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~i.Maliye vekili, baş
muharririmizden 
on bin lira tazmi

nat istiyor. 

Herman lspirer de 
bir kuruş talep e
diyor. işte ifrat ve 

tefrite bir misal. 

.. 
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• 
lHaydar Rifat B.' Hint isyanı etrafında 
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Batmuhar,ririmiz maksadını 
bu ıüh.inlardn def'at ile izah 
etmlfli, her ihtimale knrıı 
zihinlerde kalmaııı mel'huz olan 
şüpheleri izale için memleket 
hakkındaki samimi düıüncele
.rimizi biz de bir daha teşrih 
etmek istiyoruz: 

dır. Millet, verdiği bir çok ver
gilerle kendisini idnre etm~e 
memur etti4i hükumetten bir 
çok hizmetler bekler. 

Meselü emniyet ve aaayif 

"Yarın,. ın ne~riyatı ile al
t.kadar olanların, takip ettiği
hllz yolu anlamakta şu ve ya 
hu vesile ile tereddüde hatta 
ha.taya düşdüklerine kani bu
lunuyoruz. 

ister , !yi ve ihtiyaca 
kanunlarla iktisadi hayatın
da refah talep eder, sihhat 
ister, mektep yapılmasını bek· 
ler, hasılı şunu bekler, bunu 
bekler ... ilahiri 

Her ıeyden evvel ıunu ke· 
hlali ehemmiyetle ifade edelim 
ki bu memleket ne ıunundur' 
1nc buhundur. Üzerinde yaıa
dıftmız, emniyet ve itimat ile 
ltoUarımızı sallaıyarnlc gezmek· 
le bulundugurrıuz bu aziz lop· 
raklar hepimizin, umumun, 
milletin malıdır. lıte bu ltibar
ladir ki selamet ve •~adetine 
taalluk eden her mes'elede 
vatandaıların itlirakları vardır. 

Şu cihet kat'iyyen b1llnme-
1Jdir ki millet ile hükumet 
araımda mütekabil mOkelle

fiyetler mevcuttur. 
Bir hükumetin en büyük 

vazifeıi, umumi iılerde k~n

diıine itimad eden, milletin lhti· ~ 
yaçlarını görmek, anlamak, tel· 
kik etmek ve, hasal olacek ııe
tluye göre icraatta bulunmak· 
lır. 

Milletin vazlfeıine gelince: 
hükOmelin kendisine luırıı olan l 
vazlf e ve mükellefiyetlerine 
mukabil 0 da hükumete kartı 
bir takım mükellefiyetler ka- 1 
bul ve taahüt elmiflir: 

Vergi vermek, askere git
mek •. ve saire gibi. 

iki taraf yani millet ve hü· 
kumet ancak vait ve ahttlerin· 
de durmakladır ki ğayelerine 
vasıl olabilirler. 

Millet tah~mmülü, iktidarı 
niıbetinde vermeğe nasıl me· 
cbur ise, hükumet te aldı~ım 
hüınü istimale behemhal mec
burdur. 

En hafif bir vergi takıiti 
nasıl ihmal ve imhal edilme
yip alınına bu ahnan feyin 
umumi '1ıidemalı tedvir vasıta
larına sarfedilmesi mecburi;v.e
tleri hükumet taahhütlerinin 
zaı uri ve tabii birer neticesidir. 

izmir iktisat kongrasında 
iktiaadi iyi bir progr.aman 

teshil edilmemesi bu mecburi
yetlerin itina ile teemmül ve 
mülahaza edilmemiş olduiu 
kanaatını vermektedir. 

Şimendifer ıılyaseti namı 

verilen ve haddizatında müfit 
olan siıtcmin, bu memleketin 
en mübrem ihtiyacatından olan 
muntazam ıoıelerin görebile· 
ceAI hizmeti, teminden hemen
de uzak kalmasmın aeliebinl 
burada aramalıdır. 

Tecrübe ve vukuat gösterdi 
ki her şeyden evvel ihracat ve 
idhalft.t islerinin müvazenesmi 
temln etmek lazım imiş. 

Alevhirw verilen hir ktt rar _, 

İrtiıa tahkikatı yapan yedinci 
müstantik Nazım B, tarafından 

bu tahkikat esnasında bilvekale 
verdiği bir istidadan dolayi 
avukat Haydar Rifat B. aleyhine 

bir hakaret davaıı açılmııll. 

Üçüncü ceza mahkemesinde 1' af l 

olarak rüyet ediliyordu. Dün 
mahkeme bitmiş ve karar alenen 
tefhim edilmltlir. 

Bu karar mucibince, Türk 

ceza kanununun 2ü6ıncı madde
sinin üçüncü bendine nazaran 

3 ay hapla, ı 00 lira ağırcezayı 
nakti, 250 lira tazminata ve 

hapis cezaıınan teciline mahal ol

madığına kabili temyiz olmak üzre 

ınütteftkan karar verilmtıtır. ı 

• 
ısvec , 

Kı·oli!"'·\\lllW na~ı 
Roma,fl ( A.A.) 

İsveç km,lıçaıının nnıı öğle 

üzeri merkez istasyonuna götü

rülmütlür. Cenazeyi :nakledecek 

olan husuııi tren saat ı :ı, 1 rı da 

hareket etmirtir. 

ltt:!J ıw/111 ilt·I bo 11im11111 
Frı11ısrz 11ıı"iJnt'ssili 

Bale, ı o ( A.A.) 

Beynelmilel Bankanın Fran

sız mümessili bura.ya gelmittlr. 

İtalyan parlamentosu, Yong pla
nım tasdik edebildiği takdirde 

1 

Görültyor ki her iki tarafın-ı 
da biri .birlerine karıı if aınnı 
kabul ettikleri mukaveleler var· 

Bunu bir turk vatandaşının 1 
söylemesi en tabiihnkkıdır. ı 

* * ' _..I 
beynelmilel danka idare mecliıi· 

nin ilk içtimaı 22 nisandı, al<t

eiltlecektir. 

..ı l'l'1tpt1 /t'tlı•rasyou ,, 

Paris, 1 o (A.A.) 

Bombnydan mektup : 

Buradıı yerli ve ecnebi mu
hafilde en mühim mes'ele Hint 
ıilahıız isyam ve mnhatma Gan
dlnin ef'al ve harekatıdır. Bü
tün gazeteler bundan bahsedi
yor, her yerde bunlar konuıulu· 

yor. 
Gandinin, halkı silahsız is

yana ahıtırmıık, onlara hattı 
hareketlerini öğretmek için baı
ladıtiı seyahate dair gelen telgraf 
haberleri umum tarafında me
rakla dinleniyor. 

Hindiııtanm bütün etraf ve 

nevahlııinde Ganôinin selameti, 
muvaff akiyet ve zaferi i'çin elini 

merasimler icra ve dualar \nraat 
olunnrn~lur . Binlerce valanp r
ler, ellMinde Hint vatan sancağı 
olduğu halde dolnşnrak vatani 

cihade başlamak znmanmın gel
diğini ilan eyiemişlerdir. Bütün 
şehir ve köyler vatan bayrakla
rlle tezyin edilmiş, borular çalın· 
n11f, binlerce ahali Gandinin hn.
reket za'manmdan çok evvel 
höcresinin etraf mda toplımmış· 

lır. 

lierman kumpany;ası,. 
aieyhimize ikinci bir darva 

daha açtı. 
Hnbcr a\dıjımıza göre, Her

ınan Spirer kumpanyası başmu
~Tr\rimiz ~leyhinde likinci bir 

va daha. lktt.me elmitlir. 

peyda eylediği \tel<ayl ıle eline 
geçen vesaiki, karilerinin naıarı 
d(6 katine vaz' eylemiştir. 

Malin gazetesi Londradan 

sonra Cenevrede yeni bir takım , 

ihtimallerin teressüın etmekte 

olduğundan ınemnuniyetle bah

setmektedir. Bir kaç güne kadnr 
M. Briand bütün Avrupa dev
letlerine sfyasi ve iktısadi bir 
feeierasyon teşkili imkanına mü· 
teallik bir sual fihristi gön<l ere· 

cektir. 

Azimet için tayin olunan va· 
kitlen yirmi beş dakika evel, 
arkasında katibi olduğu halde 
Gandi l<npının önüne çıkmı§ ve 
binlerce ağızdan .çıkan yaşa ava
zelerile kar§ılanmıştır. Gandi , 
halka karoı ayak üstü, ellerini 
kavuoturarak bir dua okumuş, 
ve o sırada hazır bulunan ha
nnnlar tarafından seadet ve 
hüsnü tali remzi olnn çiçekler 
ve yeşil yapraklardan mamul 
bir taç Gandinin hn.ıma konul
duğu .gibi cllerile ördükleri be
yaz kumaılarla omuzlarını ört
müşler ve hep bir ağı:ı.dan fevzü 
necah temennisini havi bir man

zum~ okumuşlardır. 
Pek ınütea.dd· 

1 
ıt ve mütenevvi 

o an ve he- -·••Cn cuınleıf 'i" k 
menafii mUliyesinc mu • ubr 

ga.yır u -
lunan, Herman Spirer •ı k . 

T .. k Y r etı 
lılerlnin, ur milleu tarafınd 

Muhakemeye mevzu olan ve 
esnayı muhakemede tarafımızdan 
ıspat edilecek bulunan; Hf'!rman 
mes'elelerini bırer birer ve hü· 
lasaten nJşretmeği müfit buldu· 
iumuz için bunlardan bir tane· 
sini bugün dercediyoruz. 

Mezkur gazele Cenevrede 
vuku bulacak içtirna.da İtalya 
ile Fransa arasında A vrupanın 
maddi menfaatleri kadrosu dn. -
hilinde bir itilaf husulünün ta
hakkuk edeceğinden ümlt var 

bulunmaktadır· 
... ->~-<·-

ı;ı1zflirlilf'l·iıı intihap hakkı 
Paria 10 ( A.A ) 

Bu merasin esnasında göı:ler-
den sel gibi ya~lar akıyor ve 
tebrik etmek için ileri sokulma· 

ya çalıııyordu. .. 
T.am aaat altı fjuçukta emle· 

rinde Gandi oldufu halde 7 8 
kiıidcn mürekkep fedaileri ikifer 
ikiıer muntazam bir saf olarak 

yürüdüler. 
Alkıılar, Sevgili Hindin emin 

birleri illihazetmiş ve cemaatini 
tevldfl halinde işin geti kalma
ması için, icabeden surette tan
zim eylemiştir. 

G8ndi beraberinde bulunan 
fedayiler<İen silahsız isyanı ida
reye muktedir beş kiıiyi kendi
sine muavin ayırmııtır. Kendi 
tevkif edilirse bunlardan birl ku
mandayı eline alacak, o da tev
kif olunursa diğeri kumanda ede
cek, o da tutulursa üçüncüsü başa 
geçecek ve ila ahirihi. 

Şimdiye kadar Gandiye iliş

memif olan ingilizlerin ne düşiin-

dükleri mahım değildir. Bu gün 
yarm buda. anlaşılacaktır. 

Hindistanda 
h·a tl11tlft ı· s ild h sız iıao la 

dtn'el <·dildiln· 
Londra 1 O ( ( A. A ) 

Gnndi Hint h: dınlarmı silah· 
sız itaate iştirake dn vel eyle
miştir. 

Şerif B. 
- ·>~<· -

Polis nıüdürü dün 
Ankaradan geldi 

Poliı müdürü Şerif bey dün 
öyle trenlle Ankaradan gelmlt, 
vali muavini Fazlı beyle görüı

muıtür. ___ _,_.,. ------

layıklle anlaıılabilmesl içln :: 
münasip tel<lin, huzuru hakimde 
alenen ve vazıhen tetkik ve teı
rlh edilmesi olacağı kanaaUnde 
bulunduğumuzdan, Herman kuın
panyaııoın bu ikinci davasından 
dolayı da, beyanı memnuniyet 
eyleriz. 

Gerek dahilde ve gerek ha· 
riçte, pekçok nazarı dikkati cel· 
heden bu if lerln, iidıl ve mildek
kik Türk h&k:imleri tarafından 
tttkik olunacak pek çok teferru
at. vardır. Gazetemiz aylardan 
beib ' I 

ı - Herman Spirer ıtrketi, 
'i'riyes\ede .bulunan Türk konso
loıundan Triyestedeki tütün ima· 
llthanelerinde tahlil ve tağıit 
ettirdlil tütünler için gayrı ka
nuni rnenıe ıeliaaetnameıi almak 
tınka B ~ını bulmuıtur. 
b" .. ~Yle bir ıehadetname ile 
uyu~ bır r - . h ..,'fürk'. utun lıcaret aneılnin 

"' nietıafH iktlsadiyeılni iz· 
rar ıuretile, mllyonlarca lira ka· 
ıanması müm)Crndlr. 

