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hazinesinden para alanlar tetkik ediliyor I 
Makarna meselesinin lçyüzü ayôınlanıyoc j SinyorMaryoser~ Yıldızın peşinde 

Dün emanete gelôz ve bazı taleplerôe 
bulunôu,yeni seraitten bahsetti Boyalı makarna yedirenler 

Niko, Dimitrakopulo, Ohanes Pekmezyan fabrikaları 
- ···- ~1:oG1.:•"İf •~-

iTAL YADA İFLASINDAN BAHSEDiLEN SİNYOR GAZiNOYU 

arasındaki anlaşma lstanbu!a kaça mal oluyor ? 
Bakkallar kookeratifi müdürü 

Fethi Beyin makarna iıleri do
la.yısile gazetelere akıeden heya
ııat ve izahatı ehemmiyet kes
betmeie baılamııtır. 

BU YENİ ŞARTLAR MUCiBİNCE: iŞLETMEK 'tsTIYOR 
Yıldır gazinosu müsteciri sen- 1 

yör Maryos1ra dün balyadan ıe
enıa.nete eeleret muavin Hamit 
Beyle uzun müddet aörütnıüıtiir • 

Dün de bu karııık meseleye 
dair muhtelif mehafll nezdinde 
tetkikatta bulunduk. Aldıfımız 
maltimat makama ıılerinde bir 
kaç fabrikatörün bir ( Türüst ) 
halhade halkı mütemadiyen 
soyduklarını ıöstermektedlr. Bu 
hu~usta aldıfımız tafsilatı aynen 
neırediyoruz : 

Türüst iş başında 
itte bu tekilde ( lktısadi 

aanayt tesisatı tıletme Anonim 
tlrketl) tee11üs edince f abri
kat6rler derhal ite baılamıılar 
ve kendi menfaatlerini temin 
için lıtanbulda bulunan ( zis 
Yani ) ( kazela ) (vlktor-kazela) 
ve ( Dtmltri Papadopulo ) efen
dilerle aralannda bir miikavele ..... , , ..... 

Ba ..._..,.eleye 86re ( IU 

llfa dahil ) olan fab~ikalar 
kendi aralarında bir ( FlA T ) 
kararlaıtırmıılardır! 

Arada takarrür eden (FİA T) 
Aala deifımlyecek ve bir 
Fabrika 6tektnin zararına olarak 
(d FlATLERl ) kıramıyacak 
l ı. 

Hatta miikavele hllifına 
' hareket eden oluna, ve bu da 
ispat edillrae ortada 1n6h1nı 
miktarda bir ( T AZMINAT ) ta 
kabul edflnıfttlr. 

Makarna nıaliyeti 
Halbuki makarna türustü İs

tanbulu kasup kavurvrken ne 
ıehremaneU ne de diler ali.ka
dar makaınat mesele ile allka
dar olmanııılar, neden se ve her
nasılsa lhttklr alabilditfne yürü
muı, zavallı ıaklr milletin para
çıklan üç beı lnsafıızın ceblerinl 
doldurnıuı ve otomobillerine 
benzin, sofralarına buz gibi (tam
panya) temin etmı1ur. 

D<ın makama rnes'elesi etra
fıııda yaptıfımız eıaılı tetkikak 
neticesine göre: 

Bır çuval (Nula) ununun fiatı 
(1260) kuruıtur, Nakliye filan 
gibi maıraflar da heıaba kl\tıla
cak olursa bu mi~dar: (1350) 
kuruıa mal olmaktadir. 

( MAKARNACI İNHİSARI ) 
BİR ÔK.KA MAKARNAYA (9) 
KURUŞ (10) PARA İMALIYE 
VERMEKTEDiR. ŞU HALDE 
(UN BEDELi NAKUYE (ıo) 
PARA OKTURVA OKKA BA
ŞINA (78) SANTiM YOZRE (6) 
MUAMELE VERGiSi DE DAHiL 
OLDU~U HALDE BiR OKKA 
MAKARNA (82) BUÇUK KURU
ŞA) malolmaktadır. 

lnhıaar tlrkeu buna mukabil 
eluatara okkumı (66) kul'llfa 

mütahassısların anladıklarına ve 
temin ettiklerine göre bu gibi 
sahte makarnalarda (yumurta 

k . ' yerine (boya) kullaıHlma ta imış. 
işte makarna dalaveresinin 

iç yüzü bu şekilde bulunmakta
dır. 

'T'ürüstün tcıneli 

hrimize gelmiştir. 
Malum olduğu veçhile yıldız 

grzinosu reddedilmiı buun üze
rine emanet ile sinuor Maryosera 
biridirleri aleyhine mütekabilen 
dava açmışlardı Bir taroftan 
ait olduğu mahkemeler bu dava
ları rüyetle meşgul ike:l diğer ta
raftan Sinyor Maryosera da tek-

liaber aldıfımıza aöre Sinyor 
Maryosera Şıldızın tekrar kendi
sine iadesini ve mütekabilen 
açılan davalardan ferajat olun
masını talep etmiı ve pzinoyu 
büsbütün baıka bir tekilde idare 
edeceğini beyan eylemittir. Bu 
talep ıehreminl Beyce \etkik olun
duktan sonra kat'ı bir karar 

y aptığımız te~kikata göre rar Yildız gazinosunu ele geçir-

İstanbulda bulunan (Mika) (Di- meöe çalışmakta idL Maryoseranın ltalyda lflaı 
mltrl".kopob) ' (Roka) ve (OhS).- V.ııziyet bu halde devam eder etrnı, nldniu 'rivayetleri vardı. Bu 

Verılecektfr. 

nesyan Pekmezyaı.) atlı fabri-i , iken Sinyor Maryosera dün ansı- ciheun alikadarlazea nazarı dik-
kacılar bir (İKTiSADi SANAY d .. k 
TE'SİSAT İŞLETME TÜRK ANO- zın buraya gelmiı ve ogruca --~afı ıüpheıizdir. 

NİM ŞiRKETi) te'sisine kar:ır rı," d m 1 kaÇtlrh . t•h tt•? 
vermişler ve o zaman ıirketin ::>at\ıan 1 1 ' 1 1 d, ın 1 armı e ı. 

r 
müsaadesini almak için de Ço- PASAPORT CEZALARlNI T~HSIL E:DlP HA~CIYAN KOMSER Hakkında a;ıl5Iz rivaı;etler çıkarılan rum meb'u•u (MÜNiR) Beyin CEMAL EfENDl ME Yl>ANDA YOK? •. 

Çoru_m. meh usu tav<'ssutunu istemiılerdir. t f t 
~/ JJ Polı's dördüncü ıube pasapor 0 Oirafiıi limanlarımıza ve ha-ı wur <'!/ Rı·vayet edildiği halde bizim k d L 

tahsil memurlarından om- ut'4lra gönderilmiıtir. 
) k . kat'iyyen ihtimal vermediğimiz ceza C al efendi topladığı mü· C 

vermekte ve birinciyi (55 ' i in- bil"I habere görede Çorum Me- ser . em 1 k ık· .. emal efendinin ihtilh ettlfi 
ciyi de (48) kuruta halka sat- busu (Münir) Bey bu tirketin him bir meblağı a ara ı gun pararun miktan henüz taayyün 
maktadır. h b evel kayboımuftur. etrneıniıtir. müsadeıini almıt veya ut u- k fi 

ıu k p· t d- - Şerif Bey ey - M , ın: u arrer ıa nun için çı-lıımııtır. Polis mil ~ru etine bildırmittir. e~ eleye Mülldye Miifettiıliil 
Yukardan beri bahsettğimiz Yine temin edildiğine göre yeti İstanbul vıliy 1 vaı lyet ederek tetkikata baıla -

bu ( MAKARNA 1HTİKA. RI ) C l fendinin son zaman - m 
ı ıon zamanlarda Münir Bey me- ema e d f h t yerlerin- •ıtır. Cemal efendinin mtihan-Şirketlnin diğer Fabrikalarla zkiir ıirketle olan alakasını larda Beyoğlun ~ se :. a Evinden nada ihtimal verilmektedir. 

Yapdığı mukavaledc ( Eluıtıra keımiıtır. de gezditf anlaıı mıı r. Bu meı'ele hakkında polıa 
makarnaya 52 ) birinciye : (45) ------- çıkarken ailesine : 
iki i d ( ) k t v · ı r _ [ Ben gidiyorum be.iki bir müdih·ü Şerif bey, kendiılne mü-nc ye e 40 UfUf tGp an ,..... ergı e ••••• ,_ 
Fiatı kabul edilmittir. _ daha görütemeyiz ] demittır. racaat eden bir muharrirlmlze 

Tabu Türüıte giren Fabriaalar E Ankara: ·19- (hususi) mev- : Komser Cemal efendinin latan- - Bizde meı'eleyt tahkik 
bu eaaıtan asl4 ayrılınamıılar, : suk bir membadan aldığım : d f' r edip etmediği anla- edı" d d 

1 
.. _ 

1 • • bul an ıra . ,,oruz, er esti için cuoımre en ~~ ~~•ue lira kuahnk !mafflma~~reh~Om~eve~: tı~ıl:~:·:d;ığ:m~d~a~n~,Fk~a~~~are~-~·~~~iç~ı~n~t~e:d~a~b~ir~a~l~m~m~ı~ı~tı~rt~d=e=m=~;c~r.~~~ bt~re lstanbul halkını göz • giler üzerinde bazı ıslahat ta- : ~ 
a6re zarara sokmuılardır. 5 savvurlan mevcut bulunmakta- : Zihirlendi tlıi? ı, TaSarruf glin'/J 

Ayni zamanda bu fabrikalar 5 dır. Bu tasavvurlar arasında ! _ ·> :< 
da~a bdaıka bir malda imal et- : bazı vergilerin hafıfle~tiril1mesi 5 Nedide H. ın ölünıü 8 -·>: < • 

me te ir kı, bu açıktan açığa : hususu da mevzuubahs bu unu- • "] ı t d" U gün iş banka-
h lk i)U 1 • • .. su··ıJlıeli (Yöru nıe < e ır a ı s•a ve bir ıahtekirlık • yor· • ~ ~ S d • 
cephesi te,kil etmektedir. : Pek yakında bıı mes'eleye E Nadide Hanım isminde bir ın a merasım 

(YUMURTALI) diye piyasaya 5 dair esaslı ve mufassal malumat : aktrisin ölümü etrafında tahki-
ıürülmekte olan Tırtıllı ltalyan ; almak mümkün olacağı anıa,ıl- E kat yapılmaktadır. Nadide H. I yaP.!.~~~ak 
taklıdi makarnalarda aıla yumu/ ! maktadır 1 1 M .--. 
ta bulunmadığı anl&ıılmaktadır! :............................. erasinlden sonra davet-·---- .. ·~----

Hükun1et Hazinesinden para alanlar 

Hususi şöhretlere malik bazı 
zevat ha· kında tetkikat yapıldığı 

haber veriliyor 
Bu haber etraf mda fazla tafsilat yoktur 

Hükiimet Hazinesinden hu
:ıusi surette Para almıı oldukları 

söylenen Hususi ıöhrete malik 

bazı zevat hakkında tetkikat 

yapılacağını haber ald!k. Bize 

verilen bu haberin mahiyetinianla
nıak henü2: kabil olmamııtır. 

