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Ttn.ıilat miiracaatılTürk mali siyaseti hakkında ne diy·~rlar 

lzahedelim: - , IOô' ,,.,("';:~-:.~~ Tiir.rıll'I Hi;~kuA ,:,,etı·n çaresı· 1.,,'J'tı·k-
• 

F e l ki .. ' k 'f. s/i!JJ nli iNı;!lm· J.& .wa.ll 
na ı arı görmek ve kösterme , t ıtanbulda bulunaıı bazı ma- k 

Utnumi iztırabın elden geldigıv. nifatura tkarethaneleıinln Uca- raz mı yapma "' ... ~ş '· '· k d ret odası ,a müracaat ederek il-.& 
a ar tahfifine çalışmak vazifedir! te.ızilatla satı11 müsade talebin-
M de bulunmu}lardır. 

k ld enıleketin bugün maruz İtte, derin bilgilere istinat 
~ ığı b" "k 1 ı b h leti d uyu izhrabın saik- etm~ıi azımge en u i timam-

._ n en b· · k l f b' d d-lorluk .... ':- ırı, _ sa ıt imp~~- maa ese ız e son ort u~u-
la. devrindenberi top- un senede yapılamamııtı. Hü-
ha~~ toplana bir tehlike yük bir hüsnü niyetle çahı-

Bu husus~a verilen maliimat
ta tenzilatlı l atıı talebi ıde bu
lunmuı olan ticarethane~erin ade
dinin( 108) e baliğ olduğu anla
tılm.ıktadır. 

<< jr emps>> "la çıkaı... bir yazıda mali 
bııhrana ~are arandı{!ı söyleniyor. 
M1ıliye vekili moraioı:Tıom istemiş ... 

Ç6k de nıemleketin üzerine mak istendiği rivayet edildiği 
.&elle~ i~arei maslahatçı siya- halde~ tedricen kuvvetini ve 

Diğer taraftan bazı mühim 
ticarethanelerin .le dahili ıube
lerinl lağvettikleri anlatılmak
tadır. 

' ' T emps " gazel esine.· en ·: 
" Ajans ekonomik e f in ansiet,, lk -=----·--·liiiiiiirilr•sm-siııiillll 

; doğurduğu netice idi. . tatbik sahasını kaybetmiıti. 

birer ~~at~ o fenalıkları birer O belli batlı ihtiyaçlar, 
btıi orup ezmek, boğmak ta mevzii hadiseler ve sebeplerle d 
\J .... ın Vaıtf emtz bulunuyordu· karııla•mııtı : 

oaauın· h y 

nı ı arpten sonra dünya- Büyük demlyellm, fakat 
,;1:ıtttiı yol, eski nazariyeleri tanınmıt bir edip imzaıın.n 
de•t e bırakmıı, mali iktuıadi "Milliyet" reftklmizde pek güze 
bır ı::ikitleri büıbüt_!in baıka itiraf ettiği gibi, "millet ,.e 
~ anı et takib etmeğ~ mec- memleket it lerinde tehammül ü 

r ~hnuıtu. olmıyan tecrübeler" geçirilmiftl. 
ol erat meseleleri halka yük Halbuki, bu memleketin 
4 ~ıYa.ca.k ıekillere girmitti. tecrübe geçirilmeğe değil, ihtl-
lt)ı 'Y-lı değiımtıtl.Bir devletin ıas itlerine, mütehassıs karar-
.._ .. •lit ve ihracatı nrasında larına tiddetle ihtiyacı vardı. 
b Uhva.ıene temini en büyük Eğer bu takdir edilse ve 
' ti l I Ya.r ık addolunuyordu. perverde edilen samimi arz·1-

b(iliı•lihsal itlerinde hemen lar yerinde kullanılabilseydi 
"e k 11 devletler bütün kuvvet mesele kalmıyacaktı. 
tllll' Udretlerlni, memleketleri- Açık izah edelim: İıler ,tec-
k, J•Udadına göre bir veya bir rübe etmit mütahasaıs, ilnıi 
et~ı tokta üzerine teksif mütahaasıs görüıü ile idaı e 
ıır, 1 erdi: Madencilik gibi edilseydi, bu günkü ıztırap, bel 
tlbıat gibi, büyük sanayi itleri ki, tam denemezse de, mah-

' ve: ilh... sus bir refaha doğru gidecekti. 
Bız B l tly e gelince: Biz •tabii bu ih- u gün umumileıen ıztırap ar, 

lll:~k ve tıtırarlardan har!ç de- mevzii kalacak, belki değil ıüp-l 
bİlYük ~ilhıuaa:memleketimiz, hesiz bir çok ecnebi memleket-
llııı lk lr harpten mağlup çık- lerde olduğu gibi kendini hisset 

d ' tnct dah b .. "k tirmiyecektt bile ... ~led a uyu müca-
kendtn de muzaffer olarak Heyhat ... İtte bu görüıler-
iklııt n~ ve istiklalini kuı·tar- deki ihtlsaasızhk, bu günün çok 
eçır~ltliskteltk. bir de inkılap elim manzaralarına ıahit olma-
lly, eskı ve yıpranmıı bü- mıza sebep olmuıtur : 

Afgaııtfa 
-~<·-

J J /ıişı:lji toı> al/zina bağlı,tıa
rak atnu§laı· 

Londla, 4 (A.A.) 

Röyter ajansının Pef't.V "?r'den 
lstihbarına göre Baha sakinin ta
raftarlarından Kuhtstanlı on bir 

kiti top ağzına ba&lanmak ve 
toplara ateı verllm~k suretlle 
idam edilmitleı elr. 

Milletin dili kesi
lemez. Bunu bil

rlıek lazım ! 
Beyoflu yakasında çıkau ba-

zı frenhçe gazeteler, ( yarın ) 
hakkınc~a "icra vekilleri" lcara

rile takibat yapılacağından fi
lin bnhsedip durmaktadıı lar. 

in alt"1ğı bir haber ıu tekih!edlr. 
D.1yunu umumtye meclis mü

rahhadarıyla Ankara hü'dimeti 
memuı larının Türk ı 1aliyesf lin tet
kıkları fU neticeyi ~ ermittir. Tür
klyenin ecnebi m·~mleketl~rdeki 
teahhüdatı ehemmiyetlidir Binaen-

: aley bu itin rnüık\ilatını anlatmaya 
kafi geln •lttir. Tüık hüktimeH, en 
iyi ve en sal:m çare olarak ha
riçten bir iıtikraz aktl mütalaa
sındadır. 

Hamllll•ri temrtl eden M. Vnyt 
ve M. Dökh,ziye il.! yapılan mü ~a-
kereler esnarınd.:ı Türk hükumdi 
bunların ftkirl?rin : dikkatle kartı· 
lamııtır. 

Hükumet bu lda n sonra takip 
edecefi mali af) ast. tin ana hat
larını kat'i suretle tespit etmiı 
deftldlr. 

Moskovanın Tfü·kiye üzerin
deki tazyıklarını da u ıutmamak 
lazımdır. 

Türklyenln Avr.ıpa ile her 
hanği bir mali konbiuezonu bulun
masını Rusya istem~yor. 

Türk hükumeti mali siyaseti 
hl\kmda karar vermedt n evvel 
yeni mahsul netit esini d : Jiren
me k arzusundadır. 

Türkiye mali siyasetini tespit 
edlr.cfye kadar miikalemr t dur
muflur. 

Ankaradaki mükalemeler es-

J ılwaforyom tekli( elliği 
bih!;ri/~11 Saı·ar Ofjlu Şiikı·ü il 

Fakat Düyunu umumiye mu
rahhaı>ları bu yolda Maliye veki
lini takıp etmemiılerdlr. Esasen 
ö.1i nıüıdeki kupon tediyesi te
mh ı e.lilmittir. Bu itibarla ku
paı l.uın tediyesi hükumetin 
ma lly< si için hafif bir yük teıkll 
ediyor. 

Bu yük, 1930 ve 1931 seneleri 
içiı '~ Ttir ki yenin karıılamağa mec
bU\ c. ldnğu harici teahhüdatın 
an.:ak be~te birini teıkıl eyliyor. 

Bır de ıu nokta vardır: Ku
poı ·ların tediyesi için morator
yoı ı yapıl !llas ı mali mücadele
nin l· alline kafi deği~dlr. 

~imdi T "ırk hükumeti bey' eti 
me ·mua itibarile bir hal çaresi P.tıııer taıeliğe ıevkedilmitti. ergi, V ıömendöf er, sanayi, 

lı ltıü ındunıumi harpta ve mil- mübadele, imar, iskan bilhassa Bu haberlerin ~o ziyad ! (Ko
hen) Bezirgan ile mün. ilebeti 
olduğu anlaıılan ( Karas;.ı ) nun ' 

ı nasın :la Türk maliye vekili ku
pon1al ın tediJ esı için bir mora
toryon ı yapılı .1asını ve bu s ıretle 
hükum ~tin mali yü~dt rının 
hafifll)eceğini beyan etırff.. arı) or. ---__ .,.,_ ---

• 1 ta elede k d gümrük, ıiyasetlerimizde olduğu: 
ı ltlıı l pe ziya e sar-

1 
..\imanı ~ nıası da ayrıca bir ih- gibi · · · 

•tiyordu. Ari( Oruç 

§on Dakika: 
lVIaliye vekili müşkül 

vaziyettedir 
M 

1
. tlııkrıl'a ( 111.~f/llP.yldeıı .~ııııra tıdef'oııl11) 

(}'; a ıy)e vekili Saracoğlu Şükrü Bey 
arın gazetesinin, cok muhik ve 

Çok d ., · · kat og~u neş~ıya~ karşısında m'iiş-
vazıyete gırmıştir. 

"kağıt parçası" tarafından iıaa 
edildiği söylene.:ek olursa mesele 
kalmaz. 

l\laml\fih, biz bu gibi pa
çavraları çıkaranlara kat'iyen ih
tar edelim, k1: 

Türkiyede matbuatın serbes
tisi.ıi ancak ve ancak Hür Türk 
milletinin iradesi ref ve ilga 
edebilir! 

Bu cihetin iyi" • ,_.esi 
li"Zımgeldlğini ' c::r • ..ı ıtere te' 
kit etme\, 

2nci cezada 
davamız 

~aliye $en1scddin Ertoğrol 
vekilinin beyanatı bir çok Bundan üçay ev-

ıneb'usları tatmin etıned· vel aleyhimize açı-

d 
l'.foııy. k ( Ankara, 4 :.lefonla) lan efkarı tehyiç da-

e ( li \'e ili Saraç oğlu Şükrü Beyin geçen gün nılllet 1 b •• 
'-'•lar u'~rınan) nıes' ele sine dair vermiı olduğu izahata bir mkec isfb~- vaı.nız ugun saat 

ıerlnd t ço me -

/
.Bilhassa :eatmınkir te'sır bıralk)~amııtır./"'· 1 • 14te ~ikinci cezada 
ıntkı. lı ' raset vergisinin « oı·t .~ene tll >n· zaman zor- • 

l'.a .~(/ ıa~·kllk ettirile11rn111i~ olnuı.'iiı )> rüyet edilecektir. 
•Y._UYe m .. 

t>ldııkt" ~murlarının bu mes'elede çok ziyade ihmal aöıtermı1 ··~----... ~ ~ -:_ :l· 
tının delili sayılmaktadır ! ~ -

• 

J ' 

-He rm an rnzal~ti 
-----~---- ._ Herman rezaletine dair } ız

mıı olduğumuz yazıların dahil.le , 
olduğu gibi hariçte ve bilha61a _ 
Çekoslovak va ile Almanya v..? 
hatta: Bulga ristanda so'!" der~~e 

dikkatini celbettığini, ıda-
nazarı k 
rehanemize ~elen gazete ve me . 
tuplardan anlıyoruz. 

filibeden "Todorof,, imzasile 
aldığımız bir mektupta Herman 
tirketinin yaln11: Türkiyede değil, 
Bulgaristanda "la hükı'.imete kar-

ır 11 "sahte bilanço" vermek hükü-
• meti iğfal etmek cürmünden do
layı ıirketin Buigaristan mümes
sili ~lan "Eernanclez,, adlı tahsın 

İhtikarııı 
kerpedeni 

Bu)~ar hüldimeti tarafınJan ce-
za) 1 nakdi yeye mahkü•n edil
dikl -'D sonra kcı ~ldufu blldtril
me !1 tedir ! 

