütünle
re kıymet takdiri muamelesi ka
nuni şeklincle cereyan etmiş ol
duğundan neşriyatı vakia mava
kaa mutabık değildir. İşbu tek
zipnamenin gazetenizin yarınki 

nüshasmm ayni ıahife ve sütu
nunda neıri rica olunur. 

Defterdar 
Şr/ik 

* * Defterdar (Şefik) Beyle böyle 
pürüzlü bir:meseleyi münakaşaya 
mecbur o(dugumuza memnun de
ğiliz. Fakat neyapalım ki, ortada 
bir memleket menfaati ve bir 
takım tıfıyli kimselerin gayri meş
ru menfaat temin etmek maksa
dile irtikabettikleri cürümler var
dır. 

Defterdar Şefik Bey, yukarı· 
ya dercettigimiz tezkeresile, dün
kü nüshamıza dercettigimiz reımi 
makamata atfen yazılan malu
ma ta te'yid etmektedir. 

Bu tezkere fazla olarak, bizim 
ögrenmege muvaffak olamadıgı
mız Ekisperlerin isimlerini de ih
tiva ediyor.Meselenin (can alacak 
noktası) bu iki (Ekisper) dir. Çün
kü İstanbul Defterdarlığı da tas-

dik ediyor ki, (ka JI un un ( 15) in 
r·i JJtrtdde~~i mucibince. (tak
diri ıf.·iu) İstanbul tiçaret oda

smmm teşkil ettiği ( Deri, za
hire ve malzemei inşaiye ) tüc
carları haddi zatında kanunun 
emir ve tahmil ettiği vazifeyi ic
raya gayri muktedir oldukları 

halde, ( merasimi kanuniyeyi ) 
tamamlamak için teşekkül etmif 
bir heyettir. Bunun içindir k bu 
hey'et mutahaisaslarm muavene
tine lüzum görmüş ve kendileri
ne mütahassıs olarak tezkerede 
isi mi eri geçen inhisar idaresi 
Ekisperi ( Halit ) ve Tütün m~ta
hassısı ( köse oglu Memet Sabri ) 
Efendiler seçilmiş ve refakatle
rine verilmiştir. 

Milyonlarca kilo muhtelif 

menşeli ve muhtelif kıymetti 

tüti!nlerin, be!fUClmilrd piya.~
alanı tabi olan kıymetlerini , 
İnhisar idaresinin Fen müşavir

inden ve yahut/laş Ekisrper-
Ü.1rhute11 olması lazım gelecek 

olan ( Halit ) efenidinin hüviyeti 
hakkında tahlnkat yaptik. Bize 

inhisar idaresfn diiu kii ve giin
/,·i; ba§ ekisp<'rclerinin l'e 

arasında, tek Fransızca piyes ok
umamışlnrda. vardır. 

Bu işlere ait neşriyatı takip 
ederken, Musine hak vermemek 
kabil değil! 

Haftada bir defa çıkan, çıp
lak baldır, bacak resmi neıredent 
bir san'at mecmuasında garip 
bir ııey gözümüze ili§ti: 

Ertuğrul Sadettin adlı bir. 
genç te Muhsin beyi imtihana 
davet ediyormuş. Okuduk ve 
güldük, Diğer taraftan, Halit 
fahri ve Selami izzet beyler de 
Muhsin B.i dava ediyorlarmıı! 

İlk defa, memlekete olgun 
san'at. havası getiren bu adam, 
bize kahrsa mahkemeye verilm
ez; kendisine san'at namma hür-
met edilir. 

fim mİi§fll'fl'lt'riu111 l'f. halla 
ıniillim i~jleı·e karı*tl'llnu!Jan 
sa·rı t1k.'ipertm·i11i11 isimlen·uı 
jj!Jrnulik. l/1t11larm içbufo 
(//o/it) iN111İtUIA kilu.w~ olma
tlıfJOU ögrendik! 

Nihayet umumi müdür Behcet 
Beye müracaat ettik. Behcet B. 
bize büyük ve ~üçük rütbeli Ekis
perleri arasında (Halit) isminde 
kimse olmadığını yalnız ( Elev 
Ekisper) yani: (Ekisper talebesi) 
vaziyetinde bir ( Halit Mustafa ) 
efendinin mevcut oldufunu, bu 
zatın da elyevm (Adanada) oldu
funu söyledi. Malumdur ki, Ada
na mıntıkası degildir. Binaena
leyh bu (Halit) efendinin gerek 
vazifesinde ve gerek ıahsiyetin
de hiç bir ehemmiyet yoktur. 
Mamafih Behcet Bey tahkikatını 

tamik edeceğini ve cumartesi günü 
mütemmim malumat vereceğini 
söylemi§tir. 

Faka't, ne olursa olsun orta 
yerde elim bir hakikat vardır: 
Bu tütünler için kıymet tak
dirine memur edilen kimse, bu 
vazifeyi ifa edecek kabiliyet ve 
ıalahiyet de değildir. Çünkü 
milli Hazneye ait yüzbinlerce 
liraya taallukeden böyle bir 
( Ekiıpertizi ) ancak ve 
ancak inhisar idaresinin (ıef E
kisperi)nin yapması lazım aelirdi. 
Böyıe bir makam sahibi Bey
nelmilel piyasalara arzolunacak 
olan bu Tütünlerin kıymetini 
takdir edebilirdi. 

Maattee11üf gerek defterdar· "!\Tl 

lak aerek kanuıwu kııııuel 
la /,·diri11e IJWJJI 11r olan ve fa
kat kendilerine mevdu vazifeyi 
ifaya gayrı muktedir olduklarını 

filen itiraf eden«lakdiri lı:iJ/JJtel 
komisyon~, bu çok mühim nok

taya hiç ehemmiyet vermemiıler 
ıpirer dalaverecilerinin yağına 
ekmek sürmüılerdir. 

Bu vrzife bilmezliği ve lakay 
diyi hüsnü tefsire asla imkan 
yoktur. 

İkinci Eksper olarak aösteri
len ( Köse oğlu Mehmet Sabri ) 
Efendiye gelince : 

Dün ve evelki günkü nı11ha
larımızda söylediğimiz veçhile, 
İstanbulda mevcut büyüklü kü
çüklü bankalarla adetleri (uO)iye 
yaklaıan tütün ticarethanelerinin 
hiç birinde bu ilimde böyle bir 
(Eksper-mütahaaaıs) olmadığı gi
bi, lstanbulda serbest çahıan 
(biı·iıu·i, ikiur·i. hofla :iit·iiu-.. 
cii .~u11f') Eksperler arasında 
bile bu namda bir kimse bulun
madığı esash tetkikatımız netice
sinde tahakkuk etm i tir. 

İhtimalki i."ıo11fndda 
( Sarı çizmeli Mehmet aga ) 

kabilinden bir (köse oglu) vardır. 
Fakat, kuvvetle iddia ederiz 

ki, bu zat böyle ~n~ilyonlarca kilo 
(muhtelif menıeli) Tütüne kıymet 

takdir edecek kabiliyet ve salahi-
yet de degildir. 

Hazneye taallukeden yüzbin-
lerce liralık mühim bir meselede, 
kanunen bu vuzifeyi ifa etmekle 
mükellef bulunan Defterdarlık ve 
-(takrtirikl!J nwl) komisyonunun 

göstermiş oldugu gaflet ve yahut 
lakaydiyi maattesüf hüsnü telakki 
imkanı yoktur. 

Anlaşılıyorki, alakadarlar bu 
meselede bilerek bilmiyerek 
( Herman spirer ) varislerinin 
alelade bir oyuncağı olmuşlar
dır. Bunn ne kadar müteessir 
olunsa, yine azdır. 

Defterdarlık aynı zamanda 

ahili, harici telgra 
• 
ismet Pş. ne diyor !l 

->~<-

1\latbuat f edak~ırlı ö·ın ö 

timsalidir ! 
Ankara, 27 (Hususi) 

Matbuatın prim kanunu mü

nasebetile Baıvekil İsınrt Pı. bir 

nutuk irat etıniıtir. Pata bu mut

kunda gazetelerin inkılabe feda
karane hizmetlerinden~bahsetmlı 

ve ıu sözlerle nutkun hitame 

erdirmlıtir. 

"Memlekette sebep zuhur ettiği 

zaman kendi menfaatini düıün
miyerek fedakarane hizmet eden

lerin hepsinide taltif ve takdir 

edecek bir vesiledir·" 

lnkıtaa oğramış 
llomau!Ja ile Almanya aro
s 111rla ki JJI ii:,ake.rot <lw· 1111l§ 

Bükreı, 27 (A.A.) 
Cazeteler, Romanya ile Al

manya arasında cereyan eden 
iktisadi müzakerelerin inkıtaa 
oğradığını yazmaktadır. 

Osmanlı 
IJfJl·dar /u1111ilferiıw hiı· 

~ tebliti 
İstanbul, 27 - (A.A.) 

Osmanlı borçları hamiller 
vekilleri tarafından atideki teb
liğ neıredilıniştir: 

Dayinler vekilleri, maliye 
vekili beyin muavenetlle vaziyet 
hakkında giriımiı oldukları tetk
lka tı ikmal etmişlerdir. 

Samimi surette icra edilen 
noktai nazar teatisini müteakip, 
dayinler vekillerinin alakadar
lara cereyan etmekte olan mü
zakerat hakkında izahat ve 
malumat vermek üzere Fransaya 
avdetleri faydalı görülmüıtür. 

l.A'hi:;tanda kafJi11t1 bjlf'l·i 
Varşova, 27 (A.A) 

Mareıal PHsudski ,nin kardeıi 
M. Jean Pilsudski yeni kabineyi 
tetkile memur edilmiıtir. 

hakiki mahiyetlerini gösterdiği

miz bu ekisperlerle inhisar 
idareıinden ha tezkere ınevrut 

fiat listesine (JJiiyiik fJİJ' kıJ/-
JJICt) atfetmektedir. 

Bu listenin ne"' demek olduğu
nu dnnkü nush;rr.ızda k11men 
izahetmi tik. Okuyanlara bir fi
kir vermek için inhisar idaresi
nin (1927) senesinde ınübayaa 
ettiği Tütünlerle rnenıelerlni 
gösteren listeyi aıağiya aynen 
naklediyoruz. 

1 Burada görülen rakkamlar 
hususi suret de kontrol edilrniıtir · 
tertip sehvi olmadığı anlaıılma-
hdır ! 1 
J/e11şe 

Edirne 
Kırklareli 

Baba eski 
Lüleburgaz 
uzun köprü 

Keıan 
Tekirdağ 

Silivri 
Çekmece 
Çan 
Balıkesir 

Bigadiç 
Balya 
Erdek 
Gönen 
Avunya 
Bursa 
Yeniıehir 
lznik 

25 
21> 

27 
26 
27 
17,50 
24,50 
26,50 
26 

6,50 

311 
3f> 
27 

:12,50 
3n 
89 

32 

:13 
U!5 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

" 
• 
" ,, 

" 
" 
" ,, 

" 

.. 
Umit etmiyoruz 

- · >po.f<-

.ı J/ıswa İnyifterc istikhil 
hakkı V<Wet·r~k JJIİ"! 

