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Bugday, un ve ekmek mes'elesinde bir hayh dedi kodular oluyor 
Halk tramvay belasından kurta-1 Ecnbi şirketler! !Haliç şirketi haksız yere onbeş 
rılmalıdır. lstanbullular şirketin 'T. u-0 1•· . memurun vazifesinenihayetverdi 

. . d ...,. ·ıd· I . l 1 ıcaret müdürü l\tuhsın - -
esın egı ır ve O amaz ar. Be · be t Bütçede tasarruf yapacağız diye n1emleketin onbeş 

Ş --»tt-••· - yın yana ı evladı çıkarılıyor ve ... Tütün inhisarından çıkarılan 
ehreman~ti memurları ar~ba kapılarını kapat- Türk memur kullanmayan (Avram) ayrıca (Leon) ( Ardaş) ve ( Anastas) Adlı 

makla mukellef değildir! Şırket her arabada ka- ecnebi banka ve tirketlerln dolgun maaşla ka) ırılıyor! Nazarı dikkati celbederiz. 
pıları karayıcı n1enıur bulun?urn1ağa i --bar edil- me'mur ve müıtahdem kadro-

n1elidır. Halkın istirahatı gözetilıni) or larının tanzım edilmekte oldu- Birçok okuyu-
ğunu kaydetmistik. cularımızdan almıı 

Türk memur kullanır,ıyan oldutumuz müte-
Banka ve tirketler hakkında addlt mektuplarda 

kanuni muamele tatbik edılınesi (HAiiç tirketl) nden 
takarrür etmlttir. tlkAyet edilmekte-

D l dir. 
ün tAnzim ecilmekte o an Bu mektupları 

li:steler hakkında uıal~mııtına yazanlardan b3zı

ları da kocalarının 
vazlfeılne nihayet 

vertldiii için çoluk 

• 

müracaat eylediğimiz Ticaret 

müdürü (Muhıin) Bey bir nıu

harrf rlmize ıu beyanatta bulun
muıtur: 

- [Şirketler ve Bankalar 

hakkındaki tetkikat devam edi

yor. Listelerin ikmalinde Anka

raya gönderileceği tabiidir· 

çocuklarile birlikte il alıç oapıırlar111da11 biri 
aç ve hl ilaç kaldık-
larından bahıeden Hanımlardır. 

Yazı lan ıikayet mektupların
dan anlat ılıyor ki, ( Haliç ) tirke
tince geçen 8 y nihayetinde Büt
çede tasarruf yapılacalı kaydile 
ilkele memurlarından (Muıtaf a) 
(Osman) (Şevket) (Vehbi) (Talat) 

(Memduh) (Mustafa Halil) (Ke
nan) (Avni) (İbrahim) (Suphl İz
zet) (Ali Hakkı) (HüınO) (Abdiir
rahman( efendilerin vazifelerine 

nihayet verilmiıUr • 
Dtter taraftan uzun aeneler

denberl tlrket memurluklarında 
bulunmuf olan bu vatandaıların 
vazifelerine nihayet verlUrken, 
ayni zamanda bir takım adam
lara dolpn maaılarla vazlf eler 

verilmittir. 
Hatta, yeni alınan dolgun ma· 

atlı memurlar arasında (Avram 

Moiz) ismindeki bir zatın tQUin 
lnhiıarıncian çıkarılınıt oldulu id
dia edilmektedir. 

Yine ıtrketin mubaıebeılne 
(Leon) ve (Ardat) adlı iki kiti da
ha kayrılmııtır. 

Haliç ıtrkeUoln oobet TGrk 
gencine kartı reva 16rdül6 hak· 
ıızbldar her halde ı.aür edilmek 
lizımdır. 

lstanbul Ticaret müdlrlyetl· 
nin Dleı' eleye mildahale etmeılni 
ve tahkikat yaparak bakıızlıtı 
tamire te19bbüı eylemeıinl talep
ederiz. 

istanbulun halledilmesi lazım 
gelen işlerinden mühimi ekmektir 
Bu hususta birçC!k dedikodular var. Her kes kabahatı 
biribirine atfedıy?r. F<:tkat neye yarar? Bunların 

halka faidesı nedır; bunu anlayamadık. 

lıtanbulun daha ileri klderek 
dtyebllfrlz ki , zayallı lıtanbulun 
bir çok dertleri vardır. Bu dert
ler araıında en pyanı dikkat 
olenı da biç ıüphe yok kl ekmek 

meıelelidlr. 
Bu 11 gAya tayyare ile bahrı 

muhiti geçmekten .zordur• 

Göz önündeki bir çuval undan 
kaç ekmek çıktığını öğrenmek 
lıtanbulluya naılp olacak mazha

rtyetlel'den· deilldir • 
Gene bunun gibi ne ıarlp 

oyundur ki, buidaY flab diltilyor. 
eknıek flab yilkıeliyor. Buiday
cı iti baıka tOrlü anlatır; fırıncı 
batka tarzda söyler; ekmek ya· 
pıcı daha baıka kanaattadır. 

Emanet hele o, bu itlerin ta· 
blillltne ezelden tnanmııbr. Fa-

b i t muztarlP olan binne· 
kat u ten 
flı halktır· 

Dün de bu buıuıta tetkikatı-

d 
__ ettik ve bir takım 

mıza ev--
dedikodular ltlttfk. Bu huıuıtakl 
dedikoduları ve ekmek itinin ne
den ııttkrar peyda edemediğini 
mOteakıP netrlyatımizda karileri· 

lerillllze bildlreceiiz : 

Her halde yeıine ııcla mad-
deaı olarak tanılau ekmek iti baflı 
baıına dtkkata f&YaD ve bayati 
bir meı' eledir. Menuumusa J&• 
nn ali.kadarlann Hkirlerlle de• 
vam edeceliz· 

--------------------............. -
Soviyetler 

->~(·-

Protesto ediyor 
Belgrat, 4 (A.A) 

Sabık Ruı muharipler cemiyeti 
kabul ettiği bir karar aureUnde 
Ceneral Koutlepoff'un ortadan 
kaybulmaıından dolayı Sovlyet· 
lerin takındıkları ta vır ve vazlyeU 
protesto etmlı ve yapılacak 
tabarriyatı temin etmek ilzre 
Pariateki ıubeıine 5 bin dinar 
göndermiıtlr. 

Young planı 
Rayihiştagda 

Berlin: 4 ( A.A. ) 
Rayihtıtag mecliıl salı günil 

Y oung planının taıdlkı hakkında
ki kanun layiaaınm ve idareten 
haczedilmlt olan emvale alt Al
man Leh tullfımn milzakereılae 
baılıyacaktır. 



Tütün mes'elesi 
->~-

Bir (ıantaj) iddiası ve bir (met 
but cürüm) hadisesinden sonra 
itin altmdan çok dikkate tayan 
bir Tütün alıt veriıi mes'elesi çık
tı. Gazetemizi muntazaman takib 
edenl~rin , hayretler içinde 
kalmıı olduklarına ıüphe edile-
mez. 

Gün geçtikçe daha vüzuh ile 
anlaıılan mes' elenin gide gide ln
hiıar idaresinin elinde bulunan 
(1,400,000) kilo Tütüne kadar 
dayandığı görülüyor. Zaten tatın 
altında böyle bir ıey olmasaydı 
bu memlekette de beleıten cep
lerini doldurmağa alııan bir takım 
bezirganları o derece telaı ve 
heyecan almamak lazımgelirdi • 

lıin içfyüzü layık olduğu ehem
miyete] tetklk,I mülahaza ve mu
hakeme edilecek olursa, ortada 
dönen ,eylere müteeaair olma
mak mümkün değildir : 

Koh en efendi ismini taııyan 

bir muıevi ıimıar, mensub oldu
ğu kumpanya namına o kadar 
ıümullü muameleler yapmııtır ki : 
Bu muamelelerden herbiri tetkik 
edildikçe, içinden behemahal ka
nunun takibine oğramaaı icabe
deni birçok pürüzlü ve adeta öte
ki ucu sahtekarlığa kadar daya
nan karııık itler çıkmaktadır : 

Bu efendi ile kumpanyası, 

Mmra ibrac edilen Türk tütünle
rini ıözden dütürmeğe kalkıımıt 
ihrac itini kendi inhisarları altına 
almağa çalıımıı, nihayet inhisar 
tütünleri mavnalara yükletilir
ken, inhisar memurlarını leke
lemek istemfı, bir vakitler bu 
maksatla gazetelerde gürültüler 
bile çıkartmağa ıebeb olmuttur. 

Bundan maksat, tabii inhisar 
idaresinin tütünlerini gözden dü
ıürmek ve bu suretle (Mısır ihra
catı) itlerine hakim olmaktı. 

Kohen efendi "bezirgan,, iıte-
diiine muvaffak olamayınca 

-yine bot durmamıttı. Zaten 
durduğu da yoktu. 

Onların bir de Tiryeste itleri 
vardı. Tiryestede Türk tütün
lerinin İtalyadan veyahut diğer 
memleketlere ait tütünlerle ka
rııtırarak, bunlara (Türk menıe) 
tahadetnameıi alıyor ve Mıııra 
ıevkediyorlardı . Çünki Türk 
tütünleri Mısırda hem makbul 
idi, hem de kilo baıınıı yalnız 
gümrük resminden (200) kuruıtan 
fazla kir bırakıyordu. 

Kohenin temsil ettiği ıirke
tln bu sahtekarlık itinde birçok 
defalar muvaffak olduğu · yine 
(Tlryeate) ıehbenderinin hariciye 
vekaleUne yazdığı uzun tahri
ratb açıkça ıöylenmektedir. 

O tahrirat veya raporu geçen 
gün gazetemizde aynen neırey

lemlt idik. İıte bütün bu haki
katler ve sabıkalar göz önünde 
dururken, Herman tütüncülük 

tirketlnin adamı olan (Kohen) 
efendinin hala Tütün İnhisar 
İdaresini vurmağa çalıımasına 
naııl meydan verildiği akıllara 

hayret, verecek teylerdendir. 
Halbuki bu zat, beı on gün

denberl durup dinlenmeden göz 
önünde (1,400,000} (kilo Tütünü 
alnıak lıtiyor. inhisar idaresinin 
elindeki tütünü satmak ihtiyacı 
olablllrdi. ldarenin en tabii ve 

metru haklarından birini teıkil 
eden bu satıı teıebb- _ k' usune ım-

ıenln söz ıöylemexe iti IS , raz etme-
ğe hakkı yoktur. 

Fakat, üıerlnde durulmak 
iktiza edc:n nokta çok baıkadır. 
Burada hatırlara gelen ve gelme-

İnkıta mı? 
- ·> <-

Fransız- Rus nıünasebatı 
gerginleşiyor 

Paris (Hususi) - Bir kac gün 

Bahri konferans 
-)~(+-

Japonyanın noktai nazarı 
İngiltereye tevafuk edi

yor mu? 
Londra, 4. - (A.A.) 

