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TiCARET ODASI SÜALLERiMiZE BUGÜN CEVAPhV_EREC-EKTiR! 
Tütün rezaleti etrafmda Ticaret 
odası, bütün kaytları çıkarıyor! .. 

Hennan Sipirer kumpanvası men1uru Hı.km t B 
1 

• 

b. R fi ki · J e ·) 1 n ır e ı mıze beyanatından çıkan ma 1 . 
(Milli:ret) Refiki~iz için «Hareket gaze~:s~~~ 

miıkahele ettıL.» Demek ne denıektir? 

BeJıaaaıMle@ft"tJtst) reflldmlzi 
kaatahça &m.- •ASl,,etlere 

d"'1Nn 
llikmei B. 

( Herman 5Plrer )kumpanya
llma kaftfbfl llitiln meı' eleıln
Mt- eenr perdesi buaGn içinde 
......_., defllillr-. Bu itibarla haki-
ita~ hela Blftıkmlı .... mtahllfa
ıa etmekte ...._ • ble bulun .. 
lllaktatW • Dlralla nuetnunac1a çı
._, 1'etGD lnh1tan erklnından 
•llllm hlr Atııt be,.anat ve lza
hab, met'eleıım. ~ ylzün& ve ,11_ 

'-kl-•·ı-. .,~ta
...... meJdana çıkarmıttır. 

Ticaret odasında 
ret ~lr awbarrirtmlzl..( Trca
ada~....: :- ana dnclerdlk. Tlc:ant 

--........ al&lc•d•• bulanan -.Yat 
.. , ... t-L 

t -aUr bJs aublıle lllira• caa ,. 
• nc .. m kabuletmt.ur. 

:•Ja •• byıtlanm tetkik et
ten IQnra eordulumuz •Gallere 

cevap •ueceklerlnl aöylemı 1 
dır. fer-

Ticaret odaıı tarafından veri
lecek olan Cffaplar tabii buıiin 
alanacak Ye ( yarın ) tafailatı ile 
.,._. -elewbıde •trecldecek
tır. 

Hikmet B. in didinmeleri 
..... lantftaa ( Hennan Spı

~) 1.--~ · 
-........,... erklnından 

-..~ ......_tolrmcı methut) ha-
•• .. bhtwnaaı\Olaa <Hıkmet) 
.,. W. •-·ı•n reftldert-

mla• bir t•k• ..,. .. .,.. .a...L.. 1_.._ 
4111nı -TWVIDeaus• 

ş.,.._ 4dd&a• olaa --L .. _ 

• klı. lll'UIK- .. -
bu peJ&. ktJmet)t Nflkleıt-

..... Jaa.t .._.k -.h1aet1nı lh
U,al\ eden-. •umaıt.,h bt&lnı ıün
!erden beri bof azımızı yırta yırta 
eryacl .Wltmbı noktalardan bi

rini bile (reci~ edecek tek bir ke
lime aö1lemekten iclz bal11Dmak
ta. ..... ._.._ lit6a varidatına 
ltns Ut:. bir ..... ._ ....... _ ... _ l 
r h la t' -...u-.nyo-•e bd ınalaıl bld ve lllaD-

tarzda mndaı..._k tara-..- ,........_...L.ıı._ 
9rt ... kWı ~dll'-. 

clileı'adı• •• ~::-~J ha)-
·- -rm ID 

çok daha ehemmiyetle takib-edil
meıl icab eden bir umumi men-
faat ve me 1 k , m e et meı elesl vardır 

Nerelere sokulnuışlar 
Ortada. bir yolıuz ve kanun

lllZ (ınente tahadetnameai) alınak 
iddiası ile Tiryestede karııbrılan 
tütünlerın Türk tülünü diye ıa
tıldıfı, ve YÜZ binlerce liralık 
menfaat temin olduğu davaıı 
vardır. Herman kumpanyasının 
bu itler.le naııl ve ne ıuret te 
me11ul oldufunu anlamak ve 
izabetmek llzımdır. 

Maalesef bu kumpanya müdür
lerinin, keodl menfaatlarını ve 
lenat olunan cürmü kapatmak 
için her çareye baı vurdukları 
hatta (aahibl) itibarile muhterem 
ve nezih olarak tanınmıı olan 
(Milliyet) refikimizin temiz oldu-

JliBiyct 
H erman kumpaııuası nıemurlaruıuı 
kendileriıre muRabeleci ve /ıaml gibi 
gôıtermek cür'etirıcle bulundukları 

milliyd re{ikimi::irı başlı!Jı 

iuna filphe edlbniyen ıütunları
DIL. kadar lirmefe muvaffak ol
duldarlnı ıörnıekle müteaslr ol
memak mtlmkin deitldlr. 

Cumhuriyetteki beyanat: 

( H--.n tir.keti müdürlerinden 
Hlkaet) Beyin muhter (C 

hurJyet) refndınlzln 26;:: um-

' 

Pazar a\inki nuıhaıında un, u.nl 
eden be ntltar 
te Y•nab pek ziyade dlkka

l&Yan buluıunakt ..ı_ c::Lb awr. 
~ lbive ba h 

mut) B ımu arrirl (Mah-
eyt nezakett k da 

olan muh a r temiz 
erem reffkı ı ( 

man) flrkeUnln .. m zl Her-
kabelecııı) (muclafii ve nıu-

vazlyetlne dii ü 
bu beyanatı ayn 1 ren 
1onız : en atatıya alı-

" - Hareket ıazete 1 d 
velce miiekklllerı 1 ı n e ev-
makale inUtv et:: Myhklne iki 
lere « MilJ· a ale-

ıyet » gazetes · 
cevap verdi. Bunun .. . ı 
Huelcette Milb UZenne 

Yet mulcabel 
larak bir. lllakale d b e o-
aeplyatın 6niine a a çıktı. Bu 
Mtel rd ıeçmek için ıa-

e • Jaaaldıfı v h 1 PGlhi h b d eç 1 e ıirket 
tertip :u7' :" ederek bır plln 
c61'111i .L e para verilirken 

nıe,.ıut yapıldı.,, 

M ükabele meselesi 
Tetkik ettiğimize -

muhterem .. Mlliiyet gore çok 
mabut .. _ " gazeteıinde 

tutiin meıeleaine da.ir iki 
yua inlffar ebniıse de b 1 
banal&i H un ardan 

.. er.man kumpanyan na-
IDına Hareket,. ıazeteıinln ıanta .. 
Jına mlillabele tetldletmekte ol
cltaiunıa anlamak bir tilrlü kabil 
01MMmafbr. Mn'elentn bir'an 
••.el t&vallu ve ,.,.ana bGrmet bir 

Ali Cenani 8. 
->~..-

B. ~1. Meclisi riyasetine 

Seyrisefain havuzlar müdürünün 
çok haksız bir muamelesi 

--••MW<ii•- --
n1üracaat etmiştir 

Ankara, 29 [Huıusl) 
GaziAyıntap mebusu AliCe

nani Beyin Ankaraya avdeti 
meı' eleıi dedikoduyu muclb nl-
muıtur, 

Ali Cenani B. 1ükiknetle mü
zakerata lttlrak etmiıtfr. Bugün
de dostlarından bası vekilleri 
ezcümle Hariciye V. TevftkRüıtü 
Beyi ziyaret etmiıtir. 

Cenani Beyin ortaklarından 
(Cevdet lzrap) Bey, arkadaıının 
kaçmadığını evvelce de beyan 
ettiğini, böyle birıeye aıla ihti
mal vermediğini ıöylecılllnl ve 
dediğinin çıktı~ını tekrar etmek
t~dir. 

Filhakika 'AltCenaal Bey ha
reketinden ~vvel .-eli• Relıl 
Klzım Pataya bir m~tupla mü
racaat etnılıtir. K6-P P. bu 
mektubu Divana eevketmeden 
çıkıp ıltmiı ve HiikAfıetiD eon 
karar ve oğluna teblipt azertne 
alel' acele Ankara ya dlalllQftilr • 

Cenani İleyin barak.atına dair 
reımen izahat verecell tahmin 
ediliyor. Kendlıi lıtanbula ıele
cektlr • 

Cenani Bey ılrk...,. ldllll
yetll Jarar eltili lwldg.V.ld p
yıalu dolraclur. Bu zarano kırk 
bin liradan fazla olduiu te'yid 
ediliyor. 

Hakikat, tabii ortaklarlle hl
aaplarını taıflye etlikten sonra 
anlatılacaktır • 
·······---··--·---····---··-· .. -·--· 
Mübeccel H. 
~ 

Güzellik kraliçesi bugün 
gidiyor 

19 3 o Tnrkiye güzellik kraliçeıi 
Mübeccel Namık H. bugün ıaat 

2, 5 0 de Semploıı Ekıpreıile Parite 
hareket edecektir . Mübeccel 
H. ma pederi Namık B. refakat 

edecektir. 
-~··~f+41·•-

Zavallı bir Türk genci üç gün Hasta olursa vazife-
sine nihayet vern1ek doğru mudur ? 

Dün Seyriıef ain 

Havuzlar müdüriyeu-r--~~;;J;;;;~~~~, 
nde teıviyeciUk etmiı 
olan bir gençten dikka
te ıayan bir mektup 

aldık. Bu mektubu ay- •~'"'•u....,_-,.,.,.-l~t·~~ 
nen neırediyoruz: 

Muhterem Beyim 

Yirmi yaılarında 
bir Türk genciyim bir 
ıenedenberl ıeyriıe

f ain Havuzları idare
ıinde teıvlyectllkle na 
muıkirane çalııtım . I S<'yr i:w/ iiiu lıcwu:lw·ı iılaresi 

Eıeri tali üç ğün hasta oldum· 1 
Vazifeme bu müddet zarfında 
devam edemedim. Bu gün eyi j 
oldum bermutat vazifeme tilap 
etUm. Havuzlar müdürü B, beni 
çaiırdı vazifeme nihayet verdi. 
Sebebi lae hıııta iken telefonla 
miidür Beye haber vermi1Um 0 

MüdOr 8. uyuyormuı!telefon-

ii.tesi bana mevdu bir kı& kar
deıirn bir validem var!ıeyrlaefatn 
ldareıl havuzlar müdllr6 BeJ 
blUerl ölibne mahk1km etti. Rica 
ederhn All•h atkµıa aôJl•ılü 
ne Yas-lun el ele verip lnUbar mı 
edelim. Bu baks~n undat..reaı 
ıueteJU%in bir ıü\UlllUla d.,doi 
riea eder hilrmetl~ e.lerbP muh-
terem bey.im. T eari1•d 

Kiıml 
da rahatsız olmuı. Bu intikamı bir 
lokma ekmeğime mani olmak zev-
kile aldı. Dit- taraftan SentsJıeln •· 

Hayretler etUm.Blr Türkmii- dllrG Sadullala ~ ameleden 
eaaeaeal bir Tqrlf ~ aaerha- 1600 ldtmı., ibtir•olalt f..ıa 
meblK8 fıoyUfOnla• .... R tCıli.l••za, tF2 R'~ 
vatanda bir bakı ha,.a_t _:rok_,..•..,.u~~e&y-...l•--.11!'""--' _' r_ilr..:__· __ 

Hindistan Türk-Yunan 
_.,lııı044• • ~ 

İngiltere için endişeli bir itilaf emri vaki halindedir 
hal aldu Tilrk - Yunan milzakerab ar- .. 

