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~am kaçıkclllgının menıne dogru yenı tedbirler ah mıstlr , 
Herman Spirer kumpanyası mil- 1Jfll//8a
yonıarı naııl yuttu ? Madmazcl . 
Yolanda Efsanesi nasıl olmuş ? 

,~leksa!1dr Dümanın nıuhayyel ronıanlarındaki es
ı arcngız ı11evzu) ·1r Hernıan Spirerin öz kıztnın ba
şından geçnıiştir! Hakiki bir sergüzeşt roınanı ... 

Gazetemizi (bir 
kuruı) dava ede
rek aklı sıra bi 
T- k r 

ur gazete6inl 

(
istihzaya Yeltenen 
Koh en) ve efen
disı (Emil Splre
rf n) kendi veli 
nimetleri (Büyük 

Herman)ın öz evla
dı olan ve elye•m 
(13) yaıında l: u
lunan zavallı (Yu-
landa) nın scrgü- Bah.:ettiğlmlz maccralılfın velinimeti Türk tütünleri 
zeıttne dün kısaca lıaret etmtı- (gazetemizi) dava ettiren de b 
~ u 

• lcardeı düımanı mendebur ve 
Bu macera hakkında elde et- miskin) adamdır. 

mıı oldufumuz tafsilata aıatıya Herrll 'l .. J .. 
neıredlyoruz. c o o unce 

Herman splrertn öz evlldı lıte tam bu sıralarda büyük 
olan ( Yulandanın) hazin mace- Herman spfrerin gfinün birinde 
raıı cidden (Aleksandr Dümamn) ansızın öldüğü görülmüıtür. Büyük 
Roman mevzularına taı çıkarta- Herman vefat ettiği zaman, kar-
cak derecede esrar ile dolu bu- deıt Emil ile dargın bulunuyor, 
lunmaktad 8 h ( Emil denilen ) haris adam da 
ıtmdil"k ~t· u azfn hikayeyi kardeılnin ölümünü bekliyordu. 

1 r tarafa bırakıuak (Emil) kardeılntn a1tetzn1 81-
:e.ceranın yalnız ıon aafbaıına diilünG itilince, Koca fınldak-

ftıaı etmek istiyoruz. çının gözleri parlamıı, kendiıln-
·y u]anda n1acerası den baıka, kimselerin haberdar 

H S olmadığı sırrı, can ve dalavere erman plres bundan iki ld ) 
•ene evvel Tiryeıtede vefat et- yo aıı Bazlrgan baıı (Kohen 

çelebiye açmııtır. 
bllı ve, vefatından evvel de öz Bunları, ıırf bu iki hilekar 
evlldı nlan (. Yulandanın) taıe, adamın mahiyetlerinin iyice anla-
talım ve terbiyesi için lstanbulun ıılmal'I için, tafıllatiJe yaziyoruz. 
hıuteber bankaları marifetıle her ( Kohen ) denilen desiseci 
ay muntazaman ( 400-500) Ura adam,btr vakitler hukuk mekte-
Jollamııtır. binde okumuı, lcanu1ı ve irfan 

lıte büynk Herman Splrerin tahsiledecek yerde k d 
d ı ' anunun a-

lier kardetlerl tarafından lıtik" avere taraflarına dikkat etmfı 
raz ~dllmlt, bllha11a (Kohen Ba- ~ir tıfeylıldl. Devamı 2 ncl sahifede 
1 A- ) f d (Em •• .. ••••••••••••••••••••••••••••• z rıcuıın e en lıl il Splrer B . . .................... . 
bunların batında bulunmuıtur. ı r h Üner 
Kohen efendi gibi hilekar ve 
menfaatına her ıeyi feda eden daha mı? 
bir adamın efendi ( Emil Her- - ->r>r<- < 

man Spirer) büyük biraderinin 'Yeni rü~unıat ;~ıotörleri-
ıırrına vakıf bulunduju için za- nın nıasraf 1 

man ve fırsat gözliyordu. Rüsumat idaresinin Al 1 1 manya 
Bir vasiyetnan1e vf e ngi tereden geurttıği muha-

aza motörlerinin tecrübel 1 Halbuki, bGyQk (Hefman Spi- l M er Ya-
rer) kız, Yulandayı rok seviyor, :ı mıiıtır. kotörle1' saatte 17 kilo 

" enz n ya ıyorlar. yeni ınotör-
onun iıtikbalinl tenıin etmeği lerden alll ''ane geln:iıti. Altı 
kendlıl için bir gayet emel bı"li- t- - b k 

d mo orun u adar ag" ır ve yor u. mas-
İıte bu kızının fltikbaltnı dü- raflı iıletme masrafı, muhafaza 

tünen ıefkatll baba, vefatından müdiriyeltnl dütündürüyor fakat 
motörleri bizzat llmumi mu"du"r evvel, ecnebi memleketlerden Jh R f B 

ıan u at ey slpariı ettiği için 
birinde bizzat kendi (Noterine ) alikadar müdürler bH husustaki 
aitmlt ve (1 O) milyon İngiliz lira- fikirlerini izhar etmektetı kı-
ıına yakın olan servetinin mu- nlyorlar. çe 

azzam bir kısmını resmen kızı . Bu hususta rüsumat mehafi-
( Yulandanın ) namına terketmf f imde bazı dedikodula d b 

1 - r a aı a-
Enıi] haber alınca... mııtır. Motorlerin sipariılnde 

umumi müdirin az meıgul oldu
ğu, bir iki ay Pariste • 1 

h Tabu büyük biraderinin bu 
d arekett ( Emil Spirerin ) nazarı 

ikkaUnden kaçmamıı bu adam 
0 

aünden itibaren büy~k birade
rine karıı dehıetlt bir infial duy-

knıuı, bu yüzden olan infialini 
ardetll d 1 k · e arı nıa derecelerine 

çıkarın kt a an utanmanıııtır. (İtte 

d"ğf i .. l' l vaı< t geçir-
ı n ıoy ıyor ar. 

Bu dedikodul~r mali k. ye ve a-
leti erkanının da nllzarı dikkati
ni celbetmittir. 

Bununla beraber asla ihtimal 
vermediğimiz bu haberlerin te
eyyut etmemesi temenni olunur. 

• 
ibret, hayret!. 

Evelkl -;n-.;--;.zetemlzde 
bir Ankara habel'l vardı: 
Bu haber Seyrlıef ain müdürü 
Sadullah beyin tekrar mer-
keze daTet edildiflnl bildiri
yordu. 

Filhakika, Sadullah beyin 
dün akıam Ankaraya hare
ket ettifi tahkikedildl. Lakin 
bu haberle baraber Sadullah 
beyin hayretler edilecek bir 
kücüklilğe düotüğü de haber 
ahndı. 

Sadullah bey, ıimdlye 
kadar her Ankaraya gfdit ve 
geliıfnde hususi bir paıo ile 
gitmekte ve ğelmekte olduğu 
halde, avdetinde Seyrilafain 
idaresinin tanıtakır kaıaların
dan btrtncl meykf 'bilet ücretini 
aynen aldıfı teeyyüt etmek
tedir. 

tenezzül ve irtikabın mil
yonu ile iç bet kunaıu ara
aında fark olup olmadığını 
memlekette cümhuriyet ka
nunlarını vazeden büyük 
millet meclisinin takdirine ter
ketmeyi daha muvafık ve man
tıki buluyoruz. 

Fakat , bu zatın ida-
resi bllfın& geçirilmlı ol
duiu ıeyriaef ain idaresinin 
llUl~el~ı ~· !arı lca~• 
ları, t;"u~ae lcaa&r tetkik edfl
memlı midir ? 

Bı r idare borca girebilir, o 
idarede yolsuzluklar görülür. 
Bunlar her zaman görülen ve 
kulaklar doluıu duyulan ıeyler
den olablllrdi. 

Fakat, milletin milyonluk bl 
müessesesinin batına geçirilen 
bir zatın,elinde bedeva ( paso) 
varken tekrar bilet parası ver
mif gibi zaten içinde fareler 
gezen bir kaıadan para çek
mek küçüklüğüne düıeceğine 
ihtimal verilemezdi. 

Seyri sef ain idaresinin bu 
kadar yolsuzluğundan bahsedil-
di. Bir çok ıeyler yazıldı. Neti
ce itibarile bu kadar ınühimse-
memezliğe hayretler edilirse ye
ridir. Bu memleket de mllletin 
iıtikbalile ıtddetle alakadar 
olan bir meseleden bahsedili
yordu. At cambazhanelerinin 
yolsuzluklarından değil her 
halde .• 

Devl.?t reisleri Yazılanları 
okumuyorlar mı? Yoksa biz mi 
yanlıı yazıyorduk ? Meselenin 
ıimdiye kadar tetkiki icabet
mez rhiydl ? Neden Yapılmıyor, 
neden tezebziibü ayuka çıkan 
bir idare resmen tefttı edllml-ı 
yordu? Millet ve devlet itlerinin 
bu derece ihmal edildfji bJr za· 
man görülmüt delildir ! ? 

ARiF ORUÇ . -
1\1 üt ssif iı ti hal 

Kavalalı İbrahim Paıa haremi 
ve lııtanbul Mebusu Hüıeyin Be
yin valideleri Naziye hanım efe
ndi düçar oldukları haıtalıktan 
kurtulamıyarak dün ıabah vefat 
etmittit. Cenazesi bugün saat on 
bir buçukta Saraçhane baıındakl 
hanelerinden kaldırılarak Edirne 
kapısında aile kabrlıtanına de
fin edlle&ektlr. 

Kederdide atleılne kemali te
e11ürle arzı taziyet eyleriz. 

- ---- ~-
Her tarafla istiklal için kuvvetli 
ve şiddetli hamleler var l ... 
İçinde yaşadığınıız son seneler bundan dolayi 
çok tarihli ve büyük birer kiyn1eti haizdir . 

Kalküteden mektup: 

Vatan sancağı Hint semasın
da yükseldi. Hlnlte hayat olduk
ça evladı vatan onu mu haf aza 

edecek. 

Hint valisinin tehditleri 
Hındistan Millet kongrasi ta

rafından her ıene istiklal bayra
mı olmasına karar verilen 26 ka
nunusani tarihinde icra olunan ilk 
ıenllkler bütün Hindiatanda pek 
mutantan bir suretle cereyan et-

mtıtlr. 
Beyaz - kırmızı - yetil vatan 

aancafı her ıehir, kasaba ve köy
dd yQkıelmit ve bütün halk bu 
tarihi günn f evkalide bir s6rur 

ve neı' e ile teı'it etmtıtlr • 
Kalkütede, vatani hareketin 

merkezi olan bu ıehtrde kAnunu
ıanlnln yirmi altıncı pnü misli 
görillmemlt bir gün olmuıtur. 

Bundan iki gün evvel hükti· 
met Benaala murahhası genç l 
" Şobas bus ,, u ve on iki arka
daılarını hapsetmit ve bununla 
vatanperverleri korkudacağıQI te
vehhüm etmiıtı, bu zanni boıa 
çıkmııtır. 

O gün Helkütanın gösterdiği 
hamaset derecesini kalem tavsif
ten acizdir. 

O gün, Hükumetin vukuunu 
zannetmediği azim' bir • hadile 
olmuıtur. Şöylekt : 

Belediye azasından vatanper
verler bütün Belediye binaları 
üzerinde vatan sancaiının keıtde
slne karnr verdiler. Htndistanda 
Belediyelerin en büyüAü, en mü
himmi vıe ıenede otuz milyon 
rupye lrndı olan Kalküte Beledi· 
yeılne evvelce İngilizler mülltevli 
idiler, velakln son senelerde ekıe
riyetlerlle yerlller onlara ga lebeye 
muvaffak olabilmiılerdir. 

