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Telefon tesisatı Yfpılıyor 
• < Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar İlan tarifeye tabidir 

-----.o -
REZALETE BAKINIZ : 120 BİN LİRA RÜŞVET TEKLİF EDİLİYOR! .. 
Herma~ İspirer Tütün rezaletinin içyüzü meydana 
çıkıyor. inhisar Müdürü Behçet beyden dört sual! -- - ___ ,. __ ~ ---
Herman İspirer kumpanyası n.?n~ıı~.a yalnız bir.adam (100,000) lngiliz lirası 
kazann11ştır. Tütün inhisar nıu~~~u Behçe~ ?eyden birkaç sual soruyoruz: 
Çekoslova~yaya giden karışık tutunle~·e ( ~ rıyeste) şehbenderi salahivet ye 

kanun in lafına n1en~e şeh<'detnan1tsı venlnıiş ınidir? verilmenıiş ıtıidir? 

-
llt•ı·ıııcm isprrr ı· ili/tin şlrkt•ti11i11 binası 

Dünkü nushamızda ( Herman / 
lıplrer Tütün kumpanyası müdür
lerinden (Kohe!ı) atlı biri tarafın
dan Türk gazetecilerinden üçüne 
lcartı kurulan tuzak ve mahiyetine 

"'-tr ~ıelen t&fıllib vermııtik. 
katı •ea' ele etrafında tahld
Zak lll1Za laıııtketUk. Aurulan tu-

la; iftira ıneı' eleıi artık bütün 
çıt iı ile tezahür etmlt ve Ha
~e et ıazeteaı sahipleri alika.dar
e.r aleyhine dava açmıtlardır. 

Açılan davalar 

«lf arckel g<ı:eiesind r f'lmelcr mu-
11rkkillerim alry/ıirıc iki mııkcıle inlisar 
rfmişlir, M akalclcrr. (Milliyet) yrı=:iı'si 
cevap 11crıli. 13mıım Li:.erim, J Iarckt•I 
Milli yete nml.-abrlt> oi<ırnk bir mcılmle 
da/ur çıktı. 

/Ju nrşriyntm 0111ine yeçmck için ga
ZPlelı'r<' "" yuzılrlıOr "<~ç/ıilc şfrket J>oli.<ii 
lıaberdur edPNk bir plwı lt'rlip t•tli, 
l1C p<rra lJeı·ilirkcn cıirmıi mqlıııl 
yapıldı. 

i\lilliyet mt:.s' elesi ! 

1 - Tiryeste ( f ürk tütünleri 
ecrıehi tütünlerile karııtırılmıt 
mıdır? idarede bunt dair veı:aik 
var mı dır yok ınu'1r? 

2 - Tiryestede frPahlôt tütün
lere oradaki ıeb~derlik tar~
fındnn salahiyet vi( kanun hila
fına men~e ıehade~meıi \·eril

miş ınidir? verilmc,if r.ıidir? 
3 - Çekoshlvakyaya muahe· 

de ile tütün veriyoruz. Bunu Türk 
lüccnrın vermesi u.z1mgelirk<:'n, 
Tnrk tuccar yerine ( Herman si
plrer ) şirketinin kalın olduğuna 
ve bu şiı ketın elinde bulunan çe
şitleri idareyP. istediği gibi diltle 
clti:-diğine dair vesaik var mıdır? 
geçen seneye kadar ( Çekoılovak
yaya ) her sene üç milyon tütün 
gieerken, bu miktar tanı ( 2 mil
yon ) kiloya indiiiae dair vesaik 
var mıdır? yok ınudur?. 

4 - Bundan bir sene evvel 
lstanbulda bulunan ( 200,000) 
kilo Rus iüUinüne ,.hte menıe 
felıadetne.mesl. a~içi~ ltıfd
ıar idaresine ( 120;000) lira rür 
vet teklif edihniı midir? edilme
mlı midir? 

Behçet Beyden bu ıuallere 
resmen cevap vermeıini rica edi
yoruz! 

Cevap geldi 

Piyosun yeni hilleleri meydana 
çıkıyor, kazanç verğisi vermiyorlar 

J:>jvos: Ünyon sigorta kuınpanyası kazançlarını hü
kfunetten saklanıak için nasıl fırıldaklar çevirn1ek

tedir? Defterdar Beyin nazarı dikkatini ceJbederiz! 
Türk sigorta

lığını inhisar altına 
alarak sigorta be-
deli n:ımı altın
da Türkiyede mil
yonlar kazanan 
meşhur ( Piyoı ) 
efendinin bir ko
l a yı n ı bularak 
hükümeti de iğfal 
elliği anlıaıılmak-

tadır. 
Mevsuk bir 

membadan aldı
ğımız malumata 
nazaran, Piyos 
kaznnç vagisini 
vermeme1

• için 
Ünyun kumpanya-
S1nda bazı hileler _ 
yapmağa baılamı- llnyon sigorltı şirkcli11i11 binası 
ıtır. Temin edil- . 
digine göre yüzde ( 16 - 17) nıı- aylık göıtermektej bulunmuıtur • 
betinde kazanç verğisi verm~kten Piyoıın bundan maksaclnun 
çekinen (Piyos) efendi meı eleyi yüzcie (16) kazanç verglıi verme-
yüzde (g) ile kapamak içinken- ınek için meı'eleyi maaı üzerlnclen 
cliıi de dahil olduiu halde kum- 1ÜZcle ( 9 ) ile kapatmak oldt1iu 

mMt. .. •&nma pyet tenıba edilmektedfr. 
p'1uıya - ntn ça- Tabii bu meı'ele bir',hlle" bir 
Yükıek maaılar goıterme düzenden ibaret bulunmakta, J;er 
reıinl bulmuıtur. ) , __ .ı.. 

