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İDAREHANE 
İstanbul Ankara Caddeıi 

Telgraf : lstanbul YARIN 

Telefon teıisab yapılıyor 

. ' FIATI 

5 
Kuruş 

~İATI 

5 
Kuruş 

ABONE: 
Dahil için ıeneliğl 1400 

Hariç memleketlere 2700 

İlan tarifeye tabidir 

c Arif Oruç, Beyin mes'u1iyett altında berglln çıkar 
~-

Ekmek fiatları 60 para daha inebilir. Bu neden yapllamıyor! 
Francala fialları arttı. Ekmeğin 
(60) para düşecei söyleniyor 

--..ıo ... rf4l4••• 

Ramazan gelir gelmez Francala fiatı yirnıi 
para arttı. Bu işlerle nıeşgul olanlar 

yok mudur? Yazıktr bu halka!.. 

1 

Dün 1 Şehremanetinin gaze
telerde intiıar eden bir tebllgl 
hayretleri mucip olmuıtur. 

Francala fiatlarının (2o) para 
arttığı~ bildiren bu teblig üzerine 
( Ekmek ) ler için de endtıeye 
düıülmüı ve mes' ele sonderece 
nazarı dikkati celbetmiıtir. 

Dün en esaslı ve sıhhatli 
malumatı ekmek yapıcılardan 
öğreneceğimizi bildiğimizi için 
İıtanbulun maruf elemek yapı
cıları nezdinde tetklkatta bu
lundu':. 

Yapıcılar ekıeriyetle ekmf!k 
fiatlarınm (40-60) para düıece
ğ ini iddia etmektedirler. 

Aldığımız izahat ıudur : 

• 
Ihsan 8. 

. -~· Ha pısaneden nasıl çıktı 
Cebelibereketteki çiftlik nıes'"t-, 
sinin de mahk,meye _gidtceRı 
kuuueile soylenmeftedır. 

Ankara, 3 (Huıuıl) - Evelkl 
aabah ıaat 9 buçukta tahliye 
olunan ıabık Bahriye Vektlt lhsan 
Beyi refikaıl, ahçııı ve blzmetçlıl 
beraberlerine alıp Samanpazarı 
tarikile evine götürdülef· 

Sabık Bahriye Vekili haplıa· 
nede bıyık bırakmıı ve biraz daha 
fişmanlamııtı. Hapisaneden ayrı
lırken kendisini kapıya kadar 
teoyi eden mahkumlarla vedalaı· 
mııtır. Ihsan beyin yüzündeki 
çizğiler ve saçındaki aldar ziya
deleımifti. Harekatında bir bataat 
ve atalet göze çarpıyordu. Yür~r
ken, etrafında - iki senedir gor
rnedtği blnnlara, sokaklara uzun 
uzadıya bakıyordu. 

Söylendiglne göre lbıan beyin 
Ceheliherekettekt çtflili de müna
zaalı bir vaziyettedir. ıhttlaf ve 
münazaaya ıahıi bazı ıebepler 
göıterilmektedir. 

Bu ihtilafın mahkeuıere kadar 
gideceft ilA.ve edili or. 
·-·····-············· y ............... . ············--· YENİ TEFRi~..E 

istanbul işgali 
-"*9:rt• Mondroı mütarekesinin ilk 

günleri, İstanbul 111aUntt naııl 

Bezirgan ( Kohen) in İnhisar müdirile birlikte 
Ankara ya ~ritmesi fevkalade nazarı dikkati celbetmeğe 

layıktır. Alakadarlar. hu. sür'ati n1illi menafi 
nan1ına pek tehlıkelı görmektedirler 

Evvelki sün geç vakit Tütün kara)ya hareket etmek 6zre emir 
inhiıar müdüril (Behçet) Bey, bir almııtır. 
telefon daveti ~zerine evine git- Alakadarlar, bu bi.diaeyl 
meğe vakit bulaınamıf, ve ekis- büyük hır latiğrap ve hayretle 
preıle Ankara ya müteveccihen karıılamıılar, bllhaıaa TOrk 
hareket etmlttlr. ırublle müzakere cereyan eder-

Şura11 ıayanı dikkattir ki, ken ant inkıtaa afratımaıını 
Behçet beyin bindiği ekiıplreıe pek ziyade tee11ürlerle kartı-
meıhur Bezirıin ( Kohen ) de lamıılardır. 
(Narki) timinde diğer bir BezlrgAn Dün kendiılne mGrac;aat 
ile beraber btnmtı ve : (Ankaraya) ettiilmlz bir Uıtün ttıccarımız 
gitrnlıtlr. bize bu meı'ele hakkında pek 

Bu çok dikkati calip yeni ha- dlkkata ıayan izahat vermlfUr. 
dlı• hakkında yapblımız tetki- Bu tüccarın verclJil mallmat 
kat netlceılnde öfrendik ki, ıudur · 
Behçet Bey, bir kaç gGn evvel - lnblıar idareıl, bu ıen• 
uzun uzadıya meYzul bahHttlil- (lzmlr) mintakaıında (1,400,000) 
mlz (bir milyon) küıür:I bin kt!o- kilo tüUln alm11tır. Bu TGtGnler 
luk ( lzmlr ) tütGnü ıatııı meı e- çok muktedir ve tıten anlar Eldı-
leılnde temaıa gelmiı olduiu perler marifeti le ve zamanıDda 
Türk guruplarile devam etmekte alındılı için bu ıene lzmtrln ye-
olan müzakerata birdenbire kat tlıtlrdlll en iyi tötünlerl zGrnaclan 
ederek (Bezirgan Kohen) ve alan (lnhlıar) tdareılclJr. Ziirra' 

refiki (Barkl) ile be_r_abe_r.(An~-.... ~---D_e_v_am_ı 2 inci sahifede 

yunanlılar tütünlerini islih edi-
yor bizdede dolap çeviriyor r 

Yunan tütünl~rinin islahı için (~~ez) d~. topl~nan 
tütüncülük içtıınaının .k~ı:ar}arı bızım gözumu~u aç-
nlalıdır onla~ tüt~-~!erın• .. ı~ah ~~erle~·ken ~e~~rgftn 
Kohen şirketı de J. urk tutunlerını gözden duşurnıt.:k 

.. ""' 
Bir tıirlı1 fiulları istikrar bulamıywı 

ekmek işlerine ait iki resim 

- Buğday çok geliyor un 
fazla var fiatları dütük ... ekmek 

Devamı 5 lnct ıahlfe.ie 

için sahtekarhklar yapıyor. Bu ne hal ? 

Serezd• Yunan 
Uıtün 1ırketleri mu
rabhaılarmın ıayanı 
dikkat kararlarını bir 
ibret olmak ilzre aıa-

Elektrik- şir_k_e_l_i -h-a-lk-a-imzalattığı 
mu~avelelerle duvarları yıkıyor! 
Elektrık şirketi ile muka''ele yaparken k . . 
davranı~ız: Şirketin nıukavelesinin arka ç~ara~~~~atkl! 
madde şırkete duvarları yıknıak selahi)rcf · . a 1 

ını verıyor! 

Elektrik şirketi binası 
Son g<inlerde Elektrik ıirkf:ti 1 _ El k 

~ında birçok ılklyetler vaki cahil halk: tik şirketi zavallı 
laa ktadır. Şirketin belediye ettirmekte ir mukavele imza 

~x mlalnnal muaayir olarak yap- veleden i;Uf s~nra da bu muka-
-..ı yo ıuz uklar cidden taham- tarak _ _ a. e elme~e kalkı-
mnl edilemiyecek bir hale gel- la ' oknune gelen evin duvar-
miıttr. rını yı mağa deam etmektedir. 

Devamı 2 lncl ıahlfede 

ı slanbul işgalif trfri kası _11111/ıarri~T
karar verildi ? kimler iıgali bir 
an evvel 1auyorlardı. Hürriyet ltl
laf kulübündeki içtima; tıgal na 
ınl başladı. şehiıo:edilen Türk aı
kerlerl SaraY namına Seryaver 
Kiraz H mdl ..,e Peyamcı Ali Ke
malin H ringtona götürdükleri 
sadakat :ıektllbu, vatanın m~
kadderatlle oynanıak iltiyen t~
fenkci Yakubun herzeleri, lngıl
tere devletine sadakat yemini ne· 

rede oldu? 
Balta llmanıııdaki müzR.kereler 

lfgall iki al e.-"el haber veren 
Tü k ıa iP esrarengiz vazl-

r gencin 1 bir çok yerlerde 
Y•tl rnuhalıfleJ' · 1 t klf 
alt t\ıteden bu genç naıı ev 
edildi B kir atadan naaıl firar 

ve e olmuf vekaylden 
elbttl? tBulnlar bte!rthlerde bttcamle 

are o up· o .. lll 
muh l f ' 11tın eırar •e P n-

a i teıkl ki ve c(im-
larını tedktk .-e ta p f-1 tJiratmağa rnuva 
esini ak~me]e thlerdeki brnirln 

fak olan o.t•kr k karakol 
rnüd f bil u Te 

a aal 
11111 

iıtlhbaratında bil-
cemiyetleri l lhti t zabıtı 
fiil çabtlll•f 0 an ya 
( H )it Cemal ) B. tarafından 

l 
a notlarla tefrika h~Unde 

aınan 
neıre baılıyacalız. 

Meraklı ve ayni zamanda he-
tt muha-

yecanlı bir ıure e 
lefeUn eırar ve f ecayilnl ih
tiva eden bu hatıratı bGUin ka
rilerlmlzln okumalarını tavılye 
ederiz. 

iıY• kaydediyoruz: 
Geçen 1939 k. 

aanlıinin on tklıtnde 
Serezde çlf çl tirket
lerl itUbadında ( 5 O) 
tütün tirketl murah· 
hasının tıttrakile bir 
içtlına v!lku bul-

muıtur. 
Bu içtimada tütün 

buhranının eıbabı 
ı.unzakere edilerek 
bu derde bir çare 
bulunması düıünül
m6ttür. Bütiln mu
rahhaıların bu mü
zakerenin netlce
ıtnde birinci kana
atleri, bu güne ka
dar tntün meı' ele
ılnln hiçbir ıuretle 
ve hiçbiri ciddiyetle 
te\i.kkı edi\rnemif 

olmaııdır. 
Halbuki komıu ..; .,. .... 

hüktimetler' tüt6D· B" .. .. 
lerl nzertn• çok ır Tutun yaprağı 
ehemmiyetli kararlar alarak tat- yapanlar ve kanunların ltaret et-
bik etıneye çalıımaktadırlar. till nokatın haricinde memleket 

Btlha•• Uıtiln mahıulunn g-"..un- tütüncülnğane zarar verecek ıe
rnk roıuml ile himaye etmekte· kilde tütDn itllyenlere karıı ted
dtrler. TOt6n ekile~ek manatıkı birler almıılardır. 
ayırmıılar bu huıuıta hlyle Devamı 2 ind .Uıfede 



SANAYİ ERBABININ 
FERYADI ! 

Muhtelif ııanayi fubeıi mü
meıısilleri evvE'!lkl gün sanayi bir-
liğinde çok mühim bir içtima ak
tetttler. Bu toplanmada milli ıa
nayin geçirmekte olduğu miltkü
lAt göril§illmüıtür. 

Müzakere ve temenniler neti
cesi dünkü nushamızda tafsilatı 
ile yazılmııtı. 

Dünkü toplanııta görüıü!en 
eıular en ziyade (muamele) ver
allf üyerlnde tekaıüf ediyordu. 

Fflhaklka sanayi müm~ullJe

rfnln tiklyetlerf pek ziyade C:ık
katl celbedecek mahiyette idi. 

