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~Lf CENANi B. BU GECE OSMANiV.EDEN GEÇTi ANKARAYA DÖNÜYOR 
~~~~~ İspirer rezal~t! bü~üyor. Kumpanya 
rnuduru . Ankaraya gıttı. Suallerimizde ısrar 

edıyoruz ! Halk cevap bekliyor ... 

ı Dahiliye ve Adliye vekaletlerinin 
çok şayanı memnuniyet kararları 

Dün Tütün İnhisar Müdürü Behçet&'y süallerimezden üçünün tetkike 
la.yan _oldu~unu, yabancı Tütünlere Türk tütünüdür dİ)'e nıense' sahadet-
namesı venlmed "ği · be t · · B. ... .,. c 

ı md yad11;ke mt ıtşkt~kr.I ılz (ınenşe' şahadetnamesi verilmiş! ) 

Şe eme 1 ' e 1 t:r( en bahsettik ! 

• hbenderlerin teftişi talimiltnamesinin iradesi 
Herman Tütün lnunpaıı,aıı 

laeı' eleai elyevm örtünınekte ol
clutu etrar perdeıinJ muhafaza 
ebnelctedtr. Tütiin inhlıar Mildü.-
1'6 Behçet Beye din d&rt mGhlm 
._l tftcth etmlt ~ Behçet Be
,_ lllelnleketinin fa1da11nı her 
i'9 'tet'efh eden nki Te namus
; t.a. ....... oldufuna her Y.,rde 
I ttlihat. ~ ıonlafumuz tual-
tt9 laat't,_ cuap vereceji ka
naa~ni ız-......tUk. 
bf iln Behçet Be.yi zıyaret eden 

r muharrfrbıılze. 1Dumalleyb a
tal•nld cevabı Yel'.lldftlr. 

Behçet B. in beyanatı 
- bd Gç ıuaUmlz (tetkike 

llluhtaç} olmakla beraber bana 
t.&Uak etmez. 

Suallerimize tereddütle cevap 
veren tütün inhiıar müdürü 

BEIJÇT:."T B, 

DlıdClacG tualtmize rel.ince : 
....._r idaretinden yalanı t8tün
ı.. (mente' ıehadetnameeı ve

tieltldlr 1 rilent a.ldtflne 
•...,•.-..Lalıiıı.,.. ... ..,,,. ._llllmdan içe- rea doıyalarında aordalamm 

'*ıtır.*- 1 ..U.re ... _._(Ka ) il.._ - -_ .,.... Jl ve vealik -var 
•JG -.çeı Beyin vvd1Jder1 ceva· mıtbr ? Deın1tuk. Anlaııhy:or, ki 
Fa.:: .::--1• kayclediyQrU&. , Jbıe tekrar edeli1n (namuı ifıet 
~ çet Benn beyanatı bi- · illlkanaet ve vatanperverııİinden 
na \etkılq(uaaU& 111alltna cevabı- :1 payı kadar tüphe etmeCliğimiz 
isin •bneaıelde beraber, ef- ebçet Bey) anlaıılan idarenin 
.._...;-U11a11eJ1de t&tmlnedecek ('::'erce) mııameleıt araaında bi-
t.ı..;~dtr. ••vell biz in- ~t :ın..ııklınizln cevaplarını te'-

lte,den lnbllar lda- bn ~ ecela evrak ve kaytları ta
abr yaınanaıı ola kla d 

BQnadaı kat'i b• ca r ır. 

B ır tasfiye başladı u rnQnaseb ti -
1. '"' .e e borsa ko · 
ıgı on bir acemen· f ~ıser-
d.ünden itibaren niha aathyetine 

. -- _ Ye verdi 
Fa li ti ·ha a ye ne nı yet verilenlerin alt , 
İtal.ya~, biri Romanya, bir diğeri d ıs~ ~unan üçü 

ıyeündec;lir. Tasfiyeden sonra bo e drausız tabi
acenteler yinnı· bes k" .dr~a a kalan 

~ ışı ır 

M.ııibe 111.Gtletan Alt Rlza 8~ 1 Ahmet N 
JID Alakara1a aalmetlni mGteakıp lunail edfm Kemali, Feluııi 
Mah7e V .eklletlndeo boraa td Raif N ~umanyacı ~de Sadi 
aaeclllbae hır~ __ 1_

1
_•re F b ec et, Refik Tevfik F :1' 

... ·-'--- ----.Ur. er at, Süat Fi • er t 
- --...• ..Udh• y ' ruz Ka. 

ala a lb ..... talna:..= ! uaa- Zahit, Hikmet Nazlı B. ler~:;~: 
1 Romanyalı .. ı F ftlal, kopulu, Miohaı, Ben'•-

ı •.ıa ...._ ra i V illk .,....erı, Ce-
n •....._ benadalct ~eti- & ' aı ı, Keaeeyan, Marko 
.. claad• .lUbuen nih ylm, Zamagoçyan M iz A 
..tl-ıa ayet ve- Aram H d M , o ıev, 
.. ......_ttı-. Kerflyet boraa. komiıe· S l urE acı , lç, Pekmezyan 
rlliince boı ula& a aınon ıkenazi Şi ' 
ela ka ' • • yaa aaleQUll· Ventora Ef 1 d ' lllflryan ve 

' mpena ile umuma ilb . e~ ir. . 

dlhnl,tır. TOrk tab'a11ndan o1ın: 11o~l~ada lngiliz lirası :n bu ecnebllerın faaliyetlerine 1029ngda z liraıı, dün, borsada 
tam verilclJkten ıonra boraa k açılmıı. 1031 kuruı 1 O 

acentelerlnJQ adedi 86 dan 25 e pat raya _adar muamele ·rördük-
tenezzG) •tmltu Kala en sonra 129 k 
... 10 ...... r. D 25 adet- kapannu,tır. UrUf 30 parada 

1~ t&ıa.eatcle ttrk ~ TGrk, Borsada dün 15 O 
Jrl llrililhndtr. aıı olan ra· ınütecaviz olarak m· .. ~~~lterlingi 

Bo ---... e cere-
et ~I ~- alha- .,.. etmit; muhtelif bankalar 

1 ••rlhneyen bora •ceaı&ıeleri • 1
8
1
500 _ ~~~~ı 14ltmıı, 8000 ıter-

.. nı ......,,..rclır. 

Her halde icabedenlere emir ve
rilecek olunursa. lbizüncle efkirı 
umumlyenlnde talinin edileceği
ne çok emin bulunmal&dayız • 

Bununla beraber Behçet Be-
yin (dikkat ve tetkike 
nıuhtaç ?) olduiunuaçıkça tas
ribetnıek iıtedikleri iç ıüalln ma
hiyetin ehemmiyeU bu ıözlerle 
de bir dereceye kidar anlatılmıı 
olacağı için Behçet Beye efkarı 
umumiye ve memlekettn menfaU 
namına teıekkür olunur. 

Rüşvet nıeselesi ... 
Diger taraftan teldi& edilen 

rüıvet teklifi ve bazı tava11utlar 
nıeseleıine gelince : Biz rüıvet 

alındıiını deiil buna temaı edil
diğini yazn111tık. bun4'.n Behcet 
bey haberdar olaaydı pek tabii 
olarak kanuni muamele yaptırmak 
lazımıellrdi •. 

Fakat ( 120,000 ) Ura rüıvet 
tavu..,.. l.l~e .... { tevatür 

mahiyetini de çoktan geç
miştir . Hatta tavassut 
eden hatırlı zevatın isim-
leri cisin1leri bile gazino 
ve lokantalarda açık söy
lenmekte olduğunu dün
yakadar ~t. v~rdır. 

(Devamı 2 ıncı salıi.ff!llt) 
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Anl..·aı·ııı'• ı · . tLI l'ENA.V/ B, 
,ı<I t 0 11Ctl· • 

Ali Cenani B . 
A ~ - ' nkaraya donuyor ... 

Osrnaniyedell gece yarıaı 
aldıfıınız teı,,.•f - Günlerce 
matbuatta ıneJllleketten firari 
mevzu bah10lall eıbak Ticar~t 
Vekili Alı c.-at 8.le ürende go
rüıtük Alt Cenanl B. doğru 
Ankar~ya ,tdiyor. Kendiıluin 
çok nıi1tee11ir ve muztarip ol
dufu çehreıinden ve halinden 
anlaıılıyor. Bundan dolayı ba
ıını içinde bulundup yataklı 
vaaon pençel'ftinden bile çı
karmıyor.Hummalar içinde mem
leketten ka~ltnı aöyllyor. 
Bqka hiç bir f9Y ıöylemni)'OJ' • 

Umum polis ve zahitai. ahlakiy.e n1en1urları eski polis 
ve emrazi zuhreviye nızamnamesini tatbik edecekler 

fuhuı ve kumar gibi beteri- ayeneıine ıelmiyen ecnebikadın-
yetin hami yel ictimaiyeıini ıaraan lar hududu milli haricine çaka· 
memleketimizdeki fuhuı ve ku- rılacakları gibi Türk tabiiyetinde 
marla umum poliı merkezlerinin olanlar mahkemeye verilecekUr. 
her tarafta mücadele etmesi va- Ecnebi Kumarbaz fitnebazlar 
tani bir hizmet olduğundan eıki kaÇJlkcılar ve meaılekeU kumar 
poUı ve emrazı zühreviye nizam- ve fubuıle ifaat edea ecıı:wbl•I' 
nameıiııin tatbiki için Adliye ve "- nı·--- _ poau '"-na.meal mucibiaced...-
Dahlliye V ekAletlerince umüm hal hududu ID:llU haricine çıken .. 
vllayetlere ve müddei umumilik- lacaklardar. 
lere taminen verilmiftlr, ve eıki E b 
nizamname ipka edilmiıtir. Poliı ene i f ahıelerden emruı 
ve emrazı zuhreviye nizamname- zührevtye muayeneılne ıelml· 
ıl mucibince memlekette gizli yenler hakkında ayni muameleye 
fuhıiyatta bulunan zengin fahte- tabi olacaklar ve hududu mllh 
lerden itibaren bila iıtiına idi haricine ıöndertlıecekl..c&&ı. 
tabakaya menıup kadın ve ahla- Bu ılbi fahte raaıdewuau M 

kaız gençler takip edilecektir. kuına.rba11elere tınaz edea ..,... 
Bunların gizli haneleri bilaiıtil- murlar hakkında derhal tahldka& 
na eec.e ve gündüz aranacak ku- yapılacak ve vu.ifelerinde tekl-

fubuıle meluf olanlar .... ı .:ı b mar ve k ıuıue uluııanlar mahkenMlew 
mahkemelere sevkedllece tir ıevkedtlecelttır. 

Ayni zemanda hane ve oteller 
d d 1 ktl Zabıta ınemurlarıatlaa f ........ 

d hi derhal sed e i ece r. l 
a Ecnebi bahçeler ve umumha- eri metreı tutanlar "......,_ 

il devücular ela hududu temerel fulatule l8Çlnm ...... 
nec er, ran hakla da L..IL.-
milli haricine ç,akarılacaktır. • polia -~ •-=-

K lik emrazı zühreviye mu- ta baılarnııtır. eza .ıı _.._....,. _ __ _ 

Gene mi harp? 
~-- . 

Cemiyeti Akvama m~ 
bir telgraf göııderd&t 

Cenevre 25 ( A.A. ) 

P hük6metlnln Parlı or
eraıa Akv umumi 

ta elçlıi CemlyeU am d'a pn-
kltibl Rör Erle 0rummon 
d diıu bir telgraf Paraıe me
er •• ı K dt tarafm-

murlarının cenera un Mu o 
dan dördilncii fokaya ve D 

mGatabkem mevkii kıiJpandanh· 
fına çekilen bir telır~ı e!j ıejfıle 
diklerini ve bu telgra ta ruleri 
k '--•uada mevcut kuvvet n arallVI ı_ıa-111 ldm· 
mlktamU Fennez mıevaaua 

rahndan dl,OriildlPPi 
ler ta F _. __ ııklet mer
bana bildiriniz· ..... 
kezi Permez'ln merkez ve tinıa-

d l k üzre umumi bir ileri 
l:in eoma 1 ld 
hareket hazırbfına baf ama ı ır" 
cleallmtt oldutuau bildtrmlftir. 

Sör Surumon bo tel,..afı s.., 
llvya hilkömetlne teblli etmiflil' • 

Cenevre 26 ( A.A. ) 
Akvam Cemiyeti Umumi kl-

M. Kostantin 
- ··~ Yunan Ateşe navalı 

Dün şehrimize ~ 
Yunan Alefa Na.valı Mini 

Konıtaaıun Ekomon diiıl Saat 1 a 
de Atbıaclan ıehrimize ıelnüt 
ve tehrbnlı:de buluna v ..... 11,, 
erkanı tarafından kartılanmıfbr. 

1 
At-.e Naval Tok•dı1ua Qte

lne lnınııur. 

1 tibtA"°~ hükıtmetl ~~ 
hndan yapılan ve tetlff'Ül ebnlt 
olan itarett protelto etmek •• 
Borllvya hika..UHI ceaultl A
merikade haktılıll .,... ealJa •• 
ıük<knu hiçbir tııeÇhile iWll ebai'P 
yecef1nt ~eylemek O... Be
liY)'a hartciy• namn ı.afuMlaa 
kendlatne SÖlllierilen telarafa Ak,.. . 
•am Celfti~ Meellltı. ..-•• 
Paraıe hülc4ıp.U•• -tebliı dmtf .. 
tir. 
~---·----- -·--. -- ----·--

*Kadın Birliği dün Türkavazda 
kendi aralarında bir ziyafet verdi 

Kculm birli~bıin dıi11f~ii içİimai 

Kadınlar birllii tarafından 1 da Kadın Blrllflne alt •• kadt~ 
düa Türkuvazda neı' eU ve parlak lan ali kadar eden çok mnzulu 
bir çay zlyafeU verilmitUr. üzerinde samimi haabehellenle 

Hanımlarımız kendl araların· bulunaa....,, 



ernıan İspirer rezaleti büyüyor 
jll Birinci Sahifeden cft>vam 

lstanbl baı müdürü ( Lutfi ) 
tüUiD zira t müdürü (Onnan) ve 
ziraat ıubeıi müdlrl (Adil) beyle
rin pek ili efkan umumlyeyl 