Bahrt konferansın bu sabah 
Saint Jaınes sarayında aktetUği 

umumt içtimada, elyevm Pariıte 
bulunan M. Tardieu ile M. Bri-

evvel esrarengiz bir surette ortadan 
kaybolan beyaz Ruslardan Cene
ral Kutyeponfun hala izi buluna
mamııtır. Gazeteler bu mes' eleye 
çok ehemmiyet veriyorlar. Bir 
gazete~ sui kastın Soviyet sefareti 
tarafından hazırlandığını yazıyor. and müstesna olmak üzre. bütün 

Pariste beyaz Ruslar tarafın- murahhas bey' etlerin reisleri do-
dan neıredilen " Voroıdine ,, minyonların mümessilleri Ye bir 

t i C 1 d S 
çok mütehasaıs Aza hazır bulun-

gaze es enera ın, tim i oviyet 
hükumetinin memuru olan eski mutlardır. 
bir beyaz Rus zabiti tarafından Fransanın, uzlaıma esasına 
Sen Jermende tenha bir köıke müstenit planı hakkmda Japon-
götürüldüğünü ve orada öldürül- yanın müdafaa ettiği noktai na-
düğünü yazıyor. zarın, ınahiyeu itibarile İngiliz 

Diğer bir habere göre ceneralın noktai nazarından farkı olmadığı 
cesedi Burje tayyare kararga- • haber alınmııtır, Japonya, devir 
hından bir paket halinde tayyare ve naktl üıulünQn tahtelbahfrlere 
ile Rusyaya gönderilmiıtir. tatbikını istememektedir. 

Paristeki bütün Rus amele ve Japonya hiikömeti elyeYm 
takıl ıoförlerJ bu hadise dolayısile malik bulunduğu tahtelbahir 
24 saat itlerini tatil etmitlerdtr. kuvvetinin herhangi bir suretle 
Voroıdine Sovyet hükumetile azaltılmasına muarız bulunmak-
münaaebetin katedilmesini istiyor. tadır. Bununla beraber devir 

Moskova, (Hususi ) - Pariste ve nakil usulünün hafif kruva-
Kuteypof isminde eski bir Ruı zörler ile torpito muhriplerine 
Ceneralının ortodan kaybolmrıı tatbikı hususunda İngilterenin 

üzerine Fransız gazetelerinin Sovi- ileri sürdüğü fikir ve noktai 
yet hükumeti aleyhindeki neıri- nazarları terviç etmektedir. 
yatı burada büyük bir infial Bugünkü içtimadan maksat 
uyanedırmııtır. Fraıanın uzlatına tekllfi ile ln-

lsveıtia gazetesi Franıada gilterenin mukabil tekliflerinin 
irticaa yer verildiğini, M. Tardiyö- tetkik ve müzakeresinden iba-

nün beyaz Ruslarla Soviyet hükfı- rettir. 
metinden birini tercih etmesi 
lazım geldiğini ıöyliyor. Grev 

Paris, 4 - (A.A.) D .. d . b 
Mattn gazetesi yazıyor: Cene- un en ıtiba ren aşladı 

ral Miller Paristeki So•iyet ıefa-
frethanesini basmak için tertibat 

almak niyetinde bulunduğuna 
dair olarak Moıkovadan terenüh 
eden haberleri kat'i surette tekzip 
etmektedir. 

f)·ansız başvekili Sovivet 
J 

sefiri ile görüştü 
Paris, 3. - (A.A.) 

M. Tardfeu, öğleden sonra 
Soviyet sefirini kabul etmittir. 
Cereyan eden mükalemelerin 
Fransada bazı Bolıevik teıekkfil
lerl faaliyeti hakkında olduğu 
zannedilmektedir. 

al de pek tabii bulunan ıey ıu 1 
olablJir : 

Tütün idaresi neden (UOOOOO) 
kiloluk alıı verit itinden piya
sadaki alıcıları haberdar etme-
.. ? k mııtır . yo ıa bu muaazzam 

ahı veriıin gizli tutulmasını 
zaruri kılan herhangi bir mecbu-
riyet mi vardı ? Öyle iıe o mecbu
riyet ne olabilirdi ? İdareye Acil 
para lazım idise mes' eleyi sakla
manın faydası ne idi 7 Zararı ne 
olabilirdi? Yoksa (1,400,000) kilo 
en iyi neviden tütünün açık mü-
zayedesinden zarar mı tahmin 
ediliyordu da hazır tarafından 
( Kohen) gibi bir yağh(!)mOtteri 
bulmuıken elden kaçırılmamak 
isteniyordu. 

Bir defa böyle btrıey ,kat'iyyen 
varid olamazdı. Çünkü beı ııün 
evvel gizli müzakereler cereyan 
ederken Kohen ( kilo baıına beı 
kuruı ) kir ve ya komisyon gibi 
birtey verebileceğini ıöylemft 
idareyi de bir ıene harice tütü~ 

Bombay, 4 - (A.A.) 
Demir yolları ınüstabdimlni 

grevi bugün baılaınıf tır · Atelye
ler bombottur. Fakat, demiryol
ları servisi ifa edtJınektedir 

Bugün istasyonlar polisin ne
zaketi ~altında bulunmaktadır. 
Grevcilerden mürekkep bir takım 
gruplar irev lehinde propaganda 
yapmaktadırlar. 

l~ir grev daha 
Londra, 4 (A.A.) 

125 bin amele istihdam eden 
büyük hindistan f abrikaıında grev 

bat lamııtır .1 

satamamak kaydı ve mukavelesi 
Altına sokmak isteıniftfr. 

Bizim, yani : ( Yarın ) gazete
ıiı:in müdahalesinden ıonra acaba 
neden evvelki teklifini ( iki üç ) 
misline çıkarmaktan kaçınmamıt 
bir kalemde ( 160,000) lira h!r· 

den çıkmııtı ? 
Demek, itin gizli tutulmasında 

zarar yok, fayda çoktu. Nitekim 
inhisar idaresi diğer rakip gurup
ları davet edince tütün mes'elesi
nin mahiyeti dt?ğiıiverdi. Aarada 
arzu edilen rekabet hasıl oldu. 
Hazineye ( 160 ooo ) lira kada 
fazla bir kar çıktı.~ Bu gidiıle d~ 
( 160) bin liranın birbuçuk mtı
llne çıkacağı ıüpheıizdir. 

Lakin itler ıu ıekillere bü
rünmüı iken inhiır.r müdürü 
Behçet Beyin birdenbire Anka-
raya gittiği itidildl. Ardından 
alıcı ( kohen ) efendin in de aynı 
!renle yola çıktığı duyuldu. 

Piyasada ant hayretler uyan-

İngilterede 
->i-0-t<- -

Hariciye nazırını suale 
çektiler 

~ondra, ı (A.A.) 

Resmi lngiliz telsizi : 

İngilterede bolıevikler tarafın
dan yapılmakta olan kominist 

propagandası hakkında Avam 
kamarasında hariciye nazırına 
bir takım sualler sorulmuttur. 

Mister Henderson cevaben: "Hü
kumetin bu meı' elede teenni ile 

hareket etmek ve tahkikatı Jazi
mede bulunmadan eyvel müstacel 

bir karar vermemek azminde bu
lunduğunu ıöylemiı 'Ye ciddi ıikA
yetlere sebebiyet verecek ahvalin 

zuhurunda parlamento ile birlikte 

bunların izalesi çaresi aranaca
Aını ve fakat memleketin emniyet 

ve menaffini ıiyanet için ittihazı 
lhımielen tedabiri kararlattırmak 
hakkının hükumete ait olduğunu 
ilıi ve etmittir. 

Fransız nazırlar ıneclisi 

Parla, 3 - (A.A.) 
Nazırlar meclisi Londra bahri 

konferasındaki Fransız hey'etinin 
hattı hareketini müttefikan tasvip 
etmiı ve Fransız teklifinin kon-

ferans tarafından kabul edilmit 
olmasından dolayı ızharı mem
nuniyet etmiıtir. 

Nazırlar Meclisi, içtimai sigor
talar hakkındaki istizahları Cuma 
günü tasfiye etmeğe karar ver
:niıtir. Devletin, bu maksat için 

1932 tarihinden itibaren götürü 
olarak 31 O milyon vermesi esası 
muhafaza edilecektir. Hükumet 

bundan baıka bütçenin bu ayın 
nihayetinden evvel kabul etme
sini meclisten talep edecektir. 

M. Cheron, beynelmilel ban
kanın yakın bir zamanda teıkili 
ve ilk hisse ıenedatının kısa bir 

zaman zarfında ihracı için lazım 
gelen ve ittihaz edilmiı olan ted
birleri izah etmiftir. 

Meclis, fiatların gayri meıru 
bir surette tereffuu için yapıl
makta olan mücadeleye nihayet 

veracek tedbirleri ittihaz edecek 
hususi bir komite teıktl etmlıttr. 

dırlln müstacel seyyahatlerin se
bebi nedir? Behçet bey tıaa edil
diği gibi inhisar Bütçesi için pa-
zarlığı durdurup Ankaraya mı kot
muıtur. Eğer böyle ise, tütünlerin 
acele satılmasına ihtiyac olmaCı
ği anlaııhr. 

Yok tütünlerin bedeline acil 
ihtiyaç vardiıe, bütçe itinin pek 
o kadar müıtaceliyeti olmıyacağı 
derkardı. Ve sonra (Kohen) efen
di neden Behçet Beyi takib etmlt
Ur. 

Bunların ceva hını inhisar mü-
dürü döndüğü zaman anlıyacağız. 

ARİF ORUÇ 

1 * * r Tütün alış verişi! ~ 
: İnhisar idaresinin satacağı : 
• 1 ' • : tütün er mes elcslne dair dün • 
: gazetemize beyanat veren tüc- : • • • carın çok mühim ve ıayanı : 
! dikkat beyanatını yarınki nus· : 
l_ hamızda aynen neıredeceğiz ! : 

~··························-' 

C5~ 

İşsizlik 
- >1-o-i<--

A va m kan1arası ınü-
zakcreve başladı 

" Londra, 3 (A·") 
Avam. kamarasında sabık 

mesai nazırı M. SteelmaitlaJld 
itıizler miktarının artmıı oldu· 
ğunu beyan etmek ıuretlle Jr 
sizlik hakkındaki müzakeratı 
açılmııtır. Mumaileyh M. fo-

' ' -~ maı tan bu vahim mes' ele hP 
kındaki ıiyaıetini ve projeJeriJll 
tethir etmesini talep etınitlif• 

Mühmühaı Lordu M. Toıoa' 
itıizler miktarının artmıı oldııfır 
nu kabul etmittir. Mumailerbı 
bu mes' eleninl vehameti ve to,ıl' 
teredeki tısizler miktarı hakkıııdl 
ecnebi memleketlere yanlıf ı-· 
herler verilmesinden dol•fl 
kendi ticaretlerine heıapıız ,,. 
rarlar ika edilmekte olduğu bit 
çok it adamlarının hergün kesr 
dine söylemekte olduklarını hl' 
yan etmlttlr. 

M. Tomaa, en iyi çareol' 
daha müessir usuller tertip ff 
kabulü olduğunu ilAve etmııtit• 
Mumaileyh, vaziyeti korum~ 
i~in harici ticareti sağlam bit 
vaziyeti getirmek icap ettlfiol 
söylemiı tir. 

