
Maliye vekili, Her
man kumpanyasına 
1,5 milyon kiloluk tü-
!,ünü ziyanla satmıştı: 

Buna mukabil, mille
te iki milyon kilo , 
denize dökülecek tü
tünü icirmektedir. 

' 
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·Bilinmelidir .ki: 
:-:--~--1111!~----------~~~---M es u l iye t hissi Devlet ve hükumet 
işlerinin yürümesinde en başta 
gelen amillerdendir ! Fenalıklar, 
daima kendilerinden daha bü
yük fenalıkları doğurmağa ve 

üretmeğe müsteitdirler ! 
m r"Mınıyet,, refikimiz; son 

1~1 
\'e iktisadi tedbirler müna

b etlJe,bır kmm Avrupa mat-
h~atının memleketimiz aley-
ıne liddetli neıriyata giriftfğİ 

\'e hu meyanda bir ecnebi ga
letenın, Türkiyede "Bolıeviz-
hle,, do~ru bir cereyan uyan
~ığı hakkında bir mekaleden 
ahaetmektedir. 

Bütün dünya öğrenmeli Ve 
anlamalıdır, ki: Türk milleti, 
&ellmeUni: fgtiıaı, ihtilal ve 
anarıl ceryanlarında değil, ni-
harrı ve aaayfı gibi .. Normal,, 

allerde arar! 
Türk milletinin, Kerim, aı- .... 

li \'e en doğru yolu seçebilmeAe 
lnüıteit kabiliyeti ve idraki, 
0 nu bu gün içine düımüı oldu
iu gibi, içine düımüt buluqdu
fu mali ve iktisadi büyük sı
kıntılardan da kurtaraca~ına, 
l'rluvaffaklyet sahalerine isal 
edeceğine hiç füphemiz yoktur. 

Bız, bu gibi eracifi ve 
aleyhtar neıriyalt, tiddetle 
reddetmekle beraber " Mil-
liyet ,, r~fikimizin girnıek
ten i~Unap ettiği bir bahae 
lemaa ederek, bu kadar 

umumi iztiraba 
~e memleket haricinde de 
u kadar fena Propaganda

lar\, sebep olan bu elim 

vaziyet etrafında, niçin vaktind 
lazımgelen tedbirler almmamıı 
oldugunun, Devlet ve millet na 
mına glritilen taahhudatın, ne 
gibi iktisadi avakıb getlrecert
nin iyice hisaedllmemtı bulun· 
dugunun, alakadar olanlardan 
sorulması lazımgeldigi kanaa
tindeyizf 

yahut onun yerine;biik~me
tten sormak istiyoruz: 

"Mesuliyet hiaai, Devlet ve 

hükumet itlerinin yürömeainde 
en batta gelen amillerdtr!" 

Ancak, meauliyet hiaainin 
yer tuta bilmesi, itlerin muva
ffakkiyet yolunda yürümesi, 
amil haline gelebilmesi , 

icabında ve lüz-
umunda meşgul 
olanlardan hes
ap sorulmasının 
cıddi ve hakiki suret de usul ve 
idet ittihaz edllmesile kaimdir! 

Silki ve sebebi aranıl mı yan 
fenalıklar ,daima kendilerinden 

daha büyük fenalıkları dogur

maga ve üretmele müsteit dlr
ler ! 

ARİf ORU 

Son dakika 
Gece yarısı aldığımız telef onlar 

Ankara 2, (Telefonla) 
Hükumet tarafından ~ık.rılacaiı itaa edilen {tiddet) kanunu 

lllecltate red edilecektir. 

Recep Beyin istifası bekleniyor! 
Ankara. 2 (Telefon) 

f ·ı· Recep Beyin iatifaaina hala intizar olunmaktadır. Mecliı muha-

kı ınde Y•Plılırn tahkikat, (Terkos ) itini hakkında hala menfi bir 
arar vermey N k b' 

usl en •f IA vekiletinln göıterdiği likaydi bir ço me -
arın nazarı dlkk ti 1 

takibedilmektedir! •N nl celetmtıtir. mesele layık olduğu ~hmmiyet e 

Mı·ıı affaya Aaaf Beyin getlrlmeıi ihtimab yoktur. 
1 et meclisinde mühim mesaili 

Firari 
müddeiiumumi Poliste lslahat 

-~<-

Sur iyede tevki( etliftli 
Büyük bir ihtilas meselesin

den dolayı takibata uğrayacağı 
ıırada Suriyeye tkaçmıı olan Dı
ye.rıbektr maddetumumisi Adnan 
Ef enCllye mevcuden iade edilme
ıl için HGkö.metlmlz Suriye hükü
metlne mili'acaatta bulunmuıtur 
Her iki H<Udimet arasında iadei 
mOçrlmln muka velenameıl mev
cut oldufundan SGriye hükOmetl 
Adnan Efendinin iadesine ka
rar vermlt ve SurJye Polisi muma
ileylıl bu ıebebe binaen tevkif 
etmJıUr. Yakında iadee dilecek tir. 

listanbul polis müdürü Şerif Bey 
!polisler için bir lisan kursu açtırmıştır 

Harman 
rezaletiı 

Düu onbir madde ile maliye 
vekilinin Herman spirer meselesı 
ne ilt izahatının, çürük ve mecruh 
olan cihetlerini göstermittik . 

Bu gün bu bahse tekrar avdet 
ediyoruz: 

MaUye vekili, "bu güne kadar 
ıebkeden meslli neticeainde tir
ketin defterleri ne, lıtanbul ve di
ger vilayetlerde mevcut Demir 
Bat etya, imalat 've ambalaj ' 

edevata ve veaalU nallllye bedelleri 
ıayri menkul ve « 111e11 kul >) 

emvalinin kiymetleri olmak üzre 
692000 liralık verği matrahı tea
bıt edildiğini" aöylemittir, 

Tekrarediyoruı ki bunu söy
ltyen :ıat, l.met Paıanın ıon mali
ye vekllfdlr ve bu sözleri Ali mfl
let mecltılnln huzurunda ıöyle-
mlttlr. Yine ayni günde Hermana 
alt ( JJlellktıl) Tütünlerin vakti
le yapılan meıhur(!)Ekispertizenin' 
ktfayetalzllfinden dolayı yine ay
ni maltye vekilinin emir ve ida
retlnde bulunan Tütün inhisar 
idareilnde bu menkulata {yani tü
tünlere ) yeni bir kıymet takdiri 
raporu tanzim ediliyordu • · 

açıkça aora bilir rniyiz? 
Millet mecliıi huzurunda Her

manın (menkul) tütünlerinin kıy-
metini teabit ettik diyen maliye 
vekili reami hüviyeti ve reımi 

llıanile hakikati ifade etmemlt(!) 
delil midir? 

Eger hakıkatı ifade etti ise, 
lnbiaar idareıind tanzim edilen ve, 
eıklılnden çoook, .. farklı olan yeni 
takdiri kıymet raporunun, mana 

İstanbul Po
lis'.müdürü Se
rif bev tarafı
ndan umum 
resmi ve sivil 
me mur larının 
ecnebi liıalari
nı tahsil etme
leri için Alma
nca, İtalyanca, 
İngilizce tahsi
li f çin lisan 
dera hane 1 eri 
açhrılmııtar. 

Franıııca ise 
umumi bir li· 
aan olduğun

dan umum polis 
memurları ta
rafından oku
nmaktadir. 

Polis mü-

diriyetinde • a
çılan İngilizce 
kursundan 1 2 
memur ikmal 
taail etmltlir. 

Muktedir er-:-! 
kAnı askeriye-

mizde erkanı 
harp kayma

kamı.Nihat bey tarafından 22 komiser ve "polis memuruna aiti aydan
berf almanca tahsil ettirilmektedir. Poliı~ müdlriyetince ayrıca) bir-

·"I 

ibret alınacak sahneler 
Zavallı memle

ketimizde yoktan 
zenğin olanlar var
dır. Bunlardan ba
zıları_bazı mühim 
zevatın gölğesine 

- istinat ederek bü
yük büyllk fırıldak-
lar çevir mele mu
vaffak olmuılardır . 

Ezcümle bunlar-
dan en mühim birine 

dair ta. . Mtlli mü -
cadele zamanınd a 
"bir ipek kaçakçıl-

ığı ve bunun etrafın
daki resmi emirlerle 
baılıyarak,, bu güne 
kadar büyüyen bir 

mes'ele 
etrafın 

da tetki
kat yap
maktayız 

Bu husuı· 
ta pek 
yakında 

tefsllat 
vereceğiz 

Bu ginlerde mtllet rn •eli . Ankara 2 (Telefonla) 
~ s\n ın Sil d ~h· 1-' l a ıah 

ve mahiyeti nedir? Kemali teea
ıüfle haber verelim ki, Defter
darlık, bu p~k farklı raporla da 
iktifa etmlyerek iki gündenber! 
lıtanbulda bulunan tütün ticaret-

ne olacağı kuvvetle tabının d l e:ec' mı ım Va!\ a ar 
e illyo ı T d 1 h ft çok elim haberler vermektedirler. r. icaret o a arı er tara an 

Yllllflll lltPYf:~l • 
,., , <,t~.~ t 

Yuaan meselesinin halledilmealne .\nkara: 2 (Telefonla) 
ledır. ••la ihtimal verilememek-

1 ürklerin Gazi , r;. u5rızhanı 
Af p Ank•r• 2, (Telefonla) 

ti Kan ıabık sefiri Gulam Ceylani azar günü hareketedecektir. 
r · Bana ıu beyanatta bulundu: 

B -::- Türk milleti dünyanın en aıll en mümtaz lllilletlerl ele d 
leu rnh ubeccel millet arasında bir Türk irkdati ııfattle geçlrdlf~lll n air. 

r ayatım T k aun-
"'lll ın en tatlı ve tarihi günleridir· ür milletine ve TGrk 

k 
1
etlnin «gazi ıı,ijuz ltanma>, kartı her efganlt ıtbt benimde 

" htmde en d ı " er n lmtinanlar ,, var. 

Şenu;eltiu Ertuğrol 

lerine mutaaddlt memurlar gön
dererek Hermanın 927 senesinde 
elinde bulunan tütünlerin kıy
metlerini tahkik etmektedir. 

s.; vukuat ortada iken, ma
liye vekilinin Hermana ait men
kulAtın (yani Tütünlerin) ıu kadar 
lira ile kıymetlendirilcliiinl ıöy
lemeıl, Ah mecllıl igfA.I ve dikkate 
pyan bir] cesaretle eıkl zama-
ndan beri doatu olan Bazlrgin 
.. Kohene,, aahabet etmek demek 
detti midir? Bu gün IOkte bu 
kadar •. 



Sahife 2 

Muhte'ht mahk'e-mede 
l 

Türk - Fransız muhtelit mahkemesi 
ldün üç mühim dava rüyet etmiştir 

Ajanlarımız, imliya-ı dava
larını rüye muhtelit mahkeme
lerce, derin salahiyeti olmadı ğını 
iddia eylemitlerdir. 

mıftı. Dün yeniden bu mahkeme

ye batlanıldı. 

Türk - Fransız mahkemesi dün
kü lçtimaında bir çok davalar 
rüyet eylemiştir. Umumi harp
ten evel bahriye nazırı Cemal 
Pf· tarRfından Fransadaki Ogüs
ten Norman kumpanyaıma tor
pido ısmarlamış fakat araya 
harp girince bu muamele yeri 
kalmıştır. 

Sullıten sonra Ogüsten Nor
ma müessesi hükumete müracaat 
ederek ya eski taahüclün if aaını 
ya tazminat itasını talep 
eylemlttlr. Bu hususta tara
feyn arasında bir anlaıma 
zemini bulmamıt ve bu müesaese 
mahkemeye müracaata mecbur 
olmuıtu. Mahkeme:dünkü celseıin 
de bu davayı rüyete devam etmlt 
ve tarafeyn arasında muslihane 
bir sureti tesviye bulunmasına 
karas vermtıtir. 

