
((Dresten» de Ödemiş 
t6tününü sattıran 
'!1aliye vekili, takibat 
ıstedi! 

Muhterem meclis sus
tu. Riyaset; divanın 
meşgul olacağını söy
liyerek kesti! 
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Müften Hermarl şirketidir. Cezasını bulması için ıspatedecegiz ! 
,_ Maksadımız! 
1 Maksadımız tariz şeklinde telakki 

edilmemelidir. Emelimiz ve gaye
miz memleketin aaadetidir . 

Bir kariimizin cok dikkate şayan bir likri , 

Osmanlı borçları nasıl ve 
ne sekilde ödenmelidir? 

&tin bir yazı yazılmıı, bu
rada pek muhterem ismet 
P•t&lllQ zatlarına değil fakat 
IOQ •eQelerde icra vekilleri 
~'•••ndakt tebeddüllerin buıftne 
•da, kabine heyeti umumi

}elbıe yapmaıı tabii olan 
~•ıtyete •ıaret edtlmlıtt. 

Her TGrk vatandaıın , ak
lıQdan ıeçirebilmek, muha~e
tne edebilmek ve nihayet o 
tnulıakeme netlceıi vatanın th· 
liYacına uygun ıellrae, bunu 
kanun dairesinde neıretmek 
her Türk vatandaıın sarih 
~e eıasi haklarından birini, 
helki de en bel\i baılııım tef· 
iri) edi1ordu: 

laten teıkilita esaıiye kanu
nu Ue bir fazilet, bir hürriyet 
ka7nafı olan ( Cumhuriyetin ) 
layeıl bu idi. Teıkilltı esasiye 
"-ouııunun ( 7 8) inci maddesi, 
tahıl maıuniyet, vicdan, tefek
kGr, kalem, nefir, ve ilah . . , 
lıı1&ni ve medeni hakları "Türk 
••tandaıların tabii hukukların
dan .. tanımakta, kabul etmek
tedir. Btnaenaleyh,ıtyaıi evaa· 
fı hatz bir vatandaıın devlet 
lhlllet, vatan meı' elelerlndekl 
•ndltelerinl haklı olarak kul-
_la1nrnaıından daha tabii bir ıey 
0 amazdı. 

Diınkn samimi endiıeler 
izhar edilirken, yukarıya kay
dedilen hakka iıtinad edilmlı
tlr. Çiinkü o hakkı; Türk mll
leUne vicdan, kelam, netir hü
'1Y•t vermek için, varlıfını 
•alcfeclen 111Gaai Babanın,, imza
sı, llluhtereıu millet meclisinin 
laıvip ve tasdiki te'yit etmlıti. 
Canlandarınııtı. 
k .. lıte bunun içindir ki, dün-

u degeraiz mütalaaları bu 
aün daha ehemmiyetsiz bir 
i2ah temaılle tekrarelmek ıztı· 
rarını hiaaediyoruz· 

L•ı Azla l.ıaet p~f& her vec-
.... e •llleura bab 
yıktırl Z nuı betine la-

h d 
ar. atları bakılap tart-

ın e ınlnetlert 
e Y•declile· cektir. 

Ha11aten iktisadi ve mali 
meıelelerdeki son teıebbüsle
rln yarım muvaff akiyet göıter
meıi, ait olduğu vekaletlerin 
klf ayehizliğinl tevıik ediyor
du. Hadisat kar111ında derhal 
mütee11ir olan kabine heyeti 
umumiyesi, tabtatlle müteıelıl
len mesul addedilmek lazımdı, 
Yalnız ıu sebeb (Kabineye) 
zaf getirecek amillerden baı
lıcaaı olmaya kafi gelmlıtir. 

Çünki: kabineılnin umumi 
gidiıtndenmeıul olan da, muh
terem lımet Paıa idi. Son mali 
aaramtıdan, yani para buhra
nından ıor.ra, bu melekhaslet 
zat için: ya icra hey'eti araıın
da yeni bir değipklik yapmak 
llzımdı, yahut büıbütün yeni 
bir he'yet teıkili için istifa et
meleri icabediyordu. Halbu ki 
muhterem Baı Vekil Paıa ka· 
bine azası arasında yeni bir 
tasfiye yapamazlardı. Böyle 
btrıey bizatihi kendi iktidarla
rını zafa dOtür6rd6. 

O eınada, ani bir tedbir o
larak "yeril mallar,, meaeleıl 
hararetle tervic edildi. • Çok 
aziz Baı vekil pafa büyük bir 
mertlik ıöıterdller. Bu ıef er 
evelce ıeçtikleri arkadaılardan 
bir zati bile feda etmemek fazi
letine, mecllı huzurunda itimat 
talebetmekle nümune oldular. 
ltimat aldılar. 1930 Bütçesi 
tabedildifi halde ıeri alındı. Bu 
evelinden tahmin edilememtı, 
görülememiı vaziyeti ıöıterecek 
ric'at idi. 

Fakat, İımet Paıa, zatları iti-

barile pek çok alır ve eritici bir 

meı'ullyet daha tahanmül edin

mitlerdi. Bundan sonra hariçte 

"ecnebi mallere nevema Boykot,, 

gibi zihap huıl eden"karar,, "ta· 

sarrufla,, tadil edilmek istendi . 

İıtendi .amma müıkülat bir oka
dar artmıı, çoıalmııtı . 

Yalnız cl6n de t•--..taııı 
olduğumuz ılbl, kabl11en&1a 
uzun müddet iktidarda kat .. 
11ıaıı, muhtelif veklletlerde 
faabetli yahut mecburi tebed
dGller vuku bulma11,lı111et Pı.nın 
hiiınii nlyetlerioe rağm~n,mem
leket tılerlnde beklenen ıalahı 

Oımanlı düyunu meseleıi, 
mali vaziyeti cihana anla tmıı 
ilin etmit oldu. 

lıte bizi samimi bir vatan-
daı ııfallle kabinenin zafından 
bahıettirmese ıevkeden &mil
lerden bir k11mı da, bu endi-
teler idi. Y okıa melek ıibt 
&..et patanın zatlarına tarize 
•••ile bahaneıl bulmut olmak 
lç&n cleliJ ••• 

• ...., Çrlledlr gibi olmuıtur. ARiF ORUÇ 

Yahudi öldii 

' Bir kariimizden Osmanlı borçları
na dair aıafıdaki ıayanı dikkat 
mektubu aldık, bu mektukta hu-
laaatan ıöyle deniliyor: Oımanlı 
hanedanı erkanı Yunantıtan, Su
riye, Irak ve Trabluııarp dahi
linde Osmanlı padiıahlardan 
kalma huıusi emlakın kendileri
ne iadeıi ve almadıjı taktirde 
bedeli olan 300 milyon lngiliz 
IJraıının fadeıi hakkında dava 
edlyolar. Lozan muahedeıl muci
bince emlaki huıuılvenin eıba-

bına iadesi iktiza etmektedir. Bunu 
j Yunanistanın ıimciiden on milyon 

İngiliz lirası vererek uzlaımak te
tebbüıünde bulunması göıterir. 

Vereıe her halde 300 milyon ol
maıa bile yarısı kadar para ala
caktır. Osmanlı fmperatorluğu 
de•rindeıı kalan ve heman cüm
leıi Aptülaziz devrine ait olup 
kısmı azamı pa.diıahların zevk. 
ve sef ahetine aarfolunan eıki 
borçlar 30 ila 40 milyon İngiliz 
llraı raddeılndedir. 

Sttltan 1'flecidiu .\.lt;..;anta
şinda on beş ğünl 11e gece 
/a.~lla verilmeden yapılan 

«Sm·tı lllinuı!J'Jlllt!» için ıa
uuım iki yüz elli 11tilyo11 ~·ıt- 1 ~ 
1·11s *ar/etlilnıişli. }7

a/n11z 
<< Jle(ia» v<~ << Cmnifc» • .;11f ta11-

Kazanç kanunu 
.1>~ -., 

/uıkkt1u"1 maliye konııwa-
.'i 111tbı teshil etlile11 e.wıslar 

Ankara 31 (Hususi) 
Maliye müfettiıleri kongıra

ıında çok sakal olan kazanç 
verılsl kanuni hakkında ıu esas
lar kabul edildi. 

Madde ı - Mükellefler ver-
mek mecburiyetinde oldukları 
beyannamelerin tetkikinin ve
kaletce blliaıUhan alınacak us·1lü 
muhaıebeye vakıf muhaılplere 
havale edllmeıi; 

Madde 2 - Beyanname ver-
miyenler hakkın.la kanunun 22 
inci maddeıi mucibince vergi
lerinin t•rhı salihlyelinln ta
hakkuk memurlarından alınarak 
müteha11111 bir heyete tevdii; 

Madde 3 Müıtahtemln vergi
lerinde müeııeıeler tarafından 
verilen beyannamelerin tılm G

zerinden defli adet üzerinden 

verllmeıi. 
Konare 111eıalslnl per,embe-

ye ikmal edecektir· 

Teşekkiir ediyor Şirketler 

lmıiyazlı ;;k~llerin lwp.~i 
l.i&ıreı od<ısıtıa giret11~krer 

Ankara, 31 ( Huıuıi) 

Yeni bir kanun yapılmııtır. Bu 

lcaııuna ıöre lmUyulı ıtrketler de 

ticaret odalarına alreceklerdlr. 

Httrada b~İı~i. Ka/fı
s mt k~ndi elik kesdi 

JJ/acar Hm~iciye l\raz#'l ıtl. 
Valko tü•·k hariciyesirw IP.

şekkftr telgra/i çekili 
Ankara, S 1 ( Huıuli ) 

Macar Hartdye nazırı peıteden 
ankarada 16rd6i0 hilın6 kabul
den dolayı teıekkW' telarafları 

Ankara? 31 (Huıuıl) 
Burada bir yahudı boaazını 

keamek ıurettle kendlnj Ôldtlr· 

müttür. 

J • 

çekmlttlr. 

En fazla borç bırakanlardan 
Sttllan Aptiifaziz 

la 1·111 hm· biı·i "'~ (7 ()) m llyon 
k11r11§ rı>ı•ifnlişti. 

/lir .'il'll<>fila· i.~J'a/: !Jf>llİ_l/İİZ 
J11İ/ys11 kıt1'U§U bul11ı1tşl11. 

·''r11·11,1ım /11~.ı.:11,'i/ bm·t·u d.a fJeş 
!f İİ:: 

0

111 İf,11011 k lfl':jlUffl !Jeçi
,1/0J'tlll. l hu ttm u, bil' 11tif.1jur 
iki .tıii: mil.11011 /.'111·11*" haliti 
of1111tşl11. Af><lii.faıizi11, hal'
üu/.f• lnrakfıfjı /J()l'f. lnmfan 
!Jiİl!JNl.e bu·a kacak tlere.ccd.c 
idi. llu,<ıiinki 11arislerde, bu 
iki.'iinin tm·1111fal'1tlll'. 

Bnnu Oımanlı vereıeıi olan 
2 2 kiıiye ödetmek haklı dettl mi
dir? Bairı yanık Türk bunu ne
den ödeıin ve ödemek kabiliyeti 

var mıd1r? Beheri on milyon ln
aillz liraıı alacalı yerde ıektz 

milyon alıın iki milyonu da mu
riılerin borcuna Yerilıln, 

Biitün mevcut diinya kanun· 
lan mucibince bir babanın mıra
ıına •az'ı vededen varlı murisin 
borcunu da ödemekle mükellef
tir. 

(Yarın) bu huıuıta hukukcu
larımızın fikirlerini bildirmelerini 
rica ediyoruz. 

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

Son zamanlarda Fransanın 
muhtelif ıehtrlerlnde alelhusus 
Pariı ve civarında da otomobil 
toförleri, eıhaıı meçhule tara
fından öldürülmekte ve bu cina
yetleri ıka edenler meydana 
çıkmamaktadır. 

Fransa adliyesi ve polisi her 
tarafta ıoförleri öldürerek soy
duktan sonra otomobillerini alıp 
kaçan eıhası ferireyi takip etmekle 
me11uldür. 

çete •• 

·~'o/(iı· İİ/Joihi11 iilii uu'i 
Ge~en Şubatın ı 8 inci rünü 

Parla civarında (Nederf) kaıaba
sında oturan ıoför (Alber Ülrilıa) 
Strılzburgtan (Oberne) 16Ulrmek 
üaere iki nıiif terl otomobilbae 
almııtır . 