Sanayi mümeuillerl, (teıvlki 
ıanayl) kanunu mucibince ken
dilerinden kazanç vergiııl alınma
dıiı halde bütnn muameleleri 
üzerinden yüzde altı (muamele 
verglıi) almmannın Türk milli 
ıanayiinl ezmekte oldu~unu iddia 
ediyorlardı. İddialarını eıaıı 
kuvvetli idi. 

Çünkü: Umumi harpten sonra 
birçok memleketlerde ihdnıedllen 
muamele veraili, Türklyede ( 1 

haziran 1927) tarihli kanunla 
tatbik edildi. Baıka memleket
lerde ıatıı ve muamele bedeli 
üzerinden her ııatıı yapıldıkça 

alınıyordu. Bizde ise, dahildeki 
teda vill mık tarının asgari si he
sabedtlmtı, memlekete giren çı
kan eıya ile dahildeki (sınai) 

· müeııaes4'1erln (imal kıymeti) üze
rinden lblr defada yüzde: (16) 
almıyordu. Bir Fabrika, bir sma
athane ister kazanım, isterse 
zarar et.in yine ve mutlak vergi 
vermekle mükellef tut uluyordu. 

Diğer taraftan (imal kıymeti) 
mes'eleli de ayrıca sanayi erbabı 
zararına bir ıeydl: ÇOnkü: 

Türkiye dahilinde (muharrik 
kuvvetli) yani makinelerle tıle
tllen bOtün milesııe11elerde yapı
lan mevadın (kıymetleri) üzerin
den yüzde altı alınıyordu. 

Bu ıüphesiz büyük fabrikalar 
dan ziyade küçük ve orta sanayii 
eziyor, bitiriyordu. 

Şöyle kl : BU yük fabrikalar 
- E~ar varsa - iptidai mevadı bir 
defa alıyorlar ve ıu hale nazaran 
da bir defa vergi ver:nl ı oluyor
lardı. 

Küçük ve orta tezgahlar hiçte 
böyle de~tldt. Bunlar her iptidai 
mevadı alırken o mevad muhte
lif müe11eıelerden 1ııçfyor ve hep 
ılnde birer defa muamele vergi11i 
1ıörme~e mecbur oluyordu. 

itte bu vaziyette Tilrk dahili 
mamulatının hariçten gelen e~ya
ya rekabet etmeli imkanı da 
böylece kendi ellerimiz ve kendi 
kanunlarımızla orlltdan kaldırıl
mıı oluyordu. Zira: bizde büyük 
ıanayl inklıaf edinceye kt1dar va
ziyeti gözetmek çok lazımdı. 

Diğer taraftan, muamele ve 
kazanç vergllerile yeni gümrük 
tarifesi arasmda da btribirinln 
zıddına ıeyler göze çarpmaktadır. 

Sanayi mümeaııtllerlnln iddia 
ettikleri gibi, muamele ver1ılıl, 

teıvlkı ıanayt kanununun mana 
ve mahiyetini hiçe indirmekte, 
Ve belki de ıanayi eshablni daha 
zararla çıkarmaktadır. 

Bizde (teıvtkl sanayi) kanunu 
kazanç •ergiıılnl iatlsna ediyor 
ve faka.t ortaya bir (muamele 
veraiat) çıkıyordu. Muamele ver
glat ile (kazanç Teraıiılnden daha 
ağır aellyordu. 

Zaten bunun, ıanayl mil
meutllerl de ıöylemekte ve ka
zanç 'Yerglıi vermiye hazar olduk-
larını anlatmaktadırlar. · 

aörülnyor kt burada hnldk
mete dilten kat'i bir vazife 
~ardır: Ya, kazanç verglılnl 
teımll ederek ( T eıvlkl ıanayl) 
lıanununu yeniden tadiletmek, ya-

Avuslralyada 
--oro-1~-

İktisadı buhran 
Sidney 3 ( A.A. ) 

Baıvekil M. Scullin gazete 
muhabirlerinden birine vaki olan 
beyanatında A vusturalya hüku
matı müttehldeıindo iktisadi ve 
mali vaziyetin ciddi bir ıekil 

almı, olduğunu,I bununla beraber 
telaı ve korkuyu davet edecek 
en uf ak bir sebep bfle mevcut 
olmadığını söylemittlr. M. Scul
lln timdlki müşkül yazlyetfn yün 
fiatlarında görülen tenezzülden 
ve kömür ihraca tına arız olan 
durgunluktan ileri geldi~inl kay-

. de tmiıtlr. Baıvekil Avustralyamn 
istikbaline ve inkişaf kabiliyetine 
büyük bir itimadı oldu~unu ilave 

\ 

etmiı ve hükumetin ıanayii müı-
taklr bir halde bulundurma~a 
nıatuf tekliflere müzaharet ede
ce~lnl vadeylemiıtlr. 

JFrans~~aşvekili i 
· Reisicün1hura izahat verdi 

Parla 2 ( A.A. ) 
M. Tardleu, reflicümhur M. 

Doumergue' e londra konferansı 
müzakeratı hakkında maltlmat 
ve izahat vermiıtir. M. Tardieu 
birçok nazırlarla ve aralarında 
M. Blum de bulunan bir takım 
parlamento basile görüımtııtilr. 

Mr Brand, londraya Salı gii
nü M. Tardieu de Çarıamba gü
nü dönecektir. 

M. Tardieu, içtimai aif{ortalar 
haklundakl btizahlarda hazır bu
lunmak ilzre Cuma günü tekrar 
Parige gelecektir. 

l\ladrit darülfünununda 
derslere başlanıyor 

Madrit, 2. - (A.A.) 
Madrit darülfüumm dersleri 

yarın ve Barcelono darülfünunu
nun darslerı;de Salı günü baılı
yacaktır. 

- - ~ 

Diktatör 
-.~-

Sulhu süktin istiyor 
Parla. 2 - (A.A) 

İntfranstgeant gazetesi Mad-
rltten latihbar ediyor. Bir gazete 
muhabirine beyanatta bulunan M. 
Primo de Rivera, ıtmdfki progra
mının ıu kelimelerde mündemiç 
olduğunu söylemlttfr: " Sükut ve 
sulhu sükun içinde çalıımak ,, 

V atant birlik reiıletlnln kabulü 
meraai mleanaımda yakında icra 
edilecek olan intihabata telmih 
eden M. Primo de Rivera vatani 
birlf Ain büyük bir kuvvet teıktl 
etmekte olduğunu ve bizzat ken-
disinin de birliğin itimadından 
müstaAni kalamıyacatını beyan 
etmiıttr. 

M. Primo de Rivera, orduyu 
terkedece~lne dair olan ıayiaları 
kat'iyen reddetmlt ve kıralla olan 
münasebatına dair sorulan son 
bir suale cevaben: " Hürmet ve 
sadakat ,, demtıtir. 

lektrik şir!{eti Bezirğan Kohen İnhisar müdirile-

<B•rınc1 ;a~ devam} 
1
birlikte nihaByırıenctt _da

11
U
1
"f"endenAdenvamkaraya gitti! 

Y aptı§ımız tetkikata göre, ., 
tirket her hangi bir binaya elek- 1 
trik vermek icin ayrı tesisat ' 
yapmamaktad\r. Bu itibarla 
halka gafletle imza ettirdiği 
mukaveleden istifade ederek 
hodbehot duvarları tahrip et
mektedir. 

2 - Aynl zamanda yeni 
tesisat yaptıranlardan da, iki 
üç kat para almaktadır. 

3-Elektrlk (saat) lerl mes'e
lesl cidden nazarı dikkati celbe
decek mahiyettedir. Bu saatlerin 
ne yazdıkları halk tarafından 
anlatılmıyor. Şirket iki ayda 
bir defa keıtill makbuzla iste
diği gibi para tahsil ediyor! 

4 - Elektrik ıırketi halkın 

zararına iıtedlğl gibi hareket 
etmekle beraber, ıehrln huku
kuna da tecavüz etmektedir. 

Dünyanın bir tarafında gö
rnlmiyen ıeyler letanbul sokak
larını sarmakta, cadde ve so
kaklarda (asma köpriller)halinde 
bir süril karııık teller nazara 
çarpmaktadır. Bu teilerln çok 
defa resmi ve husuıt telefon 
tellerile karııtığı görülmektedir. 

Alt olduğu makamlar yukar· 
dan beri sayıp döktüfümüz 
yolsuzluklara bir nihayet ver
mek mecburiyetindedirler. 

Şirket, hangi hak ve selA
hiyetle halkın (ev duvarlarını) 
yıkıyor? HanAl ııelfıhtyetle so
kaklara (asma köprüler) halinde 
(teller) geriyor? 

Bütün bu iılere bakacak bir 
makam yok mudur, varsa nere· 

dedir? 

hut, muamele verglıfnt makul 
bir ıekle irca etmek lAzımdır. 

Halbuki, hüktımet kazanç ver-
aflfnde ( 13) küsur milyon alırken 
muamele vergisinden (19) milyon 
almakJadır · 

Bu ıttbarladir kl, ııanayll kur-
tarmak için bOtfin (biltçe) Hası
nın yeniden tanzimi zarureti ha
sıl olacaktır. 

lıte, ötedenberi bizde ekslk-
li~lnl iddia etllğtmi:ı lhtlsa• adam
h .. rının nokııanlı~ı ve Bütiln bun
lar, vaktlle düıClnülemez miydi? 

ARiF ORUÇ 

bu tütünleri ince eleyip sık doku- ı 
yamadan (ucuz denecek fiatlar
la inhisar idaresine satmııtır.) 

(Hatta : bu Tütünler İçinde 
(100,000) kilosu zürra tarafından 
inhiBar idaresine (BiUı bedel 
denilen şekilde) adeta, hibe 

edllml ıtir. 

Size bu itin ne kadar meha
retle tedvir edildiii ıöylemek için 
ıukadar anlatayım ki, inhisar i
daresinin mübayaa kalmeslle, 
kl mübayaa edilen tütünler nevi
leri itlbarila çok yüksektir ve 
bunların içinde de tütün dünya
nın kapııtı~ı 5000000 kllo mik
tarında (Lt~de) basması vardır. 
Bu tütünlerin mnbayaa kaimesi 
ayni zamanda İzmirden tQtün o-

lan ve cinı itibarile bunlardan da
ha afa~ı bulunan diğer büyük 
kumpanyaların mübayaa kalme
sinden yirmi beı kurut ucuzdur. 

Bu mübayaa eınasında vak
tile müteyakkız olan inhisar ida-

resile(Herman lıpirer ve Getabaho) 
gibi İzmir tütünlerinden ktılliyetll 
miktarda mübayaa etmek nıec
buriyetlnde olan kumpanyalar 
İnhisar idareıfnin gösterdiği 
cevvaliyet ve köylünün inhisar 
idaresine merbutiyet ve itimadı 
ve hatta ( tercihi ) dolayısile bü
yük bir telaıa dUımüıler ve bu 
iyi clnıten tütünlerin inhf sar ida
resi tarafından alındığından do
layı merkezlerden takdirnameler 

almıılardır. 
Günün birinde ne olduğuma-

löm de~tldir. Yalnız haber aldık kt: 

İnhisar idaresi bu tütünleri ecne
bi bir iki firkete satıyormuı ola
bilir a ... tiltün tüccarlarının ıtkA.
yeUne ralmen inhisar l<lareıt 
ötedcnbert yaprak tütünleri sa
tııı yapar, bunun hakkında da 
kan\lnİ bir mani de yoktur• lnhi 
sar tdar~aı bir tnccar ilbi tütQ 
satın alnuıtır. Ve blr dkcar gl 
satacaktır. Bu da tabiidir. 