Di[jeı· bil' clava 

Mahkeme, müddei taraf mın 
müdafaatta bulunması için da
vayı iki ay sonraya talik elmittir. 
Zonguldakla Arif, Hakkı, Ne
cati Beylerle Zehge hanımın kö
mür hisselerinden bir kısmını 
Leon Far isminde bir fransız 

25 sene müddetle itletmeyi de

ruhte etmifli. 
Fakat bir müddet sonra ala

kadarlar muahadeyi feshederek 
bu iti kendileri yapmaya başla
mıılardı. 

İstanbul itgali esnasında Fran-
sız kuvvetlerinin muavenetiyl.? 

Leon Far yalnız Zehiya hanımın 
hissesini zorla 4 bin liraya salın 
almııtır. 

İstiklal harbinde Zehiye H. 
esasen cebren vaki olan 
bu ıatıfı tanımamıf ve madenle

rini istirdat etmiıtir. 

Şimdi Leon Far hem satıı mu· 
amelesinin tanınmasını hem iı
letme hakkının kendine bahıını 
istemektedir. 

Ajanlarımız bu davanın da im
tiyaza taallük ettiğini, binaenaleyh 
mahkemenin bu davayı da rüyete 
salahiyeti bulunmadığını iddia 
eylemif, mahkeme karar için talik 

olunmuıtur. 

Harpten evvel meıhur Çukur 
Ova çifliğlni asri tekilde iıletmek 
üzre J ~uudiu 11e Lespes ve 

ıürekasına imtiyaz olarak veril
miftl. Hem de çiftlik ellerinden 
alındığı çihetle timdi hükümetten 
22 milyon frank tazminat istiyor
du. Evvela mahkeme bu davaya 
salahiyet kararı vermit fakat 
ajanlarımızın (itirazı üzerine da
vanın ·yeniden küıadı kararlaı-

B a-/-ık~e-S-İT_.._d_e _ _ __________ İ Z_m_ i rde 
- -'>~<-

/Jir lrtİ."\a luidisı·._~i nti "! .. 
Vilayet dün iskan dairesinde 

çalııan memur hakkında mühim 
bir tahkikata giriımittir. 

Haber aldığımıza nazaran 
vilayeti eline iskan dairesinde: 
ismini bugünden yazmağa lüzum 
görmediğimiz bir adreıe hitaben 
yazılmıı bazı mektuplar ıeçmit 
ve bu mektuplar ıayanı dikkat 
görülmüıtür. 

Hadisenin bir İrtiıa hadisesi 
olarak talakki edilip edilmiyece
ği tahkikatla anlatılacaktır. 

- .... ,.._ .. 4--
Kabul cdilntedi 

Kuzu etine belediyece vezedi· 
len son narh üzerine cef eplerf n 
Bel~diye reisi Hulusi beye müra

caat ederek ltlrazatta bulunduk
larını yazmıtbk Celeplerin narh 

etrafındaki itirazları kabul edil

memiıtir. 

Le/.·cli lut1nnuı 
Urlada çalfap yol emeleslnden 

lekeli humma hastalığı çıktığıni 
yazmııtık. Hastalık yalnız altı 

amelede bulunmuf tur. Sıhhıye 
müdürlüğü lUrla havallsindeki 
yol amelesindede bu hastalığm 
baı göstermek ihtimalini nazarı 

dikkate alarak mevcut amelenin 
kamilen fenni tathirattan geçi
rilmelerini mahalline bildirmittir. 

italyanca dershanesi açtırılması 
tekaaaür elrniıtir. 

Bu suretle her sene polis me· 
murlarımız arasında ecenbi li
sanlarına vakıf memurların yettı
tirllmesl temin edilmlıUr. 

Polis mektebi programlarıda 

1930 senesine tevsi edilmlt, ayrı
ca ecnebi lisan dersleri açılması 

tekarrür etmittir • 

--+ı-o-1<-

J.,.enib; heykeli 
Foça sabık belediye reisi Sü

leyman Beyin evinin bahçesine 
yapılan hafriyat neticesinde meı· 
hur "Venüs,,e ait mermerden ma
sun bir "büst,, heykel bulunmuf 
ve Sülevman bey, heykeli ıehri
mize getirerk müzeye vermiıtir · 

Müze idaresi. bulunan bu kıy

mettar eserden dolayı Süleyman 
beye bir takdirname vermlttir. 
-··•ı.!Jaflii ........ _ 

İznıirde et ilttiktin, 
Belediyenin kuzu eli fiatini 

80 kuruıa tenzil etmesi üzerine 
celplerin belediye riyasetine mü
racaat ettiklerini ve f ikayette 
bulunduklarını yazmıttık. Bele
diye reisi doktor Hulusi bey; 
müracaat edenlerin tikayetlerlni 
dinlemif ve söyf enen sözlerde 
bir kıymet bulunmadığını anla
mııtır. 

Celepler demiılerdir ki: 

Geçen sene bir kuzudan mez
bahada 7 5 kuruı alınmakta idi. 
Koyundan da 165 kuruı alını
yordu . Şimdi kilo batına 7'5ku
ruf zephiye alınmaktadır. Şim
diki zephiye miktarı evvelce alı
nan zephlyeden daha çok tur. 
Geçen ıene bir kuzu en fazla 
8 okka gelirdi, bu ıene hava
ların müsait gitmesi hasebile bir 
kuzu asgari olarak 1 O kilo 
gelmektedir. Kuzuların ekserisi 
12 kiloluktur. Geçen sene on 
yedi okka gelen koyunlar bu sene 
asgari 1 O okka et vermektedir ve 
ekserisi 12-1 5 okkalıktır. 

Celepler bunları söyliyerek 
evvelce koyun ve kuzu batına 
alınan zebih ücretine nazaran 
ıtmdi kilo üzerinden alınan zep· 
hlyenin daha faz.la olduğunu 

iddia etmektedirler. Halbuki 

bir ihtilas! 
- .. ~<-

Ke~kiudc de 111iihi11t bir 
ihtilds .. 
Ankara 3 (Hususi): 

M. V . in gelen bir haberde 
heskinden muhasebayi hususi
yesinde 10000 liraya rnüte · 
ca viz bir suiistimal ve ihtilat 
meydana çıkarılmııtır. 

Muhasebeci hususiye memur
larından dört kiti tahtı.zandadır. 
Bunlar Ahmet, Ltahsildar Hüse
yin, Faik ve Hdi l efendilerdir. 
Tahsildarla Ahnıet efendi tevkif 
edilmiılerdir · 

iktisat vekili, 
Adanaya gitti. 

Ankara, 3 (Hususi) 

Adanadakt pamuk tüccarlara 
iktisadi :ı buhrandan , bilhassa 
bankaların kredi muamelelerini 
kesmit olmalarından ehemmi
yetli derecede sarsılmııla&dır. 
Bu vaziyeti Ya.kında görmek ve 
tedkikatla bulunmak üzere İkti
sat yekilt Şakir B. Adana'ya 
müteveccihan bugün hareket 

etmiftir. 
Kendisine ziraat, sanayi ve 

maadin bankaları umum müdür
lerile ziraat oankaaı idare meclisi 
rçisi, ticaret uınum müdürü ve 
İstanbuldaki fabrikalar müdürleri 
refakat etmektedir. Vekil beyin 
1 O gün kadar devam edecek olan 
bu tetkik seyahatında Menin ve 
dört yola uğraması muhtemeldir· 

60 milyon 
Londra, 2 ( A.A ) 

Sanayıin inkitafı için 60 mil
yon lira sermayeli bir sanayi ban
kası teıekkül etınittir. 

Almanyada 
//ii /o( JJICl be,ı/ll llllf l IJWS i11 i 

okıtdll 
Berlin, 1 (A.A.) 

Hükümet beyanna~eslni Re
ichstağ meclisinde 0 uınuttur • 

S f . l k d ·lerine mahsus loca-e ır er en ı l 
da bulunuyorlardı· Diğ4'r oca\ar-

d b .. "k "nlerde olduju gibi a uyu gu 

h h d ıu idi. Bu beyanna-
ınca ınç o 

d h t . bir zaruret halini 
me e aya ı , l 

1 1 i 1 rin sür at e halle-
a mtf o an • e 
dilmesi beynelınllel iUlafların 
h l . tıkaınet dairesinde u us ve ıs 

tatbiki Almanyanın muahedeler-

d 't ll' l dostane rapıtalarla en mu eve ı 

b ğl ld .. bütün devletlere a ı o ugu 
l _ b• tının tevzlhl ve o an munase .,. 

takviyesi beyneııntlel rnesat itti· 
rakinln bilhassa iktisadi sahade 
taıviki lüzumuodan bahsedilmek
tedir. Bundan sonra Almanyanm 