İtle Kalkü\e Belediyesi bu bü
yük tarihi hadiseyi pek büyük bir 
ihtifal ile teılt etmlıtlr. Lort ma
yor yanı Belediye Reisi bulunan 
Mlıtır Sinfıpta ileri yürüyerek 
eli le vatan ıancağını çekmtı ve 
demlttir: 

Biz, büyük vatan cemiyetinin 
emrine fmttıalEn bu mukaddes 
ıancagı keıide ediyoruz. Şimdi 

Bazı adamlar ellerindeki esham 
ve tahvilatı Parise gönderıyorlar! 
Borsa kon1serliği tedbirler a!n11ştır.Posta ve telgn~f 

idaresi bundan sonra bu ışlere n1ani olacaktır ! 
lıtanbulda bulunan bazı kim- Esat beyin rfyaıetinde bir içtima 

ıelerfn ellerinde bulunan Esham aktetmlıtir. Dünki içtima ıon 
ve tahvilAtı Türkiye haricindeki olacaktı, fakat Ruı Sovyet ve 
memleketlere gönderdikleri anla- Rus ticareti harciye bankaların-

da konsoralyoma dahil olmak için 
ıııılmıttır. k 1 

Bilhassa, ıon günler~e Ş~rk vu u bulan talep eri Qzerlne mü-
Demlr Yolları, Düyunu Muvahl.ide za.kerenin ikmali Pazartesiye ka-

t hvilatı gibi kıymt:lll esham lmııtır . Bu suretle on iki banka-
Mısır a d 1 k d - 1-I l k l ve tahvilat Parlıe gön eri m c - an mı t""' "ep o aca o an kon-
tedfr. k sorıi}om ı- jeıi pazartesi günü 

Halbuki, yeni Borsa anunu akıamı i m..ılluh Eıat bey tara-· 
bu gibi kıymetli evrakın. hariç fından Ankarnya götürülecektir. 
memleketl~re gönderilmeımi tid- - - ---
detle men etmııur. FRANSIZ KARİK.AT"Q"R-ü7' 

Yapılan tahkikata göre, İst~n
bulda bulunan bazı açıkgoz 
muhtekirlerin bu suretle eıham 
kaçakçılığı yaptıkları anlatılıyor. 

B komlıerllfl bu kaçakçı-
lı ın :~~ne geçmek üzre tiddetli 
t!dblrler almııtır. Bundan ıonra, 
Poıta "fe telgraf idareleri harice 

h 'fe tahvilAt gönderflme-es am 
meılne dikkat edecektir. 

Poıta idaresince ayrıca ted-
birler de alınmııtır. Diğer taraf .. 
tan Rüs~mat ıdaresl ve de-

