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MENŞE' SAHADETNAMESİ VESIKASINI YARIN NEŞREDİYORUZ! 
~ Gl)zJ:ıJ.fK XRALİQFSİ D"ON GİTTİ 

Mübeccel H.ı Sirkecide binlerce 
halk kitlesi teşyi etti 

Kraliçe~İ? Çatalcaya kadar beraber giden bir 
muharn~mıze söyledikleri son günlerde birçok 
. maruf kımseler kendisine [n1ektup göndern1is 

1930 Tnrk ıüzelltk Kraliçeıi ..., 
Mübeccel Namık hanım dün Pa-
rlıe müteveccihen hareket etti. 
Mübeccel Hanıma pederi refakat 
ediyordu. Mübeccel H. evvelce 

• de yazıldıfı vechle Pariate yapı-
lacak Avrupa güzellik birinciliği 
müaabakaıına Jıtirak eciecektir. 

Türkiye güzelini diln Sirkeci 
lıtaalyonunda binlerce halk teul 
etU. Sirkeci lıta•yonu tenelerden 
beri bu kadar kalabahk görme
lllitU. 

Kraliçe grı bir kollüm tayyör 
leJWrllftl, Baıında ayni renkten 
Z&rlf hır .. bere,, vardı. 
h d KrallÇeye muhtelif buketler M iye edalclt. Bir mubarrlrlmiz 

übeccel hanımla burada ko
DUfmak fmklnmı bulamıyınca 
Çatalcaya kadar ekıpreıle gitmtı 
Ye kralice ile konutmuıtur. 

Kraliçe ne diyor 
Kraliçe muharrfrimlze tunları 

aöy•mııur: 

- Çok heyecan içindeyim. 

.. 

Mübeccel H. hareket 
etn1ezden evvel 

lhuaaıımı anlatamıyacağım. Yakın 
bir zaman evvel hiç hatırlamıyor
dum ki Türkiye birinciliğini 
kazanacağım. Asıl heyecanım 
bundan ıonra baılıyor. Avrupa 

C:IJe.vanıı 2 inci s<ılıifede) 

Atübeccel_ H. mı görmeğe gelen kal b 1 .. . -
meraklı kar·ı · a a ık bır :z ı esı 

Ticaret odası vadettiği kayıtlari 
~ernedense verm~en çekindi! 

Tıcaret odasının dosyalarında bulunma l· 
len k~yıtları vermekten ictinabetmesine ~id~zımg~
teessır olmak lazımdır Bununla be b en mu-k . . ra er Her 
u~pany~sının Türkıyeden aldığı menş h man 

mesıne daır mühim bir vesikayı ''arı e şa .adetna-
J n neşredıyoruz' 

Keadi vaziyeti hakkında 
aazetemize izahat veren 

SAlT BEl' 

Dünltü nuıhamızd 1 ••• 
Ticaret ddaıına a •tanbul 

•ormu1 ld 
MUf ıüalleri 0 ulu-

n cevabını alacağı 
ve bugün bu cevabı efk'• ınız 
mlyy~ye arzedece arı unıu
etmlıttk, liınizl kayd-

Dün bu vadeclil 
mak - b en cevabı al-

uzre lr muharririnıizi Tt 
ret odaıına gönderdik M hca
rJrimlz Ticaret od d . u ar-

ı uın a alakadar 
o an zevatı görm- d 

f uıse e maale-
ıe ve bernedense b 

k u zevat cev 
verme te nıazur old kl ap 
lemiılerdir. u arını ~öy-

Biz bu ebenuiı: l 
leketln hakiki m ıyfet ilve mem-

f 
en aat erine va-

zi e manevi aal • h· . a ıyet ve mev kı 

l ıtibarile Ticaret od · aıının cevap 
~ermekte teallül göıtermlyeceğtnı 
umil etmif, kendilerinde karanlık 

Deuwm 2 inci sa/ıi{t~de 

Garip birdava INizamname~in ta.t~i~ edilmemesi 
.. . -~i-ool•· yüzünden ıstedıgını yapıyor! 
Seynsefaın kaptanları ...... ~...._.. __ 

amirlerini muhakemeye Şehreınaneti seyrüsefer dairesini vazifeye davet 
verdiler etmeği bir vazife telakki ediyoruz, arabalar 

Seyriıefain idareımden ken- sardalya fıçılarına dönn1üştür 
dt kaptanlannda tiklyete baıla
mıılardır. Hatta bu buıuıta ıon 
günlerde bir takım davalar açıl
mııtır ki, bunlar çok dikkate ıa
yandır. 

Bilhassa son günl4'rde idarede 
bilf UI müıtahdem olan bir takım 
kaptanlal' itletme müdürü aley-
hinde muhakemeye ınüracaat 
etmiılerdlr, Bu davalarda mev
zu hakaız ve keyfi muamele cür
müdür. Bu kaptanlardan fahri, 
Hayri, Nahit beyler en ıon dava
yı açmıılardır. -
istirahat için 

-~-

Vali dün Avrupaya gitti 
Vail ve ıehremlDl Muhittin 

Bey dünkü ekıpreale ,ehrimlz
den Avrupaya hareket etmlıtlr. 
Muhittin Beye aileıl de refakat 
etmektecltr. · 

Muhittin Bey bafeketlnden 
evvel bir nıuha.rrtrtmlZ çok yorgun 
oldutu lılll'aha.t etmek cızere Av
rupaya ıtttilinl mezantyetl blUnce 
tekrar vazl{-W lptl#.r içip. bu
raya ıltecelhit "\ieyan etmlftlr • 

...... ........ .... 1 

Seyyah vapuru dün gitti 
Evelkl aktam limanımıza ıe

len "LoranUk" vaporu dün akıam 
Hayfaya müteveccihen, l1manı
mızdan hareket etm11Ur. 

Vaporun içinde uf ak bir ınO
rettiphaneıi ve matbaau, biiyük 
bir orkeıtra bey'etı, tiyatro ıine
ma ve konferanı aalonları, bar 
müteaddit dan• ıalonlaı'I ve bü
tün asri jimDAttlk edevatını canıl 
mükemmel bir Jimnastik aalonu 
nıflteaddit ınutalal ve istirahat 
sa.lonlan çoeuk oyuncaldan ve ' 
1aire satan diikklııları vardır. · _ -
Kara Kemal 

Beyin' . . . - .. 

-Son günleri 
~ 

1 şubat Cuma~tesi 
günü gaıet~~ızde 

takibedınız 

Ramaıan , için 
ahlaki ve içti
mai nıüsahe

beler: . İZ, 
1 - SE~' SEViN . 

f, 2 ~! 

•· 

-o~~~m~! 
3-ç~·~ 

ve ılh • • · • 

cumartesı 
Pazartesi 
Perşembe 

günleri 

IJalkı balıkistifine döndüren Tramvay şirketinin ·arabaları 

Son birlki günlerde Şehirema- edileceği halde bir (boya) farkın-
neU (Zabıtai Belediye) memur- dan dolayı halkı (birinci araba· 
lan Tramvayları teftlt etme~~ lara blnmeğe)lcbar için (d6rt beı) 
ve 'aupılardakl demir parm-..- blrtncı anbadan •nra ancak 

bkları kapattırmakla m•ıaul bu- (bı, clane lklncl) araba banket 
d kk i ettlrnıektedlr. Tabii bu ıuretle 

lunmak6•dırlar. Bu cihet i at
1 

k ı.:.-1-1.a 
Ma h et (1 inct) Araba ıelmettnl -u.au,e 

celbetmekte ıaede, ıe ıreman bekltye bıkan fakir halk ff u 
eyrilıefer dalreılnln • ııl vahlfeİ maaılı memurlar; çoluk çoÇalr-

İertnclen en mOhlmmtDi 
1 

ma larının nafakalarından ke181İ!fe, 
~ -ArülmektedJr • ettla· •" 1 k ti mukavele- cebren (birinciye) binmete mec-
Tramvay f r e k l b im ktadı 

ıinde tramvaylara binece yo cu- ur o a r. 
l miktarı kat'iyen tasrih edil- Bu itibarla paraıı çıkıfDSıya· 

malnt~ken, arabalar akıam üzer- rak (ikincilere) kalanlar da {Ba-
ü t dolan lık lıtifi) gibi üıUiıte dolmakta-

( ri ve ıabahları üıt 1 e 
~alk ile gayrı sıhhi bir vaziyetle dırlar. Zannedersek, ıehr.-ıa-
karıı karııya gelmektedir. neti ıeyrüıefer dalreıi (kapı par-

Halbuki meıele tamamen fir- maklıklartle) uiratacak yer_. bu 
k tin vazifeılni yapmamaıı yü- ~firkete ntzamnameılni tatpik et-

e de k müz'lç bir ıektl ttrmefe çahıına daha çok ıı.yır-
zün n pe b it yapllllf olacakbr. Halk hem 
alm~i~r taraftan ıtrketin (nl- gayrı aıhht vaziyetlere dQfüyor, 

amelinde ) her hatta bir hem de (bir boya farkı) yGzGnden 

(z:::cı mevki) arabayı (iki ikin- cebren ve kahren fazla para ve-

) ki Arabanın takibedeceii rerek Tramvay ıtrkeUnln b.la· 
d mev 
ve bu ıuretle birinci mevkle bin- larını doldurmala mecbur tutu-

l kudreti olmıyan balkın luyor! · 
miki:cllerle ) .eyyabat etmeal Şehremanetinin ellndeld nl-
!eıhil edJleceii kabul edilmlıken, zamn~meyi harfiyen tatbik et-

k t 
rf aynı maarafla tahrik Urmeılni bekUyoruz! 

tir e ıı -==- ac ;; • -

TulOatçılar bu sene de karargah
larını Şehzadebaşında kurdular 

__..1'•M ... ,. • •• 

Canl ilerin tanıiri bitmiştir, havalar iyi giderse 
mahveler asılacaktir 

ol • 

Ramazana ait bir intiba 
- Y az111 ildncl ıahlfede -
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İKTISADİ MUVAZENE 
PARAMIZIN TESPİTİ 

:•· -
Bat vekil 1smet Paıa Evelkl 

gün nıaliye vekili Beyle iki saat 
ıüren uzun bir mülakatta bulun
muf tur. Baıvekil ile maliye veki
li aranında geçen müzakerelerin 
Türk Parasının tespiti iktiıadi 
vaziyetin eıbabı ile Bütcede yapı-
lacak tasarrufun iktisat vekale
tince müıtacel itler için istenen 
( 15 ) milyonluk tahsillata karıı
lık tutulmasına çalıııldığı haberle
ri gelmektedir. 

Meı' ele memleketin zirai ve 
iktlıadi vaziyeti ile ali.kadar bu
lunuyor. Filhakika Baı veki Paıa
nın bu kıymetli teıebbüıü yeni 
birfey değildi. Baı vekil Paıanın 
millet mecliıinde ıöylediklerl 
ehemmiyetli nutuku iyice tedkik 
edenler, Hükiimetin 1930 ıeneıl 
için muntazam, hesaplı kitaplı bir 
program ile girmek iıtediğinl his
setmekte gecikmemiılerdi. 

İımet Patanın nutkunda en zi
yade dikkat üzerine çeken nokta : 
Devlet Bankası teıkili vadi ile ge
çen ıeneden kalan zirai tedbirle-
rin tamamlanmasına dofru atıl-

mak iıtenen esaıb adımlar idi.Bun
lardan en belllbaılı11uı (zırai ko
operatlfler )i teıkil ediyordu. 