Yalnız mes' elenin iyice tah
kik ve tetkikıw.ıı Ankarada bulu
nan huıusi muhabtrlmlze bildirdik. 

HükiimetHazlneıtnden paraalan 
lar ktınlerdlr?Tabll bu gibi zevata 
verilmtı olan paranın bir hizmet 
mükabtll olacafına ıGphe eclilmes
aecle • yapılacafı 16ylenen tabki-

kat ve tetkikatın ııegibi esaslara 
bina edilecefi meçhuldür. 

Diğer taraftan Anhara muha
birimizden almıt oldujumuz ma-

lumat da bizi tamamen tenvir 

edebilecek tekilde defildir. 

Muhabirimizin meseleye dair 
verdifl cevapta : 

., - Evet Hiildlmet Hazinesin

dan para aldıkları anlatılan husu
ıl töbretlera malik bazı zevat 
hakkında tahkikat yapılmakta 
oldupnu bende hab9r aldım!,, 

Demekte ve fazla tafılllt 
vermemektedir. 

Olümıi bir Jıayll dedikodu/ara 
sebcbiyrl vrre11 bar arti.ç/i 

Nadide H •• 

vareyte numaralan yapmnk üzere 
Zonguldağa gitmlt, orada birden
bire hastalanarak ölmiittür. Ken· 
dhd haylı zengin olduju için bir 
kasta kurban gitmesine ihtimal 
veren aileıi Müddeiumumiliğe 
müraatta bulunnıuılardır. 

Nadide H. ın validesi klZının 
lmzaılle para iıtedijinden bahtı 

liler büf~den lhan1ur 
içeceklerdir 

C 1, Bankaıı umuı.ıl nıldiirü 
d
elal bey birkaç ıehrimfzde kal
ıktan 

ıonra tekrar Ankaraya 
~vdet P.decekttr. Bugün lı Ban
rn asının tasarruf günü, aynı za-

anda Bankanın ıehrlmlzdeki 
~crkezfnln kütadının aanei dev
rıyeıtdir. Taıarruf rtlnG mera
ıimfne, bütGn hanım muallimler 
ve btıhaıaa fthayabndalrı hanım
larııııız da ela vet edilmlttir. 

Surt meb'uıu Mahmut Bey 
tasarruf hakkında bir nutuk 16-y 
(eyecek ve haıbıhal eclllecektlr. 
Müteakıben hazır btıfeclen dıla-
mur lçtlecekcltr • 

bir telgrafta aldılmı, halbuki bu 
telgrafın kızın 5lthn6 Jarthtnden 
sonra çekildlflnl ifade etmekte
dir. Kızlarhnuı hali ftkti yerinde 
oldufunu bilen adeti ,tlPheliıilerek 
bu parayı a6~nnemlflen1lr. 



Sahife 2 

GÜ S Lü K ıl/ .4 K Al.E: 

Açık bir ihtikar 
Dünkü nüshamızda Bakkallar 

kooperatifinin (makarna)mes' ele
ıine dokunmuıtuk. Bu iş tetkik 
edildikçe altından birçok karııık 
meı'eleler çıkıyor: Bu gün İstan
bulda bir makarna (Türüstü) bu
lunduiu arCık kat'i suretde anla
tılmııtır. 

lıtanbulda bulunan bir kaç 
fabrikacı,kendi aralarında bir an
laıma yapmıılar, fakir halka 
yumurtalı makarna diye boyama 
mal ıokmaaa başlamıılardır. 
BahıetUğimiz fabrikaların fiatlerı 
lnrınıyataklarına dair de ayrıca 

bir mukavele yaptıkları söyleniyor. 

Şu halde latanbulda istedik-
leri gibi it yapau ve göz göre halk
tan fazla paralar alan bazı 
tirketler bulunduğu tahakkuk 
ediyor. Alınan haberlere göre, 
( Raka ) (Mika) (Dimitrakopolo) 
( Ohanesyan) isimli Fabrika
cılar, çoktan beri makarna iıle
rinde açık açık ihtikar yapmak
ta imiıler. 

Yine alınan hesaplar, 35- 37 
kuruıa mal olan bir okka ma
karnanın Halka ( 65 ) kuruıa 

, •atıldığını göstermektedir. Kısmı 
mahıusumızda, lstanbuldaki ma
karna inhisarı ıebekesine dair 
açık hesaplar vardır. Alakadar
lann meı'ele ile meıgul olmaları 
temenni olunurdu. 

lıtanbulun zaruri ha vayici ile 
Şehremanetinin esaslı surette 
ıneırul olması lazımdı. Nedense 
itte böyle göz göre zavallı 
halkın keıeıinin boıaltılmasına 
kaıı lakayt kalınmıştır. 

Koca memlekette üç beş 
f abrtkllci arasındaki anlaşmaya 
naııl bigane kalınmıstır? 

Bir okka Ekistira makarna
nın maliyet fiatı ( 37-38 ) kuruş 
iken, bunun halka ( 65 ) kurusa 
•atılmasına nasıl göz yumulu
yordu? çünkü meı'ele memleke
tin ve haasatan ehalisi pek fakir 
ve ekseriyeti memur olan 
lıtanbul halkının hayati!e ala
kadar idi.Mes'eleyi esaslı surette 
tetkik edip(nark) kuymakve halkı 
göz töre ıoyulmaktan korumak 
Şehremanetinin vazifesi değil 
midi ? 

Nekadar yazık ki, ıu ite 
timdiye kadar ne karııan ne de, 
beninıılyerek üzerine male-

den bulunmadıiı anlaıılıyor. 
lıtanbulda bir 'ıehremaneti 

vardır. Şehremanetinin en ea~s
lı vazifelerinden biri de bu idi. 
Yani: halkın kesesini ve haya
tını Vikaye etmektir. 

Maksadımız ıehremanetine 
taruz delildir. Emane~ mem
leket ltlerinde lüzumu kadar 
huaı olıaydı , ıu cümleleri 
derhal tadile •lcdani meburiyet 
duyardık. 

, 

YARIN 

TAYYARE ŞEHİTLERİ GÜNÜ 
Hava şehitlerine yapılacak 

merasim programı tesbit edildi 
27 ikinci kanun 930 tayyare 

bayramıdır. O gün, her sene ol
duğu gibi, tayyare fehitleri için 
bir ihtifal yapılacaktır. Bu ihti
fal Merasime ait program dün 
akıam geç vakit Halk fırkasın-

1 

tile şehitlerin ruhlarını taziz e
deceklerdir. 

ı 

Müteakıben bir hava zabiti, 

da toplanan bir komisyon tara-
1 fından kat'i olarak teshil edil-
mittir. Buna nazaran merasimlere 
geçen seneler ittirak eden mek
tep ve kıt'alar aynen bulunacak 
ve saat 10,30 ta Fatih meydanın
da toplanılacaktır! Mekteplerden 
yalnız bütün mekt~plerin izcileri 
ile darüısafaka iştrak edecektir. 
Merasime saat tam 11 de 
baş la nacak ve o dakkada Ma
çka, Fatih, Seyazit, Selimiye 
ve Taksimden toplar atılacaktır. 
Merasimi halka ilan edecek 
olan bu topları fabrikalarla 
vapurların düdük sesleri takip 

Tayyare cemiyetinden ve cemiyeti 
be!hdiyeden birer zat tar.-ıfından 
hitabeler irat olunacaktır. : Bu 
hitabeleri muzikanın malen ha-
vası ve ande manevra vaziye
tind<'ki bir manganın havaya 
üç defa ateş etmeleri takip ey-

edecektir. 
Bu esnada merasimde bulunan 

kıtaat ve zabitler selam vaziye
tini alacakları gibi: bütün halk 
ve vesaiti nakliyede ol_dukları 

yerde birer dakika durmak sure-

!iyecektir. 
Daha sonra kolordu, halk 

fırkası, emanet, Tayyare cemi
yeti ve Türkochğı ile sair arzu 
edenler tarafından getirilecek 
çelenkler abidiye konulacak ve 
merasi~~ihayet verilecekti:-. 

Programın tatbikine intizam 
ve inzıbatın teminine Merkez 
kuınandanhğı Polis r müdürlüğü, 
maarif eminiiği,Tayyare cemiyeti 
ve Şehremaneti tarafından mün

tahap birer kişiden mürekkep 
bir encümen memur edilmiştir. 
Bu heyet merasimden ~bir hafta 
evvel toplanarak lazımielen 

ı faaliyette bulunacaktır. 
~~--~·~------~--

Bir hamal iıemşerisijni öldürdü 
Hamal Ferhat, karısını iği al eden arkadaşı Mehmet Aliyi 

kantar içinde kaldırımların üstüne yuvarladı 

Dün saat üçte kadın yüzün- Aliye Galatada rasğelmiıtir. 
den Galatada bir cinayet olmuş, Ferhat rakibi Mehmet Aliyi 
hamal Ferhat isminde biri hem- görür görmez Yakasından tut-

kı 1 muı: ıerisi Mehmet Aliyi bıça a so 
böğründen vurarak öldürmüıtür · 

Kabataşta hamal otuz yaşla
rında Ferhat hemşerisi Mehmet 
ile beraber çalışarak teklifsiz 

görüşmekte imiıler. 
Hamal F erhadın Emine ismin

de bir genç karısı vardır. Meh
met Ali her nasılsa F erhadın zev
cesi Ernineye aıık olmuf, hatta 
kRdını iğfal de etmiştir. Ferhat 
işi hissetmiıtir. 

Pek sevdiği zevcesinin kardeı 
gibi görüştüğü Mehmet Ali ta
rafından iğfal edilmesine 
fevkalade müteeBSir clmuf dün 
sabahtanberiGalatameyhanesinde 
rakı içmeğe başlamıf ve sarhoı 
olmuıtur. İıte bu sırada Mehmet 

Sen ırz düımanı, benim 
evinli yıktın! diyerek bir tokat 
aıketmfıtir. Mehrnet Ali de Fer
hada mukabelede bulunduğun
daniki hemşeri biribirlerinin gırt
lağına sarıiararak boğuımağa 
baılanıışlardır. 

Kavga arasında Ferhat büyük 
bir bıçağı rakibinin sol böğrüne 
ve kalbine ıaplamı, ve onu kanlar 
içinde kaldırımların üzerine ser
mif tir. 

Katil elindeki kanlı bıçağile 
yakalannuf ve Galata polis mer-
kez memuru İhsan Bey tarafından 
tahkikata baılanmıtlır. 

Mt;cruhun vaziyeti vahim ol
duğundan bir sedye ile hastaneye 
nakledilirken vefat etmiıtir. -----------

Fırtına dindi 
> .<·-

GenıiJer sefere başladı 
Birkaç gündenberi karade

nizde tidetle devam eden poyraz 
firtınası yatıımııtır. fırtınadan 
dolayı Buğaıda beklemek mec
buriyetinde kalan gemiler sefer
lerine devama baıladıkları gibi 
karadeniz limanlarına sığınmıı 

olan gemilerde limanımıza gel
meğe baılamıf lardır. 

Liman idaresince kaydedilmit 
yeni hiçbir kaza yoktur. 

Noel gecesi 
- ·>. ,.<• 

isanın doğuşu el birliği 
iJe .. tesit edJldi 

Dün Hazreti isaı:ıın ~doğduğu 
gündü. Bu dini gün Hiristiyanlar 
arasında daha fazla_ bir eğlence 
mahiyetini aldığından dün gece 
Beyoğlu sayılı eğlence günlerin
den birisini yaıamııtır. 