Londra, 28 (A.A.) tık bitmek üzre olup iUllf bir 
DeyU Meyil ıazeteıl Hlndlıla- •lllri vaki hallnc:lecllr. Gelen ba-

nın lngillz ıdareıl altında kalıp bıulere söre mu-*Y• tabi olan 
k tmamau Brltanyanın karıınna ve obnay.an tarafeyn& ıayri maba-
d~kllen ıiyaıl ve lkbaadl meıallln dillere ait emlik ve erazi farkını 
en'mtıhtmmlnt teıkilettttfnt kayd takıltle•le Yunaa hik\\meU hG-
ed~rek bu kıt'anın zlyaı lnıtllz lalnıetimlze •erecektir. Firwl 
1&Dayilntn mahvmı intaç edebile- nıqılu avdet etmeJecek, J&bntz 
cetınt, binaenaleyh bherhangl ..ı~r emllklerinln bedeli tarafım••dan 
lnatliz hilkimıetinla una meyaan Yunan hükamettne urtlecektlr • 
vermemesi baıhca vazifesi oldu- Garlti Tr&kyada emlild •• 
junu yazıyor.. _ __ arazlıl muaadere edilen TOrklerin 

Umuınl. maaş "' 2 t b"l" biitün maileri ıur'&lle iade edile· 
Beril. nde ı o omo ı ı l cek ve ıarbi Trakyalıların hukuk 

Umumi 111aaı cumarteılye taşa tutmuş ar ) ve aallbtyeU teaarrüflyelerl bir 
Berlln, 27 (A.A. ı 

tevzi edllecektlr· Komilnlatler nümayiılerlne kanun. ıeclarl e temin edilecektir• 
~ 1 1 Etabll meıeleıinde hük·'l.met•-ı-

!!! ~ devam etmektedirler • . Ber in c - la u uu.-
ıazeteyi efkll'I umumiye kartı· d 12 kadar otomobili taıa yunanlı ra teıhilat göıterecektlr. 
ıında filpheU ,t)>i bir mevki ve ::;;,:ak ha .. ra ufratmıılardır. Takdiri kıymet '"'7etlert der-
vaziyete dn areo denkıizce beya- Otomobilde bulPDADluul btrçoju hal lağvedilecek, tali komiayonlar 
nabn ma~yetiJıiDin anlaıılmaıı alır ıurette 1ara•evmıtJ•rcbr. kadrosu tehdit olunacakbr. 

temenni olunur• • ~;.;..---~~---•• ~-----------••1\ İlk çıkan yazı : 'K K 1 
Mnhte ıotlllyet refikunıza ara ema 

çıkan ilk ~ ııanunu evvel ayı-
ya:r.1 i -""il ,.ık-

nın 14 ün ~eı 5 .... T 

cü zı. Y olıuzluk 
mııtır. Fakat bll ya • d 

l .Juıdı ? Tlryeıte e 
nbaı ıı ha~er •-ketin aahteki.rlığı ! 

r ecnebı ,.. _ T" k 
bi İ-•'o mahut tütun ur r milyon JW 
_ badetnameıile Mmra .... enıe f& 
gönderiJllılttir · 

Serlavhaaını taıı•akta, ayni 
bizim iddiamızı teyideder mahiyet 
te bulunmaktadır. Yazı ıudur. 

Trlyeate de Türk tüt\inlerl ne 
ecnebi tntünleri karıtbnlmak ıu
retlle bilyük bir yobuzluk yapı
ldıfı hakkında vukubulan ihbar 

( Devamı 5 inci sahi{ ede ) 

Be)1İn 

Son günleri 
Yeni tef rikan1ıza 
1 şubat Cunıartesi 

günü başlayacağıy ! 
l\1uharriri : 

Ayhan Bey 
ya nn tafsilat beldeyiniz 

" 
& 
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,ODRA KONFERANSINDA 
HUSUSİ 1'l1İZAJ{ERA. T 

DEVRESi 
-~<·-

Londra konferansının ilk lctl
maının hitamından beri murah
baılar beyninde bili faııla hususi 
teaıaslar vuku bulmakta, buıust 
aıGzakereler cereyan etmekte ise
de henuz müspet bir neticeye 
doğru bir hatve bile ileri gidil
memtı gibi görünüyo. Deniz teı
libabnın tahdidi hususunda yek
digerine en ziyade muarız bulu
nan Fransa ve ltalya murahhasları 
ıayet dostane surette ~eatll efkar 
etmekle beraber her iki taraf da 
kendi noktai nazarında israr 
ediyor, bu hususta fedakarlık gös
termeie mütemail görünmlyor. 

Fransız murahhaılan Franıa

mn l'ayet vasi sevahlli ile nakli
yab tlcariyeıini ileri sürüyorlar 
ve bunlann her türlü tehlike 
tehdlilerine karıı muhaf azaıı içln 
kuYVetli bir donanmaya lilzum 
bulunduiunu'. muıi!ren beyan ey
liyorlar. ltalyan murahhaılan 
dahi ltalyamn Babriseflt ile 
AdriaUk denizinde haiz olduiu 
azim menfaatları dermeyan edi
yorlar, ve bunların müdafaası her 
halde büyük bir deniz kuYVetlne 
ihtiyaç ıösterdiini iddia eyleyor
lar. Ve el'er iki tarafm sert elti
li bu müddaalar ciddi surette tet
kik edilirse onlann kolay kolay 
teellf olunamayacafl anlatılabilir 
Val(aa lngiliz murabbaılan bu 
huıuıta aldukça sarfı mesai edi
yorlar, ıerek Fransız ve gerek 
ltalyan murahbaslan nezdinde 
icap eden teıebbüılerde bulunu
yorlar iıede ılmdiye kadar hiç bir 
muvaffaldyet elde edememiıler 
clir, binaenaleyh de benuz ahval
• biç bir tebeddül buıl olma
IDlfbr. hususi müzakerelerden be
nuz hiçbir netice çılanam•fbr ve 
cereyam hadisattan 6yle 16rülü
yor ld konfranıın sonun• kadar 
da mllpet bir neUce husule ıele
miyecekUr. Meierkl son dakika
"- zihinlerde ciddi bir tehavvül 
vukua ıelsin. 

Amerikan murabhaılan ılm
dllik biç bir teıebbüate bulunmı
yorlar, ancak temataier vaziye
UnJ ıöıteriyorlar. Hatta konfe
ranım ilk lçtimaında bütün diter 
mur~hhaılar söz alıp deniz teı-
llhabnm tahdidi hususunda velev 
umumi ve nazan bir mahiyette 
olsad. beyanı mütali.a eyledik
leri halde, amerikan murahhaı
lan hiç bir fikir serd etmedikleri 
atbi buıuıt müzakerelere de ya
naımayorlar, adeta yabancı du
ruyorlar. Belki de ahvalin lnki
fafını beklJyorlar ve tam pıikolo
Jlk noktada te,ebbüsata alriıecek
ler, kendilerini l'öıterecelde rdir. 

Her halde amerikan murah
haılannm konferanım bidayetin
den tlmdiye kadar ıöaterclikleri 
barit, llkayt vaziyet konf eranıın 
akametin! arzu ettiklerine del&
let etmese ıerekUr. 

Mamafi her ne de olsa elyevm 
alemi ılyaseU ı11al eden bqlıca 
ı•' ele fU dur : Acaba franıız ve 
tal1an mGddaiab arumda Diba· 

Jet bir ltlllf hasıl olabilecek mi ? 
Yant daha sarih bir ifade ile a
caba franıız ve ttal1an murab
haalan uzuıı uzun çeldtmelerden, 
teannGtlerclen sonra, nilıayet mii
tekabllea az çok feclak&rJıldarda 
bulunmak lateyecelcler Dal? 

Zira eter her lkt taraf ta feda· 
k&rlık fikri ile meıbu olarak ko
nferansa ıelaaem1tlene mlake
rattan bir bllaQal semere bekle
mek abes olsa eerektir. 

Şimdilik Fr&111D murahhula-

YARIN 

İtalya Hükumeti IBahrısefitMisakı 
-·~- '- -·~ 

Deniz kuvvetlerinde Fran- An1erika menfi cev-ap 
sa ile nlüsavat istiyor nn verecek? 

Londra, 28 (A. A.) Londra, 27. - (A.A.) 
M. Grandi, ltalya ile Fransa- Amerika heyeti murahhaıı-

nın deniz kuvvetleri arasında mil- ıının Amerıkanın bir Bahri ıefit 
savat gözetilmeılni lstemiıUr. misakını kabul hakkındaki,tekll-
Konferansın programına dahil o- f e dair hiikunıeu matbuaıından 
lan meı'elelerin müzakeresine, menfi bir cevap almıı oldufu ri-
M. Brland'ın teklifi üzerine kon- vayet edılnıektedir. 
f eransa 1 ttirak eden devletlerin 
iılmlerlntn - beca barflari ter
Ublne l'Öre - sırası gözetilmek 
üzre müıakereıine bu sabah baı
lanmııhr. 

Bu itibarla Fransanın uzlajma 
esasına müstenl t teklifinin ilk 
önce tetkik ve müzakeresi lazım 
gelecektir. 

Pusuya mı düştü 

Laheyde 
M. Musolini yapılan işler
den fevkalade memnun 

Ronıa, 26. - (A.A.) 
Maliye nazırları M. Musollnl

ye LaHaye konf eranıının meıalıi 
hakkında mal6Jnat vermlıtlr.Baı
vek ti, .. yapılan itlerden dolayı 
fevkalade menınunlyet izhar edtl

İçki taraftarları 
-·~ 

Amerikada müddei 
umumi olamıyacaklar 

Nev York 28 ( A.A) 

Merlka baımüddel umumisi 
Amerikada mGddel umumfliklere 
içki taraftarlarından biç kimse
nin tayin edllememeıl eıaıını tat
bik nihayetinde oldufunu beyan 
etmtıUr. B aımGddel umumi lıplr
tolu içki kullanmalı adet etmlf, 
yahut içki memnulyetl aleyhin
de kat,f bir fikir sahibi bulunmuı 
olan kimselerin içki memnulyetl 
hakkındaki kanun mucibince ya
pılan takibat ile mGnasebet ve 
allkaıı olan berbanrt bir mevki
de bulunmaıını ıimdlkl idarece 
m6mk6n olmadıflnı lllve etmlıUr. 

İngiltere 
mtıUr. 

-->~c-- Mac Donald'ın evinde ·•i " ıc 
Sabık Rus mürahaası 1 Her hangi bir istikra1.a 

top anıyorlar 
ortadan kaybolmuş l.ondra 

27 
( A.A.) tekeffül etmiyor 

Pariı, 28 (A. A.) lnl'tliz Franıız ve ltalyan mu- Londra, 27 (A.A.) 
Franıadakl sabık Ruı muha- rahhaılan buftıı öileden sonra Avam kamarasında irat 4Sdilen 

ripleri cemiyetinin retıleri olup M. Maç Donald'~ resmi ikamet- bir ıuale cevap veren M. Hen· 
Çar, Vrangel ve Denklne ordu- gihında toplalllnıılardır. Hiçbir derson, lnrtltere bük4meUnlnber 
lannda hizmet etmif olanCeneral teblll' neıredtJnıemltUr. Bu içti- banat bir ecnebi hakdmet tara-
Kouti~poff un Pazar giln6 esrar- aıadan sonra lııııliz ve Fransız fından yapılacak bir f1Ukraz1 te-
englz bir ıurene ortadan kayb- mursbhaılan ara.ımda akdi mu- keffül edemlyecefinl.SoYyet sefl-
olmuı oldufunu gazeteler yazıyor. ıammem olan içtima bazı lnrtlJz rine blUllrmlt oldutunu, ç6nkG 
Ruı muhacırlen mahafilinde mil- murabhaslaruıııı parlamentodaki bayle bir hareketin blk6mettn 
maileyhin bir pusuya dGtmGt ol- mesaileri dolayfılle yarına tehir ılyaseUne mutaJlr oldutanu be-
ma11ndan korkulmaktadır. edilmlftlr. Muhtelif pyıaları tek- yan etmlıtlr. Sovyet ticari te,ki-

lituıa lnrtliz tacirleri tarfmdan F da Sosya ... Jı"stler hu- zlp etmekllzretabtelbahlrlerme-ransa - yapılan krediler ıhracab teıhfl 
k meseleslle Ucaret ıemflerinln lca-

kumete İştirak etn1eyece hında teılibı nıeseleılnln burfhı- için tahılı olunan kredilere mü-
Pariı, 27 - (A.A) kil lçtimalaruı hiçbirinde meTZUu teallik plin mucibince temin edi-

Sosyallıt kongresi masaiılnl bablı edilmelllfı oldufu resmen leblllr. Bunu müteakip M. Hen-
lkmal etmtıtlr. fiddetll milnaka- ' tekzip edilmekteeir. M. Vakaıu- denon lngtlterenin ihtiyari mad-
ıalardan ıonra M. Aurlor'un bir ki nln Japanyonun konferanstaki denin taıUki lehinde oldujuna 
fadtl teklifi 1632 reye kartı 1852 hattı barekeUni teırlh ede-n nut- dair bfr karar ıureU tevdi etmltUr. 
rey ile reddedilmlıUr. Mumal- ku telılz telırafla Amerikaya bil- Mumalleyb,Cemtyetl akvam lza-
leyba bu teklifinde kongrenin va- dlrmltUr. ıından yabuz 14 devleUn bu mad-
zlyeUnl tetkik etmek ve lcabmda :wu~e~ deyi lnızalamıt oldutu ve dlıerle-1, 
bır hükı'.Uııet proarama tamım Kahvede rinin de pek yakın bır zamanda 
etmek iizre öniimilzdekl umumi lmzalayacaklannı Gmlt ettlalnl 
inuhabattan ıonra toplanmasını ~ 16ylemlıtik. 
talep etmekte ıdi. Hüldmıete Adam akıllı sabahlamışlar "Le Journal,, müdürüöldü 
ifUrak etmek esaıı da 1807 reye ~lata Rıhtımında Mehmet Pariı, 27 (A.A) 
kartı, 2606 reyle reddedilmittir. efendinin sabahcı kahvesine ev- .. Le Journal ıa&tteıinln mi-