tenvir edebilecekleri, batta: ken
clllerine reımen müracaat edilirse 
hamiyet ve duriiltlüklerlnfn ha
kikat. saklamıya mani olacafına 
emin bulunulmaktadır! 

Eler yukarda isimlerini tasrih 
etUlimlz zevat memleketin nert 
namına hakikati söylememeğe 

liizum göriirler ve o zaman 

( iddiayı ispat sadedinde 
lazimğelecek müe)') ide
leri neşre hazır bulun
maktayız.) 

Menşe ş~hadetnamesi 
Yine Behcetbeybeyanabnda, 

tGtCin inhisar tdareılnde ( menıe' 
,ehadetnameıl verilmedifinl ıöy
lemtılerdlr. Bu sözlerle Behcet 
bey temamen hakikati söylemfı

fina menıe ıehadetnameıi veril
miı midir, verflmel'lif midir? ida
rede buna dair doıya ve vesaik 
var mıdır yok mudur ? 

a - Çekoılavakyaya tütün ve
rJyoruy. Bunun Türk tüccarın ver
mesi lazımgelirken, Türk tücar 
yerine (Herman lıplrer) ıirketinin 
kaim oldufuna ve bu tirketin e
linde bulunan çeıitlerl lstediii 
gihl dikte lıtediilne dair idarede 
vesaik varmıdır yokmudur ? 

4 - Bundan bir sene evvel 
btanbulda bulunan (200,000) kilo 
Ruı tütününe sahte menıe ıeha
detnameıi olmak için idareye ve 
ya memurlara 120,000 lira rüı

vet teklif, ve tava11utunda bulu
nuldufu vaki midır, deiil midir? 

l"icaret odasına soruyoruz 
Görülf yor ki, meı' ele henüz 

esrarenıiz mahiyetini muhafaza 
etmektedir. Bununla beraber ıt
mdllik mes'ele ile lstanbul Tica
ret odasını dA alikadar etmek lı-

ludir. Fakat btz (menşe' şe- tfyoruz. 

h lıtanbul ticaret odasına Beh-a<let namesi verildiğini 

1 

cTt Beye sorduğumuz süallerden 
değilalınn1ak istendiğini) yalnız üçüncü sual ile ıu süali ıo-
ve bununu iddia etmlttlk.. rmaya lüz4m görüyoruz. 

Behcet bey ıibi zeki bir zebn 1 - Geçen ıene ( Çekoıla-
maksadı anlamamalarına ihUmal vakyaya ) bu muahede ( 3 ) mJl-
vermeii iıe habrdan ıeçirmeii yon (200) bin küsür kilo tütün 
cliifGmnlyoruz l verflmfıtir. Türkiyeye satın alı-

Şuraıını da açıkta söyleyelim nan bu tütünler hangi Ucaretha-
ld Bebcet bey kaçamaklı ve te'- neler tarafından verilmtıUr?. 
•ili cevaplar vermJılerdir. Maa- Tabii bu tütüncülerin lılmlerl 
mafih bir daha ve son defa ola- Ticaret odası defterlerinde kayıt-
rak kendilerinin eıkl ukerlik ıe- bdır. Bunlann içinde (kaç ta-
reflerlne milracaat ederek aynı ne Türk tüccarı) vardır. 
aQalleri tekrar etmemize müaade- Bu meı'eleyt Behcet B. pek 
lerinl rici ediyoruz: ali lzabedecek mevki ve vazlyet-

1 - Tlryestede Türk tütünle- te bulunurlarken (kaçamaklı ce
rlnl ecnebi tütCinlerile kanıhnl- vaplar) vermeleri üzerine timdl
mıı mıdır? idarede buna dair ve- ilk Ticaret odaıındanda ıu sua-
Alk vannıdır, yok mudur? llmlze cevap istiyoruz. 

2 - Tiryeıtede mahlut tütün- Perdenin arkasından neler çı 
lere oradaki ıehbenderlik tara- kacaflnı efkirı umumiye açıkça 
fmdan salahiyet ve kanun htla- görecektir. 

* * Jf 

Şehbenderliklerir:ı talimatnamesi! 
Din gece geç vakit Ankara 

muhabirimizden çok milhlm ve 
dikkate taYan bir haber aldık. 

Bu haber Türk tehbenderllk ı 
ve komoloıbanelerin sık birtefU
fe tabi tutulmalarına dair olan ta
limatnamenin milhim maddelerini 
lhUva etmektedir. 

Anlaıılan ( Herman lıplrer ) 
tirketinln gafil avlayarak battan 
çıkardıiı bir tehbenderimfz bu 

kamı tarafından kendilerine vak!Q 
olacak tebligat üzerine tefttı va
zifesini ifa ederler. 

8 - MüfetUıler, tahkik ede
cekleri mes' eleler ve gidecekleri 
mahal hakkında mutlak bir kil
tumlyet muhafaza edeceklerdir. 

4 - lıbu talimatname, maliye 
müfettiılerlnin, konsoloılukları 
mali ve hesabi muamelabnı tefuı 
ve murakabe haklarına halel 
vermez. 

6 - Elçilik kançılaryala-
rının muamellb veya memur
larından birinin harekAb hakk
ında elçi veya maılabatg\izf.r ta
rafından tlklyetıvaki olur ve tef
Uıe vekllet makamınca lüzum 
ıöriililrse alacakları tahriri tali
'mai: claıresinde_müfetuıler talıki-

( rezalet ) üzerine vekalet emrine 
ahnmııtı. ( 15000 ! liralık borç 
d.ıhll olmak üzre ( l 0000 ) liralık 
bir otomobil ile takriben (40000) 
lira verileceld tevatfr edilen bu 
tehbenderin kanunsuz tnuameleıl 
ve aa.lre W:erlne müstacelen ya
palclıfı anlaıılan talimatname, 
teeen ayın (80) unda Haridye 
Yelrlletinde bet vekllete aevke
ddnut, ( 18 ) sGn zarfında icra 
velcdlert heyetince kabul edilerek 
ll'a4le,e iktiran etmlttlr. 

iikat icra edeceklerdir. 

Talimatname 
Haridye vekiletinde yeni lh

clu ecldeıa mlfetttılerin vazlf e
lbae dair olan talimatnamenin 
mtlplm .....Welerlnl atalı:V• kay
Wl,oruz: 

Madcle 1 - Haridye veklle
tlnde ihdaa edilen mOfeWtler 
hey' eti' konaolotluldar, elçilik 
kancılaryalannı ve merkez ıube
lerlnl itlde muharrer ahkam ve 
terait dalreılnde teftlt 11., mü
kelleftir. 

2 - MOfetUıler, vekllet ma-

7 - Milfettftler bir konsolos
lufun teftltl hakkında emir aldık
lanncla müstacelen ve en kısa ta
rik ile o konsoloılufun bulundufu 
mahalle gideceklerdir. 

8 - Müfetttıler, viinıtlannı 
lronsolosa ve konsolosluk memur
lanndan hiç birine bildirmek:ı
zln konsoloahaneye giderek sali
hl1etnamelerini ibraz ettikten son
ra kaaayı ve bütCin evrakı mühür 
altma alacaklardır. (Bu muame
meleden s0 nra bütün konsolos
luk memurlarını dave ve celbe
derek l mncut nakit ve pullan 
tadat f eceklerdir. Bu huau1& da· 
lr bir bat varakaaı tanzim edl-

M. Venizelos 
Atinaya <löndü 

Atına: 26- (A.A) 

M. VenezıJoı Atinaya dön
müıtür. Baıvek.il Lahey' de elde 
edilen neUcelerden tamamlle 

memnun olduiunu ıöylemiıttr. 

Meksika 
Sof yt:tlerle nlünasehatını 

katetti 
lttekılka, 25 ( A.A. ) 

Mekıikanın Vaıhington, Bue
noıayreı ve Riodejanero sefaret
leri önilnde bazı nümayif{er ya
pılması nzerıne hükumet, Sov
yetlerle olan münasebetlerini 
katetınlt ve Moskovadakl •efirlnl 

1 
ıerl çajırmııtır. 

Cenubi kutbe gidenler 
Vaıbington, 25 ( A.A.) 

Cenubi kutı; giden Byrd he
yeti ıeferiyelf Gmitalz bir vaziyete 
düıınilıtür • BUzlar arasında ma
hıur kalmaJctan korkan heyet 
balına a vlı1aıı gemicilerden im
dada gelmele çabımalarını fıte
mtıttr. 

iskonto fa izleri her 
yerde iniyor 

Btadapeıte, 25 (A.A.) 
Milli banka ltkocto faizini yüzde 
yedi bfçukiaQ yediye mdlrmitUr. 

lerek müf:ı, ve konsoloı ve 
konsoloıluk memurlan tarafın
dan imza ecltlecekUr. 

9 - Kasa mevcudunun tada
dından ıonra bll'uınum hesap ve 
kaylt defterlerinin ~teftlt 1Gniin
dekl numara ve tarihleri yevmi
ye defterlerıle ınukabele ve tat
bik edilerek bunlar gene bir za
bıt varakaılle tespit edildikten 
1onra cari muaınellta halel gel
ıneınek Gzre ıcabeden defterleri 
kançılaryaya iade edilecekffr. 

lo. F. _ JCançılaryadan tan-
zlın ve ıtar edilnılt olan bllciimle 
evrakın mGıtenidatı kanun ve nl
zaına muvafık olup olaıadıiı 

G. - Konsolosluk evrakının 
tallınatnamesl nıuclbince, kaydl 
tanzim edllmit oluP 'olaıadıfı; 

K. - Konıolo• ile konaoloı
luk menıurlarının cezai ve inzi
bati bir fiil ve hareketleri olup 
olınadıiı; 

A - Konsolo• ve konıolosluk 
ınemurlannın tenısll VazifeıtnJ 
ınemlekeUn ıeref ve bayılyeUne 
muvafık bir tarsd• ifa edip etme
dikleri: 

R - Vekalet ve elçiliklerden 
eınlr ve havale olunan itlerin ka
nun ve ukuda ve talimata miita
bık ıurette lisJllllelen sar' etle 
takıp ve intaç olunUP' olunınaclıiı; 

S - Tilrk vatandaılannın ve 
it ıahiplerlnln ınüracaat ve lsUd' -
alan Gzerlne icra edilen •ue.me
lit ve muhaberatın kanun ve u
kut ve mukaveleler ınuvafılc ıu
rette takıp ve intaç edilip edtl
medlii; 

ı ı - M.ıamelelerl teftit olu-
nan memurlar ile amirleri mG
fetttılerln istedikleri bilcümle ev
rak ve veıikalan vermefe mec
burdurlar. 

Arnavutlukta 
-~C· 

İsyanı tek~ıp edivorlar 
Tiran (Husuıl) 

Ama vutluğun ıimal taraflarında 
lıyan çıkbfına dair bir takım 
rivayetler bildiriliyordu. Bu hA
berlerin asluesa11 olmadıiı neıri
yattan ibaret bulundufu tahakkuk 
etmfıtir. 

Bulgaristan 
Yeni . bir istikraz karşı

sında bulunuyor 
cd 'tro» ga:;e/r~'iirulrıı : 

Bulgar tazminatı mes'elesl 
hakkında yüz yirmi beti emtia 
ile ödenmek üzre 3 7 senede 11 
milyon albn frak senevi taksit 
teklinde, La Heye'de anlatma ha
ııl oldutunu hükdmet mehaflli te
min etmektedir. 

Tedlyat 5 buçuk milyon albn 
frank olarak baılıyacak ve beı se
neye kadar tedricen 11 milyon 
altın f ranka çıkacaktır. 

Maamaflhr La Heye' de müte
ferri meaail tlzerlne henuz mii
zakerat cereyan etUft beyanile 
diln akp.ma kadar bu haberlerin 
resmen teyidinden imtina ettiler. 

Muhalif mehafllde, hükdme
tfn 11 milyon kabul ettfltnl, il
kin Nazır Mollof tarafından, eski 
lsUkraz teraltlnln deiiıttrllmea 
için, müzakerata batlanıldıtın
dan, bu hususta malCUnat verme
li benuz dütCbımedilt ldclla o
lunmaktatfır. 

Bu istikraz en ziyade Bulga
ristandakl ödedtli 1 O milyon altın 
franktan &fail tenzil edildiğini 
baldunetln beklemesine rağmen 
tazminat mes' eleılnfn 11 milyon 
albn frank üzerinden halli, buh
ranı izale etmiyecekUr. 

Şimdi hükumet ilerde iktidarı 
muhafazaya matuf biitiin ümitle
rini yeni istikraz aktı tmkin ve 

müzakeratına lsUnat ettirmektedir. 

J)iktatör sual soruyor 
MaPrlr: 26-(A.A) 

Reıml bir tebliide blldirildt
ltne göre M. Prlmo de Rivera 
ordu ve donanma kumandanla
rını, Faıta bulunan lspanyol ku
vetlerl Baıkumandanını, silvarl 
ve jandarma kumandanlarını, 

aıkerl mütekait ve malüller ceml
yetl.-inin reislerini, diktatörlük 
idare81nin ordu ve halk tarafın
dan Wl itimat ve teveccahe 
llyık görillüp görülmedlfl hak
kında mütalaalarmı blldlrmele 
davet edecektir. Gelecek cevap
lar menfi bir tekilde çıkblı 
takdirde hükdmet derhal istifa 
edecektir. M. De Rtvera fikir 
ve miitalaalarını sordu, tahslyet