ı - - -
: mini mes'ul değildir. Emanetin 

Sonra Halk yalnız makarna 
dıtikarına kurban edilmiı te 
delildir. Ortada birde (Boyalı) 
makarnalar meselesi vardır. 
Ahaliye : Yumurtab makarna 
diye yedirilen ltalyan taklidi 
makarnalarda bir dirhem yumurta 
bulunmadığı anlatılıyor. O dns 
makarnalann huıuıt ıutrete 
boyanıldıkları ve dükkan came
kanlanncla yumurtalı ! diye teıhir 
edildikleri anlaııhyor. 

Şehrin bütün eğlence yerle 
rinde sabaha kadrr balola: tert!k 
edilmif ve he:-kes eğlenmiıtir. 
son birkaç sene içinde türkler
dende bir çokları hu eğlencele
re etmeye baıladığından dün ge
lence yeklerinde birçok türklere 
tasadüf edilmekte idi. 

Haydi ıehreınaneU makarna 
fiyatlanndakl JOzde yüz ihUkArı 
htııetmemlı olsun, yahut farkına 
varmallllf bulunsun, Fakat Ema
netin bir heyeti ııllhtyesl yok 
muydu? Bu zavallıı çıplak halk 
belediye verıilerini vereceğim 
diye bin türlü sıkıntıya giriftar 
olur veya edilirken diıinden 
b~dan ariırıp (aylıklarını) 
yerdlll Emanet sıhhiye bey'eti
niD ft&if"ıi ne idi? 

sıhhıye heyeti mes'ul ve 111ua
teptir. Sonra yapılan (boyamacı
lığın ) birde ahlaki ve ( Adli ) 
kıımı vardır~ 

Tamamen aahte- karlık!? 
Eler baıka memleketlerde ol-

saydı, yalnız ıu ihmalden dolayı 
Emanet pencerelerini taıa top
raia tutarlardı. 

Biz bu ıneseleee biraz da Ad-
liyenin harekete gelmesini istiyor 
ve temenni ediyoruz! Mes'elede, 

\
açık bir sahtekarlık ve muhak
kak bir ihtikar vardır. Birkaç 
f abrikacının ve mühim olduk-
lari f3.yi olan zevatın cepleri do
lacak diye halkın kurumuı bo
ğazına kılçıklar sokulmasnı! gü-
nah ve yazıkbr! 

AR/J ORL'Ç 

Noel münasebeti ile ıehrimlz
dekt b6Uln sefaretler ile konso
loslar ve ecnebi mektepleri talil 
edilmitldrdir. 

Perıenbe giinQnded itibaren
de bütün türk mektepleri bir 
hafta müddetle tatil edilecektir. · 

..... ı- ti .... 4 

İki Belediye n1enıuru 
Vazifeleri esnasında esnafa 

fena muamele eden zabıtai bele-
df ye memurlarından 1623 numaralı 
Reıit oğlu Mehmet Ali ile arka
daıı Ali Riza efendilere itlen el 
çektirilmiftir. Bu iki belediye 
memuru ceza mahkemesine sevk 
edilmiılerdir. 

j DARÜLFÜNUNDA 

ı Divan toplandı 
- ->'~<-

/ J(' .V KO iÇTİM AVA KONll:jll /.., \N Lı\U 

Darülfünun divanı dün saat 
15 te darülfünun em!ni Neıet 
Ömer beyin riyasetinde topJa
nmıı, divan da barem ve butçe 
i,leri görüşülmüttür. 
Neıet Ömer Bey bir mu
harririmize hulasatan ıunları 
söylemiıtir " Müstakil kürsülerle 
derslerin baremenazaran derece
leri ıu esaıat üzerine göre 
tesbit olur.muıtur. 

1 - Seririyat laboratuarı 
gibi müessiseleri idare edecek 
müderrisler bir kısma ayrılmış
lar. 

2 - Ders haricinde harakatı 
ilmiyeyi takiben nefriyat yapacak 

olanlar diğ~r bir kısma tefrik 
edilmiştir. 

Kıdem gibi esaslar da ayrıca 
nazarı dikkate alınmıı ve tas
nifte yer b.ıtmuştur. 

Karargir meselelerin tekrar 
tezekkürü kat'iyyen mevxubahs 
değildir ve gayri var!t bulun
maktadır. ,, __ _....,.,..~ -----
CİNI,JERİN AIEK'TUBU -
" Çarparız ha! ,, 

·>:..O :<· -
()kur yazar « Cin » ler 
Fatihde bir eve 111usallot 

olnıuş1ar 
Çarıambada Beyceğiz maha

llesinde aarip bir vak'a olmur 
tur . Bu mahallede rüsumat 
mu haf aza memurlarından müte
veffa Mahmut efendi ail~sinin 

evi vardır. Evde Mahmut efendi 
ailesile kayın biraderi ve refi
kası ve birde Hafız Hanım 

isminde bir kiracı ikamet etmek 
tedir. 4-5 gün mukaddem evin 
kapısını anahtarla açmak ister
lerke'n bükülerek sokulmuı sarı 
bir kagıt nazari dıkketi cebet
miıtir? kağıt açılmıı içinde ıu 

satırlar okunmuıtur: 
cc füıinizr yrldik iltifat 9ornıt•clik 

2 t/tlll<' katlar eui lt'slim <'i11ıt1clif1i11i:: 
taİ;dirıli' akilıet frnıı olıırnl nı:a rinfrr 

Aradan birkaç gün geçtikten 
sonra ikinci bir mektup zuhur 
etmiştir. bu mektuptada cinlerin 
imzası vardır. ve lialkı aldıkları 
tehdit makluplarına bir mana 
vermedikleri için polise müracaat 
temiılerdir. 

NE CEVAP VERECEKLER? 

ı.. Ekalliyet nıek tepJerine 
nıühinı bir sual soruldu 

Maarif emaneti bilu111um eka
liyet mekteplerinin !l 1 7 ıeneıi 

bidayetinden 930 bidayetine ka. .. 
dar kaydettikleri talebenin J ınik
tarile nekadarının kız ve neka-ııa 
darının erkek olduğunu, bunlar
dan kaçının ne vakit ve niçin 
nerelere gittiğini ıormuf ve 
seri malumat istemiıtir. 

Bu suretle mekteplerin hü-
kumetimizce kontrol edildiği umumi 

harpten bu mekteplerin tekrar 
maarif idaresine geçtifi zamana 
kadarki müddete ait talebe ha
rakA.tı ve mektep idarelerinin ha
kiki vaziyeti anlaıılmıı olacaktır. 

·~••Ml-'4<111"'•• 

Biiyükdere köprüsü 
Cemiyeti belediye bir ıcne 

de harap olan Büyükdere köp
rüsünün istinatgahında fenni bir 
hata olup olmadığının tetkikıyle 
neticenin it'arı kararlaımııtı. 
Encümen tetkikatını ikmal etmiı 
ve fenni bir hata olmadığı hak
kında raporunu hazırlamııtır. 
Bu rapor cemiyeti belediyenin 
bu haftaki içtimaında konuıu -
lacakbr. 

25 Kanunuevvel 

~······~··················~~ 
: Ankara telgrafları E 
• • • • s•~••••••••••••~K••••••••••••• 

Huzur ve sukun 
-·>~.<-

Şark vilaletlerinde irtik~: p 
ve irtisadan eser vok 

~ J 

Ankara: - 24 - (Huıusi) Bi
rinci umumi Müfettiı (İbrahim 
Tali) Beyin ıark vilayetlerine 
dair izahat ve malumat vermek 
üzere Ankaraya geldiii malum
dur. 

lbrahim Tali Beyden ıark 
vilayetleri ahYaline da.tr malu
mat ve izahat istedim . Tali 
Bey Birinci mıntaka ahvalinden 
memnuniyetle bahıetmittir, ha
saten şark vilayetlerindeki huzur 
sükun ve refaha iıaret eyle
mektedir. 

Umumi müfettiş Beyin bu 
husustaki beyanatı ıudur: 

- Şark vilayetlerindeki hu
zur ve J>ükunu t.uvirden aciz 

bulunuyorum. Bilhassa (tekavet, 
irtişa, irtikiö) kat'iyyen kalk -
mııtır . 

Halk cümhuriyete sadık ve 
hürmetkardır . 

Şnmf 

T evf iK kamil B. 
- ·>:-:c·-

lllÜzakerenİn yakında 
biteccğ·i söyleniyor 
Ankara: - 2~ (Hususi) Türk 

yunanmüzakeratı uzayıpaitmekte

dir. Tabii müzekereler temadi 
ettikçe halledilmesi bekJenen me 
selelerde sürüncemede kalmakta 
ve alakadarlar sızlanmaktadır. 

Evvelki gün Tevfik ki.mil be
yle görüıtüm. Tevfik kamil Bey 
yunaetstanla aram~ ihtilaf 
ların yunan sefirinin göstereceği 
hüsnfı niyetle halledilebileceğini 
söylemiıtir. 

Tevfik kamil Bey: 
Yunan sefirinin bu defa kat'i 

talimatla gelmiı olduğunu ve se
firin hüsnüniyet göıtereceğini 
ümit ettiğini ı.öylemsktedir. 

Kamil Bey: - " müzakerenin 
biteceğini tahmin ediyorum!,, 
diyor. 

Ecnebi Şirketler 
->~<· -

'l'ü rk men1ur1arı birer 
ikişer çıkarıyorılyor 
Ecnebi ıirketler yeniden Türk 

memurlara fazla mıktarda yol 
verdiklerinden ticaret müdirlyett 
tarafından ecneıbi şirketler komi
serliğinden 11 O tirketet bir aual 
varaka11 gönderilmittir. Bunda 
kendil~rinde çalııan memur adedi 
tabiiyetleri, ücretleri sorulmakta
dır. Bu suretle ecnebi ıirketl;ri; 
ne miktar Türk memur çıkardığı 
evvelki senelere niıbet edilecek 
Ye netice çıkarılacaktır. yalnız 

bu firketler arasında Nafıa veka
letine merbut olan ıtrketler 
yoktur. __ ..,...__ 

'T~sarruf cenıivcti _, 

Milli iktisat ve tasarruf ce
miyetinin İstanbul ıubeslntn te
ıekknl ettifinl dan yazmııtık. 
Bu teıekkül evelki akıam geç 
vakit telgrafla merkezi umumi
ye bildirmiıtir Merkezin dan 
içtima ederek bu teıekknln 
tasdık edeceği ve dün akıam 
veya bu ıabah tasdik telgrafı
nı ve ıehrimiz idare heyetine 
gönderileceği haber alınmııtr. 