Uiz, bu ıayinı dikkat habere 
hl.; de hayret etmedik. Çünk6 
aylardan beri hergün bu sahte: 
kar kumpanyanın ve onun deıl-

reki\r müme11ili ohm "Kohen" 
Eezirılnın yiizler"·e dalaveresin
den, aahtekarlığınJan bahıetttk. 

Yalnız !U noktala tıaret etmek
t9n kendim~-ıi ala ınlyoruz ki, Ali 
me< Us huzuı"Unıla kadim dostu ] 
"Kohen" vereseılnln Bezirglnın 

(Devamı altın ·~ı sahifede) 
,. •. • EM 
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YARIN 5 ~~ 
~Sa~h~tfe~2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~--~!!!!!!!lll--- ~ 
~ (3) M. Retat, Muzafferin ,-4 

Menemende teıkil edilmiı bir muhteuueorO" 

•)&ımo ıc yoktur. ( 4) Futbol hey' eti d C 
Bir şakinin İliineti hareket etmiyor. A· ' 

Bulgaristanlı Ahmet iıminde Oyunu idaJ'(~ eden Kemal * * 
btri, bir mavzerle Menemen yolu- Reyin biltiin gayretine İzmir at koşuları}../.) 
na inerek yoldan geçen iki oto- l İzmir, 4 ( L•' 

ra,tinıe11 Beşiktaş stanbul lk .,. ..... mobille bir arabanı, önüne çıka- ' Yarıı encümeni i tfP Namusu Mücessem ---------, ... azan: Kloı Ji(ırer rak durdurnıuıtur, Şakı Ahmet muhtelitine yenilnıedi ikinci hafta at koıuları bu lı' 

Faziletkar kadınlarımı? ~üp
heıfz ~ardır . . Ben hayatımda 
bunlardan birine teıadüf ettim· 
Oh bu faziletin hatırasını kaybet- 1 
meden daha çok yaıayacağım. · 

lımi Lamia idi. Esmer güzeli 
dolgun vücutlu mucize denile
cek kadar güzeldi; duldu fakat 
gençti tabiidirkl evlenecekti, lıte 
bu bahtiyar mahluk ben olayım 
isteyordum. 

Lamia hanım daima korse 
taıf yordu giydiği elbiseler boldu. 
Binaenaleyh kalçaları göğıü 
ipekli kumaı da)gaları altında 
gizlt kalıyordu. Ben bu aizlenen 
güzellikler kartısında ona biraz 
daha bağlanıyordum. 

İtin fena ciheti, Lamia hanım 
çok ıuh; bir parça da hafif metr· 
epti. O ipekli dalgalar tafıyan 
etekleri etrafında bir düzüne a
tık dolaııyordu. 

Lamia aynı ıuh tabiatiyle 
müsaadekar davranıyor ve bu su
retle yangına körükle gidiyordu. 

Onu ilk görüıümde, en aıaiı 
altı itık yerini tutmuıtum. Bila
hare bir yüzbaıının metresi oldu
ğunu öğrenince bu sevdadan. 
vazgeçer gibi oldum. 

Bir akıam Lamia hanım. be
nimle bir gezintiyi kabul etti. 
Vaıi bahçede yürümeğe baıla
dık. Ben susuyordum, kur yap
malı unutmuıtum. Fakat Llmia 
Hanım daima müsaade kar, bir 
ağucın altına oturmamızı teklif 
etti: ve tevakkumuzdan istifade 
ederek, müstehziyane : 

- Bu randevuyu ıize vermek 
için ne kadar tereddüt~ etmtıtim. 
Dedi~bu kadar uılu olacağınızı 

bih1.iı olsaydım, daha çabuk karar 
verirdim ... 

Nezaketle kur yapmağa baı-

ladım. O, bu halden memnun, 
ayni nezaketle mukabele etti. 
Cüretkar kelimeler onu hiç kız
dırmıyor ve yanan bir lambanın 
etrafında dolaıan bir kelebek 
gibi, erkeklerin arzuları etrafında 
çırpınıyordu. 

Karanlık baııyordu. Bulunduğu 
muz yer, tep tenha kalmııtı. Söz
lerimi tartarak bazı hareketlerde 
bulundum. O, teslimiyetle ellerini 
sonra kollarını bıraktı. Hatta 
dudaklarım, kücük çenesinin al
tından omuzlarına doğru gezindiği 

zaman kızmadı. 

kendisi&1e~ mukabelede bulunan Dün Taksim ıtadyomu heye- kalabalık bir halk kttle•f rtıaei 
Buselerim omuzlarından enıe- arabacı Ahmedi, elindeki mavzer- canlı fütbol maçlarına tahit oldu. zurunda icra edilmi1tlr0 Si td 

ıine geçiyordu; ellerim belini le öldürmüf, bir toför muavininide Öğleden evvel karıılanan A. koıu üç yatıedaki yerli "~ -~.tt 
kavradığı vakit, birdenbire geriye yaralaınııtır. Bu hadiseyi mute- ki A d' . t l 1ı t>u wıat••. 
itti. Ordu - Fenerbahçe küçü eri . ııı ay ara ına ıuı oıJ1"' 

- Kafi ! ben çok iyi bir ka- akık dağa çıkan haydut, jandar- Ordunun hakim bir oyundan son- 4 at itlirak etmittir. lkr• Uo 
dı:ıım ; fakat her ıeyin bir budu- maldr tarafından takip edilerek ra beraber bitti. 500 lira, ıneıafeıi 1000 111~ 
du vardır.. Menemen cıyarında, yaralandık- Galataıarayda Kaınmpaıa idi. Mazlum efendinin Lelıı,.cl 

Ben, bir kadını belinden kav- tan sonra ele geçmlıtir. Eyibe 1-0 galip geldi. birinci İhsan beyin Maltas• l ~ 
radığım zaman. bir daha onu, =c=..:;..~.....,...,c;;-;;;;;;;;;;.--- Ôfleden sonra yapılan Suley- M. Bins'in San!dyı Qçilndl 
bırakmak adet değildir. Umitj • • d b h h d mi .. tir. 

lkt Sa l" ran maniye 2inci mu telit maçı a ... 1'. etmediğim kadar. fena halde ] l U İkinci kotu üç ve dah•O/': 
3-1 muhtelitin lehine bitti. 1 kızdım· - ·>~~- karı yaıtaki haliı kan .. t 

- Bırakacakmıaınaz ? iıtemi- l · Beşiktaş - İ. JJ/utelili 6 • 
yorum, diyorum, .1edi. /Ju yii:,< :en lzmil•dt:ıı /Jb• at ve kısraklara mahıuı Of 

Aıkta, "hayır., ve "evet", heyet Ankaraya gitti Sıra günün en mühim maçı ittirak etmiıtir. ikramiye ~ 
bazen bir bı·r le .. inı·n müteradifi k olan Betiktaı lıtanbul mubteliti meıafe 1600 idi. Maraı 111elı~ İzınirde i rnali müe11eıeler bi.....-
dirler .' l K maçına gedi. Mitat B. in StraU Varyuıu ~-11 

erkanı, va i azım paıanın riya- r 
Lamia hanıma karııdan bak- //erkes heyecanda Evliya zade Refik B. in Mit .. 

ıetinde bir içtinıa ve ikt11adi S "" 
tım: sinirli sinirli dudaklarını ikinci Baban zade Fuat ' 

buhran hakkında müzakerelerde Bir çok tesirler altında teıkJl 
ısırıyordu; gözlerime baka baka Rejanı üçüncü gelmlttir. ~.ı 

bulunmuıtur · edilmiı bir muhtelitin, Betiktat flY 
gözlerini indirdi. Bu nazarda, üçüncü kotu dört ve daha ya ı:::'" 

Bu müzakereler neticesinde, karımnda ne yapacağı merakla k 1.,.. firari bir fule parladı, siyah göz- , yalnız haltı kan arap at ve ı 
11 

... 
ızml·rın vaz iyettni hu"k.l\mete arz- bekleniyordu Takımlar ıahaya k ..- " lerinin derinliklerinde, arzu ve u • lara mahsustu. 8 at lttlra eı.- cif 

çılgın emeller okunuyordu. Bun- etmek üzere Ankaraya bir hey'et çıktığı zaman muhtelit töyle bir ikramiye 300, mesafe 1400 I~ 
dan istifade ettim; tiddetle arkası gönderilmesi kararlaıtırılmıf ve ıekil aldz kaleci Rıza Şevket. Mehmet efendinin Abeyanı t:lr el 

ı " · t d bu heyet An karaya gitmiıtir. B k B • F l C l 111111 üstü, ot arın uzerıne ya ır ım ve e '?r: urnan, eruzan. Suphi patanın a ey anı "" _.t• 
bacaklarını tuttum. O,nevmidane • Haflar Hayri Rağıp, Nihat, Etem B. ın Merzuku üçüncil SV 

ba~ırdı0: I I 1 ,~ itizar ~' M. Reıat, Forlar Salahattin, Ala, mittir. il' 
- maz, 0 maz.... i ,.. Zeki. Muzaffer, Fikret. Dördüncü kotu üç ve da ~ 
Bütün kuvvetile beni 0 eriye Mu"nderecat klu i5 1 .:.ı11,. 0 

J • ımızın ço - ~ Görülüyorki mnhtelit az bir yukarı yaıta hallı kan "'lciP' ... 
itti·, üstelik bir de tokat aıketti. ğ dan dolayı b " " Bek- i 

., un ugun tadilatla Fener takımı, B~ıtfktat· at ve kııraklara mahıuı 0 
O zaman anladım ki bir kaplan k t f d dt· 

>:· tatili . " e .. rikamızı erce- Ü ta, tam takımile. Oyun baıladı. ikramiye 950, meıafa 2000 1
1
., 

pençeıile kendini müdafaa edi- ~ demedık. Ôzur dileriz. ı~ M te• 
yor. Fakat ben, rüc'at imkanı ~j Muhtelitin tehlikeli bir hücumü, 2 at ittirak etmlfti. ayan 111 olmıyacak ka4ar ilerlemittim. ,.~~~~~~ın~i~~~---'1~ ve ıaire ... ondan ıonra hakimiyet Jon Türkü birinci Akif S· 
binaen aleyh, bir parça daha • TİYATRO VE SİNEMA l Betiktaıa geçti, Betiktat enfes Andriniklııu ikinci gelmittlt·J, 
ilerledim. Ve ne olacakıa oldu: =••••••••••••:ıH•••••••••••••= bir oyun oynıyor Muhtelitte Beıincf kotu dört ve d fi 
elim, dizinden daha yukarıya, Üsküdar Hale Sineınada çalıfıyor. yukarı yaıta yeril ve arap at :j' 
etinAıt:~;;;:~Aİİahım: Bunu nasıl Buak~am Beıiktaı bir gol attyor muh- kısraklara maliıuıtu. lkr&ıO;., 