sulh ve müsateınet dairesinde 
yükselebilmesi jçln diğer devlet· 
lerle müsavi haklara malik olması 
iktısaden zınde ve siyaseten 
hür bir vaziyette bulunması icap 
etliği kay<iolunınaktadır. 
~~~~~~~..,,,,,,,~.r-~==-:=~~~-----

ve rdik le r i isUdaYa ve yukarıda 
gösterilen noktai nazarlarına 
nazaran bir fiat farkı yoktur. 

Celeplerin endiıesi fazladır. Fa
kat yalnız birteY vardır~ki; o 
da yüksek olan zebih ücretleri
nin ta mamen halkan kesesinden 
çıktıl;ı meselesidir. Alakadarların 
kanaatine göre yapılacak en 
mühim it, zebth ücretlerinin 
yarı yarıya tenzlltdir. 

j+P' 

Karacabeyde, 
kadın 70 lik 

elli yasında bir 
kocasını' öldii.rdii 

Karacabey, (Anadolu muhabiri· 
mızzden: 

Karacabey kazasının Aptullah 
paşa ma hallesinde mulcim , 70 

yaıla rında ve Koca Ali namile 
maruf b irisi, 36/ 28 gecesi yatak
ta uyumakta iken ze vcesi Emine 
tarafından, boğazından ke .. flmek 
sure tile öldürülmü§tÜr. 
Emine., bu cinayeti, 26/2(i gecesi 
saat ikiden sonra birkaç gün ev
vel tedarik ettiği yeni bir ustura
yı bir koyun keser gibi b ir soğuk 
kanlılıkla kocasının gırtlağına 

dayamı~tır. 

Biçare ihtiyar boğazına daya
nan usturanın evcaile b irdenbire 
yataktan fırlamıı ve ancak sokak 
kapısına kadar gelebilmişs~ de 
daha ileri gidemiyerek yere d 1ş
müf ve yarım saat sonra vefat 
etmittir. Bu honhar kocn katili, 
biraz sonra derdest ve tevkif 
edilmiş , cürmünü itiraf etmiştir. 

Cinayetin sebebi: 

Merhum Ali ağa, bunda n iki 
sene evvel bu kadınla e v1en
mittir. Kadının eski kocasından 
bir de kızı vardır. Bu kız, bazı 
kimselerle bazı münasebetsiz ha l
lerde bulunmakta ve AH ağn da 
ötedenberi bu hususa muhalefe t 
etmekt edir. 

Hatta, luzın bu hallerden fe
ragat etmesini, valdesine de 
müteaddit defala r söylemiştir. 

Bu sözlerin bir faide hasıl etme· 

Hindistanda 
-->~<· 

iVİİJJUl!/§ lcr nelİl·<·si11de fok 
kİ§İ telef' olnıwj 

Kalküta, ı (A .A) 
Dün yapılan nümayitlerin se

bebi yük arabacdarının çok sıcak 
günlerde arabalarına manda 
k~~malarının men'i hakkındaki 
yeni nizamnamenin ta tbik mcv-
kiine konulmasıdır. Bu nümayiş
ler esnasında birçok k~mseler 
telef olmuıtnr. Nümayit lere sah
ne olan yerler birer harp meyda
nına dönmüştür . Bütün yollar sa
hipleri tarafından ortada bırakıl-
mıı yahut kendi kendine de vril
mıı arabalarla dolu idi. Vaziye t
te büyük bir gerğinlik hissedil
mektedir. Halkı galeyana sevk
edecek ibareler yazılı siya h bay
raklar lafıyan birçok kafileler 
sokaklarda aolaımaktadır. 

Yarala11anfar :)() kisidnı .. 
(a:.la 

Kalküta , 1 ( A .A) 
Zabıtanın nümayııçileri ve yük 

arabacılarını dağ1tmağa çaltıtığı 

esnada sivil ahaliden 50 kadar 
kiti ve polislerden de yine bu 
kadar kimse yaralanmııtır. 20 
kiti tevkif olunmu§tur. 

Yük arabacılarına muhabbet 
ve trraftarlıklarım göstermek üzre 
ayrı bir numayiı tertip etmi§ olan 
yüksek mektepler ta lebesi zabıta 
tarafından dağıtılmııtır. 

rllf!Osf avyrula konı illi İsflcı · 
ınall keınede 

Belgrat, 2 (A.A) 
Zagrep fesat tertibatinda 

methaldar olmakla itliham edilen 
kornünistlerln muhakemesi bu 
ayın 24 ünde baılayacaktır. 

f><•/,·in hükıinwt nwrlı· ':i 
Pekin 2 (A._t..,..) 

Mllli merkezi meclisin Pekini 
hükiimet merkezi itthaz edeceği 
bildirlliyor 

diğinİ gören Ali ağa, son zaınaıt 
hırda karısına gnyet kat'i sözler 
söylemiş, "l ız-n bu halde de\nııı 
ederse, t rtık benim evime gel· 
meshı. Komşuiardan l imser.lı1 
yüzüne bakacak halim kal111acl1• 

Sen de kızının fikrine iştirak e 
decek olursan, seni de terkcd · 
ceğim" demiştir. 

Karısı da, buıın cev ben: 
.. , b k 1 
::>eıı enim ızıma karışıJlfl' 

Ne isterse yapar. Sen Len "ıfl 
istediklerim' almıyorsun , kızııJl 
alıyor. ,, demiştir . 

O akşam, aralarında ufal< 
· bir münazaa da çıkını§, Ali 
ağa zevcesine b ir toknt \'ı.ır· 

mu~tur. Koca katili kadın bı.ıll' 
' 

dan muğber olara k, o gece, bı.I 
cinayeti irtıkap etmiştir. 

/Ja!trid 

Amerikada 
< -

( 4 ) nzitııon iş.'i i:. llfl ı · 
Va§hıngton ı ( A.A ) 

Amerika işçileri federasyoııO 
reisi M. Villiam Green aynn mec 
lisinde leşekl ül eden ve f şsi2.li~ 
meselesini tetl .. ik ile uğraşan kO' 
m itcnin işsizlere yardrm için. hÖ' 
ktimetce alınması laz;mgelen t ed' 
birler i göstermiş olduğunu söyle' 
miştir . M. Green geçen Şubatll' 

Amerikadnki işsilerin 3 m ilyol1 
700 bini bulmuı olduğunu ve bıl 
meselenin me!llleicet için çok vıı' 
hinı bir tehli{<e teşkil ettığirıl 
kaydet mfvti r . 

. ı lnundar saddı 

Berlio , 2 ( A.A ) 
Başvekil M. Brevning Reichc' 

tag'da harici siyasetin clcgişmıye' 
ceğinl ve beynelmilel tnahhüdatıı 
sadalcat gösterHeceğ"nl beyan el' 
yan etmiş ve programın111 aderııl 
kabulü takdirinde mecl:sin feshe' 
dileceğinf ilfıve ey)enıl~rir. 

İspanyada ( I () J) ld'J·i 
fmğulm1t§ 

Tokyo, 2 ( A.A) 
300 yolcu nakletmekte olaJl 

b ir şalupa devrilmif 100 kifl 
boğulmuş. 

İDARE : İstanbul Ankara 
caddesi. 

TELGRAP: İstanbul Ynrııı 
TELEFON : ,, 42 i 

ABONE: Dnhil için ıeneliği 1400 
Hariç " 

" 
ILAt'~ ~ Tarifeye tabid ir. 

Fiatı 5 kurus 
') 



Sahife 4 ---,r ................ mı;;;;;; .................... ~ 
Büyük dünya harbine 

girdik mi sokulduk mu? 
Ya:.au cı "· 0. AJ 

•*D' liılm:mli-BHil~aa. _ 2(} _ ..... 
İtte, genç Tür!{ inkılabının 

ferdasında, Almanyanın yarım 
asırdan ziyade, Türkiyede kazan
dığı nüfuz ile şeref ve itiba 
1. i , rı mec-
ı s meb usan kürsü!ünde "ıenaet 
kelimesile tavsif edilecek kada; 
s-k~ 
u ut etmesine karşılık İngiltere 

ile Fransa T" k ~ nın ur iyedeki an'anevı 
dostluk ve itibarları o mertebe 
Yükseldi ve adeta infilak etti. 
Çünkn; sultan Abdülhamidin 1907 

~e İngiliz büyük elçisine söylediği 
tab' 1 asının yüzde sekseni, ngfliz 

rtıuhf bbi idi. ,, 

Türkiyede hissiyatın bu tekilde 
leıah- " d uru, Türklerin seciyesin e 

meğe var gayretile çn:ıııtı. Bu
rada Pan - lslamcılığın doğru 
veya yanlıı bir siyaset olup ol
madığını izaha giritmiyeceğiz. 

Aynı zamanda da, İngiltere ile 
Fransa, bu Genç Türk temayü
lünü görmekle Türkiyede, hü-
kumeti ile almıı olanlara 
ve bunların teıebbüslerine 

soğukça bakmağa başladılar. 

Filvaki, Pan-lslamizm gibi, 
tarihin kaydetmediği böyle bir 
hayalin tahakkuku gayrı mümkin 
idi se de, en çok İslim tab'aya 
malik olan bu iki hükumet 

1 
Genç 

Türklerin bu siyasi temayüllerini 
ınevcı.ıt olan " muhafazakarlık " 
"e " , 1 nn aneperestlikten ileri ge 1-

..,hoı görmediler; inkiıafın atisine 
seyirci kaldılar. 

Yord 1 . u. V c, bu inkitaf, Alman ar 
ıçfn, çok korkunçtur. Çünkü, yarım 
asırlık Cermen mesaisinin boıa 
çıkması tehlikesi vardı. 

Alman faaliyetleri ve İngiliz
F ransız ataleti: 

Almanların İstanbuldaki el
çileri, uzun m'üddet Türkiyede 
bulu.1rnakla, Şarkın ve Türkiye
nln efkar ve temayülatını, her
kesten iyi tetkik etmiş zeki ve 
leytan bir diplomat, Baron Mare
ıal idi ve MnrP.ıal, bu inkiıaf 
karıısında, mukabil tedbir al
tnakta vakit kaybetmedi. 

Türkiyede, inkilabı vücu
de getiren ve adeta, bir dar
bei hükumet şeklinde olan 
bu ihtilali idcue eden ordu ve 
ordu zabitanı olup iktıdar mevki
ini, bunların, elinde tutacakları 
çok aıikardı. 

Fon Der Golç paıanın Türki
Ye hizmetine alınması neticesi 
olarak ' Türk, zabit sınıfına Al
man müessesatı:la derin bir hür
ınet ve Almanlara karşı şeref ve 
itibarla bakmak hissinin zikre
dilmtı" olmasınd~ istifadeyi ka
Çırınadı ve bu hini harekete ge· 
tdirerek, mal<sadı, yolunda kullan-

ı. 

Genç Türklerde, pan - lslam
~lık temayülünü hisseden Baron 

areıal, bu temayülü Alman 
emel ve menfaatlerinin esasını 

2.eıkil ettiğinden kuvvetlendir-

Hal ve vaz'iyet bu ~ekilde 
bulunurken, Aım!lnlara "gökten 
inme,, bir diğer fırsat ta kendini 
arz etti. 

Genç Türkler, hükümeti elle
rine aldıkları zaman, maliye ha
zinesini tamtak1r buldular. Hat
ta, alelade hükümet işlnl tedvir 
edecek para dahi yoktu. Buna 
çare, bu sıkıntıdan kurtulmanın 
yegane yolu, hariçten istikrazdı. 

Genç Türkler, lngiltere ile Fran
ıaya m!iracaat ettiler. Genç 
Türk inkılabının pek yeni ve 
müstakar bir ıekli idare He hü
kumetin teessüs etmit olduğun

da ıüpheli bulunaı~ İngilizler, 
Osmanlı hükümetine borç para 
veremiyeceklerini ve Fransızlar 
ise Osmanlı maliyesini mürakabe 
etmek ıartlle borç para verebi
leceklerini S.'.>ylediler ve Türkler, 
bu iyilik bekledikleri kapıdan, 

eli bot, geri geldiler. 

Bu fırsatı kaç,rm:y3n Alman-
lar, Osmanlı hük·lmeline, mü
sait teraitle, bir buçuk milyon 
İngiliz lirası teklif ve naçar bir 
mevkide olan Genç Türkler, bu 
teklifi kabul ederek Almanyadan 
istikraz ettiler. İngilizlerle Frllns•z-

lar, partiyi kayıbetmis ve Almanlar 
kazanmıı oldular, İıte, Almanya
