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TÜRK -MEMiJRLAR KU[LANM-IYAN SiRJ<ETLER TAKIP EDiLiYOR -
,..fek bir Türk nıen1ur yokmuş ! 

Türk memurlara kapılarını kapıyarı 
(Fiat) şirketi aleyhine ~şiddetli 

takibat yapılacaktır 

Tam teşekküllü Üsküd_ar v_e Boğ~~içi Ha!kı Şirketi 
nahiyeler Heyrıre ıdaresı!lı -~~emiyorlar? 

Yalova<la->iki~c~01 teşek- Gazetcnıiz. H~lkın sesine nıal;~s oluyor! Her hangi 
küllüJ nahiye vüçude bır şırl<et hakkı.nda ıstediklerinizi 

Ecnebi ıtrketler komlserlifi 
tarafından ecnebi tirketler hak
kında yapılan tetkikata devam 
edilmektedir. 

simlerini basmıı tikayetlerlni te
eHürle kaydetmiştik. Hükumetin 
açıkta bulunan Türkleri vazifeye 
almamakta devam eden bu g!bi 
tirketler aleyhine şiddetli bir mü
cadeleye başlanıd.l .. zamanı çoktan 

getirildi idarehanen1•ze bil<lldniz 
]{ öy kwııınumm latbtkımlcı /.:arşı- Üsküdar ve boğaziçinde otu-

Bu hususta ecnebi firketlcr 
komiserliğine yeni bir ihbar vaki 
olmuıtur. 

taşllon mıişkiill1'r çok kulııylıklcı lıal- ran bir çok okuyucularımızdan bir 
lı•<limeku•tlfr: çok ~ikayetler almaktayız. Üskü-

Buna nazaran Fiat tirketindc 
tek bir Türk memur bulnmad\gı 

Lanl1.1şılmııtır. 
Bu vaziyet üzerine Komiserlik 

(Fiat )~ ıirketi aleyhine takibata 
baılamııtır. 

Bu münasebetle bir kaç söz 
•öylenıek isteriz. Memlekette ol
dukça Rentı bir iısizlik var. 

Birçok tlrketler burada ka
l anmak ,için çalıııyorlar. Fakat 
Turk memur almamakta bu kadar 
teannüdün rnanaaını bir türlü an
lıyamıyoruzl 

Ticaret mGdGrüniln bu iti cid
diyelte takip etmesini talep edi-

gelmtı ve hatta geçmi§lir. 

İıtanbuldd. bulunan bir çok şir
ketler sıkı bir teftişe tabi tutula
cd: olurlar sa, bunlardan yrtzde 

doksanıı1ın ayni şe~·i!dc T~rkler~ 
karşı 1.apılarmı b p ... t:mş olduk
ları lahaklrnk edec"n<lir 

t 

Hergün birçok işçiler gaze-
telere baı vurarak iıdzlil ve aç
lıktan tikayet etmektedirler. 

Memleketimizde bol bol para 
kazanan tirketlerin yine toprak
ları üzerinde it yapmakta Olduk
ları Türklere karıı aldıkları mu
hakkirane vaziyete nihayet veri
lecek zaman çoktan gelmiş geç
miflir, Hükumetten bu işlerle 

Yoruz. d h dd 
a a el i olarak meşgul olmasını 

Dünde bir çok amelenin re- t l d a epe iyrnz. 
.,_,_ __ .......,_~-------~ 

izı11ir v;• puru ka ··aya of uı c.lu-

Vilayrli / · J 1 , ş eı:ı mı:kuıcfo ya:clcmi:e 
ı zalıal vel'cll 

Vali muavini Fazlı Bey 

İstanbulda tam teıekküllü na
hiyeler ve sair meseleler hakkin
da dün bir muharririnıiz vali mu
ıı virıi Fazh Bc:rclen §U izahatı nl
nıışhr: 

Vap~r oniki saat"te~hu:t3 
hrn'inırrnza geim'ştL· 

J(an\<Jcnizdc bir P .... -,. ... " ...... - · 

İstr..nbulda henüz tnm teıck-

1 
kllü nahiyelcrin ihd\sına bat1a
mac!~k yalnız ıYalovada Dahiliye 
Velmletinin emrile ik! tam teıek-

1 külü nahiye vucuda getirilecektir. 
Bu nahiyelerde bir çok memurlar 

.. . . . ".u~ ~,~ l_lir lngiliz vapu ru da 
K ç,11 pıştı ıb1nb1nnı V(l n1bdıh i· 

aradenlz aahtllerieden lima- 1 o·· -
nımıza ıelmelcte ola Se . ort gun evvel Rusya sahil-
f n yrııe- 1 · d ı · •lıa idareılnın lznıır v Bo erın en ıma.ııımıza haraket ed<!n 
~~ fharlclnbe Fllbur:!:d: b ~ (6781) tonluk (Peudeyin) lngıliz 
... ra ında k aı vapu -Va n araya Ol\ınnuıtur. runun uzerlne Rus bandralı 
ıtı ıe-:urura karaya d(lımealne (K.ır.aol preftorn) vapuru bindir-

1 ep olmuıtur. nılı (Peudeyin) kıç taraf d .k · 
zıntr vap k ft ın an ı ı 

ı lll'U ey yeli tel- metre renisli ind b- -k ' 
sizle ıtanbul" blldirmtı, lmdat ne açmııtır. g e uyu bir rah-
kıla vuzu derhal Filburnuna gön- (Peude ) v 
derilmittir. tahtalarla Ynk apurunun rahneai .ı 

bulunacaktır. Köy kanunu İstan
bul vilayeti dahilinde çok mük-
kemmel bir şekilde tatpik edil
mektedir. 

ı. l hl b h apattırılarak d- l· ı.m r ç fr re ne almadan manınuza ı un ı-
- d- "I - - B (R ge miılir. ~' 

yuz ur.u muıtur. u ıuretle va- eudeyn) lnon· C 8 d• B 
dün - xı Ü h e ız vapurunun ar·ı h e 1 

Köy lcanununun tatbikatı eıt

nasındtt vuku bulan mü~küller 
çok kolaylıkla hallolunmaktadır. 
lıtanbulda bir çok mektepler ya
pılmııtır, tahıil hususunda müra
caat eden bütün türk yavruların 
tahsiline müll'lkün mertebe çalı
tılnıııtır ve her çocuk bir irfan 
yuvası bulabtbııittir · 

pur 0 8 e zeri on,onlki ıaat ra neıl lırnanımızd • 
Lh I a muayene 'e 

teer. üre Umammıza gelmlıtir. dilmlı, Yola devarn t \ - • t k'f edı. ld' 
Kaza eınaaında yolcular biraz keli görüldüaünd e nıleıl tehlı- ey 1 1 

h en stanbuld ~-
eyecan geçlrmtılerae de gemi tamirine karar v il . a H B · 

2abltanının tenıtnatile tehlike ol- deyn) yarın Hal er mııttr (Peu- akkı Tarık eyın yarası 
madıRını anlıyarak yatıımıılardır. edilecektir. ıca. ıirerek tamir ivilt:.sn1ektedir 

-------r--~e-•· Gtre;un ':.' ıneb'usu ve Vakıt 
((Dörtcihar n1ı, dübeş mi?>) gazetesi MndürÜ Hakkı Tarık B, 

C I " 1 M h B evvelki gün 111uallim Bedi Bey e a u tar ey : ,,eşek nahnı tarafından par• nıeseleıine dair 

b·ııe har·ı t t• · btr nıüriakaı oetıçeıfnde kur-

.: . ç ~n g~ ırı~oruz,, diyor . ~~~~":ıa;.:~:.i:'.:f:~et ~e ;:.~d~n!; 
l\1e:jhuı nıuktesı.t Celal ~1uhtar Bey gazete} .· carıh 1ae karakola ızam olun 

yaptığı ısraf tan da bahsetniistir . eı ın muılardı. Bedi s. hakkındat~ 
Bir muharrlrlmlz d6n borsada Hem ~ Adliye tahkikatı devam etme . 

methur doktor iktıaatcımız Celil J I" 1 efendiın tasarrufu evve- tedir. Hadise evrakına ikfncı 
B. e teıadüf etmistlr. Muharriri- Ça::agtzetoeci~er~apamıyorsunuz. istintak hakinıi "aziyet etmiıtir. 
miz Celal Muhtar B. le muhtelif boya ıank~r:a a'ıt, ren~ renk Müstantik tıarafından Bedi B. 
meseleler hakkında görüımütlür. asa/Jrru ~1ud~r?,,. dün uzun müddet isticvap olu~-

8 cvamL "'- 11<:1 salııfcciJS l d B di Beyın 
u muhavereyi aynen yazı- I T T ~ r ~re ~ .. ~ muıtur, Netice e e .. 

yoruz. r ~ r T""T tevkifine ıazıım görülmuı ve 
. Vatandaş , hakkında te"kif müzekkeresi 

- Celal B • milli tasarruf hak- ~ : tastir olunmuıtur, 
kındakl fikrinizi ögrenemezmi- • b 
ylm? l 7 Kanunsani Cuma gu-nü Hakkı Tank eyin, yarası 

li u iyileımektedir. Dün kendisini 
yer ına arını teıhir günüdur hastanede birçok dost ve gaze-- Mlllt tasarruf ve lktısat 

hareketi all ve nıilkemmel. Ta
raftanm. Fakat bunun için bir 

~a~m tartlar lazım. Etıek nalını 
dl edhariçten geUriyoruz. Bunlar-

a ilıünillmelı. 

; gün iki de Darülfünun kon- leci arkadaıları ziyaret etmiıtlr. 
• rans salununda yapılacak , Hakkı Tarık Beyin bir an 
: lçtimaa gelmeyi ihmal etme- , evvel iyileıerek bu hadise dola-

yiniz. ~ y11ile hayırhahane meıaiıine 
' iktisat ue'tasarruf cemiyt•ti devamla mesrur etmeılnl temn-

nl ederiz. 

dar yakınında oturan kariier!miz 
şirket bilet ücretlerinde yapılmı~ 
olan son zamanlardan fcr.e ha!de 
şikayet etme!ttedirler. 

Okuyııcubrımızdun hnzıları 

dün toplu bir halde idnrehnncmi
ze knc?a:- znhmet ihtiyar etmişler 
ve şirLet nıpurlarmın intizt..m· 
tu:lığı:'l elen, seferlerdeki müş !ti:- 1 

!attan bahset :nişlerdir. 
Şikarctcilcrin bilhassa şiha

yetleri şn noktals.ı.r üzerinde t.?ka
süf etmektedir ki, aynen neşre-

diyoruz. 
Şikayetçiler, ıirketi hayriye-

nin (200,UOO) lira sermaye ile 
baıladığı halde yetmiı seneden
beri Boğazfd ve üsküdar ahalı
sinden on beş milyon lira kazan-

} ) " • • / 1 • 'oun= rçıw nı ıır 111a11:ara 

dığı halde halkla asli ali.kadar 
olmadığından son zamanlarda 
,!apur seferlerini kııtı~ından bah 
~trnektedir. 