Londra, 26 (A.A.) 
Mısır baıvekilinin riyaseti 

altında bulunmakta olan Mısır 
heyeti İngiltere -Mısır muahedesi 
hakkında müzakera tta bulunmak 
üzre buraya gelmiıtir. M. Hen
derson heyete beyanıhoıamedi 
edeceği 'ırada bir takım Mısır 
talebesi Üzerlerinde "İngiliz M111r 
muhadeneti ancak Mısırın istik
laline istinat edebilir. Y aıasın 
Mııır ve Sudan istiklali" cümle
leri yazılı bulunan bayrakları 
hamil oldukları halde Nahhas pa
l ayi alkıılamaktalar idi. 

M. Brianda aynı trenle Lond
raya gelmittir. 

Bahri 
Kon/(wnsta yeni JJl'fde 

Londra 27 (A. A.) 
lngiliz ve Amerikan murah

has heyetlerinin konfransa verdik 
leri yeni projenin iki misak ak
dini tazammun ettiği ıöyleniyor, 
Bunlardan, birincisi Amerikada 
dahil olduğu halde beı büyük 
bahri devlet arasında akdedilecek 
bir istişare misakından, ikincisi 
Avrupa milletleri arasındn akdo
lunacak bir emniyet ve selamet 
misakından ibaret olacaktır. A
merika bu ikinci misaka iştirak 
etmiyecektir. 

Bu iki misak sayeıinde kon
feransın teslihab tahditien ibaret 
olan hakiki gayesine varmakla 
kalmayıp teslihatın azaltılması 
neticesini dahi elde edecefi söy
leniyor. 

Fra11sı:. llal'hiıı,~ hiiff'P-Sİ ·' ~ 
Paris, 27 - A.A.) 

Ayan meclisi !bütçenin müza
keresine devam etmit ve harbiye 
bütçesini kabul (eylemiştir. Bu 
bütçenin tetkiki esnasında harbi
ye nazırı M. Jino yeni ordunun 
göreceği hizmetin ve vazifenin 
sırf tedafüi bir mahiyette olduğu
nu söylemlıtir. 

Kirmasti 
;Lefke 
İzmit 

Karamürsel 
Gebze 
Tuzla 
Geyve 
Düzce 
Çilmi 
Hendek 
Çarıamba 
Alaıam 
Taıova (Tokat) 
Trabzon 
Artuvin 
İzrnir 
Menemen 
Kemal paıa 
Bornuva 
Ôdemiı 
Manisa 
Alaıehi 

;30 

32 
aa 
21> 

37 ,50 

31 
40 

30 
60 
44 
50 
iJ7 
4() 

37 
fi8 
61, 50 
(i 1 ,50 

3f> 
23 
h5 

" ,, 

,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
" 

54,50 " 
53 ve ilh .. ,, 

Bu listeyi görenler allah için 

snylesin ( İnhisar idaresinin bu 

resmi listesinde hiçbir ticari kıy

met var mıdır? Buradaki fiatlar 

adeta ( lıbanak ) fiatıdır. Bu lis

teye istinat ederek Hazneye ait 

yüzbinlerce lirayı tahakkuk eltir

meğe çahıanlar en hafif tabiri 

ilelkanunı vazifelerini iyi istimal 

etmemiş sayılmazlar mı cevabını 
bekliyoruzımuhterem millet ve
killerini ıu inceliklere dikkat et-

melerinı· ehem i ti · d m ye e rıca e e-
riz ! 

1 
1 
1 

M. Briand 
-->~<-

''J'(lllSfllllJI A krl<wi:. emui-
,1/t'/İ ha A·l·mda ki /i'l·irff·ı·i11İ 

~((!J 1,1/0I' 
Londra, 27 (A.A.) 

M. Briand Fransanm Akde
nizde emniyet ve selameti temin 
edecek bir usul vaz'ı hususundaki 
arzusuna müteallik dü§üncelerini 
izah etmek üzre bu sabah M. 
Henderso'nu ziyaret etmi§tir. 

Fransız-İtalyan metalibi arasın
daki ayrılığın müntehi olduğu 
çıkmazdan kurtulrr.ak için muay
yen ve kat'i rakkamlara müstenit 
bir tesviye sureti bulmak üzre 
yapılan te§ehbüsler tamamile ne
ticesiz kalmıştır. Müzakerelerin 

:-neticesi İngiltere ve Amerikanın 
emniyet ve selamet hakkında 

yapmağa hazır bulundukları tek
liflerden Fransamn ne dereceye 
kadar memnun' 1:talacağının nnla
ıılmasile taayyül edecektir. 

İngiltere ile Amerikanın hare
ket tarzlarında bir değiıiklik ol
madığı salahiyettar mahfellerde 
beyan edilmektedir. 

Kacakcılık 
' ' 

}ru11a11 'f/f'lllÜCl'İ kt!/lllf.flfll' 
f'~!/fl kflf ll'l//Ol'fr11• 

Atina 2G ( A.A ) 
Zabıta, bir yun.an vaprunda 

gizlice harice götürülecek olan 
bir takım gayet kıymettar antika 
eşyayı muhtevi sandıklar · müsa
dere etmiştir. 4 kişi tevkif olun
muıtur. 

Hindi cininin 
' ·~--

ıı,;ı,; rıo/leı "!tkasunda 
oftlufj1t anlaşdl,l/OI' ! 

Paris, 26 (A.A) 
Ayan meclisinde Y enbey vu

kuatını telmih eden maliye en
cümeni mazbata muharriri M. 
Lebron Hindi çini milletinin kaf
fesinin bu isyanlara dütman ol
du~unu beyan elmiıtir. Mamafih, 
bazı tedbirler ittihazı bilhassa 
mücrimlerin adilane bir surette 
cezalandırılması, y rli askerlerin 
kadroya ithali hususunun tensikı 
ve yerli alıaliye idare hususunda 
kendilerini daha vasi mikyasta 
temsil edebilmelerine medar ola
cak realist bir siyaset takibi el· 
zemdir. Hatip netice olarak Hin
di çini müdafaasının temin edil 
mit olduğunu söylemiıtir. 

Türk- Yunan 
11/all ke11u's inde diin kii 

daralar 
Türk - Yunan ma h lcemesi dün 

muhtelif davaları rüyet eylemi§tir. 
Jorj Ka liyoropulo ve jon tara

f mdan,:muka vele müddeti bitme
den büfenin ellerinden alındığın
dan dolayı yataklı vagonlarla 
ıark fimendiferleri §irketi aley
hine açılan tazminat davası; 

Eftimyos tarafından hükumeti
miz aleyhine açılan gayrı menkul 
emlakinin radem davası Margrit 
tarafından Taksihorki veresesi 
aleyhine açılan 5 bin liralık taz
minat davası Raşit (B. tarafından'! 
Yunan hükumeti aleyhine açılan 
mallarınm iadesi davası !<onstan· 
tin Nikola tarafından hükü111et
ten talep olunan tazminat dava
sıyla Jorj Ligorakis tarafından 
hükumetimiz aleyhine açılan fl5 

bin liralık tazminat davaları rü
yet edilerek karar f çin başka gü· 
ne bırakılmıotır. 
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Piyos kimdir, 
nasıl para 

millet zararına 
kazanmaktadır 

Filistin heyeti 

Anadolu mektuplan 
1 m...st~ ~~~ 

Çarşamba kazasında da imarı ve (Dünkü nushadan devam) 

iddiamızı te'ytt için İttihadı aortalarına att ihtiyatı riyaziyi 
hlillf nin de iki senede yalınız b' 1927 ıeneslndekl ihtiyatın ır 

·)~~<·-

IAJJl(/;•ayu Nısll oldu! 
lskenderiyeden: 

•igorta itlerinden ne kar ve ne mislinden fazla ayırmaıından 
zarar yaptığım gösterelim: neıet etmif hakiki kAr 87 .284 

Bu liıtede 3 4. .683 lira zarar liradan fazla olduğu halde 52601 
görünüyorsa da hakiki zarar ol- lira kir aöıterilerek kazanç 
ınayıp 1928 senesinde hayat ıi- vergisinden de istifade edilmiıtir · 

IITIHADI MiLLi 
Zarar Kir 

l 927 •eneıi karı 

Filistin meselesi için Londra
ya gideceği bundan evvel yazıl
mıı olan ve Kazım paıa Elhüse
yinin riyaseti altında bulunan 
heyet Martın on yedinci günü 
Maritanya vapurile buradan 
hareket elm_ittir. 

Fatz bedeli icar eaham ve tahvilat kıy· 
tnetlerinde,haaıl olan tereffü ve saire 

1928 de ılgorlalardan ha11l olan kar 
1 ~28 f . b d h l 

52993 

50i83 
2210 22 10 

1• t aız, e eli icar, esham ve ta v • 
8 kıymetlerinde hasıl olan tereffü 

\1e •aire 
ı 92s karı 

88721 
5 1828 

1 ~28 •eneıinde ıtgortalardan vukubu
an zarar 

--
3689 3 36893 

3ti893 2210 

Zarar 36893 
Kir 2210 
Bakiye zarar 34683 

. ittthadt Mili sigorta ıirketinin ·1927 - 1928 senelermde yaptığı 
terden alınan primle verilen tazminatı ve mesarifatı mübeyyin liste
ir, 

Yapılan Üniyona devr- Kendine ka
lan prim 

Muhtelif branılara ait 
prim olunan prim 

İkPriınlerin yekunu . 
i •enede verilen tazmı

nat olup tenzil 
Yekun 
lki •ende vukubulan 
bııuraf olup tenzil 

987 ,310 

199, 689 
787 ,62 1 

Jeran forfeter sıfatıyla PiYOS 
tarafından idare edilen İttihadı 
Milli ıigort~ ıirketi 1927 - 1928 
hilançoları mucibince ve yukar
daki listede göıterildiği veçhile 
lkı senede 987310 lira prim yap
ltııı bundan 3?3934 lirasını Ün
Yona devrederek 663367 lirasını 
kendtaine alıkomuıtur. Tazminat 
olarak verilmiı olan paranın su
reti taksimi İttihadı Milli ile rea-,, .. -

urorünün almıı oldukları hisae-
lerle mütenaaiptir. 

lttthadı Millinin bilançoların-
~an çıkarılan bu liıte ile Anado
unun bilançolarından çıkarıp dün 
neıretliilmlz liste bir birile kar
tılaıtırılıraa muamele itibarile 
Yekdiierinln akıl olduğu görülür. 

d . Anadoluda Reasaüranı ne ka-
ar çok verllmiııe, burada bilakis 

~t Yerllmiıtlr. Ana doluda veri
en b•zminat mikdarı uhdeıinde :t trlrn tutana çok iıabet ettiği 
t a de ltuhadı Milliye ait listede 
~ .. 

le 11\lnat mtkdarı alınan hi11eler-
ll\Gtenasiptir. 