ya dönmenin iptidası bu istikraz 
akdından baılar. 

(Devamı var) 

,'l>OJti~ .. haberle_ri 
~ 

('t'll( nf 1" " / • • ~4 .~\' ıa'O.'Jlf llfre ço·km bil· 
luuli.4's 

lk ÇenAelköyünde müskürat fab
l' a•ı •ahtbı T f 
evinde b h ev lk Cenani beyin 

a çıvan Ç k 
evelki gece k" k·· er esli Hüseyin 

oı un ikin l k t b l 
konuna tırmanarak c a a -

Pencerey· l t' 
mahsusa ile açtakt 1 a e ı 

an •onra hi 
metcl Kadrlyenln odasına z-
k 

_ . glrrnı1 ızın uzerme çullanarak ' 
t 

_ k . ırzına 
eca vuz etme ıstemiıtır. 

Kadri yenin feryadı üzerine 
kudurmuf aıık yakalanarak polise 
lealim edilmiştir. 

/Jiı· sm·lwşun nıari/(1tlel'i 

lloca11m başma ve/enin· 
Şehremininde Hacı Yusuf so

kağında oturan sabıkalı esrarkeı 
Rauf komıusu hoca Hasan efendi 
ile kavga etmit üzerine üç el silah 
atmııtır. 

Tramva!fa /Jincrken 
Unkapanında ikamet eden 

Muhlis hamm dün Eminönünde 
tramvay beklemekte iken 60 lıra
aı yankesici tarafından çalınmıı
lır. 

Sütlücede Bademci\cte oturan 
kabile Hayriye hanımın zevci 
ıoför Mustafa evvelki gece ıarhoı 
~larak Sabri efen dinin evi önün-

e üç el ıilah atarak kaçmııtır. 

IJiilı·l.·<inda11 paraları aşwnus 
k Bakkal D!mitrinin kurtuluıta-

11 dükkanından 21 lira ve erzak 
ça an lsUratı dün yakalanmıttır. 

80 lirrt kaptu·mış 
Manisa} A 

Galatadan 1 lmet Muhıin efendi 

Anıma arık göznıiiş 

l 
Üsküdarda Hasan ağa mahal-

esinde ot M uran uammer, hanım 
;:~nde bulunnıadıtı ıırada kiracı 

l 
met odasına glrmit altmıı 

lrasile b 
lllııt azı eıyasını çalıp kaç-

ır. 

8 0 llraıını tranıvayla geçerken 
Yankesiciye kaptırmıı

tır. 

...,.,......,..~---

1'iirk - lle4·iha nul/ıkenıesi 
Türk - Belçika muhtelit nıah

kemesi bu hafta davalara baılı
yacaktır. 

I ~ 

YARIN 

23 Nisan 
-~(·-· 

{ı'ocu k bay l'f 1111 ı geren smw-
ki11 in ayni olacak 

Dün Himayei Etfalde Çocuk 
haf tası komisyonu toplanmııtır. 
Komisyona kolordu,Vılayat, ma
arif fırka ve Türk ocağından 
ve himayei etfalin ıubelerile 
hanımlar merkezinden birer aza 
itlirak etmiıtir. İçtimaa Sivas 
meb'usu Şemsettin bey riyaset 
eylemiıtir. Himayei etfal umumi 
merkezinden gelen program tet
kik edilmir ve bunlardan tehri
mizde kabili tefrik edilmittir. 

Bu suretle dünkü içtimada 
İatanbulda çocuk bayramı için 
büsbütün başka ve e::;aslı bir 
program vücude getirilmittir. 

Çocuk bayramı 23 Nisanda 
baıhyacak ve bir hafta süre
cektir. 

Geçen sene olduğu gibi çocuk
lardan mürekkep bir hey' et T ~rk 
ocağına yaz'iyet edecek ve 
aralarından bir idare hey'eti 
seçerek ocnğı bir hafta idare 
edeceklerdir. 

bu idare hey' etinin -gene ço
cu'ıdar arasından seçilmit bir 
reisleri olacaktır. 

Çocuklar, tıpkı geçen seneki 
gibi vilayeti, fırkaya, emanete 
gidecek resmi ziyaretlerde bulu
nacllklar, vali, fırka müfettiıi de 
çocuklara iadei ziyaret eyliye
ceklerdir. 

a Ntaan 

Roinanyada kadınıar- .. 
Romanyada kadınlar Belediyeden 
sonra ayan ve mebusan meclisle

rine iştirak edecekler ! 
Romanyada kadınlar geçen se

neden beri gerek ınuntehip ve 
gerek muntehibisani olmak üzere 
intihap hakkını ihraz etmiş olmak
la bu defa ilk defa olmak için 
belediye intihabatına ittirak et
miıler, rey pusulalarını bizzat 
götürüp rey sandıklarına atmıı
dır. Rumanyalı kadmların inti
habatta ittirakJarı esnasında er
keklerden ziyade vukur ve ciddi
yet göstermit olduklarından bu 
husus hükumetin nazarı dikkatı
nı celpetmit ve kadınların mebu
san ve ayan meclislerine de iıti
rakı tekarrur eylemiıtir. 

Ftlvaki elyevm Romanya 
hükumeti intihap kanununun ta
dili ile meıgul olup yakında meb
usan meclisine yeni bir intihap 
kanunu layihası teblti edecektir. 
Bu ynnl kanunda kadınlarm da 
meb'uı&n ve ayan mec.lislerlne 

Mühim rapor! 

intihap hakkı tespit edllmit bulu
nacaktır. 

Romanya hükümeti kadınla
rın te;rlyl meclislere İ!f tirakı ile 
muttasip bulundukları vatanper
verane hisleri ve hulusu i..tiff.a
metleri sayesinde umumi hayatta 
intizam ve inzibatın takarrürüne 
hadim olacaklarına ve fırka taı
kmlıklarını teskin edebilecekle
rine kani bulunmaktadır. 

lrarm 
Bizim kadınlarımızın dahi 

meftur bulundukları güzide me
ziyetl~ri Ve mücehlaez oldukları 

içtimai terbiyeyi nazarı dikkate 
alırsak onlarında beledtye mec -
lislerinden ıonra millet mecllıine 
veher halde lttirak hakkını haiz 
olacaklarını lastik etmemek 
mümkin olmasa gerektir. 

Bulgaristan mektubu: 

Bulgaristan da 
Tü·ftl'el otlasmm §<ı!f'"' t ~ 

dikkat raporu 1'iirk mektepleı·i /uıswd-
lstanbul ticaret ve sanayi oda- likten rıkıp millile§e<·ckwit 

dası tarafından Jstanbul vilayeti Bulgaristan Maarif nazareti 
dahilinde günden güne terakki 4, 14 7 numara v~ 24 ıubat 19 8 O Bundan baıka Fatih ile Be

yoğlu arasında çocuklar grup 
grup geçit resmi yapacaklardır. leden kumat fabrikalarının vaziyeti tarihli umum hususi Türk mek-

hakkında bir rapor tanzim edil- teplerl hakkında blr tamim ver-
mittir. mitth· ki, netice itibarile milli 

O gün bütün vesaiti nakliyeye 
binen çocuklar yalnız iki saat 
zarfında bedava istifade edebi
lece:C:le rdir. 

Sinema ve tiyatrolar da 23 
Niıanda çocuklar bedava olarak 
kabul edeceklerdir. 

Tanzım edilen program Cum-
rtesi günü fırka da ki ihtiaf komi
syonunda bir kere daha tetkik 
edilecek ve sonra tesçil olunacak
Eskiden olduğu gib: gürbüz çocu
lar müsab"kaaı yapılacak ,·e 
sırf çocuklara mahıus balo verile 

cektir. 

Adliyede 
-~<·-

Ağw f'O:.ada bir katil da
vas111111 11111/lak~uwsinf' bas-

~ 

/aıuh. 
Geçenlerdei Ü ıküdarda bak

kal tof anı öldüren Arslanın mu
hakemesine dün ağırcezada de
vam olundu. 

Ülviye, Muzaffer, Zekiye. 
H. lar yalan şehadetle maz
nun mevkiinda bulunuyorlardı. 

Müstantiklik Arslanın idam 
talebile mahkemeye sevket-
mittir. 

Maznun teafanı öldürdüğünü 
temamen inkar etmi~tir. Ka
dınlarda yalan aöylenıediklerin
de israr etnıif lerdir. 

Dün 16 ıahit dinlenecekti, 
vaktin ademimüsadesinden ıahit
lerin bir kısmının iıtimaından 
sonra muhakeme diğer bir gü
ne talik olundu. ____ .,, ....... -
Kız aıueU hayat mektebi 
111 üdiri nıah kenWJ/B verildi 

( 3,500 ) lira ıui istimalde bu
lunan kız am~li hayat mektebi 
ıabık müdürü mahkemeye veril
mittir. 
Tasarruf' centiyetiuiu .'lerııi 

için faaliyeti 
Milli ta111rruf cemiyeti Anka

rada açılacak sanayi ıerg'ıine 
120 ıandık yerli malı nilmuneıi 
göndermlıtir. 

Bu raporda 1924 senesinden- benliği eritmek gayesini istihdaf 
beri itleyen Sureyya paıa kumaı etmektedir. Maarif nazaretinde 
fabrikaıı senevi 120,000 metro hakim olan ruh, Pomaklar hak-
kumaı yapmağa ·baılamııtır. kında takip edilen maarif ıiyaıe-

Yur.an itgali zamanında tah- tini Türklere de tetmil etmlttfr. 
rip edilen Karamusal kum af ve T eımllin bariz bir nümuneai olan 
ıayak fabrikası ise lıtanbulda bu tamim, umum Türklere ana 
yeni bir fabrika teıis etmiıtir. vatana ilticayı adeta farz kıl-

Hereke kunıat fabrikaıı iıe maktadır. Kavanini hazıra ile ve 
1924 ıenesinde 127781 metro kumaı ı ıiyaıi muahedatın akalltyetlere 

t 929 ıeneıinde t 50,205 metro; 'ıbahıettiği maddelerle taban tabana 
192G senesinde 158000 metro zıt olan bu tamimin hulasal mün-
kumat çıkermııtır. Aynı zamanda 1 derlcatı ıundan ibarettir: 
Herek fabrikasınna 30000 metro 1 - Şimdiyekadar iptidai ve 
lüks ·kumaf yapılmııtır. Senayi birinci ve ikinci 11nıflarda Bulgar 
ve Maadin bankasının tahtı idare- lisanı okutulmadığı halde, hafta-
sinde tıleyen bu fabrikanın kıy- da dokuz aaat Bulgar liıanı oku-
meti hakkında bankaca yapılan tulmaıı mecburi kılınıyor. Birinci 
ketif atıdeki miktardadır. ve ikinciden yukarı sınıflarda iıe, 

Hereke fabrikasi 192 6 sene- on birer saat lisan, tarih ve coi-
smdeki 526527 liradır. rafya dersleri okutulması mecbu-

l927 aenesinde bu hizmete ri kılınmaktadır. 
46311 lira ilave:edilll'ittlr. 2- Umum iptidai Türk mek-

Geçen ıene fabrikanın yünlü tepleri bat muallimleri Bulgar 
kumaıları son tesisatila 165768 olmak ıarttır. idare ve terbiye 
metroya kadar yükselmiıttr. tamamile Bulgar muallimlerinin 

Bu sene iıe fabrika 153312 ellerinde olacaktır. 
metro kumaı yapilmıttır · 3 - Bulgar olan bat mualli-

Bu miktar evelki seneye nis- mler, encümenin katipliği vazi-
betle 13456 metro noksandır. feıini görecek, encümende de rey 

eı.i1ı1 c; sahibi olacaklardır, 

J .<J ,'WIW!/C ma/lkıtnt edilen Pomak mekteplerinde, birkaç 
· seneden beri tedrisat, kamilen 

La§ il;; .ıwy UI Bulgarcadır. 
Kadriyi öldilren Laz Hüseyin Y l 

d 
r.: a nız, haftada iki saat ol-

x a mahkemeıin e 1 ·> sene a.ır cez 
1 

t mak üzere gene yerli bir Pomak 
aiır hapse mahkum o nıuı ur· h 

l 1 oca tarafından din dersi veril-

/' '<tlı··/ı:t flt:i11asi l's. !Jl~ t!C<Jıa' meğ Jı • • "? ~ e müsaade edilmektedir. Bir 