Erteıl ıün ıoför Alber ÜI· 
rihin ceaedi Strazburı ile Al· 
berue ara11nda yolda bir hen· 
delin içinde bulunmuıtur. 
Maktulün elbiıeıl üzerinde 
olduiu halde cebindeki paralar 
alındılı g6rülm6ıtür katiller ıo .. 
f6ril 6ld6rdükten ıonra otomo
bille firar ederek (Sen avazi) 
cıvannda (Poı Repoz) ormana 

(Devamı beıincl ıahtfede) 



Sahife 2 

Maliye vekili meclisi tahrike çalıştı 
Muvaffak olamadı. Riyaset divanı
nın meşğul olacağı cevabını da aldı. 

Seyfi bey zamanındanberi tütün iılerile müteveğğil olduğu malum 
olan maliye vekili ( Saraç oğlu Şükrü ) bey dün Herman meselesine 
dair millet meclisinde beklenen izahatı vermiıtir. Maliye vekilinin ver
diği izahat tamamen yanlıı tahkikata istinat ediyordu, 

Millet vekillerine iftira edildiğini nefretle reddeden gazetemiz hak
kında müphem kelimelerin arkasına saklanmak suretile takibat yapı
lacağını guya, muhterem millet vekillerinin haysiyetlerini siyaneten 
söyler gibi görünmüt olan maliye vekilinin bu izahatı halkın asla unu-

f tamıyacağı bir ıaheıer olacaktır. 
Bununla beraber " da va ,, henüz bitmif addolunmamahdır. 
Maliye vekili, meclis azalarına iftira eden Herman yerjne gazetemizi 

• 
ıkame etmeğe nedense çok çalıtmıı i•e de, <<Divanı riya-
setin bu mesele ile meşğul olacağı 
cevabı ile )) karıılanmııtır. Maliye vekilinin maksadı muhte

rem Millet meclisini aleyhimize gala yana getirmek, kendi zihniyetine 
gore bir karar almaya muvaffak olmak olduğu anlatıhyor.Fakat heyhat ... 

Maliye vekilinin beyanatına dair ajansın verdiği haber aynen aşa
ğıdadır. 

Büyük 

~ * 
Ankara, 31(A.A.) 1 

Miliet M eçlisi bugün 
beyaannameşi makamına kaim ol
mak üzere bir arzuhal verilmlıtir. 

reis vekili Hasan Beyin riyase
tinde loplanmııtir. Celıe açıldık
tan sonra Maliy~ vekili Saracoğ
h.! Şükrü Bey ıöz alarak Herman 
Splrrer' e ait veraıet vergisi hak 
kındaki suale atideki cevabı 

vermııtir. 

"Muhterem meb'usun suali iki 
cevap ister. Evvela, bazı gazete
lerde intiıar eden Herman Spirer 
mirası için bidayeten 7 00, 000 

. lira vergi istenildiği halde sonra
dan bunun bir sui istimal netceıi 
olarak 100,000 liraya tenzil edil
mif olup olmadığı, saniyen vaki 
olmadığı takdirde ve isim tasrih 
etmeksizin Millet Meclisi azaların
ean iki'kifiye, iftira olunduğu 
nü muhakkak görerek, alaka
dar göstermek suretile miUet ve

killerinin haysiyetlerini ihlal 
ettiğinden gazete hakkında taki
batta bulunulması. Birinci kısım 
hakkında vekaletin topladığı 

malumat ıudur: "Herman Spirer 
İsviçte tabiiyetindedir. 5 veya 18 
Mart 927 tarihinde Tiryestede 
vefat etmlıtir. Hayatta iken yap
mıt olduğu mukavelelerin en 
sonuncusu 1 Teırinievvel 926 
tarihinde Genevrede katibiadil 
huzurbnda yapılmııtır. 

Bu mukavele 7 kanunuevvel 
927 tarihinde Brenıehrinde tescil 
edilmiıtir. Bu mukavelenameye 
nazaran merkezi Cenevrede 
ve ikametgahı Tireyestede olmak 
üzere Harman Spirer ve Şürekası 
komandit ıirketi namile bir 
ıirket teıkil edilmiflir. Müdürü 
Herman Spirerdir. 
Şirketin sermayesi on milyon İsviç
re frankıdır.ve beheri yirmi bin 
franklık 400 ht11e senedinden 
ibarettir. Bn sermayenin 80/400 
hissesine Herman Spirer maliktir. 
Hcrman Spirer mezkur iki tarih
ten bir sinde öldükten ıonra diğer 
ferlkler 5 niıan 927 tarihinde 
Genevrede içtima ederek ıirketin 
unvanını Sp1rer Frer ve unvanına 
tebdil ve tirkeU 9 niıan 927 ta
rihinde Tiryeıtede Türkiye 
ıehbenderliğinde ve 25 mayıs 

92i tarihinde de İstanbul mah
kemei asliye birinci ticaret da-

iresinde tescil cttirmiıtir. 
ıtrketin Türkiyenin bütün tütün 

mmtakalarında faaliyeti, ıubele
ri, menkul ve gayrimenkul emva
li vardır. Hermansplrer veresesi 
vekili sıfatile ve behçet imzaaile 
istanbul defterdarlığına veraset 

Tarihi 12 Temmuz 927-dir. Bu 
arzuhalde Herman Spirerin vere· 
sesinin Türkiyede ikametgahı ol
mayıp Tiryeıtede olmasına ve 
İtalya hükümetince kendilerinden 
vergi alınacağına göre Türklyede 
veraset vergisine tabi bulunma
dıkları beyan edilmektedir, ve 

ayni zamanda İstanbul bir.inci tlc&.
ret rnahkeme•inden istihsal olunan 
!Haziran 927 tarihJi ve313 numaralı 
ilam mucibince bütün emvali~ 
firkete ait olduğundan ve Türki
yedeki düyunatıda mevcudatlnn 
fazla olduğundan vergi matrahı 

eıası bulunmiyacağı bildirilmek
tedir, Keyfiyet İıtanbul defterdar
lıfı muhakemat müdürlüğüncede 
bittetkik ıirketin mevcudiyeti 
kabul ve herman Spirerin ıirket
teki hissesinin mirasçılarına inti
kal etmesi dolayisile bunun mat
rah ittihazı 1A7.ımaeleceği ve bu 
takdirde mukavelenameye naza
ran 80-400 üzerinden vergi 
alınabileceği mutalea edilmittir. , 

Alakadarlar bunu kabul et
miyerek tefterdarhğa ve veka
lete tikayette bulunmuılardır. 

Defterdarlığın ve alakadarların 
müracaatlerl maliye hukuk mü-
ta virliğinde tetkik olunmuıtur. 

Alakadarların iddiaları funlar
dır: A- Bir devletin kanunları 
kendi hududu dahilinde cereyan 
t.der. Türkiye haricinde mukim 
olan \'eresiye vergi tarhedilemez. 
B- Mevcut emval Herman Spi
rer ıtrketine aitti·. Mütevaff aya 
değil. Bu noktadan tirket emvali 
umumiyesine vergi tarhedilemez. 
C - Türkiyedeki düyunat mev
cudattan fazladır. Vergi mevzuu 
yoktur. 

Bu üç iddiadan birincisi varit 
görülmememittir. Çünkü verai 

;..fahıi değil aynidir. Memleknte 
taalluk etmektedir. Bu kabil 
vergilerde beynelmilel hukuk ve 
cemiyeti akvam mukarreratı bu 
muamelerin bulunduğu mahal
lerde vergiye tablyeti amirdir. 
Binaenaleyh veraset vergisi 

_alınmak kayitlerine ve mah
keme karalarına nazaran vergi 
ancak mütevaffanın tirket
teki hissesi nlsbetindeki emvale 
ait olmak lazımgelir. Üçüçü mü
talea bir hesap ameliyıidir. Şirk-

etin düyunatı mı fazaldır, yoksa 
mevcudatı mı fazladır, bu badel
hesap taayün edect.k bir netice
dir. Hukuk müıavirliğinin bu 
mütaleaları üzerme vekaletten 

Alakadar değil 
P.o!i . ., nlii<liirii ihtila.'ila 

aldkrular de,tjil! 
Ankara, 31 (Hususi) 

6000 liralık ihtilas mtselesi 
ile polis müdürü Şerif beyin hiç 
alakası yoktur. Bu hususta (Po
litika) gazetesinde çıkan haber 
tamamen hayal nıahsuludur. 

Bu hususta nıahkemeye muh
telis tevdi edilecektir. 

Almanya da 
reni kabinede la<liltiı lllt ~ 

Berlin, 30 (A.A) 

Geçenlerde polis dördüncü fU 
1 

be kumise~ .muavinlerinden Ce- j 
mal efendının ecnebi ,pasaport- 1 
larından alınacak cezalardan 

1 
dolayı 6500 küsur lira zimmetine 
geçirdiğinden dolayı tevkif edil· j 

mittir. 

Reiıicümhur mareıal Hinden
burg yeni kabineye dahil nazırla
rın tayinine alt emirnameyi imza 
etmiıtir. Kabinede bazı tadilat 
vardır. Şimdiye kadar nazırlar 

meclisine memur olan M. Trevi
narus mefgul mıntakalar nezare
tine getirilmtı ve iktisat nazırı 
M. Ditrich ilaveten baıvekil mu
avini olmhıtur. 

TN·tn i'iz harplrwi 
Ottavv, 31 (A.A) 

Baıvekil M. Mackenıie teca
vüz harplerin kanun hariçi ad
dedilmesine müteallik Brinad 
Kellog misakının birer suretinin 
Kanada dahilindeki mektep ve 
kiliselerin dıvarlarına talik edil-

Dün akıam gazetelerden biri 
bu tahkikat neticesinde lstanbul 
polis müdüriyeti amirlerinin meı 
ul tutulacağını Ankaradan aldığı 

bir habere atfen Yazmakta iıede 
bu hususta ettiğimiz tahkikatta 
meı' elenin aslı olnıadığı anlatıl
mııtır. 

mesini Kanada müddehlt hüku
metlerine teklif etmittir. Hükü
metler bu teklifi kabul etmitler
dir. 

So.ıt;yalist ıuı 111 :.efl<1r intihap 
Nlifnıİ§ 

Yalnız HOOO llrayi ihtilas eden 
muavin Cemal efendi ile bir 
maliye memurunu bu ihtilas key-

' 1 
ffyetinden rmes ul addedileecekleri 

Paris, 30 ( A.A ) 
Drökı ve Bergeraeta icra 

edilen kısmı intihabatta ıoıyalist 
namzetleri intihap edilmitlerdir. 

hM~;tB;f geliyor J 

.'ı'a11 'otkriı· J/adtuıı İstanlntfda 
1 

ft'IJlsil ''<'l'N'f~h ı' 
Ankara 31 (Hususi) 

Burada temsil Veren Mari Bel 1 

İstanbula hareket edecektir. Mari 
1 

İstanbulda temsiller verecektir. 

}'"mlİ hiı· lriyduı 
Ankara, a 1 Mülkiye sinayi 

layıhasınm şurayJ devletçe tetkiki 

bitmiıtir. Layiha yakında meclise 
sevkolunacaktır. 

Kr<)di kooperal i/ i 
İzmir, 31 (A. A.) 

Bayındır kredi kooperatifi bugün 
merasimle küıat edihnittir. 

ıirketin Türkyede faaliyetinin te
merküz ettiği lstanbul defterdar
hğına salahiyet verJl'lif vetirk~t~n 
bilumum eemvaliniz hesabı goru
lerek vergi matrahi teshil edilsin 

denilmitt!r. fh 1 

Elyevm muamele bu sa anın 
defterdarlığı tlrketin mevcut 
olduğu Thrkiyenin bilcüm~e. tütün 
mıntakalarındaki eır..vahnı tak-
diri kıymet kumiıyonları ma~i
rifetile tespit ettirmekle ve Tır- l 
yeste tehbenderliği ile dahi te- ı 
masa gelerek vefat tarihini 
kat'i olarak tayin ile ınetıuldür 

Bu güne kadar sepkeden me- I 
sa'i neticesinde tirketin ~f fter- 1 
lerine İstanbul ve diğer vı ayet-

1 
yetlerde mevcut demir bat eıya
imalit ve ambalaj edevat ve 
vesaiti nakliye bedelleri, men
kul ve gayrimenkul emve-
linin kıymetleri kabule ıa
yan borç miktarı tenzil edilerk 
verese namına 490856 (iraıi men
kul 1945ÖO lirası gayriıııenkule ait 
olmak züere 692000 uralk vergı 

matrahi tesbit edilmittlr· Bu rakam 
arasinda İzmir tubeıi ehemiy~tsiz 
1-2 ıubenin mevcudat matlubat 
ve düyunatı dahil değildir. . 

