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Hermaa Veraset itini bnt
clırdıkça akla ve hayla ıelme
Jea Jenl 1eni fınldaklar dala
••reler meydana çıkıyor. l>On 
•e ••Telld pn 6ç muharrlrlmlz 
~llalara kadar bat vurmadık
baı hiç bir 1•r bırakmadıldarı 

de denet ve toılalyecilerden 
~ komaııonun piyuadan 
blt11.~~ha11111 olarak kabul ve 
~ •ttlkler1 k6ae otlu Mehmet 
ha 1_ •feDCllJI bql•m•m•ılar Ye 

1• bir lıbacle bu banal bir 

--
kbn1e111nın mevcut olduiuna da
ir hır enıareye~teıadiif edememtı-1 .11_ • 
er uar • her ne kadar lıtanbulda 
pek ÇOk k6se kimselerin oıul
lan •ana ela tabkıkatunızdan 
anlaııldıiuıa care thrlmlz de kö
ıe oflu UDTannıı kullanan üç ma
ruf aile Tardır buaların lılmlerl
de ıunlardır k&e otlu Anaıtaı 
k6ee oilu Haralanbos, KGM7an 
Vartan. 

Hazineye alt Jizl>lal•c:e 
(Devamı 5 inci sahtfed.) 

I • 

-- -- --- - --- - ------

Feıadciler hakkındaki kanunu 
bir an evvel meclfse sevk 

adeceil anlaıılan 
ll11srekil pasa - -

makla meHuldur bu kanun mem
leketin asaylıina taalluk etmek

tedir. 
kanunun muayyen yetlerde 

muhakemat usulünü değtıtlrmek

tedlr. 
Bilhassa devlet otorlteatne 

kartı koyaıaak fesatcıhk ıekivet 
yapmak gibi cürümierle maznun 
olanlara verilecek cezalar baıka 
uıullara tabi olacaktır. 

Bu teıekkülün kararl•rı kat'i 
alacak. Ve kab'liyetl temyiziyeıi 

olmayacaktır· 
Verilecek kararlar derhal infaz 

olunacaktır. Bu teıekk\iUer ıevk 
edilecek maznunların ıuçları cn-
riim ite.bet kttllik. eter kabahat 
ise üç klttllk heyetler hnzuruna 
ıevk olunacaklardır. 

Bu yeni kanunun birinci aıtl-
fetUtllk mınbkası dablliDde de 
Tatbiki dQfibDnlmekde dtr. 

Son ıeneler zar-

f d Yunaniıtan 
ıo a b- -k 
tkUıadfyaU uyu 
bir derecede sa
laha :dolru yürü
müıtür. ( t 929-30) 
bütçeıi müteva
ztndir; Borsa fiat-
lerl ;teshil oluna
bilmiılir; memle
lcette iııtz\iğin de 
çok azaldıA-ı bil
dtriliyr . Anadolu 
mağlublyetind e n 
sonra Yunantıtana 
gelen büyOk mik
tarda muhactrlar 

yavaf yavaf mern~e
ket ıanayiine vezıra 

at itlerine intlıabet-
d 1 ınilmekle ır. 

yon 200000, 111ık
t;..rında tah111i11 e
dilen bu aauhacır
ler .Anadoludan 
ilk geldikleri za
aıan Yunan bü
kOID•tlnln batına 
pek aiır bir yük 
olmuılardı. Çiinki 

(2 ncl ıahifede) 
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ran zevatı mütealiyenin mümes
sili olmadığından müekkilim Arif 
Oruç B, in efkarı umumiyeyi teh
yiç edecek havadiı yazdığını 

müıtehçen ve hayaatz resmi ikti
baıen aeıretUğlni iddia eden 
makamı iddia bu mevzilerdeki 
delailinln nelerden ibaret 
olduiunu evvel ve ahır beyan 
buyurmamıı olduklarından deli.
ilin cümhurlyet müddelumumiliği 
tarafından ıert buyurulmasına 

intizar ediyorum,, demiftlr. 

Dahili, harici telgraflar 
w w : m c; w:;ı w swuw; nt a :::;:cı----~ """""*" • ....... .--...-.. ..,.. ,......._. ,_.. ..., Gı'S...,. , ....._ JIS:' --· 

• 
lbket alalım 

->in~<- -

(Birinci sahifeden devaın) 

Buna karıılık olmak üzre 
cümhurlyet müddei umumi mua
vini Muhlfı bey. 

"Eıaı hakkında söylerken 
deliili tadat edeceğim,, demltUr. 

Avukatımız Nuri bey büyük 
bir heyecan içinde tekrar ıöze 

baılayarak. 

"Rlyaaetpenah, suçune ismini 
teıkil halı ile ıuçun delilinin teıkil 
eden hali ve ıuça ait delail ile 
ıuçluya alt deli.ilin yekdiğerinden 
ayrı ayrı ıeyler olduğunu arzu 
kayt mecburiyetinde kalıyorum. 

Makamı iddia her nevi tddia
ıını dellil ile irat va ikameye 
mecburdur. 

Eğer makamı iddia bu reımtn 
müstehçen olduğuna delil ikame 
etmek iıtemiyorlaraa biz bu reı-

mln müıtehÇen olmadığını ispata 
amade olduAumuz gibi efkarı teh
yiç ettlii iddia olun'ln ve gene 

delil ikameıine lüznm aörülmt
yen havadis vermek mes'elesinin 
de akıtnl tedlile müheyyayız. 

Reis - Y ant ehli htbremi is-
tlyoraunuz. 

Avukat Nuri B. - Evet Reis 
beyefendi hazretleri ıanayii nefl
ıeye müntea1p ehli hibreye 
ihtiyaç olduAuna kanilm ve eh
li blbreyi de mahkemei celileni
ze aeUrreceğiz demiı ve bu talebi 

kanunl)'eye binaen heyet müza
kerede bulundu müstehçen ve 
hayasız reıim ihttbaıı huınıunda 

ıanayll neffıe erbabından müte
ıekkil bir heyetin 5 nlıan tari
hinde 1 timaını kabul etti. 

M6teaktben Behçet B. tara
fından ikame olunan hakaretamiz 
neırtyat davasına baılandı. 

6,000,000 
-~·-

A nwri kada i:pdzleı·a rl ıyoı· ! 
Amerıkada it buhranı gayet 

mühim bir ıekil almıttır. Amele
den boı kalanların miktarı aiti 
milyondan fazladır. Ayandan Mr. 
Broklark, Salibi Ahmer ve ordu 
kumandanlanhğı tarafından boı 
ameleye yiyecek ve ıiyecek teda
rik olunmak üzre elli milyon tah
sisat itasını teklif etmittir. 

Amerika amele ittihadı, vazi
yetin pek tehlikeli olduğunu ve 
ittihada mensup ameleden yüzde 
yirmi üçünün bot bulunduğunu 
ilan etmittir. lnıaat amelesinin 
yüzde kırk üçü boı ıeziyor. 

Bütün büyük ıehirlerdeki yar
dım cemiyetlerine, iane için vu

ku bulan müracaatlar ıtmdiye 

kadar görulmemlf surette artmıı
tır. Yalnız Nevyorkta fukara has
tanelerine günde on beı binden 
ziyade hasta amele müracaat et
mektedir. ........................................................ 
Hindistanda va
ziyetin vehameti 

• ·>~<·-

Htndiltanda cereyan eden 
ahval ciddi bir ıurette tetkik e
dildiği takdirde vaziyetin gittikce 
vehamet kesp ettiği ve belki de 
yakında ıiddetli bir ihtilal vuku 
bulması melhuz bulunduğu görü
lür. Gandinin etrafında toplan
mıı olan Hintlerin mıktarı gün
den güne çoğaltmaktadır. Ve 
bu günkl ahvahn cereyanı de
vam ederse Gandinln mayellnde 
oldukca kuvvetli bir ordu top
lanmıf bulunacağı anlatılıyor. 
Hindiıtanda İngiliz boyunduru
ğundan kurtulup istiklalını elde 
etmesi ve kendi mukadderatını 

' bizzat sahibi olması huıuıunda 
Gandinfn neır ettiği fikirler mem
leketin her tarafına yayılmıf, 

hint hıaaıyatını tahrik etmit ol
mağla elyevm umumi bir teham
mur huıule gelmif dlr ki yakında 
bir feverana muncer olmaıı ihtl-

Tnuın inhisar vekillerinden 
Farukt B. açılan davanın Behçet 

1 

maldan uzak değildir. 

Acaba İngiltera hükumeti 
menbaı serveti olan Hindistanda 
bu feveranın zuhurine meydan 
vernıek isteyecek mi? Acaba son 
dakikada ıiyasi bir çevirme hl\.
rakett ile Hintlilerin mutaleba
tını kamilen olmasa bile hiç de
ğilse oldukca makul bir hudut 
dahilidde tatmine temayul c:tme
miyecek mi? 

beyin tah•ına ait olmadığını v; 
ve ancak bu davanın inhisar ida
resine ait bir dava oldulunu 
ıöyledl. 

Avukat Nuri B. cevaben söy
ledlil beyanatsnda: Reis beyf endi 
hazretleri, tetkik buyurduğunuz 
altıncı istintak dairesinin 142 Nu
aıarah ve 17-2-80 tarihli kararna
meıine nazaran Behçet B.in ıahsi 
birdavaaı müvacehesindeyiz. Beh

çet B.in llUdayı ıahıisl nerede?. 

Uuıulün 850 fnci maddesi ne na-

zaran beyan ve zabıt v erekası 
nerede? •• Müdahale yolu ile da
va açılmıt lıe evrakı nerede Bu 
mevzJde da vayı ıahsJnin rüey
Jetlııe imkan yoktur. Dosyada 

bir lıtlda vardır. İstintak kana
lından aeçen bu fıtidanın ka
nalından geçen bu iatldanın ka-

rarnamesi nerede? Arzettiğim 

lkı bal mOekkilim Arif Oruç 
B. ln rnahkemel celilelerJne 
ıevki huı\lıunda büyük bir 
btlcaldı l naıekibanenin vuku-
una e ilet ed b er· lnaenaleyh 
davanın kabiliyeti lıllmaiyesi 
yoktur. ,, 

Avukat Nuri B.in bu metalibl 
mahkemece varit görülmüı ve 
evrakın tekemmülü kanunisi 
için makamı iddiaya iadesine 
karar verflmfttfr. 

Vakaa Hindistanın İngiliz hü
kUmraniai altına geçtiği tarihden 
beri defaatla memleket dahilin
de karıııklar, kıyamlar vuku bul
muı iaede bunlar hiç bir vakıt 
ehemmiyetli hadiseler teıktl et
memiıler, ve İngiliz hüktlnıeti 
bunları bastarmağa muvaffak ol
muıtur. 

Halbuki bu defa meı' ele büı
bütün baıka bir mahiyeti haizdir 
ve her halde büyük bir ciddiyetle 
telakkıye ıezadır. Bu günkl Hint
liler büıbiltün baıka bir zihniyet 
ile mucehezdirler ve her halde 
esaret boyunduruğundan kurtul
mağa karar vermiılerdlr. 

Zaten bu huhuau fnglltera hü
humeti de keh iyi anlamıftır, ve 
siyasetini ahvalın icabatına uy
durmağa çahımaktatır. 