Bir müddettt.n beri Ankarada kelime ile, Pomak mektepleri 

bulunan Halk fırkası müfettlıt huıuai olmaktan çıkmıı, tama-
Hakkı Şinasi Pı .. Cumartesiye men millileımiıtlr. 
tehrimize gelecektır. Beı, on ıene ıonra yeliıecek 
J!llı8••·················~·····11h I ~ olan Pomak neslinin, babalarının 

: Ümit Y ıldlZI : ve dedelerinin beıledlfi milli 
• k d • duygulardan ternamen tE.cetrüt 
• Her çucu yur unun bir • 
• d F • etmlf bir halde yetiıeceline ~üphe 
: ümit yıldızı ır. akir ve kim- : • • yoktur.Türkler için de aynı ıiya-
• sesiz çoçukları dütünen Hlma- • • • ıetln tatbikine mukaddeme aayı-
: yel Etf ale 21 nisan Çocuk Ha.f- 1 lan bu tamim, her~ miinevver 
1 taıında yardım. bu ümit yıl- 1 • • Türkün: kalbine bir hançer aap-
1 dızlarını ıönmektenmeneder. ; lamak kadllr vicdanhırat bir ma•••••••••••••••••••••••••••••• ı nzaral eUmedlr. 



3 Nisan 

Piyos kimdir, 
nasıl para 

millet zararına 
kazanmaktadır 

(Dünkii nuıhadan devam) 

Evvelce devair ve müesseıatı 
reımiyeye ait sigortalar münhasıran 

yerli tirketlere veriliiyordu buda 
ayrıca bir varidat imenbaı idi 
ıerafli müteıavfye dahilinde ha
kkı rüchanı haiz Anadolunun 
teıkillyle hükumete ait sigorta
ların mezkur tlrkette hasrı, mec
buri Türkçe kanunu mucibince 
ecnebi ıirketler slgorteler sigorta 
mukavelenamelerlnin fransızca 

tercümesini de vermeğe mezun 
oldukları h.tlde aynı teminat ve 
ve teklif atla mükellef yerli ıt rke-

tlerin buhaktan mahrumiyeti bir çok 
cok it ve müıteri gayp etmelerine 
sebep olmuıtur. 

Yerli sigorta ıirketlerin bir 
kısmı ıehir ve kasabalar dahilin
de emlak terhJnine mukabil Jkra
zat karsına ıelahiyetleri olmasın
dan bilistifade muhtelff kanun
ların te'sirile çoğalan sermaye ve 
ihtiyat akçelerım münasip faizle
rle iıletebildikleri halde diğerle -
rinin bu gibi muamelelere sela
hiyetl olmaması paraların ban
kalarda az faizle kalmasına~sebep 
oldufundan ılrketler arasında ki 
bu muıavatsızlık yerli ıtgortalerı 
kiymeltendüıurmüı ve onları teı
kil edenleri nadim etmiıtir. 

Bu acı hakikat sigorta inhisa
rınin teıkilinden sonra temamen 
kettdini göstermif kadrolarını kü
çültmelerJne rai111en zararları 

günden güne ziyadeleşen bazı 

tirketler J masrafları büsbütün 
kısmak zaruretile takım takım 
birleımek için müzakerelere 
baılarnıılar ve bu yüzden bir çok 
Türk açıkta kalınıttır. 

Şu vezlyet yalnız bir kaç 
Türkün açıkta kalarak perifani
yetlne sebebiyet vermekle kal
maınıt aynı zamanda l azinei 
hükumette bundan mutazarrır 

olmuıtar. Çünkü: Yukarıda da 
beyan ettilimlz veçhile reas6rana 
ıuretlle it almak maksadile teıkil 
edilmit olan tirkatler ağır ıerait 

altında itlerine devam edebilmek 
ve teklifatı devletter. kısmen 
kurtulmak için öyle bir idare 
ılsteml tatbik edtlmiılerdir ki bu 
sistem nazaran vergi alınabilecek 
bir ,kir bulmak imkanı kalma
mııtır. 

Yerli ıirketlerin bilançoları 

tetkik edildiği takdirde tahsil 
edilmit sermayeler yüz bin ile 
bet yüz elli bin lira arasında ol
dufu ve ihtiyat hesaplarında bir 
çok para mevcnt bulunduğu halde 
kar zarar hesapları üç tirketin 
para kazandığı üç tirketin zarar 
elliğini üç ıtrkelinde ıayanı ehem
miyet bir karı olmadığını göster
mektedir ve bu kirlarıdda faiz 
kambiyo esham ve tahvilat f arkla-ı 
rından ibaret bulunduğu, faiz ve 
hisse temettü namile vukubulan 
tavzıabn sigorta iılerile mütena
ıtp oimadığı ve bazı firketlerJn 
ıöaterdiii karlar bazı sigorta tel
li.llarıııın kazancı derecesinde bile 
olmadıiı anlatılır. 

Sözünıüzün ııhhatinı'anlamak 
için tahıll tubelerine . verilmif 
olan kazanç beyannamelerini 
tetkik etmek kilidir. 

Ecnebi ılı •- '-or,,. lllUmpanyaları 
da kar göıter111ek ,_e ' l . d ... • e esın e 
yerli ıirketlerle aynı Taziyette
dirler. 

Bu tirketlerJn idarehaneleri
ne ıtdJlirse kazananın kazanma

yanın zrrar edenin hepsinde 
memurların bir takım itlerle 
meııul oldukları görülür. 

Madamki yerli ve ecnebi 
ıirket)er bilançolarla kazanc be
yannamelerine göre az para k8' 
zanmaktadırlar şu halde mil
yonlarca sigorta ücreti kimjn 
kasasma giriyor? 

Bir menfaat temin edecek 
derecede İf yoksa neden bir 
sürü memur kullanılıyor. Her 
sene sermayenin bir kısmı zayı 
olduğu halde zararına İ§e de
vam etmenin sebep ve hikmeti 
nedir. 

Anlaıılmaaı müşkül bir mes' 
ele gibi görünen bu itin iç yü
zünü anlatalım. Ecnebi şirket
lerin çoğu ace ntalar vasıtasıyla 

ve bir komusyon mukabilinde 
İf alırlar içlerinde acer.talara 
yazıhane maırafı namile ayrıca 
bir ücrette verenler vardır. 

Acentalarda kısmen doğr ... -
dan doğruya kısmen de tellallar 
vasıtasıyla İ§ aldıldarmdan kum
panyadan aldıkları komuıyonun 
bir kısmını tellallara verirler ara
da kalan farka yazihane masrafı 
namile aldıkları para ile birleıti
rfrler bundan:memurlarm aylığını 
verdikten aonra geriye 1'alan mik
tar kendilerine kiir kalır. 

Bazı kumpanyalar Euzun za
mandan beri memleketimizde ça
lışmak büyük bir portföy elde et
mit olduklarından bunların acen
taları çok para kazanırlar bu ka
zançların hepsini hükumete gös-
h .. rseler çok kazanç vergisi ver
mek llazım geleceğinden doğru
dan doiruya kendilerine alt itler 1 

için muhayyel ve seyyar bir tel-
lar hesabına bir komusyon geçi

rerek paraları cebe atarlar netice 

kazanç beyannamesinde az ka
zanç görülür. 

Ecnebi kumpanyaların hükü
mete verdikleri bilançolarda bu
na muıabihdir kendi heaaplarma 
alıkodukları :miktarı az gösterir
ler hususi ( poole ) kombinezon
larını kale almP.Zlclr yahut lkendi 
hisselerine isabet eden tazm:nat 
miktarını fazlalaıtırırlar neticede 
öyle bir bilanço çıkarırla ki insan 
hayrette kalır bazen !ıaıkınhkla 
zarar kar gösterirler sonra itin 
farkına varırlarsa dr.. altından 

çapan oğlu çıkmamak için sesle
riniçı karmazlar. 

Anadoluya ait itlerin yüzde 
kırkını ve ittihadı milliye ait Jıle
rln üçte birini ve İstanbul umum 
slgort<-~ıyla arasında mevcut (po
ole ) mukaveleleri : mucibince 
doğru<lan doğruya [eksedan ola
rak da buradan mühim hisse alan 
ve kendiıinin de büyük portföyü 
bulunan Üniyon gurubunu bir 
ienede 18, 000 lira göstermesi ne
videndir yani az kazanç vergisi 
vermek içindir. 

( Devamı var ) - --_ ,_,.__ ____ _ 
A. Koyuncu B. 

-.~-

KOf//lJI('(( be!lin /i"rar 
il nberi raol.'Jı zdll'. 

MuharrJrimizden biri geçen 
gün yanlıt b!r haber almış, bu 
haberde maattessüf gazetemize 
geçmi~tir. 

Bu haberde tüccardan A. Ko
yuncu beyin ifliı ederek tayyare 
ile firar etliği bildirilmifti. A.Ko-
yunca beyin tahsilat için harice 
aillneelnden ve giderkende kim
ıeye haber vermenıeılnden salat 
olarak muhbtrimlze verllmlı olan 
haberin doiru olmaclıia anlaııt
mittır. 

YARIN Sahife 3 

• 
lbrtle okuyunuz 

1 ·rr.,, k R rr..· h .J • • Hindistan' da 
1 ~ur , us ~ ıcaret mua eaesınınya· ->~<~ 

llolk Gand(ııi ıuı."d 
İstikfHtf N111if! 

Cembuzadan (Bombay vilayelı 
dahilinde ) - Sahile doğru se
yahat etmekte bulunan Mahatma 
Garıdi, Jece yarısı vasıl olduğu 

Maki nehrini kayıkla geçmek 
istemi§ fsede sular az olduğundan 
beraber bulunan ahali muma
ileyhi umuzlarına alıp bellerine 
kadar su ve çamur içinde yii
rüyerek karşı sahile geçirmiş
lerdir. 

pılmaması bir tüccarımızı mühim 
zararlara uğratmıştır 

llarü·iııı: re İktisat vclrilleı·i lnt tiitx·ı11·nı istidaswa nNINı 
(·r_ ;xıp 1·er111cmişlenlir? 

Sabah, Millet vatan meclisi 
reisi Cevher Lal Nehru birçok 
maiyyeti ile Gandiyi kllrıılayarak 
büyük bir alay ile "Karii,, tehi
rine götürmüştür. 

Gandlyf istikbal etmek üzre 
bütün köylerden koıan binlerce 
ahaliye hitabederek demittirki: 

" Bu dini hac, hayatımın 
son haccı olacaktır. Eski ana
nelere tevfikan bu hacci yaya 
olarak icraya baıladık. Zamanı
mızda nas hacca tayyarelerie 
gidiyorlar. Va lakin ben ve ce
maatim yaya hac ile büyük 
sevap kazamyoruz." 

Gandi bundan sonra köylü
leri silahsız isyana, ihtiyaçları 
için icabeden tuzu imal ile Jn
giliz tuzunu almamağ teıvtk 
eylemi§ ve onlara deniz suyundan 
tuz imali usullerini tal'if etmittir. 

( iantli teı·ki( edilir.~e derhal 
is.1ıa110 ba§hnıa<·ak. 

Ahmet Abattan : 
Hindistan Milli Kongrasınm 

icra encürneni Gandi ve refikle
rini tebrike ittifakı ara ile karar 
vermiıtlr. 

Bütün Hindistandald Kongra 
ıube encümenlerine, Gandı oraya 
olur olmaz sllahsız isyan ilan et
meleri, İngiliz malı almamaları 
hususunu tamimen tebligatda 
müttefikan karar vermit ve eger 

Gandi tutulup tevkif edilirse, 

bunu haber alan her yerde hemen 

1syan ve kıyam olunmasınıda em- ı 
retmiıtlr. 

İ119iltt're hula eJJljJCJ'!/'disl • 
Londradan: 
Morning pozt gazetesinde ya

pılan makalede deniliyorki: 

Dün bir tüccarımız 'an şayanı 