?I B " telit mukabele .ediyor. Beıiktat 500 mesafe 2400 idi. 6 at ııt• ., 
anlatmalı, bilmem ki . ü~bun Venz• bakireler bir daha atıyor devre 2-1 Betik- etmitti· Tevfik B. in Sedi el 
vücudum saraya tutulmut gı i, ı ~ B M k ı•..&d 

tatm lehinde. birinci Etem . in erzu u .... 4ı 
titriyordu. Bu birıey değil; par- Filminin irayeıine batlanmııtır . K .. satalı Muıtafa aianın Say1' 

k J kinci devre .. maklarımı, bir çiçek koparma l · · ~ 
bi ... 1... I . . ücüncü ge mıttır. 

emeliyle, saklanan vahıi r yı- 1 "Y ARIN,,IN 1\ { Vl~11 j Bu devrede ..Beıiktaı hakim - ~- ı 
lana dokundurmuttum. Buda bir Nisan oynıyor. Fakat hakem müthit ta- Doktor A. kutiB 
'
ey değil .. Fakat. ah bu kadının 1 rafgirlik :ediyor. Bir fırsattan lı- ,1' 

Sene·1 CUMARTES Scneı' Gı· tı· 'it h t 11:1 müteh• eti l·· tifade eden Ala güzel bir lgol da- z ve cı asa lK an ~; 
Bu bir et değildi. Bu gayrı Reınıiye 5 Hicriye ha yapıyor. Şimdi vaz'iyet 2_ ~ Karaköy börekçi fırını ııraıınd• ' 

f d h b di 1930 1348 ··-~· mekıu ' e ıet veren ir ıey : 1 l - ye, oyun bir müddet böyle devam r.6950S....., 
Yapııgan buz gibi aoğuk ve ma- Namaz va <it arı 

ettikten sonra Beraberlikle biti-
deni bir sertliği olan ayni zaman- Veres·ıye 
da canlı bir ıey. Bir et fak at yor· O 
nasıl? parça parça, küçük, do- ll11tu1111i vaz'i,lıet d> 

' ~ lzmlr terzihanesinde t00 
nuk, zehirli... B ik b k 1 ld w od h fi ti 1 totl Bir sıçrayıtta ayllğa kalktım. eı tat a im ve ga ip o u- ~ m a, e ven a ar a, I' 
Hayret ve dehıetten dona kal- ğu halde futbol hey' eti azasından O derecede ıuhuletll ıerail 
mııtım. LAmia ayaklarımın di- Kemal Beyin gayretile oyun be- O erkek ve kadın koıtüınler 

d • b h 1 ·· ~ rabere bitiyor. • ıerian imal olunur. 
bin e, sar alı ir ümma i e su-.ı ~ Ankara caddeıi ViliJet 
rünüyordu. Onun hicap ve ümit O,ljltll ne !JÖStenli "' 
sizlikle yalvardıg"'ını itiliyorum. • karııımda No. 17 · 

(1) Muhtelit yanlıs teıbit edil- \;;:; .. rA KEMJ - Oh! Kuzum kimseye söy- ~ ve 
mit ve yahut edilmehtedlr. (2) 