Bat vekil patanın Hüktımetin 
iktisadi mali Ticari ve zırai siya-
ıetini bir huli.sa halinde ifade 
eden nutukları doğan hadisat ö-
nünde tetkik edilince muntuam 
bir program takibedilmek için çalı-
tılme.kta olduğunu açıkca göster
mektedir. Filhakika : bizim gibi 
büyük bir mücadeleden çıkmıt 
mali vaziyeti boğuk biricik iıtl-

natglhı olan zıraat . itleri ~ ıayri 
fenni ve: (Nuh nebi) zamanın-
~n kalma bir memleketin, büUin 
ihtiyaçlarım birden düzeltip yolu-
na koyabilmeıl çok çetin bir it idi. 
İdare bozuklukları bir tarafa bı
rakılacak oluna her mütehaıııı 
adamın yapabileceği de anC6k 
J>u Ye okadarı olabilirdi. Bu cihe
ti itirafetmemek pek bilyük hak
ıızlık ve insafsızlık olurl 

Şu kadar ki, Tnrk Paraıımn 
teıbltl için her teyden evel itha-
lit ve ihracat itlerinin tevzini, da
ha sonra (Devlet Bankası) teıki
line doğru gidilmek zaruri idi. 
Çünkü: Paramızı bir noktada tu
tunabilmek için yapılacak da 
zaruri ıeyler de vardı: Evveli 

Devletin eldeki banknotlarının kıy
metini alıtn, dolar veya iıterlln 
ile tahdit etmek, ıu kadar (Türk 
Parası) tU kadar albn, dolar ve 
rahut lıterlin mükablltdir' dene
cekti. Bu ilan iizerlne herkes 
elindeki kağıt parayı ıailamlat· 

tarmak için Hükumete koıacak, 
altun veya mukabilnl talebede
cektt. Bu takdirde de yapılacak 
(kıymet) tesbiUnin f aydaaı olmı-
yacak, belki bütün karıılıklan 
kilriiyüp göterecekU. 

İtte bunun içindir ki,en evvel 
lktıaadl ve mali müvazeneyi tıı,'min 
etmek, Devlet Bankası teıkiledl
lerek vazf yeti kurtarmakta idi. 

Devletlerin Banka muameleıile 
ufraınıaları gayet tabii bir ,eycllr. 
bunun f aydalanda vardır. Çankü 
Devlet Bankaıının fAfz temettü· 
i1ne lttirakeder. Ayni zamanda 
•ıluldıiı zaman Bankadan dizi faiz· 
le lıtlkr"zda da bulunabtlfr. 

Almanya, Fransa, Belçika 
ve diler hüktımetler Devlet 
Bankalanndan hersene milyon
larca klr alırlar. 

GöriUiiyorkı; Bapektl paıanın 
bizde çoktan yapılması lazım _ 
gelen iktlaacli mcıvaaene, Paranın 
tesbitf ve De-vlet Bankaıı mese
lesine verdiil kıymet, teıklli öyle 
geliti güzel d6t\\nülmila bir ıey 
değildi. Çoktanberl diltünOlü -
yordu. 

Yalnız ıu günlerde munba-

İsveç Krah 
~1ütenekkiren Ronıaya 

g·eldi 
Roma, 29 - ( A.A. ) - lıveç 

Kralı mütenekkiren Romaya 
gelmfıtir. 

Avdet ettiler 

YARIN 

Ster konferansı 
--•P.Oo!c· 

Tahtelbahirler büsbütün 
kaldırılabilecek mi ? 

LondrA, 20 (A.A.) 
Beı ler konferanıının dünkü 

içUmaında M. Sthnıon taheidl 
teslihat ıahasında Müttehiden A
merikanın takıp ettiği makıadı 
ıöylece huliıa eylemlttlr: "Evveli., 
konferanıta tenııil olunan devlet
ler ile torplto ve muhribi ve kru-

vazör inıaatındakı rekabete nihayet 
verecek bir itillf aktetmek, ıani
yt-n tahtelbabtrleri büsbütün 

=~~~~~~=~~~~~~~~ ·i ortadan kaldırmak ve bu mümkün 
G ÜZELLIK KRALİÇESİ değilse hiç olmazsa adetlerini 

Sofya - 2 inci hava konfe
ranıında Bulgar hükumetini tem
ıll etmif bulunan vekillerden Bu
rov ve Mollof Sofyaya vaııl 
olmuılardır. Halk kGnferansın 
neticeıinden memnun de fildir. 

l inci sahift•deıı l><'vam tenzil etmek, saltıen ıon harpte 
olduğu gibi tahtelbahf rlerin vah-

güzellik birinciUğini kazanmak ıiyane bir surette tüccar gemile-
gayeıi insanı sarsıyor. rine kartı istimallerini menedecek 

- Mübeccel Hanim evlenme- beynelmilel bir itilafa vasıl olmak 
ğf hiç hatırınızdan geçirmiyor mu- rabian Vathlnaton muahedeıile 
ıunuz ? tayin olunan hattı harp gemileri 

- Son günlerde çok mektup programım bir kat daha tahdit 
aldim. Bu mektuplardaki yazı- ı etmek. Proıranu küçültmezıek 
lardan bir kısmı zenğinltkten, bir önümüzdeki 10 •ene zarfında bu 
kıımı mevkiden, bir kıımı genç- gibi sefaln için 600 milyon dol4 r 
ilkten bahsediyor. ıarf etmefe mecbur olacağız. 

Bunların içınde maruf klmıe- l.ondra, 29 (A.A) 
ler de yok değil. Fakat ben he- Bahri konferan11n yarın ak-
nuz kat'ı karar vermit değiUm. dedeceğl aleni Ve umumi içtima-
Meıeli. Avrupa merkezlerinden da deniz teılibatının tahdidi 
birinde bulunan ıefarethanelere Fransa, İnriltere ve ltalya tara-
mensup kimseler hatırımdan geç- fından tekUf edilen muhtelif 
memit değil.Fakat bu da ıtllk bir aiıtemleri tetkik etmek üzere on 
halde imanın aklindan geçen hadan mürekkep bir komite tet-
ıeyler. kil cdilecekUr. 

------------~· ·~ ...... --~~--.___ 

Tuluatçllar bu sene de karargah
larını Şehzadebaşında kurdular 

Atalarımızın " on bir ayın bir 
sultanı,, diye andıiı Ramazan 
yarın glriyiyor. Ramazanla ala
kadar olan hazırlıklar bltmittir. 
Ve hazırlıkta bulunanların en 
baıında bermutat eilence yerle-
rinin aahipleri ıörünüyor. 

Eğlence yeri ıa ipleri için ge
çen sene bu ay hayli tatsız geç
m.lf U. Şehrin üzerine ıeçen ıene 
bu aylarda bir afet gibi inen kar 
kazanç ümitlerini kırmıı, hazır-
bklan boıa çıkmııtı. 

Fakat bu ıene havaların 
iyi gitmesi , ıehirlller kadar 
Tiyatro, Sinema, Gazino, Kıra
athane ve mümasili yerlerin 
sahiplerini memnunelmitUr. 

Eğlence yerlerinde : 
Tiyatro, Sinemalarla eğlence 

yerlerinin toplu bir halde bulun-
duğu yerler Şehzade baıı ile 
Beyoğludur. Beyoilu ıinemaları 
nihayet bir iki varyete tllveılle 
bir yenilik yapmıı vaziyettedir
ler. Bütçeıi Şehrin hlmayeıindc 
olan Darülbedayie gelince tepe
batındaki maliim yerinc!e mutat 
hzr~ temsillerini verecektir. 

Bu itil>arladır ki Şehzade 
batının hazırlığı daha göze çar
pacakJ bir vaziyettedir denebilir. 

Tuluatçıların karargahı: 
Tuluat kumpanyalarından 

belli batlı iklıl bu ıene de Şehza
debaıındadır. 

Şehzade batında diler iki 

sinema da vardır. 

siren Türk parasının tesbtt edl
ldceifnden bahsetmek doiru 
delddir. Bu ne Borsa temev
vilçlerine benzer, ne de tatbiki 
zaruri ve mutlak olan eıaılar • 
dan ayn bir ,eydir. Ancak biri 
diierini tam&mhya bilir ! 

ARiF ORUÇ 

Şehrin diğer tarafları: 
Şehrin diler taraflarındaki 

Tiyatro ve •lnemalarında ıemt
lerine ıöre hazırlıklar yapmıılar, 
varY eteler koymutlardır. 

Bu tlyatrolann bir kıımınıda 
bazı tül6at kumpanyalcı bir ay 
müddetle ktralamıtlarclır · 
MeddahJar ve karagöz 

Yeni Ramazan eıki çocuk -
ların en kıymetli eflenceıi 
" Karaıöz,, ü ıözden kaybetmiı 
vaziyettedir, manıaflh bazı 
kahvelerde tek tük " Meddah ,, 
ilanları 16ze çarpıyor. Orta 
oyunu ve "Pehlivan gilreılerl ,, 
için de ba7.ı hazırlıklar yapıldıtı 
görülüyor. 

Bazı sanatkarlar göç 
ettiler! 

Bir kıaım lstanbullu san'atkir
lar Ramazan için Anadolunun 
muhtelif yerlerine ıttmtılerdfr. 
lbnirrefik Ahmet Nuri beyin ne
zaretindeki bf r teınıil hey' eta de 
Ramazanda temıiU•r vermek üzere 
izini re gltnııttır. 

CamiJerin taırıiri bitti 
Ramazan münaıebetile cami

lerin evkaf tarafiodan yapılan 
tamirat ve hazırlıklar• bilnıftttr. 

Her ıene oldufu ıtbl bu •ene de 
camilerde vaızlar verilecekur. 

Bllhaısa günilıı en milkiın ha
dteeıl olan tasarruf hakkında da 
vaızlar vertlnıeıl için miiftillkten 
emir Yerllnıiftlr, 

Havalar moaalt olduiu taktirde 
camHer iktasadl cümlelerle mabı
yeler kuracaktır. 
Ran1azanda pide fiatları 

Ramazan münasebetif e pide 
ffatlan teıblt edtlmltllr. 260 
gramlıklar 6, 500 gramlıklar 12 

kurup ıablacakbr. 

Bulgar Krah 
-~f-

Sof ya ya vasıl oldu 
Sofya : ltalya Prenılnln 

düğününde hazır bulunmuı olan 
Bulgar Kralı Borisi kardeıl prenı 
Kril ve hemıiresl Evdokya 
Romanya tarikile Ruıçuğa nazil 
olmuılar ve oradan da treni 
mahıusla sofyaya avdet etmit
lerdlr. 

Yugoslav donann1ası 
takviye ediliyor 

Yugoslav donanmaıı bu seneki 
bütçesinden tahsisat ayırarak 
3 - 4 harp gemisi mubayıaıına 
karar v"rilmitUr. 

Romen doğru posta şin1en
düf eri hattında bir bomba 

infilak etti 
Bukreı kalaı f lmendOfer hat

bnda bir ekıpreıln geçeceif za
man bir bomba infilak etmiı olup 
nüfusça hiçbir zayiat yoktur. 

·selediyede 
-·~ - . l)ün toplanan nlecb~ 

n1uhtelif işleri görüştu 
CemiyeU belediye dün Sadet

tin Ferit Beyin ri yaıetlnde ıçd
ma ederek müteaddit met'.lr 
leri mii&akere etU. Bu m~ 
yeniden lnta edilerek bal &; 
rikalan içJn 929 bOtçesile 80 il 
9 3 O butçeılle 15 O bin lira .. r1et: 
mek Ozre makam~ emanet ,,;r 
zunıyet Yerch. 

Şelırimwn iman mak ... 111"'• 

bir Alman ırubu ile emanet ati!' 
ıında yapılan ve idare ene~ 
nl tarafından bazı tadillta U,,.-: 
blan mukavelenamede bir keti 
de kavanln encOmenl tarafında' 
mOzakereıl tenılp edildi. 

Esnaf bankaıının eınafa clalat 
mOflt bir ıekle lfrafı içJn ,J'ı 
hiue senedi ihraç etmesi ve buntlf 
80 bin lirasının emanetçe ıa.
alması muvafık ıörilldn. Kar 
gaçta muvakkaten tesıı edil 
domuz mezbahaıı için 4500 
teıiıl maarafmın verilmesine m 
bahaya aelecek beher domuza 
lira ve zephedilecek dom 
kilosundan 1 O kuruı resim lıUf 
kararlaıtırıldı. lnktlap milze 
zarif bir koleksiyon a 
ve miizenin tanzimi 1 
yeniden 1 O bin lira verildi Ye 1 
Uma nihayet buldu. 

·-=:T? ~(I E 7m' 

Ticaret odası vadettiği kayıtları 
hernedense vermekten çekinqi! 