Bu malumata ilaveten ıirketın 
Türkiyedeki muhtelif depolarda 
ve Herman Spirerln vefatını ta
kip eden aylarda bir buçuk mil
yon liralık menkul yani t~t~n 
mevcut idi. Alakadarlar bu tutun· 
lerin çürümesi ve bozolması 
tehlikesi kartı s ı n da kıymet 
takdir edilerek ve bu kıymetteki 
muhtemel vergi miktarını baı
kaca teminata raptetmek suretile 

Gülünecek şey 
Sos.1Jalisf Mrl<1 Kouı ii 11 isti er 

!'fi J'}JIŞ ili iŞ 
Lanı, 30 (A.A) 

Soıyalistierin akdetmit oldu
kları konfrans dolayisile ıosy)ist
lerle komünisler arasında bir mü
sademe olmuı poliı müdahale 
mecburiyetinde kalmıtlır. 

Bir polis memuru bir ça vuıu 
himaye etmek için iki el ateı 
etmit ve iki komünisti yaralan
mıtiır- Yaralıların yekunu 12, 
bunlardan üçü Jandarma, ikiside 
meclisi umumi azasındandır. Ya
ralılardan üçünün vaziyeti vahim
dir. Sükün ve intizam iade edll
mittir. 

tütünlerin serbest bırakılması ta
lebinde bulunmuıtur. Maliye ve
kaleti 1 Tetrinisani 927 tarihin
oe böyle bir teminat alınmak 

tartile talep edilen müsaadeyi 
vermiıtir. Bu teminat için on bin 
lirası banka 212 000 lirası gayri 
menkul olarak ceman 22000 

alınmııtır. Demekki liralık teminat 
vekalet henüz vergi matrahı olup 
olmadığı meçhul olan bir buçuk 
milyon liralık tütünün ihzarı 
müsaadesini verirken bu..,u ka
milen vergi matrahı addettiği

miz takdirde dahi azami niı

bctin çok fevkinde bir teminat 
aldıktan sonra bu müsadeyi 
vermittir. Biraz evvel verdiği~ 
izahtan anlaıılmaktadırki henüz 
vergi tarh safhasındadır. Ve 
her hangi bir sui isti
mal tasavvuruna mahal vere
cek bir ıekil almıt değildir. Onun 
için gazetede yazılan havadis 
doğre değildir. 

Sualin ikinci kısmına gelince 
yani meb'uıların haysiyetlerini 
rencide ve ihlal maddesinden 
gazeteci hakkında talep edilen 
takibata gelince bunu yapmak 
maliye vekaletine değil kanunun 
Büyük Millet MeclisJne aittir.,, 

Maliye Vekili beyin izehatını 
müteakkıp makamı riyaset bu 
neıriyat ile Millet meclisinin ıah
siyetl maneviyeıtne karıı vuku 
bulan bu taarauz dolayısile dinavı 
riyasetin lazımgelen teıeübüsat 
ve takibatta bulunacağım bildir
mittir. 

Halamı kin 
Venizelos en nihayet baf.·

la,111 a,<jznulan rıkardt 
Ankara, 31 (Huıuıı) 

Venezoloıun Ankaraya gel
meyeceği sureti kat'iyede, anla· 
§ılmııtır. 

Siyasi atlatma ve oyunlar 
da çok mahir olan vene:zolo· 
sun. Bu dostluğa hiç yaraf1118 "' 

yan ve türk milletine karşı (500) 
senelik dava güden ihtiY11 ~ 
yahudinin hareketi burada iY1 

tesirler u:randırmamıttır. 

iskan idaresi 
""''lf'<'ek .~ene lrıtjı 1e<lilf'f't'k 

Ankara, 3 ı ( Hususi ) 
İskan idaresi gelecek sene 

lağvedilecektir. 
İskan itlerinin bir an evvel 

sür'atle intacı için hacı Mehmet 
B. bütün valilere emir vermitlit· 

Seviniyorlar 
lltı ,l\encki mah~uliin bı1re

kl1f i kjj.'f [İitf1ri111 izi s<~ı 1indil'di 
Ankara 31 (Hususi) 

Bu sene her tarafta feyi:zll 
yağmurlar yağmaktadır. 1 una 
bereket geçen seneye nisbetle 
çok fazla olacaktır. Tahminen fat." 
lalık on misli höıterilmektedir. 

Ocakçılığı öldüren 
heyet 

/Ju smw iskat t1dile<·ek ! 
Ankara' 31 (Hususi) 

Türkiyede maalesef ocakcılık 
artık Nisyana gömülmek üzere· 
dir. Türkcülük ve ocakcılık 
tam manaıile ölmüıtür. 

Bugünkü acı ve elim vaziyete 
maallesef Hamdullah Suphi ,.e 
onun etrafında topladığı heyet 
meydan ve sebediyet vermiıtir· 

Milliyetcilik kaynağına bu 
gün hiç bir ocaklı oğramamakta" 
dır. 

~u da ocağın hakiki evlat
larını kayp etmesinden ileri gel
mittir. 

Ocağı tesis eden. Ve banı
lerininden madut bulunan bir 
çok büyük tahsiyeı maalesef 
ocak denilen bir ıey tanımadık
laını kemali teeıürle itiraf ve 

ifade etmekdedirler. 
Binaen aleyh evvlcede bildir 

diğlm veçhile bu sene artık ocak
ta ki tufeyliler atilacak ve hakiki 
islahat yapılacaktır. 

Şimdiden bildiriyorum bu •e" 
seneki kurultay çok hararetli 
olacaktır. 

Mulhakttan ittirak edecek ge" 
nç ve kudretli Türkçüler hail 
hazırdaki hey' eti i ska t edecek" 
ferdir. 

Mühim ictima 
' • /,e Londra ko11/iwan,.,t /evlatla' 

it·tilnaa davet Nlildi .. 
~ 

Londra : 31 (A,J.·' 
Daily Mailin ıiyaıi muhabiri 

bildiriyor : 
Deniz konferansının vaziyeti 

o
birdenbire vahimletmittir. Net t 

Jte· 
lunan resmi bir tebl!ğde 111gl ele" 
renin silah iıtf malini istilz~rıı ~ 

1
_ 

bilecek yeni hiç bir taahhude fl 
)<ta

riıemiyeceği beyan olunrıı• fev-
tadır. Baımurakhaılar yarın l · 

un-
kali.de bir fçtlmaa davet 0 

1
• 

· netr muılardır. lngiliz tebliğinın h fi-
Fransız murahhas heyeti rrıa a l"t 
linde derin bir bedbinlik tev 

1 

etmittfr. 



1 Nisan 

Piyos kimdir, 
nasıl para 

millet zararına 
kazanmaktadır 

- ..... il~ ....... --

(Dünkü nuıhadan devam) 

1 , - Reaıüranı ıuretile it te'minat vermiyen tirketlerln 
almak için T eıkil Edilmiı olan isimleri kara liıtaya yazılarak 

YARIN 

Türk - Fransız 
~~<· 

ıJl ıJ/allkemesinin dünkü 
miiz" ~·e1·atı 

Sahife 8 

\ . 
·o M e m le h e t h a b e r I eri 
Yahudiler ağaç 

duşmanı 
Elaziz de yağmur 

bir tirketin tarzı idaresi. ilan edildiğinden soyğunculukla 
Bu gibi tirketlerin nasıl idare geçinen sermayesiz ıtrketler or-

ediJdikleri hakkında bir fikir tadan çekilmiıleraede su'i te'sir 
hasıl etmek için evvela buuların baki kaldığından ve o sırada 
hangi sebepler tahtında tetkil Kuvvayi milliye lstanbulu istirdat 

Türk - Fransız mahkemesi 
dün V akye tirketi tarafından 
ikame olunan davayı ruyet eyle
mittir. Harpten ev el Sivas bele
diyesi tehre su isaleıine batlamıt 
ve bu tirketten boru almıttır. 

Fakat ıirketin iddiasına göre 
üçüncü taksit olan bet bin kusur 
altın lirayı belediye daha ıirkete 
vermemiıtir. 

inebol1t da bir yahtuli bütiin 
Nmiz aiJarlarmt kmulinli. 

lnebolu, 31 ( Hususi ) 

/Jusene çok nııfi ya,<jmarlal' 
yarjıyor 

Bu kıt aylarında bir iki dof a 
pek az mıktarda kar yağmııta bir 
müddetenberi yaimurun da inkı
taa uğramıı olması .zlraatcılarımı
zı endiaeye düıürmüıtü dünkü bu
lut tabakalarıle kapalı olan ha
vadan yağmur emareler• iÖrüni
yordu iıte dünkü Salı gecesı saat 
yirmide aheste bir surette baıh
yen yağmur bir buçuk ıaat de
vam etti ve tam zamanında yağan 
ve mezruat içın çok faydalı olan 
bu yağmur bilhaasa çiftçilerimi
zin yüzlerini güldürdü. 

edilmis olduklarını bilmek lazım- eylediği cihetle her ıey hı111yatı 
dır· milllye hakim olmağa baıladığın 

Kapitulaıyonların ilgas!na ka- dan yerli ılrketlere rağbet ziya-
dar memleketimizde çalııan ec- de leımlıtir. 
nebi tı· k ti h' b" · k ti · h kk d r e er ıç ır kontrola Soyğuncu t•r e erı a ın a 
\ahi olmadıkları bir vergi ile tevali eden müraciatlar hükii-
ln" k u ellef bulunmadıkları çihetle in<!timizin de nazarı dikkatini 
aılı olsun olmasın milyonlarca celbettiğinden rna2 tarihinde tan-
•ermayeden milyonlarca ııden zim edildiği halde ilcaatı zeman 
~ü1hlm karlardan bahsederek la tatbik) edilememit olan kanun 
~r Ü türlü reklamlarla halkın mucibince Türkiyede çalıtan ec-
~Oı.ünü ke.maıtırıp elinde avucun- nebi sigorta tirketlerinden beıer 
ta ne •araa almakta bir mahzur bin liralık teminat istenilmiı 
•vaııur etmiyorlar hatta halkla ve vermiyenler ııten menedil-
~ralarında tahaddü~ eden dava- mittir. 
arı ruyete mahkemelerimizin Bilahara ecnebi tirketlere ait 
•el~h t i k -il iyettar olmadığını bile iddia em nat mi tarı 1:->,000 liraya 
edcek derecede ileri gidiyorlardı. iblağ edildiği halde yerli tirket-

Bu vaziyetten bilistifade ne lerin teminat itasına mecbur 
~ldukları bellisiz bir çok ıirket- olmamaları ve sermayelerinin 
er Yerli" bazı Rum ve Ermenile- yüzde onu tesvıiye edilince ça-
rı · rı vaııtaıiyle mütarekede latan- lıımalarına müıaide edilmesi da-
bulda çalıtmağa baılayarak bir htlde acentalık te'siıi için ken-
f0k dolandırıcılıklarda bulunma- dilerine bir çok kolaylıklar göı-
~rı ecnebi kumpanyalara karıı terilmesi yerli tirketlerin mev-

alkta mevcut olan ttimadi sara- kilni yükıeltmittir. 
lnıı .. ğ Bu sebeple hem milli t!r-~e itleri sekteye u ra tmııtır. 