Bütçe encümeni petrol kanu
nu projesi hakkında nazırlardan 
M. Raynaud ve M. Flamdin'i 
istima etmittir Reyi am encü· 
meni M. Tardieu'yü iatima el
mit ve mumaileyh Cezalr yerli· 
lerine intihap hakkını bahıet
m0ek huıuıundaki kararım husu· 

mümessiline baı eğlniz manzu
mesi aıuınane yükseliyordu. Gan· 
di ve cemaati binlerce teıyiciler 
arasında Ahmet abattan çıkıp 
gittiler. 

Alman yada 
~-<-

,, ergiler yüzünden ka hi-
ne arasında itilaf 

Berlin, 1 o ( A.A.) 
Vergiler meı'elesi hakkında 

kabine erkanı arasında itilaf 
hflııl olmuıtur. 

r ' u mevadı birer birer ve 
açık ıurette 1~neıretmlt ve lttila 

Nitekim, Trlyeıte Türk kon· 
~ıolosunun bu ıehadetnamelerl 

(Devamı 2 inci aahlf ede) 

I ~ 

ıi encümen raporunun vüru· f 

duna kadar tehir etmit oldutu

nu beyan etmtttlr. 

Büyük vatanperver Gandi, 
her gün hatta her saat tutulup 
tevkif edilmesi ihtlmalini nazarı 
dikkate alarak llzımgelen ted-



Herman kumpan
yası ve bir dava Dahili, harici teısraf lar 

_,i a U• 

(1 inci sahifeden devam) 

verdiği ıene zarfında, Tilrkiye· 
den Mısıra ihraç olunan tGt6n· 
lerln mıktarile, Mııır aümriikle 
rlne, Türkiye mahlUli olarak 
ithal olunan t0t6nlerin mıktan 
arasında, takriben, dört yGz bin 
okka bir fazlalık olduiu tevıik 
olunmuıhır. O zar ıa•, TGrk 
Uitilnlerlnln rakipleri bulunan buı 
ecnebi memleketleri ttltlbalerln
den, kıyyede yirmi Mısır kuruıu, 
yani iki yüz Türk kuruıu ekıik bir 
tarife ile Mısıra ithal olunduiuna 
•öre, bu kabil bir ecnebi til
tününil, Tilrk menıerıehadetDame-
ıile Mısıra ithal edenler, bilfarz 
Uhalit mıktarı yüz bin okka iıe 
iki yüz bin TGrk lirası para ka· 
zanmıı olurdu. 

Reımi vesaik ile teeyyüt et
tljine göre Trfyeste konıoloıunun 
Herman Splrer ıtrketine hlllfı ta
lihlyet olarak vermlt oldufu 
menıe ıehadetnamelerlnln ihtiva 
ettiği kayıt miktarı, yukanda 
kaydettfflmlz Mısır ve TGrkiye 
ihracat ve tthallt farkına çok 
yakındır. Gene tetkıkat ile, bu 
muamelelerden Hennan Spirer 

lıirkeUnln ıayn metru bir tanda 
700,000 knsur T6rk lirası menfaat 
temin ettiği tezahür etmlfUr. 

Şurasım ehemmiyetle ka1cle
dellm ki, bu meı'ele bGtilD dd· 
dlyetlle ortaya abldıfı halde, 
alakadar makamatı resmiye ve 
1rayrı resmiye tarafından redol· 
unmamıı, keyfiyeti bizzat Hennan 
ıtrketi bile tevil ve tekzibe lçtl
aar edememittfr. 

Hadisenin ıtlyuundaa •nra 
hariciye veklletf htllfl 1allhlyet 
menıe ıehadetnameıi veren kon
solosu müıaraaten Trtyeateden 
kaldırmııtır. 

lıte bizden zararı manevi 
olarak kırk para talep eden ve 
maruzu hakaret(!) oldulunu iddia 
eden Herman Splrer tirkeUnln 
miiteaddit maceralarından blrlıl 
budur. Ba meı'elenin iç yGzilnO 
bakıinaı Tirk bilimleri huzu· 
runda teırib etmek ( Yann ) 
için vatani bir vazife ve 19refll 
bir muvaffakıyet olacakbr. 

M~~da I 
{,'egirge istilasına karşı 

isten ilen tahs isal 
Kahire, 9 ( A.A. ) 

Hakamet çeglrıe laUli.ıına 

karp llzun selen tedbirleri 
almak üzre bin lngtllz liralık 
tahıitat iıtemiıtlr. 

Jngilterede 
lşsizüğe karşı yar<M1ıı 

Londra, 9 ( A.A ) 
Avam kamarası itıtzltie karıı 

ıiıorta hakkındaki kanun liyıha
ımı 6ç6nc6 kıraatinde kabul et
miıUr. Bu kanuna göre itıizlik 
nezaretlnln lplzlere [yardım için 
vucuda ıeUrilen aermayeyl arbr
mak lzere 10 milyon lngtliz lira
ıına kadar lıUkraz akdine mezu
ntyeU teyit edilmfıtir. Mesai na
zın ltılzlerin adedi bir buçuk 
milyonu l'eçmedifi takdirde bu 
paranın 1930 ıeneıl aonuna ka
dar klft ıelecejlnf .aylemiı Ur. 

2 numaralı döviz karar-
namai 

Ankara, 10 (A.A.) 
bd nwnarah kararname ber· 

veçhi atldlr: 
ı -ihracat tacirlerine ban

kalarca d6m ikraz edllmeal ve 
bu lkrazat mukabilintn vadeıinde 
d6Yiz olarak tahıll edilmeıl. 

2-bıracat tacirlerinin alivre 
·1abılarmdan mütevellit itler için 
bankalara vade ile döviz ıatııı 

icra etmeei, 
s-B1r uumarah kararDUDe

ma _... • .,. tah'rilAta mateal-
lik abklmından yalnız memaliki 
ecnebfyeye ihraç ve ithali hn-

kllmlerfnfn fpkaıfle diğer ahklmın 
kaldınlmaaı, 

•-Bona olmayan yerlerde 
bankalarm yekdiıerlerile döviz 
aht veri.fi J&P&bllmeai, 

5-Harlçten ıelen TGrk li
ra11 tediye emirlerinin bir hadde 
kadar 1erbeat lcraıına bankala· 
nn Maliye vekileUnce mezun 
lubnma11 pbl mevaddı lbUva 
eder. 

Arif Oruç B. ne halde? 
Aleyhinde 20den f azladavaikame ed
ildiği halde matelaşi değil mü:starihtir 

Gazetemizin tabibi imtiyaz ve baı muharriri Arif Oruç B • 
nakledildiii umumi bapltane haıtanealnde tedavi albnda bulun-
maktadır. Ahvali 11bhiyeıinde enditeye taYan biç bir ıey yoktur. 
Aleyhine ikame edilen yirmiyi mltecavlz davalarm celpnamelerile 
evrak ve aatre adliyece kendlılne orada peyderpey teblf i 
olunacakbr. 

Sinirleri pek kuvvetli olan haklkatçilerln matev ali hGcGmmlar-
daD milteeulr delil memnun kal malan bir kaidedir. 

yazarken daima kan11Dclan hamlet kuvvet alan ve hilafı nizam 
hiç bir hareketi bulunmayan, devlet oterlteılne dalma htlrmetklr 
bat muharririmizin, her Juclıiı yuıaın hetabım verecefl pek tabii 
dır. Bu ıubarla Arif Oruç B. MGtel&ti ulmayıp mQıtertbtir. 

* * * . 
Muharririmiz Şemsettin Ertuğrul 

bey de cliJn tevkif edildi 
Gazetemiz _muharrirlerinden f bul11Ddufumuzdan muhakemeniD 

ŞemaetUn Ertuirul bey, bir kaç adil neUceaiDe kemali itminan 

aGn evvel gazetemizde çıkan bir !!!i!!le!!!!!ln!!tlza!!!!!r~e!!tm!!ek~t~ey!!!'!lz7. !!!!!!!!!!!!7.~ 
yazı11 h.aklnnda bOn ikinci kazaların hudı1llan teıbit 
milıtanUkUkce lıUcvap edllmif 
ve bu llUcTap nettcealnde mtı ediliyor 
tanUlln 161terdlat lhftm lzerlne lıtanbulun on kazaya takılml 
tevkif olunarak tnkifhaaeye kararlqbnlmqb. Bu kazaların 
naklolunmuıtur • Watlannı teablt etmek için 

Halea tevldfhaneM W.an tı1ıslddll eden koadıJOD harita 
muharrirlmlz hakkmda taktt.ta lnrlade tetkikat icra .Urek 
eıaı teıkil eden yaZlnın bir ma- kazalana Jaudatlannı teablt et· 
biyeli cürmiyesi olnıadıiına kani mektedtr. 

Maliye Vekilinin beyanatı 
_ .....,... ....... . 

~Ankara, ı o (A.A.) ımdan maada bütün bankaların 
lld numaralı kararname mG- fttlhadlle teıekkül eden banka· 

naaebeUle Maliye Vekili Saraç lar konaoralyoma rolt tlmdlye 
oflu · Şükril Bey matbuata ıu kadar döviz tatmak olmaJUP 
beyanatta bulunmuıtur. yalnız fazla dövizleri mübayaa 

DevleUn da1'iz ihtiyaçlarının ve ihtiyaç halinde plyaıaya arz-
tabdlt edıbneıl tarife kanununun etmek iizere ihtiyat olarak ıak
tatbikına takaddüm eden dev· lamafa lnhltar etmııur. Kam
redeki 1tballt bedelinden en biyonun bu millbet m•lıazara11 
mühim kısımlarının ödenmeıl karıuıında 1 numaralı kararna· 
muamelltı uınuıntyede ecnebi menin artık lüzumu 'kalmadı-~ 
paralarının yalnız lizım olan if ve fına kanaat edilen bazı ,hil1

• a-
lhUyaçlar için iıttmal edllmeıl mleri laiv ve tahftfl edllmlt 
halkımızın ınilll duygularla hare- ve nvmaralı kararname ile bu 
ıkeU herkese milli paramız tadilat vekiller heyetinin taıvl· 
hakkında itimat telldn etmlı ve bine iktiran etmiıttr. tÇok ilmlt 
bütün bu sebepler ihracat mn- edertm'ki ihracat mevsiminde 
ıimi benilz aelmemiı olmaıına bekledİilmiz daha iyi bir vazl· 
rafmen kambiyo hareki.tam her yet karıısında mevcut ibilküm· 
gün biraz daha milli paramızın )erden bir çofunu daha kaldır-
lehlne fnkııaf ettırmtıtfr. mak hatırınızdadır ki Bilyk mil· 

Döviz fiyatlarının yük- )et meclisinde bu kanun mOzake-
selmeıi iınillert evvelce izah reıi sıraıındaki beyanatımda 
eclllmtıtl, Bu Amilleri birer birer büldunet kanunla verilen u.ll-
teıhiı ve tetkik etUk, bepıl ile lilyetl lüzum ve zarurete 16re 
ayrı ayrı mDcadele etUk. Tica- istimal edecek ve tedbirleri an· 
ret hayatımızın sellmet ve lntl- cak ibUyaç ve zaruretba icabı 
zamı seyrini altnst edebilecek kadar alacak ve IGzumu kadar 
bir manzara arzeden buhranın y&f&tacakbr, demlftlm. itte iki 
Cinü alınmııtır. ittihaz ettfilmlz numaralı kararname BGJ(lk Mil-
tedbirlerden _bırt de maldm ol- Jet Mecllll ldınbaGDde t&ylenen 
duğu üzre Turk parası kıyme- bu a6zlerln fili bir eaericilr. izah 
tini koruma llakkında Vekiller ede im ki paramlZID lıUkran 
heyetine sellbtyet veren 1567 Y 

il kanun .. b 1 tin için dlfer devletlere ntıbetle ıeç numara ... e una ı a- cak 
den neırolunaıı 1 numarah ka· kalmıı~ addolunabllirlz. An 

medir Kaınbi azi et mubarebelerde harap olaauı bir rarna · yo v y - k 
1 i kar•ı bir ,.,..k -•-•- memleketin imar ve ihyasını 1 -
er ne ıı ""' me1111C&e- takvi bal 
tler bu tekilde ve hatta daha tlaat unıurlannm ...:,.• 
alır tedbirler almıılarliır. $a ve btlttln btldlibnla laka pek 
noktayı memnuniyet ve ı6kraala ima bir cle~e mavaffakl7etle 
kaydederim ki; milli paraqıısaa b&f&r&n TClrk Wlleuain bu iti de 
kıymetini muhafazayı istihdaf aynı zamana ııkıfbnnaıı pek 
eden hüku.net tedbirlerini tatbik gilçtür. Şimdi dlfer itlerin tabii 
hususunda halkımız büyük bir aeyri devamı araıında bunlarla 
ha ınıl olunmaktadır· Halkımı-uaaiyet göstermlı ve bu ted- meı.-
bı rleri ihlale matuf teıebbGs ve zan ve halkın yekdlferlne karı• 
hareketler görillmemtıtfr, Karar- emniyet ve IUmadım aelpetmek 

1 k·ı t tblka • ıı mabadlle hGk6metln morotor-namen n mev ı a vaz ı e 
hük\Unete teıkillt masraftan yom ilin edecefl hilk6meUn 
yiikletmekılzin bütiln hakiki lh· borçlarını ödemlyeceli cebri lı· 
ti 1 Ü ı·t fiyatlarla ta- Ukraz yapacağı ıeklindeki betha yaç arı en m sa k 
tmin etmek buıusundakl emel- hane ıaylalar huıuıl ma ıat ve 
lerımlzde tahakkuk elmiı ve pa- menfaatlere müıtenlttlr. Bu çlr-
ramızın JuymeUni de blyük mık·· kin makıat ve emellerle neıre
yaslarda temevviiçlere mini o!- clllea bu haberleri bt'~etle bir 
mak makıadile oıınanlı banl.<a- kere .daha reddederim. 

