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FİATI 

5 
KURUŞ 

SALI 

«Arif Oruç > Beyin mes'uliyeti altında bergiln çıkar 

FİATI 

5 
KU~UŞ 

Yıl: 1 ,.. 
Dahli için ıenelill 

Hariç memleketlere f• 

ilan tarifeye twidir 

!ÜTÜN MESELESiNDE VENi BiR REZALET DAHA MEYDANA ÇIKIYOt 
!!_YYARE ŞEHiTLERi İHTİFALİ DON TES'İT EDİLDİ ı Tütün inhisarı erkanından bir zatın Kadıköy va
Merasimde bahriye mü;ı:ikası ma- purunda mühim beyanatı .. Hakikat anlaşılacak! 
tem havası Çalmış; bır. n:tüfreze Meselenin veni ve daha-;;srarengi;7afhaları açılıyor. Herman kumpanyası 

havaya ateş atmıştır tütün inhis;'.r idaresine ( 5) ~u.ruş ka~ vererek ( 1,200,0ü?) kilo tütün almak 

Bu münasebetle nutuk söyleyen birinci mülazin1 
Ragıp. ~· nutkunda « Muk~ddes şehitlerimiz sizler 
ölmedınız. Kalplerimizde daıma yaşıyorsunuz. 1\irk
lüğü müdafaa eden sizleri hürnıetle yadederiz >>dedi 

istevor. Halbuki bir Türk ıkı An1erıkan kumpanyası kilo başına ( 25 ) kuruş 
01~·rnleğe razı oluyormuş ! 1\1eselede (200,000) kuruşluk bir menfaat vardır ! .. 

Tütün inhiıar müdürü Behçet 
beye dün yine evvlld günkil ıual
lerlmizi tevclhetmiıtlk. Dün mü
ıarün ileyhten kail cevaplar ala
calımızı limit ederken, Behçet 
beyin idar4t heyeti içUmaında11 
geç vakte kadar çıkamamıı ol: 
rnaıı dola11slle istediklerlmlzı 
ögrenmege muvaffak olamadık. 
Bununla beraber bir ticaret f ti 
olmak itibarile Behçet beyi bir 

Tıiliuı iıılıisur ic/m·csi 

dereceye kadar mazur görürüz.Bu
nunla beraber Behçet bey.bizi kat'i 
ıurette tekalp de etmemiıtlr., Tü· 
tütün ldareat erklnından bir zat 
lıe bütnn hakikati itiraf etmek
tedir. 

Ticaret odaıına gelince latan-

olduğu malumdur. Kendileri bu '> ve bu it için idareye kunetb 
kadarlık bir ,eyi izahedemezlermi. müracaatlar vaki olup olmadıfuu 

Hakikat anlaşılıyor aornıuıtuk. 
Biz ıntün inhisarı umum Mü-:. Dün Kachkay vapurunda tiWID 

dürü Behçet Beye ıordufumuz lnbiaar ldueıl erkl••nden bir sat 

Da. Tan-. tehltlerl ihtifal bul ticaret odaıına aormuı oldu-
fevkal'..te ltlr merutmle teı'it e- ğumuz bazı ıüaller bir tertip ıebYI 

ıüaller araımda ( 200) bin okka fu kulflk meaele••n lç yldal 
Ruı tütiinüne Türk mente ıeha- bütün çıplaklaiı ile bir mv.laanl· 

.dildi. Merubnln vaktine bir iki dolay11lle dünkü nuıhamızda yan· 
aaat kala fatih parkının etrafı hı olarak laU14r etmlıUr. 

detnameıi i•tenip iıtenmediltnl9g9 _ (Devamı 2 inci sahifade) 
keılf bir halle tabakuı tarafından Bu itibarla aüallerimfzl bugiin 
ihata edllmiıtl. (Meraıime hüku- de tekrar etmek mecburiyetini 

•et erkinı htaabutdakı paıaıar- memıekeuıa baldld faydalan ve ş· d. de Tun·· el şir .. et·ı z~ :~ ... :vor 
la ukert ~ler lflhak bakikabn~lmuınam•natek- ım 1 1'\ ~•• IOUı 
• ""'-' ,..., ....... ,...,_ ~ ~ı..:~0":;) talep katiyen ~!:.~~!_edilmemelidir 
Tsrnm t1s ... dkYW1Mletl ae- meıeleat vardır • • · t ği la mik 
il.na •vet ..U,.,ftha 1»1r dakika Tütün dedt kod lan Tünel şırkeü zam ıs eyece ne araba n rop 
aMEAtten IDDra teUar eıkl Tazl- Bu tlrketfn nıuamele:I Ozerinde yuvası of maktan kurtarmıya baksin ! 
._ pçtldl. Bundan IODra birtncl b 
•llhlm Calip Bey tarafından tekasüf etmektedir. Ticaret odam Tlnel firketi, 1-
tllık ta-·-d1..-.tı tabii bu ıılerle allkadar olmak claJetl •-klriilbde 11

-• ıwn -.ana bir hı- ....... - JC.. 
tabe llle41. Bu hitabede Gali lizımgelecegi için ıüallertmizl hikOmetle , yapta •• 

~ını iı'iııci ıahi(etk P daha açık olarak aynen aoruyorus: mukavelede biriPdd 
~;==~~~~~~~~~~~D~ünk~ü~n~ıe~ı·,~ısı~·,,~ıd~en~ik~i ~İlı~Ji~bc~ı ~!'!!!!! 1 _ Ttryestede TGrk tntilnlerf ve ikinci mevki e 
~ .. ,__._ F 1 K, 1 R M Ü S A B A K A S 1 ecnebi tütlinlerile kar11brılm'flllldır? aeyabat edecek yolcu-
~ • 

441 
" Ticaret odan doıyalannda veıi- larclan alınacak •zami 

ı · 1"-kıua.•H•ft 1 dır' ncretıde teabit ettlr-
ut= ~"Vı· ı en Ça IŞkan • kalar varllll • la mi ti Buna nazaran 

k·l~d· bu . genci 2 - TirJestede Herman pt· 1 • d ahat . . _ 
ı 11 1r; nu ögrenm k • • k aya tarafından karıt· birinci meld e ~r._. Zam ıslıyen lımd şirketinin içincle lnılımdR1u binalı e ıstıyo rer umpa edeceklerden llU • 

1 e~ ruz tınlan tütanlere ( Tıryeıte konao- ildnd me..kılerdeldlerden bir Dılbop yuvaaa halini a1mıt elan 
M k loıu ) tarafmclan menwe ,ehadet kurut azami acret olmak hakkını vaaonlara :u.valh hallı keadfPa· 

e teplerlnde denlerin çok 6 - Bırtn 1 naıneıl veribnit midir ? Oda doa- haizdir. Fakat tlrket valdlle bu rulle Gatôate yılarak u1ahatlarau 
çahıan ıınıflarında birinci ıe- mine kur'a ,:~~r arasında iı- yalarınua kayt ve veılka var mı- auml tarifeyi ~tblkleylarl~d f berbat etmektea çeldnmlJ9D TG-
len ıençler araıında bir milaa· 929 _ 

9
!)

0 
-.uet eden genç ve birinci mev&1 yo cu ın an nel tlrketlnin yaptddanna alre 

o ten ( dır 7 ak 30 ikinci mevkilerden 20 Para zam deftl, aldıtım temil etmetl 
baka açıyoruz: en çalıtkan eıi Türkiyenln a - GeÇeD ıene Çekoılakv - Qcret almııtır. llıamclır. 

1 - D&ı1llfGnuD de lll me- olunacaktır. ıencı ) diye ell7n yaya ( üç ıııflyon lkiyüz ) nıur Şirket bu defa bükdmete mü- Halkı etraflara ballk latifi tibl 
ktıeplere, ........... tall mektep- bin kilo tot\illaatılmııb. Bu tütGn- racaat ederek mukavelenameniD Yalan ppi aıhhi vapnlar içinde 
1 7 - 1 Şubat•-- itibaren leri hanfi ucarethaneler verclı? rayice g6re ta~llnl iıtemlıtlr. boamaktan aakınmtyan -ı-kete •re Ye ec:nıibl mekteplerine loCUI ? Şi k t 2 bl ku .... bugiinkü ___ _.__ 1 .., 
devam eclea TGrk IOCUklarma reshnler dercolunacaktı lçtnde kaç tane Türk vardır r kre •:.ul edlb;;. 15, 20 i&UllUall eve yeni vaıonlar ıetlrt-

lmak r. 4 - { Çekoslavakya )ıeçenoae-n ~= :UtacaiJnı, bunu lıteme· Urmenln çareıl bulunacak olur-
allo a..r.,berlDektepten neye kadar en atalı Oç mdy ~ıJU ... I 20 ve !>Oparamnfukı olan aa her halde daha hayırh bir feJ 
ı~ "-• - L,__._ rk ab k '"15... o yapılmıı olur 1 d•- ~-.ıra YW7DI Nimi Hediyelerimiz kilodan fazla Tü tilt6nil r en 5 ve 7 ,5 kurut ücret tahılllne 
erc:ecliteeekur. - bu lene niçlD bir milyondan fazla milaaade talep eylemlıttr. Tilnel ,_lllİ ________ ... 

2 
- Reaımıert clercolanan- almadı ve HoJdlll"tt de muahede ıirketf, diler lmtlyazb firketler M Üessif bir irtihal 

&ar IMktebla 1 - Atl1an terzthaneıfnden --•·an• kabulettlrem- mlıfllü Nafıaya merbut olduiu 
._ unlf talel.eıl la Yaparken faa- cihetle bu m"-acaabnı Nafia Ve-nlaaldar, ıunar ma koıtGnı. dt '"" 

e • k Un yilkaek tiltGn kileli nezdinde yapmaıhr • Ema-
8 - Bu tene lmttbanlanncla 

2 
- Cemtl bey f - 5 M.,...ıe e neUn haberi olmaclılı ,ıbı alika-

birlncl, ildnd, ilçGncQ derece- kasından bir düzin~~::kl;bç:: ltlerile ui...,-k nzere ( tıcaret ıı da yoktur. Şirketin talebinin 
d f rap : odaıına ) 111.rbut bir tütilncaler Vekaletçe kabul edilip edilmiye-

e aını ı terfi etmtı olınaıı fal- zünıreıl v.,dır· Bunlann bepıl cegi belli deiildlr. 

br. 3 - Hereke fabrtkasından tüccardan ...orekkeptlr. Tünel ıtrketi .enelerdenberl 
4 - Her mektebin birinci- 3 metro ku_maı : EfkAra unıumlye ıu bulaıık lıtanbul halkını çenber içinde 

lerl araaında kura r•kllecek 4 B b--ı--·k meıeleler üzerinde bırakmıı bir tirkettlr· Bu flrket, 
,_ - arutçu ~de trikotaj ve w-- k b h lkı lıUrabetlni temin edecek 

birinciye ( l 00 ) ikinciye ( 50 ) fabrlkaıı Dıaınulitından - encli,e ile tl)trer ve ~:lber elzan b~ v: ar:balan çofaltmanm çareılne 
iç(badl ( ) caket ve k•·-k. JUnlü (Encümen niçin a.,aa lr bakmalıdır· . ye 25 lira vetllecek- - ? k Ha 
ti Dl name neıretmlyor Bu ,on bu ıir eUn lktan 

r. ler birlndlere kur'a ile Difer hediyelerimiz ıubatan Diler taraftan bu giln lıtanb yalnız para almaktan baıka bir 
~ladaki hediyeler verilecek- 15 inde mufaııalen llln edile- Ticaret odası reisi eık~ bir tGtGn ıaye takfbetmediiimuhakkaktır. 