Şu halden müteeasir ve mu- ketlerin müstesna vaziyetinden 
ta2arrır olan hakiki kumpanyalar hem de yerli tirketlere gösteri· 
ltıenıup bulundukları hükumet- lefı rağbetten istifade maksa-
lere d k b h l' dıyla bazı ecnebi şirketler birer .. müracaat e ere u a ın 
:nüne geçilmesini talep etmiıler- de yerli tirket tetkil etmiılerdir. 
lr. Bilahara teminat akçe itası ı 

le Soygunculukta bulunan tir- mecburiyeti yerli ıtrketlere de 
.ellerin ekserisi İtalyan tabii ye teımil edilmekle beraber te'minat \ 

tırıde olması haklarındaki tiki- miktarı 75,000 liraya çıkarıldı- 1 
~etler tevdi etmesi üzerine ltalya ğı gibi murakebe kanunu mu-

üktimeu sigortaları murakebe cibince yerli sigortaların tahsil 
~hına almağa mecbur olmuf ve edilmiı ıernıayeleri 100,000 H-

er tirketten 20 000 liret temi- radan dun olmaması icapetti-
nat k ' ı · i a Çeıt talep etmittir. ğinden ıirktler sermaye erın 

Müddeti muayyenesi zarfında tezyit etmiılerdir. -------- ___,.,.___ ---
Londra deniz silahlarını tahdit 

konferansı cıkmaza giriyor ! 
' 

E.~fls.eu lnt,9ii11kii *ektilc lwl<~ Zfll~Ull~tllllZtUl roğalan ,,,, 
!Jll>i kon/eran.~lar<lan /f ızla 11tldnn olntak hoştur. 

b· Büyük sanayi rekabeti ortaya \ gemilerinin ) kaldırılması için 
ı~ de deniz silalı ları tahdidi itini 1 bir itilaf yapmağa çahımak; r ardı. Bir haylı müdetten beri denizaltı gemilerinin ilga veya 

it 0 ndrada bu itin halli için bir hiçolmazıa bunların tonlarını 
0 nferans toplandığı malumdur, tahdit etmek: Amerikanın da 

So takriben İngiltereninki kadar 
k 

n zamanda bu konferans 
Çı il\ kruvazörü bulunmak; harp za-

i
de. u:::ı~ir.:~~~:~ ~=:;::il~i~o::. manında silahlı tüccar gemile-
anan b b rinin istimaline dair Büyük u gi i hayırcı konferans 
~üzakerelerlnde batka birıey bek- Britanya He uyuımak; Ameri-
emek fazla •aflık ol B k f kanın bnılıca menfaatleri bu-ur. u on e- İ 
rana dolayıslle lll lunan sulardaki ugiliz deniz 
k m etlerin deniz 

'!vvetine ait talep\ ri u-sleri hakkında lngiltere cem-

i 
.
1 

e ni Yazıyoruz. 
ngı tere: iyetinin yapmak istediğine bak-

maksızın hali hazır konferan
sını en mühim bir hale sokmak. Silahlanma tahdidine clb _ 

nın en önünde bulunnıak. la 
' n

Riliz donanmasının lnglliz impe- Fransa: 

Şirket bu parayı istemekte 
iıe de Sıvaı belediyesi bu !i 
bin lirayı kabul etmekte fak at 
altın verilmiyeceğini iddia ey
lemektedir Mahkeme talik edil
mittir. 

Bundan baıka Miıel ismin
de bir Fransız harpten evel 
emanetle ıehirimizede 3 O asri 
hela tesisi için mukavele yapmıf 
fakat harpten sonra emanet 
bu makaveleyi tanımamıttır. 

M. Mitel timdi zarar ziyan 
olarak emanetten bir milyon 
frank tazminat istiyor. Mahkeme 
talik edilmiıtir. 

EyyüpJü Halit 
'r(~<--

)'enİ ı,;,. JJuıri/(~ti ba§kfl bh· 
!Jiİne kaldı 

Methur kadın dolandırıcm E
yyüplü Halidin muhakemesine 
dün Ağar cezada devam olunmut
tur. 

Karilerimizinde bildiği gibi 
Halit bu seferde Ayte H. ismin
de bir kadıncağızın altın bilezik· 
lerini ve diğer bir H. mında kol
yelerini aıırmakla maznundur · 

Cereyanı muhakemede Hali
maznuniyeli tebeyyün etmitrir. 

Müddeiumumi, Kanunn ceza
nın 395 inci maddesini tatbikını 
istemlttlr. Karar verilmek üzere 
muhakeme diğer bir güne talik 
olunmutlur. 

- - .-... ıow~·-

Ekmek Fiatları 
llilHtlJClf~ uazaran diişecel: 

Bu sene gene gerek cihan 
. piyasasında buğday mahsulü çok 

mebzul mıktardadır. May11ta 
mersinden buğday gelecektir. 
Ekmek Hatlarını tedricen dütece
ği emanet mahafilinde iddia olun
maktadır. 

~--
mi tecavüz miıakına İngilterenin 
vaz'ı imza etmesini temin etmek; 
Frama, Londra deniz.konferansı
nın Milletler cemiyetindeki si
lahtan soyulma itinin tali addedil
mesini istemektedir· 

italya: 

ratorluğunun emniyet ve seli.
illeti ile kabili telif bir raddeye 
indtnnek; ve yeni bir konfe
ransın toplanacağı 1936 sene
,;nden evvel yeni hattı harp 
teıntsi inta etmek; halen ifayı 
•e.zife eden harp gemilerinin 

Himaye ve mu haf azası büyük 
bır donanmaya muhtaç olduğu id
dia edilen Franıanın deniz aıırı
lardakı müstemlekelerine nazarı 
dikke.u celbetmek· Fransız Par-
li.nı ' 

italya coğrafi vaziyetinin, de
niz aıırılarda büyük ihtiyaçları 
olan Fransa ile ayni •eviyede bu
lundurduğuna nazarı dikkati cel
betmek; ayni franıız donenmaıı 
kuvvetinde donanması olmak; 
Akdeniz taahhütleri hususunda 
öteki milletlerle itilaf edilebilirse 
deniz altı genıllerinl ilga etmek. 

Japonya: 
Diğer milletler ve bilhaasa 

Şilt ile Arjantin ilga ederse hattı 
harp gemilerini ilga etmek; aksi 
takdirde tonları azalimak ve "hattı 
harp gemisi tatiline " ittirak 
etmek; ı 921 Vatington itilafna
mesinde fazla bir " yüzde tezayüt" 
istemek; 16 pusluk topları 14 pusa 
indirmek; müdafaa silahı olduiu 
iddia edilen deniz altı gemilerini 
alıkoymak fakat bunların ton ve 
kuvvetlerini tahdit etmek. 

" .. 0 1nrünü" uzaltmak mümkün 
olabtlırse denizaltı gemilerini nD 
•" etmek; topların çapını on 

altıd an on iki yahut on pusa 
indirmek. 

Amerika: 
k Milletlerin donanmalarından 

apital ıemilerin (hattı harp 

eııtoıunun kabul ve tasdik et-
tdllt bGy(lk donanma liyihasına 
evanı etm k -h e etmek· Fransa mu-

te a111alarının nıüd~f aa silahı 
addettikleri deni 1 .1 i i 
d 

z a tı gemı er n 
i ame etnıek; İt11lya donanmasın-
dan çok ku9vetlt btr donanmaya 
malik olmak; İtalyanın Franaaya 
ve Franıanın İtalyaya h6cumu 
halinde İngiltereyi Fransaya fiilen 
yardım ettirecek bir Akdeniz ade-

I • 

Talepler böylece hülisa edile
bilir. 

İnebolu ha valisinde dolat
makta olan bir Musevi'nin vasi 
mikyasta ceviz ağacı kestirerek 
Çatalzeytzn iskelesinden bir vapu
ra yükletüp sevk ettiği söylenmek
tedir. Bu kesilen cevizlerin ine bolu 
veya ayancık mıntakalarından 
hanğiıine ait olduğu bizce henüz 
belli değildir. Oralarda itini biti
ren musevi dün akıam ıehrimize 
avdet etmittir. 

Milli servetin mahvlne doğru 
giden bu hareketin önüne geçile
rek bnna mül!lade edenlerin ıid
detle tecziyelerini memlt:ket için 
hayırlı görürüz. 

İzmir, 31 (Hususi) 
Burada çoh terbiyeli olarak 

tanılan maruf bir aileye bir 
jandarma çavuıu arkadaıtle te
cavuz etmtıttr. 

Bu çirkin tecavuza cesaret 
eden fena yaradıılı bu ıahıslar 
hakkında polisçe tahkikat ya
pılmaktadır. 

/Jir intillar 
Samsunda Aıarcık oymağmın 

Emirmusa kllriyeıinde Koç oğul
larından İbrahim kerimesi yirmi 
bet yatında Fatma hanım kendi
sini damda ip ile ağaca asmak 
suretile intihar etmiıtir. Mahalli 
vak'aya Kavaktan: jandarma ku· 
mandam ile hakim ve sıhhiye 

memuru giderek tahkikat icra 
eylemiılerdir. 

Sebebi intihar belli değildir. ----

Dikkatsizlik 
- -·~ İneboltula bh· adam kam-

yon altmda. öldü 
Geçen cuma günü Kastamo

nuye &'itmekte olan töför Ali kü
çük oğlu Hüseyin idaresindeki 
kamyon yokarı ıeyhömer kariye
ıinden Satıya çarpmıı ve zavallı 

adamcafız ölmüıtür. 

Şoför Hüseyin Küre' den çev
rilmiı ve hapıaneye sevk olun
muıtur. 

......................................................... 
Sterling 

Dün, İngiliz lirası, kambiyo 
borsasında, 1 OB2 kuruıta açılmıı 
ve 1031 kuruıta kapanmıtlır. 

/liJnayei /~'t/itl r<>i~i 

Himayei Etfal reisi ve kırk
lareli meb'usu Fuat bey dün 
devret intihabtyeıtne gltmittir. 

l_0>ti~ .~ab_erle_pi 
Tant rtpl<JSl aulu·11t~laı· 
Yeni camide apteat alan İs

mail Ahmedin İbrahim, Mehmet 
ve Hasan namında üç kitinin 
caket ve paraları çalınmııtır · 

Pasıwnıasmt aşrnuşlar 
Çakmakçılarda ıTünbOllO han 

da paetırmacı Mardirosun tara
casına astığı pastırmalardan 80 
parçaaı çalınmıtlır · 

Zabıtaca tahkikat yapılmıı 
hırsızın Acem Ali olduğu anla
tılmit, past,rmalar da ~odasında 
bulunll'Uftur · 

Kalp /uıstalıfjwdau <ilndi§ 
Dün sabah İstanbul Balakpa-

d• Hızır çavuı mahallesinde 
zarın .. 
oturan 22 yatında Efterit düıüp 
birdenbire ölmüttür. Cesedi mua-
yene edilmiı kalp hastalığından 
vefat ettiği anlaıılmııtır. 

Granw/on, elbise öalnuş 
Dün aktam Kadıköyünda kl

ğıtcı batı aokafında oturan su 
kumpanyası tahsildarı Yusuf efen-
dinin evine bot kaldıfı bir sırada 
hırsız girm't gıramofon, elbise 
çalmııttr. 

Kaza kuı·şunu b11na derler 
Beyoğlunda aynalı çeımeden 

bir kadının üzerine bir gaçen 
ıerir hücum etmit çantasını ka-
pmak iıtemiıtlr · 

Kadının feryadı üzerine ora-
dan geçen bahriyeli bir asker ıe
riri yakalamak iıtemiı, merkum 
derhal tabancasım çekmiı a teı 
etmeye baılamııtır. 

Kurtunlardan biri sokaktan 
geçen ~madam Hırıaulanın ıağ 
bacağına iıabet eimittlr. 

1 

Jlara11goz~ya11ini11 t1vi11dc11 
ateş !'lkllt1§ 

Dolapderede marangoz yaninin 
evinin ikinci katındaki manğal-

dan sıçırayan kıvılcımdan ateı 
çıkmıtsada aöndilrülmüt tür. 

B;,. genç kendini iHdiit·tlii 
Şehremininde Enver beyin 

oğlu 20 yaımdaSelahattin bey 
sol memesi üıtilne iki el tabanca 
sıkarak intihar dmlttir. 

Sellhattin bey hastahaneye 
götürülürken ölmüttür. 

Zm·lan ev iş,ljal Nlilir1111? 
Akıarayda Keıap İlyas ma

hallesinde oturan lbrahim efendi 
eıkf ze,•cesi Sabire hanımla kızı" 
nın oturduiu evin yanındaki eve 
girerek divardan atladıktan son-
ra evin alt katını itgal etmek is

temiıtir. Kadınların feryadı üze
rine mahalli hadiseye gelen po-
lis Etem efendiyede hakaret edil
diğinden takibata batlanmııtır. 

- =-
Em·anetin 

-·>~o..cc. 