lemeyiniz!. . Allah aıkına!.. M h lt ı G 1 •9•999 Nakili u te t oyuncuları ya nız a a- .:, .-

~~~~~~~H~Ü~S~E;Y~l~N~Z;EK~l~~~~~~~~~~~~~~~~ta~s~a~ra~y~F~e~n~e~r~d~en~a~l~ın~m~a~m;;;;al;ıd~ı~r~. ~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~=~=~~~ "'' 

- - - verdı. Niyazi Bey de kendi oda- söylediği halde aktama kadar önünden geçti. Niyazi bey, ar t 

Tefrika nun1arası: 52 

Bakalım ihir defa dütünelim 
Belki bir ıeyler 'yapabilmek lm
klnı hasıl olur. 

- Hiç zannetmem. 

- Neden öyle söyliyorsun 
oilum. Sen levazım relıl topal 
lımail Hakkı paıanın nasıl kaçtı
iını ltltmedln mi ? 

- Evet, sandık içinde bir va
pura aıırıldığını ıöylerler ! 

- Gördün mü ya ? Sen ılim
rük memurusun ! Pek ali bu iti 

yapa bilirsin ! 
Niyazı efendinin bu teklifi 

Mazhar efendiyi bir az düt ündü
rür glhi ol mut tu : Tek lif kolay 
yapılacak gibi bir tey değildi o
na büsbütün imkanıızda ıayıl· 

mazdı. 

Mesela: Kara Kemali bir ıan
dı!' içine koya bilirler, her hangi 
bir et ya gibi gümrük anbarlarına 
bırakırlar, oradana, bir ecnebi 
vapura aııra bilirlerdi. 

Mazhar efendi: 
- Peki, düıüneyim vasıtaları 

bir tetkik edeyim. Ben yaran sa
bah ıize haber eeririm cevabını 

ıına çekildi. gelmemifti. Bu sefer de, Niyazi ıından yürüdü. Az ilerde EJıf' 
Ertesi gün mazhar efendi ıa- efendiyi bir telaı almıttı : ya o beye yetitti: 

hah e'"kenden ( -1 ) numaralı adam bir ıivil memur ise.. itte - Ne haber, efendi ıe..-; 
gümrük anbarına itinin baıına pek ala kendisinin "ağzını aramıt etti. Biraz acele ederse, iyi old1 
gitttıiıti. Mazhar Bey Anharda gitmit olaliilirdi. de.. Diyor. b" 
batka arkadatlarile Konuınıuı Niyazı efendi o geceyi sabaha Diye fısıldıyraktan Niyazi dtJ' 
muydu? Onlarla Kara Kerndı ka- kadar endiıe içinde geçirmlıtl. yln yanından geçti, iki • ı.P 
çırmak için ayrıca pazarlıfa gi- Enver beyin: Ben gelirim, malu- daha ilerdekl köıe baıında 1 
ritmif · miydi? Bu cihetler meç- mat alır giderim. Diye gitmeıı yana geldiler. Niyazi Bey: l• f1. 
huldür. ve bir daha görünmemesı haklka- Birader - dedi - ben ıneıe dOI' 

Yalnız Mazhar Bey Niyazi ten endiıe edilme)·ecek teylerden ehemmiyetli tutuyorum. St.s 
efendinin yanına gittifi zaman : değildi. neye gelmediniz? .,dil"' 

- Bu it olabilecek! DemitU. Niyazi bey_, ertesi ıabah her - Nasıl getirdim. Şüphe ti• 
Bet altı bin lira fstemittl. Niyazı günkünden dalla çok erken meıin diye efendinin tenıtbl 
Bey : Ardiyeye Bitmif, Enver beyi bek- gelmedim! beol 

- Çok! zannetmem bu para- lenıefe baıhmııti. Enver bey - iyi yaptınız aına, 
yı vf:'rebilıin ! dedi. Sonra da : eğer bu günde gelemeyecek olursa çok merakta bıraktınız! d. sak•., 

- Hele dur bakalım. Ben poliı memurı oldufuna Niyazı - Ne yapayım, efen 1 

ıana haber verirf&n. Diye Mazharı beyin ıüpheıi kalmıyacaktı. gllme, uğranıa.. Demittl.. bit 
batından ıavdı. Kendiıi Ardiyeye Niyazi bey, endtıe içinde gü- - Simdi efendi emin 
itinin batına gitti, Enverin gel· nün akıamınıda getlrmtıti. Fakat yerdedir ya? IS• 
meıini bekliyecektl. Enver bey yine meydanlarda - Siz ona merak etmey~n .. 

Şuraıi garip ldiki, ~Enver Bey görünmemfıti. Tam ortalık ka- - Nerede olduiunu söyltJ•) 
o gün geleceğini, haber alacağını rardığı zaman, Enver bey ardiye mezmiıiniz? (Devamı var 



t 
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5 . Niıan 
YARIN Sahife 8 

Tüyler ürpertici bir cinayet 

iki haydut bir çiftçi ile 
~ilesini nasıl boğmuşlar? 
ihtiyar çiftçiyi görmeğe gelen iki 

Pios efendi kimdir? 
Hindistan 
. .-.~-

18yant etra(wda 

- .... ~ı .... ... -

Millet zararına çalışan bu adamın 
mahiyetini öğrenmek istermisiniz? 

Bu vesikayi, okuyunuz. 
(Dünkü nushadan devam) 

~~m yetmişlik baba ile torunlarını 
kanlar içinde bulmuşlardır 

Bervattan (Bombay vilayetinde) 
Kalkuta Belediye Reisi Sen Gu
tanın on gün adi hapse mahkum 
olma11, ve Cemiyeti Teıriiyede 
mali aza Sır Corc Çöıterin, Mec-

liste hükumetin tuz vergiıi mes' ele
ıinl gümrük tarife encümenine 
ha valeye ve tuz reımi ilga edil
digi halde halke en ucuz ıurette 
tuz tedariki için tedbir ittihazına 
karar verdiğine dair beyanata 
Gandi v~ rüfekasında hükumeti 
telif aldığı fikrini uyandırmııtır. 

Bu cetvelin tetkikinden anla- l' sigortacıya düter mükerrer ılaor-
ıılacağı üzere reassüranıa tabi cının aldığı 3500 liralık hisse ih-

~ 

olmıyan itler beton arme btna- tiyarl eksedandır. 
larda 3 000 liradan baılayarak Eyice anlatabilmek için bir 

Buf a kaıabaıında iradettiği 
nutkunda Gandi buna itaret etmiı 
ve ıinni ilerlemit bazı köylülerin 
kendisinden ictinabeylediklerine 
beyanı teeıüf ederek demiıtirki : 

- Benim alenen ve açıktan 
açığa kanunlara muhalefet ettigim 
ve ıtddetli nutuklar söylediglm 
halde beni tutup tevkif etmekten 
korkan hiik(imetten mi korkuyor
sunuz ? Sen Cotya hakkında veri
len hükümden, hükfımetin timdı 
1858 ve 1919 senelerinden daha 
zaif oldugunu anlamiyor musunuz? 

a~ıap binalarda 300 liraya kadar az daha izahat verelim yukarda 
iner bu miktar sermayeler için beyan ettiiimiz apartman 15000 
yapılan sigortaların ücretleri t ir- liraya sigorta edllıeydl 
kete kalır bu işler biloklar dahi· 3 , 000,5, 000,9 , 000 lirası firkete 
Unde öyle bir ıekilde edilmistir . 6, 000 ltraıı mükerrer sigortaya 
ki üçünün birden yanması ihti- isabet ederdi. 
mali azdır. Eğer bu aprtman 1000 00 lita-

lktnci koluna gelince reassü- ya ıigortalansa ıu suretlle takıim 
rörlerle yapılmıt olan mukavele- olunur 13 ,000 lirasi ıirkete 18500 
ye göre birinci kolon dahilindeki lirası firkate 48500,38500,87000 
itler müstesna olmak üzere diğer lirası mükerrer sigortacıya düıer 
iılerin yüzde, ellisi mecburi 38000 lirası ihtiyaridir. 
mütebakisi ihtiyari olarak mü- 600,0 00 liralık sigorta" yapılsa 
kerreren sigorta etmek lazım 13,00Ö iıraıını kendi reaıürör 
gelıe 30000 liraya sigorta olunan grubuna verir geriye kaiaıı 80000 
beton arme bir apartmanın reaa- lira limit cerveli mucibince tirke-
ıüranı muamelesi ıu suretle ya- tin ressürörleri arasında kabili 
pılır. takıim olmadığından mütterek 

3000· 10000-13000 lirası tir- ıigora olark baıka ıirketlere da-
kete 13!'>00-17000 lirası mükerrer ğınır: 

_ Franıa ile İsviçre hududu 1 
uıertnde ( Moveliye) kaıaba· 
'

1nda. ika edilen kanlı bir 1 

evin içinden gelen bazı gürültüler 
iıitmitlerdir. 

Hükumet, ıekıen kitinin ba-
r ıında buluodugum halde bana 
elıürmeıe cesaret edemedlgi halde 
aekıen bir kitinin önünde yürür
sem naııl cesaret eder ? 

Şk halde doğrudan doğruya çalııan ıirket azami 13000 lira için 
sigortacılık mütebakisi iç incle komusyonculuk yapmıı oluyor. 

Gelelim bu sigortalar için alınan ücretlerin ıirketle reauürör 
arasında ıureti taksimine: tarife mucibince bu itin ücreti her bin Ura 
için HiO kurut olduğuna göre !lOOOO lira için alınması icabeden ücret 

c:. 
•na.yet İsviçre ve Franıız köy

ı-ı u erını dehıetler içinde bıra-
knıııtır. 

Askeri haritalarda gösterilen 
( aı,,ı ) kasabası civarında kü
çük Riıel namile bir çiftlik 
~ardır. Bu çlf tliğe daima hudut 

k
uzerlnde manevra yapan aıkeri 

ıt' 1 F a. ar uğradığından umum 
ra.nıız hudut taburları zabitan 

~, efradı tarafından tanınmak
tadır. 

(Küçük Riıel) çiftliği (Vel
aı~a.t) tepeıinin ıağ tarafında 
Ruıel bir mevkiindedir, 
k l Rtsel çiftliğinde ufak bir 
u übede 70 yaıında papa Fric-

Yedli ·ı . . 
ı e b8 yaıında zevceıı 

oturrna.kta id'l l ı er. 
kı ihtiyar karı koca 15 

sened b tak h en eri ayni mahalde otura-
ayaUarını pek güçlükle idame 

etnıekt d dh•a ey iler. Son zamanda iz-
çla.rının 5 O nci ıeneılnl ik

lrıal et l ili rnıı erdi. Papa Friyedli-
'- il 6 Çocuğu olmu' bunun üçü 
~ız -- d de Uçu e erkektir. cümleıl 

~~lenmiıtiler. 
d U f aklr çiftçinin kızların· 
d a.n birisi Rlıel çiftliği cıvarın
a oturmakta idi, ve üç küçük 
Çocuğu olduğundan ara ııra ço
cuklarını l k b b a ara a aıının evine 
bıd laaflr aellnnekte ve bir müd-
et tarlalarda l ça •ıarak baba-
sına muavenet etmektedir 

Papa Friyedlınin 1 • d ev ne na i-
ten ziyaretci gelmektedir. Fakır 
çiftçinin evine bir ıGn akordeon 
(körüklü çalgı) çalan bir erkekle 
bir kadın ansızın mlıaftr gelmıı
lerdır. 

Papa friyedlin miıaftrlerlni 
e~inde alıkoymuı elinden aeldiil 
kadar ikramda bulunarak bir o
daıını bu kadınla erkeğe tahılı 
etnıiıttr. 

Oduncular [ötedenberi ihtiyar 
çiftclnln ahbabı olduklarından 

evin ahır kapısından içeri girmlt
ler ve açlıktan böğüren iki ineli 
ve meleyen koyun ve keçileri 
görmütlerdlr. 

İki kiti evin mutbağma gi
rince ihtiyar çiftciyi kanlar 
içinde yatan cesedin görmüıler 

derhal mahalli poliıine haber 
vermitlerdir. 

Jandarma kumandam ve 
müddeiumumi derhal mahalli 
hadiseye yetltmltler. Tahkihatı 
kanuni yeye batlamıılardır. 

Evin bir odasında ihtiyar 
çiftçi kansı yanında iki çöcugu da 
beraber bogulmut olarak ceset
lerini bulmuılardır. 

Evin içindeki karıııkhk san
dık ve dolapların kırılmıı olmaa, 
bu feci cinayetlerin bir hınız 
çetesi tarafından ıirkat kaıtile 

yapıldığı kanaatını vermektedir. 
Müddeiumumi tahkikata de

vam ederken derhal ılvil po
llıler ve jandarmalar takıbaf a 
batlamıılardır. 

On iki ıaat ıonra katiller 
Alıaı hududunda 30 yatında 
(Oıkar Künz) 27 yatında (Hanrl 
Soloroil) ilminde iki kiti yaka

lanmıttır. 
Bu iki haydut zavallı ihti-

yarla karıaını ve iki küçük 
torununu öldürdükten sonra, 
evin her tarafını aramıılar bul
dukları (2,000) frankla, bir altın 
yüziifü çaldıktan ıonra firar ede
rek Kolmar civarında bir çiftllle 
giderek ıaklanmıılardır. 

Poliı çaldıkları para ile be