Piyoı evvela kendisi lçin(2000 ıene milli hazineye girmek ~u-
lira aylık göıtermlf, mOdlrlerden nen lbım •e mecburi olan btnlıer-

rtaklanndan Kayıerlliyan ce lira (Piyoı) ve arkadaılantun 
ve 

0 
) ll maaf tahılı edildi- ceplerinde kalmaktadır. 

için (1400 ra - hLk 
fi 1 defterlerine geçirmııtir. Hükumetin meı'eleyi ta ki 

n Bundan maada müdürlerden ve tetkik etmeıi, yapılan oyunuo 
(Mon Ferran) a (1300) Nahom ef. bir ayak evvel meydana çtkanl• 
(ıtOO) (Lazyan) ada (1000) lira ınaıı kat'iyyen lazımdır. .,. "'-r Aldıiıauz maldmata nazaran 

fın~et ıazeteıl ,.bipleri tara: 

1 lı ( Cumhuriyet ) reflkbntz 
a ey ine Qç da va lkaaıe eclibntı-
Ur. AYl'ıca (Suat Taatn) Bey tara
fından da(t4.000) lırabk Hukuku 
ıahılye dayaıı açılnuıbr. Yine 
F ahrl Kemal Bey tarafından da 
(Cumhuriyet refikimiz aleyhine 
(15,000) liralık dava açmııtır. 

Herınan İıpirer kuınpanyaıı
nın avukatının avukab ıadi Beyin 
Akıam relfklınize vaki olan be
yanab bu noktada ebeınmlyet ve 
nezaket keapeylenıektecjl 

Sadi Rıza Bey be r • 
lzahabnda (Milliyet) yaf~~~~eya 
d • re aa.unizln 

e meı eleye karıım 
karııtırdırııı oldufun ıı, vl<: yahut 
tadır. u an atnıak-

Barenı tatbik edileceğin- # 
den zamma lüzuın gö

rüln1iyor ! 

Fikir rnusabakası r' -
Türkiyenin en çahşkan genci 

kimdir? 

Bunlardan baıka hareket ga
zetesinin manevi ıahıiyeti namı
na rynce dava ikame .edilmitUr. 
Suat Tahıln bey tarafından polis 
ikinci ıube Müdürü (Şükrii) Bey 
aleyhine açılan davada~ ferayat 
edilmlttlr. 

Ancak, Herman lıplrer kum
panyaılle c6rmQ meıbudu uydu
ran topal lımatl Hakin p&fanın 
sabık yaveri Hikmet Beyin aley
hine de mnıtereken cünun taınli 
davaıı ikame olunmuıtur. 

Sa it lieyin davaları 
DJfer taraftan Tütün mecmu

ası müdürü olup tuzağa dütürü
lemiyen (Suat) Bey de Hemıan la
pirer kumpanyaıile tuzağı kurma
ğa alet ve vasıta edilen (Ali) .Bey 
ve (Kohen) aleyhine dava ikaıne 
etmııur. 

İtiraf ediyorlar 
Dün çıkan (A~tam) refikimi

zin bir muharriri (Hennan 1spirer} 
kumpanyanun avukatı Sadi Rıza 
Beye müracaat eylemıı ve Sadi 
Bey ıu sözleri aöylemiıtlr. 

• 

Mıllıyet refikimizin böyle 1 
kin ve lllülevveı itlere ka ç r
caiı tabu . d rııınıya
(Milliyet) ııe e bu adaınların 

e naıd ve ne ıuretl 
hulul etUkleri te . 1. )1, e 
h ' mız ı5i ve ne., .. 

etine tüphe edilm --
k eınesi icabed 

refi imtzle (Har k t) en 
k b e e gazeteılne 

mu a eleye muvaffak ld k 
dü - -1 k o u ları 

ıunu ece ve tetkik ed' 
bir feydir ! ılecek 

~.ehç~~ ~eyden 
dort muhırn sual? 

( Herman ılpirer ) . k . 
dün d ıır ellnın 

e mevzuu bahsettiwi . 
yanı dikkat muameles· hg ınkızk ıa-

ld"' ı a ında a ıgımız müteınmı ~ 
mes' l H m malumat 

e eye ükumetin cidd~ k 1 
de -d h ı ıe l -

. mu a esini istilzam edecek 
ıekıl ve nıahiyette b l 

S l h u unmaktadır 
a a iyettar zevat ortada dö- . 

nen dedikodular üzerindeki 
perdesini ancak İnh' M esrar 

h ısar üd· -Be çet Beyin . uru 
, 

1 
aÇabıleceğinl ve 

mes e eyi aydı l t na acağım idd·a. 
etmektedir. 1 

Behçet Beyi memleketin ınen
f aatı namına aıadaki dört sualin 
cevabına davet ediyoruz. 