Hindistan vaziyetini tetkik 
etmek üzere oraya gönderdiği 
heyeti maheuıe Hintlilere karı• 
karıı ılyaıetine tebdili karar 
vermiı oldu~unun ilk emarealni 

30 bin dantelacı 
- >).o.(•·--

Gii ıu r ii k re.çminden dola.tıt 
uiimaııi§ yaptı 

Calail 58 ( A.A) 
30 bin kadar dantelacı kadın 

ve erkek amele Amerikaya ihraç 
olunan dantelacılardan alınan 
gümrük reımfnln ~rtırılmasına 

karıı protesto tnakamında olmak 
üzre dün ıehrtn büyük ıokakla
rım dolaımak ıuretlle bir nüma
yif icra etmiılerdir. Nümayif tam 
bir ıükün içinde cereyan etmlt· 
tir. 

39 kişi 
İdaJua mah!.·ıim 

Hanof 28 ( A.A ) 
Yenba Y karı•ıahklar dolayi

ıile cinayet :mahkemesi 39 klıiyl 
idama 88 kitlyi müebbet hidema
tı ıakkeye 9 ktıiyi 20 sene ve 1 
kiıiyi 5 ıeneye ağır hizmetlere, 
5 klıiyi de hudut haricine çıkarıl
mağa mahkiim elmiıdr. 

Almanya da 
reui kabineyi kim le§kil 

ediyor 
Berlin 29 ( A.A ) 

M. Brunning yeni kabineyi 
tetkil vazifesini kabul etmiıtlr. -------- ·--

Konsorsiyom 
İı·ra ~·oınife.ı.;i reisi J11ka11rı.1Ja 

!Ji<liyor 
Konsorslyom icra komitesi re

isi Nurullah Esat B. bir iki güne 
kadar gidecektir. 

Eaat 8. Ankarada paramızm 
latikrarı huıuaunda tetkik edile

cek kanunlar hakkmda direktif 
alacaktır. 

Borsadan 

'""le;kil ediyor idi. -Bu heyet Hin
dtatanın muhlm yerle ~inl dolaıtı, 
vaziyeti yakından tetkik etti, 
Hintlilerin haleti ruhiyeıine mut
tali oldu, ve netfcei tetkikatını 
rapor teklinde hükfimete tebliğ 
eledi. 

Elyevin Makdonald hükümetı 
bir taraftan bu raporu tetkik 
ve diğer tarafdan Hindiatanda 
cereyan eden abvalı taakip eyle~ 
mekte olud bir kail hafta sonra 
Hintlilerin yeni ınukadderahnı 
teıplt edecektir. 

Eğer lngiltere hükümetfnin 
batında muhafazakArlarl bulunıa 
ydi, belki Hintlilerin mukaddera
tında büyük bir teha••ul hu1Vline 

meydan verilmek 1stenilmez, ba
zı ehemmiyetsiz ıslahatın icrası 
ile iktifa etmek istenilir ki o hal
de Hindiıtanda thUlal kopacağı 
ıuphealz idi. 

Halbuki elyevın İniflteranm 
idaresi amele f arkanın elindedir, 
ve biz öyle zannediyoruz ki hiç 
ümüt edilmediği Mısırdaki inglliz 
askeri kuvvetlerini geri çekmeğe 
karar veren Maktonald hükOmeU 
Htndtıtan hakkında dahi liberal 
bir ılyaıet gösterecek, bazı kayt
lar altında olıa da Hintlilerin 
kendı mukadderatına ıahiı ol
duklarını ta:ıammün eden bir 
vaziyet ibdaı eyleyecektir. 

Ve ancak bu surette Hindlı
tanda büyük ihtitalın kopmasına 
meydan verllmiyecekUr. 

Sukut mu edecek 
->~- . 

llanulullall Sup/ti luwetinin 

1 

b11 sene «Ku11ulfalJ» da ,çuku
ı"na ınu,/ıakkak nazarile 

ba kıltyor 
Ankara 30 (Huıusi) 

15 Niıanda Ankarada akt olu-
nacak Türk ocakları kongresi çok 
ehemmiyetli olacaktır. 

Bu seneki kurultayda Hamdul
lah Suphl B. heyetinin sukut 
edeceğine kat'ı nazarla bakıl
maktadır. 

Kurultay murahhaıl~rının isim 
leri bildirilmektedir • • . 

Son zamanlarda ademi muvaf
f akiyetler içinde yuvarlanan 
Hamdullah Suphi B. heyetinin 
li.yıki veçhile çalıımadıiı anlatıl-
mııtır. 

• Gümrük resmı 
--~-

}'tmi lı.·anun medi.~den ı•t!t·tı! .. 
Ankara 29 ( A.A} 

Mecliı bzgün halı gümrilk res
mi tenziline ait kanun li.yJhasını 

müzakere etmit ve tenzil aley
hinde serdedilen mütalaat üzeri
ne lktısat Nekill tarafından veri
len izahattan aonra kanun reye 
konularek kabul edtlmlttlr, 

Belediye kanunu 
.J/ef'!isl<? Jniizakrwe edildi .. 

Ankara 29 ( Hususi ) 
Bugün B. M. meclisinde 49 

uncu maddeye kadar kabul edildi 
• 
~smet paşa 
I? mire mi u idecck 

İzmir 29 - (Huıuıi) Baı Te

kilin İzmire ıeleceii burada 
ıayidlr. 

Yeni Banka 

bunların miktarı Yunanistan u· 
Ç .. mum nufusunun beıte bfrtne 

kıyordu. Bu gün tıe bir yeni nü· 
fuı kitlesi memleket için beslen· 
mesi lazım dır. 

Muhacirler, Yunanlıt1tna, e· 
evvelce orada bir az bilinen ha· 
hcdık ve ipekçilJk aan'atlarını 
getirdtler. Bu adamların nıuıtah· 
ııl vaziyetine gecmelerinde Yıl· 
nan mühacır İskan komiıyonun1lO 
büyük faaliyeti görülmüttür. 

Son zamanlarda YunaniıtaOı 
da mühim bazı nafta itlerine de 
teıebbüs olunmuı tur. Bunlardllll 
biri Atina tehrine su getirıtle 
itidir. Bu itin yapılması bir Aıııe· 
rlkah firkete haYale olunmuıtur· 
1926 senesinde Amerikalı tir 
ketle ıu getirme kontratı akto· 
lunduğu esnada Atina tehrinde 
nfifua batına yeYmiye ancak 3 
ıalon ıu düıüyordu. İti uhtesıne 
alan Amerikalı ıirket Roma irnpe· 

ratotu Adriyan tarafından MıladıP 
130 uncu seneılnde inta edJlmft ,u 
yollarını ve kemerini tamir etti· 
Bu eski yolun su sızan bir çok 
mahallari kapadı: çok haıara 

uğramıt yerlerine demir borular 
yerleıttrildi. lıte bu muvakkat 
tamirler yüzünden Atina ıehrinl11 
suyu yevmiye adam batına üç 
galondan 9 galona çıktı. 

Amerikalı tirket timdi Atin• 
ıehri için bir büyük ıu bendi ıarnı
cı ve tünel inıaaile meığuldür • 
1930 seneıi içinde bitecek ola11 
bu inıaat ıayeılnde Atinada her 
adama yevmiye aıgari 45 galon 
ıu verilebilerek bugünkü su yok· 
ıuzluiu ortadan kalkacaktır. 

Yunnntatan'da yine Amerikalı 
müteahhitler tarafından yapılan 

Selanik ve lıtrumca \'adlıJ civarirı· 
daki bataklıklerın kurutulmaıı anıe· 
llyeıi de ıöylemeğe ıayandır. Bu 

/Jtı muhakkak teşkiledilece!.· iki proje Yunaniatanın buAdaY 
Ankara, 30 (Husu·•t) istihıalatını fazlalaıtıracak ve 

Cumhuriyet bankası kanunu- böylece memleketin ticaret muva-

b h f zenesine en büyük derecede ih1Al 
nun u a ta içinde meclise sev-
kine çalııılmaktadır,. etmekte olan buğday ithalitınıP 

Bu kanunu bazı meb'uslarımız önüne geçmeğe muvaffak olmak 
mecliıte tenkit P.deceklerdır. eababına teveuül eyleyecektir· 

S . k •• J l • Kurutulan arazinin bir çok muha· 
ıne mucaae esı cirlere it vermesi, malarya belaııll1 

İzmil• .~i/ıiglje Jllİİdiiriyeti ortadan kaldırması 5000 muhacir 

/• ı · ' f l · atleıine yuva olmaıı faydaları da 
aa uıe e oec l 1 btlı ·' " ~ sayı a r. 

lzmlr 29 ( Huıuıi ) 
İzmir de sıhhiye müdirf yeti 

•inek mücadelesine baılamııtır. 

Suiistimal 
Kasaba halluula .IJeni bir .~ui 

ü;tbnal lıeş/edildi 
lzmir 29 {Huıuıi) 

Kaıaba hattında mühim bir 
sul istimal meydana çıkarılmııtır. 

Bu huıusta ehemmiyetle tah
ldkat yapılmaktadır. 

Aşk yüzünden 
İzntirtle geur bir fObau 

kalbinden ,1ıaralrnull 
İzmir 29 (Hususi) 

Emir alem köyünde, arnavut 
İdrta namında bir ıahıs aık yü
zünden Hüıeyin oğlu İsmail na
mındaki genç bir çobanı kalbin
den yaralamııbr. 

Hldlaenfn tahkikatı yapıl
maktadır. 

Kon.IJa<la llagat ,rıilli!.re. 
pohaltlaşt,1ıor 

Konya 2 O ( Huıuıi ) 
Konyada hayat gittlkce paha

hlaınıaktadır. Burün belediye 
verdiği kararda etin okkaıını alt
mıt kuruı olarak kabul etmiıtir. 
Halk bu vazlvetten çok müıteki
dir. 

Yunanıatamn mühim nafff. 
itlerinden biri de ıon rünlerde 
teıebbüı olunan çok yenif mik· 
yasta yol yapmakdar. memlekette 

bugün mevcut olan yollar tamir 
ve lılah edilmekle beraber 2000 
İngiliz mili uzunluğunda yeni yol· 
lar yapılacaktır. 

Bu yollar yüzünden, Yunanf•' 
tanın bugün muvasale ve mun•' 
kalat mümkün olmayan bir ço1' 
katımları Ticarete açılacılacaktır· 

yeni yollar tamam olunca seı ... -
nik, Patraı ve ıaire gibi ticaret 
limanları Atlna ıehrine mükefll· 
mel obımobil yollarJle:bailanrıı1f 
buluuacaktır. 

Feyizli yağmıır 
-•Jıoo-ll<·-

Konya çi/'cilerinin yü:.ıi 
giUtlü 
Konya: 29 ( Huıuıi ) 

ai· Burada feyzli yağmurlar Y 

maktadır. ıon zamanlarda kon~a 
ve havaliıl ıusuzluktan fevkal~ e I 
müıkül vaz'iyette idi Her eı 
büyük bir ıevinç içindedir ı bu ıe
ne mahsulun bereketli oJacai• 
tahmin edilmektedir. 