raber papa Frlcyedlinin yüzü· 
iılnn bulmutlardır. 

Şikayet artıyor 

Gandl, müılüman, hindu erkek 
ve kadınlarının, korku ve endiıe
den ani olarak kendlıine iltihak 
etmelerini ıöylemiı ve benim ga
lip olmamda Hindistanın ıellmeti 
vardır demtıtir. 

Irak ta 
Altın 11ıeskı1/uil 

Baidattan: 
Hük\imet, lngillz lirası esası 

üzerine yeni İrak dinarlarının 
darbını Londra darpaneıine sipartı 

etmtıtlr. 

Yakında buraya gelecek ve 
tedavül eden Hint paraılle tebdil 

edilecektir. 

Yarışta ijbnü§ 
Trabluıtan : 

Büyük Trabluı mükafatını 
kazanmak için icra olunan oto
mobil yarıılannda ltalyanın en 
methur ıoförü olan Kont Gaıton 
birinci , hedefe bet kilometre 
mesafede ri.kib oldugu otomobil 
devrilerek duvara çarptığından, 
6lmüttür. 

J.Yecil ve /lil'az kralmm İra"· 
kralt ve f'evkaldde komüwre 

lwtli ye.<; i 
Baaradan: 

Necil ve Hicaz kralı İbnü11ü
ut tarafından Irak kralı F eyıal ve 
İnılliz fevkalade komiseri Sir 
Hemfrlze gönderilen hediyeleri 
hamil bulunan Necil heyeti bu
raya' gelmlıttr. 

Bu hediyeler kral F eyİal için 
üç altın iılemell kılıç, üç hançer 
üç alır halı ve iiç Arap ata ve 
Sir Hemfrize bir kılıç, bir hançer 
bir halı ve bir attan ibarettir. 

45 lira 

ücretin dörtte birini teca vuz etmemek üzre her 
bin lira için 75 kurut kaydiye 11, 25 
ücretle kaydiye mecmuunun cı/'1 fi , 5 reımi mukavele 3, 62 
müıteriden alınmazı lazımgelen ücretin mecmuu fi9, 90 

Yukarıda beyan olundugu üzre 30000 liralık sigortanın ücreti 
olan 59,90 lira ıirketle reassürörü arasında tU suretle takıim olunur. 

lıı alan tir- Reauüröre 
kete kalan düten hiue 

Haddi mahfuza yani 13000 liraya isabet 

eden ücret 19 50 

Reassürörün aldığı 17000 liraya isabet 
25 50 eden ücret 

Kaydiye (reassüröre verilmez firkete kalır) 11 25 

Reımi mukavele( " " 
,, 

" 3 6fi 

3 ,1 40 25 !)O 

Reassüröre verilen 25 ,50 lira üzerinden 
8 29 alınan vaıatl J0 :l2 ,5 komisyon 

Rea11iirörün ıtrkete verdiği komisyon olup 
29 heaabindan tenzili olan 

Şu hesaptan anlaıilaca~ı üze-

1 i l f·ırket 30000 lıranın re ı a an k .. 
13000 lirasını sigorta edere uc-
retin 42 ,69 lirasını aldığı halde 

17000 lirasını sigorta eden reas-

ak ı 7 21 lirasını alıyor-
ıürer anc ' 
ki ayanı dikkattir. . 

t B ıuretle sigorta edılen ser· 
u in az bir miktarını ıirket 

mayen " . 
deruhte eylediği halde ucret~ 
çoiunu almakla beraber reassu· 
rerlere verilen hisse mukabilinde 
onlardan da aynı ıartlarla hi11e 
alınıp ücretleri verilen islerin üc
retlerinden mahsup olunacatın
dan tehlikeler tevzi olun~akl~ 
beraber tahsil edilmit olan ucret 
lerin büyilk bir iuımı firkete ka
l ki temin ettiği menfaat ücuratı 
::.fiyenin dörtte üçüne müaa ~ldir. 

Tablatiyla bu ıekilde ıdare 

1 tl'rketler yükselir hiç bir 
o unan l 'd 
teyden sarsılmaz. Bu ıuret e ı a-

l an 
'

lrketlerde müdiran re o un 
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rilen ve bir çok yardımlara maz
har olan Anadalunun tarzı ida
resine yukarda gösterilen idare 
sistemine benzer bir nokta var
mıdır timdiye kadar gerek hü-· , 
k<imete. ve gerek ahaliye hat
ta hl11edarlara resmen tU fa
ideyi temin ettim diye billrmt 
eler bu tirket hakikaten milli 
bir ıirketae tarzı idarenin deilt· 
tirllmesi akıl takdirde baıka 
maksatlarla teıkil edildiitnl ve 
yahut ecnebi menafiine alet ol
duiunu itiraf letrnek lazımdır. 

Friyedlinln evine gelen mila· 
flrler çalgı çalarak eğlenmitlet 
~e eilencelere tarladan yorgun 
aelen lhtı . . 

-.1-cı i(• 

Bozu,/, JJC!Jnir salanlal'm 
iiniine tıennek laztnt 
Piyaaada " la 

Kral lbdü11aud Baaradaki bü
tün ecnebi koasoloılarına bu ne
viden hediyeler ıöndermittir. He· 
yet, hediyeleri takdim için ya
kında Baidata gidecektir. 

h. d rdırlar ve büyük seli.hl· 
ıa1e a b l t · k t ' yelleri vudır er 1 e. ~ır e ın 

menafii gözetilir maıarıf ı umu-

l tahıil olunan ücüratın ~üz-m ye " 
de on betini teca vuz etmez. 

İki senede hükumete verilen 
335 ,95 liraya mukabil Piyoıun 
ne kaz andığını göstermek için 
Anadolu, ittihadı milli Unyon ve 
millinin jeron f örleterl olan Şark 
kontuvarının yalnız bu ıirketler
den aldığı komuıyon farkların
dan ne kadar varidat temin etti· 
ğini ve bu paraların ıuretl sar
fını anlatalım. ( Devama var ) 

İtfaiye arabaları irin rapor 
İtfaiye araba ve arozözlerin· 

den bir çoğunun çü&ük olduğu 

hakkındaki iddia üzerine, itfaiye 
levazımını muayene etmek üzere 
mütehnssısla.rdnn mürekkep ko· 
misyon rnporu:ıu vermitUr. Bu 
rnpcr cemiyeti belediyeye tevdi 
olunacAktır. 

k Yar çıf tçi zevceıı ve 

1 
ızı da it tir ak etmitler tarap 

Jlllitlcr ( karnaval ) havaıile 
•na etrniılerdir. 

Kto·anlık bir nelice 
Erteıi .. p ôn(l d ıun apa Friyetlinin evi 
n en ıeçen iki odun taciri 

14lla n taze peynir· 
lerden bir 'kıı11111un bozuk ıütle 
yapıldığı •nlaıılnuttır. Bazı kim
seler bu peyntrlerclen ha.talandı· 
klarmdan belediyeJe mGracaat 
ederek ıtkayette bulunmuılarclır. 
Emanet, bu peynirlerden nilmune 
alarak tahlil ettirecektir. 

J • 

Cöld~ altın ·ınadeni 
• 

Baldattan: 
Irak çöllerinde altın madeni 

taharri.il için kendisine imtiyaz 
ltumı letlda eden Mehmet Beı~ 
•m efencllye imtiyaz verilmeılne 
hOk~metçe karar verilmlttir · 

Memleketimizde böyle yalınız 
bir tirket vardır iki tirkette buna 
yakın bir tekilde idare olunmak
tadır. 

Hükumete hisse vermek ba-
" haneıile hakkı rüchan alarak 

; hakkında büyük tadilat göıte· 

• 
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Büyük dünya harbine miktarı nedir 

girdik mi sokulduk mu? 

--.& • 

Yazan S. 8. 
-22- 41 ................ . 

İıte, Genç Türkiy2nin bu 
istikraz vasıtasile teveccühlerini 
kazanan Alman diplomasiı~, yu
karda da söylediğimiz gibi Türkt
yede bugüne kadar elde ettiği 
askeri ıiyasi ve ticari nüfuzları 

hare'<ete getirdi ; Türkiyeyi Al
manyaya bağlamak ve Alman 
kuvvet ve satvetine istinat ettir
mek için elinden ne geldise yaptı. 

F'on /Jeı· Golç paşanın 

Osmanlı <Jrk<İlll lıarbt"yesini 

ifi/iıli: 
Baı askeri müıavir olarak 

Ceneral { Fon Der Golç ) ü tekrar 
• davet eden Osmanh büyük erkanı 

harbiyesi, Osmanlı imperatorlu
ğunun müdafaası~da lüzumu kat'i 
olan bir "Ma,·erayı-Mezopotamya,, 
demir yolunun, neye malolursa 
olsun, müstacelen inıası için ısrar 
etti. ,, 

Gerek siyasi ve getekse aske
ri ne noktal nazardan bakılırsa 
bakılsın Osmanlı büyük erkanı 

harbiyesinin bu hata ve gafleti
nin mazur gösterecek sebep ve 
behane bulunamaz. Fakat, bir 
" Maverayı-Mezopotamya demir 
yolunun neye mal olursa olsun, 
acele inta edilmesinde ısrar edil
mesini,. Osmanlı büyük erkanı 
harbiyesinin hata ve gafletinden 
ziyade siyasi Alman emel ve ih
tiliularını yakm ıark ve bitahıiı 
Türkiyede ileri götürmeği dü
tünen ve baı vazifesi bu olan 
{Baı askeri müıavir, Ceneral 
Fon Der Golçün) hiyle ve iğfaHne 
atfetmek, hakkı söylemek olur. 

Bat askeri müıavirin yetlıtlr
diği Osmanlı erkanı harbiyesinin, 
böyle bir demir yolunda israr 
etmesi, hangi lüzum ve hangi 
sevkelciti zerurete iptlna ediyor
du? Anadolu yarımadasının Şi
mali Sarkislnde 1 7 O milyonluk, 
Rusya gibi muazzam ve muhte-

fem bir imperatorluğun. Türki
yeyi çiğneyip geçmeği "tarihi 
vazifesi n addeden ve bir asırdan 
beri bunun için çalııan çarlığın 
(Kafkas~ordusu) Türkiyenin tepe
sinde ( Demoklesin ) kılıcı gibi 
asılmıf durduğu halde, Mezopo
tamyada hangi ordu, hangi düt
man ve hangi tecavuzkar bir si
yaset vardı ? 

Bunlara karşı, müstacelen 
bir demir yolu inıasını hangi 
hayati zaruret emrediyordu? 
Mezopotamya, Osmanlı hüküm
ranlık halkiarı altında ve Os
manlı imperatorluğu aksamın
dan bir eyaletti. Burası, hangi 
düıman olması melhuz devletin 
istilası tehdidi altındaydı? ha
kikat, ne Osmanlı imperator
luk müdafaası ne de sevkelciti 
zaruretti. r Almanların yegane 
hedef edindiği Berlin - den -
Basra idi ki, bu da, Anadolu 
Bağdat demir yolu teklinde 
tecelli ediyordu. Fon Der gol
çün düt üneceği Osmanlı impe
ratorluk müdafaası değil, Al
man "Dranaı Nah Osten'i" icii 
ve bunu da, Osmanlı erkanı 

harbiyesine "Osmanlı impera
torluğunun müdafaası için , 
lüzumu kat'i " bir demir yolu 

suretinde tavsiye edip gösteriyor 
ve Alman siyasi gaye ve hedefle
rinden külliyen bihaber bulunan 
O•manlı erkanı harbiyeai de hunu 
o suretle görmek hala ve gafle
tinde bulunuyordu. 

Filvaki, Rusya, ta bidayetten, 

beri Anadolu demir yolunun Ana
dolunun, ortası Şarka doğru bir 
istikamet takıp etmesine, tiddet
le muhalifti. Dostumuz Almanlar 
da, ıu yukardaki mülahazaları

mıza karıı, bu sebebi dermeyan 
edeblllrler ve edeceklerdir. 

(Devamı var) 

Pt1JEi~~ .ha)erle_pi 
) 

Gizli evler 
-..Jro-4«• 

Şiddetli kontrolrı tabi 
li4lttlacak 

Emrazı zühreviyenin meni 
intiıarı için İstanbul polis mü
diriyeti zabitat ahlakıye ıubesi 
gizli randevu yerlerini ve ah
laksız kadınların devam ettiği 

otelleri tiddetli bir kontrol al
tına almııtır. 

Yakalanan gizli fahfıeler der
hal emrazı zühreviye hastane
sine gönderilecektir. 

Adnan JJ. in 50 lirnsmı 
çalnuşlar 

istiklal caddesinden geçen 
Adnan~B. in 50 lirası_çalınmııtır. 

Kaşla yiiz aras2nda J 00 lira 
ralmı§lar 

Milli oto ıtrketi müdürü Veh
bi B. Fransız tiyatrosu giıesinden 
bilet :alırken 100 lirası çalınmıı
tır. 

Kı~mt uwtrcs Ltıtuıuş d(IJe 
Sadık, Hasan daha bir arka

daıları Şehremininde Ntidell 
Haıanın evine zorla girerek Nii
deliyi bacağından yaralamıılar
dır. Bunun sebebi Nifdeli Hasa
nın Sadıiın kızını metres tutma

ııdır. 

ı Parmak izi 
-..~-

Jlu11dau .~ouı·a malıkı(m 
olnuyanlarm alm nuyacn k 