h tası da ayrıcn kaçak-niz za ı , 

1 i mani olacak teobirler ala-
~~~t:r. Hudutlardakt memurların 
bu ıılere dair ıtddetli takyidatta 
bulunmaları zımmnında lazımgelen 

emirler verilmlf tir. 
>f 

Konıorıyom teıkill hakkında 
dün de it bankamda Nurullah 

Madam - Hayır mösyö hayır 
ben fevkalade güzel defilfm; Fa
kat tovaletlm beni açtı ! .. 

Mösyö - ? J ... 

• 
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bu sancak yuks idi ve biz artık 
onun, ciunyanın sununa kadar 
indirilmesine ı:azi olmayiz ve 
hayatımız oldukca bu Gancagın 
şerefini n udaf.. edecegiz. Millet 
hürriyetin istir ada kar;1r ver
miştir ve fi l d" rarı, müm
kün degil · geri kalsın. Hint Be
lediyelerinin en büyügı.: üzerinde 
dalgalanmakta olan bu sancak 
Millet azminin cari ve kavı oldu
guna bir kat'i delildir. 

Yaşasın istiklal ! Mahvolsun 
istimar ! Mahvolsun esaret ! 

Büyül vatan Kongrasınıp her 
yerd~ okunmak üzre karar verdigi 
matbu ilan bütün ıehirlerde ve 
köylerde kırr.et oluI!muştur. Bu
nun bazı fıkraları bervechi alidir: 

" Hint kavmi için de, sair 
akvam gibi hurriyeti ile mü
temetti olmak , mesaisinden 
istifade etmek, salahiyeti de
recesinde neşvünema ve tekad
düme muvaffak olması için 

bütün ihti} acatı hayatiyesine nail 
olmak hakkı vardır itikadındayız. 
lngiltere hükümeti yalnız Hint 
kavminin hürriyetini ve hukuk 
duveliyesini selbetmeyor belki 
her suretle Hint milletinin me
saisinden yaşa yor, bunun için 
biz itikat ederizki Hint Beritan
ya ile olan münasebetini kesip 
ondan tamamile ayri hür ve 
müstakıl olmak icabeder. 

İn o il tere bizi iktısaden 
<.!t 

hara b( c.li) or 
!.\1illetimızdcn hükiımetir. al

dığı haraç milletin iradından 
fazla bulunuyor. Bizim yevmi 
mutavassıt iradımız yedi milimi 

geçmez ( Bizim paramızla yedi 
kuruş) fakat hükümet buna 
bakmıyor, üzerimize yüklettiği 
cesim verg;Jerle evlerimizi ha
rabetti. Vergilerin yüzde yirmisi 
fakir çiftçiden alınıyor. Hatta 
en evvelki ihtiyacımız olan tuz 

bile vergiden kurtulmuyor, biz 
bütün vergilerin °/0 3nÜ tuz vergisi 

olarak veriyoruz. 
Vergilerin ağırlığından Milletimi
zin beli bükülmüşlür, fakat İngi
lizler buna aldırış bile etmiyor. 

iplik eğirmek ve bez doku
mak gibi köylü san'atle:-inl tngi
liz hükümeti kökünden mahvetti, 
köylü, senenin en az dört ayini 
işsiz, kazançsiz geçil'meğe mah

kum olmuştur. Memleketlerinde 
köylü san'atleri ölen diğer dev
letler köylülere başka işler bul· 
muşlardır, la dn İngiliz hükumeti 
bu sanayii katlettikten sonra 
memleketimizd çiftçilere her 
hangi bir iş bulmamiş, onları, fa
kır, açlık ve v um ~rdabında bi
rakmıştır. 

Sonra gümrük nizc..mlari ve 
evrakı maliye köylülere ve bütün 
halka büyük müşkülat ve masaib 
çıkarmıştır. Memleketımize ge
len şeylerin ekserisi lngiliz :nn

mulatıdır. Güm::ük nizamlarına 
ıöyle bir nazar eden herkes bu 
mamulatın ne gibi gayri meşru 
usullerle mazharı müsaade oldu
ğunu görür.Bundan daha kötüsü, 
gümrüklerdeki hasılattan bir mi
limi memleketin ve milletin ra
ha.u için sarfedilmeyip kaffesi 
lngiliz memurların maaşlarına 
sarfohınut". 

Yalnız bu değil, Hint her se-
ne mübadelei nakdiye namile soyu

lup malinden bir çok milyonları 
alınır. 

Siyasi e~arct altındaviz. 
Hindistan hiç hır --a '"' 1· a. man n-

giliz idaresinde olduğu dere
cede siyasi sukuta uğrama
mıştı. Britanya hükumeti mem
lekette hakiki siyasi bir islah 
yapmamıştır, millete idarei 

Ba "kon e a 1 

İna_nına ~;~>lc.\z~-nı gelir~e I 
eyı nctıcc ver·ccekıniş ! 

Londra 7 {A.A) 
Mütehassıslar komitesinin dün

kü içtimamda Tahtelbahirierin 
hacını meselesinin m;izakeresine 
devam edilmiştir. 

Amerikan ve 1ngiliz delegeleri 
1800 tonluk hacını esas olarak 
kabule mütemayil olduklarını bil- 1 
dirmişler, İtalyan delegesi de buna 
muvafakate amade olduğunu söy
lemi§lerdir. Japon delegesi buna 
itiraz ederek laakal iki bin ton 
olmasını teklif etmiş, İngiliz ve 
Amerikan murahhasları razı ol
muşlardır, Fransız delegti!si, Fran
sız donanmasında elyevm mevcut 
2000 ila 3000 to~luk Tahtelbahir
lere dokunlmamak şartile Fransa 
nın 2000 tonluk esası kabule razı 
olduğunu bildirmiştir. 

Londra, 7 (A.A) 
Bahri konferans işlerine faa

liyetle ~yeniden başlamıştır. Bi
rinci komisyon intikal devresine 
ait tahdidat hakkındaki Fransız 

tekliflerini kabul etmiştir. Komis
yon hafif kravüzörlerle muhrJp
lerin tonajına tahdidatm silah 
çapları veyahut hem çap hem 
tonilato miktarları üzerinden ya
pılması hakkındaki tetkikatına 
devam edecektir. 

Londra, 7 (A.A) 
Birinci komisyon muhtelif 

fenni hizmetlerda kullanılan hu-
·susi gemiler hakkında mütehas· 
sıslar tarafınden verilen raporu 

derin surette tetkik etmiştir- F
ransa bu gemilerin hususi tahdi

data tabi tutulmaması ve umumi 
tonaj yekununa jthali fikrinde
dir. 

Londra, 7 (A.A) 
Konferansın iyi bir neticeye 

varacağı khakkındn murahaslar 
arasında kuvvetli ümitler vardır. 
Büyük Britanya mahafili hattı 

harp gemilerinin inşaatına 1936 
senesine kadar bir tevekkeuf ha
sıl olacağını zannettiklerini bildi
riyorlar. 

13u ne çabuk va hu , 

YARIN 

. ~Jlec~isin ~e 
- ~>·-~<--

Ekseriyet 0Jan1di 
Ankara 8 (A.A) 

Büyük Millet Meclisi bu ~ün 
Reis vekili Hasan beyin riyasetin
de toplanmıştır· Yapılan yoklama 
neticesinde ekseriyet olmadığı 
anlaşılmış ve Pazartesi günu içtima 
elmek üzere celseye nihayet 
verilmiştir. 

~Zi nhd'en 
İhracatın11z ne kac.h.r 

İzmir, & (A. A,) 
Ticaret odası İzmir li.ma"'lmın 

1929 senesi ihracatına ait bir 
istatistik tanzim etmiştir. Buna 
nazaran geçen sene linırnımız

dan ecnebi memleketlere 80 mil
yon 85 O bin liralık mahsul ihraç 
olunmuştur. Bu miktar evvelki 
sene ihracatından beş buçuk , 
milyon lira fazla dır. 

İznıir Jik ınaç]arı 
lzmir, 8 ( A.A) 

Bu hafta Yapılan lik maçların
da Altay sıfıra karşı iki Eayi ile 
Anadolu takımını max.ı t . ıs up e mış-
tir. Bayraklı ve yıldız takımları 
maçında Yıldız ta'kımın h ın sa aya 
gelmemesi dolayısile B ki .. ayra ı 

takımı hukn1en galip addolun
maktadır. 

Bu defaki programa 
olan Altınordu Karşıyaka 
tehir edilmi§tir. 

~ . 
ra a'da 

.,. .<- • 

dahil 
maçı 

l{adınlara intihap hakkı 
Paris, 8 (A.A) 

Nazırlar meclisi müntehiple
rin miktarına müteallik listenin 
tasdikı hakkındaki projesini tet
kik etmiştir. Kadınlara intihap 
hakkının bahşedilmesi muhtemel 

görülmektedir. 

9 Mart 
- -->' (• 

?\1iJJi nıattnı günü ihin 
e<. ildi 

Paris, 8 (A. A.) 
_, 1 

Londra 8 (A,A) 1 Fransnnın cenubu gnrbisinde 
vukua gelen fcyezanlar doJayısi
le 9 Mart günü ınilli matem günü 

' ilan edilmiştir. 

Lord Rothormere yeni te§ekkül 
eden müttahit imperatorluk fır

kasından çekilmiştir. 

~=-:=-~-----------------------~·----------------~--~~--------
§Ü ununda en uf ak bir hakkı bile 
tanımamıştır. Kadren, cahen en 
büyüğümüz, en ziyade zengin ve 
sahibi servetimiz bile ecnebi bo
yuduruğu altındn ba§ eğmeğe 

mecbur kalmıştır. Memleket ev
latlarından bir çokları, menfiler 
gibi hariç memleketlerde yaşa
mağa icbar edildiler, onların va

tanlarına dönmelerine müsaade 
edimi yor. 

Britanya hükumeti idarel 

memleket istidadımızı mahvetti ' 
çünki bizi daima amirlik sanda-
liyelerinden uzaklandırdı ve İn
giliz memurlar idaresi altında 
kfıtip sandRliyerin razi olma~a 

muztar kılc!ı. . . 
Etlehivt n <le geri ()'ittik .., h 

Şimdiki talim ve terbiye usu
lü hayatı edebiyemizin esasmı 

ifsadetti, onunla bizi bağladıkları 
zencirleri kendi kendimize boy-

nuınuza dolar bir vaziyete getirdi. 

l<uhan da geriledik 
Bizden cebren silahlarımızın 

nez'i bizde korkaklık hasıl etti ve 
boynumuz üzerinde ecnebi aske
rinin vücudü biziın erkekliğimize 
sui zannımızi ınucip oldu, bizi 
memleketimizden ecnebi istilası~ı 
def'e kadir de~iliz zannına, daha 
ziyade olarak evlerimizi, malim!
zi hırsızlardan koruyamıyacağı
mızı itikada kadar düşürdü. 

Mühim f ıkralarmı yukarda 
yazdığım beyanname Hindiı.tan 
lisanlarının umumuna mütercem 
olarak istiklal günü üç yüz milyo
nu mütecaviz Hint milletinin ınu
vacehesinde okundu ve istiklal 
gününden bir gün evvel , 24 ka
nunusanide yeni Delhi Cemiyet 
T eşrHyesinde Hint valii umumisi
nin irad eylediği nutuka güzel 
bir cevap teşkil etti 

Beynehııi!el 
->~<- -

SennaYe rekoru 
Nevyork, 7 (A.A) 

Nevyork Times gazetesi yazı
yor: 

Nasyonal bnnk ile Ekitabl 
Trust Companyanın tevhidi hu
susunda iki müessese müzakere 
halindedir. 

iki müessese cihan sermayesi 
rekorunu teşkil edecek olan cem'
an yekun iki milyar 700 milyo 
dolar koymaktadır 

A anullah H. 
- •) ( <· . 

, 1 • t <l unanıs an an geçti 
Atına, 7 (A.A) 

Sabık Afgan kralı Amanullah 
han İstella d'ltalya vapurile burı
ya gelmiş hemen Romaya müte
veccihen hareket etmiştir. 

l'ayfunlar yüzünden 
Nevyork, 'i (A.A) 

Cenup vilayetlerinde tiddetli 
tayfunlar büyük hasar yapmıştır. 

Dört vefat ve birçok yaralı var
dır. 

Roınanya kraliçe~i 
Bükreı 7 (A.A) 

. Resmi bir tebliğde prenses 
lleana nın kıraliçe ve niyabet~ 
meclisile mutabık olarak kont 
Hochbergden ayrı)dığı bildiril
mektedir. 

BaH<an arda 
·• c-

Gc ne konıitecilik 
Belgrat, 7 (A.A.) 

Müsellah iki fahıs Bulgar hu
duduna 12 kilometre mesafede 
kain Krlva Palankada bir kahve
yi bombardıman etmişl~r ve ken-
dilerini takip eden bı'r h f 

1 
mu a ızı 

yara amışlardır. 

An1e1e isleri • 
Atina 8 (A.A) 

M. Abert Thomns Pire lima
nındaki işçi teşkilatını ziyaret 
etmiş ve amele mürahhasları ile 
görüşmü§tÜr. 

f>o]ise tecavuz edivor 
Avingnon, 7 (A.A) 

Dün akşam komünistlerin ya
pmış oldukları bir nümayiş esna· 
sında polise ka~ı tecavuzda bu
lunmuş olan 4 kişi tevkif olun
muştur. 

Konıonistlt rin ha relu.tleri 1 

Londra 7 {A.A) 
Deyi Meyi ys.zıyor: Kargaşa

lıklar çıkarmağa matuf komonist 
teşebbüsatı dün her l!ırafta aka
mete uğramıştır. Birkaç yerde 
ehemmiyetsiz müsademeler ol
mntur. 

Almanya'da 
H. Schadıt dcvktin basına • 

bir nıes'elc oldu 
Berlin, 8 (A.A.) 

H. Schtlcht, Rayhişbank mü
dürlüğünden istifa etmiştir. 

Paşiznı cakası 
Roma, 8 (A.A) 

M. Mussolini Fransada vuku
bulaiı feyezanlar yüzünden zara-
~a oğrıyan İtalyanlara dağıtılmak 
U7.ere 25 bin liı·et göndermiştir. 

Herman Spirer 
Birinci sahife~ 

Efendisi { Emil spirerin ) keO" 
disine açıldıgını görünce, hır• 11 

tama, damarları kaynaşmıf, der 
hal bütün desise kabiliyetini toP" 
lamış, iki hariş ad~m bat bat' 
bir plan tatbikini kararlaştırpllf 
dır. 

ı~Jfının tatbiki 
(Emil Herman) biraderi oıi' 

teveffa Emilin milyonlarına koır 
maktan başka birşey düıilooıi· 
yordu. 

Fakat, ortada (on bir) :Yatıı:ı· 
da bir kız vardı ki, müte1effl 

Herman servetini resmen oı:ıa ~ 
ğışlamııtı. Bütün bunlar bir tol'. 
ele idi. 

Halbuki Bezirgan (Koherı) dl 
bir plan düşüniyordu : Bu pli' 
şu idi: (yulanda) henüz çocuk ıdl· 
Yulandanın genç ve güzel bit 
valdesf vardı. Bu kadında ba~ 