Londra, 3 ( A.A.J 
Lortlar kamarası itıizlerl' 

tazminat alabilmek için tabi ol
dukları ıeraitin daha zlyadl 
tahdidi hakkındaki tatil tekliflll" 
de iarar etmemeğe karar veroılt 
ve fakat kanunun tatbikı milİ 
delini bir ıene olarak tahdit ed" 
tadil teklifinde larar etmeğe •' 
reye karıı 15 6 rey ile tahtı k•' 
rara almııtır. 

Bu iki tadil teklifi geçen haf
ta avam kamarası tarafındaf 

reddetilmittl. Binaenaleyh, k~ 
nun layıhası tekrar Avam kama' 
rasına ielecektir. 

Bugday piyasası 
F iatlar düşüyor 

Nüyork (A.~) 
Ecnebi piyasalarında t•n•~ 

vuku bulduğuna ve Ruslar tarl" 
fından Liverpol plyaıaıında ,, .. 
tıt yapıldığına dair olan telırıf 
haberleri üzerine buiday fiatı bal' 
ıel batına 3 ıent dütmüttür. 

Piyasa timdi daha ıaflamdıt• 
Çünkü tenezzül üzerinde ıpeJ<O" 
laayon yapanlar açıklarını kapıt· 
mak için mübayaata batlamıılat" 
dır. 

Liverpol piyasasında faili 
miktarda ıatıı oldufundan dot-" 
yı pamuk piyasası dütmüıtür. - ~ 

Seyrisef ain mes'elesi 
(Birinci sahifeden devadl) 

Bu noktaları Sadullah beylO dl 
bildiklerine tüphemlz yok,. ~ 
yine ıöz göre bir hakikati ,-lı 
lamağa çalıımalarına ne m..,ı 
vereceğimizi bilememekteyiz•' 

Sadullah beyin daha üç ,4" 
evvel almıt olduklarını itiraf ~ 
tikleri ( 2000) liralık ikraıııb-
fU büyük muvaff akıyetlerlıı .,,o .. 
kafalı olsa gerek !? •• , ... 

Diğer taraftan bazı acaO ) 
ferdeki açıkların yalnız ( sıı• t" 
acenteıine yiikledilmeıl "e dil•,. 
lerinin vaki olmadıfının ıdd1' 
da hillfı hakikattir. ,ı 

Bu açıklar (on ıenede0a,. ,. 
teftlt edilmlyen acentelerdeO f,.. 
hallerini yazdıklarımız aceote 
re ait bulunmaktadır. ._ .. 

Hakikati daima hakikat 
0 

aP 
rak kabul edecek ve haı.lar•S:ıt" 
düzeltecek yerde eo uf ak ~e;11,ı11 
lere tahammül edemeıııek .Je'/f h UerP 
olanların) gösterdikleri 

8 
• fO" 

dir. Elimizde (Sadullah) be>'
1
111 

• .,. r,y e 
zuli tahakkümlerine alt 

sikalar vardır ki.••• 



5 Şubat 

Bir n1ütehassısın iktisat vekaletine verdiği rap2.!: 

Yılan hikayeshıe dönen s~gorta 
dalavereleri gittikçe genişliyoı~tnuş 

/Jir yaıJ fabrikası rukabel yıl:ıiııdcıı lıimlc kaç ııiıqıe· 
tinde siyorla edilir ? Bu nmamele Juıkikalm iç yii:ıiıui 
pek <İHi !/Ösleriyor. 

Mucibince lstanbulda sigrta ıfaorta edilmittir ki ıu suretle 
etmiı olaaydı merbut listede gös· noksan flatlı yapılmasından do-
terildiği veçhile 57835 lira ver- layı farkı altı yüz sekiz lira eder. 
meıi icap ederdi. Kezalik 63 - 64 Arzettlğlm dört misalin yalnız 
ıahifelerinde 69 aıra numarasında sigorta ücretlerinde 1rösterdiği 
değirmenler meyanında bulunan 6492, 33831, 1360, 688 lira aibi 
Şark deiirmenl binde yirmi fia- farkların ticarthaneler f çln ne 
tile sigorta edilmesi lazımgelirken kadar mühim olduğunu ve bu 
ıeçen ıene binde sekiz bu sene de mühim farkların ihtlyacatı 
binde bet flatle Danup, Orben, umumiyeden olan mevat fiatları-
Nordovlçe, Balkan, Şark, Fede- na yapacağı teıir itibarile de 
ral, itimadı milli, Naıyonal servis, hayat pahalılığına ne mühim 
Güneı, Mağdeburgar, kumpan- tesirat yapacağının takdirini ala-
yaları tarafından sigorta edilmiı- kadar mal<amata terkederim. 

dir ki ücret farkı 6492 lira eder. Sigorta muamelatının serbes-

Tarifenin 82-83 üne" Sahife- tisi yüzenden yalnız dört ticaret-
lerinde 176 sıra numarasında De- hane primlerinden kırk iki bin 
nlzlili Abacı zadelerin debağhane- küsur lira istifade ederse binlerce 
ıl binde yf rmi bet maktu fi ata müessesenin istifadeleri yuka!ıda 
tabi olduğu halde merbut polis arzolunduğu gibi herhalde iki 
ıuretlerinden anlatılacağı üzre buçuk milyon lirayı tecavüz ede-
fennen tarifeden noksan yapıla- ceğinden binnetice hayatın ucuz-
IDıyacağını iddia eden üç sigorta lamasına ve ticaretin inkitaf 
lll6tehassmndan birisinin mensup ve tealisine yardım eyliyeceği 

bulunduğu Ünyon sigorta tirketi tüphesiz vetabitdir. Tarife 
lıbu IDuhatarayı yüzde 9,5 fiatla tatbik edilmediği takdirde yerli 
Yaprnıttır ki prim farkı 107 O lira tirketlerin mevcudiyetlerini mu-
ya balig olınaktadır. hafaze edemiyecekleri .ve fennen 

Bürhaniyede gümüılü prime tarifeden noksan fia.tla sigorta 
Limitet tirketine alt yağ fabrikası yapılmıyacağı hakkında.ki iddia
tarife mucibince binde yirmi üç ile lara gelince bunlara atide görü
sigorta edilmek llzım gelirken Or- le~eği veçhile tamamen gayri 
ben, Burgar, Balkan, Bozkurt kum- varit bir efsaneden baıka birfey 

panyalan tarafından binde on ile değildir. (Devamı va.r) 

~~------------
Yunanhlar tütüncülük üzerinde 
hummalı bir şekilde çalışıyorlar 

Bu faaliyet 
tahdidi, 

cün1lesinden olarak tütün vergilerinin 
ecnebi men1leketlerde fabrikalar 

açılnıası düşünülüyor 

1 ...&... Şubat 1930 tarihile Se
l&nıkten bildiriliyor : 

dahilde kalmasıuın ve köylü ma
itetinfn daha kolay, doğrudan 

doğruya temin etmesinin imkan 
sahasına nakli. 

YARIN 

Jilfrrt~:ıııT 
FELAKETLER.i.N AMİJ..ıİ 

Gazete~erde muhtelif hava
disler geçiyor. Bunların içinde 
hlrbirlerlle ıtddetle allkaın bu
lunanlar çok var. Efer terkip 
Te tahlilci kafalar daha fazla 
mevcud ol.aydı bu haberleri 
daha f yf görmek ve daha iyi 

anlamak kabil olurdu. Eıefler · • 
İddia ederiz ki henüz Tilrk 
münevverleri içinde terkip ve 
tahlilci pek az bulunuyor. Onun 
içindir ki, iddialar kuvvetini 

kaybediyor, onun içindir ki, fikir· 

ler ıilik bir haldedir. 
Bir çok münevverlerde hadi· 

selerl muayyen bir zaviyeden gö· 
rüı, onların üzerine muayyen bir 
yoldan yürüyOt göremiyoruz. Bu
rada iki haber kaydedeceliz. 
Bunlardan biri cihan buğday fi
atlarının tenezzül etti~lni bildiri· 

yor çünkü istihıal fazladır. 
İkinci haber: 
Çinde dehıetll bir kıtlık var; 

iki milyon adamın ıeçen ıene ol
du~u albi bu ıene de ölmeıi muh
temel. 

• Ortaya kuvvetli ve tiddetlt 
hakikat çıkıyor, Hatta hakikat 
çıkıyor delil de yüzümtıze haykı
rıyor' çftnkl\ bir tarafta lıtihıal 
fazla, di~er tarafta açlıktan ölü
yorlar. 

Bu bir garabettir ki ancak tı· 
tihzayı celbedebilır. O halde bu 
tenakuz ve garabetten bir netice 
çıkarmak lazımdır. Madem ki ih
tiyaçtan fazla buğday var o hal

de bu açlık niye, iyi ... 
Ortaya çıkan meı' el• ıudur: 

Dünyada bir tevzi ve lnkıaam 
bozuklufu oldufu derhal anlatı· 
lıyor, bu, nihayet yene küremizi 

yeni hır hayata' doAru aötürebillr 
ve götürecektir. Bu itibarla dün· 
yada halledllmeıl llzım ıelen 
bu noktaya çok ehemmiyet atfet
mek lcab ediyor. T evzl ve inkı
ıam bozukluAu belki· de içtimai 
hastalıkların batındadır ve baıın· 
da olduğunu yepyeni ve taze olan 
hu mütenakız haberler de gôıte· 
rlyor. · 

Bu hafta Selanikte toplanan 
lütün kongresinden evvel Atina

~ gelen ticaret müdiri umu
~•t müıyü Tiryandafilinin de 
t l~t,kı ile tütün tüccar ve müs
t: •ll 11ıüme11illerl büyük bir iç-

Daha fazla hilküın yil.r(ltmek 
8 - Memaliki ecnebiyede sı- b 

istemeyiz. Kanaatımız, er geç u gara fabrikaları tesiı ederek Yu-
içtimai ve inkısam itlerinin düze-

nan tütününün büyük bir kısmı leceii merkt!zind.edlr. 
nın ecnebi piyasalara ithali. Kemal AJımel hla llktetmiılerdir. 