lerden hemen cevap vermelerini 
istemltllr. 

Tahsisatı mesture tenzil 
ediliyor 
Varıova, 26 (A.A.) 

Maliye encümeni hariciye bütçe
ılnfn tetkiki e•naıında tahsisatı 
mesture ile propaganda '"'tabsisab 
faslından 6ç milyon raddeılnde 
tenzilat yapılmaıını hariciye na
zın M. Zaleıldnın muhalefetine 
rafnıen ,kabul etmlftir. Nazır 

Protesto makamında içtima ıalo
nıanclan derhal çıkıp ıttmJıtfr. 

İtalya HükO 
tS of<-

Bahrt tahdit husus 
mızıkçılığa baş 

Londra, 25 
Fransa ve ltalya m 

hey' etlerinin bilhassa 1 
mit ~ olduklan son mWCAueıı 
ltalya hükdmetlnln en 
berri devletlerin malik 
deniz kuvvetlerine müaavl 
kuvvetler bulundurmak 
dakl talebi etrafında ceırill 
lift haber alınmııhr. 

~1. 'I"ardieu gelecek ha 
ya Parise dönüyo 

Londra, 25( 
Vakayl ve terait m6-a 

tiil takdirde M. Tardlea 
cumartesi günü Part .. 
üzre Londradan hareket 
cektfr. M. Tardleu bir Jaaf 
car Partste kalacakhr. 

Japonya - İngiltere 
sında telsiı 

Tokyo,26 
JP.ponya ile lngiltere 

dofrudan doğruya telsı. 
bere icrasına yann baıaanıaa 

Viya na da iskonto f4 
indirdi 

Viyana, 2«5 
Milli baaka a,Jtonto 

ytbıcle yecll,.. lndfrinttUr-.. 

Müslümanlar--M 
.,,. Allahabat, 25 

Corakhpur mıntakamİiıli 
pılan lnUhabat etrafında 
manlar ile Mecunler 
çıkan bir arbede netice~ 
Gç mGslüman teleJ elmUf, 29 
de yaralanmııhr. 

Feci bir hadise 
Buna( 

Ommn Gülaüm tsm111~ 
Kadın Balıklı k6yCinde • 
uyurken midesine bir ylÜ 
finl bildirilmektedir. KadlD 
neye kaldınlmııbr, mldeıllılldl 
meli yat edilecektir. 

Yunan başvekili dev, 
sulha çalışıyorm 

AUna( 
Yunan baıveklli Parlat• 

ken Yunanistanın ıulh Ye 
lemetln teminini son deJretl 
a?Zu ettlflni ve bu ,.,.,. 
maktan ula faril olmara 
be7an etmJttir. 

Fransız sosyalisti 
Pariı, 28 t 

f. Amele Enternaıyonala fı 
sosyalistleri fırkaıının mdlt 
aresl hilkimete ltUrak eCllll•< 
memesi mea'elelfnln ma.• 
devam etmektedir. 

Feci bir tramvay k 
lttettn, 2 5 • 

Bir tramvay son .Oratle 
ken yoldan çıkmıı ve bir 
çarparak parçalanmııtır. 
6lm6f 24: kiti de alır 
yaralanmlf)ardır. 

Zahire borsasına a 
mevat 

Zahire bonaıı bona 
den ithal edilecek mevat 
da tetkikatını bir hayli 
mittir· 

Tetkikat bitince neti 
bilcUrtlecekUr. 



27 Klmnaaaanı 

~1ahrenı rapor suretini neşre devanı edivoruz ! 

Hazneye kazanç vergisi ve~mek
ten kaçan Piyosun yaptıkları 

Alo: 1Jidyı•ııi11 l'ar i.'il' !Jımde.rdi?jı malırem raporwı lıir 1 
kı.ım11111 <lıin ya:mıştık. Bu gıi11dc ycriye kala11 en mıillim 

______ .;..p_ar_r_a,;.yı_nC{..:.~_re_ d c11am t•cl i yoru: ! 

Ahval bu merkezde olunca bi
zim vaziyetimiz ne olacak ? 

edecek kumpanyalar tedarik et
mek mecburiyetinde bulunacaktır. 

Ayni ıeralt dairesinde Ana
dolu firkellne mümasil kumpan
Yalara karıı muvaff akiyetle pen
çeletecek kadar mevkii henüz 
IDuhkem delildir binaenaleyh tı
te IDe'fkiimlzln bu ademi reıi.net 
Ve mefaneU dolayıaile piyasamız
daki rea11üranı portföyümüzün 

. bir kıamı mühlmminin Ünyon 
aurubunun ellerine ıeçtilinl ıör
meje mahklim oluruz çünkü bu 
reaaaürans muamelatı esasen te
mamlle ihtiyara kalmıı muame
littar. 

lıler bu neticeye müncer ol
ınaktan iıe ıimdiden slndtkadan 
f ekkl alaka etmek acaba daha 
hayırlı olmaz mı ? 

Zaten yukarıda arzettiilmiz 
bir ılndikanın thrazı muvaff aki
Jet edeceltne hiçte kani deilliz 

m.maft istical edeceğimize ve ta
biatlle inzimam edecek sair es
b&ba bir !de istifamızı vermek 

sureUle •lı.dtkanın tnflaahını badi 
olacafımıza vaziyet ve ahvali 
kollamak ve ona göre baairetkar 
bulunmak daha muvafık olacağı 
ltikadındayız, fakat bununla be

raber lsUkball ıtmdtden düzelt
mek ve ıtmdlden arkadaı ara
mak ve bulmak lazımdır. Sindika 
tekrar lnffeaha uğrayacak olursa 

o halde Ünyon [Gurubu Assiku
•uionu Jeneralı Dt T riesta guru
buna karıı ihtiyar edeceği müca
delede kendiıi ile tevhidi meeai 

Eger bu iti bizzat kendi yapar 
ve bu müttefikleri bizzat kendisi 

bulur birlettirirse mevki ve vazi
yeti yine bir hükümdar halini 
alacak fakat bilakis eğer karıı

aında bilumum Fransız kumpan
yaları ve bunların Türkiyedeki 

ıübelerlni müttehit bir halde bu

lursa böyle muhkem bir grubu 
kudretini gereyi gibi nazari itina-

ya almağa bittabi mecbur olacak 
ve binnetice musavat dairesinde 
kendiler.ile anlaımağa muzdar ka-

lacaktır' Binaenaleyh mutale:ımı
za göre bu iti pek mahrem bir 
surette hazırlemak lazımdır. Bu-

na bütün kuvvetimizle çalıımaga 
karar verdik fakat vakit ve ıaatı 
gelince sizin dahi kemali mahre
miyetile bu maksadın husuline 
calıımanızı rica edeceğiz. 

Prevoyansın mufettiıi Müsyü 
dö Laıarrlyer her ihtimale göre ' 
nezdimize gelerek bu mesele hak-

kında ayni tarzda ve yahut buna 

yakın if adatta bulunacaktır. Şun
u da ilave edalım ki aramızdaki 
noktai nazarlarda ufak bir fark 

mevcuttur. Şu vechile ki muma
ileyh Fransız kumpanyalarının 
bu hususta ittifak ve tehidi me-

saisi keyfiyetini Ünyon ile anlaı

mazdan evel Fransız kumpanya
larını bir ittifak altına almağı da
ha münaıip addediyoruz. 

(Devmı var) 

~ay~arl?.aşa tramvay mahallinde 
bır kopru yapılmasına karar verildi 

Köprü üçyüz bin lirava , k , k 1 
üstünden t ., çı .aca ' a tından tren 

ik" ram;ay geçe~ektır: Köprünün İnsasına 
11.y ı sene evam edılecei:',rı takarrür etti"' 

hallı clarpaf& da tren ıeçlt ma- sanda cereyan eden - - k 
ki Qe bQy(lk bir K6prtı yapıla- ... uza ere 
~ ır • Betoadaa yapılacak köp- neUceıinde köpr.ünnn in i 
ruııün &ilandan trenler Gatilnden tarafeyn 980 bütçelerin:•:;t çin 
de tram'faylar •-..•ktlr. tar bin lira tahsisat k la mı--Y-- mütebakı oyına rı ve 

Köpril iki senede ikmal edi- lnta masrafını 9 8 1 b•t 
lecek ve aoo bin liraya mal ola- çelmılyle ikmal edilmesi kararla,~.~ 

k K 
rı ıtbr. 

ca tır. öprünün maırafının ya- K 
rmnı Emanet ve yarısını Nafia ra ı:~:;ünd inıaıı bitUkten son-
Vekaleti verecektir. a.r an Ka.dıköyüne 

Fenerba.hçeye kadar ve 
Emanetle Nafia Vekaleti ara- hattı temdit edile kt• tramvay 

----------~ ce ır 

Sırp - Bulgar 
->Po-tc- 1 Ticaret mektebi 

->~:<-
Hudutta bir Bulgarı 

vurdular 
Belırat ( Hususi ) 

Sırp - Bulıar hududunda bi
taraf bir mıntaka ayırmak mak
aadlle tarafeyn murahhaıları a
rasında müzakere cereyan etUfi 
ıırada hudut Gzertnde bir hadi
le vukua ıelmııur. Bu hadiıede 
hududu bir bulgarın geçmek fsra
rında bulunmaaı üzerine aırplar 
tarafından öldürülmüıtür. 

Halbuki murahhasların göraı 
mekten makıaclı bu gibi hadise-
lere mani Olmaktır. ,. .......................... ~ 
i ÇOCUK HAFTASI : 
• 28 ni .. L ba ( • \. eanua 1 ıyacaktır : 

......................... _, 

1\1ezunlar dün toplandılar 
Ulumu aliyei ticari 

binin mezunları ce i ye mekte-
kongreıl diln akted~ Y~ti senelik 
fettiı raporu okun~: f tir• Mü
kitibi umumi intihabı lan sonra 

Kongreye Necmed~~pılmııtır. 
ıet etmııur. ın B. riya-

Ankaraya gönderilen m-
ailin harcırahı münk umes-
7.Uunu teıkll ediyord:.ıanın me'f-

Sonra heyeti idare intih 
yapılmııtır. Eıki he e . . ap 
azası tekrar ittifakı y ·1ti Bıdare 
S F araı e ah · ami, alk C 1· 1 N rı , 

' e a ' ecını b 1 den ibaret olmak ey er 
edllmiılerdir. üzre intihap 

-·~ lıi!>t l Q!<!--441..'..._ 

Kasımpaşa deresi 
Kaıımpaıa deresinin gittikçe 

do~akta oldutu allkadai ciaire
lenn bu ite eheınmmiyet verıne-
dikl~ri yazılmııtı. Emanet bu 
nıeı eleyi tetkike baılamııtır. 

YARIN 

Önüınüzdeki haftanın 
maçları 

Bu hafta yapılacak olan İı
t~nbul spor Vefa Süleymanlye 
Usküdar arasındaki lik maçları 
birinci ve ikinci kümenin birinci 
devre nihai maçları olacaktır, 

Bekçi dediğin böyle olmalı\ 
Galatada (Kuto) hanında elek

trik mektebi müdürü Hasan Tah
sin beyin yazıhaneıindende bir 
yazı makinesi gaip olmuıtur. 

Şüphe üzerine odacı Hırııto ile 
bekçi Rıza hakkında tahkikata 

Yazı n1akinesi çalınn 
Galatada Karaköypalaıta \ 

muıyoncu Yuıuf beyin yazıham 
ıinden bir yazı makineıi çalın• 
mııtır. 

İstanbul spor Vefa maçının 
neticesi bize birinci devrenin 
üçncüsünü gösterecektir. Son za~ 
mantarda takımında yaptığı ta-
dilat ile çok eyi bit hale gelen 
genç İstanbul sporcuların V efayi 
da yendikleri taktirde henüz yeni 
ayrıldıkları ikinci kümeye dön
mekten kurtub.caklardır. 

Geçen Cuma F enerbahçe ile 
yaptığı maçta beraberlik hakkı °' 
olduğu halde sırf hakemin fener 
idaresine kurban giden latanbul 
spor, eğer bir talisizlik zuhur 
etmezse bu maçta kazanmamala
rına hiç bir sebep yoktur. 

Geçen Cuma yaralanan Safa
nın yerine lzmirli Nihadın oyna· 
mau muhtemeldir. 

Biz genç İstanbul sporlulara 
muvaffakiyet temenni ederken, 
birinci kümenin emektar kulübi 
olan Vefaya da bu maçın çok ke
ndileri için çok mühim olduğu 
hatırlatırız. 

Kadıköyünde de ikinci küme
nin iki kuvvetli kulübi çarpıııyor. 

Süleymaniye kümesinde hiç 
mağlup olmayan bir kuliptir. O-
nu ikinci olarak Üsküdar takip 
etme~tedir · Bu maçta Üsküdarın 
ıampıyonluk üzerinde ve derece 
müesair olacağı anlatılacaktır. 

Altın ordulular bu cuma umu
mi kongrelerını yapacaklardır, 
Altınorduluların bu kongrede, 
kulübin atisi için mühim kararlar 
ittihaz edecekleri söylemektepir. 
·~~~~!A~~!,.r· i DiKKAT! ; 
~ Bazı ad~mların gazetemiz 
f.i namına öteye beriye müra
~ caat ettikleri Abone kaydına ~ 
·~ savaıtıklarını haber alıyoruz. ~ 
t) Bu gibi adamlardan fo- i 
~~ toğraf h ınusaddak vesika ' 
J sorulması, akıl takdirde po- W, 

~ lise verilmeleri rica olunur. @ 

{;) İdaremiz bu hususta bir me- ! 
<.1 ıuliyet kabul etmiyecektir. 
{~ 
~~~~· , 