Japonya ya gidecek sergi 
Japoyada açılacak olan yerli 

mallar sergi~ine konacak eıyalatın 
irsali içün lktısat VekAletlndtll 
emir beklenmektedir. 
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~···············~··············• ........................ ~ 
: gg Esnafın dertleri, Şikayetleri ~ 1 
=··························································· 
Yorgancılar şikayetçi: "Biziı r de 
ala~adar olan Yok,, diyorlar 

Esnaf cemiyetleri araıında r 0rgancılık nedir 

B~1ğh r;-ı dü~c n 1 ~~c ratla nıuth~ka nıücac: c le h~ zını, 
bağcıların n1ali kudrt tk ri ise huna müs~İt d<:ğildir 

Manı-. balcıları, bağlan tehdit etmekte olan (Ôdemit ve Kor 
kae) haterelert milcadeleıi meı'eleıf etrafında ahiren Manisa ticaret 
oclaıı \'e lluntaka ticaret müdürlüğü vasıtaılle hükumetten ba~ 

lıtirhaınatta bub.1DD1u1larclır. 

S::.n zamanlarda asabi bir has
talığa musap olan Büyiik Millet 
Meclisi Reisi Kazim Paıa Hz. biı
kaç gündenleri ıehrimizde bulun
makta idi. 

lyaptıfımız tetkikata bu günde 
yorgancıları tetkik etmekle de

Yorgancılık a deıtnce fimdi 
buııa Oda. tefrit etmek Ye mCi
U..ııli itlerde giriyor. 

Bu sene ballarda hatere mücadelesi açmak zarureti vardır. 
Ferdi m6cadeledeıı fayda ümit edilmemekte veJumumi mahiyette bir 
mücadele açmak için de bağcılann mali kudretleri müsait görül
lllemektedir. Villyet muhaıebei husuıiyeıi ile bağcılar bankasından 
muavenet Te temettü bfaseıf, borsadan da yine nakti tekilde yar
dım iıtemlttir. Fakat bu taleplerin is'afı fc;ln mali sene bidayeti 
olan haziran ayına kadar beklemek icap edecek, fakat mücadele za
manı geçecek ve balcılar büyük bir ziyana uğrayacaklardır. 

Klzim Pı. Hz. tedavi olmak 
için Viyana ya gitmeğe karar ver
mittlr ve dün tehrimizden hare
ket etmitlerdir. 

Teıyi merasiminde Vali ve
kili, Fırka müfettiti Hakkı Şinasi 

Pt. ile birçok meb'uslar vesair ze
vat hazır bulunmutlardır. 

Mukabele 
. >: :<· -Manisa odaıı bu buıustaki mosekkeresfnde timdiden muvazenel 

umumıyeden Jaücadeleye sarfeddmek üzre kafi miktarda tahsisat 
Verilerek yardun edilmeıini rica et.-nektedir.lktııat Vekaleti nezdinde 
tetebbibatta bulunulacakbr. 

· Yunanlılar iki avdan ,, 

* * Bahkt:sirde kabakulak 
hastalığı salgın bir 

şekil aldı 
Bir müddet ev.el bazı vak'a

lanaı kaydettiilmls ~lak 
haatabtı ıebrtmlzde salsın bir 
tekilde devam etmektedir. Bu 
haataıık t.IUıa11a mektep çocuk
lal'llada •ık ıık ıarilmekteclir. 
Sıbhıye llliid<ırtmiz Nerbnan T evflkl 
bey ıon ıWılerde mektepleri ııkı 
hir ıu•·ette teftit etmlf .e bir 
ÇQJc vukuata tetad6f etmitlli'. 
S.W.,,.. m0cl6riyeti ahiren yine 
lefutata istinaden mekteplerin 
bir lllilddet tatiU lüzumunu Maa
rif War.lne bildlrmiftir. Maarif 
lduea tebrindz mekteplerinin 
on IÜll m6dcletle taUltne karar 
••l'lllltUr. Mektepler kahakulak 
baat&htının hllanGferma olmaıı 

* Y t.r1i şayaklart islah 
t dilerok mükc n1mel 
bir ştkle konulacak .. 
Balyada yerli mallan cere

yanı iyi bir tekilde devam et
mektedir. Balya köylerindeki do- · 
kuma tezglhlannı büyültmek ve 
ıenitletmek için ıtındiden bası 
tedbir f tttbaz edtlmfıttr. Bu ted
birler netice~ temin edene 6te
denberi yerli kumaı dokumakla 
maruf olan Balya köyleri imal 
ettikleri sağlam kumaılan kolay
lıkla satabileceklerdir. 

( Türkdili) 

Rusvc1Ya ihracat me~elesi 1 
.; "' 

Rusyaya ihracat yapacak 
olan Limitet tirkeU ne vakit ve 
ne tekilde ite baılıyacaiı hakkın
da henüz ıebrimizdeki alAkadar
lara biç bir mal\kmat gelmemtıt11. 
Zlr .. t Bankaıı, ihtiyacı ve tlkl-
7etlert nazan ltibal'f. alarak key
fiyeti lıtanbulda bulunan firkete 
Yazmıı ve izahat verilmeıfnl iı

temltUr. TGccarlar diğer taraf tan 
Ticaret miidiriyetine müracaat 
elmitler Ve artık bu meselenin 
SGriincemeden kurtanlmaıını fı- ı 
temtıl,rdtr. Ticaret müdGrlüğü 
tlrlcete mQracaatla pfyaının vazi
yetinden ınaldnıı..t vennlt ve ce
vap lıtenıtıUr. 

Dtter taraftan dvn akpm 
ıeç Yakıt çıkan bir rivayete 
lire ltaattet tlrkeUnin lmıir 
mU..eaaUliit,Ş.rıfpqa zade Rem
zi beye verlbnqur. Dün Gülce
mal va..-lle llt.nbuldan avdet 
etmıı olan Remzt bey vapurdan 

çıkar çılsnaaz dedaal incir Gze
riDde etüt yap1nafa baılaınııtır. 
Bu rivayetin •ahh.atı anlqılmııtır. 
Bu aiin teıbltine inlkin biııl 
olacakbr. Şayet tabaldaak eder
ıe nıübayaa aeilluyeU klnıilen 
RelllZi beye ••rllaıJı demektir. 
Bu takdirde Remzi be., tl•ket 
numaa m~aatt& bulunacakt1r. 

U:lizmet) 

lzmire r~yfali yağmurlar 
yağıyor! 

lzmlrclen yazılıyor : Şehrimiz
de iki üç giindenberi Y•inıur
lar yatmaktadır. Mülhakattan 
alınan haberler de yafmurlann 
her yerde memulen devam etti
linl göstermektedir. Bu miiDa
aebetle muatakania her yerigıde 
unlJat bJr leTekkuf deneti. 
~.Y ....... aeu-
..ı.t ~~ 1111u••l-""' 
ldrac:aat: ettllbms .,.. -.~~ 
"'•Yaba~ 

..,. ·~·~ ... ,...,. . 
......... çc»k. ~ . .,.~ 

fazla ika n1Pİ · 

edenıivecekler 
ol 

Türk limanlarından Yunani
stana giden Türk tebaasına Yu
nanlılarca tiddetli takayyüda:.ta 
bulunarak iki aydan ziyade ika
metlerine müsaade edilmediğin
den bundan böyle Türklyeye 
gerek kara ve gerek deniz ta
rikile gelen yunanlılarında ikiter 
aydan ziyade ikametlerine mü
saade edilmemesi takarrür et
mittlr. Umum poliı merkezlerince 
yeni gelen yunan tebaası hakkın
da bu cihetten tetkikat yapılaca
ktır, kezalik hakiki yunanli 
olınadıklari halde,yunanlıhk iddia 
edenler de tlbiiyet kanunu 
mucibince tabliyetlerinln acilen 
ispat etmedikleri takdirde der
hal hudut haricine çlilanlacak-
14rdır. 

Vüzeflilikler 
-·>;'" ~( -

Umun1i aftt n istifade 
t.debilecekler ıni? 

Ankara: - 2' ( Huıuıi ) ıe
çenlerc!e Feylesof Rıza T evflkin 
Gazi Hazretlerine iltica ve de-
halei. ederek ana vatana avdeti
ne müsaade iıtedlifni bildirmlttim. 
Hatta Rıza Tevfıkten sonra biri
nin daha bGk\kJDete müracaat wt
Ull tayi olmuıtur. 

Ankarada yeni bir aff! umu
nıl ilin edilecejine dair bazı p
yıalar devam eyleınektedlr. Fa
kat bu affl umWDi movzuu ba
hfı olursa yüz elliUklerln iltlfade 
edip etmlyeceklert meıeleılnln 
konuıulup konuıulnuyacaiı keı
Urtlemlyor. 

maamllflh ihtiyatla tallkki e
dilmeıl lhımgelen bazı rivaye
tlere ıöre bu ,ruaahklr adaınla
rın aflan eh düıOllülecektlr • 

-·· .. !!>i ---

yeni bir kanun 
hazırlanıyor 

Hanların kapJCllıiı, denJJ.de 
ılmaarhk, deniz ıjleri vesaire atbi 
itlerin ıırf tGrk tebaama haın 
için hükdınetçe bir kanun hazır 
landılı · haber ahnmıtbr • 

vam dedfyoruz: 

rorgwıcılı~m larilıi 

Yorgancılık ne demektir; ma
zisi; maziden kalma an'anelerl, 
bütün bunları yorgancılar ıenafı 
cemiyeti reiıl (Haydar) efendi
nin lisanından naklediyoruz. 

Okuyucularımız bu esnaf te
tekkülünü çok dikkate tayan bu
lacaklardır. Reis Haydar Efendi 
tunları söylüyor· 

- yorgancılık tabir edilen 
san'atımız çok eski ve tarihidir. 
\' organcılık san atının esaıı ka
vukçuluktan gelir, yani ~ık ere 
kavuk dikmekten... aan atımız 

480 senelik bir maziye malktlr. 
NuruOsmaniye camtlnln sahibi 

lnda tesiı edilmittlr. Eızaman 
kiden eınaf arasında tesanüt 
daha küvvetli lmit! · 

Jfrsiı'kl yardım 

O man esnafın fıkaraaı için za , 
. leri birçok vakıf para ve 

zengın ı d 
bı kırlarmıf.. f te mazi en 

eıya ra 
1 b vakıflar dolayııile se-ka ma u 

nede iki mevlut okuturuz; bir 

tevz.iimiz vardır. 
aıure d b 

Bundan baıka sene e eıte 

bel okuturuz ki, bunlarmuka e 
dö d - ramazaniyeliktir; biri 

dan r u 
yıllıkbr. 

Ayrıca elyevm devam eden 
"iki taksimi fıkara,,mız var~ırki; 

na onbet gün Kala, 
biri ranaaza 

d kurban bayramanın ari-
dii~ e 1 Bu takıimf fıkare.-
feııuue o ur· _ .. _ 

f kalan bir ..... tar 
da vakı ~ kötürüm, 
parayı ~ birer ikiter, 
alil, 0 ~k ıuretile tevzi 
üçer lira ve diki halde ıenede 
ederiz. jŞlm -oo - 550 lira 
akıf paramız 0 

v ncladır. Bwıclan bir kısmı 
arası , __ 20_2b fıkaramıza 
mevcut ouua 

takıimi fıkara zama

Şimdiki halde bu san' atle ul
raı.n 4,000 nekarip adam vardır. 
F-ıcat cemiyete dahil olanlann 
•dedi 500ü geçmez. 10 aenedtr 
bu cemiyete riyuet ederim. 
F-ıcat ıunu söyliyeyba ki, timdi 
eııaafınuz çok dCiplkt6r. 
AldkclSlzlık ve büyük ıermage 

~llkadar yerlerden lhımıel
dtft kadar miizabaret görmlyo
tııı. Büyük sermayedarlar me
seli. Psaltl, Kalinikoı, Sah mı
lltdıç, Balıkyan, Eakinazi efen· 
diler gibi kimselerin kartıamcla 
raJcabet etnıek için Şehremane
Uııtn, ticaret mGdlriyetlnlb bize 
Y&tdım etmeıl llzımcbr. Onlar 
bi~lll unafın hepıinin bir araya 
ıettrilmeılni ve cemiyete lljın
l'llaıını temin etmebdlrler. 
1't>nıennileri nedir 

Bu takdirde bir tearin aaa
dıfı teılı eder ve emafmusm 
dGttnp zaınan kendilfne ora
d~ yardam eyleriz. 