Mecliıl Umumi Viliyet aza· 
•andan ve muteber tacirleri· 
mlzden Sadık Zade Felmd Be
yin refikaaı Saadet hanıme
fendinin haberi vefatını ver
mekle ınilesıirlz. Salihat ve 
kibar nlavandan olan mumalle
hanın cenaze namazı bugün 
taat on '!'"le Ntıantaıı caınUn
de bade( eda meraıiınl tedflnl
yeıi Maçka nıeza.rbimda ~ 
olunacaktır. ZeYd mahteremt 
Beyle ajlei1'eclerdideelae befa
nı taz11et e,.ler ve ınamatı.,ha 
içia cenabı haktan Rhmet 41· 
lerlz. cekUr. tlccandır. Bu maruf ~bn mem· Ta (Sultanaziz) zamanından kal- ı 

leketln hamlJetll zevatmdan biri ma ıayri ııhhi ve artık birer '------•••••rl 
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JIUT TÜ'l'ÜN REZALETİ 

!JZERİNE ! 

Birkaç gündenberi lstanbul 
büyük bir rezalete ıahit oldu: mu
tebe! zannedilen bir tüti"ın kum
panyasının el altından yaptığı id
dia edilen ve bu iddialar gün geç
tikçe birer hakikat ıeklini almaya 
bathyan muamelesi dikkati celbe
diyor. 

Hadiıenin, bi!" gazetecinin kas
ten lff ali yüzünden çıkııp dal bu
dak salması vekar ve haysiyetini 
bilen matbuat için müteessir olu
nacak ıeydl: Bilvesile geçen gün 
de temenni etmit olduğumuz gibi 
elJndekl netriyat vasıtrsını kese 
ve ceplerinin faydasına ilet ve 
vasıta edenler varsa bunların 
meydana {çıkarılması memnuiye
U mucip ahvalden olacaktır. 

Dünkü nüshamızda çok memnu-
iyet verici bir Ankara haberi vardı: 

Ankaradakl muhabirimiz, Hari
ciye Vekaletinde yeniden (mü
fettiıllkler) ihdasedildiğinl bildi
riyordu.Şimdiye kadar böyle bir 
tey yapılmayıp ta, fU yakın za
manlarda icabına tevesaül edllme
ıl, esas itibarile iki manayı ihti
va ediyordu. Bunlardan biri : is
met paıa kabinesinin vuku bul
dutu söylenen yolsuzluklara göz 
yummamaya kat'iyen karar ver
diğini ifade ediyordu, 

Haber alelide bir ta-
limatname zan ve hi11inİ verjyor 
ıa da, hakikat de hiçte böyle de
ğildi. Şimdiye kadar yapılmasına 
liizum görülmlyen bir ıeyin fU a-. 
rada ve birdenbire tanzim ve ka
rar altına alınmasının elbet bir 
ıebebi olacaktı. 
l lıte 0 ıebep, Hemıan [ıiplrer 

kumpanyaıının baıtan wçıkardığı 
ıöylenen ıaf ruhlu bir Türk ıeh
benderinin uıulauz ve ka
nunıuz yaptığı muamelelerin 
.. tlak vermeıinden ileri geliyor
du. Yoksa Haricıye Vekiletinln 
durup dururken bir müfettltlik 
dairesi ihdasetmesine ıebep ola-

(mazdı. Ve yoktur da .. görüliyor 
ki, Tütün inhiıar idaresinin sükö
tlne rafnıen (Ankara) çok haasa-
ılyet göstermektedir. . 

Hük6met ıu noktadan ne ka
dar ıltaylf ve taktirlere layık gö
rnlıe yine azdır. 

ikinci noktaya gelince: Bu da 
doğrudan doğruya lıtanbulda 
(muteber) tanılan bir kumpanya
nın memleketin umumi faydaları 
aleyhine tehlikeli oyunlar oyna
dıiını göıtermekte idi. Bu da id
diayı ayrıca ispatedecek senet ve 
reımt müeyyidelerden sayılabilir. 

Halbu ki, bu mes' ele sadece 
talimatname ile halledilecek bir 
feY değildi. Şehbenderlik vaya 
konaoloılukların sıkı bir tefttıe 
tabı tutulmaları, lıtanbulda rüz
ılnnı alin fırıldakların f ınl fırıl 
d61U1ıeldrine aıli mani olamazdı 
Eaaı aıes'ele yaranın cürmünn, 
neden llerl geldiği, mazarratı
nın hududunu keıfetmekte, ona 
göre tedbirler almakta idi. 

Daha açıkca söyliyelim : Ma· 
damkt Hariciye vekiletlne böle 
bir ıey, bundan bir ay kadar ev
vel akaetaıtıtir. Hatta mücrlmi
yetı rivayet edildiil için Ankara 
emrine alınan ıehbenderin vazi
yeti anlaıddıktan sonra bir tali
matname Japmak ve yahut mü· 
fettitllkler lhdaı edilmekle yara
nın iyi olabUeceii zannedllmedl, 
billkiı mikrop yuvaıında yakıl
malı bozulmalı idi. 

Huli.sa çok ıamimi olarak 
ıöyliyeUm ki bu muteber addo-

M. Venizelos 
--~ .. -

)'"tınan Hariciye nazırına 
gelen bir telgraf 

Atina (Hususi) 
Müsyü Venizelos Hariciye 

nazırı Müsyü Mihalokopulosa La
heyden bir telgraf göndermislir. 

Baıvekil bu telgraf ile yuna
niltan hukukunu Laheyde temin 
ettiğini tebtir ediyor. 

Aynı zamanda Müsyü Venlze
los Yung projesinin çok yakında 
bil' umum alakadar devletler tara
fından imza edileceğini söylemek-

ı tedlr. 
Aldığım malUınata göre yu

nanf stan için temin edilen istifa
deler fonlardır. 

Almanyanın vereceği tazmi
nattan Yunan hiasesine düıenler
- Bulgarlardan - dokuz milyon 
mark alacaktır. 

YARIN 

Bahri .tahdit 
-~·-

İngiJterc ile Japonya an.1-
sı nda nıü~kilat çıkn1asın

<lan korkuluyor 
Londra, a7 (A. A.) 

Gerek resmi, gerek gayrı res
mi mahafilin 1 O bin tonluk kru

vazörler ile, 8 pusluk toplar me
s' elesinin büyük bir ehemmiyeti 

haiz olduğu kanaatınde bulundu
ğunu zannettirecek bazı alamet
ler görülmektedir. Bagri reımi 

mahafil bu mes'eleler hakkında ln
_giltere ile Ame~ika arasında husule 

gelen itilafta Japonyanın bu hu-

sustaki metalibinfn kafi derece· 
de nazarı itibara. ahnmamıı ol-

1 M. Primoderivera 
-~:<-

Ordu ve donanmanın 
itin1adını elzem addediyor 

Madrit, 27 - (A.A) 
M. Perimoderivera ordu ve 

donanmanın kendiaine itimatları
nı teyit etmelerini elzem addey
lediflnt gazetecilere ıöylemltlir. 
M. Primoderivera bunun ordu
nun siyasiyata karııması suretin
de tefsir edilmesinden korkma
dığını, çünkü mevzuu bahis olan 
meselenin mülki idareyi ordunun 
murakebesine tabi tutmak değil 
fakat, diktatörlük idareıinln or
dudan yetiımit olan reisinin or
dunun hala itimadını haiz bulu
lunup bulunmadığını anlamaktan 
ibaret olduğunu ilave etmlıtir. 

M. Primoderivera vazifeıi ni-
hayet bulduğuna hükmettikten 
sonra tabii bir ıekil alacak olan 
hükümete artık ittirak etmlye
cektir. 

Yunan sefi 
Yakında Atinaya gid 

Ankara M. Mübadele k 
yonuna gelen haberlere n 
Türk yunan müzakereıi 1 
müncer olmuı tur itilafın pr 
ri hazırlanıyor yunan Sefiri 

lifnameyi hamil olarak Ati 
Şubatın bidayetinde gide 
ve bu iiilafname yunan hiik 

lince kabul edilirıe Müsyü 1/ı 
zelosun Ankaraya gelip itil 
meyi imza edecefi ıöyle 

komisyonun yeni Reiıi Müsyl 
deraon ıubatın ilk haftaıında 
karaya gidecektir. 

l ~~---.--.~~~w~~~=----~---

Muhittin B. 
~·

Yarın A vrupaya gidi 
Şehremini Muhiddin B. 

A vrupaya gidecektir. 

Fransızlar İrJandalıJa 
yendiler 

Blfaat, 26.-(A.A. 
Fransa ve lrlanda tak 

arasında 25 bin ıeylrcl ön 
yapılan rufbi maçında Fran 

lrlindalılan ııfıra karıı 5 ıaJI 
matlup etmtılerdir. Bundan baıka muahedenin 

aktindenberi birikmlt olan ondo
kuz milyon altın markı da defaten 
l'e derhal Yunaniıtana teslim 
edilecektir. Bu on dokuz milyoı1 

mark ile dört bin altın frank harp
lerde mutazarrır olan ahaliye ve 
bilhaasa sefineleri harpte batırıl
mıı olan sefine sahiplerine veri
leceği tekarrür etmittir. 

duğunu ima etmektedir. Japonya 
ı o bin tonluk kruvazörler hak
kında Amerika kuvvetlerine na

zaran yüzde 7 O ntıpetinf elde et

meği kendisi için çok esaslı bir 
meı' ele addettiğinden bu hususta 

İngiltere ile Japonya arasında ba
zı mütkilit çıkmasından korkul
maktadır. 

Tütün inhisar idaresi erkanında 
birinin niühim beyanatı 

İşsizlerle polis arasında 
arbede 

Hamburg, 26, - (A.A) 
lıslzler ile polis efradı arasın

da tiddetli arbedeler olmuıtur. 

Fransada sosyalistler 
hükunıete iştirak 

edecek n1i ? 
Paris, 26 (A.A.) 

Sosyalist kongresi hükumetel 
lttlrak prenıtptne muarız olanlar 
tarafından ' verilen takririn daha 
evvel müzakeresi esasını 1507 
muhalif reye karıı, 3066 ıey ile 
kabul etmlıtf r. 

Pariste toplanacak 
tamirat komisyonu 

Londra, 27 (A.A.) 
M. Tardieu, .M. Brland ve 

Bir souk kanhhk 

1-Jatan 
--)~<·-

geminin yolcuları
na neş'e verdi 
Buenoıanea, 27. - (B.A * 

Uf ak bir ıinınatoğraf aletine 
malik bir lspanyolun souk kanlı
lığı ve neı' eli halleri Çarıamba 

(günü Monte Crevantes vapurun

da zuhur 'etmeıine remak kalmıt 
olan bir panığe mani olmuıtur, 

Buradan alınan ıon haberlers gö

re, vapurlarının batnıak üzre ol
duğunu görerek dehıete duçar ol
muı olan ııoo yolcu arkadaıla
rından birinin bizzat kendilerinin 

aktörlüğünü ifa etnıekte oldukla
rı dehtel ıahneslni filme çekmek
te oldufunu görerek heman sü

kQnet bulnıuılar ve denize indi-, 
rilmit olan ıandafüt.ra neı eve ıa-

-Birinci sahifeden clevanı 

rimlze anlatmııtır. isminin yazıl
maımı arzu elmiyen bu zatın sö
yledikleri ıunlardır: 

- " Hamiyetinizl tebrlkede
rim yazdıklarınız doirudur me
ıeleyi ilk defa meydana çıkaran 
benim! 

Yazdıtınız T6t6nlere az da
ha menıe ıahadetnamesl verile
cekti. idareye müracaat edilir
ken Tütünlerin ( Artüvin ) Tütü
nü olduğu ve Artüvinden (Rusya) 
ya kaçırılmit olduğu Rusyadan 
da ( lstanbula getirildiği iddia ve 
menıe ıahadetnameat iıteniyor
du. 

Ben buna tiddetle itirazetmlı
tim memlekete büyük bir hlzmet
de bulunduguma da kanllm çünkü 
mevcut kaidelere ve uıullere gö
re bir Tütün bulundugu memle
ketden hariçe çıktı mı menıei 
ile alakasını kayb~tmit olur! 

Hatta bize müracaat edenler 
( Ticaret odasına ) da müracaat 
ettiler. (Ticaret odası maruf) a~ 
zalarından bir Ekisper he-y' eti 
gönderdiler baktılar imkanı ka-
nui olmadığını anladılar! 