Romanımız 
....:..=..:..:--~~-

''AL i SUAVİ,, hadisesi 

}{ lll'ilel'imi: tarihi lı'fri kwm: 111 
takip Pdrt11edikleri kısmım 

nuıtbnaJlll ;;dcırı lcclcıl'ik 
t'ıl r /ıilİ r lt• r 

" QIRAÖ-AN ~ARAYI 
BASKINI,, ve ''ALI SUAVİ 
HADİSESİ,, roınanımız bir 
haylı ilerlemif bulunıyor. Her 
gün karilerııııiıden bir kıımı 
gelerek baıtan takiP etmek is
tediklerini .aylfyorlar. 

Bu meyanda tefrikamız için 
Anadoludan da ıııektup almak· 
tayız. Bundaıt dolayı tefrika
mızın ba kıııınlarını takip 
etınek . t'· enlere baılangıcı 

ıs ıy .. 
matbaamızd• bulunduğunu ıuy-
lemek isterlS· . 

R manıınızı ayrı ayrı takıp 
eden ~e eksikleri bulunan ka
rileriınlze ayrı ayrı mektup 
yazamadığımız için aflerini rica 
ederiz. 

Ekıik romanlarınız için her 
gün 2 den 4 e kadar müracaat 

m emuru matbaamızdadır. 

baılanmııtır. 

Gözünü boyanuş olacak 
Yenicamide gezen tavcılardan 

biri Metut efendi isminde birine 
(lOO) kuruşluk adi bir saati on 
dört liraya satarak dolandırmııtır. 

Meçhul tavcı zabitaca taharri 
edilmektedir· 

Söndürülen yangınlar 
1 _ Üsküdarda Paıcl lima

nında değirmen amelesine ait 
barakadan evelki gün yangın 

çıkmıı isede söndürülmüıtür. 
2 - Dolapderede Bostan so

kağında kömürcü Şabanın kömür
cü dükkanını yakmak için yanmıı 
çıralar konulduğu görülmüı sön-
dürülmüıtür · _ _ _ 

Şüphe üzerine komurcu Halil 

yakalanmııtır · 
3 _ Gökıuda fırıncı Osman 

f d. . evinin ıoba boruıune en ının 
daki kurumlar tutuımuı isede 

ıöndürülmüıtür · 
Taşla gözünden yaralanuş 

Kuıdilinde aile lokantasında 
a cı Muıtaf a ile amele Ma~nut 

1 d bir motoıiklet meı ele-
arasın a M h t 
. den kavga çıkmıı, a mu 
sın _ - d yara-
taıla Mustafanın gozun en 

lamııtır. . d 
l\lüstesarın evıne e 

'.ı: • 1 
girmış er 

Bebekte eczacı Haıan be!in 

Şuphe üzerine odacı Muıta· 
fa hakkında tahkikata baılanıl· 
mııtır. 

Elbiseleri aşırmış 
Tahtakalede İzmit otelinde 

müıaftr Timurun odaıına bir hır
sız girmiı elbise ve ıair çalinııtır. 

c:ebinden parasını çarp-
n1ıslar 

Evelki gün "Balıkpazarından 
geçen mütekait Mehmet Nuri e
fen dinin yanına sokulan meçhul 
bir yankesici (cebinden paraıını 
çarpmııtır. 

İpekli atkı lazımmış! 
Kaıınpaıada oturan kaldırım· 

Cı Şerife Balcıların mağazasından 
bir atkı çalarken yakalanmııtır. 

Çalarken yakalanmış 
Eminönünde 41 numaralı ye

mitçi Me met efendinin dükka
nına dün sabıkalı Enver ile Osman 
girmiı bazı eıya çalarken yaka
lanmııtır. 

Sabıkalı Lhırsız yakalandı 
Dün T ahtakalede İbrahim 

efendinin dükkanına Rıfkı ismin· 
de bir ıabıkalı girip bazı etJa 
çalarken yakalanmııtır. 
Sinir buhranı yüzünden 

Üç ay evvel Ada"nadan mtısa· 
fir olarak Doktor Ali hııan B. in 
tiılldeki evine gelen Halide H.dün 
kendiıini bir sinir buhranı neti
ceıinde pencereden atalı atmıı
tır · Halide Hanımın beli lncln
mlf tir. 

evinde oturan sabık ıedaret muı
teıarı Tevfik paıanın daireıtne 
hırsız glrmiı bazı eıya çalmııtır. 

~~---.....e~~~~--~~~ 

idam kararı 
~-

Yeni kararları B ~· 
meclisi tastık ettı 

Ankara ( Huıuıl ) 
Husumeti ıahsiyeıine mebni Ma-

d yüzbaıı Şemsettin beyle 
::::.: evvel tasminı eyledi~i fili 
daha kolay icra için emırberi 
Muglalı Mehmet oğlu İbrahfml 

ile öldüren Sivrekli Ha-
katatura d 

E Ü oilu Suphi hakkın a 
cı YY P 

ğır ceza mahkemesine 
Manita a 

·1 idam cezası mahkemei 
verı en 

yi e d.a tastık edildiğinden tem zc ... 
k - icrasını B. M. Mecli-hü ınun 

since karar verilmiıtir. 
Ankara (Hususi) 

Safranbolunun ( Ovatni ) kö-

d Delikahya oğlu Sotiyl 
,,ün en 
d Ötürerek balta ile arkaıın-aga g 
dan hOcüm ederek katleden Mus-
tafa oğlu Halil ve Feyzi oflu Ka-

Hayrinln haklarında Bartın ra .1 ağır ceza mahkemesince ver:ı en 
ıdam kararı mahkemei temytzce 
tastik edildittnden Hükmün ic
rasına B. M. meclisince karar ve· 
rilmlı ve keyfiyet mahalline bil
dfrilmiıtir · 

ı\dlive nıüsteşarı 
Adliye "müsteıan Ferit B. tef

tiılerine devam etmektetlir. Ali 
teftiıat perıembeye nihayet bu
lacak ve perıembe günü müıte
ıar 8.Ankaraya hareket edecek
tir. Şehrimizden Ankaraya h~
reket edinceye kadar Adliye mu
fettiıliğindekl makamına gidip 
ıon tahkıkatını yapacaktır. 

Şehriınlzin Adliye Erkanı a
raıında tebeddülat olup olmıya
cai• henüz malum değildir. 

Tayyare şehitleri 
~-

Bugün Fatihte bir 
merasinı yapılacak 
Bufün eaat 10,30 da toplana· 

lacak nıntad olan •Tayyare Şe
hitleri., ihtifali bütün hava faa
liyeti - Tayyare cemiyeti nizam

namesi mucibince - tatil oluna· 

nacaktır: Toplanacak olanlar: · 

Aıkerl kıt'alar mektepliler ve 
halktır. Merasim ıeçiıinde en 

önde Deniz mızıkaıı ve sıraıile 
Harbiye, Tıbbiye, :Bahriye Kuleli 
Halıcıoğlu ve Hava pdikli kG-
çük zabit ı piyade taburu 1 ıilva· 

• ri bölütü• so ldıtlik belediye za

bıtaıı müfrezesi Darilttaf aka er

kek Muallim mektebi izcileri 

Feyziati liıeal, lıtanbul Kabataı 
liseleri, Kız ve erkek Ameli Ha

yat mektepleri ve Galataaaray 
lisesi bulunacaktır. 

Merasim, ıaat 11 de, Fatih 

parkı Beyazıt, SeUmiye Taksim 

ve maçkadan atılacak toplarla 

baılanacak mutat tekilde devam 
ve hitama erdirilecektir. 

------~----------

Kalmış pastırn1alar 
lstanbul Balıkpazarında bir 

paıtırmacıya alt 235 çuYal pas
tırmayı Beyoilu belediye dairesi 

müıadere etmlttlr. Çünkü tahlil 

neticeıtnde paıtır.naların ııbbate 

muzir bir hale ıeldtli anlatılmıı

tır. Bu kadar bir yeklina balil 

olan paıtırmalar kokmut bozul
muıtur. Aynı zamanda paıtırma
cı cezalandırılacaktır. 