birile evlenmişti. Binaenalet• 
büyük (Hermanın) ölümürıdl' 
sonra tabiatile ihtiyacı vardı. 

İşte, ( Kohen) o biçare ka~ 
sıkıştırmak ve onun elinden 1ıJt 
{ senet ) almak istiyordu. 

Fakat nasıl ? ( Kohen ) b,,ır 
gan atlı desiseci adam tabii b~ 
da l<0layını bulmuştur. ( Yull"' 

anın ) valdesine gidecekler, ""' 
nın istikbalini ileriye süre~ 
biçare kadın'ı tehdidecekler. f:li' 
den bir vesika alarak müte~Jf' 
Hcrmanm bıraktığı mtlyoısl-' 
üzerine oturacaktır. 

(Emille) (Kohen) bJr gün ,af' 
allı ( Yulanda ) nın vatdesiıs' - ~ muracaat etmifler. Eğer müte 
ffa ( Hermanla) münasebel,_I 
inkar eder ve kendisindeki rrıl 
tupları iade ederse (GOOO) Jf~ 
vereceklerini söylemiılerdir. ~-J 
dm razı olmamuş,nihayet(20,oOO 
liraya anlaşmışlardır. l 

~ad~n~n <.bu gün mütee)b\ 
oldugu ıçın ısminl yazmıyotııı 
muvafakatı 0

üzerine , (Emil) el~ 
hal bir (çek) doldurmuş, (Kofıe" 
hilekarı da, madamın, eıırıd1 
hiç bir kıymeti olmıyan bir .~ 
almıştır. 

(20,000) Lira elyevm' 111ar"f 
haekalardan birinde b&Jflll 
maktadır. 

İşte, Koh en ve Emil f'{erıo" 
kendi menfaatleri için De~ıl . , .. , 
aıt olması lazımgelen milyoll'"' 
d v • d , 
egerın e veraset vergisinin 

üzerine otur~uşlardır. 
Halbuki, (yulanda) Tür" te' 

baasıdır. Hermanın (Noter) ~( 
zurunda tesbit ettirdiği milyoıı11~ 
ona aittir. Bu takdirde de tf4lfc6 
met tahkikat yaparak sahtıl1'~ 
tarı meydana çıkarmak ve rrı 1 
hazn~ye isabet edecek ver"" 

tl' 
vergisini almalıdır. Bu sur'~, 
zavallı bir kızda müthi2 bir ti ı 

y tı'' 
tekarlıktan kurtarılmıt olac•" 

VI. Gandi 
. _.., (.. ' 

IşJerin terkediJn1esit11 

ilan etti ) 
>· Ahmetabat, 8 (ft• , 

ı:.b' 
Vekillerinden birisini 7 \J 

rmati' da hapsedilmiı 0Id"l"11~,. 
botvr 

haber alan M. Gandi yar•,, e 
l . tte " iş erm muslihane bir sııre . ı 

F k 1 e••" a at tamamen terkedi rl1 

ilan etmiştir. ) 
(A /'.· 

Ahmetabat• B • .. e 
' "zeri•· 

M. Ptel in tevkifi 11 
11di 

mesainin tatili hakkında M.GJ ti 
d 91e 

tarafından vaki olan ,. ~e 
mukabeleten bütün dükkafl 111 

1 
. nıte• 

mağaza ar, birkaçı m tır• 
olmak üzere bugün açılınarf1lf 



,, 

9 Mart 

Laleli cinayetinin muhakemesine 
dün Ağırcezada başlandı ------

Cinayetin faili Hasan Basri B. <lir. Cani karısını ve 
karısının amcazadesini öldürnıekle n1aznun olarak 

tahtı muhakemeye alınmıştır. 
Laleli cinayetinin mukake

meıine Ağırceza mahkemf:ıinde 

dün baılanılmııtar. Laleli cinaye
tinin faili Hasan Baari beydir. 
Canı, karısı Nevzat hanımla, ka· 
r111nın,amcazadeıi bokıör Adnan 
heyi öldürmekle maznundur. Ön
ce zabıta tabibi raporu ve müıtan
tik kararnameıi okundu .IMüddel 
vekili umumiıi Sadettin Ferit bey 
hey'eu haktmeye bir iatida 't'er
miıU. Sadettin Ferit bey bu iıti
daıında, maznunun, fiili katli 
taammüden yaptığını hulasaten 
beyan ediyordu. 

Maznunun, yaptığı cinayeti 
evv.,lce ıöylediğini hatta kapıyı 
ıof6re açtırıp içeri &irince, kar-
1111na çıkanlara sataımıyarak, 
dofruca zevcesi Nevzat hanımın 
odasına çıktığını ve cinayeti irti
kap ettiğini zikretmek ıuretile 
kaUJde kasıt oldu~unu teıbit et· 
mek istiyordu. Sadettin Ferit 
beyin bu kHa tatidaıını mnteakip 
maznun vekillerinden lkiıl yeni 
nikahlanmıt bir zevcin, mahke
mede ıorulacak ıualle'e 11kılma
dan cevap verebilmesi için, bazı 
hlcalet av er husuıatı açıkça lf ade 
edebilmesine imkan verilmek üz
ere muhakemenin hafiyyen icra
aını talep ettiler. 

Davanın bir katil davası ol
ması dolayısile, maznunun dütün-

düklerinl ıerbeatçe söyliyebileceğine 
binaen muhakemenin hafi olarak 
icrasına hey' eti hakimece lüzum 
aörülmedi ve maznunun isticva
bına geçildi. 

Maznun, ifadesinde, maktule 
Nevı.at hanımın amcazadesi Ad-

nan beyin mütemadiyen eve 
gelmeılne ıinirlendlğinl, daimi 
münaıebetlerinden ve bilhaaaa 
bu aralık bir birini takip eden 
tenezzüh ve ıaire gibi hadiseler
den ıüpheye düıtüğünü ve bu 

_ d Adnan beyle araları yuz en 
açıldıfını söyledi. Gene Hasan 
Basri beyin tfadeılne göre, zev
cesine Adnanın eve gelmemesini 
her ne kadar söyleraede muımlr 
olmaz. Haıan Basri bey ıık 11k 
nıarmara adasına gidip gelmekte 
imlt. Son def aki seyyaha tinden 
avdetinde eve varmıı. 

Kendisini &örünce belki kapı
yı açmazlar diye ıoförü göndere
rek vürudunu haber verdirmtı. 
Kendisi içerı ırirince yukarı 
çıkmııj ve Adnan beyin' Nevzat 
hanımın odasından çıktığını gör
müı. Adnan bey elini cebine at
mıı ve aynı zamanda küfür ede
rek Hasan Basri beyin üzeri-

ne hücum etmtı. Hasan Basri 
beyle aralarında cereyan eden 
uf ak bir boğuımayı müteakıp 
Adnan beyin elindeki tabanca 
patlamıı ve Adnan bey, bu su
retle vurulmuı. Maznun, Adnan 
beyin elini cebine attığını gör
düiünü, fakat silahı te!hir etti
linl görmediğini de ilave etti. 

Maznunun if adeslnden sonra 
müddeiiumuni ; vak'a bu tekild~ 
cereyan etseydi, netice akıl ola
cak, zaten boksör olan Kem11l 
bey, eline bir de tabanca alıa, 
Hasan Basri beyi helak ederdi, 
demlttir. Muhakeme, tabanca 
ve tahitlerln celbi için 15 Mart 
ıaat 10 buçuğa talik edllmittir. 

----.,...,..,,.. ..,,._. - ---
Yaşasın israf 

Devlet çalıımağa davet edl-_ 
lirken Sadullah Beyin Seyrlae
f aindekl iarafatiçin tahılıat .;;;!1e
llle%. Senede yedi yüz bin lira 
•aft tem" tU1 ıettren lmtlyazata 
ıahip SeJ ' ıefaln idaresinin ba
tında bult.. n Sadullah Beyin.,. 
yolıuz ve tedblralzllkleri neticesi 
olarak ·ıkf milyon lirayı neticesiz 
borca ~okulmuı oldujunu halen 
museahdiminin maaıatını munta
zaman tediye edememekte bu-

lunduiunu idarenin 930 bütce
slnde yarım milyon lira açıği ol
duğunu gazetemizin muhtelif 
nüıhalarında yazmııtık. - Yeniden ögrendığimize naza-
ran Seyrisefainin 929 bütcesin
deki varıdat kıımı temamen 
ıarfedllmtı bulunmaktadır. Ha
zlrna kadar geçecek zamanda 
ihtiyacatını temin için üç yüz 
bin lira kadar yeni tahıiıata lü-

- zum vardır. 

929 butceıinde evvelce yet
mit bet bin Ura tahsisat verilmit 
olmasına rafınen bu defa tekrar 

hükdmetten muavenet istirarile 
karıılanmıt bulunmıt bulunması 
kadar Sadullah Beyin israfına 
tedbiraizliklerini gösterecek canlı 
bir miıal olamaz. Hükametin 

tasarrufa bu kadar atfı ehemmi
yet ettttı bir zemanda on milyon 
liralık ıermayell ve bu kadar 
hnttyazb Seyrlıef ain idareılnln 
baıında bulunan müdirinin tda
reılzltk ve yolsuzluklarda deva
lnına müıaade ve mnaahama edi-

leınez. Sadullah Bey tarafından 
ahiren 929 ıeneıi açıp için talep 

Yeni bir Fikir 
--~..-

Anıdi ha)'at nıektepleri 
lağvedilnıeJi nıi? 

Vilayet umumi meclisi azala
n hayat mekteplerinin vaziyetini 
tetkik etmekle meıguldürler. 

Bu mekteplerin lağvı hakkın
da bir cereyan mevcutsa da aza
nın ekseriyeti mekteplerin ıalah 
edilerek ipk f 
B ası tara tarıdırlar. 

u husuıta vilayet meclisinin 
fırka grubu içtirnaında yarın kat'i 
bir karar verilecektir. 

yalnız mekteplerin 1 k 
k P asına 

arar verilse bile hey' et· h 
ı amiye 

tecdit edilecek ve Yeni intiha 
yapılacaktır. p 

- ........... .... "' ..... --
DayinJer veki11eri 

lngiliz, Fransız, ve osnıanlı 
dayinler voltilleri dünki trenle 
Ankara ya gitmtılerdir. Oımanlı 
diyunu umumiye takıltlerlnin
makul bir nlıbette tenzili için 

Ankarada müzakuede bulunacak
lardır. 

edilen üc yüz bin, 930 ıenesi 
içinden bet yüz bin ki ceman 

sekiz yüz bin liranın ne ıeretle te

haddüı ettirilmiı bir açık oldu

ğunun bir komisyon rnarifetile 

tetkik ve tahkik ettirilnıeıinl 
bekleriz, bu suretle devletin yüz
binlerce liraıının bu tasarruf 

devrinde mumaileyhin larafatına 
haarına meydan vertlmemeılnt 
menafii memleket nal!lına iktl· 
ıat ve Maliye Vekaletinden ta
lep ederiz. 

I ~ 

YARIN Sahife 3 

Köylüler için de 
- 6 -

Ulu kaynak 28-2-930 

Şairler coımak için, edipler 
mana viya ta nufuı etmek için reı
ıamlar ilham almak fç!n ulu kay
nata ıeyyahat yapmalıdır!.. 

\ Kanlı hadise Akdamar 

Letafeti içinde inıan ruya da 
oldu~unu zannediyor. Etraftan 
tıelen çiçek rayıhaları insanı ıer
hoı ediyor. 

Atkın ulu peygamberi ve mu
kaddes mabedi bu köydedir· 

Senelerce ağlayan yaralı a
tıklar dertierlne bir deva ruhla
rına bir çaırel halaa ve ne necat 
ar&yorlar.a Anadolunun ve yalçın 
tunç yamaçlara malik toroıların
da arze zeynet 't'eren bu köye 
kotmahdır! ... 

Kutları baıka türlil ötüten 
insanları öz dille konutan miUli 
kıyafe~li bu köy güzeillikler saha
sıdır. 

Mezarları türlü türlü menek
ıelerle bezenmlı olan ve korku-1 
auz. Hayata ıözlerini yuman İn
sanlar dıyarı burasıdır. 

Şebnemler çiçeklerin ruhunu 
burada koklayor: 

.... 
Biz timdi berrak bir çağlaya

nın kenarındayız. Suya akıeden 
gelin yüzlü kamerin bahar ziyası 
nurani dalıacıklarıla ruha hitap 
ediyor... ' 

--~·--
Üç kardaş iki kardaşi 

vurdu 
Eırefpatada Horasancı cam

iinin arkaıındaki kahvde çok feci 
bir hadise olmuı ve üç kiti ağır 
ve haf lf surette yaralanmıtlardır · 

Hadise etrafında alınan ma-
lumatı yazıyoruz: .,. 

Kahve sahibi Mehmet Aliiıll 
efendi ile Abdullah, Ahmet ve 
Mehmet namındaki üç kardet 
arasında Hklden beri bir kadın 
mes'eleıinden dolayı münaferet 
vardır: Bu üç karnet Mehmet 
Ali efendinin kahvesine gidip 
orada ıarhoı taklileri ya~miılar 

e bu suretle mütterilerı taciz 
;meğe baılamıılardır. ' Mehmet 
Ali efendi bunun doğru o!ma
dığmı, kendisini zaaara sokduk
larını ıöylemit ve kahveyi terk 
etmelerini bildirmittir · Buvaziy~t 
karııeında hıeddetlenen bu uç 
kardet tabanca ve sılahla r•nı 

dana çıkarmıılar ve Yl'l 
mey h- t . 1 cinin üzerine ucum e m 

Omuzundan' göksün, n ve 

ayafından dört bıçak yarası 
alan Mehmet Ali efendi bayı
larek yere düımçıtür · 

Bu esnada kahveye gelmekte 
olan Mehnıet Alinin kardeşi 

Ağaçlardan ve ku,ların liıa
nından kulaklarımıza selen iP.da-
lar .•. insani defi! ilahidir. .-

Marız muıikitlnaılar ancak 
bu görülmemtı tabiat hastahane-

~Hilınü efendJ hadiseden haber
dar olmuı ve kardetin in imda
dına yetitmfıtir. H usnü efendi 
kahveye girer girmez iki biçak 

almıt ve halk birbirine yarası 

sinde tifayap ol~bllirler... 

1 Köyden lstemiyerek uzakla
tıyorum. Uzaklatdı~ıma için, için \ 
ağlayorum. Beni tetyl edenleri'!. 

- Bende canlı ruhaniler ziim
reılne dahil olmak iıteyorum. 

Cellrlın hemde pek yakında ••
lirim. 

Bu kelimeler emin olunuz 
ağzımdan gayri ihtiyari cıkıyor. 
Türkiyenin her tarafını gezdim. 
Fakat böyle latif ve beni candan 
keııdlıine rapteden köy görmedim. 

tılrerek 3 kardeti sandalyalarla 
dövmeğe baılamıtllr · 

Polisler yetiıinciye kadar 
halk Mehmet ve Ahmetli eyice 

dövmüt ve muhtelif yerlerinden 
hafifçe yaralanmııtır · Polisler 
alır surette yaralanan kahveci 
Mehmet Ali ve kardeff Hüınü 
efendilerle üç kardeıten Mehmet 
ve Ahmedi memleket hastane: 
ıine kaldırmıılar ve hadisenin mu
ebbibl Abdullah• tevkif aneye 
götürmiiılerdJr • 

Kaçakçı nıadanı 
lzmir Karataı tramvay cad

desinde madam Emiraminin e
. de müskirat inhisar idaresi 