~ velkl ıece sabahlamak için ıe- dGrü M. Moutbon ile meıhur fre-
rınm kullandıia liıan melin, kat'i len lbraİıim Ue Celal arasında bir nal müteha11111 doktor Loulı Fe-
bir mahiyeU haiz olduiu ıtbi l- iskemle meı'eleıinden kavıa çık- oumler vefat etmiılerdlr. 
talyan murabhaıları da deniz kuv- m•t· bunlardan Celll bıçakla lb- Filistinde eşkiya yüzünden 
velini ltalya için hayat meı'eleıl rahimi yaralamııhr· 
olmak üzere telakki ediyorlar .Df.. Mecruhun yara•• alır oldufundan asayişsizlik 
ter cihetten iki tarafm matbuab hastaneye yabrılmıf carih yaka- Kudill, 28 (A.A.) 
da aynı liıanı iıUmal ediyor, ay- lanmıfbr. Fl(lıUnln flmallndeki havallde 
m veçbile miltalla yürütilyor. •~ ..... ~/~\!7!.ı.!Z~-~~~ yaimake-rliklerde bulunan 911dya 

• Her ne de oba ıuraıı aıiklr- ı 1 AT 1 çetesinin etrafını sarmak için 
dır ki daha ılmdiden Londra kon- • ~ O K K • aıkerl polıı kuYVetle11 '\arafmclan 
f eranıın neticesi hakkında kat'ı zı · bGy(lk bir mikyasta yapılan bare-

llJ Bazı adamların gazetemiz k 1 surette fikir beyan edilmez. Va- l& et ereraimenaıayıpizllkdavam 
nlllllına öteye beriye müra- k d G b fta d 

kla meydanda insanı nlkbinlile b k d etme te lr • eçen a için e 
caat ettikleri A one ay ıaa d b k k 

.evkederek bir eıer g6rülmeyor be b ıece ve ıG.n 6z lr ÇO fa avet 
sa vaıtıklannı ha r a yoruz. ak' la 

lıe de heniiz kamilen meyuı ol- Bu pbl adamlat'4an fo- v a rı olmuıtur • Efkiya yajma 
mak zamanıda ıeçmittlr. ddak lk etUkleri eıyayı alarak kaçmala 

totrafh musa ves a dalma muvaffak olmaktadır. 
Bir kaç l'ÜDe kadar konferan- ıorulmaıı, akıl takcllrde po-

ıın rikınct tçümaı a1cto1unacak, use verilmeleri r1ca olunur. Bir gemi daha karaya 
mü~akeratın ikinci safbaıı bqh- ld,...emtz bu huıuıta bir nıe- oturdu 
yacak, franıız ve ltalyan murah- ıuliyet kabul etmlyecekUr. Bordo, 28 (A. A.) 
basları ikinci defa t ıureU reımi- lnaıliz bandarab Knepvortb 

Yede karıı karııya gelecekler, • vapuru Blarritz fenerine 1alun 
~··············.···········~ ve o zaman vaziyet arbk hiç de- I' ~ bir yerde k•raya dnımnıtnr. Ge-

iilse oldukça tavazzu eyleyecek : 23 Nısan : mıyı kurtarmaıa çabımak •cin 
m6aakerat cereyanının müntehl ! «Çocuk Haftası>> ıun ! bir remork6r ile bir tahllalye aan-
olabdeceit nokta hakkında ol- • • dalı ıönderllmlttlr. Vapurun, ı-
dukça bir fikir ecllnlle bile- 1 ilk günüdür : kiye b61Dnmilı olmaılnclan kor-a. . • 
cekur. ~·•••••••••••••••••••••••-' kulmaktadır. 

Tarik Bedeli vermlyenler 
kında tiddetle takibat b&1 
br. D6n bu m6naıebetle 
bedelJ vermiyenlerin bir ~ 
tulmuıtur. 

Ynz klıiyl miltecavlz 
kafde poliıln nezareti 
çahtbnlmak üzre Beykoza 
derilmiftlr. ................ 

Kazanç vergisi hakkı 
tahkikrt 

lk1nc1 1m1f kazanç ver 
tabı mükelleflerin verrtle 
ıal ettikleri binalann kira 
ıına ıöre verecekleri cihetle 
bapta •errt mıktannı IDILY 

tetkikat 1aparak tespit etm 
zere 20 komJıyon teıelddll 
Ur. . 

İkmali tahsil için Av 
paya gidenler 

MuhtelJt mahkemeler a 
nndan NuretUn Nazm1 bepe 
rlclye Veklletl memurlufana 
yin edilen Kemalettin bq 
tabıfl için Avrupaya rttmlt 
landan aJanlıktan her 
lıtifa etmifUr. 

Halk yardım, yol, mek 
istiyor 

Tırakya fırka itleri ha&.1~ 
tefUıatta bulunmak bere 
miiddetten beri Trak.,ada 
nan fırka milfettlfl Hakkı 
Paıa dGn ıehrimize dama 
Halda Şlnui Pata aeyabab 
luncla ıunlan 167leml1tlr. 
~ Evela ~J• pttba 

dan Kırldarellne ve T'ellll• 
vfllyeUne ıtdJp bur.,_ 
ledim. 

Her G~ vıll1etln fırka 
ırelerlnl kGtat etUm. Fırka 
munu teftlt edip arka~ct..llU._ 
haıbıbal eylecllm. 

TefUt MJJabatlnln iaeUcell• 
çok memnunum bir kere 
mensupları geçen senelere 
le çofabmtbr. Sonra fırka 
tnUzam kesbetmtıUr. BGtlia 
lardan daha mcıbbn bir 
ket meı' eleıl vardır ki o ~ 
rakyada bir vefata kartı 1111 
ta Gç dolum. vardır. 

Hallan en ziyade iıt ... 
mektep ve zGrraa yardı..a.r 

Yeni tayin ve te..,., ..... 
Ankara 

Jandarma kaymaka• 
SGleyman Bey insaf ka 
binaen kıdemen tekaüd• 
dJlmiıtir. 

Malatya Valiıl mi 
ndarma Miralayı 46 Nazmi 
clbeu m6lldyeden lrUba 
lyle Adana Jandarma .._ .. 
birinci miifetUıbilne m 
tayiİal tensip eclilmJıur. 

Sivirhiaar Kaymakama 
za Beyin Beyoilu Ka 
ima lıldllp Kaymakamı 
Rilftü Beıin Pmarbaıı 
kamlıJma naklen tawtn .... 

... ')::; mektupçu) 

Kaıaıh•• Halli Be1• 
teQilp eclllmlıUr. 

Garillen libumu kat 
BehlınJ Kaymakamı 
Beyin Vekllet emrtne 
temlp eclllmlfttr. 

OçGnccı Smıf Milld 
Uılliine Beyoflu Ka 
kmet Beyin tayini 
mittir, 



HICln111U11a111 ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~Y~ARN~~~~~!!!!!!!!i~!!I!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~ 
Bugün neşrettiğimiz vesikayı her vatandaş okusun ! ... Piyos E. nin (Paris)te Joze G~mba 
efendiye yazdığı mühim mektup! ... 

. l'iy~ efendinin <ıyııe.rı rıeşrelligimi: mt'l.-tııbu sigorta işle
mulrkı CIÇlk oyımlarm iç yıi::ünıi bıitıin manasile y'Jslerecck 
vaziyellellir, her vatandaş bunu okumalıdır. 

İrak - Necit 
-~ 

Aradaki · mÜnaseba t 

Mem -leket haberle 

Urla iskan işlerinde gayrı kanun. 
müteaddit yolsuzluklar görüldü 

Pariste Metenbo sokağı
nda 1 numarada Joze 

gambo efendi ye 

edlldflinden mal<imabm vardır. 
Bu neUceler bir dereceye kadar 
memnuniyet bahltUr. Çünki ne 
kadar olsa, lstanbulda icrayi 
muamele etmekte olan kumpan
yalann hemen umumu dairei 
merkeziyeye lttlrak etnıiı ler ve 
ilçy(iz Türk lirasını kefalet akçeıi 
namlle dairei merkeziyeye tevdi 
auretile yeni tarifelerin talimat
namelerine inkiyat etmek azminde 
bulunduklarını meydana koymuı
lardır. Elyevm sendika haricinde 
kalan beı kumpanya meyanında 
iki kumpanya vardırki bunlarda 
dalrei merkezlyeye iltihakı bir 
kaç günlük mes'eledlr. 

nasıldır 
Kiiuı•yl/en ya=tlıyor; 

lrakSiyaıilerinden bir zat ati· 
deki beyanatta bulunmuıtur: 

Necil aıileri meı'eleıinde lra
kın iltizam eyledfil bitaraflık 
Necil mehafilinde hüsnü telekki 
edilmtıtir. İrak ve Necil arasında 
bir ılyaıi iltif ak akdi için yakan
da bir komisyon toplanmak üzre
dir. Baarada içtima edecek olan 
bu komisyonda Necdi Siyasi Müs
teıarı Hafız Vehbi ile lrakdaki lb
ni11üudun katibi Yuıuf bey yaıin 
temsil edeceklerdir. 

Bu yolsuzluk dolayısile Urla kaymakamı da dahil 
olduğu halde bir çok kimseler n1ahkemeye veril

di. Şahitlerin bir çoğu n1aznunlar aleyhindedir 

2 6 Kanunusani 1927 
Efendim; ıerek 31 Kinunuevel 

1926 tarihli mektubunuzu gerek 
aall cedit milnasebeule vaki alan 
dualanmız için miadı matlup 
zarfında arza teıekldır arzusunda 
lsemde ıu ıon haftalarda kesret 
ve f arb qıetaiill dolayııile lbti
lası vakit mümldn olmadıiından 
bize kapılarım açan yeni senenin 

hakkımızda meı'ut ve müteyemınen 
olmaıı hakkındaki tezarruabmın 
kabul buyurulmaıı bu defa rica 
ederim.Vaki olan tebürden dolayı 
mazur görmenizi lıUrham ederim. 
bk bahar eınaıında bir müddeti 
kalite için lıtanbulu ziyaret etmek 
hakkındaki niyetiniz, beni son 
derece memnun etti emin olunu
zkt bizde, buradaki vakbmızı 
•Gnaktn mertebe laUf bir surette 
leçinııaentz tçln elden ıeldiii ka
dar l•Jret edecefiz. 

Bu komisyon iki hükumet ara
sında mevcut muallak mesaili 
hal ettikten sonra ıiyasi ve Ucarl 
muahedat akdedecektir. Hali 
hazırda Irak Necil münasebatı 
tam bir dostluk esaıı üzerine mü-

Bu kumpanyalann Pariıteki 
"Aıürana Ceneral kumpanyası,, ile 
lnıilteredeki ıubelerl (Bozkurt) 
kumpanyasıdır. lstitlaatımıza gö- eaaestlr. 

re Aıoranı ceneralkumpanyaıını Pamukzu .. rraına 
Janlıı bir yola saptıran gerek 

k b 8 --4~<-
onu ve gere ıu esi " uzkurtun,, Mısır hükumeti ne kadar 

Teırlf1ntz zamamna kadar biz 
buradaJcı •aztyeU tamamlle tıll
ha rayret edecellz ve ilmlt var
ınıki lıtanbula TUl'Udunuz tarihin
de lıler o derece ıslah edilmiı 
bulunacaldd •1atanbul sendlkaıı,, 
m sair sendikalara numunei imti
sal ad ve itibar buyurursunuz. 

(Bqkaca bir kıuar raptedil
meıl lizımfelen İzmir tarifesi 
mGateına olmak üzre) lıtanbul 
tehrl ile vlliyata tealluk eden 
tarifelerin mevkii tatbike vaz'ını 
ı.hb karant ahmn~ı otan lçttmu 

aym zamanda lıtanbulda müdi rl 
bulunan Müsyü Şu bandır. Müıyü 
Şubandın reva gördüğü bu hare
ket tarifeleri yapacaiı tenzilat 
sayesinde bir portbol teminetmek 
maksadına müstenidir. 