Şikayetçiler, bundan maada 
§irketin bilet ücretİerinl artırm11 

4/ıalinin .~ik<iyı•/ t'/liklı•ri şirk<•/ vuııııı·/ 1 b . . • • uruu an ırz 

,. ...... - Yeni T efrikarnız ........... , 

~ BEKTASiliK ~·soN.NiLiK ~ 
i SiiLii< 1 
• • • ve • • • 
! Farkları 5 • • 5 (Yaran ) ın Tarihi tefrikası Y~.kın zamanda bitecektir. Bu tef- 5 

ı 5 rikamızın gördüğü büyük raibet uzerine okuyucularımızı iddetle 1 
• alakadar edecek çok mühim bir f • • • • 
: l·arihi, Iln1i ve istif ad eli : 
5 Tefrika hazırlıyoruz! 1 
5 r:,:A~A4~•"·~·~~.-._ = 
! {;J BEK1,AŞİLİK - SÜNNİLİK ~j{h2l E 
: ~~ ve .._, J;ı : 
: ~ Farkları ~ 1 . ~- . : ,.,~~'°';r.>r.·, .r_,,;:v•'v,;vo/~•Vı:y~ey'v. ~·"'<;;.~•,v:~ = 
• "" Y - ... A ........... ~ - ~· , wı;>~-.. ~~~~· • 

: Herkesi alakadar edecekt· : 
: Bu tefrika ( /Ja:r mı•r.mwrlar larn/indwı lıir V<ıl~~l 

1 1 
1 

91 ... ·ı r •l ı•r yazı arı ill/c urma • 
11 tefrikalar malıiyetiıııic ılryı < ır ) • • • • 
: Yeni tefrikamızı yazan en_ sa_lahiyettar bir zatbr. Bütün Arabi 1 5 Farisi yazımı eserler tetkik edılmıı olduğu gibi Avrupa asarına da İ 
• müracart edilmiıtlr · : 
! Bu mühim eseri hazırlıyan zat tam ( l'edi sr11c ) bu mevzuda : 
• • i uğraımıtbr. s y AKINDA i . a . 
E Kitap halinde takdiın edeceğiz. İ 
'--••••••••••••••••••a••~~•••Ka•••••••••••••••••••••••••••J 
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YERLİ MALLAR SERGİSi DÜN AQILDI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • İngilt<: re ve Hindist<u,(ia 
vaziyet vahinı 

Avrupa gazetaların<lan biri 
İngiltere ile Hindistan arasında
ki vaziyeti ıu yulda tasvir ediyor 

Bakırf<öy, Beykoz, Hereke, Fesane 
maJları teşhir edilmektedir 

5 ·~ Ankara telgrafları ~ggd • • 
••••ft···········~~·······················••E••••Qac~•· 
Al ~ Cere~~ni Bey 'Ankarada 

lngiltcre elyevm Hindistanda 
cer~yan eden ahvalden dolayı 

buhranlı olma.sa bile son derece 
vabtm bir vaziyette bulunuyur. 

Cuıua günü de Darülfünun konferans salonundaki 
:--eq.,Jİ İ( vsi edilece: k, sergide kadın cşyc1siJe ben~ber 

<..rkek esv:~sıda bulun::?caktır. 
>.; 

.Bu .-ene Hmdistanda lnıkat 

eden milli meclis büyük bir ehem
miyeti haiz bulun:nuıtut.Bu mec
Hı geçen sene İngiltere hükume
tine bir nevi oltimator.1 tebliğ 

etmtı idi, ve bu oltimatomun 
müddeti elyevm munkazi olmuı
tır. Mflli meclis Kanada da, A vs
traly ada ve cenubi Afrikacla ol
duğu gibi Hindistanda dahi ; 
rejiminin tatbikini talep eslemit 
idi isede §imdiye kadar İngiltere 

Ok<Unetlnce bu hususta hiç bir 
kuar ittihaz edilmemiıtir. Yal
nız Htndiıtan valisi lngiltere 
hükümetinin 191 7 tarihinde Hin
dlatan muhtariyeti idare usulinin 
tevsi edilecefini ilin etmekle 
meak6r memlekette dahi domin
,_ usulü idaresinin tatblkını 

brt etmlt olduğunu beyan eyle
mtıtlr. Mahaza mumaileyh in bu 
beyanatı Hint dasionalistlerJ re
islerinin memnun edememittir 
ft bunlar kongrenin küıadından 
e~el vali ile bir mülakat icra 
etmtıler isedee aralarında bir iti
laf hasıl olmamııtır. 

Bunun üzerine kongre akt o
lunmuı ve müzakerat neticesinde 
Gandinin tahlifi mucibince Hin
dtıtanın tam istiklalini talepe 
karaT vermiıtir. İngilterenin ise 
boyle bir talebi isaf etmesi gayrı 
~uz olmağla neticede Hindls
tab dahilinde ciddi hadiseler zu
hv etmesi ihtimalden baid de
gtJdir. Her halde elyevm Mindia
taada vaziyetin vahim olduğu in
k4r edilemez. 

Dlger taraflan İngıltere hükü
meU tarafından Hindistana gön
dertlmtı olan heyeti mahsuıe ma
halli muhtariyeti idare uıulunu 
ta'ılye hususundaki tedkikatmı 

lkldll etinlı olup raporunu gt lecek 
miıtta neır eyleyecek ve bunun 
üzerine bir konferans akt alına
rak rapor mündericatı hakkında 
muzakeratta bulunacaktır. Milli 
konıre ıimdiden bu konf~ranıa 
lıttrak etmemeğe karar vermiı-

1tr. Ancak egcr bu konferans 
IDuna~ibetile Hindiıtanda bir ka".. 
rıııkhk zuhur edene vaziyetin 
ıon derece vehamet peyda ede
cefl f üpheıizdir. 

Her ne de olsa elyevm Hın
dlıtanda cereyan eden ahval İn
ailtere hükumeti tarafindan bü
YGk bir endiıe ile takip olunmak
tadır, ve bütün ingilfz siyasi fırka
ları bu meıele hakkında ancak 
J.aa farklar ile mütahaaiı bulunu-
huyorlar .Muhafazakar firkaaı tid
det taraftarıdır, amele fırkası ise 
lnGlayemet ve itilaf ' ıiyaıiyetinl 
il Uf anı ediyor. 

Ahvalı hazırede bütün nazarı 
clıkkatlar lnglliz heyeti mahsusesi 
larafından neır olunacak rapora 
111atufdır. 
2 

Son zamanlarda, ınilli tasar
rufa ait o!mak üzre, yeryer 
te~ebbüsler yapılmağa baılarnıt
tır, Bu teşebbüsler hudutlarımı

zın haricine akmakta olan para
mızın seyelamına elden geldıği 

kadar mani olmak gayesine ma
tuftur. Bu cümleden olmak üzre 
Sanayi ve Maadin bankası, ser
mayesile itliyen muhtelif mensu
cat kundura ve saraciye fabrika
sının imalatını halkımıza daha 
yakından tanıtmak emelile eski 
" Malul gaziler " pazarı binasın
da bir ?salı§ mağazası açmıtlır. 
" Yerli mallar pazarı " namile 
açılan bu mağazanın küıat mera
simi, dün, saat 11 de pek parlak 
bir surette tes'it edilmi-Ştir. 

Merasimde, sanayi ve rnaadin 
bankası miidiri umumisi namına 
muavini Ali Sami bey, banka ve 
satış magazası idare hey' etleri 
erkani, erkr..nı hükumet bazı ban
kalar ve mali müesseseler mümes
silleri borsa komiseri polis müdi
ri Şerif hey ve kalabalık bir ahali 

kütlesi bulunmuştur. Yerli mallar 
pazarı m~diri 1 !madettin bey bir 
tepsi duununda bulunan zarif bir 
makası Sanayi ve Maadin banka
sı müdiri umumi muavini Ali Sa
mt beye o da banka idare hey' eti 
reisi ve Şirketi hayriye · müdiri 
Yusuf Ziya beye takdim etmiştir. 
Yuıuf Ziya bey hazırunun alkıı
ları arasında kapıyı baglıyan 
kordelayı kesmiı bunu müteakıp 
mağaz ya dahil olunmltftur. Da
vetliler küşat merasimi münase
betile m~ğaza idaresi ~arafından 
tertip eltirilmiı bulunan büfeden 
izaz ve ikram edilmiılerdir. 

Kesif bir kalabalık, mağazayı 
akıama kadar lıgal, teıhtr edi
len malları temaşa ctmiılerdir. 

Dün, kü§at merasimini müteakıp 
bilfiil satııa başlamııtır. Sergi
açıması dolayısile fcendisinden 
malumat isteyen bir muharriri
rnize, mağa.:a ınüdiri İmadeddin 
bey şunları söylemittlr: 

" Mağazamız, evvelemirde, 
Sanayi ve Maadın bankasının 
iıletmekte olduğu, Beykoz kun
dura ve ıaraciye, Bak;rköy bez, 
Hereke ipekli ve yünlü mensu
cat fabrikalarile Feshane men
ıncatı Türk anonim tirketl 1m&
mulatının satıf mağazasıdır. Bu 
fabrikaların imalatından g.ayrı 
mağzamız, diğer milli fabrika
lardan tedarük ederek halkımı
zın ibtiyacatının mühim bir kıs
mını ucuzca tatmin edebilme-
lerine çalıt1r. Mağzamızda satılan 
mallar erkek ve kadın için yünlü 
kostümlükler, kadınlar için ipekli 
kostümlükler, kadın ve erkek 
kunduraları, seyahat bavulu 
ve saire gibi saraciye levazımatı 
trikotaj, şapka kadınlar için el 
çantaları ve seiredir. Bunlar, 

olduğunu buna halkın tahammül 
edenıedtfinl iddia etmektedirler. 
Şlklyetcilerin iddiaları h3kkında 
tahkikat yaptık. Aldığımız neti-

ı tat - köprü) hattından (1 o)kuruı 
(20) para üçret almaktadır. 

( Köprü - Adalar -Pendik ) 
hattından (12) kuruı (20) Para 

ce doirudan dofruya ıirketin ha
lkın zaranna ınuamele yapmak
ta oldufunu göstermektedir. 

Diğer taraftan (Seyri Sefain) 
l1e tirketl Hayriye ücretleri ara-
11nda çok büyük farklar olduğunu 
teyiddediyor • 

Seyri Sefain ldareıt (köprü
Kadıköy) hattmda(7 ,ao)kuruı para 
aldıiı halde şirket ayni mesafe-
de• lo1a olan (Üsküdar - eılk-

bilet alınırken Şirketi hayriye ida-
resi daha kısa bir meıafey~ ~e
bekten yukarı ve çenğel(~oy)pun
den ilerisi için (15) kuruı 20 a-
ra bilet parası alıyor· 

lıte Boğaziçi ve Üsküdar hal-
kı aradaki bu büyGk farkı ileri
ye ıürmekt~ ve hükume~i~ na
zarı dikkabni celbetmemızı iste 
mektedirler. 

Bunlardan batka ( tirketi hay-

ucuzluk, sağlarnlik, zarafet iU
barilede emsali Avrupa mamu
)atına faiktır. Bu gibi ihtıyacat 
için hersene harice dökülen tak
riben 50 milyon kadar liranın 
önüne bu suretle bir set çekmiı 

' olabileceği kanaatındeyim,,, 

* Son zamanda teıekkül edip 
Hakkı Şinasi Pafb.nın riyaseti al
!mda olan azsJarı meyanında bir 
çok tüccarlar ve mali müeasese
seler ashabı bulunan Milli Tasar
ruf cemiyeti Darülfünun konfe-

" rans salonunda kadın kostümlük
:ı; 

leri ve saireyi teıhir eden bir ıer-
gi açmııtı. Mezkur cemiyet bu 
sergiyi daha ziyade tevıi ederek 
erkekler için kostümlükler ve sa
ıre aksamını da tesis etmek üze
redir. Önümüzdeki Cuma günü 
bu münasebetle Darülfünun kon
ferans salonunda Hakkı Şinasi 
paıa ve Sanayi Birliği umumi 
katibi avuk!lt Nazmi Nuri bey 
taraflarından nıilli tasarruf hak
kında konferans verilecektir. Na
kiye hanımın da aynı sadette bir 
konferans verıne~i muhtemeldir. 
Konferanslardan sonra samiler 
fen fakültesinin alt salonlarında 
tertip ve tanılrni ikmal edilmit 
olan mükemmel sergiyi temataya 
davet edileceklerdir. 