ı~.~ki bir istikı~flzt muhtelit 
nıalıkemeye verildi 
Şehremaneti 909 seneıinde 

Türkiye milli bankasından istik
raz aktetmiı ve geçen sene banka 
vekilleri muhteHt hakem mahke
meleri nezdinde bir dava ikame 
etmitU. Bundan sonra emanet 
ile banka murahhasları müzake-
reye giritmit ve aradaki ihtilaf 
halledilerek bir itilafoame akto-
lunmuftu. Bu itilafname teıçil 

edilmek üzere dün emanet ile ha
millerin vekilleri tarafından müı-
tereken muhtelit mahkemeye tev
di olunmuıtur. 
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Rauf Ahmet beyin tefrikasın
dan: "187 6 C:la Mithat ve Hüse
yin A vnf paıaların teıehbüslerile 
~bdüfaziz hal'edlldiği vakit .•. 

Sultan Abdülaziz hal ve 
Abdülhamidi tahta çıkaran "hü
kümdar halii,, "ıslahatçı,, ve Ka
nunu Esasi He, meırutiyetin banisi 
olarak tanınan Mithat paıanın 

tanzim, neır ve ilanına muvaffak 

olduiuKanunu E.wı.ı.;IJJİ, hu.ı.:tt
si kfitibi « Kü·kor Odia11» 
ıu11nuula bir .b"rnwni tarafın
dan yazılıp tanzim edildiği, büyük 
ve bitaraf bir hüklimetin gayrı 
siyasi ,bir heyetinin 1919 birinci 
teırfnin 19unda tanzim ettikleri 
mühim bir siyasi vesikada gör
dük. Burıya aynen naklediyoruz: 

«1876 da isla/ıatcı .Jfit-
~ 

hat paşrtnm /111.çwi;i kfltibi 1 
lı"'l'lueni Kri/..:oı· Odia11 la
ra/llul.tnı Tiil'kiyı) irin hir 
kanuntı (!sasl lanziıu ve 
ildn Nlildise de, akabinde 
Sultan Abdülhamit tarafından 

geri alındı,, f Son zamanda el
de ettiğimiz resmi ve çok mü
him bir siyasi vesikada gördü-

ğümüz ıu yukardaki lf adeyi tahkik 
ve tarihin muzlim bir noktası
nı meydana çıkarmak vazifeıi

alakadarlarla, tarihimizi tet
kik edenlere düter. Ancak; 
arzu edenler fatiyecek olurlarsa, 
hangi vesikadan aldıiımızı 

kendilerine bildiririz. -S.S. I [*J 

J*] Abdülhamidi sani, hususi 
noktalarında Odion efendi mes' 
elesinl teyit eder. "Yarın tah
rir hey' eti,, 

* Her ,, ne suretle olursa ol-
sun 19 08 yazında, büyük dev
letlerin, Osmanb devletine karıı 

- -

muamelelerinde büyük bir te
beddül husule gelmiıti.,, 

Bu hususla uzun uzadiye taf
silata giriımeğe ıu zikredeceğimiz 
iki vesika hacet bırakmaz: 

Numara 219 

Si r Edvar Greyden Sir Ye
rald Luvtere: 

Mahrem 1909 Nisan 30 
Pekı:.azizim Lüvter; 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Bedbin bulunduğunuzu görü

yorum. Genç Türklerle komitenin 
içine, irtifa ve sui: istimal girme
kte olduğunu itilmekle ben de 
bedbin oluyorum. Fakat, bugün, 
iktidarı ellerinde tutan ordu 
rüesasının da, karar, azim, zaptü 
rapt ve kuvvet gibf evsafa malik 
olduklarını zannetmekten de ke
ndimi men'edemiyorum. Komite
nin elinde bulunan iktidarı çok 
noksan tahmin etmtı olduğumuz 

aıikardır. Komite kimlerdir bili
yorum. Ve sizin istemediğinizden 
fazla arbk bende bir anonim 

' l "İd · h ' gayrı mes u areı umur,, ey -
eh fikrini, istemiyörum. Bun
ların pek çok hata yaptıkla
rına f üphe yok! 

Fakat, Türkiyedeki en iyi 
unsurların bunlarla beraber ol-

duklarını ve bizim bu unsurlara 
yradım etmemizin ve bunlara teve
ccühkar bulunmamızın lazım oldu
ğunu vazıhen görüyorum. Hakiki 
surette daimi ıslahat - ister küçük 
olsun bulundukça, ofıraata yardım 
etmemiz lazımdır. En iyi eıhaa 

ile teması mu haf aza ve onların 
emniyetü itimadını idame etmek 
için, elinizden geleni Y@pmanızı 
rica ederim. 

En samimi dostunuz 

EdvaJ'(L G1·e.'J 
( İngiliz siyasi vesikaları- cilt

f> sahife 319) 
(Devamı var) 

İspiryo ismini taııyan ingiliz 
tabaasından biri umumi. harpten 
ev el Seyrisefafn ile it yapmıf, 
fakat parasını alamadığını iddia 
etmittir. 

Bu adam Türk-İngiliz mahke
mesine müracaatla yapdığı itin 
mukabili olarak 7 bin İngiliz li
rası talep etmittir. Mahkeme 
meseleyi tetkik etmiı ve dilnkü 
celsede kararını tebliğ etmittir. 
Bu karara göre Seyr!sefafn yal
nız 7 bin Türk lirasını itaya mah
küm edilndftir. _ _ ... __ w....~ 

M. Aser 
->~<-

/)iin şeln·üui~c f!el<li 
Türk - Fransız ve Türk - Bel

çika mahkemeleri reisi M. Aser 
dün şehrimize gelmiıtir. 

Bu ınahkeıneler dünden itiba
ren faaliyete geçmiılerdir. 

Ağır cezada 
->~~ 

/lir :,a/lte/.·fİJ·[lft· iddast hak-
kuula lwraN kara l'l ıx~rildi 

Dün ağırceza mahkemesfnde 
"Akviran,, kariyesf ile Çatalcanın 
"Kurt ayazma,, kariyesi hey' eti 
ihtiyariyeleri arasında sahte hu
dut meselesinden bir da va rüyet 
olunmuttur · 

Müddei: Kurt ayazma kari
yesi muhtarı Akif ağanır. Mu
maileyh yapılan hudut mesele
l'f nde ss htekcirlık olduğunu iddia 
etmektedir. 

Maznunlarda Akviran karl
yeai hey' eti ihttyarfyesinden 
muhtar Eıref ağa ve aza Nuri 
ağa ile korucu Şaban pehlivan
dır. Maznunlar sahtekarlık yap

madıklarını, Dedelerinden ka
lan ve Çatalca Noterinde mu
saddak "İlamı ıer'i üzerine hu
dudu tayin ettiklerini söyledi
ler. Şahit olarak muallim Satt 
ve İnnail B. )er dinlenmlıtlr. 
Neticede ııahtekiirlık olmadığı 

Hindistanda neler oluyor 
llindistan hareketinin i.<;ti/ulrıf' cttilJi nokta 

llii~·ı(nwt nliişkiit ı·az:İf/Clle - 11/ahatın:ı Ga!ıdi ue diym· 
//()() 1nilyon insan e.~ir kaluuık n;tenll.'JOI'. 

Etebeyyün ettiğinden heyeti Ha
kime maznunların beratına ka

l rar vermiıtir. 

Bombaydan yazılıyor: cak - vaz geçmi~tir. Çünkü halkın 
Geçende toplanan ve bütün ona kartı gösterdiği büyük leve-

Hindistan murahhaalarından mü- ccühten anlaşılıyorki, mumailey-
rekkep olan Büyük Vatan kon- hin tenkili Hindistanda, önüne 
grasının verdiği kararları icraya geçilmek imkansiz hercümeci 
haılayan Mahatma Gandı ile olacaktır, 

rüfeka-ı bütün Hindistanda se- Gandinin, istiklalcilerine am-
yahat icrasına ır ve her yerde al ve efkarına dair, muarizlara 
halkı •ilahsız isyan ilanına da- kartı neıreylediği beyannameler 
vete baılamıılardır. halk kütlesi üzerinde büyük bir 

Gandinln Ahmet Abattan 
sahile dofru baıladığı seyahatte üç 
mil mesafeyi beı saatle kat ede
bilmesi halkın ona karıı göster
diii tezahiirün derecesini irae 
eder. Mumaileyh in her uğradığı 

tehir, kasaba ve köylerde hükO.
rnet makanizma11 adalete uğra
ınaktadır. Köy ihtiyar hey' etle-

rine varıncaya kadar nakadar 
yerli memurlar varsa kütle ha
linde lıtifa adip iti terkketmekte 
ve ekseri yerlerde yalnız bir kaç 
büyük va ecnebi memur it baıın
da kalmaktadır; çekilenlerin ye
rine adam bulmak ise imkanızdır 

Hindistan hükumeti, kongre
nin ferdasında uınumi valinin 
neır eylediği tehdit dalreinde 

Mahatma Gandiyi tutup hapsetmek 
fikrine dütmüt lsede bundan 
-Gandidan sorduktan sonra ola-

te'slr icra ediyor ve hareket gün
den güne gentıleyor. 

Gandi ahiren görıtüiü gazete
cilere demlıtirki: 

- Biz. yani 300 milyondan 
mütecaviz halk artık açlıktan, 

sefaletten ölmek, bizi insanlardan 
saymayan İngiliz esaretinde kal
mak, alnımızın teri, yüregimizfn 
kanı ile onların kasalarını doldur
mak, sef alarmı ıenlendirmek 
istamiyoruz.) 

Ben, Hint ka vanlnin en aciz 
bir ferdiyim. Bende, vatanımı, 

vatandatlarımı pek çok sevmek
ten, onlar için hayatını güle güle 
feda etmek emelinden haıka bir 
meziyet yoktur. 

Bugün ben, bütün Hindistanı 
temsileden vatan kongresinden 
aldığım kuvvet ve selahiyyetle 
halkın önüne düıtüm. 

Halk beni büUin memleketin 

. 
bir; mümessili telakki ediyor, 

F ağzımdan çıkan bir sözü Hindıs
tanm ağzından çıkmıı gibi kabul 
eyliyor. Kongrenin bana verdiği 
kuvvet sayesinde bir gün üç Yüz 
milyon insanı bir sözün, bir ita
retin ayağa kaldıracaktır; hu, 
benim değil Hindistanın kuvve
tidir. 

1ngilizler, bundan evvel bir 
kaç kere olduğu gibi heni tutup 
tevkif edebilirler. fakat 0 zarna
nlar çoktan geçmiıtfr. Simdi bu 
millette bir çok Gandiler vardır· 
Meydandan kalkacak bir Gandf
nin yerine, beı, elli, hatta beı
yüz Gandi çıkar, 

Hindistan, karar \Terdlği, ilan 

ettiği rlbi tam istikliııi alacaktır. 
Esirliği istemeyen, hürriyetini 
talebeden, yaıamak hakkını ara
yan üç yüz milyon inıanı, hiç bir 
kuvvet boyunduruk laltında tutu
lamaz. 

Bi . - ellih isyandan -zım, mus 
timdilik - tevakki ettiğimizin sebe':>i 
açhkt' n, bakımsızlıktan öldürdü
ğü yü milyonlarca biçare Hint
lilere beı on milyon daha ilave 
etmek istemediğimizdir· 

Ancak biz icap ederse bu fe
dakarlığı, gene icabederae, iltik
lalımlzi kurtarmak için bütün 
Hintlilerin ölmesini de göze ala
cağız. 

ı Ntaa'!4 

Mahkemelerimizde adalet! 
B · 'C' • "' k- . t b' .. .. J n mah' ır r arısı ta vım a ı yuzunae , 
kemeye verildi.Fakat adalet tecelliettı 

Dünkü nushadan devam 

Lakin beyfendi; zahalinizçe 
malumdur ki, kanun, lafzlle ve 
ruhile amir ve hakimdir. İıte 
bunun içindir ki arzedeceğmlz 
mes'eleyi kanun llfzına ve ruhuna
göre ali vicdaaınızla hal buyur-
manızı isterim. 