-Birinci sahi/eden devam- Uzre müracaat ettlfim ve hİkt-
~e müphem kalan noktaların te- metin tahkikat yapbfı için tmk&O 
madiılnl reca etmlıttk. ıörülmedifinden bahi.P,tr h'be"' 

Bu iUbarla iddiamızı lıpat re muttali oldum. Bunu teeuoıı. 
etmek için (Herman lıpirer)kum- · telakki etUm. 
pıuıyaımın 1mahlut Tütünlere • Bdaklı benim (Hareket) le. 
Ttryeıteden aldıiı menıe pha- bir allkam ,.oktur. Vaktlle (Ha* 
detnameıine (dair olan reıml ve- reket) .,..eteıml çıkaran ae~• 
ıikalardan bir taneıinl yarmld mecmuamdan bu mea'ele ıtfı all· 
nushamızda neıredecell&· kadar bir yazıyı kendi ıuetelr 

Bu gibi memleket aaeı'elele- rJne nakletmltler Ye bu yasaya 
rinde allkadarlann ber halde oldukça müheyyiç bir tekil ver 
ha11aı olacaklannı tahmin etmlt mJılerdl. MezkQ.r neıriyatın aka• 
munbaılren bu endite ve ümit ile binde : (40 - 41) numarah mec-
ıerek Behçet Bey ve gerek Tica- muamın (440) numaralı aahffr 
ret oclaıından bazı teyler öl· llnde kendilerine ceYap Yeraıefe 
renmek lttemfıUk. mac"1r olmuttum. 

Sait B. mt's 'elesi Bu yazının lnUtarından IODI'• 

Dünkü nuıbÖıızda muhbirle- (41) numaralı nuıhalannda (akil 
rlmizden birinin Tütün mecmua- bocaıına ihUyaç yok l ) ıerlayba• 
11 müdürü ( Salt Beye ait getirdi- ılle afırca bir cevap bile Yeraıır 
ği bir.haberde bir yanlıtlık olmut- lerdi. 
tur. Bu da açıkca 16ıterir kl,benflll 

Salt B. meı'ele hakkında bir (Hareket) le al~kam yoktur. Yal-
muharririmlze tu izahatı vermlt· nız hallımda tertibedllen ırl. 
tir. j kaıt onlara da tetmil edtlmlttif,.. 

- Dün intiıar edan gazetemlz-
1 

Bu vesıle ile iımimlz Ye reımlad* 
de Harekete meı'ul müdlr etmek yan yana ıelmlttlr. 

* -tc • 
lzmirTütünleri nihayet verildi 111 
Geçen gün Ankara ya giden ( Kohen dün birdenbire 

ekspresle İstanbula dönmüş ve İşe başlamıştır 
Evvelki ğünkü nuıhamızda in- ı 

hisar idaresinin elinde bulupan 
( 1,290,060 ) kilo ( lzmir) TiitO
nünOn maliyet flatındab (5) ku· 
rut farkla satın alınmak iıtendtğtni 
haber vermitUk, 

Halbu ki bu tütünlere baıka 
talipler çıktılı ve bu taliplerin 
( 35 ) kurut fazla vermefe ama
de bulundukları haber verilmekte 
olduğunu da ayrıca yazmıttık• 

Dün öfrendlğtmize göre (An
karaya ıiden Herman tlrketl er· 
klmndan (Kohen) efendi dün sa- ' 
bah Ankaradan alel' acele lıtan· 
bula gelmiı, doiruca TilUinlere 
talip olan bir ecnebi tlrket idare· 
hanesine giderek, ucuzca alına
cak Tütünler üzerine anlatmaia 
muvaffak olmuıtur. 

Hatta, dün akıam üzerine 
doiru piyasada (1,200,000 kilo 
Taumnn (Herman ıirketfne) aa-

tılmıı, oldufuna dair bir babet 
de f&Yi olmut, bu haber difer U' 
lip tütüncü Türkler araımda fe 
kallde teeaaiirO mucip olmufld'~ 

Herman kumpanyaıı erk~' 
dan (Kohen) efenclfye atfedl .... 
anlatmanın memlekete en a..ıf 
(ıoo,ooo) liraya mal oıadlf 
te'yid edilmektedir. 

Bir taraftan lnhlar I~ 
tarafından ıatıldıfı, hatta .,..,ır 
kaYeleel bile imza eclildill ıd# 
edllep tntOnlerin piyasaya ~ 
Yerilerek açık mtlzayedeye~ 
madılı met' eleıl de nahot t 
bırakmııtır. 

Behçet ·a. ne diyor 
Meı' eleye dair mal6 .... -

müracaat ettillmfz Behçet S-1' 
-Size, tiitiin itlerine -=.-:.ı 

retl kat'lyede, birtef a6ylef 
DemJıUr. 



Piyos efendinin yazdığı esrarengiz mektup! 

Piyos E. en ziyade İzmir tarifesile 1 

meşgul olacağını söyliyor! 
Çünkıi tarifelerin bu defa hıikümetçe taıdike ikliranından 

bil'istifacle lzmir ıindikawu ihya etmek jırsalı f evt olun
mamalıdır 1 

Dünkıi nushamudan d~ lerde, .... itibarile lrilk6metln 
tatdlklne iktiran eden lzmır 
tarlfeade meıgul olacaflz. Ko
mite murahhaaı lzmırdekt acen
teler de bdlıtltare Şehri mez
k4rcla mukaddema mevcut 
aend•ka:rı Jeniden ihya etmek 
~ tetklkeylemek ve yeni 
tarife ile yeni talimattan talik 
._. :wazifeıile İzmire ild 
.-ahhaı göndermek niyeUnde
dlr. Tabiidir ki müıyü Mudyanu 
ba m\lrahhaılarm biri olacak. 

YARIN 

Bar ve meyha
neler 

Bu husu~ talimat- Feci bir cinayeti 
napıe yapılıyor 

Meyhane, Bar, ve birahane
ler için ıubat bidayetinden ıttba· 
ren mevkii mer'iyete konacak blr 
talimatname hazırlanm11br. 

Bu talimatname 11bhi tedabl· 
re fazla ehemmiyet vennemek
ve -bu makıatla bu gibi yerlere 
haddi tıtabından fazla ınütterl a
lımnıyacaktır. En yakın pollı 
merkezinin numaraal aııb bir te
lefon bulunacak.Kadın garsonlar 
mahalle arasındaki meyhaneler
de çalıımıyacaktar. 

Bu feraltl haiz nizamnameye 
muhalif hareket edenlerin mileı
ıeıeleri kc.panacaktır. 

1928 senesi 
. ~·-
ithalat ve ihracatımız 

ne kadar? 

lzmtr Bayındırda çok feci bir 
badlıe vucude gelmittlr. 

Kirli Muıtaf a oflu Halil lımfn
de bir adamla Şerife namındaki 
mflnaıebette bulunduğu kadın a
ra11nda kavga çıkmııtır. Bunun 
ilzerine Halil tabanca ile kadını 
yaraladıktan sonra ıevdtgl kadı
nı öldiiğünü zanneden carlh ken
di kendlılne de tabancayı ateı 
ederek yere yuvarlanmıı ve öl-

müttür. 

İş yaparken kaza ya 
uğramışlar 

lzmir ıef erihiıarın Palamut 
yokuıu tabir edilen bir mevkılnde 
yol amelelertnden kurt Hüıeytn 
ile Kayserili Latif büyiik bir ka
yanın arabfına dinamit koyarak 
parçalamak btemiıler ilkin dina-

., mlttn ani olarak patlamaıı mü-.. 
teıebblılerl yüzlerinden) ağır bir 
ıurette yaralamııbr. 

Mecruhlar haıtaneye kaldı-

nlmııtır. 

Üzümlerimiz 
lzmtr Ticaret odaıına Ameri

ka Ticaret nezareti tarafından · 
tanzim edilip gönderilen 929 ıe
neılnln ilk 9 ayında Amerika 6-
zilm ithaline iit rakkamları mem
leketimizi ıon derecede Alakadar 
etmeıl itibarile dercediyoruz. 

Türklyeden 125067 04 
Kaliforniya 29970480 
Avuıtralya 75483408 
Amerlkaya bu mıktar ithalat 

olmuıtur. MemlekeUmlzden 16,-
000000 liralık kuru üzüm olmıı- : 
laraa da bu mıktar dlfer ıenelere 
nlıbetle maaleıef az görillmektedlr 

Tütünlerimize yeni 
nıüşteriler 

Tunuı tütün inhisar ldareıl 
hmtr ve havallıl ile Anadolunun 
diler tütün yetlıtiren mıntakala· 
nodan tütün almafa karar vere
rek lzmtr ticaret m6d6rliilil ile 
muhabereye baılamnııbr. Ve 
Tunuı inhisar idareıl uzun bir 
ıartname ıöndemıittlr. 

Mukavele yapıldıktan ıonra 
tntnn ıönderllmete baılayacakbr. 

- -

Çtmld buradaki acenteıt bt
alaile hem efklr pbl göribıGyor. 
Fakat mea'ele oldukça Jnaztktlr, 
zira Lafonılye alebtllk aenclika 
tarafından Ye bu mealelt aon de
l'ec:e tayam tee111lfdtır. Şu Yeçhi
leld Lafonılye eakl bir kumpan
ya bulunmak ltihulle sendika
ya muterl& olan cliier kumpan
Jalara ıklerclill himayet ve •
habet onlann YulJetlnl talniye 
ecl41or. hd kumpanya daha ha
riç kabyor; Onlar da • ltlkam mtl
b. firketl ile •Aılkoraçioal dl 
ı.tdlao.. kumpanyaııdır. Bu son 
kampanya ancak pek kalil bir 
m6claetten beri piyasamızda &h
m meTkl etmııtır. ve her thtl.ma· 
'9 s6re tarifeye inkıyaden lf ayı 
muamele eden dfier kumpanya
ların zararına bir portfol tetkillnl 
takıp eden acenteleri, aencllkanın 
•ncudiyeU hakkında m\idlriyet
\eriae lbbaratı khlbede bulun-

Sizin Müayü Ciyodci nezdinde 
ne derece naftziilkeltm bulundu
pnuzu pek ala biliyoruz. Bina
enaley kendisine bir mektup ya
zıpta murahhaıların vazif eıinl 
liltfen teıhll eylemeılnl ve eıki 
sendikayı ihya için vaki olacak 
meaatye cidden ittlrak eyleme
ılni kencliıine bu kere dahi tav
ılye buyurununuz, bizi minnettar 
ederainizr Çiinkl l41felertn bu 
defa hüldilnetçe taıdike ikll
ranından btliatlfade lzmir tandı-
kaıını ihya etmek fırtalını bu 
kere dahi fevt olununa o halae 

Gümrüg ldareıl, 1928 ıeneıl 
klnunuevvel ayma alt ıhracat ve 
ithalat iıtatiıtiklertnı neıretU. Bu 
ıuretle 1928 aeneılne ait, harlni 
ticaret lıtatiatikleri taınam'obnuı
tur. Bu suretle 1928 aeneıl muh
telif aylannda ithalat ve thraca

-Fizanın Zaptı IRomenhükumeti 
~--- bu müetaeaenin aan'ab 
tehtne birçok menafi ve fevald 
eanha tıdaWtıtnı bet halde anla
Dıamlflaıdı"- Eter sab illnlzln 
tlrkett mezkdre üzerine bir nu
fQzumuz var ile ita mafuzu biliı
thnal M .Aıliklra~ CeaeAll dl 
Mii&no.;lnaP11D7•11•• daht Sen
dikaya -.......... temin 1 buyu
tww.mz malnacbmıza biiyük htz
IDel ıa.termtı olurıunuz. 