Evkaf ıneoıurları zam talep 
etıniılerdl. Zam talebi Ankaraya 

bildirllimiıtir · 
Gelen ce\fapta yakında barem 

tatbik edileceii itin ıene orta
ıında böyle bir zamma lüzum ol-
ınadığı bildirliınektedir · . _ 

Mamafih Baremden n1aaılı 
meınurlar ııttfade ettikleri için 
ücretli ınemurlar bu cevaptan mü

teehtf olmuılardır. 

iki şaki 
_.,~~ 

On bir kişinin kollarını 
ba ğladı]ar ve soydular 

Sanfraıısiıko, 25. ( A.A. ) 

ık. il ıaki ıehrin kibar 
ı maske _ 

Sın f _ _.,up olanlArın otur 
ı ına mcı- b' 

duğu mahallelerin birinde ır eve 

g. 
1 1 .. e e• sahibeıile o akıam 

ırm ı er" . 
d tll bulunan maruf ıahsıyet

a ve hd't 
lerden 11 ini tabanca ile te ı 
ederek soymuılardır. Şakilf r' 
evin içinde bulunanların ajız~
rını tıkamıılar, kollarını bal -
mıılar ve bir kaç bin dolarlık 
mücevher •e nakit aıırar•k kaç

m11lardır • 

Mekteplerinde derslerin cok 

l sınıflarında birinci geça ıpn 
len gençler arasında bi, müsa-

baka açıyoruz : 

1 _ Darülfünun ile ali me-

kteplere, liıelere, tali mektep

lere ve ecnebi mekteplerine 

d m eden Türk çocuklarına eva • 
alt olmak üzere, her mektepten 

üç hanını veya beyin reıml 

dercedilecektir · 

2 _ Resimleri dercolunan-

lar mektebin son ıınıf talebesi 

olacaktır, 
a _ Bu ıene imtihanlarında 

birinci, ikinci,' üçüncü derece

de ıınıfı terfi etmit olması tat-

tır. 

4 _ Her mektebin birinci-

leri arasında kura çekilecek 

birinciye ( 100) ikinciye ( 50) 
_ _ üye ( 25 ) Ura verilecekuçunc 
. DiJC.er birincilere ? kur'a ile 

tır. a 
aıaiıdaki hediyeler verilecek-

tir. 

6 - Birinciler araımda lı• 
mine kur'a isabet eden ıenç 

929 - 930 ıeneıl ( TOrkfyenln 
en çalııkan genci ) diye elln 

olunacaktır. 

7 - Moaabaka müddeti bir 
aydır. 

8 - 1 Şubattan itibaren 
resimler dercolunacaktır. 

Hediyelerimiz 
• 

1 - Aıiyan terzihaneıinden 
ıımarlama kostüm. 

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

3 - Hereke f abrikaıından 
3 ınetro kumaı, : 

4 - Barutçu zade trikotaj 
fabrikası mamulatından ,wı:o 
caket ve kazak . 

Diğer hediyelerimiz Şubatla 
15 inde mufaısalen illu edale
cektir. 



,,u;...wı 
... ---- ~- ......... , 
~ondra konferansının ilk safhası 

Londra konferansında usulen 
llzııngelen küıat merasimi icra 

edtldlkten ve murahhaslar ara
buıusi temaslar vuku bulduktan 

10nra ilk içtima a 'ctolundu ve 
ınurahhaslar mensup bulundukla-

rı hükıimetierin deniz teslihatı
nın tahdidi hususunda noktai na
zarlarını izah eylediler. Fransız 
bat murahhası Müsyü Tardieu 

Fransanın ne gibi sebeplerden do
:a;t kuvvetli bir donanmaya ma
lik bulunmak mecbutiyetinde ol
dufuna dair izahat verdi, nefsi 

Fransanın vaziyeti coğrafiyesi ile 
vial müstemlikelerini ileri sürdü, 
bunların otuz bin kilometro tulün-

de bulunan sahiller ile muhat ol
duklarını, ve Fransa hüldimetl

nin gerek bu kac:IM viıi sahaları 
ve gerek otuz milyar miktarında-
ki nakliyatı tlcariyeyi muhafaza 
ve mii.daf aa etmek zaruretinde 
bulundujunu beyan eyledi. 

Badehu İngiliz baımurahhası 
Mtıter MacDonalt söz aldı, deniz 

- kuvvetinin İngiltere devleti için 

hayati bir meı'ele teıkil etttiinl 
ada halinde bulunan lngilterenln 
'hertii.rlii taarruz ve mukavelele-

re kartı nefsini müdafaa etmek 

için olduiu gibi Dominionları ile 
müstemlekelerinin mu haf azası i-
çin de kJvvetli bir donanmaya 
malik olmak mecburiyetinde bu
lundujunu dermeyan etti. 