B 4 - Tütünün maliyet fiatının ~g._,.-u içtimada ıu kararlar veril- k 
hllt Ye Sellnlkte toplanan tütün tenzili için tütün üzerindeki ver- Hrisi vaporu aptanları 
._ · glnln tahfifl. ? KOngreılne blldlrilmltUr. kaÇİl mı 

Sahile a 
i 

M em 't eh e t h a b e r le r i 
Ateş ... 
-·)~<-

Kurşunlar isabet etmedi 
ve yakayı ele verdi 
Hasan oğlu Murtaza isminde 

biri odun yüklü merkebile İzmir 
pınarbaıından yukarıya giderken 
kartısına bir jandarma çıkmıt ve 
kendisinden nakliye tezkereıi sor
muttur. Murtaza bu suale kızmıı 
ve tabancaıını çekerek : 

- Sokulma! •.. 
demiı ve at et etmiıtir. Kurt un 

lar isabet etmemit ve Murtaza ya·l 
kalanarak dün Adliyeye teslim 

edllmiıtf r · 

İki kadın yakalandı, 
iki de ev kapatıldı 
Ulviye ve nazikiye namında· 

ki iki kadın lzmir ikiçeımellkte 
yakalanmıtlardır. Haklarında ka
nuni takibata tevesaül edilmiıtlr. 

iklçeımelikte Şamlı sokağında 
Şaziye hanımın evi ile yangın 
erlerinde Ali ça vutun evi emrazı 

y • k ·1 zühreviye komııyonu ararı e 
üçer ay müddetle kapatıl~ııtır • 
Bu evlerin randevu mahallı ola
rak kullanıldıkları a.nlaıılmııtır · 

Kabul etmiyorlarnuş? 
Bergama traktör ıahipleri, zi

raat müdiirlüğüne müracaatla 
mevaddı müıteile komisyonu ta• 
rafından kanuna tevfikan veril
mekte olan petrol mazbatalarının 

az kumpanyaları tarafından ka

~ul edilmediğinden tikayette bu-

lunmuf lardır · 
Traktör sahipleri ıtkayetlerinl 

villyete de akıettlrmiıler ve icap 

eden tedabirin ittihazını istirham 

etmit lerdir. 
Villyet makamı, bu mazbata· 

k bul edilmemesinde bir 
ların a ı 

b garmemiı ve ma iye ve 
se ep ki.Jetleri nezdinde tel· 
ıktııat ve 

bbüsatta bulunmuıtur. 
grafla teıe b - ddet zar-
Meı' elenin kısa ir mu 
fında halledileceği ümit edilmek-

tedir. 'f'I • · 
Kredi koopera tı . erının 

scrnıayesı 
fi · in serKredi kooperati erın 

ekünu bu hafta 820 bin 
maye Y 
liraya halfa olmuıtur. -

Türk-Yunan 

Bir amele 

A vramı vurn1uş 
lzmirde Çayırlıbahçede " Dl 

Amerikan,, tütün kumpanya11nda 
bir hadile olmuı: lsak otlu Avram 
namında biri yaralanmııtır. Mec- . 
ruh, dün sabah vefat etmfıtlr. 
Carlh, ameleden Davut oğlu Ali 
Rıza vak' anın akabinde firar et-
miıse de ıaat 19 ıularında yangın 
yerlerinde, taharri memurları 
tarafından ya.kalanmııtır. 

İzmirde 
13ir kızı nışanlısı vurdu 

lzmirde, Karııyakada, Osman 
zade sokağında mukim Zergüzer 
hanım namında 2 O yaılarında 
bir kız, niıanlııı tarafından , 
tarlalar arasında bıçakla yara -
lanmııtır. Zergüzer hanım mem· 
leket hastanesinde hadiseyi ıöyle 
anlatmıttır : 

" Nitanlım Süleyman, beni 
daha almadan icarla tuttuğu bir 
eve kapadı. Beni anamla, 
babamla görüıtürmiyordu. 20 
yatında bir kız için bu pek zor!.. 

Dün eve Nuri bey ilminde, 
bir misafirim geldi. Kendisini eski

den beri tanırım, Hatla tütünde 
beraber çalııırdık. Ben Nuri beyi 
bir odaya buyur ettim. Dereden 

tepeden konuımağa baıladık, 
Bir aralık . kapı sert, sert çalındı. 
Açtım, poliıler iki dakika için 
beni karakola davet ettiler. Çar
tafımı giyip gittim. Serkomller 
bana sordu: 

- Eve aldığın adam senin 
akraban mı oluyor?. 

- Hayır misafirimdlr, dedim· 
Bu ıırada nitanlım Süleyman 

da karakola geldi, beni aldı. 
Eve 'gitmeie baıladık. Tam 
eve gireceğimiz sırada durdu: 

- Orospu kadın, sen eve 

erkek ,pıi alıyorsun? 
Dedi. Ve belindeki bıçakla 

beni yaraladı. 
Süleyman efendi hammallıkla 

geçinen fakir bir adamdır. Zergü· 
zer hanımın yarası ağırdır. Ha
diseye birinci istintak daireıl 
vaz'iyet etmittlr. 

Sanayi birliği 
,~.__ 

Dün içtin1a etti 
.-..>ro:-t-4+- • • 

~ı ·· keı··ıt neticelennuştır 
J.l uza ' 2 - Tatün cinılerinln behem- 5 - İhdası vaktıle kararlaı- Varna vaporile ınüsadem• 

hal lallhı ve adi tütün yetiıtiren tırılan tütün institüıünün acilen ve ederek batmaıu1a sebebiyet veren 

yerlerde tütün zer'iyatının mükemmel olarak tesisi, tütüne ait Hrisi vaporunun birinci kaptanı 

Aldığımız malumata göre T<irk 
ihtilafının halli için tara-

Yunan d A -

Sanayi birliği biln bir içtima 
aktetınlttlr. Bu içtimada yeril 
sanayiin himayeıl ve yerli mali 
istimallnl teıvik [için müzakere
ler cereyan etmlıtlr • 

men'i bu suretle Yunanistanda bütün husuıatın kanaldan geçmesi. Ksantos ile ikinci kaptan Petro· 

timdtkt iıtlhsale nazaran tü- fi - Faaliyte başlıyacak olan nun memleketlerine kaçtıkları 

urahhasları arasın a n 
feyn m n eden milzake-
k da cereya 

ara neticelenmlıtir. 
tün az fakat keyfiyetçe iyi Is· ziraat bankası sermayesinin tez- rivayet ediliyorsa da henüz resmi 
tthıallnin temini ve tütün eken yidt ve timdiye kadar milli banka ve müspet bir Jllalumat yoktur. 

reler resmen tan-
Elyevm yeni itil&.fname 

im olunmaktadır. Ayın on beıin
~e Yunan ıefiri itilafnameyl Ati· pek çok köylünün baıka ziraate tarafından tütün çiftçisine yapılan ..... ·--··--····-·-

ıde•kl ile mhemleketin mahsulatı gı• ikrazata hu •ene de vasi tekilde ~-·-v•••HoaooootoooaooO ndaş ! 4' 
aiye için arlce çıkan parasının devam edilmeıi . ~ 

~B~u~s~e~n;e~ın~ck~t~e~p~t~e~nsçı~k~a~-~S~a~n~a~)~'İc~i~le~r~K~-.. ~~-~p-~-~""";ji 
Ya götürecektir· 

na ----------
1\ 1 üessif bir irtihal 

k 11. . . azın1 ş. yı 
ca nıua ım muavınlerı ziyaret edecekler 

Muallim mektebinden bu ıe- Sanayi birli"' 
ne çıkacak muallim mua vlnlerine h b h gı tarafından mün-

k 1 1 le ip lr ey' et .. .. .. 
ıe ıen lra e blıe bedeli itası vi· .. .. onumuzdeki pa-
llyetçe kabul edilmlıttr zarteıl gunu meclis reisi Ka 

1.. .1 b · p zım 
arı { edeli vern1iyenler ata~ı zly~ret edecek ve erbabı 

sanayim ihtıyaçları h kk d 
Tarik bedeli vermtyenler Üs- maruzatt b 1 a ın a bazı 

küdar - Beykoz yollarında çalıı- a u unacaklardır. 
tırılmaktadırlar. Bunlardan bazı- Kasap Ahmedin katili 
ları çalııırken firar etmiılerdir. Kasımpaıada kasap Ahmed· 
Keyfiyet derhal polise bildirilmtı- katleden kunduracı Ş .. k .. ı 
tir. Derdeıtleri için polis takibat muhakemesine hu .. u runün 
Yapmaktadır. edilecektir. itin devam 

İhtilas yapan ıııen1ur 
Tütün idaresi nln Cibali f abri-

kuında v d l k ezne ar ı yapan Ragıp 
efendi lhtillıta bulunmakla maz-
nunen mahkemeye verilmtıttr. 

Bundan baıka Şltlide lıplro
nun gazinosunda Mürvet hanımı 

katletmekle maznun kunduracı 
Necibin hakkındaki karar da bu 
iün telhhn edilecektir. 

I 

7 Şubat 1930 günü 
saat on dörtte Galata
saray lisesi konferans 
salonunda yapılacak 
büyüf içtio1aa sen de 
gel! Bu içtimada kadın, 
erkek her vatandaş 
bulunacaktır. 

Milli iktısal ııe tasarruf 

Cemi yeli 

Kıymetli romancılarmızda~ 
N lhi Diyarıbekir muta 

Saffet ezd ' mütekait Zihni 
arrıflıiın an k 

ı 1 . ideleri: Cebeltbere et 
bey erın va h 

' Ali Rıza müıklrat in isarı 
meb uıu ' F tk k 
müfettiılerinden Ali a ' ara-

.. 1 f brikasl sahiplerinden 
murae a k ld 
Hilmi Naili beylerin büyü va e-

F t Tevhide hanım, iki 
leri a mla ğ dıkları feci bir 

ün evve u ra F 
g kledildlklerl ran· 
kaza neticesi na - . tih il d .. 

h ınd• dun ır a a 
sız haıta ar-eı dl 

1 miıler r. I•••••••••••••• rılbeka ey e ~fereti nakıı bugün 
Naıı ma5 d k ld 

•••••••••••' d ki hanelerin en a ı~ , ••••••••••••••• Aksaray a - 1 kti • k enaıe namazı oy e va : 23 Nısan 5 rılara ~ ccamiinde badeleda Top
: Ç k H ft , 111 : Beyakzı briıtanına defnedilecektir. • (( ocu a ası )) n • kapı a ı.e. hf d 
: • .. .. .. : Cenabıhak ev Al ve a a ına 
1. ılk gunudur ı ıabrı cemtl ihsan etsin .... 

!~························-" 

Evvelce tanzim edilen program 
tetkik edilmit Ur. 

Proaram, teıvlki sanayi, yük· 
sek ıermayeli ecnebi müe11eaelerl· 
ne kartı Türk ınüeaaeaelerinln hl· 
mayeıl, sanayi eıhabına kredi le· 
mini gibi mühim mesalle tema• 
etmektedir : 

Birlik bu mes' elelere ait bazı 
esasat tespit etmiı Te bunun lk
tısat V eklletine arzına aza.dan 
Kazım Beyi memur etmlıUr. Kl~ 
zım B. dün aktam Ankaraya git
mittir. ______ , __ ~-!!-

Adalarda elektrik tesisatı 
Şehremaneti Adalarda elek

trik tesisatı v\icude getirmek üz· 
re elektrik tirketile hail temasta 
idi. Bu hususta cereyan eden mü
zakerat müspet bir netice ver· 
mittir. 

Tanzim edilen mukavelename 
yakında imzalanarak nafta ve

kaletine gönderilecektir, . 



lrak-Necit Mısırda 
~~-

-->~<-

Konferans tehir edildi 
BaOdallan bildiriliyor: 

ta vvareci merasimle 
., .J 

karşılandı 
ilk 

Sokn k Ba yrak van şı 
.J .., 

Bu Cuma spor f aaliyetlerile 

dolu bir lgündür • Yahudinin 

Herkes bilir ki, Sovyetlerin 
ilk yaptıkları ıslahattan biri de 
dinin ılıcası olmuıtu. 

duası 
Fransızcadan : 

Bu hafta toplanması mukarrer 
olan Irak-Necit konferansı iki 
hafta sonraya bırakılmııtır. 