' RekabeUn harekata gayrı 
•Okunmamııtır, ıed çekmek gaye
ille mGtehallf olan bir kum· 
PanJa tarafından PterlJecek 

-,., teb.bett kale ICID tarife blll • 
l'-wıa Jler'ate e&ldecek •laona 
--....lab için aJrJca .bir kaza 
.......... 1eeW Ye laire atbt 
ks..ataca .tılkamır •den bazı :•bir h-k'nnda m"yü Modya-

tandmdan aab "1nlze illa· 
~ ........... .. .&t•ae..ı il L.__ Da eminiz. 
~ 4 w aokta halckında 
·t' malbıat ..._..... alt 
.,. ......... ., •• ....ı6mattaa 
...... .., .......... «tllbml 

ahval bizi doiruca &narflye dolru 
ıiirükleyecek ve vaziyet gayrı ka
bili lktiham olacaktır. 

Eaaıen ahvali hazıra hiç te 
parlak değildir ve bilumum al
gortacılar lzmirln ıu ıırada Tür
kiyedekl Sigorta muamelatında 
tefe11üb etmiı bir yara tqkil ey· 
lemekte olduiunu bu gün itiraf 
ve tealim ediyorlar. Emin olunuz 
ki bu mea' elede müayü Ciyodcu• 
DUD lueU nefatne ve mevldl nu
fmuna IOD derece riayet edil 
mektecltr • Onun içindir ki mama
lleyhln nezdinde leva11ut ve de-
llleUmizl tekrar temenni ederiz 
iimlt ederim ki bu mektubu~ 
Amerlkaya mntevecclhen hare
keUmlzden evel olacaktır' Sefe-
rlmlztn ıeadet Ye aellmetlne du
alar eder ve hlaalyab aamlmeml 
kabulGnG bllha n 
tim efeaclım • aaa temennt ede· 

..ı-m.-•niltır. Şas6n-

9itmeYen iş ... 
• • •• Q •• 

( imza : Pil'OS 
Devamı var ) 

Rus PaPazları 
b~mak ~ki bozukluk için 
ır omısyon da ha te kil 

edildi ş 
lıtanbul Ticaret Oda 

11 
ıı mec· 

11 dan içtima etmiftlr. Bu lçU· .:da ~tanbul limanı ve k6pru· 
........ baldaala mtbakerat 

•••ıua ft ba ı..._.. bir komiı
)'OB ... elddd ebnlftl B k 
1on, l.tman Şı&keu r. u oadı· 
rll lfaaull k WD'Ulld mQdtl-

"I rlJuettncle Furtua 
cade Mlrat. uc:areu balı 
dGdl z.ld Qcla ri"le IDQ• 

• aauancluı Şerif 
aatla SANna. S..WC aacle Rlza 
Cani, H1aeJ1a S.bn, Sun B le ' 
a. Oda k&ubı ıımuaa1a1 v.i.b~ 
•bire bonaıı umumi klubt Nı: r-clta Alt•• lkUıat muallim-

me~~k Muhlla Ethem beylerden 
unra eptir. 

Kaçarke~kalandı1ar 
b Ruı tmparotorloiu zamanında 
c:~:. gidadekn moJlkler latanbulda 

endllerin hı yapıl~br. e r menzil 

t
Btu mafenztle geçenlerde hük6-

me ar ından v , 
nl yazmııbk. az lyet edlldtfi 

Halbuki tt.mdt orta 
mea' ele çıkm1ltır 8 ya Yeni bir 
bulunan Ru • u manaıtırda 

ı papazlan bura 
oda kiraya vennqt Y1 oda 
mGhlm bir pa er ve oldukça 
dlrmııte-...ı._ yrayı ceplerine in· 

nur. unan 
buraya aelnııı olan Paaaporttle 
yunanlıtana kaçın bu papazlar 
etmtıler fakat d f aya teıebbüı 
fından habe ~ terdarhk tara
dGriyetlne btrlda narak polis mn-

lrilnıifUr. 
Firara teıebbüı ed 

tımızın vaziyeti ıudur: 
1928 ithalat 

Kin. •ani 18,895,523 
Şübat 18,127 ,134 
Mart Niıan 15,132,395 

19, 763,502 
Mayıı 23,000,812 
Haziran 17 ,970,350 
Temmuz 12,831,886 
Ağuıtoa 14,811,514 
Eyltıl 19,248,140 
Teı. evvel 22,962,156 
Teı. aanl lD,895,62'4 
Kin.evvel 21,209,098 

ihracat 
ii,103,623 
11,051,568 
10,254,614 
21,335,145 
19,588,560 
13,580,401 

4,657 ,374 
8,987 ,162 

13,860,303 
14:, 171,821 
23,505,021 
21, 742,30• 

Yek6n 228,581,775 178,537,489 
Görilltlyor ki, 1928 aeneel ih

racat ile fthalabmız araıında 50 
milyona çok yakın açık var. Bu 
açık, 1927 aenealnde 58 milyona 
yakındı. 

En ıazla ithalat, •enenin son 
üç ayında oımuf, buna mukabil 
ihracatamız en fazla t91r1nipnl 
ayındadır. 

1927 ıeneıinde, Tiirkiye ıhra· 
cabnm en eyi müıterlal Amerika 
olmuıtur. 
~··~· ·· 

Çubukludaki gaz depolan 
kafi değil 

Şehremaııetlnin Çubukludaki 
aaz depoları ıbtfyaca kJf ayet et
mem ittir. Bu yazde ltmanunıza 
ıelen gaz yOklO vapurlar yGkle
rlnl emanetlll depolanna boıalt
mak mGmküD oknadıiından hu
"11i depolara ı,oplbyorlar • 

Emanet bu yazden bGyDk bir 
Varidat kaybet111ektedlr. Bu kArı 
kayp etmemek için 1929 bGtçe
ılne 5 o bin lir• tahılaat koymuftu 
ve bu ıuretle ~en ihtiyacıni 
Wıleye caı.flllll"'• 

Fakat bu ı.Jasfs&t nahı kifayet 
etmedlilnden 111,aat baılanmadı. 

' Emanete dep0lann tevıll için 
teklifte bul-ar olınuıtur • 

-~·-
ltalyan aıkerl kuvvetleri Ta-

rabluıu garbın arka cihetinden 
müteınadiyen ilerlleyor, f izan 
bavallıini lıtlli. eyleyorlar. Mur
zuk vahaaı İtalyanlar tarafından 
zaptedllmek üzeredir. ltalyan 
kuvv~tlerinin baılıca kolu 350 
kllometro tleriledikten sonra ga
yet mühim mevkiler ele geçlr
miftlr. y eriller tedricen ltalyan
lara arzı tnklyat ediyorlar. yal
mz uzun müddettenberl mezk6r 
ha valide hükilm icra eden AbU 
Nebi Belkem tı.-Muhammet bin 
Haaan Tunma dofru firar etmlı
lerdlr· Elyean Munuk vaha•• 
aç taraftan. yani ılmalden, prk-
tan ve ıarptan ınuhaaara edll-

mlıtir. 
flz&DID bakild payılahb ve 

k&rYanların merkezi olan bu 
mevklin herhalde yakında ttal
yanlarıd eline geçeceii ıGpbealz 
clir. ltalyan aıkeri tayyareleri 
her tarafta yerlilerin ateıine tutu
luyorlar' onların enak ve mn
btmmat klrvanlan ımba edili-
yor. Bu eebepten dolayı da yer
liler tarumar olmuılardır. 

ltalyanların ııttll etmek ta· 
ıavvurunda bulunduklan arazi 
Romablann Fizanla teımiye et
ttklerl kıt'a olup garptan prka 
dofru 400 ye ıımalden cenubs 
dofru 700 kllometro lttiıannda-

dar. 
Bu kıt'anın payıtabb olan 

Murzuk mevkii Tunuıtan 800 
kilometro mesafede bulunuyor· 

Ci ornab ltalla gazeteılnin be
yanatına göre Fizan ha valtatnde 
vukubulan aıkeri kuvvetler hl· 
taın bubnak Gzere olmaylp bd'· 
aklı henüz yeni baılamıfbr Ye 
ıayeye vaııl olmaktan daha çok 
uzak bulun yor. 

-
Darülaceze hah şubesi 

tevsi ediliyor 

-·~ 
Bülgaristandan tazminat 

alacak! 
Bükreı : Romen hükAmetlnl 

temıil etmtı bulunan Romen 
hariciye Vekili Mlronıku Romen · 
hük~metlnin Bulcar bDldkmetln· 
den almaıı lazun gelen 55 buçuk 
mllyon frngın lıUrdacb için 
muvafakat nnta11nı lmzalattır
mııbr. Bulaar hikdmeU Roman
ya ya •eneYI 1 buçuk mll1on 
frank vererek 55 buçuk milyon
dan ibaret olan borcunu ancak 
1965 ıenetlnde tediye etmlt 
olacaktır. 

Romen hGktmetl haıad4 da 
muvaffak oldagundan halk Mvinç 
içindedir. 

• _ _.. .... .. . 
İstanpuldaki fabrikalar 

ııdnbul vilayeti dahilinde aon 
zamanlarda yeril f abrlkalarJJDı· 
zın mıktarı gQnden ,tıne tezayüt 
etmektedir. 

Kiiçük fabrikalann mlktan 
atldeclir. 

1 a lncl tabrtkaıı, 6 tuzla fab
rikaaı, 4 kireç fabrlkaaı 4: mobil
ya fabrlkaaı. 4 lokum ftt.brlkaaa, 
4 menaucat fabrlkaıı 8 hel•• fab· 
rlkaıı, 8 1&bun fabrikam 3 kuntlu
ra 2 baaton ve felD•IJe fabrlkaıı, 
2 tpltk fabrlkaa 11 çimento f abri
kaıı, 2 d6kwn fabrikaıı 2 teneke 
kutu fabrikan 1 karton ve mu· 
ka~ fabrlkaıı, 2 gramofon pl
Jak fabrlbaı vardır. 

Ea slpde lıtanbulda dokuma 
•• tpllk fabrikaları çoıalmakta
dar. 

Fabrikaların m•klneleri aon 
llttem makinelerle yapılmakta
clır. 

Madem tdöküm fabrikaları, 
4emlr fabrikaları çelik fabrikala-~ 
n llnden aüne tekemmlll etmek
tedir. 

-~•Pıi ····--
Muhtelis memur 

leleclt,e tahıll memurlann
dan olup bin tin lhUlu eden 
Hidayet efendinin muhak 
hltmh V. kencltt emeli 
hin lira lld 1 het tene bapıe 

pazlan la en Rua Pa· 

11 1 ıun rdır. Poltnadi A 
to ' nUr:tnoı So·iki ' na-
dir Poliı bu:lann u fır ve Sator:t 
olmuıtur. , anna mani 

K ------..,...,..~------
öp rül ü zade Fuat B 
lıtanbul Darnlfünun Edeb;. 

Bu teklif 111uvaf ık göriilürıe 
5 o bin liralık tafııiaata bir miktar 
daha ilave .dflerek inpata baı
lanacaldll'· Depoların vartdab 
coktur. Yapılan meaarifatın be
deli bir ıenede elde edilecektir. 

B. ~ı. Afeclisi reisi 

Darülaceze hah ıubeılnde ha· 
lı yapılmaktadır. Yapılan halıla· 
nn eyi olma•• na:aarı dikkati cel· 
betmiıUr. Bunun 0serine bu 1ube
nln tevaine karar verilmifUr. 

lmallthanede çalııanlann kıa
mı u&ıaı kadındır. Hazirandan 
sonra ı.allthanenln tevıilne baı-

T etvlkı ıenayi kanunu mucl· 
blnce fabrlkalartn teıiıi kolaylaı
tıiı ail:al diler taraftan da koope
ratifler fabrikalannın adedini ar· 
lırmaktadır. 

~························~ 
E 23 Nisan ı 

JI, ıntıb olarak &de· 
meye,het lene lllem nam1,_ mahkam urtyetten mab

olınuttur. 

Jat F akülteıi Retıl K6 riln d 
Fuat B Alm P za e 
)'etin • a11ya ArheloJl cemı-

e aza intihap edllmlıtir. 