Bundan baıka bir kooperatif 
kuranz. Ortadaki gayri Tlrk 
"'6teya11ıtlar aradan kaWmhmt 
~lur. Hiç deiilae oldulumus -1 
0 611 aUltevauıt elden ıeçiyor • 
Halbuki, hezaran aandalya fab
rilc•ılle, karyola fabrikallle ne
deıı doirudan (delauya anlapna
Y•han. 
Ueıtni daireler 

kemal daireler ..... ~ -
ra~t etmiyorlar. HallNld, ı.. 
e'laafm en aclıd olan ben S6-
iütl6 ve Ertuirul- J'&tlannm d6-
ıe11aelini yapaupmdır ve takdir 
ecm....,ttr. Demek ld, biraz hl· 
ID&ye v• sahabet bizi canlandı
ra~tır. 

İtlerlmlae aeliBe eeld7e -.. dedtitm 
nuıda tevzi edilir. Z&ron ykde tloluan •talmllf•r. 

Hoş bir tetkik seyahatı aifim kaldı 

Avrupa hayvanlarını. tetkike 
gidecek heyeti_n a~!meti menedikli 

Cafer bty Yatulilbe möblemı ala~akmlf 11 •• 

Avrupaya tetkikata altmek 

h yvan borsaıı heyetinin 
ııtıyen a 
111illl tasarruf fikri 6zerlne Avru-

h reketi tasavvurları akim paya • 
kalmııtarl anlatıldıima göre flm-
diye kadar fuzuli harcırah ve tah

ıisatlarla Avrup&J& izam edilen 
( Heyetlerden ) netice itibarile 
bir fayda çıkmaclıiını gören Hii
ktJnet, Baytar beytinin hareke

tiol münaıip gamıemltUr. 

Diler taraftan doiru olduiu
ne aıll ihtimal vermek lıtemedi
iimiz bazı rivayeilere göre (Cafer) 

Beyin (Yat) kulüp sahibi olduğu 
için Avrupaya ptmektell'i biliıU-
fade kendi kulübü için bizı eıya 
veaıobilye salın alacalı da allka
darlana oaan dllıbtlerlni cel
betmlt ....,ıı 
Bu~ f'l_aJVan Bor

.... kq.....-ı K.-letun a., 
bir ~lmlse ıu bahatı 

~ 

duk. Buda bizim için f&71lnı l•tl .. 
fa.de olacaktır. 

Uldn bu ,Onde btztm bona
da da tartılıı vardır. Fakat im 
ıettrdllbniz kitaplardan çıkar
dıibDIS tercümeler &...-. ol-
lllaktadır. Tabu b......_n~ 
ederek birazda A'Yl'UpaJI ,&r
milf olurduk. 

·--.... , ... -·-··-------.. ·------
Markasız hamalların ta

cizlerine nihayet v:t'rfl~!lc 
' ••• ctılt• 
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SON 
ismine kısaca: Klo derdik .. 
Bu İlim şimdi ne pzaman 

hatırıma gelse bir hançerin 
kalbimin içinde döndüğünü his
sederim. :,Klo, sarı, kıvırcık 
saçlarile, mavi, ilahi gözlerile 
daima hayalimde canlanır. 

Onu sevmiştim: Kalbim en 
ateıin duygularımı ona anlatımş
tim. 

Genç kızlığın mukavemeti 
azdır: Nihayet söybdiklerimi 
hoı bulmuı, odD. beni sevmişti .. 
Hayatımız; taşkın bir bahar 
ıününün köpüren neş' esinin aynı 
idi. 

Ailelerimiz arasında sıkı bir 
münasebet vardı: Her gün bera
ber gibi idiler, onun annesi ba
zen manidar bir bakışla annemi 
süzer, bazende benimki onun 
annesine tehessüm ederdi .. 

Bende ateı saçağı sarmıştı: 

Mektepten diplomamı aldığım 
gün bu kağıt parçasını doğru 

anneme getirmiş ve ona ısrar 

etmiıtim: 

- Haydi Klo için annesinden 
babasından bana söz al! 

Uzatmayalım: Söz verilmiş, 

söz almmıı, ilk baharın bir pazar 
günü ikimizin kalplerinde sevir.ç 
içinde biribirine kenetlenmişti. 

Çok seviıtik: itiraf ederimki 
hayatımın en tatlı, en heyecanlı 
günleri bu günlerdir .. Ve bu gün 
ler pek az sürrr.üştür .. 

Klo ile nişanlandığımızdan 
dört ay sonra Klo'nuıı anası, bir 
zenginlik nağmesidir. tutturdu: 
Bunu bir, iki, bef, on defa din-

ledim, o kadar dokundurarak söy
leyordu ki bir gün artık sükut 
edemez bir hale geldim. Bir iki 
acı söz bende sarfettim, aramız 
açıldı. içimden diyordumki: 

- Klo'nun anasile evlenecek 
değilim, yaaaa! 

Meğer bu gükümde aldanı
yormuıum. Çünkü, Klo göz ya
ıı dökerek anrsının arzusundan 
hariç bir ıey yapmadığını itiraf 
etmiıti, Benim için yapacak Lir 
çare vardı: Adiyo deyip gitmek. 
Bunun iÇin uzun bir yol lazımdı, 
belki değiıen muhit bana her 

ıeyi unuttura bilir. 
Dütündüğüm gibi yaptım: Klo 

kollarımın arasına atıldı, ağlaşa, 
aa!aıa ayrıldık, ve ondan ayrı
lırken kalbime bir taı basıp uzak
laıtım. Anasının sesi hala kula
lıma geliyordu: 

- Kızımı alacak gençmi yok? 
Onu otomobilli, tuvaletli, şık 
apartmanı ve müteaddit hizmet
çllerile 1ıörerek iftihar edeceğim! 

* * 
Altı sene sonra annemi görmek 

üzere ana yurduma döndüm. Eıkl 
nııanlımın bir çocukla dul kaldı
ğını duyduğum zaman hayretler 
içinde kalmııtım. 

Nefsimle çok mücadele ettim: 
Gidip kendisini ziyaret edeyim mi, 
etmeyeyim mi? diye .. 

Eh .. Ne kadar olsa üstü kışır 
bailamıı bir yürek acısı vardı, 
onun alamı ile müteessir olmak
tan ziyade -açık söyleyeyim- alı
nacak bir intikama şahit olmak
tan adeta lezzet alıyor gibidim. 
Bununda günlerce mücadelesini 
yaptım ve... Nihayet bir akıam 
OaUi yolumu o tarafa çevirerek 

ACI 

bahçesinin kapısından içeri gir
dim. 

Filhakika bahçenin taşından, 
toprağından, budanmış dalların 

ağçların terbiye ve tanziminden 
hayvanların, fıskıyelerin güzel
liğinden anlaşılıyorduki şu ibzal 
edHmiş servet ~nühim !lir varlı-
ğın şahididir. Ben ise ..... . 

Ben ise, cebinde kuru bir 
diploma ile birkaç yere baş vur
duktan sonra nihayet mütevazı 
bir maaşla çalışmağa mecbur, 
çalışmazsam aç kalmağa mah
kum bir memur olmuştum! 

Böyle villa, apartıman, oto, 
tuvalet, lüks benim maaşımın 

kudreti haricinde bir hayal idi. 
İnce kumlu yolları ç&tırdata

rak yörüyordum: Olgun bir son 
bahar günü idi. 

kestane ağaçlarının yaprak
ları sararmış, güneşP. karşı olan
ları ise olğun bir meyva gibi kı

zarmıştı. 

ince, sıcak, mecalsiz bir rüz
gar vardı .. 

İlerliyordum.. Köşkün kapı
sına yaklaşbkça, kimseye görün
meden dönüp kaçmak, hatta evi
me gitmekte istical ederek oda
ma kapanmak ve bir deli gibi 
ağlamak istiyordum! ve bu arzu
mla kendim alay ediyordum, hat 
ta emri vaki olsuu işidilsin diye 

. birkaç kere hiç lüzum olmadan 
öksürmüştümde ... istediğim·emri 
vaki oldu .. Ben köşkün k~qnsına 
doğru yol alırken bir tomar teş
kil eden şimşir ağaçlarının gölge
sinde, havuzun başında bir dikiş 
ile meşğul bulunan Klo'nun kar
şısında kendimi bulunca durakla
nıış, hatta şaşırmıştım. 

Bana bakıyor, fakat sesını 

çıkarmıyordu. Nihayet başımdan 
şapkamı çıkarıp: 

- Affedersiniz madam, sizi 
rahatsız ettiğimi bildiğim halde 
ziyaretiniz arzusundan kendimi 
menedemediğimi itiraf ederim, 
demiştim ... Ve ilk kelime dudak
larımdan dökülürken, madamın 

korku ve hayretle sandalyesinden 
sıçradığını görmü~tüm ! 

Klo beni görünce f aıırmıştı, 

ne yapacağını tahmin edemediği
ni yakından anlıyordum. Yanına 
yaklaı tım ve kemali hürmetle 
elini öptüm. Klo,karşısında bana 
yer göş terdi, memnuniyetinden 
bahsetti, burada nekadar kala
cağımı sordu. 

Takarrür etmiı bir fikirle 
yapılmış ziyaretlerden olmadığı 
için laf bulmakta ikimizde mür 
kilat çekiyorduk! 

Küçük bir masa batında ça· 
ylarımızı içerken, o bana beni 
hiçte alakadar etı?'iyecek beylik 
laflar anlatırken onu süzüyor
dum. O güzel kız, yumıak bir 
alev altında eriyen mum gibi 
damla, damla mahvoluyordu. 
Nesi vardı? Hastam: idi? Mü
teveffa zevcinin rnatemimi za
vallıyı bu hale koymuştu? 

Bir aralık gözlerim Herdeki 
tarhların arasında kumlarla oy
nıyan bir çocuğa i!işti. Demekki, 
Klo, bana şundan, bundan bahs
ederken gözlerinin daldiğı yolun 
üzerinde hayatının bedbaht mah
sulü dolaşıyormuş. 

O gün herşey konuştuk, yal
nız eski günlere temasetmedik. 

YARIN 

İ ktisnt 

Yerli ınal ve n1iJlet 
tat-ıarrufu 

Türkiyede günün en mü
him hadise.sini yerli mal 
ve millet tasarrufıı teşkil ediyor. 
Gazetelerin hararetle bahselli~
leri bu mevzua kısaca bizde 
bakalım. 

Türk ziraat istihsal yekünu 
senede 350,0GO,OOO Türk lirası 
kıymetinde: sanayi istihsal yeku
nu 4B0,000,000 türk lirası ... 