Burada muharrlrimlz bu 
miyete zata ıu ıuall ıorm 

- Niçin menıe ıahade 
ıi meı'elenin üzerine bu 
düıiyorlardı? 

O zat gülerek ıu cevabı 
mittir. 

- Niçin mı? lzabedey 
sır) la TGrklye arasında m 
le vardır. ( Dün bitti maa 
Türk Tütünleri (mıaır ) a gf 
20 mııır kuruıu yani 2o0 
kuruıu ekıik gümrük reıml 
rirler. Bundan anlatılır ki' 
000 kiloda 400. 000 Türk 
gümrük reımlnden kazanıbrlT 

Sonra menıe ıahadetn 
latenen Tütünler ıert idi. A: 
paya da g8°türülemezdt m 
mısra ıevkl lazımdı! 

itie bir çok zevat karııtı. 
te Ruılar vaııtasile diplom ... 
ıebbüsde de bulunuldu. Ha 
Vekaletinden bir de reıml 
kere gelmittf r. · 

İnhisar müdtriyetl 
gösterdi yine reddetti meı' 
bilirler tabii ... 

Loucheur Pariste toplanacak 
ıark tamiratı komisyonunun me
saisinin tanzimi itini görütmüı
lerdir. 

taretle binmiılerdir. Bütün yolcu
larla tayfa kaptan Dreyer'in feci 
ölürnür.den dolayı son derece 
müteeasirdirler. * * • 

ZeJzele yüzünden birçok 
evler yıkıldı 

Herman şirketinin yeni teşebbü ~··························'\ r 23 N·san • Dün mes'ele hakkında yeni-

Atina, 26 (A.A.) 
Psara ve Antipaara adalarında 

bir zelzele olmuıtur. Birçok ev 
yıkılmıı, birkaç binanın da dı· 
varları çatlsmııtır. Nüfuıça za
yiat yoktur. Ahali kırlara kaç
mııtır. Zelzeleler devam etmek
tedir. 

: 1 5 den tetklkatda bulunurken, çok 
5 «Çocuk Haftası» nın 5 mühim bir hakikat daha öiren-
• • mete muvaffak olduk. Tee11ür 
: ilk günüdür = ve teeasüfler içinde kaydedelim 
\••••••••••• •••••••••••••••-' ki, Herman lsplrer kumpanyaıı 
;~~~~~~~...,.~· yeni ve çok büyük bir parti ar-

D I• K KAT ! · neyi yine milyonluk zararlara so
kmağa çalıımakta bulunmuıtur · 1 i 
kasına daha düımüı, milli Haz· 

~ Bazı adamların gazetemiz : Hatta, (meıhut cürüm) hadi-
~====~~==~====~ ~ - beriye müra- ~ sesi etrafında ilmi iyice tanalan(Ko-
lunan ticarethane kendi kabahatle- ~ n1tmına oleye Abone kaydına ~ hen) efendinin munhasıran bu ~t 

lerinl örtbaı etmek için yaptığı ~ oaat ettikleri ber 1 >:: için Ankaraya gitmit oldufu te -
d h 1'l savaıtıklarını ha a ıyoruz. ~ mlnedilmektedlr. 

çirkin vaziyetle kendisinin a a ~ b damlardan fn- & 1 
kirli oldutunu göıtermit oluyor. !' Bu gi 1 a d k ik il Malumdur ki, Tütün nhlsar 

Bizim ıu itle bu kadar meı- toğraflı musad a veı a idaresinin harice tütün sa__tıp sat-
1 olmamız meseleılnln dedi ~ sorulması, aksi takdirde po- ~aması etrafında çok muhlrn ve 

gu I li ltı t k k _ ~ lise verilmeleri rica olunur. • buyük menfaatlar çarp11maktadır. 
kodu arana ge nce ya ız e , e ! sta bir me- . Hiik6met lüzum ve fayda görür-
lime ile ifade edellm.Eger mes ede idaremiz bu hu;:nıiyecektir : ıe tütün satıı itlerine devameder 
alakadarlar kadar hatta çok de- ~ ıuliyet kabul ' • veyahut etmez. Bu bahlı ayrı bir 
fa az menfaat temin etmek iıte- ~~.-;v;r.vez.~~~~ 'a~o,ı,~• meı'eledir. Fakat, Harice satıla
ıe idik ıüphe yok ki hakikatleri , •• ~.~•••••••••••••••••••••~ cak tütün lt!erlnde de çok haı
ortaya dökmekle uğrafma~dıkf • ÇOCUK HAF1.,ASI 5 ıaı olmaıı lazımd~~· • 
Belkide timdi bütün fU mes elerl • l • Rezalet uzenne 
kimseler duymamıı okumamıı ve : 28 nisanda bat ıyacaktır ; Aldığımız mütemmim malu-

bilmemlt olacaklardı. ı"'•••••••••••••••••••••••••' mata göre son ( cürmD meıhud) 
ARiF ORUÇ ' rezaleti üzerine (Hennan) kum-

panyaıı yeni alıt verit pethıe 
müı galiba da : 

- lıte (1,200,000) kilo 
alacafım ! diyerek gittikçe 
yüp sarsılan vaziyetini düze 
iıtemekte bulunmuıtur. 

Hakikat de iıe, bu alıı 
ten milli hazne (200,400,00 
ruı ziyanetmek üzre bulu 
tadır. Çünkü Herman k 
yaıı Aükiimete yaptıfı te 
lnhiıar ldareılnin lzmirde 
ladıfı tütünlere maliyet f 
zerinden kilo baıına 5 kuru 
vermeli eklif etmlttir. H 
aynı tütünlere iklAmerlkan 

Türk anonim tirkeUnln 25ku 
I 

vermek sureUle tAUp oldu 
min edilmektedir. 

Görüliyor ki orta,da 2 O 
kuruıtan ziyade bir klr 
maktadır. Hükümetin ve 
darlar in meı' eleye la 
veçhile ehemmiyet vemıel 
ruridir. 

Herman ıirkeUnln hill 
lerle ufraımak lıtemeııne 
umumiye çevap ·ver1tn17 



Piyos efendi Fransızların itilafından da kazandı! 

Fransız kumpanyaların arası açıldı 
neticede Türkler neler kaybettiler! 

Zalıfren itilô.fnameler im:a eden f nuısız k11mpa11yaları l 
arkaclan birbirinin kııyıısımu kazıyor, işleri paylaşcınu

yorlar: netice kabak türklerirı başında paralanıyor, ·------Sigortacılar 
dairei merkeziyesi 

Yeni talimat •e tarif el erin 
me"ku tatbike vaz'ı hakktnda ıtu
bazı tedabir etmek iizre 22 .Kinu
nuaanı 928 tarihinde ılgortacılar 
d.treı merkezlyalnde Harik sigor
ta kumpanyalarının aktettikleri 
içtlmadır. 

Alyanı Da Berlin, Auikurazi
onl Ditalya,Konkort kumpanyalan, 
davet etttkleri ve te'mtnat akçesini 
te' diye ettikleri halde temall edll
IDemtılerdir. lıbu içtimada komi
ser Ömer CeW bey dahi hazır 
bulunmuılardır. 

Celae saat ı ı de Şark ılgorta 
kumpanyası müdirt umumlıl Möı
y6 E. Ariyenln riJuetl albnda 
ldıtat edildi. 

Retı, berveçhl aU kumpanyalar
dan maada dalrel merkeztyede 
dabll bulunan batan harik llgorta 
launpanyalannm teminat akçe
lbd te'cbre ettiklerini memnunl
Jetle btldtrmtıtlr: 

dört kumpanyanın teminat akçe
ıini tediye etmediklerinden naıi 
terkin kayıtlarının icra olunamı
yacaimı beyan etmlıtlr. 

Sigortacıl~r dairei mer

keziyesi yeni tarifelerinin 
mevkii tatbike vaz'ına da 

bir programdır. 
Madde - 6 Keza tastik edil-

mit olan nizamnamei dahilimizin 
betinci maddesi muhalif kumpan

yalara tekayyüdü tam ile tatbik e
dilecektir. 

lıbu madde berveçhi atidir : 

Sigortacılar dairei merkezlye
ıl azasından bulunan ıtrketler 
Türkiyede mer'i kanuna tevfikan 
alel'uaul teaçll olunmayan veya si
ıortacılar dairei merkeziyeaine 
ılgorta tlrket veya idarebaneleri
le memlekette bir g(ina ıfıorı, 
muameleıl yapmıyacakları gibi 
bu tlrketlerden birinin alakadar 
bulundufu her hangi bir müıte-Men llünih J eneral dfı Pari 

N aTgonal Dösteniıı La Frarıs rek veya mükerrer ılıorta aktln-
Bazı iz& iıbu d6rt kumpan- dende lctinap edeceklerdir. Bu-

Janın ffmdiden muhalif addedll- ndan maada miidiri, umumi acen-
IDeıiDI ve dtf'trleri ıae bunlara le ve ılmıar gibi her derecedeki 
teminat akçesini tediye etmeleri mümeaalllerini dairei merkeziye-

ı zımnmda Ye muhalif addedildik- ye dahil bulunmıyan bir tirketl 
lertne karar vermeden enel bir dofrudan doiruya veya bilvasıta 
kaç ıQnlük mühlet ltaımı teklif temıil etmekten ve sigorta it lerl 
etmlılerdlr. Komlıer Ômer Celil için bu gibi tirketlerin müme11il-
Be1, ılgortacılar dalrei 1nerkezl- lerile herhangi bir münasebet te· 
Jeıl nlumnameılne nazaran ftbu ılı eylemekten men' etliği taahhüt 
daireye dahil bulunan bir kum- ederler. 

ha1ama teldat lra1dlnln, ltba Madde - 7 muhtelif bir kum .._pan,. h.,.u idare YeJa ha- PADJamn rekabeUnden dola.,. ce-
lcem"omtl)'Ollu Jahut heyeu a- nılyete dahil bir kumpanya tara-
llaUllllye mukarrerabna riayet et- fından hilafı tarife icra edilen 
llaecbil cihetle kendlıine tahmil muamelat dairei merkeziye' aza
ecltlen bir cezai nakclintn tediye- ları beylnnde tarafı alilerine g6-

·~ lmUna ettfll takdirde mev- nderllecek olan (Pool) mukavele
~ 1 

olabllece1tn1 ve bina nameılnln mevat ve ıeralti da-

aıy~nın deniz kuvvetlerinde Fra;:;= 
s' ıle musavat talebi Avrupada 
şı~detli neşriyata sebep oluyor 
Dtylı Ek.e gazetesinden: 

~ tbnddd Yllz!Jette meddlr lrealnde takotm tıiUlee:iirtır. 

Lonclra konferanauun toplan
maı ından enel aon defa müza-
kerede bulumak fçtn F ran1a Baı 
•eldli M. Tardlö Laheyden acele 
Partse koıtu. M. Tardl6 lnatlte
rentn dentz itlerine dair verdiil 
lzabab buaQn •Gzakere ediyor
eacla, Frama ile ltal1a aruında 
elem. kanett •lea•atma dair 
Romaclaa •ald olaa nlaareem1 be
JU&ta cJaha Çok ....... Jet Yer
meldedtr. F•O.•lrtlra ltaıya ortaya 
pek lmnetll bir dava •tmaktadır. 
Prama 1922 Vathfnaton konf_. 
ranııacla, Afrika.lan Fransaya 
._d uker nakhnın kencllatne 
laapU bir ebenınıtyetl hata oldu
lunu 16yledı. Bu konfranstan 
Sonra Kellog misakı hnzalanmıı
ıada, Fransa, 1De1nlekettne aıker 
taııyan nakliye gemilerini IDuha
faza için kuvvetli bir donannıa 
bulWUnaıına dikkat etmektedir. 

Akdeniz haritası 
Dtter taraftan ltaıya, cUıana 

Akdeniz baritaaına bakmalarım 
• latlJor • ltalya hlkanıeu, Olbralta 
botaa de SGvey1 kanalının Ak
deniz DihayeUne baktın olan bo
Jlk bir clevlettn 4 2 111111011 nClfu-

ıunu açlıktan öldiireblleceflnl 
aöylGyc>r. 