* İstanbul E..,ka.f müdürlüğü son 
günlerde milli sanayle kartı gös
terilen rağbetten halkın c!aha 
feyyaz bir surette istifade etme 
,:ılelerini ternın için, yalnn; Ra
mazanı ıerife ınahıus olmak üzre 
Beyazıt caınli avlusunda muvak
kat bfr sergi küıat edilecektir. 

Evkaf müdürlüğü yerli fabri
kaların:ıızın ve yerli sanayiin 
halka teıhirini tenıin etmek hu
susunda sergiler vuücuda geti
rilmesini münasip görmüı, bu 
hususta, alakadarlar, haberdar 
edirJ:!litlerdir. - - -

«))örtcihar nıi, dübeş mi» 
Birinci ıahifeden devam 

Buııun üzerine nıuba.rririmiz 
bir süal daha sorınuıtur : 

- €elal B. Ticaret Odaıı Ti
caret sarayı yapmak isliyor. ,Bu
na bir takımları ıuraz ediyorlar 
ki' ortada tedavül edecek bir bu
çuk milyon lirayı sabit bir hale 
getirmek doğru degildir. Çünkü 
bu saraydan kira olarak toplana
cak para sermayenin faizi bile 
değild!r. Halbuki bu paranın te
davül eder bir ıektlde kalması ve 
semeresi daha dofrudur · 

Siz ne düiüniirdünüz1 Hangi
si doğru? 

- Elimde zar yok ! , · · Efer 
olsaydı zarları atacak ve dört 
cihar mı, dübel mi geleceğini 
beklerdim. Beni fazla. söyletme 
canıın ! " 

riye ) (idaresindeki büyük ınü
dirlerin ve saireniP yüksek lllaaı 
almalarının ve daha sair fuzuli 
masrafların bu ücret farklarına 
sebebiyet vennekte oldukları id
dia ediliyor! 

Biz bu günden itibaren hal
kın bu vadideki ıtki.yetlerine 
sütunlarıınızı açıyoruz. lstanbulda 
halkı bizar eden ve kendi menfa
atını teıninden baıka birıey dü
tünmeyen ( ıtrketlerin yolsuzluk
larına dair mukni' ve müdellil 
malumatı muntazaman nefrede
cegiz ! 

l\Ir b'u!-: <:<: ı .nl!İ hfyin 
l\1c k kcceıı 1\1 İsra gittiği 

anJaşıJıyor 
Ankara 14 (Hususi) - Bura

da Ali Cenani beyin tekrar Tür
kiyeye gelmesine imkan görülme-

Şin1<liyc kadar 1 O, 
çocuğa aşi yapıkl 

! mektedir. 

Meb'usların ekserisi Ali Cena
ni beyin aralarında tekrar bulunma-

Ankara l 5 (Hususi) -
rada çocuklar arasında m 
bir kızamık hastabiı baı g 
mittir. Şimdiye kadar ıo,ooo 
cuğa ati yapıldı. 

Ankara doktorları ted 
devam ediyorlar. sını asla istemiyorlar. 

Cens.niB.için hükumet takibatta 
bulunmaktadır. Hariciye Mısır 
sefaretine tebligat yapılması için 
emir vermiıtir. 

->t-:<· 

Balıkesir nıeclisi 
Balikesir 14 (Hususi) - Vi

layetimiz umumi meclisi bu ayın 
2G sında toplanacaktır. Bu topla
nıth muhim meseleler görüıüle
cektir. 

Sivcrkdc eskıva 
~ ~ 

Siverkten bildiriliyor : 
Siverkte bet eıkıya yakala

- nıp_ adliyeye teslim olunmuılardır 

Sanısunda 

l\1ic1isi Unıunıi toplandı 
Samsun 14 (Huıuıi) 

Vilayet umumi meclisi bu gün 
fevkalade olarak açıldı. Memle
kete ait meseleler hakkında gö
rüıüldü. 

l{1rn1ızı 1\y kongresi 
Ankara l 5 (Husuıi) 

Memleketin her tarafında Kır
mızı Ayın Kongırelerl yapılmak
tadır. 

Bu. sene Kırmızı Ayın Kong
resi ilkbaharda Ankarada topla
nacaktır. Umumi Konğrcde mu
him ıeyler tahtı karara alına
caktır. 

~1ersine den1ir hir 

iskele y~pılacak 
Ankara 14 (Hususi) 

Mersin vnltıl Alt Rlza Beyin 
riyasetindeki Heyet Ankaraya 
gelmlttir. 

Bu Heyet Mersin demir iske
lesi hakkında Nafia vekAletile te
masa bat lamıılardır. 

Erzurunıda Vilayet 
~1eclisi intihabı 

Erzrum, 1 S (Huıuıt) 
Bu gün güzel ıenliklerle Vi

layet Mecliıi Umumi azaları in
tihabı yapıldı. Müttefikan Halk 
fırkası namzetleri intihap edildiler. 

K e.mal ~itldi 

Faşistler 
1 Londıra konferansı 111 .. 

sehetile bir tebliğ 

Roma: 13 - (A 
lstef anf ajansı f aıist fı 

reııni bülteni Londra konfe 
ile meığul olmakta ve Jtaly 
mevcut müıkülitı bilmekle 
ber bir itilaf vuıulü samimi' 
arzu ettiğini kayyetmektedfr. 

Bu mütkülittan birincisi Vı 
tfngton protokölu Jle temf n 
miı olan bahri müsavat eıaı 
Tebliğde Jtalya ve Franıanın 
grafi vaziyetleri emukayese 
lerek ftalya için müsavat eı 
dan vaz geçmenin gayri ka 
olduğu beyan edilmektedir. Tı 
ıu suretle hitam buluyor. 

"Eğer Londra konferansı Fı 
nsa-İtalya bahri müsavat k 
sına çarparak batarsa ltalya 
nu ıükncetle ıeyredecektir. 

11 
- ~ .... ,,, •• "'I .. ••-

Erkanı Harbiye Reis 
Ai ua vi nli gi 

On betıncı fırlca kuman 
miralay Mümtaz Bey 

umum Erkini (Harbiye Relı 
vinliğfne tayin edilmiıtir. 

rordun ttbcrrüü 
Nev York, ıs. (A. 

M. Ford ile refikası Georfla' 
ki.in ve dağlık bavalide sakin 
culdara mahıuı meıhur 8 
School mektebinde 4 bina 
edilmesi için btr milyon dolar 
be etmiılerdir. 

Bir beyanat hakkınd 
tefsir 
Mel(siko, 14 (A. A 

Gazeteler, relılcümhur 
Rubio nun Amerfkada bir 
gazetecilere vuku bulan beyana 
hakkında tefılratta bul,.........,~ 
dır, Milfarüntleyh, bu bey·-.-...-. 
da milli :taa11ubun hiçbir 
faide temin etmedtifnl söyl 
ve ıimali Amerika ltUhadmın, 
tin Amerikaıı için cenubi A 
ka ittihadından daha kıy 
olduğunu ili.ve et.mittir. M. R 
o, Mekılkanın Cemiyetı akv 

Macar h~ yetinin 
ınüdafaası 

Peıte : 18 - (A.A) 
Macar ajanıı Macar mürahaı 

heyeti mahafılinden ıu haberi al
mıtbr: 

"Müzakerata ltaJya murah
hasının ıulh muahedeılnan 250-
inci maddesine dair olan teklifi 
esas teıkil etmektedir. Macar 
heyeti bu maddenin muteber 
olduiu esasını müdafaa ederek 
hakeın mahkemesinin faaliyeti 
gecınesinf istemektedir. 

lfUrakl husmunun cihan ıulh 
tee11üaüne yardım edeceif fik 
de bulunduğunu beyan etmiıttr.. 

Prin1oderivera ile mü.lal 
Madrft, 14 (A. 

Bcrliner tagblatin bir 
talebi 

Berlin, 14 (A. A.) 
M. Scbacht'ın Labeyde yap

ınakta olduğu opstruksiyon do
layfsile Berliner T aıeblat Rayhit
bankın muhtariyetinin feshile 
mezkur banka müdürünün refı
cümhur tarıufndan tayinini talep 
etmektedir. 

Fransız ticaret nazırf M. Fi 
din bugün sefarethanede veri 
bir ziyafette M. PrJmoderivara 
görüpnüfUir. MülAkabn me 
hali hazırdaki iktisadi meıele 
dtr. MilAkatın gareıl de Fr 
ile ispanya arasındaki ticari 
ftaaebab takviye ve bu ınün 
batın lnkit ıfını temin eyle 
tedir. 

Sui l<ast! 
Solya, 14.-(A.A 

Protogueroff. taraflannın 
sabık Makedonya ihUlll rii 
ıından Strezoff bir blraball 
iki meçhul ıah11 tarafındaD 
volverle öldürülmültür. Katil 
kaçmııtır. 
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15 l<tnunusanı 

Edebe n1ugayir resinıler I\iısırda etibha kongrtsİ 

YARIN 

TasarrLrf 
- ... '°" ( 

I\ıt kt ( pİt ı de tnsn rruf için 
nefr r y;l pı 'ı) or 

Bir sabıkah 
1\1 ~ l.kc r.;ıeyi talıkiı· etti 

hal<k nda takibat 
yap11ı~1or 

Sahife 3 

İstanbula doğru 
- •) .<- -

Herekcde anıck· ile bir 
dertk şn1el.. 

14-1-920 

/\ ulıil'l'ı/ en yu:ılı yor; l\ alıirt'flen bildiriliyor: 

Dün bir muharrlrimiz Marif 
Eınini Muavini Şakir Beyle mek
teplekde tasarruf için neler ya
pıldığı hakkında görüşınüştur · 

Şakir Bey muharririmize ıu 
izahatı yermiştir. 

Müteadd;t defalar hırsızlık 
tan hapse mahkum edilmiş olan 
Bekir dün yeni bir sirkatten 
birinci cezada muhakeme ve 5 

ay hapse mahkiım edilmiıtir, 
Bekir mahkemenin bu kararına 
kızarak ileri geri söylenmek ve 
heyeti hakimeyi tahkir etmek 
istemiıtir. Jandarmalar müteca
vizi derhal susturmuşlardır. Mah
keme tarafından Bekir hakkında 
bir zapt varakası tanzim ve tahki· 
kat ifası için müddei umumiliğe 
verilmiıtir. 

Gtiz.el İzmite veda edeli iki 
saat oluyor. Tirenin uzun b:r 
müddet Hereke istasyonunda kal
ması benim çok işıme yaraJı. 

Bir dükaanda edebe mugayir 
~eıhnler satılmakta olduğuuu ha-

er alan polis Müfettiti M. Çaylez 
meıkar dükkana teharriyat icra 
;derek altmıı resim ile yetmi~ 
.,:lograf kıliıest bulmuı, tutduğu 

bıt varakasile beraber dükkan
cı · k Yı ara le ola göndermf ttir. 

Mısır cem\yeti tıbbiyesi üçün
cü kogresını, gelecek Ramazan 
bayramı tatili münasebetile tuba
tın 28inci cuma ve Martın bir, 
üç ve dördüncü cumartesi, pazar
tesi ve salı günleri Kahirede 
aktedecektir. 

Bütün Mısır ve yakın ıark 
atibbasnın iftirake hakları olan 
bu kongrede Dızanteri, Verem, 
lhtinakı rahim ve kadınlarda se-

- Maarif erkanı ve mual 
limler tasarruf işile üç seneden-

beri mevgnl olmaktadır. lstanbu
lun bütün mekteplerinde talebe 
sandığı teşkilatı vardır. 