Müteakıben ltalya baımurah
haıı söze baıladı. İtalya hükume

Unin mümkün mertebe tahdidi 
teıllhata mütemayil bulunduğu, 

ancalo berri Avrupa bilk\kmetlerin

den ziyade tahdidat icrasına asla 
...,_ 
muvafakat edemediğini beyan 
etti ve "deniz bizim hayabmız,.dır 
diyerek sözüne hitam verdi. 

En aonra Japon baımurahhası 
Iradı nutketti, ve konferansın 
herhalde Vatf ngton deniz konfe-

ransının teıebbüs etmif oldugu emre 

inkipf vereceğine ümitvar bu
lunduiunu beyan eyledi ve bir 
hafta sonra yeniden toplanmak 

,--------------~ 
Romanımız 

"ALİ SUAVİ,, hadisesi 

Kariiı'dmi: tarilıl it'frikmrn:m 
tcıkip t•t/ı>medikleri kıs11ıım 

ımıibmımı:dwı lı't/cırik 
edebilirler 

" ÇIRAGAN SARAYI 
BAS.KINI" ve "ALI SUA VI 
HAD1SES.I,, ı·omanımız bi• 
haylı ilerlemit bulunıyor. Her 
IÜD karilerim.zden bir kısmı 
ıelerek battan takip etmek is
tediklerini söyllyorlar. 

Bu meyanda tefrikamız için 
Aııadoludan da mektup almak
ı.,ız. Bundan dolayı tefrika
llllZUı baı kısımlarını takip 
etmek lstlyenlere baılangıca 
matbaamızda bulundujunu söy
lemek isteriz. 

Romanımızı ayn ayrı takip 
eden 'Ye eksikleri bulunan ka
rilerilldze ayn ayrı mektup 
yazad madıiunız için aflerini rica 
e eriz. 

Elutk romanlannız için her 
g(in 2 den 4 e kadar ıailracaat 
emuru matbaamızdadır. 

üzere ictimaa hitam verildi, kon

feransın ilk safhası dahi pek le 

ümitler ile meşhun olmamak 
ıurelte kapandı. 

V akaa Japon murahhası kon

feransın neticesi hakkında nikbin 

_görünmek isteyor isede muma
ileyhln bu hareketi daha ziyade 
diploması eseri olmak üzere tecvil 
olunabilir. 

Zira bilhassa Fransa ile İtal
ya baımurahhaslarının deniz te

slihatmın tahdidi hususunda serd 

ettikleri fikirler tahlil ve yekdl

ğerlle tatbik tı!derlerıe öyle ko
lay kolay telif olunamayacağı 

anlatılabilir. İlk murahhasın kul
landığı lisan o kadar metin, o 
kadar kat'i bir mahiyeti haiz 

görünüyor ki her ikisinden de fe

dakarlık beklemek abeı olsa g;
rektir. Zaten belki de bu sebep

len dolayıdır ki konferansın ikin

ci içtimaı bir hafta talik edilmiı
tir. 

O zamana kadar yeniden mu

rahhaslar arasında hususi tem

siller vuku bulacak müzakerP.ler 

cereyan edecek, mutekabil mü

ddeyiat mümkün mertebe bir 
birine yaklaıtırmağa çalııılacak, 

ancak acaba bu hususta ne dere

ceye kadar muvaff akiyet istihsal 

edilebilecek'? lıte ahvali hazırada 
cayı sual olan bu noktadır. 

Vak'a ıimdillk bu suale kati 

bir cevap verilemez be gerek 

Fransız ve gerek ltalytın baı mu~ 
rahhaslarının ilk beyanatı pekte 

ümitbahı bir mahi:feti haizdirler. 

Mahaza henüz konferansın 
neticesi hakkında sureli katiyede 

meyus olmağa da mahal yoktur. 

· Ktmbilir belki ikinci safha 
müsait ahval dahilinde açılır, ve 

murahhaslar mütakabilen oldukça 

ttilafkarane bir vaziyet gösterirler. 

Her halde meyus olmaktan 

ise ümttvar bulunmak daima 
evladır. " ........................... ~ 
5 ÇOCUK HAF1~r\SI 5 
: 2 !1 nlaanda baılıyacaktır = • • 
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Pertev 
MÜSTAHZARAT! 

FABRİKASI 

Pek NEFiS olan ve 
TÜRK eseri san'au 
mamulitını muh
terem ehaliye tak
dim eder: 

KREM PERTEV 
Briyantin 

PER1~EV 

- Pertev dtı ma
cunu, Pertev ko
lonyaları, Pertey 
· PUDRALARI - ... 

YARIN 

Yunan istikrazı 
~~<-

Bu istikraza l..Jond ra 
n1uzahirn1i <lir ? 

Atinada çıkan "Pariı,, gaze
tesi, Londra muhabirinin atideki 
telgrafını neırediyor; 

Londraya gitmit olan Yunan 
Hükumeti Müıteıarlarından M. 
Papadatoı, Yunan muhacirleri 
lehine istikraz açan İngiliz ban
ka )arı ile birçok defa görüımüı
tür. 