~dan :anlaıılıyo~nado-

Bir facia 
s ı· e alN .'Jiiziinden bir haha 

1 

ke:ntli11 i a.~ 1, ! . 

33 ,781 
290 ,1 53 

()Q3,37(i 

165,908 
497 ,468 

297 ,677 

199 ,801 

lu itlerin Üniyonla ittihadı Milli
ye nakli için idare edilmektedir. 

Bir az da Jeran forf•ter aıfa
tıyla Pi YOSUN bu tirketleri naııl 
idare ettiğini anlatalım : 

Jeran f,1rfeter, PIYOSUN 
kendisi değildir. PIYOSUN em
rü idaresi altında bulunan 
Şark kontuvarı namındaki llm
tet tirketidir. Evvelce bu ıtrket 
yoktu. Avrupadada bulunan Kay 
ıerliyan - Piyoı gurubu nami\e 
maruf olan bu gurubun haları 
KA YSERLİY AN, PlYOS, PROVl 
Nl, MONFERAN efendilerdi. M
emleketimizde limtet tirketlerin 
teıekküllerlne müıaade edilin.ce 
mesuliyeti maliyeyi ltahfif ve 
ıefleri fazla çalıımağa ıevk için 
bunlar 56,000 lira sermayeli 
(Şark kontuvar limitet ıirketinl) 

teıkil ettiler. Bu eün bu ıtrkeun 
Azaları ıunlardır: PİYOS, KAY· 
SERLİYAN, PROVlNi, MONFE· 
RAN NAUM, LA YZAN, VEFİK 
TORO, SİSAK, iki Arcalar ve 
sair bey ve ~fendilerd!r. 

(Devamı var) 

Lekeli humma mı 
Frlatla altı <1111eh) lekt'Iİ 

lrakta 

Bağdattan: 
Lort baymeı'fn riyaseti altın

da bulunan İngiliz petrol ıtrketi 
tarafından gönderilen iki mü
meuil ile İrak hükümeti ara
aında bazı petrol mıntakaları 
dahiUnde kuyular açarak iılet
mek büyük zirai teıebbüıatta 

bulunmak, Bağdattan Akdenize 
kadar bir demi~ yolu inta ey
lemek hakkında müzakerat cere
yan etmektedir. 

Bu tirketle diğer yerlerdeki 
petrol ıirketleri arasında, Irak 
petrolları için tiddetli bir reka
bet cari bulunmaktadır. 

Lon</ı'((.'fO !JİdılJi /u~yt'I 
Kahireden: 
lngilterf'. Mıaır ittifak müza· 

keresi Londraya giden heyet reisi 
ve Reial Nuzzar M. Nahhas paıa
ya ~günde ıekiz ve heyet azaaın
dan Maliye Nıtzırı Vilyam efendi 
ile Nafia Nazm o. Muharrem ve 
Hariciye Nazırı Vaaıf Gali paıa· 
lara altııar, heyete Müıavlr ola
rak refakat eden dört zata beıer 
kalem heyeti olan on iki zatada 
dörder ingiliz lirası yevmiye ita
sına karar verilmiıtir. 

''ait zağliil paşa,1ıa lw,1ıkt'l 
Kahlreden: 
Merhum Salt Za ğlM ı1aıanın 

Mısır iıtiklali için lf a eyledi il hı
dematından dolayı ipkayı nami 
için Kahirede bir heykel rekzi 
zımnında Meclisi Meb'usanca 
43,000 lira tahıisat kabul edil
mtı ve mermerden imali tensip 
olunan heykelin imali hususunun 
heykeltıraı Muhtar efendiye iha
leıl münaıip görülmüıtür. 

rnlf /JO,\tfll l'I~ fef{Jl•af' 
</.ti il'f',ı; i 

Kudüsten: 
Hük<lmet yeni bir poıta ve 

telgraf binası ınıasına karar ver
mtıtir. 

Önümüzdeki haziranda baıla: 
nıp bu sene' zarfında ikmal 
edilecek binanan hitamını müte
akip mevcut telegraflar otoma
tiğe tahvil edileceklerdir. 

i 50 Se.11.'Jah • 

mahalli faaliyetler 
ren itlf'll kanalla I' arıl 1111*, kijpı·iiler *o~eleı· .tıapılln l§f U'! 

(,'a»şa11duı !Jl)"!'leı ·i 110:_.:ll !·ab§'l/Ol'lar"/ 
"Medeniyet.,dinen mefhumun himmeti fevkalidesile Erbaa ile 

ıemaıına doğru yükselen Çar
tamba kazaıı, vilayeti bulunan 
Samsuna "B2., kilometro meıa
fededir, vilayetin Gayret ve 
himmetile (Samsun Çarıamba) 
arasmda yapılan muntazaman 
bir ıuıe ile merbut bulunmakta
dır. Şose üzerinde ve civarındaki 
birçok bataklık arazi, kanal
lar yapılmak ve ıuların mecraları 
tebdil edilmekle bugün hali 
hazırda çok temiz bir halde 
bulunmaktadır. Kasabayı ikiye 
bölerek geçen "Yeıil ırmak.,Çar· 
ıambanın kan ve can damarıdır· 
Irmağa yakın olan zürraın bundan 
çok müıteflt olduğu tabiidir. 

Çarçanba araaında muntazam yol 
açtırilmaktadır. Çarıanba - Terme 
arasındaki, ıosenin de intaltına 
ehemmiyeti germi verilmektedir. 
Çarıanba, " kazaaı, belediyesi 
çok faal ve kıymetli meıai sarf e
derek " kasabaya tahminen üç 
saat mesafeden "Emirhan., namile 
anılan ıuyu ıehre iıal edilmek ıu
retile Memleketin içine ıu ihtiyacı, 
lemin edilmittir . Çarıamba

nın baılıca ihracatı, Mısır, 
Faaulya, ve Tütündür. Türkiye
nin Tuna11; unvanile yat edilen 
Çarıambamız i3273 kadın ve 
28!l2 erkek nufusa maliktir. 
Çarfambamıza Kan ve Can ve
rilmekte Çarıambamızda ıeri 

halvelerle ilerlemekte iıede 
Irmağın üzerinde 1:1ki ve köhne 

zihniyetin yadigarı kalan köprü, 
hakkında geçen ıefer yazdığım kasabanın yanında bulunan Köz 
yazıların tesiri görülmüı olmabki, Irmak namile maruf Bataklı-
ıimdi çok muntazam Beton köprü ğın her nedense ikapatılmamıı 
inıaaı haylı zamandır batlanmıf ve sıtmanın ocağı böylece Kal-
olmakla inıaat büyük bir faaliyet- mııtır · Çarıambamız Beledtye-
te devam etmektedir. Pek yakın- ıının çalııkan reisi Ali B. ve 
da inıaatı hitam bulacağı muhak- rüfekası meıaiyi fevkalidesiyle 

kt Çarıambamızın her türlü lhtı-kaktır. Aziz vatanımızı örme e 
yacıttını takdir ederek bunlan 
karıılımaya ve Memleketi eh-: 
yaya, çok eayret, ve himmet 
sarf ediyorlarsa da, aençlik bü
yük bir ekıeriyetle içki Te ku
mar müptelasıdır. Çarıambada 

kahve bolluğu vardır bu huıuıta 
fikir ve mütalaamı aönderece
ğim ikinci mektubumda yazaca
ğımı timdiden vadediyorum. 

Emin 

olan çelik ağlardan biri bulunan 
O, 75 tık sahil demir yolları, Sam
sun _ Çarıambayı, ıoıeden baıka 
makine kuvvetile bağlamaktadır . 
Biri Çelik, diğeri Tat olan iıbu 
iki muvasala hatları, Çarıambanın 
iılikbal hayatı üzerinde en mühim 
amillerden olup vaziyeti içtimaiye 
ve licariyeıi keıbi ehemmiyet 
etmektedir. Faal Kaymakamımız 
Ahmet Mazhar B. in gayret ve -=--------. - -
Vilayet " umu mı 

ictimaını 
' Vilayet umumi mecliıi dün 

son lçtlmaını aktettl. 
Vilayet kadrosuna dahil olup 

ta hastalanan memurların hasta
ne ücretlerinin vilayetçe teıviye
ıiyle baıkaca muavenet yapılması 

! kararlaıtı. 
j 928 seneıi hesabı kat'isi hak· 
kındaki bütçe encümeninin mazba • 
tası kabul edildi. 

-Ziraat mücadele tahıiıatı ka-
bul olundu, 930 seneıl fevkalade 

'd t ve masarifat b6tçesi kavara a 
bul olundu. 

Fevkalade masarlfat yekunu 
. 

7 
(' 792 lira olarak tesbit edildi. 

Ll >ı • 
Bunda belli batlı ıey i yeni 

mektep tnıaatı ile tanzim edi-

l üç senelik yol programının en .. 
birinci senesine ait f aaliyel ıçın 
lüzumu olan tahsisattır · 

meclisi dün son 
aktetti 

meni relı ve [azalarına teıekkilr 
edildi. 

Ne~meddin Sahir 8. reçenaene 
Polonez köyü yolunda iıttkıaf 
yapılmaaına karat verlldill halde 
neticenin hlla heyeti umumiyeye 
arzedllmedlfinden tiklyet etti ve 
mecllıçe verilen kararların hnın6 
tatbikını iıtedi. 

Vali vekili buna cevap vere
rek dedi ki: 

- Mecllılmiz kanuna fıllnat 
ederek teıekkül eden bir mecllıUr. 
Verdiğimiz kararlan ifa ve hilanü 
tatbik etmekle kendinizi mükel
lef addedlniz bGtün kararlarımızın 
hüınü tatbik olunacafından emin 
olunuz. 

Bundan sonra 9 30 içtima ıe
neıine nihayet verildi. 

23-3-930 
Orhanaatt rnuh b 

• irlmizd•n: 

it unt11uı,11a ııa kala 11dı 
Epice zamandanberi İzmir da

hilinde ıari ve mühim hastalık
lara muıap olanlara tesadüf edil
miyordu. ~Fakat maaleıef İzmir 
Urla yolunda çalııan bazı ame
lenin (lekell humma)ya yakalan 
dıklar1 haber alınmıf ve dün 
Sıhhat İçtimai muavenet müdürü 
Bey hastalık mahalline giderek 
tetkikat yapmııtır. 