Tedavi için Viyanaya ,ıden 
B. M. Mecllıi rrelıl Klzım Pata 
Cumarteal ekıpreele ıebrlmiz• 
aelecektir. 

taaacaktır· 

İ «Çocuk Haftası» nın !· 
l ilk günüdür : 
~ ....................... ~ 
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Kahire muhafızının senelik raporu
nda neler var .Mısırda en büyük bela 

I 
Kalıiredetı ya:ılzyor : 

Bu memleketin sıhhi, :iktisadi 
en büyük belası esrarı, afyon, 
kokain gibi uyuıturucu ıeylere 
halk arasında olan iptiladır. 

Hükumet bu iptilanın önünü 
almak için büyük mesai ıarfedi
yor iaede kaçakçılık günden güne 
arbyor, bu af eti izale mümkün 

olmuyor. 
Bu mektubumda men'i mu-

hadderat dairesi reisi Kahire 
Muhafızı Mirliva Rüsül paıanın. 
bura gazetelerinde inliıar eden 

1929 ıeneılne mahıus rapordan 

bahıedeceğtm. 
Aslı Dahlliye nezaretine tak· 

dim olunan bu rapor milndericatı 
pek ziyade ıayanı dikkattir. 

Bu raporun mukaddemesinin 
iiçüncü fıkrasında yeni bir hadi
seden bahsohmu;or. Bunu hula

ı\tan yazıyorum. 

" Franaaya milcavir bir mem -
leket, Şarka gönderilmek üzre 
dört ton · hlroyinln Franıadan 
lmrar ve bir limandan vapura 
tahmiledllmek için mltıaade 
fıtemiı ve Fransa buna razı 

olmamııbr. " 
" Bu dört ton biroin dört bin 

kilo eder, eler bir kilonun ima
li masrafı on l.lraya farzedilse, 
bildifimiz gibi fabrika bunu 
26 - 27 liraya ıattıtından bu 
miktardan fabrikanın karı 12000 

lira eder. Yine blliyoruzk\ bu 
maddenin buraya vuıulünde 
toptan 60 ve perakendecilere 
85 ve nihayet müıtehlike aoo 
liraya atılmaktadır. ., 

" Bu dört ton htrolnln büyük 
kısmı Mııınn ıarkındaki mem
leketlere mahıuıtur, Bunun 
klffeıl buraya celb~di\ntı farz 
edersek. müstehlikin keıeıinden 
çıkacak bedeli 1,200,000 liraya 
baliğ olur.,, 

"Aldıfım malllmata göre difer 
ıark memleketlerinde kiymeti 
daha fazladır . " · 

" Bundan anlaıılıyorkı bu 
f abri""lar Mısıra ve Akıayı Şarka 
döktükleri zehirlerinden büyük 
servetler elde ediyorlar, kasaları 
doldufu cihetle binlerce insanın 
öldüğüne ehemmiyet bile vermez

ler.,, 
" Bu huıuıta Mıırın tiki.yet 

avazını yükseltmek hakkuıf kim
senin bir deyecefi voktur.,, 

Raporun birinci kısmında de
niliyorki: 

"Tomaı Zakaryan namında 
htr Ermeni 1925 senesi, Süleyman 
Pata sokağı~da Naıyonal oteli 
kllff111nda ufak bir dükkan açtı. 
Oraya 20-30 tane seccade koydu 
\'e arkadaki odaya da bir demir 
kasa. yerleıtirdi. Bunun · içinde 
muhadderat saklıyordu.,, 

" Merkum 1926 senesinde Vi
yanaya giderek orada kimyaker 
Ludovlç ile ve daha ıonra iki kar
deı zelengerler ile tamıtı. Bu iki 
kardeıler, her ıeyden evvel ve ne 
suretle oluna ohun para kazan
maktan bqka bir ıey diltnnme.,en 
yabudi taıf .. haden idiler. Bunlar, 
Kahlrede teslim ıartlle ktloıu 80 
liraya olma.k ibre diledili kadar 

blroin göndermeli der'uhte ettiler." 
" Jıte hiroin, dlyonil ıtbl ze-

htrlerUlk defa Mısıra getiren ve 
halkı bunlara alı§tıran o T o mastır,,, 

Radorda kaçakçıların ne gibi 
1 • hileler kullandıklarından ve me
vaddı muhaddere imal ve fruhtu 
memnu olmayan İsviçre ile alman 
yaya tetkikat için memular gön
derdi~inden bahstan sonra 

"lsviçre ve Almanya dan baıka 
olarak Mısıra morfin, kokin, hl
rof n gibi zehirleri sevk ve ithal 
eden lstanbulda kain iki fabrika
dır. Bunlardan biri Taksimde 
Japonyalı Şakan biraderlerin ve 
digeride Kuzguncukta Cevdet 
beyin fabrikasıdır. ,, 

Diyor ve men'i için gümrük
lerde, salılmamaaı içinde zabıtada 
ıiddetli tedablr ittihaz olundu
ğundan bahsediyor. 

(Yarın) : Bu raporun üçüncü 
babı Mısırda iptilanın derecesine 
dair tafsilatı müıtemildir kf, bu 
luımı da yarınki nuıhamızda ya
zacağız. 

500bin lira 
Sait Zaglul ı~a şaya hu 

kadar İrıgiiiz lirasına 
türbe yapılaCJ1k 

K alıiredı'Jı bildiriliyor; 

Mıııra pek büyük hizmetler 
etmiı ve uzun zaman, bu vatan 
cuda yaıadıktan sonra avdetinl 
müteakıp yeniden mücadeleye 
baılamıı, son nefesine kadar is· 

tiklal için ça1lımı~ olan merhum 
Sait Zaglul paıa için inıasına ka
rar verilen türbenin binasına mü· 
baıeret edilmek üzredir. 

Bu inıaat için elli bin lngiliz 
lirası tahsisat verilmiıtir. 

Türbe, müsabakada kazanan 
resim mucibince, ~merhumun ko
nağı karı111ndaki arsaya lnıa 
edilecektir. 

Irak ile Necit arasında 
/\ ıiveyilt'll yazılıyor: { 

Necil ıiyasi yunundan bir zat 
beyanatı atiyede bulunmuıtur. 

Necil asileri meı'eleıinde lra
kın bitaraf kalması ve İrak hü
kumetleri arasında bir ıiyaıi itti
fak akdi mes' elesi muvaff akiyet
le neticelt;nmek üzredir. Basra
da toplanacak olan müzakere ko
misyonunda Necil hükumetinin ıi
yaıi müsteıarıHafız Vehbi ile kral 
İbni11üudun katibi Yusuf bey ya
ıin temıil edeceklerdir. Bu ko
misyon iki hükumet arasında 
mevcut muallak mesaili hal, 
ıiyasi ve ticari muahedat akte
dec~ktir. 

Bugün frak ve Necil müna- . 
ıebatı tam bir dostluk eıası üze
rine müease&tir. -------------
~tübadelc kon1isvonunda 

~ 

yeniden tasarruf at 
Muht.,lit mübadele komisyo

nunda yeniden bazı tesarrüfat 
icrası mevüubahı olmaktadır. Bu
nun için tedkikat baılamııtır. 

Sahte bankonotlar 
Bükreı 1 - 1000 beylik ban

konotlardan 600 adet sahte ban
konot sürülecell zaman pollıce 
mClsadere edllmltUr. Sahtekirla
nn ikisi kadın dardüde erkek 
olup tahtı tevkife ahnmıılardır. 

YARIN 

i f!\f(PDR~ 
Yarınki maçlar 

Yarın T aksinı stadyomu ve 
Kadıköyünde oldukca mühim 
futbol maçlan yapılacaktır. 

Ltk maçlarının birinci devre
sinin ıon oyunlarını teıkil eden 
bu maçlar ıunlardır. Taksim 
stadyonıunda Vefa İstanbul spor 
Kadıköyünde de Üsküdar Süley
manlye karıılaııaaktır. İstanbul
spor Vefa maçının ehemmiye
tinden evelce de bahsetmittik. 

Bu maçın galibi olacak takım 
birinci devrenin üçüncüsü ola
caktır ki, eğer bu üçüncülük ls
tanbulspora naıip olursa kendileri 
için büyük bir; muvaffakiyet sa
yılabilir. 

Yalnız son zamanlarda dönen 
rivayetlere bakılırsa lıtanbulıpor 
f4{ncrbahçe U.e birleıiyormuı 
İstanbulspor Galatasaraydan son
ra menbaını irfan ocağından alan 
yeğane bir kulüptür. Fener ile 
yaptığı son maçta gösterdiği 
muvaffakıyet hiçbir kulüple bir
leımeğe ihtiyaç olmadığını pek 
ala göstermiıtir. 

Fener kulübünün yanıbaıın
daki orta mektep sporcularını 
Albnorduların teıkil ettiii bir 
zamanda Kemal Beyin de 
dedifl gibi "Ta Kadıköyünden 
İstanbul liıeılne uzanmak isteyen 
bu el bize çok uzun ıörünüyor,, 

maçlar her halde heyecanlı 
olacaktır. A:C 

Futbol Heyetinden : 

31 kanunusani 1930 Cuma 
günü yapılacak ltk maçlan ap.
ğıda yazılıdır. 

FENERBAHÇE STADINDA 

Süleymaniye - Üsküdar saat 
10,30 Hakem Refik 8. ikinci 
takım. 

Süleymaniye - Üıkudar saat 
ı 3, t 5 Hokem Refik 8. birinci 
takim. 

TAKSlM STADYUMUNDA 

Vefa - İıtanbulspor saat 10,30 
Hakem Nüzhet B. ikinci takım. 

Vefa - lstanbulıpor ıaat 1 ~, 15 
Hakem Yuıuf Zıya B. birinci 
takım. ____ ..,...,,. 

Gran1ofon ithahl.tı 
1926 ıeneılnde memleketi

mize 504849 liralık gramofon ve 
pi lak ithal edilmiıtlr · 

1927 ıeneıinde iıe 2.269,000 
liralık gramofon ve pil ak ithal 
edilmlttir. Bu gramofon ve pilak
lar muhtelif ecnebi memleketle
rinden getirilmiıtlr. 

1927 senesinde ıark muıikiıi 
ile yerli ıanatkArlar tarafından 
doldurulan 2 6, 000 liralık pilak 
Amerikaya ve Yunanistana ihraç 

edilmiıtlr. 

1928 ıeneıınde ile gramofon 
ve pilak ithalatı 2,850000 liralık
tır. 

1929 ıeneıtnde kezalik 2 mil
yon 220,000 liralık pilak ve gra
mofn ithal edilınlf ve 30000 li
ralık Şark Muıtklıine ait pilak 

ihraç edtlmi,ur. 
Son dört ıene içln~e iıe tah

minen 7 ,843,84'9 liralık gramofon 
ve pilak memleketimize it)ıal e
dtlmittlr. Üç sene zarfında 60000 
llraltk ptlak harice çıkmııbr. 

,.-························~ 
: ÇOCUK HAFTASI : 
• • 1 2 3 nisanda baılıyacaktır 1 

~·······•••M••••·········.., 

FİRARİ. .. 

Demirci ustası, bu akıam hiç J 
de memnun değildi: O, her akıam 
güneı batarken ocağı ıondürür, 
kapının önündeki kanepeye kuru-
lark ıofuk birasını içerken çı

rakları ile alay eder dururdu •• 
Hu akıam, hiçte geçen akıam-

kiler aibi delildi, demirhaneden 
dııarı çıkmadığı ıibi klmıe ilede 
konuımayor, mütemadiyen de
mirhanenin içinde arımlayordu. • 
Hele yüzünden düıen bin parça 
olurdu. Neıl vardı? . .81linmlyordu. 

Demircinin ihtiyar karııını ise 
büyük bir endlıe kaplamııtı, 
"Acaba neıi var " diye.. lhtiyar 
kadın ıöyle düıünüyordu: 

- Askeri kıt'a kumandanın· 
dan fena bir haberml aldı .• Yokıa 
oğlana bir halml oldu? 

Yemek baıında bir ki.ae sala
tayı kapııarak yiyen ve neı' eden 
kaplarina 11famayan çocuklar, 
analarının ıükiitu karı111nda ıaı
maia baılamıılardı. 

Demiliil uıtaıı daha fazla sab
redemedi. Unündeki tabağı eli 
ile iterek haykırdı! 

- Ah, haydutlar, ah sefiller 
ah, reziller 1. 