Adliye vekaletince "erilen 
emir üzererine bundan böyle 
polisce hakkında tahkikat yapı
lan her ıahaın parmak izi ve 
forografları alınmayacaktır. 

Yalnız mahkum olan sabıka-
_lılar, ıüpheli sarikler, cinayetle 
maznun ve mahkum olanların 
parmak izleri ve fotografları 

alınacaktır. 
Yanlıılıkla parmak izleri ve 

fotografları alınanlar mahkum 
olmadıkları mahkemelerce tasdik 
edildikten sonra kayıtları silin
mektedir 

Rakı yüzünden kav,qa 
etnıişler. 

Akıarayda kahveci Hasanla 
Mehmet rakı içerken kavga et
miılerdlr. Hasan Mehmedi ya
ralamııtır. 

vilcud6nden yaralamııtır. 
Polh Nevruzu yakalamıı A

liyi de tedavi altına almııtır. 

Sebebi attla§dnuyan bir t•erlt 
Sirkecide manav İhsan, Sa

niye Hanımı bacalından vur
muıtur. Cerhin sebebi henüz 
anlaıılmamııtır. 

_4p.ooııt(• 

Al111an,1ırula yapllau bir 
is ta ti.{)/ ik~ . 

Son zamanlarda Almanyada 
tertip edilen bir ~statistikte muh
telif Avrupa hükumetlerinin har
bı umumiden sonraki malik ol
dukları altın miktarları tesbit 
edilmittir. Bu istatistik beıer 
mark üzerine tertip edilmlttir. 

Tertip edilen istataUklere 1913 
senesinde Fransa 5,887 ,000,000, 
lngiltere .ı. ,881,000,000, Alman
yada 4, 1 so,000,000, İspanya 38-
8,000,000, İtalya 1,402,000,000 
Felemenk iki Yüz seksen 
bet milyon Belçika da iki yüz 
seksen altı milyon , İsviçre 
yüz seksen yedi milyon, Rusya 4 

milyar 71,000,000 İsveç 21,000,000 
Danimarka 170,000,000 Norveç 
79,000,000 Avusturya Macaristan 
1,243,000,000, sair memleketler
de 367 ,000,000, yekun olarak 
24,280,000,007 altındır. 

Harbi umumiden sonra 1923, 
27 ve 28 senelerindeki miktarlar 

da ıu suretledir · 
Fransa 1923 te 2,978,000,000 

1927 de 3,356,000,000 ve 1928 de 
de 5,259,000,000 dur. 

İngiltere: 1923 te 3,385,000,000 
1927 de 3,077 ,000,000 ve 1928 
de üç milyar (240,000,000 dır. 

Almanya, 1923 te 523,000,000 
1927de 1,931,000,000 1928de 
2, milyar 795,000,000 dur. 

İspanya; 1923 te i2,071,000,000 
tn27 de 2,109,000,000 ve 1928 de 
273,000,000 dur. 

İtalya ; 1923 te 905,000,000 
1927 de 951,000,000 ve 1928 de 
1,116,01)0,000 dur. 

Felemenk; 1923 te 82,000,000 

1927 de 41 9 ,000, ve 1928 de 

432 milyondur. 
Pelçika; 1923 te 219,000,000 

1927 de 419,000,000 ve 19,28 de 
511 milyondur. 

İsviçre; 1923 te 325,000,000 
1927 de 419,000,000 ve 1928 de 

511 milyondur. 
Rusya; 1919 da 189,000,000, 

1928 407 ,000,000 ve 1928 de 

386,000,000 dır. 
Polonya; 1923 le 55,000,000 

1927 ~ de iki yüz 44,000,000 ve 
1928 de 293,000,000 dur. 

lsveç; 1923 te 306,000,000 
1927 de 259,000,000 v~ 1928 de 
265,000,000 dur. 

Danimarka; 1923 te 232,000,000 
1927 de 205,000,000 ve t92Şde 
194 milyondur. 

Novreç; 1923 te 166,000,000; 
927 de 166,000,000 ve 1928 te 

165,000,000 dur. 
Macaristan; 1923 te19,ooo,ooo 

1927 de 145,000,000 ve 1928 

de 148 milyondur. 
Avusturya; 1923 le 5,000,000 

1927 de 50,0oo,ooo ve ı 928 de 
yüz milyondur. 

Satr memleketlerde; 1923 te 
429,000,000 1927 de 525,000,000 

1928 de 557 ,000,000 dur. 
Bu rakkamlarda görilldüğü 

üzre harbi umumiden sonra te
ıekkül eden Polonya ile evvelce 
ikisi bir olduğu halde harbi 
umumi neticesi ayrılan Avus
turya ve Macaristan Hükumet-

( leri mevcutla;ı muntazam teza-... 
yüt aöstermittir. 

İki okka et çalarken 
Ahmet isminde bir ıabıkab 

Yeni camide kasap Ahmet efen
dinin dükkanından iki ol<ka et 
çalarken yakalan.mı ıtır. 

Ankara 1 nisan 
Yunanlıların suyunu doya doya 

içipte tüketemedikleri gelin yüzlü 
genç ruhlu sakaryayı gicenin 
karanlıkları içinde bırakdıktan 

sonra sabahın nurlarile birlikde 
inkılap yurduna girdim. 

Ankara istiklal Tarihinin en 
yüksek .-n mübeccel bir sahife
sidir. 

Hararetli inkılapcılari görül
memif dt hayi sinesinde yaıatan 

türkiyenin çoşkun kalbi ne kadar 
taktir edilse azdır. Ankara bu 
milletin medari iftiharı ve haya
tıdır bu hayata rnerbutiyeti; her 
türk genci ve köylüıü bir vazife 
edinmiıtir: Ankara demek Gazi 
Mustafa kemal demektir. 

Binaenaenaleyh gaziyi bu 
memlekette çılgınca sevmeyen 
bir kimse varmıdır. 

Hayır ! 
Şu halde Ankara Türklerin 

var kuvvetlerile sarıldıgı can ağa
cıdır. Bu ağacın gölgesi altında 
oturmak meyvasını yemek bu mıl
letin tabii hakkıdır. 

Sabık levazımcı 
-·~ i<• 

Yeni yeni İ§leremi rıiri11oı· ~ 
Sabık levazım reisi İsmail 

Hakkı paıanın, irva ve iaka me
sailile alakadar olduğu rivayet 
edilmektedir. 

Patanın bu , hususta anlaıhğı 
bir Alman grubunun mümessilleri 
bir kaç gjnden beri, ıelirlmizde 
bulunmaktadırlar. 

~-............ <tlf .... -

İn11uuı telsiz ldtl""/' 
Tahrandan: 

İranın Bazı vilayet merkez
lerindeki sekiz telsiz telgraf is
tasyonlarının inıaatı hitam bul
muı ve son günlerde Fransa 
ve Almanyadan, ikmali tahsil 
ile avdet etmiı olan İran tale
besinin idarelerine verilmiıtir. 

Hükumetin intihap edeceği 
yerlerde dokuz istasyon daha in
i& edilecektir. 

On gün adi hapse nutlıkılm 
olmuş. 

Bangondan: 
Hint istiklal bayramında eli

le Hint bayrağını çeken ve nut
ku söyleyen Kalkuta Belediye 
Reisi Sen Catba, halkı isyana 
teıvik cürmile itham olunarak 
muhakeme edilmek için buraya 
getirilmitti. 

Mahkeme mum aileyhi on 
gün adi hapse mahkum etmiıtir. 

1'a klit ltaritala ruuhın cıkau .. 
dava 

Şehremaneti tarafından tan
zim ettirilen İstanbul haritaların 
Beyoğlunun tanınmıı bir fotoğ
rafhanesince taklit edildiği görül
müıtür. 

Bu vaziyet karıısmda emanet 
mezkur fotoğrafhane aleyhinde 
mahkemeye müracaat ederek 
tecziyesini ve taklit haritaların 
müsaderesini tatemiıtir. 

Bu davaya önümüzdeki Çar
famba günü ikinci ceza mahke
mesinde bakılacaktır. • 

- - -....,,,...,,.....,,.,.._,_,_, -
r<ıkala11a1t ickiler 

~ 

Geçen mart ayı bidayetinden 
nihayetine kadar İspirto ve hpir
tolu içkiler İnhisar M. Umumi 
tarafından 37 gizli rakı imalat
hanesi 3000 kilo cibre 500 kilo 
kaçak rakı yakalanmıı kaçakcılar 
mahkemeye verilmltlir. 

Şimdi kutsiyeti fikriye ve 
nezaheti milliye ve ruhiyesile 
tanınmıı bir kaç inkilapcının 

huzurındayım. Bu muhterem si
malar nevcudiyetlerini millete 
hasr etmit kıymetli benlliklerdır. 

Memleket hakkında ha ya ti ve 
siyasi suvallerime cevap veren bu 
ıahslyetler diyorlarki: 

Bu milletin kabiliyeti hnyati
yesi çok mükemmeldir. 

Yalınız bu kabiliyetin ne şe
kilde ve ne surette kullanılacllgını 
bilmek şarti)e . . . · 

Yoksa bütün gayretler bütün 
emekler hava olur. 

Bundan çok evvel gidilecek 
yolu ve varılacak hedefi ulu Gazi 
bize dürbün nazarlarile keskin 
zekasil~ göstermi§tır . 

Eger siyasi gayri siyasi her 
vatanda§ bu i§areti vaktınde an
lasaydı ve anlatılabilseydi. iktısa
den çoktan • hakiki muvaff akiyet
lerin en yüksek tepesine çıkardık. 
Fakat ne yazık !. .. 

Şeıuselli11 /~
1

rf11ğrul 

Vereme tutulma
mağa çalışalım ! 
Ciinkii • 
1J/1t h ili in 

--·~· -
l(Slfl fJıtftfllfl<:flk 

/Jey A ı l'lf patla 11 

.fJelN·ek 
Bu sene bütcede ki açık dola

yisile verem hasta:ıesi içip Ema-• 
nette tahsisat kalmamııtır. Buna 
mukabil verem hastalığı fazlalaı
mııtır. Şehremaneti ıu tedbiri 
düıüniyor : İstanbnldaki nüfus 
800, 000 e yakındır, Herkes günde 
1 O para verirse yevmiye 2, 000 
lira kadar bir para toplanacaktır. 
Bu para ile üç, [dört ay içinde 
mükemmel bir hastane yapılır. 
Emanet mehafili bu on parayı al
mak için bir usul bulundugu tak
tırde o zaman hariçte veremli 
kalmaz. Buna karar vermek için 
Muhittin B, in Avrupadan gelmesi 
bekleniyor. 

Hele Muhittin B. gelsin, hele 
usul bulunsun bakalım ne olacak-
tır. 

. alacak me~eles i11dtJ11 
Son günferde alacak yüzün

den kavga ve cerh vak'aları ço
galmııtır. 

Son 15 gün zarfında bu yüz
den on, on bet cerh vak'a111 ol
muıtur. 

Dün ne Kasımpaıada oturan 
Ali ile kahveci Nevruz, uzun 
zamandanberi bir alacak mese
lesinden kavgahdırlar. 

Dün gece bunlar karıılaımıı 
ve Nevruz hiçbir söz söyleme
den bıçağını çektiği gibi Aliyi 

vücudundan yaralanmııtır. 
Polis, nevruzu yakalamıt Ali

yi de tedavi altına almıttır. 

K1.y11wtli <)slianı 11w~·t11plar 

içindehari<·e fikal'llnuyaca/; 
Memleketimizden esham, tah

vilat ve sair kıymetli evrakın• 
harice mektuplar içinde çıkarıl
mama111 için posta telgraf müdü
riyeti umumiyeıinden unıum posta 
merkezine tebligat yapılmııtır • 

--..,. .,..,..,.. __ _ 
• t drnuula ya,<j 111 urlar 
Memleketin her tarafında ol

duğu gibi, Adanada da feyizli 
yaimurlar yağmağa baılamıf ve 
köylO.lerl, büyük bir sevinç kap
lamııtır. 
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Mısırın İstiklali Dahili, harici telgraflar 
!/Ün 1'ii,.k 11tilleti arasmda 

-->I-oml<-

Bütün lalam memleketleri 
artık içtimai hayatta alnni rüıte 
'Y&ııJ olmuı olduklarını fiilen isbat 
~lınektedirler. Bütün bu memle
h etlerde artık fikirler uyanmıı 
d urrfyetin medeni hayatı usulleri 

Ormanlarımız 

.. .. .. 
Fransa baş vekili 1 İngiltere 

I
· .. lo/aua. ve bil' /iwka ara

Cenu:ııtJ~, r.o,ljal,dı; acaba 

'"" seneiulmıiz? 

Bir İngiliz !Jl~ubilı~ mibakerP
Ankara, 4 (Hususi) 

->iıu.~<~ 

1ff~<·li.~ıe bil·denbh·c diişmii* 

bay lf ınt§ 
Baris, 3 ( A.A ) 

- .. ~t+-

Filistinin idarm;iui 
fnrakmayaca km ış 

Londra, 4 (A.A.) 

Cem'fyetf tedrfsiyet •*222 
senelik içtimaı, dün, Darü~etc.. 
ka mektebinde aktedJlmiıtfr. İç
tima , müzeler müdürü Halil Be-
yin riyaseti altında cereyan et
mfı, Halil B. mektebin ve idare 
hey'etlnin tarihçesinden muhta-

e olduAu anlaıılmıı ve uzun ze
:nlardan beri kendilerini ezen 

ancı istibdat zincirlerini kır
llLaia azım edilmlttlr. 

Mıaırda H 
1 1 n sonra indistan 
ıı: ~ane gelmittir' ve ümit olu