30 Mut 

Piyos kimdir, 
nasıl para 

millet zararına 
kazanmaktadır 

(Dünkü nushadan devam) 

YARIN Sahife a 

Memlehet haberleri 
Nazarı dikkata iki katil .., (• 

Anadolu~ılgorta ıirketi Jeran 
forfeterle ve muayyen bir komis
Yonla idare edilmeyip de diğer 

tlrketler gibi maaı ve masraflar 
firkete alt olmak üzre müstakil 

itler üzerindeki komisyon hakla
rını zayi edeceklerine dair tartlar 
koyduklarından tellallar it ve 
menfaatlarını gaybetmek korku
ılle kendilerinden ayrılamazlar' 

ıuı katla,. !/fi ::t'lt' t1ar'I 
Mısar Emniyeti umumiye mü

diriyetinln neıreUiği rapordan: 

- ·>~<· -

1'<11·susı<l bir /(tfwika 1111uıl-
ıal bir 1 1azİ.'Jellnlir 

Tarsus, ( huıuıi ) 

·>~<·-

Sild h la rile birli!.:w .11akawıulı 
Yedi buçuk ıene hapee mah

kum Abdurraman Hamza ve Sa· 
vrun Çalı karyeli lzzettlnin Mi
ıkin ve Camii kebir mahalelerln
de saklandıkları poliıcf" haber 
alınarak muttabiz tertibat ile, 
bili. hadiıe ve hamil oldukları bü
yük çaplı tüfeklerle birlikte ele 
geçirilmiıtir. 

ve mutaha1111 bir müdür vaaıta
ılle idare edllmit olsaydı timdiki- 1 
ne nazaran ne kazanırdı? ı 

Ayrılmak ce1aretini göıteren
lerin türlü türlü ıebepler ibdaı 
ederek müıterilerle arasını bozar 
ve itlerini e1lerinden alırlar. 

Ara pr a f/fl ;ı,ıeler 
4fi Siyasi yevmi 

Bir çok ameleyi ıineıinde ba
rındıran, vilayetimizin pamuk iplik 
ve bez yaparak istihlak eden 
memleketimize senede binlerce 
lira varidat temin eyleyen Raıim 
B. fabrikası maattee11üf iki ıeneyi 
mütecaviz bir zamandan beri iıle
meyor. Kapalı duruyor. 

84 ,, gayri yevmi 
l ,, Haftalı'k Türkçe,Arapça 
1 ,, ,, Fariıi 

fi Ticcari " mecmua 

Bu bahı hakkında bir fikir ha
sıl etmek için tlrketin ı im diki tar
zı iaareaiyle müstakil bir ıirketln 
•ureu idaresini gösterelim. 

Kendilerinden itlerini çek
mek isteyen müıterileri de tarife 

ı oyunlarıyla izrar ederler. 
11 8 Edebi " " Bu iki ıaki hakkında poliı 

müdürüyeti tarafından aynca ya
pılan takklkat nelicesinpe bun
larır. bir buçuk ay kadar evel 
Bakırı mevkinde, ıoyfun kaıtile 
ıöför Vasfiyi katledenler olduiu 
anlaıılmıı ve suçları teıbit edll-t
rek evraklarile birlikte adliyeye 
teılim edilmltlerdlr. 

1 " " 
,, Türkçe 

Bütin masraflar acf"nta ve 
teUallara verilen komlıyonlar 
kendisine alt olmak üzre yukarda 
beyan ettlllmiz veçhile PlYOS 
Anadolunun tahsil ettlil primle-

Portföylerini ıu ıuretle elde 
tuttukları için az komisyon ver
miı olurlar. Dört tirket bir arada 
idare edlldiil ve memurların 'ek
ıerisine yüksek maaı verilmedlii 
için ite nisbetle çok maaraf da 
etmit olmazlar. 

26 Dini ,, " 
. Sahibinin ihtimal ki bu f abri

kayı iıletmek için lazım gelen 
sermayesi yoktur. fakat bu fabri
kanın lf lememesine bir ıebep teı
kil etmez. Milli İktııat ve tasarruf 
i.zaml ehemmiyet verdiğimiz bu 
günlerde bu fabrikanın da iıleme
si çareleri dütünülmelidir · 

rin '6ade 27 ,5 ulunu ve kaydiye
:- te.a&nıını yani ılgorta:acret-

rtnın ıf 40 ını alır acentalara 
•taanı JGzde 25 komisyon ve kay
dJ1enın yarısını vertrki Gcuratı 
&aftyento Jl 81,25 ine müsaTidlr. 

4-dolunun bu mtkclar komlsyon
ı. •ldıfı itler bir senede tahıll et
tqt Gc:retlertn ancak ol° 1 O nunu 
leıkll eder. 

Bunlardan daha az komisyon 
alan it bankasıdır. Maldm oldu
h iizre lt bankasının ıubelerl A
lladolunun acentaııdır · 

Bu komisyonlarla PİYOSUN 
aldıi ı yüzde 4 O araıındaki fark
lar Şark kontuvarine kalır. Yal
nız Anadolu sigortasını muhtelif 
kısımlara ait itlerinden hasıl olan 
komisyon farkıl iki senede 213, 
440 lira gibi mühim bir yekun 
tutmaktadır devairl reımlye ile 
tütün inhisarına, emniyet sandı
ğına ve ıalr müe11eıelere yapılan 
tenzilat ılgorta ücretlerinden çı
rıldıiı için Pi YOSUN komiıyo-
nuna teılr yapmaz. 

Enwh i I İ.(( an I ardn 
2 İngilizce Siyasi yövmi 

13 Franıızca " " 
2 İtalyanca ,, ,, 
9 Rumca ,, ,, 
2 Ermenice ,, ,, 
9 Fransızca 

ı İngilizce 
1 ltalyanca 

" 
gayri yevmi 

" ,, 
5 Rumca " 
1 Ermenice ,, 
7 lnglltzce haf talık 

68 Fransızca ,, 
12 İtalyanca 

" 
20 Rumca " 

6 Ermenice 
" 

ı Maltızca 
" 

2 Almanca 
" 

,, " 
" " ,, " 
" 

,, 
mecmua 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 

İktısat vekaletinin bu husuıta 
nazarı dikkatini celp ederiz. Rasim 
B. fabrikası hakkında yazılarımıza 
devam edeceğiz. 
• 
Jzmir intiharlarde 

coğalıyor 
Gı)"" biı· katlm arlik ne xe/iılet 
yiiz;·;11rk_w kentli.+\ i ui "'}" i :.f~ a Ilı 

İzmirden yazılıyor: 

Abdürrahman Hamze acilı 

ıakl , Kölesiyan mahalleli llyaı 
Y aso abaçlnln gece duvarlarını 
delerek ev eıya11nı aııranlardan
dır; Şu ıuretle bu hırsızlık vakaıı 
failleri temamen ele geçmlt bu
lunmaktadır. 

Zabttemlzl'J bu huauıtakl haı
ılyett ıa ynl takdirdir. 

Hi,. nu'kf 11p ka!' !Jiİnde !Jffl"İllP
!J i<liyor it bankası ~ acenta sıfatıyla 

diler müe11eslerle ahalı namına 
Yaptıfl ılıortaların ücretlerinden 
YÜ&de 25 kendi namına yapbiı 
sigortaların ilcretlerlnden de yüzde 
20 komlıyun alır. 

Jeranı forfeter 11f atıyla dört 
kumpanyanın komlıyon farkla
larından haııl olan paralardan 
evveli müdürlerle memurlara 
vertlmit olan aylıklar ve sair 
masraflar çıkarıldıktan sonra ba
kiyesi Şark kontuvarına safi kar 1 

kalır. 

442 Yekun 
Genç ve güzel bir hanım Al

sancak Vapurundan kendiıini de
nize atmııtır. Bu Zavallı kadın 
kurtarılmııtır · 

Lapseki postaneılne tevdi edl· 
len btr mektubun tam b!r ay aon
ra lzmire ıeldiiinl hayretle gör
dük. Ne oluyor, postane betaet 
rekorunu kırmakta b61le devam 
edecekml ? . . Alikaclas;larm na· 
zarı dtkkallnl celbederb, bu ka
bil ahvale bir nihayet verllıin. 

lt bankasının tubeleri olmıyan 
ıelıırlerdekl acentalara yüzde 25 
lö arasında komisyon verilir! 

Şark kontuvarında çalııan 
lellallara yani Anadolu ltuhadi 
Mtnı Oniyon beıabana it toplayan
lara diler tlrkeller namına it 
Y&panlardan az komlıyon verlllr
lede bir senede yaptıkları itlerin 
llaecmuuna ıöre ayrlca ayda 40 
150 lira arasında mutahavvil bir 
'lllaaı tahılı edildiği için bazı 
tellallar Şark kontuvarandan ay
rıhnazlar ilkin fazla para ka:ıan
lftak için arada sırada ellerine 
leçen büyilk tılerl dlier ıtrketlere 
•ernaekten de ıerl kalmazlar. 

be k.umpanyalar arasında reka-
t olduaundan ellerinde büyük 

ltlert :olan aylıklı tellalların bir 
Z&man sonra fazla iıtlfade mak
&adıyle batka f ıırketlere litmele
l'lae Dıanı olmak ve itlerini götü
'•ınenıelerini temin eylemek için 
'--ıı6r (tellallarla mukavele ya
Parı. 

r Te muaavelelere senede 
lllue.yyen bir mlkdar it getirmek 
lftechurtyetine ve batka tirketlere 
11 Terdtlderl halde ıetirdiklerl 

Bu kardan kazanç verglıi çı

karılıp baklyeıl müdürlerle ıef

lere 0/ 0 30-2 arasında mütehavvil 
bir nlıbet dalreıin~e takılm edi
lir memurlara ıenede iki defa 
uf ak bir ikramiye verilir. 
Lakin dört ıirkeUn bir aradaça lıı
maıı ve Anadolu ile Üniyon luiha
di Milli arasında 40+4:0+20=100 
nlıbetinde tılerin takılmi hakkın
da (poole) mukaveleıl bulunması 
alınan primlere mukabil baıka 
tehlikelerin primlerinden Anado
luya hi11e verllmeıl tirketin klrı
nı azalttıiı için bu karlarla 0

/ 0 25 

niıbetinde allkadar olan hOku
metin de hi11eaini azaltmııbr. 

Binaenaleyh elimizdeki bi
lançolara nazaran yapılan prim
lerin çokluiuna nisbetle hem 
Anadoluya ve hem Hüki\mete 
ıayanı ehemmiyet blristlfade:ııa1. 
mamıt ve bu tekli idarenin fena
lıiı tahakkuk etmitUr. 

(Devamı var) 

--------------....; 
Caauaların Bedava ekmek 
~. -~-

Tallkıkatnuı düıuk tlefıanı J'enmtezse l>etlava ta.ş lamt 

etlildi ı ermnez ! 
Bir ecnebi aefarett n•-

--.ına 

e&ıueluk yapmaktalar ikin cürma 

lfteıbut halinde yakalenan İ•on 

h1of, İvan lstekof, Oıman Nurt 
~ \ , 
"1'1•tafanın hakkında dördüiıcU lıt-

lutak claireıi dün de tabkikati de-

•a111 eJlemltlr. 

Bir bu eksikti 
liaııt Fahri 8. tarafından Da

~claJI .._.uuile meı'ul mü

tla Mlmre H. aleyhine açılan 
~•auı mGttantlldlkçe tahklka-

~ttam olumnuıtur. 
at. tl1e11n Rahmi B.,ehli wkuf 

rak d"-a dlnlenllmiıttr. 

Sultan Ahmet meydanında 

muazzam bir laf yığını vardı· 
Bunların içinden ite yaraymlaranı 
Eaw.anet Cinci meydanın naklet

lalt •• ite yaramıyanları demze 
d61cttlrnaeye baılamııtır. 

l>Gnkcı ıazetelerden biri bu 
taılan bedava alacak olanlar 
bulundulu halde emanetin bunla

n maaraf eclip deatze d6kme.inin 
ıartp olduiunu __ d 

· Ema ..,_ yor u. 
net' bunlan iattyenlerln 

alma11 için ilin yapıldı lalı fakat 

klmıenln DıGracaat ebnecllttnı, 
tekrar bunları almak latlyen olo~ 
sa derhal verlleceltni ld.tia et• 
mittir. 