Fakat biz bu tarzı ınuamele
nlnl dairel merkeziyenin iflas ve 
lnflıahını badi olabileceği Asü
ranı Ceneralin merkezi idaresine 
bibttırat anlatmaıı recaıile Parate 
kendi müdiriyetimfze ıureti mü
naıebede ~yazarak bu kere vaııl 
olan cevabı telgrafnameden mez
kur (ceneral) kumpanyaıımn da
iret merkeztyeye iltihaka karar 

umumi neta7ldnln M'-76 Mud- verdiitnt haber aldık. 
rano tara.fmclan blletraf 11ze •tar (Devamı var) 

" 9~i ~ 

Usküdar halk tramvayları şirketi 
dün yeni bir karar verdi 

Bu_karara nazaran H~;d~;;;şa - Kadıköy - Moda 
Kalamış - l_{ızıltoprak - Feneryolu arasında 

ınşaata başlanacak 

k ti Qalcadu laa.lk rraa•a•n tir- lntaabn 4 senede •L--ıı ••rt-e ,.._. bir karar •ermlftlr, Bu in uuua .-
karara aan tlrlcet hucluup lmtl- br. I& masrafını Oıkndar 1lrke-
7ul7911 me7anmda bulunan in- ti lnıaab deruhte edecek, firkete 
tuı 1-.k mecburi ıerek lbUyari borçlanacak ve ınuayyen bir • 
olin.bntan hattan sür'atle in•• et manda borcunu tedt d za. 

k 1 .- Şirk ye e ecekttr 
Urece Ur. ntaat bir ıubatta ıha- l elini IDfaaına karar verdlfl h~t-
le edilecektir. Buhuıuıta mille- ar ıun ardır: 
adcllt ıtrketler tekllfatta bulun- Modaffaydarpal& - 1Cadık6y _ 
dulundan ınecllat idare busQD - Kalamıı - Kızıltoprak 
toplanarak bu tekliflerden en - Feneryolu ihtiyarı olan F 
mCbalt olanına terclh edecektir. yolu B ta ener 

E - oı ncı hatlarıdır. 

lngiliz lirası 
1029:5 ta kapandı 
lnatllz llruı dGn 1088 de açd

DUf ıoa•,&a. kada.rç.akmıı 1029,5 
ta kapanmııbr. Altın bona bart-
dade 907 ,5 da açalau, 906 da 
kapanmııtar. 

- -·-··-·" .._. __ 
Kasımpaşa deresi doluyor 

Kaıımpafa dereıl rf ttıkçe dol
IDaktaclır • Bu tabii bacliıelerin 
tabu bu neUceıl addolunmakta-

clıı • Ancak emanet dere;yl a sene 
•nel tembletmifUr. Temialeme 

•Ghbn masraftan muctp oltnak
tadar. Binaenaleyh bu ,nnlerde 
teluu derenin tar.L. 
bahit cleltlcllr. U11r mevzuu 

Muhittin BeY 
-·)~-<--

Bugün İsvıçreye .d. 
gı ıyor 

Vali Muhittin B 
Unl lıtimal etuı k - • nıezuntye-
k e UZre bu aünkii 

e ıpereale l.vıçre'Ve h k 
d k K ı are et e-ece Ur. endtıl vila. 

Yet ve eına
net erklnı tarafında 
nacaktır b b n teıyi olu-

' ıay u eti esnaıınd 
vilayet ve emanet ı 1 f a 
ten vali muavini :;.~ ~ ve_kile
decektir. • ıf a e-

-..~!~4··-

Unnın1i a i!l n · Ank 
.r4 araya 

gidiyor 
Muhtelit mahkemeler Uınu

ınt ajanı Emtn Ali bey bu mah
kemelere ait bazı ınesallin hallı 
için b"l(in Ankara.ya aidecektır. 

yardın1 etti 
Kalıirecle11 bilcliriliyor; 

Mısır hüldimettnln pamuk zür
raına 9 ki.nunuıanl tarihine ka
dar 524,055 liraya (Bizim para
mızla 5,570,550 lira) balig ol
ınuıtur. Bu seneki ikrzat geçen 
senekinden 2 2 0 bin lira fazladır· 
İkrazata devaın edilmekte ve bir 
biri üıtüne haftada 40 bin lira 
verilmektedir. 

Elezherin ıslahı 
Ka!ıinderı !/azılıy0,.: 

Bütün arabfıtanda dini ule~a 
yetlıtlrmekle melmr olan ve ade
ta bir ilahiyat fakGlteıl halinde 
bulunan El. ezber medre1estnde 
tlmdiye kadar tedrlaat eıki tanda 
icra edilmekte idi. 

Son günlerde mezkdr medrl' 
resenin yeni tarzda tedrisat icra 
olunur bir miikemmel daıiiffunun 
haline geUrllmeal dütiinülmüt ve 
bunun için leh ve aleyte bir çok 
sözler söylenmlı ve sahifelerce 
yazılar yazılaufbr. 

Ahiren Maarif ve Evkaf Na
zaretlerl nıezkılr medre.ede ri
Yazlyat tedrisi ve ecnebi lisanlar 
talimi gibi ıslahat icraıına karar 
venntılerdlr .Bu bapta bir de kanun 
hazırlarıuılarclır · 

Sena yi ınütehassısla rı 
l\aJıireclt•rı ycı:ılıyor: 

Ticaret ve Sanayi Nazaretl
nln terakki etUrmefe çabıtıfı 
muhtelif fıaaaYide lhtlıaı erba
bından dokuz kitinin celbine dair 
ınezkiir Nasaretln teklifine Mali
ye Nazareti 1110vafakat etmlıUr· 
Bu müteba111ılarm herblrtne ıe
nevt bin Mısır Jjrall maaı verile-

k (eri akdeclllmezden 
ce mukavele~-' tlan Maliye Na
evvel lılm ve 11& • 1 k 
zaretlne haber veri ece Ur. 

Mısırd Divanı Muhase-
~at teşkili 

K a/ıi rrd erı ya:ılıgor : d 
_.ııi tekarrür e en 

yeniden t h kk d ki liyi
Dtv ıMuba,.bat a ın a 

h an Meb'uaanın Maliye 
a Mecllal k 

En _ı .. ce cereyan etme le 
çüme...- b 

1 tk••·-b yakında hitam u-o ant• .... 
larak tetkik için HeyeU umuml-
yeye tevdi edilecektir. 

Deveran eden kuvvetli ,.,-a
te nazaran Parlamento Azaıan
dan Ahmet Mahir efendi Dlyanı 
Muhasebat Riyasetine tayin edi
lecekUr, 

Asliye ceza mahkemesi, Urla 
da iıki.n [ıılerinde yapılan müte
addit büyük yolsuzlukların ıayrı 
kanuni hareketlerinden dolayı 
maznunen bir çok eıhaı mahke
meye getlrilmittlr · 

Bazı mübadillere isklnı adi . 
ıuretile verilmiı bailar da mev
zuat hilafına iıUrdat muamelesi 
yapılmııtır. Bu huıuıta vili
yetln emirleri dinlenmemlıtlr. 

Ve bu gibi ıair hilafı kanun 
hareketlerde bulunulmuıtur. Maznunlar Urla kaymakamı, 

Talat malmüdürü Nureddin, iıkln 
memuru Şevki,emli.ki maliye sa
bık memuru, Adil, katip Naci, 
Haıan, ıataı komisyonu azasın

dan tap o memuru Ömer Sabri, 
Avni, emliki maliye memur ve
kili Rıza belediye azasından Meh
met, zıraat memuru Cevdet, ve 
değirmenci Mehmet efendiler. 

Mahkemede 25-30 tahlt dinlen· 
mittir. ıabttlerin ekserisi maznu
nlar aleyhine ıehadet etmlılerdtr. 

l Muhakemel talik olunmuıtur. 

Bu zevabn gayrı kanuni ha
reketleri ıunlardır. 

Memur bailar mübadfllere 
verilecekken ve kat'iyen satılma
ması llzımkenl menfi hareket 

edllmlttlr · 
Mübadillerin haklı talepleri 

yerine getirilmemiıtlr · 
Sabt komisyonundaki lza ve 

akrabalarının müzayedelere ııu
rak etmemesi lazımken bunda da 
akıl hareket edllmlıtlr · 

250 Seyyah 
- >p.o.!(··- • 

Dün şehrinıize geldı 
( 250) Seyyahı hamil(Lorentik) 

transatlantik ıeyyah vapuru dün 
akıam limanımıza gelmiıtir. 

Lorentlkte Amerlkah, lnsllls 
Fransız,Kaıiadabltalyanseyyah

- --'- Sevvahlar l.tanbulun lan V&nll• ıı 

mefhur mahallerini, kapalı çarfl, 

f a Sultan Ahmet müze, 
ayaao Y ' d k 
ve sair Camileri ziyaret e ece -

terdir. I 
Lorentlk 1930 ıeneıinde ima-

nımıza gelen .birinci ıeyyah va-

purudur. 
(LorenUk) 25000 ton bacmın-

da ceılm bir lqtllz ıemlıidir. 
Vapurda Uyatro kıt aoba

lan, futboC maçlanna mah
sus büyük bir salon mevcuttur. 

Lorentikl takfben,hazlrana ka 
dar kırk seyyah vapuru gelecektir• 

Seyyahlarm ıerbeıt ıezmeıl 
ve bir takım müz'iç yahudtler ta
rafından aldabhnamaları için 
ŞehremaneUnce memurlar ayrıl-

mı!t_ır~,---<E?l&iiiiii~ıeK~~~~c_..----

Mısırda ekmek fiatı 
Kahirederı yazılıyor: 

Ekmek flabnın tayini vazlfe
ıtle. mükellef komisyon toplana
rak uzun münakafAlardan ıonra 
dört yüz dirhemlik bir okka ek
mefe on alb buçuk mlıli nark 
vazetmlıtlr. 

Bizim parmızla on yedi bu~uk 

kurut demektir· 

Tayvare ile diri balık 
" ıiakli 

Kalıirden bildirilzyor : 
Ebukir 1tmanından Kalun gö-

dirl alık nakli için M11ır lüne n 
hak.ımetlle 1nai1iz aıkeri tayya-

l rl kuJDADdanbiı arasında ltU
;:: edllnılftlr. Mezkiir a~lde ba
lık cinslerinin artırılma11 ıçin nak
lobınacak balıklardan tayya
reler acret almayacaklardır. 

Garip. bir sebeple adamı 
öldürmüş 

İzmir ıeferihisann Hevke ka
ryesinde oturan Şarkıılah Musa 
namında bir gence aynı k61e 
Şevketin kızı Ayteyt sevdlll Ye 
onunla teehhül etmek lıtedlfl 
için kızın babaıı Şevket ve amca
sı Şükrü tarafından 61diiıiilmOı
tür. 

Rizeli şakiler 
lznılrde umumi hapishanede 

mevkuf ve takavetten maznun 
bulunan Rizeliler hakkındaki ta
hkikat bttmıı evrak makamı al· 
dine gönderllmJıttr. 

Gayrı mübadiller 
-»-owt• 

Tevziat önümüzdeki haf ta 
başlıyor 

Gayn mcıbadiller teniat ko
mlıyonu dün toplanmııbr. Maliye 
Veklleunden ıelen emirde iade
ye tabı erazl aıbablle eml•k u
habınada ı oo bin liradan tevziat 
Yapılması bildlrllmiıUr. Komlı· 
Yon dilnkü lçUmaında bu hmuau 
tezekkür etmlıUr. Tevziat &nGmtls
dekı hafta yapılacafı cihetle nlı
Petler hazırlanmaktadır. 

Türk tabiiyetinden iskat 
olunanlar 

Reıml izin almakıwn terki 
tabUyet eden asmalı meıçltte sa, 
kin Dtm1tr1 oflu Ksenofon latan
bulda Kuruçepnede oturan Mlton 
otlu Elya Bahar ile lstanbullu Da• 
vlt oflu RodolfRafaeJAalparaldmla 
vatandaıhk kanunu mucibince 
TGrklye CümhurlyeU tabUyetln- ~ 
den lıkabna karar ••rllmlıUr. 