Kudüıten: 
Geçen ay zarfında. Filiıtine 

gelen ecnebi seyyahların mık
tarı 7 50 ye baliğ olmuıtur. 

Bundan ıonra daimi encü-
men azalarının intihabına geçil· 
di ve Hacı Adil, Suphi, kamil, 
Hayri Beyler 61 reyle ipkaen 

Akhisar kayma
kamını dövdüler 

Kaaabamızın leke tnah 1 a eıl ahal
liıinden Ortaköylü kaıa Al 

P lala 
bu ıabah hanesinden çıkıp 

camiye 
alderek sabah namazın eda et-
likden sonra hayvanınıa bakmak 

üzere Hasan beyin hane ahırına 
ıtrrntı fak at hayli zaman aeçuıı 

halde çıkmadığından oğlu 16 yaı
larında lbrahim ahıra girdiğinde 
babaıını kirif te iple aıılı görünce 

~0Pardıiı feryat üzerine yetiıen-
er tarafından ip keıilerek aıağı 
alınrnıııa da vefat eylediii anla-
tılnıııt b b - k ır eı a ı intihar muzaya a 
:e aile ıeçtnıılzlJği olduğu söy-

1 ennıektedır • Müntehiri tanıyan
ar çok acımııhr. 

Ramiz 

Yapılan muyeane ve tetkikat 
:_;ııceılnde yol ameleıinden altı 
d •;:.ln (lekeli humma) ya tutul
a:.eı •nlaıılrnııtır. Haıtalar diğer 
U 1 e ahraıından tef rlk edilerek 

r a ta aff h 
h t 1 k 

\12 aneılne yatırıbnıt 
aı a ı nıah 11 

ittihaz olu • inde 11hhi tedbirler 
nnıuıtur. 

Haıtalıtın dii er ameliye sira-
yeti tehlikeıt ıörülmüttür. Urla 
civarında yol, haf ve bahçelerde 
çalııan amelenin miktarı binden 

fazladır, Bütün bu amele tahaffuz 

I • 

Sinenuıya almacak 
Londradan : Burada bulunan 

Mıaırlılar Mıaır heyetinin Londra
yı ziyaretine büyük ehemmiyet 
vermektedirler. Heyetin Duvir ve 
Londraya vusullerinin ıinemaya 
aldırılmaıı için bir ıinema ıirketi 
ile nlüzakere cereyan etmektedir· 
Yapılacak filimin maırafı büyük 
olacaktır. 

haneye sevkedilerek tathir oluna· 
caktır. Tathirat yaptırmıyacak 
olan amelenin hayatı tehlikede 
olacaiı kendilerine anlatılmıt ve 
amelenin tathirine baılannuıtır • 

Bu suretle sirayetine meydan 
verilmeden haıtalığın .aneceAi 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

l d l Bundan intihap o un u ar . . 
H Adil B. kendlsı 

ıonra acı 
ve arkadaıtarı namın" tekrar 
intlhapluından dola)·l teıdt· 

kür etti. 
Meclisin dağılmadan evvel ge-

lecek içtima zaınanını teıbit. et-

k en ıcap etmektedır. mesi anun 
Vakaa gelecek ıeneye kadar 

vilayet ınecltıl lağvolunacak ise 
de henüz resmi tebligat olmadı
ğından günün teıbiti kararlaıtı . 

Müzakeresinden sonra l ı:; ka
nun ıanl 9 31 içtima tarihi olarak 

kabul edildi· 
Bütçenin tanziminde hüınü 

hizmetleri görülen bütçe encü-

-·>~«-

JliiteNwi~ l't'wuslı ~ii!t·rii,11ii 
ıen/N( ettile1· ! 

Akhisar 2 6 (Huıuıi) 

Akhisar kaymakamı Sıvaılı 
Şükrü namında birinin taarruzu
na uğramııtır. Şükrü kaymakamı 
balta ıaplle dövmüıtür. 

Merkum Şnkrü hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Mevkuf bulunan Şükrii ile 
görüıtüm diyorki. 

Kaymakam benim hakkımda 
ıeneri 'nizamnamealni tatbik et
mek is

0

tedi onun için hücum et· 
tim ve dövdüm. 



Sahife 4 

Av u v 
Londra' da cıkan <<on dokuzuncu asır • 

ve sonra>> mecmuasından 
Dünkü nushadan devam 

(Goethe) den itibaren makus 
bir ceryan hasıl oldu: Yani umu
mi (üniversel)den hususiye doğru 
yürünmeğe başlanıldı. Bu ceryan 
filiyat noktai nazarından her 
milletin kendi kahrumanhk dev
resine avdeti ve sınaat, edebiyat 
noktai nazarından da mllli ede
biyat ve sınaatın ihyasına teıeb

büs demekti ve bu edebiyat ve 
ıınaat ekseriya iptidai ve en az 
"umumi,, mahiyette olarak teba
rüz ediyordu. Bu hal - A vrupada 
tahıil ve terbiyenin büyük teshi
lata mazhar olmasından dolcıyı 

yalnız büyük millet gruplarında 

küçük guruplarda da gayet kuv
vetli milli hissiyatın inkiıafını 

intaç eyledi. Nihayet cihan har
binde mazinin karanlığına, nis
yanına gömülmüı bir çok kilçük 
milletlerin adeta mecnunane 
bir heyecan ile ortaya atıl

dıklarını, asıllarını ve ncsille
rinJ haykırmağa baıladıklarını 

aördük, Nekadar noksan olursa 
olsun kendi lisanlarını kullanmak 
her ne bahaıma olursa C>lsun ken
dilerine mahsus bir bat kalık gös· 
termek azmine bağlanan bu mıl
letler arasında, zaman Avrupada 
umumi, müıterek surette mevcut 
olan mefhumlar adeta kaybolma 
half ne geldi. 

Talim ve terbiye ıahaıında 
"fikir tarihi,, nin ne derece dar
laımıı olduğunu anlamak için, 
(Voltaire) ile (Glbbon)un yaıadı
~ı on sekizinci aıırdanberi tarihi 

· cereyanı takip etmek pek müna
sip olur. (Voltaire) ile (Gibbon)
un zamanında "vatanperverlik,, 
ve "iyi vatandaılık,, mefliumlari 
meıela (Termopil) ve (Kan) mu
harebeleri gibi hadiaan vasıtasile 
temsil ve idrak olunur; bunlardan 
bütün Avrupa müt terek bir gurur 
ve heyecanda hususi milliyet his
sinden mütevellit nahoı bir ma
nia. yabancılık hissi verici bir 
amil mevcut değildi. Bununla 
beraber gene: o devirde fikirler 
ıaırf klasiklere hasredilmiş ve 
hem (Valtaire)in, hem de (Gibbo
n)un eserlerinde görüldüğü veç
hıle .. Ortazaman,, cehaletinden 

• dolayı pek ziyade istihkar edil
mekte bulunmuı olduğundan ta-

. rJhi fJkir noksandı ve itte bu 
noluanlık ta bir aksülamel sebebi 
oldu. Asıl yapılması lazımgelton 

it, en mühim kısım olan "beynel
milel,, lik istinat zeminini kay
betmeksizin kozmopolit zihniye
tine arada noksan olan .. tarihi 
fikir,, i de ilave eylemekti. Yazık 
ki: it böyle olmad~. Romaticism 
kuvvetini hisaettirmeğe baılayın
c;;a birdenbire "Ortazaman,, için 
tiddetll bir teveccuh , lncizap 
hlaaolundu; çünkü "Ortazaman ,, 
da birçok iptidai, asıl faziletlerin 
bulunduğu kanaati vardı. 

okıayan ( Maraton ) muharebesi 
yerine milletler,pek tabii olarak, 
kendi zaferlerinden fahir ve gu
rur duymağa baıladılar. Iıte bu
nun neticesi olarak ( Vaterlo ) 
muhareb2si üç muhtelif memle
kette ayrı ayrı ve her üçü de 
vatanperverlik hissiyatım cotlu
racak surette okutulmağa baılan
mııtı r. İtin mütkül ciheti şudur 
ki: müıterek Avrupalılık his ve 
rabıtası ancak bütün Avrupa mi
llelerinin gene müıtereken ve 
içtinap etmeksizin tahsin ve tak
dir eyliyeceği mefahir ve hadisa
ta istinat ettirilebilir ve hiç bir 
milletin kendi ma~lubiyetin, ya
but rakip milletlerin zaferlerini 
vatanperverlik dersine esas itti
haz eylemesi imkanı tasavvur 
olunamaz. Evet, müıkitlat bu 
hur; fakat bu mütkülün halli ça
resi de uzakta değildir. 

Cıhan harbinden sonraki Av
rupaya bakalım; orada ehemmi
yete' layık bir te görüyoruz: me
sela harbi kaybetmit olan alman
y ada "Treitsehkean,, usulünün 
mükemmeliyeti hakkında mev
cut olan gafletli itimat sarsıldı: 
bazı Alman mekteplerinde müf
rit milliyetperverlik usulünün ye
rine batka bir usul ikamesi için, 
hiç olmazsa, teıebbüsatta bulu
nuldu Bu yeni usule göre tarih 
çocuklara, tarihi haritalar üzeri
nde yalnız üryan hadisatı tarlhl
yeyi okutarak kavmi heyecan 
ve ihtiraı tevlit eyleyecek tafsi-
lattan sarfınazar eylemektedir. 
Buuıulün muvaffakıyete nekadarD 
yaklaıabfleceğini timdiden söy
leyebilmek mümkün değildir; fa
kat bu usulün de yine kendi içi
ndeki butlan ve noksan yüzün
den muvaffakıyetsiz kalacağını 

iddia edebiliriz. Çünki muhteri• 
milliyetperverlik tarihine karıı çare 
sırf menfi münkir mahiyette ha
reket etmek olamaz. Buna kartı 
çare milliyetperverlik ile beynel
milelciliği en münasip nispetlerde 
bf rleıtirmek, baıka bir tarif ile 
pek lb:ım olan milli hissiyat ar-
kasında birde beynelmilellik ze
mini halk eylemekted!r. Aksi 
takdirde biz de ifrata sapınıt ve 
affetmek istediğimiz hastalığı 

kendimiz davet etmio oluruz. 
( Devamı var) 

Çakıcı çetesi mi 
-->~<-

/JeJ',fJ((IJI(( ile Soma ara.~m-
tlfl <le/1:p~tli bir NO.'Jf/1111! .• 

Soma ile Bergama arasında 
yapılan soygunun failleri hail 
tutulamamıılardır. 

Bu büyük soygunda (800,000) 
lira ve bir çok eıya gaspedll
mittir! 