I ~ 

• 
Irakta da 

Kendiıi intihar ıebebi olarak 
ıunu göıteri~or. 

Hayatta bikes kaldnn açlık ve 

_..."'i<·-
Pt1l'fUl.<t alım (l~a.~ı 

Baidattan: 

1 lrak hükıiıneti, timdiye kadar 
k\lllandıiı Hint gümüt rupyesini 
albn esası üzerine darbedeceii 
Irak parasıyla tebdile karar ver
miıtlr. Yeni darbeclllecek Irak 
dinarı albn lnaılz lirasına muıavl 

sefalet omuzlarıma yüklendi. 
Mevcudiyeti ,hayatta hiç bir ıey 
ifade edemiyenler arasına katıı
dıfım için ölmek istedim. Hak
kım ölümdür ölüm! 

\ Boksör Adnan B. 
---------

olacaktır. 

Hükumet ıtmdilik bankalara 
temin edilecek karıılık mukabi
linde bir, beı, on, yirmi beı, elli 
ve yüz ingiliz liralık evrakı nak
liye çıkaracaktır. 

Tahrrnulan Kfibile 
Tahrandan: 

Irak hava nakliyab müteahhidi 
Yünkers Alman tayyare tirketi 

mümeaılli Fon Vil, yolcu ve eıya 
nakletmek için Tahrandan Ki.bile 
bu yaz tptidaıında bir hava hattı 

teıiı olunacaiını, sabık Kral 
Emanullah han zamanında ıtrke
tin Afgan hüktimetile akdettllf 
mukavele muclbinceA fganistanın 
mühim ıehirleri araıında havadan 

nakliy~t icraıı ve bir tayyare 

mektebi inıaaına hükumeti hazı
ra tarafından müsaade edilece
jinl beyan etıniıtlr · 

y unken ,trketinin yakında 
Berlin _İstanbul-Ankara Tahran 
Ki.bil hava. hattının teıiı edilece
ğlnlde ili.ve eylemittlr · 

/li1ulistanda ntetkni i.~yan 

i.ondradan : 
Landey Taymls 1ıazeteıl Htn

diıtan ahvaline dair yazdıia ma

kal~de diyor ki : 
Londra mehafilt siyaılyesl Ma

hatma Gandlnin tutulup hapıedil
dilt gayet tehlikeli bir lt oldu· 

tundan buna teıebbüs edilmesi 
bile do~ delildir. Htndlıtanda 
ahval f evkallde bir tekil almıt tır · 

Ahmetabattan sahile doiru ıeçtisl 
bilt(in k6ylerde ruesa ve ahali bat-
kaldırmııtır. Gandintn 16zlerl batan 
balkı harekete aeUrlyor. HOkd· 

metin adlen ve fakat çok lhtl1atla 
teclabır ittihazı lbımdır · 

Sayün vergisi 
Villyet, müsakkafat ve ka

zanü vergiılnin tahıtllb vasati 
olarak yüzde 5s derecede teıpit 
zanç verıtsldi tahıılitl vasati 
olarak yüzde 53 dereoede teıblt 
edilmiıttr. Dün Maliye veklle
tinden defterdarlığa bir emir 
gelmiıtir. Bu emirde tahıllit de
recesinin Niıan sonuna kadar 
yüzde 7 5 mıktarına, sene sonuna 
kadar da yüzde yüze çıkarılmaıı 
akıl takdirde defterdarın tenzili 
sınıfla batka Yiliyete nakledlle
celi bildirmektedir. Defterdar
lık bu emir nzerine tahılllta da
ha fazla ehemmiyet verllmeıini 

kara rlaıtırmııtır. 
()r 11u111 laru11 ız 

Ormanlarımızın harita ve 
planlarını yapmakla meııul olan 

amenajman gurupları 
orınan 

kıt dolayisile istanbulda bulun-
makta ve proje ve planlar 
üzerinde çalıımakladır. Ha
vaların müıait ıttmeıl dolayl-

k d mmtıkaslle guruplar ya ın a 
lanna giderek tekrar ormanlar 

1 d ki faaliyetlerine baılıüzer n e 

yacaklardır. -············· ... .... -......... --········-·--· 
Jraıuliı 111/ıisarlar 

- ·)lı---<41· -

Katilliniıı 11uıhake1tıesi11hı 

lıa(i ('(~re.1Jtt1ıuıa karar 
verildi 

Dün Alırcezada holn6r Adnan 
Beyi öldüren tüccardan Baırl be
yin 'muhalr.em•lne deTam edildi 
vak'a ıeceıl cinayet mahalbne 
katil Basri B. yl 16t6ıen otomo
bilin ıof6rtle diler iki fahit din
lendi, mQteaklben Basri {Beyin 
kain pederi Baha 8. tıtlcvap edil
di. Baha 8. kızını Basri Beyin iı· 
ran ile verdllfni ve bir kaç ay 
aonra kızının ıeçlnememeet dola
yıılle kendi tavılyeıl GseriDe ta
lik da vaıı ikame olunclatunu 
söyledi. 

Maznunun balclmu Na.het ha-
nmm da:. 

Vak'a geceıl enittem "geldi, 
kapıyı tof6r açtı. İçeri girer gir
mez tabancasını 16zOme dayadı, 
batırdım annem ve Adnan ala 
beyim yetlıtller • Eniıtem Adnan 
atabeylrnl görünce derhal iki 
el ateı etti ve alabeybn yere 
d01til. 

Maznunun zevce.I Newat 
Hanımda iıtlcvabında · 

Baırl Beyle geçlneml1orduk. 

Tahrandan: 
Almau hey'e'tl maliyesinin ' 

öıterdlil yeni uıullere 16re lran 
~ük6metl AfJOD verıtıine dair 
bir kanun yap11111br. Bu kanun 
mucibince İranda afyonun ekil
mesini .,..-.,oz bin clrlb olarak 
tahdit etınlttir. Her clrlpten on 
tiilDen verıi alınacakbrkl bundan 
ıeaevl bir milyon lira Irat ba11l 
o)acakbr. 

Çok kaba ldi, olur olmaz ,eyden 
vak'a çıkarıyordu, binaenaleyh 
evlilik bizim için m6mk8n olmaz
dı. Talik talebinde bulundum. 
Bana Adnanı luıkandılun söyle
memiıtı, hem benim o Atlnanla 
aramızda bir teJ olmaıına imkan 
yoktu, çtmldi Adnanla kardet «i
bi büy6mift6m. 

TiUln tuz ve ıalre herine 
yeni inhisarlar te' ılı olunmutlur. 

Bu isticvabından sonra. maz
nun vekilleri bazı noktalann ta· 
mamlle tenevvürü için dava111111ha· 
flyen devamını istediler ..... 'eti 
hakime bu talebi kabul etti. Mu

hakemeye hafi olarak deTam edllr 
cektlr. 
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Sahife 4 

1
Büyük dünya h:.Bi!llbı~·nlllme ~-, Ponste: Avrupa v eti 

girdik mi Sokulduk mu? }raugw V(ll' diye ba,<jU'llltŞ 

Ya;an 
Pangaltıda Şerhat apartıma

m sahibi madam Şerhat daire-

- 16 -
sinin bacuından çıkan dumanı 

~•••••••••,I · yangın zannetmit itfaiyeye ha

" Fakat, umumiyeti itibarile 
Ruı nazırlarının cesareti, fevka
lade idise de, bizzat İıtanbulun 
zaptını tertip etmek noktasına 

kadar gitmediğini söylemek liu::ım
du. Oımanh lmperatorluğu ya~a
dıfı müddetçe Rus nazırları bu 
ıehrln , padiıahm elinde kalma
masını kabule mütemayildiler. 
Bu ıehri zaptetmeğe çalıımak 

Bulgariıtanla Yunamıtanı bir ta
rafa bırakalım büyük devletlerin 
pek büyük muhalefeti ile karııla
ıacaktı. 

lıte, Tallt paıa merhumun 
hatıratında - müelliflerin pek ço
Aunun yaptığı gibi - bir birine 
karııtırdığı lıtanbul ile Boğazlar 
mes' eleıi, baıka baıka üç mes' ele 
idi. Her birinin beynelmilel 1ılya
ıetlerdeki ehemmiyet ve mevkii 
de baıkabaıka idi. 

* " Almanyanın askerlik ve ti-
caret aleminde ıayanı hayret 
bir surette tarakkisi, Bis111ark 

tarafından it Uf akı müsellesin 
ıekli ve bilhassa Alman kuvvei 
bahriyeıinln günden güne keıbi 

kuv•et ederek lngilterenin büyük 
filoıile icrayı rekabete kalkıtma
ıı lngilizleri dahi, ıevmedikleri 
Çarhk hükQmellle birleıtlrdl." 

Evvela, Bllmark tarafından 

teıkil edilen müıelleı ittifak, 
lnılltereye karıı değildi. lngilte
renln ıtyasi an'anaıı "Muhteıem 
infiratntır. Ve o, beri Avrupada 
her hangi bir bloka muzahir ve 
taraftar olmaktan] uzak bulunur, 
ihtilaf veyahut mücadele vuku
unda, müdafaa ettiği tarafa te
razinin gözünü meylettirir. Tabii, 
burada ıiyasi tarih tetkikleri 
yazmadığımızdan, fazla tafsilata 
atrlımemiz zaittir. 

Alman donanmasının kesbi 
kuvvet ederek, İngllterenfn büyük 
flloıile rekabete kalkıımaaımn 

İngiltereyi Rusyanın kucağına at
mıı olduğu garip ve gülünç iddi
asını, ancak, Talat paoa merhum
dan toilebiliriz. Bir defa, İngil
tere, Rusya ile ittifak etmemiıtir. 

Burada, Talat paıanın dediği 
istifa, 1907 Anglo-Ruı itilafı

dır ki, bu itilAfm Avrupa muva
zenei siyaalyeılle bir alak11 yok
tur .Rus - Japon muharebeılnde 
mağlup çıkan Rusyanm dahili va
z'iyeU, bir müddet, sulh ve ıükunu 
muhafazayı, yani, dikkat ve 
ehemmiyetini, memleketteki ih
tilal temayüllerine çevirmesini 
icap ettirdi. Bundan baıka, Ru -
ya, yakın orta ve uzak A syada 
her ilerlediği lıtlkamette, karıı-
11nda lnglltereyi buldu. Ve lngil
tere ile bu mütezat menfaatleri
ni anlaıma ile elde etmek ııkını 
tercih etti. Ve, İngilterenin değil 
Ruayanın arzu ve teıebbüıü ile 
1907 itllafnameai yapıldı. Bu itl-
18.fname, ıırf Aıya meı' elelerine 
aittir. 

lranın yar111 İngiliz, yarııı nu
fuz ınıntakası, Efganiıtanın Hin· 
dlstan hük<lmeu nufu;una terke
dllmesi ve Tibet hususunda bazı 
anlaımaların tanınmasından iba
retti. 

. lıte Talit paıanın bahsetti~ 
Ru• ...... lnglliz yakınlaımasının 
eıası. 