Muallimler de birkac seneden
beri talebelere sırası dü~tükce 
konfranslar vermektedir. 

istasyonda Henüz işden çı
kan Hereke fabrikası amelesile 
iyi bir dertleıme yapdık ... 

Simalarında sefalet perde!'i 
görünen amele diyor ki : Bin 
naz ile lutf ve ihsan edilen para 
b ize sefaletten baıkl? bir şey do
gurmiyor. Aile efradımızla bir
likte muntazaman bir açlıl< dev-Tahkikatı lbtidaiyesi yapılarak 

mahkemeye tevdi olunan merku
mun ceza kanununun 148, 155İnci 
hladdelerine tevfikan teczjyesine 
karar verilmlıtlr. 

; ye lan mebahisi tetkik olunacaktır. 
Bu Cuma darülfünun kon

frans salonunda bütün muallim
lerin İ§tirakile favkalade bir ic· 

Ankara paket g ün1rüğün
deki sui istin1al 

resi yaııyoruz. Senayı kelimesini 
isminin başında taııyan ve sena
yi hayatının .acı ve elim safhala
rını bize bahş eden banl~nya kar
tı nekadar bağrılsa nekadar hay
kırırsa Yine para etmeyor. Size 
kemJj samimiyetle ıur.u itiraf 
edebiliriz; Bankadan bizi idare 
eden ellerden tek bir amele mem-

~11s1r Irak ınünasebatı 
nıücrin1in nıüahedt.sİ 

KaJıiredı•11 bildiriliyor: 

Mıaır ve lrak Hükümetleri a
raaında iadei mücrimin dair ak
dedilmıı olan muahedename ya
kında Kahirede imza edilecektir· 

Bu muahedename mucibince 
iki hiikCtmet ılyaıi mücrimlere ta
ll'll\ olunmak üzre erbabı cera
Ylmden olup firar edenleri yekdi
iellne tealfml teahhüt etmiılerdir. 

adeıi talep olunan mücriminln 
taharri ve derdesti sevkı ve tes
limine kadar iaıeaı' masnifi tale
beden Hükümet tarafından tesvi
ye edtlecekfir. 

Bayıl<larak soyn1uşlar 
K<1Jıirr.de11 bildiriliyor: 

Yuıuf kızı Zeynep namında 
ve yirmi yatlarında bir kadın 
Abidin mahallesinde Ham 
k i d anı so-
ıc:~ an geçerken karıısına bir 

leyi ~11 ve elindeki küçük 
nuna u.;:.blre Zeynebln bur-

rak kokI.tmııbr. 
Şilede ne olduJt..-

bulunan Ze s"nclan bihaber 
ca d.. .. b Ynep tlteyi koklayın-
rlne ~·t:~. ayılmııtır. Bunun üze
nundakt ı kadın Zeynebin boy
daki ıerdanlıfı ve çantasın-

z:-r:ıyı aoymuıtur. 

zanı.::ep akh ba11na geldlil 
polise L emen karakola atderek 

qaber ••rmlttlr. 

Bir hafta evvelde Cemallye 
mahalleılnde bir vaka hn _ o uıtu, 
Polis mucrJml aranmakt d a ır. 

1'1cvhun1 mektep 
Kaltircdrıı yazılıyor ; 

Yeni bir kız ınektebi inıa edi· 
leceff nden bahisle iane toplamak 
ıuretlle halkı dolandıran bir kaç 

kitinin mevcudiyetini haber 
alan poliı Tevfik Akif, Memet 
Salt ve Abdulbamlt Fehmi na

mıbdakl dolandırıcıları tevkif et
mlı ve icra olunan tahkikatta 

bunlann 1925 ıeneılnde gene bir 
mevhum mektebe ilne toplamala-

rlle kapıe mahküm edilmiı adam
lar oldukları ve 1928-1929 sene
lerinde yalnız Abidin Kısmından 
beı yüz liradan fazla para topla
dıldarı anlaıılmııtar. 

Polis idaresi bunları ciheti ad
liyeye teılim edilmiıtir. 

İran ve İrak 
Tnlırwıcları ya:ılıyor 

lrakdaki Osmanlı imparator
luiu cümle:ıinden bulunduğu 1913 
senesinde Türkiye ı·ıe 1 d ran ara-
sın a münakit hudut mukavelesi 
mucibince 1 -l k ıran rt. arasındaki 
hudutta bulunan Sud h 
•ula an ne ri 
el 1 rının lki memleket beyninde 

•, 1 &ne bir ıurette takıimlne dair 
ırak hük6 metinin cevabma inti-
zar ediliyor. 

Bu kogrede tıbbi ıstılahatın 
tevhidi için bir celıei mahsusa 
akdolunacağı gibi alati tıbbiye 
ve edviye serğisi küşat edilecektir. 

tinın aktedilecektir. Bu ictimada 

tasarrut meselesi için bazı mühim 
mukarrerat ittihaz edilecektir. 

, 
l\lısırda pan1uk nıahsulii 
K alıirede.n ya::zlıyor: 

Zira.at Nezaretinin ne~reyle-

Hersene o)buğn gibi bu sene 
de mualliml~rin irşat seynhatı
na çıkaçakları tabiidir. 

Ankara paket gümrüğünde 1 

meydana çıkarıla~ sui istimal 
hakkında tahkikata devam olunu
nuyor. ihtilas edilen paranın 
miktarı 50,000 lira kadar olduğu 
tahmin edilmektedir. nun değildir. 

di '"i b " g fr beyannameye göre 1929 
senesinin iptidasından geçen 
ikinci teırinin sonuna kada:- bütün 
fabrikalarda koza ve tohumundan 
ayrılarak satılığa bazır bir hale 
getirilen pamuk 4 189 n<>5 k 

ı , •7•)• an-
lara baliğo\muıtur. 

~merlkada pamuk mahsulü 
mebzul ve alıcının az olması do
layislle fiatler dü§kün olduğundan 
İskenderiye pi yasasıda durğundur. 
Zürram ihtiyaç dolayisile elindeki 
malı ucuza satıp zarara uğrama
ması için pamuk ekicilere Hüku
met bir taraftan taviz vniyor ve 
diğer taraftanda piyasadan pamuk 
alarak fiatın daha ziyade dü§me
sine mani oluyor. 

Pan1uk piyasasında 
Hükun1et 

iskendery(>(/erı bildiriliyor: 

Pamuk fiatlarının sukutuna 
mani olmak için mütteri 11fatile 
piyasaya girdiği zamandan beri 
Hük<inıet 250 kantardan fazla 
pamuk •atın almııtır. 

Nt:cit ile l~ağdat 
arasında 

Rugdattcuı Y<z:ılıyor: 

.ı~ecl~ ve İrnk hük<iınetleri ara
sınua l'ilunaku Sakir 
nln 6 ü _ muahedesi-
h kk çd ncu maddesinin tefsiri 

a ın a teıkili tekarrür ed 
hakem lı en 
d hn eyeUnin henüz teıkil 

e i emesinden d ı , 
yüz üstün k lnı o ayı mes ele 

e a •ıtır. 

Küveytten alınan h b 1 
- K l a er er,.,. 

gore ıral bntaauut Şe h H ~ 
Velıbeye, Bagda.da. .d Y k .afız 
hük gı ere Irak 

umetile bu ı, hakk d 
ın a temasa 

geçmeıint enıreylediğinden 

------------
Hassas terazi. 

Ayni şekilde · terazilerin 
ku1Ja nıJııı?. sı isteniyor 

Geçenlerde Emanete bir tek
lif vaki olmu§ ve ıehrimizdeki 
e&nafın bir nevi ve gayet hassas 
bir teraziyi kullanılması bildiril
mişti. Emanet bu teklifi muvafık 
bulmuş isede evzan ve ekyol teb
dili hakkında karar itası Vekale
te aittir Binaenaleyh bu teklif 
Vekulete bildirilıni§tir. Yalnız bu 
teraziler lsviçrede imal edildiği 
cihetle bu tarifelerin kabülü ha· 
linde ortaya bir kamiyo mes' eleıi 
çıkacaktır. 

Bu da mevcut kararla taaruz 
edecegl cihetle teklifin Vekiletçe 
kahülüne lmki görülmmektedl r. .... ,."'~ ......... _ 

Borsada hakkı huzur 
ala nıı yaca kla r 

Borsa meclisi azalarının al
makta oldukları hakkı huzurun 
hundan evvelde olduğu gibi alin· 
maması Maliye Vekaleti tarafın
dan buraya hususi ıekilde bildir
rilmtıtir. 

Sıkı bir surette bu iti· gf zli tu
tan Borsa meclisi idare azaları 
hakkı huzur hiç olmazsa nısıf de
recede olmak için teıebbüıatta 

geçmeğe karar vermiılerdir. 

'ricaret Borsasında 
tetkikat 

Tütüule , peynirinde zahire 
h:>rsasında muarnele görmesi için 
borsa idaresince tetkikatına bar 
lanacaktır. 

maileyhin buraya vu d ınu-
ru una - U 

zar olunmaktadır. ın - · Zeki paşa geldi 
Umum Jandar;na knmandanı 

iken Samıun A.skeri fırka ku
mandanlığına ıayin edilen Zeki 
Pata dün ıehriılltze gelmlıtir. 

:.::::::-----===-=:--~ . -- -------- --- --.... 

iki n1alul n1ahkun t,-
1
-

. 1 a ı-
lıye edildi 

Adliye Veka.Ietinin . _ 
i k . d •varı uze-

r ne atıl en 15 sene h 
k" H apse l!'ah-

um alit oğlu Bahatti k . 
d ı n. atıl-

en a tı seneye mahk- T 
l um rab-

zon u Köse oğullarından Kad· ğ-
lu A.· • h 1 O 

~ımın astalıklarına mebni 
gerı kalan rnahkümiyetl . . 
f . H erının af- ı 
ıne eyeu Vekilece k . 1 arar veril-
mıı ıapfshaneden tahI. 
miılerdir. ıye edil-

Ka nun un hakin1iyeti 
hald<:ında konferans 
Dün Ordu mebusu Muıtaf a 

Şeref Bey Ankara hukuk mekte
binde mühim bir konferans ver
mlıtir · Konferansın mevzuu ka
nunun hakimiyetidir. 

Jandarn1a bandosu 
Unıum Jandarına kumandan

lığı maiyyeunde bir bando muıika 
tesişine Heyetı\fekilece karar ve

rilmiftir. 

Kooperatifler 
Gelen maJ&lmata göre her ta

tafta zirai kooperatifler teıekkül 
etmektedir. 

Hükumet bu teıkllata pek zi-
yade ehemmiyet verdiği için bu 
kabil müesseselerin nizamnameleri 
geldikçe heyeti vekile tarafından 
derhal lastik edilmektedir. Ziraat 
bankaıındıt. kooperatif itleri ile 
fıtigal etmek üzere muamelat 
kısmında bir ıube vücude getiri
lecektir. 

---_..,....,....,...,,.._,_ -- . 