Tab'ettiğimiz farisi takvimi ne
vali yanlıtlıkla türkçe telekkf ve 
göya, harf kanununa muhalefet 
etmitimdir, diye beni huzurunuza 
celbettiler. Benim harf kanununa 
muhalefetim kat'iyen varit olamaz. 
Çünki: 

A - 3 Teırini sani 1928 ta
rihinde neıredilen yeni Türk 
harflerinin kabul ve tatbikı hak-

t k\'iJJSl Yukarıdaki mebhasta 8 k· 
nevsalin günleri ve ayları h• ıo 
kında maruzatta bululunır1uıt:oı 
bu kere de bu Türkçe tak\'J te 
nazarı tetkike arzediyorulll· ' 
günler: eti 

Cumartesi, Pazar, Razarl 
Aylar: 

0 Birinci kanun, ikinci kiJIU 
Yakıtlar : 
Güneş, öğle, ikindi, ak13d'· 
İşte yukarda ihtiva ettiği ~ 

limeleri tetkik buyurduktan ıoll. 
radır kı takvJmi nevsalın faritl 
bir takvimden baıka bir ıey olll"• 

... d . Ad•lA h"kA .... fe· yat:agına aır a ı ane u Uu• 

receğinize tamamile kaniim. 
•• B - kanunun dokuzuncu ı:O 

kındaki kanunun birinci maddesi ddesinde bütün mektepletin 1~ 
kanun vaz'ının maksadını pek rkçe tedrisatında fürk harfler 
sarih ve !kat'i olarak beyan et- kulanılır denilmittir ki Ara~· 
mektedir ki bu kanun sırf Türk Farsice, Fransızca ve tair dille' 
dili içindir. Arap, Acem, Hind, ile yapılan tedrisatta gen bu dl~ 
ve sair diller için değildir. ve lerin harfleri kullanılacağı aÇl 
bunlar mevzuun haricindedir. surette kaydedilmietir, Bu giill 
Nitekim, mezkur birinci madde: Türk darülfünunda ve bütün rne· 

Türkçeyi yazmak için kulla- kteplerimizde Türkçeden batk• ı.. 
nılan Arap harfleri yerine Latin dillerin kendi harflerile okutturO,-
esasından alınan harfler Türk k ld ğ - I k 'd ' ma ta o u ugorü me te ır. i 
harfleri unvan ve hukukile kabul Demek ki takvimievsal farff 
edilmiıtir, denilerek kanun vaz'ı- dilimin bünyesini teıkil eden }.f' 

nın maksadı serahatle tavzih ap haflarile yapılmakla kanun• 
olunmuıtur. 

Kanunun maksadı: 
1 - Türkçeden gayrı yani 

Arap, Farisi, Hind gibi lisanların 
harfleri de değiımediği ve değiı
miyeceği kayt ve ilan kılınmııtır. 
Zira: baılı batına müstakil birer 
mlllet ve hükumetin dili olan 
Arabi ve F arisinin bünyesini tağ
yir etmek ve değtıtirmek hatıra 
bile getirilemez. 

Baıkasının malinde ve hak
larında tasarrufun caiz olmadıgı 
müsellemdir. Iıte kanunun met
nindeki "Türkçe harfleri ünvan 
ve hukuku,, cümlesi bu hüküm ve 
hikmete binaen dercolunmuıtur. I 

Nazarı alinize takdim edilen j 
"takvimi nevsaln bu cümledendir. 
Yani Farai basılmıftır. 

Şembe, yekıemhe. fdüıembe, 
seıembe , çahartembe diye gün
leri ıabanül muazzam, ıevvalül 
mükerrem, tefrini evvel, kanunu 
evvel, kanunu sani, vasfi ve iza
fi Farai ve arabi terkiplerle ayla
rı; Ruzu kasım, tulu, zuhur, İfa, 
imsak gibi mevsimleri ve vakit
leri yazan bir takvim türkçe tak
vimdir demek harf inkılabımın 
ruhundan uzak kalmak demektir. 

2 - Maarif vekaletinin harf 
inkılabından sonra resmi mektep
lerimizde kabul ettiği ve okut
tuğu türkçe gramerler iddialarını 
tenvir ve isbat etmektedir. Artık 
türkçede Arabi ve Farai, izafi 
ve tavsifi terkipler yoktur ve ol
mıyacaktır. 

Türk lisanı yeni harflerlle, 
yeni kaidelerile tamamile istik
lalini kazanmııtır. Bugün, Türk
çenin bünyesi yep yenidir. Bütün 
harfleri, kel!melerf, lılgatları, 
ibare teıkilleri, ve grameri yal
nız kendisinindir eskisi gibi üç 
lisandan toplama değildir. 

3 - fıte yukarıdaki sözleri
mi teyit eden ve tevsik eyleyen 
Türk harflerile basılmıı ve Türk
çe yazılnııı btr takvimi de ali 
nazarınıza takdim ediyorum. Bu 
T6rk yazısile basılan, Türk dilile 
yazılan takvimle Farisi takvimi 
nevsall 10.lfen mukayese buy41r
manızı rica ederim. 

karıı bir hata itlemiı değildir. 
C - Takvimi nevsalde ki ıeııb' 

yekıenbe , zuhür , imsak gibi 1<e· 
limeleri Türkçe olmadığı gibi ıe· 
vvalül mükerrem, gıbı ay isimle' 
rinde değil Türkcede hatta Osrt>· 
anlıcanın bün teıekkülün yesfnlJI' 
den çok zaman evvel bu kelirne· 
lern Farai dilinde ve kitaplarııı• 
binlerce sene kullanıldığı sabit 
hakikatlerdendir. Bunun fçffl 
birçok misaaller irad edebiliriz· 

Vakla bu kelimelerin bazı· 
ları eski Osmanlı dilinde kulis' 
uılmakta idlse de, bu da bu ıo· 
gatlerile ihtiyaçlarını def' ede· 
miyecği kaidesince bu kelimelet 
Osmanlı diline alınmıt ve kı.ıl· 
lanılmııtır. 

Osmanlıcanın bu kelimeleri 
almasından Arap ve Aceınill 
bu kelimeleri dillerinden çıkar' 
malarının iddia etmek garip bit 
kaziyye olur. Vakla birçok mıl' 
Jetler diğerlerinin kullandığı 10' 
gatleri almakta ise de bu mil' 
letler aldıkları lugatleri keneli 
gramerlerine uydurarak öylece 
dillerine maletmlılerdir ve yı/ 
hancı milletlerin kaidelerinde" 
uzak kalmıılardır. 

Bunu müeyyit olarak itl1 

türkçede bu ayları birinci teıriJI 
ikinci teırin ıeklinde kabul ede" 
rek teırini evvel ve sani ter' 
kipleri evvel ve sani gibi keli" 
meleri atmamız bu kaziyye,
ait hakikatlerdendir. 

Bunun içindir ki takvimi ne'" 
salin türkçe ile alakası yoktu;: 

D- Kanunun dördüncü J1Jıl 
desindeki sarahate göre bul011 

ete Arap ve Acem dillerile gaı 
ıııve kitap basmak kanuni ıııe 

nuattan değildir. k 
Memnuiyet Türkçe ol•~:.. 

Arap hurflerile neıriyata ta da 
edilmittir. Bu sera hat meydan a 
iken takvimi Nevsalf n karıu~
muhalif addedilmesi i111kiP1 yo 

tur. hakf-
Yukarıdadi maruzatın laca

kati izhara elbette kafi 0 rar 
ğından hakkımın ihkakile taak
ve ziyandan siyanet buyuru ~ 

1111 lığımı rica ve iıtid'a ey er 
efendim. 
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a. KINE MUSTENIT iLMİ, CİDDİ TEFRİKA Türk Italyan mahkemeıı -. ı bu vereıenin davasına 9 Niıanda 
~~-- ~ _ ~ __ fi5 ~ _ ---iP' bakacaktı. Fakat bazı sebepler I 

Malüm oldu~u üzere . 1• lal. h yüzünden bu davanın 9 Niıandan 1 

uleması ve müverrihlerı; ıs am j sa//i a/a lYlU am- sonraya taliki kararlaımııtır. 1 

1-r ki, hazreti Peygaınb::ıy~:~ d• .... 1. lll. Türk-Fransız mahkemeıi bu \ 
ıevcesı hazreti H d ' .1 ' me ın Ve a l lYlU• gün içtima ederek Abdülhamit 
hır ıam d k a ıce 1 e uzun ) veresesinin mah;cemesine batlı· 
ta b an yaıa ı tan sonra Pey- hammet. kelimei tay- yacaktır. Türk-İngiliz mahke- ı 
1-1. rrıd er 

53 yaıında iken zevceıi 1 d mesinin bu davayı ne vakıt rü'yet ı ice vefat etti. ytbesi bu zatlar hakkın a caiz 
B h l edeceği henüz malum değildir. Und görüldü ve er müs üman, namaz 

bır k an sonra, Peygamber k k b b 
e~ıço larının kızlarını aldı ve bu kılar en anca u eı zatı ferife 

enaı d ıala vat getirmeğe mecbur tutul-1,rı e en de maksadı bu zat- • 
iıla~ .. kraba olmak ve böylece du. ııte ili Muhammet böylece 

G
Yeli kuvvetlendirmekti. anlatılmıtlı. Peygamberin diğer 
e akrabaları, mesela amcaları ka
ne İslam UJ- yınpederleri ve zevceleri alt Mu-

eınası t müttefik- hamm:ıAdeğJldjr, : 

~n Yazıyorlar ki, ~ııulemQsı ı:ene I 

- - ... .... 9'>!! of-4 •• -

Sinan ihtifali 
Diin l>iilıiik ii.ı.;/at if•iu · ,/ ~ 

Etlirnetle bir ihti/(ll yaptldı 
Edirne. 31 (Huıusi) 

Büyük mimarın 342 inci se
nef devriyei vefatı burada çok 
heyecanlı bir tekilde. Tesit 
edildi .• 

j 
e.'l!J<tııtlH•rf•hVIH~."liui 1a,ııi11 ı ehfı sünnet kıtap-

ııt t ' ' Bu ulu ıan'atkarın memle-
l-' lllek 1' •ı ı· .. t'I ' f ' .k l , c.~ f'f.l ,,,1 fft1/Ullll 1 , ., a- arını VeSl Q göste- ket tarihi sanatında bırakdığı 
:~.11 e1111·i/e o/dıuj~lll, halka 1 layemut izler hürmet ve mu-
, (J!ıl~tli ,,e () l'll~:;ı (rida~t11t) rerek diyorlarki: habbetlerle anıldı. 
IJrı.v,1 ,. Halkın. Ve san'atkarların 

fl 1(1 ceA·ıı· ( il id1.ı me.r;la/J Peygamberin, müteaddit ka-
ı•e • · ' " 1 ihtifal esnasında Sinan için iz-
, ,#/({ UfJ(/ t'"JH.a l.,,·, .• J ITe e'ılı' dınlarla evlenmeleri, ıli.miyetin: 

re n .uh "~ '' c har ettikleri samimiyetin dere-
'Jeytiı} ı · le ı~ kuvvetini arttırmak içindi; çünkü . ,, ourı,11a flelstn I', lwdi. cesi hayretlere fayan. o ı. . J'I . v Araplarda akrabalık zahirde ol- Büyüklerini her an hürmet-
t VU1'tl ktzı .ıOzt•ett ral- ıun çok kuvvetli bir bağdır. 
111(1 ,ı •[' l ııı· le anan bu milletin san'at ıa-

1,._ ' fJ.lllJUU/I, ~ ı 'l/.'/e , ılİJ'- Peygamber, Ebu Süfyan gibi 
~·- hibi evlatları büyük mübdi için 

"'''' V<) ftwımlal'' //asan ııe. adamın kızımda almıttı. Maksadı ağlamıtlardır. 
//ii.ww11 hll ahaıllll aflouı bu adamla, aradaki dütmanlığı Sınanın 
9el l'/ • kaldırmak olduğu meydandadır. 

yıkılmak bilme
burada bugün bir 
tarafından. Ziyaret he~:t~!ı·. /Jjj,1/!r-?f't~ Pe//{/UJll- Yoksa, Ayte gibi, Hafaza 

1111 oile.l\i aulaştldı. Ve gibiı Peygamberin zevceleri, bu

hm11,,,.,,,Hamsei A~ lı· nun içindirki Ali Muhammet 
sayılmadı. 