Alınan mevsuk malumata na
zara o Atinada tanzim kılınmıt 
olan istikraz planının bazı nokta
ları~ için İngiliz dayinlerl itiraz 

/ ile tıbu itirazlar, istikrazı açan 
müe11eselere dermeyan etmis
lerdtr. 

Bunun üzerine esbabı muci
belt bir muhtıra kaleme alınarak 
yarinki içtimada münakaıaya 
konulacaktır. 

Ayni zamanda bu istikraza 
müteallik müzakerattan M. Ve
nizelos da haberdar olmaktadır. 
ZuhQ.r eden nıüıkülit izale olu
nur olunm'-'Z M. Papadatos'un 
Cenevreye, gelecek: hafta ortası
na doğru, hareket edebileceği 
ümit olunuyor, 

ngf liz Liberal fırkasının iki
nci reiıi de Mislf'r Saınuel, M. 
Papadatos'u davet etnıiı ve evel
ce "Timeı,, gazetestad~ Yuna
nlstanın idari teıkllitı ile terak
kiyatı hakkında yaptığı neıerlyat 
ile büytık ali.kasını bu suretle 
de izhar ve ilin ederek Yunanlı
tana muzaheretlnl vadeylemiıtlr. 

Komünistlerin cezaları 
Bükret, 24 ( A.A. ) 

Son zamanlarda t::ernautzi 
de yapılan nümaytıler esnasında 
kargatahklar çıkarmıı olmakla 
1ttiham edilen 4 2 komünist üç 
hafta ıle iki sene arasında teha
lüf eden haplı, cezalarına mah-

kum olmuılardır • 
.Fransız Başvekili Parise 
<lönnıekten vaz geçti 

Londra, 24 ( A.A. ) 
Bu sabah Fransızlarla lngiliz

ler arasında aktedilen kontera
nıtan sonra İtalyan heyeti baıve
kilet dairesine gttmıttir • Bahri .. ... 
heyetler , hali hazırda murahaslar 
ara11oda yapmakt•. oldukla.n hu
ıuıi mütavereler vasıtaılle ken
dilerine ait karııık me~elerin 
tevzihile meıgul bulunmaktadır-

lar. 
Hafta nihayettnde Parlıe av-

det etmek nlyettııden vazgeçmlt 
olan M. Tardieu, konferans .me
saisindeki terakkiyattan memnun 
olduiunu beyan etmitlir. Muma
ileyh, bu akpm j\ınerl~a heyeti 
erki.nındau2 M. Morrivv yu kabul 
etmiıtlr, yann da M. Crandi'yi 

ziyaret edecektir· 

~························ .. ~ 
! 23 Nisan a 
! ((Çocuk Haf tası» nın ! 
: ilk günüdür = 
\. .......................... .; 

Şikago şehri 
->~-

Büyük 111ali bir buhran 
geçırıyor 

Şikago. 25 - (A.A) 

Belediye meclisi, Şikago ıeh
ri içinde çırpındığı korkunç ma
li buhrandan kurtarmak, ücret 
ve maaılarını alamıyan memur 
ve müstahdemlerin çektikleri 
sıkınbyı hafifletmek çarelerini 
araıbrmak için teırii hayabn fç
limaa da velini validen talep 
etmlıtir. Bunun uzerine bir kaç 
it adamı bu buhranı durdurmak 
içın 20 milyon dolarlık bir para 
toplamıılardır. Ancak. ıehrin bu 
vaziyetle ali.kadar dört daireıin
den ancak biri mukrlzler tarafın
dan ileri sürülen ıartlaro. rlaye 
niyetinde bulunduğunu btldirmıı
tir. Bu ı artlar. ıu iki madde
den ibarettir : 1 - Bazı muax
yen •tasarruflar yapmağa kabul 
etmek. 2 - İdareyi ancak sağ
lam iıler.; giriımeğe mcebur ede
cek teırii heyete muzaheret et
mek. 

l~cynelmilel bankaya 
Belçikanın İ.ştiraki 

Brüksel, 25-(A.A.)-

Belçika beynelmilel tedlyat 
baııkaıının sermayesine yedide 
bir nisbetlnde lıUrak edecektir. 
Hükumet, halkı bankalara çı
karılacak tahvili.ta ittirake da
vete kararı vermitlir. Satılacak 

tahvilat yekununun miktarı 2 
milyon dolara baliğ olacaiı tah
min edilmektedir. 

Alman genıisindeki yol
çular kurtarıldı 

Buenoaayres, 24. - (A.A.) 
Bir, kayalık üzerine oturmuı 

olan Monta Crevantes namındaki 
Alman vapuru ıeçen akıam bat
mııtır. Yolcuları Uıbainaya çıka

rllmıı idi. Gemide kalmıı .olan 
tayfa güç halle kurtarılmıtlardır
y alnız, tahlisiye ameleılnl idare 
etmek için mütemadiyen kaptan 
köpriiıiinde kalımı olan kaptan 
Dreyer sür'atle denizin . derinlik
lerine dalan vapuru ile .batarak 
ölmüttür. Son haberlere nazaran 
gemide 1120 seyyah 302 tayfa 
bulunmakta idi. Bu seyyahlar ve 
tayfa semiyi büyük bir intizam 
ile terketmiılerdir. Kaptandan 
baıka hiç kimsenin telef olmadı
iı söyleniyor. 