Kantar idaresi 
Fazla n1en1ur varn1ış 

tasfiye edilecek 
Emanetin kantar idaresinde 

lüznmundan fazla memur bulun
duğu tahakkuk etmif ve bu me
murlar arasında bir tasfiye icra 

kılınması lizımgelmittir.I 
Emanet memurini komisyonu 

bu idareden 29 memuru tasfiye 
. . tetkikata başlanmııtır. 
ıçın .. 

l\iuhiddin B. dört gun 
sonra gidi)10r 

Şehremini B. dört gün sonra 
ıehrlmizden Avrupaya hareket 

edecektır. 
-»~*····-

~1aliye Vekili şubatta 
01ühim bir nutuk 

söyliyecek . 
Bütçe encümeni vekaletler 

b 1 f 1 tetkik etmektedir. µtçe er n . 
Şubata kadar bu tetkikat bıte-

cektir. V kil. 
Şubatın birindeMaliye e ı-

miz vaziyeti maliyemiz hakkında 
U

tuk irat edecektir. Bütçe tet-n . 
kikatında geçen seneki memurın 
kanununun esas teıkil etmesi' 
kadrolarda fazlalık kabul edilme
mesi kararlaıtmlmııtır · 

Fahri konsolosluk 
Fahri konsolos unvanila Ber

lin konsoloıluğum_?z maiyyetine 
memur edilen Emeıt Frankın 
Mustafa addedilerek yerine Al
manya Hariciye Nezaretince_ ka
bul edilen (M. Reçustsma Konz
cru) iımlnfdPki tütün tica~~t bir
liği müdürü (Dr. En~enıor ~ · 
Schnur)un tayini _tekaruretmittır. __ ___..-....,, ,..,....,......_ - -
Baroda içtima 

A vukaelar dün 
toplandı]a r 

Dün avukatlar heyeti umumi
ye içtimaı yapılmıı, taavin sandıgı 
ile Baro tarafından neırolunan 
mecmuanın islahı mesleleri görü-

ıülmüştür. . • 
Diva ribekir 1\1. umunıısı 

.Diyaribekir müddei umumili

ğine hukuk mezunu Kemal Bey 

tayin edilmittir. .. 
Bir te~ekkur 

Babamı ciddi teda viile çok 
az zamanda büyük bir tehlikeden 
kurtaran kadıköy dispanseri bok
torlarından Ekrem Emin Beye 

teıekkür ederim 
Tevkıfhane Müdürü 

Ziya 

Herekede esefle, işittiğim ve 
duydut;unı birşey daha vardır. o
da hürmet ve samimiyetin 
mefkudiyetidir. 

Kadın ve erkek ne olursa ol
sun çalııtıgı ha) atın tatlı safhala
rını bizzat yaşam~k ister. 

Karanlik hayattan dolayı kim· 
se mes'udiyet beyan edemez. lıte 
Hereke fabrikası bilhassa senayi 
ve nıaadin bankası Herekedeki 
birkaç hin ameleye karanlık ve 
sefalet aver bir hayat yaratmış!ır. 

Bu acı vaziyetleri gözlerimle 
gördüğümden dolayı cihetten bü 
yük vicdanı azap ya~ayorum. 

Senede ( 100,000) metro ku-
maı çıkartan hu fabrikanın çı

kartrn&.kta olduğu kumaı\ar umu
mi bir neı'esizlik içinde çıkıyor. 

Neı'esizlikler içinde yapılan 
itlerden hakiki istifadeler yapı
lamaz. 

Herkesin nazarında bir sanayi 
Hayatının mevcudiyetine §imdiye 
kadar bende inanıyordum. 

Fakat bundan sonra asla! •• 
Şnıısrlliu \l'ufirul 

T'icaret odalarından 
bazıları bütçelerini 

yaznıı~Iar 
ı 

.,; .. 
stanbul ticaret mıntakası da-

hilinde bulunan ticaret odaların
dan bir hıımı ,bütcelerini yanlıı 
yapmıslardır. Bundan dolayı Jı

tan!>ul Ticaret münüriyeti ~büt
celeri yeniden tanzim Jçln geri 
göndenniıti r. 

Vilay(t meclisi bu gün 
toplrnıyor 

Vilauet meclisi umumisi bu 
gün ıaat 14 te loplanacaktır. Bu 
içtima fevkaladedir. 

- - ----------
Emanete 

-ı>~~ -

Bütçede ı2o hralık 
b.~sarruf yapıJacak 
Emanet bütçesinde 120 bin li 

ra tasarı·uf temini için Emanet 
ıubelerinde tetkikat yapılmakta 
idi E · manete merbut olan mül-
hak hüt~e ile idare olunan dıva
nında bütçelerinde tasarruf te

min etmeleı i için tetkikat yapıp 
bir rapor hazırlamaları dün ala
kadar dairelerle belediye daire
lerine bildirilmi§tir. 

Bütün bu raporlar bittikten 
sonra umumi bir içtima aktedi-

lerek 120 bin liranın nerelerden 
VP. ne suretle tasarruf olunabile· 
ceği kat'i surette tesblt edılecek
Ur. 
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Dayak atmı~lar 
Kumkapı caddesinde Rizeli 

Alanın kahvesinde Ali, Şaban, 
Şevki. balıkcı Miçoyu dövmüş· 
lerdir'. 

Kavganın sebebi sarhoıluk 
olduğu yapılan tahkikattan anla
laıılmııtır. 

İki kuma rhaz ! 
Eyupta 11 numaralı kahvede 

evelki gün kumar oynayan arapSait 
ile arap Ali cürmü meşhud halin
de yakalanmışlardır. 

İki sa hı kalı yakalacdı 
Dolapderede bakkal 'madam 

Ninanın dukkanma evvelki gün 
gaz almak bahanesil" gelen süt
cü Hasanla Mustafa madnmı lafa 
tutarak bazı eıya çalarken. ya.ka
lanmıılardır. 

'T'erzini elbiseleri 
Çeıme meydanında terzi Av

ram, çimeto fabrikasında amele 
Dikra--ın palto ve elbiseleri evel
ki gün sabık~h remzi ile Nazmi 
çalarken yakalanmıılardır. 

Deli J)avit 
Hasköyde oturan bahriye mü. 

tekaftlerinden Feyzi beyin moto
ründen evvelki gün sabikalı deli 
Davit yelkenle benzinleri çalmış
tır. 

Deli Davidin hakkında tahkı
kat~. baılanılmıotır. 

Uç kişi arasında 
Hasköy iskelesinde [baglı ma

vunadan çimento tafıyan Fethi. 
Mehmet AU, Yasef ve Nesimin ı 

-> ... <- -

()nırünü kulede geçirn1İş 
bir nıeınur artık nöbete 

bırakılnııyacak 
}' cmqın için nıalwlle aralarırıa il'ltfnn 
ko111İlı111ısL Jıusırsıımla laswwurlar ıııırl 

Yangın kulesinde bermutat 
bekçiler daimi suretle etrafı ta
raaaut etmekte ve duman görür 
görmez ıemtini tayin ile itfaiyeye 
haber vermektedirler. 

Kulenin müdiri olan Mehmet 
Şükrü efendide bu meyanda nö
bete kalmaktadır. Mehmet Şük-

:rü efendi 40 senedir devamlı Lir 
ıektlde ömrünü kulede geçirmiş 
ve artık ihtiyarlamıştır. Aldığı 

ücrette tekaüdiyesi ve sairesi 
olmıyan 40 lira kadar birıeydir. 

Bu emektar ve vazif etinas 
memurun 40 senelik hizmeti dü
ıünülerek gece nöbetlerine olsun 
kalmaması münasip addedilmitlir. 

hf aiye müdürlüğü kulelerle 
alakadar olmakta ve yeni bazı 

teşkilat yapmayı düıünmektedir. 
Bu meyanda mahalle aralarına 
telefon koıwlma sı da tasavvur 
edilmektedir. 

İtfaivedc sui istiınal 
"' varnıı? 

İtf at yede sut istimal yapıldığı 
'Ve neferlerin evi yaranlardan 
para istediği hakkında bir ak-
ıam gazetesinin ıikayeti müna
sebetile emanet erkanı ademi 
malOmat beyan etmektedirler. 

Yalnız böyle bir ihbar vaki 
olduğunu ve bu ihbarın da her 
ihbar gibi tetkik edileceğin(söy
lemektedirler. 

aralarında kavga çıkrnı~, Yasefle 
Nesim bir olarak Fethinin başını 
taşla yarmı:ilarclu.·. 

Esva calnJis 
.!t . ili ~" 

Mahmutpaşada Mektep soka
ğında Macaristanlı Mahmut efeni
nin evine dün hırsız girmiş bazı 
eşya çalmıştır. 

J(a vga çıkarnuş 
Unkapanında seyyar halıcı 

Hasanla Mustafa evelki gün Kal
yoncu kulluğunda Trakya lokan
tasında yedikleri yemeğin parası
nı fazla istenildiğinden kavga et
mişkr, kendilerini men' e gelen 
polis memurlarına hakaret ettik
lerinden haklarında takibat baı
lanmıştır. 

Tabanca çeknıiş ! 
Sirkecide •Şam otelinin sa -

hibi Ahmet efendiye sabıka!ı A
la.ettin katil kastile silah çekmiş 
isede zabita memurları yakalamıt 
mahkemeye verilmiştirr 

Behçet Beyin valdesi 
İ~ti~vap tdiltcek 

Denizde cesedi bulunan Tıbbi
ye mektebi talebesinden Behçet 
Bey hakkında polis rnüdiriyeti 
cinayet kısmı memurları tahki
kata devam etmektedir. 

Tahkikat Arnavut köyü polis 
merkezinde yapılmaktadır. 

Behçet Beyin valdesi Nadire 
ve teyzesi Sema hanımların ya
rın ifadelerine müra<'aat edilerek 
tahkikat tevsi edilecektir. timdi
meselenin bir intihar olduğu zan 
edilmektedir. 

/asap-Celep 
- ·>~<--

C(lcpler C1rasında bir 
şirk< t y~ı pnıağ·a 
karar verdiler 

Kasaplarla celepler arasında 
ötedenberi devam eden ihtilaf 
dolaybiJe Celeplerde kasaplar 
tirketine karşı bir şi:ket tesis et
etmiılerdir. Hayvan borsrsındaki 
ihtilaflara bu suretle yepi bir saf
haya Ve yeni bir relcabet yoluna 
girmiştir. __ .,,., .,...,..__ - -
1~ü ·k-)'unan ınünasebatı 

Yunan hariciye nazırı M. Mi
hakopulos Ankara müzakeratı 
hakkında gazetecilere izahat ver
mekten imtina elmiş ticari müna
sebata gelince ticari münasebatla 
umumi mesailin muvakkat ticaret 
muahedesinde muharrer 8 aydan 
evvel hallini ümit etliğini söyle
miftir. 

Gayri ınübadiJkı·e tevziat 
Müsakkafat sahibi gayri mü· 

badillere yapılan tevziatm arazi 
sahiplerine de teımili hakkındaki 
Heyeti Vekile kararı, dün Maliye 
Vekaletinden muhtelit mübadele 
komisyonundaki heyetimize tebliğ~ 
edilmis ve heyetimtzce de ikeyfi
yet gayri mübadiller cemiyetine 
bildirllmiıtir. 

Gayri mübadiller cemiyeti he
yeti idaresi bugün içtima edecek: 
ve tevziat emri üzerine derhal 
tevz.iata hatlanması etrafında ted
birler alınacaktır. 

Tevziattan istifade edebilmek 
için takdiri kıymet komisyonuna 
henüz müracaat etmiyenlere ve
rilen mühlet yarın hilnm bulacak
tır. Komisyona dün de bir çok 
gayri mübadiller müracaatla ev
rakı tasarnıfiyelerini tevdi Ptmiş
dir, 

I ki isal 

MAÇA DOKUZLUSU!.. 

Hayati ve dünya işlerile ugra
şmak şiarımızdır. Çünkü 1900d.en 

1 

sc.nra doganlardaniz. Ahiret ve 
efsane n."'aralları gma verdi! .. 

Hele saman ekmeği le beslenen 
mide sahipleri hiç bir nesle ben
zemiyor!.. Türk muharrir ve bat 
muharrirleri ki her gün kize bin 
bir tetabüü izaf at nümunesi yara
tırlar. ve hunun yanında hiç bir 
ıey söylemezler. Midenin boşu 
merhamet celbeder, fakat kafamn 
boıu istihkar! .. 

Çünkü biri şuur iddia eder; 
diğeri boş bir kazan gibi kaynamak! 

