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İDAREHANE 

latanbul Ankara Caddesi 

Telgraf : istanbul Y ARJN 

Telefon teıiıatı yapılıyor 

FİATI 

5 
KURUŞ 

CU~1ARTESİ 
FİATI 

5 
KURUŞ 

Yıl: 1 ,. Numara: 50 .., 
ABONE: 

Dahil için seneliği 1400 

Hariç memleketlere 2700 

İlan tarifeye tabidir 

BU DEFA DA YENİ BİR SİGORTA REZALETİ MEYDANA ÇIKTI! 
Tütün rezaletindeki menşe şaha
detnameleri nasıl alınıyordu ? 

r Gedikliler --ı 
~ ~ 
~} küçük zabitlerin hizn1~ti ~ 

Sigortacı Piyos tütün idaresini 
(yüz _bin) lira zarara soktul 

----~ .............. -·-
Dün suretinin çalındığını haber verdigin1iz ınense 
şahade~nan1es_ine ait vesikayı bugün neşrediyoru;. ! 
Bu vesıka Trıyeste Türk : .. konsolosunun Hariciye 

Vekaletine yazdığı resıni]~tahrirattır ! •
~' Ankara 31 ( huıusı) (~ 
, Gedikli küçük zabitlikte ehli- ~ 

yetle (Beı sene) kullanıldıkt~n {!] 
, sonra terhis edilenlerden hız- ~~ 

';} metlerine devam talebinde bu- :< 
> l f' ~ : unanlardan lazımgelen evıa ı {:) 

~tart ayında tütün İnhisar idaresinin sigortalarını 
yüzde ( ()()) .t~nzİJatla. yapm~~a talip o)an ~{Umpan
ya)ann tek~ıf 1 re~dedıh~ı.ş. yuz<le kırl~ .yedı buçukla 
Piyosa verıln1ışt1r .bu ışı. ıdarc nıeclısı azalarından 

nıüteşekıl konıısyon yap1111ştır! 

>. h l k- '° ~· aiz olanlar tekrar'gedlk i u- ~ h Tu·tu··n 
· d {" A iren 
>~ çük zab:t olarak vazifelerin e :< d . 
~~ k l b"l ki d ' <.; inhisar i areııne . a a ı ece er ır. ,. . 
'i · ait azim sıgoıta iş-
i. Malüt tekaütler ;~ .. lerinde ( Piyos) un 
( H' · ~ çevirmi" olduğu ha
~ ızınete alınanlar )1enı- :; . . ~k 1 _ . . zı mtırı a ar me 

den tek :ıütlt rinde ne · yanında çıkmış-
k~ızanaca!,lar tır. Bu hususta ya-

Ankara 91 ( Husuıı) \~~ pmıı olduğumuz tet 
. Bir meslelcte ihtisas sahibi ~=~ ki le ata nazaran, 
: oldukları için Devlet hizmetine {; mes' elenin sureti 

.. ,... >. ı ' k a t' i y e d~ müdür 
İnh1a&r muMdu"r"ıyeti iie._Ticaret ola b" t :, ö ı~an mütekaitler, tekrar te- '=.' (Behçet) B. in ma-

od • n ır anesini neıredeceğimizi i• k -· d :1 

asına UUQn rezaletine ait bar.ı de ayrıca vadeylemiıtik. ~ au e ıevkolunacakları zaman ·~, lumatile vaki olma-
. ıüaller ıornıuı ve C'evabını ala- Fakat, vesikanın idarehane- : son defa alındıkları hizmette :< madığı tahakkuk 

nıamııtık. Bunun üzerine elimize mizde bulunan bir sureti kazaya ~· çalıımıı oldukları müddetten '~ etmıtir. 
ıeçen miiteaddit remıt vesikalar- oğr~mıı, bu itibarla mes'ele za- ~f de istifade edeceklerdir. Bu .:< Geçen (mart) ta 
elan menıe tahadetnameıine alt rurı olarak bugüne :kalmııtır. ~ g~bilerin tekaüt maaıları ona ~ Tütünlnhisarına ait 

• • (Devaını 2 ınci ıahif e~ f: gore tayin . edilecektir. j { ıigorla itlerini üz~-

H a Vala r eyı gıttig~ inden remez ~r i\1akıne yagları ~~~ rlerlne almak u~ l"f k mpan- lifi kabul edilmiıtlr. Yani: Sigor-

i' 11yo11 ~igorla binası 

. an ~} Ankara aı ( Huıuıi) zere, idareye mu te ı. u a ık 
geceleri sokaklarda gez·ııebı·ıı·yo ~:.r Ağır maden yağlarından ~ yalar ta~afından esaslı ve u"çze- ta kumpanyalarmın yapmak fı-

r P t 1 ~ l l bunun tedikleri yüzde altmıı tenzilata 
:' e ro resmı alınmamaıına ka- <~ teklifatta bu unu mut * rar verilmittir. ;J l inhisar idare mecliıi azala- mukabil, yüzde kırk yedi bııçuk-

Hav~ların bu ıene 

•6aalt ıltmeal reme
••Jan hMkın daha 
fazla htlfadellni mu

-e&p ôlmuftur. Bundan 
"6iayı bnyük bir kı-
•iln 'halk rema%an ıe

celerlnl ıezmek ve eğ 

lenmek 'luretlle ıeçlr
~~ledir. Şehzadeba11' 

le ,. - n 1 olu oldukça 
& ( L 
-ualıktır. 

Uw11a:ı111 m1111<1s<'brlilr içcrisimlc•s • . ·ı 
_ .. d / fil ('/' 

Dnyn-ıt C<1111ıı <ıulıısu 
nçılm 

Dilet ı. 
raftan .. ıarın muhtelif ı 

camtı.rı 
~ yapılad 'nlızlar da l 

daha f-2la içtimai bir mahiyet \ 

arzetmektedir. Bunl d 
riılnin m ar an elue-

fı d 
evzuu tasarruf esası et

ra n adır. 
;--~~-----v-..--.-.__ ___ 

300 Milyon 
i<-

Apdülhamit veresesi 
yunan hukfın1etinden 

tazminat istiyor 

Alıdtillutmid' ;,1 / 9llJ 9 ı I . 
.... ·J e <ı uıcm ı·esmı 

Lobdra SO ( A.A) 
Deyli MyJI gazetesine göre 

Abdülhamit •eresea( Yunanısta~ 
hnknmeu aleyhine 300 milyonluk 
tazminat cl.vası açm t y 

ıt ır. una-
niıtan flmdlden ı O nıil 
le amadedir. yon verme-

V . londra 30 
anılerln meıarif ı . . b 

A'rnettk ıçın f r 
tiditn etdttnı~;;~unun muaveneti 

Komünistler 
-->~<~. 

Yunan bankası nıütI·· .·· .. uı u-
n unevini taşladılar 

Atina, ıs . - (AA) 
Elli kadar ko .. ' · 

rnuniıt Leni '· 
vefatının yıldönüm- - n ın 
ı y u nıunaseb t• 
ıe ogoalavya s f . e ı-

- e aretı önüne bir 
numayıı icrasına teıebb·· 
lerdir. Komünisti y uı etnııı~ 

e r, unan b 
kaıı direktörün.. . an-

un evıni ta t 
rak camlarını k fa uta-

.. ırnııılardır. Pölis 
numayı,çılerı d x. ' 

atsıtmıı v i l 
rinden 8 kıtiyi t'evkif ..__ e ç e-1 

e .. ınlttir. 

Yeni tayinler 

Ankara (hususi) 
Sabik Ordu valisi T evf"k 

yin Malatya val"l·ğ· ı be
miıtir. ı 1 ıne tayin edil-

Ankara (hususi) M" h . 
. f dl un al bırin-

cı aım a iye nı·f 
u ettiılifine ikinci 

ıımf adliye ttlüfettiıi Salih Hilrnı 
v~ ikinci sınıf adliye müfettiıli
lıne İstanbul müstantiklerinden 

Nazıim beyler tayin edilmittir. 

:; {;~ r ne k - la ıigortalar Piyoı efendiye veril-
}., ~ dan mürekkep olma uzere mittir . 
. ~ . .,._ .. .,..~~--".A· ·~ ~~.,. ·"" .A.,,.. .... ~~ •• ~~{';;! rın kk"-' d buıast bir komfıyon 

tete we en kik Hatta bu muavenete mukabil 
ligortacıların tekliflerini tet 

Meclis reisi 
·~c.-

l{fıznn P. Viyana 
pa rlanıentosunda 

Viyana 31 ( A.A. ) 

komisyo nreisinin Piyoı tarafın-
etmtıtfr. dan "Milli Reauüranı" ıigortaıı 

Alakadar sigortaların yaptık-
- de altmıt tenzllitla oldu- riyasetine geçirllmtı olduğu da ld-

larıhyuldz komisyon (Piyosun) tek- dia ediliyor. 
ğu a e dd' Ortada her ne kadar "koml-
Ufinl nazarı itibare aldığını i ıa syon,, tarafından verilmiı kara.r-
etmektedirler • la yapılmıı kontrollu bir sigorta 

'remin edildiğine göre Piyos muamelesi varsa da "Behcet" B· 
Türkiye büyük millet meclisi k mpanyaların tekliflerin- ithu azim tıte de Haznenin me-

reiıi Kazım pafa hazretleri refa- :~iC~Uz~e on iki buçuk) bir faz~ nfaatini koruyacağı kuvvetle me· 
katinde Türk sefiri olduiu halde }alık göıterdiğl halde onun tek mul bulunmaktadır. 
parlam~~pd~~tle bkmil~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
det celsede hazır bulunmuıtur. J(üçük memurlar zamanında 

maaş alamazken müdürler 

Kara Kemal . 
Beyin 

Son günleri 
~ ..... " _,., ·-~·~·~~~~~~~C::\ "'° . !.A.!~~ . °' 'J 

{:~ Bu çok cazip ve ; 
{~ nJer~kh ~ef rika- ~~ 
-~ nııza bug un baş- ~; 
\~ ladık. Son günle- :ı 1 

~~ rin tarihi bir sey- ı~; 
~ rini de ifade ede-

1
~ 

iz< cek olan b~ r~nıa- il 

f~ nınuzı beşıncı. sa- -~ 
ı:~ hifen1iıde takıpe- ~~ e d. . . 
f.... ınız. · 
•) ()(\ 
~ ~-v.:~··"'"~~ t:J 
~~--V"'~., eı:, .. ....,... ..,.. ~ .. 

I~anıazana mahsus 
olarak devanı edile
cek olan ahlaki ve içti
n1ai n1üsaheben1izin bi
rincisi bugün ikinci 
sahif eınizdedir. , 

ikramiye alıyorlar! 
Seyrisefain a~en~eliklerin~~n ?i_: çoklaı:ında,, ~eniden 
·ı t'],Atslar göruldu. 13u yenı ıhtılaslar Of ta, Gorelede, 
ı 1 1 ' ~ 1 t B · ı· I b' l ı· Çanakkalede o.nuış ur. u gıc ış .c ır ıay ı 

daha ihtılas çıkacağa benzıyor 

Seyrlıetain müdüriyeti bu ay 

müıtahdemlnin maaılarını vak

tinde veremediği halde evvelki 

gün toplanan meclisi idare kara

rile müdirlumumi Sadullah beye 

(2000) lira, iıletme müdürüne 

(400) makine müdürüne 400, le
vazım müdürüne 400, muhasebe 

müdürüne 400, muhaıebe müdür 
. 'ne 400, müdiriumumi 

muavını 

i ine 600, mecliıi idare baı muavn 
katibine 150 Ura ikramiye veril-
meıine karar verilmittir. 

Bu karar evvelki gün lastik 
kılınmıı ve paralar tevzi edilmiıtir. 

Diler taraftan geçenlerde 

Seyrisefainin bazı acentelerinin 

hesabatında ihtilas olduğunu yaz
mııtak. 

Bu sefer aldığımız malumata 

göre Ofta, (3800) Görelede(3500) 

ve Çanakkalede (4500) Jira ihti

las edildiği anlaıılmııtır. Bu acen

telerin açıkları hakkında tahki

kata baıl!ındığı haber ahnmııtır. 