Fakat bu a6n Cibralta Akde
niz ıarbıne hakim olan mGıtab-
ke~ d bir l!levkl delildir; ve itler 
pe eifımııur. BQJ(ik menzilli 
toplarla tayyarelerin l dı C 

1 ' ca , ib-
ra ta mn ebellllnlyetfnl çok azalt-
mııtır. Bu eıki ln..111z d iz .. 

bb •• enuııQ 
lr ava limanı olmuıtu fak 
b r, at bu 0iazın kartı yakasında ı. , 

al C Panya 
ya t euta adında kuvvetli bir 
deniz luG vardır. ispanya Pran
ıız kunetlertn1n mGttereken Rif .. 
ille~ nıatlup ettllbıdenberi Ce
ata nan emniyeti tabb tembıdedfr 
ve hinterlandı da l.panyollar elin
dedir. lıp4nya deniz 

b Progranu-nın lr k111nın1 da Ceuta' 
k nın tab-

lm_l teıktl ettiğini bütün lb 
bilir. c an 

ltalya ile Pranıa İıpan 
k dk ' Yayı 

pe l katle aözetle1nekt di 
ÇOnkü lıpanya'nın tek d e r. 
b d rar enizcı 
lr e•let olnıa11 deni ku 

z neu muvazenesini lıtedf~ ta _1. 

bili •• r..-a çevi-re r • 

ltalya'nın endtıe ve rahataız
lıtını mucip olan bir baıka ••bep 
de vardır. BüY\lk harp kGçük Sır
btıtam büyGk bir Yaıoslavya dev-

YARIN 

Poliste 
. -

Memleket haberi 
1\1 ütahassıs ıslahat için , • • 

raporunu verdi işsizhk yüzündenj 150 bın hra 
Poliı Mütahaaaısı M. Haydenfolt -~ -.~c· 

zabıta hakkındakı raporundaıun- Fatn1a H. isn1inde bir Bu kadar açıkla bir tü, 
ları kaydetmiıtlr. Memleket dahil- k d hiddete kurdan car iflas etti 
llnde bir ıahaı kanuni mecburiyet e a ın • • 
ikametgilıla teıpit edilmeli, müc- gıttı 
rimlerin poliıte bir sicili olmalıdır• Adanada Hıdırilyaı mahalle-

Bir ıahaın evvelce aynı cürmü ıinde oturan berber Ziya iki ay-
yapıp yapmadıiı bilinmeıi çok danberl tııiz dolaııyormuı. 
lazımdır. Sonra; poliste en ziyade Zevcesi bu halden tlklyet e-
lizım olan ıey fenni mihanlki dermit ve bu yüzden her giln ka'9-

vesaittir. gaya devam ediyorlarm•t· 
Bu vaııtalar pollıln ruhudur. Hayabndan bıkan usanan Ziya 

Binaenaleyh memlekeUn her nok- bir gün evden çıkmıı ayni ailn 
tası, en küçük bucafına kadar tam serhoı oluncaya kadar lçmlı, 
örümcek aiı ,ıhı yekdlgerine evine dönmuı, kapıyı fena halde 
bağlanmalıdır. ça1mııbr. Bütün ısrarlara ragmen 

Ancak bu suretle polisin elinde zevcesi kendlıln kapıyı açmasını 
yakasını hiç bir mücrim kurtula- lıtememit ve evde kiracı bulunan 
maz. Bir de daireler araıında Fatma hanıma gidip kapıyı açma-
uzun muhaberat devan etmeme- 1Jnı rica etmiıtir. Bu ıuretle ko-
lidir. caıının hiddetinin geçmeılnl ve 

•'"' bundan ıonra konoımayı tasarla-
Son beş senede mııtır. Fakat Fatma H. kapıyı 

açar açmaz Ziya bıçaiı çekerek 
•iu-Ooı!<·- l • kendi kar111 zannlle hlddeUnden Yunanistan muhacir erı k 1 

• Fatma hanımı tanımıyara ao 
için ne kadar para sarf ettı memesinden bıçakla vurmuıtur. 

lıkln muhacirin komisyonu Fatma hanım ölmüıtür. 
azaıından Mllsyü Paliıin Atlna Menemende iki 
ıazetelerlne verdiği malumata 

nazaran ıon beı sene zarfında cerh vakası 
muhacirler için 13,500,000 ıter- , Menemende iki cerh vakaıı 
llng liraıı aarfedilmlttlr 1925 se-
nesine kadar aarfedilen takriben olmuıtur · · Bakırlı 

1 k Hüaeyln otlu Osman, 4 mi yon ıterlingıliraııda bu mi - • f bi h ta 
tara ili.ve edilirse muhacirine Yusuf namile maru r f& ıı -
sarf edilen mebalit ı 7 Milyon rafından yaralanmıttlr · h 

1 400 bin lnglliz liralık bir yekekn Menemenin Mermerlt ma •,-
tutar 152 Muhacirine aarfedilen l ıinde cİe milessif diler bir vak a 
bu paradan garbı Trclkya Türkle- o~muıtur. iki kardetl aıçı Hasan• 
rlne bir para bile verllmemiıtlr. bıçakla yarafamıttır · • J • 
--·~ .... u Darülfünun müderrıs en 

Raporlar dosyaya Anadoluda 
• • J)arQ)ftinua mad~ 

gınyornıuş ruhi t mtldenl&I M. Şeldp •• 
Ticaret oduı balıkçıhfın in- ya Oclenfli Sadi Beyler 

kiıafı hakkında Bahkcılar cemi- ~:~: ':.yahatlerine devam 
yetinden mal6mat lıtemııtlr. Ba- )dedlrl 
lıkçılar cevap vennemefe karar etme bkeı.:~ ruhiyat mOderrlıl 
vermlılerdir. Buna ıebep lıe ay- 8a B bugGnldl vtcdanımı
nı cemiyet tarafından ıtmdlye M. ~r t. kıymet ve budutlan,, 
kadar Verilen raporlann doıya · zın ma ye ' f vermliUr 

mevzuu de bir kon eranilı l • 
ıarda katma11 ve ıç teıır1 ,anı- Tütün hastalı,2-ı aç arı 
lmemeatdir. pahafı 

Esnafa kesilen cezalar Jzmır vtllyetlll• tabi Cumao-
Eanafa kesilen cezalar yOzGD· bda bazı rençperler tntGDlerin 

_., ... ,_ •ır va _ı __ LL1--r idareli den ıtklyetler ıP uxçe artmı.. • blı yOdlnucu 1J1111M1 

daı.ı_ 1 n batta ... _.ı i(a ... larm flab Bunu ııazan &&Kate a a ta afından ıeuruen "' 
nıeb'uılarunızdan lrf- ve Ferit ço~ yilkıek oldutundan ılkayet 
beyler belediye cezalan kanunu- etmektedirler. 
na ait bazı maddelerin tadili lçlj İktısadi program 
IDeclııe kanuni bir teklifte bu Ankara (Huıuıl) 
lunnıuılardır. lktıut Veklletl önOmiizdeki

1 Şehremanetinin de bu huıuı- 1 zarfında lstihıallbn çola -
aene er k nam takı fikri ıudur. 1 in projeyi havi ÇO ze 

kanun tac:lll edillrıe, belediye :~r!ıram hazırlamıtbr. dll-
Jenl ahklma 1are ceza keımekte Bu proje mecllıe ıevke 
devanı' edecektlt• Ve emanetlJI l Ur Meclialn kabuliinden son-
tlmdiye kadar verdiil c~lann : !ır~t müdilrlüklerine bildiri· 
ekaertıl yiyecek içecek ilzerin- lecektlr. 

dendir. ltalyanın hail hakikaten fena İeu •apb .. e .::st.vıeun Dalmaç- J 
ı ... uu d B h l olacakbr. j 

yada uzun .ahili ' var ır. u a ı Vaıhtngton konferanılDID tal-
ltalya'nın ıark ..ııillnl çok zalf Fransa ile miiaavat verdlll 
bir hale koydu• ~uuollnf Bari yaya 1 1 
ile Brtndtzı ·- __ .. ıarını kuvvetli ve ilkin ltalya mallyeılnln ta -
~ k akta h kkı olan bu müaavab birer deniz Gdl haline oym yanın a 

bulunuyor. AdrfJ&Uk'in kar~ı.r:~ temine muktedir olmaclılı unu-
kaıında v...-..vya deniz u tulmamabdır. 
teafı ve yeal bir donanma inıa Buna mukabil Fransa ;u;~tli 
ebnekteclir• ve müreffeh olmakta ve a e 

Yu.wft&lavyanın Fransa ile bir buları yerden tavana 
·-- B be Fran11n aktadır. muahedeıi vardır. u ıe pten kadar altınla taflD 

ltalya garp ve prkından iki dev- ltalya Fransa ile müsavat lıU-
let kartıtındadır, ve bilhassa yor; fakat bunu lnta ıuretile 

lzmirde Ticaret mahkemeü 
alaca!thlan tarafından vaki talep 
üzerine Hacızade Ragıp birader
lerTicarethaneıinin 150000 lira a
çıkla ifliıına karar vermittlr· 

Edirneye yapılacak doğru 
hat raporu bitti 

Edime (HuaUll) 
İstanbul tren hattmın yunan 

h6k6metlne alt araziden mtırur 
etmemeıl için Alpullu ara11Dda 
lntaıı tekarrür etmlı olan demir 
yolu ıiizergllunı tayin etmeye 
memur edilen heyet, tetkikatını 
bitirerek Raporunu Nafia •ekl
letine ıöndenmıur. Nafia vekl
letl raporu kabul edene bat 981 
ıeneılne kadar ikmal edilecektir. 

Fransız Başvekili 
-JPozıiC• 

Yunanistana muavenet 

vadediyor 
l..aheyden bildirlldfitne pn 

ıon m6zakereler eanannda Bq
vekll MO.yü Venizolot FraDlaa 
reiıl nuzzan MO.y6 K.ardly6 ile 
ıörilımüı ve kendisinden Parlı 
mal&Feılnden Y unanlıtana yene 
bir lıtikraz temini için b6Ubl 
nufuzu ılyaılılnl iıUmal eclecell 
vadini alnıııbr. - ..................... -
yaşlarını küçültenler en 

fazla kimlerdir 
Yapt.ıtumz tahlcikattan aala· 

ııldıfı veçhtle latanbul aclllJelbd 
en zlJade metıul edeo ....._,.. 
tuhllıtcltr. Ba m•'ele de maıpl 
olan IDakam 8etfad H..._. ..ı.
keıneıidir. 

Tıbbı adU de nufua tezkereel 
alnııyanlann •e mahkeme tara· 
fından g6nderilenlerin 1aılanm 
taıhth de metıuliyetl metalliDID 
bG'Jilk bir k111D1n1 teıkil ediyor• 

Yaılan ldlçük olan mGcrtmler 
için ceza kanunumuza gire v.ı· 
len ceza hafif oldutundaa ekee
rlyetle nıGcrlmler yqlaruu ldl
çGltnıefe çalqmaktaclfrlar. 

Romanımız 
"ALt SUAVİ,, hadisesi 

Karilerimiz tarüıl tefrikamızın 
takip edemedikleri kısmmı 

mal.baanuzdan tedarik 
edebilirler 
-~c-

' 

" QIRAÖ-AN SARAYI 
BASKINI,, ve "ALi SUA vt 
HADİSF.Si,, l'OIDalUllU& bir 
hayb llerle1ntı bulunıyor. Her 
IÜD karilerbnlzclen bir kuma1 
gelerek battan takip etmek lı
tediklertnı aöyltyorlar. 

Bu nıeyanda tefrikamaa için 
Anadoludan da mektup almak
tayız. Bundan dolayı tefrlka
IDIZID baı kııımlarmı takip 
etmek iıtiyenlere baılanııcı 
matba.a1nıma bulundufunu IÖJ
lemek lıtertz. 

RomanlllllZI ayn ayn takip 
eden ve ekaiklert bulunan ka
rilertnı1ze ayn ayn mektup 
Y&ZalDadıiumz için aflerlnl rica 
ederiz. 