İtfaiye ve hastanelerin 
kambiyo ihtiyacı 

Şehremanetinin kambiyo th· 
Uyacı hakkında tanzim eyledtll 
talfmatnaıne hükiimetçe tutfk 
eclllmemlıtir. Yalnız lOzumu tak-
Urlnde sarfedılmek ilzre itfaiye 
ve hastaneler için biner lıterlln 
sarfı için emanete 'müsaade verll-
miıttr. • 

İranın y;niKabil Sefiri 
Tahı·mulcm bildiriliyor : 

lranın Kib!l Sefaretine tayin 
olunan lttlaiilmnlk Mirza Nasrul
lah han Yöngera ıtrketlıaln bir 
tayyareılle Afıaıılıtana 1ltml1tir. 

Bağdatta Amerika ve 
İtalya sefirleri 

Ba!Jdottcm bilcliriliyor : 

lrakta meaaliki ıiyaalye ve U
carl:reıi olan diler Devletler ıtbl 
Amerika ve ltalya bak6metlerl de 
bor•dakı konaoloıluklannı sefa
ret derecetlne terfi etmeie karar 
vermitletdtr. 
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J-a Maye müzaker:atı hakkında 

«Temps» gazetesinin şayanı dikkat bir bnşn1akalcsi 
La Haye konferanımın beıinci 

ıünü bir ehemmiyeti mahıuıa 
anetmiftir. Dünkü içtimalar 
eınaıında münakaıaların en tid
tletliıine girilnıiı, ve müzakere, 
Alman murahhaılarile giriıilen 
cidali tavsif eylJyen iltifatkar ıa
mlml·rengtnl hiçbir zaman kay
betmemf ttlr. 

M. Tarideu bundan batka M. 
:Snoadene Jltinat eden M. Taıpar 
~e M.• P.erelli çok ciddi bir liıan 
kıallammıbr. ki, Berlin tarafından 

:1anlaıılmaaı temenniye pyandır. 
Buailn esgari Avrupa mlHetleri 
6n6nde tavazuh eden en vaıi 

ınaes'elel~in açık ve vazıh bir fi
kir dabtliade rhalli için kendtılle 
La Haye'.de gilzeh bir it bapran 
Heyeti vekile Relıinin tam bir 

t Fransız oldufu bilinmelidir. Bazı 
meı' eleler hakkında ittihaz olu
nacak kararlann Alınan murah
•asları tarafından tedi t mukave
medere DUU"UZ kalacafını, çfinkü 
onlann barekitsna bllha11a da
hili ılyaaet meıgultyetl fikriye
ttntn hakim oldufunu birkaç gün 
evvel aöylemlttik. 

Raytbtağın aylık teslimatını 

ifa ve Alman düyunu mütedahi
leaiain eyyamı mfteehhireden 
.aonra tesviye eclecefi tarih hak-

• kmcla vukubul:ın müzakerat Al
manları vaziyet almafa mecbur 
etmtıtır. 

iddialarının bazılarında fikir 
bulandıran ıeyler olduiu ve hal
ledilecek tekmil meıailin mühim 

. nok\aları muzlim bırakılırsa ve 
"olayca IUlif endiıeıile gayri 
sarih formüller iltizam olunursa 

IJ1t.1kbalde vahim uygunaazluk o
lacaiı bu suretle anlaphqıftır. 

iter .adil ve deTamh bir 
ewr ric:6da 11etirilmek lıtenl-
1ona, samimi bir fikir,tarafeynln 
Jaulmk ve menafHni tam bir it· 
m•n•n'• wözeterek neticeye var-

..mak için hakiki bir arzu, efkar
.da dddiyet ve kelimelerde sara· 
hat buluamaıı.zaruridtr. 

Fransız murabbaı heyeti ta
rafından alınan vaziyet o kadar 
açıkbr ki endiıe verici ve 16pheyt 
da! btrıey bulunup bulunmıyacafı 
lletfolunmakıızın bu vaziyeti 

w cerhetmek Almanlara müıküldür. 
İttihaz edilecek kararların en 
kurnaz diplomatlar tarafından 

yeni olmak 'Ve hadisat lehine ma-
.na ve tüm'1lünü tarife muTaff ak 
arih tabirlerle ifade edilmesine 
dikkat etmek Te bütCtn fikirlerin
de cesur olmak, bu kabil beynel
milel bir münakaıal ıiyasiyede 

büyük bir kuvvettir. 

M. Tardieu La Haye müzake
ratında bu fikri samimiyeti ve ıa
....a..t .r-..ılnl. izhar ediyor. Bu 
ilk '6aden vaki m6teyemmin mii
..._14tlmnden mfitehaual derin 

'16Ubahı izah eder. Onun thttyat
klr, açık ve ciddi ılyaıeti Fran
·llanuı tesiri nüfuzunu bütün dün
Janın gözlerine göıtermeğe yarar. 

Her tiirUl eıbap dolayiıile Yu-

.q Planuaın, Daveı plAnı gibi, 
' •11akbt bir~ teıT.iyeden bqka 
tl»ırı-.. Y-tetkll etmedlit ve binaen
aleyh yeniden te&ikine açık kapı 
bırakılmak llzım geldifl f ikrinl 
temç etUrmek için garip bir 
miicadele llln 'Olunuyor. 

M. Tatdieu nlhat protokolun 
ltlrtnchnaddestne -'tltaeede bunun 
i&ldt taraftan ahit alhna eekan 
•tam ve kau bir tesviye., olarak 
taınh edilıntı eldutunu dercet
Urerek böyle bir tlitlmale mlnl 

1 olmak çarei ameliıi yoluna git-
1 rmiıtlr. y oung planının herhangi 
J bir yeniden tetkik ihtimali bu ıu· 

retle bertaraf edilmiıtir. 
Alman - :Amerika itilifname

ıine göra Almanya tazminattan 
Amerikaya ait olanı beynelmilel 
tesviye bankanndan geçirmeksi
zin doğrudan doğruya todiye ede· 
ceiindeu muayyen ahvalde mü
teliflere tercihen Cemahiri Mütte
hideye teıvJyede bulunmayacak 
olurıa meı' ele tehaddüı edebilirdi. 

M. Tardieu Cemahiri • Mütte
hide için hiç bir imliyaz alamak
swn dayin devletlerin kat'i mü
ıa vatı prensibinin nihai protokola 
dercini istedi. Negatif denilen te
minatın en ıarih manaıı bazı in
biıarlar varidabnın taharrisi için 
derpif olunau tedabirin evsafını 
tebdile müncer olacafına dair Al
manların vukubulan ıütumuna 
M. Tardieu, tediye etmeğe niyeti 
olmadığı farzolunduğu takdirde 
mütebau11ların teklif atının Rayh
ıtag için ııkıcı olamıyacagı ceva
bını · vermiıtir. Ve almanyanın 
La Ha yede en faal ıöz ıabibi gibi 
görünen M. Koldenhaueere Al
manyanın reımi taahüdü itimat 
tavıiye etmeğe kafidir dediğinden, 
Baıvekil cevaben demiıtir ki : bu 
günkü Alman Nazırlannın resmi 
taahhüdatına itimat etmek mev
zubahı olamaz. Çünkü onlar ll
yüfna de fildir. " cevabını vermit
Ur. 

M. Tardleu'nun cevabında 

lıaret edilmeıi icap eden ıe

yler. vardır. Çünkü bu cevap, Mü
teliflerln istiklali için tedbir itti
hazına mecbur olduklarıını dhan 
efkarına anlatacak mahiyettedir. 

Tazminatın tam ve kat'i teı
viyeıinin - onun mevkii mer'iyet
te kalacağı seneler zarfında han
gi Alman hülaimeti bulunuraa,bu
lunıun - her türlü fena zuhurata 
karıı mahfuz bulunduracak ah
klnı dahilinde teıiı edilmesi lü
zumunu mutaaddit defalar muıır
ran yazdık. Bunda fümat oluna
bilecek HükClmet hangiıi olursa 
olıun, batta Müller Hükümetl de 
olsa, tedbir lüzumıuz delildir. 

Vukuhulabilecek karıııkların 
ftmdiden meydana çıkarrlmaıına 
lsrar etmeli M. Tardleu'nun hak
kı vardır. 

Hem kendinize itimat etme
nizi istiyorsunuz, hem de bize ke
ndinize bi1e itimadınız olmadığı 

hi11lni veriyorsunuz. Young pla· 
nını kabul ettik diyorsunuz, onun 
tatbikini taırih etmek iıtenlnce 
reddediyorsunuz. Böyle bir hare
ket müzakere etmeğe ehliyeti
nizden bize tübhe veriyor. 

Hugenberg mücadelesi ile 
Sehacht'ın ıahıl manevrasından 
ıonra Lahey' de alman murahhas 
lannın vazifesinin müıkülleıecefi 
evvelden mahlm idi. Mezktir Al· 
man heyetinde bilha11a Ştrez
man'ın siyasetini intaç etmek 
meı'uliyetini baıkaları üzerlerine 
almadıfından mevkii iktidarda 
kalan ve artık aıla hükmü kalmı· 
yaıı bir hilktimet için cepheyi ku
rtarmak mevzuu bahıoluyordu. 

Almanya Y oung Pllnından 
bekledifi menafii elden kaçıra
maz. Fakat ayni zamanda lmkl
nını bulursa vahim zararlara du
çar olmaksızın baılanndan ııy
rıbnak çarelerine teveııül etmek 
lıtemtı olmalı. Alman müme11il
leri memleketlerinin menafUnl 
inatla müdafaa etsinler, bundan 
tabii bir ıey olmay; M. MGller 

YARIN 

• l'l a 3<· • 

Bu yüzden ortaya yeni 
bir n1es'ele çıktı 

Hükillnetin geçenlerde neı

reylediği af ve tecil kanunu mu· 
cibfnce birçok cezalar tecil edll
miıtlr. Fakat bu müecceliyetten 
yeni bir met' ele çıkmııtır.Bunlar
dan biri de ıudur. 

Ktrkor -ve Kadri efendilerin 
polisçe müsadere edilen 9 O lira
lan adliye emanet daireıine ve
rilmiıtir. Bunlar mahkemeye 
verilmit dolandırıcılıkla maznun 
iken af ve tecil kanunu mucibince 
tecil edibniılerdir. Bunun üzerine 
emanet memurlufuna muracaatla 
90 lirayı talep etmiılerdir. Emanet 
memurluğu bu parayı vermemiı
lir. Bunun üzerine mahkemeye 
muracaat etınııler ve emanet 
memurlufu aleyhine bir dava 
açmıılardır · Mahkeme kendileri
nin tecil edildıftni, parayı alama
yacaklarını kararlaıtırmııtır . 
Şimdi bunlar temyiz mahkemesi
ne muracaat etmiılerdir. Buna 
benzer pek ÇOk meı' ele vardır bu 
ve buna ait itlerin halli temyiz 
mahkemesinin bu mes' elede vere
çeği kararın nettceıine bağlıdır. 

Avr:upahlar 
~-

An1erika sern1a vesi ne 
ol 

karşı birleştiler 
BerUnclen bildirildiğine iöre 

ayludan lteri bluhtelif Avrupayı 
garbi büyük •anayı memleketleri 
alakadar mahafilı ara11Dda· cere
yan eden miizakereler müıpet ne
ticeler vermJıttr.Amerikaya karı• 
ilk milıterek cepheyi Avrupa o· 
tomobil f abrilcalan almııtır. A vu· 

ıturya, Almaııya,Fransa, Çekoalo-
vakya, Belçika ve italya otomo
bil fabrikatörleri iıUhıal ve sa
tıt ıiyaıetlerfni müttelUden tes-

pit huıuawıda ,.Jtllif etm,iılerdir 
İngiliz .fabrikatörleri bu itilafa 
dahil olmaınakla beraber ıartp 
bir nazarla karplayacaklarını bir 

çok veıilelerle Jdar etmiflerdir 
Mezk1lr ittihadın yapaçafı ilk it 
Amerika otomobil fabrikalarına 
kartı hiilr&netlerln ailmrükleri 
yükıeltnaeıı olacaktır. 

kabinealnfn umuınl Tazlyetini 
tahkim etmesine yarayabilecek 
menafii iıtihıale tetebbüı etalnler, 
bu anlatılabilir. f aka.t eskiden 

anprenıip kabul edilmlı olan man

tıki tatbikatta müteliflerden mu· 
afiyetler koparm•ia çahtmak 

daha bqka bir feydir. M. Seha· 
cht'ln manevralannın Yerdfii 
korku ve milliyetçilik nıücadeleıl 
gösteriyor kı,aJmaD heyeti mura-

bhuaıı Reichıtaı'a Jeni borçlar 
tahmil edllmeılııe muhalefet et
mek iıUyor. u.Jdn Yoang Plinı-

. ntn miitehanular tarafından ka-

leme alındılı ve iınza edildifi ıe
kilde muTafık olarak kendine 

tahmil olunan borçlardan bazı 
cümlelerin dolalllbaçlı olmayaca
iı tefalri ıuretile kartulmafa ça
hımalan hakikaten tJ&riptir. Bu 
bir tablyedir ki oyuncak olduiu 
iddia oluıunaz ve Almanlara d\ln 
M. Tard.ieu'n611 kullandığı lhanı 
kullanmak -ye bu kabil tabtyele-

lerin lehine mevcut olabilen lh
ttmaHer ezertne Berline aldan
mamak için ittihaz olunacak hat· 
ti hareket me-nabahı olunca mü
teliflerin yekvQcut olduklannı on
lara iıpat etmek lazım ıeliyordu. 
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ASRİ BlR K'.ADININ lTiRı\FI 

Avukat Pertev bey lıtanbulun 
en belU ha.ıh tanınmıı avukatla
nndandır. • Pertev bey bllha11a 
talik tılerinde ihtiıaı peyda et
mif, yüzlerce mahrem mühim 
aile itlerini büyük bir muvaffa· 
kiyetle halletmifti. 