Türk senayiinde kullanılan 

iptidai madde miktari 
222 , 000, 000 derecesinde . 

- Amortisman bedellerini filan 
nazarı itibara almıyorum • 
Bu şekil dahilinde Türk sana
yiinin verimi 200,000,000 lira 
gibi bir §eY kalıyor. 

Geri kalan iptidai madde 
bedeli de 20:l,Ooo,ooo liralığı 
dahilinde, tedarik ediliyor. 

29,000,000 liralığı hariçten 
giriyor· Tiçaret bilançosundaki 
senelik açık vasati 4r>,Ooo,ooo 
liradır. 

Bu vaziyet dahilinde, bu açı
ğın bir kısmı şu tekilde kapa
nabilir kanaatindeyiz: 

1 - Ziraat istihsalinin artı
rılması ve bizde yetişmesi müm
kün olan sanayi ıuhelerinin ham 
maddelerıni dahilden tedarik, 

2 - İnkişafi sür'atle kabil 
olan ve en fazla ihtiyaca intı
bak edecek olan sanayi şubele
rini bir an evvel devlet elile 
te!is. 

3 - Bu işe veçhe verirken bugün
kü ihracat! eşyamıy)a Yerli mal 

fik~in\n muvazi gitınesini temin. 
aş ıca bu noktaları nazarı 

itibara almak bizi bekle .1 t• nı en .ne ı-
ceye götürP.bHir. 

~1iHet tasarrufu 
Bu mevzu üzerinde d k e ısaca 

şunlar hrtıra gelir 
Tasarruf bir kısım .ht• t 

ı ıyaç an 
ferağat olduğuna göre kim en 
f:t.zla tasarruf yapmalıdır ve ki
min en fazla tasarrufa riayet 
etmesi lazımdır? Bu noktada en 
büyük vazife hayat §artları yük
sek ve kazanç nisheti geniş olan
lara birinci S!l§ta vazife düşüyor. 

Bittabi tasarruf işi bu suretle 
zenginden fakire doğru muayyen 

bir silsile ve bir nisbet takip t'decek· 
tir. Kabul etmek lazımdırki, bu 
gün a~ami tnsarruf yapan ve 
yapmak mecburiyetinde olan bir 
sınıf vardır. 

KEMAL Al/J/ E'J' 

Kendi kendima düşünü
yordum ki; Klo, muhakkak her 
namuslu kadın gibi hareket e
diyor. 

..• Ondan, ayrılmak için mü· 
sade isterken, sıkmak için elini 
beklerken, bulunduğumuz nok· 
tayı gölgeleyen kestane ağacı
nın dallarından kızaımıı bir yap
fak ölgün, ölgün lıavada sallandı · 
ve onun dikifi üstüne düşrü. 

Muhrip bir öksürüğü deffettik
ten sonra elini bana uzatan Klo 
herzamsn ziyaretierimi bekledi· 
ğini, pek çok teselliye mühtaç 
olduğu şu günlerde bu ziyaret
lerimin kendisine eyilik verece
ğini ınrılıyordu. Dikkat ediyor
~um: gözü kurnlar üstünde oynı
yan çocukla kucağındaki dikiş 

zstüne düıen yaprak arasında 

mekik dokuyordu. 
Pek eyi farkedemedimdt l\m-

ma.. zannettımdi ki Klo ağlı
yordu ..• 

Servete, Lüks~, otomobile ve 
anasının bütün nasihatlerine rağ
men o, yine ağlıyordu ... 

Zavallı genç kız ve zavallı 

genç kadın ... Sana zavallı genç 
ölü dedikleri zaman kimbilir ben 
ne olacağım? 

J!AI.JM IT0S('N 

Irak ta 
Kcrbelada İraniler 

llrığdaLtwı ya:ılıyor: 

İrak ile komşu İran arasındaki 
münasebatın son zamanlarda iyi· 
leımeoi üzerine bu ay zarfında 
Kerbelaya pek çok İran züvvarı 
gelmiştir. Bunun ticarete faidesi 
olacağı ümit edilmektedir. 

Çek;rge kongresi 
Her sene muhtelif yerlerde 

toplanan Türkiye, İrak, Filistin 
ve Suriye hükumetlerinin işti~·ak 
ettiği çekirge mücadelesi kong.ıesi 
kanunusaninin onunda Kudüste 
toplanacaktır. 

Kongreye bu sene hükumeti
miz namına iktısat vekilliği zira
at umum müd.ür muavini Tevfik 
Beyin iştiraki kararlaşmıştır . 

Filistin de 
Nccit hükünıetinin 
nıenn1ru n1ahsusu 

ı.; ıilJl'!/li<!ll bitcliriliyor: 

Sahife 4 

çok kıymetli asari muhtevi bulu
nan kütüphanesini satın alarak 
umumi kütüphaneye ilavesi t -
k 

.. e 
arrur etmiştir. 

Bu kütüphanenin bedeli olan 
3 '90o .mısır lirası ile nakil masrafı 
olarak G90 liranın •tasına karar 
izin verilmietir. 

BOJ~SAJ);\ 

ingiUz: 1023 
-·) ~<--

~ün. 20 bin İngiliz lirası 
uz~rıne nnıanıe!e yapıldı 

in ·1· ı· d gı ız ırası ün Borsada 10-
27 kunuşta açılmıı muhtelif te
mevvüçlerden sonra 1023.5 te 
kapanmıfhr.Enyukarı 10!"0 5 'd' 
t 

i) ,. ı ı. 

sterlinin son vaziyeti hakkında 
alakadar bir zat demiştir ki: 

Bu kapanıı fiyatın son teref
füünden sonra husule gelen te
neüzülden beri tesbit edilen 

~ f en 
aşagı iyattır. 

. Borsada dün yapılan İnailiz 
lırası satışları arasınd f lA a en aza 
satış Osmanlı Bankası ile Doyçe 
Oryent Bank yapmışlardır. 

Bunlardan sonra mühimce sa-

Kıral İbnissüuc\un müsteşarı 
Hafız Sehbe hala Kü\'veytte bu
lunmaktadır. Pek ziyade mek
tuın tutulduğu cihetle mumaileyh 
ile İngiliz konsolosu arasındaki 
müzakeratın ne derecelerde ol
duğunu haber almak kabil olmu
yor. Necit hükumeti Küveyt emi
rini memleke~in idaresine malik 
addetmediğind~n Necil asilerine 
dair onunla hiçbir müzcıkere 
cereyan etmiyor. 

l 
tış yapanlar' İş Ye Soviyet Ban
~aları~ır · Borsada 2 O bin İngiliz 
)Sırası ~zerine muamele olmuıtur. 
elanık Bank . • ası;ıın vazıyeti daha 

Filistin tahkikatı 
l\wlıi::;ll'lı bildiriliyor: 

İngiliz tahkik heyeti Ali islam 
meclisi rPisi Müfti efendinin Fi
listin itleri hakkında şehadetini 

dinlemiştir. 

Dini rüesanın ifadesi alınmak 
hususundaki usule tevfikan tah
kik heyeti müşarünileyhin ika-J 
metgahına gitmiştir. Esnayı şcha- 1 

dette matbuat erkanı kabul edil

memiştir. 

Belçikr kıraJının nhsın 
zivareti .. 

/\ (l/ıi J'l'ci t'll lıif c/ İ J'İ { İ !JOl': 

Belçika kıralı Albert önümüz
deki martın beşinci günü kıral 

Fuata iadei ziyaret için Brüksel
den Mısıra müteveccihen hareket 
edecektir. 

Müşarünileyhin burada, bu 
gibi ziyaretlerde mutad olan za
mandan fazla bi~ müddet kala
cağı söyleniyor. 

Büyük nıuhaceret 
]{ıu/ıisten yazılıyoı·: 

Kudüste toplanan gi:tli bir 
siyonist kongresınde, bet sene 
müddetle Filistine senevi 20,000 

nıuhacir irsaline karar vermiıtir. 

~iısırda panıuk n1ahsulü 
1\ alıirı•cfı>11: 

1H29 senesi pamuk mahsulü
nün 7 ,~H f>,007 kantara baliğ ol
duğu ziraat nezaretinden bildi
rilmi~tir. 

Amerfkada fialın tenezzülü 
üzerine burada da fiatlar düımek
tedir. Pamuk piyasasında bir buh
ran husulüne mani olmak üzere 
veriiecek karar mucibince hükume
tin piyasadan aldığı pamuk mik

darı 6250 kantara baliğ oimuı
tur. 

Unıuıni kiitüph~1ne 
ıçın 

Kıulıi.çterı: 

Ahiren vefat eden müstefrik 
doktor Boldismenin şarka dair bir 

evvelden b k orsa omiserliğinin 
nazarı dikkatini celb d k lA 
gelen tetkikat e ere azım 
tahk·k· B Yapılmıı ve evrakı 

ı ıye orsa id k . are meclisinin 
ararıle Maliye Yek A 1 u .. 

d 
. . a e ne go ... 

erılmıştir. 

EKALLİYET MEKTEPLERİ 

f JALA TORK<;E ı\.llJAı\lELE 
YAP,\11 YOHLAR 

Bazı akalliyet mekteplerinde 
kayit, yo!dama, imtihan vesaire 
defterlerile talebe karnelerinin 
halakendi lisanlarimle yazıldığı 
ve basıldığı ve muamelatın ta· 
mamen Türkçeleştirilmediği an
latılmıştır. Maarif idaresi bugibi 
mekteplerin tecziyelerine karar 
verıniıtir. 

i\lüfcttişJer azalıvor 
" 

Emanet k d d b a rosun a azı 

tenkihııı.t icra edilmektedir. Ez
cümle üç müf ettiılik lağvedilmiı 
ve müfettişlerden Mahmut b. 
yeniköy ~dairesi baıkatipliğine 
tayin olunmuı ve İsmail ve Kenan 
beyler de ıu idaresi emrine 
verilmittir. 

Satır yerine tabanca ! 
Mezbahaya getiril~n hayvan· 

ların eski bildiğimiz ıekilde zebh
olunduğu malumdur. Geçenlerde 
bu usulün kaldırılarak Avrupa
daki sistemin tatbiki cemiyeti 
belediyede mevzuu bahıolmuı 
ve meselenin tatbiki emanete 
havale edilmiıti Şehrernrneti bu 
usulü muvafık görmüıtür. yakın
da tatbik edilecek olan asri usul 
tudur : 

Mezbahaya gelen hayvanat 
tabanca ile öldürülecektir. 

T~t~ikat neticesinde katil 
surelının zebihten daha sıhhi ol
duğu tebeyyfin etmiıtir. 

Rüsun1atın nıotörleri 
Rüsumat mu haf aza nıüdiriye

tinin deniz mühafazası için sipa
riş ettiği beş motör yakında 
gelecekt.ir · Yeni sene bütçesinde 
beş motör daha sipariıi tasavvur 
edilmektedir. 
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1 &~9§S§6g§~~99§~99§~~·~ ..... ( POLlS HABERLERi Ji " ~ · . . !i 5erma~s~ ~m~~:~ıy.'~ımı~~!~B~I Umı Bir ceset bulundu 
DünHeybeltadadaBahriye mek

tebi öniinde bir ceset aörülınüı 
ve denizde•, çıkarılarak tahkikat 
yapılmııtır. Naatın Adada balıkçı 
44 yaıında lsttratl olduğu anla
ıılmııtır. 