························································ 
13rükscl fahri şehbenderi 

Brüksel konsolosluk itlerinin 
çoğalmasına mebni Brükselde 
fahri bir konsololuk ihdas edilmiı 
ve Müsyü (Robert dö Boot) tayin 

edilmlttir. 



- t inci sahifedenfdevam -

.... 

Aıağıya nynen dercettiğimiz 
vesika, doğrudan doğruya Türk 
Triyeste konsolosluğunun Hari
ciye Vekaletinin göndermif ol
duğu resmi bir raporun aynen 
kopyesinden ibaret bulunmakta

dır. 
Bu tahrirat iyice ve dikkatle 

okunacak olursa, içerisinde (Her
man kumpanyasının) ötedenberi 
Triyestede bu gibi bozuk düzen 
iılerle meıgul bulunduğu, ve ma
hiyeti meçhul, mağıuı ve kötü 
tütünleri, Türk tütünü menıe' ıa
hadetnameıile (Mısıra) soktuğu 

anlaıılacaktır. 

ispanyada Jneşruti idare yeniden 
teessüs etnıek üzredir 

Abide .mi? 
Harbi un1umi failine böyle 

şev vok ~lilli nıeclis reisi İstifa etti. l)iktatör şinıdi de llalear 
adalarına vali oluvor .; 

Madrit, 31 ( A.A ) 1 Deveran eden bir ıayiaya na-
y akında neıredilecek olan zaran Jeneral Primo dö Rtvera 

., ., 
Belgrad 30 (A.A) 

Arıtdük Ferdinand'in katili 

Hatta, (İskenderiye) ' ıehpen-
hükumet beyannamesinde me•ruti k d Bal ır ya ın a ear adalarına askeri 

Prençip namına rekzedilecek 
bir abidenin resmen küıat edi
leceğine dair olan haber dola
yiaıle Avala ajansı ıunu tebliğ 
ediyor: derimiz de ıu sahtekarlıktan do

layı birçok ıikayetler olduğunu 
açıkça ıöylemit ve nazarı dikkati 
celbetmittir. Vesikayı aynen aıa
ğıya geçiriyoruz : 

M eıışP şalıaclet11amelcri vcreıı Triyesiı' 
k011solos1111ım I foriciye 11ek{ilPLİlll' 
ya:clı~ı 7-1-'JW wrilıli ıw ti 1111111a

ralı tulırirııl i 11 sıırt'I i I 

14-6-929 tarihli 446-122 nu
maralı raporumu:ı:la arzedildiği 
üzere, Tiryeıte bilhassa İzmir 
yangınından sonra bir tütün 
maniplasyon merkezi ve bunun 
tabii neticesi olarak Mısır ve 
orta Avrupa için bir alım satım 
piyasası halini almııtır. Bunun 
baılıca sebebi doğrudan doğruya 
müstahsilden aldıkları tütünlerin 
bir kısmını mahallinde iıletmek 
için lazım olan depoların mev
cut olmaması, yeni imalatın ile 
bizde pahalıya mal olmasına 
mukabil Tiryestede harptan 
sonraki vaziyet icabı, boı kalan 
umumi transit depolarının pek 
ucuz kiralanabilmesidir. Bu halin 
neticesi olarak burada depoları 
ve manipolasyon itleri olan 
büyük alıcılar buraya iılenme
mlt olarak celbedilmekte, sonra 
da yine burada yapılan ıatıı
larına göre aııl istihlak piyasa
larına sevkedilmektedir. 

Bu muamele Yunan ve Bul
gar tütünleri için de varittir. 
Tiryeıteye getirdikleri tütünleri 
Amerikaya sevkeden Amerikalı 
ıirketler hariç tutulursa yukarıda 
arzedilen tekilde it gören mühim 
müessesa Herman Spirer evidir. 
Bu ev orta Avrupa ile Mısıra 
tütün satıp göndermektedir. Bu 
cümleden olarak Mısırdaki lstern 
tirketine mühim mıktarda Türk 
tütiinü vermek için konturatı 

vardır. M111r gümrük idaresi 
Tiryesteden sevkolunan tütünlere 
Tiryeste ticaret ve sanayi oda
gının verdiği menıe ıehadetna

ITleleriyle iktifa etmemekte ve 
malın menıei olan memleket 
konsolosluklarından verilmit ve
iikalar ibrazını istemektedir. 
hk defa Herman Spirer tica
rethanesi bizden bu yolda bir 
menıe ıehadetnamesi isteyince 

memuriyetimiz mütkll mevkide 
kalmıı ve ıu noktaları mütalaa 
ederek islentlen vesikaları sıkı 
ve sert bir tetkikten sonra ver
meği muvafık götmüıtür. 

1 - Tiryeste bir manipülas
yon merkezi olmakta devam 
ettikçe buraya gayrı mamul 
olarak lb d"\ ce e ı en tütünlerin 
burada. ambalajları de~tıeceğin
den bu mallar için satıldıkları 
zaman buradan menıe ıeha
datnamesi alınması zaruridi r. 

Bu hal her transit merke
zinde ve her malın satım plya
aasmda her cins mal için böyle 
Dlmak gerektir. Nitekim bura 

usulü idarenin yeniden tesisi vali tayin edilecektir. 
hakkındaki siyasete dair izahat 

l k J 
Madrit 31 ( A.A ) 

veri ece tir. eneral Berenger, J l B 
h i i 1 ğ enera erenguer kabineyi te•-

a r c ye nazırı ının yeniden ır 
ihdası hakkında henüz bir ka- kil etmif, harbiye ve hariciye ne-
rar ittihaz edilmit olduğunu be- zaretlerini deruh'te eylemittir. 
yan etmiıtir. Madrit 30 (A.A) 

Milli meclis reisi M. Y angu- Berenguer kabineyi teıkil et-
as, istifa etmiıtir. mittir· 

Milli meclisin feshine ait e- Mftdrit,3q ( A.A) 
mirname pek yakında c.ıkunacak- Nazırların tahlif merasimi saat 
tır. 17 de ibra edilmittir. 

tacirlerinin bize sattikları Bre
zilya kahveleri ve Çekoslovak 
ıekerlerinin ıehadetnameleri Tir
yeste ticaret ve sanayi odasınca 
verilmektedir. 

için istihlak ede:r. Mmrın mühim 
olan yerli istihlaki için aldığı 
tütün sert ve ucu., l""t- d"' (N ... u un ur. e-

iki ıubatta Prençip'in akra-
basından ve arkadaılarından 
mürekkep mahdut bir zümre 
kendisinin Saraybosna'dakl ha
nesine bir levha koyacaklardır. 

Hükumet memurlarından hiç 
kimse hazır bulunmayacağı gibi 
hiçbir cemiyet te ittirak etml
yecek, hiçbir nutuk söylenmiye
cek ve nümayfı yapılmayacaktır. 

ışsizliğe karşı 
- ·>~o\<·-

1\ van1 kan1arası Lortlar 
kan1arasın111 bir teklifini 

reddetti 
Londra, 30 (A.A) 

Avam kamarası lortlar kamara 
sının itsizlife karıı sigorta layl-

2 - Mısır gümrüğünün ayrıca 

konsolosluklarında ıehadetna
melerini istemesi bize muhtemel 
olan sul istimalleri bir dereceye 
kadar kontrol etmek imlcanlnı 
vermektedir. Filhakika bura 
ticaret odası tütüulerimiz için 
ıehadetname verirken bizim 
iktisadi men111.atımızı değil Tir
yeste piyasasında tütün itinin 
inkiıafını gözetmesi tabiidir. 
Konsolosluğumuzca teıebbüs ve 
vekaleti celilelerine arzolunduğu 
üzere sevkolunan Brezilya kah
veleri için asgari tarifeden isti

fade maksadiyle Holanda müs
temlekeleri kahvesi diye ıeha
detname verilmf ı olması bu 
noktanın açık bir delilidir. 

tekim son senelerde Mısıra ihra
catımız daima artmaktadır.) liu 
ihtiyaca tekabül eden tütünle
rimlz en ziyade marmara hava
lisinde yetiılr. Edirne mahsulü ile 
lzmlrin Ada tütünlerine benzeyen 
cinsleri de serttir. Şu halde olsa 
olsa hile bu iki mıntıka mahsu
lümüz etrafında yapılabilecektir. 
Halbuki gerek Ada, gerek Filibe, 
Cuma tütünl~rlnln bizim onlara 
benzeyen tütünlerlmlzden pahalı 
oldukları tahkik olunmuıtur. Bu 
böyle olunca ucuz tütüne paha
lısını karııtırmakta ticaretçe bir 
faide tasavvur olunmaz. 

1 hrsında yapmıı olduğu ta di latl 
133 reye karıı 204 reyle reddet
miıtfr. Bu tadilata nazaran; ka
nunun tatbikı ~müddeti bir kere 
olarak tahdit edilecek ve hakika
ten it arayan inizler mes' eleaine 
müteallik yeni bir madde ili. vesi 
suretile tısizlik tazmlnaU alınma
sı için lizımgelen ıerait daha sıkı 
bir hale ğetlrilecektir 

:ı - Türk tütünü nam\ altında 
Yunau veya Bulgar tütünü sevkin
de Mısır gümrüğüne karıı bir 
hile tasavvur olunamaz. 

Çünkü bizim tütünlerimize 
rakip olabilen, ve bir karııtırma
ya mevzuubahs edilebilen bu iki 

memleket tütünleri de Türk tütün
lerinin tabi olduğu gümrük res
mine tabidir. (Burada İtalya 
mahsulü) tütünlerde hatıra gelir
se de bu tütünlerin hiçbir nev'i 
bizimkilerle yaprak halinde ka
rııtırılmasına müsait değildir. 

Bundan baıka cinsi aıağı olan 
İtalyan tütün.teri bizimkilerin 
bunlara yakın cinslerinin fiyatla
rından daha pahalıdır.) 

Şu halde tütünlerimizi baıka 
tütünlerle karııtırmaktaki mak
sat alıcının aleyhine bir hileden 
ibarettir. Halbuki alıcı eğer bun
dan haberdarsa hileye lüzum 
yoktur, değilde aldanması ancak 
birkaç cins tütünümüz üzerinde 

mümkündür. Bu cinıler Bulga
ristanın Filibe, Cumaibala, ve 
civarı tütünlerine benzeyen Edir
ne, Yunanistanın adalarda yeti
ıen nevilerine pek benzeyen iz.
mirin bazı havallıf tütünlerldir. 

Yunanlılar mübadillerin mem
leketimizden götürdükleri tohum
larla Makidonyada Samsun ve 

1zmir tütünleri nev'i ve ayarında 
tütün yetiıtirmeie muvaffak ol
muılarsa da, bu yüksek tütün
lerden Mı111r az mıktarda sırf 

ihracata mahıuı siıara nevileri 

4 - Şehadetname isteyen 
Herman Sptrer evi en ziyade 
T" ki -ur ye tutünleri üzerinde çalıı-
maktadır · ( Umumi mağazalar 
istatistiklerinden alınan rakkam
lara göre bu müessese namına 
geçen ıene memleketimizden 
gelen tütün miktarı 6,250,000, 
diğer memleketlerden gelen ise 
2 ,000,000.kilodur. Bu iki milyon 
kilo içinde Bulgar tütünü 200,000 
Ada tütünü ise (dört sene evvel 
iki milyona yakın olmasına mu
kabil) geçen sene 200,000 kilo
dur· Herrnan Spirer ve kumpan
yası Makidonyadan aldığı tütün
leri Almanyaya ıatmakt-!\dır. Zira 
Almanya yavaf lütünü tercih 
ediyor. Almanya piyasa11nda 
tülünlerimizin istihlakinde göze 
çarpan eksilme bundan ileri gel
miı olmak muhtemeldir. Bu nok
tada lstern tirketine olan taah
hüdün miktarını doldurmak için 
müracaat edilrnesl muhtemel hile
ye sapmaya me":ıuubahs müesse
~enin ihtiyacı almadığını izah 

etmektedir. 
5 - İkinci ınaddede bahse· 

dilen kontrol keyfiyeti, alaka
darlar ıu vesikaları ibraza mec
bur edilmekle rnühlm mikyasta 

temin edilmiı olur• 
A - Türkiyeden alınan m~n

ıe ıehadetnamesi, 

B - Kontımento, 
C - Malın Tiryeıte serbest 

limanına çıkarıldığına dair umumi 
mağazalardan verilmif vesika, 

Ç - Alakadarın teminat mek-

tubu, 
D - Ekspertiz vesikası, 

G - Bütün bu mütalaata rağ

men vehme kapılarak ve fazla 

ihtiyatlı davranarak istenilen 
ıehadetname verJlmezıe, memle
ketimiz haricinde muayyen transit 
kanallarından geçmesi zaruri olan 
bir k11ım ihracatımız,iıgal edilmit 
ve nihayet menıe ıehadetnamesi 
itası iti diğer yerlere olan ıevki
yat için olduğu gibi yalnız bura 
ticaret odasına kalirsa korkulan 
sui istimallere daha ziyade fırsat 
verilmiı olur. Binaenaleyh daima 
bu cihetlere istinat ederekTiryeıte 
ticaret ve sanayi odasının verdiği 
ıehadtnamelerle birlikte ibraz 
edilecek olan ıehadetnamelerin 

verilmesi cihetine gidilmlıtlr. 