Kahireden ya:ılıyor: 

" Akıam ,, refikımı:ı tarafın
dan tertip edilen sokak Bayrak 
koıuıu, Beynelmilel bokımaçı ve 
ıalre hep bu cumanın içinde •.. 
" Akıaın ,, tarafından tertip edi
len sokak Bayrak koıuıu, mem
leketimizde ilk defa yapılacak bir 

Fakat. Nalan Levi gibi dindar 
bir yahudicik sıkıntıya düıer de 
AUahına yalvarmaz olur mu hiç?. 

- Doğru yapmadın aziıirııf • 
Biliyorsun ki Sovyetler bu J<O" 
medyaları, batıl itikatları ıc&· 
künden yıktı attı!. 

Mezkür konferansta Irak reisi 
Nuzzar, harbiye, dahiliye nazır
larile dahiliye müsteıarı Sir Kur
nuvalis temsil edecektir. Konfe
ransta Bretanya mümessilleri 
Irak fevkalade komiseri Sir Fren
nslz Hemfris, İngilterenin kuvyet 
konsolosu Kolonel Laykon ve ko 
miserlik katibi kaptan Holt ola
caklardır. 

Meclt heyetine gelince kıral 
lbnlssüudun riyaseti altında §eyh 
Hafız Vehabe, ıeyh Yuıuf Yasin 
ile Hicaz hariciye nazırı Fuat 
beyden mürekkep olacaktır. 

Konferansta müzakere oluna
cak mesail: 1 Hudut muhafızları-
2 - Hudut üzerinde mesai. 3 -
Menkubatın istirdadı mes' elelerf le 
komıuluk ve memurini siyasiye 
muahedesi aklidir. 

İtalya veliahtı l\hsıra 
gelecek 

Kalıirederı yazılıyor: 

ltalya Veliahtı Prens Omber· 
to ile zevcesi Prenses Mari Ca
ziyenin yakında Mısıra gelerek 
bal ayını burada geçirmelerine 
intizar olunuyor. 

Şimdi Parlnada bulunan Prens 
ve Prenses bir kaç gün sonra Na
pollye gidecekler ve oradan Ka
hireye geleçeklerdir. 

Beçika müzesi müdürü ve Mısır 
tarihi alimi bulunan Profesor Ka
bar müşarüileyhimaya 
edecektir. 

refakat 

İran da şin1endif ercilik 
1'ahrarıdan i#'ar olunuyor: · 

ran hük(lmeti namına fimen
dif ercilik tahsil etmek üzre 
kırk talebeden mürekkep bir 
kafile, kanunusaninin yirmi dör
düncü günil Almanyaya müte
veccihen hareket etti. 

Halihazırda lranın muhtelif 
cihetlerinde inıa edilmekte olan 
demi1' yolları için fenni memur· 
lara olan ihtiyaca mebni Al
manyaya gönderilen bu he'yet 

ikinci kafiledtr· 

İbnissüut ınülakat istemiş 
Ba?Jdatf an ya:ılıyor : 

Kuveytteki Necit hükt'.imetl 
vekili Bretanya siyasi mümessi
line, K.:-al lbnissüudun Irak kralı 
Faysal ve .. fevkalade Komiseri 
Sir Prenıis Hemfiriz ile Necil, 
Kuveyt ve Irak arasındaki iki 
bitaraf mıntakadan birinde mü
lakatı arzu eylediğini teblig et
mfı ve görüıülecek yerin tnyininl 
Kral Faysala bıraktığını bildir· 
mittir. 

Ronıanya l(raliçesi 
lskenderiyeden bildiriliyor: 

- Olabilir, ama •• Almanyada tayyarecilik tahsil 
ettikten sonra tayyare ile Berlin· 
den Kahireye gelmesine intizar 
olunan ve Mısırın ilk tayyarecisi 
olduğu için parlak bir surette 
istikbali için birkaç haftadanberi 
hazırlıklar yapılan tayyareci Sıt
kı efendi kanunusaninin yirmi 
beıinci günü saat beıte lskende
riyeye vasıl olmuı ve memurini 
mülkiye ve askeriye ile halk ta
rafından mutantan surette istik
bal edilmiıtir. 

koıuôur. Sovyetler ne derlerse desinler, 
madem ki kullardan medet yoktu, 
o da Allahın kudret ve büyüklüğü
ne sığınacaktı. 

Komiser Y ahudinin sözünü t<ete· 
rek cebinden bir portföy çıkıırdı 
Y ahudiye dedi ki : 

Bu koıunun çok heyecanlı o
lacağı muhakkaktır. Çünkü bu ko
ıuya lıtanbulun müslim ve eayri 
mü.alim bütün maruf koıucuları 

dahildir. 
Levi, büyük bir ye'ı içinde, 

böyle düıünerek Allaha hitaben 
hürmet ve tazimle dolu uzun bir 
duaname yazdı ve içinde gözler
den yaı getirecek derecede acık
lı bir lisanla hali pürmelalini an
lattı; hateme olarak ta kadiri 
mutlak Allahından iki yüz ruble
cik diledi. 

- Bundan böyle, hükt'.iınetlll 
kanunlarına sakın ltaatsızlık g6f· 
tereyim deme, ŞfmdilJk, kızıl h0-
kiimetin halkı düıündüğünü ıatl' 
göıtermek için ifte ıana ı 00 ru1r 
le. Bunları al da evine dön ! .. 

Ertesi gün sabahleyin İsken· 
deriyeden hareket eden muma
ileyh saat üçte Kahireye gelmff, 
parlak merasimle istikbal edil

miıtir. 
Sıtkı efendinin rakip olduğu 

tayyare ıimdiye kadar Akdenizi 
geçen tayyarelerin en küçüğü 
oldu~undan kırk beygirlik bir tay
yare ile Bahriaefidi geçen ilk 
tayyareci mumaileyh tir. 

600parça 
-4~ 

Gavrı Türk anasırın eline 
,/ 

geçen en1lak 
Dünkl gazetelerin birisinde 

bir haber vardı ~ehrimizde gizli 
kalmıf veya her nasılsa gayrı 
Türk bazı anasırın eline geçmit 
beı altı parça emlak bulunduğu 
ve bunların istirdadile muhacirle
re tevzii için poliı dördüncü tübe 
müdüriyetinde bir komisyon teı
kil edildiği yazılmııtı. 

Bu hususta vali muavini Fazlı 
bey diyor ki: Gazetede yazıldığı 
gibi böyle bir komisyon tetkil 
edllmit değildi. lskan müdürünün 
metruk emlak mes' eleıinde alakası 
yoktur. Metruk emlak muhacir-
lere verildi 

Yalnız tefviz komisyonları 

bunların muhacırlere sureti tevdii 
tetkik etmektedir. Metruk em
lakte muhacirler iskan edildiği 
halde mübadillere bu mallar te
mamen ·tefviz olunmaktadır. Bu 
muamele Hazirana kadar bite
cektir. Diğer taraftan mektum 
emlak hakkında ihbar vuku bul
dukça tahkikat yadılmakta ve 
bu mallar muhacirlere verilmek-

tedir. 

Somyacı Yakubun 
mu hak eı11esi 

Geçen T eırinievvelde lalelide 
iki kiıiyi katil ve cerheden ve 
idam talebile mahkemeye ıev

kedilen somyacı Yakubun muha
kemesine dün ağır cezada devam 

edllmistlr. Dünkü celsede iddia ve 

y arıta ittirak edecek olan ku
lüpler 1unlardır : 

Galatasaray, Fenerbahçe İs
tanbul spor, Beıiktaı, Takim Yeni 

yıldızdır. 
Mektep takıınlarından da yal

nız Robert kolej cevap vermiıtlr. 

Bu sene Ga.latasarayın atle
tizm bayramından baıka doğru 
dürüst bir atletik faaliyet göre-

medik. Karma karııık bir surette 
tertip edilen teıvik ve birincilik 
musabakalarından sonra mem· 
leketimizde ilk defa yapılacak 
olan bu ıokak bayrak koıuıu 
bir türlü ehemmiyet vermek ta
teınediğimlz Atleti2.m için iyi bir 
teıvik vasttaıı ola.bilecektir. -------

Güzeller 
-->~-

Pariste toplanıyor 
Parısten gelen haberlere eöre 

toplanan güyeUık kraliçeleri ara· 
sında en ziyade gil.zel olarak na-

zara çarpan Avusturya , Alman 
Belçika, Fransız, Yunan ve Türk 
ğüzelleridir. 

Sonra, ıehir haricindeki or-
, mana gitti. Yalnız oiduğuna emin 
olmak için etrafı iyice kolladıktan 
sonra bir ağacın en tepesine tır
manarak, en , mütevazı sesile 
mabuduna hitaben, duanameıfni 
okumaya baıladı. 

Fakat biçare Levicik pek talih
ıizmif; tam duasının en suzitli 
yerine geldiği sırada ağacın dibin
de birdenbire bir polis memuru 
peyda oluvererek biçare yahudl
clAi dua ederken cürmümeıhut 
halinde yakaladı, ve hemen Levlyi 
a~acın tepesinden indirtti. Bizim 
yahudictk haıına gelecekleri dü
ıündükçe korkudan bacakları 
dolaıarak süklüm püklüm geldi 
polis efendinin yanında durdu. 

Komiser efendi sert bir sesle 
ıordu: 

- Ne yapıyordun ağacın 
tepesinde ? ·. 

Natan büyOk bir memnun!· 
yetle paraları cebine indirdi ft 
komiser uzaklaıır uzaklaırnsJ1 

tekrar ağaca tırmanarak Allahııı' 
ıu har duayı yolladı : 

- Ey kadiri mutlak AllahıJ11 
duamı bu kadar çabuk kabul edlı 
yerfne getirdiğin fçfn sana biit~ 
kalbimle [teıekkür ederim. y,J 
nız bir daha bana para gönder( 
ceğin zaman, Sovyetler vaııta•1' 
le gönderme, zira insafsızlar yiif 
de elli komisyon alıyorlar ! 

HALDUN SELAHATT~ 
~~=======~~~~si# 

lngiliz lirası 
Dün, İngiliz llraıı, kamblf 

ve nukut borsasında 1035,50 "11' 
ruıta açılmıı, 1083,75 kurut1' 
kapanmııtır. 

Düyunu muvahhide, eıh~ıı' 
ve tahvilat borsasında 195,50 dt 
açılmıı, 195,25 te kapanmıtll'' 

Türk altını, borıa harlctndtı 
915,50 kuruıtan 917 kuruıa yillr 
selerek kapanmııtır. 

Rivayetlere nazaran çehre iti
barile Mübeccel H. hepsine ter
cih edilecekur. Parla sefirimiz 

tarafından Türk tab'ası ıerefine 
bir çay ziyafeti verilmtı ve bilve
sile Mübeccel H. t'abamızla ta
nııtırılmııtır. 