Fransa yeni bir donanma lnf& delil Fraııu.nın gemilerinin ml~-
etmekte ve 1&1et '-r• ıııulwl• tarım ltal:ranınkl miktanna hıdır- . , 
derabnı Prenenln 6teyakaund•k• mealle temin eclilmeıini iıttyor . ~l.•-••••••-••P 
kOlllfullle blrletUrecek oluna 

Ekılk romanlanms için her 
gGn 2 den 4 e kaclar mllracaat 

memuru matbaamıadadır. 
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Parasını dolandırnııslar .. 
Dün saat ( 12) de Samatyada 

oturan Şerif efendiye biri müra
caat ederek parasını dolandırmıı

tır. 

~1ikroskop çalnnş 
Dün sabah Ebussuut cadde

sinde diıçi Ahmet Vehbi beyin 
atelyeaine hırsız girmiı kıymettar 
bir mikroskop çalmııtır. 

On üç parça bakır 
çalnıışlar 

Evelki gece Betiktaıta aka~ 
retlerde Tütün İnhisarı me· 
murlarındnn Süleyman beyin 
boı kalan evine hırsız girmif 13 
parça bakır çalmııtır. 

Bu da baska türlüsü .. 
Pangaltıda oturan Acemyanın 

Fırınmda hamurkar Maksut ef.nin 
oğlu 18 yaıında İsmail ile biraderi 
Mustafa dün Maksut efendinin 
150 lira ile bir altın saat bir elmas 
yüzüğü, 971 liralık bonosunu 

çalmıılardır. 

l\lantosunu çaJn11şJnr 
Samalyada oturan Madam 

Molanionun evine meçhul bir 

hırsız girmiı manto, elbiıelerile 
20 lirasını çalmııtır. 

Sustalı çakı çalnuşla r 
Üsküdarda Aşçı baıı mahal

lesinde oturan bekçi Bayrlm ile 
ıoför Şemsettin, bekçi Ali sustalı 
çakı çalmıı ikiside polisler tara-

• fmdan yakalanmııtır. 

Henı çarpnıış hcın 
çarpılnuş 

Dün ıaat 14 te Yeni Cami 
kemerinin altından geçen Vahide 
hanımın ıabıkah yankesicilerden 
Neılm parasını çarpmıı isede 

yaka)anmııtır. 

Hrisi vapuru 
Geçenlerde Marmarada Var

na vapurunu batıran Yunan ban
dıralı Hriıi vapurunun rahnesi 
kapattırıldığından tamiratı ikmal 
edilmek üzre Haliçte (ili) havuza 
girmittlr. 

Sernıayeyi dövn1üşler 
Beyoğlunda 4 cü noter katibi 

Arif Hikmet ve reji muhasebe 
muavini Sedat efendiler evvelki 
gece sarhoş olarak Zürafa soka
ğında ı 3 numaralı umumhaneye 
gitmiıler sermaye Eleniyi dövme

ğe baılamışlardır. 
Kavga arasında Eleninin başına 

mangal attıklarından sedir ateş 
almıı isede yetişen memurlar 
tarafından söndürülmüştür. 

ÇoJ{ b ir şey değil yorga n 
ça1n11ş 

Samoel isminde bir sabıkalı 
Y enikapıda Mevlüdun odasından 
yatak yorgan çalmııtır. 

Ev kiralı) acağın1 derken 
kürkü çahnış 

Yolsuz kadınlardan Eleni is
minde bir kadın Taksimde ev 
kiralamak bahanesile birahane 
sokağında 9 numaralı evden 200 
lira kıymetinde bir kürk çalmııtır. 

1~ehlike geçiren bir Yapur 
Geçenlerde Kabataş önünde 

( Mariya ) isminde bir yunan va
puru yüklediği kerestelerin muva
zenesi bozularak devriltehlikesi· 
ne maruz kaldiğı yazılmıştır. 

Mariyenin içindeki keresteler 
tanzim edilmiş vapur batma teh

likeı1inden kurtarılarak dün Port 
sa ide gelmiştir. 

)' anlış yere götüren şoför 
aranıyor 

Geçen gece saat 22 raddele
rinde üsküdar çarıısında Behice 
H. bir otomobile binmittir. 

Meçhul otomobilin meçhul 
ıoförü Behice hanımı Bozoğlu 
yokuıundaki evine götüreceği 

yerde Bülbülderesi ... caddesini 

takibe baılamııtır. 
Son sur' atle yoluna devam e

den ıoföre kadın ihtar etmiısede 
dinlememiıtir, Bunun üzerine 
Behice hanım otomobilden atla
mıya karar vererek otomobilden 
atlamııtır. Bu sukut yüzünden 
kadın batından yaralanmııtır. 

Şoför ~uanmaktadır. 

YARIN 

"•••m•••••••••••••••a••••••~I 
E Şark Haberleri 5/ 
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İran. hunu bir AJnıan ınü
tehassısa tddif etti 

Talırmulrm lıildiri!iyor : 

Hükümet, Iran ahvali maliye
si tetkiki ile iyi bir siyaseti ama
liye vaz'ı için fttih ~ zı icabeden 
tedabire dair bir layiha tayinini 
Alman maliyunundan Doktor Şe
re teklif etmi§tir. Mumaileyh bu 
husus için halihazırda Hemedan, 
Kirmanşah, Sultan abad ve İsfa
han vilayetlerinde tetkikat içra-

Her şeyden istifade yolu 

~sile meşguldur. Diğer viluye!leri 
de devr ve teftiş ettikten sonra 
taporunu Meclisi vükelaya tal -
tim edecektir. 

1\h sır ile İrak günlük 
nıüzakere 

Ba!fılalfan yazılı!Jor: 

İki memleketin ithalat ve ih
racat üzerine alınacak gümrük 
rüsumu hakkında Mısır arasında 
müzakerat] cereyan etmektedir. 

""f'icaret odası iesis 
olunacak 

K rr/ıirı·clen ya=ılıyor: 

Şimdiye kadar iki Ticaret 
odası vardı; her iki odanın ayrı 
ayrı v,erdiği kararlar muame
latta intizamı ihlal eylediğinden 

bütün Kahire tüccarını ıamil 
olmak üzre bir tek Ticaret odası 
tesis etmek ınal<Sadile birçok 

• tüccar toplanarak müzakerata 
baılamıolardır. 

J{ahirede hava değ·işti 
l\a/ıfrc 2(i kl'uıuım.~a11i: 

Dün hava birdenbire bozuldu 
ve akıama kadar tiddetli ve so

ğuk bir rüzgar ile beraber yava~ 

ynvaı yağmur yağdı. Gece yağmur 
çoğaldı. Ve fırtına ıiddetini ar

tırdı. Fırtınanın tesirile Kahire -
Port Salt arasındaki telgraf ve 
telefon direklerinin bazıları dev

rildiği cihetle muhaberat kesildi. 
Mümkün olduğu kadar sur'atle ta 
mirat icrası için tedabir ittihaz 

olundu. 

Bahrı Muhit sahillerinde bir 
plajda; Amerikalının biri - Av
rupadaki faaliyet sistemine her 
fırsatta kusur bu'lup itiraz eden 
Amerikalılardan biri - yanındaki 

Fransız arkadaşile gezinirken, 
birdenbire arkadaşına dönerek: 

- Aoh ! yes ! diye bağırdı, 
siz Avrupalılar hiç tel ameli adam
lar değilsiniz doğrusu! Avrupada, 
müthi~ istifadeler temin edecek 
bir çok servet menbaları var da 
gözünüz görmüyor. Mesela, bizde, 
yani amerikada, biz hiç bir şeyi 
"işe yaramaz" diye kaldırıp al
mayız, En ufak, en ehemmiyetsiz, 
en kıymetsiz şeylerden kıymetli 

t maddeler istihsal ederiz. 
- Yaaaa !!! 
- Ne zannettiniz ya ! Mesela 

• sizin attığınız, tahta, odun tozla
rını, biz kiremit yapmak üzere 
kullanırız. Tozu alırız, tazyik ede
riz, ve bundan caddeler için mü
kemmel parke taşları yaparız. 

l Iah ! işte size bir misal daha : 
Cıgaranın külünde laboratuarlar 
için kıymetli ecza mevcutturj 
bunlardan renk renk hoya istihsal 
edilir, yaa ! ! 

Hakikaten şayanı hayret 
Mükaleme bu1 tarzda uzayıp 

gidiyordu; tam bir anda bizim 
mfoterciğin ayağı kayıverdi, ve .• 
ve •. yep yeni ayakkapları yolun 
ortasına nereden geldiği biline-

Frw ısı:crıcl mı: 

miyen heybetlice bir manda pir 
liğinin içine gömülüverdi, zavaJla 
amerikalı hiddetle : 

- " Confound it! " diye ı,.
ğırdı. 1şte avrupalıların marifet' 
lerinden biri daha! Bizde, anı"' 
rikada bu pislikleri toplayıp deri 
yaparlar, halbuki siz böyle~sok•" 
ortasmda bırakıyorsunuz! 

Açık gözün biri her halde bll 
cümleyi işitmiş olmalı ki, erl,.& 
gün amerikalıcığın batına gariP 
bir vak'a geldi. 

Hakikaten ertesi gün bi.ıl
İfgüzar amerikalı oldukça teel' 

sürle portföyünün yerinde y ll 
estiğini gördü arattırdı tarat ır 
boşuna zahmet! Portföy bulun 
madı. 

Amerikalı öğleyin yorg 
argın evine döndüğü zaman rn 

sasınm üzerinde bir paket bul 

İtina ile paketi açtı, fakat gözleı' 
de dehşetle fal taıı gibi açıl~:tı 
Paketin içinde bir manda tezef"l 
ve üzerinde ıu kelimeler yaııJI 
olan bir kağıt va..dı: 

" Ümit ederim ki, portföyi" 
müzün kaybolması sizi pek fa.Sı.. 
müteessir etmemiştir •.• Maın•fl 
size Amerikada yeni bir portf&f 

doldurmak için lazımgelen 111•d'" 
deyi taktim etmekle kesbi 9erJ 
eylerim, efendim. 

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

Rusya İran 
İran sefiri Rus haridve 

ol 

kon1iserileihtilaf hakkın-
da gö. ü~tii 

.ll osl:Olllı<l a11 ya:ılı yor: 

l Yırtık paralar 
-->~ .<• -

Tepti] için en1ir geldi 
Yırtık paraların yenileri le t 

plili için emir gelmif i:ir. 

---- ___,,, __ ~ 
J3asrada ino i]iz ordusu 

İramn Moskova Sefiri Alikulu 
han Rusya umuru hariciye vekili 
Kara hanı ziyaret ederek uzun 
müddet görüşmüşlerdir. Bu mü

lakatta Rus İran tahdidi hududu, 
İran tüccarlarının Rusyada gör

dükleri mütkülattan şikayetleri 
ve Kazvin denizine ait diğer baxı 
mesail mevzuu bahsolmuştur. 

Bunun için hazırlıklar bati 

mı§lır. Bu muamelata Sırrı B 
bakmaktadır. Eski paralar t 

!andıktan sonra Ankaraya g 

derilecek ve Maliye Vekaleti 650 seyyah 
- ·>~.<~-

Bu gün şehrin1ize geliyor 
Bugün limanımıza İngiliz 

bandıralı (Lorevtik) transatlantik 

vapurile (650) lngiliz, Amerikalı 
ve Fransız seyyahı gelecektir. 

Lorevtik iki gün limanımızda 
kalarak Suriyeye gidecektir. 

Bunu takiben ( Adriyatik ) 
transatlantik vapurile de 600 sey

yah gelecektir. ____ ,, ____ _ 
Sui istin1al yapan nıen1ur 

Haydarpaıa tütün sevkiyat 
memurlarından sui istimal yapan 

Ş\lknı B in muhakemesi bitmiıttr. 

Mnddeiumumi tecziyesini is
temlttir. Karar gelecek haftaya 
kalmııtır. 

l\1aliy~ ~f üfettişleri 
Maliye müfettiıleri nizamna

me mucibince lstanbulda toplan
mıtlardır. Ankaraya da gidip bir 
içtima aktedeceklerdir. 