Yalnız, burada hayretle g~
rillen ( •alı§ ıeraitldlr: ) 

Bir . tüccar, zürradan tütnn 
alır, onu deposuna getirir parasını 

öder kendine mal eder. Alıcı çık
tı~ı zaman " Ben bu tütünlere 
ıu kadar kuruı isterim? ,, der. 
Halbuki bir tücce r vaziyetinde 
bulunan inhisar fdareıl zürradan 
aldıaı tütünleri satın almak ftıti-

• yen bir Musevi ~irketfni karıı
aında görünce bu pek tabii ne 
mantıki vekilde bulunacak yerde 
bulnları aksfnf ihtiyar etmif yani. 

,, Tütünler bana ou flate 
meıela: 80 kruıa mal oldu. Şuna 
ne kir vereceksin! ,, Diye pa
zarlıka açmııtır. Biz tüccarlar 
ticaret tarihinde böyle bir 
muameleye tesadüf etmediğimizi 
ıöylemek isteriz. Bu bir! 

Bundan sonrası kıamen ga
zetemizde intltar etmlıtir. 

( Yarın ) gazetesinde hayret
lerle okuduk ki tütünlere talip 
olan (Herman İıpirer ıirketl) tü
ler de kendi ıine satılacağından 
dolayı nes' ele çırpınırken bir 
taraftan kendlılne bu kadar sa· 
fiyane teklifat yapan inhisar 
idareılnln elini ayağını bağlıya
cak. 

(Çoktan beri kur etti-
ği ve iltifat gôrn1ediği 
~1ısır 'rürüstünü ) eline al
mak teıebbüslerfnden f arf g ol
mamıvtır. 

Gelelim diğer ıeraite. 
(Yarın) gazeteıinin yazdığı 

veçhile ( Hermen İ11pirer ıırketi 
ile pazarlıkta idareye tütünler 
için yalnız (5) kurut kar teklık 
etmiıtir. • 

Bizim meslekte beher kiloya: 

Beş kuruş kar alelfıde 
l<on1isvonculara verirler? 

"' 
Bir devlet müeııaeıc,.1 ki para, 

ıını kullanmıı, muktedir. vesat• ~ 
tini istihdam etmif, ve rakıpleri
ne nazaran yüzde yirmi bet nok-
san ile( bir buçuk ) milyon ki

lo tütünü almıı (seksen hin ) 
ktlosunu da biraz evvel söylediğim 

gibi ( Bila bc<lel hibe) al-
mııtır. 

Bu ~müesseaeye : (Beş ku
ruş) kuruı gibi küçük bir pa _ 
ra kar teklif etn1ek biz 
tüccarlar muhafi]inde (a- ı 

- ·•1-o-J(- ) 

(Birinci sahlfeden:de"'~ 
Halbuki tütün Yunanf ıtan ~ 

iktisadı millinin en ehe111111IY'\. 
mahıulünü tetkil eder. Böyle 

0

1 bf' 
du~u halde kendi haline ve 
ha111a bazı :nubterislerin elli,, 
bırakılmııtır. dı 

Serezde yapılan bu tçtirP• 
atldedl kararlar verllmlttif• 

1 - Kuru üzüm mahıuU1°611 

mu haf azasına mahsuı yapıl•ıı 
müstekll teıkilat aibl tütnııde • ~ı· 

de himayesine tahılı edflmelc u ~ 
re bir müstakil teıkilat yapııı'b· 
lazımdır. Bu teıkllat gerek fttl 
salatın, gerekse istihlAkatın ıııllr 
tarını ihtiyacata göre tanıiıt1 ft 
tensip edecektir. Teıkilat, harıçt~ 
tütünlere ihracat menbaı butııı• 
ya çalııacaktır. 

il - Tütüne müsait olrn•1•' 
arazide tütnn ekmek menecWt' 
cektir. Bu hususta Sellnikte ta" 
tün himaye yazıhaneıfnfn u•ıl~ 
tenkit edllmlttir • 

Malum oldu~u üzr~ bu tnfV 
lAt, istlhJakatı temin etmeden~ 
umum Makidonyaya tütün ı:ftl 
atinin teımil ettlrmiıtlr. 

111 - Tütün hakkında hlll" 
yeli iÜmrük re11ml tatbik edlt 
melidir. 

iV - Bozuk ve fena tütnıılt'I 
lerln hükömet tarafından ıatı' 
alınarak imha edilmesi gibi JıO' 
kumetin tütünler hakkında bl' 
tedbiri vardı. 

Bu ictlma böyle bir tedbf rl~ 
tütün çiftçisine ve bilha11a tütOıı' 
zarar vereceğini nazarı teell'' 
müle alarak bundan sarfı naı'1 

edilmesi lazım geldffl k•rarıaıl 
almııtır. 

Çünkü bu tedbirlerin ıui ını.-1 
teıkil etmesi çok muhtemeld~ 
~~~~~~~~ 

de ta. bir küstahlık gibi tt 
lakkı ) edilmittlr. 

Behçet bey, ve yahut df fi 
makamat bu Ham teklifi nıçl' 
kemali istfhf afla reddet.01' 
diler. Bu, bizim için meçhJ 
dür. ve : ( mQebbeden mech 
kalacaktır ! 

Allah razı olsun ite (Yarı~ 
gazetesi karııtı ve meı' ele,,!' 
fecaatini efkarı umumiye fi 
reımt makamata kartı haykırJ1 

( Herman İspirer ) eirketl b~ 
pek haklı f eryaddan tabtatıl' 
müteessir olacaktı. 

Yine ( yarın ) ın hayırlı nef' 
rlyatı ( Türk Tilccarı) ikaz etti· 
Bu Tütünlere talip bazı müe••e' 
ıatın meydana çıktığını yfıı~ 
gazetenizde, okuduk. Müsterlı• 
olduk. Ertesi giln, yine gazete' 

niz vasıtasile öğrendik ki, (f-le~ 
man lspirer ) tlrketi meı' elef11 

ciddiyetini tefehhüm eder~~ 
( kesenin ağzını açmı§ ) evveli. j 
(5) sonra (2) ve daha •onra (S 
kuruı ilave ederek ve : ( bari') 
bir sene tütün ıatamarn•"ıc 
maddHinden de vaz geçere ' 
yeni tekliflerde bulunmuıtur· 

ı,ı· 
Bu vaziyet, Tiltünlerl 1110 

1
• 

yaya talip olan Türk mile••8' .. 1' 
tile ( Herman ) arasında }dl~, 
nılkyastn bir müzayedenin ı" 
runa sebebiyet vermiıtir. t 

b' Tarafeyn ara11nda müna•e ,ti' 
ceryan ederken, dün yine ha11 

öğrendik ki, .,. 

( l3ehçet ) Bey ti.er .. 
man şirketi n1ün1essıJJ~ı 
rile beraber ve dosyo~J f1 
n1üstashiben ve acı e 
Ankaraya gitmjştir ! •' 

otıır 
Eğer, bu ıatııın kf nte ııaff t 

olıun •atılmasının milli ıııe aııla' 
nekadar muzur oldufunllklPıııeı 
mak ister ve bundan çe .,uıııf 
ıenlz yarın gelinfz .• lzahat ,,.r 
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4 Şubat YARIN 

İktisat vekf1letine verilen şayanı dikkat rapor: 
hrrs ...... 

Kendi namlar~na sigorta ) anan 
Bankalar mes'elesinin iç yüzü 

800,000 1.i.raya vuilen (llliluıt) Dcgirmerıcili/; şirketi 
(24 ,000) Liraclaıı ziyade prim veriyorliıı. Bütün bu dolap
l<ır Jıallwı $lrlırıda çevriliyor! 

\

LONDRA KONFERANSINDA1 
ÜMIT El\IIAREI.ıERİ 
Londra konferanıa hemen 

iki haftadan beri inik«t halind~ 
bulunuyor umumi ve hususı 
müzakereler birbirini takip edi-
yor, ve murahhaslar ıniltale
belerlni gittikçe daha ziyade 
teırih ederek onların makul 
eıaalara milıtenlt olduAunu la

pata uAraııyorlar. Vakıa bütün 
bu müzakerelerden henü:ı. ıniil· 
pet bir netice haııl olmamıı 

iae de hiç delilıe ileriye doAru 
bir adım atılmıttır denilebilir ki 
bu da azçok bir muzaff erlyet 
olmak üsre telA.kkt edilebilir· 

Kaçak ararken 
~

Randevii evi olduğu 

\ 13~~ele 
Bir iştial neticesinde öldü 

Diğer müe11esata tenzllat ya
pılmıı olan Lafonıiyer Sigorta 
tirketinin tütün idaresile sair mü
e11eıatı reımiyeye tarifeden nok
aan fiatle ıiaortalarını yapmağa 

amade olduğunu blldirmeıl men
faatlerini teYhit ve aralarındaki 
ittihat ve ahenai mu haf aza ede
rek itleri paylatamadıklarından 
dolayı Enıtttn Naıyonale kumpan
yaıının tehremanellne müıtekll
ler teklif atı, vlktorlya du Berlinln 
ıiaortacılar datrel merkezlye
ılnden çekllmeıl ılgortacılar ara
aındakl tttl adın lnfiaahını mucip 
olmutturŞu iki arubun ittihadı yü-

ıafiye üzerinde kırk beıe kadar 
bir komiıyon almakta idiler. Eler 
sigortalar için azamı bir fial vaz 
olunarak kumpanyalar,ın tıbu 
ffattan fazlaıına ıfgorta yapma
ları menolunıa ve noksan ılgorta 
yapanlara dlAerlerinin muhalefet 
edememesi temin edibe cıki 

anlaşılmış 
Balıkesir l:ı.mirler mahalleıln

de Sıdıkanın evinde kaçak tütün 
bulunduAu polise bildirllmit hlı
nun üzerine evde taharriyata baı
lanmııtır. Neticede UUün bulun

mamıııa da bu evin randevü evi 
oldu~ anlaıılmıı ve Kadir ilmin
de blriılnin 1 G yatlarında Havayı 

Zonvuldak maden ocakların
da bir ittlal netlceıinde aayet fe
ci bir hadile vukua gelmlı ve 13 
amelenin öliimile neticelenmiıttr. 

Süleyınan yakalandı 
İzmir hapiahaneılnden firar 

eden Arap Süleyman nihayet 
Aydında eıkt bir ıevgiliainln 
evinde yakalanmııtfr. 

mukavelelerde mevkii mer'lyette 
bulunmuı olıa idi gerek rekabet 
yllzilnden vuku bulacak tenzilat
tan ve verek komtıyonlardan 
hük<imette mühim miktarda isti
fade ederek elyevm bet yüzbin 
lira ile yapılan ılgortalar yüz 
elli bin liraya yapılmakla be
raber ftatların yükıelmeslnden 
dolayı memallki ecnebiyede ya
pılan ıtaortalarla hiç yapılmiyan 

Her halde F ranıı:ı baımu
rahhaaı M. Tardio tarafından 
uzlatma eıuına uıilstenlden 
ıerdolunan tahdidi tesllhat tek-

iğfal ile kaçırmaia ıebep olduAu 
anlaıılmııtır. Hava kadirle birlik
le jandarmaya teıllm edllmtıler-

Bir ceset bulundu 
lzmf r kartı yakanın Bollanlı 

sahilinde bir erkek ceıedi bulun-
muıtur. Bu ıahıın intihar etUAi 
teıhlı neticesinde anlaıılmııtır. 

zünden az it yapmakta olan dli•r 
kumpanyalar dl\ eıa1en buna inti

zar etmekte olduklarından açık
lan açıAa rekabete airittiler. Bu 
keyfiyet bittabi hüki\met ve ahali 
nef'lne oldu. 

Sigortacıların yekdiAerintn 
kuvvetini tecrübe mahiyetindeki 
bu Çarpıımaları mevzii oldufu 
lçtu Türkiye tütünleri ldarel inht
a.rtyea&ıe emniyet ıandı4ı mlılllü 
bazı idarelere yüzde elli niıpetln
de tenzillt icrasına baılandı. Ll
kln naaıl oldu lae ıdaret lnblsarl
ye tlmdiye kachr yüzde otuz nlı
P•Unde uıorta yaparken bu len
zllltın berine nlıpeU btll lüzum 
yibde altmııa ç.ıkardı.: 

Devalrl aalreye yapılan tenzi
lit bermutat yüzde onbeıte kaldı. 

Emniyet ve eytam sandıkları, 
nukudu mevkufe, evkaf ve deva
Jrl ıalre evelce ılgorta kumpan
yalartle aktetmlı oldukları mu
kavelenameler mucibince ücreti 

ıigortalarm muamele veralsile 
damga reımlnl gayb etmiyerek 
hazinei de'Ylet mutazarrır olmaz 
ve ıe.ıveU mllllycnln bir kısım ıi
gortaıız kalarak tehlikeye maruz 
kalmazdı. 

Kendi namlarına mnhım mik
tarda ılgorta yapan bankalarda 
ml1e11e1atı reımlye albl yüzde 

on betten fazla tenzillt yapmak 
btenllmeılntn ıebepleri de bllhaı
ıa ve kemali dikkatle araıtırıla
cak huıuıattandır. 

Anupaya nispetle Tdrkiyede 
tatbik edilen tarif enin no kadar 

yllkıek olduAunu fıpat ve tarife-

nin tatbik edildiAini zamanla ta
rlfeılz çalıttılı vakit araaındaki 
farkları aöllermek için turada bir' 
kaç mlıal arzediyorum, 

(Davamı var) 

llftnln diler murahhaılar tara
fından kabul olunma•• Londra 
konf eranııının pek te akaınete 
mahktlm olmıyacaAını gösteriyor· 

Şimdilik bu huıuıta en: ziyade 
nikbinlik temayülatında bulunan 
Franıız murahhaalandır. Bunlar 
bittabi arzu flcaatıle bilılyatını 

ketmetmlyorlar, nlkblnane be
yanatta bulunuyorlar. Böylece 
Fran11z baımurahha1ı ahiren 
Londradan Parlıe a•det ettlAl 
zaman Kale ıehrinde belediye 
mecllıl tarafındau kendi tere-
f ine ketlde edilen bir :ılyaf ette 
Iradı nutketmlı, Londra konfe
ranıı netfceıl hakkında oldukça 
kuvvetli ilmltler aöstermlıtlr. 

dtr. 
Bir şaki yakalandı Müntehir Kayserili Mehmet 

Siiat efendidir. intihar etmesine 
sebep kumar ile zevceıinden 
ıüphelenmeıidir. 

Kırıehirin aon derecede azgın 

bir haydudu olan Yamın Manlaanın 
Sancaklı köyünde yakalanmııtır. 