Natancık korkudan dili do- Zaruret yüzünden intib~ 
laearak kekeledi: Geçengün Kadıköyünde Ret 

- Be .• be.. ben.. ıey •. za- efendi tentirdiyot içerek fntthst 
valh bir Yahudiyim .. Ço •• çok teıebbüı etmiııe de Tıp FakültetV 
sıkıntıda olduğum için ıey ya- kaldırılarak kurtarılmıftır. Ret' 
pıyordum.. Allaha dua ediyor- efendi bu teıebbüıQne sebep olı' 

Üsküdar P"fran1vayları 
~d~u~m~·~~~~~==~~~==~~r~a~k~f~a~k~tr~li~ğ~in~i~g;ö~s~te~rm~e~k;t;e~df!;.I 

F i I{ İ I~ ~l ÜS A BAKA S 1 ~ ,.,,, • 
Üsküdar Tramvayları tirketi, 

imtiyazı dahilindeki bütün hatla
rın inıaıına karar vermtıtir. Şir
ket müdürü Sahir B. inıaat ıart-
namesinl meclisi idareye vermiı
Ur. Meclisi idare pek Yakında 

Türkiyenin en çalışkan genci 1 
kimdir; bunu ögrenmek istiyoruı 

toplanacak ıartnameyi tetkikten Mekteplerinde derslerine çok 
sonra Nafia Vekaletine gönde-

çalııan 11nıflarında birinci ge-
recektir. 

b ı len gençler arasında bir mü.sa· 
Vekaletçe de ka u eildikten .. ı 

sonra inıaata hemen baılanacak- baka açıyoruz : 
tır. Evvla Kadıköy· Haydarpaıa 1 - Darülfünun ile alime-
hattı inıa olunacaktır. kteplere, liselere, tali mektep-
~ lere ve ecnebi mekteplerine 

l\'luhit devam eden Tü
0

rk çocuklarına 

2 
Milyon kıymetinde enfeı ait olmak üzere, her mektepten 

bir tablo ilaYe•i ile çıkdı Mu- üç hanım veya beyin reıml 
tlaka bir kere görün uz.! dercedilecektir. 

•..!twt-ı~~!,.Cı·~'A:f"~at~• 2 - Resimleri dercolunan-

6 - Birinciler araıında W 

mine kur'a iaabet eden gerıç 

929 - 930 ıeneıi ( TürklyerılO 

en çalııkan genci ) diye eııo 
olunacaktır. 

7 - Resimler 

dercolunacaktır. 

Hediyelerimiz 

Romanya Kraliçesinin büyük 
valdesl Kraliçe Mari ile kerimeıi 
Prenses llyananın Mısırı ziyaret 
edecekleri yaz.ılmııtır. 

müdafaa ıahitlerinden beıi din· 
lenilmlt ve mahkeme yine ıahit 
istimaı için talik olunmuıtur. 

Cemiyeti belediye 
toplanıyor 

~ A ~ lar mektebin ıon sınıf talebeıi 

'1 B?. ~~~rın ~e!temiz olac;ktı~u •ene imtihanlarında 
namına öteye beriye müra- birinci, ikinci, (lçüncü derece-

1 - Aılyan t~rzihaneıırıdeıı 
11marlama kostüm. 

brl" 
2 - Cemil bey çorap fs 

0 
.. 

kasından bir düzine f pekit ç 

rap: 
_ Bu ziyaretin gelecek martın 
sonlarında ve gayri resmi bir su· 
rette olacağı tekarrür etmlıtir. 

Necit ordusu neler aldı? 
.Kuveytten ya:ılıyor; 

Badiyeden alınan haberlere 
göre Neclt ordusu asilerden gani
met olarak 14 bin deve, 8 yüz at, 
6 bin 7 yüz tüfenk almııtır. Baı
kumandanlık, ordusu teslim olan 
asilere Necit arazisinin lçtarafla
rına çekilmelerini emretmlıtir. 

Cemiyeti belediye bu gün bir 
içtima aktedecek ve bir Alm~n 
grubu tarafından ıehrimlzde vu
cuda getirilmek istenilen asri 
tesisat hakkında tanzim olunan 
mukavelenameyi mtızakere ede
cektir. 

Bu mukavele bu günkü celse-
de kabul edilir · edilmez grup 
faaliyete geçecektir. 

caat ettikleri Abone kaydına de ıınıfı terfi etmlı olması ,art- d•ıı 

! 1 3 - Hereke fabrika••" 
t ıavaıtıklarını haber a ıyoruz. tır. 

Bu gı"bi adamlardan fo- a metro kuma, : . -c 
4 - Her mektebin birinci- JcolP'I 

toğraflı muıaddak vesika ~: l i 4 - Barutçu zade trl ıo 
f!< ti er arasında kura çekilecek ilrt 
~~ sorulması, aksi takdirde po- b fabrikaıı mamulatından Y 

! 
lise verilmeleri rica olunur. irinci ye ( ı 00 ) ikinciye ( 50 ) caket ve kazak. 
ldaremi:z: bu hususta bir me· üçüncüye ( 25 ) lira verilecek- . ub•tıJ'l 
suliyet kabul etmiyecektir. tir· Di~er birincilere kur'a ile Diler hediyelertrnfJ: 

1 0ıte" 
aıağıdakl hediyeler verilecek- 15 ind

0

e mufassal en ilAP e 

·~~~~· ~mtmimrm· ...................... ~~c:e~k~ti~r .............. ,,,,~.....-. 1 
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BEKTAŞİLİK-süNrn 
•A e . 1 

SllLIK VE FARKLARI!.. 
r ~ABİ, F~RSİ, ~İ ESERLERİN TETKi
\. KINE !,ÜSTENIT İLMİ, ' CİDDİ TEFRİKA 

• ~ - 12 -~~--~~~~~ 

imamet meselesi Aliyi Sever. Ali-
- Şiilerce 

1
nübüYvetten sonra en nin düşmanı be

muhfm meı ele i mamettlr 

YARIN 

Tramvay belası 
(Birinci sah~feden devam) 

tatbik etmemekte devam ve israr 
edecek olursa emanet kanuni sa-

\ 

lahiyetlerini istimal etmeli. Halkı, 
aözgöre bir azaptan kurtarmalıdır! 

Bununla beraber tirketin der-
hal icbar ec!ilmeı! lAzımgelen 
hatka bir mes'ele vardır ki, ema
net bunu derhal tatbik ettirmelidir· 

O zaman tramvay arabaların
daki izdihamın önüne aeçllebllecek 
halkta rahat yüzü görecektir. 

Genç bir polis 
-·~· Tabanca ile odacı 

kadını vurdu 
Pangaltı Polis Merkezi mü

rettebatından 975 numaralı Hu
luıi efendi Ştıli polis mevkii 
odacısı Fatma hanımı esbabı 
anlaıılamıyan f bir mes' eleden 
dolayı tabanca ile bacaiından 

vurmuıtur. 

Fatma hanımın yarası kaıı -Şii diyor ki: nim düşmanım-
imam halkın naıp ve tayini d 1 r ! >) 

ile olmayıp ancak ( Allahın ) ve Diye mutlak surette ıöylemtıttr. 

1 - Nizamname ınucibince 
tirket birinci mevki arabaları a
zaltmak mecburiyetindedir. Ve 
Fazla (kırmızı)arabaların boyaları 
derhal ikinciye çevrilmesi .. 

fında oldufundan kurıun büyük 
ıiryanı parçalamıtlır. 

(Peygamberin) intihap ve nasp ile ( Alt ) Hazreti Muhemmedin 
olur. ( V ) asiyi mutlakadır. Peygamber 

fmamda bulunması l~zımgelen bunu, müteaddit defalar izh 
sıfatlar ve meziyetler: etmittir. ar 

1 -İnıan1 kat'iven nıa- 'Yine Şiiler - (Ali) yi b· 
.t k h ır 

sum olacaktır. ço avarikın menbaıveacaylbin 

2 
mazharı bilmitlerdir. ( ıı:* ) 1 

- Büyük ve küçük Ve filhakika bir çokİarı ona· 

günahların hiç birini işle- UIOhiyet isnat 
miyecektir. etmişlerdir. (Al-

3 - ~iutlak surette lah)dırdemişler-
Adil olacaktır. d. 

4 H 11 f ,. . ır. 
- cı nn ne ını 

k d 1 Alı, kendi nefsini islamiyete 
en i faydası na tercih feda eden yegane 1 kahramandır 

edecektir. Hiç bir günah tılemedi. Yala~ 
S - ( Allah) Ye (Pey- ıöylemedl. Peygamber vefat ettiği 

gün, aize bir vasiyet yapacağım 

hamber) tnrafından inti- dediği zaman, bu vasiyet onun 
hap ve tnyin edilnıiş lehinde idi. Bu vasiyete mani ol-
olacaktır. dular. Ali gfn~ sesini çıkarmadı. 

k
Halbuki (Ali Hatim) o zaman 

Bu sıfatlardan birine malik pe kuvvetli idi. 

olmayan (imam) olamaz! ve, N.K 
tnllılGmanlarca, ona itaat etmek ( Devamı var ) 

eliz :eğildir ! l **]Harikalar hakkında ilerde 
tafsilat verl~ecektir. 

imam 12dir: 
Blrlnciıl : ( All lbnl ebı talip) 

•• onikinciıl: ( Mehdll aahibtızza
lftan) dır. (ıı-) 

Ali lbni ebi Talip: 

1 
Aziz ( Kur' an ) da Müılüman

&r1. haber verilen ( Veliyi 
llıutlaktır ! ) 

• ., Sizin veliniz Allahtır ve Pey
l~ı,erldlr ve: (o adam) dır ki .... ,.. ' 
(le"-etti. ve namaz kılarken 

l) •erdi. ,. 
B t.lt Ulldan makaatta, ( Ali ibni 

ili p) dır. Bir çok (Aye) ler (Ali) 
il 91liyetlni tasdik etmitlerdlr. 

tı dliazreU Muhammed halihaya-
b a: • 

•Beni seven ------I• J Mehdi bahıl ilerde gele
cekur. 

l\1uallimlerin~ içtima-ı~* 
Ecnebi ve aayrı müslim mek

tepler Türkçe muallimleri cemi
yeti reiılifinden : 

Cemiyetimizin, ekseriyet ol
maması haıebiyle tehir edilen 
senelik kongresi tubatın yedincİ 
cuma günü saat iki buçukta Cum
huriyet halk fırkası Beyoilu mer
kezi dahlllndekl cemiyet merke
zinde toplanacağından muallim 
hanım ve beylerin teıriflerl i 
olunur. r ca 

Ne buldise almış ! 
Haydar mahallesinde oturanJ 

Ahmet Tevfik efendinin zevceıl 
Pa1'lze hanımın evine bir h 

ırsız 
glrmlt elbise, manto elmaı _ 

k ' yu-
zü ' altın saat vesaire çal k 
mııtır. ıp aç-

Tefrika numarası: 5 
Fakat, acaba itirafta bulunan-

lar kimlerdi? Eler 7ı H 
1 

d ili ._.ya urıit 
e ıe ötekiler bu itte kendlıl-

nln parmafı oldufunu bilmiyor-

ortada bir de Uz 1 . 
B L- 1 ınıaıl vardı 

u az •matltn z· . 
din adamlarından ld ıya Hurtl-
Kemal de blltyord~. uğunu Kara 

2 - Şirketin tramvay araba
larında kullandığı bir kondüktôr
den batka ( kapıları örtecek iz
dihama mani olacak ) ayrı bir 

memura kullanmağa icbar edilmesi . 
Çünkü bir biletçi bilet kes

mekle meıgul olurken tabli olarak 
(binip inenler) le meıgul olama
makta, kapıları da kapıyamamak-
tadır. 