Delinin marifeti 1 Demir yolları 
-~-<-

Fikri sabitle babam diye İranda yeni yollari küşadı 
bir tüccarı vurdu Elwa:clan 15 kcinımusani tcırilıile 

lıkenderlye 16 KAnunuıanl -
Meıhur tütün ticari Klgork Aplk
yan Toıun paıa ıokağındaki lda
rehaneılnden indiği ıırada bir 
tabı tarafından dücarı taarruz 
olmuıtur. Enıeılne bir demirle 
vuran bu tabı firar edemlyerek 
tutulmuı tur. 

Mecruh hastaneye naklolun· 
muıtur. 

Poliı merkezinde iıticvabe

dildlif zaman müttehtm cürmü
nil inkar etmeyüp caninin ken
dlll oldugunu sarahaten itiraf et
mlf ve demlttlr ki : 

Onu öldürecektim ve bu mak
satla buraya geldim. Bu benim 
babamdır, beni inkar ed!yor, ke
ndi çok zengin olduğu halde ba
na bakmıyor. 

Cani kırk yaılannda yarvant 
namında bir ermenldlr. Oıtü baıı 
perlıan bir adamdır. 191 7 sene
ıtnde Samıundan M111ra gelmlı-

tir .Aplkıanın fabrikasında çalıımak 
için bir kaç defa müracaat etmlt 
ve kabul edllmemiıtlr. Sıkıık fab
rikaya gelir ve Aplkyandan para 
alınmı. Bazı kerre de mumalley
bin otlu olduiundan bahsile ba
baıı rfbl refah içinde yaıamak 
tıtermlf. 

Merkumun divane olduiu zan
pedlliyor. 

Bekçi sergisi ve kapitü
Iasiyonlar 

Kalıireden yazılıyor: 

Yerli ahaliden oldufu ıtbl 

kendi tebaıından da bekçi ver
afslntn tabıillne muvakat cevabını 
veren lıpanya ile biltün Devlet
lerin muvafakat etmlf oldukla
nndan bu husuıa dair tanzim 
edllmlt olan layıhal kanuni ye 
Mecliıi Meb'usana tevdi edilecek 
ve müstacelen taıdikl talep olu
naeaktır. 

· Mısırda yankesici1er 
Kalıireden bildiriliyor: 

Mııın ziyaret eden eçnebl 
zenginlerinden yankesiciler tara
fından çarpılan bir lnglliz liraıı 
kimetlr.dekt yilzük, pollıin tahar
riyatına rafmen bulunamamııtır. 

Teharriyata devam ediliyor. • 

Çekirge n1ücadelesi 
Kahireden yazılıyor: 

Kantara kaıabasımn ilç kilo
nıetre mesafesinde külliyetli çe
ldrıe zuhur eyledigi haber veril· 
llleıl Gzerlne Ziraat Nazareti mü
cadele için lcabeden tedablrl lt
ttbu etmlı ye civar kazalara tel
arafla emir vermlttlr. 

Bir senede tutulan kaçak 
eşya 

lskenderiyeden bildiriliyor : 

1929 aeneıi zarfında aabll mu
hafaza hefeti tarafından derdeıt 
edilen 258 kaçakcıdan 9 revolver 
ı Oao fitek, ıaao kilo tütün, 677 
kilo afyon, ı 0604 kilo esrar mu
ıadere oban11auıtur. 

Mısırın ehran sefiri 
Kalıireden bildiriliyor: 

Saheydelct Mısır aefirt olup 
Tahran Sefarettne tayin olunan 
Mehmet iffet bey buraya ıeldl; 
bir kaç gün ıonra yeni memuri
yeUne 1ıdecektlr • 

yazılıyor : 

Ehvaz ile naıırlye araıınaa 14· 
ıa olunan 124 kilometre tulünde
kl yeni timendlfer hattının reımi 
küıadı lran ıahı Rıza han tara
fından ifa edilmittir. 

Bu merasimde İran Harbiye 
Nazırı ile bazı büyük ricali devlet 
hazır bulunmuılardır. 

Şah Hazretleri a vdetlerlnde 
Şiraz ve lıf ahane uğrayacaklar 
ve oranın ahvali umumiyeıini tef
tlf edeceklerdir. 

Mısıra ithtllat çogaldı 
/ $kenderiyl'clen bildiriliyor: 

Zeni gümrük tarif eıinin tatbik 
zamanı yaklaımakta oldufundan 
fazla reıim vermemek fcin tüccar 
büyük ıipariılerde bulunmuı tur. 
En fazla ithal olunan ıekerdir. 

Son günlerde gelen ıeker çu
val ve ıandıklarile gümrük an
barlan ve rıhtım dolmuıtur. 
Kinunuıanlnltı on yedinci günü 
yalnız ıeker hamuleıile dolu üç 
vapur gelmlıtir. . 

Sıhhi tEdbirler 
Kcı/ıireclen ya::ilıyor; 

Haıtalıklardan muhafaza ve 
zuhuru halinde mukavemet uıul
lerfnl anlatmak için icap eden 
tedbirlerin itUhazını tahtı kara
ra alan Sıhhiye Nazaretl açıkta 

ve ıündüz lıleyen cinaden ılnema 
makinaları tedarikinde teıebbüs 
etmtıtir. Bu makinalar bütün 
köylerde dolaıtırılacak ve hıfsı-
11hhaya dair filimler göıterile

cektir. 

Havanada şeker mahsulu 
llavanadan 15 K<immusanide yazılıyor: 

Burada mevcut yüz elli altı 

ıeker fabrikaları bu gece yansı 
yeni ıene mahıulunu ltlemeie 
baılamıılardır. Bu ameliye, gece 
ve gündüz olarak dört ay devam 
edecektir. 

Yeni mahıulun dört buçuk 
milyon ton olacağı tahmin edili-
yor. 

············-··········-······ .. ·············-····-
Büyük bir rakı kazanı 

vakalandı ., 
Edirnekapı haricinde münzevi 

kıtlaıının arka11nda bahçıvan 

Hakkının boıtanında kaçak bir 
rakı f abrlka11 meydana çıkarıl
mıı, ıtmdiye kadar emsali görül
memit ( 100 ) kiloluk büyük bir 
rakı kazanı 2009 kilo cibre 100 
kilo rakı anldol de rece ve saire 
yakalanmıı Hakkının ortakları 
meohur kaçakcı Lambo ile Yanı 
mahkemeye verilmııtir. 

Ticaret odası idare 
heveti ictimaı 

" 
E u g6n Ticaret odaıı idare 

heyeti ıoplanacak ve 11nıflannı 
tenzil ettiren tüccarlarla, kazanç 
verldıl tadili hakkında Hük\'.imete 
yapılacak müracaatı ıörütecektir. 

Şehrimizde hayvan aşısı 
Şehrimizde ı 190 hayvan ahın 

olduiu tetblt edilmltti, Bundan 
baıka vlli.yetlmizde 6895 hakarl 
8100 füra6 hayvanmevcutolduiu 
cümleıine tüberk61 aı111 yapıldıtı 
anlqılmıftır. 

YARIN 

l A11rupa mektubu 

Madritte 
Oarülfün-:;:;;ı;-grev mi? 1 

Madritten bildirildiğine nazaran 
Yunaniatanın Atina Darülfünu
nunda günlerden beri devam e
den talebe lıyanlannın buraya da 
teılri olmuıtur. 

ispanyanın Madrlt üniverıite 
talebeıl arasında bu ıebeple he
yecanlar mitingler görülmekte
dir. Bu gayri fabiiliklerde amil 

talebenin arzularının yerine getiril
miı olmamasıdır. Tal ebe topla
narak maarif nezaretine takdim 
etmek üzre bir lıtid'a bazırlamıı
lardır. 

Müme11illerl vaııtaılle hare
ketleri hakkında hocalarının fi
ldrlerlnl de sormuılardır. Müder
riıler talebenin fikirlerini makul 
görmüılerdfr. Hatta müderrisler 
bu istld'ayı kendileri göndermefl 
teahhüt etmiftlr. 

Aradan aünler geçtifl halde 
ne müıpet ne de menfi bir cevap 
alınmamııtır. Bunun üzerine mü
derriıler dersleri tatil etmlılerdir. 

Bu mühim ve hayati meı'ele· 
de lıpanya diktatörünün rol oy
naması muhtemeldir. Madrlt hal
kı heyecanla netJceyl , beklemek
tedir. ---------- ----
Azıll hırsızlar 

-~ 

Bir müddettir yeşilköyde 
hırsızlık yapanlar mah

kemeye verildiler 
Bir müddetten beri yeıtlköy

de hırsızlık eden bir çete b6Uin 
efradlle beraber yakalanmııtır. 

Y eıllk6yde soymadık ev ve 
dtıkkln bırakmıyan bu çetenin 
tata Zeynullah OıkOplil Şevki 

mahalle bekctlerlnden Resul, 
altındft Niyazi ve tüccardan Şev
ki Beyin uf&iı Beıirden mürekkep 
olduiu anlaıılmııtır. 

Hırıızlar mahkemeye verll
mlttlr 

Ga vri mu hadili er tevziat 
"' komisyonunda 
Gayri mübadillere tevziat ko

misyonuna Maliye Veklletiİıden 
gelen ıonl emir üzerine tevziat 
umuma teımıl edilecektir· Halbu
ki bir emir gelmeden evel yalnız 
musakkafat sahiplerine tevrtatta 
bulunuyordu. 

Veraset vergisi 
intikal eden menfaatlann ve

raıet vergiılne ıureU tayini hak
kında ahiren Maliye Vekaletin
den Defterdarlıklara tamlmen 
teblii olunan bir tahrlratta ma
den imtiyazı ve emıall hukuk ve 
menafi' eıhabının vefatında ve
reıeye lntlkaledeD it bu menaf lin 
ıf ade ettiği kıymetler üzerinden 
veraıet vergiıl abJımamaıı llzım 
ıeleceğl teblifoluıımuıtur • 

·Hariciye tayinleri 
Hariciye v. Evrak M. dosya 

Mümeyizliifne protokol U. M. 
bat kitlbl Bedri Tahir' Protokol 
U. M. ba1klttbliii11e ıtyaıı mn-

l ilk ikinci kAUbl Orhan _Tah-
f&V r M ıcı c:. •• 
ıln 1 d. daire Umulll • ' Y"• 

münıeytzlliine Konsoloıluk itleri 
MOdilrlüiü müıneyizi Zait B. ler 
tayin edilmiılerdlr • 

·························~ 
( 23 Nisan i 
i «Çocuk Haftası » nın E 
1 ilk günüdür 1 

"-························--' 

YAGMURDAN DOLUYA 

Kapıdan çıkarken Feridun 
Süheylayı ağzından tekrar i:ekrar 
öpüyor, bir türlü ayrılıp gidemi
yordu. Heyecanı pek fazla, asabi 
çok yorgundu. Tam bu ıırada 
Vecihi de apartımanın merdiven
lerinden çıkıyordu. Ayaklarının 

ıeıinl hl ç duyurmadığı için onları 
bu vaziyette buldu. iki erkek; 
biri: manalı tebe11ümlerle öteki 
mumya gibi ıararmıt bir çehre 
ile bir müddet bakııtılar. Feri dun 
çok kıskanç bir kadınla evlen
mitlf. kanıı her yerde ve daima 
onu Vecihi ile takip ve tarat11ut 
ettiriyordu. lld eıkl arkadaı ak
raba olduktan ıonra sırf bu yGz
den bir birine düıman ketilmittl. 
fğbf rarları Veci binin ilk muhplr
lik yaptıfı günden baılamııtı. 
ŞQpheıiz bugünkü cürmü meıhu
du da vakit geçirmeden ıtdfp 
haber verecekti. Netice çok feci 
idi. Feridun 6lü rtbi merdiven
leri inerken: 

Ah, ne yapacafım ? diyordu 
Bu caıuı ruhlu adam muhakkak 
karıma havadlıl yetlıtlrecek. Bu 
geceden itibaren karımı, ıaade

tlmi, huzurumu kaybettim de
mektir •• 

Saat ondokuza geldi •. Feridun 
hlli sokaklarda hedefıiz lıUka
metaiz dolaııyordu. Eve dönmek 
diiıOnceıl ruhunu tazip ediyordu 
ÇGnld o dakikada kanıma Ve
cihlnin bntnn hakıkatı olanca 
çıplaklığı ile bildirdiğine emindi. 