~~~------·Q•4ml----~ 

Meclis reisi \ Maden imtiyazı 
Bilyük ~;;;:::liıi reiıi KA- Cen1al B ... ~~~uldakta 

zım Paıa dün bir muharririmlze nıçın katledildi? 
demiıtlr:ki. Burada bir müddet 
kalıp Ankaraya vtdeceAtm ve 
tekrar Taz.ifeme baılıyacaAım. 

RahataızlıAım tamamile aeç
mtıtir. Çilnkfi Vf yanada çok iyi 
tedavi edildim. Mecllıte bugün
lerde mnhım bir mea' ele olmadı
Aından daha burada bir kaç g(in 
kalacağım. Viyana.da az kaldım 
daha iyi bir yer olan (Senerlk) te 
kaldım Yalovadakt teılaat mem
leketimizde çok büyilk bir ihti
yacı temin edecektir. Yalovan~ 

b•tt'kten ıonra ecne ı 
imarı ı 1 1 
memleketlere vitmel• lüzum ka . 

Ç- kü Yalova heın 
mıyacaktır · un 
ha.vaaının letafeti hem kaplıcala-

Zonguldakta, Cemal Bey na
mında bir zat bundan 15 aün ~ 

evvel katledllmtıtlr. 
Cemal Beyin enltleıl olan 

katil Muatafa efendi lıtanbula 
gellrilmlıttr. 

Yapılan tahkikat katil hldi
ıeıini, blr maden imtiyazı itlnden 
çıktığını göstermektedir. 

Söylendiğine göre cinayete 
bir maden imtiyazı meı' eleal 
ıebep olmuıtur. 

~~~----~·~-----~~~ 

Diier taraftan ikinci Franıı:ı 
murrı.hha11 ve hariciye nazırı 
M. Brlan dahi PariH avdetinde 
kendlılne Irat olunan snallere \ 
cevaben Londra konferansının 
neticeıl hakkında nikbin bulun- 1 

duAunu ıôylemlıtlr. Yalnız ıu 
noktayı kaydetmek tcap eder ki 
M. Brlan ideallıt bir diplomat
tır, en çetin meı'elelerln emri 
teıviyeılnde bile dalma nikbin 
bulunmuıtur. Vakıa Fra.naa harl-

rıla dünyanın en iyi bir lıtirahat 
(KOr) yeridir. Binaenaleyh yalo-

rf dilen para mahalllne 

A:alz bey namında bir zatle 
bir zamanlar bir danı salonu 
ltletmekte olan Cemal bey bir 
Alman artlıtle münasebet peyda 
etmiı 'Ye ıöylendliln• a~re bu 
kadının Zonıuldaktakl mühim 
bir kömür madeni imtiyazına 

vaz'ıyet etmif, bu imtiyaz ltlle 
alAkadar olan Eniıteılle bir thtl
lAf a diiımilt, bu yüzden katle-

Varna vapuru . ..., ,. 
Muhakemeye dün başlandı 

Geçenlerde Mamıarada vuku 
bulan ve V arna vapurunun gar
klle neticelenen facianın muha
'::!,~~~ne dcın alır cezada baıla
--..ıır. 

"-hkemeye Nunet Bey reya
aet •lıtıekte ve ıdclıa mevkllnde 
Bürh"a•ttln Bey bulunuyordu. 
Hadiıenln bir Bulsar ve bir Yu-
nan Vllpuru araıında olmaıı ha
ıeblle beynelmilel bir ehemmlye
U haiz olan bu da.vayı dinlemek 
ilzre bir çok Bulaar ve Yunan 
ıaaetecllerl tehrlmlze geldiği gi
bi Bulaar Ye Yunan konıoloıluk 
erklnı da aef aret localarında bu
lunuyorlardı. 

Aptülhamit 
-->!-o ••. 

Veresesi her taraf tan para 
istiyor 

Geçen nüıhamızda Aptülhamit 
vereaeıelnln Yunan hükümeti 
aleyhine 800 milyona ballg olan . 
bir da•a açmıı olduklarını yumıt
tık. Irak hillcdmeUne d e vereıe 
tarfından 200 mllrona ballg olan 
ayrı bir da'Ya açılmııtır. ----1\tünhallere tayin 

Mnnhal Lahey maala.hatgü· 
zarlıfına birinci ıınıf müıteıar
lıkla Parls elçllP'l 1 1 1 ııs ne ıınıf 
müıtoıarı Eıat Cemal , onun ye-
rine 2 inci ıınıf mQate 1 ıar o arak 
terfian Parla elçilP'l b k A 

C '"l 5 at attbı 
eaa Hazım, münhal V 1 
1 .1 ~ aı ngton 

e çı 151 2 inci katip payeılnl haiz 
Nuri Salt, yerine b kA at attpllkle 
Bürilksel maılahatgilzarlıt 

clye nazırının bu nlkbfnane 
fikirleri ekıerlya tahakkuk et
mit ıe de bunlardan bazıları hen6z 
kuvveden fille çıkmamıttır. 

Elyevuı Londra konf eraıı mil
zakeratının netf ceıl hakkında en 
ziyade dikkati celbeden keyfiyet 
ıudur ki Franıız murahhaılan bu 
baptaj oldukça kuvvetli Qmftler 
gaıterdtklerl halde diler murah· 
haalar bir fikir beyan etnıe
yip ıükilti ıhtıyar eylemek~dlr-
ler. Alelhusus deniz teıllhatının 
tahdidi meı'eleılnde Fransaya 
karıı muhalif bir vaziyette bulu
nan ltalya murahhaslarının ıım
diye kadar konferanı mnzakera
lının neticesi hakkın~a bir mil
talea beyanından içtinap eyle
meıl pek te ehemmiyetten art 
olmaıa gerektir· 

F .... urahhaaları bu hu-
ranıız ... 

ıuıta ilmftv•r bulunduklaTIDI 

l 1 diklerı halde acaba 
a enen ıay e b 

vaya ıa e 
ınaıruftur. 

Viyana Parla.mentoıu çok ml1-

kemmel bir binadadır. 
Uıull müzakere bizimkinin 

aynidir. Milli tasarruf hakkında 
l&.zım ıelen ıeyler ıöylendl. Ya!

bu meı' ele nazariyata bolu -
nız d li tekilde balledilme-
ma an auıe 

d Y il malı latimall milli ve 
U tr. er 1 
vicdani bir vaztfedfr. Bu itle e 

birllil ile çalıımalıyı:ı. 
--- ..... P'!!t'f .... 41., ...... --

Şanj işleri 
Ankara ( Hususi ) 

Ş . muamelatını yakından 
anJ d k nzre her banka a 

takip etme b 
bulundurulmaıı ve u 

bir memur k 
n vizeıi olmadıkça ban a

ınemuru 
ların ıanJ uıuamelesi yapamama-
1 rı tekarrür etınlıtir, 
a ~ 

dilmlıtlr. - - ----------
Ermeni patrikhanesinin 

vaziveti 
ol 

Ermeni patrlkaneıiniq bugün
kti vaziyeti bazı mt.'tnevver Erme
nilerin hiç te memnun etmemek
tedir. 

Bilha11a patrikhane ciımanl 
ve ruhant mecllılerinln bir patrik 
tarafından idare edilmesi mah
zurlu görülmekte ve Patrikln yal
nız ruhani itlerle tıtıgal etmeıl 
ciımant meıailln de dffer bir ıa
hıı tarafından ıdareıl lıtenllmek-

tedir. 

Evkaf mesailine temas 
edilmedi Bundan bqka Bulaar tarafın

dan 16nderllen Avukat (Suhon
tof) ta aamUn araauacla bulunu
yordu. Muaun Yuaan vapuru bi
rinci kaptanı Ka-..ntoı ile ikinci 
kaptanı Petrot kanuni tebllaata 
rajmen m lıkemecle lıbatı vücut 
etmemltlerdt. 

katibi Rıfkı Refik Y 1 ı 2 inci 
' er ne ti t 

itleri baıkatlbi Hilmi Kl l care 
h 1 R k 

mı , mnn-
a umiye onıoloıl ~-

1 1 
I 

1 111urahhaıları hiç lr 
n ç naö tla yan r sükdtu tercih eyli-
ıey y emıyo ' hh 

l 
., L• f r,.nıız mura aı-

Açılitaki men1urlar 
Hazirandan itibaren latyedi

lecek devlet dairelerinin açıkta 
kalacak memurlanna memurin 
kanunu mucibince açıktan maaf 

Tevfik Kamil beyle M. Fokaı 
araıındakt müzakerede EYkaf 
meıalline temaa edtlmemlttir. M. 
Fokaı hafta ıonunda Ankarayı 
terkederek itllA.fname metni ile 
birlikte Atinaya gidecektir. 

MOddelumumlnln talebi Oze
rlne mahkeme heyeti ınaznunla
rın uıulu ceza kanunu mucibince 
zorla mahkemeye aetlrllmeıine 
ve muhakemenin 9 Şubat ıabahl 
devamına karar verdi. 