Donanma mes'eleslne gellnce; 
Almanyanın dillere deıtan edilen 
ve İngiltere ile Almanya aruın-

daki ayrılığın esbabı olduğunda 

ıarar edilen Alman donanması, 
hakikatte kendiıine atfedilen 
mahiyeti haiz değildi. Alman 
donaması "Mite) Öropa'nın Şimal 
mıntakaaını taarruzdan maaun 
bulundurmak için yapılıyordu. " 
Bunu en büyük rkall ıiyaaiye

den ve sabık Alman hariciye 
nazırlarından (Baron Fredrth Fon 
Roze)den dinliyelim : 

(Devamı var) 

Türkiyede 
İs kd u ve te/i N·:, b; lt1r i -11 

Ala!ln;ta /Jiteeck 
Türkiye dahilindeki tefviz ve 

iskan itleri 31 Mayıs 930 akıamı 
kat'i ıurette nihayet bulacaktır. 

Bu müddetin 31 Temmuza 
kadar temdit edildiği kat'i 
değildir. 

İtlerini takip edecek 3 1 ma
yıaa kadar tamamen neticelen
df rmeyen muhacırların bütün 
hukuku 1 haziran sabahından 
itibaren keeneemyekün hük
mündedir İskan umum müdürlü
ğünün hazirandan itibaren ola
cağı tekil yakmda hey' eti veki
lede halledilecektir. 

Mamafih iıkan "müdürlüfüoiin 1 
lağvolunacağı yalnız müteferrik 
muamelatla İftiğal etmek üzere ~ 
her vilayette sadece birer lıktın 
maıa11 bu\unduru\acağı haber 
alınmııtır. 

lıkAndan açıkta kalacaklar 
m ünha lAta yerlettlrilecektlr. 

-····""~ .... -
Rüsumat 

Jliidiri Umufuf,çi dün ,qeldi 
Umum gümrükler müdürü 

lhıan Rıfat bey dün ıehrimize 
gelmiıtir. Rıfat bey idarenin yeni 
satın alınan kaçakçıları takibe 
mahsuı olan mütörlerfn ve güm
rük idarelerini tef Ut edecektir. 

l!.t"11unmtin /11utudıı tlallilinde 
,11aptlau yeni tcşkllrit 
Şehrimiz emanet hududu da

hilinde yapılacak yeni teıkillt 
projesi vilayet umumi meclisinde 
kabul edilmiıti. İıtanbul ıehrlnl 
9tam tefekküllü kazaya ve bu ka
zalarda iki veya üçer tam teıek

küllü nahiyeye takıim eden iki 
proje eıbabı mucibe raporlarıyla 
beraber dün akıam Ankaraya 
ııönderilmfıtlr. 

Bir gazete yeni teıkllAt tatbik 
edilince 4 vali muavini olacafını 
yazmıı fsede bu yanhıtır. Vali
nin biri vilayet diğeri emanet 
itlerine :nezaret etmek üzere iki 
muavin olacaktır. 

Şeh1'enunwıi ınıuıvbı ve uu'i
<liirlerildn diinkii içtinta' 
Şehremaneti muavin ve müdür

leri dün bir içtima akdetmiıler
dir. Bu içtimada yeni l>eledlye 
kanunu tatbik edildikten ıonra 
lıtanbul ıehremanetfnln alacafı 
yeni ıekil hakkında görüımiifler
dir. 

.. raf la nlii/nttişi ,qitti 
İstanbul vilayeti dahilinde ln

ta edllen yolların ihale ıartl:ırını 
letklk ve teftlı etmek üzre ıeh
rlmlzc gelen Nafia vekaleti mü
fettlılerinden Şefik B. dün An
karaya avdet eylemııur. 

ber vermif, Tabii gelen itfaiye 
yangın olmadıiı için geri dön
müttür. 

b)!Ja !'OfJJtl§ 
Şehremininde oturan mu

allim Zekiye banamın evinden 
meçhul bir tahıs tarafmdan 
bazı eıya çalanmıttır. 

//fml diivmiiş henı ı~wınış 
Ahmet efendi lımlnde bir 

adam Eytp'te eıekle dolaıırken 
ı öf ör Mehmedln idareılndeki oto
mobil eıeli ürkütmüı bundan 
hiddetlenen Ahmet efendi ıöförü 
adam akıllı dövüp üıteltk parma
fınıda ııırmııtır. 

}rall!Jlll ba*laugltı 
Dün ka11mpaıada bakkal Oı

manın evinden ateı çıkmıı laede 
söndürülmüıtür · yangın mangala 

dökülen sigaradan ileri gelmlıtlr. 

Saali kfüUekle çalnuş 
Da vutpaıada oturan aıkert 

mektepleri anbar müdürü Yüzba
ıı Murat beyin evine hırsız ılr
miı altın ıaat, elmaı küpe bir 
yüzük ve bir altın köıtek çalmıı
tır. 

Ölnw/l· istenli~ 
:ı 

F erikoyünde Saha ıoiaiında 
oturan Demlrcılı Salih Salt bü
yük bir kama ile kendini karnın
dan vurarak lnUhar etmek flte
mııttr. 

/lir buçuA· kilo esnu· 
Yalıvanın Çakır köyünden 

Ömer oflu Hatan dün vapurdan 
çıkarken QzlrJ yoklanmıı l.ö kilo 
esrar tutulmuıtur. 

lı·alpte11 git11dş 

Gala tada Zuraf a ıokagında 
oturan ellf Yaılarında Neılm dün 
ıaat 10 da Azap kapı caddeıinde 
dütüp ıektei kalpten ölmüıtür. 

On beş /•al elbi.t\e 
Dün ıaat 9 da Tepe batında 

Ruı tabaaıından mösyö Loyiska
nın dükkanından 15 takım elblıe 
çahnmııtır. 

Möıyö Loylıkanın ıüpheıi ü
zerine dükkanda müstahdem Mar
diroıun hakkında tahkikata baı
lanılmııtır. 

Canla /lll'Stzı .. 
Üıküdarda oturan NezahetH. 

meçhul bir ıahsa para. çantasını 
kaptırmııtır. 

Tiirklii,<jİİ tahkir 
Beyoğlunda lıtiklal cadde

ıinde Alkazar ıfnemaıı ıahıbı 
izzet beyin nezdinde ArUıt ma
car tabaaıından Adolf kazanç 
vergiıinin kesibı:ıesinden arala.
rında kavgaçıkauı o 11rada a.
dolf Türklüğü tahkir ettiğin
den tahkikata baılanılmıttır. 

b".ı;kl kocadan d.ayala· 
Dün ıaat ıo,SO da Çarııkapı

ıında Hacının hanında oturan 
Malatyalı Emıneye Beıiktaıta 
un fabrikaıında hamal eıkt koca
ıı Mehmet, örücüler sokaiında 
raı gelmlı bıçakla kaba etinden 
yaralamııtır. 

Carlh hakkında tahkike ta 
baılanılmııtır. 

( 285) [iprı sırrolntuş 
Evelki aece ıaat yarımda Ga

lata Olimplya otelinde oturan 
macar tabaaıından Kovlç Ltl 
lımlnde bir kadınla Venedik ıoka
fında bir otele gelmlt cebinden 
2 3 5 llraıını çalclırmııtır. 

Lill zabıtaca yakalanmıı tah· 
kıkata baılanmııtır. 

Londra' da cıkan <<on dokuzuncu asır 
t 

ve sonra>> mecmuasından 
Dünkü nushadan devam 

Meıela tarih cephesinde bu 
"terkip" ıöyle yapılabiltr : 

fngtltere tarihini okutuyorken 
İngiltere birbiri ardma (Briton) 
lar, Romalılar, Anglosakıonlar 

Danimarkalılar ve Normanlar 
ı tarafından istila edilen v,; ga

liben Anglo - ıaksonlar elinde 
kalan bir memleket parçası diye 
okutulmamalıdır. Bu tarih ıöyle 
tertip edilmek lazımdır. Kan
ları karıımıı ve müteakıben 

birbirlerile temaı haline gelmiı 
bir milletler gurubu tarihi; bu 
karıımıı milletler gurubu sıra 
ile Akdeniz aılına menıup yük
sek bir medeniyet ile temas 
haline geliyorlar, gene bu ıurup 
gerek Roma lmperatorluiu de
virlerinde Akdeniz medeniyeti
nin bir kısmını teıkil eyliyor 
ve nihayet "R~neıanı" diye ma
lum olan hır temaıta daha bu
lunarak bu milletler gurubu Ak
deniz medeniyetinden hayrete 
ıayan bir ilham alıyor ve bu 
in~ kadar emsali, yahut daha 
iyiıi görülmemit bir edebiyat vü
cude getiriyor ki; bu edebiya
tm bize tasvir ettiği eıhaıı ne 
derece İngiliz ise, aynı zaman
da o derecede de a vrupalıdır. 
Bahıettffimiz terkip ameliyeıi 
tıte bu hat üzerinde yürünüle
rek elde edilebilir. Biz, "ufki 
uıul" dediğimiz bu uıulü Al
manların yukarda bahseylediğl
nıız, heyecanıız tarih öğretmek 
usulüne tercih ediyoru"z; gene 
bu usul "Amudi uıul" dediii
mfz tarzdan da elbet :iyidir. 
Amudi uıul" tahirile, mesela 
İngiltere gibi tek bir memle
keti ele alarak sırf ingilizlerin 
vakayi ve mefahirinl takip ve 
biribiri üzeri ne yığmak ıurelile 
okutulan tarihi, verilen tarihi 
f ikrl kaıteyliyoruz. Bize söyle
nildiğine nazaern balyada ci

han harbinden sonra Roma Ta
rihi Roma imperatorluğunun in
kırazına kadar okutulmakta ve 
ıonra, aynı üçüncü tahıil sene
ıtnde bütün tafıilatile cihan har
bi göıterilmektedir. Bunun ıe· 
bebi talebenin eski roma Jene
ralleri ile cihan harbi Ulaya 
Jenerallerini birbirine daha ha
raretli canlı ve he1 ecanlı su
rette raptedebilmelerine ve (Mus
ıolini) yi eıki Roma kayzerleri 
mahiyetinde ıörmelerfne imkan 
izhar etmektedir. Halbuki İtalya 
beynelmilel Roma imparatorlu· 
ğuna münasebeti dolay11ile yu
karda tavıiye ettiğimiz "ufki 
nıul,, tarih tedriıinin takibinden 
daha vaıı ve meıru bir fahir 
ve gurur duyabilecek mevkide
dir. Lisan ve edebiyattaki Ro
mantik cereyana rağmen Avru
pa tali mekteplerinin bir ço
ğunda LAtin lisanı ehemmiyetle 
talim edlimekte olduğundan bu 
liıanın müıterek bir Avrupalı
lık hi11i temelini tetkll eyle
meıtne imkan' yoktur. 

Hatta (Jenevre) de, vakit va
kit halka Latince konferanılar 
verilmesi hakkında teklifler or
lıya atılmaktadır. Lltincenin 
mllletler arasında umu~i mü
naıebet vasıtası olabileceğine 
itimat edenler ~k çoktur. ln
aillzce, Fransızca, Almanca gibi 
canlı lisanların "umumi liıan,, 
olarak kabulü millyetpervelik 1 

hiaaiyatından dolayı mu•teb'at 
görünüyor. 