* * * Deniz silahlarının tahdidi konferansı 
işleri hangi saf hada bulunuyor ? 

,--.....,..." .. ··· 
Londra 9 (A.A) yaya niıbetle FranlUUll lhU· 

ltalyan mabafilinde bakim yaçları hakkında bu 1abah uzan 
olan kanaate ·ıöre 6 devlet ara- uzadıya ıöriltmGf·lerdir. Framız 
ıında bir anlq111• buıulil lmkln flloıunun ltalyan donanmasından 
ve ihtimali pek te büyük bir 6- daha ziya.de milli m&dafaa mec-1 
mitle derpif eclillllemektedlr • buriyetlerlle karıılafblı lnklr 

Bu mabafd ltalya ile Fransa- edilmez bir haklkatbr. ÇGnkG 
ya aralarmdald fikir ibUIAflanna Fransız donanmuı yalmz Akde-
telife vakıt bırakmak için nacı- nlzde defli, .fakat milltemleke-
zakerenln geri bırakılmall daha lere aabip old.ufu batka deniz· 
hayırlı olacaiını beyan et.aek- lerde de hare.ket ve faaliyette 
tedtr. ; bulunmaia mec:l>·urdur. itte bun· 

Londra, 9 (A. A) dan dolayıdır ki FraDID nıurah-
Beı devlet arasında bir an- haı bey' eti ltalya.n Fransız ,-teniz 

laıma buıul6 aaomkOn olup ol- kuvvetleri araımcl'a mtbavat e'ta· 
madıiını anlam•k maktadile bu ıını kabul edemez. 
l'6n de milkllemelere devam edı- Gene bun11D içi sadır ki Fran-
lmiıur. Fakat, v.styette bir tera- ıız murabbaı heyutl ltal,an ve 
kki ha11I olmut ,tbl 16ribunekte- F arnıız fllolariaaa Coalllto mik-
dir • .Aglebl ihtimale nazaran yarın tarları arasında yan reamı •u· 
konferanı için çok ehemmiyetli retta 2!0 bin tondlto olmak 
bir acın olacakbt • Bir kaç ,tn Gzre tayin ~D farkın lpka.•ıada 
evvel rahatıızlaıoll olan M. Gra- ıırar etmektedir. 
ndl ba gln daha lytcedlr. mu- Fı.nta, lta'7an ye Fraı.\•D 
malleyhln yarınki ı&rilfmelere filolan ara11acla bu at.bette l'tlr 
!»frak edecil zannolunyor. farkua bulumnaıtm AkdeD.lade.11 

Partı, 9 ( A.A ) bqka denlslere alt lhttyçlan 
Londradan blldirlllyor. M. için ebem addetmektedir. Fran-

Dumesnl1 ile M. Aleksender ltal- ıanın emniyet ve ıe1lmetf için 

5 Nisan 

Dün.Yanın 

En büyük t:ihb ~ l 
BeJrrat, ı o ( A ·~ 

~va nehri berinde ye 

1rarat ile Zenoun ara11nda '-:: 
mutaıavver olan dGnyalD • 111' 
yQk allD& k6prlnl• ~ ...... 
Fraam m0.HH,,_ ..... r
mlftir. K&prlnCln tull 457 ~ 
olacakbr. 

Japonya ıe(ıri ) 
l.taabul t O ( A> 

0 
TGrklye Cmnburl,.U a ~ 

tayin olunan Jeal .ı.,.. .__. 
M. Yotlda nllaDID ·~ -~ 
pazar acını lmlla ~ 
vapuru ile lıtanbala el:;;c~ 

ltalyan hahriy · · 
hareketi 

AUna, ıo (A· 
ltalyan bahriyelilerlDID p.rc 

raıta çıktınnıı oldaklan ~ 
nln her iki taraf için m1•d ..... _. ... 

yetbahı bir suretle ve --
bir tarzda teıviye edilmit o .. 
zanedilmektedlr. 

Bir ihtildl harekeli 
Bueaoa Ayr• 1 ( AJ.) 

Nadon ıazeteıiD• ~ 
Brezilya hik6metlerind• ,.,. .. 
hlba ·Do - Norte dahtlfnd• ,... 
lhtilll harel.eti zuhur f!tm~ 

c -· zarurl ~ddettifi bu fark •-" 
kabul edileçek oluna Fra ... 
aelecek lııeı seneye alt bahri ..
taat hakkında ltalya ile bir td"' 
llf akdine hazır bulunmaktadlt)• 

Londıa, 9 (A. /.• 
Havaı Ajansının Londra f1Jd' 

habirl bildlri1or: ltalyaa mu,.lr' ı 
buları M. Makdonald ile ı&M' 
dakleri ıırada 1981 den 1936 ff" 
aeılne kadar bilyük harp ıerll' 
)eri yapmamak ve Franaanıa ki' 
çilk kruvazör, muavin gemi *" 
tahtelbahir intaatına alt ,,...,.
mma muadil bir prosram taaır 
clDe çıkmamak için teahhaclf 
ıtrifmeie hazar balundukla,... 
teyit etmekle lklif a eylemtılercltf• 
Ancak, bu teklif Franıız murala"' 
bularını memnun bıraka•afl 
ÇGnkCi bu murahhaslar bu aureı
le elde edilecek farkm ıım-'dd 
halde hiçbir askeri kı11net1 k.t 
mannı olan eıkf harp ıemıl ... 
hesaba katıln1ak ıurelile vıdl
~ fikriDdecllı. 

Binaenaleyh, konferanı Y 
ayni çıkmaza ıthüklealp 11)11 ..... 

nlmııtır. f 
Konferanta mensup mah~ftl ..J 

devlet araamda bir amtma .._,... 
etmek mümkün olup olmaya~ 
caimın yarın anlaıllabilec• 
ima etmektedir. 

Böyle bir itliif yapmata 
kln haııl oldqu takdlrM Frallİ' 
bu lttlifa ifUrak etme~ ~ 
clh edecektir. Ç4Dk6 LODcll'P"" 

bu ıekilde akdedilecek bir f//I'. 
ahedeye Franun•n qtlrak etdtt' 
pu tabada ltalya ile kendi ~ 
ııada mevcut olan fikir ib~ ~ 
lanm ileride takip ~-~~ 
11,...u için tevelllt ~ 
bCitGa aeUçelerle beraber ~ 
aurette teyit etmek manauDI 
etmlı olur. 

Yarın 
İDARE : lataabul ~ 

caddeat. atdJ 

TELGBil' : t.tanbal y ''' 
TJU,EFON : • ' 

ani'. Dahll içlll ........ ı 
~--'~"-· 11 ........ 

U.Aw : Tarif.,. tabidir· 
Fiatı ö kurtıf 
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17 Gardiyan ~~-----------------...................... 1, 
~Büyük dünya harbine 
i girdik mi sokulduk mu? 

- ·)~(·-

'lt11 /,·i( t'diltli 
{.'ok /Jir §'?I dr1fiil a:. 

!'fi f J11t§la ı· 

J..:1111ıi/1eıi u1111uniyt· biri11<'i 
~ u ht' 111 iidii r ii 

~. _______ ! .. ·-------· Emniyeti umumiye birind 
fUbe rniicliirü İhsan Ley evvt>lkl 

gün Ankara.dan şehrimize gelmi ştir. 

O zamanki bu hattı hare
keti tasvip ve haklı gören va
tandaılarımız da, Almanların 
bu mukabil maazeretine ittlrak 
~deceklerdlr. Fakat, biz, burada 

u Mezopotamya demir yolunu 
müdafaa eden Alman ve Türk
lere fU sual ve itirazları der
meyan edeceğiz ki· kari bunlar 
hakkında kendisi bükün: versin 

(?!) İngiltere ve Almanya hükü
metlerile bir takım itilaflar ak
tettl. İngiltere ile halledilen itila
fın birinci maddesinde, bu esbak 
sa.dırazam veyahut, tem~i 1 ettiği 
Genç Türk hükumeti;« l11!Jİlln 'l1-

Geçenlerde İstanbul tevkif
hanesinden 2ti seneye mahkum 
Çatalcalı Ahmet Besim ve katil 
mes'elesin<len 1 ;, seneye mahkC\m 
Haydar pencere parınahklarmı 
kesip firar etmişlerdi. 

Katil Haydar zabıtaca meyyilen 
Balatta yakalanmıı Ahmet Besim 
ise Çatalca hududu üzerinde 

yakalanmıştır . 
Bu mühim firar hadisesi hak-

Kuruçeımede kır sokağında 

tütünci1 yorgunun dükkanma hır
sız girmiş Hitün sigara 1 fi , Hrn 

çalmııtır. 

{ :m·pış "' '*'" ı · 
Dün saat dört buçuk radde-

lerinde 2 1 G4 numaralı otomobil 
ile 48 numaralı Edirnekapı tra m
vayı Bahçe kapıda Hasan cc2n 

deposu önünde çarpıımıılardır. 
Otomobilin sağ tarafı karılma~ ve 

kimse mecruh olmamıştır· 

Solnlmlı İhs1111i11 hiitlı•ı·i 
Bcyoğlunda İsliklnl ondcle

sinde, Balıkesir otelinde müBafir 
Sait zade Ali beyin para cüzda
nını , sabıkalı ihsanla Mu tnfn 
Apturahaman ve Muammer taro-

Almanların düaündü~ü ve 
T" ıı urkiyeden imtiyazını aldıkları 
bu Bağdat demir yolunun A
llıanoslardan aıağısına da lngi
liıler daha muteriz ve daha 
tnuhalifti. Bu efendiler tabiidir 
~ı, hu hakikati inkar edeınez-
er .Şımdi suallerimize bathyoruz: 

ıJfczopota mymla ki 111e11kii 
11uıhsus t ıc 111ii111tfl:.İyt'Iİ11i 

'" JI "")) 
Bu ıartın ne demek olduğunu 

karlin takdirine bırakıyoruz. 

Yalnız, garip olnn nokta, Os
manlı impera.torluğunun müda
faasında, Mezopotamyaya bir 
demir yolunun lüzumu kat'i t 

olduğunu söyliyen hükumet veya 
erkanı harbiyesi, aradan b(r kaç 
ıene geçtikten sonra, Mezopota
myamn bir lııgiliz nüfuz hımta
kaıı ve daha açık tabirile bir 
İngiliz "mahmiyeal olduğunu ka
bul ediyor ~e bunu resmi bir 
muahede ile de teyit ec"iyor. 