Bu sıralarda İıkenderlye baı 
konıoloıluğumuzdan 7 /9/928 ta
rihi ile alınan bir tahriratta Tir
yesteden Mmra sevkolunan Türk 
lütünl~rinln İtalyan tütünlerile 
karııık olduğunun bazı tütün tüc
carları tarafın( an ihbar edildiği 
bildirilmektedir. Bu tehirat sure
tile verilen cevabın ıureti mer
buttur. Mezkür cevabın yazıl
dığı gün yeniden bir iki parti tü
tün sevkedildiği için bunların nu
meraları oraca yeniden f sıkı bir 
muayeneye tabi tutulmak üzre 
ayrı bir tahrirat ile bildirilmlt ve 
bu defa 2100/ 0 numaralı ve 7/l/ 
929 tarihli tVhrirat ile alinan ne
ticenin it'arı tekit edilmiıUr. 

Bir taraftan kat'i bir kanaat 
tevlidine yarayacak olan bu tah
kikat neticesine intizar olunur
ken, vaziyetin mufassal olarak 
makamı celilelerine arzına ve 
emirlerinin inha buyurulmaaına 
mücaseret kılınmııtır, efend!rn 
hazretleri. 

11 / 1/929 
'l'ıryı·.~/ı• .\I. Ko11srı/os11 

.V, llt\Şl.lt 
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SEVİNİZ SEVİNİZ 

·illıı 
Hayatı sevinizailenizi ıe~ t 

vatandaılarımzı sevin!Z haY' 
1 

seviniz: . 
Bütün güzellikleri, ıaııdetlt~~ 

kucaklıyan bir hayı t,blr hayat 
mümkin olduğu kadar iıtiraP51: 
ve kedersiz ve emniyet göre''ı· 
sizi aileniz sevecek, peder "le"' tti• 
deniz,. çocuklarınız duasını ' 
ğiniz insanlar sevecek. 1 

İıte mes'ut bir hayat budur · e· 
Bu hayatı temin için ic•P 1 

den vesaite malik misiz?Elbetll· 
Öyle ise bu mes'ut hayatı b~· 

zırlamak için neler yapılmalıdır·· 
Tarihin bize tanıttığı bi11~ 

mütefekkirlerin sözlerine dtıdı'1 

edilirse.Bu mes'ut hayat kendill' 
ğinden meydana gefmiı olur• 

Bunların hepsi de diyorlar~: 
Seviniz, mes'ut olmak için .,t 
niz, kimseye fenalık etmeytl 
her kesten mehabbet ve hürııı" 
görmek için hakikat pereıt Ş 
nuz. Baıkalarına hürmet · edl' 
bütün çalıımalar bütün dldinal 
ler ne içindir? lztırapla yaıaJ 
için mi? 

Elbette ki hayır: Bunların~ 
ıi mes'ut olmak için ve rahat 1' 
ıamak içindir. 

Öyle lıe bu çalıımalar bu 1 
dinmeler bizi mes'ut etmlyece~,ı 
bunların faidesi nedir? 

Evet sizi mes'ut 'etmlyen b~ 
didinmenin hiç bir f aideıi yoktur• 

Evvela mes'ut olduğumuzu a#' 

lamak için saadetin ne olduiuıı~ 
bilmemiz tayin etmemiz lazını de' 
ğll midir? saadet bence ıöyle ta' 
vir edilebilir. 

Mümkün olduğu kadar ıztır•P
ıız yaıamak insanları sevmek fe' 
nalık etmeyi düıünmemek he' 
kesten muhabbet ve hürınet gri' 
mektir. 

Bu saadeti bulmak ve bunl•'' 
kavuımak çok güç bir it midir· 

Bence biz bundan güç ııtJ 
yapmaktayız bizim için burıal 
çok güçlük yoktur. Öyle iıe nıel 
ut olmak için ne yapmalıyız? 

Evet mes'ut olmak için ne y' 
mak li.zımgeldiğini gelecek ıJ 
ıahibmızda söyleyeceğiz. 

Yalnız 5 güne kadar kendi; 
zi yoklayalım! 

Kendimizin hakikaten me•'; 
olup olmadığını düıünelim'! 

il, ::;; 

Buğday piyasalı 
-·>~<-

H.usya ihracatındaJ1 
doht)1 I düşüyor ) 

Ştkago, 30 (A.ı\~ 
Ruıyanın buğday ihr•'' 

hakkındaki ıon haberlerin tesır111 
buğday piyasası ıon derece t( 

nezzül ederek mevsimin en ıaf~ 
rekorunu kırmıtlır. T erıetJ ~ 
miktarı düne nazaran iki ili z,1 

çent miktarındadır. 

Gümrük ittihad1 

İngiliz sanayi aler11İ 
tehlikede ,_.) 

Londra, 30 (J\·d,.., 
Muhafaza karlar taraf•11 ı' 

parlamentoya müıtemlekitJ e~,, 
biye rekabetine mani olnı•" i 11ır 
imparatorluk eczaıı arasıııcl• ,,, 
gümrüm ittihadı tesisi teklif 

01
" 

muıtur. 

"""'" ___,. 
h1. 1'1eclisi reisi .,, 

Bundan bir müddet e""elcJeft 
tirahat için Vtyanaya ·~elfl 
Büyük Millet Meclisi Jı' 
Klkım Paıa yarın ıehrioıııe 1' 
ceklerdir, 



' 
ı 
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l Şuı,at YARIN 

Pivos efendinin sigorta ihtikiırına karşı 1 fiMCl'i~IJ'f 
Bir mütahassısın iktısat vekaletine BEYNELMİLEL 

vermiş Dtdug~ u mühim layiha BİR KOMEDİ 
Londrada Beynelmilel bir ko-

/lu mıilıim lCı.yilıayı bu gfüulc11 itibaren dercelme!Je 
başliyoruz . Lüyilıayı okuywılar çok ehemmiyetli mesai/ ilr. 
karşılaşacaklardır, 

Efendim hazretleri, 

Milli mükerrer ıigorta ıandığı 
teıkili hakkındaki kanun layi
haıının eıpabı ..mucibe maz.bata
ıanda ıer.ede dört .milyon lirayı 
mütecaviz mebaliğin barice ıit-

~ nıeıinin :kambiyomuz üzerine ıui 
teıir yaparak pUA1Dızın Juyme
tini düıürdüğü beyan olunmakta 
Ve .Büyük Millet Mecliıi ticaret 
encümeninin44. numaralı karuiyle 
tanzim olunan mazbatada (tatpik 
edile gelmekte olan yükıek .tsri
felerle halkımız izrar idilmekte-

ma eden ıfgorta ıtrketleri oefle
rinden Siaak, Mimldyan, Diaman
didis efendilerden müteıekkel bir 
komisyon ıtarafından bir tarife ve 

talimatname tanzim ve sigorta 
ıirketlerlnin . bu fiatlardan aıağı 
ılıorta yapamıyacakları ve aksi 
taktirde mevcudiyetlerini muha-

faza edemiyeceklerine dair ver
diği rapor üzerine mezkur tarife 
ve talimatnamenin Ticaret Veka
letince taıdik olunmasından atide 
arz olunacağı veçhle ef radımil
let iki buçuk milyon ve hazinei 

dir,.) denUerek ıigorta Hatlarının hükümet le üç yüz bin lira radde-
yükaekllil .aarahaten,.Jzah buyurul- ıinde mutazarrır olmuı tur. 
maktadır. Süvei ma'ruze ile ıi- Sigortacılar dairei merkezi-
gorta primlerinin harice ıilme- yesinin bir suı·eti melfuf nizam-
alnin memleke.UnJktısadiyabnı ha- namei dahillsinin birinci madde
leldar elliği tudik olunarak pa- sine muhalif bulunan talimatna
.ramızı kıymetlendirmek ve bilne-

meye ve bahusus talimatnamenin 
tice bayata ucuzlatmak için ça- on dokuzuncu maddesini, menfa-
reler aranılchi• bir zamanda ihll-

•• ati mahıuselerine göre istedikleri l&aa binaen aiıorta primlerue a-
.llkacia.r bazı mesaili mühimmeyl tekilde tevsi ve tefsir eden dairet 
~etl cumburiyemlzin na- merkeziye azalarının . müteneffi 
~rı hlklltve tefehhuauna arz ve zanı, umum kumpanyaları yükıek 
ızah Juzunıuna kail oldum. tarifeyi tatpike mecbur etmek 

EvNelki,•eue aigorta ıtrketleri- için aralarında taahütnameler 
nin tefUı ve mürakabeıi hakkın- imza, pul mukaveleleri akt ve 

ldaki kanunun netri üzerine ıi- huıusi kararlar ittihaz ederek re-
aortacılar dair.el merkezlyeıi dla- : kabeu izaleye baıladılar. 
nıına alan .aeDdlka aez.ıınde ıçu-~ (Devanıı var) 

Garip şey 
->ı-o..:•-

IJn bol,eknıek ucuzlamıyor 
.ŞehrJmb.dekl defirmenler 

&inde l 000 .ton un iıtihaal etmek
tedir: Halbuki htanbulun ihUyacı 
_..10 tondur. Bundan:evel dqir
lllencller aralarında Lir içUma 
1•pqılardır. Bu içtimada htih
•alltı azaltmasını ıörütm\iflerdir. 
F.akat bu huauıta uyuıamamıılar-
..dır. 

-- -
Poliste 

·yeni tayinler 
Elaziz polis merkez memur

luğuna Urfa poliı merkez memu
ru Sakıp Bey naklen tayin kılın
mııtır. 

medi oynanıyor. Oyunun tami 
"Deniz kuvvetlerinin tahdidin dır. 
Bu komedinin artistlerini zikret
meie hacet yok.. Çünkü bunlar 
artık mütearife haline geldi. 

Gelen haberler öyle tenakuzlar 
göıteriyor ki, hayret etmemek 
imkanıız. Esasen tarihe maddi bir 
gözle bakanlar bu seyrin bu ıekil
de gideceğini biliyorlardı. 

Kısa bir hulaıa yapalım : 
Medeni hayat ilk olarak top-

rak devrini kaydediyor. Toprak 
devri dağınıktı.Toprak devri dev
rinin bariz vasfı içtimai hayatın 
kesif olmama11nda ve hayat cl
dalinin çok kuvvetli bulunmaıın
daydı. 

Bu cidal, daha .fazla, tabiatla 
mücadele ıeklinde tf ade edilebilir· 
Bununla heıeri mücadele de yoktu 
demek iıtemiyoruz. 

Çünkü dünyaya girlt yanlııtı. 
Bir kerre itin baıında farklar ta
nınmııtı; farklarla girilmlttl· Ha

yat gittikçe yüıüyordu.Toprak dev
rinin ezilenleri için bir kurtuluı 
çaresi vardı. 

YENİ VE KUVVETLİ HAMLE 

İıte bu enerji, iıte bu yeni 
kuvvet Dünyayı sanayi alemine 
doAru illi, 

Fakat sanayi alemi ıebirleri 
yaratıyordu. Toplu çalııma .nıec
hurlyetl bunda amildi, Şehirler
deki keıif 1hayat dolayıılle yeni 
bir ahlAk ta teesaüs etmlttir. 