~1 uhtıra tevzi edildi 

M. Macdonald 
-~f-- • 

Donıinyon nıümessilletl 
müşavere ediyor 

Londra, 25 ( J\~j 

M. Macdonald bugün d~: 
yonların müme11illerile mOt• 
edecektir. 

Hindistanın nıüstak 
teşkilatı esasiyesi 

Yeni Deliby 25 ( A 

Hlııdiıtan valii umumiıi 
İrvin teırii mecliste bir nutuk 

ederek ıu sözleri söyle 

HindJstanın müstakbel teık 
eıasiyesi hakkında müzaker 

bulunacak konferanaın ön· 

deki sonbaharda Londrada ı 

edeceğini zannediyorum. Bu 

feranıın kimlerden terekkOp 

cefi hakkında timdlye k 
hiçbir maltimat ahnmamııtır. 
mafth m6zakerata baıvekilill 
yaset edeceifnl Gmit ediyo 

Maksatlarına gayri kanuni 
sullere müracaat etmek sur 

vaııl olmak istlyen bir ta 
kimselerin tahrikltına telmih 

den valif umumi kanununun 
bikı ve asayifi lnzıbatın mub 
zaıı vazlfealnl . b•kk&le lf a e 

ilnl ve bu husustaki meı''~.-• 

ni temamile müdrik bulunddU° 

beyan etmlıtir. Valinin nutku 

tün r meclis tarafından alk•t 
mııtır. 

~ ...................... . 
5 'f ürk Kadın 
• 5 Birliğinden 
: Türkuazda verilecek ol 
: ziyafete tıttrak için azala 
: mızın hüviyet varakala 
5 hamilen hergün ıaat 14 t 
: 17 ye kadar Birlik merke 
: teıriflerl rica olunur ef end 

'-······················ı• 

Veresiye 
İzmir terzihaneılnde 

moda, ehven ftatlarla, 
derecede suhuletli ıeral 
erkek ve kadın koatüml 

Londra, 25 (A.A) ,ı~~~-~~~~~~ 
Bahr ikonferans kitibi umumisi ,•y ARIN,,IN TAK\!~/ 
M. Hannkey bu akıam murah- / · 

bu heyetlere bir muhtıra tevzi Pazar Kanun~ 
ederek kendilerine tevdi edilmiı 26 s(} 
olan bahri programa it JVual Ilı- ' 19 
tesine pazartesinden evve•l cevap 

vermelerini rica etmlttlr. Bu su

retle, önimüzdeki haftadan lti

b aren barhitahdidJ teıllhat meı' -

elesi bütün tiiınul ve vilı'atlle 

mevzuu bahis edilecektir. 

Güneşin doğuşu: 



26 Klmuraaam 

Piyos efendinin cevirdiği sigorta fırıldakları ! 1 

Mr. Didyenin Parise gönderdiği 1 

Mahrem rapordaki acı hakikatlar 
Ü nyon sigortanm başımı kurularak her sene halktan Y.ıi:

bi11lerce liralar temiıı etmerıitı yolunu bulmuş olan J>ıyos 
cf endi bu vesikalara ceımp 11e~ecek vaziyet ele midir '! 

YARIN 

Halk okuma 
Odaları 

-·>:~· -
İlk oda Beşik taşta açılacak 

Şehrin bir çok yerlertnde Ha
lk okuma odal an açılnıaaına 
karar verilmltlir. 

Fakat hazirana kadar tahıi-
M All UEM A NEDİ Jl - Sigortacılar La Fran• ve Lefonalyer ıirketi ıat mevcut olmadığından, ıfnı-

dairei nıerkeziyeııi reisi saııisi Didyc- hak~ında ihtiyarı ıuküt edilmek.,. dilik bir tane (okuma odaıı) açı-
nin Pariste Urbeıı sigorta kumpanya- tedir. lacaktu-. Bu ilk Halk Okmn• oda-
ıtna 28 ka111umswıi 1928 tarihimle La Franı kumpanyaıı1'n tcrai 

11 
Beıiktaıta Halk Fırka•• bina-

gönderdigi rapor suretidir: aan'at için henilz icap edlm ruh- oda kil-
ıında açılacakbr. Bu nın Sigortacılar dalrei merkeziyeıi aab reımlyeyi lıtihaal etmem ittir. ıadı için Vilayet umumi Mec-

azaıuıın inikat eden iki içtimai IUmadı Milliye gelince buda liıinin 
1 
ıubat içtimaı beklene· 

uınumtalnde cereyan eden milza- henüz yeni bir ıtrket olup hatta cektir. 
kerat ve ittihaz olunan mukarre- hl•·- Cenedatından 4"00 adedinı· tbane 