dikkat bir mektup a . hk. Hacı 

Emin zade Mustafa isır 1i taııyan 
bu tüccarımız mual1:' 111da uğ
radığl müfkülat ve haksızlığı 

alakadar makamlara ve bilhassa 
Hariciye ve İktısat vekillerine 
bildir mittir. Uzun zaman cevap
sız ve yardımsız kalan bu vatan
daıımız vaz'iyetini nihayet bize 
bildirmek mecburjyetinde kal
mııtır. Bu mes'elede gayet tuhaf 
btr vaz'iyet var. 

Bir tüccarımız haldı veya 
haksız bir muameleye maruz 
kalmı§ ve hukukunun muhafazası 
için de pek tabii olarak hükume
tine müracaat eylemlı B~ zatın ' 
müracaatına, istidasına müspet 
veya menfi bir cevap verilemez 
miydi ? Tücca!'larımzz böyle mi 
himaye göreceklerdir? 

Bu zat nihayet B. M. M. ile 
Şurayı devlet riyasetine birer 
istida vermek sureti le son defa 
bir milracaatta bulunmuttur. 

ldarehanemize gönderilen 
bu istidanın suretini ehemmi yeti
ne binaen dercediyoruz : 

·~'ıu·a1ıt lumlct ı·e /Hiyiik 
ıJlillet J/cı·li~i J'fi!JllRCIİ11e 

Rus ticaret mahade muh
teviyatından olan emtiadan ve 
hükumetin müsaadei mahıu
sile 929 senesi kanunusani ve 
şuha t aylarında Odesaya ı 3 o 
bin liralık mal sevk ettim. Bu 
mallardan bir kısmlle, Ruslar 

' Avrupa mali Türk mali keli-
mesile altı ay oynadılar altı ay 
sonra malımızın bir kısmına 

avrupa malı diye iadesine bir 
kimınin gümrijkden çıkmasına 

-
{;ftZfJfe k11[J1llrn·ı 

fi iiıuı·ii k J'P<i:n1t"nde11 isi isno 
crlifc,·ek 

Beruttan: Gazete sahiplerinin 
~vrupadan getirtecekleri gazete 
ı..~.ğıtlarının gümrük resminden 
istisnasına tevasaut etmesi için 
Berut hükumeti dahiliye n 1zare 
tine muracaat etmiıtir. 

1''i/i:ı;tiJ1 İ§i clJ'a/ilJ(la 
Kudüsten : Geçen Ağ..:sta Halil 

kasabasında vaki olan kıtal ile 

Kendinizi inhitat ~e sukut

tan muhafaza etmek ıçin İm
peratorluğumuzu temelleri olar. 

Mısır, İrak H!ndü Çinde eli

mizden çıkarmaz isek Britan

yamn heybeti sullıü muhafaza 

için kafidir. İmperatorluğun aza

meti Britanyanın heybeti üzeri ne 

kurulmuıtur . Muvasalatımızın 

temini için Süveyf kanalı üs

tüne titrememiz ve onu elimiz

de bulundurmamız zaruridir; 

bunun içinde Mısırda ve Filis

tinde hakimiyet ve nazaretimizi 

idame etmeliyiz. 

1 nıüttehim bulunan araplardan 
beıinin idamına ve üç kişinin de 
be?" etine ve maktullerin ailesine 
müttehimler tarafından bin lira 
tazminat verilmesine hükmedil
mfıtir. Bunlar, Halil kıb.linden 
dolayı ilk idama mahkum olan
lardır. 

7 500 il upyc '" ii kd/rıt 
Yeni Delhfdan: İlk defa ola

rak Hindistandan tayyare ile 

lngiltereye giden Hintli tayyareci 

Teıavlaya Hint hükumeti 7500 

rupye mükafat vermiıtir. 

s,n·ki en/ende r<>kir!lı~ .. 
Kudüıten: 

Şarkı Erdende zuhur eden 
ve her tarafı iıtila eyleyen çekir
se dolayısile vaziyetin pek vahim 
otduiu reımen bildirilmektedir. 

il onuı 11.1ıa kı·alırc·" i 
Berulta - Şimdi kerimesile 

beraber Mısırda buluı?an Roman
ya kralıçasının Filistiı. Surye ve 
Lübnani ziyaret ederı. k buraya 
gelecğl söylenmektedi. 

İrakto 11111/i b , '1rft11 

Bağdattan: 

Maliye Nazaretl rne 

lktısadi buhran nazr 
lleketteki 

dikkate 

alınarak muzayakaya teıdit et

memek için tahsilatta teenni ve 

musamaha ile hareket olunması

nı Mutesarr1lara tekiden teblig 
etmııtır. 

müsade ettiler. Rus gümrüğü
nün oynadığı birinci komediya 
perdesi kapandı. Bu sefer ikinci 
perdeye Rus maliye memurları 
çıktı, Türk tacirlerinin kazanç 
vergisi borcu vardır diye mal
larımızı tevkif etti, altı ayda, 
bu perde kapandı. Bir sene 
sonra malımızın bir kısmı iade 
idildi bir kumı orada serbest 
bırak1ldı, bırak1ldı ama malımzı 
Rus hükümeti ne kendisi alı
yor ve nede satılmasına mü -
sade ediyor. Dahili serbest U

caretide kaldırılmakla H> aydır 

malımızı kasten çürütülüyor, ia
de edilen malımız ise gerek mu
hakemece gerek iktisat veka
letince. Türk malı olduğu tahak
kuk itti. 

Be:-ıdeniz iktisat vekflli ve 
harciye vekilli beylerden tikayet
ciğim, iktisadin siyasete hakim 
oldugu bir devirde vazifelerini 
ifa etmediklerinden ve bu suretle 
k11zamlmıı bir çok servetimizin 
mahvına, bir çok ailelerin peri
f8il, çocuklarinin tahıilıiz brakıl
maama vekil beyler sebebiyet 
vermekte olduğundan müıteki
yim. Halbuki cumhuriyetimizin 
ıahsiyeti manevi yeıi her kesin 
hukukuna zamin olduğu halde 
vekil Beyler bu neticeye sebe
biyet vermelerine ve binnetice 
mahv ve 'peritan olmuş bir aile 
sahibi sifatile millet Mecliıina 
müracaatle mallerimin maliyet 

1 

kiymeti~~ göre ~u.al~r tarafından 
mubyasının t~mınını ....• 

Osman beyde Turan apartmanında 
No. 9 mahv olmuı Türk tüccar 

larından Hacı Emin zade 

1Jlusta/a 
-

Emanetin bütce-, 
ı sinde bir milyon 
1 açık var 

Şehremanetinin 930 bütçe
sinde bir milyon lira açık var
dır. Cemiyeti belediye bütçe 
encümeni bu müıkil vaziyeti 
halletmek için. 

Çok çalıımaktadır. Bu itibar· 
lar Emanetin 930 bütçeııinin ~an· 
zjmi biraz gedkecektir. 

ıYiko I 7 st'ıw ı·e fi <l.'J 
hapse nuılikılnı <·dildi 
Geçenlerde lıyayı katil, Mi· 

halı cerh. kalyopinin bikri ... i Jza· 
le eden Nikonun muhakeme sine 

dün ağır cezada devam olunmuf'" 
tur. 

Niko 1; sene, f) ay, Iı gün 
hapse mahkum edilmiıtir. 

···········-·······································-··· 
İrlillal 

Sudurdan Çerkeı ıeyhizade ka
zask~r Tevfik efendi kerimesi •e 
Bağdadi Kamil Bey haremi Didar 
Httnım müptela olduğu hastalık· 
tan ku?'tulamıyarak dünkü Çar
ıamba günü irtihali darıbeka 
etmiıtir. Cenazesi bugün kil per
ıembe günü öğleden evvel Bakır
köy'ündeki makberesine defne
dilecektir. Cenabı hak kendiıine 
rahmet ve ailesine sabırlar ıhsan 
buyursun. 



fBEKlASiLi~-SÜNNlLiK ~ 
ŞiiLiK VE FARKLARI ı .. 
~~RSİ, ~t EBE':ı.ERİN TETKİ- il 

~KİNE w MU:ENIT iLMİ, CİDDİ TEFRİKA_ 
-- ~~ -;:-~, ~--~~~~;;; A. . ~...... ,) - ...... ===. 

b rnır, o zaman usulünce mü- Cevdet paıa, ıöyle yazıyor: 
hı'rlz istedi. Amrin orada bu- Sahife 216. 

nıııu, lcorkak müslümanlar ü- "Amir neslinden Amribni Zerinde f b 
~ün f 1 ena ir tesir yapmııta Abdilved, arkadaılarile hen-

a 1·~1ar da: k 
dekten atlarına zorhyara geçti- "I t A 

k L. • f e, mre kim karıı çı- 1 
lQılır? H er. 

lon ~ • d epfmizi mahvedecekler Ebu Safyan ile Halit ibni 
nı, ~n ür" gibi sözlerle müslü- Velit dahi onlara arka olmak üze-
~ rı korkutmağa baıladılar. re bir fırka muırikin ile hendek 

larına~ett Muhammet, arkadaı- kenanna kadar geldiler. Fakat, 
itap ederek: hendefl geçemfyip öte tarafta 

rint-d "içinizde, 'bu kafirin ıer- seyirci gibi durdular. 

sualirıd:r edecek kim vardır?" Amribni Abdüved arkadaıla-
edi bulundu. Herkes sük&lt randan ayrılap ileri at sürüp er 

Yordu. diledi. 
AJ· 

ka.lk 
1 

lbnı Ebi Talip ayafa lıbu Amir ise pek çok vak'a tı, 

ları görüp reçirmlı, adasına ga-
hu - Ya resul'Allah, müsaade lebe etmif ve yalnız batına nice 

YARIN 

,.················~········~ 
• TİYATRO VE SINEMA : 
: ... ••••••••••••••••••••"a•a•• 

Tepebaşı .li.'Jalı·osunda 
3 Nisan perıembe akşamı 9,30 

da Büyük müıamere Konser Milli 
zeybek oyunları - AnadoJ.u halk 
ıarkıları - Monolok. 

[Tanburacı Osman pehlivan res
sam Muazzez Bey - monolok 
Ali Bey J ittirak edeceklerdir. 

* Kadıköy 

SÜRE')")".t 
SinenıClsi 

Bugün 

Bir An • • 
ıcın , 

Müme11ileıi : 

İTA RİNA 
lf 

Üsküdar Hale Sinenıada 
Buak7am .. 

Uç silahşörler 
Mümesilt: 

DUGLAS FAYERBANK 

Sahife 5 

MÜ z a ,-e d-e--ı H'iıf iı~n~~o;~~)(:~J: 
Madam Namer'e Perşembe 
• Günü akıamı Sirkeci rıhtımın-
ait müzeyyen ve nefis eşyanın dan hareketle (Ereğli, Zongul-
ikinci müzayedesi Nisanın 4üncü dak, Barlın, Kurucaılle, Cide, 
Cuma günü sa!>ah saat 1 O da İnebolu) iskelelerine azimet ve 

İstiklal cnddesinde posta avdet edecektir. Yük ve yolcu 

1 " J 1~ ~ 1_,.,' fll '"' llet için Sirkecide Yeni handa (1) SO G l 2_"111( a 1l! '- '-
•., numaralı acentaaına müracaat • 

apartın1a n 1 nda Telefon İstanbul 3105 

2 Nümerolu nairesinde devam 
olunacaktır. 

Doktor T aşçıyan 
Zührevi hasl alıkları mütehassısı 

Eminönü izmir sokağmda No. 4 

Doktor A. kutiel 
Gizli ve cilt hastalıkları müteha11ısı 

Karaköy börekçt fırını sıra11ndaN.34 

İ Fatih sulh 3 üncü hukuk 

İstanbul ~lahken1ei As
Ji ye Ö111cı hukuk daire
sinden : 

! 
1 
1 

1 

l 1aki 111liği nde ıı: 
Eyipte Hacı Murat ınahallesin

de 7 numaralı hanesinde mukim· 
ken guraba hastanesinde vefat 
eden ve f atihde mnlla çarşısında 
kohukcu Ali efendi nezdinde 
müstahdem Mihlı hacı ,-,ğlu la!ıyip 
agayB iddiayı veraset edenlerin 3 

Yllrura d 
ded· anız ben bura ayım, cemiyetleri vurup dağıtmıı, ak-
ı,_,~UPeygaınber, ona, oturması ranı yok bir bahadır ve •ilihıor- İstanbul n1üddeiun1un1İ-
~i verdi. lukta mahir bir süvari idi. liğinden: 

mah zarfında sıfatlarını ve alacak 