1913-19 ı 4 itilafları hakkında 

kmda müddeiumumilikçe tah
kikat yapılmıf, iki ıeririn kaçtıiı 
gece nöbetçi bulunnn on yedi 
gardiyanın i1ten elR cektirilerek 
tahtı muhakemeye alınmalarına 

knrar verilmiştir. 
Bundan maada firar mes' ele-

ıinden evvel iki mahkumun 
hapishaneye testere sokmağa 
muvaffak olduğundan dolayı 
vazifelerinde terahbi görülen 17 
gardiyanın da tahtı muhakemeye 
ahnmasma mahkumlara testereyi 
getiren katilden mevkuf arap 
Osmanın karm kara F~tmanın da 
tahtı tevkife alınarak beraberce 
muhakemelerinin icrasına karar 
verilmiştir. 

0/1.·c lutldou tatlu/11· 

Beyoğlunda Ekler sinemasın 

da Darülaceze memuru Burhan 
efendi Tünel hattına işleyen 
tramvayda biletçiye verdiği pnra 
yüzünde kızmıf, biletciyi tokat
hyarak yumrukla gözünii şişir
miştir. 

'J/·ı11ıu·ayda11 dii§lll ii§ 
Taksimde Apastobidis hanın· 

da oturan madam Eleni trnm
vaydan düşmüş ba.ıı yarılmı§lır. 

J/a 11f111·1·1/lkla JUll'flSIJll 

aln11sf m· 
" 

fındnn çarparken curuın mt~şhut 
hl\ linde yaklamışlardır . 

Ati beyin ciizdanını çıupnken 
Muammer tntulmuıtur. 

St• JJI ih 11 h fllll 111 ko ylwltlıı 
Pangaltıda oturan on sekiz 

yaılarında (Semiha ) hanım yir
mi gün evvel ailesine dı\rılnrl\k 
konyaya gitmek üzere evclen 
çıkmış şimdiye kadar kendisin
den haber alınamamıştır. 

Semiha hanım her tal'nftn 
arandığı halde bulunamamakta
dır. 

Semiha hanımın bir kazaya 
kurban olduğu zannedil<liğiııden 
endişe edilmektedir. 

Kursun i:-:abt1I ı•tmı! 111i.~ 
~ . 

1913- 1914 Türk-A\man-ln
&lli:ı, Bağdad demir yolu itilaf
ları ne idi? Merhum Cemal paıa • 
hatıratında " bu itilafların mahi
Yetini biliyorduk; fakat, memle
ketimizi asrileıUrinceye kadar, 
Avrupanın, bizi muvakkat~n kur· 
han etmesine razı olmuı tuk." di
Yor ki, bunun mana ve delaleti 
nedir? ı 91 ı Potsdam itilafı nedir 
Ve neyi istihdaf eder? Aceba, Al
ınan diplomasisi, Ankara - En.u
rum hattı için Rusya ile böyle bir 

illlU yapamaz mıydı? 

dahi resmi bir Alma ı rüciilünü 

dinliyelim. 
"Aynı zamanda (Fon Gül-

man) ın d\rayetli yardımile 

Tevfik Kamil B. 
-·> ...erli<- -

/>ii11, Ankw·m/011. isıa11{11tfa 

Galatada oturan Alman Sen
korl tulumba sokağından geçer
ken mantarcılıkla 90 lirasını iki 

Ka11mpafada dört kuyuda 
oturan pazarcı Selahllinle dayısı 
makine yağcısı Mehmet arasın

da bir arsa meselesinden kavga 
çıkını~, Selahattin üç el silah 
ntmış , fakat isabet etmemi§ lir. 

Şu ıuallerimlzin cevaplarını 
&ene kendimiz verelim: 

1!lt3 Eylülünde Oımanh mü
dafaası için bir Mezopotamya 
demir yolunun lüzumu, kat'i 
olduğuna karar veren Genç Türk 
hükumeti, Genç LTürk ıadıraza
ınından Hakkı 'paıayı Londraya 
elçi ve mürahhası 'fevkalA.de ola
rak gönderdi v; bu hukukçu 
•abık sadırazama ıu talimatı verdi: 

LmHlratla §'' 111flhlll IJaüdat 
m ua h edı1s i 11; 111 ii :.a /,·ı•rı• t•tl i-

.ııoı·dw11. l lt11' 1tf1 kafi< il' 
flflkÇfl ı/(tlft' t'f UWkit'll fclı·İ
U il iyordu ysa da lnı 111 ıuı
lu1ddel'fle11 haki~· l Huı /.'.~al 
( yani Hakkı patanın Londrada 
müzakere ettiği Türk lngiliz 
Alman trlpartiıt muahedeler) 

padişn/1111 hukuklf1111 na

Z<ll'I ilihtll'fl af nH!Jfll'{(k 
J urulolll.'f U meu/(uıı JJ1m
ıakalaı·11uı taksim l)l11tt 1 /ılİ» 

" İngiltere ile mevcut ve 
aıkıda bulunan ihtilafları hallet
mek için bat vurulmadık çare 
bırakmaması" (OZaman A\manyanı.1 Lol\dra 

Bu muktedir ıabık ıadırazam elçisi, prens, Lichnovsky-Alman-
Almanyanın Londra elçillAi müs- yadan ifıaat - sahife 71-72) 

~tarı (Fon 'GrılmanınLyardımlle ___ (Dev~ıı var) 

lJlı/t/i 
Muhtelit mübadele komisyo

nu, Türk hey'eti mürahhasası 

reisi Tevfik Kamil B. dün, An
karadan, §ehrimize gelmittir. 
Ankarada devam etmekte olan 
müzakerat hususunda kendislle 
görüıen bir muharririmlze, mu
maileyh dcmlftir l<i: 

Ankar<lda, büdce nıeı'eleslni 
neticelendirmek için kalmııtım. 
İtil&fname huıusunda, aöyllye
ceğim hiçbir şey yoktur. Yalnız 
Yunan hükümelinin cevabını 
bekliyor..ız. Bu cevaptan sonra, 
vaziyetin hakiki vek\i tavözzuh 

edecektir. ___ .,,, ____ _ 
( ~ı'"''"'lı ....:ı•yyahlaı· 

Evelki gün limanımızl\ gelen 
İngiliz bandtrllh ( atlantis ) va
puru Suriyeye gitmiştir. 13 ni
san 19~0 da limanımıza ( Lut
sof) ıeyyah vapuru 200 seyyahla 
amerikadan (2 l) nisanda ( Stel-

, Şaki deli imif \ Manisa' da 
l!.s/..;§chil'lleu yt'leu /t'l{lrtt/far İki umele11i11 f/l'Çil'lli,ıji k11:.a 

Manisa'da birbiri arkasına iki 
feci kaza olmuıtur. İstaliyon 
dahilinde çatıda tamirat yapmakta 

la polarls ) non·eç vapuru 350 
seyyahla ~Londradan ( 28 ) ni
sanda ~< alandora ) seyyah va
puru Bahrı sefitten a8o seyyahla 
limanımıza gelecektir . 

llwı il !Jİh; f ct'İ !JOI' 

Bornava yolunda jandarmalar 
taraf andan yakalanan otomobil 
v ' e araba aoyı,.-uncuıu haydut 
Eskiıehirll Ahmedin dün birinci 
müıtantıkli x. 
lf d 

ge verdiii aaçma-
a eıinde ld n •onra cinnetle 'malül 

o uau hakkında hl r zan uyan-
mııtı. Keyfiyet . d J&n arma ku-
mandanlığınca Esktıehlrde Ah-

olan iki amele bir dire~in yıkıl
ması ile yere yuvarlanmıı, her 
ikili de vücutlarının muhtelif 
yerlerinden vahim suretle yara-

lanmıılardır. 
l'a 111 ilk pİ,t/flSlt.'Ji !I ;; kst'Iİ.'fOI' 

Bunlardan maada 2 1 nisanda 
( Monte Serventi ) alman vapu
ru t 650 alınan mühendiı ve 
f abrlkacıları ile limanımıza gt:le-

rektir. 
Alman seyyahlarına alınan 

sefarethanesi ;tarafından bir zi

yafet verilecektir· 

kiti almııtır. 

Jfa 111111·1·1/J kla pm·a .~ 011 

do I a "'l 11·111 t:j I ar 
Fatihte oturan lsmııil Ziya 

efendi kara köyden ~geçerken 
ı1abıkah lbrahimle Ktrkor man
tarcılıkla parasını dolandırmış-

lardır. 

t·r aylık biı· Jnz rm·llfİll 
l>alwı m 11§ 

Evelki gıece Aksarayda Murat
paşa camisinin avlusunda' üç 
aylık bir kız çocuğu bulunmuıtur. 

'liwnn'fl!Jdau dii§ 111 ii:-J 
Kuruçeşmeden arnavut köyli

ne gelen tramvaydan kunduracı 
Nlkonun oglu sekiz yaıında Sa
zai dii~müt ayagından yaralan
dığmclan hastaneye yatırılmıştır· 

• t 11w/f1 • l/J 11111tlİ11 l'Ş!JOlfll'I 
Hasköyde cami sol<nğındn 

oturan ameleden Ahmet efendi
nin evine hırsız glrmif, e,yruını 

çalmııtır. 
Şüphe üzerine Muharrem iG-

minde biri yaka lanmı~lır. 

/Jiı· kı:. rıwııfiıt fı11·11 "'""~'"'' 
Dün köprüden saat onda ha

raket edn (Kalamıt) vaporunun 
birinci mevki salonuna on gün
lük yeni doğmuş bir kız çoçuğu 
terket1ilmt11 Darülazeceye gönde-

ri\mlotir. 

A ff1~ !'' k uuş .~ii11tlii r ii I m ii :j 

medi tanıyanlardan t 1 f l e ıra a Monte Serventl dünyanın en 
büyük seyyah vapurlarından 
28,000 ton hacminde :?0 mil sur'-

Galatada lskencler caddesin
de iı"azl\r apartmanında üçüncü 
katla.. oturan Sami efendinin 
dairesinden atef çıkmııında 
söndürülmüıtür : 

atindedir. 

Efi:,aum ı·a11tlı 1 l'İİ <H 'İ 

Bazı gazetelerde Beyoğlu n
da ( glavni ) ıokagmda ( Uza ) 
namında bir kadının evinde ren
devu yapıldığından dolayı polis 
müdiriyelince yapılan taharriya
tın gayri kanuni olduğundan do
dolayı makamat aideslnce tahkı-
kat yapıldığı yazılmııtır. 

Bu mes' ele hakkında yaptı

~ımız tahkikatta Lizanın evi 
polis zabitei ahlakiyesince tahar
ri edilmif yedi hastalıklı .fahiıe 
yedi erkek yakalanmıştır. 

Esasen Liza ecnebi 'tabaaıın-• 
dan :olduğundan memleketin ah-
lakını ifsat edenler hakkındaki 
pOlia nizamnamesi mucibince 
hudut haridne çıkarılmııtır. 

Lizanm Glavani sokagındaki 
otelide evelca set edilmif dostu 
Leynz kadın ticareti yapmPklR 
maruf Romonya Yahudlleı in elen 
V ati hududu milli haricine çıka
r ılmı§ ( M"ıra ) göndcrilmitllr. 

Li~a ile Joslu Va ti Lu ker
re Mmrda birleıerk yine eski 
san' atlarına devam ettikle
rinden Mısır polısl bunları tahtı 
nezarete almıf . esbabı tebitlcri
ni ve sabıkalarını lstanbu 1 pol' 
müdiriyetinden sorulınurtur. ıs , 

Liza ile Nali Mısır ltu·· k . ume-
tlncede hudut haricine çıkarıla
cakları haber alınınıştır. 

Emanette 
- ·>~<- -

/Jiifrt! llo :, iı·aua kadt11· 

!1''1'''''''!/<JJ' 
Emanet bütçe encüm ... ni ha-

ıorulmuıtur. Cevaben ıel b 
telgraf ta Ahmedln ıuuruncı:':ıali:l 
bulunduğu, ara11ra bu gibi delilik
ler yaptığı bildirilmlttlr. 

/lir soyf/ttncu !Jakalautlt 
Yirmi gün kadar eve\ Siirt 

yolunda bir kirvan ıoyanların 
ele baıııı Savurun Ahmedl kö
Ylnde mukim Ali oğlu lsmail 

Adana' da pamuk piyasası 

birdenbire canlanmııtır. İtalyan' 
lar Menin' de pamuk almağa 
baılamııtır. Ruı harici ticaret 
müme11illiğl de 15 bin balya 
yeniden pamuk alacaktır, _mu
bayaa ta bu hafta baılanacaktır. 
Fiatlar yükıelmektedlr. 