Yalnız ahlAk değil birçok yeni 
müeaaeıeler, yeni mefhumlar 
meydana çıktı. El' an da çıkıyor 
ve çıkacak. Hergün gördüflimüz 
bin bir beıeri meı' ele bunun teza
hüriinden baıka birıey değildir. 
Bu günkü talakki, bugünkü mev
cut müeı ... elere yeni yeni itler 
tahmil elli ve ediyor. 

1ihayet it yürüye yürüye bir 
çıkmaza dayandı. 

Bundan dolayıdır ki, muhtelif 
cem'iyetleri idare eden polltika· 
cıları bugün bir telAı almııtır. 

Üsküdarda 
->~-

Sahilde 50 yaşlarında 
bir naış bulundu 

Üsküdar iskeleıi önünde dün 
bir kadın naıı görülmüı, denizden 
çıkarılarak zabıtaca tahkikata 
baılanılmııtır · 

Naıın uzun müddet denizde 
kalmasından tef eaaüh ettiii aö
rülmüıtür. Naıı 5 O yaılarında bir 
kadına aittir. Zabıta iabibi tara
fından muayenesi icra e?ilmittir. 

Pencereden girmış an1a 
yakalann1ış 

Yeniıehirde TodorakJnin tu
hafiye mağazasının üıtündeki 
odaya pencereden hırsızlar gir-

. mağazadan haylı mıktarda 
m~, k k 
eıya toplayarak dııarıya açırma 

iatemiılerdir. Hariçten hırsızl~r 
polis devriyeleri tarafından go
rülerek sabıkalı Sıtkı, li.z Dursun 
Ali, Mehmet ve Bektaf yakalan
mıtlardır. 

1 lira yüzünden bıçaklan1ış 
Dün gece saat 19 da Oıküdar

da Kadir isminde biri, bir lira ala-

k meı' el esinden amele Muıtaf a 
ca n. k 
efendiyi bıçakla yaralaY,•ıf. aç-
mııtır. ,, l 
Galiba papaz~ığa nıera { 

etmış 
Pangalbda vali konalı cad

d i de Operatör Cemal Beyin 
es n d" binannın avluıunda a-

yaptır ı.ı 
1 

1 eskiden kalma 15 O ki o· 
•ı ı ve b ğırmak 1 k meleyi it atın~ ça 
u ' a ll 1 büyu" k bir kilise 

için ku anı an d 
çanı bir meçhul ıahıs tarafın an 

çabnmııtır · 'f · 
Bir oton1obilin marı e~ı 

D" Beyoğlunda Kuledlbın-
un 2045 numaralı otomo-den ceçen · 

bil Davlt isminde birine çarpmıf 
ı inden yaralanuflır · 

bazı yer er I 
. Ahn1edi kovaJan1ış ar 

pıçf iköyünde oturan 0.man 8. 
er h inde bir gtırültü iıitce ba çeı 

ge kibe baılamııtır. 
•it ta i d JaclYert renkli kaı Bahçes n e 

Bu vaziyet karııaında değir
"'1 enctlerin ihtiyaçtan fazla olan 
•\lh 1 •a ltın hariç memleketlere 

lllle•~•d&ıtünü,orlar. Halbuki bu-
• a , ııu.- ıt.,;.. ._ .. 

Zabıtat belediye vazaifile 
meıgul olmak üzere müceddeden 
teıkil olunan Ankara polis mer
kez memurluğuna, Eakitehir ıer 
komileri Nazmi Bey terfien ıtayin 
edilmlttir. 

·~ .. .,. , .~ ....... __ Çünkü medeni seyir çok ıle
rilemif bulunuyor· O halde ne 
yapmalı? medeni keıafett, cem'i
yetin fertlerini teskin etmek lazım. 

:k tmif ve kaçmııtır. 
kelini ter e f rtköyde ıakin Piç 
Hıraıdarın ; Alu y akup oldutu 
Ahmeltd, ;:ı:n o haklarında .tahkl
aıJ.tı ••• 

Sahife 3 

Banyoda ölmüş 
Bir n1ühendis havagazi 

ile zehirlendi 
Şilede oturan mühendis Bog· 

deci dün banyo yaparken vefat 
etmiıtir. 

Bulgar mühendisi banyo oda· 
sına glrmiı, fakat uzun müddet 
dııarı çıkmamııtır. Bu hal aile 
erkanının nazarı dikkatini celbet
mlı ve banyo daireıine gidilmitUr · 

İçeri girildiği zaman mühen
disin banyoda ölü olarak yattığı 
görülmüıtür. 

Yapılan tahkikatta mühendi
sin havagazi ile zehirlendiği 
anlaıılmııtır. 

24 saat zarfında 9 sirkat 
oldu 

1 - Dün gece sabaha kartı 
Kanlıca.da yenimahalle caddeıin
de 49 numaralı eve hınız alrmlt 
bazı eıya çalıp savuımuıtur. 

2 - Unkapanında kereıte tüc
carı Faik beyin mağazasından 4 O 

liralık kumaı çalınmııtır, tahki· 
kat yapılmaktadır . 

3 - Eyipte Aptüllatif mahal
leılnde Bedriye hanımın çamaıı
rını çalan Hüıeyin yakalanmııtır. 

4 - Sirkecide bir kıraathane
de çırak Fethullah bir günlük satıı 
parasını alarak ortadan kaybol
muısada derdeıt edilmittlr. 

5 - Kayserli Mehmet efendi 
Yenicamide namaz kılarken için
de 90 lirası bulunan cüzdanı, pal
toıunun cebinden çalınmııtır. 

6 - Y eıilköyde bahçıvan 
Muıtafa Eminön ünden geçerken 
95 lirası çalınmııtır. 

7 - Sabıkalı İsmail Divan
yolunda. bir haneden çaldığı eıya· 
yı naklederken polis lsmail Hak 

kı efendi tarafındanl yakalan
mııtır. 

8 - 2 meçhul ıahıs; beyol· 
lunda Karabaı caddeıinde Gire· 
sonlu Alt efendinin ı 05 liraımı 
alıp kaçmıılardır. 

;dün ~ ,,adimtyor Çünkü 
k ''~ennaJaalclm olanıŞl

ago bor._,. Amerika mallarının 
•ilrüldih::-.nanl.lcrhal pi3Jaıayı 
tıcliıüriir. Bu yuıtyet<k&l'flunda ve
ne btilııaallJuımaktan bqka çare 
sörülmüyw. 

Yeşilkö):de çalıı;ıan eşya
dan hır k1snu Iznlir<le 

satılnııs 
• ".ıo 

Poliı ikinci b _ 

Onlar idare edilemez ve söz ge
çirilemez bir hale gelmittir · 

lıte bundan dolayı ortaya tah
dit mes'elesi çıktı. 

kata baılanılmııtır. l 
ı dururken pencere( en 

Kap da Emine hanımın evinin 
Vefa evelki aece par-

9 - Kaaımpaıada bir kömür 
remtıinde tayfa Mehmet kendi 
kaptanının paltosuyla 2 tayfanın 
10 liraaını çalıp giderken yaka
lanm ııtır. 

Şu 11n bolluğunda yine bozuk 
un ıalan bakkallar olduğu teftlıat 
Deliceıinde anlaııhnıflır. Bunun 
iİZe.rine ıehrema.neU ıtalimatna-· 
meye bir madde ill ve ıetmitllr. 

.Bundan aonra ıher llllun üzerine 
hll'! eliket k011acaktır. 

Un flatları tenezzül eWği hal
de-ekmek lla.lları..ayıııdır eakiıi
nln. 

Yeni bir cins ekn1ek 
bır 30 

~, cları ilal'aeatı .az ya
pılmııtır. Elde •lok vardır .J:k
mekçller belediyeye müracaat 
ederek bunların ıarfı ıçin üçüncü 
bir nevi ekmek çıkarılmaamı· 
1ıtedller. 

Süleyn1an Sami Bey 
Sıv.aı ValilJfine ...layJn edilen 

eabalolıtanbul ValiıiSüleyman Sa
~l Bey dnn ıSıvasa aitınlftir. 
Enuıiyeti umunıiye 4 üncü 

şube müdürü 
Emniyeti wnumiye dördüncü 

ıube müdürü Feyzi B A k 
,ı ıs:: .... h · n ara-

an ~ rlmlze aelmtıtir. 

Yecilk- d fU e IDüdüriyeti 
... oy e ıoygu l 

Şe k n ar Yapan 
v 1, Zeytullah b k . 

uıak Bekir h kk ' e çı Reıul, 
bitlmıiıtir. B a ındaki tahkikatı 
k k d u 4 hırsıza ait tah-

t at osyası 8 k k" 
h k 1 a ır oy ıulh 

a im iğlne gönderil 1 
h l d m f, eıasen 
ınız ar a oraya sevk d Id· . 

h ki d e i •iınden 
a arın a adliye t k"b 

mııtır. a 1 atı baıla-

4 hırsız hakkınd B k a a ırk-sulh hakimi tevkıf le oy 
h ararı :verını 

ve ıruzlar İstanbul tevkif 1 
ıine ıevkedilnıitlir. hene-

y aptığımız tahkikat • 
Y ilk.. d a nazaran 
eı oy en çalınan 

k h eıyanın bir 
11nıı ıraızlar laı:af ın..:1- _ 1 
-1- ·1 - "'4Ul aaınire ogo uru muı, orada t l 

..., ~- 1 llUftır, 
Gene kaçak rakı 

tutuldu 
Beyoğlunda Diınitıin' 

~öyünde Hact Agubun ı.n' Kadı-
çıkardıgı M" k- l gızli rakı 

.. us urat nhisarı nıu-
haf aza ınudüriy t' h 

e mce aber alı-
narak iki evde t h . 

a arrıyat ya ıl-
mııtır. Bnnun net' . 1 p 

ıceıı o arak ik' fer yü~ k'I ı k - ı-ı o u buyük ik k 
kazanı 1800 kilo ih i ~a ı 
- _ l c re, anıdo}"t' 
uzum erin tahaınınu-ru- i . i d A 

h çının fa ır 
ru u ve zehirli göz taıı mahlulü 
50 kilo rakı, konyak ve ıa· 

- d ·~ ınuıa ere edilnııı kaçakçılar ad-
liyeye teslim olu1Ur&uıtur. 

I • 

Deniz kuvvetlerinin tahdidi 
için toplananLondra konferansı da 
menıeini bundan almııtır. 

Fakat itin aııl garip tarafı fU 

noktadır. Lojik baıka bir zümre
nindir, onu ortaya atanlar ya gayrı 

. ı k ae yahut ıuurlu o
ıuurı o ara • 
1 k leyhinde bulunanlar-ara onuna 
dır. 

Kısaca diyebiliriz kl, bu it ola-

ma. l Nitekim olmıya-z ve o maı. ılm 

cafı da ıundan anlat •ıtır. · 
Daha ilk gnnlerde İtalya hiç 

l F 
ıle .deniz kuvvet-o mazıa ranaa _, ..ı 

' - lnd t jsteui. ..ıer e müsa v• ._ ak 
8 b akuzdur ... i, aııc 

u lr ten li 
komedi ismi "erfle~a ~~kirlertmt

Bu itibarla kıs& i t diğimiz bu 
zt hülaıa etınek 1 e d 

loıilel bir kome i 
nıevıua beyoe 
unvanını verdik· 

H d 
aıil halk tabakaları er yer e _

1 
.. 

bu yeni oyunu seyrederek gu u-

Yor. 1 .. n ek 
Bakalım oyun nası yuruyec 

ve perde nasıl düıecek. 
KEMAL AHMET 
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E 2il niu.nda baılıyacaktır = 
'--·······················--" 

pencereıindenk k bir hınız 
ki ki rı çı arara 

nıa .• .. a k t odadaki altı halıyı 
girmıt uıt a 

1 O - Ntıantaıında karakol ıo
kağında bir evden 450 lira çalın
mııtır. 

çalmııtır. ·~------·----
Neden istihsalatımız 

azalıyor 
\ 

l n iıtatlıtiklere nazara 
Tutu a•-'•in maden iıtihsaU 

me111leketuu.u-
k erde azalmıf tır · 

çolalaca Y h l 
Tdfkiyede en çok lali ıa e-

dilen kömürdür. .. -
d d- a komur g26 ıenealn e uny 

kömür hazl nelertmizdekl 
buhranı d hl 

h 1 ~ t 926 senesine ka ar ç 
tıtt sa a kU e 

.. .. lmedlk derecede yükse v 
• aoru . d 916 bin ton istihsal 

926 sene11n e 
edllmltti• 

Bu buhrana ıebep İngllterede 
d gelmeaidlr · grevin mey ana .. 