Gba t'ı) "/ /" T , Ayte ve Hafazanın Peygam-'"- nı ( .ı. ürkçesi: bet 
'ha e ll bere itaahizlikleri, Kur'anı ke-
'1/ı l" dı demektir. Bu bet kiıi, rimde, muayyen ve sabittir. (Sı-
l '' ııı111111et, Ali, .Fatuua, ' rası gelince yazılacaktır.) 
'fa.ı;a11 oe l/ii~eyin<len iba- (D~vamı var) 
reui. · 

dört kadın 

yen eserleri 
çok adamlar 

edilmiıtir. ____ ..,,...,...._, ____ ~-
Selanikte 

/Jir ,1ıa11gm 22 11uı,tjazu 
!Jijtünlii 

~lanik, 31 ( A.A) 

Selanikte bir yangın olmuı 
22 mağaza ve dükkan yanmııtır. 
Maddi hasar ve zarar 5 milyon 
drahmi tahmin edilmektedir. Bütün ehli sün

net kitapları di l•ıyantıa~ula dih·t katlw 
111 i.ç.lfOJU>r da,tja kaldwddt 

Londra: 31 (A.A.): 

,. 
Yann l'orlar ki: 

l Allahın melek
e .b rı, unların altın-
cısı olmayı ister
lerdi. 
lırt Ve ıene müttefikan <ili .. flt1-

'4nuu bu zatlara dendi. Na· 

~~: ( Allahümme 

Pekinden bildirıliyor: 

Ktyangası eyaletinde dört 
kadın misyoner etkiya tarafın

dan dala kaldırılmıtlır. Üçü 
İngiliz biri Amerikan olan bu 
kadınJar için yüksek bir fide
yel necat istenmektedir. Evvelce 
kaldırılan üç fenlendiyalı ka
dın misyoner fidyei necatları- \ 
nın ödenmemeıinden dolayı katle-

dilmiılerdir. 1 

'ref rika nurn 48 
··•arası: 

Enver Bey sap sarı kesllmlttt. 
llunun üzerine Utriyerekten yeri- \ 
.,~ oturmut [memurların dedi ko

~~rına kulak kabartmafa baı-
'llıııtı memurlardan biri: 

- Ah birader bizde tali ol

"-Ydı •namız kız doğururdu. Ah 
tıt~ b 
,. 111 a , tu Kara Kemal Beyin 
ltetint btr defa bilıeydim ıu onbin 

r•ya 1 le 
luk a ır eyfım... bakardım ço-

Çocuk la rahat ederdi. 

~ Diyordu memurun tu sözleri 
erıne bCit6 rnn 1 n memurlar gülüt· 1 ~rdl. Hatta içlerinden biri 

Ea•.er Beye töyle dedi. 

- Naııl Enver, sen olsan ne 
Y•Paraın? 
d ? ıu on bini kaçırır mıy-

dın Ah ıu •dam bizim evlerimiz
e olaaydı. 

Dedi. En-. B 
er ey korku ve te

lat içinde ne c 
e•ap vereceğini 

ıaıırmııta: 

- Haydi biraddr itine git. 
itin yok mu allah •ıkına! 

Dedi. Fakat aclamcatızın ödü 

de patlamııtı yüreğine debtetll 
bir sıkıntı girmifti. Aman yarabbi 

I ~ 

İDARE : İstanbul Ankara 
caddeıi. 

TELGRAF : İstanbul Yarın 

TELEFON : ,. 4243 

ONE: Dahil için seneliği 1400 

Hariç ,, ,, 2700 

İLAN : Tarifeye tabidir. 

Fiatı 5 kuruş 

yokaa bu adam!ar Ke111al Beyin 

kendi evinde olduğunu haber al

mıtlar mıydı! biliyorlar dı da, 

atız filan mı arıyorlardı? 
Bu ıon ihtimal En\rer Beyin 

aklını baıına getinnittl: 

- Ya, ya. Bizde nerede o 

tali. Diye gülmiiıtü lakin o gün 

aktama kadar da ne Yaptıtını ne 

ettiğini ıaıırmıt atef üstünde otu

rur gibi olmuıtu. Bir ayak evel 

akıamın gelmesini bekliyordu. 

Akıam 6ıtü tahsil tubeshıden 

biraz erkence çıktı. Bir otomobl· 

le atladı Eve koftu Kara Kemale 

vazı yeti anlatacak tahıil ıube

sindeki memurların kendisinden 

ıüphe ettiklerini, hatta ağız ara

dıklarını söyliyecektl. Halbuki 

maliye tahıil tabeılndekl nıemur

lar1n • bir teyden haberleri yoktu 

onlar laf olsun diye aöylemitler 

Sahife 6 

Korkunç çete ... 
Birinci sahifeden devam 

yakınında (Sen kilce)nın önün- mobilin camlarını kırdığından 
de otomobili terketmltler or- elektrtklerl de sönmüttür. 
tadan gaip olmuılardır. Bu ani hücum ve karanlıkta 

Paris'ln meıhur sivil hafiye- atılan tabanba sesleri civardaki 
lerlneden {Bayar) polis müfettitl jandarma karakolundan ititildi-
M. Molo derhal otomobilde ta- llnden derhal yolun iki cephe-
harriyat yapmıtlar, ve otomo- sine devriyeler çıkarılmıthr. 
bilin direksiyonu üzerinde kan Haydutlar diler toförü de 
lekeleri buldukları gibi kezalik 
otomobilin ön taraf camı üze· 
rinde maktul ıoförün beyninden 
sıçrayan parçaları keıip etmiı

lerdir. 
Aynı zamanda otomobilin için-

de ve pencerelerin çerçeveleri 
üzerinde maktul töförün saç de
metleri kopartılınıı olduğu halde 

bulunmuıtır. 
Bu suretle katillerin, hare-

ket eden otomobl le bindik-
ten ıonra, tof ör otomobili 
suratle ıevk etmekle meıiul 
iken katillerden töförün arkaıın 
dan hücum ederek ıaçlarından 
yakaladıktan ıonra arkaya doğ
ru çekmekte diğeri de ıöförün 
batına ve beynine hazırladığı 

kurtunlu usturpa ile vurarak 
öldürmekte oldukları anlaıılmıı

tır. 

Şoför Burzeiksin son facıası! 
Şoför Jaıı Burzeikı de ayni 

ıuretle iki haydudun hucumuna 

maruz kalınııtır. 
Şoför Durzeikı bir gece Jen 

Deuis civarından geçerken iki 
genç kendilerini (Kombiyene) 
götürmesini ıöylemitler ve oto
mobil~ atlamıtlardı. ve ıoför: 

- Sağdaki birinci yolu takip 
ediniz, fakat yolda yürürken dik
kat ediniz! Demiılerdl, Şoför bu 

tabii sözlere ehemmiyet vermemitti 
yoluna devam ederken tenha bir 

noktada, mütterilerden biri ıoföre 
arkadan hücum etmfttlr. 

Şoför kuvvetli olduğundan 

evvela mukavemet etmlt fakat 
arkasından beynine yedifl bir 
alır topuz darbeıile ktJldir.den 
geçip bayılmıttır. 

Katiller derhal ıoförii soyma
ya baılamıtlar, takat otomobil 
ıür'atle hareket ettiğinden dur
duramamıtlardır. Yolun dönemeç 
yerinde otomobil yavaılamıı fa-

kat birden bire karıısına Çıkmııtır · 
Karııdan gelen otomobil tofö

rü Burzclhsln baygın bir halde 
otomobilin içinde yattlfını ve iki 
haydudun da uğrattıfını görmüı-

tür. 
Haydutlar bir yaban<'ı tara

fından cinayetlerinin görüldüğü
nü his eder etmez, derhal taban
calarını çekmlf alet etmfılerdlr. 

Kurıunlar kart ıdan gel~n oto-

Fakat Enver Beyde kurt yenlzl 

olduğtl için ıüphe etmtıtf. 
Eve glttili zaman Kara Ke

mali odada cıgara içerken buldu. 

Kara Kemal ( Abdülhamldin Ha

yati"' huıusiyeıi ) adli kltapı lıte-

di. 
_ Enver kitabı unuttun mu? 

Diye sordu. tabii Kara Kemal 

Enverln tüphelerlnden filan ha

beri olmadıfı tçin AbdOlhamldln 

kitabını dütünüyordu. Enver 

Bey. 
Unuttum efendi baıımdan ne-

ler geçtiğini bilmlyorıunuz T ehli

ke ~içindeyiz. Kitap filan düıün
meğe vaktim kalmadı. 

öldürdüklerini zsnnettiklerinden 

otomobilde toıör Burzaikıin pa
ralarını ve altın saatini alıp 

kaçmaya batlamıtlardır. 

Katiller yolun iki tarafın
da tertibat alan jandarmalar 

tarafından yakalanmıtlardır . 

Katillerden Plyer Mortele 20 

yaıında ( Raymon Lamot 1 7 ya
ıındadır! derhal ( Sen Devls ) 

merkezinde fıticvap edilmif lertir. 

Genç katillerin ikisi de tahsil 

terbiye görmüf, zeki cüretkir 

diler. 

Parfı polisi derhal tahhikat 

yaparak, katillerin tkametglh

larını bulmuıtur. 

Her ikiıl de Parisfn apat ha-

yatına atılmıı ve üç ıened .. nberl 

yirmi bir cinayetin faili ve 12 

- toförG katti ettikleri anlaıılmıt
tır. 

Lahey itilafı 
-·~·-

J"'ransada biiyiik bir ekse-
riyetle kab"l edildi 

Parla, 30 - (A.A.) 
..Temps,, gazetesi yazıyoı· : 

Meb'uaan meclisi Lahey 
itilaflarını büyük bir ekseriyetle 
kabul etmtıtir. Alelade siyasetin 
mevzuu bahtı büyük menfaatlere 
yerini terketmlt elduğu bu celse
ler meclisin bu içtima devreıinin 
en tayanı dikkat celseleridlr. 
Dahili noktal nazardan da M. 
Tardieu ile arkadaıları müzake
rattan büyümüt ve yükselmiı 
olarak çıkmıılardır. 

t••·.··············~········, • TIYATRO VE SiNEMA • • • 
························~Daaa• 
Kadıköy 

SlİRE,>r YA 

Sinen1asi 
Bugün 

Dişi kaplan 
Müme11illeleri : 

Vivigan Gibı . .,n ve Marsella Albani 

• 

• 
Üsküdar Hale Sineınada 

Buakşam 

Ledi Hamilton 
Mümeııll: 

KORIN GlRIFlT 

' .. y ARIN,,IN TAKVİAli~ 
Nisan 

Senei SALI Senei 
Reımiye 1 H . 

1930 icrıye 
1348 

Namaz vakıtJarı 
Alafranıa Alaturka 

Güneı 
Ôyle 
ikindi 

•• d. s. d. 
5,44 

12,18 
15,52 

Akıam 18,33 
Yatsı 20,05 

1 lmıak 4,00 
Zilkade 

2 

Güneı 11,10 
Öyle 5 ,45 
ikindi 9, 19 
Aktam 12,00 
Yatsı 1,33 
lmaak 9 ,27 1 

! 

Kasım 

145 

Sizin burada bulunduğunuzu 
ketfetmitlerdir • . Diyemiyeceğim. 
takat benden füphe ediyorlar. 
Diye oraya minder üzerine çökQ
vermittl. 

'---limiii9iil~m&m----~-------·~ (Devamı var) 



• 

Piyangosu 
Temettu.. tevz·ı·,......-., 'idi~ ~·v . ~~ ..... ıımm= • - Ll!lfiidi' "' 

~ .,.._!1"8 aa c;muı 

; 
eresıye Büyük T İstanbul liman şirketinden : ; ı.mı. lerzlhane•lnde .• on ~ ayyare 

Şirkf:timizin 1929 senesine ait temettü tevziatına 1-4-930 ; moda, ehven fiatlarla, son ~ 8 İlll'İ leı•fİJ> - ."j İİll('Ü ke~İ<{e 
tarihinden itibaren batlanacaktır. Beher hisse için ( 3 ) Hra ~ derecede suhuletli ıeraitle ~ 

1 l Nisan 1930 beher müesses hiue senedi için (17) lira (62) kuruı temettü ~ erkek ve kadın kostümler ~ 
tevzi edilecektir. Hiuedarlar (1929) ıeneıine ait kuponları ~ ıerian imal olunur. ~ 
Şirket muhasebesine tevdi mukabilinde kazanç vergileri tevkif '#J Ankara caddeıl Vilayet t.'-ı 

1 edildikten sonra hergün temettülerini vezneden alabtJlrler. ~ kartıaında No. 17. f.İJ 
Kcşideler: Vih'\yet, Şehren1aneti, Defterdarlık, 
İş, Zir<ıat ve Osnıanlı Bankalnrı nıürakıplnrı 

ve halk huzurunda yapılır 
Keyfiyet alakadarlara ilan olunur. fŞ) MUSTAFA ve KEMAL~ (#) 

............ ..._ Unıt1n1i nıüdürJük . ~§§9§ sgJ 
Büyük ikramiye Emniyet sandıği müdürlüğünden: , .... Eskimu· .. , i 

Nasibe ve Faika Hanımların 11025 ıkraz numaralı deyn : • 
senedi muclbinçe Emniyet sandıgından iıttıkraz eyledikleri meblağ : KREM GLASE 5 
mukabilinde sandık namına merhun bulunan Çırçırda Hacıhasan : • Kırk bin Lira mahallesinde eski Hacıhaaan yeni kubbe tekkesi sokağında eıki : Yalnız Beyoğlunda MÜLA TYE 5 
14 veyeni 9 numaralı ve yefmtı be~ arım arsa üzerinde mebni üç : de bulunu•r•. • 6 : 

Her keoidede çıkan numaralar tekrar dolaba konulmaz. ·········~ ················· kattan ibarat beş oda, iki ıota , salon , bir mutfak bir . l · -
kuyu , bir ıarniç , 6!) arım bahçe ve müıtemilatı saireyi lsta nbu dördüncü icra 
havi bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun verilmeme· dairesinden : 
sinden dolayı satılığa çıka-rılarak 870 lira bedel ile müıteriıl 
namına kat'i kararı çekllmif iken bukere yüzde on zam ile 
baıka bir müıteri çıkarak müzayede bedelini 9n7 liraya iblag 
eylemit olması cihetile mezkur hanenin !'i-4-930 tarihine müıa-
dif önümüzdeki cumartesi günü tekrar son müzayedesinin ikmali 
mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur günde nihayet 
saat onbeşe kadar ıandık idaresinde hazır bulunmaları lüzumu 
ilan olunur. 