=----

1u11·a ulanlr11· 
lstanbulda neıredilen Ticaret 

Yt1§ilkii1Jdc ff1f<' .'l"luı11/m· 
Dün birinci ceza mahkeme -

ıinde Y etilköyde bir çele ya!Ja
rak muhtelif evlerden eıyalar 
ıirkat etmekten maznun Şevki, 
Feyzullah, Bekir mahalle bekçili 
Resulün rnuhakemesine devam 
olunmuıtur. Asıl çetenin efradın
dan altındit Niyazinin firar etti
ğinden bunun ayrı olarak muha-

J/a 11tr11'f·dı klo dola 11d11°JJll§ 
Beyoğlunda. tepebaıında A 

man müsaftrhanesinde oturan 
makinist Hanrest Sandiv 280 
si\lvini iki kiti yanına sokulmuş 
mantarcılıkla dolandırmı§lardır. 

J'ofi~ft' la!fİlllRı· 

ziranın bidayetine kadar emanet 
ve şuabatın H,W bütçesini ıkmal 
edemeyecektir. Çünkü ancak bir 
buçük ay gibi az bırzaman kaldığı 
halde hala bütçe açı~mın ne 
suretle kapatılacağı teııblt olma-
mı~lır. Bu itibarla hazirandan 
ıtibaren tatbik edilm:!k üzere üç takibat neticesinde Direveran 

dağlarında ele geçirllmit ve evin
de Yapılan taharri neticesinde 
aaıbedilen eıyadan 1 'i o parçaıı 
zahire çıkarılmııtır. 

Avnesinln daha evel cenuba 
kaçtıkl teali 

1 
a~ı anlatılarak bunların 

b" m akkında icalıeden teıeb-
uıata ilrtılldiil an\aıımııtır. 

gazeteıl h . 1 
5 

.. 
1 

mu arrırlertnden zzet 
ve u eyrnan beylerin gazetecili-
ği alet ed k h ' .. ere azı mue11eseler-
den para aldıkları iddia edildi
ğinden müddeiumumilikçe hak
larında takibata .baılanılmıı ve 
polis müdiriyetln.·e tahkikatın 

tevıiine baılanılmııtır. 

kemesi görülecektir. 
Bazı tahitlerin celbi için mu-

hakeme diler bir ııüne talik edll-

mltlir. 

p0 1is müdiriyeti ikinci şube

dördüncü kmm baı memur Sa
dullah bey üçüncü kısım baş 
meınurluğuna. üçüncü kmm hat 
memuru l Mazhar bey dördiincü 
kısım haı memurluğuna l l\yl 11 

edllmiılerdir . 

aylık muvakkat bir bütçe kabulü 
muvakkat gil-idir. Mamafih 
bu şeklin tercihinde bütçeyi ye
littirememek olduğu gibi eylül 
b irden itibaren emanet ve 
vilayetin tevhidi meıelesi de 

mevcuttur 
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Piyos efendi kimdir? 
Millet zararına calısan bu adamın 

t ' 

n1ahiyetitini öğrenmek isteı·misiniz? 
Bu vesikayi okııyunıız. 

(Evelld günkü nüshadan devRm) - -
Sark /mJJ/ltı'fll'l f imİfrl sirkı)Lİ: Uzun zemandan heri de\•am 
.. eden ynzılarımızdnn anlnsılncağı 

Mes'uliyeti uıali1eyi tahdit üzere istifnclei şnhsiyesi için sigor-
maksadıyla ve elli bin lira sermn- ta i~lerjni temnmen dine geçir-
ye ile beş altı kişi tarafındnn leş- mek maksadıyla tiirlii türlü do· 
kil edilmiş o\nn bu şirket sfgor- laplar çeviren ve sigourta fiatla· 

k uluğu ve snir tn omusyonc rmın inmesine mani olarak halk 

l'şlerl"' istlual eden bir mü r.sese-
... • c ve hükümeti mutazarrır eden bu 

<lir. aclamm kim olduğunu merak et-
Burada bir şefin idaresi a\- tik bunun hakkındaki tnhkikatı-

tında her işin ayrı muhaseb ve 
irili ufo\t\ı kasası vardır. Bu mü

essecenin teşkilatını bilmeyenler 
işlerin nasıl idare edildiğini anlı
ynmazlar hatta içinde çahşnn 
memurlar bile her şeyi bilmez-

l 1er ve bilmelerine de imkan yok
tur bu noktahra ileride avdet et
mek üzere şimdilik yal~nız sigor- l 
tai~erinden bahsed~tm. 

Geçenlerde beyan ettiğimiz 
vechile Şark kontuvarı 1 S)~7 - tn28 ı 
senelerinde Anadolu, lttihadi , 
milli Ünlyon Kontuvar maritim 
ve milliden yalınız komisyon 
farkı olarak <H247 lira almıştır. 

mızın neticesini yazıyoruz. 

Piyos l·inulir 
Piyos Kadıköyünde bahari

yede çarıkçı mahallesinde ikamet 
eden Filogon nnmındn Osmanlı 
tabasından fakir bir ermeninin 
oğludur validesi Laura namında 

bir lmdındır. 

Bazıları bu ailenin Suriyeli 

olduğunu iddia etmektedirler. 
Her fakir aile gibi bu famil

yanın da altısı erkek ikisi kız 

sekiz çocuğu vardır. PİYOS bu 
ailenin dördüncü OZVALT befin· 
ci çocuğudur. 

OZVALT: Evelce Mısırda 

LAURANIN fotografhanesinde 

çalışmakta imiş bilahara İstanbu
la gelip Üniyonda sigorta edilen 
binaların etrafındaki ahşapları 

idaresi altında bulunan si

gorta şirketlerinin varidatına 
nazaran mühim bir miktara 
baliğ olan bu paradan G5000 

lirası müdürlerle memurlarm 
maaşına verilmiş geriye kalan 
418473 liradan 80000 lirası 1928 
ııenesinde klır gösterilip gerisi 
komisyon ve sair olarak sarf 

edilmiştir. 

yazmağa memur edilmi§ sigt rta 

1 inhisarından sonrada ecnebi ta-

Bu sarfiyat arasında 17000 
ve 18000 Ura gibi loptan bazı 
masraflar tetkik memurlarının 
nazarı dikkatini celp ederek 
müfredatına ait vesaiki istemi§
lersede bunların Üniyonu mer
kezine gönderilmiş oldukları be

yan olunmuştur. 
Tahkikatımıza nnzaren Şarl< 

kontuvarı Üniyon, İttihadı, 
Milli, Anadolu ve kontuvar 
marilim sigorta ~irketlerile yap· 
mış olduğu mukaveleler muci
bince bunların emri idaresini 
bir komisyon mukabilinde der
uhte etmiş ve idare işlerinden 
mütevellit kar ve zn rnr ken
disine nit bulunmuş olduğun· 
dan masrafların müfredatına 
dair vesaikln Üniyonun merkc· 
1.lne gönderi\mel'ine lüzum yok 

tur. 

l 
1 

Miihim bir yekun tutan cslınm 
ve tahvilat alım ve satımın<lrrn 
hasıl olan kfırlarla tayyare bilet· 
lelleri Licnretinden Şark lrnntuva
rma. isabet eden ka. r.anc ve sigor· 
ta işlerini çoğaltmak içm ba71 

tüccarlara verilmiş olan avansla
rın faizleri de gösterilmemiştir. 

Evvelki senenin lrnzanç ver
gisi hakkmdakı itiraznt ne şekil
de hal olunmuştur? 

Üniyonla yapılan mukavele 
mucibince doğrudan doğruya Ün
yona devrolunan bazı ( pool ) he
saplRrile sene nihayetinde hası
latı safiye<len alınan nırl-omus

yonlar defterde yolctur küçük l~a
salardnnmı dolaıtırılmışlır. 

Gösterilen mnsrıtflarm kanu
nen ayanı ı.nbul masraflardan 
olup olmadığının tetkiki lazımdır. 

İzmire gönderilen 1 :>110 lira ve 
ne için gönderilmiştir. 

Neşriynlımız iızerin h, cldı 
tıfthı~ ına irca edilen aylıklnr ~ibı 
bu lcaznnçlarm ıak\anılm sııın 
meydan verilmemesini deflerd ,r 

beyden rica ederiz. 

baasma geçmiş olmasından dolayı 
mutahassıs sıfatıla ve yüksek 
maa~la kardeşi PİYOS tarafın
dan Milli reasüransa kayrılmııtır. 

PlYOS \c.üçük ikan Moda ka
tolik kili sası kar§ısındn fnkf r "ço-

cuklara mahsus firerler mekte-
binde meccanen okumuıtur, 

Mektepten çıktıktan sonra bir 
eczahaneye çırak olarak girmiş 

ondnn sonra ESMERY ANIN ya-
nına kapulanmıştır bu işlerin ka-

zancı kendisini geçindiremedğinden 

baıkn işler aramağa başlnmıı 

Urbcnin acentasi Gln\.anının ya
nına girmiı her ne oldısa Ab
diilhamidin adamları kendisini 
taciz - etmişler o- ze~anın - mo: 
dası mucibince kendisinde irn
tiyl\zlı sınıf. geçmek gayeııl u
ymımış frnnsız mııhnllfinde pelc 

1 

hatırlı olem efendi i Glavanının 
dclnletl ve frnnsız konsolosu 
Mösyö Sllyerin yardımıyla fran 

sız tabiiyetine geçmiştir. 

Bu muamele J 8!1G da İstnv· 
rnld efendin!n 
olduğu sı rndn 

tabiiyet miidürü 
yapılmıştır. 

(Devnmı var) 

Konferans 
14-4- 9:ıO. pazartesi gunu 

saat yedide lslanbul Darülfünu-

nu Hukuk Fakültesi profesörle-
rinden Dr. Gros ıt tarafından 

Fransız.en olarak "Milletler Mec-
lisi,, hakkında, ve 21-4-930 pa-

zartesi günü saa l yedide Ameri· 
kanın en büyük Coğrafyacısı 

profesör Huntington tarafından 

İngilizce olarak " Bir coğrnf yacı 

Türkiyayı nasıl göriir?,, nıev;.uu 
etrnfındnive Alemdar c dd !i so 
No da Amerikan Liseı;i Ve Ticn-

ret Dershanesi binasında g.1yet 

mülıim konfe,raslar \erileM 
cektir. Türkçeye tercüme edile· 

1 
C<:k olnn Lu konfernnılara her
keıı, 1 l nımlar ve Beyler serbcılçe 
gclcbalır. 

-- -.,/}(;;:-;-
Katil Ali 

J <'.,' ~ene 11 ay al}ll' hapsP 
1nahkıi111 oldıt 

İstanbul muhteJitini nasıl teşkil etmeli? 

Çatalcanın Kavaklı köyiinde 
bundan bir müddet evvel "Zev
cesi Naciyeyi cerh ve katil, Kain 
valdcsi Cemileyi cerh eden ask~r 

Alinin muhakemesine dün ağır 
cezada devanı edilmi§lir. Katil 
asker Ali zevcesini Feyzi isminde 
birilc münasebeti gayri meşruada 
gör<lügünden cerh ettiğini, kain 
valdesini \'urmadıiını süylemlştir. 
Şahit olarak muhtar Mehmet, 
azadan lbrahim ağalar dinlendi. 
Şahitler vakadan bir ay evvel 
Alinin kendilerine boıanmak 
için müracaat elliğini fakat son

ra barı~tıklarını söylediler. Eakat 
Hadisede feyzinin kahvede oldu
gunu ııöylemişlerdir. Müddeiumum 
katilden ceza kanununun 4 rn
uncı cerh le 1 43 fi ıncı maddenin 
tatbikını talap etti. 

Heyeti hakime müzakereden 
sor.ra ıs sene 11 ay ağır hapse 
l 000 lira tazminata, 7 lira ücreti 
tedavi için cemile hanıma ver
masine kabili temyiz olmak üzere 
müttefiknn karar vermittirr 

~-- ......... ~_ 

Çamaşırcı 
-> .<· 

F111111rı hrııuo11 l'ı11·aıdaı· 
Bir nıücldet evvel Pangaltıda 

bir sokakta polis Hulusi efendi 
çama§ırcı Fatma hanımı öldür 
mü§tU. Dü.1 ağırcezada muhake
mesine devam edilnıiıliri. Hulusi 
ef. hadiseyi §Öyle anlatmıftır: 
Ben Fatma hanımı vurmadım. 
Kendisi intihar etmek isteyerek 
benim tabancayı aldı, ben de ta
bancamı almak için üzerine atıl
dım, o eanaCla t.banca patladı 

ve vuruldu. 