van , f dan muhafaza memurları tara m 

h . t yapılmıt ve neticede ta arrıya 
k ak rakı imaline mahıuı ka
aç i bık vesair alil ve edevat-

zan, n b l 
la bir mıktar kaçak rak.• Mu udn

- sadere edilmittır. a am Şemsettin Erlu?Jrul mut ve mi ubakkında kanuni taki
a:;;;:;:;;:;:;:;:;;;~:;:;;:;:;;;;;;;;~~--=~--------- Emirin 

- bata batlanmııtır, 

lnsanlarıda melekleımiı olan 
bu köye elem. Teeasür de teıir 
etmeyor. Karanlıklar yüzü gör
meyen bu nur ınanbain da eger 
bir gün medeni alenıtn bütün 
ihyakir ümdeleride tatbik ediline 
hiç tüpheılz cennet bu köyde 
kurulur! •. 

Alman grubu l\taskeli ha)·<lutlar 
_,~~-

·reklif atı tetkik ediliyor 
Bir Alman grubu emanete 

müracaat ederek ıehrlnıizde hal, 
tiyatro, banyu ve ıair bir takım 
aıri binalar tesi• etnıeyl teklif 
etmiıti. Bu grupla itilaf hasıl ol
nıut ve grup projeleri yaparak 
emanete göndermifti. Projeler 
elyevm cemiyeti belediye encü
menlerinde tetkik edllnıektedir. 
grupla evvelce haııl ola11 itilafa 
binaen bu projelere tevfikan 
inıaat yapılma•• münakasaya ko
nulacaktır. Çok müsait teklif der
miyan eden bir grup çıkarsa in
ıaat ona ihale edilecektir. Ufak 
tefek farklarla teklif yapan ırup
lar olursa projeleri yapan Alman 
grubu tercih olunarak inf&atta 
ona verilecektir· 

Defterdarlıktaki imtihan 
Bulundukları mevkiden bir 

derece daha yükıefine terfi etmek 
için geçen cuma defterdathkca 
açılan imtihana 119 kiti lttirak 
etmlt olup netice bir hafta ıonra 
anlatılacaktır. 

lzmlr Bit pazarında ayak ti

l i tigal eden Hindistanlı 
caretiy e ft di namında bir zat 
Hüseyin e en 

M "nll ile Halkapınar ar-ktam eraı b l 
a d - terinde maske u unan a11n a yuz - - ğ

h l 1ah11n tecavuzune u 
4: meçt u Maskeli haydutlardan 
ram•t ır. 
biri elinde tabanca ile yaklaımıt 

umaileyhin elbisesini parça
~ae:ak suretiyle 70 lira kadar p~-

1 P ra Hüseyin e -
raıını a mıttır • a ' d x.l)dlr. 

dinin kendisine ait e• en .,,..__ _ ___ ,..., 
Erenköyde. 

Bedia hanınıı vuran Fı,1.{
ret B. in muhakenıesı 

evvel Erenkoyün-
Epl zaman ' b il 

Bedia hanımı ta anca e 
de, F yziati Uıeıl talebele
katleden e f ndinin muhake
rinden Fikret e; mahkemesinde 

ine afır ce 
meı d ' edilecekti. Mi ddei 
dün h e;~.=et efendi hasta oldu
al-:.1dan 111ahkeır.eye gelmemiı, 
~fktfhane müdürlüğünden heyeti 
haklmeye bir rapor gönderilerek 
haıtahiı tespit edilıritt •. Bu 
itibarla, muhakeme, ~~ Mart 
ıaat 1 O a talik olunmuıtur. 

- ->po.-.c- -· 

~1 ücadele nıasrafı 
azaln11ştır 

Tütün inhisarı batmüdürü 
Sezai bey 'fef akatınde inhisar 
idaresi mücadele mütehaı11ları 
olduğu halde vilayet makamına 
aelerek Akdamar hastalığı etra
fında uzun uzadıya görüımüıtür. 
Vali muavini Saip bey mücadele 
masrafı etrafında köylüde haııl 
olan telaıı izah ile köylünün mut
laka tenvlrini, akıl takdirde nahot 
bir vaziyet hasıl olacagını bıldir
mlıtir. Müteha1111lardan M. Peran 
ayni meı, ele etrafında mıntaka 
ziraat müdürü Zuhtu bf'vle 
görülmüıtür. 

Zühtü Bey, inhisar idaresm:n 
mücadele masrafı olarak ne ka
dar para alacağının resmen bil
birilmeıi icap ettiğini hahrlatmıı
tır. 

Batmüdür Sezai ey ve , u
tehauıslar hasıl olan ı,endişenin 
Jlıeuna· , <' 1 -lu"'··ınu ıöyli ·uek ıa
yet { d .1 , .. mıraa tahta ba
tına J o ~lı l ' 

1 açlanırstı iki de
f a11 için c.ön 1m baıına azami 3 

lira alınacağı cevabını vermiıler
dir. Bu masraf mutedil görülmek· 
tedir. Vilayet vaııtaıile Cuma 
ovası ve havaliıi köylülerine teb
ligat yapılacak, mücadele me
murlarına karıı suhulet gösteril
mesi istenecektir. 
-----------

Belediye 
~)!-O.<•-

Fırka grubunun bir 
içtinıaı 

Cemiyeti belediye fırka gru
bu dün halk fırkaaında Hakkı Şi
nasi Pı. nın riyasetinde uzun ve 
hararetli bir içtima aktetmittir · 
Bu içtimada ıehremanetinin 930 
senesi bütçesi mevzuu bahsol
muı ve 930 mali senesinde yapı
lacak imarat tetkik edilmittir. 

Halk fırkasının bu seneki kon
grelerinde tetkik edilen halk di
leklerinden bütçenin imkan ve 
müsaadesi nlsbetinde nelerin ya
palabileceği teıbit edilmittir. Hal-
kın en ziyade tikiyet ettiği tey 
yol oJdufu cihetle içtimada fen 
hey,eti müdürü Yuıuf Ziya B. de 
dinlenmittir. 

Müzakerelerden ıonra bütçe· 
nln eskiden yapılmıı borçlara ve
rilen taksitlerle memurin maaıa
tına ıarfedilen paranın çokluğu 

hasebiyle tehir itlerine ancak 200 
bin lira gibi az bir para bıraktı 
tı görülmüıtür. 

Bu itibarla 930 ıeneatnde de 
ıehir itlerinden en ziyade göze 
çarpan ve az masrafla halledile
bilecek itlerin yapılması karar
laıtırılmıttır. 

Bundan baıka dünkü içtima
da ıehlr ıokaklarının tenviri ve 
fazla lambalar talikı hususunda· 
da müzakere cereyan etmiıtlr. 

-----~--

Vali B. 
Seyahattan ne zan1an 

dönüyor 
Mezunen Avrnpada bulun.m 

Vali ve ıehremi Muhiddin H. 
Nisan b idayetlerinde ıehrimize 
gelecektır. 

Kırtasiytcilikle nıücadele 
1 Defterdarlıkla polis müdürlü
l ğünde her 15 günde bir menıur-
1 lara vazife ve ııalahiyetleri hak-
kınd,ı •. !' ~ ... ' slar verilmekte 
ve bu .ur .u taıiyecllikte mü

' cadele edı.mektedir. 
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İstanbulda toplanan üç beş 
kendini bilmez softa bütün kuv
vetlerile ana vatanı harbezara 
çeviren i1gal orduları; vahıi Yu
nan sütülerile birleımiıler topla
ya bildikleri çapulcularla Bandır
madan 3igaya, lzmitten Boluya 
kadar olnn salında teçhiz edildi
kleri &ilah ve c2phanelerle vatan 
müdafilerin~n üzerine saldırtılı
yordu. 

Çünkü bu taraflarda iki üç 
gündür gavur aıkerlerile kuvayı 

inkıbaziyeciler doldu. Geleni ge
çeni araıtırıyorlar. Sonra ılzf ya
kalarlarsa fena olur ha ! öldür
dükleri gündür! İstanbuldan berJ 
kalkıp buralara kadar gelde ıura 
çıkta pisi plıfne ölmek bilmem 
nekadar dofrudur, deAll mi ? • di
yordu.~Kendt kendime bir IAhze 
düıündüm. B~ ihtiyarcığın dedık::
lerine hak verdim. Yalnız bizi 
belkide gelip geçici birisi zanne
diyordu. Bilmtı olsaydikl bu üç 
şahsı idam mahkümlarından baı
kası değildi, aceba bunları bll-

İşte ihanetkar kafaların ha
kim olmak istedikleri zavallı ls
t n1.Julu, seması kararmış bulut
larla örtülü bir günde bırakıyor 
şirin Anadolu yaylalarına çıkmak 
üzere yola devam ediyorduk. 

Alemdağ ormanlarında bütün 
gün yürümiiş kah İstanbula, kah 
şarktan doğan istiklal ateşine 

irişmek için son gayretimizi sarf

edecektik. 

...mff olsaydı bizi evine alırmı yol 
gösterir miydi? Yavl'lt ay•aı köy
ld babanın yanına sokuldum. ' 
Hey gidi ihtiyar hey dedim, 

Akşam olmuştu ; ortalık karar
mağa yüz tutuyor, her dağın ba -
şına süküti bir hal çöküyordu. 
Uzaktan yanıp sönen ışığa benzer 
ıeyler parıldıyor yakınımız

da köy olmak ihtimalleri fazla
laşıyordu. Tahminen Gebze sırt
larına varmıştık. O geceyi köy 
kulübeierinden birinde 1ıec;irmeğl 
çok arzu ediyordok. Şu vesile ile 
hem barınacak yer,hem de yollar 
hakkında malumat elde edecektik 
zulmetin verdiğı heyecanla ıoıkla-

rın gözüktüğü mahalle sokulmuıtuk 
Çoban köpekleri e~raf ımızı sarını§ 
yabancı geldiğini sanki köylüye 
ihbar etmişti. Henüz bir saniye 
geçmemi§ti ki beyaz sakalla nurant 
yüzlü seksenlik bir ihtiyar ile 
karşılaşmış kim olduğumuzu sor
mştu. Yoksa diyordu siz de Ana
doluya geçenlerden misiniz. Eğer 
öyle ise gelin bu geceyi benim 
hanede geçirin olmazmı?Evlatlar! 
Yarın ıafakla beraber sizin yanı
nıza adam katayım da görünmez 
yollardan Kandıraya ulaştırıversln. 

imz .kiidi 
l(cn1aJ lt nıücrinı ıni? 

Yedinci hukuk mahkemesi 
sabık başkatibi Kemal efendi, 
baıkatip bulunduğu sırada, ka
nunu medeninin neşrinden sonra 

müracaat etmiı olan mahalle 
imamlarına sahte izinname tan
zim ve reisi mahkemenin imza-

sını taklit suretile ve ayrıca 

3 noktadan vaıifel memuresini 
sui istimal etmekle maznundur. 
Muhakeme esnasında müddei 
umumumi, muhtelif sui i:ıtime.l-

lerinin ve ihmalü terhisinin şek
lini ıerhetmiıtir. Kemal efendi
nin cürmünün kanunen sabit 
olmadığı ve birlikte muhakeme 
edilen imnm Mustafa ve muha-

kernesine gıyaben ruyet edilen 
imarn Kadri efenc!ilerinde cürmü 

teshil hususunda yardım ettikleri 
tespit edilmediği zikredilkten 
sonra muhakeme 22 Mart saat 
l 2 buçuğa talik edilmiştir. 

Baro hevcti 
Baro hey' eti urnumiyesi dün 

aktetiği içtimada teavün sandığı 

sermasinin tezyidi ve azaya daha 

vası mikyasta yardım etmek hu- \ 

susunda müzakeratta bulunmuş 
ve kat'i bir karar ittihazını gele- j 
cek celseye bırakmıştır. 

Sen bizi tanımazsın. Bizde 
seni bilmeyiz. Fakat, nede olsa, 
insan oğullarayız. Hakkımızda 

gösterdiğin teveccühe te§ckkür 
ederiz. Yalnız, seni rahatsız et
miyelim. Bizim yüzümüzden bir 
fenalıia duçar olmayaııın. Henuz 
lafını bitirmemlıtlmkt kurulmuş 

ok aibi harekete geçti. Ben bu
ranın kuvayı milliye kumandanı
yım! Dedf. Kfmae , banıı, sfzln 
için bir gecelik misafirim için 
laf söyliyemez. Ben anladım sizin 
yolculuğunuzu bilenlerdenim. Ya
rın içeri gelin de bu aeceyi de 
faldrhan€de geçirin emi? diye 
bizi avluya aldı. Güzel bir köy 
odası açtı. Yedirdi, içtrdt, saba
hın ıafak vaktinde odanın kapı

sına dikildi. Haydi arslanlarım; 

yolcu kısmı yolunda gerek; iote 

şu çocukla sizi -Allaha emanet 

ediyorum uğurlar olsun! diyerek 
köy haricine kadar da teşyi etti. 
Artık gittikçe yakınlaşıyor, hattı 
harbe vasıl oluyorduk. Kısmet 
olursa yarın sabah Kandırada 
bulunacağımızı kılavuzumuz tep-
tir etmişti. (Devam var) 

Vilayet bütçe • 
1 

-·> < 

~faarif fa"lı açık ını 
Varidat, maarife ait masari

fi kapayamıyan Vilayetlerde 

yol ver~isl verenlerden üç lira da 

maarif verglıl alınması hakkında 

hükumet bir kanun laylhn.sı ha
zırlamı.1 ve meclise vermiıti. 

Bu huıuata dün vilayetin sa

lahiyettar zevat nezdinde tahki

kat icra ettik. Bize verilen malu

mata nazar~ vilfıyeti~izin büt

çesinde maarif faslında açık yok
tur. 

Binaenaleyh yol vergisine 

zammedilmiyerek bir sene gene 

on lira ohrak tahsil edilecektir. 

Cün1huriyet sigorta 
şirketi 

Tütün, müskürat lnhisarlarile 

Ziraat, emlak bankaları ve Em

niyet sandığı b.rafından 500,000 

lira serr.ıayP. ile teşel kül eden 

yeni cüml.uriyet sigorta ıirketl 

nizamnamesi lastik edilmek Uze

re heyeti vekileye ıevkedilmittlr. 
Bir iki gün \çinde mu'kavele taı
tık edilecektir. 

YARIN 

İrakta iktısadi buhran 
Bağdattan yazılıyor: 

İrakın en büyük ihracat malı 
olan hububatın geçen sene satıl
maması yüzünden ha11I olan buhra 
nın izalesi için tedabiri lazıma it
tihaz etmek üzere teıkil olunan 
iktııat komisyonu toplanmaita ba
tlamııtır. 

Maliye Nezareti, livaları da
hilindeki arnbarlarda ıatılmıya
rak kalmıt olan hububatın ne ka
dar ton oldufunu tamimen bütün 
mutasarrıflıklardan sormuıtur . 
Bu ıurctle bütün lrakta müıtert 
bulamamıf,hububatın miktarı an
laıılmıı olacaktır. 

Kezalik Nezareti Müıarünlley
ha devaf re bir tamim göndererek 
resmi devaire alt hayvanların ye
mi için iktıza eden hububatın to