Madam Sofyanın bakire Za
bel binli Mirza.da alacağı olan 
mebaliiin temini zımmında mah
cuz bulunan Beyoilunda Pangal
tı mahıılleıinde alile elma dağ han 
cedit Sazlı dere elına dağı ıokak
Jarında atik 3 9 ınükerrer 43 mü

Devlet demir yolları ve Li
manları Umumi idaresinden: 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ker~r cedtt 6367ila6191 No 
larla murakkaın kayden maa ar

Filyo&-lrmak hattı 120-142,5 Km. \eri arası demir yol lnıasll 
kapalı zarfla miinakaaaya konmuıtur. 

Münakasa 14. Nisan Pazarteıi günü saat 16 da Ankarada De"lel 
Demir yolları idaresinde yapılacaktır. "KUR' Aı 1 KERİM,,İN 

Arabcası ile birli te Türkçesi 
Büyük Türk Alimi Cevdet pafa merhumun 

Lüğatı Kuranİ)'esini havi 
Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

tertip edilmi§. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 
tarafından tashih idilmittir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlisinin hediyesi 200 kuru~tur 
Kaymak kağıdlısı ve al tun yaldızlısı 3 00 kuruıtur. 
Merkezi Türk netriyat yurdudur 

Gaz, Benzin, Mazot ve 
Vakom yağı mübayaası 

Tütün İnhisar Umum 
müdürlüğünden: 

Cibaliye teslim edilmek ıartile 1800 teneke benzin,200 kilo Vakoın 
yaiı tle Mersine teslim rnoo kilo Mazot ve Samsuna teıllm 
~5 teneke gaz pazarlıkla mübayaa edilecefinden taliplerin gelip 
ıartnamesini almaları ve r>-4 930 c~martesi günü ıaat 10,30da 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Galatada Mübayaat 
komisyonunda bulunmaları. • .. ... . . . . . . . . . . . .. . ...... ,.. ...... ~fl.~···· .. · ... ~. . . . . • Y~YYYYYY~"~YYYY~~~•••••)•YYYY 

:? OSMANLI BA KASI :f: 
y ~ 

•i• SER1'1A ~f ESİ : 10,000,000 ingiliz lirası •!• 
y ~ •i• İstanbul açcnteliği - Telefon: lstarabul 1948 •i• 
~:• Beyoğlu dairesi - ;relcfon Beyoğlu 1303 •ı• 
••• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya •ı• 
(• hesabı cari ıuretile a vanalar, poliça ve iskontosu. •+• 
A 6 (+ Türkiye cümhuriyetinin baıhca ıehirlerine ve memaliki .:~ 

ecneblyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf 
6 + .. •. emirnameleri irsalatı. ..•. • • 
•6~6~~~~~~~~.,~~~b~b~~~~~~~~A~~~h· ~. . ~ .. -. .................... T.TT.TT·T· .• 
~~~er~~~~>l!:.~;.;ru:~~~~~~~~~~ 
~ lıtanbul : Ankara caddeıinde Reıit efendi hanında ~ 

~ ...... ~ ,·n Matbaa. ~ ~ ~r1 ~ e ı ~· ~,~ 
~ ~f, 
~J Matbaacılığa ait her nevi işi ehven ve gayet güzel '·iJ 
~ ve temiz bir şekilde teahüd eder i$ 
~ ~ 
fi~ Erbabıze~k ve merak bir kerre teşrif buyurdu~ları taktirde ~ 
~ işlcrlnın nef asctlnden memnun kalac~kları ~üphesizdlr ~~ 

~~~~~:ti~~~~=~~~~ijt-~~~ , ' OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpafa Hastahanesi Operatörü 

İstıklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 
Suriye han No: 8 

sa iki bap hane ve han ıokafındaÇ 
maa arıa hane ve dükkanın el
yevm maa arazı hanenin üç rubu 
hisseıi borçlu Zaber hanımın uh
desinde olup ihalei evveliyeıinin 
yapı)mall için otuz gün müddetle 
müzayedeye konularak (850) lira r ?~ 

Münakasaya itttrak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkıtl 
teminatlarını ayni günde saat ı ;; , 30 a kadar münakasa komiıyonıı· 
na vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerinl 40 lira mukabilind~ Ankar• 
Maliye ve muhasebe itleri reisliğinden tedarik edebilirler. (3) 

bedel ile talibi uhdesinde olup ~ 
ihalel kat'iyeai icra kılınmak üzre 

yüzde bet zamla on beıgün müddet~ ~ 

~ 

SELANiK BANKASI 
le müzayedeye konmuıtur. Hu- ~ 
dudu. Cephesi elma dağ caddesi 

1888 de tesis edilmitUr 

sağ tarafı aharın uhdesinde bu
lunan arsa ıol tarafı Mehmet Ce- \ 
mil Bey ve Corci Beyler namına 
mukayyet ana arka tarafı atik 
hane cedit Sazlı dere sokağıle 

~Ierker.i uıııuıui. İstanbul 
SERMA YESI . 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELER1 
Galata, latanbui, lzmir, Samsun, Adana, merıin. 

mahdut alettahmin 605 arım terbi
inde eraziden 12 3 artın murabbaı 
bina olup bunun ıekıen arım ter- O 
btinde alt katta sokak tarafında ~ 

·Yunanistan Şubeleri : Selanik, Atincı, Kavala. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
akçe üzerinden heıabatı cariye, çek muamelatı. 

bodrum ve arka tarafta zemin ka- ~~~--~ .... ~T~-ır~T~...,.~·~~~~~·~·~::i:g~t·~§-. ~~gı~c:p.~ 
tında hır tahta aralık iki oda bir ~ .... ~ ........... A.&jA.A.AAA.6.AAAA .... U 
hala bir kuyu 34 arımdan ibaret ~ 
tuğla kısmında bir aralık iki oda ~ M. NURİ ve ŞERİKİ 
bir hala üıt katta dükkandan ~ 
bozma sofa ve az arkada tarasa- "'41 
da üst katta ufak bir hala sofa ü- ~ 
zerinde üç oda bird'\ıalayı ha- 1111111 

vi dahilen muhtacı tamir yan- ~ 
gın divarlı olup derununde borçlu ~ 
ıakindir. Daha :z:iyade tafsilat ..,. 

l~ilcünıle Günırük ınuan1elatı Ye nakliyat işleri 
keınalı sürat ve en1nivetle ifa olunur. ' .; 

MALI ve İDARi iŞLER DAHi r AKİP EDİLİR 
Adres: Galata Havyar han orta odalar No. ' 

. ....,... Telefon : Beyoğlu 4515 
doıyasındadır. Üç rubu hıssenin ~ ~ 
kıymeti muhamıneoesi (1394) lira ••YT'TV••l'T••Y•TIY'T•T•TTT'TT'T~~r 
yirmi beı kuruıtur· Mezkur htsıe- ı Kadıköy suJh birinci hu-

1 

dolunabileceilniz tebliğ maker1'
1
: 

_ rta kaim olmak üzre ilan olu~ yi almak iatiyenlrr hisaeye musip J ] "'ı 1 . l . . nı \: ına ı «: 111estnl en : 
kıymeti muhammepesını~ yüzde Kadıköyünde lkbıı.liye mahal-
onu olan (130) Ura kırk uruıun lesinin u)u suluk sokağında ü4 No 
928· 11-230 dosya fıılo ile İstanbul hanede sakin iken elyevm ika-, 
icra veznesine resınen makbuz metgahı meçhul buJuna:ı müteka-
mukabllinde teslinı etmeleri ve idini maliyeden Ômer CemalBeye. 
21-4.30 tarihinde saat on beıe Sabık Kadıköy hamalJar kah-
kadar birinci ihalesi yapılaca~ın- yası Hasan Ef. tarafından aley-
dan müıterilerin tatihl mezkurda hlnizde ikame edilmit olan pey 

ı h akçesi 100 adet osmanh altunu-
blzzat veya btlveka e a.zır bu- nun aynen tahıili davasından 
lunlJ!aları latanbul 4 üncü ilan dolayı ilanen vuku bulan tebliğatı 
olunur. kanuniyeye rağmen muayyen 

Zayi : lıtanbul :ıat nıaaıları 
muhasebeciliği Sultan Ahriıet 
ıubesinden 10068 nuınroya ınu
kay:yet mualUoı tfayrl Efendi 

namına muharrer ınaat cüzdanı 
kazaen zayi edilnılf olduğü ilin 
olunur. Murnafleyhln müııaddak 

vekili Yuıuf Ziya 

Zayi 
Hacı ayvat mahalleıinde 12 

numaralı hanede arabacı Şakir 
aia nüfuı tezkermi ve arabacı 
ehliyetnamemi zayi ettim eıkl-

günde mahkemede hazır bulun
madığınız cihetle H. U. M. ke-
meleri kanununun 398 el madde
sine tavfikan hakkınızda gıyap 
kararı verilerek temyiz mahke
mesinln nakzı ve muhakeme za
bıtları ve müddeabihi muhtevi 
10-4-331 tarihli ıenet münderi
catı tetkik edilmtı ve muhakeme 
26-4-930 Cumartesi günü ıaal U 
de talik kılmmıı olduğundan hu
ıuıatı mezk6reye dair · itirazınız 
var ise tarihi ilandan 20 gün müd-
detin hitamından itibaren 5 gün 

İstanbul yedinci icra d~1; 
resinden: 

J,I' 
Cevdet Hakkı beyin hacı , 

bey zimmetindeki bindörtyüz ~ 
sur lira matlubun un maa falı ;· 
mesarlf tediyesine keftll lcrai f" 
taf a zeki beyin hamule ve yo ~I 
nakline müsait iki yüz ton hacl 17ıc 
ve altı yüz beygir kuvvetinde te 
torpeto makinesini muhte•i eli 
21550 lira kıymeti muhamP1eıt , .. 
ve levazım ve techlzatı bey•":, .. 
meılnde mezkur olon "Ayd•"" ii' 
purunun üç rubı hi11eıinln bi:::,IJ 
zayede füruhtine karar ver ~ 

olmakla taliplerin 13 nı.-11 g50Z 
k•' 

pazar rünü ıaa t 1 o dan ı 2 ye l 6" 
dar sirkecide rüıumat daire• kOt 
nünde lengarendaz olan .,.ez 1.,us 

111-
vapurda kıymeti muha111111 k~ti' 
yüzde onu ntıbetinde pe1 a haSI' 
le beraber müzayede 1~111 .. f af." ....... 
bulunacak olan meaauru oI•rlP 998 
la malumat almak iıtlre 1 ıcr• doıya No aile iıtanbul 7 ıoc teri 

t etP1e 
TELEFON; Bey: 1615 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11 ' ~nin hükmü yoktur. 

içinde itiraz etmedi§iz surette 
ııyaben muhakemeye devam olu
narak haıım tarafından dermeyan 
edilen vakıaları kabul etmlı ad-

memurluaoa müracna 1 "''' 
birinci defa olarak ıJan ° un 