Cebinde bulunan bir mektup
ta: rsen hastayım intihar ettim 
klmıeyi meı'ul tutmayın l cümle
leri yazılmııtı. müddei umumillk
çe tahkikata. baıla.nılmııtır. 

Polise karşı geln1iş 
Üıküdarda Parmak kapı so

kafında oturan arabacı Behçet 
dün ıece rakı içerek nftra atma
ya Te" polis memurlarını tahkire 
cüret ettiilnden müddeiumumi
liğe teslim edilmittir. 

Köpek hamilerinin 
galeyanı 

Evvelki aün Eatthte sokakta 
batı boı ıezen köpekleri toplaya
rak Şitli hayvan hastanesine nak-
letmete teıebbüs eden çöpçü Veli 
çavuı, Tevfik ve Akif ağaların 
üzerine Fatihte oturan Zlfa ile 
arkadaıı Akif: 

Bizim köpekleride mi zehirle
meye ıöUirGyors•nuz, biz onlan 
elimizde evlat ıtbi büyüttük! 

Diyerek çöpçülerin üzerine 
hücum etmlıler, ellerine geçen 
teneke bir ko•aJI Veli ça vutun 
batına atmıılardır. Ayl\ı zaman
da u.bıtal belediye memuru Sedat 
Beyin de üzerlr.e hücum ve tahkir] 
ettiklerinden zabıta memurları 

miitecavt:r.leri yakalamıtlardır. 

Bir tahsildar mahkenıe-
ye verildi 

Tahall elttll paralan zimme
tine geçirerek harcıyan Tar-
labaıı maliye tahıil tubeıi tahsil
darı Muıtafa efendi hakkındaki 
tahkikat menıurfn nıubakemesi 
Encümenince ikmal edilmiı ve 

Mustafa Efendiye ltten elçektt
rllerek Q.çüncü ceza mahkeme
sine verilmtıtir. 

Mahkum olan kaçakçılar 
İı1>1rto ve rakı kaçakçıhiııı

dan cOnnQ meıhut halinde Ya
kalanan Kemer burgazda hancı 
Necip ef eneli üçüncQ. ceza mah
kenıeılnde altı ay bapıe ve 1400 
lira cezayı nakliye mahkftnı ol-

muıtur. Rakı kaçakçılıtı yaptı
lı için Kocamuıtafapaıadaki 
evi aranilan Hikmet oflu Muhit
tin ile Hasekide turıucu Hakkı .. 
ıun üçer ay müddetle hapiılerine 
beıer yüz lirada cezayı nakti 
ltauna mahkiim olnıuılardır. 

· Yangın ba~-~~'I\;,1çİ 
Evvelk(lıece Ortaköyde Şe

kerci sokafında oturan sigortacı 
Jak efendinin evinden ateı çık
mıı iıede söndürülmüıtür. 

~ ~1erkezi unnımi : ANKARA 

Ateı Jak efenciinin zevcesi
nin ıardiroba koyduğu sıcak ütü
den ileri gelmlıtir. 

t LAN 

Tünel batında sofyalı sokak
ta 12 - 20 numaralı dükkanımızı 
U-12-929 tarihinde sededip 
badema muamelemizin Asmalı 
ınescit ,_sokağında 52 numaralı 
dükkanımıza nakleylediğimizi 
ilan ederiz. 

Mehmet ve mahdumu 
1. Rüıtü 

HAl~EKET 
Bu !/lİll çıkan mislıasmdu 
Ha~ fır ne.ala-saman ekmeği 

rıı iim.ık asa.::ı 

Topal bir pa~a ile 
Yakup kadri B. 

( ) ıı lar ka) nıak ~ i) orlar ... 
l laı ı·i ~Iuhittin 

lln) rnn. fikri yed i. 
Na ... ıl hir e~ndir'? 

Tarihi bir Vf>:; İka: Gazi ile 
Klot Far<>r ) n11 pna 

Sabık Erkanıharbi) ci Umumiye 
ikinci Rei~ i Mahmut Brli~ B. in 
mühim bir u::-kni ınakale:- i . 

ZAYİ MÜHÜRLER 
Haıköyde Handane camii i

mamı Osman ve müezzin Hüınü 
afendilerin tatbık mühürleri zayi 
olmuıtur. Bu mühürlerin resmi 
huıusatta hükmü olmadığı ilan 

YAVRULARIN 
Bu günkü ve y~rınki 

SAADETi 
bankamızın onlar için hazırladığı 

Kumbaralardır 
Onlara kunıhara alınız 
'TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Kemerlerin 
Şah eseri 

Metin ve hususi bir rrikodan mamul 
gayet ıık Rou11el kemeri hali hazır 
modası mucibince size madup tcnı· 
sübU, kalçanıza letafet ve u ralet. vıi· 
cudunuzı yumuşaklık ve cc\·vali y_eı 
verdill ~I dogru durm&nızı da tcmın 
eder. Ma~azalanmızı ziyaret ve mu· 
sıvver katalo&umuzu talep ediniz. 

Yeglne satıt mahalli: 

p~ 
lstanbul fUbesi : Beyoğlunda 

Tünel mevkiinde , N• 12 
l''iau 6 Liradan itibaren. 

rJlektep inşaatının münakasası 
MAARİF VEKALETİNDEN : 

Bahkesirde in1a edilecek olan Erkek muallim me~t~bi şeraiti atiye 
dairesinde kapalı zarf usuliyle 12 K a nunsani 1929 tarıhıne kadar müna
ka~aya \ az oluıımu~tur, k 

1 - Müzayede ve münaka a kanununa tevfikam tanzim olunaca: 
teklif mektupları !2-1-930 Pazar günü saat !5. de_ Ank~ra'da M~~rıf 
Vekaleti İnşaat Koıni~yoııunda açılacak ve en az fıyatı teklıf eden mues
~eseye Vekaletin ta~dikına talikan ihale olunaca~tır. 

Ankara Adana 
İstanbul l"rabzou 
Bursa l~alıkt~İr 
!zn1ir Gireson S Sanısun Edrenıit 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kayseri 
l\1er~in 

• • • 

= OÜTÜN BANKA MUAMl!LA. Ti y APILIR 1 
=~§~}~~~~~~9§99~ 

, 

istiklal 

100,000 LIRA SER!VL\ YELİ TURK 
ANONİM SİitkETi 

OPERATöa 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pa'8 Hastahanesi Operatörü 

caddesinde Rus sef a~ethanesi karşısında 
Suriye han No: 8. 

Tclt'forı: Bey : 1615 

il ........ ~ ... ~ ..... ~ .. :··:··: .. :··: .. : .. :··: .. :~ .. : .. , .. ~~·.AJ ....... •~~ 
by~~·•• w~•'"'T'"'~,,...~ 

t OSMANLI BANKASI 
t SER1'1A YESİ : 10,000,000 ingiliz lirası 
•+• İstanbul açenteliği - Telefon: lsta!lbul 1948 
:~: Beyoğlu daire~i - Telefon Beyoğlu 1303 •> Senedat ve poliça mukabilind~ llıuayyen ve vadeli veya 
..... hesabı cari suretile avanılar, poliÇa •e iskontosu. 

(• Türkiye cümhurlyetinin batlıca ıehtrlerlne ve memallkl 
•:• ecneblyeye sened8:.t, çek, ltiba.r bıektuplan ve telgraf 
••• eınirnameleri irıalatı. · .. :. .. .............. . 
• ~ .......... .,.~~•,,,..!_ .. :"••••"••••"•"e"•"•"•••!•.t....• .. ~~+<tG*•00.9 

2 - Tekliflerde mukabil §erait dermcyan!epılemcz. . 
3 - Talip olanların fazla tafsilat ve izahat ile pilan . ve ş~rtnan_ıe~ 

fennilcri ile münakasa Şartnamesini almak üzere ehliye~ı ~e~myeleru~ı 

im~u~·~~'i~rinı~~u"s~a~d~da~k~v:e~si~k~al~a~ri~le~b:e:ra~b:e:r~h:e~rgu:·ı:ı~m:aa::ri:f~v:e:ka:l:e:tı~ı~n=şa:n~t~d~a~ı-~"'.'.'."':":;'i~~i'J~~"'i~~::=:i;;-resıne müracaaharı ilan olu nur. • -~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ALİ SUAVi Hfıdisesi ~Muharriri: AYHAN 
Ç, 1 R A G AN SARA y I BASKI N~I ]T:!E:!F:_!R~İ~K._!.A~S~l_!:g~:::..~-------.....-:.::.:~:.::.:..~--

~ ............. .,. J~~-. .... • .~-. ........... ..., 
, 
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- .,_ 1 k el· i i üziyor· ~va lı validem: Beyhude ve yok yere eıı ın z 
yorıunuz. Biraderim gibi yaptıfını ettifini kılı kılına heıap 
eden zeki bir adamı cennetmekln amcam Abdi1laziz Han gibi 
bot bulunur nıu kıyaı ediyorsunuz! t 
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SADIKZADE BİRADERLER ·ı 
VAPURLARI KARADENiZ 

MUNTAZAM VE LÜKS · 

Şu •aat onun bizim doıtlarımızın bütün harekatını taraııu 
ettirmedifi, Yahut onları ele almadığı ne ile ıabit? 

N d b n -ı .. orıunuZ· e en 6yle olmayacak ıeylerle ofrııyor, zu u A k 
Sizden rica ediyorum. Size yalvarıyorum valideciiim· rlı 
b f h · Ben en ra at brakınız. Bunca ınuıibet ve felaket yetiıır. 

çllerile büyütmuf yeliılirmiıtt. Bu cariyelerden birinin adı 
(Taazerrıaı)atekinlnkl d~: (İkbal) idi. Dotrutlan doiruya Valde 
sultan hizmetindz bulunızorlardl. Hatta Şe-vk Efza kadın efen· 
di Qfiu sultan Muradı ıon zamanlarda (ikbal) ile (Tacızerrtn)e 
emniyet edlyör · Oflu itin Pltirllen ve yahut ıultan {Ham!dtn) 
ınatbahından g&nderilen yenıeklert zehirlı filan olmaıın tlı1e 
evvela iki emniyetli cariyesine lattırtıyor, ıonra olluna yedird• 
mesiııe izin veriyordu. 

lkbal ile Tacızer:rim son •ünlerde tultan Muradın en ula 
dostlarından Kleantinin (su yolları) vaııtaıile olan muhabere

POSTASI 

SAKAR\1 A 
vapuru 25 kanunuevvel 

~\...<lrşanıba günü akşamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, l ııebolu , Sinop, Sam
sun, Ordu, Gire un, Trabzon , e 
Rize) iskelelerine azimet ve av
det edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mesa
det hanı altında acantalığına 
müracaat. Telefon: İstanbul 2134 

1-ı 

turada özlediiim halde maıum ve günahsız çocuklarımla kadın
la.rımı doya. doya görmekten aciz bulunuyorum· sız nelerden 
bahsediyorsunuz ! d 

Şevkefza kadııı oflunun verdiği cevap üzerine ona 
kalmıı tafırmııtı. Aman yoksa (Murat) yeni baıtan haıta mı 
filan mı oluyordu? zavallı oilu büsbütün ye'ıe üınitsizliklere 
mi kapılmııtı? Yoksa dııarıdan keneilerinl dinlediklerini mi zan 
ediyordu da yapmacık ağızlarmı yapıyordu? 