retr ~Hintliler dahi yakında eıa
lıuıcl&~atından kurtulacaklar, 
hakntt rını elde edecekler. Ve 
)& ınedeni insanlar gibi hür 

OrmanlarJmız hakkında, 1k
tısat vekaletile İngiliz gurubu 
arasındaki müzakerat devam 

ediyor. 
Jlayı ,rıu .~afjllk !dyiluısı 

Ankara 4 (Hususi) 

M. Tardieu, dün öğleden 
sonra meb'usan meclisi kanunu 
medeni encümeninde bulunduğu 
sırada birdenbire üzerine bir fe
nalık gelmiı ve hemen evine 
nakledilmiştir. Muayene eden 
doktor, bu fenalığın hazımsızlık
tan ileri geldiğini söylemit bir 
kaç saat istirahat tavsiye eyle
mittir. Bu muvakkat rahatsızlık 

Avam kamarasında sorulan 
bır suale cevaben, M. Makdonald 
hükumetin uhdesindeki vekaleti 
idariye mucibince fFilistinini ida
rede devam edeceğini, mamafih, 
kargaıalıkların sebeplerini orta· 
dan kaldırmağa calııacağını 

saran bahsettikten sonra nizamna
me mucibince muvakkat bir reis ve 

iki zabıt katibi fntihabını tek-

1'Y&cakl k hnın b ar' endi mukaddara-
V fzzat sahibi olacaklardır. 

llıutta~kaa henuz Hindistanın 
•l hır f ıtiklali elde etme
l'Q ~:lhuz değil ise de ona do~
""- 1iik bir hatve alınmıı ol
kfkı ela llliUıtm · bir tçtlmal tn
lca'lab~eıkU eder. Zaten ani in
lar r ilmi kanunlara karı ı 

&Q h k te)alck lre etleri olmak üzere 
d-.ı l edilir ve fal deli olmak
tı I llyade bilakis menfi neb: er husule getirebilir Hal
ltçlt ~tıır artık lıtthale devrini 
lattk~lftir ve mutlak surette 
it &ltııı elde etmeğe istihkak 
.,,. .. P etnıııdir. İngiltere hükü-

etı d b l le e u hususta an amıt 
el. ept zamanlardan beri Mısır
l'eft devaıneden aıkerl ifgalin 
btle etıntı Mısır tam olmasa 
b1t btçdeyilse oid ukca muıtakil 

devlet olmak üzere tanı
llııttır. 

h~llcak mısırlılar bu gün bi-
1 

1 
•n bunuulada iktifa etme

~ ar l tam istiklallerini talep 
ltı orlar. Memlekerlerfnde İngi-
1\l 1lGfuıundan hiç bir eıer bu
,,:•ınaaını lıteyorlar ki bu 
l,r arında dahi muvaffak olan-

ı ~hlimalden uzak değildir. 
hGk

6 
ten lnglliz muhafazakar 

ilk h lllett Mısırın iıttklaline doğru 
hn1ı:tveye attıktan ıonra amele 
lttı şeu ikinci bir adım daha 
lırk~ itndt ilçünçü adım kalmıt
d- ,~a Mııırın tam istiklali 
t e"ur O 11aauı , · zaman artık Mıaırda 
"-tın z lniifuıundan hiç bir eser 
•uret:Y~cak, ~Mııırlılar mutlak 
oı_ e lstialallerini elde etmit 

C&klar b·ı.e. k i!luk ' 1 il aydı tart kendi 
k~derattnın ıabibl bizzet 

E 
eri bulunacaklardır. 

lyevm L d 'tııır b on urada bu huata 
Ilı hQk eyeu murahhaaaıı ile lngl
llk 6meu arasında ciddi mü-

ereler 
"'lı cereyan ediyor ve ah-
btr : atdlti llliizakerelerin müspet 

ettce ile ih b 16ıterı l n ayet ulacağını 
lır Yor. n1rlllere hariciye na-

l Mıaır beyeu 
l!lGtal bat k murahhaaının 
L e ın" arıı na· k .. l 
q,rmayup billkta k uı u at çı-
leınayül aıarı izhar uv~ei tlı bir 
6 ... \ Ü d"l e yor ve 
~ e mit e ı iyor kı lnıiltere hü-

"Hayvan saglık,, layihası lk
tısat vekiletiııce ikmal edilmiı 
olup, yakında Şurayı Devlete sev- t 
kolunacaktır. Uçyüze karip mad- f 
deyi muhtevi bulunan hu layiha, 
mütehaasııılar ve alakadarlar ta
rafından ihzar edHmiı bulunmak
tadır· Layihanın hazırlanması 
için, bir çok hükumetlerin "Hay
van Saihk> nizamnameleri tet
kik edilmittir. 

Layiha hayvanlar için hudut
larda ııhhi kontrol ve sari 
hayvan hastalıklarına karıı itti
haz edilecek sakınma tedbirleri 
fasıllarını havi bulunmaktadır. 

Hayvan sailık layihası, Mec
listen geçip kesbi kanuniyet eder 
etmez, bütün vilayetlere tamim 
edilecektir. 

Layiha, yukarda zikredilen 
iki fasıldan~betka, birçok madde· 
leri de muhtevidir. 

Levazun almaya uitmişlcı· 
Ankara 4 ( Huuai ) 

Poıta ve Telgraf idaresinin 
telgraf itleri müdiirü İhsan Cemal 
B. lıtanbul Telefon tirketini tat
bik etmek istediği rotori sistemini 
tetkik etmek üzre Parise gltmiıtır 
Posta ve Telgraf fen müdürü Zeki 
bey de, Angara t. tomatik telefon 
levazımını almak üzre Avrupaya 
gidecektir, Levazım, Haziranda 
A:- '<arada bulunacaktır. Temmuz
da da, teıiıatın biteceği ümit 
edilmektedir. 

Telsiz isla.~,11011/arı 
Ankara 4 (hususi) 

Edirnede fnıaaı mukarrer 
telsiz istasyonunun inıa leva
zımı, kısmen Avrupadan, cel
bedilmittir. Nisan sonuna kadar 
levazımın tamamlanarak, Hazi
ran ortalarında istasyonun fa-

. aliyete geçmesi ümit edilmek

tedir. 
Diyarbekirde de böyle bir is

tasyon inıaıı kararlaıtırılmııtır. 
İstanbul Telsiz Telefon ,ır

keti, 4 Haziranda, fevkalade 
bir hey'eti umumiye içtimaı ya
parak, tirketin kat'i vaz'iyetini 

tespit edecektir. 

il us Af!ıan _ ticareti 
Moskova, 3 ( A.A ) 

ehemmiyetli bir tey değildir. 

Amerikada 
Taltteüh·z i.u/i'ld ldt11· 011 

ki* inin ijfii mnne .ıı:ehep oldu 
Nevyork 3 ( A,A ) 

\ 

Lover Broadvayda [vukua g~
len tahtelarz infilaklar bir çok 
binaları sarmıı on kf§inin ölümü
ne ve bir çok kimsenin yaralan
masına ve büyük maddi hasarata 
sebebiyet vermiştir. Her taraftan 
alevler 'çıkmakta olduğundan ve 
bir çok menfezlerden gaz tatı· 
mağa batladığından civardaki 
bet bin kitinin baıka tarafa nak
li mecburiyeti basıl olmuıtur. İn- · 
filaklar o kadar ~iddetli idi ki ci
vardaki ~sokaklardan geçen oto
mobiller ıosenin haricine f ırlı>.-
mııtır. • 

Roman yada 
ilarbiye naztn isti/(ı. elli 

3ükreı, 4 (A.A) 
Harbiye nazırı h~lfa elmlıti r. 

İtal.ııa 11 ball riyelileri 
Atina, -:l (A. A) 

ltalyan bahriyelileri meselesi 
hakhında tahkikatta bulunmak 
üzre harciye nezareti erkanından 
birisi Patreı' a gidecektir. 

Belçikada 
JJiJ· kfüniir madeni i.ı;ti'rrfrtti 

.J 

Mons (Belçika), 4 (A.A) 
Dün gece Elouges kömür nıa

deninde vukua gelen grlzzu i~Uali 

dolayısile 12 kiti telefolmuştur. 

Mühim bir ihtira 
Ga :ete/eri ıev~i Nlen mukiua 

Ne"york, 4 {A.A) 
Sanf .anisko gazete sinin tik 

sahifesi mak!naden çıktıkl'4n üç 
saat sonra mctbur Ds.vves pılanı
nın sahibinin oğlu tarafından icat 
edilmit bir makine ile ve telsizle 
Amerika'nın her tarafmda dağı
tılmııtır. Bu ketif bir kaç ıene 
sonra alelade bir mahiyet alaca-
tır. 

Bahri İtilaf 
-->~.(~ 

İmlahu ,qiiya m·ti,11oı·11uı* 
Londra, 4 (A.A) 

beyan etmiştir. 

İspanyada 
ı·ı1rg iü~}'(/.en !''kan y ii I' iilf ii 

Almerya, (İspanya) 4: (A.A.) 
Halktan bir kısmı ~ ergile.ri 

vermekten imtina ettiğind~n mal 
tarının haciz altına ahnmasma 
karar verilmiıtir. Ahali. sivil 
muhafızlar üzerine ateı etmif, 
muhafızlar mukabelede bulun
muı bir muhafız ile ahaliden 
iki kiti yaralanmıı, bir çok kim
seler tevkif edilmfttir. 

{:iwl.e şekavet 
Şanghay 4: (A.A.) 

Yunan vilayetinden alınan 
bir habere göre, mezkur vilayet 
dahilinde kain bir şehir seke
nesinden bir takımı eıklyanın 
talep elt.iği parayı vermek is

temediklerinden veya vermedik
lerinden :lolayı ıakiler tarafın· 
dan ellet ı kafalarına bailanmıı 
ve parnf .ne balatılarak yakıl 
mışl~r. Sakiler , Şanghay ctva-

t!' 

rında bile görünmüşler ve çift-
liklere hücum etmişler ve çift
çilerden aldıkları parayı kafi 
bulmadıkları çiftçilere iıkence 

etmi~lerdi. Pekin'den blldirdi
ğin P. g;;)re, Tienbin'deki İngiliz 
Çin kollej inln veznedarı Sca r
lelt isminde Hr ıngiliz deniz 
kenarında kain Peiteiho'da ıa
kileri tarafından öldürülmüıtür. 

Fı·ausa atltiyrsinde frn:~ikal 
Paris, 4 (A.A) 

Meb'usan meclisi adliye ten 
aikatı nakkındaki müzakerata 
devanı etmlt ve hakimlerin ma
aılarının tezyi<llne müteallik bu
lunan hükümet tezini kabul et· 

mittir. 

'"" /llW if ild/i kabul edilmiş 
Brüksel, 4 (A.A.) 

Ayan meclisi ta Hey itilaf

larını kabul etmiş u r· 

Krulm ve rw ıtk tir.al'eli 
Cen . re, 3 (A.A.) 

Kadın ve çocu' ticareti komi

tesi, hükümetlefr erıelik rapor
larının tetkikat1111 ikmal etmittfr. 

Bu paşa değil 
Fon der Golr ii/111ii§ 

Berlin, 4 (A.A.) 

lif etti. Besim Ömer k pata on-
gre riyasetine, mektep müdiri 
Alt ve Karni beyler de zabıt ka
tipliklerine muvakkaten intihap 
edi~diler l Ruznamentn müzake
resıne geçildi: 

Bir senelik icraattan bah
seden hey' eti idare raporu hey' 
eti umumiyenin tasdikına arz
edlldi. Masraf ve varidat 
faslı olarak, büdçe, tespit ve 
tasdik edildi. 

Müfettitl"'r raporu <'kondu. 
Kimya aletleri ve sair atelyeler 
ihtiyaçları tezekkür ve kabul 
edilkten sonra, büdçe, ı 13 bin 
lira varidat ve gene aynı mıktar 
maıartf olarak tespit edildi. 

yeni •eneye ait intihabat 
yapıldı; her sene değitmesi mutat 
olan 4 hey t• "d . e 1 ı are azalıiına 
Besi,?1 Ômer pata, Esat Fuat, B. 
Darulfünun müderrislerinden Sa
lim ve Şehremanetı· m kt e upçusu 
Osman Nuri beyler ipkaen ir~tl
hap edilmiolerdi r. 

Münhal bulunan bir azalığa da 
Vakıf pa a1ar müdürü Hacı Hakkı 
bey intihap edilmiot· r. Heyeti 
idare reisliğine de Müzeler mü
dürü Halil hey intihap edildikten 
sonra içttmaa nihayet verildi. 
Pastalar yenip çaylar içildikten 
sonra Aza mektebi gezerek temiz
lik ve sair husuaattan dolayı 
beyanı takdirat etmittir. ----

Halk bilgileri 
-·~-

Denwk diin topla11dt 
Halk Bilaileri Derneği dün 

Şehzade baıında, konsnrvatua; 
binasında senelik içtimaını aktet
mff tir içtimada, mümer illik hey'
etinin raporu okunmuı ve müza
kerata geçilmiıtir · (Müzakere es
nasında bütce tetkilat itleri neı
riyat itleri, istihbarat itleri mal
zeme toplamak meı'eleai veni
hayet hesap itleri olarak kabul 
edilmittir. Celecek mesai senesi 
programı teıbit edilmlf ve içti
ma nihayet bulmnıtur. 

Halk Bilgisi Derneği halk bil -
giıine müteallık mevat ve malze
meyi ~oplayıp netretmek maksa
dile vücude getirilmit hayırlı bir 
teıekkü)üdür ve bütün Jcraatı 
tamamile neıriyattan müteıek
keldir. Şimdiye kado.r neırettiğl 
eserler içerisinde Erzu 
l 