Esperanto gibi yapma Uıaııla· 
rın kabulü de ancak lisan uınıea· 
ıınm layıkile anlayabilecekleri 

u· bir takım &ebeblerden dolayı Jl1 

mkün değil gf bidir. 
Elhasıl fikri; hiaai blr Avrupa 

vahdeti vücude getirebilmek ıçiıt 
mekteplerimizde müesair btr ede' 

jj· 
biyat programı tertip etmek Jl1 

mkündür ve bu programı taldP 
edecek kitaplar muaıır eıerlerde 
olmıyabilir. Mesela: İngiltere;ıçtıı) 
(Shakspeare). Fransa için (Raciııe 
ile (Corneille), Almanya ıçiıt 
(Goethe), İtalya için de (Dantel 

'r kabul olunabilir ki bu ıon iki f'1 

zaten Avrupa vatanda4lığ1ıııJlı 
Avrupalıhğıu nümuneleridfr. BU 
eıerler klaalktirler; üzerlerinde 
"ıaf beıerilik, insaniyet" darıı8'11 

vardır. Bunlar her memlekete alt 
halkı taıvir ederken onun alt111' 

dakl umumi Avrupabğı, AvruP'~ 
lıya da gösterirler. Beynelıııllt 1 
muhaıemat, ımıf mücadelAtı gfbi 

r feyler bunlada yoktor. Mahıll 1 

renkleri, mıntakavi ihtflaffştl 
ıedit ıurettte teıpit eylemeılet• 
Bugünkü Avrupanın haline de~J 
olarak lazımgelen edebiyat ta ııtt 
budur. J Bugün Avrupalıların yal· 
nız milli vatan ıiperlerl arkatırı•~ 
ıığınmakla kalmayıp tam müt tere 
yekpare ve kendi mali bir AvruP' 
telakkiıi taııması lazımdır. 

Şurasını da ~ureti kat'tyed~ 
ıöyliyelim ki; yukarda biz sır 
Avrupalılıktan bahıetmekle A 'f' 
rupa kıt'aıını baıka ,.cıhan kıı-' 
atına karıı bir cephe almağa ter 
vik etmek fikrinde değiliz. E"'' 
ittihaz etmek iatedimlz telak1'1 

ve zihniyet bütün beıerlyetl et.' 

midir. İhtimal pek yakın bir ııti• 
kbalde Avrupada ancak eıki 'fu' 

nan medeniyetine kadar izi bU' 
lunan beıeriyetıümul i;fan _,e 
ibdaatın eıaıları Çınde KonfaıÇ' 
yosa , Hindistanda ( Budda ) '11 

kadar keılf ve isaloluoarak ıııu· 
ıterek beıerlyet hlııl ve teli' 
kkial itmam edilecektir. 

Mütercimi: 
Ali /Uza Seyfi 

•• 
Usküdar 
-->~- ,,, 

Tl'l1111 va.IJ § ir kell .~enelı,, 
i<;tinuıuu /Jugiiu yapıyor 

Ü ti 
ıküdar Tramvayları tir1't! 1' 

hey0eti umumiyesi bugün senelf 
içtimaını akdedecektir. 

..... .. 1 f<ll••---
d 

., ... 
Gazeteler llfnıuna dolan 11. 

<:lltk edenlerin nıallliemtJS' 
r.014: 

Gazeteler namına bir Y 

müesaesatı dolandırmakla 111...ı" 
f1' 

nun Mahmut Saim ve rüfe1'11 lı' 
nın muhakemeıine dün ceza :rı;ı_ 
kemeslnde devam edilmit •e g b" 
miyen ıahitlerin celbi fçio iJlll 

akeme talik olunmuıtur. •İtl 
Tevkıfnaneden (it·aı· rAı.mfeı 

tahkikatı tf!di" 
Tevkifhaneden f trar lı" 

k ta sesi hakkında ki iıUota ,, 
E~r•l'

kikatı nihayet bulınuıtur. dtlaıif 
Müddeiumumiliğe iade e t lA" 
ve müddeiumumflfğln 1110 a nr 
aıı ahnmııtır. Yakında 01 le 

f yazaca 
tantlk, lrararnameıfn e" 
ve mes'ulleri mahkemeye ver 
cektir. 
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U _J k h b nı Gmlt ederim ' dedi. Hazreti aenae a~ i: uh et Selmanın bu reyini m amm , 
Bu harp, hazreti Muhammet bejenmft, Medine etrafında hen-

ale1blne Cezlretill'Arebde bulu- dek kazmafl emretmlıtl. :-a J kabilelerin ittlf ak ettikleri Ehli ı6nnet kitapları diyorlar 
dlr harpur. Bunun içindir ki, bu ki: Selman, zeki, it bilir ve aynı 
arbe, Kabileler karblde denir. zamanda kuvvetli bir adamdı. 

h. Hazreti Muhammedin Uhut Bunun zekuından iıtlfade edili-
rbtnclen aonra kuTvetl git gide yordu. 

•rttı. Bunu ıören Mekke reielert O vakit, milılümanlar iki kı-
bq •eaıe1t kat'ı ıurette halet- aım olup birlıl Mekkeden Pey-:t lcarar verdiler; bunun için· ıamberle beraber gelenler ki 

YARIN 

Vç yerde 
- )ioooaı\f. ~-

(,'oc11k bakını evi 
Uıküdar, Beılktaı ve Fatihte 

kırkbin lira ıarfedilerek birer 
çocuk bakım evi teaiıi kararlaı· 
mııtır. 

Bu bakım evlerinin proJeıl 
ııhhıyye müdüriyetince yapılmıı 
ve d6n 11hhıyye vekiletlne gön
derilmlttir. 

Ceza odası 
Şimdiye kadar Ticaret oda

ınıa taahütlerlnt vermlyen tacir-. 
lerden oda tarafından ceza alı
nacaktır• Ceza mGddetl bir ay 
nihayetine kadar tehir edilmlttlr. 
Bu ıene ıenelik taahüdabnı ver
mlyen tacirler seçen aeneye ntı
betle fazla dır. 

Oda ay ıounda 1300 tacirden 
ceza alacaktır. 

l'lta11btıbıu .IJol progl'anu da I, .. elcke ve Medine etrafın- bunlara muhacir deniyordu dlfer-

I I J&faJ&Q bGtGn putpereet kabl· lerl de Medineliler olup bunlara lıtanbul villyetfnln üç aenellk 
e ere Ye hatta y ahudl Araplara da Enaan, yani ( Peygambere yol programı ikmal edllmlt ve 
ıııtlrııcaat ederak -1ar111 :rardı· yatdım edenler) lıml verilmek· dün Nafia veklletıne '.ııöndr;lmlf-P.t~~ da lıtedller. 

1 
rl teldi. tir. 

lleltlerle Y ahudderln kuvvet e Selman lıe, muhacır ve en-
dort btn ktıi kadar olup, bunlara ıardan olmadıtı cihetle, Medlne-
llttlaalc eden diler kabilelerle bCl- de bulunan mGnafıklar, bunu 
tilQ dGtaaan kunetl OD bini ıeç- tahkir etmek ve bu ıuretle ltln-

~elcte leli. Ozamanlar b6yle on bin den ıofutmak için "bu mecuılde 
ltlldt bir kuvvetin bir araya toplan nerden çıktı?,, diye aöylendiler. 
...... o lllemleketlerce büyük ha- Hakiki miılOmanlar, Selmanın 
~ •Jllarcb• Relller,Mek- çok faydalı Ye iyi bir adam oldu-
lcede Dariinned ve denilen meı- pnu biliyorlardı. Bu ıebepledirkl 
••ret lllecllıtnde toplanarak mGt- muhacırlar .. Selman muhacırdlr!" 
tefıbn harbe karar verdiler. Bu ve Ensarda • Selman Enaardır!,, 
•tir' a hazreti Mubammede bildir- dlJerek her blriıl Selmanı kendl-
llcla •• hunu Muhammet te, ar- lerinden aaymafa baıladılar. 
~rlDI topbyarak mubare- B6ylece, Selmanı, paylatılamaz 
h. iıakkında mlizakereye koyuldu. oldu. 

O zaman lran Mecuıl ule- Hazreti Muhammet bu vak' ayı 
~dan olup, bilahare ya- duyduktan aonra: 
lııadUer ve Hrtıtlyanlar araıında " Euelmann mlanel ehlelheyt,, 
diaJ ilimlerini lrenen , lranh , yani, Selman bbtm ailemiz efra-
s.-.IU Farhl Medlneye ıel- dındandır diyerek, Selmanı taltlfJ 
..... •• le1am olmuttu. Selman, buyurdu ve Selman da Peyıam-~ere eınaıında bulunclu. ld Şu ada 

berin alleılnden aayı ı. r 
- Biz lranlılar' kuvvetli aöylemeden ıeçemlyeceltmfz çok ~ların lhncumlan eanaaın- mALim bir metoele vardır. O da, 

"'L tahrba «rafıncla llendek ka- uu 
lar ,__ Peygamberin aileat kimlerden ' ·\"llrden mndafaada bulunu· 
tuz. Pttecltnede de bu tekilde bir ibarettir' kazlyeıldir. 
~aaann çok faydall olacalı- (Devamı var) 
~9ES!L&s~~~~~~~~ 

c &QQ<ZiTZ -

lNireş ıu ii.~nhakalart 
lıtanbul mıntakaıı güreı hey' e
tlnd 0 n 

Ctlmhurlyet ıazeteıl kupa mG· 
aaba kıı 11/4/930 tarihine müaa
dlf Cuma .-nnn Beyoğlu halk fır
kaıı mıntaka idmnn aalonunda 
aaat ikide yapılacaktır. 

1 • - Mnıabakaya lftlrak e
decek ıüreıcilerin iıim, pederle
rinln iımile mıntaka ıicill numa· 
ralarını muhtevi cetveller ılcffier 
hakkında tetkikat yapabilmek 
için kulüpler tarafından 5-4:-30 
tarihine kadar behemhal mınta
kay tevdi edilmelidir. 

2 • _ Kulüpler tarafından ve-
rilen cel•ellere lemi ithal eclllml
'J9D dreeca&- kat'ln .. mQeaba • 
kaJara tıUrak edemlyeceklerdlr. 

3 . - Mnaabıklar kemafiıaa

aabık uzun mayyo •e güreı ayak 
kabııı girmlye a•ecburdürdur. 

4 • - lTartı zamanı on iki
den ikiye kadardır. Her idmancı 
çıplak olarak tartılmaia ve tarb 
.netlceılne göre aldıfı ıiklette 
muıabaka yapmaıı ıarttır. Elbl-

Tiirk-Yunan l ıe ile tartırmak hiç bir vakit Kadın bir iği muteber de111dlr. 
·>Po-1«·- 5 • _ Mmtaka güreı heyetlle 

' •loıoo4.- Aza1u11 /irkaya girınesinin muaabaka hakemlerine :v&kı ola-
lflf!ri 'ile halde cak itirazlar takım kaptanları B te111ini11i istiyo-r 

lr hafta evvel Ankara dan tarafından tahriren yapılacaktır· ~~ llalbadele komlıyonu Yunan TClrk kadınlar blrlllt din Halk 
6 

• _ Davet anından itibaren 
.: eti relal M. Foku din An- fırka11na mGracaat ederek birlik bet dakika zarfmcla minder Gze-
1.;.~ aTdet edecekti. menıuplannın Te kadınlarımızın rinde ııbab vilcut etmeyen g6reı-
h.-:-ll&laentn bazı noktalan fırkaya kaydeclllmelerl için all- eller hiikmen matlup addeclile-~tada Yunan ••fiti hariciye kadarlara emir verllmealnl rica ceklerdlr. 
~~·iz araımda Jenlden mü- etmlttlr. 7 • _ Kupa tecrlbeli tecribe-
t•h •re cereyan etmekte oldulu Fırka keyfiyeti Ankara mer- ıfz afiretcllerin alacakları puvan-
•-~ etle M. Fokaı mA--•-erabn kUr ların heyeti mecmuaıına göre •n ~it u.a& kt.zlne bıldlrece • kul b l 
L '"- b '-Aakara.,a a.va- h M hid fazla puvan alan ü e veri e-qatuaa teldr -ı Diler taraftan Nezt e u -
lıır maı....:.::!:'· 111

·, Fokaa din Hanımın müracaatından Bey- cek~r: _ Hak- heyeU mınteka 
lıauyen bedblD ....::.ı~:ı:.~ oflu merkezi hentlz lıtanbul .-Oreı heyeti tarafmdan temin 
llfnamenln er aeç '-za .. dece- merkezini haberdar etmemltUr • edilecektir. 
hat beyan etmlıUr. _ -, 9 • _ Muaabakanın intizamı 

FE?ıu;ile "'YARIN,,IN TAKVİMİ dolrudan doiruya mintaka'giireı 
Gene mi? · -- heyetı tarafından temın edıle-
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Herıııan Rezaleti ......................... 
(1 inci sahifeden devam) 
llrabk matlubatın tahakkukunda 
,..Jııı lıtihdam ve lmzaıı lıtimal 

olunan köıe oilu Mehmet Sabri 
efendi bu köıe ofullarlle bir ka
rabeti olmadıiı meydandadır. 