Nihayet geç vakit korka kor
ka eve geldi. Fakat hayret! ka
rısının halinde hiç f evkal' ad elik 
yoktu hiç bir ıeyi duymamıta ben
ziyordu. Bir kaç defa onun aizı
nı aradıtı halde gene bir ıey çık
madı. Feridun kendi kendine: 

-.Bu atlamak için hız alma
lı andırıyor. Galiba felaket bom
baıı bir az geç fak at müthlt pat

. layacak diyordu. 
Gece hadiıeılz geçti erteıl 

gün dairede Feridun gazetede 
okuyordu birden gözleri ıu lıa
vadise ilittl "Dnn gece saat yedi 
raddelerinde ıöför Kadrinin lda- r. 

re ettiği 322 numaralı otomobil 
köprilde Vecihi bey lıminde biri
ne çarpmııtı. Mecruh hastaneye 
kaldırılmııtır.,, Bu satırları okur
ken F erldun müteeuir olacak yer
de ıevlnç kahkahalarile yerinden 
fırladı, Sevincine payan yoktu. 
Akıam daireden çıkınca doğruca 
berber salonuna koıtu. Saçım 
keıtirecek ıinek kaydı tıraı ola
cak •• Şen ve ıuh eve dönecekti 
Zaten sabahleyin karııına ıöz 
vermiıtl. Gece birlikte tiyatroya 
gideceklerdi. Hemen pardöıüıG
nil portmantoya aıtı ve boı kol
tuklardan birine oturdu.' Saçı ke-
sllmeie baıladı. / 

Tam bu ıırada kumlisyoncu 
~azıl bey de aelona rtrdl. Hoppa 
ıevrtllıi Medlıten gece yar11ından 
sora aerbes oldufuna ve ziyaretini 
kabul edebllecefine dair mektup 
almııtı. Peruklrda altmıı yatını 
kırka lndlrtnaefe çalııacaktı. Bır .. 
denblre gözlerinde bir endlıe tim·: 
ıell çaktı. Sevkilfılnln mektubunu 
cebinde unutuna evde kan11nın 
eline geçecefl muhakkaktı. Yırtıp 
yere atmaıı tuhaf olacaktı. He
men akbna ıeytant bir fikir ıeldi. 

Frcmsı::cddan: 

Portmanto yanında idi. Paltois'' 
pardöıüler koluna, dirseffn• ... ~ 
konuyordu. Bunlardan bira-
cebine sokmak pek ali müaJıG" 
dü. Hem neticeıi eflenceU ... 
muziplik olacaktı. Kararını h.; 
tatbik etti •. . Mektubu en ~ 
nındakt pardösünnıı cebine J• 
vaıca kaydırdı. 

Aradan iki ıaat geçmemi,.,.. 
F erldun evdeydi. Ayakta k•" 
nın hazırlanmaıını bekliyor. 

- Haydi çabuk ol yav'ff'/11; 
geç kalıyoruz. Sonra birinci~ 
deye yetlıemlyeceitz. Dtyord11• 

Hazırlık bitip tam sokafa 
kacaklan ıırada karııı ıordu: 

- Eldivenlerin yanında 
Feridun? 

Feridun pardöıilıünGn cep 
rinl karııtırdı. Eldivenleri bul 
ve çıkardı fakat eldivenlerle 
rııber bir de mektup çıktı ve ye 
düttü. Feridun mektubu ye 
aldı • • . Alel' ade bir kliıt 
açtı baktı, fakat birdenbire 
ıırdı... kızardı. Öteden ka 
atıldı. lkııı bir aiızdan : 

- Bu ne? 
Diye bafırdılar. Ve bir nıa'

det bakııtılar. Mektupta a 
ıunlar yazılıydı. "Bu gece ka - _; 
tiyatroya rtdeceifni, oyun e..,.-. 
11nda bir kumazlıkla elinden ~ 
tulup bana gelmek lstedliinl 
yonun ve fikrimi soruyonun. 
dokuzdan ıonra ıerbeıtfm. il 
muhakkak beklerim. Binle 
buse ••• ,, 

Vaz'fyet pek ellmdl. l,111 lf 
yüzüne kimee inanamazdı. Feri
dun, ıezlonaun Oıtnııe yıiddt• 
Karısı çılgına döndn. KomocliD 
üstünden tabancayı kaptı. Ferid 
nun üıtüne yürüdii ••• Saati 
boiuftular... Sahnede g6recekl 
rlnden çok daha mülhit ve haki 
bir facıa o gece kendi evlerin 
cereyan etli •• 

Feridun yağmurdan kaçark 
doluya tutulmuıtu... A R. Nq' 

. 
Emanetin hesabatı 

tetkik ediliyor 
Cemiyeti belediye tetkfkl 

hesap encümeni emanetin 9'' 
hesabatmı tetklka devam etmelı" 
tedir. Mülhak bütçe ile f~ 
edilen emanet daireleri heaapı." 
nnın tetkiki ikmal edildiil ._...._. 
emanet heıaplarının da ya,.
bltlrllmlttlr. Bug6ne kadar te&
klkatta emanetin bOyük bir kıt' 
ıuruna teıadilf ~dilmemlı, yaıoı' 
ufak tefek bazı hatalar ~ 
müıtiir. 

Kız ameli ha ya mektebi 
mes'elesi 

Kız ameli hayat mektebi eJIJ 
mGdürü Muzatfer Bey tarafıacı-
kltlp Aliye hanım aleyhine ~~ 
ıenet tamiminden polayı lı~ 
müddelnmo-tllğlne lıtida ile roıt' 
racaat ticltlmftur. 

M-1fer Beyin bu iıtlb" 
berayı tahkik Beyazıt pohı roet' 
kezine havale edilmııur. 

Beyazıt poliı · merkezi JJJ'f .... 
hanımı celbederek bu ıne• 
hakkında ifadesini almaktadırd. 

Bunun üzerine Aliye haD~_ .. ı 
bilmukabele emniyeti ıul fıtjlPP" 
da vaıı ikame etmlfUr. 



YARIN 

BEKTASİLİK-SÜNNiLiK 
SİİLİK VE FARKLARI~·· 

Sanayi bankası müdür 
mllct\1i11lii.ti 

Türkiye Sanayi ve Maadin 
bankası umum M. muavini Aıım 
Silre71a Beyin iıttfaıına mebni 

inhili.l eden vazifeye ayda (400),lira 
ücretle mezkur banka idare mec
lisi azasından Ali Sami 8. tayin 
edilmltlir. 

KONGRAYA DAVET:• 
İstanbul Ticaret ve Sanayi odası 

lıtanbul Ticaret ve Sanayi odasından ı 930 Konıresl 30 K. 
Pertembe günil saat 14 te Dardüncü vakıf banda üç6Dc6 kattl 
mecliıl salonunda aktedllecekUr. 