Biı gün yazıhanesinde oturur
ken genç güzel bir kadın girdi. 
Betül Rıza hanımı tanıyordu. 
Şiılinin en yükıek ıalonlarinda 
gözüken, yeni evli, uzaktan meı'
ut görunen büyük bir ıervete 

malik bu genç kadın burada ne 
arıyordu. 

- Bir emriniz mi var'! 
- Evet. 
- Talaka ait bir değll·zane-

nederim. 
- Maalesef öyle, boıanmak 

için geldim. 
Pertev bey ıatırmıttı. Ne 

vardı. Zengin, giizel bir kocaıı 
vardı. Yoksa kocaıı onu aldat
mıımı idi. Veya birini mi seviyordu. 

- Zevcinlzden bir ihanet· mi 
gördfinüz? 

- Hayır keıke öyle olıa. 
- Ştmdl evinizde ·mfılntz? 
- Hayır 

- Neden demek bir ..• 
- Yok ıebebl bambaıka bey 

efendi. 
Pertev bey ytne diitilnmefe 

baıladı. Şimdiye kadar böyle bir 
dava obnamqb. l';:J(endi kendine 
sördtlll" mG lteil.yı tu~ llıelln perçe
minden. 

Şimdi .:.Mn bu.an n.,....lnl 
müdafaa edeyim? 

- Beyefendt~lmdt mühim bir 
if im var ıeheplerini ılze vereceğim 
mektupla gösterdim. Kocama 
yazmııtım fakat bırakmadı. Beni . 
çok aradı, izimi göıtermemek 
için lmıitteld bir tanıdıtmıa git
tim. Şimdi Nitantapnda bir apar
tıman kiraladım annemle otur
mak istemedim ben artık müstekil 
yatamafı iıteyorum. 

Biraz ıonra çaataıından bir 
mektup çıkardı. 

- lıte beyefendi, beni gör
mek için saat ikiden ıonra telefon 
edersiniz çünkü sabahları tenlı 

yapıyorm da ..•.. 
Pür lhtiıam çıktı gitti. 
Pertev bir müddet durdu ıonra 

mektubu okumaya baıladı. 
lıtanbul 1 O Mayıs •. 

Bu mektubu beni aramamanız 
için yazıyorum. Üç senedir evli 
yaıadık fakat bir türlü anlaıama
dık. Beni bulmak için yeri g6kle 
birleıtinenlz yine bir ıey elde 
edemezılnlz. 

Evi, baıka birisini ıevlyorum 
diye terkediyorum sanmayınız. 

Hayır bu yalnız ılzden aynlmak · 
erkeklerin egoiıtllttnden kurtul
mak tıtlyorum. 

Siz erkekler, kadın di}fnce et 
zeYldntain tatmini lçlır yarattlmıı 
bir oyuncakr.zamıedly•IUDaz~ fa
kat -yanılıyonwauz. 

Belki bu hi11i.bir bar bir Sokak. 
kadınına, bir itçi luu. betle1ebi-

lırsiniz yalnız tam bir-lyt :terbiye 
görmüı bir aile kızı bu saydıfım 
kadınların arauna giremez. 

Çok iyi biliyorum ki bir erkek 
evlendiii zaman bir genç kız aibi 
ıaf hiç bir ıey bilmez 'degildir. 
Sizce ·evlenmek yeni bir aparb
man klralamak'gtbi basit; hıdbukil 
biz öyle deflllz. O kadına -ne ıtbı 

ıeyin hoıuna. gidecefinf ~~ 
• meden beman • zevkinizi -UU-C' 

edecek noktayı ararsınız. =--s 
fazla çok kitap okudufuDI 
aerzenit ediyonunuz; Evet JI' 
dum, bunlarda eıkl zamal' ti' 
kekleri ile ıimdiki erkekle~ 
kını görüyorum ve..slzlerden.~ 
ediyorum. Eskiden bir kaclll"': 
uf ak bir arzusunu yerine ıetl~ 
için bln bir tehlikeye ıi::,:; 
kekleri düıiindükçe hır 
deli oluyorum. 

Sorarım üç senedir ban•" 
gibi gönlümü alacak bir tef fl6 
tinız? Hiç.... ılzce blr.kadın~.il 
bir ev , mükemmel bir koJlt 
Vermek, geceleri tiyatroya, 
maya çıkarmak, baloya, 
götürmek pnu meı'ut ebnekd' 

Hayır yanılıyorsunuz öyle 
ıeyler vardırki kadınlarca 
büyük kıymeti vardır; ılz bu 
bilmiyorsunuz. Sizden tam bU 
nedir aynlmak iıUyordum. F 
belki. bir mucize olur da d(if 
leriml anlanımz da. •• 

Mektubu biUren ., Pertev 
uzun düpincelere41aldı;~bu. 
tubu..mabkemecie'okuaa.ae 
bir..Wer kauD&wktı. 

Ertesi giln bir a)araf. alda· 
"Ailelerimiz bizi b&.Qt 

fakat yine ayrılac:ı.lunız için 
dafaanızı hazırlamanızı rica 
rim. 

-Kaml9tyo iş 
.....~,. 

İktısat meclisi-umumi 
katibi dünşehrimııe 

geldi 
Alt tbtısat meellet umamt 

tibl NunıUah Eaat B. 
blyo tılerlle meııul 
üzre dün ıehrimlze gebnit 
NuruHah Etat B: btr"1mlha 
mfze ıuıalan ıöylemııttr: 

- lıtanbulun kambiyo v 
yetini yakından takip için ıel 
"Vaziyet nonnalcbr. 

Jawabul ve lmiir pi 
araımdakl 1 RA7tç f•kıau 
lerdehmir pl)ruaımd•-•ı..ao•• 
ıatıılara nuaran ı du.tz 1 
canın fula elmntle tiah 
bilir. Mamafih bu iki ... pt 
araııncla de•amlı IUl'ett~ t 
oldutu elhetle tabii bir 
tee11üı edeceftne ıOphe yo 
Nurullall 8, ikbat proarami 
kında demff tirkl: 

İkbsat vekili ittihaz edil 
olan .. iktuadi tedbirlerin b• 
umnmfyeıinl havi projeleri 
vekil paf&J& arzetmlftir • 

Pata bu tetkikatla de 
turette lttlıal etmektedir· 
propam ihUyaçlann mu 
na uyıun p7eler içinde 
eatlmellıtedır. 

Çarşamba 

29 
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BEKTAŞİLİK-SÜNN'iLh< ~ 1 