ptan ınübayaaılle resmi ambar
larda iddiharını emretmiıtir. 

Surjyeden İrak~1 kaçınış 
Şamdan b~ldirllfyor: 

Emir lbni Mahcem ve Nuri 
paşa Şolan cemaatlerile vaki 
olan ınfüındeınelerinden dolayı 
Suriye hükOnıcttnin takibatından 
kurtulmak üzre Şammar Aılreti 
rü~saıından Şeyh deham beo yüz 
çadırlık cenıaatlle Türldye hududu 
na iltica etrnııu. Ankl\ra muahe
sf mucibince Ttlrkl1ece h:abul 

. edilmediklcri•den lraka tltf ca,et
mftler Te aılen Irak aılretlnden 
olup 1924 seneılnde oradan ay
rıhnıf oldukları itibarile Irak hü
kumetince lcabul edilerek kendi
lerine Sencar dağlarında ikamet
gah tahsis olunmuıtur . 

İrak tabaası olruak iste
n1işn1işler 

Bağdattan bildiriliyor: 
Irak hükiimet.i, memuriyette 

bulunan Hintlileri hizmetten çı

karmağa karar vermlt ve derhal 
memurlarınin Irak tabaasından 
olacaklarına dair bir karar itti-

haz etmiıtir. 
Bunun üzerine mühim vazife-

lerde bulunan Hintliler• memu
riyetlerinde kalmalarını temin 
için Dahiliye nezaretine. mürac.a
atla İrak tabiiyetine girmeyi ıs-
temi§ler ise de bu talepleri redde-

dilmiştir. 

l'ürl<iye Surİ) e ~iinırük 
n1unhcdesı 

Beruttan bildiriliyor: 

Türkiye ile Suriye arasında 

akdı mukarrer gümrük muahe
desi müzakeratına baılamak üze
re Fransız ve Suriye hey'eti .. ' 
buradan Ankaraya muteveccihen 

Martın üçüncü günü hareket 

etmitlerdir. 

İki Arap J{nılı bir İngiliz 
zı rhhsı nda 

Basradan yazılıyor: 

Hicaz ve Necik Kralı Jbnissüut 
ile Irak Kralı faysal oubatın yirmi 
ikinci cumartesi günü bir İngiliz 
zırhlısında mülakat etmıour. Bu 
münasebetle zırhlı Necit ve İrak 
bayraklarile donanmıo, :mülakat 
pek dostane bir surette vukubul

muıtur. 

".. g •••a••••D••I•••····~· 

5 Ümit Yıldızı 5 
: Her çucuk yurdunun bir : 
• k • 
: ümit yıldızıdır. Fakir ve im- : 
: sesiz çoçukları düıünen Hlma- : 
: yei Etf ale 2 ~ nisan Çocuk Hhf- : 
• b .. •t ı • ; tasında yardım, u umı yı - • • 
1
: dızlarını sönmekten meneder. • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 
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Nara atnıışJar 
Büyükderede oturan sabıkalı 

İsmail ile altı aylık namile maruf 
Mehmet sarhoı olarak Hüıeyln 
ağanın kahvesine gelmişler cam-
ları kırmaya ve nara atmaaa 
baılamıılardır. 

Mütecavizleri karakola götür
mek ilteyen poliılerin üzerine 
Jımail rüvelverini çekerek ateı et
miı isede kurıun boıa gitmitlir. 

Kaçak Rakı 
Aya kapıda Tabak yunuz yo

kuıunda lranlı ahmet namında 
biri evinde kaçak rakı yaptıgından 
dün inhisar memurl4rı tarafından 
taharri yat ynpılmıt, 100 kiloluk 
bir kazanla 15 kilo kaçak rakı, 
cibre derece ve saire yakalanmıt 
müddei umumiltge teslim edil
miıtır. 

Hindistan 
-·>~--

Hürriyet ve hayat hakkını 
istiyor 

Nevyorktan bildiriliyor: 

Hint vatanperverleri reisi 
Mahatma Gandl Amerika mat
buat mümessiline §U beyanatta 

bulunmuıtur : 

Hint, diler milletler aibl 
Hlntlllerln'de yaıamak hakkını 
haiz heyeti beıertyeden addo
lunmasından kat'ı ftmlt eyle

dikten sonra fstlklali tam tale-

bine kalkmııtır. istiklalini tehak
kuk ettirmek için vatanperver
lerin ellerindeki en büyük silah 
ecnebi ve bilhaaaa İngiliz men
sucatına karıı boykuttan ibaret 
olan müsalemet silahıdır. · 

lngilizlerenln bu gün Hindis
tan' da bulunmalarının ilk sebebi 
o oleuğundan bizde onu yani 
İngiliz ticaretini öldurmeğe ça
lışacatız. 

İngiliz n1en1urlardan 
istigna 

Bagdattan bildırıliyor: 

Hükumet bü sene bütcesine 
tazminat unvanile be11üz lbin ru· 
plie koymuıtur. Bu para, henuz 
mukaveleleri bitmedigi halde 

hizmetlerinden fsllinalarına karar 
verilenı_bazi İngiliz memurlara 
verilüp .hükumetle balakaları ke-
silecektir. ~ 

}{ovan rüsun1u 

li1ğvediJn1İş 
Bağdattan yazılıyor: 

Şubatın yirminci günü inikat 
eden Meclisi Nuzzar bal kovanla
rından alınmakta olan resmin il-

gasına karar vererek tanzim ey
lediği layiha Meb'usan Meclisin
de tasdik olunmuştur. 

Afğanistanda urfi ahkftn1 
Kabilden yazılıyor : 

Askeri mahkemenin kararile 
Amanullah ve Beçe Saka hükü-

rnetleri erkanından ve Afğan eka
birinden dokuz kioi idam edil
mişler dir. Afğnnlstanın her ta
rafında ldarei urfiye ilan olun
muş ve askeri mahakim faaliyete 

başlamıttır, 

Heı) tekaüt edi1ecek 
Bağdattan yazılıyor: 

Meclisi Meb'usanda bulunan 
tekaüt kanununun tasdikın ımüte
akıp Maliye nezareti mezkur ka
nunda tayin olunan tekaüt yaıma 
vaııl olan memurla rın cümlesini 
tekaüde sevketmeğe karar ver
mittir. 

Taın girecek yeri bulnıuş 
k·ııı· 

Dolapderede Akarcada 0 

- ·· K d · i d ·· kk ~ · a hırt•• urcu a rın n u anın 

girmit bazı eıya çalmıştır. 

Anuna kibar hırzızn1ıŞ 
fıstık çalınış 

Taksımde İstiklal caddeıiodl 
Hakki ustanın manav dük.kAP1°' 
hırsız airmiı iki halı, ıeker, fır 
tık ve 31 lira çalmfıtir. 

F"fütün i(açakçılığt 
Merdıven köyünde lbit aı•oı' 

evinde taharriyat yapilmıt 14 ~ 
kaçak tiltün, aynı mahaldetlf' 

ef endinln evinded~de bir rntkl" __ .,,,,. 
tütünle bir havan bulnup ....-" 
dere edılmı~tır. 

lngiltere'de 
~1ükelJef ne veriyor 
Londradan: - Maliye .N~ 

retinin İngiliz düyunu hakkınd 
nPşriyatından anlaııldığına ıt>t' 
İngiltere nin ı n29 8eneıinde bot< 
ları icin verdiği para aünde bit 
milyon liradan fazladır. 

1929 senesinde lnıiltere at• 
milyon lngiliz liruı lelViye etılll( 
tir: 

1 ·1· h . . . d La,, 
neı ız azınesının ıene • ~il 

malullerine ve eytam Te eraJlll"" 
Yerdiği para 56,000,000 Urad1'• 

tekaüt maaıı ve mükAf at aho'~ 
olanların miktarı l ,4 7~,000 Jdt1 

Bu hesaba göre lnıiliz bOl~J 
yalnız borçlar •e mütekaidlıt i~ 
44:2 milyon lira ( bizim paraJ'll 
4,420,000,000) lira •ermektJlf• 

Cüınhuriyet abidesi 
Taksimdeki cümhuriyet •b: 

deıi tamir edilmektedir. Tarrıf~ 
mimar Kanonikanın vekili rııi 
Monçeri yapmaktadır. 

Abide Komisyonu abfde.P 
inıaat parasının son takıiti ; 
1 H50 lirayı vermemittir. 

t· 
Buna ıebep le abidedeki çld 

Jaklıklardı.Mimar Monçeri tlrıı" 
-bu noksanları itmam ve ta,.I 

etmekte :lır. 

TamirAt bittikten ıonra ab,.11 
bir fen hey' eti tarat;ndan te~ 
edilecek ve muvafık görüldükt,
sonra kat'i kabul mes' elesi 1~ 
lacaktır. Diğer taraftan abıdefl ~ 
etrafına yapılacak ha•uz ,
b,.hçe Türk mühPndlaleriPd 
Asım beye ihale edilmiıtir. 

İhaleye ait evrak Ankar•f 

gitmif tir. Gerek bu muauıel~ 
tasdik ve gerek emanetin k 

biyo ihtiyacının teminini JJJ:;:. 
akıp inıaata derhal baılana lf' 
tır. Taksim meydanına y•P1 

cak inşaat ve tezyinat H~fra~ 
ıehrimizde toplanacak beyne 1 
lel Türfng klüplerf kongr,., 

kadar yetiıtirilecektir. 

l randa çekirge 
Tahrandan bildiriliyor: d'" 

İran hükumeti Kudüste ıoı1'•e .. 
1'•rr 

eden çekirge konğrası 111&J 1,, •"" ratına muvafakat etmiı v• e 1,11,ıs 
Şamda ve sonra Kudüste toP ati 

ı, rrer 
Çekirge konğraları mu~• 1,,ı "cade 
dairednde Çekirge ırıu frııt 
için emir vermiıtlr. Yakınd~ırle" 
ve Irak mücadele heyetleri bit 

11erek cenubi lranın büyü" 
w fetfıt 
kısmını tehdit eden bu a dıt• 
kökünü keımege çalııaca klar 
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- ' Tüne- ~ unan __..._. 

-BE KTA Şl\I L i K-S Ü N ~ 'il i K l!. 1 İşle ri bitm( >k~Ü:;E' di rl. Dün Fransa -~~=~·~:'.~ı:ıildiğin- YSaeıb11ikikrnatilsiyae~~n~adzr:~~~~ 
1 ı A nkar~n. · ~l gioen er ı (AA) 

J\ j Tu uı, 7 
• rchill müntehfplerlne yazdıfı bir Si 1 L İ K VE FARK l ~ R i f · Hariciye vekili Tevfik Rüıtü T arn ve Garonne nehirlerinin , k b I 

~ ~ ffe ~ • • • ı bey He mübadele komisyonu Türk suları çekildikçe Tarn-edt-Garohnida ::e~~:i~ın~~v!;~d:~~t~~ m:k:l hey'eıı relıi Tevfik Ki.mil bey ve vaziyetin daha ziya e va "' h kk Mm• .mı: mt__..l f olduğu anlaıılmııtır. Telef olan- yeni jktfıadi programın ta a u-ı 'ı r:A-;İ, FA .. RSİ, E.cNE_Bİ ~sER. LE~7N TE1:1KAf- ıı mübadele komisyonu bltara ların miktarı her halele 200 Ü ku için mumaileyheolanca kuY-
H - EFRIK delegeleri M. Rivas, M. Halıtat 

1 

- l ·e 

.. \,KINE -~~,!NI~_;;,;yrr, CIDDI ,2 = J ve M. Hende11on k&tlplerıle be- ıreç'M!~.~;~'ta yapılan ta harriyat ::~ı~e=~.~~;:;,t edecefin ıoy ıy -..JZ~ - ---~- -= ~ 37 -~...;..~-~~;;;;;;~;;;;;;; raber dün akıamkl ekıpreıle neticesinde 72 naaı çık•rılmııtır. Mkhafazakii.rlar tekrar iktl-ôme
r yolda bütün bu mühim Ankaraya hareket etmlıtlr. Ken- Mauntobanda toprak! •ın kal- dara ae•tlklerl vakit da.et edıle-dlleri t"hrimfzde bulunan meb'uı- k • ... Vakay

ii düıüniyordu: 1 . ı dırılmaaı huıuaunda büyu müı- cek olan fmperatorluk konferan-

Om er: 
- Yalan ıöyliyorsun, evet, 

ıspata muktedir olmadığın bir ıeyi 
•öyliyerek yalan ıöyliyorsun. 

.Saad: 
- Onun ıspatı pek kolaydır, 

eniıtenle hemıtren ıenl murdar 
bilirler, inanmazsan onlara git ve 
bir hayvan keserek plfir ve onları 
Yemeğe davet et bakalım senin 
elinle kesilen hayvanın etini 
yerler mi? 

Ômer bu: söz üzerine Saddan 
ayrıldı, coıkun bir halde eniıte
ıinin evine gitti, o aralık taba 
•ureıf nazil olmuı ve bu ıureyi 
Hubab okumak :için Ômerin 
enfıtt:ıi Saide getirmiıti. Hubab 
bu sureyi okuyordu Ômer dııarı
dan bu ıesleri ititli,kapıyı fiddetle 
vurrnağa baıladı, içeride Hub bı 
ve okunan yazıları gizlettiler 
kapı açılmıı, Ömer de içeri 
gfrnıı1u. 

Ômer eniıtesine sordu: 
_ Ma hazel benime tulleu 

ıeınıtu. 

Bu itUtlğim ıes ne l'di? 
Saad: Konuııyorduk ıöyleıi

yordukl baıka bir ıey yoktu. 
Demtıu. 

Ômer aldırmayarak souk kan
lılıkla oturdu ve evde bulunan 
bir koyunu kesip ziyafet yapıl
ınaaını teklif etti. Koyunu kendi 
elile kesmiıtt, hemıiresi bu etten 
kebap yaparak getirdi, Ömer de: 

- Haydi bakalım sofraya 
deıneıile, 

Eniıteıile hemıireıi : - O 
tün oruçlu olduklarını söylediler. 

Ômer de: 

- Ya! demek ıiz de müılü
lllan oldunuz değil mi '? demeıile 
enııteılnl albna almııtı. HeDlfl· 
reıf, kocasını kurtarmak için a
raya gfrmlt ve bqından yara
lanmııtı. 

Bu vak'a herine kadın fevka
lade coımuı ve : 

- Evet ben de kocam da müı
lüman olduk bakalım ne yapabi
lirain '? demlı Ômer de "herkesin 
dediği gibi" 

- Bakınız ne yaparım, timdi 
gider Muhammedi öldürürüm 
diye evden fırlamııtı. 

k t ti 
lar ile vilayet ve mübade e d f dil ' tedJr 

Muhammet çok uvve enmıı kılita teıa u e m • 11nda memalıki ecneblyeden ıre-
komlsyonu erkanı tarafından teıyf Şimdiye kadar 20 kacın.r n&af · öril 

öyle mi? edılmtılerdlr. 1 len erzakın ırümrük reunl ır -Bu
-tün karıısına çıktığı adam- k 1 çıkarılmııtır. kaçmamıı ve-~~. e- tülece"f sırada domfnyonlara k d Tevfik Kamil bey hare et 1 1 k yuzun- K 

1 Muhammedin uvvetln en d rinde kalmıı 0 up aç 1 mtlıtcmlıkelerlmlze mtlthlı fay-ar 1 hatta eniıtesi ve ! esnasında bir muharrfrfmfze e- den telef olanların miktarını 
bahsediyor ar dalar temin edecek b6yle bir ft ı miıtir ki: k h - ~ kfin 

i i de Onu
n tara arı o muı tayin etme enu•z mtı · · 

1 

he

mt reı ' d tedbire mukabil dominyon ar Ye 
Yunaniatanla aramız a mu-