H lbuki 926 ıenesinl mutea
a "1 

1 d 1 tihsalAt tenezzu 
kıp sene er e ı 

yüz göstermittir. 
Grev bastırıldı buhr~n -nih~-

b ld Ruı komurlerı-
yet u u -

. k b ti de pıyaıamızda mu-
nın re a e 

, 1 ler göstermit ve iıtlbu.1 
hinı te s r 
azalmıtbf· 

1928 senesinde 1860 tona 

kadar diltmüıtür • 

Nişanhsile kaçınış 
Geçen gün Beıiktaı polis mer

kezine bir hamm gilmlı ve ilmi- ·, 
nin Zehra olduğunu ve hüviyeti
ni bildirdikten ıonra Muazzez il
mindeki kızının evden kaçtıf mı 
bildlrmltlir. 

tahkikat neticeıinde niıanlm 
ile kaçlığı tehakkuk etmlttir, 

Ma rdinde bir janda rn1a 
katili 
Mardin 31 1Husuıi1 

Direkte Mazı dağında jandarma 
Hayreddin efendiyi öldören Tuti 
lınıindeki adam yakalanmııtır~. 

Serkoıniserlikler 
Burıa serkomiaerliğltıe, ·An

kara ıerkomiser.i Sa.it ve Urfa 
ıerkonılserlğine Burıa serkoml
seri Oıman Şevki ve Cebelibere
ket erkomiıerllğine Urfa serko
miıeri Mehmet Fevzi Te Van 
serkomiıerlittne Cebelibereket 
~erkomiıed Ahmet Kemal efen· 
diler naklen ve Bitlis .erkomller
liAlne Sivas ikinci komiteri Şakir 

efendi terfian tayin olunmuıtur · 
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Bu asırda ıranda 
-.;.oz!,;..- -·~-<·-

1 .. ü b nan başvekili nıaarifin Donannıa takviye ediliyor 
ilgasını istivorınus 'f'ifliste çzkan(Zarya \'ostka) ga:etesimlerı 

l 'J 
11 1 

., ') İran hükumeti Holanda Hükii-
Jeru an ya:ı ıyor: h metinin bir arp gemisi Fransız 

Lübnan cumhuriyetinin yeni 

kabl nesi nfn programında zikredi

len 11labatın kaff eal memleket 
için lazımdır diye baıvekilin icra 

edeceği mezkur ialahatın hlçbirl
ıinde teıhilat göstermek iıtemedi
ğf anlatılıyor. 

Çünkü mezkur 11lahat meya
nında resmi mektepleri kapatıp 

maarifi Ilga etmek mes' eleıi var-

dır. Bu meı'eleden vaza-eçmeıi 

için dostları tarafından icra edi
len teı ebbüsler beyhude olmu~tur. 

Berut ahalisi maarifin ilgasını 
protesto etmiıler Reisini bu hu
ıuatakl fikri ve teıebbüıünde ıa
yanı kabul bir mazeret görmemi ı
lerdir. 

İran şahının seyyahatı 
1 rwulcm yazıliyor : 

Geçenlerde lran ıahı Rıza han 
lranda bir seyahat icra etmlıtir · 

Bu seyahat bir ay sürmü11tür ki, 
ıah o esnada Hemdanı, Şoçbula
ğı, Tibrizi, Erdebil.i, Astarayı ve 

Pehlevi binasını ziyaret etmlı ve 
oradan Türkmen ıtepfne a-itmit 
ve Tahrana dönmüı tür. 

ve alman inıaat kumpanyalarına 
yedi tane ticaret gemisi 11marlamı-
1tır .Bütün bu gemiler Basra körfe
zinde kullanılacaktır. Bundan ma
ada, balyadan sekiz gemi bekle
nilmektedir ki bunlar limanları 
muhafaza itine tahıiı edilecektir. 

f randa bir bahri ye idaresi te
ala edilecektir. 

1\ vrupa ile l\Iısır 'arasında 
Bağdatlmz ya:ılıyor : · 

Geçenlerde Varıuvada topla
nan yataklı vagonlar kongresine 
Türkiye namına ittirak eden Sa
dık Beyin imzaladığı itilafname 
atideki surettedir: 

- Avrupa ile M111r ve Irak 
arasındaki ıimendifer ıeyyahat
larını k11altmak ve kolaylatmak 
için gelecek 1930 ıubatından iti
baren (Toros ekıpreı) treni namı 
altında hazırlanacak, Haydarpa
ıadan hareket edecek ve bu tren 
Avrcupadan gelecek trenle yol
cuları götürecektir. 

Bu suretle Haydarpaıadan ha
reket eden tren (Nuıeybin) iıtaı
yonuna kadar giderek Irak ıfmen
dif erleri vaııtaıile Bağdada kadar 
yolcuların aitmelerf temin edilecek 
tir. T eılı olunacak bu hatta 1 5 ıu
battan ,itibaren 15 may11a kadar 
yolcular çoğaldığı halde trenler 
tezyit edlledektlr. __________ _....._..oov~;;&iOio--~~ 

j Kaç~~~_ı)ıklar Galatasaray 
->ı-o-i<· -

Senelik kongre dün 
toplandı 

Galatasaray kulübünün senelik 
kongresi dün toplandı. 

1929 senesine ait faaliyet ra
poru okundu. Bu hususta hara
retli münakaıalar cereyan etti. 
Müteakiben hey' eti idare f ntihabı 
yapıldı. Neticede Abidin Daver 
Beyin riyasetinde ki eski hey' eti 
idare it Uf aklla yeniden intihap 
olundu. 

Katibi umumi Adil Kirayl be
yin kesreti meıguliyetine binaen 
latlfaıı kabul olundu. Müteakiben 
kulüp nizamatına muhalif hare
kette bulunan Mücteba B. in 
yeniden kulübe alınması hakkın
da uzun ve hararetli münakaıa 
cereyan etti. Nihayet Mücteba 
B. in kulübe alınmasına karar 
verildi. 

... fopkapı sarayı 
T opkapı sarayının muhtelif kı· 

ıımları müze ıeklinde ziyaret
çilere gezdirilmektedtr. Yakında 
•arayın harem dairesi de açıla
caklar. Bu huıuıta lAzımgelen 
hazırlıklar bitmiı gibidir. Bu da· 
lreyi gezdirecek m<.;murlar tayin 
edllmııur. 

Harem dairesi Topkapı ıara· 
yının en fazla hususiyeti haiz kıs
mıdır. Açılacak kısımda 1 O oda 
birkaç dehliz, bir hamam vardır. 
V alde sultanlar dairesi de bu kı
ıımdadır. 

Gene bu k111mda Selimi Sali
ıin, Muradı Sallıin odaları var
dır. 

Harem dairesinin bir kt1mı
nın açılınaıı bir müddet teehhür 

l edecektir. Sultan İbrahimln bo
fulduğu kafesli hücre ıonra açı
lacak kısımdadır. 

Harem dairesinin martta açıl
ma ıı muhtemeldir. 

Şiddetli bir surette takıp 
edilecek 

1930 ıeneenfden itibaren 
Gümrük müskirat, ve ispirto 
kaçakçılığı hakkında gayet ıid
detlt tedabir ittihaz edilecektir. 

Yeni kaçakçılık kanunu mu-
cibince kaçak mevadı alan ıatan 
satmaya~ vasıta olan, kaçakçıla

rı muhafaza edenler, kaçak me
vadı istihlak edenler hakkında 
takibatı kanuniyyede bulunula
caktır. 

Kaçak rakı satan meyhane
ciler hakkında tahkikat yapıldı
dığı a-ibi kaçak rakıları,müıkiraU 
bile bile içenler ıatın alanların 
dükkanları ıeddedilecektir. 

Kaçakçıların haneleri de gece 
ve gündüz taharri eıiilmeğe baı
lanılmııtır. 

Hiç bir itle meıa-ul olunmıya
rak daima hazfnei milllyenin 
zararına kaçakçılık eden müker
rer ıabakalılar vilayet hudutları 
haricinde çıkarılarak mahkeme
lerin kararile zabıta nazareti al
tında çalııtırılacaklardır. 

Emanet binaları 
Defterdarlık, ıehremanetine 

ait binalardan musakkaf at ver
gisi iatemittlr. Şimdi mer'i bulu
nan musakkafat kanunu 32G ta.· 
rfhinden beri tatpik edildiğinden 
bu tarihten beri emanet vergi 
vermemekte idi. Bu defa defter
darlık binaların varidat getirdik
lerini ileri sürerek bunlardan ver
gi istemlttlr. 

Şehremaneti, defterdarlıiın 

bu talebi üzerine ıurayı devlete 
müracaat etmiıtir. Emanet, mev
zuubahı edilen binaların umumi 
hizmetlere ait olduklarını ve ver
giye tabi olduklarını iddia ediyor 
Şurayı devlet bu hususta izahat 
almak üzre emanetten bir memur 
iÖl1~Hfn:u'n( İth nıfclfr. 

... ferkos suları akn11vor 
Ôtedenberi Kumkapı ve civa

rında sabahları 1aat dokuzdan 
on ikiye kadar akmaması bir 
mutat hükmüne giren terkoı su
ları son zamanlarda artık gece
leri de akm:ı.z oldu. Evvelce suyun 
akmadığı tikayet edildiii zaman 
ıu yollarının tamir edildiğinden 
bahsedilirdi. Halbuki timdi tlka
yetlerd kulak bile aıan yok . 
Yirmi dört saatta ancak ik\ ıaat 
ıu akmasına mükabil kumpanya 
memurları gene mutat ıu parasını 
tahsil ediyorlar. Acaba halkın bu 
iibi ıtkayetlerinl dınleyecek bir 
makam ve yahut kumpanyayı 
teftit hakkını haiz bir merci yok
mudur? 

Ne bitmez tükenmez tamirat 
tır ki halka karıı olan teahhüda
tını bu kumpanya yapmıyor. Ade
ta kerbela da kalmıı bir vaziyet 
içinde halkı çırpındırıyor. Alaka
dar makarnatın ehemmiyetle 
naz rı dikkatini celbederim . 

Kuınkapıda Niıancada 
No. 8 karilerfnizden 

l b rcılı i ili 

ikinci koıniserlilder 
latanbul 67 numaralı ikinci 

komfıerliğine. Bursa ikinci ko
miseri Muıtafa Hamdi ve İstan
bul 7 3 numaralı ikinci komiaer
liğlne Yusuf Ziya ve İstanbul 101 

numaralı ikinci komiserliğine 
Kırklareli ikinci komiseri Abdul
lah efendiler naklen tayin edil- 1 

mııur. 

Kayseri ikinci komlıerliğlne 
Trabzon ikfnct komlıerliflnden 
müstafi Müttak efendi tayin edil
mlıtfr. 

Serkoınberliğe terfi edenler 
İstanbul 7 o numaralı ikinci 

komiseri Rıfat lıtanbul 62 No. 
' ikinci komiseri Y aıar, ve lıtanbul 

79 No. ikinci komfıeri Enver, 
fatanbul 84 No. ikinci komiseri 
Süleyman Nazmi, latanbul 11 O 

No. ikinci komiseri Vaııf, lı
tanbul 98 No. ikinci komiseri Ah
met Ata, lstenbul 82 No. ikinci 
komiıert Mehmet Hilmi efendiler 
lıtanbul serkomfıerliğine, 

Edirne ikinci komiıert Cevat, 
İzmir ikinci komiseri Y aıar 
efendiler İzmir ıerkomiaerliğine, 

Artüia ikinci komileri Yuıuf 
Zf ya ve Erzuruın ikinci komiseri 
Mehmet Cemal efendiler Samıun 
ıerkonıtaerliğine, 

Antalya ikinci komlıerl Sami 
efendi Esktıehlr ıerkomlserllifne, 

Mardin ikinci komiseri Selim 
efendi Mardin ıerkomiıerliiine, 

Gazlayınt8P ikinci komiseri 
Mustafa Sami efendi Gazfayıntap 
serkonıiıerlifine' 

Antalya ikinci komiseri Mah
mut Cela.Jettin efendi denizli ser
komiserltğine. 