V alde Sultan gülerek dedi. 
- Korkma oğlum. Ben o fellahların hepıini mutbaha ıav

clım. Şimdi burada.. benden ve senden baıka ktaııe yok! Anlı
yormusun? Birde Allah ••• 

Sultan Murat yeı ile mınldıı.ndı; f l d 
- Hayır valde. Hiç .bir 1eyden korlunıyoruın· Hasta i an a 

deflllm. Yalnız b~yhude yere oiraııyorıuııuz .aylemek istiyorum. 
lıte okadar 

- Sen ne diyorsun Oilum.Senln bunca taraftarlann vardır. 
DGttın bir kere: Burada böyle d6rt duvar araıında kapalı ka
larak boiulup 6lmekml iyi, yoksa pn ve ıerefie yapyıp cen
netmekln ~ bırakblı miras tızertncle Pacli1ahl•k ederek 
mtllettne latsmt1t etmekmi ıyjclif. 

aini idare edıyoriardı. 

Tabii su!tan Murat Kleantiye btrıey yazamıyordu. Fakat dı• 
ıarda olup bitenleri Kıeantinin ıu yolu vaaıtulle g6nderdtiı 
mektuplardan mükemmelen öirenıyor, biliyordu. 

İşte bu gece yene su yolu •aııtaılle cıra.fan ıarayın& blr 
mektup geleceğim vnlamıslardı. Çünkii Kleantinin evinden be· 
yaz çamaıırlar sarkıtılmıstı. Bu Ça.maıırlann ıarkmaıı, .. Gece 
hazır. bulununuz, ıu yoln ile ıtıektup g6nderilecektlr 1 " de· 
mekti. lıte Kleantl bir tarafbtn arkadatlarlle anlatık, dtnlep.
ken çırafan sarayındaktler de alrf&ID olmaımı, ortalılwn ka· 
ra~asını bekliyorlardı. , 

Vald'e Şe-vkefza kadın Efendi cariyelerini •wuı, ,ece .... 
raydaki (su haznesinin) batında gizlice beklemelerim emret. . 
mitti. Cariyeler glder(erken de : 

-Ben efendimiztn yanındayım. Mektubu alır almu ,.._,.. 
ça aelıntz, · eğer lçerde benden baıka ktmte V&l'f& kim oluna 

olsun birtey ıöylemeden geriye donerıınızl 
Dedi , Kendi doğru ıultan Muradın cMla•lll! pttt. Sultan 

Muradın oturdufu, yatıp kalktıtı oda bahçe dU'fanna bakan 
lık klçiik bir oda idi. Abdulhamlt denizden ftlaD hlıakiHID 



SELANiK BANKASi 
1888 de tesis edilmittir 

~1cr~ezi umumi. İ.;taııbul 
SERMA YASI 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERİ 
Galata, lıtanbui, İzmir, Samsun, Adana, menin. 

Yuannistan Şubeleri : Selanik, Atina, Kav&la. 

Her türlü banka. ınuanıelatı, itibar mektupları, her nevi 
akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muarr.clatı. 

13ANKASI 

MerJ,ezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,000,000 

ihtiyat akçesi: 3,000'000 

lıtanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 

İstanbul ıubesi : Yeni postahane ittisalinde Alalemci 
han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar 
olunur. 

Ron1anın!zı kesiniz \'C kitap gibi 
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diye, zavallı kardetint bu odaya kapattırmııtt.Hatta gözcü koz
ldutu harem ağaları biçare adamın bahçeye çıkmasına bile 
mlnl oluyorlardı-

Sultan Murat. iıte bu kötü ıartlar içinde çırağan sarayında 
Y&fayıa duruyordu. Bir vakitler tutulduğu (sinir ve humma)lar
dan da eıer kalmamııtı. Zavallının kızlatini kadınlarım bile 
kendisinden ayırmıılardı. 

Valde ıultan oğlunun odasına gitmek için merdiven baıın
dakt ıofadan geçınek mecburiyetindeydi. Haibu ki buradan 
ıultan Muradın odasına geçecek olan herkes merdiven haıınd"' 
bulunan küçUk bir odanın yanından geçerdi. O zaman da oda
da bulunan Hadıın ağaları tarafından görülmemek, takip edil· 
memek mümkün olaınazdı. 

Şevk efza kadın oğlunun odasina gitmek istediğiniosklama
ia lüzum ıörmüyordu. Eğer boyle açıkdan açiia sultan Müra· 
dın yanına giderse, tabii Hadım ataların ıiiphezini davet et
memlt olacak, belki de anahtar deliginden gözetlenip dinlenil
meden blrlkl ıtzll ıey konuıabilecektl. 

Valcle ıultan koridorda tesadüf ettiği cariyelere bağırıp ça-
' . fırarakdan oğlunun odasına dofru ilerliyordu. Onun sesıni iti· 

·den A1ltan Hamldin ıadık Hadımları oturdukları odadan çık
r:td&r, Valde •ulU.nı teceasüıe koyulmuılardı. Şevk efza ka
,lı;:ı arapları lakırdıye tutmuıtu. Bu suretle kendi sadık cariye
lerinin araplar füphelenmeden aıağıya inmelerıni de kolaylaı· 

brntııtı. 
Sonra araplara ıert ıert çıkııtiğı itidildi. 

-Akoam oldu. Efendim:zin yemeği hazır mı? Siz nasıl adam-

z ? Vallah ve tallah ikinizi de Paditahımıza tikayet ede-
11nı 

celbn· Haydi bakayım. Yemek hazırlatınız ! 
Dedi. Araplar ıaıkın ıaıkın aıağıya saldırdılar. Şevk efza 

Birinci cilt 

Faal Mektep Usulü 
Umumi 
Mektep, 

tedris usulü 3 cilt olacakdır 1 inci cilt Faal 
2 !nci cilt isticvap 3 ncü cilt Teksif usulüdür 
Her cilt 5 For0

malık Cüzo halinde çikmakbadir. beher cüz 
25 Kuruftur.3 Cilte abuna olanlara % 25 tenzilat yapılır. 

Cüz: 1 cikdı 
Dökruli usulünün tatbikatı "' fiati 75 kuruştur 

Yeni ted;is usulü fiati 20 kuruştur 
ABUNA ve SATIŞ YERİ: Ankara caddesinde İKDAM KİTAP MATBAASI 

e eee e 

' Bat otJrılon 
Aspirin 

komprimeleri 
ile tedavi olunabilir. 

Y 6lnu lnnruzı bandırollu hAkild ,,~1# 
•mhalôiına dikkat ve bu ınarkayı mwırren 
talep ediniz. 

katladıktan sonra okumayı unutn1ayınız 
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kadın da takip edilmediğinden,dinlenilmediğinden emin olarak 
sür'atle Sultan Muradın odasına daldı. 

Sultan Murat odada tekbaıına oturuyordu. Abdül Hamitten 
çok genç olduğu halde ... saçları ağarmıf, bembeyay olmuıtu. 
Valdesinin odaya girdiğjni görünce sevinçle yerinden sıçramıflı. 
Adamcığazın koca sarayda anasından başka dört kadın ve bir 
küçük oğlu ile :tine (Aliye) isimli kucakta kizı vardı. Ayrıca 
Fatma, Fehiıne, Hatçe atlı büyük üç kızı ve bir de Süleyman 
Pasanın Harbiye mektebinde okuttuğu (Salahattin) Efendi 
isimli büyük oğlu vardı. Fakat neye yarardı ki, istediği zaman 
bunları göreıniyor, bir çatı altında evlat hasreti çekip duru
ycrdu. 

Sultan Muradın kadınlarının atları: (Şiryanı dil) (Reftarı 
dil) (Meyli servet) ve (Resam) idi. Bunlar sırasile birinci, ikinci 
üçüncü ve dordüncü kadınlardı, Şevk efza kadın efendi oilu
nun haremleri içinde yalnız (Reıam) kadını kendine dertortaiı 
edinmifti. Sul~an Murat ta annesinin sevdiil, hoılanpıiı kadını 
ıev!yordu. 

Şevk efza kadın parmağını dudatına götürerek: - Sus! -
dedi- Murat itaret var. Bakalım ne yapmıflar. Haydi inıaallah 
ıu mihnet yerinden kurtuluruz, Arslanı mı yine Padiıah olarak 
görürüm1 

Diye fısıldadı. Sultan Murat"' validesinin ıu hırsına ıaıı
yordu. Ah yarabbi .. fU kadınlar nekadar haris oluyorlardı.Hani 
Sultan Murat istemiyerek onlarin ateıli ş,rzularına alet olup 
duruyordu. O, Abdül Hamit gibi çok kurnaz bir adam Padi
ıah bulundukça bir daha Tahta geçemiyeceğini pek ala bilen
lerdendi: 

(1) Bunlar Çırağanda vefat etmiılerdir. 

• • • • 

~1udanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarsam

ba günleri i<lare rıhtımın<laıı 
9da kalkar. 

l'ra bzon ikinci postası 
(H.EŞlTPAŞA) vapuru 26 Ka

nunuevvel Per~emhe akşamı 
Galata rıhtıınındaıı han·ketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, Sam
~un, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
sn, !rabzon, Hizeye gidecek 
ve 01. Trabzon, Polatane, Gire· 
::on, Ordu, Fatsa, Sam un. Si-
nop. lineboluya uğrıyarak ğele
ccktir. 

--~----------------------lzn! İ r sürrt postası 
(GÜLCEMAL) vapmu 27 ka

nunuevvol cuma (14,30) da Ga
lata rıhtmimdan hareketle cu
maertesi :;ali.ıhı İzmire gidecek 
ve pazar ( 14,30) da İzmirden 
hareketle pozarcrte::.i sabahı ge
lecektir. 

Vapurda küzcl hir orkestra 
ve cazbant mevcuttzr. 

Köprü üstünde kiralık 
kulübe ve büfe 

Köprü kadıköy-Haydarpaşa 
iskeleleri ınıızsr salonundaki · 
büfe ve Köprü Adalar i::kelcsin
kulübe hirer sene müddetle mü
zayede !'Urctile kiraya Yerilecek-

1 
tir. Kat'ı ihaleleri 28 kanunuev
vel 929 tarihinde ıcra kılına· 
cağından talipleri o gün saat :5 
tc]cvazim müdürlüğüne müra
caatları. 

---------------------2 5 ile 4 O çapında ve 2 ile 
3 metre tulinde nümunesi gibi 

12 O ınetre mikabı meıe ağacı 
bilmünako"a müboyaa edile
cektir. Kat'l ihalesi 30 -12 
29 tarihinde icra kılınacağın
dan talipler ıartnVmeyi gör
mek için her gğn ve münaka
saya iıtirak için tarihi mez
kiirde saat 1 fite levazim mü-

dil.rl\lfüne gelmeleri. 

r . ._ 

11 
"Y ARIN,,IN ·rAKVİ~lİ 

-Çarşan1ha Kanunuevvel 

25 1929 

Cünc~ı·n l o- "' 7 23 
1 

J < 00u~u: , 

i------------------------11 
ı .. N~~az. vakitleri 

llsabah oğlc ıkındı akşam yatsı imsak 
..._ ss212,13 14 32 16 4418 23 s.34 
~ , 