Eıkıyalar dağa kaçmıılardır. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
:•••••••• itizar ••••••••: • • 

Bunun arkasından münferit 5 .. Büyük harbe girdik mi : 
milleetlerin mazilerine , asılla- • sokulduk mu?" Afrikamızı~ : 
rına doğru bir hareket vaki oldu. : dün intisar eden 14: tefrika : 
Bu ıkı ınüt k h : numaralı kısmı, evelce yaüıl- : 

ea ıp areketten birin- • ld d • clı" bAI· o •. mıı o uğu hal e, sehven dün • 1 na rtazamanı bir .. kozmo-
polit v hidi 1 

.• de dercedilmittf r. Tefrikanın : 
a tam edd k k d • on sekizinci " ece a ar : okııyucularından af dileriz. : 

f k t bAk asır ruhunu taoıyordu; : iC * • 
a 8 a im unsuru .. hiaaiyat : Herman Spürer ıtrketi mes: 
olduğu için tabı- ı k " ı • ı • • 1 o ara ikinci te- • e esinin uzun. uzadfye yazılma- : 
vlit ( Jhon Rkhard Green) ve . 5 sandan ve difer yazılarında : 
Treitschkean tarihi mekteplerine ı :: çokluğundan dolayı Biiyük harp: 
sevketti. Bu gün mevcut millet- : tefrikamı:ı.ı bugün dercedeme- : 
lerden hiçbirinin milli hissiyatına : dik.· özür dileriz. : 

·····••·············· ...... : 
i 

-->~<·-

llıtf/İİn kfwşllaşıym· 

Şampiyonluk üzerine hemen 
hiçbir teıiri olmadığı halde mev
simin en mühim maçı bu gün 
Galatasaray· Fenerbahçe arasın
da yapılacaktır. Muntazam bir 
çalıımanın neticesi olarak lik 
maçlarında hf ç mağlöp olmıyan 
F enerbahçe bu günkü maçla bu 
sene Galatasarayla üçüncü defa 
karı ılaımıt olacaktır. 

Bu iki rakip arasındaki (Şilt) 
maçından bahsederken zanet
miıtik ki: Galatasaray - Fenerba
hçe oyunu mutlaka kazalı olur. 
Çünkü bunlar ıahaya her ne pa
hasına olursa olıun galip gelmek 
için çıkıyorlar. 

Eyi bir mağlubiyetin galibiyet 
kadar kıymeti olduğunu takdir 
edemiyorlar· O maç hakkında 
söylediklerimiz aynen çıktı. Baka-
lım bu ınaç ne olacak? yoksa bir 
buçuk saat (yuhamı) dinleyeceğiz. 

Gene halkın verdlii para 
hebamı olacak, biz bunun böyle 
olmamasını istemekle beraber 
ortalığı gene dümanlı görüyoruz. 
İnıallah bizim ıörütümüz yanlıı 
tır. 

Her zaman olduğu gibi gene 
aynı sual; acaba kim kazanak? 
Bu sualin cevabı kolaylaıtı gibi 
bir ıeY, insanın hatırına derhal 
tabii fenerbahçe geliyor. Acaba 
öylemi ? Bakınız her iki taraftan 
selahiyettar birer zat ne diyor : 

fenerbahçe diyor ki: Galata
ıarayın bizi yenmesi gayrı kabil
dir. Biz bu galibiyeti dört beı 
ıene temadi ettlreceilz. Hem de 
hiç bir kulübe mağlup olmıyarak 
Galatasaraylı zat ise : 

Belki bu ıefer de mrğl<ip olu-
ruz fakat bu mağlöbiyet artık 
son olacaktır. Şayet bugün kaza

nacak olursak Fenerbahçe taıları 
sökülmüt köhne bir tacı ıampi
yonluk niyetine batına koyacak. 

İtte her tki tarafın fikri. Biz 
bu sözlere iyi bir oyun ıösterlnde 
kim kazanırsa kazansın deriz. 

A. C. 

Dainler vekilleri 
-~~<· -

/Jiin §elu·iJnize tföndii 
Bir müddetten beri Ankarada 

bulunan dainler vekilleri dün 
Ankaradan ıelınitlerdir • Kendi
leri yakında Pariıe avdet ede
ceklerdir. Eğer idare mecliılerl 
noktai nazarımıza muvafık bir 
karar verir ise tekrar avdet ede
ceklerdir. --

Feci T,;i;harlar 
···>~<-

/Jl'llfalide ja11tlar11uı kttma11-
daı11 ile ·bil' ıiicNll' i11tihm· 

etti! 
Denizli 25 (Hususi) 

Manifatura tüccarlnrından 
Tahir B. vaziyeti ucarlyesinin iyi 

gitmediğinden dolayı feci bir te

kilde intihar etıniıtfr. 
f kinci intiharda Jandarma bö

lük kumandanı Abidin Beyindir. 

Söylendiifne göre' tbır ceıet 
yakmakla maznun olan Abidin 

B., hakkındaki tahkikattan mü

tee111iren intihar etıniıtir • 

Müntehirler Denizliye matem 

günleri yaıatmıılardır. 

Bir if'lds da/ta 
lzmir, 27 (Husuıi) 

Hoca zade tlrketlnfn lfllsına 

.. karar verilmtıtlr. 

Misafir! 
Kocamdan gene haber yok .• 

Muhakkak çıldıracağım! 
O gemisini alıp engine açılalı 

tam üç ay oluyor! bilirim, deniz 
adamlarının ömrü. suda geçer! 
hayatları tipi, bora ve . kasırgalar 

kadar haıin ve zalimdir! 
Artık ümidim sönüyor.. O 

dalgaların oyuncağı olan harap 
hurda gemisi ile enginleretgömül
dü •. Şimdi onu düoünürken söz
lerinin önüde acı bir hatıra anla
nıyor! 

Fırtınalı bir son bahar aecesi 
onunla sahile inmiı; kara yosun
lu kayaların ·üstünden, çoıan 
köpüren ve latan hırçın dalga
ları seyretmlıttk •. O kaba, nasır· 
lı gemici eli ile kuduran denizi 
göstermit ve: 

.. - lıte benim mezarım ! " 
demitti! 

Bu sabah sahile, yosunlu, ka
ra kayaların yanına indim .• O
nunla denizi, köpüren, taıan az
gın dalgaları seyrettigimiz yere! 

İri. heybetli bir kayanın ko
vuğuna çekildim ve saatlerce 
dalgaların sesini dinledim.. Bir
den bire dalaalar büyüdü, döndü, 
çevrildi ve bir girdap oldu .• Bu 
dönen, büyüyen girdaptan boğu
lan tıkanan, nefesi kesilen bir 
adamın acı ıtkayeti duyuluyor 
gibi idi ••• 

Daha fazla duramadım. Ora
dan kaçtım, uzaklatbm ! 

• 
' Ruhumu kemiren dert, iztf rap 

gittikçe derlnleıiyor ve acılaıı
yor ! bu sabah " İffet yanıma gel

di .. 
Mini mini kollarını boynuma 

ıardı ve melul nazarlarla uzun 
uzun bana baktı ! zavallı çocuk! 
zavallı yavrucuğum ! bu bakııla
rmda öyle derin bir mana varkH. 

~ 

Gece yarısı ! saat bir türlü 
ilerlemiyor .. 

Müthit bir soğuk ve ıert bir 
tipi var •. 

Ondan hala haber gelmedi .• 
Bu gece ile tam bir haftadır ki 
yatağa da girmedim .. Uyuyami
yorum •. 

Gözlerimi kapamadan ya v
rumun, sesini iti ti yor ve kara 
ifrilerim kartısında imitim gibi 
ti tiri yor, sarsılıyor ve çıldırıyo

rum! çocuk süt istiyor, yiyecek 
istiyor, eteğimi birakmıyor. So
ğuktan hasta olacak, o ıen, se
vimli yüzüde kaybedeceğim. 

Ruhunda garip bir sızı, bir 
bezginlik var! acaba ölüm dedik
leri bu mu? İıtirahate çok ihti
yacım var! evet! ebedi bir istira
hate! 

* Bu akıam " iffet ,, gene 
dizlerime kapandı ve ı masum . , 

Bir eda ile ailadu, afladı .. 
O boynunu bükerek, çetrefil 
liıanile "baba!,, , "baba!,, dedik-

r 

Çe kalbin bir az daha burkuluyor! 
kucağıma aldım ıevdlm ve altın 
saçlarından öptüm. Zavallı küçük 
dünden güne zaifliyor.. Günden 
güne •önüyor.. Açlık ve sefalet 
onu ve beni bitiriyor •• Ona yava
fçe, kor!tu ile ıordum: 

- İffet! 
- Ne var anne!f 
- Rahataızmın kızım? 
- Hayır anne! 

h ıt•b' 
Bahtsız yavru, anasına a 

ğını bile söylemekten r çekfniY
0
'' 

~ d ııoı 
Kalbimin nasıl ezilip kana 1 ~d 
benden iyi biliyor ve anhY~ 
tek katlı, tahta, harap evıınf e , .. 
yıkık odamızda, babasının çııJI 
!arından, yeni halatlarınd•0' 
baıka hiç bir şiy yok .. 

• . - -06 
iffet, on bet gündür go:ıu 

açmadı;. Ölüm raıelerile titreY0
'' · 1e 

. . . Kapı sessizce vuruldu dJ! 
ıçeri yabancı bir erkek gir 
elinde içki titeleri, mezeler ~ 
ekmek! var! bu yabancı adaJXI 1 

1 bit gecedir benim evime geliyor• 0 

misafirdir .. O yavrumun 111ıaf11 •• 
sını getiren adamdırt 

HASAN İLHA~d ......................................................... 
Dört casus 

Yakala11a11~~~laJnlar flıık' 
/andaki tahkikat ilel'lit/OJ'· 
Cas11slarda11 il.-isi /Jıe~ıjfll' 

ikisi 1Viı·klii,. 
Poliı müdiriyeti, casusluk 1•' 

pan bir ıebekenin izini keıfetıfl11 

ve ıebekeye dahil olanlardan dort 
kitiyi derdest ederek adliyeye te•· 
lim etmiıtir. Müdiriyet, şebekeJJ111 

tarzı faaliyeti ve bu dört ki tide" 
baıka mensubu olup olmadıi• ileı 
timdfye kadar ne gibi maddele! 
üzerinde casusluk yaptıkları h•~· 
kında tahkikatı devam ettirıPe~· 
tedir. 

Diğer taraftan dördüncü iıt111• 
tak dairesi de maznunları birtf 
birer isticvap etmekte ve ı11e•'e· 
lenin adli cephesini teıblt eyle· 
mektedfr. 