Dünya i~'ari istiyoruz. Dünya 
itleri. .. 

Eğer bizim muharrir ve baş 
muharrir dedilderimiz ukba.ya 
göçmeğe karar vermişlerse biz 
bir Türk genci, hem asebi bir 
Türk genci bulunmak sıfatıla 
asla buna razı değiliz ... 

Binaenaleyh yenilik ifade 
etmek isteyen zavallıca ve çocuk
ca fikir ve yazılar yerine yeni 
yazı ve yeni fikir istiyoruz. Uyu
mıyalım, asır yirmi! .. 

187 O in kitapları çoktan cenaze 
oldu. 

İctiJilai ınuaşeret ve medeni 
yörüyüş nariıına yeni dütünüşe 
aykırı gitnıek ancak ve ancak bir 
gaflet olabilir. 

Basit kafalı ve yağmurdan 
iktisadi medet umacak kadar bo~ 
olan muharrir ve başmuharrirlerini 
Dünya mevzuları tahliline davet 
ediyoruz. 

Çünkü dört ~sın yanında bir 
maça dokuzlusu bof kalır· 

B,eyhude kibir boştur. Mevzu
umuza g~çiyoruz .. 

* 
İSSİZLiK 

' Dünyayı iehdit eden fiddetli 
bir kuvuet var!. Bunu agdalı ba~ 
muharrirler gibi izaha lüzum yok .. 

Bu kuvvet hiç şüphe götürmez 
ki işsizlik denilen umumi felaket
tir. Alelade hayali sosyalistlik 
yapınıyoruz. 

Takriben 
İnğilterede 
Alman yada 
Fransada 
Leh is tanda 
Çekoslovak yada 
İtalyada 
işsiz var!. 

1.200.000 
ı.000.000 

r>oo.ooo 
2:;0.000 

200.000 
ıoo.ooo 

Aınerikayı da karıştırırsalc6-7 
milyon adam bu günün telakkisine 
nazaran it bula1J1tY0 r · 

Bu ne için?!.· 
Bütün Dünyadan bunun cevabi 

bekleniyor! .. 
Politikacılar susmuı' bütün bu 

kısım adamları lafla. doyurmak 

için ugraııyodar · 
İnğiliz bütçesi aklımızda eyi 

kaldise adam batına haftada l o 
şilin yani bizim paramızla 5 

Ura veriyor .. 
Aşağı yokarı ffsizler için ayır

dığı para senelik olarak 1 bizim 
~ütceden çok yüksek.· Bizde bir 

. t" 1 ıeyler yapmelc ıs ıyoruz .. ' 
İstihsal artsın, her kes müreffeh 

olsun diye ortada bir cümle var!. 
Fakat düıünrneli ki, istihsal kendi 
kendine olan bir faaliyet değildir. 
Bunun modern amil ve unsurları 
arasında insan sayine tesadüf 
edilir. 

Köprünün altında yatan yüz-r 
}erce öksüz ve hirpani Çl cuk var .. 
Bunların göğsüne müstakbel do
lanoırıcı ve yankesici diye birer 
lavha takılabilir. 

İçtimai sefaletler havadan gel
mez. Havadan geldiğini dütün
mek bir az kurunu vustai bir 
zihniyete sahip olmamızı ğösterir. 
Bir çok inkilaplar yaptığımızı 

. 
r. 
4 ~- SEI.J\1AN BABA 

Senelerdenberı kapalı duran 
mahalle bakkalını meçhul bir 
hektaşi babası tutmuştu. Bütün 
mahalle halkına bu bir mühim 
mesele oldu. Bilhassa karamanlı 
bakkal Bodos geceleri uyumu
yor yeni gelen rakibine hücum 
için müthiş bir pilan hazırlıyor

du. Öyleya Bodos mahallenin 
hcıkimi mutlakı idi, herkes birin 
yerine beş yazan bu gaddar ba'I
kala boyun eğiyor yerden se
lam veriyordu. 

Selman babanın geliti bunları 
alt üst etti .Şimdi yeni bakkala hu
luskarlık etmek lazımdı. Bdki 
o vere~ide daha fazla beklerdi. 
Alcşamları mahalle kahvesinde 
sürmeli gözlerini süzüp, kara 
sakalını okııyarak nargilesini 
fokurdatan Selmanpabanın etra
fı çepeçevre doluyor onun hoş 
sohbetini ."gece yarılarıaa kadar 
can kulağıyla dinliyorlardı. 

* Günler aylar geçtikçe Sel-
man babanın ıöhreli artmağa 

başlamııtı. Hele mahallenin genç 
kızları, kapıdan çıkmıyan genç 
kadınlar şimdi Selman babanın 
dükkanına doluyorlardı oradan 
çıkmak bilemiyorlardı . 

Sokakta ayağında takunya 
ağzında sakız tıkır tıkır yörüyen 
dolgun vücutlü bir kıza basık bir 
evden 

- Hu kız Hayriye öyle kırı
tarak nereye ... 

- Annem bakkaldan soğan 
al dedide. 

- Dur kız kapıya geliyorum 
Çatlak kapı aralandı yüzü düz
günlü gözü sürmeU k&fl rastıklı 
bir ha§ göründü. 

- Kız galiba sende babaya 
tutuldun ... 

- A ilahi f'atma hanım ... 
- Yavrum ben insanın gö-

zünden anlarım; ah bilsen bir ke
re gideyim dedinde bizimki vücu
dümü çürük içinde biraktı. 

- O ne gözler yarabbi karşı
sında beş dakika duramadım 

Gülüş tüle&, gizli gizli f ısıldaı
tılar. 

* Artık Selman baLa mahalle-
nin evliyası sırasına girmi§ti. Bir 
derdi olan hemen babaya koşu

yor ıif~sını buluyordu İmam 
muhtar onun karıısında elpençe 
divan duruyordu. 

- Hu Cemile Hanım başmıa 
geleni duydunmu? 

iddia ederken dÜşünilmesi lazım 
gelen bir takım mefhumlar ortaya 
çıkıyor. 

Medeni adam kusurunu hilen 

adamdır. 
Bundan bir müdder evvel bir 

baş raakale gördük.. Bu makale 
biraz tecvidi makamdı; fakat bir 
§ey söylemek istiyordu.iddia su: 

Türkiyepe uğraşılması lazim 
gelen hır sınıf vardır ki, bunlara 
i§siz denilir. 

Hamdolsun statistik bize çin 
işi japon işi gibi bir oyuncak tek
linde geliyor. Bundan dolayıdır ki 
bilmiyoruz ne kadar işsizimiz var. 

Bilinen bir ıey varsa orta da 
kadit bacağını sürüyen bir sefalet j 
ve işsizlik görüliyor. 

Bundan dolayı bazı tasavvur-

- Ne olmuı hanım sö 
merağım kalkacak. 

- Bizim kızın karnı 

ğı gibi fitti ... 
- E ... 
- Ey mey yok na 

beş paralalık oldu a dostl 
nerelere gideyim. 

- Dur hanım 
gel gidip Selman 
şalım. 

Hemen çarşaflandılar 
babaya koştular. 

- Aman baba hazretleri 
lursa senden olur şu bizim 
bir çare. 
Selman baba onları bir sü 
kalını okşadı, sözlerini dini 
-Zaman acaip hanım ge 

lar sözden anlamıyorlar 
lah bakında hayırlıdır. 

* 
Bu gibi ıeyler sık sık 

başladı : bütün mahalleli 
pacağını bilmiyor. Kabaha 
halle delikanlılarına atı 
Selman babanın riyaseti 
içtima oldu bunda kazaya 
yan kızları mahalle delik 
rının en azılılarına vermiy~ 
verdiler. 

Selman baba hepsinin ni 
düğününe gitti, hediyeler 
düğün sahiplerine kredi aç 

Bu Selman babanın it 
daha fazla yükseltmişti. 

-Aman efendim ne mu 
adam sanki evlatlarını evi 
yormuf gibi hizmet etti. 

- Ya birader ya bizim kıza 
derdiği hediye . 

* Beş sene geçmitti ma 
yeni küçük çocuklar 1 sa 
akşama kadar Selman B 
dükanından çıkmıyorlardı. 
man baba onlara oyuncakl 
kerler çikulatalar veriyor. 

Gelip gidenlere: 

- Ne yapalım efendim 
hak bize nasipetmedi, hoş 
da bizim elimize dünyaya 
evl<'.dımtz diyordu. 

Fakat bir talisizlik büt
leri meydana cıkardı. İ 
kızını dükanın arka oda 
çıkarken gördüler. Artık 
babada mahalleliye karıı b 
yüz kalmamııtı. Ertesi saba 
kanı Bodosa devretti s 
gitti. 

Bakırköy 

10-1-1930 

larımızın nazarı dikkate a 
ıını istiyoruz. 

l - İşsizlerin tesbiti 
2 - bundaki sebepler 
3 - Sinai faaliyetin yo 
4 - Şehir ve köylerin 

veya azalma nisbeti 
5 - Bunlarla meığul 

Devlet dairelerinin bir arı 
tesisi. 

Bunların yanında bir ço 
talar daha vardır. 

Teferrüat olduğu için 
mek istemiyoruz. Belkı ill 

katil, sirkat gibi ayrı aY 
takım mevzular tahlil edil• 
ta bu itsizlik f§ini bulacağıı 

Evela uğratılacak it bu 
Çünkü ortaya milli iıtıb 

atılimıı bir iddia vardır. 
J{ mı al 
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&~diYıiJiyo 1Bizde şarapçılık\ Mürebbiye Öksllr.enlete Katranı Hakk-ı Ekrem fij~ _ ı 
,. <- -

.Maliye n1üsteŞarı ta]jnıat-
na:ne hakkında ne <livor .., 

Kambiyo ihtiyaç miktarı 

Dünyanın en nefis üzümle
rine malik olan memleketimizde 
ıarapçılık ıtmdiye kadar ihmal 
olunmuı bir İfti. Fakat son sene
lerde §arapçılığın inkifafı için 
iyi adımlar atılmıya ba§lamııtır. 

lıte bu kabilden Avrupalı iki mü
tehassıs üzümlerimizi tetkik için 

Eyi Familyaya mensup 
bir madam mürebbiyelik için 
yer arıyor. Almanca, Fransızca 

öğretir. Türkiye dahilinde her 
şehirde hizmet kabul eder. Ecnebt 
memleketlerede gider. Galata 
rıhtam orta han No. 2 Vahram 
Elmasyan Efendiye muracaat. 

Her hangi bir diş 

n1acunundan dah:1 

sıhhi ve <laha nefistir. 

hakkında hazırlanacak olan ta
limat için Ls.nka direktorle:i 
fikirlerini hl lc.l iı mektedirler. Dün 
~ir kısım direktörler fikirlerini 
bildlrmtılerdi r. Maliye müsteıarı 
Alı Rıza B. di'.n bu hususta de
tnlıtir ki: 

.. çalıımaktadır. 
ilan 

- Bu mesele ile bankalarda 
~akından alakadardır. Banka-

Emniyet Sandığı 
müdürlüğünden: 

rın bu hususa alt olmak üzere 
'9'erecekleri malumat her halde 
kıYlnelli olacaktır. lıtanbuldaki 
ınevcut bankalardan 15-16 k'l
darı beyannameleri yollam111ar
dır · MCitebaki G - 7 taneıinede 
beyannameleri yarın akıama ka
dar göndermtı bulunmaları için 
telefon edilmiıttr. 

Bu heyanname'erden alaca
iımız neticenin müfit olacai• 
kanaatindeyız. 