Esnaf bankasının 
sernıayesi 

Cemiyeti belediye yarın içti
ma edecek ve esnaf bankasının 
ı ~rmayesinln tezyidi muamelltl
nın tevsii çarelerini araıtıracak-

tır. 

Türk- Yunan 
-·>~.< • 

İşlerinde itilaf hası] 
oln1uştur. 

Ankara ( Hususi ) 
Muhtelif mübadele komisyo

nunda yunan mürahhası M. Fo

kes ile Türk başmürahhasları 

Ttevfik Kamil bey arasında cere

yan eden müzakerat bir neticeye 
bağlanmıı ve nihayet bir itilafna-

me müsveddesi hazırlanmııtır. 

Yunan Hariciye nezaretine 

itilifnameyi göstermek için M. 

Fokes yakında Atinaya gidecek

tir. 

l'ü1·kiye - Çekoslovakya 
Çekoslovakya Sefiri Müsyü 

Koyri mezunen bulunduğu Prağ

dan ıehrlmize gelıniı ve sonra 
Ankara ya gitmiıtir. 

Türkiye ile Çekoslovakya ara
ıinda bir ticaret muahdeesi akdı için 
hükumetinden salahiyet aldı~ı 

anlaıılmı~tır. 

Açığa çıkarılan nıennırlar 
Adliye müsteıarının yaptığı 

teftlıat ve tetkıkat neticesinde 
on icra memurunun halkan ıılerine 
bakmadıkları tehakkuk etmiıtir • 

Bu memurlar mes'ul tutularak 
açıla çıkarılmıtlır. 

~ 

1Ja ı;ra<la11 Y<mlıyor : 

Asiler rüesasının Kuveyt ara
zisine firarları üzerine erbahı is
yanı abloka eden Necil ordusu 
azimet elmiıtir. İngiliz tayyare
lerile zırhlı otomobilleri firarileri 
takip ve tazyik eylediğlnden, tes-

limden baıka çare selamet bu
lamayan Matir kabilesi reisi Fay· 

salldduveys, Acırıan kabilesi reisi 
İbni haslin ve rüesadan İbni lami 

ve lbnimeshur lngiliz askerlerinin 
tahtı muhafazasında olar~k Bana 
limanında bulunan Britanya zı
rhlılarından birine sevkolunmuı-
lardır. 

Geıniveti Akvanl ve Fi
Üstin n1es 'eJesi 

Ci11eureıiı'11 ya:ılıyor: 
Kudüsteki yahudi Ağlama du-

mu .. -.kül işini halletmek 
varının ~ 

. i İngiliz olırıamak fartile üç 
ıç n, 
azadan mürekkep bir komisyon 

teıkilile mahallinde tetkikat ic
rası hakkında M.Hendersinhı tek
lifine Cemiyeti Akvam mu\"afa

kat etmiıtir, 
Müstakil ve garazdan hali ze-• 

vattan olması tekarrür eden •üç 
azadan biri kanun şinaslardan 

olmak ve Kudüste diğer emaki

ni mukaddese mesailine müdaha-

le etmemek ıarttır. 

Hicaz, Nccit konsolosları 
lluyclııl/aıı yrı=ıltyor: 

Hic!lz ve Necit hariciye nazırı 
sabık Doktor Abdullah bey 

Demlüci Kahire lrak ceneralı 

konsolosluğuna ve doktor Ahmet 
Kadri bey İskenderiye konsolos
luğuna tayin olunmuılardır. 

İngiliz lirası 
ingiliz lirası dün 1031 kurut ta 

açılmıı ve 1034 kuruşta kapan

mııtı r. 

Borsa komiserliğinin İzmirden 
aldığı malumata göre orndaki 
sterling fiatı en aşağı l 031 en 

yukarı 1038 kuruıtur. Bu vazi
yete nazaran İstanbul piyasası 
daha atağıdır. 

J~esin1liay nıuharriri 
dün de isticvap edildi 
Resimliay nıuh~rriri Enıin 

Türk ve mes'ul müdürö Behçet 

beylerin isticvabma dün de de

vam edilmit tir. 

yakılacaktır. 

l(araköy Köprüsü 
Karaköy köprusünün Un 

panına nakledileceği haberi 

landır. Unkapan köprüsünun 

rine , Gazi Jc...öprüsü yapılac 

Unkapanı köprüsü de Sütlüc 

nakledilecektir. 

Gazi ltöprüsü de 

mes' elesinden teehhür etmit 

ğildir. Köprünün projeleri y~ 
makta oldu'u cihetle bugüne ~ 
dar köprünün inıasına baıla.,.I' 
mamııtır. 

Ayakkabıcılar bugi"ıı1 
toplanıyor 

Ayakkabıcılar cemiyeti senelllı fll' 
yeti umumiyesini bugün akteel' 

cektir. 
- • ) 

""feşekkür ,., 
Zevcemin vaz'ı haınU e•".,ıt 

k .. 1 
sında maruz kaldığı müt tJ "'' 