Yakalananlar Bulgar tıab'· 
asından İvan, Yuvan ve 'fiit~ 
tab'asmdan Osman ve Mus~fı' 
dır. 

Bu febekenin reisi, lvandıt• 
Casusluğu kendisine san'at ittıh'1 
edinmiı bir kimsedir. Derdetl 
edildiği zaman, üzerinde, Küt•~· 
ya, Eıkitehlr ve Çanakkale a•"'' 
ri mıntakalarına ait bir taJııJfl 
krokiler bulunmuı ve aynı ıı· 
manda, bazı ·vesaik te zuhur et· 
mittir. 

Bu veıaikte arkada9ları11•" 
da isimleri yazılı olduğu cthetfeı 
Yuvan, Osman ve Mustafa d' 
derdest edilmitlerdir. Elde ed1:J 
len vesaik maznunların cürüP1)e 

rint itiraf mecburiyetinde bır'' 
kacak kadar sarih .fe gayrı lı•' 
bili t•wildlr. 

İvanın derdestinde zahiri tııll 
de, eıaslı bir amil olmuıtur. sıı 
itsiz adam, çok iyi geçtnrnel<tıı 
ve iyi gezme~te imif. Bundıtfl 
batka, mütemadiyen Bulıarfar1' 
da temaı ediyormuı. Arkadat• 

Yuvan, ıehrimizde bir barut fab' ., .rikasının uıta baıııı imff, ~·ti 
lafa da bir müe11esede kaP1

'
1 

bulunuyormuı. Osmanı ıurıYa 
d re· 

burıya ayak hizmetine göıı e 
rek kullanmakta imfıler. 

di1J1' Maznunların, dün de,dör 
cü müstantik tarafından ııtfc~ap· 

O rı11-
larına devam edllmtıtir. ze k 

18 .deki vesaik ve krokiler, a 
ı na· 

dar makamlarca tetkik 0 u 
caktır. Maznunlar, müıtant~~: 1 
cürümlerini itirafa mecbur a ' 
mıtlardır. C 

d 
k 
li 
r 

il 
d 

d 
y 

f 

r 

l 
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il BEKTAsiLiK-SÜNNiLiK ~ \ aEdir~;:~~~=~·~•i) P<iJtia· ~ab_erl!f_J:i 
Ş•J\ıLı·K VE FARKLARI 1 ma;nE~7~U::!~=e~u~:::j,~;:ı::: ! • • düıdülü günün yıl dönümü 
,.. • mü münasebetile kalk bu çok açı 

1 ARABi FARSI. ECNEB · hatırayı büyük bir heyecanla yat 

\
~ l7nTE 'Muh STE'm·T IL. I ~SER. LER. iN. TET.KI. - 1 ı ~ .n.ı.1~ - etmiı ve aziz ıuhedanın ruh ları-
~ _ Ml, CIDDI TEFRiKA_ , JP I na ihtifaller :yapılmııtır. 

~ 2 .....ıııı .,. ı Edirne bugün matemli bir 

Ehli sünnet tarihle i t ;k O -""""" :e · günü tekrar hatırladığından mü· 
edilirse b h " r et ı / diye buyurdu. Anın için Ömerül tecellir dı"r. 
f ' u arpte uçü - h l tnin kati _ .. ncu a i- Faruk hazretleri. ç kl yen vucud d ocu an analarının karnından 
tillnıez. 

8
. . u orta a gör - Kabus oğlu gibi ölmeği - - I 

d 
ırınci hal"f d b sungu 1 e canavarcasına çıkaran 

ilirken h 1 e en ahıe- canıma minnet biliyorum der idi. l 
leyhin ' arbm müılümanlar a- Yine k11aıı enbiya 190 inci arın eza ve cefaları nefretle 

e •on d anılmııtır. Yapılan ihtif ala bütün 
Z&btand erece kızııtığı bir sahifede "Hazreti muhammedin Ed a. a , . h irne gençliği ittirak etmiıtir .. 
''IUha--ed· yanı azreti mütebaki arkadaılarile Uhut da- M 

dl0
, ...... ın ""traftan kuıatıl- ektepltlerin bu lhtilalda ıös-" ... ğına çekildiğini yazdıktan sonra 

k 
ve b- t ·· terdikleri samimi ve candan 

atledild· u un arkadaılarının ıu satırları yazıyor. k , 
life Eb ıği esnada, birinci ha- "Hint,, ile yoldaıları olan sair opan heıaıiyeti halk, tarafın- j 

u Bek . d an takadirlerle karıılanmııtır. : 
rüliyor r· rın su taııdığı gö- fesai kureyt mey anı hali bulun- ' · "'a'ttbı h Büyük zülüm günleri idrak · 1 
Katnbertn ıurasıdır ki, pey- ca gelip fÜ edanın burunlarını anı 1 eden. Vatanın bu temiz ve le- 1 
Yecek k d caıınm ciğerini yi- kulak arını kesdiler ve onlardan a ar d ki keıiz parçasının matemine bü- ı 
rnekkeliJ a vahti bulunan bilezi er gerdanlıklar yaptılar. 

geçimsizlik 
Ko<·a~uulrın ı~urtulnıak ·;<:in .. 

fJİI' kadm intiluo· etti! 
Dün saat 15,5 ta Yenikapı 

caddesinde oturan Abdurrahman 
efendinin zevcesi Leyla hanım 

intihar kastil etentürdiyot içmiıttr. 
Leyla hanım tahb tedaviye 

alınmııtır. Esbabı intiharın zevci 
ile imtizaç edemedlflnden il~ri 
geldiAi anlaıılmııtır. 

l''erNule hwsı:,ı 
Bayazıtta Emin bey mahallesinde 
2 numaralı evin bir odasında otu· 
ran İranlı Mehmet efendinin evine 
hırsız girmif üç seccade l halısını 
çalmııtır. 

Mehmet efendinin ıüphesi üze-
rine aynı evde oturan Sami'yaka

lanmııtır. 

Bir kaza Bekir er' birinci halife Ebu Ebu Süfyan Cebeli Uhudun" tün türkiye ittirak etmlttir, her ı 
· ı · su t k d d yerden telgraflar geldi... i 
ı •trnı·y l aıır en katiyen o va isin e Bir cemı·y t• . 1• • d or ar e ı ıı amı- ---·-#" ___,..__ 1 Evvelki ıece saat 23 te Beıik-
'"ıakrn· edı~:r~ bu zatta sakalıkta ie pedydağı olduğunu görünce an- \ tafta akaretlerde 27 numaralı 

•ne· h arı a tıp mahvetmek üzere M. Va/ko dükkanda kahveci 'Ahmet f'fendi 
Keh ..... e: ı alife Ômeabin hattaba bir fırkayı müırı·kı·n ı"le baıka ..... ->~<- av barutu karııtırırken patlamıı 

yold ·1 Tarıhı an on arın üst tarafına çık- 1Jlru·aı · Jlarİ<'İ,ııe uazu·ı çırağı Mehmet aAırca Ahmet 
den bulu eri ve en basillerin- mak istedi. 

/ 
hafifçe yaralanmıılardır. 

Yalım nan kısası enbiyayı oku- Resulü ekrem " yarap! artık *t'hı•imize <lihulii Mecruhlar Beyoilu hastane-

fede • l<ııası enbiya 1 Sinci sahi- oraya çıkmasınlar diye duJl etti,, Birkaç gün Ankarada müıavir ıine nakledilmiılerdir. 
ı.ı mealen: ve duası müstecap oldu. olarak k 1 M M V l naır a an acar nazırı . a - 1•••••••••••••••n••••••••9' 

tan h- eu Muhamınede her taraf- Ebu ıüfyan her nekadar ça- ko dün sabah ıehrimize dönmüı- • . l • 
\tıh. Utunı edildiği esnada müı- baladı be d,. yukarı çıkamadı ve tür v i l k • Sıkavet er : "•anla ı: • e meraı m e arıılanmır : "':J ., • 

•• leh ·ı r bunlara kartı koyuyor reaulü Ek,.min tesiri duaıile ta- ltr. M. Valko Perapalasta iatira- •H•H•H•H•H•nH••••••••H 
ibnı ı oluyorlardı. " Ve hep marn harp ve fitneye :;ükünet hat etmiı, öğleden sonrada ıehrin Tap uidarı}~ı.;inden şikd,11et edi-
re ~abus ,, iki defa muhacimle· geldi fakai resulü Ekrenıin sağ muhtelif yerlerini gezmittir. !JOl'lar 
aarn-::'~ koyduktan sonra pey- olup olmadığından Ebu Süfyanın --•••t>~i""'"• •-- Betiktaıta, Akaretlerde, 72 

ayt\ rm yanına geldikten sonra füphesi olduğundan ani hallet- V d l numaralı evde, Salt 8. imzaslle 
en 18 7 sahifede ıöyle yazıyor mek iıterdi.Binaen aleyh 0 cemi- na ln QT aldıiımız, bir kari tlkiyet mek-

~' Badehu diğer bir üçüncü fır- yeti islamiyeye içimizde lmuham- · ·~<·- tubunba, tapu idareıinde son za-
tıın hücümünde resulu ekrem met va r mı diye sordu. · ilk m İİl'fl('(llll Nf.(m kim manlarda ittihaz edilen bir ka-

,.~;- Ya bunlara karıı kim çıka- Resulü Ekrem eıhabı kiramı- Kadınların halk fırkaaına jka- rardan babı edilmektedir. Karli-
1\ı.b · dı Ye buyurdu V ehep ibni na susunuz cevap vermeyiniz. bu ileri kararlaıtırıldıktan sonra mlzln anla thlına göre, bu ( uha-

Uı radi Allahü an hazretleri diye buvurdu. ilk müracaatı sabık kadınlar ,bir- bı meıalihl memurlarıdan tecrit.) 

d 
- "G b (Devamı var) lili reisi Nezihe Muhiddin H. kararı bir garabet arzetmekte 

İ}'e ene en yareıulallah » tmiı 
ceYap verdi . """ez- yapmııtır. Fah ı k E Fırkanın Beyoilu ıubeıine Kariimiz diyor ki:" .... Latfen 

~"attl~ valnhabt aleyhi afteli ıe- manette vaki olan bu müracaattan baıka bir muharrlrinizi o daireye kadar 
b:ıeltı la z. e in bu sözünden göndermek külfetine katlanarak 

o rak -~<· henüz baıka bir müracaat ~olma-
"Ya V h /Jiitre 1 uıilyon lira İniyor mııtı. Nezihe Hanımın kayıt ~mu- (ashabı meıalihi mebmuirlal rdatn 

b:ıGb.. e ep ! kalk cennet · ile raa tecrit) kararının gara et n te -
t "iter 

1 
d Geçen sene emanet bütçesi amelesi henüz tekevvün etmemiı- kik ettiriniz. Muharririnlz lhtlsa-

Qln ak 0 iye buyurdu Vehe 7 ı. ıay1 e 
1 

milyon lira idi Bu sene bu tir. satını gazetenize yazsın;bu suret-
·~rnrn tt ~ rne i ise huzuru Mu- mıktar ô milyona inmektedir. ,§~§~S>§§§S>§S~ le, icap edenlerin nazarı dikkat· 
~akta e .: ıehadet rütbesini al- Emanet 160 bin lira mezbaha- ~ lerini celbe delaletinizi rica ve 

dthı k:;~ı :etdolmasile o fırkaya dan, 200 bin lira Oktruvadan 1 v • ~ bilvesile •.. " t~rj Çe•frdı ;·ki ve anıda vurup ve 30 bin lira da siıortaların eresıye - ... 
• dahi a at bu kerre kendi- emanet aidatından kaybetmek- l!'I İzmir terzihanesinde son ~ /Jil' nwkllljJ 

tedir Bütçe encümeni her aıün Affl moda, ehven Hatlarla, ıon en im tıı Y.J d d U 25 Mart 930 taTlh ve 100 no. 