ve borcu olanların~ dahi b ir mnh 
zarfında müracaatla borçlularını 
kaydettirmeleri ve aksi halde 
kanunu medP-ninin tarifi veçhile 
muamele olunacaaı alakadarların 
malumu olmak üzre ilan olunur. 

Seher hanım tarafından ika
me olunan boıanma davasının 
13 Mart 930 tarihli celsesi tahki
katında gazetelerle vuku bulan 
tebliğata rağmen icabet etmttdl
ğiniz anlatılmakla bir kerre hak
kınızda usulu hukukiyenfn 368 
inci maddesi mucibince gıyap 

kararı verilerek hiç bir muame
leye bakılmakıızız yevmü tahki
kat 29 Mayıs 930 tarihine musa
düf perıcnbe günü saat 13/30 
talık kılınmıı olduğundan vakti 
muayyende tahkikat hakimi 
hu2urunda hazır bulunmanız lü· 

lr, tekfar: ( Devamı var ) 
,d - İçinizde karııma çıkacak Dolandırıcılıktan suçlu: Bay-
r anı Yok mudu:-? Hanlya kah- Teşekkür oğlunda paıa bakkalda 27 No. da 
.. ~anlarınız? Hanlya büyükle- Mehmet Faiz ve Mustafa oğlu 
••rıız' Hamidiye etfal hastanesinde Ah 1 
L • diyerek üç defa kendlsile K&zım ve met oğlu uet ve f',tİı·ı·1 :--.tıllı l··1,'t"ı11c·u" hukuk 

zumu kanuni mezkürun 401 inci 
maddesi mucibince tebliğat ma
kamına kaim olmak üzere illa 
olunur. 

~r L tahtı tedavide olup kulağım ve k d 1 ., -.. fı~fllcak adam istedi. d 1 hl k I mahalli mez ur a 23 Numera ı } l 
ffa burnum an yapı an te i e 1 Hanede mukim Mehmet oğlu hakinı iğinc en: d Zreu Muhammet te , üç ameliyatı ikmal eden doktor Baba hasan'ı alemi mahalle-

ef, Seyfettin efendilerin bulunma-' '"kadaılarına: Behçet Beye alenen beyanı teıe- sinin şehzade batı mevkfinde 
d r- İrJnıtzde bunun ıerrlni kknr ederim. malarına binaen hakkındaki mu- f d d 

" ebül Fadıl Mahmut e en i me -e edec k k d ., li i Sera"ettin hakeme 15 nisan 930 tarihine , k k 
1 

(' 
9 92

l" lr e im var ır. sua n • /( resesinde .mu ım j en . ı - , - " 
J)oktor Fe,·zi Ahınet 

'l et ->J-0'1•- milsadff ıalı günü saat onüç bu- b ib lnfı ve her üçünde de, Ali O tarihinde vefat eden diıarı e-
lli Ehi Talip : İstanbul n1üddeiun1un1i- çukta skudar asliye ceza mah- kirli Abdül Aziz efen diye iddiayi 

.., 
Frengi, belıoğuklufu, cilt, 

teda vihanesi 

- 8 kemesinde rüyet edileceği cihetle ıh: en, ya Resul'Allah de- Jı'grı'ılden· veraset edenlerin üç ay zarfında 
.. ,,IU. • gelmeleri ilan olunur. 

Cumadan mada her ann 
saat 10-6 ya kadar hasta ka
bul edilirr H Tahkir maddesinden suçlıı >~•- sıfatlarını beyan etmeleri ve ala-

tltrn a
2
reti Muhammet, Alinin olup lzmirde Bahriye depo ku- Tahkir .;;dddesinden dolayı cak ve borçlu olanların dahi bir 

onda etini istemiyordu. Çünkl; mandanlığı emrinde asker iken auçlu olan Zeyrekte Hacı kadın mah zarfında alac .ik ve borçları-
tii n baıka kendini seven ve halen nerde oldufu bulunmayan mahalleılnde bostan sokağında 7 nı kayt ve beyan etmeleri ve ak-

Adres Ankara Caddessl N. 4:8 
Telefon lstanbul 3899 

öt:ı."enllecek biri daha yoktu. O 321 tevell6tlü Mnhittln oilu Oı- No. da sakin hacı Ahmet oğlu si halde kanunu medeninin tari-
"rıe ğ ı 1 -- -~I· ııe olacaktı? Bunun içindir man hakkındaki devamın 17 nisan Muhittin nezdinde tütün amele- falı 'veçlıile muamele olunaca ' ı "Y Al~IN,,IN TAKVİMİ 

d, Alinin üç defa ben bura- 930 tarihine tesadilf eden per- sinden 18 yaımda Mehmedln alakadaranın malumu olmak üze- ı 'l'anı D , - N' •~11 alt emesine mukabil ona, ıembe gilnü saat onüç buçukta bulunamamasına binaen usulün re ilan olunur. 1 ısa n 
Ç~ hıe diye emir vermiıtl. 154 No. ya kayden Üsküdar as- 281inci maddesi mucibince ilanen l I Senei PERŞEMBE Senei 

unk· Al hk d t t.:'! \t 1·11 s~tıllı üçüncü h u nı " R · 3 Hı i late ı, inin ölilmGnü aıla liye ceza ma emesin e rüye tebliiat ifasına mahkemece karar ı~ ~ - esmıye er ye 
ıaıe:IYordu. Artık ıon, defa edilecefı ilan olunur. vertlmıı oldufundan muhakeme hakiınliğ·indcn: 1930 13!!_ 

kıı..pt kaldı. Btıtün ehli ıünnet Zina ınadd:.!den suçlu Oı- ıünü olarek tayin kılınan!0-4-990 On beı bin kıye mangal \ AlaNfr' aanng1aaz vakıAtllaaturrıka 
li arı Ya.ziyor. küdarda Hayrettin Çavuı mahal- salı saat onüç buçukta Üsküdar kömürü: ' 

lltrı ll2.reu Muhammet, Aliyi ya- lesinde semerciler içinde Hasan mahkemesi asliye ceza idaresine Terekeye müteallik olup fu- s. d. •· d • 
.. , .. :kçalırdı. Kendi zırhını çıka- alanın hanesinde mukim kırklar gelmesi ilin olunur. ruhtu takarrür eden ber vechi Guneı 5,40 Güneı 11 ,O! 
(liitfı~na giydirdi. Kendi kılıcını afa1tnda lU3-196 No. da peruklr ->~~-- bala emvalin ıehrl nisanının G \ 1 Öyle 12,lS Öyle 5,•2 
\'e arı) onun beline balladı Selahattln ıle Gülten hanımın Zayi: İstanbul zat maa,ları ıncı pazar günü saat onda Ko- ı 1 İkindi 15,n:l ikindi 9,18 

'•rılıııı Alının baıına sardı bulunmamalarına binaen usulün muhaıebecillfi Sultan Ahmet ıu- ca muıtala paıada mahalle ve 
1 

1 Akıam 18,35 Aktam 12,00 
ı.rı.;; ~it Ya Alı! dedi, n ~1- 28 linci maddeıl mucibince il&nen besinden ı 0068 numaraya muka y- caddeıinde 293 No: kömüre ü j y ataı 20, 07 Yatlı 1, S8 

_ ~le kaldırarak: tebliilat icrasına mahkemece ka- yet mualhm Hayri elendi namı- dükkimnda bilmilZayede furuht ı ı ....:.:lm.:;;,:sa:k::.......:.:.R?.:.,:5:..:7.....!~l:::m:::sa~k:---9~,-2_1 
(Jhe d a. rabbi! sen, amcam rar verilmlı oldufundan merku- na muharrer maa§ cüzdanı knza- l ğ ela ittlrasına talip olan- · Zilkade Ka11111 
•ııı Y eyı Bedir harbinde dlfer manın muhakeme gilnü olan 21 en zayi edilmlı olduğu illi.n olu- ~a~:: ~:vınü mezkürde mahlin- : '! 4 147 
•ldc•rn Hamzayı Uh t h , bi d 4-930 pazarteli saat onüç buçuk- nur. Mumaileyhin musaddak d h r bulunacak memurine ınıı A u ar n e 1 vekili e azı a.. .ı 

~.~"llız b ' l l Yusuf iya muraca ~ ırakma! diye dua etti. dairesine gelmeleri i ln o unur. ~I · l~ı bana bafııla beni !.t;a~~;·k;ft;d;a~r~m~a;h~k;em~e~s~la~s~~;e~c~e:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~:~~t~~d~e~rı~·~i~la:n~o~lu~1~1u~r~.~~~~~~~~~~~~~~~:~: 

'Tefrika nuı11arası: 50 
k F'tkrinl açığa vurmadan evvel 
altıGrcü Ve oduncu kayıklarını 

ı-"', bırı '" mahrem adamlarından 
8a 1 olup olmadığını düıündü : 
O ,. e ernnlyetll l-ir adam vardı. 

da. "N 
l(e · iyazı" efendi idi. Kara 

rnaı 
' sevinçle haykırdı : 

ztyı -l Buldum, buldum. Sen Ntya
anarsı h 

Çarşıı n enıen ona git. Mısır 
tfendıl civarındaki depodadır. 

•elA bır am etti. Senden mutlak Çare b l 
diye u nıanı istiyor ! deiye 

'nlattı. 

O elbQlyetli beba Jeyit adam· 

~r. Tıuudıfı çoktur muhakkak 
~Çare hulaçaktır. A!lladın mı? 

rnıa ıh1adi ait Akf&lll& döner
ken Abdülb 

d •ınldin kitabını almı-
yı a unu tın t ". 

a. uedi caketinin iç 
cebinden btr yGz 1• 1 k k d 

• ura ı çı ar ı. 
Envere verdt; Enver bt .. 

r ı~y soy
lemeden dıtarıya çıktı d h l 

d .. düt• ' ~r a geriye on u aörGldn: 
- Efendi, ben Niyaziyi ıör

dükten sonra • 
Doiru buraya mı geleyı111 • 

Dofrusu ıubeye gitmeie korku
yorum. V azlyete g6re ıubeye 
cltmeyl ihmal edeyim mi ? 

lb i teıhı'l etmenize fevkalade emniyet d 1 a nazarı dikkati ce etm -Kara Kemal yerin en sıçrı- o ur• vermltti· 
yarak haykırdı : yecektl. _ Birader sen bana yaran 

d ? Niyazi Efendinin bulunduğu 
- Sen deli mi ol un · Hem ak•am üzeri ~bir defa ogra •• Ba-

h d " anbara " gittP'i zaman Niyaz=yi • 
beni hem kedini ma ve eceksin 5 kabm ıöyle bir düıüneylm ! Dedi. 
Sakın ıubeyi ihmal edeyim de- iti batında buldu. Niyazi Efendiyi Enver fazla hiç bir ıey söylemedi. 

i ı l - h bı'r kenara çekt! yavafça: l m yesin. ıte ası o zaman ıup e D f ya vaı ya vaı ma iye tahsil ıubeılne - Efendi _selametti! iye ı-
ederler. Hemen timdi git. Niya- f dl la an- gitti. Fakat memurlar bir ..A-

sıldadı. Niyazi e en eve •-
zlyl bul, vaziyeti anlat ıubeye ı · t' evelkidedikoduyu yapıyorlardı. lamamazlıfa ge mıı ı, 
uframayı ihmal etme. Akıam - Nasıl efendi? Kimden bah- Hatta Enveri görünce eskisi ılbi 
dönüıte: ,(Abdülbamidin) kitabı- ? 

ıetmek istiyor sunuz. _ _ gorüımüıler, vaziyeti hlç bozma· nı da reUr. Canım çok aıkıhyor. Niyazi tefendinin bu tecahulu mıılardı. 
Anlıyor muıun 1 B 

U .. zerine Enver ey: . . Şu a · t E ı 11. b 1 lnl - Baı Qstüne.. Hiç merak f v zıye , nver n fup e er 
- Birader timdi latı enın u- • Al • d etmeyiniz! - d dl ıza e eder gibi.plmuı, a amcalı· 
d ·ı E1endi beni gon er . 

- Haydi Enver, tnıaallah rası egı d ın biraz yüreği ferablamııtı. 
Niyazi efendi sor u: dd 

Yakmda selamete çıkarız, 'd" ? Akıam üzeri Babıali CA esi· 
- Yeri eminmı ır. d h d b Enver Bey, Kau. Kemalin 1 ı G.. 1 ne uğradı. Ab ül aml in ayalı Enver mana ı mana ı. oz e-

sözlerinl iyice dinledikten sonra · t di hususlyesinden bir tane eldı. rinf kapadı, Niyazı e ,en : 
odadan dııarıya fırladı. Evden Neree"dfr? Diye sordu. Enver Oradan tekrar Niyazi Beyin bu-