Bazı ıahitleJ' istima edilmiı

lir. Bu ıahitler; Fatma H. hasta
haneye giderken beni Hulusi vur
du tlediğini ltitliklerlni ıöylediM 
ler. 

Müddeiumumi kanunu ceza
nın 4 4 8 inci maddesinin tatbik mı 
iıleml§tlr. Müdafaa ve ka;ar için 
muhakeme talik olundu. __ ..,,....,,.,..,,,.,----

Krulm lrn ·uı mitin ,rı i 
Türk kadınlarına intihap hak

kının bahıedilnıesi üzetine ka
dın birliğinin te§ebbüaii ile ıeh
rinıiz kadıııları bu gün için bir 
miting nkdine knrar verrnitler
dir. 

K Jınlar evc·lcc de Y zıldığı 
gibi snbaa h saat U ela Sultal\ 
Ahmette toplanacnldar' vJlayet, 
emnnet, fırka önünde birer nu
hık irat eclecelder, oradan yü
rüyerek Taksime çıkacalclar, aM 
bide önünde nutuk söyledikten 
sonra abideye bir çelenk ko
yacaklardır. 

iı·ak .·u/11/,' ko/Jiw1si 
Bağdattan: 
Şfmdiye kadar istifa eden 

kabineler azasına, on bet senelik 
hizmeti varsa Osnınnlı tekaüt 
kanunu mucib~11ce verilen mazu
liyel maa~ları (agvedildiginden, 
nıüstafa kabine erkanuıdan Yasin 
paşa, Emin, Hikınet, Süleyman ve 
Heşit Tali beyler tekaüt edilıııe
lerini tc.dep et.rniılerdlr · 

.1 uu1r ika 111ii:dii111a11 lt11•1 
Bomhaydan: Amerikada bu

lunan müslümıınlar Hindistan 
Milli vatan Meclisi rehi Cevher 
Sal Nehruya bir t2lgraf çekerek 
Gnndlntn vatani cihadında mu
vaffak olnınsı temenniyntını iz
har etnıiıtlr. 

Bugün hangi kulüpler karşılaşıyor 
On gün sonra Taksim sital

yumund1t Viyana şehri rnuhteliti 
ile yapacağımız temsili müsaba.
kanın ~eçme ameliyesi el'an 
bitmemiştir. Bu gi<liıle biteceği 
de yoktur. Kullipclıliik gnyretile 
leş kil edilecek bir İstanbul 
muhtelili muvaff nk olsa bile 
daha mU\ aftk bir tnrzı teş~k

külün bu veçhile ihmal edilm~si 
yüzünden çok hatalıdır. 

İstanbul nıuhteliti Futbol 
hey'etihiu bu bapta ne <lüfün· 

düğünii ve hangi esaslara iı;ti

nat ettiğini, hangi; kuvvetin ta· 
htt tesirinde kalarak hareket 
ettiğini anlamak bir türlü kabil 
olmıyor. Eğer futbol hey' eti 

gazete sütunlarında bermutat 
fubol ıiirleri yazan ve ortalığı 
velveleye veren, fikirlerinin ma

hza bir hakika l old ğunu ileri 
sürerek kendi kendini ıknaa 

çalııan bu mahdut ve gürültücü 
zevatı bir idarei maalahl\t akı
deıine müsteniden memnun et
meye çalıııyorsa çok yazık. 

Yok eğer mıntıka futbol hey'· 
eti Lik maçlarını esas ittihaz 
ederek kazanan takımı memnun 
etmek istiyorıça ki: ( Bu fikrin 
daha ziyade hakim olduğunu 
görüyoruz ) bu da muhtelit ta
kımımızı pPk feci bir lınle so
kacaktır. 

Efendiler: İdarei maslahat 
oyunu ile bir memleket siporu 
yürümez. Ulue>rla vazolunan Di
siplin ve Prensiplerlt! memleket 
beden terbiyesi Organize ~dil

mez. 

Ben kt:ndi hesabıma. llu gün 
l&tanbul mınlıkaa1nı lctkil cd n 

hey'eUn içinde öyle şahıslar t0 -

mr1m ki: bu zevatın bir memle
ket siporculuğunun b "'ynclmilcl 
sahada le§lıirl nıevzubahs olur 
olmaz çok hauns davranacakla
rını ümit ederim ve ha.len <le 
ümit varını. 

Esasen İstanl>ul muhtelitlne 
dahil olacak Futlıolculan tefril< 
etmek için bu !ender u2un naza
riyelere ve mülô.lıazalar:l ihtiyaç 

voktur. Zaten ııeçme ameliyesin
de yanlı~ tecrübelere kalkıı· 
ınıı olan mıntıka Futbol lıey'eli 

bu halasını anlnn11~lır uı.nnedi
yorum. 

Zararm neraslml n dönüls~ 

kürdır fehvasınca clerhnl bu sa
kım fıdetleri terkederek, bu me
vsim için de bir kaç beynelmilel 
temaslar yapaca~ını haber aldıM 

ğımız İstanbul nmhtellli iyi le§· 
kil edlmeli v.: Viyana maçını ka
zanmalıdır. Hiç olmazııa, Türk 
sipor tarihi için daima bir leke 
teıktl eden ome§hm Olimpiyat 
komedisinin mntemini de bu ıu· 
retle olsun bir az. tehfif ederiz. 

En kestirme yol , sipor efkarı 

umumiyesinin ilmndını knzanmıı 
mümkün olduku kadar bitaraf 
zevatın rey ve mütalaası ahnarak 
iki muhtelitin teıkilidir. 

Bu iki muhtelit takım ara
sında sık sık icra edılecek fer
di ve umumi idmanlar ekseri
yetin noktai nazarına uygun ve 
en muvafık bir lstanbul muhte· 
litini vücuda getirecektir. 

Bu tefrik ameliyesinin hita
mında Viyana muhtelitine kar:1ı 
oynayacak futbolcularda kana
atime nazaran şunlar olacaktır. 

Kaleci : Osman (B.) Miida
faada: Bürhan (G.S.) Füruzan 
(F.B.) Muavin haltında : Cevat 
(F.B.) Nihat [G.S.) Mithat (G.-

S.) Hüsnü (B.) Hücum hattında 
Mehmet (G.S.) Alaettin (f.8.) 
Zeki (F.B.) Fikret (F.B.) Rebli 
(G.S.) Beyler. 

B -er· u tertipte Be~ikta§ın ••· 
lcez muavini Hüsnü Beyin ihti

yat olarak alft konulmesı mu\'a· 
fıktır. Bu te§ekkülün ferdi \'e 
umumi idmanlurınft fevkalade 
ehemml}•et atfedilir de ve çahf" 
tırılırsa Vf yana muhteliti kart•
smda çok muvafık bir netice 
ıılncağmdan eminim. 

OSMAN. Ş 

* 1' 
/lt1(1iiJ1kii 11ıa<'lar ti ~ 

Bu gün Taksim etadyomu ınii· 
him futbol maçlarına sahne ola· 
caktır. 

Küçükler kupası 
Silt maçları 
Muhtelit maçı, 
(Milliyet) kupası maçları ha· 

raretli bir devreye girmittil'· 
Mevc•.ıt takımlar içtnde ıampl· 
yonluaa namzet Galatasaray ve 
Bcıiktaştır. Galatasarayın VefaY" 
hükmen mağlup olması kendiılne 
3 puan kaybettirmitlir. 

Onun için küçiikler ıanıpi· 

yonluğuna en kuv\'etli uam%et 
Betiktaştır. 

Bugün Altmordu - Beılktatlı' 
Fenerl ahçe - Kasımpaşa ile, 
Süleyınaniye de - Vef l\ ile kar· 
ıılaşaçakhu-dır. 

·"'ili Jllfl('{ 

Geçen Silt maçm<la U - :l e 
b~rabere kalan Ileıiktaş · Vef• 
hugün tekrar çarpıftyor. O güLI 

sırf hakemin idaresizliği yüzün· 
elen ınaça kaybeden Vefanın 

bugüu bir galibiyet değil, aynı 
neticeyi bile alması çok ıüphe· 
lidir. Vefanın, geçen hafta 
muhteliti altust eden Beıiktaıa 

cüz'ı bir farkla yenilmesi de bir 
mu vtıffl\ ki yel ııayılabilir. 

İ. Jlu h /ı•liı i 
Hakemin gayreti sayesinde 

Beşiktnşla beraber kalan lıtan· 
bul ınühteliti bu gün de yine 
lrn vvetli bir takımla karıılaııyor 
çok muamınnh, olan ınuhtelitiP 
bugün sahaya ... naul hır kadro ile 
çıkac~ğı tabiatile meçhüidur. v-' 
nız temenni edelim ki muhtelit 
geçen hafta ki gibi keyfi teıkil 
edilmesin. Üç mühim oyuncuıunull 
karşısında görecak olan Galatll -
saray, acl\ba Beıtktaf gibi muh· 
tellt karıısında muvnffak olabi· 
lecek mi'? Bu sualin cevabını blf 
larafm kuvvetinden Ziyade Ga• 
latasarayın göstereceği oyundaJJ 
~ra vermek mümkündür.~ 
~. === -_:::::::sz 

(;a!IJ'I 111iifH1tlilleı·e teıı:.iflfıl 

dı•va 1.11 edili.'} Ol' 

Şimdiye kadar, gayrı müb• .. 
dillerden emlak sahibi olanlar~ 
birer mıktar tevziat yapılıyordı.1· 
Son zamanlarda, bunun arll~l. 
sahiplerine de teımiU takarrilt 
etmlotir. Bu hususta hazırlan•11 

liste mucibince alakadarlara te\' .. 
ziata baılanmı~tı. Bu tevziatil"' 
dün de devam edilmiıUr. 

• 
1 tUJO linı ihtiltis mc.~ı'/t'·~' 

Kuledibi Maliye tahsil 11.ı
be&i memuru Sadık ef. Bund•" 

l' ih
bir müddet evvel J 600 !ta dıı 
ulaı etmioti. Dün ağır cez3tyıu· 
muhaknmesi nelicc1enuıiıtlr· 

.... e 1l1ti· 
ınaileyh beş sene hap::c " l 
lns ettiği mil.tarın bir ınisli faı" 

. 1 erilmlf .. 
olarnk tedıy<'sinc cıı.rar v 
Ur. 
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r: · itizar ... ~ Kara Kemal B. istifade ediniz 

l Nebırıa öte tarafındaki tepe
erjen gelirken yolda iki ihtiyara 
''•ıelmlttim. Bunlar, ikilinin 
~tı yüz elliyi bulan ana oğuldu-
'· 

1-tı Papuçlarını, yolun sıcak tq
) ÜZt.rinde, afır aiır sürükle

t ... ~1 J&vaı ve acemice yürü
.-. erı U 
b,lbıd e, çehre ve elbiselerinin 
.hı_ı en, uzak bir yerden ıel
""'lert ı h. &il aıılıyordu. 

Uyar, fikrimi teyit etti. 
~ - Allahın lnayetlle, ta uzak-

l•ltyoruz. 

oı._~ evvelce pek güzel 
~ ı."::- gelen ma vl gözlerile 
çeke 1~ak gülüm1edi, içlni 

re": 
-o ollllllı halde pek yorulmut 

•tnız. 

1-b,; Yorulmak mı? Yok. Al
ildi Ylrdınıı ile yavat yavat 

Yoruz. 

dtııı- Nezrinlz mi var , yokıa 
il~ R•Jretinlz mi ihtiyar vakti

e •izi bu yolculuta sevkedl-
1ot? 

lhu1ar: 
~clı- Evet. diye tasdik etti. Ve 

il& dönerek : 
... - Anne ! biraz dinlenelim 
... ı? 

ihtiyar kadın, razı oldu : 
- Nasıl iatersen ! 

U. O~n.z de yolun kenarmda, 
ı:)lr bir ıötüdün gölgesine o
~uk. Hava sıcak, gök bulut
llt u ; yol. önümiizde ve arka 
~fınıızda, meıaf enin ağır du
lıt 1-rı arasında kayboluyordu. 
..:..'hy ı11ız, herıey hazindi. Yo
~ Yanında hareketsiz ve 
hı uı çavdar tarlaları uzanı 

.Au. 