T ekirdafı ikinci komiseri Şev-
. ket ve kırklarell ikinci komiseri 
Ali efen diler Ankara serkomiler· 
liğıne. 

j~AW~'öıiKA~'!'·~~~i ~.} 
a Bazı adaınların gazetemiz ~ 
~ namına öteye beriye müra- it 

~ caat ettikleri Abone kaydına • 

~ 
ıavaıtıklarını haber alıyoruz. 

Bu gibi adamlardan fo
toğraflı muıaddak vesika 

& kd' d ~ sorulması, akıl ta ır e po- • 
~ lise verilmeleri rica olunur. ~ 
~ idaremiz bu huıuıta bir me- ~ 
~ ıuliyet kabul etmiyecektir. ~ 

-~~~;-v--~~'• 

, 

GÜl"~lEK İHTİYACI.. 

- İhtiyacım ispirtoya •. Daha 
anlamadınızmı ? ... Haydi çabuk 
diyorum, hala yerlerinizde oturu· 
yorıunuz : Şarap, konyak, viaki 
ne olursa olıun.. ispirto iıtlyo 
rum!.. 

Üç arkadaıtık. Bu teklif kar-
111ında ıaıırdık kaldık, arkadaı
larımızdan biri diyordu ki : 

- Dünya kadınları beynel
milel bir noktada birleıtrler, her 
kadın içkiyi sevmez, bu naııl o
luyor da onlardan hariç kalıyor. 

Daha bu sözleri düıünmeğe 
vakıt bulmadan bu aıabi kadın 
geldi, yakama yapııtı, ve beni 
ıarsmağa baıladı : 

- Söylediğimi hala anlama
dımı, ne düıünüyorsun't .. 

- Düıündüğüm ıu ki, siz ka
dınlar hepiniz içki aleyhhtnde 
olsanız da,a-ünün birinde benden 
ısrarla içki isteyesiniz! .• 

O, ayaklarını yere vurdu; 
- istiyorum, içmek istiyo

rum, sarhoı olmak iatiyorum, 
a-ülmek, eğlenmek, kendimi kay
betmek istiyorum, istiyorum, is
tiyorum. 

- Pek ala.. Bir ıey de
medik, istediğin ıeylerin hep
sini beı dakika ıonra önünde ha
zır bulacaksın!.. 
• • • • • • • • t • • • • • • • • 

Filhakika onu hazırlanmıı bir 
ıofra baıına götürdüm, Alman
yadaki gibi ona bakır taslardan 
ıarap içirmek istiyordum. 

Odanın mu'{telif yerlerindeki 
lambaların bazılarını söndürdüm, 
bazılarını yaktım; müteıavf loı 

bir aydınlık temin ettikten sonra 
masa baıına geçtik : Masanın or
tasında fıçı ıeklinde kristal bir 
kap vardı, lambaların ıtıklarını 
bu fıçı her dıl'ından ayrı renkte 
in'fkas ettiriyordu. 

Yüzüne baktım, memnundu •• 
Cam fıçının muslufundan· bakır 
taslarımızı doldu~duk ve bu alkol 
müptelAsı kadına uzatarak içtik. 

O, hararetinden bahsederek 
bir, bir daha, bir daha üıt üıte üç 
kadeh ıarabı yuvarlamııtı. Sonra 
aklı baıına gelmiılere mahıuı 
bir kanaatle: 

- Amma ıuıuzmuıum, dedi. 
•... Şarabın kızıl rengi, çeh

relemizf kıp kırmızı yaptığı aıra

lar gelrnitti' bu ateıli kadın, yum
ruiunu masaya vurdu: 

- Demin ne demek lıtlyor
dunuz'? 

Üç arkadaı bir birimize bakıı
tık: 

- Hiç! 
- Hana-i dünya kadıhnğıki ... 

alkolden nefret eder ? 
İçimizden birisi cevap verdi. 
- Bu içinde bulunduğumuz 

dünya kadınlığı ? 
- Laf • . • dedi, dudaklarını 

kıvırdı, ve dudaklarının kıl'mızı
lıiını, içtiği ıaraptan kalan ba
kıye ıibl emdikten ıonra cevap 
verdi: 

- Azizim, bunların hepıl laf-
tır, alkolden nefret eder a-ibt 
görünen kadınlığın düıünceıi de
di kodudur, l'ile gcçimıizliğldir, 
it•izltkur, - daha doiruıu - varlık
tır ; yoksll her it itleyen kadın 
için içki bir ihtiyaçtır. Sorarım· 
ıfze: aldığım üç bet lira ile gül
mege imkan varmıdır? ve benim 
gibi çalııanların aldıkları her hal
de binlerce lira değtldJr, o halde 
gülmek bizim de hakk:mızdır, ve 
bu, vaz'iyet karıısında gülmek 
imkAnımız yoktur ! .. Şu taktirde 

b•" 
iıe bizim için içmekten baık• 

1 
laı çaresi kalmıyor demektir· h· 

Dünya kadınlığı!.. Hah, i>', 
Haaah •.• Güleyim ben o d~~ 
kadınlığına .. Sıcak odaaınd•ı ııi 
rklerfnln içerisinde; ipekleri; 
yumuıak ılıklığında, bunları t 

11
• 

eden kocasının karıııında, rııh1,. 
na cevap veren Atıklarının Y'~o 
da, peynir tutumundaki fıre 
hamdü senası kabilinden· b•llJI' 

' tl' den memnun olan kadına elbe 
içki IAzım olmaz. Fakat bfSe···· 
Fakat bize .... 

Biz kf evlenirsek, kocalıa~ 
namuaauz ve hayasız addeddf' 
haklarında dedikodu yapılır, fi 
la gezip dolaımayız, Jstinadı' 
cem'fyet delil, ıahsfyettlr. t 
ıiyetlmizi kurtardığımız içf ıı 'f 
keıten uzak yaıamak mecbuııf 
~indeyiz. Ekıeriyet, bu dünl 
memnun ve müreffeh gibi / 
kür de gene perfıan ve bedb;f 
Bunlar, iki yüzlü ve budala i 
lardır. Bize elini uzatanlar ,.s1 
Çünkü dünya kuruldu ku~ 
zayıfa el uzatan az olmuıtd 

Elbet içeceğiz, elbet alkolil ~ 
dimfze dost edeceğiz.elbet ıar'fı 
olacağız, ve elbettt. .. gülece~ 
Çünkü gülmek inhisarı, cerıı'lr 
için de bizden baıka hiç bir ıol 
renin mali değildir! ... 

' 
. K~d~hl~ri bir daha, .bir• d~ 

kaldırdık: Kristal küpün dalı ~ 
rından in'ikaslar ıallanmaya, ~.J' 
amut k&h mail aydınlıklar r 

- - - k d" I zumuzu o ıamaya baıla ı•• 

rada hatıra ve düıüncel•" 
üstündeki kesif buhar tabalc~~ 
nı yırtmağa çalııarak hep diJr 
nüyorduk: 

- Bu kız haklıdır, bu ıJ 
hakkı vardır! 

Nakili: llalım II~ 

Ali karar hey' eti vazife 
bitirdi 

Ankara ( Hu•/J 
Dün Alt karar hey' eti va I 

ıini nfhayetlndtrmeğe karat 
mittir. _ J 

Hey' et kanuni müddetini ~ 
mitti, lakin ıİmdiye kadar v/ 
it kararların eıbabı mucib "/ 
hazırlamakla meıgul olduJll ' 
faaliyetini düne kadar de"~ 
ettirmiıtlr. Ali heyet rapor"11 ~ 
memlekette yapılması lazııı'-:,, 
temizliğe geç baılanıldığını 1' 
etmtıtir. ~ ' 

Hey' et adalet eıaaatının ta;' 
ni için af llan ı lüzumuna I<" 
a-etirmf ıtir. ..1 

Ali karar hey' eti raporıJV'f. 
hey' eti mahıuıa kararların•" tipi' 
enlem yekün addedilmeıi tıl ~ 
bir af ilanı luzumunu ileri ' 
mektedir. ~f 

Bu rapor hey' eti vektled4' 
zakere edilecektir. Ç 
))evlet men1urları ~~ 

saat çalışacak ,ı) 
Ankara ( J-ltJ•ıJ 1çtl' 

Vekiller heyt etinin düPlıO efe' 
maında devlet memurlarııı•" b'sı 
vam ve meıailert hakkıncl• 1,tlf' 
mukarrerat ittihaz edil"' r 111' 

rlıa Kararnameye göre meJ111l ıılıt" 
la istiına her gün ıaat 9 btJÇ ııl'' 
vazifeleri baıında bulun•" ö~I' 
onikiden bir buçuğa kad•'ısı 011 

tatilini yapacaklar ve ak::;.,,~· 
yedide vazifelerinden •Y 
tardır. 



ı Şubat 

BEKTAŞİLİK-SÜNNİLİK 
SİİLİK VE FARKLARI! .. 

I 
1 

Sünnt cevap veriyor : 
- Evet, hayır ve ıer allah

dandır. Bu hususta Kur' anda ıu 
(lnu ) vardır : " Allah istediğini 
doğru yola ve istediğini fena yola 
RÖlürür ! " 

Şii, cevaben diyor, ki : 
- Hayır bu böyle değildir. 

(Na11ı celtl) "her iyiliğin ve her 
kötülüğün bir milkaltn zerresi 
kadar olsa bile mükafatı ve mü
cazatı verilecektir." 

Diye tasrih buyuriyor. Bu sizin 
söylediğiniz (aye) istediglniz ma
nada olursa tenakuz hasıl olur. 
(Allah) dilediğini fenalığa aev
ketmez. Bu ayede maksadı ilahi; 

. .«Her iyiliği ve fcı:~dıgı 
ışlıyeniıı \':ıpacagı ı~lt re 
iln1i ilahi~1iıı ş~1ıni1 oldu
ğunu» beyandan ibarettir. 

E...ıen ayelerin böyle tehir 
"• tevllleri her kesin hakkı değil
dir. Ve herkesin aklı ile olmaz! l*] 
cenabı hakkın herıeye ilmi ıamll
dfr • O kimin iyilik yapacağına ve 
kimin fenalıkta bulunacağına va
kıftır. 

Herkeı harekltında hür ve 
ıerbeıttr. Fenalıklar ve iyllllder 
ancak iıllyene aittir. 

Şii, ehli ıünninin ( hayır ) ve 
( ıer ) Allahdandır izahatını fU 
ıuretle izah ediyor. 

Diyerek bütün kabahatleri 
(Allaha)atfetmek ve bu kötü(Ha
life) leri temize çıkarmak zarureti 
karı ısında kalınmııtır. 

( lalam dininin ) vazıi hazreti 
(Muhammed) in Herkesten ziyade 
sevilmesi lazımgelirken, acaba 
ehil sünnet bu zatı layıkı ile ıev
ınekte ınidir? 

Tedkik edersek görürüz ki: 
Hazreti (Muhammed) Peygam
brligint ilan ettiği zaman karıı
sında bir (Ebu Süfyan)' dikiliyor. 
Ehli sünnetin kitaplarına nazaran: 

Bu Ebu Süf yanda her türlü 
j fenalık rnevcutdur. 

\ 

(Ehli st.nnetin) ldtaplarına 
n<ı:ıaran : 

1 (E.bu süf yan) Hazreti (Muham-
med!) öldürmek için her türlü 
hllelere müracaat etti, çareler a
radı. Hazreti (Muhammed) bunun 
ve arkadaılarının elinden kurtul 
mak çtn Medinlye kaçtı. 