Muhammet partisi böyle kök sal- , deAildlr. d müıtemlekeleremizce malumat h b k b allakta bulunan mübadele meı e· Mauntoban kenarların a 1000 m

ıı la onun a erı yo aca a anı ı d h IAf ftilaAfla maınuatımıza gu"mr'u"klerde mü-eıin en mütevellit f ti a k d hayvan naıı bulunmuıtur. 
öldürmek mümkün müdür? Gördük- çok a ar • M ıaadeler oöıterllmeıf talep edlle-netlcelenınlıtir. Vaziyetten B"ınlerce ev harap olmuştur· · • 

l
eri adamların söylediklerine ha- d b ilAf ihayet T d f cektfr. Bu eıaı uz" erinde buıule ümit var ır u it a ın n Doumergue ile M. ar ieu e-kılırsa ve hadise muhakeme bir hafta ıonra imza edileceğine "t oelecek flilaf reyi amma konula-b 

laketzede olan yerlere mu e- • edilirse unun imkanı olmasa kanfim p caktır. k b 
";) b veccihen bu akır aristen gere , aca a istikbalde ne olacak. Haber aldıg"ımıza oöre u d 

0 

müfarakat etmiıler ir. Aceba istikbal Muhammed itıli.fnamenln 'ımzaaından evvel f · 
için bir kudret hazırlıyor mu? A- tarzı tatbikı hakkında bazı mü- Gün1rük kon t rasına ış-
nın tarafına geçmek doiru mu- zakerat cereyan edecek ondan tirfık edecek 
dur? huıuslle Muhammed de her sonra illli.fname imza edılecektır. Cenevre, 7 (A. A.) 

Dikkat ,.. 
1 lstanbulda (Yarın) ıazeteal 

yeni gelene il Uf at ediyor kendisi- Diğer tara / tan mübadele ko- Gümrük ko.,feransının ikinci 
de oldukça memlekette korkulur miıyonu bitaraf azalarını bir çok komisyonu hükümetlerln gümrük 
ddaın sayılır Muhammed tarafına noktada hakeın yaptığı cihetle fatihıal ve mübadele uıullerfne , 

bu mes'ele hakkında da hariciye kd n geçilse aceba ne olur YaMuhammed müteallik bir itilaf n 1 zımnı -

namına Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek baı
ka vesilelerle herkim herhanıt k vekilile bitaraf delegeler araaında da mu"zakerat icra etmelerine muvaffa~ olamazsa! O va it ıim- ayrı müzakere cereyan edecektir. ı 

? V medar olacak mukave ename diki mevkii elden gitmez mi · e Bıtarafların hakemHxı kabul b t 
d 

') " projesinin tetkikine mü aıere üıte de bir tehlike var mı ır . edı"p etmiyeceklerf henüz belli l k 

etmiıtfr. Hukuku dnve in a-Ômer bu zıt dütüncelerle me- değilse de bazı kayitlarla kabul 

Dun haline getirilmesi için ce-fgul iken yolda kendiıile davası edeceklerine ihtimal verilmek- f d f tfmaa 
mlyetl akvam tara ın an Ç bulunan bir kaç kitiye tesadüf tedlr. davet edilen konferens 13 Mart-

etti. Bunlarla Ömer arasında bii" ~ ...... .,!!>f ,,,...., .. __ M k.11. 

Lahey de toplanacaktır. ez ur mea'ele hadis olmuıtu. Ömeri ya- Ağaç himayesi konferans sabık Felemenk ha~l-
kalıyarak: haydi seninle putha- Kemahta ıkı sene evvel teıek- clye nazırı M. Hommakerk in 

neye gidelim de davamızı orada kül eden hlmayeı eıçar cemiyeti riyaseti altında bulunacaktır. 
putun huzurunda fasledelim de- hükümetin geniı muavenetlle her Konferanıcla cemiyeti akvam 
diler ve birlikte puthaneye doğru tarafta ıeıkilit yapmııtır. ba

11
ndan baıka Amerika, Bra-

gittiler. Cemiyetin faaliyetinin çofal- zflya, Türkiye, Ruıya, Mıt1r, 
Puthaneden çıktıkları nktt, tılma .. için merkezi umuminin Ekvuatör, Mekııka, D•:•lnl', 

Ômer, beyni alt üst bir halde ha- Ankarada tealal t•karrür etmıı- lzJO:nda, Koatarika, Mona o Ye 
zreti Muhammedin bulunduğu tir. Bunun için nizamnamede Sen Maren bilkilmetlerf de davet 
yere doğru gidiyordu. tadilat yapılması lazım gelmif ve edilecektir. 

bir müe11eye müracaat ederıe, 
müracaatının kati yen nazan 
itibara alınmaması lazımdır. 
Aynı zamanda heman lıtan

bul ( 4 2 13) e telefon edllmeıl 
reca olunur. 

Çünkü bir takım adamların 
gazetemiz namına öteye beriye 
müracaat ettikleri haber alın-
mııtır. 

Bu gtbt müracaatlar idareye 
haber verilmezse idaremiz hiç 
bir mes'uliyet kabul elmlye
cektlr. 

, _ - = --- ... 

H Hacı Arif zade 1 Hazreti Muhammet Hamzanın ıubelerden gönderilen murahhas· Amele fırkasına müza lıe-
evlnde bulunuyor ve taraftarla- ların lıtırakile cemiyet umumi ret mi ? 
rıle konuıuyorlardı? Ömer Ham- kongreılnl iktisat vekiletlnde Parla, 8 (A.A) Tayyare biletleri ve 
zanın kap111nı çaldı baktıkları yapmııtır. Hey' eti merkeziye aza- 1 il umum l'AZeleler bayU 1 

vakit Ômerln l'•ldlğlnl söylediler. ları ağaç lılerıle ali.kadar ~lan Soıyaliat entemaayoH 1 e Çarılkapı N. 68 

İsnıail Hakkı 

Zevattan m
ürekkeptir. Cemıyet l fi l sı"ndika federasyonu ~..._~============;zil Ômerln böyle kılıç ok, ve ya- beyne m e 1 x ,. • 

merkezi umumisi Ankarada fa- M Vandervalde tarafından teb ı. yla l'elmeıl arkadaılar ara11nda allyete baılayacaktır, • takriri ittifak ile kabul et-
dedikoduya ıebep oldu. ••H•H•••H••••""••••••~••H: olunan ileyh bu takrlrlnde Alı. ı"Je Han1zc'l". : Eınnivet çenberı : mittir. Muma bfr takım nii-

- • "' • b hri konf eranıın 
: Memleketin yavrularsnı bil- : a h ıiyet mea'elelerinden - Pek ala Ômerin kıhnçlı 

gelmesinden ne olur? Ômerin ha
ddini bildirmek güç bir it midir ? 

Hazrtti ~1uh~~ n1111et: 
- Alınız, lçer;ye getiriniz di

ye buyurdu. 

( Deveını var) 

• t " k " y • fuz ve ay frfn • ili gürbüz yetlf ırme , a- • akamete oğramamaaı ... 
• g ' b • dolayı l ketler amelesini ha-• emniyet çen eri altına • büt" n mem e 
• rın " • u haricinde bırakmak i almaktır. Çocuk d haftasında ! rbl kanun f olan meaaflerfnde 
• Himayei Etfale yar ırn bu çen- • i in maaru h t 
• d k • ç 1 f rkaaına muza ere : beri kuvvetlen irece tir. : lngillz ame e ı 
=••••••••••••••••••••••••••••• etmeğe davet etmfıtir. - -----

dır. Gütıün birinde mutlak yakayı 1 

ele vi rebileceğini bilir .. 
_ Neden? bir köye çekilip 

d ısa kim farkına vara-urmuı o 
bilir'? 

- Havır Beyfendi. Kanını 
. etirdik. Emir buyu-

müdiriyete g A lilerfne 
derhal huzuru a 

runuz b buyuru-etirelim. Bizzat iılicva 
g Kadının adı (Eteni) dir •. 
nuz. h . t içinde - Ekrem Bey a) 

Beyazitte tramvay makasında 
N. 153 dükkanda tayyare 

biletleri, kırtasiye ve 
umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 
___ .. __ 

Tefrika nunıarası:31 

_ Aman beyefendi tenha 
•anılan köyler, böyle zaınanlar
da daha tehlikelidir. Şehlrdel 
•aklanmak daha emniyetlidir! 

ıordu: D , h ir Rum 
El f)mi? eme 

- en albukl bizim Kemal 
karııı h: ·:ıllyetperYerdfr. Nas1l 
Bey ıGY 1 anül meaeleıf •. 
olur? Anlatı adn g bana getiriniz 

bey ne derıe ona göre hareket 
edeceklerdi: Ya nezaret altına 

alacaklar, yahut serbest bıraka
caklardı. 

Meı' eleyi Ekrem Beye haber 
Yerdiler : 

Bırakalım mı efendim. İhbar 
ettlli e•, hakikaten kara Kema
lin oturdufu binadır . • Dediler· 

... Poliı ınndnrii yüzü gülerekten sor
du: 

- Ya .. Dernek doğru çıktı? 
O halde Kemal.., kaçmıı mı ? 

Meınurlar: 
Maalesef ! efendim. Cevabını 

verdiler. Ekrem Bey : 

Gördünüz mü ? ıiındi t.u ada
mı yakalamak çok müıkil olacak
tır. Sizin fikriniz, mütalaanız ne· 
dir '? lstanbuldan çıkınağa muvaf
fak olmuı mudur dersiniz ? 

(Z) Bey: 

- Hiç zannetmeın efendim. 
Zaten her taraf tutuludur! Salo
na kendisini ıahsen \'e yakından 
tanıyan'" memurlar koyduk. Kaça 
bilirse ancak dahile kaça.{bilir kı, 
buna da ihtimal verilemez ! 

- Ne gibi me3ela •• 

- Meıela efendim imkansız-

I 

Ekrern bey burada (Z) beye 
hak verir gibi görünınüıtü: 

- Hakkınız var . • öyledir • 
O halde kara Kemal mutlak lı
tanbulda ııkı dostlarından biri
nin evinde ıaklanmlı olacaktır. 
Siz ne dersiniz ? 

_ Mütalaayı alinize tenıamen 
ittirak ederiz. Beyfendi, eıaaen 

Kemalin metresini evde bulduk. 
Ekrem Bey yerinden aıçra

yarak yumruğunu maıaya vurdu. 
- Metresi mi? Dedi.·· Faka! 

o zat böyle yerlerden müıteın 

olarak tanınmııtır ·L Y anlıılık filan 
olmaıın? 

H dl uma amı 
ay 1 'f de bırakma: ınız. 

Ôtekt herı 1 k I ! Emrini 
11 da a ıın Nezaret a ın 

verdi h n dfıarıya fırla· 
(E) bey' eme ı beyin metresi 

Kara Kema 
mııtı. d m6dir:yet odaıı-d Elenf e 
ma am dakl aalo .da nezaret 
nın karıııın 

d bekliyordu. 
altın a ı o· ğ d _ Gel madam ıye ça ır ı· 

1 madam Eleni korka korka ar, 
ilerledi. 

lçerde Ekrem beyle memur· 
ları toplu bir halde görünce, kor-
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u gaz 
Bu yüzden Ç( kik n 

pcn.kler 
Çin ticsret odnsi tarafından 

Şangoy Alman konsulusına bir 
telegraf çekerek, Almanyanm 
Çin hudutlarınden içeri fazla 
mik ada bogucu gazlerle muhim
mat ve esliha ithal edildigini 
protesto etmiştır. 

Almanların bu harekatı bey
nelmilel kavn.ine mugayir oldu
gundan datıcaret odasi telegra
fmda ilave etmiştir. 

· Parnuk istihsali 
Geçen (1929) senesinde Ada

nada pamuk mahsuJü iyi ve meb
zuldür. Adanadan 120- 130,000 
bı:ılya pamuk istihsal olunmuştur. 
(1928) senesinde ise ancak 70000 
balya pamuk çıkmıştır. 

İzmir havalisinde ise 1929 
senesi pamuk hası!ata 1928 sene
si pamuk mıktarı derecesindedir. 
1928-29 senelerinde otuz beşer 

bin balya pamuk istihsal edilmiş
tir. 

Adana, Tarsus, Aydın, Cihan 
gibi pamuk yetiştiren mantıkalar
da mahsul iyi olduğu gibi pamuk 
piyasalarında aranılan beyaz renk 
li pamuklar elde edilmiıtir. 

Türkiyeden çıkan yapağının 

(1929)fenesındeki mıktarı (beher 
balya yüzer kilogram olmak üzre 
27 .ooo) balyadır. Halbuki diğer 
geçen iki sene içinde kış fazla ol
duğundan 17000 yün l<öylümüzün 
eline geçmiştir. Bu mıktar her 
seneki yün istihsalatının ~Oo/u de
recesinde noksandır. 

Ayni zamnnda kıfların şidde
tinden hayvanların laıelerinin 

noksanlığıda yün istihsalatına te

sir etmiştir. 

Tt>.yyare biletleri ve kırtasiye 
Umum gazete bayii 
Çemberlitaf civarında 

N. 2 dükkan 

••••~~ g•••••am •• ••a a 
g TİYATRO VE SiNEDJIA 
il 
amm•~••n~g•• aa •~~·~ • A~• 

l)arülbc::ctayi 
Tepebaşı tiyatrosında bu akşam 

1 

saat 21,30da 

F azılet ~,.,. uklası 
Komedi 3 perde 

. Naldedn:~1chrure hlur~itH. 
1 Pazartesi akşamı 

ynaroz ad ısı 
* * 

ÜSKÜDAR HALE SINAMASINDA 

Bu akşam 

Ledi amilton 
Mümesili : Korin Grifit 

--- ---
Zayi 

Buııdan takriben altı ay evvel 
hamil olduğum 48814 No. İran 
pasaportunu zayi ettim. bulanıu 
yeni posta hane karşısında velura 
hanına göndermesi rica olunur. 

ALI HURŞIT 

İ6tanbul mahkemei asliye 6-

ıncı hukuk dairesinden. 
Müddeiye naile hanım tara

fından Fatih civarmda ak Şem
seddin mahallesinde harem ça
vuş caddesinde 17 No. lu hanede 
sakin muallim Lütfü bey aleyhine 
ikame olunan boşanma davasının 
cacl tahkikatında mumaileyhe 
gönderilen davetiyenin ikametga
hının meçhul olmasından dolayı 

tebliğ edilmediği mahalle hey'eti 
ihtiyariyesi ile mübnıılrinin tah
şiyesinden anlatılmı~ ve nancn 
tcbHğat icrasına karar verilmiıı 

ve yevmi tahkikat 3 Nisan 930 
Rerşenbe saat 13-30 a talik kı
lınmış olduğundan yevmi mezkur 
da tahkikat hakimi huzurunda 
isbatı vücut etmesi zımmında 
tebliğat makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

OPERATÖR 

A met Burhaneddin 
Cerrahpaşa Hastakanesi Operatörü 

İstakhll caddesinde l~us esf arethanesi karşısında 

Suriye han No: 8 
TELEFON; Bey: 1615 