rum oyun-
arı ve oyun ha ı va arı ve toplanıp 

ne§redilen halk b"ılm 1 • ece erı ve 
bleUM111rlıların muhıu arz 

t,tın uau 
h ine karar verecektir. Alel-
t Uıuıki İngiliz amele hükumetini 
eılcJl eden erkinin ve bunların 

'1 •a.aı kamarasında iıtinat etlik-

Şark ticaret odasında Ruı 
Afgan iktisadi münasebatı me
aeleılnin müzakeresi esnasında 
Afgan sefiri oda reisinin dostJ.ne 
beyanatına cevaben oradaki mu
ahedeyi imzalamakla bahtiyar 
olacaiını söylemiıtir. 

lngiltere Amerika ve Japonya 
arasında bahri itilaf akdi imkan
ları artmııtır. İngiliz kabinesi 
emnü selamet formülünün kabü
lü için bir takım ihtirazı kayıtlar 
dermeyan etmlt Ur· 

Jeneral Fon der vefat etmitUr. 
57101\ 

daha bir çok faideli bilgi kitap
ları vardır D ğ . · erne in bırde sene-
de bir def d'l a neıre ı en Dernek 

·~ ~ l'll l<>syalist fırkaıının takip et-
ba lçliınaı umdeler her halde 
le 1

1
1e bir harekeli iıtilzam ey-

t er. 

~ Vakaa Makdonalt hükümeti 
llır h ' 

taleı, ey etı müahedatının mü-
'•aaı a~nı tatmin ettlgi taktirde 
la, amaraıında muhafazakar-

ın m6thi 
~Uz ka 1 mubacemelerine 
buı.a lacaaı Şupheıiz iıede 
le._ ::9!e liberallarm sosyalf at
rilQ~d edecaklerl bedih( gö
lnını en Mııır lıUklalfnin 

l parlaoı l en oııncada taatik 

Slyrısl biı· lıaslaltk olnwsm 
Pariı, 4 (A,A.) 

l Mğ · Tardtea'nün dünkü rahat
~z .. t; fa;,ıa çalıımaıından mün-

t
a 1

• r. oktoru, mutlak istirahat 
avsıye etnıı 

b l 
t 

1 
1 ve ziyaretleri ka-

u e mea ni lllenetını ti t r. 

olunacağı kuvvetle mem ld u ur. 
O zaman Mı11rlılar istiklalle-

rini tam olarak :elde etmlı bulu
nacaklar ve bu huıuı hintliler 
içinde büyük bir istikbal ümiltı 
teıkil eyleyeçekdır . 

J -

M. Briand ile H enderson, 
bugün yeniden görütmüılerdir. 

1'ahtelbaldrler ın 11ha J'f1besi 
iuvanileşeceknıi§ 

Londra, a ( A.A ) 
Hukukt inaılar "tahtelbahir 

muharebesinin insanileıtirilmesi.. • 
ne müteallik olan raporun esaslı 
hatlarında mutabık kalınıı!ardır. 
Rapor, yakında birinci komiteye 
verilecek tir. 

Yann 
İDARE : İstanbul Ankara 

caddesi. 

TELGRAF : lstanbul Yaran 

TELEFON : " 4243 
ONE: Dahil için seneliği 140 

Hariç ,, ,, 2 7 00 

iLAN: Tarifeye tabidir. 

Fiatı 5 kuruş 

mecmua11 vardır ki bunun birinci 
cildi ) ntitar etmif ikinci cildide 
neıredilmE:k üzredir. 
-··•~!<f<ı~--

/Jm·!Jamruia topl'a k /et zialt 
8t"rgamda, köylüye tevzi 

edilmekte olan Peıtamalcılar çlf

tl• ğı arazisicin tevziatı bitmek 
üzredir. 

Bu tevziat bttikten sonra Ba-
yındırdaki Turan çiftliA'lnln tev
ziatlatine da batlanacaktır. 

Lıranta ç.ıftlğl de, Retadiye ve 
cıvarı köylülerine tevzi ec'ilecek
lir. 
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.esbtt edil-

.er ef'al ve ic
dezirgan ve ıü-' 

"tini gösteren ma -! 
"yin, resmi ağızla -
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,ait· old11.<Jıın11 )) ispat 
olmiyor mu? 

...Sunu da okuyucularımın tak
tine brıakıyoruz! 

, yOlları ve li-
" . __.mum ı idaresinden: 

5 00 ton yt.. ıi çimento kapalı zarfla münakasaya konmuıtur · 
Münakasa 14 Nisan 930 Pazarteı4i günü saat 14-,30 da Ankarada 

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

kat teminatlarını aym günde saat 14 e kadar komisyon katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa tartnamelerlnl 2 Ura mukabilinde Ankara 
Umumi idare maliye ve muhasebe tıleri dairesinden İstanbillda Hay
darpata veznesinden tedarik edebilirler· 

Devlet demiryollar1 ve lim
an la rı umumi idaresinden 

Borçlar kanununun (14) ve (1 5) ve hukuk usulü mahkemeleri 
kanununun 297 inci maddeleri mucibince evraka yazılacak imza
ların behemehal el yaz11lle yazılmıt olması ıarttır. 

Binaenaleyh, Devlet demiryolları ve limanlarında herhangi 
bir muameleye ait olursa olsun bütün kağılara yazılacak imza
ların, alakadar kimselerin bizz!lt kendi el yazıaile yazılması icap 
eder. Ancak imzasını yazmağa muktedir olmayan veya yazı 

bilmeyen her ıahsın, heyeti ihtiyariyeye veya mahallince tanın
mıı iki ıahit veyahut Notere tasdik ettirmek ıartile el ile yapıl
mıt itaret ·veya mühürleri kabul edilebilecektir. Bu takdirde 
bu itaret veya mühürlerin muıaddak bir nüıheıının hıfzedllmek 
üzere idaremize tevdii icap eder. Bunun haricinde yazı bilen 
ıahıalara ait mühürlerin hiç bir suretle kabul edilmiyeceği ilan 
olunur. 

Devlet Demir yolları ve Li-

lft 
$) 
:J 
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!Samsun-Sivas ve ÇoruJJJ 
Nakliyatı: 

~-------.. Tütün İnhisarı Umum müdürlüğündeJl 
Samson - Sivas ve Samıon Çorum arasında ve Sivaatan dahile 

yapılacak mamul tütün ve levazımatı saire naklivatı 3 - Mayıı 9SO 
Cumartesi günü pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin her gil: 
gelip ıartnameyi görmeleri ve yevmi mezkurda yüzde yedi buÇ:. 
teminatı muvakkatelerile Galatada mübayaat komisyonunda bulu 
maları. ( 2 ) 

SADIKZADE BİRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENlZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Sadık Zade 
vapuru Pazargünü akıamı 
6 Nisan sirkeci rıhtı-

mdan hareketle(Zonguldak,İne 
bolu,Samsun,Ordu, Ünye,Gire
ıun, Trabzon ve Rize iskeleleri 
ne azimet ve avdet edecektir. 

Tafıilat için Sirkecide Meı'a
det hanı altında acentahğına 
müracaat. Tel~fon İst. 2134 

,-•İZ•A•1İ•R·-•~·1E•R•S•İN•r •I\ 
LÜKS ve SÜR'AT POSTASI 

GERZE Vapuru 7 
NiSAN 

Pazartesi 
akıamı saat 19 da Sirkeci 
rıhtlmından hareketle doiru 
(Gelibolu, Çanakkale, lzmir, 
Fethiye, Rados, Antalya, Ala.
iye, Anamor ve Mrrsin) e 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide kü
çük Kır zade hanındaki acen
tasana müracaat. Telefon: İı. 

1 Büyük Tayyare Piyangosu 
8 inci lertip - .y üncü ke§itle 

11 Nisan 1930 

Keşideler: Vilayet, Şehreınaneti, Def ter<larlık, 
İş, Ziraat ve Osmanlı Bankaları nıürakıpları 

ve halk huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 

Kırk bin Lira 
Her ketidede çıkan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

Hem satılık ve hem kiralık 

1 U " . 31l8 · hanede eczacı Ahmet beye müracaat olunmalıdır. man arı mumı idaresinden: - • ~tX.~~~~~~~~=~~~~~~~~~ 
K 

, .... Eskımu ~··'\ ~ İstanbul: Ankara caddesinde Reıit efendi hanında 1 

Anadoluhiıarında Göksu Yeni mahallede Kandilli caddesinde 
birisi 5 oda ayrıca mutbah diğeri 3 oda ve (350) zira bahçeyi 
havi müceddet iki hane hem satılık ve hem kiralıktır. Mezkür 

31-3-930 Tarihinde münakasası yapılacak olan ayseri-Sivas • : ~ ~ 
hattındaki mebani ın,aatı münakasasının 14 -Nisan-930 Pazartesi ! GLASE:~ ~ Ma1baa ~ ~ ~ 
günü saat 16.ao a tehir edlldııı 11an olunur. <2> : KREM : ~ rt! 

: Yalnız Beyoğlunda MÜLATYE ! i1 Matbaacılığa ait her nevi işi ehven ve gayet güzel ı 

D 1 t d • 11 1 ı • 5 de bulunur. : ~ ve temiz bir şekilde teahüd eder ev e emlryo ar ve ı- ······························ ~ _ ~ Erbabızevk ve merak bir kerre teşrif buyurdukları taktirde 1 
• · ~ işlerinin nefasetinden memnun kalacakları şüphesizdir manian umumi idaresinden ~·~::ı~ıızi ~~8!!a~!i!a~Bt~m~Dflm~OOSDOO& 

Altı tane on metrelik demir köprü malzemesile bet adet 
keza on metrelik demir köprü malzemesinin kapalı zarfla ayrı 
ayrı m(inakasaları fi Mayıs 30 pazarteıi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Demfryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakaıaya ittirak edeceklerin ayrı ayrı ihzar edecekleri 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 
15,30 a kadar komisyon katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler bet ve altı köprüye ait münakasa tartnamelerinin 
beherini on beıer lira mukabilinde Ankara' da Umumi İdare 
Maliye ve muhasebe itleri reisliğind~n, İstanbulda H. P. vezne-
sinden tedarik edebilirler. (1) 

Emlak ve Eytam İstanbul Şubesinden : · 
Satılık Arazi ve Bostanlar : 
Çırpıcı çayırı asgari 10 azami 30 dönümlük parçalara bilifraz 

petin para ile satılmak üZere müzayedeye vazedilmiı ve 10-4-930 
tarihinde ihaleleri mukarrer bulunmuttur. Taliplerin yevmi mez
körda saat on altıda ıubemize müracaatleri .... 

•++.)(~tt)(tt)++<~~>++<tt>++<~tt)+(~tt)++' 
6 ~· t OSMANLI BANKASI + T ~ 
'ı• SERı\1A 'YESİ : 10,000,000 ing·iliz lirası •!• .. ~ .... 
.. ~. lstanbut açenteliği - Telefon: İstanbul 1948 .. ~. 
•!• Beyo~lu dairesi - T elefon Beyoğlu 1303 •!• .... s d t 1 ....... ~ı ene a ve po\iça mukabilinde muayyen ve vade l veya ..,, • ..,, 
•+• hesabı cari suretlle av analar, poliça ve iakontoıu. •:• ..... .. ... 
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Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belıofukl~ğu, cilt, 

tedavıhanesı 

Cumadan mada her gün 
saat 10-6 ya kadar hasta ka
bul edilirr 

Adres Ankara Cadde11i N. 43 
Telefon İstanbul 3899 

Devlet demir yolları ve Li
manları Umumi idaresinden: 

Filyos-lrmak hattı 120- 142,5 Km. leri arası demir yol inıaatı 
kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 14 Nisan Paza rtesi günü saat 16 da Ankarada Devlet 
Demir yolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittlrak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu
na vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa fartnamelerini 40 lira muk~bilinde Ankara 
Maliye ve muhasebe itleri reisliğinden tedarik edebilirler. (2) 

SELANiK BANKASI 
1888 de tesis edilmittir 

Mcrkcıi umumi. İstanbul 

SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERi 
Galata, latanbul, lzmır, Samsun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Selanik, Atina, Kavala. 

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