(Ebu süfyan) yine hazreti (Me
dlnede} öldürmek için ordu top
layarak harbe geldi. Harplerin 
birinde : (uhud) harbinde, Pey

ıamberln en sevgili arkadaıları
nı öldürdü. 

Peygamber yaralandı. Kendi
sinin amcesı (Hamza) öldürüldü. 
Ebu süfyanın karısı (Hamzanın ) 
ciğerini çıkararak çiğnedi. 
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[J{l.l"PDR~ 
18ahr1 J<onferans Müthiş hasar 

- • ıt .,.'\· 

I o.:dra, :rn. - (A.A.( 
-·)~.<· 

Şikago, 80 (A.A.) 
B. 'ıri L. nf nanıın bu sabahki Yeni bir takım cinayetler 

hey'-.!U ,:mun.:, .'.! celaeıinde Ame- daha kaydedilmittir, Bir bakkal-
rlkan murahhası M. Gibaon, in- mağzaaına atılan bir bomba sekiz Dünkü maçlar 

- ·)~ ... <·-
giltere, Amerika ve Japonya ta- ki 
rafından görütülmekte olan sınıf fiyi ynralamıı ve 100 metre 

Dün taksim atadyomu ve Ka 
dıköy sahasında lik maçlarının 
birinci devresinin son maçları 
yapıldı. Taksimde istanbulspor -
Vefa ile karıılaıtı. Her iki tarafta 
ikinci kümeye geçmek korkusula 
canlı bir oyun gösteriyordu. Bil
ha11a Vefa haırnını oldukça sı-
kııtırıyordu. Genç 1stanbulspor
lular bütün gayretlere rağmen 
tecrübeli hasımlarına 3 - 1 mağ
lup olmaktan kurtulamadılar. 
Mamafih son maçlarda Istanbul
ıporun gösterdiği fevkaladelik 
cidden ıayanı taktirdir. 

* Kadıköydeki maçta da Üıkü-
dar kuvvetli rakibi Süleymaniyeyl 
1 - 5 yendi, ikinci küme takım
l!lrı arasında en eyi derece alan 
Usküdar birinci devreyi hiç mağ-
lup olmadan bitirdi Üsküdar iki 
defa berabere k~lmıı 2 puan 
kayhetm(ftlr. Buna mukabil Sü
leymaniye de yalnız Usküdara 
mağlup olınuı 0 da 2 puan kay-
betmiıtir. Bu ıuretle bu iki kulüp 
birinle devreyi aynı puanla 
bitirdiler. 

* Altınordulular da dün senelik 
kongrelerini yaptılar. Bu kongre 
çok münakaıalı oldu. Bir sene 
z~rfında hiç bir it yapamıyan he
~ _eti idareye ekseriyet tarafından 
huc~m edildi. Bu hücumlara eski 
~y eti idare cevap vermekte acz 

goıterdi. Bir çok münakaıalardan 
ıonra yeni hey' eti idare intihabına 
geçildi. 

İntihap edilen kimseler tun
lardır: Ahmet Celal, Ali.ettin, 
Hamdi Emin, Suphi Edip ve Ce
lal beyler. Yeni hey' eti idarede 
Umumi kaptanlığa Futbol hey'eti 
reisi Hamdi Emin beyin intihabı 
yeni hey' eti idarenin ne dereceye 
kadar muvaffak olabileceği hak-

usulünün her nevi gemiler için kutur dahilinde bulunan binalatı 
her filoya hususi bir tonaj tayini tahrip ederek 100,000 dolar ha-
lehinde olduğunu, halbuki Fran- ıara ıebebiyet vermittir. Haydut-
sa tarafından teklif olunan hac- lar çetesi efradından biri Çin 
mı istiabi yekunu sisteminin her mahalleıinde bir pusuya dütmüı-
filoya bir tonaj mıktarı tahsis et- · tür· Puıuya yatmıı olanlar mermi 
mekte ve fakat bu tonajın iste- ı kurıunla delik detik etmiıler ve 
nildiği veçhile muhtelif gemi sı- ölüm halinde olduğu yerde bırak-
nıfları arasında tevzifne müsaade mıılardır. Bir taksi kumpanyası 
bahıeylemekte olduğunu beyan veznedarı ile bir ıöför, bu ıof ö-
etmlt tir. - id 

Bu noktai nazar ihtilafı 1927 run are etmekte olduğu bir 
konf eranıının bir çıkmaza girme- otomobil içinde tabanca ile öl-
sini mucip olmuıtur. Halbuki dürülmüı bir halde bulunmur 

Fransızların ıimdiki teklifleri o =l~a~r~d~ır~.S~~~==~~~~= 
vakıtki tekliflerinden daha ıümul- -
lüdür. Çünkü, Fransızlar bu defa edebileceği mütal~asında oldufu-
yalnız tonaj usulünü teklif etmek- ve fak at, büyük harp kruvazör-
le, altı ay evvel haber vermek lerinden baıka gemilere tatbik 
ıartile bu tonaj mıktarının bir ge- edilmek ıartile tonaj miktarının 
mi sınıfından diğer bir gemi sını- her hangi bir sınıftan diğer bir 
fına nakledilebf im esini istemek- sınıfa nakledilmesine dal r yapı-
tedirler. M. Alekaandr, İnsıiltere lacak ıu \'eya bu teklifi tetkike 
hükiimetinin sulhu ve emnü sela- l\made bulunduğunu beyanet-
meti yalnız sınıf usulünün temin mittir. 

~I Ü S A B ;\ K A S I FİKİJ~ 

' 
... -

Türkiyenin en çalışkan genci 
kimdir; bunu ögrenrnek istiyoruz 

- ---...,--•-e------
Mekteplerinde derslerine çok 

çalııan sınıflarında birinci ge

len gençler arasında bir müsa- 1 
baka açıyoruz : 

ı - Darülfünun ile ali me-

kteplere, liselere, tali mektep

lere ve ecnebi mekteplerine 

devam eden Türk çocuklarma 

ait olmak üzere' her mektepten 
üç hanım veya beyin resmi 

dercedilecektir · 

G - Birinciler arasında il

mine kur'a isabet eden genç 

929 - \l30 seneai ( Türkiyenln 

en çalııkan genci ) diye elin 
olunacaktır. 

7 - 5 Şubattan itibaren 

resimler dercolunacaktır. 

lle<li yeleriıniz 

(Sünninin Ha
yırve şer Allah
dandır, itikadı
nı kabulde iztı-

Bu harpte Hazreti (Muham
med) öldükten ıonra, tabii dir ki 
Ebu ıüfyan iilam olmıyscaktı. 
Bu harpten sonra c!iger muhare-

beleri de idare eden bu adam mag
kında bize doğru bir fikir vere-
bilir. A. CEVAT 

2 
_ Resimleri dercolunan-

rarı nedir?) B Qb~Q----h 
• Neticede, Hazreti ( Muham- Orsa U ranl 

f lE~li ınnnet din relılerinl, hali- "'med ) galebe ederek ( Mekkeye) -->~~~--

lub oldu. 
lar mektebin son sınıf talebesi 

olacaktır, 

3 
_ Bu sene imtihanlarında 

1 - Aıiyan terzihanesinden 

ısmarlama kostüm. 

2 - Cemil bey çorap f abrl
kaıından bir düzine ipekli ço
rap: 

le er •ıra lllbartle kabul etmiı- 1 di" Ücretlere de tesir etti 
erdir. Bu hilafet meıeleıi emri g r gi gün, bu adam ölüm kor-
" k k d 1 Filadelfiua 3 ı (A.A) 

birinci, ikinci, üçüncü derece

de sınıfı terfi etmif olması şat-
l!,. i halinde olmuıtur. Bu halife- usun an taam olduğunu ızhar 3 - Hereke fabrikasından 
..... , ttl Mesai nazırı M. Davis, M . 
., il içindeki köUller çıkarılır e · , tır. 3 metro kumaf : 
... ., ' B k d Hoover in program nutkunun k bi birind-
e ... : atılar ve red edılirae, itin u a ar fenalıktan sonra esham borsasının buhranı dola· 4 - Her me le n 4 - Barutçu zade trikotaj 

Blll~da.n ıaraılacatı tabttdir. Ebu ıilfyan gibi bir adamı Pey~ d h h b lerl arasında kura çekilecek --•ili b yısile ücretler e er angl ir f abrikaıı mamulatından yünlü 
Alı h 

eyh, lylliil ve kötillülü gam erln eshabından k 1 ı birinciye ( 100 ) ikinciye ( 50) a b 1 - •ayma ta tenezzu-1 ... ukua ge mesfne man caket k k 
1, 11 )aratb. Her kim kötülülü e 1 gormemiıttr. [**] " ve aza • 

Yoraa b (Ali h ) k olm 1 ve tekrar itimadı temin u-çu-ncüye ( 25 ) Ura verilecek-
lıleit ile 'oıuuyor ! a ın uvvet ve il, X, g , eylemiı olduğunu ve iki senede ' Diğer hediyelerimiz ıubatın 

tir. Diğer birincilere kur a ile 
[•] ~ - (Devamı var ) ancak yapılabilecek olan bu iti "d kl hediyeler verilecek- 15 inde mufa11alen ilin edile-

Bu huıuıta, ileride izahat l ·~ ) Ashap 
1 

. M. Hoover'in bir hamlede yap- afa5ı a cekttr. 

verilecektir. ::il:er:d:e:b:a:h:•:e~d~e~ce~~-~m:e:•:e:e:•:ın:d:e:n~~m~a~ğ~a~m~u~v~a~f:fa:k~o:lm:u:ı;:,o:ld:u:i:u:n:u~~~t~ir~.~~=·:~~~:ı=~:G~:~;:~~=~::~:. ız. _ l ~ _ ıoy emiıtir. 

-- .. ~ 1 bulunmalarından daha tabii bir kitsiz itinin baıına aitmeılnde, 
. ı -· lıte mevzuumuz bu dur. Tabii , • bu kadar itinalı olduğu görül-

k k k 
'

ey olamaz · 
~ I n 6 ~ r - bu noktalar büYÜ üçük her ese insanlık icabi olarak, eserde memiı idi . 
.R.HR ~MAL /1./ ve hepimize 111alumdur. Fakat, "l ek sehivlerin tefrika bit- Haziranın(19)uncu(cumarteıl) 

(Y /1w r ı ır i in bi de İÇ yüzü vardırkt, o göru ec bildirilmesini çok rl- sabahı olmuıtu. ( KaraKemal) 
-"vlM u~A/LE R/ :.hetle;meçhulidi, bilinemiyordu. ~~~~;:;:.Çünkü bir yazı de~ B. bu gece metresi ( Eleni) nln 

,.....-f-f..-.44:~':Alı'll-D~U~ Biz, (Kara f(emal) tefrikasın- derken ötesine berisine do odasında da yatmamııh. Sabahtan 
da (Kara Ka111alin) kaçıp saklan- vkamunemıya kalkı qmak mevzuu it- sokak üstündeki odaya geçmff, 

Tefrika nun1arası : 1 
(K.arakemal) tefrlkaaını, bun-

dan iki ay kadar evvel n d 
k k B eıre e-

ce U · azı millahazalardan do-
lan zaruretler o zaman bunu baı 
mamıza mani olmuıtu. 

Bu günden itibaren gazeta
mızda neırlne baıladıfımız (Ka
rakemal tefrikası, eıaı itibarile 
ibret verici ıafhaları ve netice
leri itibarile her vatandaıın 'ala
kadar olması lAzımgelen bir (ha
dlse)dır. 