1 .- Kongre ruzname! müzakeratı tunlardır. f ~ABİ, 'iARst, ECNEBİ ESERLERİN TETKi-1 il 
\m KiNE M-OSTENİT İT.Mi, CİDDİ TEFRİKA, 

~~~~•- 3 -~= - 1 c:t'zası affedildi 

ı - t 929 ıeneıi Kongre zabıt hullıaıı • 

2 - 929 Kongresinde verilen karaflar hakkında odaca yapılan te· 

Ômer bGUin bGtün hiddetlen
lllJfU: 

- Ben timdi gider (Muham
ınedı) 6ldilriiriim! Diyerek evden 
dıtan çıkmıfb. Yolda lUdalidemlnl 
buldu. (Muhammecl)ln hemtlreılne 
ve enlfteslne kadar hallet te'ılrl 
albnda bırakbflnı dilfündü. Mü
vafakat ve mlhalefet hislerinin 
te'ılrl altında zebun olduiu halde 
(M6sliimanlann) toplandıklan eve 
geldi. Kapıyı çaldı. 

lçerdekiler gelenin ( Ömer ) 
oldufunu anlamıtlardı. Bunun 
üzeriDe vakUn benam kahraman
lanndan ve Hazreu (Muhammed) 
in fedailerinden amcazades (Ali) 
ile amcaıı ( Hamza ) orada hazır 
idiler: 

- Pekall, Ömer ıeldi iıe ıel
•ln.lytlik için ıeldl iıe çok güzel, 
feıaahlc için geldi lıe ona haddini 
bt~lcten aciz dettUz! dediler. 
I\.._ l• lc.p ... açıldı. (Ali)ve(Hamza) 
~· lcoltuklanndan tutarak 
• -.ueU (Muh•mmed)ln huzuruna 
ıetlrdller. HazreU (Muhammed) 
nafiz nazartle onua yiiz(lne bakb 
ve dedi ki: 

- Ômer lallm olmak için 
ıelmltUr 1 ve : Omer lılamiyeU 
kabul etU. 

Hazreti Muhammedin vefa
bnclan ıonra ( Ômerin ) halife 
olma11 mihnkün değildi. Buna 
kimse razı olamazdı. O, (Ali ) 
P&rtlılne muhalif bir parti yapma
Jl clcifGnlyordu. 

Bunan için Wk tuafmdaa 
...... (Ebu Beldr)I intihap et
~. Hureu (Mnh••med)tn 
ha;tahlt Mm•nında Halk bazre-
tta •Tinde toplaımutb. Hazreu 
(Mub•mmecl) aradaki lhUlafı bi(. 
dlit lclD: 

- Bana bir kalıt kalem ıe
tlrbaiz, •ize bir vaılyetnune ya-;:run. Benden aonra kat'iyen yo:-
~rma1aauua 1 ' 

• ~e b"YUl'llluttu. 
·~)•blant, .......... 
- .. adam -~ bize 

(Allabua) kur.'am lraftdlr 1 ~ 
baÇJl'llllftı. Bu arada ... ı.r çofal
mıı, .lhtll&f arbnıfb. fif ai. ıerif di
yor Aı : ) Hazret bunlan hacretu 
yani: 16vdG ve evinden kovdu. ' 

Halife (Ômer) kanuna son 
derece riayetkir, kanaat aahibl 
bir zat idi. Herkeıle, aenli benli 
kODUfUp 16rGtGrdG. Kımaeye kar
.. kibir ve ıurur ıöıtermez idi. 

(Kudaı)Gn lıUlaaıacla, binek 
haJVanlaraa u olman aebeblle 
dd ldtlye bir HaJY&n laabet edi-
ronlu.Habfe (0....r)de k6leai ile 
bir Hayvan n6betJete binmefe 
mecbur olmQftu. Ordu (Kudn.e) 
slrerken akal ıtbı n6bet (Ômertn) 
k6lealne ı•lmltU. (Ômer) ulA te
recldGt etmemlt, k ... _ ...... _. Ha 

b•-..1•-· vaa9llll JVa-.. UK1U1111tU. Ga7et tabu bir 
.. Jllllt ıtbı Ômer k6lealntn bin· 
dlild HaJYanı Yederekten KudGee 
ıtr 1. 

(Ömer) kanuna rlayetkir idi. 
Demt1t1k: Hilafeti zamanında 
zlni eden bir of luna yüz kırbaç 
vurulınaıını emretmtıu. Ômerin 
otlu betmtı) kırbaç yedikten 
sonra 6ldG: Kanunun tamamlle 
tatbik edllmıt olmaaa lçln,(Ômer) 
ıeriye lwan (otuz) kırbacı ela 
oflunun ölil ceaedine VUrdurmuttu 

Kazı (Hafaa) ile otlu (Abdul
:~~ tarihçe tanıntpıfbr. (Hafaa ~ 
nazreu Muh d I 
l'lnden lda, lllllme in aevcele-

Halife Osman 
(Osman bini Affan) diye meı

hurdur. iki defa Hazreti Muham
medin damadı olmuttur. Uzun
boylu, tlımanca, zarif ve zevke 
biraz düıkün idi. Zekası, ikinci 
dereceden atalı ıayılırdı. Daima 
akrabasının nüfuzu altında 
kalırdı. 

Hilafeti zamanında: Akraba
lannı büyük vellliklere tayinetmit 
bu sebepten bir çok dedikodulara' 
veılle olmuıtu. Yine akrabasından 
bulunan (Mervan) huıuıi katibi 

. idi : (Oımaıı) iıtediği gibi idare 
edercli. 

Halife Oıman, (Ali) nin taraf
darlarından bulunan (Ebu Beki
rin) oflu (l\l'uhammedi) Buraya 
vali tayin etmitti. Valilik hük
münü (Mervan) yazmııta. yazdığı 
bu hükümde evvela Muhammedi 
iıtlkbal ediniz ! Diye yazıp Hali
feye lmzalattırdıktan sonra lıtik
edinlz manaıına gelen: ( ukbelu .. ) 
nın (8) ılnl ıilmtı (T) yaparak : 
(ukUil~ .. ) ya tahrif etmekten çe
kinme.-nbU. (Ukülul) öld" " ı ~ . urun. 

Muıtafa Kemal yaıa kaza
ıından fınncı Muıtafanm kızı Se.
briyeye cebren fili ıenl lcrasm
dan bet ıene on ay hapıe mah
kUnı edilen Mehmet oğlu Hakkı
nın fili ifa esnasında sabrtyenin 
onbet Yatını bitirdiği anlaııldı
fından mahkemei temiyizce ce
zanın affına karar verilmif Ur· 

• ,_ 

11i{h'r#tfiı~o'IR 
BİÇKi ve ÖİKiş 

MEKTEBi 

ıebbüıler ve icraat 

3 - Muamele vergisi ~e tetvtkl ıangiy primleri 

4 - Baılıca ihracat mallarımızın amballj ve lıtandardizuyonu • 
2 - Kongrede müzakere edilmek üzre erbabı ticaret ve aanaJI 

ve tlrketler ve müe11eseler, lkbsadt cemiyetler tarafından raporu lh· 
zar edilip 30/ 1/930 saat on ikiye kadar oda umumi kltlpliltne tevdi 
olunacak meı' elelerde kongre ruznameılne ithal edilir. 

3 - Kongrede ruznameye dahil olan mevattan batka huıusat hak
kında müzakere cereyan edemez. 

4 - Kokgrenin mnddetl devamı on lilndür. . 

5 - Odaya mukayyet ve m6ıeccel erbabı Ucaret ve .. nayl ve tlr
ketler ve müe .. ıeler ve lkbıadl cemiyetler ltbu konpeye lttlrak 
edebilecekleri ıan ve teırifleri rica olunur. 

SELANiK SANKAS.I 
1888 de teılı edilmitUr 

Merkezi umumi. İstanbul 
SERMA YASI 30,000,000 FRANK• 

TÜRKiYE ŞUBELERi 
Galata, lıtanbui, lzmır, Samıuıı, Adana, menin. 

Yua1111istan Şllbeleri : SelAnik, Atln4, ıca.aıa. 
Her tiirlü banka muamellb, }Ubar mektuplan, her nevi 

akçe üzerinden hesabab cariye, çek muamellb. 

manasına geliyordu. 

Ebu Bekirin oğlu (Ali ) taraf
tan (Muhammet) yarı yolda mu
harref hükmü gösteren adamı 
yakalayarak üzerindeki hükmü 
almıı, (Baaraya gidecek yerde 
tekrar (Medine) ye dönmüıtü. 

Dördüncü sene 3 üncü trlmeı-

tr. Maarif Veki.leU celileılnln ••••--------------------•• müıaadeılnl haiz biçki ve dikit r 

Bu tabrlfedllmlt olan büldbn 
balk huzurunda alenen okunmut· 
tu. Galeyana ıelen ahali, bakın 
olarak bir adamın katline hGk
mk et

11
Ull için Halife ( Oıman ) ın 

at nl lıtedi. 

muallimeıi KLlO MA VROMATl 
en ıon Fransız ve baılt bir usule 
tevfikan tedriı etmektedir. Ameli 
dikit bilenler bir mab zarfında 
ve bilmeyenler (iç mab zarfında 
hendese ile tayyör ve tualet ima-
lini 6irenebillrler. Itfektepçe ve-
rilen diplomat.r Maarif Vekile-
Unde kabul ve taıtlk olunur. 
Üçüncü tedrisat devreatne Şuba-
bn Üfünde batlanacakbr. Talip
lerin Beyotluacla Faik Pqa cad
deılnde Bolu aparhmanının ikin-

OPERA.TOR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pata Hastahanesi Operatöril 

İstiklal caddesi11de Rus sef aret~~esi karşısı11da 
Suriye han No: 8. 

Telefon: Bey : 1615 

satırık bostan ( Oıman) o tahrifi (Mervan) ın 
yapbfını' kencliıintn aıll haberi 
olmaclıtını ileri aa.....1A 8 

unıu. unun 
üzerine : halle ( merva11ın ) teıli -

ci katında 3 numerolu daireye Topkapıda mfllia mevlehane 
her gün 9-12 ye' 1-5 e kadar dakl bü..n.ı.. boıtan acele 

·Ali Ekber 
T •nare biletleri ve lurtall,e 

Umum ıuete ba,U 
Çen.berlltat dvanncla mini lıtedl. (Osman ) katilini 

•ermekten lmttna' et&ı V 

müracaat etmeleri. karpım 7-

: \ sabhkbr. tallb olanlann Bakır 
dutu ~. e otur-
ledlldl~• muhasara edilerek kat

(Devamı var) 
(BAKÜS Rak~s~ ı.ar 11 ,. telefon -:~- N. 2 dGkln! 

ÇIRAGAN SARAYI B TEFRİKASI: ALİ SUAVi Hadisesi il Muhairlri: AYHAN 
ASKINI · -

- ıso -
- Padıtahım çok 

kapılan açıldı Sul Yata ••• diye batırdılar. sırden bıre sarayın 
Ali Suavı a k. dtan Murat elinde bir kılıçla ıneydana çıkh. 

• r &aın akUerl 
- Buv.. p e merdiven de ıözüklii· 

ı .. run aditab F 
kasında bird bı un, millet ılzt istiyor ! dedi. akat ar-

en re •ilahla h · 1 dı taraftan 1 b r patladı . etraf daki ınu ac.r er t 
ıe en ır Yaylım • ın 

Muhacirlertn atetine tutulmutlard•· 
kaçblar. Ali Sua Ylrmtıı ablan ilk at9fte yıkılıllıtlardı. Çofu 
ce1t 11rada k Yl efendi tam Sultan M d,ı::ı ~;oltuiuna ıir~ 

ar •dan biri: ura 
- Vurun kerata 
Nl.1_ - YI • • • 

UUlftl ltlttl Bi d 
baıına dehtetlı b; r •üngü darbesi böırünü deldi· Arkaıın an 

B r •opa Yedi So L.ıO)hamldin ada-
mı etiktaı muhafızı H • payı VUran A~ üngü ile 
Suavtnin itini bitirdll ~•an Paıa idi. Bir iki ,apa v~ 1

1 
d la 

Bir saat sonrada Ha er. aıköylü ve Kara ~t yaKa &Han ı ~ 
i d san Pata lS 1 Haman zne 1 n e yakalayarak Abd"lb ' utan Muradı d 1 u anıf din bu _.1rıyor u . zuruna P-

SON 

* * * 
* YENi TEnUxAMiz ,. ....... -•ı B-

utun karllerlmizt allkiclar edecek çok muhlm 
bir tefrllca n9fredecellz. 

. Tafsilatı bekleyiniz , 

, 

-;. 177 -
• 

Haıköylil blr defa itaret etU. Muhacirler Hemen m&Yll&ftın 
kiiçok anbarma iilt iiıte konan sandıklara hOcumettller. Ma v• 
nacılar ptırmıılar, korkulanndan mavnanm kıçına dotru kaç• 
mıılan:ll. Muhacirler hemen 1andddan kırdılar, eandıklana 
içinden çıkan panl pard yep yeni ıllalalan abp~lcendl aralarpacla 
takılm edivercliler. · 

Hasköylü mavnacılara haykırdı : 
_ Çabuk, mavna)'I arkadan ıelenlerin üzerine yanqbnn. 

Yoksa camnw alaçallz. 
Ali Suavi efendi de bir Uifek yakalayarak haykırdı. 
_ Çabuk, yoksa yakarız! 

1 

Mavnacılar : 
- Aman alam emredin, timdi Yanatalım dediler, dilmeni 

kırdılar. Arkadan gelen öteki ilk mavna da öndeki maVDanın 
dümen kırdı~nı görilnce olduktan Yerde yelkenleri a6nd6rmGtler 

Haıköylü ıilahlannı dolduran muhacirlere emir verdi : 
- Haydi benim anlanlanm. Padltabımm moekof pvuruna 

teılim etmek ı.ıeyenler itte ıuradalcı aaraJdadır, dayanıp efen
dlnizi: kurtarahm· Allah bizimle berabwcllr! Dedi tekrar batıftiı 

Hask6yl6D0n haykırman herine nauhaclrler biubiittba sG-
rü(Uye bafladılar • Herifler padltah lakırdıaı lticlbace her teJI 
göse aldırmıılardı. 

- Haydi atalar Paditah batı için l diyen ffuklrllDGn 
kendi adall)larına; 

- Hep 6lmeie hazına. -Zaten ev kalmadı nrk kalmada, 
\nadanı ki Paditahımızı moekof tawnuaa tealim etmek "uror: 



' YARIN 

ıairna şen ve daima sıhhatıi gezenıer Bilecik rakısı içenıerdir 
Gümrüklerde işi olan tüccann 

nazarı dikkatine · 
fstanbnl Tıcaret ve Sanavi Odasından : 

GOmrOk tarife kanununun 30 üncu ai'addeılne nazara•, ena