Emanet memurlarının bilet
çileri tazyik edecek yerde(tirkett) 
sıkıt hrması daha doğru ve makul 
bir tey olacaktır! ------

Gazet(:ler namına;yapılan 
dolandırıcılık 

Gazeteler namına birçok mii
easesatı dolandıran Mahmut Saim 
iımlnde birili hakkında dördüncü 
müstantikllkçe tahkikat icra edll
mit ve muhakenıeıine karar ve
rilmittir. 

Saim efendin in dün üçiincü 
cezada muhakemesine batlanmıt
tır. Evvela maznun isticvap olun
muıtur. Maznun kimseyi dolan
dırmadığını masum bulunduğunu 
iddia etmlttir. 

Şahit olarak evveli Nedime H. 
dinlenmlttlr. 

Saim efendin in kendisine bir 
takım mektuplar verdiğini, mek
tupları götürdüğü yerlerden ba
zılarından para (aldığını, fakat 
bir kumandan bir tey almadığı· 
nı beyan etti. 

Sonra ıahit Sait efendi din
lendi ve tahkikat evrakının celbi 
için mahkeıne batka güne talik 

edildi. -wo-1.-

Bir genıi daha battı 
Parla, a. - (A.A.) 

Brloli namında bir ftalyan va
puru Runik'te bir kayaya çarpa
rak batmııtır. İki kiti kaybolmuı, 
nç kiti yaralanııııtllr · Mütebaki 
te.yf-'lar baıka bir gemi tarafın-
dan kurtarılmııtır. 

lıte eğer ::ni itin_. baılan- 1ı gıcında kurnazlık etmeyip te per
de ardında kaloıanııı olsaydı Şük
rü bey gibi Ztya Hurtit ve arka
datlarile düıüP kal~s~ydı ılindi 
vaziyeti onlardall kolu olmak la
zım gelecekti. tfalbuki o çok kur
nazlık et . eski bir komitacı 

mıt, k b k gibi Ziya H itle anca lr 1 1 
urt d ' 1 i defa görütmüt 9011ra a mes e ey 

Şükrü beyin üzerine bırakmıttı. 
Bu ihti t .. e kadar isabetli ya ının ... 

lardı. Şu halde itirafın bmirde 
kendi aralarında yapılan tertibat 

ve l•tkllata ınOnhaaır kalacafına 
ttıpbhel eddlleme.di; zaten verilen 

Hatta aylarca evv l A 

Ankaraya, Burta a f el Laz İsmail 
miıtl • Y a an da gtt-

olduğu ancak 11111di anlatılıyordu. 
Şinıdi asıl merak edilecek ıey : 
itirafta bulunanların birinci veya 
ikinci derecede alakalı olan ıa
hııların olup ohnadıklarının an

laıılmaıında idi. 
a er er e bu nu a~•t•riyordu. 

blld~:e lçırde tevkıf edlldlft 
bırt h ~kn dopur Hllnıt ile diler 

a ın a kara Ke ld d 
mal6m t k ına e e 
lanı da yo tu. Bunlar olıa olıa 
ıni r d • tedarik edilerek peylen-

t a amlar olacaklardı. Llkin 

F akat L&zın Kemal ile .. 
ıebeti yoktu H nıuna-. atta LA 
kendlıinin Lildtklerl haza dair 
nazırı Şükrü Beyd •a ık maarif 
l"' en aldılı ~mattan ibaretti z ma-
aeltnce : Onun . iya Hurıtde 

•onuna kadar k 
tum davranacafını bt e
nılyeceilni K K r t•Y •öyle 
yordu. ara emal de bili-

Kara Kemalin korkusunu art
tıran da bu idi. Az evvel okudufu 
haberler araıında lıtıklll Mahke
mesi reiıinln beyanatından balıı
edlllyordu. Reiı meı' elenin ıiyaat 
bir taklibi h<lkdmet eıa.sına iıtinad 
etUftnl de 16yleml1 idi ..• 

Fatma hanımın yaralanması 
üzerine mahalli hadiıeye yetlıen 
memurlar tarafından Etfal haı
tahanesfne yatırılmıt ise de vefat 

etmittir. 
Katil Huliili efendi üzerinde 

kan lekeleri olduğu halde arka
datları poliıler tarafından yaka

lanmıttır. 

Maktule Polis tabibi Hamdi 
bey tarafından muayen1 edil-

mittlr. 
Müddell umumilik muavinle-

rlnden Cemil bey tahkikata vaz'ı 
yet etmittlr, 

Polis Hulihl efenClinln üzerin-
deki kan lekeleri teıpit edilmiı 
ayni zamanda Huldıl efendinin 
tabancasından atılan kurtunun 
cerihası da, maktule Fatma hanı
mın üzerindeki yara ile tatbik 
edilmif ayni kurıunla . açıldıfı 
anlaplmııtır · 

Kafayı çekince 
lstınyede oturan ıabıkalı En

ver dün Ligorun gazinoıuna gi· 
derek ıarhoı olduktan ıonra ka

deh ve camları kımııtlır · 
Enveri meneden polis memur

larına hakaret etmefe cür'et etti
ğinden yakalanarak mahkemeye 

verilmlttlr • • 
Demir an1a n~ demıır 

fran banıralı Tahran vapuru 

K me önünde dün demirli 
uruçeı 

iken' suların ceryanına kapılarak 
demirini taramııtır, 

Vapurun 1 demiri Vaniköyü 
önünde bulunan KadıkCSy elek ... 
lirik kabloıunu parçalamııtır · 

Yaralamış, kaçmışlar 
Kaıımpatada oturan kundura 

dikicisi Mehmet uıta evv"laki aktam 
önüne iki meçhul tahıs çıkarak 
yaraladıktan ıonra kaçmıtlardır. 

Avukatın yazı n1akinesi 
Avukat Molz efendinin Gala

tadakl yazıhaneıinden bir yazı 
makinesi aıırılmııtır, 

Her teyden evvel mahkeme 
reisinin ıöyledlklerinl tetkiketmek 
daha münasip olacaJdı. Şüphesiz 
nıahkeme relıl ıöylediAI sözlerle 
bir ip ucu vemıif olacaktı. Kara 
Memal aazeteleri bir daha karıt· 
tırdı. istiklal Mahkemesi reisinin 
ıöyledtklerini " Cumhuriyet aaze
teılnln,, ikinci .ayfaıında buldu .. 

"Cumhuriyetin,, yazdıfı beya
nat lzmir gazetelerinden hülaıa 
edilmif bir telgraf haberi idi. 
Mahkeme relıi "Tetkikat ve tah
kikat ile timdiye kadar tecelli 
eden safhaya nazaran : tertibatın 
mülga tarakki perver fırkaıının 
merkezi umumisi azasından ha
rici teıkllita nıemur. fzmlt meb' 
uıu ŞOkrü bey de dahil olduğu 
halde, lıtanbulda içtimalar ve 
müzakereler netlceıtnde tamim 
ve ihzar edildifi ve Reisicumhur 
Hz. nln l:ımire muvaseletlerinde 
tatplkata geçilmek üzre Ziya 
Hurılt ve rüfekasile lzmirde bu-

Sahife 5 

Usturpa ile ... ' 
•t ()'fC·-

F ırı ncı İsn1ail Ef. yi 
döğdüler 

Dolapderede fırıncı lımail ef · 
evvelki aün un almak için Gala
taya glttlfi ıırada iki kiti öntıne 
çıkmıt usturpa ile baıına vurarak 
sersemlettikten ıonra tabancala· 
rınıfçekerek fımall efendinin 6-
rlndeki 1300 lirayı iaıpetmiı Ye 
kaçmıtlardır. 

Fırıncı İsmail efendi Dolapde
re merkezine aıderek kendisini 
karmanyola yapanların eıkllinl 
tarif etmit Ur. 

Zabıta meçhul karmanyolacı
ların taharriılne baılamııtır. 

300 lirasını aşırn11şlar 
Dün Haydarpaıadan köpriiye 

celep Hasan Süleyman efendinin 
cebini bir yankesici jiletle keımiı 
hl11ettirmekslzln 300 ltraıını atır
mıtlır. 

Otomobil çarpmış 
Ktrkeciden geçen 13 7 O nu

maralı otomobil Dikran isminde 
birine çarpmıı baıından yara
lanmasına sebep olmuıtur. 

Hen1 kel hem fodul 
Köprüde seyyar aatıcı Moiz 

noksan dirhmle fıatık ıattılından 
zabıtai belediye memuru Cevdet 
efendi dirhemleri muayene etmek 
iıtemittlr. 

Bundan mutber olan Molz 
memurun üzerine hüctım ettlft · 
gibi menebnefe teıebbüı eden 
polis Alt Rıza ef endiyt de hakaret 
ettiğinden tevkıf edilerek mahke
meye ıevkedllmittlr. 

80 lirasını dolandırnuşlar 
Tahtakalede ot~ran Mehmet 

isminde birinin meçhul bir tahıı · 
80 llraıını dolandırmııtır. 

30 lirasını kapmışlar 
Meçhul bir ıahiı Emetullab 

hanımın içinde 3 O lira bulunan 
çantasını kaparak kaçmıttır. 

Tüccar l\1ehn1et efendiyi 
dolandırmışlar 

Meçhul bir ıahıı Tabtakalede 
tüccar Mehmet efendiye 150 Ura 
dolandırmıttır. 

l\ladan1 ~1olona hakkın
da tahkikat 

Pollı ikinci tubeslnce hudut 
haricine çıkarıldıfı halde tekrar 
bir yolunu bulup tehrimize iir
meie muvaffak olan madam Mo
lona hakkında tahkikata devam 
etmektedir. Tahkikat mnlklye 
müfettiılerinden lmadettln Bey 
tarafından yapılmaktadır. 

s 
lunan Sarı Efe ve mensuplarının 
faaliyet ıahaıına ıevkolundukları 
anlatılmııtır. 

Daha evvel kıt aylarında bu 
ethaa tarafından sulkaıtın An
karada icrası hususunda Ye lılm
lerl mailim olmu b 1 _il k 

ı t u unauı lm-
ıe erin han ı d e erin e içtimalar ve 
müzakereler yapıldığı ve fekat 
esbabı ma i b n a gay ubetlne binaen 
muııammen fiilin ikaı zamanına 
tehir olu d x. , n u5 u ve meı elenin 
isimleri zikredilen : Şükrd, Ziya 
Hur •t , f 1 ve Edip beylerin ıahıl 
~as.mim Ve teıebbüalerlnden zlya-

e gizli komite halinde icrayı 
f ali yet eden bir z6mrel oiyaıiyenln 
ittihaz ettttl karar ve program 
cümlesinden ve ayni zamanda 
bir taklibi hükftmet gayesini iı· 
Uhdaf eden ıiyaıi bir suikast 
olduiu anlatılmakta dır,. diyordu. 