mevkiden kendi mahnrel V 
dirayeti say-esinde kurtatt!'" d 

ıııı.:•· muvaffak olan Fatih çarıa "6 
Dırağman caddesinde ınuJdll' .,

bile Dürriye Hanıma aleııeP 
tekküratınıı takdim eylerfll'r 
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1 ARABİ, FABSİ, ECNEBİ ESERLERİN TETKİ·l il 
'KİNE MOSTENiT İleMi, CİDDİ TEFRİKA I 
~~~~~- 4-~= _ , 

(Osman) Halife ( Eba Bekir) yadedilirdi. imam AU ; (Mekke) 
•e (Ômer) aibl baılt yatamazdı. eırafından onikiler mecUıinin re-
Muntaum ( Sarayı ) debdebeli lıl veHazretl (Muhammed) in am-
dllreleri ve kapıcılan vardı. cası (Ebu Talib) in oğlu idi. Haz-

Muaviye İbni Ebu Süfyan reU (Muhammed) ile bir arada 
MuaYlye: Eba S"'-amn oilu bGyümüı, onun yanında terbiye 

ld ""7 ıömıiiıtü. 
1. Babaıı Eba SGfyan (Mekke)-

nln reiılerinden olup, Hazreti Hazreti (Muhammet) Peyga-
M lı amber olduğu zaman, herkeıten 

u ammede kareı çok diiıman- ı b 
lık etmlıtlr. evve u esrarı (Ali) ye ve ıonra 

Mekkede iken Hazreu (Mu- da zevcesi i(Hatıce) ye aç-
hammedi ) öldürmek iıteyenlerln mııb. (Muhammet) in bu tek-
relıi idi. Peylamberin (Medineye) lifi, (Ali) tarafından bili te-
hlcreUnden ıonra (Bedir) harbini reddüt kabuledilmiıti. (Ali) am-
ldare etmlı, mail4p olmuıtu. cazadeıl (Muhammed) in ahlak 
( Eba SGfyan) Bedir mafl4bly~ ve fezatlininJ meftunu idi. Bunun 
Unln acısını çıkarmak için (uhud) için her yerde onu takip ve mü-
cenltnl açb. daf aa etli 

(Halid lbnl V eltd)ln yardımı H · · 
ile lalam ordusuna plebe etti. azretl (Muhammet) Mekke-
Zevceıl ve (MuaYlye) Din valdeıl den medineye firar ettiği gece 
bulunan (Hint) de bu harpte bu- (Ali) Hazreti (Muhammed) in ya: 
luau1or, kadınlarla ıalayana ge- tağında yatmııtı. Halk ta, yatl\kta 
~~lcl ll .. lcleler okuyarak muha- Hazreti (Muhammed) in yatlıjını 

eri l9fd ediyordu. zannetmııu. HazreU (Muhammet) 
NeUcede HazreU (Muham- Hicret ettikten sonra aileıfnl (Ali) 

med)tn orduıu mallAh olmuıtu. almıı (medine) ye götürmüıtü. 
(Ebu Bekir) (Ömer) (Omıan) atbı Ali, ilk açılan (Bedir) Har-
aayıb adamlar kaçmttlardı. Haz- binde çok yararlıklar göstermiı 
reu (Muhammed) yaralanmıı ve idi. (Uhut) cenginde de, Hazreti 
bir çukura JUYarlanmııb. amcaıı (Muhammed) in ordusu periıan 
(Hamza) da ıehid edtlmitdi. ve amcaaı ( Hamza ) ıehit edil-
Muavlyenln valideıJ (Hind) (Ham- dikten sonra l k la 

) , ya nız a n Mu-
zada nın cllerinJ çıkorarak aizın- hammedtn yanandan ayrılmamııt 

çllnedJ: . ı. 
1 ak Bu cenkte • bertaraf tan gelen 

- nt amınu alıyorum ! Dedi hücumlara karıı koyan (Ali) 
Muavlyenln babaaı (Ebu S6f- birçok yerinden yaralanmııb 

~ut) cenatnclen eonra (Handek) {Harbinde, medı:.e-
) harbini idare etmlf, 71 muhuara eden düıman ordu-

llauvaff&)d179t kazan•••mııb. ıu lçtnd 
ltaareu (M•hammed) in M ._._ ) e zamanın benam kahra-
Fetı. t••M k eaaeyl manlanndan (AmrlbniAbclüvedd) 
'--~ e .... ,an, orlnuundan la- de vardı 8 
._.oldu. lıte (MuaYlye) bunun d • u cengaver iki arka-
ollu ldl.(Muavlye) Halife Ôm aıile (Hendekten) geçmiı, mü-
Z&m•nında (Cf--) -•• ( er) kabil taraftan (er) iıtemftti 
( 

vauı Vauıl olmuı O h • 
~~akın akraba . b 1 ' ~amanın arp üaullerinde 
~f ( 0s Si U Unan makateleyebqlanmazda l 
~ • e man )ın Hila- iki tarafın 1&-I. k-Lr n eVn)Ve' 
1 eti za d el 7 

U& llUI ama arı ni manın a kuvveti- tello eclerlercll. Bu çarpıt 
a11.ırm1ştı) (MGbareze) elenirdi N maya: 
Haıafe (Oamaa) dua aonra (Ah) k•••nan kahr • eUcede 

Ji laD'-- ,, bcı7G1c ' amanın çok 
ilan ettl'°" (Ali) J• kup harp taraf ~e eılrl olur' adeta elli 

(M • or uıunu yıldırırdı. er 
be.lnd uael 'f'IJ'e) ( taffep) muhare- (AmrtbnlAbdüvedd) 

'Dallup oldu ve fakat üaulGnce meydan zamanın 
hile ile lfl Ware,e-.uvaffak ld rlz) iatemı idi a gelip (Müba-
(lmam Alt)nin ıehadettndenoao:: orduıunda 1 bu·.~uld lalam 
ra, halifelik makamına geçen bilecek Jok atbı idi kartı koya 
(Alı) nin oflu ve bazreu (Muham- (Ali) 71nnt iki da· O zaman 
med ) in torunu ( imam buan ) ı kartı çıkb ve !:~ !dı. (Amre) 
•1ceıl vuıtaılle zehlrletU. vaffak oldu Re ldurmeıe mu-

YARIN 

Tayyare ihtifai 
Birinci Suhi{N!en devam 

Bey türk tayyarecllerinl hilrmet-
le yadetUkten sonra "Mukac!
deı ıehltlerlmiz; ıizler ölmediniz, 
kalplerimizde daima yaııyorau-
nuz. Türkiye ve türklük ufru
na hayatlarını feda eden sizleri 
hürmetle yadederfz" dedi. Müli
zlm Galip Beyden ıonra kadınlar 
birliği relıl Nakiye hanım bir nu
tuk ıöyledi. 

Nakiye hanım uzun ve çok 
Belli olan bu nutkunda demiı-
Ur ki : , 

"Hudutsuz semalann tehlikeli 
ufuklarında vatan hudutlarını mü
dafaa için çabıan ve çarpıpn bu 
kahramanların yüksek manevl
yetleri kurtardıkları vatanın sanü 
ıeref kalesini ilel' ebet nurlandı
racaktır. 

Ey mukaddes ıehitler ılz öl
mediniz; ölüm adem demektir; hal

buki, ılz, bugiin bütün vatandaı
lar araıında yatıyorsunuz." 

Yine nutkun bir yerinde : 
"Dünya tarihine hür olarak 

giren Türk, dünya tarihi blUnceye 
kadar hür kalacaktır ,, demlıtlr · 

Nakiye hanımdan ıonra Sa
dettin Fahri Bey de .,,hır namına 
bir nutuk ıöylemtı, bu nutkunun 
bir parçaıında : 

1Topraklarımızda 1 

. ... ~ 
Ya f >11'4 n f41aliyet derecesi 

ı:edir ? 
Tutulan bir lıtaUıtikte mem

leketimizde ziraat yapılan yerler 
Türkiye topraklannın yilzde (89,5)nl 
teıkll etmektedir. 1927 ıeneılnde 
(39,093,220) dönüm (yanı 4 mil
yon hektardır.) 

Türkiyedeki, zer'edllen hu
bubat atideki miktardacbr. 
1 - Bufday 22,383,714 
2 - Arpa 19,103,598 
3 - Mııır 1,749,135 
4 - Çavdar 1,746.638 
5 - Darı 1,116,140 
6 - Yulaf 1 ,045,979 

Son tutulan lıtatlıUklere ıöre 
ı 92 7 aeneıinde memlekeUmizde 
2,400,000 ton hububat yetiıtiril-
mfıtir.Bu hububabn nııfı, Ankara 
dahil oldutu halde garp Vfllyet
lerinde ve Rumelindeki üç vlllyet 
ten çıkmııtır. Bu ıuretle vasati 
olarak her dönilmünden ( 61 ) 
kilogram yani bir hektar arazide 
( 668) kilogram abnmııbr. 

MemlekeUmizde yeUıen zahi
renin hıymetl 234,509 milyon 
Türk llraııdır. 1927ıeneıinde ku
rakbk oldutundan bu miktarda 
zahire elde edllmfıtlr. Halbuki 
difer ıenelerde yiizde elif derece
ıinde fazladır. 

"Milletin namuı ve ıereflnl 
candan üıtün tutar ak kendilerini 
feda edenler daima yaıayan mu-
katldc:ı 6lülerdir. • 

Memleketimizde zer edilen 
yaı ıebzelerden. haııl olan hubu
batın mıktan ise ayndır. 1927 ae· 
ıeneıinde S S 7 milyon liralık ku
ru sebzelerden alman hububat 
basıl olmuıtur. Bu ıuretle hubu
babn yekıinu (69·60of°) yeni (2/3) 
kıymetindedir. 

Onlar naııl vazife uğrunda 
canlarını vermlılerae millette her 
veılle ile onlara karı• olan min-
net ve tllkran borcunu alenen ö· 
demeği vazife biliyor," 

Hitabeler bittikten ıonra Bah
riye müzikaıı matem havaıı çal
mıı ve bir müfreze. tarafından 
üç defa havaya ateı edilmlıUr. 

Nihayet reımı geçide bqlan
mıı önde bahriye mektebi olmak 
üzere bütün Aıkerl mektepler, or 
du Poliı ve zabıtayi belediye me
murlan beller ldlnilDOn üıtOnde 
duran RGttG Pı. ve diler zevab 
aellmladılar. RellDf aeçlde Beya· 
zıtta nlhanet verildi. 

Konyada merasim 
Konya (Huıuıl) 

Konyada tayyare ıehltlerı ih· 
Uf ali büyük merasimle teıtt edil
di. Ziya Çalık 

Ankaradaki merasim 
Ankara, 27 (A.A) 

Hava ıebltlerl lhUfali busb 
saat on birde vekiller, meb'uılar, 
ınelctepliler, aıkeri kıtalar ve 
halkın fıUraklle mutat merasimle 
Japılmııtır.Nutuklar lrad edilerek 
tehltlerimizln batıruı _ hürmetle 
Yadolunmuıtur. ) 

Ankara, 'l7 (A.A 

Memleketimizde ancak hubu-
babn ıülüıü ihraç edilmektedir. 
lkı kıımını (2/3)ünüzürra, dahilde 
satmakta ve yemektedirr 

Aynı zamanda bu vlllyetleriD 
nufuıu niıbeUnde buiday hasıl 
olmaktadır ve her ylJlyet dahi· 
Unde nufuı ntahetlnd• bulclay 
sarfecliJm•l tabiidir. 1927 1e11e
ıınja 997083 toa bufclay hani ol
muttur. 

Bundan maada latanbul, bmlr 
atbl bGyilk tehirlerin de balclaJ 
ve un ihtiyacını bu Ylliyetler te
min etmektedir. Bolluk olduia 
seneler bufdaylar b6yilk ıehlr
lerde sablmaktadır. 

Arpa ise 629,280 ton yetlf
mektedlr. yerli arpalar alelhu· 
ıuı Rumellnden çıkan arpa mah
ıulG Avrupa plyasalarmda en mak-
bul tutulmaktadır. 

T6rkiyeden ihrac edilen arpa
lar Avrupa bira fabrlkalannda 
bira imali için kullanılmaktadır. 
Arpa mahıulii umumi mıktan 
J' 72 dir. 1927 aeneıliçinde muh-
telif mıntakalardan 542,312 ton 
arpa ihraç edilmlıUr. 

Mııır kolaylıkla ser 
Urilmeıi de kolay oldu" 
hemen her tarafta ektim~ 
( Tiırk buidayı) namı al 
aablmaktadır. 

TGrklyede yetlfen Qa•dar 
ktari 1O1, 05 6 tondur. 

Çavdar bufdaylarla kanıbn· 
larak ekmek imalinde kullanıl
clıiından Anadolunun ortaımda 
zahire yeU19n muntakalarda ye
tittlrllmektedir. Çavdarlar dahi
lde aarf ecllldlfi atbl fazla mahıul 
oldu~kUrde harice de 16nderll
mektedir. 1927 de 46500 tondur. 

Dan mıktan 78-122 tondur, 
dan ~kiyedeki zahire haaıll
tının ( 8()-0 ol° ) teıhll etmektedir. 

Dan tavuk ve kilmeı hayva· 
nabnın iateıinde sarfolunmak
tadır. Dan ekilmeıl, her nedeme 
memleketbnlztn her tarafında 
ihmal edilmektedir. 1921 aene
ılnde 61-101 tondur yulaf mıktan 
69-187 tondır. 1927 aeneılnde 
52416 ton abnmııbr. Yulaflar 
at ve hayvanabn beılenmeat ne 
aarfedilmekte, arpa ile kanıtınbp 
onlara verilmekteUr. 

Bunlardan maada kızal bul· 
day 59,964 ton, 10,077 ton ela pi· 
rlnç yeUpnekteclir .Bu yekanlar da 
1927 aeneılnde tutulan lıtatlatlk
lerdekl mıktarlardır. 

192 7 aeneıl lıtatiıUklerindeld 
mıktara nazaran atideki derecede 
zahire yeUımııur. 

Ton D6nOm 
Bufday 1,338,150 22,888, 71' 
Arpa 629,280 10,108,598 
Mıaır 129,557 1, 794,185 
Çavdar 101,056 1, 749,688 
Dan 78,122 1,119,140 
Yulaf 59,187 1,045,978 
Kızıl bufday 59,964 884, 751 
Pirinç 10,077 1 t0,282 

Yekan 2,400,399 89,098,220 

~ (HOSEYIN ROS'tEM) 
VAPURLARI ( MERSiN ) 

POSTASI 

Her Pertenbe pi manta· 
zaman ( Sırked ) nhtlmllldaa 
kalkarak: ( Gelibolu ) ( Çanak· 
kale) (bmlr) (KGIJGk) (Fedaiye) 
(Bodrum ) ( Rodoa ) ( An~lya ) 
(Alatye) (Menin) lblladnna 
uinyarak aym aeJri takiben 
( l.tanbula ) aYdet eder. 

Vapurlanncla 10D llltem 
elekUrlk tecbizab makemmelcllr 
Bır111c1 lldnd unıf kamaralan 
fevkallde laka " her tarlı 
istirahat .,.babanı te'mln edecek 
ıeklldedir. ( Muavt1e ) Din vefatından dlldiiinl 6 • lılerlnin katle-

aoma 1erl1ıe oalu (Yezid lbni mu- ıerlye k 1 ren öteki iki mübartz de 
avlye ) ıeçU. Buda, Babuı mua· ----.~!!.~· (Devamı var) 

Aava ıebttleri ihtifali bup 
ıaat 11 - de biiyuk meraıtmle 
yapılmııtır. Meraılme vekillerden 
bir kıımı, meb'uılar, büyilk erkl
nı harbiye ve 111illl mildafaa, tay
yare cemiyeti rüe•a ve erklnı ile 
aıkeri kı at 111ektepliler, izciler, 

Yerli mıaırlar vasati olarak 
129 557 ton miktarındadır, bu 
mahıulde umumi yekanun( 

11
/0 94) 

dır. 
Mııır Türkiyenfn deniz sahil Üçüncü mevki 

vlJ= .. hlrlett111 (imam Huan) . • ... - .................. _ 

i:.1&) da 911.Jıı~ Haee11n1) (Ker-

Muavtye: Hdeklr, rlyak&r, 
yalancı ve ablakua bir aclamcb 
Hlllfett •manıncla Jldne n...; 
~nelek~~erek mukabele eder, 
~~~ '"redenlerl lhaanlara bo _ 
ıanu. 

(imam Ali) Halife olduğu za
man, ilk iti (Muavlye)yl azletmek 
olmuıtu: 

- (Muaviye)yı azletmeylniz. 
Or korkulur! 

lyenlere (imam Ali) : 
en zalimin zulmGnü bir an 

ı dlaun mazlumun iizerlnde 
un uramam 1 cevabını verdi. 

Ali ibni ebi Talip : 

pa~lbnl Ebt Talip): Muhalif 
rafua relıl ldr. Taraftarlan ta-

clap (imam Ali) unvanı ile 

Elaletı1rt 
Kemerlerin .ah ... r1 

Metin ve hususr bir lritodlft 
gayet şılt Rouueı kemeri h ::a:muı 
modası mucibince size ı azır 
sübil, kalçanızı letafet matlup tcnı. 
cudunuzı yum akl it ve ZIFlfet. vü
Vqdigi ·b· uş 1 ve cc·ıvıliyct 
eder. ~ ~!;:'d~ızı da temin 
avvcr :'tat ID1ZI Ziyaret ve mu. 

a otumuzu talep ediniz. 

Yegane satlf mahalli. 
P<trlıtekl • 

~ 
lstubul ...... : lleyojlunda 

TDnel n11Vkiinde , N• 12 
Fiad 6 Liradan itibaren. 

ve kalabal~k· bir halk lttirak et
mlıtir. Ordu, tayyare cemiyeti 
ve clunhurlyet ballı fırkaıı namına 
Irat edilen nutuklardak ıonra bir 
manga aıker ıarafından tebltlikte 
üç el •lllh atılJllll ve muztkanın 
çaldıfı matem bavaımı milteakıp 
ıneraıfme nihayet verilmlıUr. - yelkenci vapurları 
karadeniz lülıl ve ıürat poıta11 

SAMSUN 
~apuru 29 çarşamba 

kaııunuaanl 
günü a1qamı Sirkeci rıhtımın-

dan hareketle dofru [ Zongul
dak, İnebolu, Samıun, Ordu 
Gireıun, Trabzon, Sürmene 
ve Rize J ye ,tdecektlr. 

Tafılllt için Sirkecide Yel
kenci hanında kiln acenteılne 
mGracaat. Telefon lstanbul 1515 

lertnde bulunan Karadeniz kıyı· 
ıarmdaki vdlyetlerde zer, edil· 
mektedir. 

Maıır ıayet ıulak ve rutubetli 
arulde yeUpnektedir. 

M11mn 2/3 mıktan Karadeniz 
aahlllerinde iqeye haıredllerek 
ldlWyetll miktarda harice terk 
edilmektedir· 

Yolculann lıUrahatlen te
mamen te 'mln eclilmtıUr. 