1
M) ahım oldufu üzere (Karake

:ıa _Bey, en ziyade umumi harp
e ıohret kazanınıı, memleketin 
~ıeıl namı altında 1ıtanbul hal

ınkı açlıla ve ıefalete maruz hı
ra nuı bir adamdı. 

dua:~ ~at, (artık ölüp gltmit ol
ç n zat demek mccburlvett 

vicdaniyesini duyu 1 Yoruz.) m-t rekeden ıonra bnt~ u a-
gibl (maltaya) kald unl lltihadcılar 
here yine vatanım ırı md~ıtı. Blla-

ıza ondü 
Bir aralık, intihab i 1 • 

rıımak lıtedi: O d 1 erine ka-
l na a muy ff k 

o e.mayınca, (büy-k a a 
' ) k u ve çok a . gaz.ye arıı tarih f zız 

e ne retle 
çecek olan bir ıuı· k ge-

ast terrb· 
kalkııtı. Bittabi bunda d ı ıne 
fak olamadı. a muvaf· 

Bir müddet öted b . 
landı. Memleket e . erıde ıak
iıtedi : Nihayet habr!cıne kaçmak 

za ıtanın aman 
vermiyen Pençesine d- k 

k utme ten 
ya asını kurtaramıyacalını göz-
lerile gördükten ıon•a fak "' b· - , agına 
ırdku!rıun sıkmak cesaretini göı

ter i 

dığ _ 
1 

e'"nasında nasıl ve s d 
ı gun er " 1 d ı ora a pencereyi aralamıttı. Şafak 

nerelerde yaıadığını, nasıl takibe- ga e er. AYHAN sökünceye k d b b a ar iri iri ar kasana 
dildildiğ . 91e nihayet izinin * * ıig . i lnı ld ğ bi . ara ıç yordu. Bu oda, onun 
naııl bulu~J11Uf 0 u unu r · 
(Roman) ekliııde yazıyoruz. Birinci fasıl tenha kalmak iatediğl zamanlrda 

T f k
i (hadiseden evvel- kapandığı yerdı : · 

e rl amız, 1 1 (Kara Kemal) Bey' Pangaltıda O t d 
kı' i • fh tar ve kmm ar a r a a yuvarlak bir maıa var-

ı yaıı sa a h (Hacı Muhak) sokagında ıari · d M 
alakad•r 01_,.1yacaktır. O ci et-~ M d 1

• aıanın üzerinde blr(rovelver) 
... u• ddt buyaah evde metresi a am il i 

1 i b •·· ve fakat ci d e nce uzun kara ıaplı bir(Kama} er elki bat~ (Eleni) ile beraber yatıyor u. d 
tetkl.ke bırakac::ag"' ız ! sindekı' uruyordur· Günün(gazetelerl)de B d mın -1926- ıene • 

Bu (Karakeınal) tefrikasında H:zi:a: ayındaki kadar aıabi ote~e beriye atılmııtı. 
had· 1 za,ınan, mekan ve eı- d 1 oldu"'' bir zaman itte meıhur ia§ecl kara Kemal 

ıse er, t " i halle- ve a gın 5.. Be 1 K d 
h h k""t ve ercume l be b Y zmir sui aiti nin mey ana aıın are "' " _1 i u Bununa ra er, 
ri k t'i doğrulukla tesbit edil- goru meKm t ·1) Beyin umumi çıktıgı hft.beri ( gazete ) sütunları-

en a d ". (Kara ema k k l l mi ti Tefrikada takibe ecesıı- l d dalma ıogu an ı ı- na geçtiği günü yani ( ı 926 ) Ha-
mı! ;~l,(Kara Kemal)ile zabitayı yer er ~afaza ettiai görülüyordu. ziranın ( ıs ) inci (Cuma ) günü 
harekete sıetirmeklen ibarettir- gını;u n en ziyade 1926 ıeneıl akıaına kadar bu odaya kapan-
kl: Bu da, Cumriyete kartı ka~İ Hazir:: ayının (16)ıncı gününden mıı, 1 hatta yemeğini bile orada 
tedenlerin elim akıbetlerini tafı itibaren ondokuzuncu cumarle- yemiı idi. Günlerde ( cuma ) ol-
etmeıl itibarile, faydalı olacaktır. sine kadar, yaıayıf tarzlarında duğu için onun ( Evde ) kapanıp 
Aksini düıünmek iltlyenlerin, k lk da' vakitli ',Devamı var) 

b Yatıp a masın va· 
kanatlarında bizim kadar ıer eıt 
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1!1111 .... , ................. ~~~~~~~~!!'!~~~~==~!!!!!!!!!!~ ... _. Samsun Edremit 
~~§~§§~ ~ ~§§~~-- • BOTON BANKA MUAMELATI YA..PILIR 

T k. t b ·ı . i •~9S~S§SSSSSS~9.S9 
aşra ıtap ve gaze e aı erıne Veresiye \••········-··················"···-··-•11••--··s _, Kıı·tas-ı·)recı·ıerc ve tüccarlara J : • 

_ zmfr terzfhaneainde C k · JS • ı H kk 
Türkiyenin en büyük kitap meıherl moda, ehven fiatlarla, son ·: · ~e erci maı a 1 

- '1\irk neşriyat yürdü derecede auhuletll ıeraitle 5 Renıezana nıahsus her nevi reçeller. S Size elden gelen teshilatı yapmasına hazırdır erkek ve kadın kostümleri E FiatJar 80 - 100 kuruştur 
• Derhal su adrese müracaat ediniz serian imal olunur. 5 Kadiköy, Altıyolağzı No. 188 
: "Türk neıriya; yurdu,. - lstanbul Posta kutusu 443 t' Ankara caddesi Vilayet =•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•a'fi~~§~~Si§~§§§ fi §§86§~~§9~§99 karııaıada No. 17. , 

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

Büyük Türk Alimi Cevdet pdşa merhumun 

1..jiğ·a tı Kurani ye sini havi 
Osman Reşat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

tertip edilm!t. Berizadenin telamiziladen Tevfik Bey 
tarafından tashih idilmlıtir. 

İJahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildliılnin hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kağıdlm ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 

Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

MUSTAFA ve KEMAL M. Gazi Kahvesi 
Emsalinin imparatorudur. Aksini ispat edene ( l 000) lira. Yüz 

'ı Ku•• $ ., kuruıluk eıya mubayaa edene tecrübeai hediyeten verilir. Kar 
B A R ak IS~ i Borsa Han ' ~·l~,!-------------·~---· 

Ali Ekber 
T a.yyare biletleri ve kırtasiye 

Urnum gazete bayii 

Çeınberlttaı civarmda 

N. 2 dükkan 

.............................. 

SEYYAR ME'VlUR LAZIMDIR 
Sefih olmamak içki içmemek ~arttır. Yüksek tahwth 

olması ıart değildir. nakit, mülk veyahut muteber bit tüc~ 
car kefil iraesi lazımdır. 

latanbul posta kutusu No, ı 4 7 ye mftracat. 

•- .... .,.M • ı: :~:<··: .. : .. :•<··: .. :··: .. :·< .. :·<··:··:··:··•··:··:··:··:··:··:·<··: .. :· .......... ·~ J.: 5 Hacı Arif zade : SELANiK BANKASI 
1 •• •• ANKASI ;;. • • =~ USKUDAR 8 ~: isınail Hakkı ! 
i 100,000 LIRA SERMAYELİ TÜRK ~ 1 Tayyare biletleri ve i 

1888 de tesis edilmifUr 

Merkezi unmmi. İstanbul 
SERMA YASI 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERi ~~ ANONİM SİRKETİ ı • umum ıazeteler baytt : 
~- ., ! Çarıikapı N. 68 dükAn : 

Galata, lıtanbui, lznıir, Sanııun, Adana, ıaerıln. r Esnafı himaye maksadile teşekkül etmiş milli bir mües- ~= =··-···-·········••111••····= 
=~ sisedir. Müsait şeraitle tediyat kabul eder ve mutedil faizle ~i• Yuannisfan Şubeleri : Selinik, Atin•, K-avala. 
(. ikrazatta bulunur. ~ı• 
i• Merkezi: Usküdarda iskele kurbnnda •·• 
••• Tel. Kt,dtkoy 590 ~i• + y 
•><~· .. :+<•+<.++.:··:..: .. >+++ .. ~>·: .. :··:··:..:• 
~~~· ........ ·~· 
t FELEMENK BAHRİ SEFİT ! + BANKASI T 
.A Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,000,000 

T ihtiyat akçeıl: 3,000'000 + lıtanbul merkeal: Galata kara köy palasta. 

.A 1stanbul ıubesl : Yeni postahane ittisalinde .Alelamcl 
T han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar A 
6 olunur. ... 

M.- ........ ~~ .... ••••• 
••+.>+.><.+< ... ~:~..:.+ ... >+~•<~++ .. ><.++• 
f OSMANLIBANKASI ! 
• SERl\lA YESİ : 10,000,000 ingiliz lirası •) • . + + lstanbul açenteliği - Telef on: lstarıbul 1948 •:• 
• Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 •:• 
•> Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya •:• <• hesabı cari ıuretile avanslar, poliça ve iskontoıu. •) . .. ... 
6 Türkiye cümhurJyetinln baılıca ıehirlerine ve memaliki .. : 
(. ecriebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf .. ~: 
+ emirnameleri irsalatı. ..~. 

-~·- .............. ~.. .. .. .. .. .. .. •- ~· .. ·~ ...... ~· -6...A...~ •- -· ·~ -• ........ _ -•- .......... -......,.,.~ti ...... r.•++ .. r•"•"•~··'• .... ..,..,.,,.-,.." ........ ,••rr ... ! ............................ .. . . . ~ 

~ M. NURi ve ŞERiKi ~ 
• Bilcümle Gün1rük nıuan1eJatı ve nakliyat işleri ~ 
~ ken1alı sürat ve enıniyetle jf a olunur. : 
~ MALI ve lDARt lşLER DAHİ TAKIP EDiLiR ..... 

~ Adreı: Galata Havyar han orta odalar No. 4 :: 

Beyazitte tramvay makasında 
N. 153 dükkanda tayyare 

btletletlerl, kırtaılye ve 
umum gazeteler bayii 

Her türlü banka muamelatı, lllbar 'lnektuplan, her neYi 
akçe üzerinden huabatı cariye, çek muamelatı. 

Ali Ekber 
,.. ......................... ~ 
= 23 Nisan = • • ·•--••-••--•911 ! « Çocuk Haf tası » nın 5 

Satıhk bostan 1 ilk günüdür i 
\. ......................... .., 

Topkapıda mülğa mevlehane 

, karıııındakt büyiik boatan acele .. 
Diş TABiBi 

~lEHMET KA~IİL 
satılıktır. talih olanlann Bakır 

köy 7 7 ye telef on meteleri 
Yeni poıtane karıısında Velora 

han 13-14 

------------------------------------------------

Cemal Azmi Matbaası 
ıJ'rOGRAFİ - TİPOGRAFİ 

Aiif, etiket, kartTtzit, fatura, zarf, kağıt, bilumum 
ticari defatlr, lastik mühür, damga, kliıe, kitap, risale, 
matbaacıbla alt bilumum tab ve teclidiye tılerf gayet 
nefla bir surette rekabet kabul etmiyecek fiatlarla 
yapılır. 

Adres - Jstmılml ılnkarn <:cıdcft>.~i Ri!şil rfl'luli /fon .Xo. 11 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Paşa Hastahanesi OperatOtO 

İstikl<il caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 
Suriye han No: 8. 1 

Mürebbiye 
Eyi Familyaya mensup birrJ 

dam mürebbiyelik için yw arJ 

Almanca, Framaca afNttr d 
kiye dahilinde her ıelilrele h~ 
kabul eder. Ecnebi menılek~ 
rede gider. Galata rıhtı.. J 
han Na. 2 Vah ram ebnasya'il 'f> 
muracaat· 

Zayi 
Ülurtiu aliyel ticariye ~ 

binden aldtfım mezuniyet v•~ 
mı kaybettim. Hftlmın olmadll ... 
ilin ederim. Toro 

, - ' .:_:rARIN,,IN TAKV~ 
Şubat 

Senet CUMARTESi ~ 
Resmiye 1 MK 8 

1930 f ı~ 
Nan1az vakttları 

Alafranga Alaturtı-el· 
s. d. •• 

G Gnn .. , ı,46 nneı 7, 12 u .. 03 
Öyle 12,28 Ôyle '1, 
ikindi 15,08 ikindi 9,I~ 
Aktam ı '1,25 Alqalll ı ~,o 

1 •' ~Yatsı 18,57 Yat• ' 14 
lmeak 5,So lmeak~ 

Ramazan J(stl• ~ Telefon: Beyotlu 4515 : 

••Y•T~• .. ••••••flY• .. ···~···l 

Telr/oıı: /Jey : W),j 1 2 $6 