İki bal'ltfjl kesildi 
Dün saat 12,5 ta Sirkeci· 

den Yedikuleye giden 232 nu
maralı Mehmedin idaresindeki 
tren, Yedikuleden Sirkeciye 
aelen katarla karıılaıtığı sı

rada Darphanede müstahdem 
l 9 yatında İbrahim İhsan tire
nin önünden kaçmak istemit 
iki ayağı kesilmiştir . 

Mecruh Gülhane hastanesine 
yatırılmıı kazanın esbabı hak
kında tahkikata baılanılmııtır . 

/Jil· kaı•lJa 

Üsküdarda oturan polislikten 
muhrec Aptullah ve Necip efen
diler arasında kavga çıkmıı , Ap
tullah Necip efendiyi kolundan 
yaralamııtır. 

/lalı ln1 ·.~1; 1 
Evvelki gece Boyacıköyünde 

Mazhar paıa zade Necmettin beyin 
hanesine hırsız girmiı 2 halı , 2 

saat; 3 palto çalıp paçmııtır . 

(;ı·amof<m /11rsı:. ı 
Beyazıtta Lekeciler sokağında 

gramofon tamircisi Mahmut efen
dinin dükkanının kilidini kırarak 
bir hınız girmtı iki gramofon 4r> 
plak çalmııtır. 

Adli11<1 ,,,,kfi!fuinin ıuızarl 
dikkathw 

Hükumet !'.ahlakı umumiye
nin harelden vikayesine ve ab
li.kın birer suretle ihlal eylemiı 
olan günehkarlarında tashihi ah

lakınaıhadim olabilecek her türlü 
fedakarlı~ı ihtiyar eylediği ıu sı· 

rada matbuatında bu emri hayra 

kuvvetli müzaheretini beklerken 
maattee11üf ıehrimizde akıamları 

çıkan ve hergün yaptığı keri
hOlnazar resim ve yazılariyle ço-

cuglarmızın nezih ahlakını ifıa t 

ve terbiyelerini bozan Politika 
aazetesinin n~ıriyatına hatime 

verdirilmesi esbabının istikmalini 
selameti memleket namına rica 
ederim ef. 

Tüccar andan 
NURİ 

Sultan Ahıue ikinci hu
kuk nıahkenıesinden: 

erdi. ıehtt olarak müradına .,,; 1 Ef d 

•~k "-adi allah- içtima ederek yeni bütçeyi ha- fA erece e suhulet · ıeraitle h"f i A 'it::. - B ~ lı nushanızın 5 inci sa 1 es nın ' 

' 

tem "' h u an adehu resulu zırlamakla " ug"raıı.maktadır. Ema- ı erkek ve kadın kostümler bil "'rd ~ ve eh· :.- . 
1 

l üncü sütünunda "otomo " ser-
ı. ın cenazesi yanına netin ne belediye dairelerinin serıan ima o unur. ~ levhalı tiki.yetin ıubemizle alakası 

' Ruhun • yeni ıekilleri hakkında henüz • Ankara caddesi Vilayet : olmadığından tavzihi keyfiy~t buy-

Hasan Hüseyin efendinin ye
mitle hasır iskelesinde 63 numa
ra damukim Ömer Lütfi efendi 
aleyhine ikame eylediği 250 lira· 
lık davanın muhakemesinde 

l.Sıt .. d '~ •eJıı. ı karıııında No. 17. l efendım "' a. am resmi bir ıı'ar olmadığından rulması rica o unur · 
- Ben bütçe eski senelerinki gibi ya- MUSTAFA ve KEMAL ' 26 3 9

3
o s d &._ Fatih maliye tahsil ıubeıl 

-.;;;: en en pılmaktadır. ~1i~~fi9§§fi9~ memuru KAMİL 

Tefrika num o ara~:46 
tl... ' halde bizim hemen Enve-

.. ev· a~c •ne gitmemiz lazımdır bu 
bG e daha. burada kalacak olursak 

llıa~k tehlikeler geçirmemiz ihti
Ôl\(l~:ı çoktur. Haydi Refik düt 
bile b turadan evela bir otomo-

lne\i 
Yokuı rn cerah paıaya çıkan 
ı_ Ottaıı d • '(tna v n a ınelim kimıe far· 

armad E 
llıeltyiz. an nverin eyine git-

ReEik 
t l le. kara K 1 a aaıtnd ema in mü-

buldu. K 
b ki ara Kemal sokak içinde 

e iyord 
Aksara u. Otomobile bindiler. 

R 
Ya ıeldiler. 

efikle k 
den indH ara Kemal otomobil-

er. Ya" 
Beyin evf aı yavaf Fnver 

nedoa 
kat bakalım F.ru ilerlediler. Fa-
midi? nver Bey evde-

Kara Kemal Bey k 
duvar dibine çekıtıni' t• aranlıkta 
f
.k f d t ı: zarcı Re
ı e en iye: 

1 laasını kabul etmemiıti: filan mı geldi'? diye telaıla ıordu. 
Fakat zarcı Refikin arkasında ka

ra Kemali görüuce: 
- Ben müvafık bulmuyorum 

efendi dedi. Kemal Beyin kapı
ya kadar ıelmesini muvafık bul

duğunu söyledi. Refik efendinin 
teklifini Kemal Beyde doğru hul-

muıtu. Çünkü (Enver) Beyin bir
denbire kendisini karıısında gö-

rünce ltiraz edemlyeceğini derhal 
evine kabül edeceğini iyice tah
min ediyordu: 

- Pek ala dedi, Ben de gele
yim sen kapıyı çal! 

Kemal beyin bu müvafakatı 
üzerine zarcı Refik kapıya gitti. 

Çaldı İçerden kapıyı açtılar. En· 
ver Bey bizzat kapıya çıkmııtı. 

Evela karııaında zarcı Refiki gör

dü: 

- Buyurun birden bire me-

rak etmiıtim. Evim ıizindir! Dedi 

kapıyı açtı. Kara Kemali içeriye 

daldı. Arkasından zarcı Refik de 

içeriye girdi. 
Enver Kara Kemali yukarıya 

aldı. Kendiıi öteki odadaki Hf'm· 

ıtreıi " vaıf iye n hanımın yanına 

koıtu: 
- Vasfiye Hocam geldi zan-

nederim bizde bir kaç gün mlsa • 

flr kalacaktır ıen biraz yumurta 

nevale filan hazırla .. Ben gelir 

alırım. Dedi Vasfiye Hanım gelen 

adamın kim oldugunu nereden 

bilecekti? 
- Peki ben yiyecek hazırla-

müddeilleyhin ikametğahının 
meçhul olması haaebile yirn;ıi gün 
müddetle ilanen tebligat icrasına 
karar verilmif olduğundan mu
hakemesinin muallak bulunduğu 
:Hi-4-930 cumartesi saat on dörtte 

mahkemede bulunması da veliye 
makamında ilan olunur. -

1__y_Al{IN,,IN 'fAI{ VİJ\ii 
~1art 

Senei CUMA Sen el 
Reımiye 28 

1930 
Hicriye 

N 1s4s 
aınaz vakıtları 

Alafranga Alaturka 
s. a. '· d. 

Güneı 
Ôyle 
ikindi 

5 ,50 

12,19 
15,51 

Akıam 18,29 
Yataı 20, 00 
imsak 4 ,08 

Şevval 

27 

Güneı 
Öyle 
İkindi 

11,21 
5 ,51 
9 ,22 

Akıam 12,00 
Yatsı 1 ,a2 
İmsak 9 ,39 

Kaıım 

141 likte evd a idi. kara Kemalle bir· 
fik cadd:n dııarıya çıktılar. Re

ye koıtu. Bir otomobil 

- Sen kapıyı çal ben burada 
bekliyeyim. Dedi Fakat zarcı Re
fik efendi Kemal Beyin bu müta-

- Vay birader hani varın 

bana gelecektiniz. Böyle ansızın 

gelmenizin sebebi nedir.? yoksa 
yoksa efendinin batına bir hal 

rım meraketme.~ 

''------~~---"~---4, ( Devamı var ) 

I • 
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IJAR{LBEIJA ri 
TEPEBAŞI TİYATROSUNDA 

Buaün matine saat 15,30 da 
akıam ıaat 21, il O da 

MÜRAi 
Komedi 5 perde 

nakledenler. 
Seniha Rauf, M. Kemal 

* Kadıköy 
" .. 
Sl /lEl"rA 

Sineınasi 
Bugün 

Alevler /cinde 
' 

Müme11illeıi : 
OLGA ÇEKOVA 

lf-

Üskii<la r Hale Sinen1ada 
Buakşam 

Ucan Donanma 
t 

Mümessili: 
RAMON NUARO 

Gelecek program : 

Sevda pazarı 
Önümüzdeki pazar günü ak

tamı Sınamadan Sonra Hazım 

bey tarafından karagöz ve mo
noloi • 

~---------, yelkenci vapurları 
KARADENİZ POSTASI 

Anadolu vapuru 

YARIN 
( g 

insaat münakasası 
' Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüğü, İstanbulda Cağö.loğ
lunda kain olup elyevm Emniyet aanciığının tahtı lfgalinde bulunan 
binayı tadil ettirecektir. Bu ite talip olanlar atağıda yazılı vesaiki 
ibraz edeceklerdir. 

1) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2) Talip tarafından evvelce yapılmıt olan itlerin bir liıteıi ve 

fenni kabiliyetini gösterecek vesaik. 
Talipler Ankarada Ziraat bankaaı levaı:ım ve mebani müdürlü

ğüne, İstanbulda Emniyet sandığı müdürlüğüne müracaatla bu bap
taki plan, mukavele ve ıartnameyi onar lira mukabilinde alabHlrler. 