Muharrirlerimiz, TüUin Te 
TGtüncülükle alikadar olan Ui
t6n müe11eıelere Eksperlere hat
ta ılmaarlara müracaat etmit· 
terdir. 

Fakat hiç biri ne bundan ev
vel nede timdi bu namda bir Ul· 
tün mutahauııından haberdar 
oldufunu ıöyliyememlttir. 

Huıuıi tahkikatımızla pek 
mGhim bir meı' elede pek mahlm 
bir meı' ele ile ta vzlf olunan ma-

f 1.11.m olmaıt icap eden ru ve ma u h 
1 takdir komlıyonu bu meç u mu-

. takdiri kıy-tahauııı bulamayınca d deri 
met komlıyonu azaıın an f 
Uicu.n meıhur Mehmet Etre 

"- at etBeyin mal4matına m'"aca 
tik. Mehmet qref B. köae oflu
nun Galata taraflarında bir yazı 
haneıl oldufuna fakat, yazılıane
ıi nerede bulundutunu blleme-
dlftnl ve hatta ıekll ve ıemalllnl· 
de tarif edemlyeceltnl a6ylemlftlr • 

lararımız Gzerlne Hennan ıl
plrer müdürü Koben efendinin 
tanıdılını ondan maltimat alabll
eceflmlzl bayan etti.Nihayet tele-

manı olan 92.7 ıeneıi eınaıın
da, TGUln lnhıaarı lıtanbul bat 
mildlrlyetlnde reımi bir vazife~ 
ile muvazzaf oldufuna dair ber-J 
hangi bir kayıt ve mal4mat J 
ta yoktur. 

Bilfarz, böyle bir vaztf eıl olıa 
bile, mumaileyhin, vaktlle (Her- 1 
man) kumpanyasında çalıımaıı 
ve bllba11a (Kohen) ile münaıe-
battar olmaıı dolayııile, bu tak
diri kıymet itini bitaraf vaziyette 
yapamıyacafı aıikar olduğu gibi 
kendiıinfn alaydan yetiıme bir 
ıala uıtaıı olması ve ekiıperlik 
denilen yükıek ıan'atle hiç bir 
allka11 bulunmamaaı dolayııile 
beynelmilel piyaıalara sevkedl
lecek olan tilUlnlerin kıymet tak· 
dikinde kifayeti olmadığı ıuphe
ılzdlr. 

lıte, Herman vereıeıi derici 
hububatçı ve · lntaiyecllerden 
mGrekkep olan takdiri kıymet 
komlıyonuna biri (b6ylece ma· 
lam) biride izah ettiğimiz ıtbi 
(mevhum) iki ekıper intihap et-
tirerek depolannda bet on 2alen 
Tiitün ıöıtermek ıuretile istedik
leri aibi takdiri kıymet raporunu 
elde eclfp veraıel veralıl tahak
kuk ettlrmeie teıebbüı etmiıler
dir. Bu teıebbüıün açık lf adeıi 
aabteklrlık, rezalet ye . kepaza
liktlr. Fakat, rezalet ve kepazelik 

fonla Kohen efendiye ıorduk Muıaa 
n bir tevaazu a evladlarına yarata I de vefat eder etmez, orada bu-

0 sünlerde lıtanbulda bu u°a:a; lunan ( Emil Spirer ) bezirıan 

te bu kadarla kalmamııtır. Haber 
alıyoruz ki, büyü (Spirer)Trieıte· 

dılından bu namda blb muta t~~ (Koben)l miiıtacel bir telarafla 
tanımadıiını ~l~hkıt:ı:Z:un- davet etmit ve Kohenle beraber, 
için her hangı ir 6türmek orada nç a1 müddet çevriecek 
dan daha :1ı1ade i"9rlye f h He- dolaplan tertip etmiılerdir. 
lmk&nı yoktur. Binaen a ey Çünkü o zaman, yani Herma-
rman lıplrer vereıeılne alt le:- nın 6ldOfQ zoman TOrklyede Her-
aet verıfılne tabi tOtGn ~n:n 1 mana alt takriben (3,500,000) 
takdiri kıymebnde lıiihdam he 111_ lll (4,000,00) kilo tüUln mevcut 
köın oflu namında ki muta a bulunuyordu. Emil ve Kohenln 
ıın mevhum bir tahlı oldufunu karan netlceıi olarak (Hermanın) 
iddia edecek bir mevkide bu=: vefatı tarihile beyanname verilen 
yoruz. Anlatıhyorkl her itte zaman araımda bu tütünlerden 
vere yapup fınldak çeviren bul~ (2,500,000) 111 (3,00o,Ooo) kllo-
ıln kohen ve riifekaıı,gay~=k!- 111boyük bir lıUcal ile Türklyede~ 
makıatlarını lıtibaal lçln kaçınlmıt ve bu eınada gönderf-

b SaffeUn-darların aanattan - iz fle- len tGtGnlerln en kıymetli olanla-
den diyelim ılz tateraenlz1z.S:um1 nnclan seçllmeelne dikkat eclilmlttir. 
tinden TeJ• •••den de'f: kendi- Aynı zamanda bir avukat olan 
ıurette lıUfade ed;:h.' tGtün bezlrlln ( Kohen) diiıiinmüıtnr 
lertne menıup bir dıı, kı t ki, beyannameyi geç vermekten 

h l ak tak iri yme 
mOte auııı 0 

ar kdlm tmiıler Te tevellOt edecek bir ceza, bu seçme 
komiıyonuna ta kd~ 1 kıymet Ult6nlerln atırılmaıından haaıl 
arzularına göre ta r i I dlr olacak falde yanında ( 11fır ) 
raporlarını tanzim ettlK~ e;ilu: mertebealndedlr. lıte, bu ıuretle 

Diyecekılntzki. bir lm • aıınlan tlltilnlercle veraıet verif-
h a mevcut o a la 

nun mev um vey kat ılne tabı bulunuyordu. Bun rm 
ıından ne çıkar? Efer baki ti ı: aıırılmaılle hazine ayrıca yila 
bu tntnnlerfn takdiri .!i=tet ea- binlerce llrabk veraıet veraleln· 
lnblaar ldareıinden ) lıtenilıe ve den mahrum kalmııtır. be 
hibl bir ( Şef ekıper d b verilen bu haberin ne derece 
bu zat taba beJ'et araıın a u- dotru oldufanu anlamak için 
l dı bu ll:anaatımız kanuna yefane çare olmak üzre, aynen 
t:::: e~emekle beraber dotru TGtiin lnlalaar müdlrl1eUne hitap 

ola~:~:Ôfle kaydedelim ~ı, .tt~ edl'jğ'2i; senesi Ağııstııtnın
ıar ıdareılnden celbfulunlaf de- da Herınmı Spirer şirketine 

d bu vazı eyi a e 
efendi ı:;li et ve ıaWııyetten ait /stanhul, Sanısun ve iz-
:e~a:le .!ahrum bir kimıeddir •• 1 nıil tütfuı depolarmda 1ıwv-
a 1 blaar idareıi mti r .. • ı. ·ı 

Bl:1e1, bn t hakkında cumar- elit tiUunlerın 1'tıo uııktarı 
amumlı, uza "Q ır. t ı l" · k 

.,.l\ A yani dün malumat 'fle idi~ J' e fltt"( u•ı tlJ met tetl ... nu, ' Dün .'! 

vereceilnl beyan etmittlr. b ld~ komisyonun11n işe vaz tyet 
akıama kadar ~:!'!f!1!:!:...:t1r. ea;Oi tarih olan 26 Teni nuız 
Behçet bey va d telefon- n27 ·ı . ~~ 
Her nekadar, kenchnl ek ip • ., laı•ııııtıttt; Herman şir-

d ..x.reııme naı k . . m .. . 
la aradıkaa a, .- ell'IW aU Ue ı urkıyet/e ille· 

olamadı. ka ,&re l · h · ı~ı· · Huıuıı tabld tım•za da va ve ın ısaı· tre terhwoule 
d l eklıperlerl aruın k .. .. . 

lnhtaar ı areı d kimae y6ktur. 1nu ayyct lutunlenn nukta-
(Hallt) lkımin : muavinleri ara- 1·ı ka!! kilotlt'1' '! 

Mart cektfr. B~ .IS k İfl I -~ p AZAR Senel Kuliplerln busuaata anif eye . 
uyu er. -~· 30 Hicriye ehemmiyeti mabıuaa atfeyleme-

..... tin iktleat proırammclan ,_ ıeao 184:8 ~ lert tavılye olunur· 
Yalnız, e eıpe taf ) fıminde 
ıında (Halit Mua a İnhfıar ldareıl, bu auallmlze 
blrtıi vardır. veçhlle, cevap vermek mecburitlndedir. 

Bu utta Yumı::takau ea- Eler, bu ıuale ceap vermezıe 
ely6vm bir tOtünd dır hazinenin hukukunu çalmak vaz' 

Adana a · ) yılmıyan saman (Ame- yetinde bulunan (Hennan, çılara 
Kendlıi °s;:' bunun netlceıi hani vazt'yetlnde kalır. Biz, lnhi-

leltk etmlı) ) uıta olmuı ve bir ıar ldareılnl bu huıuıta peıınen 
olarak <5b!Jup ekıper muavin- tenzih eder ve ıuallmize müaarl-
çare:n~ayırılmıt bir kimsedir. aatle cevap verceğinl Omltederlz. 
~ahktkatımıza nazaren be- Maliye vekili B. M. M. 
al ln Kohen efendinin tütiin inde Herman itlerine alt izahat 
...:ıathanelerinde dahi uzun verirken, bu çok dikkatlere pyaa 
•tlddet çalıımııbr. Bu zatın ve- met' eleyede temaı edecettni tah· 
rwt vertltlnln tlıllaklcuku • - mln ederiz. 