~~~~~~~~ 

LAN.K BAN A~ 
1888 de tesis edilmiştir 

Mer!:er.i umumi. İstanbul 
SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELE:Rt 

Galata, İıstanbui~ izmir, Samsun, Adana, mersin. 

'Yunanistan Şubeleri : Seliınik, Atina, Kavala. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 

bçe üzerinden l.esnbatı cariye, çek muıur.cliitı. 

ve 
~ I3il~un1lc Giin~ı·ük nıuanıelatı ve nakliyat işleri 

kcnıalı surat ve eınniyetle ifa olunur. 
MALI ve İDARi İŞLER DAHİ r AK1P EDİLİR 
Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 

~ Telefon: Beyoğlu 4515 
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SADIK ZADE ARSLAN 
KAPTAN VAPURLARI 

l(Al{Al)ENİZ 
SÜl~'AT' POS1~ASI 

Muntazam ve lüks kamara
ları havi elektrikle mücehhez 

emal 
vapuru 
9 Mart azar 

günü akşamı sirkeci rıhtsmmdan 
hareketle (Zonguldf' \nebolu, 
s·nop, Samsun, Or Gire-
sun, Trabzon Rize ve H iske-
lelerine azimet ve a vde 
cektir. 

Mahalli müracaat Sirkeci 
Yalıköşk ._addesi Atfı.iye han 

birinci kat Sadık zade Nazım 
vapur acentesi. 

Telefon : lst. 4240 

ıı=Ell~~~~~, 

, SADIKZADE BİRADERLER ' 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

. ÖN .. 
vapuru 
10 Mart , azartesi 
günü akşamı sirkcçl rıhtımından 
hareketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Ünye, Giresun, 
Trabzon ve Rize iskelelerine 

azimet v~ avdet edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Mesa

det hanı altında acenlalığına 

müracaat. Telefon İst. 2134 

-\&:~tı2m1JBSSill5:riZEE'.?mimill~ 

Batta] po"ta puJla ı ı nı 
Zayi etmeyiniz satın alıyorum 

Sultan hamamında kara mur-
sal mağazaıı ittisalinde tütüncü 

ve pulcu: OSMAN NERMİN 

Enllak ve Eytaın 
an kası 

Serma) esi 20,000,oOO Türk lirası 

İNSAAT ve EMLAK 
' 

üzerine müsait §eraitle 

Para ikraz eder 

Bil'umum Banka muanıelatı 

İstanbul Şubesi Bahçekapı 

Telefon lstanbul : 3972 

Veresiye 

"~( 

cası 

1 
birır 

• 

"N . 
Türkçes\ 

Büyük Türk Alimi Cevdet paşa merhumun 

l .... üğatı Kuranivesini havi 
Osman Reşat efendinin tahtı riyas~etinde bir heyet tarafından 

tertip edilm!ş. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 
. tarafından tashih idilmiştir. 

Ilahi eserin çok giizeJ bir eseridir 
Müzeyyen cildlisinin hediye~i 200 kuruştur 
Kaymak kağıdlısı ve altun yaldızlısı 300 kuruştur. 
Merkezi Türk neşriyat yurdudur 

~~~~~~~~~~!~~~~' 

inşaatı: 

Tütün inhisarı umumi 
mü ürlüğünden : 

_ İdaremiz için bir karton fabrikası tesis edilecektir. Taliplerff1 bet 

gun Galatada mübayaat l<0misyonunda şartnameyi almaları. 

~~~~==~ 
I! il • • 

il 

TA Y E PiY NGOSU 
2. inci keşide 11 i\l~ırttadır. 

ikramiye 
il 

' a 
A YRJCA : 15,000 _ ıo,ooo . L.iralık ikranıiyc 1 

ve 10,000 I .... ıralık bır ınükfıfat. 

Bu ke9idede kazanan numaralar tekrar dolııba konulmoı· 

•!••!··:··:··:·~:·~:··:··: .. :··:··: .. :••!••!••!•·:~·:·· .... ·.~~··················:·'·~ •~• • • • <> + • + A 

{· O NU BA KASI l 
y ~ 
;i.• SERl\lA "YE.Sİ : 10,000,000 ingiliz lirası ~ . ~ 
••• İstanbul açenteliği - Telefon: İsta'lbul 1948 l' 
.:. Beyoğlu dnire<;i - Telefon Beyoğlu 1303 i 
•:• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli ve'/~ ı 
•:• hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. \ 
••• T" ki - h b 111'l 'i •"• ur ye cum uriyetinin aşlıca şehirlerine ve mema f f/ •!• ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telftra j'' 

emirnameleri lrsalatı. ~ ~ 
• • • <> • • • • • • • • • • • • ...... ,, yyy.~y•.H.+Y• ....... •~M.•+.••.•b~~~h~ .. ~h~~v - .... .., .••••••.. J. 
ŞARK MALEK_HüLASASI ==- i 

"YARIN,,~ 
ı\lart Seııei 

Senet PAZAR 1.,e 
R dfc'' 
:~~~ye 9 Pj:J~ 

-----o:---------------~ l\aınaz vakıtJ:ıf1 

AILltılrl<" o· Alafranga 
s. d. •· 

1z,1S 
Güneş 6,23 Gürıd 6111 
Öyle 12,25 Öyle. 0,s1 

i 
İkindi 15,40 İkirıcl1 oo 

~tiha, kuvvet ve sıhhat için rrı 1 "ı Akşam 18,08 Ak~ "'1,so 
en müessir devadır. Bilümum ı y ~ .. tsı ı:ı(J atsı 19,36 ,... .,.J 

eczahanelerde bulunur.Umumi de- İmsak 4,43 frnsak tOı 
poları Bonıonti fabrikası telefon: 1 Şevval ({asırı1 
Beyoğlu ö83, ve İstanbulda Ek- 1 8 _ ~122 ,J 
rem Necip ecza deposu, Telefon ~~/' 
İstanbul 78. 1 ~---~;;,;.;;;;;;,;;.;;.;;-...,;;.;;;;;;;ii...-