~~~--~~--.,---~~ 

Hayvan kanlarından 
istifade edilecek 

Mezbaha mecralarından akan 
ltanlar Halici boyayıp pli ulr 
telde •okuyorlar. Karaaf aç mü· 
•11eıeıl kandan lıtlf adeyl dnın
nGyor. Kandan ıenede 15 hin 
lira teaıln edtlecelt tahmin edil· 
ınektedır. 

n 1 
Uguna ılyaat 

m ıavlr lk mümeyyizi S b 
rlne Londra büynk l l a brl' ye-

e ç ıl atka
ubı Feridun Avlon 
k l 

' Ya 1 inci aınıf 
onıo oıluluna terfi M d an l mı 

avln konıoloıu Hayri 1 mu· 
' yer ne le

vazım mCıdQr{l Cemal b 1 
yln edllmlttir. ey er ta-

Bir tavzih 
2 Şubat tarihli nüahamızd 

Seyrlıefaln •ıletme mnd- Ü 8 a, 
h d 

ur Qr-
ano din B. 1 dava ed k en aptan-

lar meyanınd, lamı aeçen birinci 
ıınıf kıla.vuz lı.a.ptanı lıma.ll beyin 
mnddei olmadıiı kendi müracaat 
ve ta vaihı Uıerlne taıhlh olunur. 
lımall kaptan ıahlt ııf ati le mah
kemeye celbedtlecektlr. 

yor ar. AcauP x.- ltal-
1 bl 

uııne ra15 ... en 
arının nlk 11 afi bedbtnml bulu-

yan ınurahhaal uallere ıtmdlllk 
nuyorlar? Su ı vermek dofru 
kau bir cevaP tk•rdırkl ltal-1 da aı A 

o maaa da ıur• .. ddayla tın-
b ıları mu 

Yan murah • 1 f agat el-
d 1 )ıo ay er 

an kolay; kl dl Alelhu-
mek iateoııyece er r. i 

baımurahhaaı s nyor 
IUI ltalyaD . l . 
Grandi konferansın ılk tçt mltahın b 

tUAl nutka deniz tea a 
daırate hl h 
ke fi etinin ltalyan için r .. a-

y Y , l ıt olduiunu ileri sur-
yat mea e e b 
dnkten ıonra artık teali a~: 
tahdidi noktal nazarından bilyu 
bir f edaklrlıkta bulunamaz :ı.an-
nındayız. 

Mahua hern• de olaa Kondra 

verilecektir· 

:onferansı neticesi hakkında he-

özü söylemek zamanı nOz son s 
aelmemiıtlr. Şlmdtllk yapılacak 

k hvaltn cereyanını, 
ıey anca a k 

k t inktıafını ta ip 
ınüza era ın 
etmekten ibarettir· _ 

d k feransı muzake-
Lon ra on 

unu tef kil eden 
ratının mevzu tahdidi keyfi-
d 1 tesllbabDln 

en z iddt ve ehemmi-
l ibl gayet c 

yet g es' elenin ter.ekkür edil~ 
yetil bir Dl 1 h 
dl i bir zaınanda asa tadyata 

I 
1 

amak cereyan vekaylt 
kapı ın ' 
tsuı bir itidal ile muhakeme ey-

lemek icap ecler • 

r-~iK~( 
Bazı adamların gazetemiz i 

n1'.mına öteye beriye müra-
caat ettikleri Abone kaydına 
ıava1tıklar1nı haber alıyoruz. 

Bu rcibi adamlardan fo- i 
loftraflı musaddak vesika 
ıorulması, akıt takdirde po-

lise verilmeleri rica olunur. i 
idaremiz bu huıulla bir me
ıullyet kabul etmlyecektlr. 

•'iıi'~~~~,. ..... 



~a9ıakçı1ar.ın n1arifctJlri 
a(ıiffden ya:ılıyor: 

Me"hemmet Halef namında 
biri · CelUaliye polis merkez.ine 
müracaatla Abdülaziz denilen 
bir adamın heroln kaçakçılığı 
yap ığını ve bu maddeyi vücudu 
aabll~de sakladığını haber ver
mf ı ve • merkumun adresini bll
dlrmfıtlr. 

Poltı memurları tarafından 
tutularak merkeze ıretirilen ka
çakçıya ıakladı"Aı heroini çıkar
ma8ı ıöylenmi§ ile de böyle bir 
ıeyden haberi olmadığı ve kendi· 
nin kaçakçılıkla biç bir münaıc
bett bulunmadığı cevabını vermi§, 
icra olunan tazyika karşı inkarda 
lsrar etmiştir. 

Bunun üzerinde Komiser Po
lis müdirlyetinden bir tabip iste
mlı ve bunun vurudunda karnı

nı yardırarak arayaca~ını kaçak
çıya söylemittir. 

Bir ıaat sonra hekim gelmiş, 
onun vurudunu gören kaçakçi e
lini donunun içine sokup makadın
dan bir madeni boru çıkerıp ko
misere vermiıtir. Boruda 

1 
beherin

de iki ' gram heroin bulunan yir
mi paket bulunmuıtur. 

Merkum mahfuzan muhnfız
lığa gönderflmitUr. 

Kaçakçıların zabıtayı aldat
mak için düıündükleri bu tedbir 
de meydana çıkmıf ~e bundan 
ıonra vücut dahllinin dahi aran
ması poliı devAiri ile gUmrük\ere 
tamim olunmuıtur. 

Süveyş kanah il~ · skc:n-
derive 1in1~ i 1da 

.J 

lskeııderiyedrn ylı:tlıyor: 
1929 senesi zarfında fimalden 

cenuba olarak Süven kanalından 
2919 vapur geçml§tir, bunlardan 
154889 yolcu bulunmakta idi. 

Mezkur sene zarfında cenup
tan oimale olarak kanalı mürur 
eden sefain 3288 adet olup 

-İngilterenin 929 sentsi 
ticaret~ 

f ngilterenin 

Hl5~37 yolcu nakletmişlerdir. 

1929 senesi zarfında İskondc:
rlye limnnma 2286 vapur glrmi§ 
ve mezkur limandan 2288 vapur 

ç mıftır. 

FJkaraya yardın1 
ccı11iyeti 

J sl•eaderiyeden bildiriliyor: 
Prens Ömer Tosun paıanın 

tahtı riyaeetlnde olmak 191 l 
senesinde te~e1<kül etml~ bulunan 

İıllim fıkarasına yardım cemi
yeti lskenderlyede fıkaraya mah
sus olarak büyük bir hastahane 
ingasına karar vermiş ve bunun 

için iane toplamağa baılamıştır. 

Mezkur cemiyet Meclisi ida
resi azasında Tevfik bey zihni 
emlakinden senevi yedi yüz 
Mısır lJrası irat :getiren bir kıs
mını cemiyete vakfctmietir. 

I\iescidi Aksa ianesi 
lfolıircclen yazılıyor: 

Kudüsteki Mescidi Aksanın 
tamiri için iane toplanmak üzre 
Kahirede Prens Ömer.Tosun pa-

şanın riyaseti altında teıekkül 
eden cemiyetin ıtmdiye kndar 
topladığı iane miktarı 2694 Mı
sıı lirasına balig olmuıtur. 

Bu mebalig Kudüs MüfUsi \'e 
lel6.m cemiyeti reisi efendi nnmı
na olarak Kudüee irsal olµnmuı

tur. 

İngi1tere-i\1ısır 
nıiizakera.tı 

Lonrlradan bildiriliyor 

Reiı;l vükela ile Hariciye Na
ziri Bahri tesHhnt i<onferansında 
meşgul oldukları cihetle M. Hen
dersun ile Mehmet Mahmut paşa 

arasında e asatı tekarrür eden 

muahadeye müteferri hususatın 
Kahlrede fevkalade komiser ile 

Mısır hükümeti arasında müzake
re edileceği söyleniyor· 

_...,...... 

Fransa kumarhanelerin-
de ne oldu. 

Geçen 1929 senesi Fransada 
bulunan 166 kumarhaneden hüku
metin aldığı kAr hicsesi 212400000 
franka balig olmuftur. 

Bu kumarhanelerin mezkur se-
nedeki umum karı 405,000,000 
franktır. 

Bu hesapta Monte Karlo da
Hil ~eğildir, çunkü buradaki ha
ıilatıYı nısfı Monnko presliğine ait 
1.>ulunfua\..~cid'ır. 

Ankara yarış yeri 
~nk ra (Hususi) 

.f\hıhtdit nıaçlarJ 

Bu cuma muhtelit takımlnr 
maçları yapılacaktır. Birinci kü· 
rne muhtelitinin Istanbulsporla 
karşılaşması muhtemeldir. 
E~er böyle bir müsabaka yapılır
sa, Vefa ile yaptığı müsabakada 
birinci kümede mevkii oldukça 
srasılan lstanbulsporun kuvvetli 
hasmı karşısında nasıl bir vaziyet 
alacağı beklenilmektedf r. 

* İstanbul futbol heyetinden : 
7/2 Sll Cuma günü İstanbul 

mudtelitler maçl.arı. 
ı - Esanılsi a.§ağıda yazılı 

idmnncılnrm spor levazımatını ha
milen gösterilen snatlarda Tak
sim stadyomundn hazır bulunma

ları.. 
2 -Gelmiyen oyuncular iki res

mi miiımbakadan menedilecektir. 
3 - Saat 12,30 da : 
Şevket, Zeki, Şevki (A. O.

Hilal) 
Müeyyet, Sabri, Murat, Da

vut, (Süleymaniye) 
Mahmut, Ferit, Neı'et, (Ka. 

Eylp) 
Lütfi, Kamil, Bahri, (T. K.) 
Enver, Şadı, (Beylerbeyi) 
Saat 14,30 da: 
Rasim, Burhan Nihat, Kemal 

Şefik, Mehmet Saim (G. S.) 
Rıza, Kadri, Ala, Fikret, (F.B.) 
Nafi, Hayatt, Hüsnü (Bcıiktaş) 
Hayri, Ragıp, Refik (Vefa) 

= ~ ... ......_ ____ 

~1üstarıtil~ Hikn1et 13. 
Adliye Müfettişleri bir müddet 

evvel Müstantik Hikmet B. hak
kında tahkikat icra etmekte idi

ler, Bu tahkikat ikmal edilmif ve 
Adliye encümeni Müdiranınn o
radan da Şurayı Devlete gönde
rilmiştir· 

istihbaratırnıza nazaran mu
ınailcyhin evrakı Ağır ceza mah
mesine gönderilmif ve Hikmet B. 
in yakında muhakemesine ba§la
nmasına kara~ ırerihniştir. Muma 
ileyh Adliye Vekaletinin istediği 
bazı malünıata hilafı hakikat ce
ıraplar vermek, Vekaleti iğfal et-
mek ve ıantaj yapmakla maznun 

dur. 

Posta ınemuı·unun davası 
Ortaköy postanesi memurla

rından Bahattin efendi posta 
havale makbu:ılarında tahrifat 
neticesi 469 lirayı zimmetine 
geçirmiv ve kendisi n,ğır ceza 
mahkemesine vertlmifti. 

Dün bu davaya ba.ılanılmıı 
ve Bahattin efendi islic\'ap olun
mu§tur. Maznun evvelce vaki 
ifadesinde ihtilasını itiraf etliği 
halde bu •defa mahkemede 
" Ban'- Müdür beY ne emretti 
ise onu yaptım " demiştir· Mah
keme tahkikatı yapan müfettiı 

Salim, Sabit beY~rle Ortaköy 
postanesi müdürii eşat beyin 
celbine karar V'ererek davayı 
talik etti. 

"ficür t ]<ongresi 
Dün ticaret odası müzakera

tına devam edilrnif, okun.an 
rı~orlar uzun u:ıadfye mür.aka
:tfl}.arı mucip olrnuftur · Pazar 
günA tekrar toplanrnağa .karar 
v-exile,rek müzakerata nihayet 

verib;ıictir. 