.... v Okuma odalarıda, kıra& rat bundan mukaddem tize tak- elyevm bile müzayede derdesti d l eler 
.l• teklinde maıalar ve aan a Y 'llbl edilmlıdı. bl.-·ht bulundu"u rivayet edilmek-

nuu 5 bulunacaktır. MezkQr raporunıuzun muta- te olmaıına' nazaran bu icumpan- ii?".-
61 leaaından dahi anlaıılacafı veç- yanın ahvali maliyesi parlak ol- • ı 1 

hile ılrkeUmlz bU(Unum IUllfata madıiına tüphekalmaz fakat bu- içki düşman ar 
- --- -

Ekmek 
- >po.tC• 

Ucuzlıyacakmış 
Son günlerde Anadoludan faz

laCBuiday muvaridab vuku bul
dutundan buiday flatlan dGıkiin 
bir haldedir. Vaziyet bu tekilde 
devam etUği takdirde ekmek fl-
tlarının ucuzlaması muhtemeldir. 

a Troçkinin bir eseri 
Troçki ıon bir eıer yazmıfbr• 

Bu eıerin Ruıyada büyük bir in
fiale ıebebfyet verdiği ıelen ha
berlerden anlatılmaktadır. 

Bu eıer Troçklnln Ruıyaya 
avdet lmkinını ıelbedecek ma
bt yettedlr • 

- ızmir cinayeti 
-·>~ 

Halamıiğfa 
•Jııro-IC.-

Üf ürükle aşıklara deV\ 
hastalara şifa 

lznıirde kokaryalıda Hacı Ha· 
san lıminde bir üfiirllkcl halla 
itfa) ile dolandırmakla devam e
diyormUf. Bu adam yalnız kaclm
lara okurmuı qıklann derdine 
deva, haıtalan eyi ederim diye
rek cahilleri aldatırmıı. 

Zabıta tarafından kencllll lı
Ucvap altına ahmmıtır. 

Trabzonda tasarruf 
Tarbzonda mlllt tuarruf ee

mlyeU ıubeıl açıhmfbr. 

Geçenlerde sakatlanan 
Gotiye vapuru nıuvafakat ıöıtermıı ve kefalet na mak<kıen A11ikuraıyoni jene-

akçeıl olarak aoo Tiirk liraıı ya- rali Dimilano her nekadar ıon 
hnnııbr. zamanlarda latanbulda te'e11üı 

f d Geçen aGn Marmarada per-
Kocası tara ın an vu- vaneaı sakatlanan Teofll GoUJ• 

- ·)~._ 

Hanlhanlçalı~yorlar 
Maamaflh ballda muharrer eylemiı lıede eıkl bir kumpanya 

ltlllfat hakkındaki mutalea ve dır ve bilançosu da ezhercihet 
lloktat nazanmızın sizlere arz ve namuıkiranedlr bund~n maada 
it' •rint faldeden ıayrl hali ıörü- acentalarına o kadar yüksek ku-
Joruz f6yleld: müıyonla.r verlyorkl bu acanta-

Evel be evel ltUbu edilen te- lar dellalanna yüzde otuz ücreti 
dabırtn nıQeulr olacafına kana- dellaliye ücreU kayidenln umu-
"lliatz Joktur. Filvaki her ne ka- munu rüsumun nııfını ve hatta 
da.~ raporların ikinci- 800 lirayı mütecaviz miktarda 
•inde kefalet akçeıl yabrmayan prim temin edenlerine munzam 
kunıpan1alarua yalnız dört kum- bir kuma.yon vere biliyorlar. 
P&nyadan ibaret olduiu ve bu Nihayet Lafonılyer Kumpan-
kumpanyaların Aben ve Mllnih, yaıı ıeltyor ki bunun ehemmlye-
Aııüranı Jeneral d& Parl, La na- U ılzcede .maltimdur ve pek çok 
•Jonal dl Stetln ve La Fra111 tir- ıenedenberi Türklyede müteesaiı 
ketleri oLlulu .. rı .,.. lttyan edil- bulunmasına me"bwitıu memleket-
nılt IMde : te pek maruf bir kumpanyadır, 

Bu dört kumpanya ıindikayı Bununla beraber ıuraııda müıel-
te,ldl eden kump1111yalar cümle- lem ve muterifdir ki firketi mez-
llnden bulunmakta olup bunlardan k<krenln heyeti ;idareıJni tetkil e-
haıka hayli zaman mukaddem den zevat alelitlak ıindika iaraf-
latifa eden lafonıiyer ve a11üranı tarı ve bilhaıaa Ünyonun mesleki 
ı....ı da Parinln bir ınbesı olan hiildllnrantıi taraftan deiillerclir. 
ita.. ı..aell Milli •• AMl- lurazen beyan ede bllirsenb 
~o'*' )naerab Dlaıtlano ki balldakl raporlardan ikinci ra-
~ dahi kefalet ak- porun miindericabna nazaran bu çeıinf Jah-- ·ı1a.....ı--. lmdı kum 

-......u nur panya tecrit edilecektir. Fa-
lekrar lbıclılra:ra clalıll olmak ve kat siz buna inanmayınız :çilnkii 
Bozkurt llrketını dahi naezktlr mevsuk bir membadan kat'lyyen 
•lncllbya ithal etmek hakkında baberdanz kl plyaaamızc!a ve bat-
Aas&ranı J.....,aı d6 Par1 kum- ta IUllfnamelere vaz'ı imza eden .._Juı tuafındaa buradaki k 
·~ umpanyalar meyanında lıtedlil :ntı aLa---: beıbncllden emir •eril- kadar ReaMGrar bula blllr. 