Hakikat, istiklal mahkemesi 
reisinin söyledikleri manidardı. 

( Devamı var ) 
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: TİYATRO VE SİNEMA : "K R' A 1 KERİM ,,İN •!• - • • • • • • • • • • • • • ·~ 
: ••••••• m••••••a•·'"····· .. ••••5 Arabcası ı·le bı·rı·ık· te Tu·· rkçesi :!: BAYRAM ÜNASEBETİLE ~ 

Ferah sineınada ı •:• 1. 
Büyük Türk Alimi Cevdet pafa merhumun •i• E EK KA D N ç o c u K l' 

BU AKŞAM Lüg'"'ra tı Kuraniyesini Jıavi •:• I · ve ): 
Mezeya balesi V eller Akrabet - ••• t Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından ..... •l 

tFnr .... :imJni:mt;d~eıa:tö;~n' atkiir komenya tertip edilm!ı. Berizadenln telamizinden Tevfik Bey ;~ L B• ı s ELER• ı ;~ 
tarafından tashih idllmtıtir · -Ye•.,, v 

İJahi eserin çok güzel bir eseridir .. ı. IJ 
CAZB~NT KIRALIÇASI. Müzeyyen cildlisintn hediyesi 200 kuruıtur •!• • i• 

Kaymak kağıdhsı ve altun yaldızlısı 3 00 kuruıtur. ::; lstanbu I, f 
f"::. Tayyare Balosu ~ Merkezi Türk nefriyat yurdudur ı. ~ ~ Per~embe akşamı Maksirnde dans e) ••• Venicami Caddesinde N° 31 i• 1 ~~.~rob~~N ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'· t ~ '~ ~ ... .,, 
~ Mutenevvi kotiyon ve piyango ; • • • « 
~ı :uuhtelıf nuınaralar ;< 1 •) ••••••••••••••••••••••••••••11•••••••ıc••••••• ~ 

,,,_,,,~~~~$~-~~'' SELANiK BANKASI ı !·:·:~~=ı VENİ TÜRKİYE ı:t:f:-ı-i 
.... • • q 

Veresiye 
b:mır terzihanesinde 

moda, ehven fiatlarla, son 
derecede suhuletli §eraitle 
erkek ve kadın kostümleri 
ıerian imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 
karoıııında No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL 

Satıhk bostan 
Topkapıda mülğa mevlehane 

karııaındaki büyük bostan acele 

ıatılıktır. talih olanların Bakır 

köy 77 ye telefon meteleri , 
Hacı A if zade 

İsn1ail Hakkı 

1888 de tesis edilmiştir 

Merkezi unmıni. lstanUul 

SERMAYESi 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞU B ELERİ 
Galata, İııtanbui~ İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Selanik, Atına , Kavala. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
akçe üzerinden hesabatı cariye, çek ınuatr,clatı. 

ı ••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••• ~ 
y ~ 
:!: Elbise fabrikasından $ 
t ~ 
:;: TEDARİK EDİN·z i 
~ ' b~h~~~~ ... ~hAh~~hb'~~b~bb4~,~~~"~~~~ ............ ~ .............. ~ .. ~ .. 

gg~~~§gggg~~ fi~~§§9~~~~~~§~+++~§§§§§fi§~G~6 
~ .. . . 

OPERATÖR 

Ahmet Burharıeddin 
Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

İstikltı l caddesinde l~us sefarethanesi karşısında 
Suriye han N°: 8. 

Telt'forı: B ey : Jü /5 

~ TURKIYE iŞ BANKASI 
~ Sermayesi: Tamamen. tediye edilmiş 4,000,000 Türk lirası 

Alerkezı un1un1i: 1\Nl(ARA t 
ıd! 
~ 
ı:tJ 

~ 
@) 

~ 

SU BEL ER: 
' Ankara Adana 

Ista nbul l'rabzou 
Bursa Balıkesir 
!zmir Gireson 
Saınsun l~dı-eınit 

Ayvalık 
Zonguldak 
l(avseri ., 

~ler~in 

\}ı::::::z:ızı.ı•3e+ ............... sa .... l!!llllmll ... mam• .... -.:ı .. 1m~--r"--' ~ 
Tayyare biletleri ve ~ 

umum gazeteler bayll •••••A.AAAA..&A. ..... &•~•••LAAA44A.•• ~~ 
nÜTÜN BANKA MUAMELAl'I YAPILIR 

6§tr9§~~~~§. ·bğö~§ gg~Sfi§f 

Çartikapı N. 68 1 ~ M URI• ŞERi• • ~ ........................ ~0 ....... ~••••• .. •.._• •• • ................... ~.!.~• ....... •,..,..•• .... •••• ... •___.-·••..ı 
.1' .. ---zı·•mıı:•ımHAlill:' ___ ı:m_,_ 3... . ve Ki ~=~ .... ·o-- .MANL.i ·sANKASI .. ~-·! 

BilcünıJc Gün1rük n1uan1elatı ve nakli)1at isleri ..._ .... L' 
Beyaztlte tramvay makasında ~ ~, • · ı N ~ keınalı sürat ve en1nİ)1etle ifa olunuı... ~ •:• SERi\1A 'YESI : 10,000,000 İn!!iliz lirası •i 

• 153 dükkanda tayyare ~ ••• . .._, •l 
biletleri, kırtasiye ve ~ MALI ve İDARi İŞLER DAHİ r AKIP EDILlR ~ +!• lstanbul açenteliği - Telefon: lstanbul 1948 lJ 

umum gazeteler bayii ~ •!• Beyoğlu dairesi - 1'elefon Beyoğlu 1303 ~ 
Adres : Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ S d l «~ ~ ~ı• ene at ve po tça mukabilinde muayyen ve vadeli veya :' 

Ali Ekber ~ Telefon: Beyoğlu 4515 ~ ~ı• hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontoau. 1 
,, ~ ~ •ı.• Türkiye cümhuriyetinin ba§lıca ıehirlerine ve memallki 1 

lım-ımr.ım:m-:aı;wmsım:ı_._..; •YT~Y.Y.T'"YYY. TYflV'Y ................ ~. •:• ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf '-

Mürebbiye 
Eyi Familyaya menıup bir ma

dam mürebbiyelik için yer arıyor 

Almanca, Franıızca öğretir Tür

kiye dahilinde her vehirde hizmet 

kabul eder. Ecnebi memleketle-

•:_• emirnameleri iraalatı. ~ 

iP.> 9 § §. §:GS S §§8S!i9§:§~~~!J§:l i•: .. : .. :••: .. ~ .. :••!++!••!••!••!++!••: .. : .. : .. : .. !••>•!••! .. :++!++!••!••:•+<••:J 

1 Taşra :.!~~i~e~ı~r!!~~!:r1?r:ııerıne; 
($) \ Türkiyenin en büyük kitap meıheri (i} 

Türk neşriyat yürdü i B ı\ N KAS 1 
Size elden gelen teıhilatı yapmasına hazırdır Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,000,~ 

rede gider. Galata rıhtım orta Derhal şu adrese n1üracaat ediniz ihtiyat akçesi: 3,000'000 ı 
han Na. 2 Va:hram elmaayan Ef. : "Türk neıriyat yurdu., - İstanbul Poıta kutusu 4• 3 ~ ı İstanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 

muracaat- ~~~~~~~~~~~ 6 6 § ~6 ~ :§~§§ ~ ~ İstanbul ıubesi : Yeni postahane ittisallnde Alelamcl 

kber 
Tayyare biletleri ve kırtasiye 

Umum gazete bayii 

Çemberlitaf civarında 

N. 2 dükkan 

_2ARIN,,IN TAl{\7İ1\1İ 
Şubat 

Senet ÇARŞAMBA Senet 
Reırnlye 5 Hicriye 

1930 1348 

Nan1az vakıtları -
Alafranga Alaturka 

s. d. 
Gsne• 7 07 .. , 
Ôyle 12,28 
ikindi 15 , 1 :.! 

Akıam 17,30 
Yatsı 19,02 
imsak 5 , 26 

Ramazan 

6 

•. d. 
1,86 
6,58 

Güneı 
Ôyle 
ikindi 9,42 
Akıam 12 ,00 
Yatsı ı,aa 
imsak 11,5 0 

Kasım 

90 

.. han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar ica:.s 
1 • .., olunur. 

SEYYAR R LAZIMDIR ı •~ • ~~~~~~~~~~~ 
Sefih olmamak içki içmemek ıarttır. Yükse-" tahslll 

olması oart değildir. nakit, mülk veyahut muteber bir tüc-
car kefil iraesi lazımdır. • 

lstanbul posta kutusu No, 14 7 ye müracat. 

~~~~~~~~ 

Cemal Azmi Matbaası 
Li'TOGRAFİ - 'fİPOGl~AFİ 

Afıı, etiket, kartvizit, fatura, zarf, kağıt, bilumum 
ticari defatir, lastik mühür, damga, kliıe, kitap, risale, 
matbaacılığa ait bilumum tab ve teclidiye itleri gayet 
nefis bir aurette rekabet kabul etrnlyecek flatlarla 
yapılır. 

Adres -- Js/a11bul Ankam Catldcsi Ueşil eferı<li Jları No. 11 

,. .. N••····~················~ı 
: ÇOCUK HAF1

1

ASI ! 
DIŞ TABiBi 

i\1EHi\1E'f l{A1\1İL 

~~~~~~~~~~~~~~~~_.;:_~~____./' 

M. Gazi Kahvesi "1fj:iJ 
eJll 

Emıallnln imparatorudur. Akıinl iapat edene (1000) lira. Yüı 
kuruıluk eıya mubayaa edene tecrübesi hediyeten verilir. Kars1'

61 

Borsa Han 

~~~~~~------~~~~~---/ . .. ·~~// 
............................................................... ~ ... H ..... ~+.++f:..• .. •• .. •+ .. •• ~ ............................ ._. ~ ••• T ....... ~.~ ............ T. ~. ~ •••••••••••• ~ 
b ' t: ÜSKÜDAR BANKASI ~ 
•ı• 100,000 LiRA SERMA YELİ TÜRK ~ 
~ı• ANONİM SİRKETİ ,: 
•ı• ' 11, 
•ı• Esnnf1 himaye maksadile tr,şekk ü1 et miş milli bir ınüeS-1'' 
::: si. c<lir. i\ lüsait şcrait1e te<liyat kabul etler :\'e mutedil ftıİZ16 : 
•!• ikruzntta bulunu r. " 
~i• Merkezi : U sküdarda iskele kurbnnda 
•ı• Tel. Kadıköy [ı[)() S, 5 23 nisanda baıbyacaktır ! 1 

·;--iiiiiiiiiiii9iiiiiiiiiiİİİ:iiiİİiiiiiii::iiiiii;;;;iiiiiiiii;;;iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;, ••••••••• ıc .... ıı: r. •••••••••• ., 
Yeni poıtane karımnda Velora 

han ıa-ı' 
y .,~~ 
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