$İİLİK VE FARKLARI! .. 
r ARABİ, F ABSİ, ~~Bİ ESE~~İN TETKİ-ı il 
'KİNE MÖ"STENIT iLMİ, OIDDI TEFRİKA I 

~~~~§ ...... - 5 - ~= ~ıl 
Bunun üzerine düıman ordusu 

dafılmıı, Gece kara~lıktan lati
f ade ederek kaçmıılardı. 

(Ali) Hazreti (Muhammedin) 
kızı (Fatma) ile -evlenmittl. (f at-
ına) dan (Haıan) ve (Hüıeyin) 
adlı ofulları dünyay~ geldi (Ali) 
Hazreti ( Muhammed) den ıonra 
hakkın kendlılnde olduğu iddia
ı1nda idi: 

- Eier peygamberin vaalyye
tine mani olmasa idiler Hakikat 
tezahür ederdi. Diyord~. 

(Ebu Bekirln) Hilafetinden 
ıonra Ebu Beklre itaat et
mek iıtemedi . Fakat bil'ahara gö
rdüğü cebüzerine (Ebu Bekİre) 
biat elti. 

Halife (Ômer) vefat ederken 
kendiıfnden sonra Halifeliğe (Ali) 
YI lntihabetaıelerlni tavsiye etmlı
U. (Kur'an)ın (Ebu Bekir) ve (Ô-

tner)ın üıulüne riayet etmeıiniıart 
lr.01nuı: 

- Şayet (Ali) bu tarlı kabule 
etmezse (Oıman)ı Halife yapımz! 
Diye tavııyede bulunmıtu.(Ômer) 
vefat eder etmez bu ıarll (Ali)ye 
ıöylediler, 

(Ali) cevaben : 
- Ben (Kur'ana) itaatle ken

re'ylmde Jctihad ederim. (Şeyh
eyn) in [ylnl EbuBekfr ve (Ômer) 
in demektir J reylerine amelet-
mem. Dedi, Hiıifeti reddetti. lı
te (Oıman) (Alt) nin ıu reddi ü
zerine (Halife) yapılmııtı. 

HaHfe (Oaman) ın ıehadetin
den ıonra Hlllfete (Alı) intihap 
edildi. Bu arada yakın akraba
ları bulunan (Talha) ile (Zübeyr) 
in yararlıfı ıörilldü. ' 

Bu iki zat, (Oıman) zamanın
da (Oımanın) akrabalarının 
milhım valilJklere tayin edildik
lerini gördükleri için, (AU) Ha-
~f e olur olmaz kendilerinin de 
~ilk manııplara kayrılacakla-'f. zahlp olmuılardı. 
ak.- akat, (Ali) Halife olur olmaz 
(Ult"balarına, hatta biraderi 
dlı.:!l)e bile blr,ey vermedi, ı1ı 
dü ü lftGıtahlk adama vermeyi 

f nGrdcı 

(Alı) nİn bu hareketi üzerine 
en Yalcınlarından ( Zübeyr ) ve 
(Talha) dı,,ır olarak çekildiler. 

(Züheyr) in oflu (Abdullah) 
ayna zamanda Halaıı ol H · an az-
retl (Muhammed) in zevcelerin-
den (Ayte)yl kandırdı. (Ane) bir 
ordu tertlbettt:- (Osmanı) (Ali) 
öldünnnı 1 Onun lnUkamını 
alacafım... Diye, (Ali) ye kartı 
muharebe açb. Bu harp (Cemel) 
muharebeıl namlle meıhurdur. 

(Cemel) Arapca: (Deve) ma
naıına dır. (Ayte) bu cenkte bir 
deveye blnmıı ve harb 1 • •1 ah k o sım e 

f ret azanmııtır. 

Hazreti (Muhammed) 1 n zev-
ceıl (Aytıe) bir sefere aldllirken 
deYeclıl ile bi rllkte klfile&!n ge-
riye kalmııtı' Bu meı' ele~ - Halk 
araıında dedikoduya ıebebiy t 
verdi. · e 

Hazreti (Muhammed) o za
man bu huıuata (Ali) ile meıve
ret etmfı' (Alı) de Ayteyl boıa
ına11 tavılyeıinde bulunm t 
(A ) uı u. 

yte nln itte bundan b 
oldutu meıhurdur. mug er 

(Ayte) (Ali) ye muhalif pertl
~in reiderlnden (Ebu B ki ) i 
11:ızı olduf i i e r n 

· u ç n' esasen (Aliyi) 
ıevnıez di ( C ) 
ılnde (A ' ) emel muharebe

Yfe nin maf lubfyetind 
ıonra (<:.- •1 en 

vcım va fıı) bulunan (Mu-

avlye) (Ali} ye kartı (saffeyn) 
harbini açtı. Bu harpten sonra 
(imam Ali) camide namaz kıldığı 
eınada (lbni mülcim) taraıından 
ıehit edildi. 

(imam Ali) orta boylu, az ae
mizce güler yüzlü biz zat idi. za
rif ve latif eyi severdi. Doğru söz
lü, doğru bir zat olmakla töhret 
kazanmıttı. Tabasbus ve riya 
btlmediğlnden çok taraftar kaza
namıyacağı tabii idi. Hazreti (Mu-
hammed) e bütün kuvvetle inan
ın~, ~ütün kudreti ile yardım et· 
mııta. 

lımı, Fazlı ; ek meıhurdu. (Di· 
vanı Ali) (Hutbeler) gibi eıerleri 
vard~r. Divanın bir kısmı ( Şem
seddın Sami) merhum tarafından 
Turkçeye terceme edilmittir. 

kendisi asılzade ve bilah 
Halife olmut bir zat iken, (~~~ 
ıa vatı hukuka) taraftar idi. 

1 - İnsanlar bir ana
dan ve ~iı: babad'_ln doğ
d?~ları ıçın hepsı n1üsa
vıdırler. 

. . 2 - Babası ve Anasile 
ıf tıhar eden cahil ! : insan-
J~rın hepsi aynı cinsten
dır. 

1 Sen, kinısenin (Altın-
dan) ( gfın1iişten) yn hut 
( Bakır ) ve ( })en1irden ) 
)'ara_dıldığını gôrdünn1ü? 

Kıınsenin servet ve 
samanöan yaradıldı <"'rını 
gördün n1ü? İnsanlaı~1n
çak (Et) ( l(en1ik) ve ( a-
sab<lan ) başka bir sev
den yaradılınadılar! ·· .; 1 

(Devamı var) 

Aşk yüzünden 
--)~(·-

Bir kadın sev-gili · . ... ının ya-
nagını kesti 

Beyoğlunda ot lh bir m-dd 1 uran san bey 
kadın u m e~ skambiye isminde bir 

e res tutarak beaab 
yaıamıı geçenlerd er 

lakambiya lh e ~rılmıttır. 
aılnden b san eyi sevdi-
1 d ıh arıımalarını teklif etm. 
ae e ıan bey dd 1 ıı-re ey edi i d 

bir jilet usturaıil k g n en 
nağını kcsmitlir.e ~fı ihnkn iki Ya
rar etmit, mecruh har adın fi_ 
tırılmııtır. astaneye ya-

) ' a kaJana n kaça) ] 
c · <~·ı ar 

Samatyada sabık lı 
lardan Sarı T evff.. . K kaçakçı
orta ıokakta 11 n gın, umkapıda 
Artfnin Şeh unıaralı kahveci 

' remfn!nde H . 
hanımın evlerind _ atıce 

ı e nıuıkürat 
mur arı tarafından t me-
pılmıt üç büyük rak.h~rriyat ya
reçeler '> OOO k'l azanı de-

' ~ ı o salaın b narak üç kaçak ura ulu-
milige teslim edil:. ,trni üddeiumu

ıı r. 
-.•• 1>"'fW<i_ 4_ 

Zeki Paşa 
Samsun fırka kurn 

na t~in edilen ıabık andanlığı-
umum kumanda Z k·Jandarma 
- S nı e ı Pata b 

gun amıuna "ı"d k . u-
e ece tır. ,

············ •••••••••••••• 
i ÇOCUK HAFTASI ' 
İ 23 nisanda. batlıyacaktır 5 
~......... . ................ ., 

YARIN 

Tülün rezaleti 
a::;;w • ,;;:ruc;uw ;ıı:tsW \J 

-Bıri11d salıi/rtlc11 tlevam

üzerine hükumet tarafından tah
kikat icra edilmektedir. Elde 
edilen bazı mühim vesaite göre, 
Trieste'de maifut bir halde geti
rilen bir milyon kilo kadar tütün 
bir ecnebi §irket tarafından Türk 
menıe ıahadetnamesile Çekoslo
vakya ve Mısıra gönderilmittir. 

Türk tütününün töhret ve ün
vanından gayri meıru istifade 
yolu bulunarak adi Yunan ve Bu
lgar tütünlerini sevketmek ıureti
le yapılan bu vaıi sui istimal ile 
alakadar olanların bu itten 800,-
0oo lira kazanç temini ettiği sö
ylenmektedir. Bu sahtekarlığın 
yapılabilmesi için, meselede ala
kadar bir memura !10,000 lira 
rütvet verildiği de 1ayialar ara-
11ndadır. 

Mğıuı tütünlerinin 600, 000 kilo
nun Çekoalovakyaya ve 400,000 
kilosunun da Mısıra gönderildi
ği tesblt edilmiıtir. Türk tütünü 
diye bayağı ecnebi tütünlerinin 
sürülmesi yüzünden memleketin 
zararı 2 milyon lirayabaliğolduğu 
tahmin edilmektedir. Son zama 
nlarda Trieıtenin bu tarzda ka
rııık itler için adeta bir transit 
merkezi haline geldiği anlaııl
nıııtır. 

ikinci yazıya 
ilkinden tam 27 
rnııtıt. 

gelince bu da 
gün ıonra çık-

Hermau firketi için (Hareket) 
gazetesine (mukabele) teıkil et
tiği iddia olunacak kadar küstah
lıkla yazılan yazı aynen ıudur. 

T'ütün şirketi 
llyclıımıa llC§r iyallll /ıl'<frfi ıw 

mem/,.ketimi=e :arar/an 

Birkaç gün evvel gazetemiz
de Triyeste de bir tütün ıtrketi ta 
rafından ıahtekirlık yaptıfı, türk 
menıe ıehadetnameıile Mııır ve 
Çekoalavakyaya maifuı tütüu ih
raç olunduğu Ve Trb'eıte de bu 
menıe ıehadetnarnesfnin iıtihaali 
için alakadar bir memura elli bin 
lira rütvet verildiği mealinde bir 
ha vadiı netredilmittl. Bilihara 
mezkur ha vadisin musanna ve 
biasıl ve esas olduğu anlatıldı
ğından bu 1ayfaların nıenteini ta
hkik etmeie lüzum gördük. Tah
kikat neticesinde anlatıldı ki ıeh
rimlzde alakadarlardad para çeT 
knıek maksadile bu gibi havadis 
taıni eden bir ıebeke vardır. Bu
nlar geçende Çekoslovak tütün 
inhisar idareıile Mııır tröstü ta
rafından Türk tütünlerine boykot 
ilan olunduğunu nefir ve iıae et
miılerdi Tütün Jhracatımız için ne 
kadar muzir ve tehlikeli olduğu
nu takdir eden bundan mütee11lr 
olan en muteber tütün tüccarla
rımızdan bazıları Ticaret odaıına 
müracaat ederek alakadar deva-
irin n dikkatinin celbolun-

azarı . 
nıasını talep ve istirham etmıı-
lerdir. 

Mezkur 1st1d'ada, bilha11a ati
deki fıkralar tayanı ehem'1ıiyet
tir. 

" S nlarda bu netri-on zaoı• _ _
1
_ 

Yatın memleketimizin tütuncu u
x.:: diyatına son dere-
tsune ve iktı•• b l 
ce muzir bir ıekil almağa a! a-
d ... k u tee11ür ve teeasufle 
ıgını eoı• 

· görüyoruz· 
Bu cümleden olarak memle-

ketimizde her ıene laakal üç dö
rt miliyon tütün mubayaa eden 
ve memleketimizle ıamimi mü
nasebat idame eden Çekoılavak
ya ile yine memleketimizden se
nede dört bet milyon tütün celbe-
den Mııır tütün trostünü tütünle-

'l'rann· .. ,vla oton1obil 
..ı 

çarpıştı 
Dün sabah kuruçetmede kö

mür deposunun 3330 numarala 
kamyonu 229 numaralı tramvayla 
müıademe etmiı ikisi de hasara 
oğramııtır. 

Altın saat ve kordonunu 
çarpnıışlar 

Evvelki gün fatihte Tayyare 
lhtifaline giden Osman Rüttü Bey 
altın saat ve kordonunu bir 
yankesiciye carptırmııtır. 

İki hah çalnuşlar 
Evvelki gece sabaha kartı 

Sultan selimde mütekait Musta
fa efendinin evine hırsız girmiı 

iki halı çalmıtllr. 

f atma H. kuyuya düştü 
Bebekte oturan Fatma hanım 

evelki sabah kuyudan su çeker
ken kuyunun duvarı yıkılmıı, 
Fatma hanım kuyuya dütmüttür. 

fatma hanım istimdadı üze
rine kurtarılmııtır. 

Pazarlıkta tabanca da 
varnıış 

Beyoğlunda çantacı Hamayak 
efendinin dükkanına evelki gün 
iki kiti gelmit bir çanta sorarak 
pazarlıkta ihtilaf çıkarmıtlar. 

iki kiti derhal ceplerınden ta
bancalarını çekerek Hamayakın 
ıakaklarına dayamıtlarıada Ha
mayak efendinin feryadı üzerine 

ikisi de kaçmıt lardır · 
Zabıtaca bu iki kiti hakkında 

tahkikata baılanmııtır • 

Evdekiler uyanınca 
kaçn1ışlar 

Kadköyünde ıakin Gabriyel 
efendinin evine evelki ıece pen-

d bir bırıı~ gtnnit tıede cere en 
evdekilerin uyanmaıı üzerin kaç-

mııtır. . u 

Destereyle dör~ parn1agını 
kesnuş .. 

ğl d marangoz fabrlka11 Beyo un a d-
sahib Karabet odun keserken ort 

~ destereye kaptırmıt a-
parma15ını b 
ğır surette yaralandığından a· 
ygın birihalde hastaneye yatırıl-
mııtır. 

rlmi~I boykot ettikleri ve Çekoı-
k inhisar ıdareıi memur-la va ya _ - k 

küçüğilnden buyüğune a
)arınm 
dar hatta bammallar dahil oldu·-, 
ğu halde rutvet ve irtikap ile alel 
ade bulundukları mealinde biaer-

ıy-et temdi etmektedir. 
übün neır 

Memleketimizde ıede on bet 

i ilyon liralık tütün muba-yirm m _ _ 
1 

d müıterilerin tutun eri-yaa e en 
mlzi boykot ettiklerini l~aa - e~
mek memleketimizin tütunculu
te ve iktiıadJyatına ne derece 
hainane bir suikast teıkil ettfffni 

izaha lüzum görmeyiz.Bu yolsuzluğu 
çıkaranların pençel adalete teıllm 
ve salifüzzikir boykot ıayialarını 

d na atanların münaılp ıuret-
mQ a b 

te tekzf p ettf rilmeıi eıba ının 

k il Ti care Qdaıı bu iıtida 
iıti ma .,, 
Qzerine iktııat vekaletinin naza-
rı dikkatini celbetmeie karar 
verdi ve o suretle icabı icra olun-

t Omidederiz ki alakadar 
muı ur. lhl=-k . 
devair tütünlerimizi tat " pı-

l ·hraç ıuretlle memle-
yaı~ alrına ı'ı onlarca lira celbe-
ketım zem Y • 
den tirketlere ihraç ve abynıkza-

anda tütünlerlmizln oy ota 
m bulunduklarını neır ve 
maruz 

tmek suretlle hainane pro· 
ııaa e 

~ dalara nihayet vermek için pa16an 
I A elen tedbirleri ittihaz et-
uımg 

mekten geri kalmayacaklardı. ,, 
Herman t irketinin "Milliyet,, 

Sahife 5 

Alevler görülünce 
yetişiln1iş .. 

Kaaımpatada terzi Ahmet efen
dinin dükkanandan evvelki gece 
yangın çıkmıısa da çıkan alevler 
görüldüğünden yetiıilerek söndü
rülrnütlür. 

Ne buln1uşsa çalmış 
Aksarayda oturan iskan mümey

yizlerinden 1hıan beyin evine dün 
bir hırsız girmit palto elbise ıaat 
kordon ve 12 O lira çalmııtır. 

Polise tecavüz etn1işler 
Polis Birinci tube memurla

rından Hasan Basri efendi dün 
gece Kadıköy de f imendifer 
köprüsünün altından geçerken üç 
meçhul tahaın tecavüzüne uğra
mııtır. 

Bunun üzerine polia havaya 
üç kurtun sıkmıı, bu ıuretle kur
tulmuıtur. 

l\lenıura karşı gelmiş 
Balatta ötedenberi Rakı kaçak

çıhğı eden sabıkalı( Ha vyonun ) 
dükkanı evelki gece müıkürat 
muhafaza memurlarından Şaban 
efendi tarafından tefllt edildill 
•ırada ( Havyo ) ile arkadaıları 
Şaban efendinin üzerine bücüm 
ederek hakaret etmiılerdlr. yetl
teq polisler tarafından Havyo ya
kalanmııtır. 

( Havyo) daima Kaçakçılık
la meluf bir ıabıkalı olduğundan 
nıüddei umumillğe teılim edllmiı
tir. 

Altın saatini c;arpınışlar 
Geçen Cuma günü Haydar pa

ta bilet kiıeıtnden bilet alan 
Ada pazarlı Ahmet Safer efen· 
dinin Yanına sokulan sabıkalı do
landırıcı Mehmet, Şer efendlııln 
ıaatile kordonunu çarpmıı, zabı
taca tahkikata baılanmııtır. 

Altı beygir yandı 
Merkez nabiyeıi Ôrümlü ko

Yünden Ali alanın aamanlıfından 
evelkl gece yangın çıkmıttır.Alb 
beygirle ıamanlar kimilen yan
dıktan ıonra yangın ıöndürill· 
müıtür. insanca zayıat olmamıı
lır. Yangın hakkında tahkikat 

ı yapılrnaktadır. 

de mukabele olduğunu ıöyledlil 
yazı fıte budur. Bu ılrketln muh
terern "Milliyet" ıüıunlarına na
ııl el atabildifıne hayret etme
mek mümkün delildir. 

Hareket gazetesi 
Hareket gazetesi aablbi Suat 

Bey dün müıtantlkllkçe lıtlcvap 

edllmtıtir. Diler taraftan Hare
ket ıahiplerl vaktile Tütün Mec
muaıı ıahlbl Sait Beyi kendi ga
zetelerine müdiri mes'ul tayin 
etmlılerdl. Ahiren hükO.met Salt 
B. hakkında da tahkikat icra 
ettirmektedir. 

Bu itibarla, Hareket ıahiplerl 
dün vilayete müracaat ederek 
müdiri meı'ulün istiduını geriye 
lıtemiılerdi r. 

Dünkü Milliyet gazetesi hükO.
mettn Hareket gazefeıl hakkında 
vilayetten bazı ıualler ıorduiunu 
yazmıııa da bu haber aıılıı:::dır. 

Aldığın1z n1ektup 
Muhterem Yarın gazeteıl müdür
lüğüne: 

Hareket bazı eıbabı zaruriye 
yüzünden teehhürle intlıar ede
cektir önümüzdeki hafta zarfında 
eıkisi gibi muntazaman devam 
edeceğini arzile hürmetlerimi 
takdim eylerim. 

"Hareket,, aazeteıi ıahıbı 
Fahri Kemal 
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r-;c;~Weı;;;~~;n• 
Sermayesi: Tamamen tediye edilmiş 4,000,000 Tilrk 111'181 

l\lerkezi umun1i: ANKAiıA 
ŞUBELER: 

Ankara Adana Ayvalık 
Istanbul Trabzou Zonguldak 
Bursa Balıkesir Kayseri 
Iznıir Gires~n Mersin 

• Samsun Edremit 
Q BÜTÜN BANKA MUAMELA Ti V APILIR . 
•S89SS9S999§§9S§•S&tt9S99S999S• 

İstanbul Posta ve Telgraf Baş 
Müdürlüğünden: 

28 - 1 - 930 tarihinden itibaren gerek hariçten gelecek veıerek 
d•hilden imal olunacak telsiz telefon makine ve alalı ıairenln clamp 
muamelatı abone ruhsatnameleri dofrudan dofruya idaremizce ifa 
olunacakbr. Gerek ticarethaneler gerek yeniden abone olacaklar ile 
firkete evvelki muamellt ve aboneleri dolayılile borçlu olan tüccaran 
ve halkın muamele ve heıaplarmı yaptırmak üzere lstanbul telgraf 
merkezine miiracaatları ve badema yeni ve eıki hisaplar için lstanbul 
telstz telefon ıirketine hiç bir suretle tediyatta bulunmamaları ehem
miyetle illn olunur. 

SEVV AR MEMUR LAZIMDIR 
Sefih olmamak içki -içmemek ıarttır. Yüksek tahılll 

olması ıart deiildir. nakit, mülk veyahut muteber bir tüc
car kefil lraeıl lazımdır. 

lıtanbul posta kutusu No,147 ye müracat. 

150.000 kilo birinci Esfahan 

YARl1' 

'iti'...:. ~ • • • .rt ~ 

; Rüstemiye · 