''le lhuyar, bir iki baıak kopara
bana uzattı : 

Mündı~recatımızın çoklu- e Tl amız için franıadan celbedilen lisan ; 
f {] •k Hükümet tarafından Liseler 

i 
ğundan d<.'layı bugün " Bek- • Baımuharrir ve imtiyaz sa- muallimlerinden M. Poulenardın 
tatilik " tefrikamızı d~rce- ~ hibimlz Arif Oruç B. mevkuf idaresi altında Alemdar caaeıl 
demedik. Ôzur dileriz. ~ bulunduğundan gazetemizde tef- 23 No.da Amerikan Llıan ve 
~~·~~ rika etmekte oldujumuz Kara Ticaret dershanesinde yeni Fran-

Anka rada a~~ılacak sanayi Kemal B. tefrikaıma devam e- sızça Akıam kW'ları açılmııtır. 
sergisinde teş/tfr• edif,ecek eşya demiyoruz. Okuyucularımızın bi- Yeni bathyanlar için de ayrıca 

zi mazur görerek affetmelerini bir kurs vardır. 
Yorgunlufunu aldıktan 

sonra allamaya baıladı: "çok 
tetekkür ederim, iyi kalpli in
Malarl., cliyordu. 

- Bununla beraber hemen 
it ı6rmele baıladı: odanın için
de. berteyl altGst eden bir yu-
mak •lbi, yuvarlanıyordu: "Bu 
llieol dıprıya koymalı!. diyor 
ve k6çiicük kollarıyle, onu, av
luda sürnklüyordu •• 

- Hafta bitmeden herıeyl 
altOst etU .• 

- Bizi de oldukça yordu 
idi, amal ••. 

- Gülüyor ve mini mini 
ayaklariyle tepiniyordu •• 

Bir zaman sonra, neı'esi 
kaçtı, korkuyordu. 

- Ôlmek istiyordu .• 
- Hiç durmadan: yürekleri 

parçalayacak, gibi ailıyordu, 
meraklanarak sorduk: " ne oldu 
"nen var,, hiç bir ıey anlaya
madık. Nihayet. sebebini bil
meksizin biz de onunla beraber 
hınçkırmaya batladık ••• 

O. öz kızımız •ibiydt. 
- Kuliibemizde yalnızdık .•. 
- Haydi canım! Ne söyll-

yorsun allahatkına? o kadar 
kGçnk olaaydi öyle itler ıöre
biltr miydi? 

Sonra, hatıralarına dalmıt 

aibl sustular. 
Bir zaman ıonra: 
- Ey, ıonra ne oldu? diye 

sordum: 
ihtiyar içini çekti: 
- Ne mi oldu? Hiç birader 

Kızgın sıtma hakkından geldi! 
Burutuk yanaklarından iki 

damla ıkyatı yuvarlandı. 

20 Nisanda Anf,arada ıLÇılacak rica ederiz. Dersler Cumarteıi, ~ ıalı ve 
sanayi sergisinde teıhir edflecek _ __..., ,_ .... .c ı ıu • • • çarıamba aünlerl saat altıdan 
olan etyadan son paı·U cumartesi Sokak ldvhaları sekize kadar devam edecektir , 
alinü gönderilecektir; Fiatlar kıyas kabul etmlyecek 

Kaınbiyo işlt~i 

Evvelce tanzim ve mevki 
mer'lyete vaz' edilen 1 numaralı 
kambiyo kararnamesi üzerinde 
bazı tadilat yapılarak, 2 numa-

ralı bir kararname hazırlanmıf · 
tır. Bu kararname, Maliye Ve-

kaletince matbuata tebliğ edil-

mit. fakat, kambiyo mürakabe 
hey' etine henüz bu tebliğ vaki 

olmamıttır. Bu huıuıta keııdiıi
le görüten bir muharririmize kam
biyo miirakabe hey' eti reisi Nu
rullah Esat B. tunları ıöylemlt-

tir. 

2 numaralı kambiyo karar
namesi. [bize he4üz tebliğ edil
memiıtlr pek yakında tebliğ edi
lecektır. V az'iyet tamamile le
himize olarak inkiıaf etmekte

dir. İhracat mevsimi olması do
layiıile lzmlrdeıı gelen bazı 
emtia da bunun üzerinde mües
sir olmuttur. 'Alınan tedbirlerin 
semeresini de iktitaf etm~~kteyiz. 

İn. nda nıaU bu/ıran 
Tahran: Meb'usao Mecllel 

bütçe müzakeresine baılamııtır · 
Maliye Encümeni . buhran dola· 
yiıile mesarlf kısmından bir 
çok tenzllAt yapmııtır. Maliye 
Nazırının beyanatından anlaııl
dıfına göre Hükftmet bu ten:d
lata itiraz etmiyeçektir. 

lradolunan bir suale cevaben 
Maliye Nazırı demi ıttr ki : 

Sokak isimlerini g6sterlr ye- derecede ehvendir. 
nl lavhalar ıiparif edilmitUr. 
Yeni harflerle yazılan bu lav
halar dan 12 bin tane 11marlan
mıı idi. Bundan on bin tanesi 
ikmal edilmiı diğerleri de bu 
ayın 15 inde bitirilecektir· 

Sokak lavhaları mayıı bir
den itibaren sokaklara talik edil
meye baılanacaktar. 

NESRİYAT: 
' Liıe 1 1 ve Fen Edebiyat 11nıf-

larıile mualim mektepleri ve orta 
mekteplerin Bakalorya sınıfları

na mahsus 

Bakalorya rehberi 
Müellifleri: M. izzet ve H. Fehmı. 

Heıap, Cebir, Hendse. Müse
llesat, Mihanik, Kozmografya, 
Fizik derslerinin büfün kaide ve 
düsturlaranı ve her bahıa ait mü
him tetkikat ve temrinleri 

havidir. 
Birinci cilt 125 kuruı 
İkinci cil 100 kurut 
Her iki cildi birden 2 00 kurut 
T evzl veri Necmi istikbal 

matbaası. 

Fatih ıulh icra memurlufundan: 
Bir deynin temini zınmunda 

mahcuz ayna konsol yemıılik 
kanape takımı dıvar halısı masa 
sehpa perde ve saire mah halin 
13 uncü pazar ıaat 9 Langada 
sepetcl sokağında N; 5 de fu
rut edileceği ilan olunur. 

~ - . ~ 
''YARIN,,IN TAKVI~U - Nisan 

Senei CUMA Senei 
Resmiye 11 Hicriye 

1930 1348 

Namaz vakıtları 
Alafranga 

•. d. 
5,27 

12 ,15 
Gün et 
Ôyle 
ikindi 15 ,5 6 
Aktam 18,44 

Yatsı 20.19 
imsak 3 ,41 

Zilkade 

12 

Alaturka 
s. d . 

Güneı 10,43 
Ôyle 5,32 

ikindi 9, 12 
Akpm 12,00 
Yatsı 1,35 
lmıak 8 , 57 

Kasım 

155 

lngilterede~kazanmıı olduklan birinci 
mü\c:ilfAttan sonra • • FILIPS (Philips) 

RADYDLARI 
Çekoılovakyada daha İKi muvaffa
kıyet kazanarak 200 kitinden mü

rekkep bir hakem heyetince 

"it - Çavdar nafile .•. dedi. Top- ı 
il kuv~etl kalmamıı ! ... 

- Ya, birader, o öldü. Bizim· 
le lkl eene J•tadı. Bilt6n Köy, 
bayır bütnn memleket onu tanı
yordu. okur yazardı. Köyliilere 
de öfreUrdt. Kendinde hakıkl bir 
ıenç kız ruhu, bir melek ruhu var-

- Kambiyo murakabe ka
nunu. altın ihracının men'i, 
hariçten mubayaatın durdurul
ması te'airatı haıene hasıl et
mlttlr, ve buhranı hafifletmiıtir. 

Dünyanın En mükemmel 

RADYOLARI 
ltd Ekinden ve köylülerin h~tuna 
ltıuen toprak itlerinden bahset-tık. 
Jor ,_, kadın, içini çekerek dlnU
keb ~illan zaman mGnaslp bir 

~~ lle •öze karıııyordu. 
t-ıt ~lız ~vdar tarlalarına baka

tdenbtre · 

--: Eib er Yat~saydı! l~e yavru
lr ı llıu ı ... dedi. 

_ Yar baıını sallayarak: 
lcö1'61e E:.vet, dedi: O, buranın 
._, rtnı de sıkıntıdan kurtar

llın ... in ı ~reı l bulurdu. 
ıktal de •\lltular. 
- Klnıden hah 

cltye IO d aedtyorsunuz ? r um. 
ihtiyar elenıle ıtıldü· 
~ Ôlen bir melelcte~ 
ihtiyar kadın ilave et~~~ 
- KöyilmOzdeld evcttlmlzde 

otururdu •• Aıll bir kızdı .• 
Evvell yavaı yavaı, sonra, 

lltttkçe daha hararetli. lklsl de 
16zlerin1 dikip lakırdılarını çlpe
Ye..k aıra ile anlatmaya baıladı-
1-r: 

Kfıçük bir yavruydu •. 
--Geldili vakit dondan kıp kır-

"'lzı 01nıuıtu; soluktan titriyordu. 
- Mini mini, bir bebek gibi .• 
- Heınen onu, aahanın batı· 

"- oturttuk •• 

•ı~ Sobaınız btiyOk ve çok 
tır •• 

- Sonra, yiyecek verdik •. 
- Gnbaıye batladı 
- Uf •. 

ılyah ! acık ıazlerl ne kadar 
tı .• 

dı. Herkese acır. herıey ona do
kunurdu. Zlraatten ne iyi anlıyor
du? 

- Küç\ik olmasına ratmen 

bizim için bir hoca. akıl hocasldi. 
Hastalara bakardı. Gündüz hatta 
bazen ıece onları ziyarete •ider 
lllç verir iyi kalbiyle tatlı tatlı 
telU verici teyler konuturdu. Bir 
gün birdenbire kendini kaybede
rek sayıklamalarla yataia düttü. 
Biz aramıya glttifimlz za
man bu aziz yavru ölmüttü. 

Bu s6z Gzerine ihtiyar kadının 
yanaklarından tekrar göz yaıları 
dökülmeie batladı. Bunlar san
ki benim lçinmlt gibi garip bir 
saadet hl11ediyordum. 

O , devam ederek: 
- Biittln halk tabutunu takip 

etti. Bir ay sonra Vasiyeti Gzeri
ne dofduiu memlekeU olan ıunu 
anasının mezarına koymak için 

bola çaktık. 
- B6t6D bu yolculuiu yayan 

mı Yaptınız?. 

. - Hayır tamamen delil, ıö
rilyorsun ki buna tahammiU ede
meyecek kadar lhttyarız. Çaiır&D 
oluraa arabasına biniy oruz ••• 

Müki.lem-nıız iki ti ' saa ıeç-
miıtl. Bir araba ıörilndG. Yanı-
mıza yaklaıtıtı zaman sellm 
verdi. ihtiyarları süzerek seılendtı 

Onlar, arabanın içine yerler 
tiler; biraz sonra bir toz bulntu 
içinde gözden koyboldular. Ben de 

I -

Maliye NazırıfE.Hükümetln, 
lran gaz kumpanyasındaki his
sesini karı ılık göstererek büyik 
bir istikraz yapacağı havadisini 
tekzip etmlt ve lranın hariçten 
bir istikraz akdini icabeden bir 
vaziyette olmadığılll sureti kat' -
iyede beyan eyleoıittlr · 

En fenni 
ENŞlK ve UCU 

rÖzlükleri Sultan 
hamaıııı No.32 (Rapı) 

gözlük mağazasında 
bulunur· Toptan fab-

rikamızın fiatına satılır. 
AA k dikkat 1 ı.rıar amıza ediniz. 

olarak tasnif edilmittlr. 

İşletmek için: 
Fişi cereyana taknıak bir 

tek düğnıesini çevirmek· 
KAFİDİR 

Umumi vekilleri: 

Helios müessesatı 
Galata Hezaran Han No 14:, Poıta 

kutusu Galata -'00 

ıle hemevi 

AV TÜFEKLERİ 
Rovelver ve levazımab deposu: 

Galata•c:ta Mahmudiye caddeıl 7-9 numerolarda 

)" ı • l CEMiL ve HALiL IBRAHİM Bisiklet ve ealeba mafazalaranda 
?J6 Vl'/Ja ,__,tona ~·~ Toptan ve perakende olarak ehven 

• · flatla aatalmaktadır. 