- Kime bairıyorsun böyle?· 
Diye ihtiyar kadın kocasına yal
vardı .• 

- Kinıe mi bağırıyorum, kime-
mi?. Sokaklarda akıamlara ka
dar kol kola dolaıa~ bir kaç ıah
te Alıas'bya, kaçaklara. 

ihtiyar kadın onları müdafaa 
etti: 

- Ne yapsınlar, kabahatin 
bepıl onlarda delil. 

Demirci bu söz tızerlne masa
ya bir yumruk indirdi: 

- Suı karı auı ne ıöyleyor
ıun?. Bunlar sizin hiç itinize gel-
mez. Piç kurularınız yanlarınız
dan hiç te ayırmak iıtemezıiniz 

' 
dedlğinı doğru •• Bu adamlar dün-
yanın en ıefil, en haydut adamla- . 
ndır veaseliilim. Bizim oğlanda -
böyle bir ihanet iıleyecek olsaydı 
yemin ederim, karı, yedi ıene
F ransız süvarisi iken kullandığım 
ıu kılıçla boynunu kıbr, kıtır ke
serdim. 

Demirci pür tehevviir bu söz
leri söylerken, gözleri oğlunun 
duvarda asılı resmine iliıU: O, 
her feyden bihaber aıker elbis~ 
lerl içinde ıafvetle gülihnılyordu. 

Demircinin öfkeıi derhal ıü
kllnet buldu. 

- Ben de ne tuhafım diye ıöy
lenmeğe baıladı. 

Bu düıünce demirciyi ma ku
la ta sevketti ve büyük bir neı'e 
ile yemeğini yemeğe baıladı. 

* ihtiyar anaya gelince, 'o Şöyle 
dütünüyordu : 

- Kocamın söyledikleri doğ
rudur, fakat neye itiraf ·etmemeli 
ki analar yavrularını tekrar gör-
dükleri için çok meı'ut olurlar!?., 
Ve elindeki iti iılerken bu düıün
ce ile gözleri dalıyordu hayali 
ile hep eski hatıralarla canlana
rak .•• 

Birden bire içi titredi : Tar
laya bakan kapı, yavaı yavaı a
çıldı,tuhaf ki evdeki köpekler ıeı 
bile çıkarmiyorlarc:t'ı ! 

Mamafih, duvann dibinden 
bir adam ıOzGlerek kendlılne 
dotru ilerliyordu. Bir tanıdık ıes 
kendisine hitabetti : 

- Bonjur anne ! 
Zavallı ananın nefesi ııkııtı, 

elleri titredi ; oflu sevgili oflu 
ciierpareıi yanında idi. Seı çı
karmıyordu: Demekkl, kendi of
lu da diğer haydutlar gibi kaçmıı
tı ve bir saatten beri babasını 
evden çıkmasını beklemiıti. 

Ofluna bnlmak lstfyo~ 
kat buna muvaffak 0 
Nekadar zaman olmuıtu. 
bir kerrecik kollannın a 
sıkmamıı, onu doya, doya 
memiıtt •• Eter o, baba 
anasını, bu kömiir kokan 
haneyi özlememJı olsaydı, 
da ne iti vardı ;. 

Konuıa, konuta ap. 
elaya girdiler. Anaaının 
Yemeği yiyemedi, o, ıu 
Manen ve maddeten ıusa 

Birden bire aıa,ıda] 1a1nll":"• 1 

gezindiğini duydular. Eh •• 
•inde de o zaman ıafak a 
gezinen muhakkak demirci 

Anaıı ıaıkınhkla oflunu 
ye saklamak llzım geldilf.
rar vermeyerek onu ıob&DJll 
kasına sürükledi, 0 ıırada d 
içeri girdi ..• 

Firarinin kasketi masa 
tünde duruyordu ve filph 
demircinin Jlk gözüne tliıeo 
bu olmuıtu. Sordu: 

- Oğlum burada değil 
~ e duvarda aıılı olan kılıca 
yürümafe batladı. 

İhtiya kadın yalvanyorduS 
- uldürm onu ••• Onu 

ran benim •• Sana yardım 
diye ben yazdım! ••• 
kocasının dizleri dibinde 
leni yor, ve yalvanyordu ... 

Demirci, manevi bir kuv 
kendine bakim oldu ve aordo 

- Onu ..buraya ıen ıe 
ha • • Öyleyse gitsin yattın, 
bu iti hallederiz ! 

* Firari, sabahleyin aö 
açtığı zaman güneı oldukça 
ıelmifti: yattıfı oda, küçükl 
beri f çlnde büyiidüğü oda ıdl • 

Anneıi ve babaıı o gece 
gözlerini kırpmamıılarch 1 

Demirel aabahleyln ol 
odasına girdiği zaman gördol., 
ıarip bir tarzda giyinmlı ve 
uzun bir yolculufa hazırlan 

ihtiyar, dofraca oflunun 
tağına gitti, ve : 

- Haydi kaile bakalım, 
Çocuk uyumuı gtbly. 

lerinl toplayarak giylnmey• 
ııyordu. Babaıı baiırdı : 

- Bırak onlan ! 
Anaıı söze atıldı : 
- Baıkaıı yok ki ıtyıln 1 
- Var ona benimkileri J 
Oilu giyinirken, ba 

oflunun aıker elbiıelerlnJ 
yapıyordu. Her ıey tamam 
ktan ıonra demirci : 

- Haydi aıağı !.. dly• 
ğırdı. 

Uçü de tek bir kelime k 
madan apğı indiler : De 
nenin körüğü aclp bir holll 
ile açılıp kapanıyordu. 

Firarinin ıözleri önünd• 
eski ha liralar canlanmııtı : S 
hayatı bu hınlb araıında ~ 
kömür toı:lan içinde geçm....-
idi ? . Babasının afvına muh 
Fakat gözlerini ona çevlrtocl 
titredi. Süktltu ilk önce tla 
bozdu : 

- Oğlum •• İtte ön veı,ı
kiç!.. Bunlarm hepsı seoill•' 
içinde güneı kaynaıan .,.ı. 
döndü: 

- Bunlarfda •.• An koV d 
kütilkler.. hepıi ıenln : &e
ki, ıerefini, namusunu b 
feda ettin ••• 

Bana gelince : Ben gidl 
l"ransa için edecefln bet 
hizmeti b~n ödeyecellJll 1 

Naklll 1 ~O 
IIALl/tl oOS 
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BEKTAŞİLİK-SÜNN'iLIK 
ŞİİLİK VE FARKLARI ı .. 
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Yarın gazetesaıe n:r otc nıobilden silah 
atanlar 

Bitmez tükenmez 
kazalardan 

Efendim, 
27 /1/930 

ARABİ F ARSİ, ECNEBİ ESERLERiN TE~Ki
KİNE 'MtiSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRiKA il 

Fındıklıdan Takıime çıkan ge
nlt ıokakta ne kaldırım, ne elek
trik ne de hava ıazi feneri vardır. 

Taksimde yeni yoldan geçen 
meçhul biri otomobilden üç el 
ı'1ah atılmıttır · 

Otomobil ıür' atle hareket et-

Emtnönünden geçen 1898 

numaralı otomobil amele Repda 
ç&rpmıı bazı yerlerinden yara
lanmaaına ıebep olmuıtur. [Şof&r 
yakalanmııtır. 

~~~~~- 6 -~= 

Sabit akıl, iffet ve: bil- ı 
gi ile iftihar edebilirler! 

4 _ HazreU ( Muaviye ) : 
(Halülmü'mlnln:mü'minlerin dayısi) 

3 - Sen kendini ehem
miyetsiz bir cürüm mü 
sa yarsın? Bütün Alemler 
sende mündemectir. 

4 - Bütün gizli Haki
katlerin ve (sırlar) tn 
önündeki Perdeler kalk
sa bildiğime birşey ilave 
edilemez! 

Gibi yükıek a6zler ( Divan ) 
llıda ıörillmektedir. 

Parti reislerinin f!nvanı 
Ehli ( ıilnnet) ve: ( tlanın ) 

P&rtl relılerlne verdikleri nam ve 
•Yanlar tunlardır; 

ı - Hazreti Ebubeklriaaıddik! 
(!lan getr) 

2 - Hazreti ômerülfardk! 
(Hakla batıJı agırd eden) 

• ' ( iki 8 - Onnan zlnnureyn. 
~ur sahibi yani peygamberin iki kı.:
ıle wlendiDıne iıarettir,) 

15 - (Jeslt) Halife tanınmıt 
•• .,_ la' net eliz aoriilmemttUr. 
Ehli ılaeUn itikadını havi meıhur 
( Kuldet Emali ) de deniyor ki: 
• Jlafısller, çok ıöz ıöyliyenler ve 
dtncle galeyan edenlerden baıka 
Ktmıe, (Yezide) la'net etmedi. 

Şiilerin reisi ( i\li) ye 
verilen sıfatla r 

imam (Ali) 
Emirilmn'minin. 
Şahı merdan. 
Şahı vilayet. 
lmamnlmüttekin. 
Veliyullah. 
(Ali )yelmürtaza. 
Eaedüllahı galip ve: ilah ... 

İmam ( Ali ) İslamda kendl-
ılne mahıuı bir tef ek kür tarzı 
açmıtbr. (Celaleddini Rumi) mea
neviıinde der ki: 

Ey, fenalıklardan sonra gelen 
eyi Allyelmürtaza .. Esrarı ve ha
kikatleri aç ••• 

* • • 
Esası islamda farklar 

Sünnilikte ve şiilik de: [*] 
Bu farklar, bu güne 

kdar mevzuubahsedilme
di - Bu farklar ihtilafın 
~"başlı amilidir-Bu fark
lar ( Sünnt ve Şianın) iti
kadının üssül' esasıdır. 

A - SGnnlnln lUkaclının -..: 
« Ben iman ettim: 

.,, Allah birdir terlkl ve eti 

2 
- O.un mel&lkel.rtae. 
a-~. 

'-·~--- ' 5 - Ahirete. 

e- ( Hayır ve 
şerrin Allahtan 
olduguna) 

8 - Şiinin iUkaclımn eaaıı: 
« Ben imanettim: 
1 - Allah birdir. Şerild 'Ye 

•ti roktur. 
2- A.llalı adllcltr zalim cleiildlr. 
8 - Onun IMJlanaberlcrtne. 
' - lmamlanna. 
1>-Kttaplanna, naelaikelerlne, 

Ahiret gtbaGne. 

Şimdi farklan ayıralmu 

A - Sinni, kitabı Pe1lam-

[•] Enelce bahıetttlbnlz n
zere bir takım kitaplar ıünntlerl 
(51) ve ıllleri (a2) fırkaya ayır
mııbr. 

berden evvel mevzul bahıetll.Bu
nun itikadında: Kitap, (mahluk ) 

• delildir. ( Hadiı ) değildir. 

2 - Hayır ve ıerrln (A~ah
tan) oldufuna itlkac:letU. 

8 - Şia, itikadetU: 

1 (Allah) Adildir, zalim de
lildir. (Zulum) ııfab ilahly-

yeden detildir. (Şer) Allaha iı
nadedllemez l 

2 Pey1ıamber1 (kltabdan) 
evel zikretti. (kitap mah

luktur) Peylambere naztl olmuı 
bir (•ahy) cltr. 

3 (imamlara) ltlkadettl. 1-
meıınlar Allahın (Veli) le

riclir. 

(Din itleri berkeıle delil, an
cak (Allah) ve (Peyfamber) 1 ile 
ve peylamberın ( vaıtlen bul;;; 
imamlara) Ait tılerclir. 

4 (Hayır) ve tenin) Allah
tan oldufuna inanmadı. 

İtiz~r 
Okuyucularımızdan bGyGk a

drler dileriz: eterin bazı yerle
rinde (mClretUp aehivleri) oluyor. 
Bazı ıehivler anlatılıyorsa da ba
zılan {eaaıı) bozu.,or. Misal ola
rak iki danealni zikredelim : 

1 - Hazreu (Ali) ye Hilafet 
teklif edllclqt zaman: 

•Ben kur'ana itaat ve Pey
lambertn terla:tine riayet ve 
kendi reyime icUbadedertm! ,,ola
cak iken dilnkü tefrikanın (Sl) 
inci ıatınna dercedtlen bu cüm
lede .. Peygamberin feriattne 

Kaldırımaızlıktan ıokaktan 
geceleri geçmek mümldin delil
dir. Fındıklıdan Takıtme çıkan 
ve lıtanbulun en g6zel bir yerinin 
Şehremanetince ihmal edilmeıl 
tayanı dikkattir. · 

tillnden ılllh atanlar anlatılma
mıtbr. 

Meçhul sebepten kafasını 
yarmış 

Galatada Abdullah efendi 
lokantasında garson Tobıin Ç:n~ 
beril tatta manav Salibin meç u 
bir sebepten batını yarmııtır. 

Bir otomobil bir 
çocuğa çarptı 

Divan yolundan ıeçen 1689 
numaralı otomobil Ramiz namın· 
da bir çocuta çarpmıı bazı 
yerlerinden yaralanmaıma ıebep 
olmuıtur. 

Bir aya.k evvel mezkdr ıokatın 
tamı rl için mükerrer teıebbüıler 
akim kaldıiından mektubunıun 
dercini ı;lca ederim. 

Daimi kartlerlnizden 
MEHMET 

Borç için kafa yarmış 
Kaı köy6nde bakkal Niko Kurtulutta Cemal pata aile· 

borcu olan ıüt paraıını vermedi- ılnln mutaaarnf ve yemltçl 

Kurtuluşta yangın 

d hamal Nlkoliyi baıından 
fln en Hasan, hallaç lamail efendilerin 

Bir katil davası yaralamıtbr. mnıteclr bulundukları dnkkln -
T ıd b ticaret Hamal Hasanın burnuna dan evelkt .. -e aaat 21 de ateı eırlni evve e ir gece .. • ... " 

ortaklarından Mustafayı öldilr- yumruk savurmuşlar çıkmıı, ateı arka tarafta madam 
ki Sab -1 rala· b h Balıkpazar- lceltananın dükklnınada ılrayet me e ve çırağı ri,. ya Meçhul ir p ıı 

malda maznun domuz tOccan anda hamal Hannm 4 liraıını ça- ederek yannıııbr. 
yakup uıtanın mubakemeılne larken, Haaan farkına varmıtbr. Çabuk söndürülmüş 
Alır cezada dün devam edllmiıUr • Meçhul phıı Hannın bumu- Eminönünde bemfnci Nazım 

Mahkeme ıalonu hıncahınç na bir yumruk vurmuı kaçmııtır · Efendinin dükklnından ateı çık-
dolu idi bu celıede Pollı Rıza Madam Baldırcıyanın l<ol mıı iıede töndüriilmtlft6r. 

efendi dinlenmlıbr. Ali Rıza çantasını ·çarpmışlar 50 lira çalmış ama 
efendi demlıtlr ki : d B ld 

d iılh Şiılide oturan Ma am a ır- yakalanmış - Ben o gece aaat 4 e 1 k 
ıeılerl lflttfm ve aadanın gelcllft cıyan Babçekapıdan ıeçer ke~ Çöpçü Şaban Balnrköynnde 
tarafa gidince yerde bir adamın elindeki kol çanktaı~•.!:,::r~ e balıkçı Murat alanın evinden 50 
616 dlferl~ de yaralı olduiuDU ıici çarpmıı ve ay 0

• • Ura çalmıt lıede yakalanmııtır. 
ı -ıllh İnekcı· Ali Ff. nın evıne b"l ıördiim ve bent aören kati H Dimitriye de otomo 1 

atarak geçiyordu. Bunun azrtne girmişler 
ben de ıilib tıttmallne mecbur d tnekci Ali efendi- çarpmış dd in 

lan Samatya a hnmıı- Beyoflunda lıtiklal ca eı -
oldum, Kaçan adamuı kurfUD ala evinden bazı eıya ça den geçen 2170 numaralı_.,.. 
bitince yakalamaia muvaffak t bil Dimltri lamlnde bir çocuıa 
olduk. Nihayet mahkeme,d~:';Y~ ırYusuf Ef. nin 5 lira;~ouf çarpımı baıından yaralaama11U 

le ıabıı ki- bulunma ... ç Şlılide tramvaya binen k old aebep olmuıtur. Mecruh haıtane-
tevıline lüzwn,ıörmnımr. efendinin cebinden bir yan e ye yatın•-·-tır. 
~~~~~~J5~~~~~~b;=~:ıH~~~~~~=~~:=~~ bet lirasını çarpmıt r. • k 