nı tarifeye tatplklndıea. miite•eWt itW1arı halle me•ur daünt ke
aıl•J.OD fktiaat veklJeti celile.ince tayin ealJen ÜÇ azadan mürek
keptir· ltbu üç aza veklleti çeldece tayin ve odamıza tebltl edd
adt-olap ftlmleri ıunhtrdır : 

t - Fort- ade Marat bey 
2 - SliTa bey ( Eabak Rusumat müdOrii um.nmlll) 
3- Rıfkı bey (teker tnbi1&n medili klareünde tktilat vekileu 

kOID&arl). 
Bu Oç zata terfik edilmek üzre biri ıümrilk idareıi diferf beyan

D&ıne veren tacir tarafından intihap edllmeıi llzım gelen iki eklıper 
için de kanunu mezk6r macld•l mudlünce CMia1Mxa traeli iktia 
•• eldlperler ltılell, eli ekl•ert tlııtiva etmek bre oda medl8'nln 
f·l-980 tarilıll lnrinci lçtimamda tanzim ve tespit edl~ ve bu liatede 
11tanbul Ruıumat baı müdüriyetine ıönderilmJttlr. 

Bu listede dahil olan zevatın lılm ve adreılerl ıunlardır: 
iSMi MEŞGULiYET ADRES 

1 - Ahmet bey Kaaaplar cemiyeti reiıl Sirkeci köprülühan 
2 - ldrlı efencll Celepler cemtıetl relıl G. Rıhtım Hüdaven

digar 
9 - Alt Hn.eyln 

Bey 
4 - Hamamcıza

de Nuri Alt B. 
5 - Habip zade 

Ziya bey 
6 - Yu1Ufbe1 

7 - Hakkı bey 
8 - İdim zade 
lunall hakkı B. 

9 - Muhıln Nuri 
bey 

ıo - Hnıeyln Rı
fat~ 

Balıkçılar ,. azaıından Balıkpazar Meymenet 
aokak No. 25 

Tuzhahelık ihracat tacın Clball Fener caddeıl 
No. 56/ 58 

Oda relıl vekillerinden Balıkpazar yeni tlcare 
ihraeat taciri han 
Bah~•anlar cemiyeti Hatap kapı ıebzehall 
relıl 

kabztmal 
Oda avuadan thtllit 
taciri ~ 

lıtknbul mıntakaıı 
ticaret müdiiri .. 
Müıklrat fabrikatör 

,. ,. meyve ,. 
Tahınu k111'U kalaveclt 

han 
06rdüncü vakıf han 
kat 3 

Galata Meclt aokak 

11 - Hasan Hulki lıplrto fabrlkaıı Sirkeci Meeadet han 
bey ıahlbl ldmyaker 

Aıma alb zından kapı l 2 - Sabuncu yal ve tabun taciri 
zade Tnftk bey 

18 - SakızlıSa- Nebatl yaf tacırı vefab- Balıkpazarçavuı ol-
llm bey klatirii lu ban 

l ~ - AbdaJaanl Oda azuıadan ICHAn ta- Galatada Rıhbm han 
bey etti 

18 - HOaeyln Oda-ııntlaatiltiin ta- Kantarcılar deve oflu 
Sabri bey cirl - yokuıu 

16-1.mallHak- Tohum nebatat ve ak· Mııır çartıamda 
.. ..., u.ıı,. tacld 

17 - Akif bey L. T. va zahire lıionaıı Zahire bonaıı 

18 - Mehmet 
Epef beJ 

19 - M.bm.t 
Vehblbe:r 

20 - Abad -
de bmall bakla B. 

21 Osman 
M1ll'I ~ 

~~ -~aker 

" ' nl 
Deri .. kilrk taciri 

L. t.aaaaJI otlaaı 11maml 
kltiltl 

Sirkeci kapdlll han 

DönlAnc<i vakıf han 
kat 3 
l. Mercan tıicılar • Kö..ı. ve del fabrlka

törii 
Mamul deri • kundura 1. Mercan tıicılar 
lmallthenesl aahlbl 
1. T. ve aan&Ji boraaaı Zahire bonuı 

1 

: 

Nureddin ldmyakeri 
müntlbey 

23 - Nurt bey 

24 - Deilrmen
cl zade lllaaJJ 
Hakkı bey 

.25 - Hacı zade 
Şükrü bey 

26 - Fadıl kibar 
bey 

27 - Mehmet 
AJf bey 

28 - Hanın -.
delerden Y uauf 
Şinuı bey 

29 - Hacı Re
cep bey 

30 - Ata Refik 
bey 

31 - Atlf bey 

~2 - faslı -y 
33 - Eai91l .... " . .,. 
34 - Kiıemılrcı 
Ali Rıza hey 
4 5 - All Miir

taza bey 
36 - Keınal za

im · 
87 - Rıfat E.· 

mil 
38 - MOftibade 

Sadi bey 
39 - izzet Raif 

bey 

'o - 1Uz11• be1 

41 - Halit bey 

42 - Sırrı bey 
48 - Zeki bey 
•• - Veli ade 

Beykoz kundura ve deri 
f abrikaıl mnhencllıl 
Kereste ve mal&eme lata 
iye tactri 

Kezeste vemalzemel ln
falye taciri 
Kigıt ve tatblkab ltha· Galata TOrld,.e Milli 
llt tacir la&ll': 
1 • Sanayi lclareılada 
Kimyager 
Pamuk ve pamuklu ma- Fincancılar Yuıuftye 
nulit lth.alit tacfrt ve han alb 
fabrikatörü 
İpekli ve yilnl6 meMucat Mahmut paea ca.W. 
tacırl 

Yünlü ve pamuklu ku- Sultan hamam ca.t
aatJar ve diler memucat de-
Snreyya paıa mensucat Balat caddeel 
lülıılW.ı müdürü 
Blikuiıöy bez fabrlkaıı .... 
S.Mndt bonmarıan (El- K6pril baıı 
lıUect tuhafiye fotograf 
l~ımı ve aalre} 
H.ar elblıe ve k....iae l.tanbul bal.çe lcapı 
Tacir 
Laıtık mamulltı ticareti 

Mahrukat Tnrk Anonim 
ıirketl mildilril 
Oda a .... ndan maden 
kömftrl taciri 
Htrdavat ve eıyayl zQ
caclye 
Madeni etya imalatı 

l. San• ve mesai mft
diiril 
l.Mıntakaıı San• llllli
dilril vekili· 
Oda azanndan 
1. Ticareti bahriye mG· 
de.I Annat6r. 

Yeni poabme kartL· 
unda 
Galata ômerabtt han 

Galata merkez nhtım 
han 
Alaca hamam No 35 

Galata Mahmudiye 
caddeıl Ômerefendf 
mahdumları No 66 
Sultan Mahniist iflnr-

Galata Ada han 
Calata ralıtua eaddeli 
Caı.ta merknahbm 
han MiıataHa 

htk.~ 
'5 - Haf• A,ır Alltı muılldye taciri 

efendi 
46 M Kaya zade Saat taciri allt •• ede

Ahmet A- Yllh mutftdye ve saire. 
llDI bey 

4 7 - Hacı Rıfat Her n9"l yat ve aalre 
kapta••de tkaNtl 
Temel beJ 

48 - Şer b etd Her nevi l:takkaltye 
aadeFeritB· 

49 - Hatan Ne-
cip bey 

50 - Mebmecla-
11 zade MehmetAlt.,., 

Aıma alb NO. ı 2-14 

Romanınızı kesiniz ve kitap gibi katladıktan sonra okumayı unutmayınız 

- 1'78 .... . 
. 

"1-, hep htrden &telim de bart cennete rtdeltm! diye bafrııdılar 
LYDalar arkadan ıelen ma~nalara yanaımak Ozre iclller. 

Arkadan ıelea mavnadaki mahaclrler ilerden ııtttlltleri ,0-
rlltGlere taıkın taıkın bakıyorlardı. ÇnnkO ne olduiunu bllmi
Jorlar dı. Mavnalar biri birine yanaıınca Haıköıhl hacı bir kere 
ha1kırdı : 

- Durmayın be •• Pacliıab elden ıldlyor. Alın bu ıflahları ..• 
Hacuua adamlan derhal allalilan cephaneleri &teki mavna

luclakı muhadrlere daittblar. Muhacirler, Pacbıah rtdtyor laktr
dıaı laertne ll:endilertbl unut1nwılardı. Btrdenbh'e: 

- Padl,.hım çok yafa .•• diye batırdılar. All Sua vl efendinin 
lltedttt de zaten bu idi. 

Hemen alzuıl açıp ıözütıO yumdu. ADahtan peJıamberden 
••halifeden bıhaetti. Muhacirle zaten doliun adamlardı. 

- Padtph uaruna 6lellm! declller. Ali SuaYI efeacll: 
-s... .......... lele•• bapwlildlil .. ...., .. .mr ... Haıcli . 

!;'mıf·ı-..-cll....,a yw .. caiaz. Ça.qtı .. cailz, 6lmek var 
.• _ ....... MrJ 

• 
81,.,sı :nı ca..tlıhlk•·*ıcillın......t• c.tk'di. M.bactrler 

- ......... a:tııilüllt eHlln ~ 
- Çekin, ıu saraya! 

Da .... ...._odar--. ..._. taea. ,.llr•'ıd t.krar 
açtılar. Çırapn 1ara11 rahbmına yanatacaklen =t a 
omrtadiııkt ti...._. llhi u.,kırtlaı - • .,.h •• ı' lr·? ,..it ......... . , 

Ali SuaYI efendi: 

- 179 -

- Sö,letmeyillr Y&UUD klratalan .• Di~ haykırdı •• 
Muhacirler heoaen atepttller: Bam buna ••• lıü nabetcl o anele 

vurulmuılar, yere yıkılD"'tlarclı · Mavnalar tam nlabm keaarma 
yanafllllfb. Ali Suavi hemen emir 19erdl. Ali SaavbaiD bu atefln 
hali Haıköylil Hacının da ıaazarı dildca.um celbetml.tti. Ali Suavi 
muhacirlere; 

- Padı,.hıan çok 1aea 1. • Dı,. l.alırm, cledl. Muhaclra. : 
- Padtıahıaı çok Yltfa• • • dediler, baflrdalu.. Hep blrdm 

aaray rıhtımına bilcum ettiler. Az evvel ._....._ aakerlerin ~ 
aetlerl yerde yat11ordu. Muhacirler tekrar : 

- Paclııahılll çok Jllfa! .• Decltler, haykmblar. S....Jlft ta •• 
öte batından ayD• ıeıler ıebyordu : 

- f aclltahıDI çok yata!•• 
Ali Suavi efendinin keyfi Yerine ıelmıı, bGtCln nmttlerl tek-

rar ve daha zlJade c:anlanmıtta : 
1 

- YGıilylln Aralanlanm. Pad11&hamız ııte ıu dlvarlann 
arkaııncla .•• dedi. Muhacirlere 1&ray kapuıunu ıcöıterdl. Fakat 
kart• taraftan baıka ıtlah aeılert de-1t1dtllyordu. Uzaktan uzata 
Padıtahım çok yata ! • · 

Sadalan iftdtUyordu. Muhacirler ıUahlanm ataraktan duvar 
••kapılan açtılar •• Saray aTlatanun cwtMlnda , ..... Al at 
Paıanın adlımlanle Dl'fllattılar. SdaWar patkJ,Gl'M. 

Ali Suavi, aClriiltü araıında çuaıan aaraynnnı~ kapııına 
ilerledi. Elindeki alb patları. havaya patlatb: 

- Padıtakımız Sultan Muart Efendimizi iıterlz t,. 
Diye aeılencli. Arbıında muhacirler : 

1 - Üç daimi heyet asall ' 
biri ali.kadar tüccar dilerl g0ı0· 
rilk tarafından milntalılp lkl eldi" 
per ki ceman bq eldıper için n-· 
11 icap edea ücret yekalan beheri 
beıer liradan yirmi bet lira oW
her itilaf muameleılne lptidarla 
beraber bu paranın oda. ve~· 
ne teılfmi lüzumu allkadaralllll 
nazart dikkatine vaz vaz ve bll 
me~n tam•wen intihap eddeJl 
ekiıperlere ita edileceii beyan tr 
lllllur. 

2 - Gla.-ük tarife kaaulll". 
nun 30 ımcu madde.l tudur. 

Madde - ~ Ea.aia tadf.,,.
tatblldnde.L mitevelli llatlllflar,. 
aibllriik idareaince lktüat yeJdll 
tarafından tayia ....._. 6ç eldr 
perden müt ... lrktl datml heyete 
teYdl olunur. 

Her lhtilif halinde ifbu eldr 
perler heyeUde biri ıtmrük tclr 
resl ö biri beyanname veren ta· 
rafından müntahip bqkaca iki 
ekiıper tarafl olunur. Bu lkl ta· 
raftan birinin imtinaı tak.Una· 
de oaun namına aümıilk daireıl
nla bulundup m• hal aulb h•klad 
arafmdan eldlper laUbap olwaur• 

Eldaperier ~etine terilk +'rn1' 
bu lld el&taper, her eeae l.tanh-1 
Ticaret Oda• tarafından tambll 
olunacak bir liate Gzeribdea b.• 
hap olunur. 

Bu lld eklıper JhUIAfı ha11J11· 
de mntteftk kalarak karar verit' 
ler iae "klıperler heyetl karara 
teıcd eder. lkı ekiıper it Ufak edr 
medllderl takdirde eldıperler h• 
7'.U hakem vazffeıtni ifa eder"' 
Ve dd ... ...._. .awad•kten ._,,. 
nihai olarak karar verir. ~ 
perler heyeUnia •erdllt ~lar 
üzerine mahaldml atlll,eye ..,., 
rac:aat ot.mu. • 

..------------------------latabul mahkemet ullye bıl- ' 
rlncl n.uet Malak WMtnd•S 

Ça11uyu kebirde Aynaalartla> 
36 numenda trikotaj "fanila 
tlcaretile meıgul iken mahkemr 
ee tllnı lflllma karar verllmlf; 
olan Haaan Halit efendiye alt 
emvali Ucarlyenbı ubabı mat·, 
lubun talebile aatılmaıına karat 
vertbntı olduiundan talip olar 
lann 1-2-930 tar~ mo .. ~ 
Cumutell ıtl:D'1 ... t ıo da MaJa..-

mu..._da akar ~eler lcaf1I"' 
ııncla MabDat Pata ha•an er 
lcaianclakt mtlru.. ait lahi•1• 
......... ilAa olmmr. • 

Veresiye 
lzmtr terzthaneılnde 

moda, ehven flatlarla, IOli 
derecede ıuhuletlf ıeraltı. 
erkek ve kadın koıtilmleri 
aerlan imal olunur. 

Aakara cacldeal V&ll1.a 
kaq191DıdANo. 17~ 

MUSTAFA•• KEMAL 

27 
Güneşin ~: 1,11 

Nama vakıtlert 

1 
sabah öğle ikindi ak§aID yatsı • 
1 ,11 12.21 15;2 11,19 1s,6~-'·M 