Cotumbıa. tiUA••••••••••ı•UA••••••••••• 
1 Son beklenen Türkçe plaklar"' NUR•ı . . li'-

Sultan hamam No. 32 Kolum- M. ve ŞERiKi E 
biya aalonunda gelmitUr. 

Bilcün1Ie Gümrük muamelatı ve nakliyat işleri 

yerimden kalkarak yürümeye 
batladım. Uzun miiddet, ,teıadn
fen hayatlarına karıııp kalplerin
de sevgi uyandıran bir genç kız 
ile anasına dua etmek için yOzler
ce kllometroluk mesafe aıan bu 
ihtiyar çifti dütündüm ... 

kemalı sürat ve en1niyetle ifa olunur. ..,_ 
MALI ve iDARi l$LER DAHi TAKİP EDlUR 
Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4: 
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Sahife 6 
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~ 9'U ~ ... .... 

~-.. ~ .... · .... ... ..... , '··' -.... ... ~7 - _...__ ~, r 
onnya.nın her tarafında cmııal'!'ltı fevltındc ~Öhret 

ve raf bete mazhar olan 

HAKİKf TUAK KURU. UZUMLERf 
e•b• 

HAKİKi . ALMAN ASPİRİNLERi 
de aynı şôhret ve rağbete maliktir. 

Baş. dit. lı.ulalı. a4rılarında. nevralji, ateş ve kadın · 

ların mu'tat sancılarında serı tesirilc İnsanı hayrette 
btrak.an yegane ilaçtır. 

Palı.etlerde ve tabletlerin Ozedndc salip seklinde • 
bayer ismini hamil olan alman · 
AS Pi R i N i N İ alırsanız tesirin• 

~9~~~8~~ ~.§ .. ~--g ,._ -"' Doktor 1 

5 Nisan 

YARIN 

•~++++<ff~+++·r~+++~++++++~ 
••• • 

Veresiye :~: 
~ . <.I· .:. Mustafa Şamlı ... lı.mir terzihanesinde son ~ .:. 
~ moda, ehven , flatlarla, son {$) •!• 

tasfiyesi münasebetile ~ derecede suhuletli ,erauı~ ~ ·:· Mallarının 
'1t erkek ve kadın kostümler • +:• 
~ serian imal olunur. !.@ •!• 
~ Ankara caddesi VJliıyet ~ •:• KAT'IA SAT 1 ŞA '$; kar,fuında No. t 7. ~ •!• 
Y1J MlJSTAF A ve KEMAL '$ı ~i• 

~~'fı "jfj§J_ =~•!•++.!+'-!.,.: .. !••:• B A Ş} L A M 1 Ş T 1 R (••)4t(• .. 

Boktor A. kutiel 
Gizli ve cilt hastalıkları müteha11111 

Karakö11börekçi fııını sırasındaN.34 

"'·""Eskimo .. ··" • • 
! KREM GL'ASE i 
! Yalnız. Beyoflunda MÜLATYE İ 
: de bulunur. : .............................. 

J)oktor Fevzi Ahın et 
.J 

f.rengi, belsojukluğu, cilt, 
edavibanesi 

Gumada.n mada her gün 
N&t 10-.6 y.a kadar hut:a ka
bul edilirr 

Adres Ankara Cadde11i N. ~ :ı 
1'elefon İıtanbul ;J899 

Ticaret işleri utnum 
Müdü~lüğüııd~ 

:ıo ikinci T eırin :1 :ıo tarihli kanun hük\lmlerine göre 1' 
de it yapmaga izinli bulunan Sosyalist Soviyet Cünıh 
ittihaelı hükumeti tabiiyetini haiz -Sosyalist Sovyet Cün\h 
ittihadı ticareti bahriye bankası -Bu kerre müracaatla ~ tİ 
yon rubleden ibaret bulunan banka sermayesini elli rniltl"ı1 
leye iblağ edildiğini bildirmif ve latımgelen vesikaları vt~ 

Keyfiyet muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. 
10 Şubat ı93' 

iSTANBUL ViLAYETİ Df1FTERDARLI~ iLANLARI 

I<IRALJK ()J)A 

No. :>'4, Mehmet Ali pafa hanının üst katı karakôY· 
kirası GOO lira, Kiraiamak muamelesi pazarlık sure tile 23· 
9j0 Çarıamba günü ~aal l l le Defterdarlıkta yapılacaktır· 

(H.5) 

* * 
KİRALJI< Ol>A 

No. f>3, Mehmet Ali paıa hanının üst katı karaköy 1".J 
kirası fiOO Ura, Kiralamak muamelesi aleni mü~ayede il; f~ı 
9:W Pazar günü saat l:) te Defterdarlıkta yapılacakur. (ti.' 

. * * Kl1~1\LIK <)J)A 

<$) Kadın, Çocuk ve erkek dahili hastalıklarını tedavi .eder • 

kabinesinde haalalanna E..vka&Ack ... d&kkat -·-·· ile ; nıemurluğun<lan: 

No. 4 fi, Mehmet J\li paşa hanının üst katı, kara köy,, 
kirası 720 lira, Kiralamak muamelesi aleni müzayede ile 1~ ) 

,,n30 Pazr günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. ('4·60 

~·,~~~~~·-~· "·~.>.~"'1b~· ...... ,,.,....~ \~~~- r,i.;. ~Zi~.;~~ ........ ~~'.:~-~~~~~~.~~~...,~~~Allld ... ~ 
~~ ietanbul: Ankara caddesinde Retil efendi hanında 

• ~iÇ)~· • Hergiin Langada camilıerif sokaiında No. 19 bU1U1i ! İstunbul diinlüncii icra 

bakar ve azami >Suhulet pterir. Hazakat ve teıhlll Üsküd.rda.Se\manaja..mahal· 
-~ _'-"'._. luJ.nin karaca ahmet arıısı ~~ 

ı , ~ -@4MMQfa::&8~9~·· .. caddeılnde 9 o: Mos oflu ele· i,? 
Hem Satılık Ve 'hem 

.. l.!raJık 
5
mekle maruf f ıranm nmf hiss~si (.y5 

• 
!\latbaacılığa ait lıeı· nevi işi ehven ve gayet giiı~ 

ve temiz bir şekiJde teahiid eder 
.ı elim aipahi beyin borcundan ~ 

dolayt birinci ve kat'i ihaleleri ~: . 
Anadoluhisarında Göksu Yeni müallede~·dilli cadd.ınde 

birisi ü oda ayrıca mutbah diieri 8 oda :we 360) zira bahçeyi 
havi müceddet iki hane hem ıatılık weıı... irahktır. Mezkür 
hanede eczacı Ahmet beye müracaat olıu.-alıdır. 

· ınsaat mü aı 
' Emniyet sandığı m ·· litğünden: 

Türkiye Ziraat bankası umum müd~ J,t.;nılnüda Caialoğ· 
lunda kain olup elvevm Emniyet sandıflDl'aıt...,, ~linde bulunan 
binayı tadil ettirecektir. Bu ite talip olea•.-wilda yazılı v,euiki 
ibraz edeceklerdir. 

1) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. • 
2) Talip tarafından evvelce yapılmıı olan itlerin btr listeai ve 

fenni kablliyetini gösterecek vesaik. 
Talipler Ankarada ZirAal bankası levazım ve mebaai müiliirlü

ğüne, lıtanbıılda Emniyet sandıAı müdürlüğüne müracaatla bq bap
taki plan, mukııvele ve _1artnameyi oaar Ura allkahilinlie...üabilirler. 

Bu iı ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar teklifuame bbul olu
nur.Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat ban
kası umum müdürlüğüne ve istanbulda Cataloilunda Emniyet Mn
dığı naudnrlüğüne tevdi oı..-alıdır. 

lıt deruhte -ei::lecek zat ihale bedelinin J'ı o niıbetinde teminat . 
gösterecektir. 

'f.ürkiye Ziraat baokaıı mutlak surette her hanıt bir talibi ter- · 

cih hakkım muhafaza eder. 

,------------~Iİllil ................. . 
• 

Si 
BüyOk Türk A:limi Cavdıe~a ~un 

Lüğatı Kuraniyesini havi 
Osman .Reıat efeJıdintn tahtı ti1uetinde ~lr heyet tarafından 

tertip edllm!ı. Berizadenin telamizinden T evflk B ey 
tarafından ttdhih .iicl&hniılir. 

ilahi eserin çok güzel bir. eseridir 
l46zeyy• dlcllilinla hd,eıi ~ kur11ıtur 
Kaymak k&iıdlm ve altun y~ldızlııı 300 kuruıtur. 
Merkezi Tl\rk neırlyat yu..-dudur 

için müzayede olunarak 5000 lira ~j E~bız~vk ve merak bir kerre teşrif buyurdukları taktirde 
bedelle talibi uhdesinde fsede gs ı~lerınln Mlasctinden meınnun kalacakları 'Şüphesizdir 
ıme:akur bedel &ayık hatte görül- 'l.;"i:{~~:ıf!~~.Xi~ .. ~~ı:!.~:~~4!• f::!~~ .. ~~ ..... !.h·'l'.'.!..~ 
~yu~~Oa~~~~ümdi-1~~-~~~g~~~~~- i~i~~~~~j" i'i--i~i~i~E·i·;~ ~~~.~~iai~~~~~-~I 
den müz~yedeye koomuıtur. .-.__ 

.Mi\fteınilAtı: Zemin.katı fırın 
dört dıvarı ki.rgir iç akıamı ah-
faP olarak yapılmıı bulunup 
zemini kısmen toprak kısmen 
çimento 11e tahta teıgahlı bir 

~ agazda 3 00 Ekmek çıkaran farın 
Ye bir koridor: ve odunluk birinci 
katı bir merdiven ba11 llzerinde 
taraaı havi bir oda ve zem· . . ını 

tufla hanıurha~ ikinci kat bir 
aofa Gaeriode bır un •nbarı ve 
bir oda ıve daha üst katı dar bir 
mer.dlv,,,.le çıkılır çatı arasını 
ve elektirik ,,e kumpanya suyu 
tertibatmı havidir. 

ıHvdudu: Bir tarafa ocaklı 
zadeler ve l:lüeeyin fevki bey 
varislerinin bakkal dük~nı ba
zen yine onlara ail Mkerci dük
ki.aı bir t•rafı Mih~ ıultan 

..cMQÜ helaları -ve~ )'ine on~ 
cl.ra alt ~eıcl ~ülclrA..ı ve önü 
~ AJımet çarıı traaıva Y" 
caddesile arkaıı haınana aokağıle 

""4hduttur · 
içinde lımail efendi kiracıdır. 

Mesahatı 154 arıın terbiindedir. 
Tamamuuıı kıymeti ahiren bit
tenzil ı 0460 liradır. 20 gün zar· 
fında me~kikr 5000 liraya zamla 
l~iraıınır talip olanların hiııeye 
mustp kıyınet olan 5225 liranın 
yüzde 00u nlıpellnde peyakç•ıi 
ve 927 - 9642 doıya nu~asını 
alarak ,Iaireye müracaatla zam
larına Jcra etmeleri ve 3- 5 - nao 
tarihinde ıaat 15 ten itibare, 
15 l\qçufa kadar son müzay«:deai 
billcra kat'i ihalesinin yctpılacağı 
ilin olunur. 

SELANiK BANKASI 
1888 de tesis · edilmittir 

Merkezi tıuıuıııi. fstaıılıul 

SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERİ 
Galata, iatanbui, İzmir, Samsun, Adana, m~rsin. 

Yunanistan ~uheleri : Selanik, AUna, Kav-" 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her f1ef• 
akçe üzerinden hesa.batı cariye, çek muamelatı. 

SEl~ı\I AYE İ : 10,000,000 ingiliz lirası 
İstanbul açenteliği - Telefon: ista!lbul 19~8 

Be yoğ] ıı dai rc~i - T elefon Hej oğ'h1 1,30.~ 
Se.nedat ve poltça mukabilinde muayyen ve vadeU ~e1' 

hesabı ıcari .sureti le avanslar, poliça ve ııkontosu. 
Tü ki ·· h · · tı~1 

r. ye cum urıyelınin baılıca ıehirlerine ve mt!ill1 ,J 
e~ebıyeye ~~edat, çek, itibar mektupları ve relgr 
emırnamelerı ırsalatı. 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpaıa Hastahanesi Operate>rü J~ 

İstı khil caddesinde Rus sefarethanesi ka-rşıst41 

Suriv<.-1 han No: 8 ,, 

TELEFON; Bey: ıoıo ,, .. 
MPA u mud 