oldniu mahalde mahkemece gece da 1 Mahkemei temyizın na -
hır keılf ıcruına karar verderek 

5 

Çatalca yan~n~n zettiği bir karar 
baıka ııtıııe ı.ı..ı..ı..u.ıır. kasıt görüldu Hacı AlımM ı.mıncle, birini 

Rakılanmız.liharice sev- Çatal~...!.",::n~-== katletttlinclen dolaJI vakUle on-
kedı . yor nuaka•ısd• ;1- dan baden beı •eneye mahkAm olan HlaeJin 

Müıklrat İnlılaar kanunu k6r Abmetl ta.:!~ kencllıl mah- hakkında alır ceza mahkemeli 
mucibince lıtanbulda verilen mu- yapıldıiı an aıı tarafından verilen karar temJlzce 
ıaadei reımiye herine 25 rakı kemeye verilmlıtlr· T nakzedllmlftlr. Karakaıın yeni· 
fabrlkaaı itlemektedtr. İlkmekteplerteftişedı ıyor den muhakemeıl icra eclllecekUr 

Bu fabrikalar 1928 .aeneıtnde 1 ilk mekteplerin ' b" }jx-i 
2,108,000 okka rakı imal etmif· Bntiln ream Güzel san'atlar ır ~· 

baılanmııtır • d d ] d lerdır. Lı- teftııme 
1 
.. dün toplan ı ün top an ı 

Yeril . rakı)arUDIZın muou» BoFS3 mec ısı CGzel ean'atlar birllll dan bir 
miktan harice sevk edilmektedir· B ıdare mecllıl diln bir ela 

Ce,.•n ıene yalnız Franaaya 
0~etmlf, Boruya aitmuh- lçUma aktebniftlr. Bu içtima 

~ ö d ımı•Ur içtim•.... tf dahlb nizamnamenin tadili karar-280, 000 Urallk rakı 1 n eri -. • lif ııleri tetkik etmlı r. 
67000 U lık rakı da diler ecnebi te k lıerltllnce banka- latbnlmıtbr. Nlumname mud-

ra lmı Boraa om db b dkn 
memleketlere çıkan fbr • anderllen bir tamım e an- blnce bir ilim, bir ban lr • 0 -

Şayani dikkat bir tamim lakr~~n ıthalatcı tadrlere ya~ Mr he1eu MÇtlmtıUr. 
b r aldıfımısa a -.e oriJlnal fatura r Sanatkarlar araamdald meı• Mevıukan ha ~ 1 Mı- kontımento kambiyo aatmalan lekl teaanlda temin için titr de ıöre Yunan konaol e eri ( mulrabtlilJde im in 

ıırda miltemekldn bfttiin ıınal, bıldfrihnlttfr. . . hakem hey'eU aeçt ltUr. U -
ticari; ıkuaadl Ram teıktlabDa İngilız lırası hap neuceunde, Muhiddin ıadık 

Ö d d b ·--••de kendile- 80 da ar•lmıt Ekrem be91m, Milayti lemı , 1 n er ili lr ~ında e k lnglllz lıraıı 1 O r 

rlnln ıon ıeneler ıan ' 1 '9 da kapanmııtır. Recep ıuat, Cevdet mazhar 
malı krl __ ., Mııırdald aon ıost,5 d çılmıı 906 da ve Cemil beyler kazanmıılardır. z, ve ıe~ Mı hl AlbD 907 e a 
T ekallüb(l .ıye ile ıır a- Birlik tarafından bir reılm ılya ilmi uyanır kapanlllııtır · 
rın ıiyaıt, Mılli, ~· 1 uml zlar komisyonu •rıtıı açılmaıına karar -.erilmlt· 
lan karıııında bu•UI ve um t Boğa dbkl tir. Tl7a.tro ıubeıl Uyatro den-b 1 · _ı.l'lll ve rum et· I lar komlıyonu 
cep e erden l'llDP--~unduklannı Bo az u akvama verile· lerine devam edecek ve bu kılltuun ne hal"- b rumtuıu- ıçıımada cemlJ11 ıedldldle denlerde Y•Uıeıı talebe 7akıada btlclirmelertnı ve fttıaar dd cek senelik raporun 

k .,eten, ma r 1 Ur 11 Zor nlklb • plyeılnl OJD&J&• 
nun l Uaaden, ılJ e takvl· ı•uıal etm ı • d"l" caldardır. 
ten, minen muı.Ja:;r1:Ua neye Fırınlar teftiş e ı ıyor 
yelen ile ~ u teıblt et· ıon günlerde blt6n Diler taraftan edebiyat 
mGteva.kkıf o~ kldıl- Emanet fU e tabi tutu- tubeıi de denlerine haftada 
melertnı ve buradaki ~eıeıoloa- fırınları ııkı bir ~e ıa'mııtır. dd defa olmak Gzre devam 
lertn, RumlulUD f'unan on O- yor; ve teftipt at Jb h. -

etmektedir. Faka.t 6tedenberl (lılaın ciha
nına hlldm) fil ve ıünnllerden : 

r aChınllerde: (•) mezhep ve ılller
de <lmaml1e) meahebi oldufun
dan, burada menutbahabntz bun
lardır. 

Şimcllltk (feri1erle) alakadar 
•etıllz. berele bunlardan baaede
cetbl 

cOmleıi ıeh-.en konmamııtır. • 

2 - Ba.zı kelimelerde bir har
fın ya unutulması yahut terı dan. 
meal, kelimenin teklini deflıtt
rlyor. Bu; if bil okuyuculanmız 
tarahndan anlaıılacakbr. 

Mueretlertmtzi arzederlz. 

la bl muavenet vem . • boX-an ra 1 
randan ne ıt ld ki rının Metresını l5 • 
b 1 .. ..ııtaç o u a • h kemesi za eret ere lmeainl rica et- mın mu a 

tafıilab ile blldirib ka AUnadan ela metreılnl evvell 
mittir. Bundan ::. teblli olu· OıkOdar kuyuya atan lbrahl-
çektlen ve gazete~aber verdlllne bofan aonra eaıed hitam bulmuı, 
nan telgrafların azın Mııır min muhak eababı muhaffenin 
aR6relaYwıan hariumldy:a~yetini tel· haklun_:.,etl haaebtle 24 ıene alır 

lıtanbul Mnddelumumillilnden: 
htanbulda bulunan ve fakat 

adresi meçhul olan Aakara Ad
liye mealek mektebi Mldirl Sezll 
beyin hemen dalremtu mGracaat 
etmeli befan ve llln olunur •. H.N.K 

(Devamı var) 

um nnın um mevcuuı 
kik etmek bre, ~bu gibılerde bu- ha se makOm olmuıtur. 

raya ıeleeektlr. (Muhadenet) p 



Sabite 6 YARIN 

, 
"KUR' ANI KERİM,,IN 

Arabcası ile birlikte Türkçesi 
Büyük Türk Alimi Cevdet pafa merhumun 

l~üğatı Kuraniyesini havi 
Oıman Rep.t efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

tertip edilm!f. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 
tarafından tashih idilmiıtir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildliıinin hediyesi 2 00 kuruıtur 
Kaymak kağıdlııı ve altun yaldızlııı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

lıtanbul dördüncü icra me
murluğundan : 

lımall Hakkı beyin Armenak 
efendi den borc aldığı beı bin 
liraya mukabil birinci ıırada ipo
tek göıterllen Hoca paıa Hopyar 
mahalleıinln atik Aıır Ef, cedit 
Fındıkcı ıokafının atik 5 ve 4 ve 
defa mükerrer beı cedit 2, 38, 
36, 40 numaralarla mürakkam 
altında 3 mafaza ve lçeriıinde 
bir maıura ıuyu ve altında cedit 
4 No. mağazanın havaıını müı
temil hanın 4 hl11e IUbarile bir 