~<~ocuk Haftası» 11111 

ilk günüdür 

u sas ran ses! .. .. 
- İsminizi söyledim ifittiniz-

mi? 
- ..... . 
- Hayret etmeyiniz sözünüzün 

en hararetli bir yerinde isminizi 
haykırmak, belki sade münase
betsizlik değil, biraz da muvaze
nesizliktir ! Fakat ne olursa 
olsun böyle bir tecrübede bulun
maktan kendimi 'menedemedim! 

- ......... . 
Tecrübe ya .. Neye ıaşıyor

sunuz! İsminizi bağırmakla sesi
min size kadar gelip gelmediğini 
denemek istedim. Siz bu sesi
mjn, bana iimdiye kadar ne 
mu:ıiplikler yaptığını bileydiniz, 
böyle ıaşkın §atkın yüzüme 
bakmaktan çoktan vaz geçerdiniz 

- Şakamı '? asla ! dinleyinde 
bu sesime ne ceza vcrmekliğim 
lazımgeldiğini olsun bnna söy

leyin ... 

* 
Henüz ismini bilmediğiniz 

ve zannederim hikayenin şonuna 
kadar da öğrenemiyeceğiniz dos
tumla muhaverenin bu kısmına 
geldikten sonra, ısesimin bana 
nasıl muziplik yaptığını anlat
ma~a başladım. Fakat bu rnacc
rayi ıade dostumun değil, sizle
rinde bilmeniz faydali olacağı 

için ıuracığa da kaydediyorum : 

" • . .. Eeee ... ayıp değil .. 
biz de gençlik geçirdik ve bu 
gençlik günlerinde hayli nazc -
ninlerin cevdnt çektik •.. 

Bunlardan biri -günahı vabali 

onun boynuna olsun - yalnız da 
değilmiş ! yemin ederimki bunu 
sonradan öğrendim • 

Sakınılan göze çöy battığı 
ne kadar doğtU . . Biz nekadar 
sakındıksa, münasebetimiz de 
okadar duyuldu, yayıldı, etrafta 
çalkandı .. Fakat ne dersiniz, bu 
macerayi sadece kadının kocası 
l§itmedi ve 'Yemin edcrimki 
hala da hiç birıey bilmiyor ve 
ze:vcesinin aadakatlnden emin, 
rahat ve mes'ut günler geçiriyor. 
Bahsi dallandırıp budaklandır

madan asıl mevzua dönüyorum. 

Bu nazeninlc baı başa kaldı

ğımız günlerin birinde idi. Adresi 
size lazım olmıyacak olan bir 
yerde-zira bulunduğu~uz mahal. 
üç sene evvel kapandı-ikimiz, o 
zaman için hayatımızın en mes'ut 
anı addettiğimiz dakikale.rı yap
yorduk. 

Kad~n birdenbire dedi ki: 
- A a a a •• dudakların oynu

yor, birfeyler mi şöylemek l11ti

yorsun. 

- Söylemek istemiyorum, sö
yliyorum ... 

- Canım beni sinirlendiriyor
sun.. Allahaıkina dudaklarını 

kıpırdatıp durma ! 
- Sen sağır olmuııun 1 itte 

ispatı !, .. 
Hemen haykırıp hizmetçiyi 

çagırdım. Derhal odama girdi .• 
Hizmetçi kızla ıuradan bura

dan konuştum. 
Nazeninim bu seferde dedI ki: 
- Vallahı onun verdiği ce

vapları i§illyoruın. İ§tc söyledik
leri, ( burada hizmetçi kızın ce
vaplarını harfi harfine söyledi ) 
fakat senin sözlerini işitmedim. 

. 
Nazeninin söylediklerini ni-

ve· 
hayet bir lattfe}•e hamlettlsU· 

dala§tık. Eve döndüm. b1Z"' 
Gece yarısına doğru knpl 

lı hızlı çalındı! . dıf 
Birde lıaktım. Azız arka \t 

larımtlan bf ri 1 Mukaddimeye 
zum görmeden derdini döklii: t 

- Bravo, sanal dedi .• İnsan~ 
kadaR sevgilisine göz diker Jllf • 1 

B~ arkadaı sevgilisi de ldtt' ' 
dedim ... 

Kim olacak, cliye benim na~r 
ninin ismini söyledi, onun bir ~O" 
cası olduğunu ilave etti, mün3~ 
betlerinin şekline dair ((tarih•, 1 

mi, içtimai?)tefsilat veldi, ntbf 
yet: 

-İnkar etme! dedi. Bugün bl' 
luştuğunuz yerde senin büli' 
söulediklerin kulağına geldi.·• 

V ~ arkadaşım burada bent' 
çenemi yorupta nazeninime J 
yuramadığım bütün sözleri keD 
mesi kelimesine, aldığı notlar t 
zerinden okudu ! 

Hayretle dona kaldım, kool 
ısından sonra bana da ihanet edet' 
nazeninim için : I 

- Al mübarek olsun, hell 
hoş olsun! de<:'lim, fakat karşıiıY 
dakine gideceği yerde yohıJill 
şaşıran fU 'nankör sesimi kfiı" 
bağışlıyabılirdim ! " 

* Sesimin macerası bitti. Hik&' 
yenin başında bahsi geçen dostı11'1 
hala yüzüme böııbön bakıyotı 
halbuki, biraz evvel sözünü kef' 
Uğim sırada bana, karıeına olıı.11 

itimadını anlatıyor: 

- Onu tek başına bir ortJıl 
erkeğin arasında görsem, şüphe' 
lenmem~ diyordu! 

* -Ağam! Ben s~sime güveni' 
miyorum, sen nelerden bahsedl 
yorsun'( 

MEKKİ SAİT 
;J 

-................,..-,--~~ ~ 

En fazla ihracahnuz 
olan n1en1leket 

istatistiklere göre en ziyaJt 
ihracat yaptığımız memleket luı.l' 
yadır. 926 senesinde la1yaya 
milyon 75, bin liralık mal göt'' 

dermiıiz. 
Son senelerde bu miktar at>.' 

lıyor yekun itibarile ~27 senesfıı' 
de muhtelif memleketlere 1~5 
milyon 420 bin liralık ihracat ol' 
muıtur. 

Anonin1 şiı·ketler 
Şehrimizde bulunan ıınorılff' 

şirketler senelik içtimalarmı IJ~ 
tedeceklerdir. İktısat Vekalet 
bu hususta bir emir göndermfflff'~ 
Şirketlerin mnrt nihayetine ktt~t· 
içtimalarını bitirmeleleri lazııfl ıı 

İçtimaı marttan Bonra yaPf\
1
, 

ıirketler hakkında tahkikat ye.P 
lacaktır. 

Cenı 'i 13. geldi ıı' 
Emniyeti Umumiye müdür ~

avini Cem'~ a. Ankaradan ıeJıt 
mizc gelmiıtir. 

"f uz istibsaJatnnız t 
,.o( 

arı,, 
' fırı' 

İstatistik müdiriyeti tıır3 c;te 
dan ne§redilen btatiştiklere ! 
tuz istihsaliHımtz azalmakltı 

pır· 

ı ö24 22,889,soz uı.ıı 
l H2!'i 14 024. 000 " 
192() 8 4 ()2 ôoö ,, 

varidat elde edilmiştir, ı ~J"' 
Piyasaya rekabetlerde tl.1 

karılmııtır. 
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YARIN 
Sahife 5 

Amerikada \ 
_.i-<>-4•·-

' . . . 
Sabıkalı Onnığın yenı Firengi yü~ünden intihar 

Servet boyuna artıyor 
VVaıhington: 3 - (A.A.) 

marifeti 

BEKTASiLİK-SÜNNİLİK 
ŞİiLİK VE FARKLARI ı .. 
ARABİ, F ARSİ, ECNEBİ ESERLERİN TETKİ
KİNE MÜSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA 

1928 ıeneılne ait Irat ve11giıf 
tahıllltı hakkında neıredllen bir 
cetvel Amerikada umumi ıerve
tin pek ziyade arttıAın• ıöıter· 
mektedlr. Yıllık Iradı bir milyon 
dolardan fazla olanların miktarı 

Galatada Ömer Ablt hanında 
avukat Meclt beyin yazıhaneıln
den Onnlk namında bir ıabıkalı 
bf r yazı makineıl çalmqtar. 

Dan ıabah Balatta Ç6p lıke
leıl önünde denizde btr naıf bu
lundufu poltı merkezin• haber 
Terllmlt, denizden çıkarılarak 
tahkikata lbaılanmııtır. 