çıktı. Aksaray caddesinde oto- Bey ııttm~mez.lige geldi. Niyazi lunduğu "ardiyeye" uframak, 
mobile bindi. Mercan yokuıun- efendi israr etmeye lüzum görme- ertesi sabaha kadar mutlak Yall· 
dan Sultan hamama indi. Sul- ı k ı U 

mitti· Enver Bey dediki: taları bulmasını hatır atma ı -tan hamamdan Mısır çarıısına 
yaya aldecekti. Çünkü Mısır Sizden ricası şudur. Efendiyi yordu. 
çaqııuıa yGrüyerek ıidecek barice kaçırabilirmisiniz ? firarını (DeYUDI YU) 

I ~ 
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YÜNLÜ ELBİSELERE 

KÜRKLERE - HALILARA 
Yumurtalannı yaparak gizlenirler 

Dolaplarınızı. sandıklarınızı açınız, 

FLi:iO'ils 
FLV • TOX 

YAÔMURUNA TUTUNUZ 

BÜTÜN HAŞARATI ÖLDÜRÜR 

Sinek, sivrisinek, bit. pire, 
tahtakurusu, hamamböceOi, karınca. 

KOKUSU GÜZEL ve SIHHİDİR 
LEKE YAPMAZ 

Onun emsalsız \esiri, g~zün 1röremiyeceti yerlere kadar sirayet eder 

Büyük Tayyare Piyangosu 
8 inf'i lt~rlip - -"J iin<·ıi kP.şitle 

11 Nisan 1930 

Keşideleı-: Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, 
İş, Ziraat ve Osn1anlı Bankaları ınürakıpJarı 

ve halk huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 

Kırk bin Lira 
Her ketldede çıkan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

İstanbul dördüncü icra ınenıurluğundaıı 
Yusuf Ztya Bey bil'a1ale ve küçük Fuat Bey tarafından da Hu

riye hanım btlvasaye Ayte Berra hanımdan istikraz eyledikleri bin 
liraya mukabil ipotek yapılan Beylerbeyinde bostancı batı Apdullah 
ala mahallesinde çlnar caddesinde atik 21, 21 mükerrer cedit 29 
31 numaralarla murakkam kayden iki bab hane elyevm bir bap 
hane otuz ıün milddetle ilk milzayedeye konmuttur. Me:ak dr hane-

~ln icara verilen alt kata çinar ıokalına methal verGp itbu methal
den ıtdillnce sal taraf borcluların uhdesinde bulunan area ve mez
k6r methal mukabili gine borçlulara ait haneyi safa bırakup beı 

basamaklı merdivenle aet baiçeyi ve oradan sekiz lira icara müte
hammil mezk6r haneye girilir, mezk6r haneye alt katından kapısı 
ıtne mezkdr hanenin ıol ciheti cedit çlnar sokatına müteveccih 

olup itbu sokak üzerine borçluların uhdesinde bulunan diler bir 
haneye lfrlltr. Mezkur setli bafçeye methal alan haneye lfrlllnce 

zemini çimento dö,eli bir avlu üzerinne bir hela iki oda ve zemini 
malta d6felt ve bir maltız ocaklı ve mükemmel tuğla bacalı ve bir 

çamaıır yıkamafa mahsus mahal ahtaP merdivenle yakarıya çıkal
dılda bir sofa üzerinde iki oda biri yüklü ve dolapla bir hela, sekiz 
bra icarla blla kunturat Ferit efendi ikamet etmektedir. Mezk6r 
taddede çetıne lttlsalindekl kapıdan girilince zemini çimento döteli 

'* aTla ahtap merdivenle yokarı çıkıldıkta merdivenle batında bir 
oda bir bala gine ahtap merdivenle yokarı çıkıldıkta bir oda vardır: 
.... imam botdu alt pençerelerlnde ve batçe duvarları üzerinde 

d.adr P&rmakhk vardır. Hududu sal ciheti borçluların arsası arka 
tarafı ~alara alt hane ve bafçe ve tarafeynt atik ve cedit çlnar -
eadclat ile mahduttur. Mezk6r mahalltn umum mesaba11 iki y(lz 
atmq al'fUl Te ebmyeıt doksan artın murabbaıdır. Temama bin 
beıJG& 0 • bradar. Haae abt&Pdır. Talip olanlann kıymeti muham
mlneDln yilzde onu nlabetlade pey akçesini ve 929-2601 dosya nu
maraıını alarak daireye a•hnelen ve a-5-30 tarihinde saat on 
d6rtten on beı buçuta kadar lhalel eneb7e mGaayedesinln yapıla
cafı ve ııteyenlere dosyasından icap eden malamatm Terllecell 
llln olunur. 

r·· Eski mu-·, Devlet demiryollan ve lirn-
1 KREM GLASE 1 anları umumi idaresindetl 
: Yalnız Beyoilunda MÜLATYE : elefl 
: de bulunur. 6 : Borçlar kanununun (14) ve (15) ve hukuk uıulü mahkelll .. 
•••••••••••••••••••••••••••••• kanun.ınun 297 inci maddeleri mucibince evraka yazılacak ıod' 

İlan ların behemehal el yazıslle yazılmıt olması tarttır. ....... 
Binaenaleyh, D~vlet demiryolları ve limanlarında her .. Südlücede Mahmut aia ma- ıJllS' 

hallesinde Kara afaç caddesinde bir muameleye ait olursa olıun bütün kağılara yazılacak ıcd 
N lrrın, alakadar kimıelerin bizzat kendi el yazıslle yazılma•• .-.tııl 53, ()1, 63 o. larda mukım iken 1--

eder. Ancak lmzaıını yazmağa muktedir olmayan veya elyevm ikametgahı meçhul olan -' 
Mahmut Beye. bilmeyen her tahsın, heyeti lhtlyarlyeye veya mahallince l afİ 

klı N mıı iki phit veyahut Notere tasdik ettirmek ıartlle el ile 1.--M Alaca azım Beyden 7, 12, ~ 
927 tarih ve 4185 muamele No. mıt lıaret veya mühürleri kabul edilebilecektir. Bu tak~ 
lu Beyoflu tapo ipotek senedi ile bu itaret veya m6hürlerln musaddak bir nüıhe11nın hıfzedl .,.. 
Borç aldıianız ( 10200 ) liraya üzere idaremize tevdii icap eder. Bunun haricinde yazı b;.., 
mukabil uhdenizde bulunan ve tah11lara ait mühürlerin hiç bir suretle kabul edllmlyeceil 

olunur. (2) 
ipotek lrae ettfflntz Sütlücede ........ ts.99§9S'§9 ... ~~§ 
Mahmut ata ~ mahalleainde kara • 
afaç caddesinde atik 53-61·63 ve • D k 
cedit 83-83-1 95-97-1 97-3 97-4 - o tor 
!!~:ıoi.~: ..... ~~.;::· :: ı~~: :.::e 1 A G o p y E s s A y A N 

nunun sekizde Gç hl11Mlnl alacaklı •

1 Nazım Bey 1&blma11nı ıstemiftlr. ))ahili mütehasısı 
Meblatı mezburu 25-3-930 tart- ecl 

Kadın, Çocuk ve erkek dahili hastalıklarını tedavi er hine kadar resülmal ve faizi niza-
misi olan yüz kırk sekiz lira yelmlt ~ Hergün Langada camllterlf sokafında No. 19 husuıl 
bet kurut ve resmi tahıll olarak • kabinesinde hastalarına fevkalade dikkat ve ihtimam ile 
yüzde bet hesabı ile ( 51 O ) lira i bakar ve azami ıuhulet gösterir. Hazakat ve teıhtsi 
ve ondan sonra ifliyecek faiz ile mücerrepUr. 
beraber :ma masarifi lcralye le- ~§99§!19§§~9~§§~~9§ssaS·~~r-" 
diyesi hakkında tebltll muktezi o v 1 t d • 11 H p 
ödeme emri lk~metgihınızın meç- e e emır yo arı . 
huliyetl hasebı ile tebliğ edile-

memiı oldutundan tarihi ilandan M agw aza Sin da n • 
itibaren bir hafta zarfında 980-21 • 
dosya No. ile fstanbul d6rdGncü M i h . . rtf 

d 1 b a azamızda mevcut mu telıf miktarda boya ezme, vide, 
icra alreıfne milracaat a orcun d I ı ..1 

k üze tme, teneke kıvırma, gazoz, hububat, yazı makineleri 1 e !":". 
tamamına. ••7• bir 11mına veya I . . iP' 

ki k . I b anga, ıerlt destere teaılhı, hızar makıneıı, bira kazanı, mani•-~ 
alaca ının ta ıp ıcraaı ta e ine - A - / / ftP' 

b·ıd ~ agrafı, etu kazanı ve salrenin alenı muzayede ile 12 4 930 cuın• 
itirazınız varsa ı irmenlz veya...: g\inü saat ondörtte satalacafı ilin olunur. (4) /. 

~=~;~~::!: Devlet demiryolları H-:P 
dirde merhunun satalacaia öcleme 

~=:ı::: kaim olmak ilzere Mağazasından: ·-----------·! Mağazamızda mevcut muhtelif miktarda telafon ve tefe..,....., 

Em'lk YI Eytam sonerı, muhtelif kazma, bandaj, varyoz kalo pil kavanoıu : 
• salrenin 10-4-930 perıembe günü saat ondörtte aleni maa-re 
Bankası ue aatılacaı· ilin olunur. . (4) __/ 

Sermayesi 20,000,000 Türk lirası 

İhUyat akçeleri : 

7 54 ()()0 TOrk Llraıı , 
İNŞAAT ve EMLAK 

üzerine mü•alt ıeraitle 

Para ikraz eder 

Bil'umum Banka muaıneJ&tı 

lıt.anbul Şubesi Bahçekapı 

Telefon lıtanbul : 3 9 7 2 

İstanbul Vilayetinden: 
1 - 9 s o Nisan celbinde yal

nız 323 dofumlu bir buçuk sene
. ilkler klmtlen çaiırılacakıardır • 

2 - 32 3 :ciotumlu Jandarma 
efradı tamamen seykedtlecekler
dlr. 

3 - 321-323 doıuaJulardan 
aevkedilmamit jandano& ve bir bu
çuk aenelik müıllm .. ıtam, sakat 
ve gayri tallın efrat varsa bu 
celpte klmllen sevkec:lllecelderdlr, 

4 - içtima aGDlin6n mebdei 
16 nisan M9SO olarak teablt edll
IDlfUr. 

Emlak ve Eytam Bankası 
Umum Müdürlüğünden: ..... 

Esas re-;,. 
No. Mevkii Nevi Ol~o' 

168 Büyükadada Y ah sokafında Otel dövtllj nı11f hl11e 
25, 23, 21, 19 "'° 

17 O Bey Jflunda Şitllde Büyükdere Garaj atik 1 O cedf t .ı o ı IS 
caddMlnde 

19 6 Haıköyde iskele caddesinde 6"" Arsa 1 No.lı 309 t artın 
murabbaı 

60
0 

199 Hocapaf& mahallesinde Hüda- Kalın Mustafa afa med- ~ 
vendlgir sokaiında reaesi ~ 

Mevkii ve nevileri yukarda gösterilen dört parça ? 
aatıtı müzayedeye konulmutlur. Müzayede bedeli sekiS 
ve aeklz taksitle istifa olunur. ...... 

Birinci taksit petinen alınır. Müzayede kapalı zarfladır• 
14 Nisan 930 pazartesi 1rünüdür. ıtti'' 

Her bir emlake alt teminat akça11 hizalarında göıtctrıı:; • ..-ı 
Talip olanlar lstanbul lzmlr tubelerlmlze de müracaatla Ol , 

ıartnamemlzl alabilirler. Bu ıartnamelerden bir dane•...ı: ı.d•., 
edilmeıi ve teklif mektublyle birlikte mazruf en yeVllll 1 ." t"'1 
akdem Banka müdilrlyetl umumlyeıine tevdi eyleoae• 
eder. (2) 

OPERATÖR . 
Ahmet Burhaneddin 

Cerrahpata Haıtahanesl Operat6ril d 
İstıklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısın ıı 

Suriye han No: 8 
TELEFON; Bey: 1615 