An1eli hayat nıektebi nıu
diirü istifa etti 

Bu mes'ele cidden tetkik edi
lecek ciddi bir ittir. Yunanlılar 

giderken lzmirdeki canım bağ
ları bozmuılar harap etmişler 

ve ıimdiye kadar hüküm süren 
taaıup yüzünden ıarapçılık ga
yet iptidai tarzda hiriıtiyanların 
elinde bulanmakta idi. Halbuki 
timdi hamdolsun bu kötü an'ane 
ablarakhirçok vatandaılarımız ıa-
rapçılığa sarıldı fak at yalnız bu kafi 

gelmiyor o iptidai ıarapçılığı asri 
bir tarzda yapmak Avrupadan 
ateı Pahasına aldığımız ıarapla
ra rakabet etmek lazımdır ni
tekim İktisat vekili bunu n~zarı 
dikkate alarak bu hususta vasi 
projeler hazırlamıstır. Şarapcılı
ğın. inkiıafı için baılıca ypılma
ıı lazımgelen şeylsr ıunlardır. 

Konkordato talepleri nazarı 
itibare alınan lıtanbulda Çak
makçılarda Giritli Mustafa Paıa 
hanında 1 7 numarada mukim 
Bulgurlızade Mehmet ve T evflk 
Bey biraderler firketinden alaca
gı bulunaların tarihi ilandan iti
baren yirmi gün içinde alacakla
rını pazar, cuma harıç her gün 
saat onikiden onbeıe kadar Çem
berlitaı'ta Muhtelit Hakem Mah
hemeleri Umumi Aianlıgı odasına 
hilmür.rıcaa bildirmeleri lüzumu 
konuser sıfatile ilan ve hilafına 
hareket edenlerin konkordato 
müzakeresinden hariç bırakıla
cakları ihtar olunur. 

Bulgurluzade Biraderler 
ş!rketi Komiseri 

Euıin . ı ti 

Mehmet Ef. Fatma H. Müıerref ve Tahire Hanımların 17887 lkraz 
nunıarah deyn senedi mucibince Emniyet Sandığından istikraz eyle
dikleri meblağ mukabilinde Sandık namına merhum bulunan Sarlyer

de Mesar burnu caddesinde eski 16yeni 7 9 nunıaralı ve yüz elli altı'. 1lrtın 
arsa üzerine mebni kaıgir iki kattan ibaret beı oda, bir ıofa,bir mutbak 
kırk dört artın bahçe ve müıtemilatı ıaireyi hav bir hanenin tamamı 
vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolayi satılığa çıkarılan !iç 
bin yüz lira bedel ile müıterisi namına kat'i kararı çekilmlı iken bu 
kere yüzde on zam ile haıka bir müıteri çıkarak müzayede bedeli üç 
bin bet yüz liraya iblağ eylem it olması cihetile mezkUr hanenin ı 8-
1 _930 tarihine müsadif önümüzdeki cumartesi günü tekrar ıon müza-

Kız ameli hayat mektebi mü
dürü M\lzaffer bey bundan bir 
kaç ailn evel istifa etmtıttr. Mu
aaffer beyin istifası bir tahkikat 
meıeleıı lle alakadardır. 

Bundan bir müddet evel ya
pılan tahkikat neticesinde mek
tebin kasasında 4000 lira açık 
zuhür etmiı ve muhasebeci Aliye 
hanıma lıten el çektirilmltllr. 

Aliye hanım evini terhin ede
rek bu parayı ödemiıttr. 

Tahkikab yapan mürakıpler
den biride bu vaziyet karsısında 
istifa etmiılir. • 

Vilayette yaptığımız tabkika

~ ııöre kız ameli . hayat mektebi 
.::::" blr mahiyettedir. Ancak 
mas~::ı •erdlil tahıtıata bazı 

ann let abuk dii 
laıılmııtır. Bu etme 1 an-
h . hususta mektep 
eyetı hamiyeıi al:.'- d lm k 

tad 
... Ka ar o a -

ır. 

Yanlışlık o]muş ! 
Bir nevt ekmek tertibi hak

luııda bir refikimizde zahire bor· 
1&11 ki 
b nıyaıerl Nuredclln Mtınıt 
r:J~~nba•ı beyanab çıkınııb. Nu
t bey ı6nderdlil bir mek-
upta bunun bir yanlaılık ese 

rl olmaaı muhtemel olduiu
nu, bu yolda beyanatta bulunma
dığını bildirmektedir. 

Tardieu • nün İzahatı 
Parls, 14. - (A.A) 

Nazırlar mecliıind-e M. Tardt
en Laheydekı milzakeratın heyeti 
umumiyeıt hakkında izahat ver· 
ıntı, alacaklı devletler araıında 
mutlaka bır ltUhat mevcut oldu
iunu ve Alman heyeti muraha
ıaalle olan münrıeba.tın iyi ve dü 
rüıt bulunduiunu beyan etmııUr. 

Mumaileyh, dün M. Schacht'
ın ltUhaz etmiı oldufu hattı ha
reket kar1111nda konferans izaaı 
arasında gör6lmüı olan tam vah
deti ehemmiyetle kaydetmlı ve 
hadisenin sür'atle kapanabilece
ğini ümit ettiren esbabı tadat ey
lemittir • Meclis Fransız heyeti 

murahhaauının hattı hareketini 

tasvip ve elde edilen neticelerden 
dolayı mezkur heyeti tebrik et
mlıtır. 

Bir Ceneralın isyanı 
N Montevldeo, 14 _ (A.A) 

asyonaliatlerden ceneral Sa
ravtanın Rlviera eyaletinde 11.ı:. 
isyan tm anı 

k 
e 11 olduiu rivayet edil

ille tedtr. 

1 - Türkiyede ha~cılığa el
veriıli yerlerde birer bağcılar 
s~neikaıı tesis ve bağçılara ma
dı ve fenni yardımlarda bulun
ması. 

2 - Şa 1 rapcı ığa ait mevaddın 
nakliyesinde tenzila ya 1 pı maaı 

3 - Kükürt, göztaıı gibi ilaç
ların gümrükten muaf tutulması 

a - Balcıları ve ıarapcılar: 
fahit faizle para verenlerden 

kuriarılması . 

İzmir Akhisarında içtiğim bir 
farap Fransızların bojole farap
larından daha nefistir frkat İs
tanhulda satılan ıaraplarda bu 
nefaset yoktur. Halbuki bizim 
üzümlerle yalnız ıarap değil ıam
panya bile yapılabilir. 

lıtanbul dördüncu icra me
murluğundan : 

Hilmi Beyin madam Nemzur
dan borç ald1ğı yüz yirmi beı 
liraya mukabil birinci derecede 
ipotek irae sylediği fındıklıda 
kazanıı haıı muhalleainde çeıme 
sokagında atik 22 cedit 30 numa
ralı muhterik hane arsası ihalel 
evveliyesinin icrası için otuz gün 
müddetle müzayide olunarak iki 
yüz elli lira bedelle talibi uhde
sinde olup ihalei katiyeıi için on 
bcı gün müddetle ve yüzde beı 
zamla tekrar müzayideye konul 
muıtur. 

edeslnin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan ta
r. olanların mezkur günde nihayet saat onbeıe kadar Sandık tdare
:i~de hazır bulunmaları lüzumu flan olunur. 

lıtanbul dördüce icra memur-

lugundan: 
Feri de hanım madam Nem-

d borç aldıgı üç yüz liraya zur an 
kabil birinci derece ve birinci 

mu k - ·1 
marasile lpote goıterı en 

sıra nu 
Heybeli adada yalı sokagında 
eski 62 yeni 102 numaralı arsanın 

hı·sıeıi borcun verilmeme
yarım 

sinden dalayı otuz günlük_ açık 
arttırmaya konularak iki yuz elli 

li bedel ile talibı uhdesinde olup 
ra k .. 

katı ihalesi icra kılınma uzere 

ve yüzde bet zam, on bet gün 
müddetle mevkii müza videye vaz 

liradır. Bu arsayı almak ve daha 
ziyade malumar edinmek lateyen
ler hisseye musip tayin olunan 

kiymetin yüzde onu ntsbetinde 
pey akçesini ve 929 - 2931 doıya 
numarasını alarak lıtanbul dör
hüncü icra memurluguna gelme
leri ve 1-2-30 tarihinde saat 14 

den 16 ya kadar artbrmaya de
vanı olunarak kati ihalesinin 

yapılacagt mezkur zamanda bu
lumayan son müıteriden gayrisi· 

nin kifayet etmiı addedilecegi 

ilin olunur. 

lıttkball çok parlak görnnen 
ıarapçılık doğru yoldan giderek 

Hududu: Bir tarafı Salıh Zeki 
heyin diger tarafı Hoca Yusuf 
efendi arkası ahere ait arsa önü 

l ı ahd b ounmuıtur · 
yo i em ut oıtur. içinden yol Hududu: ıag tarafı ekıenefon ( BAKÜS Rakı3 büyük bir · ı lı azım e ça ıılırsa pek 
açılacağı tahakkuk etmittir. Mez- l b 

dükkanı ıol tarafı Hara am oı 
kilr arsanın ittirasıno talıp olanlar dd yakında ümüdim fevk· d _, 

ın e }'UK-
selmıı bulunacaktır. Vere.esinin oteli arkası mu a em 

ve daha ziyade malumat almak 
isteyenler kiynıeti muhammineıi deniz elyevm belddiye tarafından 

--:----------r-l. S. olan altıyüz elli Uranın yüzde onu yapılan rıhtım mahalU cephesi 

S k -- nisbetinde pey akçaainı ve (929 - yalı caddesile mahdut iki yüz 

Satıhk bostan 
"'» e avet vokmuş d h 11 d J 2943) dosya numarası ile lıtandul t biinde arsa a i n e 

artın er 
T opkapıda mülğa mevlehane 

karııaındaki büyük bostan acele 

satılıktır. talih olanların Bakır 

köy 7 7 ye telefon etmeleri 

Tiran : 14 _ (A.A) dördüncü icra memurluğu •a mü- teneke ve ıavaf bir kulübe mev-
Arnavutluk ajansı A racaat eylemeleri ve 1-2-30 tarı- cut olup ayda iki lira kira ile 

hak Y rnavut- d 1 k d k i - unan hududundak· k hinde saat ı 4 en 6 ya a ar madam lnka iığal etme tep r. 
h.dııealnin •-h t ı te a vet lhalei kartiyeai icra kıhnacagı Kıymeti muhaınmineıl altı yüz --=-- ~ zıp e tnektedtr. 

lli.n olunur. • • . . 

-Ç_I_R_A~(~~A~N~'~S~~ 1~\~R~AU'"'ll~~~ aS .... .... -... . S 1 Q ALI SUA VJ He:\dısesı ~ ~luharriri: AYHAN 
1 BAS 1{ I N I 1 E F R 1 K A ~ -----~:.:..:..:~-----
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evet emirde 
k hn itarete cevap al 1 M·a-aEth mesele a anuıtır. inam azım! ... au 

Diyerekten k 
d yu arıya k 

l i. Kleant· · - .. çı tı. Nakıibent 
ıyı gorur .. 

haykirdı: gorınez ayağa kalktı 
' 

ıcalfa odaıında 

ellerini uzatarak 

- Nasıl iıaret v 
ereceluni . ? h ? 

- Bitti. Bitti! yız. er ıey bitti illi 

- Den ek artık 
öyle mi? Sultan Murat EfendimiJ kurtuluyorlar 

Sus! muvaff k 
oluyor. a oluyoruz. Hem kurtuluyor, hemde Padiıah 

Denıek b 
en tekrar sar b 

Kleanu batın il d aya gire ileçeğim? 
ı sa a ı: 

- Gireceksin ıielk· h ı 1 
musun? A . ı en de haf Mabeyinci olacağım. Anı-

. zeınetlu fevl ti b 
mabyin .. ( ::e u Paditahı cihan hazretlerinin aı 

cısı seadetlu T h . ı 
l(J . .. ur an ) Beyfendi hazretlerı. 

eantı hoyle d k 
çenesini ok eme le beraber gülmüıtü.Nakıibent k"lfanın 

ta.yara k emretti: 
- Durma kızı h d 

m, ay i git . Kırmızı peıtima~ saraya iıaret 
ver. ondan sonra b" d . 

az e itımize baılayalım! 
- Hemen fimd· i . 