, •• , bı, parça aıreniyoruz. Son Namaz vakıtları r•••••••••••••••••••••••••'\ ~ c1e11i1r falırilı:uodır. AW....... Alaturka TİYATRO VE SİNEMA 1 
~Gldunet memlekette bulunan ı. d. 1 • d. !••••••••••••••••••••••••••••• 

clemlrlerlnl eabn alaçak c1n.. 6,,, cnn., ıı,15 DARO'LBEDA Yi 
:'" •rtterek demir çubuklar Ô,le 12,19 Ô,le 
~ J•pacalanııl.. lktt•dl lkındı 15,51 lkt.adt !:!~ TEPEBAŞI TiYATROSUNDA 
;.:..._ Y•Pllcbtı um•D mem· Akpm 18,St Akıem 

12
,
00 

Bu akıam aaat 21,30 da 

-.. .............. Oh ne IJI, hllldl· Yataı 20,oa Yataı ı,s2 ŞAHİN 
1'aı.ıı '::l Clddıyetı. ııtrt111or. 1 '-ak 'ı~ '-" 9,88 Komedi 3 perde ._..;_. - yla.._, ..._, indr Şenal • r _ :.._:._ -

.. ~ LI ._..... Nakleden: A. Muhtar :-ı~":.::u.~· ... - 29 . 143 Natıt B • ..., arkadaflan ve 
ita~ fabrlkuı açmak için ıene ,,._.i'ii&llliliililiiiiiiiiiiiiaiiiiii&iiiiiii;i&iiiiiii-.ii11' Darolbeda~ aanatklrları tarafın-
•• letllata 1irlt110nat. 1 dan birer perdelik komedi. 

' . 
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YARIN 

===~~--=:;:~:=::::=:===-· ~ Yeikenci vapurları 
Büyük Tayyare • iyangosu 

8 inci ıcrlip - ."] ii11r·ii ke~i<le 

11 Nisan 1B30 

l{eşi<leler: \Tilf:ıyet, Şehrcınaneti, Defterdarlık, 
İş, Ziracıt ve Osnıanlt Bankaları n1üra1npları 

ve halk huzurundc\ yapılır 

Büyük ikramiye 
• 

ırk b"n 
==H:e:r:k:e:ı:ld:eı:d:e:ç~ık:a:n=n=u=m=a=ra:l:a:r::te:k:r:a:r :d:o:;l;a:ba:::k:o:n:ul:m:a:z:.=' 

ıra 

Bahkesir Vilayetı encü
menı daimisinden: 

Balikeıirde müceddet inşa edilecek ana mektebinin bedeli keıfi 
2517 8 lira 88 kuruıtur. Proje ve ıartnamesi dahilinde in ta edil
mek ve 16 - Nisan 980 tarihine müsadlf Çartanba günü saat 15 le 
ihale edilmek üzre kapalı zarf usulile bir ay müdetle münaka
saya vazedilmlıtir. Talip olanların depozito akçelerım vezneye 
teslim ettiklerine dair makbuz veyahut Banka mektubile encümeni 
•ilayete müracaatları ilan olunur 

* lf 

Bahkesir vilayeti encü-
meni daimisrnden: 

Balıkesfrde Pamukçu nahiyesi cıvarında idarei huııusiyeye ait 
fabrika ve müıtemillitı ve arazisi ile bakırlı deAirmeni bedeli 

KARADENİZ POSTASI 

Anadolu vapuru 

311\lart: Pazartesi 
günü akıamı saat 6 da(Sirkeci) 
rıhtımından hareketle doğru: 

(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, ve: Rizeye gidecektir. 

Tafsilat için : Sirkecide 
(Y elkencl ) hanında (Yelkenci 
vapurları) acenteliğine müra-
caat. Telefon: Is: (1510) 

'-
TAViL ZADE 

Biraderler vaporları 

SAADET vapuru 
Tavil zade biraderlerin Saade 

vaporu3ımart Pazarteıi akıamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Edremit 
Burhaniye, Ayvalık, Dikili, iz: 
mirden doğru Çanakkale Ge
libolu, lıtanbula muv;salat 
edecektir. 

Müracaat yeri: Yük ve yolcu 
için Tavil zade acenteıine 
müracaat. 

\. TelefonJ,ıt. 221°.-J 
Alemdar zade 
ve mahdumları 
Seri ve lül<s k~~ rcdeniz 

JlOfitası 

Mı ilet vapuru 
ihalesinin birinci taksili pefin ve mütebakial birer sene fasıla 31 m~l ı·t 

N • günnü akaıamı ile yedi sene ld cem'an sekiz taksitte verilmek ıartile ve 16 lsnn 

930 tarıhtne müsadif Çarıanba 8unn saat 15 te ıhale edilmek üzre Pazartt si ·:;t ;ı~~:ı~ci::-
btr ay müddetle kapalızarf usulile müzayedeye vazedilmif ofmakla ( Zonguldak, İnebolu, Samıon 
talip o1anlarm depozito akçelerini Bankaya tedfm ettiklerine ~air'' Ordu, Gfreıon, Trabızon, Ma~ 
makpuzları veyahut Banka mektuplarile encümeni vilayete mura- pavrf, Pazar, Ardeıehir, Vfçe 
caatları ilan olunur. H 

~ ~~ ve opaya Azimet ve ayni fl-

M rx~~lsta~nbu~lı~.~~~~~,j·~~~~~~ ~~ -~~ kelelerle Vakfıkebir, Görele 
Ankara caddesinde _Retit efendi hanında ~~ Ünyeye ufrayarak avdet ede~ 

® cektir. 

~ ~ Eüracaat mahalli: lstanbul ~-

~ . . . . .-f~ Meymenet han altındaki yazı-

~ Matbaacılıga aıt her nevi ışı ehven ve gayet güzel ~~· h . 1 1 1· b 1 1 rn4 
t . b' k'l l l ··a d ane. e e atan u 

ve emız. ır şe ı < e tea m e er ~-·· -~---••-' 
~~· Erbabızevk \'e merak bir kerre teşrif buyurdukları taktirde ~ E k ., mu 

l"lerinln nefasetinden memnun kalacakları ~üpheslzdir ~ ,.. S -. •• 
J ~. 111 • 

~~~tx~Ht.~~~~~=tit.~.~~:c? .. ~=~~~~r.~ E KREM GLASE E 
Emvalı me_ ru e mudurlug~nden: ! Yalnız Beyo#lunda MÜLATYE e 
Satıhk Matbaa Makınası =-~=-~~:::: .................. : 
Boyo~lunda Hüıeyinağa mahallesinde İstiklal caddesinde 80/54' 

numaralı hanenin bodrumunda bulunan Reaksiyon matbaa ma
kina11nrn aoo lira kıymeti mukaddere ile 3/4/930 tarihine mü
sadlf Per§embe günü ıat 10 da mahallen bilmüzayede atıla

cakbr. Taliplerin yevm ve saatı mezkurda mahalli Satıv Ko
mfıyonuna müracaat eylemeleri. 

~A L •A.AA4A. 

ve ŞERİKi ~-
• 

URI 
Bilcün1le Glınırük nnıanıelatı ve nakli)'at işleri 

kenıalı sürat ve enuıiyetfe ifa olunur. 
MALI ve İDARi iŞLER DAHİ TAKIP EDiLtR 

... 
~ 

.... 
Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 

~ Telefon : Beyoğlu 4 515 ~ 

~~Y~•Y•Y • Tt•~~·~•T•~~~•YY~ 
OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpıua Hastahanesi Operatörü 

CT 

Emlak ve Eytam 
Bankası 

Sermayesi 20,000,000 Tiirk lirası 

İhtiyat akçeleri: 

, 

7,54 ()()() Türk Liraıı 
' 

·İNŞAAT .,e EMLAK 

üzerine müsait teraitle 

Pn ra ikraz eder 

Bil'umum Banka muamelatı 

lstanbul Şubeıi Bahçekapı 

Telefon lıtanbul : 3972 

="-

Hacı Arif zade 
İsınail Hakkı 

Türk tütünü -
Türk siğarad -

Alman ASPİRİNİ 
ışır kendilerine mahsus otan evsafı hususiyclerilc 
dunyanın her tartfında ıanılmı~ ve itimat ita.zan · 
mı~ bu uç ismi bir arada ııkr ediyoruz. 

Hakikf ALMAN ASPİRİNİ 
Ba~. di~. kulak. rahaısızlıklarilc nevralJi, ate~ ve 
kadınların mu'tat sancılarında tesiri pek scrİ'dır. 

SıhMıtıni~in zarardan viltaycslni ve mııtlup olan 
ıcsirinı gormek i'st~rsenlz alırken hakiki alman 
J\SPfR{Nf olmasına ve bunun'alamctt 
farıkası olan salip ıcklindclı.i ~ 
ismint' dikkat cdi"niı. 

Devlet demir yolları velim .. 
anları Umumi İdaresinden: 

Bir adet sabit buhar kazanı kapalı zarfla münakasaya konmuıtut· 

Münakasa U nisan 930 pazartesi günü saat 15te Ankarada Devle 
Demiryolları İdareıinde yapılacaktır, 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat U,30 kadar komisyon kitipllfina •er'" 
meleri lbımdır. 

Talipler mü:ıakasa ıartnamelerini (10) lira mukabilinde Ankarad• 

Devlet Demlryolları, Maliye ve Muhasebe itlerinden, İstanbuld' ,. 
Haydnrpaıa..ıvezneainden tedarik edebilmeleri .. 

Devlet demir yollan ve li-
ma n ları uniumi idaresinden: 

500 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 14 Nfsan 930 PazarteAi günü saat ll,30 da Ankarad" 

Devlet Demir yolları idaresinde yapılaçaktır. 
Münakasaya iotirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat l 4 e kadar komisyon ki.tlpllff Pe 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerlni 2 lira mukabilinde Ankar• 
Umumi idare maliye ve muhasebe iıleri dairesinden İıtanbülda H•f' 
darpaıa veznesinden tedarik edebilirler. (2) --.-- _____ _:_.,..;' 

Devlet demir yolları ve 
limanları Umumiidaresinderı 

İdare namına Mersin limanına gelecek eıyanın tahmil •e 
tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuıtur . 

Münakasa 7 Nisan 930 pazartesi günü saat 15 te Ankarlld• 
Devlet Demlryolları İdaresinde ya.pılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ııııJ'" 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 kadar münak••• 
komisyonuna vermeleri llzımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerinin beı lira mukabıUııde 
Ankarada, Maliye ve muhasebe itleri reiılfginden lstanbııld• 

J )( 

· Haydarpaıa vezneıinden, Konyada, Konya veznesinden tedıari 
edebillrler. ~ 

;«·:··:··: .. :~~;;· ~~·:·<~A~~As;~~~ t 
~ı.· 
~ı· SEI~l\1AYESİ : 10,000,000 ingiliz lirası 
~ı· ~ı• lstanbul açenteliği - Telefon: İstanbul 1948 
•;+ Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 
~~ Senedat ve pollça mukabilinde muayyen ve vadeli veya 
~ı• hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. İstıldal caddesinde 1 us sefarethanesi karşısında 

Sur.iye han No: 8 
TELEFON; Bey: 1616 

:!: Türkiye cümhurlyetlnin baılıca ıehirlerine ve menı~Uk~ i; 
1 

..... ecnebiyeye ıenedat, çek, itibar mektupları ve te ra \ 
~f emirnameleri trsaliıtı. • ~·~ 9 « - _ı .. .. ............. . 

Tayyare biletleri ve 
umum ıazeteler bayii 

Çarıtkapı N. 68 

~.l,;;;;;;;;;o;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----iiiiiiiiiii;;;;;iiiiiiiiOO;P .... +:•+:• ·~··:•+: .. :•+:++:+•:••!••: .. : .. : .. : .. :+•:••:++:+(•••"•" .. •• • • 
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