Naıın Balatta Tabtamlnared• 
175 numaralı ekmekçt.d6kklnan· 
da tezgahtar Vaıll •eledi Pana· 
yot oldutu anlaıılmııtır. 

~~~~~~~~~·~ - 11 -~ 1927 aeneıindeklnenazaran 206 Şahende H. mın kapısını 
Görülüyor ki Ebubekir Tef at klfatını ve cezaıını görür ve her- fazla ile 496 kltiyi bulmaktadır. kırmışlar 

ettill zaman dofrudan doiruya keı kendi hareketinde faili muh- Senede beı milyon dolardan faz-
Ômert intihap etti. Talhanın da tardır. la Iradı olanlar ile !O ktıtden i-
ltlrazından anlatılıyor ki Ömere Eler ehli ıünnetln ltfkat elti- baretlir · Bunların adedi ıeçen 

Ntıantaıında oturan Şabende 
hanımın odaıının kApııını kıra- Vaıilln ceıedl muayene edil· 

mit 2 7 ıenedenberl duçar olduiu 
frenginin teda vl edllmemeılnden 
ye' ıe düıerek intihar ettlll anla
ıılmııtır. 

razı olmıyanlar çoktu. Ebubekir tı ııbı olıaydı teytanın Allaha ıene beıı geçmiyordu. Bona te-
buna ralmen bir vaılyetname karı• lıyanı da gene Allahın emrn mettularının yekftnu dört milyar 

rak amel• Rıza glrmlf bazı eıya 
bir altın beti blryerde plmıılar. 

Söküğü f a%la imiş Yazdırdı ve bu vaıf yetnamede de fradeıile ve arzuılle meydana gel- ~yedi yQz ıekıen altı milyon bet 
Cevdet Paıa diyor ki : mit demek teytanın bu huıuıta yüz on iki bin yedi vnz yetmlt 

.. Ebubekir •aıfyetnametinde mücazat~ edilmesi akıl ve mantı- bir dolara ballı olmuıtur. 1927 

Unkakapanında Ahmet efen
dinin evine ıabıkalı takımından lzvestiya ne diyor? 

t6yle yazdı: (mukaddemeden ıon ka mugayirdir. ıenesfne ait temettu miktarı iki 
rs) benômeribnılhattabı hilafete (Devamı var) milyar sekiz yüz doksan dört mil-

Nuri girmlt bir dikit maklneıf 
çalmıı lıe de yakalanmıttır. 

Moıkova 3 (A.A) 
İzveıtlya ıazeteılnfn Amlı

terdam muhabiri lblldlrlyor: ınuhap ettim, anı dinleyiniz ve = • • yon bet yüz ıeksen bir bin dokuz 
ana itaat ediniz.. ilah .. ,, F 1 =:::e:; yüz yetmlt <iç dolardan f baret idi· 

lıte sarahaten görülüyor ki ranca a fi atları Nevyork borıaıında geçenler-

Para mes'elesinden kavga 
etmişler Alınan mal6mata nazaran 

ceneral Kutyepof kendlıln Pa• 
rlıteki aıkert blrlllln muhitinden 
uzaklaıtırılmaıını talep eden 
bir k111m beyaz Ruılara kartı 
m<icadeleden muzaffer çıkmak 
ümidini keıerek uzun mOddet· 
tenberl harekete hazırlanmakta 
idi. Ceneral ıamlml doıtlannın 
yardım ile 2 6 klnunaanlde yanan
da mühim miktarda para ol· 
dutu halde cenubi Amerika 
ciimburlyetlerinden birine dolru 
rt:ıllce hareket etmtıtlr. 

-·> ..v-vt-- de görülen iflasların Amerfkalı-HazreU Muhammedin vefatında, 
Hazreti Muhammedin vaılyetna- (Birinci sahifeden devam) ların mukannen varidatı üzerfn-
meıl hilafına bir (hilafet mel'ele- ne için ucuzluyor •.. Biz bu ciheti de büyük bir tesir yapmıı olmaıı 
ıl) meydana çıkıyor. bllmeyiz .. :lht11aıımız haricindedir. ihttmaldahlllndedtr. Bununla be-

B d raber cihan tarihinde Amerikanın 
Enıarın ekıerlyetlazimeıl ona a türlü türlü dala vere-

Enıar ve Haılmller byna razı ler çeviriliyor. Bundan da habe- tlmdlye kadar bu derece azlml 
bir ıervete malik oldutu görü • 

obnıyorlar. Mevcudun bir k11mı rınlz var .,. fakat bunların ekmek memltlir. 
Ebubektri meydana çıkarıyor ( 1] üzerinde ne derece müe11ir oldu-
._ buııu (Halife) tayin ediyor. iunu tayin edemeyiz ... Biz yal- Teslihat masarifi 
Ebubelctr vefat ettill gün itin nız uzun zamandan beri uirattı- Londra, 2 - (A.A) 
içinde hıtlhap filin kalmıyor~ iımız, patronlarımızın bize ver- Birçok gazete muhabl rlerl 
Ebubekirln bir vaıiyetna ile naıbü mek istemedikleri hakkımızın teılihat maaartflnfiı lnıtllz hnkd-
tayfn eltifl Ömer halka halife ekmefin fiatını tenzil edebilece: met adamlarını hakiki ıurette 
oluyor. itte bu hallfelerdlr ki itin ifnl zanndiyoruz. Şehremaneti meıgul etmekte oldufunu beyan 
mebdelnde Allabın ve Peygam- ekmek narhını. tayin ederken çu- etmektedirler. Dün bir nutuk ıöy-

1 b lemit olan M. Snov•den, heye-
berlerln rıza11 hlllfında olarak 

it baıına geçtiler. Kendilerinden 

ıonra Oıman geldi ve Oıman 

zamanında da· Muaviye ve Yezit 

rtbi adamlar kuvvetlenerek hila
feti ele aldılar. 

Y ezltten aonra da Mervantler 
mnılllmanlara halife tayin edil
diler. 

Halbuki bunların umumu bii

tiln lıllm kanunlarını bekliyen 

ayaklar altına alan birtakım adam
lar idi ki Ehliıünnet kitapları 
~bunlara iyi adamlardır, (2} 

•le ceaaret edemiyor. 

d 
tılıaıd bayır ve ıer Allahtan 

efilch '· Her kul kendi itinin mG-
~ 

[ı] Ehll ıOnnet le bu emir va-
kii kabul ettlll için peygamberin 

r nzaıı olmayan ıu tıı 167le tevil edl 
yor. Hil&fet m6him ittir, vaalyel 
ile olmaz, lntlhapla olur. 

[ 2] Emevller bahılnde bu hu
ıuıta m6zakere edilecektir. 

va aıına 79, 5 kuruı tmaliye " 
canlı bir formül kullanmııtır, Mu-

muraf ı hesap ediyor. Halbuki biz malleyh, demtıttr ki : 
bu hakkımızın yarısını bile ala- .. Ben bu aalona gtreliden beri 
mıyoruz .. • • Bakınız Bir fırında teıllhatımız)çln 28 bin lira ıar-
azami 10 ktıt olmak üzre 1 plıt- fetUk • M. Snonden bundan 
rfcl iki hamurkar 4 yardımcı 1 ıonra 1ngllterenln borçlarından 
tezrlhtar 2 çırak bulunur. Hal- bahıetmlıtlr. Memleketin mali 
bu~ ıehremanetl 6 kiti olarak ahvali haldunhaJd bu endlte bah-
teıbit etmiıllr. rfye birinci lordunun Surrey ve 

Ayni fırın günde 13,5 çuval Nothumberland zırhlılanndan 
un tılediğfne göre on kltlye veri- batka diger iki zırhhnın ınıaıın· 
l k dan lngtlterenfn sarfı nazar et· 
ece ücretin mecmuu çuval baıı-

mit olduAunu beyan etmeıfnl tzah 
na 79,5 kurut heıablle 10, 75 ku-

etmektedf r. Müteha1111lar, bun
rut verilmeıl icap eder. Halbuki 

dan lngtlterenln diğer devletlerin 
aünde 80 kuruıa çalııan çırak de aynı veçhlle tahdıdatta bu-

mevcut olduiu albi milıtahdimlnden ld d "I 
hl b d lunmalarını e e etmek late ı. 

ç iri aGn e 80 kuruıtan fazla 
alam B d b neticeılni çıkarmaktadırlar. 

ıyor. un an aıka f 1 ırın a- C J b ] 
nn hepıı 18,s çuvaldan daha faz- Kaybolan enera u u-
la ~o çuvala kadar ltllyorlar Biz namıyor 
f azlaıından ıarfınazar hakkımızı ) 
bile alamıyoruz. Parlı, 2. - (A.A· 

A Polfı, General Koutlepoff'un 
radakt farktın baılt bir he- gaybubeti hakkında kemalt faali· 

ıap netlceılnde ekmelf.fn 40 _ 
60 

.ıı 
" Jetle tahkikat icra etmekteUAr• 

para ucuylatablleceğl kantatln- Muhtelif izler üzerind1tn yüriimilr 
deyiz biz hakkımızı almıyoruy ba- dil 
ri ekmek ucuzlasın. ıe de biç bir netice elde e e· 

memlıtir. 
~ 

•inde mevl< 1 ıebibl olan bu ethaıın 
tlmdiye kadar lcereyan eden 
hidlıattan tbaret olmıyar•k 
( Cilmhurlyet devrinde ) hill 
( Slyaıetle c111a1etf ) mezcetmek 
mahiyetinde bufuomalan ne kadar 

l Kara Kemal 

Tefrika numarası: 4 
tayanı nefretl r. • 
burada durmUI parmakları ara-~ 
ıında .,. ·atarak tazelemitU• 

Sarı efenin arkadaılarından 
Giritli Şey)d beydir,, diye heye
canlı bir eerlevha yapmıttı, Kara 
Kemal ıazetenln verdllt tafsilatı 
yutar ıtbt okumafa hatladı : 

• Mel'un, menfur eına 11fat
ların hiç biri ile klft derecede 
ta•ılfl kabil olmıyan ıul kast 
te .. bbnın, daha muhakeme 
baılamadan bir hayli tenevvdr 
etU ( lıt1klll mahkemeıl relıl 
Alı beyin beyanatı) röıterfyor ki 
bu caniyane tertibatı yapanlar 
m:lıa T erakldpener fırkaıı men
ıu imdir. Alt B. meı'elentn lılm-

n cııara,,- ! 
lerl zikredilen, Şnkrn z - Alı B bisl unutmuı 
ve. Edip beylerin h, fya Hurıft d • d adı ve bir kaç 

ta ıi ta 1 iye mırıl a d • .. lıtiklll 
ve letebbüılerinden i ım m ıatır daha oku u • 
komite halinde 1 z Yade ( gizli mahkem 1 ı.uklallmlzl müemmen 
d b crayı faaliy t es ' gl>zle 

e en lr ıtyaıi zümre e kılan Cumhurfyete yan -
ettlfl karar ve p ntn ittihaz baka 1 0 1ısslerlnl elbette çı 

rograın c<irnl n arı 
ılnden ve aYnı zam e- karacakbr!,, 
hOkümet raye ve anda taklibi Gazete bu mukaddemeden 
lıtlbıalden •lya A b makıadını •onra tafsili.ta glrlffyor. lzmirden 
oldulu anlaııl ilk ir ıul kaıt r aldıfı huıuıt haberleri alt alta ••• 

ına tadır ) diyor 
T erakklpe~ • ralıyordu. 

l ıubtninln böyle~ fırkaıı men- Kemal Bey • bombaları ŞQkrO 
vaktll Hnk aıtları, fırkanın Bey taıımıı diye haykırdı. Bu ba-
l d 

8 
k ~illetçe ifa edilme - ber ıazetede yazalı idi. Bu ıaze· 

ı n e ne adar lıabet olduiunu te bombalann ŞOkr6 Beyin ba-
lıpal ettlll ııbı, Millet mecll- vı:1u lle lzmlre r6Ulriild61Gn0 ha· 

Galatada kemer altında ıerıerl 
takımından lbrahlmle, arkadatı 

Müıtak araıında kavga çıkmıt, 
bunlardan lbrahim ıaldırma ile 
Müıtakın batını yarmıttır. Kavra
nın bir para mea' eleılnden ileri 
reldlif yapılan tahkikattan anla

ıılmııtır. 

Sandalcılar döğmüş 
Dün Galata rıhtımında bulu

nan Ankara vapurundan yQk çı 

karmakta ol&n ıeyyar hamallar
dan aliyi ıandalcı Kftıtem f le ar
kadaıla fi dölmüılerdl r. 

Çabuk söndürülmüş 
Kaıımpaıada sandalcı Nazı

mın zevcesi Zehra hanımın evin

den dnn atet çıkmıf kaplamalara 
ılrayet etmltıe de ıöndürillmnıUlr • 

Cereyan yüzünden 
Elektrik tlrkeU uıtalarmdan 

Hakkı Kaıımpaf&da yeni yapılan 
elektrik dlrellnde çalııırken ce
reyanın tealrile dOtmilf batı ya-

rılmııbr. 

Sovyet sefiri 
Moıkova 3 ( A.A. ) 

Prlıtekl Sovyet ıeffrf Volsa· 
neıkl Ceneral Ku!yopof taraftar
larının Sovyet ıef arethaneıln• 
bir baıkın yapmak için ceneral 
Killer idareıl altında bir mnfrne 
teıkll ettikleri reımen Fran1& laa .. 
rlclyo nezareUnln ltblaına TU 

etmııur. 

~························~ 
1 ÇOCUK HAFf ASI 1 
1 23 nlıancla baıhyacakbr J 
'--························"" 

SELANiK BANKASI 
1888 de teılı edilmitUr 

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

TÜRKiYE ŞUBELERi 