~~~ 
IN~lz ( HÜSEYiN RÜSTEM) 

VAPURLARI ( MERSİN ) 
PüSTASI 

Her Pertenbe aünü munta
zaman ( Sirkeci ) nbtimindan 
kalkarak: (Gelibolu) (Çan~
kale) (İzınlr) (Killlük) (Fethiye) 
(Bodrum ) ( Roclos ) { Antalya ) 
( Alaiye) ( Mersin ) limanlanna 
uğrıyarak ayın seyri takiben 
( lıtanbula ) avdet eder. 

Vapurlarında son ılıte 

elektfrfk techizltt1 mükemmeldir. 
Birinci ikinci 1tnıf kamaralan 
feykalAde lükı ve her tOrltl 
istirahat eıbabını te'min edecek 
ıekildedlr • 

Üçüncü mevki 
Y olcularan iatirahatlerı te

mamen te'min edilmiıtir. 
ROSTEMIYE: vapurlarının 

ıür' atları ziyade olmaıı ltlbarile 
memlekette •Gcudu ile bihak
kın ıfuıı.t edilecek bir miie11e-
sedir. 

40,000 Lirayı 
tömbekisi mübayaası 

Tütün inhisarı umum müdürlü-..., •• d Tayyare bileUnt Karak6yde gun en : Bursa hanı Qpuıundakt Uturlu 
idare için alınacak olan 150.000 kilo birinci Eıfahan tombekiıi M. Gazi ıtıeılnden alarak ka-

kapah zarfla mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip ıartname- zandalll· Memnune 
yt ı6rmelerl ve 15/ 2/980 Cumartesi günü saat 10,30 a kadar zarfla- #S .. . 3 
nm Galatada mtıbaayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 1 BAKU S R:aklS~ ............... . .... , i Taşra kitap ve gazete bailerine . 

• Kırtasiyecilere ve tüccarlara Veresiye 

"KUR' ANI KERİM,,İN 
Arab~sı ile birlikte Türkçes· 

BGyük Tiırk Al1ml <:evdet pqa merhumun 

Lüğatı Kuraniyesini havi 
Osman Reıat efendinin tahb riyasetinde bir heyet tarafindan 

tertip edtlm!ı. Bertzadenln tel•mlzlnden Tevfik Bey 
tarafindan tashih ldllmiıtlr. 

İJahi eserin çok gü7.el bir eseridirı 
Müzeyyen cildltsinin hediyesi 200 kuniftur 
Kaymak kliJdlıa ve alwa yaldu:bn 800 ~ 
Merkeai Türk neorl1at yurdudur 

Pudrası 
Kadın tualetlertnln 11.zımı pyrı miifankı,clldln teraveUnlh hamü 

Fantazt nevilerini en yQksek muhitin tercihen lıUmal eylemeef, 

aefasettnln en bOyOk delilidir. 

OPERATöR 

Ahmet Burhaneddin 
. Cerrah Paf&- Hastahanesi Operatörü 

lstiklftl caddesinde Rus sefarethanesi karşı81nda 

Suriye han No: 8. 
Telefon: Be..g : 1615 

KONGRAV A DAVE 1 : 
IStanbul Ticaret ve Sanayi adaş 

lstanbul Ticaret ve Sanayi odasının 1980 Koaaıell 801'1-
Pertembe günü saat 14 te Dördüncü akıf handa O'çbc& katta 
meclisi salonunda aktedflecekttr.. ı 

1 - Konıre nwıameA mOzakerat& ıunlardır. 
1 - 1929 senesi Kongre zabıt bulllut. 
2 - 929 Kongrealnde verilen kara,ıar hakkında odaca-yapan W' 

tebbüsler ve icraat 

3 - Muamele verıfsl ve teıvlkl sana.yl primleri 

lzmlr \erzihanesinde 4 - Baıhca ihracat mallanmızın ambalAJ ve lıtandarc:llz&1,J•DU .. 
nıoda, ehven flatlarla, son 2 - Kongrede müzakere edilmek me erbabı ticaret v• aam.-• 

• Türkiyenin en büyük kitap meıherl 

1 Türk neşriyat yürdü 
Size elden gelen teahillta yapmasına hazırdır 

• Derhal şu adrese müracaat ediniz 
! ~TOrk nepiyat yurdu., - lıtanbul Poıta kutwu 443 .............................. 

derecede suhuletli ıeraltle ve firketler ve müe11eMler, ikUsadi ceımipetler. tarafmdan ....,. .. 
erkek ve kadın kostümleri zar edili Ş0/1/930 saat on ikiye kadar oda u..'Dumi kltiplltlne w 
serian hnal olunur. olunacak mes' elelerde konıre ruznamesfne ithal ecİiltr • 

Ankara caddesi Vlllyet 3 - Kongrede ruznameye dahli olan-mevattan baıka husutat b 
A......•~.AI .... .... .... .... .... kmda müzakere cerey·- edem--• ... r;~._..~ ...... ~.C ........ :..:.C .. )...++.>•: ........ : ... r>•: .. !•C .. ;• karıııında No. 17 • - --
.!• «• MUSTAFA ve KEMAL 4 - Kona.renin miiddeu devamı on. ıündür. 

ÜSKÜDAR BANKASI •!• 5 - Odaya mukayyet ve müseccel erbabı ticaret ve IAn&Ji ve 
~· ketler ve müeeteeeler ve lktlladi cemiyetler ifbu konır.ye ııur 

100,000 LiRA SERMA YELİ TÜRK ~~ •••••••••aa••••••••••••••••••• edebilecekleri ilan ve teırtfleri rica oluaur 

ANoNtM siRKETi t İ Hacı Arif zade l '"~ri"l~~· ............. 
Esnafı himaye maksaclile teııekl<ül etmiş milü bir mües- ı; İsmail ıtakkı i i OSMANLI BANKASI 

sisedir. Müsait §m"aitle tediyat kabul eder ve mutedil faizle .!• : : + SERI\IA YESİ : 10,000,()()() İngiliz. lirası 
ikrazatta bulunur. X : Tayyare biletleri ve : •> 

Merkezi: usk~•nla~ l~kele kurbnnda ~F 5 umum gazeteler: ~ayil 5 • istaobul açeotetttl - 'hlefoa: lstanbill UM8 
Tel. K4dtkoy :J90 .,~ • Çarıtkapı N. 68 dukan • + Beyoğlu dairesi~ Telefon Beyoğlu 1303 • . • •!• C! __ 

- · • ..... ._ •••• : -.- '"1CBedat ve. poliça mnkabillnde muayyen ve vadeb veya 
~~~~~..:..:.<..++....C ... A .. :..: .. ! .. !••: .. :••: .. : .. :••:••:..: .. :••: !••••••••••••.. ı: hesabı cari sureUle avanslar, pollça ve lekontosu. 

~ Türld~ cümburtyetioin baılıca ıeblrlerine ve memallll 

SELANIK BANKASI 
1888 de teıls edllmiftlr · 
Mer~ezi umumi. İstanbul 

SERMA YASI 30,000,000 FRANK 
T0RKIYE ŞUBELERi 

Galata, İataaltui, bmir, Samaun, Adana, mersin. 

Yuannistan Şubeleri : Sellnlk, Atlna, Kavala. 

Her tiirlcı Nnka muamelltı, iUbar mektuplan, her nevi 
akçe Gura..ı.D laesabab cariye, ~ nma-IAta. 

Ali Ekber 
Tayyare biletleri ve kırtaılye 

Umum 1.sete bayii 
Çemberlitaı c1varında 

N. 2 dnkln 

-"Be1azltte tramvay makallDda 
N. 15a dilkkanda ta"are 

biletletlerl, kırtaıfye ve 
umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 

ecneblyeye seneda.t, çek, IUbar mektuplan ve teJıraf 
emirnameleri irsallb. 