, th111enin mülkiyetinin rub' u ile 1 n-

'--------~----------------•" Ufaının ıümtin hi11eıl ve yine il-• ı tikraz eyledift ıeklz yüz liraya 
lstanbul Posta ve Te graf Baş mukabıımezldırderecedeve11ra-

Mu .. du·· rıu·· g...,, u·· nden •• da kezalik ipotek göıterildlfi 
mahalli mezkürda katn atik 5 

28 - 1 - 930 tarihinden itibaren gerek hariçten ıelecek ve ıerek 
dahilden imal olunacak telsiz telefon makine ve alib sairenin damga 
muamelatı abone ruhsatnameleri doğrudan doğruya idaremizce ifa 
olunacaktır. Gerek ticarethaneler gerek yeniden abone olacaklar ile 
firkete evvelki muamelM ve aboneleri dolayııile borçlu olan tüccaran 
ve halkın muamele ve hesaplarını yaptırmak üzere lstanbul telgraf 
merkezine mOracaatları ve badema yeni ve eıki hisaplar için lstanbul 
telıiz telefon ıirkeUne hiç bir suretle tediyatta bulunmamaları ehem-

miyetle ilin olunur. 

mükerrer cedtt 4 No. bila hava 
mağazanın mülkiyetinin rubu his
sesi ile intifaının ıumun hi11eıi 
330 tarihli icra kanununa tevfi
kan birinci olarak yapılmak üzre 
30 gün müddetle müzayedeye 
koyulmiiftur · 

Hanın hlsıeıl dört bin Ura 
bodurum hl11eıt bin lira bedeli 
ile talibi ubteılnde olup ihaleyi 

r~~zmi Matbaası M katiyeıi icra kılınmak üzre ve 
yüzde 5 zanıla 15 gün müddetle 

~ müzayedeye kondu. 
~ Hanın hududu : ıal tarafı 5 
~ paraeg numaralı emlak ıol tarafı 
~ Fındık ıokaiı arkasının bir tarafı 

LİTOGRAFİ- TİPOGRAFİ 
Aflt~ etiket, kartvizit, fatura, zarf, kağıt, bilumum 

ticari defaUr, laıtik mühür, damga, kltıe, kitap, rlıale, 
matbaacılığa ait bilumum tab ve teclidlye tılerl gayet 
nefiı bir surette rekabet kabul etmiyecek flatlarla 
yapg,lır. 

: kıımen 1/6 ve kıımen 7 parıeg 
t numaralı eıniak ön tarafı Aıır 
~ Ef. kiltilphane ıokaiı ile mahdut-
~ 

~ tur, altındaki bila ha va mezkilr 
Adres~ Jstanbııl .-!nkara Caddesi Rq il ef endi Hmı No. 11 ~ magaza haııın zeİnininin mesa-

~ ~fi~ -- -- -------·------..-... ...... • bayi iathiJe&hıJ.n ihtiva edip tab-
~ , mlneD 672 •rtun terbUndedir. 

O k 1 b • • • E f h Müıtemllltı : 36 No. dükkanın 150. 00 i o ırıncı s a an üıt katında &ama parmakhk olup 

to .. mbekı·sı· mu·· bayaası hanın birincı katındaki 8, 9, 10 
No. odalarla beraber Katalan Ef. 

Tütün inhisarı umum müdürlü- kiracıdır 38 No hanın metbalıdır, 
40 No. maıazada Armenak Ef. 

g~ ünden : klJ'&Cldır, blla numera kötedekl 
bodurum dOkklnında lımall Ef. 

İdare için alınacak olan 150.000 kilo birinci Eıfahan tombekiıi kiracıdır ,•Fındık ıokafında 2 No. 
kapalı zarfla mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip ıartname- malaza Zıraat banıının iıttcarın-
yl görmeleri ve 15/2/930 Cumarteıl günü ıaat 10,30 a kadar zarfla- dadır, dükkanlar kıımen tahta 
rını Galatada m\lbayaat komiıyonuna tevdi etmeleri. ve kıımen çini döıell-

S E \l YAR MEMUR LA·Z-IM-DıiıılmlR-
1

• !~1~:~:e:::~~n::ı~v:::~ 
· tiind• ıu boruıu 1 • el' 2. el 3. cü 
katların her birinde aydınbia havi 
çimento koridor ve 9 No. oda 
tkincl ve üç(lncil katlarda a hail, 
4. cü kabn zemini çlçeklt çini ca
mekan ayclınlıi• havi taraıa ve 
3 oda zemlml kırmazı çini üıtü 

açık tarasa var, 1 ve 2 No. oda
larda Kara Şükril bey' 3 No. Muı
ta~a bey, 4 No· Abdurrahman 
bey 5 v.e 6 No. boftur • 7 No. Yu
ıuf bey, ıt , 12 .N o· Süreyya paıa 
kiracıdır, 13 No· bottur, 14 No. 
Peıua Ef. 15 No· Ahmet Cellel 
Ef. 16 No. Kabil, 17' 18 No. Klr
kor Ef. 19 Nor filo. Lutfik Ef. 20 

No. boıtur 21 No Tabıtn Ef. 22, 
23 No, Nazik ve Teoelor Ef. 24, 
25, 26 No. Rodeııberg Ef- kiracı
dır, 28,29 ve eliler odalar bottur. 
Tam klrairlmerdivenler mermer 
olup elektrik ve terkoa ıuyu ter
tibatı havidir, altındaki btll hava 

Sefih olmamak içki içmemek tarltır. Yüksek tabılll 
olma11 ıart değildir. nakit, mülk veyahut muteber bir tüc
car kefil lraeıi lazımdır. 

htanbul potta kutuıu No, 14 7 ye müracat. 

••••••&A••········••••44444444• 
~ M. NURİ ve ŞERİKİ f 3 Bilcümle Gümrük muamelatı ve nakliyat işleri : 
~ kemalı sürat ve emniyetle ifa olunur. ~ 
~ MALI ve iDARi iŞLER DAHi TAKIP EDiLiR t 
~ AdrM : Galata HaYJar han orta odalar No. 4 .. 

i Telefon : Beyoilu 4515 ~ 
. ~ 

•-..T~TTTY••TTflYTTTT•••••~TTll 

Veresiye (sAKÜS Rakı3 
lzmır terzlhaneıinde 

•oda, ehven ffatlarla, ıon 
derecede ıuhuletll ıeraitle 
erkek ve kadın kostümleri 
MrtUI imal olunur. 

:••••••••••••••••••••••••••••: mahal boduruD1 olup me\hali 

: Hacı Arı·f zade = Fındıkcı ıolutındadar, hanuı me-

Ankara uddett Vtllyet 
ka11ı...- •• 1?. 

MUSTAFA •e K1MA1. 

5 i sahasının ve aynı tam kiatrdtr. 

: İsınail Hakkı İ Hanrl efendi kiracı olup elektrik 
1 : tertibat vardır, maiazaDlll ta-
l Tayyare biletleri ve : mam klymeU on bin ve nia m11t-! umum gazeteler bayii i ' temtlat Dllılz zade bam namtle 
: Çartlkapı N. 68 dOkln : maruf mezkür banan tamamı yüz 

l '•-•••••••••••••••••••••••= yirmi dört bin alb yüz lira mu
hammen kıymetidir, mezldir htı-

• 

........................... 
Taşra kitap ve gazete bailerirıe 

Kırtasiyecilere ve tüccarlara 

1 Türkiyenfn en büyük kitap meıherl 
Türk neşriyat yürdü 

: Size elden gelen teıhilita yapmasına hazlrcbr 

• Derhal şu adrese müracaat ediniz 
• .. Türk neırfyat yurda., - l.tanbul Poıta kutuıu 4'48 .......................... ~ 
~ M. Gazi Kahvesi ..._ 

Emıalinfn lmperatorudar. Akıinl ıı~t edene (1000) lira, Y! 
kuruıluk etYa mübayaa edene tebriibeli hedlyeten verilir. ~-.. •• 

Sona Han 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pnş& Hastahanesi Operatörü 

İstiklül caddesinde l~us sefarethanesi karşısınd 
Suı;ye han N°: 8. 

T elefon: /ley : IG/5 

lıtanbul dördüncü icra me
murluiundan : 

Elmaı hanımın Puran binli 
Bogoı hanımdan 927 ıeneıinde 
1420 muamele numara iıUkraz 
eylediği mebaliğe mukabil birinci 
derecede ve birinci ııra ila ipotek 
lrae edilen Beyoğlunda Hüıeyln 
ağa mehalleıinde zıba ve küçilk 
zlba ıokaklarında eıki 12-12-12 
mükerrer yeni 26-2-4 numaralı 
tevıll lntikallt albnda dükinı 

milıtemll iki bap hane 4:0 sGn 
mtıddetle tbalel evveUye illnma 
konmuıtur. 4: numrab haneye ah
ıap kapıdan glrlldikte zemini 
ahıap bir arahk üzerinde bir oda 
ve bir abdesthane ve yine ahıap 
merdivenle yukarıya çıkıldikta 
bir oda daha vardır. Mezkdr ha
nenin bodrum katı itiıallndekl 2 
numaralı hanenın mutbakıdır. 2 
numaralı haneye ahıap kapıdan 
gfrildikte zemini ahıap bJr aralık 
ve aralıktan merdiven ile bodrum 
katınaenilir. Buraaı zemin ve dl
varları kıımen harap çimento dö-
ıeli mutbak olup bir ocak ve köh
ne bir çamaıır tekneıl vardır. 
Birinci katında a oda bir ıOfa Ve 
bir abdeıthane olup ikinci katı 
dahi blrlnclnln aynidir. Meakdr 
hanelere madam Olünpla mlia
teclrdlr. 26 numaralı ·dükkan 2 
numaralı hanenin albnda zemini 
ahıap ve ıokaia demir kepenkleri 
vardır. Derununda Kirkor efendi 
müıtecirdir. 

Hııbudu : Bir ti\ rafı emvali 
metrukeye alt münhedlm hane bir 
tarafı Habip ef.. haneıi lat'aflan 
zıba ve küçük zıba aokaklan olup 
köıe batıdır. Mesahaıı umumu 
89 artın murabbadır.ı KaymeU 
muhammeneal tamamı 89 ı 6 liradır. 
Haneler kirıtrdlr. talip olanlar 
kıymeti mubammlneılnln yilzde 
onu nlıbetinde pey akçeılnl haml-

ŞARK MALET 

ltttlaa, lmnet .. ıahhat · 
en müe11ir devadır. 

eczahanelerde bulunur.Um 

poları Bomontl f aJ>rlka11 tele 
Beyoflu 583, ve lıtanbulcla 
rem Necip ecza depoıu, Tel 
lıtanbul 78. 

Ali Ekber 
Tayyare biletleri ve kırtaıl 

Umum gazete bayii 
Çemberlitaı clvarmda 

N. 2 dakln 

Satılık bosta 
Topkapıda m6lta mevl 

karıııındaki biyük boıtan 
satılıktır. talih olanlann 

köy 77 ye telefon metelerİ 

Beyazltte tramvay makat 
N. 153 dükklnda tan 

blletletlerl, kırtaalye "*' 
umum gazeteler t.a,U 

Ali Ekber 

928 fl -- , -
len 8247 doıya numaraııyla 6 - 3 - 1 , , y ARIN iN 
930 tarihinde saat on dörtten on -----"------
altıya kadar bizzat veya bil•ckile 
müracaat eylemeleri llln olunur. 

ıelere talip olanlann müsayecle
müddeu iç.inde hiıaeye düıen 
kıymetinin yüzde on niıbetinde 
pey akçeıt ve 29 - 928 evrak nu
marasını alarak daireye ıelme-
lerl 20 - 2 • 80 tarıh/nden saat 14 
den 16 ya kadar müzayedeye de
vam olunarak tbalel kat'iyeılnln 
yarın lcruı ilan olunur • 

Perşembe 

30 
Güneşin doğuşu: 7,1• 