ROSTEMtn:: vapurlanmn 
ıür' atlan ziyade olmaaı itibarile 
memlekette vGcudu ile bihak
kın lfUbar edilecek bir m6eue· 
sedir. 

Cemal Azmi Matbaası 
L1TOGRAF -TİPOGRAF 

Aftı, etiket, kartvizit, fatura, zarf, kllat, bilumum 
Ucarl defatir, laıtik mObGr, damıa, ldqe, kitap, rlaale, 
matbaacıhla alt bilumum tab ve tedldlJ• itleri ıa,et 
nefis bir ıurette rekabet kabul etmt1ecek ftatlarla 
yapılır. 

Adres - lstanbııl Ankara Caddesi Re,;ı ~ftn<li Han No. 11 



Jile 6 YARIN 

Daima şen ve daima sıhhatli gezenler Bile.cik rakısı 
• 
. 

"KUR' ANI KERİM ,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

, \ M~~,~~~~!~!;!~ &••~sa ..... -..~ . .__._. .. _.191~ 
İT aşra kitap ~e gazete bailerine 

Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

Lüğatı Kurani~·esini havi 
Oıman Reıat efendJnln tahtı riyaıetinde bir heyet tarafından 

terUp edllm!f. B~rizadenin telamizinden Tevfik Bey 
tarafından taıhih idllmlıtlr. 

• 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlialnin hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak klfıdhıı ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neırtyat yurdudur 

SELANiK BANKASI 
1888 de tesis edilmittir 
Merkezi ıınmmi. İstanbul 

SERMA YASI 30,000,000 FRANK 

TORKlYE ŞUBELERi 

Galata, lııtanbui, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yuannistan Şubeleri : Selantk, Atina, Kavala. 

,. 

Her türlii banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
akçe üzerinden heıabatı cariye, çek muaır,clatı. 

6l) . 
Ugj~~~ga~:gs~a~ 

150.000 kilo birinci Esfahan 
tömbekisi mübayaası 

Tütün inhisarı umum müdürlü-
ğünden: 
idare için alınacak olan 150.000 kilo birinci Eıfahan tombeklsi 

kapalı aarfla mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip ıartname
yl 16rmelert Ye 15/2/ 930 Cumarte•I g(lnii saat 10,30 a kadar zarfla
rmı Galatada miibaayaat komlıyonuna tevdi etmeleri. 

~~-•J-.•-·~ .. !,,...! .. •~ ......................... ! ........ ~ .. !. .......................................... l~. ~ ....... ~~~ ........... ~ ............... ~~. ~ .. . 
~ 

ÜSKÜDAR BANKASI :J: 
100,000 LiRA SERMA YELİ Ttl'RK ; 

ANONiMSffiKETİ X 
1 ı 

Esnafı himaye maksadile teşekkü etmiş milli bir mües- • 
sisedir. Müsait şeraitle tediyat kabul eder ve mutedil faizle i• ••• 
ikrazatta bulunur. ~ 

Merkezt: UskUdarda iskele kurbnnda ~= 
7'el. K '-'dlkoy :i90 •;• 

•> 
~~~M!IMl.!.~....:..: .. x~··: .. : .. : .. :••:••:••:••: .. x..;..x•<•<••:• 
...................... & ........ 
~ t 
~ · M. NURi ve ŞERİKİ ~ 
· := Bilcümle Gümrük ınuanıeJatı ve nakliyat işleri ~ 
_... kemalı sürat ve eınniyetle ifa olunur. ~ 

~' . MALI ve iDARi lşLER DAHi TAKIP EDiLiR t.: 
Adreı: Galata Havyar han orta odalar No. 4 ..... 

Telefon: Beyoilu 4515 ..... 
~ ...... ~~YYYYvt1~·~y~y~y··y-y-y~y~y-y-y--y. 

Satıhk bostan l 
Topk•pıda mnlta mevlehane 

bl'flıındaki büyük bostan acele 
•b'hlctır. tallb olanların Bakır 
kay 77 ye telefon meteleri 

~ e!::~~:e eon 1 
•od.., ehven itallarla, ıon 
cl•a.=ıicı nbuletll ,eraitle • 
erkek 'Ye kadın ıu.tpmleri 
aerlaa '-1 okmur. 

. ~ caddeli . VilA1et 
karııımda No. ı 7. 

MUSTAFA .. KEMAL 

Ali Ekber 
Tayyare biletleri ve kırtasiye 

Umum gazete bayii 
Çemberlitaı civannda 

N. 2 dükin 

Mürebbiye 
Eyi Familyaya mensup bir ma

dam mürebbiyelik için yer anyor 

Almanca, Fransızca öğretir Tür

kiye dahilinde her ıehirde hizmet 
kabul eder. Ecnebi memleketle
rede rtder. Galata rıhtım orta 
han Na. 2 Vahram elmasyan Ef. 
muracaat· 

sini ispat edene (1000) lira, 
0

Yüz 
elli kuruıluk eıya mübayaa ede
ne bedi yeten verilir. Karaköy 

Borsa Han 

Ist. ))ef terdarlığından: 

8 Kırtasıyecılere ve tüccarlara 
8 Türkiyenin en büyük kitap meıherl 1 Türk neşriyat yürdü 
'1J Size elden gelen teıhllab yapmasına hazırdır 

: Derhal şu adrese nıüracaat ediniz 
'9 "Türk neıriyat yurdu" - 1stanbul Posta kutuıu 443 

-~-. ........................... ... 
OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
. Cerrah Pata Hastahanesi Operatörü 

lstiklfıl caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 

Suriye Jıa n No: 8. 
1'rlrfo11: lley : 1615 .. 

Kiralık ev, odaları ve 
ahırlar Kağıthane ~1ira
hor Köşkü caddesinde 2, 
3,4, nun1aralı köşk 111üş
temilatından 2088 arşın 
avlu ile havuzu bulunan 
() oda ve 7 ahır bir sene 
ınüddetle kiraya verile
ct: ktir. Senelik kirası 240 
JirHdır. ~1üzaye<lc 12 Şu
bat ü30 Çarşanıba günü 
saat 14 te J)eft<.>rdarlık
ta yapıl,acaktır 

( ~t - 1150 ) 

İstanbul Posta ve Telgraf 
Müdürlüğünden: 

ı b ı d 
28 - 1 - 930 tarihinden itibaren gerek hariçten gelecek ve ı 

atan u ördüncü icra daire- d 
sinden : ahilden imal olunacak telsiz telefon maldna ve alitı salrenln d 

Madam Sofyanm bakire Zabel muamelatı abone ruhsatnameleri doğrudan doğruya ıdareaıtzce 
binli mırzeda alacağı olan meba- olunacaktır. Gerek ticarethaneler gerek yeniden abone olacaklar 
liğin temini zımnında mahcuz firkete evvelki muamelat ve aboneleri dolayısile borçlu olan til 
bulunan Be,oğlunda Pangaltı ve halkın muamele v.e hesaplarım yaptırmak üzere lıtanbul te 
mahallesinde atik Elmadai han merkezine müracaatları ve badema yeni ve eski biaaplar için Is 
cedit Sazlı dere Elmadağ sokak- telsiz telefon tirketine hiç bir suretle tediyatta bulunmamalan e 
larında atik 39, 39 mükerrer 39 miyetle ilin olunur. 
mnkerrer 43 bıükerrer cedit 63, •S999S99999999( .. :••:•SSS9~S.SS9 
63, 67, 91·, 91 numaralarla mu- i 
rakkam kayden ma araa iki bap TÜRKİYE İŞ BANKASI 
hane ve han ıokağında ıua araa 
hane ve dükk&ııın elyevm ma ara- e Sermayesi: Tamamen tediye edUmif 4,000,000 Tllrk lirası 
zl hanenin üç rubu btueai borçlu t Merkezi umumi : ANKARA 
zabel banunın uhdesinde olup ~ Ş U B E LE R : 
ihalel evvelı:r~ılnin yapılması için • Ankara Adana Ayv.alık 
otuz gün m6ddetle müzayedeye ! lstanbul Trabzou Zonguldak 
konulmuıtur. : Bursa Balk · K · 

Hududu: cepheei Elmadai 1 !zmir G" ı esır ay~n 
caddesl aai tarafıahann uhdeıinde • • ıreson Mersın 
bulunan araa sol tarafı Memet • Samsun : Edremit 
Cemil bey veCorcl beyler namına f$4 BÜTÜN BANKA MUAMELA il Y ft..PlUR , 
mukayyet ana arka tarafı atik •tı8G~~SS§S~9§'69S999S999S 
han cedit ıazb dere ıokagtle ll(••)•:•(•C .. :..:.C....+<••:•<..:..:.+.:.+o:.+e .. eıoı~ .. "~..
mahdut alettahmin 605 arıın 9 

~ 

terbiinde araziden 123 artın mu- ... .. ~. 
rabbaı bina olup bunun •ekıen :. 

k 
.... 

artın lerbllnde alt atta sokak •"'.• 
tarafında bodruın ve arka tarafta .. ~. 

~ 

zemin katında .bir tahta aralık <• 

OSMANLI BANKASI 
SER~tA YESİ : 10,000,000 İngiliz lirası 

istanbul açenteliği - Telefon: ıstanbul 1948 
Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 · 

Senedat ve pollça mukabilinde muayyen ve vadell veya 
hesabı cart ıuretlle avanslar, poliça ve iıkontoıu. 

ıkl oda bir hala bir kuyu 4 3 ar- C• 
ıından ibaret tufla kıanıpıda bir C+ 
aralık iki oda bir hala üıt katta ~· 

• f ~~ dükkandan boznı& '° a ve arka .!. ecneblyeye aeneclat, çek, iUbar mektupları Ye telgrJ 
da taraıada nst katta ufak bir .. ~. emirnameleri irsalab. 

Türkiye cümhuriyetinin bqbca ıebfrlerine Ye ıuemalild 

ıofa Ü7.ertnde Oç oda bir halayı İl•:•+: .. :..: .. ~+e++: ... :+C .. )(": .. :• ... )+++(.C••DtlMa.ODll 
h~ida~~m~~atam~yu~n ~4~•~~4~-~9~~-~-~·~~ 
dıvarlı olup derunlnde borclu ıa- A • 
kindir. Daha ziyade tafalllt dos- y FELEMENK BAHRi 
yasındadır. Üç nıbla hissenin A BANKA s 1 
ktymeU muhaıollleneıl bin üç yüz .. 
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irmi b ku t Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,000,000 

o san ört ıra eı ruı 
tur mezk6r htııeYI almak iıteyen- ihtiyat akçeal: 3,000'000 
ler htııeye muılP tdynıetl mubam- A lstanbul merkezi: Galata kara köy palaata. 
.meneslnfn yüzde onu olan 130 lira Y 
kırk kuruıu 928 - 11-230 doıya t htanbul ıubeıl : Yeni postahane ittisalbıde Alale-1 

bul f Y ban Her türlü Banka muamellb icra ve kaaalar icat 
numaraııle lıt&P cra vezneılne A · 
reımi makbuz nıukabilinde)ealim 'Y olunur. 
etmeleri ve 6 • 3 - 930 tarihinde •• ~ • • • • • • • • • • 
saat on bete kadar birinci ihalesi , , _ 

yapılaçalından rnGıterilerin tarihi l IBAKU .. 5 Rakısı'I ''Y ARIN~,IN T AKV 
mezkill'da btzzal veya btlveklle 11 
hazır bulunmaları (illanbul 4 inci) ''llllll•--------111111-' Salı Klollll_, 
ılid olunur. :••••••••••••••••••••••••••••: 

! Hacı Arif zade ! 28 1930 
Beyazitte tramvay makuında 

N. 153 dükkinda tayyare 
bilelletleri, kırtasiye ve 

umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 

• • • • 
: İsn1ail Hakkı : • • 
la : • Tayyare biletleri ve • 
.: umum gazeteler bayii : • • 1 Çarıtkapı N. 68 dükln : 

Güneşin doğu~u: '1,1' 
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