Galata, lıtanbui, lzmlr, Samıun, Adana, menin. 

Yunanistan Şubeleri : Sellnik, AtlDa, Kavala. 

Her türlü banka muamellb, itibar mektupları, her ne•l 

k '"'-erinden hesabatı cariye, çek muamellb. 
a çe "" 

ber veriyor idi. daha aıalıda'da \ 

f Edibin Mahmul Şevket 
Sarı e • 

a vapurlle latanbula ıeldill, 
pat b' 
Blrlıtol otelinde Sarohan me u-
ıu Abidin Bey ile yemek yerken 
yakalandıtını yazıyordu. Havadl
ıln ıonu d6rd6nd1 aahlf ede oldu
fu ltret ediyordu. Kemal Bey par
maklannı tltrlyerekten d6rdQncQ 

sahifeyi açtı : 
_ Evet .. ıulkaıt ıebekeıl,, aer-

levhaıı altında tafıtlit verllmele 
devam ediliyor, meı'elenln nasıl 
meydana çıkarıldıi• lzmtrden çe
kilen telıraflarla bildtrlllyordu. 

Bu telgraflara göre ıulkaıt 
bbo " nn pollıe ihbarı ıu ıu-

teıe ıun 

1 ki lmuıtu : Edibin arka-
ret e va o 

d 1 d D 
cırttll Şevki bey ilk 

aı arın a t 
defa ihbarda bulunmut ızmlr po-
llı müdfrtyetl kmm amiri Meh-
met Ali bey de tahkikatı idare 
etmittl· Sulkaıtçılar Gazi paıanın 
lzmfre hareketinden bir gece ev
v•J yani aalı ıeceıi yakalanmıı-

lardı. lıte bu haberden de anla
tılıyordu ki mea' ele ıon dakika· ' 
larda meydana çıkmııtı. 

Kara Kemal bey ıaıkın 1&1kıa 
ıu aatırları da okudu : 

Yapılan tahkikata •• ıul• 
kaıtçıların itirafına nazaran ıul• 
kaıt için tlç yerde .hasarlık. Me
lunane tetebbQı: Bamıahanede 
yahut hatunlye camlılnde veyahut· 

da Araıtada da yakılmak mu-
ıammemdt. lzmırde Ziya Hurılt 
mel'unundan maada LA& lımall 
Çopur Hilmi ve •Haaan namın-,, 
ta Gç herif yapalanmııtır. Terli· 
bat Amillerinden Ziya Hurılt lldn
cf def aki lıtlcvabında ıulkut 
tertibat ve teıkilltını turaf etmıı
Ur. 

Kara Kemal l burada kendi 
kendine ıöylendl: 

- Sutkaıt terUbab ve teıkl
lltı . 

( Devamı Tar) 



~·••••••••e••••n••••••••••• 

: Sika vetler • . ";, ., . • • ••••••a•••••••••••••• •••••••• 
Haldı bir şikayet 
r arın ga=etesi mıidiriyeline 

Efendim 

Ramazanda tramvay, ıeyri

ıef aln ve ıtrketi hayrlye yeni 
tarif eler le aeceleri ç.alııtı~ı halde 

Eyfp, Haıköy, S(Ulilce, Defterdar 

Te ıalr yerlerde oturanlar rama

zanda lstanbula ve ıaf r yerlere 

gelmekten mahrum kalmaktadır
lar. 

Haliç vapur ıtrketininde ra
mazan geceleri vapur f§letmeıf 

flrket müdlrlyetlnln nazarı dik

kati celb edllmek ilzere mektu

bumuzun muteber gazetenizle 
ne§rini rica ederiz efendim. 

Karilerinizden 

Eyipte sakin Hamdi Def ter
darda oturan Ali Ahmet, Hüseyin 
Sütlücede oturan Mehmel Ali 
Haıköyde sakin Galip Nuri, Ali 
Rıza, LMu'stafa Halıcıoğlunda 
oturan Galip, Remzi, Rüıtü. 

il u:;w 

yelkenci vapurları 
Karadeniz lüks ve sür'at postası 

VA A 
vaş~~:t 5 çarşamba 
günü akıamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle doğru [ Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu 
Giresun, Trabzon, Sürmene 
ve Rize] ye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentesine 
müracaat.Telefon İstanbul 151!5 

İzmir terzihanesinde 
moda, ehven fiatlarla, son 
derecede suhuletli şeraitle 

erkek ve kadın kostümleri 
serian imal olunur. 

w Ankara caddesi Vilayet 
kar1111nda No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL 

. .. " .. - . ... . . ~ ... .. ~ 

Ali E ber 
Tayyare biletleri ve kırtasiye 

Umum gazete bayii 

Çemberlitao civarında 
N. 2 dükkan -

,~~~ 

Hacı Arif zade 
İsn1ail Hakkı 

Tayyare biletleri ve 
umum gazeteler bayii 

Çartikapı N. 68 1 
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•=~ Kış mevsimi esnasında ~~ rp; 
fj cildin bahardaki letafetini muhafaza edebilmek için llll ,.. 

•@~~~~~gcı~ 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

il 

rem per ev ' 
1
: 

İhmal etmeyiniz. Krem Pertev cildinize kadife yumuıaklıtı 
Terdtği gibi fena haTaların teıirile her nazik cildin 

düçar olduğu kırmızılığın ve çatlaklıkların 
tahauülün• mani olur. 

Hanımefendiler 
Kıt mevsiminde Krem Pertev iatlmallle nazik ciftlerinde 

baharın letafetini gôrebileceklertnden emin olabJlfrier. J 

Sermayesi: Tamamen tediye edilmiş 4,000,000 Türk lirası 

1\1erkczi un1un1i: ANl{AR1\ 
ŞU BEL ER: 

Ankara Adana 
lstanbul 1~rabzou 
Bursa Balıkesir 
lzmir Gireson 
Samsun Edremit 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kayseri 
l\1ersin 

Emniyet sandığı emlak 
müzayedesi 

BÜTÜN BANKA MUAMELATI YAPILIR 
089988999888889888888 .... thl 

~GRAF 
VE 

Kat 'i karar ilanı : 
Sandığın uhdei 'tasarrufunda bulunan Göztepe ( elyevm Feneryo

lunda ) atik Göztepe ve cedit Merdiven tariki sokağanda atik 1-3 ve 
cedit 35-35 numaralı ve bin dört yüz yJrmi bet arşın arsa üzerinde 
mebni otuz sekiz oda ve altı salonu ve ayrıca doksan arşın üzerinde 
fki katta yemek odasını ve yüz elli arşın üzerinde zemini kargir fevki 
ahşap iki katta büyük yemek salonu ve hamam odumı ve yüz elli 
arım üzerinde kargir bir l<atta çamaşırlığı havi büyük bir kötkün ta-

Fotoğrafa ait her nevi eşya i İstanbu!, Balıçekapı No: 2 

! KOPERN K 
HAÇA URYAN 

mamile iki yüz otuz arşın üzerinde on odayı ve beş yüz elli arşın üze- Fotoğ-raf nıaJzcnıe depolarından alnız! 
rinde harap bir ahır ve arabah~ı ve üç yüz arşın üzerinde iki depoyu 
ve yedi yüz yirmi beş arşın üzerinde kargir bir katta bir hane VP oda- İhtar. Mağazamızdan alınan Filimler v~ camlar meccanen 
ları ve yüz elli arşın üzerinde ah~ap kapıcı odasını ve yüz yetmi§ arım develope yapılıp 48 saatte verildiği gibi, arzu edenlere caın 
üzerinde kargir bir katta maa müştemilat ( kiremitleri gayri mevcut ) ve kağıt nümuneleri dahi verilir· 

bir mutfağı ve otuz üç dönüm yüz doksan dört arşın araziyi havi diğer />O<~~:::::ı-c;~~gg~:~§~~ag 
bir kö.,kün tar.1amı ı Şubat 93· O tarJhinde icra kılınan aleni mü- ••••••••••••••••••••••••+•••+.••~••••+•• ~ • ._• •• +..~·~••••• +•••••••••!..•+.••••++.•••••+.••••'/} :.: ı : • • • • ~ • • • • • • • ., • • • • •"' • • • .. • • • • • • A 
%:ayede neticesinde yirmi bin lira bedel ile ınüıteriıl üzerinde tekarrür •• · f 
etmfı fle de kıymeti muhammenesi olan otuı altı bin elli bet ~i• 8 Ay RAM MÜ NAS E 8 ET İLE ı 
lira ye nazaran haddi layikında gôrümedtAinden kat'ı kararın 1 :!: • 
çekilmesi on bet ailn müddetle tehir edilmit Ye 19 Şubat 9'30 ..,. 

tarihine musadif Çarıamba günü kat'i kararının Çekilmesi mukarrer : .. ~. ERKEK K AD B N ve c o c u K ı! 
bulunduğundan talip olanların yevmi mezkurda •aat on beıe kadar ~.... 6 ~ 
sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

öksürenler ' "(;ıtranı Ha~~ Ekr-em :I: ElBiSELERi i 
-~=~-:~·~ - - - , - .~. " 

·:··:··:··: ·:··:··:· :··:··:··:··~·~:··:··:··:'°'+··:··:··:··:··:··:··:··:··:··:··:··:··.i·. ~: is tan bu 1, .. it ... . ~ 
:t Ü ÜDAR BANKASI :i: :f Yenicami Caddesinde N° 31 ~ 
~ ~... ~ 
•!• 100,000 LIRA SERMAYELİ TÜRK :i: :!; :••ll•••••11111Hg••••ua••••atı••a•••&a•ıt••••ll•: ) 
:i: ANONİM ŞİRKETİ .ı. ·:· .... ·:·= v E .1 u·· R K ·~ v E =·:· ••• ·l ı ~ ... 9+. •• ~ ..... 11·•· ., ···~ • • 1 ~~ ı ., .... t • . ••••• ~ ~ 
._:. Esnafı himaye maksadile te~ckkii etmiş milJi hir mües- ._•. •t • •••! 5•!• • ~ 
ı sbe<lir. i\lü:;ait şeraitle lcdiyat kabul eJcr ve mutcdjl faizle .ı. •.• •••• ••M••••••••••c••••••••• 4 

~=. ihnzaıta ıı:~~';;;,,, usküdarda iskele kurbnnda ~:. : E•
11

l•b••.l•Sa•e•""·~=~rikasından l' 
.r:• Tel. Kadıköy .590 •*'-' ... .. ı. 9 ·:· • • • • 
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Arabcası ile birlikte Türkçesi ~-gg~~ 
Cemal Azmi Matbaası 

LİTOGRAFİ- 'fiPOGl~AFİ 

Büyük Türk Alimi Cevdet pafa merhumun 

L.üğatı Kuraniycsini havi 
Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

tertip edilmiş. Berizadenin telaınizinden Tevfik Bey 
tarafından tashih idilmiıtir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen ctldlisinin hediyesi 200 kuru§tur: 
Kaymak kfı~ıdl111 ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk ne§riyat yurdudur 

'*'' wı;ws 

' 

bl 

Afif, etiket, kartvizit, fatura, zarf, kağıt, bilumum 
ticari defaUr, lastik ıpühür, damga., klişe, kitap, risale, 
matbaacılığa ait bilumum tab ve teclidiye itleri gayet 
nefis bir surette rekabet kabul etmiyecek fiatlarla 
yapılır. 

Adres - Jsicmbııl .ınlmra Cadcll'..si Reşit rfcmli ilan Nn. 11 

. Gazi Kahvesi l' EYVAR ME UR LAzıMDIR '\ ''~ARıN . .ıN TAK~ 
EmsalJnin imparatorudur. Aksini ispat edene ( 1000) lira. Yüz elli 

kuru§luk evya mubayaa edene tecrübesi heAiyeten verilir. Karaköy 

Borsa Han 

1'.P-cn~m~~~•••~~~~~~~ ~ 

BA Rİ E İT 
BANKASI 

Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1, 125,000,000 

ihtiyat akçeal: 3,000'000 + İstanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 

.&, İıtanbul ıubesi : Yeni postahane ittisalinde Alelarnci 
T han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar • 

L.:l;ur........ • •• 

Sefih ohuarnak içki içmemek ıarltır. Yüksek tahsili 
olması ıart değildir· nakit, mülk veyahut muteber bir tüc
car kefil irs.esi lAzımdır. l latanbul posta kutusu No, 147 ye mür:_cat. •S 

§8 o .••• G 9 . eog~@GSGSSO· 

i$)Taşra kitap ve gazete bailerine 03 

Kırtasiyecilere ve tüccarlara 
~ Türkiyenin en büyük kitap meıherl 

~ Türk neşriyat yürdü 
Size elden gelen teshilatı yapmasına hazırdır 

Derhal şu adrese nıüracaat ediniz 
.. Tilrk neıriyat yurdu" - İstanbul Posta kutuıu 4:'3 

Şubat 1 
Senet SALI SeJ'Je 

Resmiye 4 Hıcrl>'e 
1030 1 3~ 

__::.;;;.;;;.;... __ ~----~~-......,,..-
Na 1 naz vakıtları 

Alafranga Alatıırlcşd· 
d •. 
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15, 11 

Akıam 17 ,29 
Yatsı 19,01 
imsak 5 ,27 
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Ramazan 