Bu if ancak 2 O Nisan 9 3 O tarihine kadar teklifname kabul olu
nur. Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat ban
kası umum müdürlüğüne ve İıtanbulda Cağaloğlunda Emniyet san· 
dığı müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

28 Mart 

~ --" 
Büyük Tayyare Piyangosu 

8 inı·i tertip - ·1 iiı l<'ii lı'ı1ş itlt.J, 

11 Nisan 1080 

Kcşide]er: ' ' ihiyet, Şehrcnıaneti, J)efterdnrJık. 
İş , Ziraat ve OsnıanJı Banka la rı nıürakıpJnrı 

ve halk huzurunda ya'pılır 

Büyük ikramiye 

Kırk bin Lira 
İti deruhte edecek zat ihale bedelinin l,rı O niabetinde teminat 

gösterecektir. Her keıidede çıkan numaralar tekrar dolaba. konulmaz. 

Tür~~~uat~nkaaı mu&kwr~~h~~n~Mr ~lilii~~ ~=========================~~' cih hakkını muhafaza eder. fi -

~~~~~~~~~=~~~~~~~~~ De 1 t D . il H p~, ~ İ•tanbul : Ankara cadde•inde Reıit efendi hanında ~ v e em 1 r y o arı • ~ 
1 1:.§""" Bürhanettin Matbaası -~ ~Sa mağazasından: 
tJj Matbaacılığa ait her nevi işi ehve~. ve gayet güzel 1 Mağazamızda mevcut külliyetli miktarda saç, demir ve ahı•P 
~ ve temiz bir şekilde teabud eder m yağ fıçı ve bidonları aleni müzayede ile 29· 3-30 tarihine müatldlf 
~ ~":>) Cumartesi günü saat 14 de satılacağı ilin oluııur. 
'İ.) Erbabızevk ve merak bir kerre te~rif buyurdu~ları taktirde 

1
~ ____./' m j~lerinin nefasetinden memnun kalacakları ~lİPhesizdir J G . 

~~~~~~~~~=~a..~~~~~~;·: ümrükler Umum Müdürlüğü ıs--

Devlet demir yolları ve Li- ta~!:~!~ ~!~~~~i!e~~~i~r~a~!~~~~~; 
ma n la rl Um U m"ı ı·daresı· nden.· Fuat bey bet gün zarfında vazifesine gelmediği veya istida ile ııtii' 

racaat etmediği takdirde müstafi addedilecektir. 

34!10 Adet meıe travers kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. _____ l_k ___ -- E- b -· 
Münakasa 14-Niıan-930 Pazartesi günü saat l5,3o da Ankarada Em a ve yta m an kası 
Devlet Demir yolları İdaresinde yapılacaktır· 

3 p t • Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- • 
: 1 l\lart: azar esı kat teminatlarını aynı günde saat 15 e kaqat münakasa komisyonu- lstanbul Şubes·ınden 
günü aktamı saat 6 da( Sirkeci) na vermeleri lazımdır. 
rıhtımından hareketle doğru: Talipler münakasa ıartnamelerini (Bet) lira mukabilinde Anka-

(Zonguldak, lnebolu, Sam- rada, Maliye ve muhasebe itleri reisliğinden, lıtanbulda Haydarpaın Satıhk Arazi ve Bostanlar: 
;::..~:~~·ve~;ı::::·g;;:~:~:ı~. ~~~·~~~~~:~:~.a••••üü•.u••• Çırpıcı çayırı asgari tO 

Tafsilat için : Sirkecide .ıııııll · ..... 

. ~!:~~::» .:::~:~1~1!!e~~;:~ ~ Lll. NURİ ve ŞERİKİ ~ azami 30 dönümlük par" 
caat. Telefon: la: (1515) ~ Bikümle Güınrük nuıanıelatı ve nakliyat işleri .,.... 1 b•ı•t ı 

'-ı.ı ____ _.... __ , ~ kenıalı ,sürat \'C enıniyetle ifa olunur. E ça ra 11 raz peşin para i e 
!~!İ~üb~~?!!~ngil!z ~ ::.~~,v~~::R~:.LyERarh~:~~AoKdlaPlaEr~~-I: ~satılmak u•• zere mu••zayede 

mütefekkiri (Garıon) un kıymetli ...,... ,...... 

i'fY'f'fV'f'f ;e;;~;;;~;;"" .. """";. ye vazedilmiş ve 10-4-930 eserlerini tercümeve devam edi
yor. Son hafta [Talih ıenıfn J is
mindeki kitap dahi inUtar etmit· 
tir ( Garson ) un bütün dünyaca 
takdir edilen eserlerini lisan:mıza 
almak cidden memleketimiz lrfa· 
nına büyük bir hizmettir. Müba
hat Beyi tebrik ve teovik eder
ken, bu son eseri de karllerimi
ze tavsiye ederiz. Agah Sabri 
kitapha~eıindedfr. 

Muhit 
Muhitin 18 nci Nisan nushaıı 

gene mutat nefaset ve zerafette 
ve her vakitki gibi tam gününde 
lnttıar etti. Çok nefiı renkli bir 
kapak içinde yüzlerce resim hiki-
ye, makale, roman, mündericatı 
eksen büyük sahife çok nefis bir 

ıekllde taksim edilmlıtir. Bu sa
ymnda güzel bir tablo ve hazır 
kliıt üzerine biçilmit manto ve 
kostnm tayyör elbise kalıbı ilAve· 
si vardır memlekette bu yegl\ne 
aile magazinlninbüyük bir husu
ıılyetl bu ıayııında en büyük mu
harrir ve edip imzaları ihtiva et
mektedir. 28 nci sayısında Ah-
met Cevdet, Ruıen Eıref, Revat 
Nuri, Selinı Sırrı, Mahmut y esa
rf, Refik Ahmet, Kemalettin 
Şükrü, Mebrure Hurıtt imzaları-

lnın en güzel eserlerini görüyoruz. 
Bir aile f çln ihtiyaç halini alan 
mecmuayı okuyunuz. 

Her sahifesinde ayrı bir zevk 
duyacak ve iıtifade edecek iniz. 

İstanbul dördüncü icra 
1
[ hetteki odaya gırılir bu odada tar·ıh·ınde •ıhaleler·ı mukar~ 

n1en1urJuğ·undan: bağçeye ayrıca bir medhali var

Mardiros veledi Agop efendi· 
nln İstanbul Rıhtım ıirketlnden 
:J4 O tarihinde 1348 muamele nu-

dır. Taılıkta bir mermer tatlı 

musluk vardır. Bağçede bir kü- rerbulunmuştur.Taı·ıpler·ıt1 meı bir miktar çiçek bir kapı ile I ' 
arkadaki ahara ait arsaya çıkılır• k d 

~.:;:n:~~~~ı~"ı;:::~i::::~::~ ~~~::.~ak·:~.;:.~:: b:::~:v::!~ yevmü mez Ur a saat o~ 
oğlunda Feriköy Bilezikçi soka- h IA k 1 d b • ğmda auk ıs cedit a4 numaralı :~:ıv!~1:~a y~;;. b:;a v:p1m:~ a ti a ŞU emıze mü raca--
tevsii intikalll bir kıt'a arsa el- tambalıdır. 
yevm bir bap hane borcun veril- Hududu bir tarafı bakkal atları 
men•esinden otuz gün müddetle y orgi efendi hanesi bir tarafı • • • • • • • 
tik ilfına konmuştur. Sokaktan d h / Dolsan Kirkor efen i aneıi ar· ________ ___;_-'-' _____ ___. __________ _, 

bet ayak mermer merdivenle kası Katrine hanım arsası cephe-
yukarıya çıkıldıkta demir kapı- ıi Bilezikçi ıokai• de mahduttur. 
dan mermer döıemeli antreye gi- Derununda borçlunun hemtirele
rllir. Yine bir ayak mermer mer· rl ikamet ediyor· 
divenle camla kapı ile sofaya ge- • Kıymeti : tarnaını beı bin beı 
çilir. Sofa üzerinde iki oda bir h l han o yüz llradır. Meıa a e 0 2 met-
kiler aıağı ve yukarıya çıkılan ~ i re murabbaı ~e ba.çeı 4 2 rnet· 

Satıh arazi, köşk ve ahır <T0 Pr"'
1 

çimento istihsali ne elveritlidir.) Bakırköyünde Osmaniye 1'"' . .,. 
r iyesi nde bir tarafı sarrafın bağı bir tarafı hazinedar çıftliıı ·~ 
den gelen dere bir tarafı ahere ait bağ ve bir tarafı 51U"'

1 

kapıdan İncirliye giden yol ile çevrilmit ortasında 2 d0"ilf11 
re.ıl 

merdiven camekanla bölünmüt· 
Ah d 1 k redir. Hanenin birinci ve alt kat 113 ziradan ibaret olan 

tür. tap mer iven e zemin a-
tına inildikte zemini mozaik dö- pencerelerinde demir parmaklık 

suyun güzergahına tesadüf edeJ1 ° I e -
ihrac100 hariç. olmak üzere içinde köık ve ahırı ve çimento 

§emeli bir taılık üzerinde bir ha- vardır. Talip olanlarin kıymeti 
la bir merdiven altı zemini muza- muhammineılnfn yüzde onu nis
ikli bir hamam dernnunda sabit betinde pey akçelerini müstehı
mermer bir banyo mahalli mev
cuttur. Zemini dötemeli ve mü· 
kemmel maltız ocaklı ve bakır 

\ 

sabit kazanlı ve mermer çamaıır 
tekne ve musluk taılı bir mutfak 
ve bir kiler sokaia bir kapısı var
dır. Mezkür taıhktan arka el-

beiı 29_4•93o tarihinde 92U·3il33 

dosya numaraılle saat on dörtten 
on altıya kadar vak'aya dair ma
lümatı mezkiir dosya numaraaile 

ita edileceğinden bizzat veya bil
vekale müracaat olunması ilan 
olunur. 

rıııdıı 
veriıli toprağı bulunan iki kısımdan ibaret 42 dönüm ınııcta 1 

11suli e 
(Manastır bostanı) namile maruf arazi kapalı zarf te 

- takı il 
muzayedeye çıkarılmıttır. Bedeli sekiz sene ve sekiz . 

1 
rl 

fahP e 
verilmek 'artile tahmin edilen kıymeti G987 liradır· l 

ıeriJl 
525 liralık teminat para veya mektuplarile tekHfnarne _ 

D fterd&r 
il 1 Mart 930 Pazartesi günü saat on beıte İstanbul e 

ı ur· 
lılında müteıekkiel .. atıı komisyonuna vermeleri ilan ° un 

( M - 87 ) 