ı m •taret vereyim? 
- T abli durma. ... 

Na 'b k fi ent alfa dolaptan bir kırmızı Pettfmal çıkardı. Pence-
reye koıdu. Peıtimab silker gibi salladı. 
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Hay Hay •• Dediler •• Aziz Bey: Allaha fımarlaclık diye çıktı 

gitti. j/. 

Kleanli arkasından baKırdı: Azizim dur 11tme,. Arabaya 

bin. gelip emir vereceğim. 
Aziz Bey durdu. Kleanti ile birlikte odadan çıktılar. Arab6 

zaten hazır duruyurdu. 
Kleanti beyi arabaya bindirdi, kendisi geriye döndd. Azb 

Bey Araba ile Tophaneye ıitti. Tophanede Fabrika 6nGnde 
indi. Fakat Hacı .oglunun kahvehanesini bilmiyordu. 

Aziz Bey için bu kahveyi bulmak elbet güç birıey delfldt. 
Civardaki dükkanlardan birine gitti: Haı oflunun kabveıini 
ıordu: 

_ Deha •.. ıurada, köıe batında. 
Dediler. büyük çeımenin karımna düıen kahvehaneyi ltaret 

ettiler. Mükabeleci Aziz Bey 0 tarafa doğru yürüdü. Kahveye 
girdi. Bu kahvede bir tak•m abani •arıklı muhaçirlerle devrin 
bacıları oturuyorlardı. 

Aziz Bey: - Selamün aleyküm! Diye içeriye girdi. Kara 
(Ahmet Pehlivan) bir köıede oturuyar, hakikaten KleanU tara .. 
fından gönderilecek olan arkadaılarda.n birini bekliyordu. 

Aziz Beyi görünce hemen yerinden fırladı kulatına: 
_Aman, burada oturamayız, hemen dıpn çıkalım. Burada 

görüıemeyiz. Ağzı karalar Vl\rdır. 
Dfye f111ldadı, Aziz bey, Kara Ahnıedtn arkasına dOftil. Btl"" 

likte kahveden dııarıya çıktılar. Kleanttnin Arabaıı aab puan 
iıkeleai köıeıinde duruyurdu. Aziz Bey: 

- Araba bizimdir. Hemen Arabaya binelim. dedi. 
Kara Ahmet: 
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OPERATÖR 

Ahn"'ıet BurharıedcHn 
Cerrah Pas~ Hastahanesi OpcraWrü 

• 
İsti)d;" I cnddc~.İ nc.k I~u~. ~t f;. rcihanr~İ k~, r~ ı sında 

l 
Surİ\< lıon f\'o: 8. 

'/ df'fon: l lt•y : / lif .; 

~•wm-amwu e i8@4 • •s wew c Ma~ı/J 

-- -

Mer!ı:cı acentası: 

Köprü ba~ında: Beyoğiu 2 
Şube acanta~ı : Malım' 
hanı altında İstanbul 2740 

Trabzon ikinci pos 
( İZMİR ) vapuru 16 

aani pertembe akpmı 
rıhtımından hareketle 
dak, İnebolu, Sinop, Sa 
Ünye Fatsa, Ordu,Gireıun, 
bzon, Rolathane Rizeye gtd 

••••a•••··········~····••M•••~ • • 
Beyazit~~ t~arnvay makasında 8 5 Hacı Arif zade ! -----------

N. ı., .... d
1
ukkanda tayyare : : Ali EJ<ber 

~· ... ~~.,.·~~<b:--~<D .. -<>_.rl 
FELEfVIENt< BAHRi 5E::a~T ~ 

B \ NKASI t 
·~ Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1, 125,000,00u ı 
.. lhli~ al akçe6l: 3,000' uoo 

İstanbul merkezi: Galata kara köy palas~a. 

A. latanbul fUbesi : Yeni posla hane ittisalı ndc Alalemci + 
V han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar ..&. t olunur. .. 

·~<4~~~~._.~~~ .. ~~~~· 

biletlel eri, kırtasiye ve :. 1·sn1,·11'I H,·ı I: kı .• • 1 ayyare biletleri ve kırtalt 
umum &azeteler bayii : : Umum aazete bayii 

• Tayyare biletleri ve • • 
• : Çemberlitaı clvannda 

Ali Ekber : umum gazeteler bayii • N. 2 dükin 
: Çartikapı N. cm dükin : • • :.. ....... ss ... r•~llilllı=:l:ııil·J"S°'""?'~_.liZlmesr;;m~ .. .,. l •••••••••••••••••••• , •••••••• : 

·~~~O<~·++++++v~~~~·~~~+~+~+++• 

~i: 031V1Ai~LI BAf~ı<ASI :~; 
y h 
•:• SEl~AtA '\' ESİ : 10,000,00U İngiliz J i ra~:ı ::. 
~ , . 
• ô •!• lstanbul ~tçenteliği - Telefo.ı: ista'llıul ı 948 .:. 
•:• llı.=) ogln dai re-:i - T elefon Hcyo~ln 1.30.J .!,. 
•:• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya •!• 

1 +;• hesabı cart auretile avanslar, poliça ve iskontosu. .:. • • 
•:• Türkiye cüınhuriyetinin baılıca ıehirlerine ve memaliki •:• 
::: ecnebiyeye ıenedat, çek, itibar mektupları ve telgraf •;• 
: emirnameleri irıalitı. •!• 

y • 
-·····~·~h6~~······ 9 ~v~~"'~YV••••~YYYYY~Y+~+~++(*)+• 

~ .. ım....:aııc11111 ....... 

Mornanımız 
'AL i SUAVİ., hadis 

KHrilt'l'İmi: tarilıi lı'{rikmın:ın 

tal:ip ı•ılı•1111•aildı•ri /.'ı:mmıı 

ma/bıımm:dmı lı•ıl<ırik 

ı•ciebilirler 
- ·>~"°"'-... 

:ı '~ ÇIRAGAN 
:> BASKINI,, ve "AL! SUA 
: lIADİSESI,, ı·omammız 
:' haylı tlerlemiı bulunıyor. 

!!!'!!!''J#!!!:.~.~.~=~=~~~~~~=!~-~-~~~~~~~~~~~~~~~"'=!~~~~ -==-<!f!!!!!~~~--~~====~==~=====!!!!!!!!!!~::S... ~ gün karilerimizden tifr kı 

·Ron1unın?zı kesiniz ve kitap gihi katladıktan sonı4a okunıa.)'I uınıtınayınız ~~ gelerek baıtan takip etmek 
-----------------;..;,_ __________ _..----------·-- ;> tediklerini söyliyorlar. 
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- Hayhay.. EEench atkadaılarımız ( Turban ) EEendinln 
haaeıindemldir? 

Diye sordu. Mukabeleci Aziz Bey batını ıalladı: 
- Hepsi oradadır. Dedi: 
- Ôyle ise pekala .. Gidelim efendim! 
Bunun üzerine köıede bekliyen Arabaya bindiler. Turhan 

Ef~ın evine gittiler. 
lbulalcilerin hepli de orada kendilerini bekliyorlardı. Ka

ra ~t Pehivanı ıöriince: 
Ve aleyküm selam.. Pehlivan! Buyur bakalım! Diyerek ten 

ayala kalktılar. Nekadar olıa Kara Ahmet cahil adamın biri 
leli. B6yle kendisine ehen.amiyet verildiğini görünce koltukları 
~rda. Geçip~Kazım Hocanın yanına oturdu. 

Filibeli Ahmet Pata sordu: 
- Natd Pehltvanım, yoldaılar hazırmı? 
- Hazar Paıam. Emrinize bakıyorlar. Bu sabah hepsi hazır 

...... aakiar, yalnız Patam siz silahları hazır ediniz. Biz silah 
arebe•oı ı&riir ıürmez Hücum edJp yağma ederiz. ondan ıon
ra ISıuaya hicwned•r Murat Efendimizi kurtarırız! 

- Ali ... Hlç d...,..aja aelmez. Hemen bu gece sabaha 
kart• lloıe.ket• ı~le bilecelf anlatılıyor efendilerim! 

Kleantl ile Ali Suavi EfeJıdi 1evtnçl.rinden ıaıkın bale 
pllD.iılerdl .. De111ek arbk mesele kalmıyor, hertey muvaffa
kly•te doinı )'iiriiyordu. Cöderl parbyaraktaa haykırdılar: 

- Artık bir dakika dunmya ıelmez arkaclaılar! lıte kara 
Ahmet pehUvan Hazırdır. Bla de ( Kuzguncuktaki ) yoldaıları 
hazır ettik. Şu halde vakit geçirecek zamanda değiliz. Her ar
kaclq vazifesi baıına geçsin- Burada beyhude durmayalım. Ben-
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de '1akttle ıaraya iıaret vereliın. Ahmet Paıa hazretleri ha&ll' 
bulunduracakları eslahayi yallı vaktinden az ıonra tedarik et
sinler. Mesele kalmazı 

Odadakiler ıe11izltk içinde dinliyor, tasvf p ediyor rarn
yorlardı. Birer kahve daha içerek dağılmak üzre ayaklandalar. 
Hoca Klzım efendi sordu; 

- Sabah e:ıanı vakti çıragan cıvarında toplanalım. Yalnız 
Ali Süavi efendi biraderimiz Karıı yakadan hareket buyuracak
lardır. Kendileri müstesnadır. Haktriniz ne yapayım? 

Hoca Kizllll efendı~e: 

- Siz Ay11ıofya civarında bulununuz. Her ihtimale karıı 
halk galeyana gelirse saraya dofru yürürsünüz! 

Dediler. Bu teklif Hocanın tıtne aelecek bil' ıeydJ. Çünkü. 
en tehlikesiz vazifede bu idi. 

- Dlinlz bu ıuretle hareket ederlnı. lntaUahirrahman daha 
bayırlı olur! Decll. 

Blribirlerine vedi ederek a.yrıldılar. 

KleanU ile Ali Suavi ve Ahmet Pqa Kleanttnln konaianda 

kaldılar. Kara Ahmet de arkadaılarmı hazırlamıya attU. Hepsi 

dağaldaktan sonra, üç kiti aralarında istipreye baılachlar. 

Evet, mesele kalmamıtb. Binaen aleyh artık yapılacak ıey 

saraya tıaret vermek kalıyordu, Kleantf dedi ki: 

- Azjzler, ben efendimizin saraylarana Jpret vereceilm. 

Bu meyanda tefrikamız i ., 
: Anadoludan da mektup abn 
~~ tayız. Bundan dolayı • . tefr" 
.;.ı. llllZlD bat kıaımlarını ta 
~> etmek iıtiyenlere baılan 

:~ matbaamızda bulunduiwıu 

~ lemek isteriz. 
i7} 

:ı Romanımızı ayrı ayrı >, 
•1 eden ve eksikleri bulunan 
~~} rilerimlze ayrı ayn 
;: yazamadılnnız için aflerlni rl 
>; ederiz. 
\ 
.: Eksik romanlarinız için 
:~ gün 2 den 4 e kadar müra 
>;~ memuru matbaamızdadır. 
\.~~~i,,.,.~.~~,:~l 
~ .. 
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Çarşamba 
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Güneşin doğuşu: 

Namaz vakitleri 

sabah öğle ikindi akşam yatsı • 
7,24 12,23 14,50 17,4 ıs,&O 
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