-._.u yan edilmekte laede (Deva-· ) 
Ha -.. var 

Kara lbrahimin cesedi bulundu 

Bab!'Sın~. ba~ta ile parçahyan 
evlat muddeıumumiliğe verildi 
Şile kazasının Mantar köyünde 

lbrahim lımlnde 65 yaılarında bir 
ihtiyar esrarenilz bir ıurette kay
bolmuıtur. Kara İbrahim bir aGn 
e•inden çılmut ve bir claba ıerl 
d6nmeml1Ur. Yapılan tabarriyata 
ralnıen ne lhUyardan bir haber 
alınm•ı, ne lal bulumnUf, \ıe de 

- Babamı balta ile parçala
dıkdtan sonra iplerle bailayıp ı(i
rü iim ve dereye atbm. 

ceaedl allllmlftG. 
Tahkikat esnuında, yalnız bir 

elbet auan dlkbu celbetmifur. 
Bu da Kara lbrahtmta oflunun 
vasiyeti leli. Bu fahaın f6phell 
hareketleri, heyecan .. teeaaClrii 
babaaımn taıantbtı ile allbdar 
llrllmGt ve kencllsı uUcvap 
ecldmlıtlr. 

Şile kaYlllanu lle Jandarnıa 
kumandanı katili beraberlerine 
almıılar ve filhakika ıöıterclitı 
yerde kara lbrahlmin • d 
bulmuılaıdı. Lceı~ ini 

Bu hunhar adam, Gıkiidar 
müddei umumllilfne teıli d 1 
mlıUr. m e l -

~-Ticaret Odasında 

Y eıil Hilal içki düpnanlan 
cemiyeti MQJıar Oıman beyin 
riyasett altında toplanmıtlardır. 
Miralay Abf, Şükrü Hazım,fab· 
reddin Kerim, Saffet, SaUh, 
Keramet, Ebülmuıln Kemal, Ha
ıan Kadri, Celaleddin Feyyazı, 
Ahmet Süheyil, Hafız Kemal, 
Ferit beylerin hazır bulundutu bu 
topla.nııta bu seneki içki miicade
leılne alt mühim kararlar ittihaz 

rulan Hadiçe H. öldü lnnlndekl Franaız banclrah yolcu 
İzmir - Zevci tarafmdan be- vapuru aeyriaefaln bavuzlarmdan 

yninden tabanca ile vurulan Ha- birinde landr eclllmek için hallçe 
dlçe hanım memleket haıtane- çekllmlflede havuzların hiç biri 
alnde büyük lztlrap içinde ölmGt- bu vapuru itUap edecek hacimde 
Uir olmadıfı anlaıılmıfbr. Gotlye ... 
Hatice hanımın bir namuılu kadın puru lzınıtte tamir edilecektir. 
ldufunu kendfıinl tanıyanlar 16y- --·--... ---------

0 lemektedlr. • • 500 bin lira 
İzmirde asarı atıka 

bulundu 
edllmitUr. lzmtrde yangın yerlerinde kıy-

ı - Sovyet Ruıya içki dilı- meli tarlhiyeyl bllz Lkenderl 
manı cemiyetinden Tiirkiyedekl kebir ve Tlyahoı 11A1Dlanna basal-
içki dütmanlan faaliyeU hakkında mıı ıikke buluDl'\uttur • Bunlar 
sorulan ıuadere cavap verflmeıfne, !Jaraaında ( Fier Grave ) tabir ; 
yine mezk<kr teıkilat tarafından lunan mahküt yüzük taılan 
gönderilen reılmlt içki aleyhinde vardır. Bu etya miiddel un:ıun:!-
ki tablolardan dolayı teıekkür ilk vuıtaıile müzaye ıön er -
edilmeıfne. mittir. la 

2 - Sıhhi salıtfeler namlle Macera arayor rmış 
neıredilmiye baılanan gazeteye lznıtrde Ahmet Ş8rlf •• aer-
lçkl dGtmanlarının muzaberetlnl met ıammcle dd .... -n:: 
lıtemlye, Pt anpmndaa dlrder Wiıl 

' 8 - Yeıd HUt) cemlyeUnln ,:,,.., aJDI biletten ha paraJI lra-
menafU umumlyeye hizmet eden • ç dd kafadar d8tflmDlfler 

bG sanan __ ..1e Am.nbY• ıttmeie cemiyetler ııraıma ithalinin - ve neUccu k ebeYIJinlerlne ha-
kümetlmizden tenıennlıl hakkın- karar verere htanbala plmlf-
daki konıre karannın hcık4mete ber vermekllzln ,na ya-
arzına, ler ve latanbulda leçen 

4 _ Elde mevcut tabloların kalanmıılarclır' Am rikaya ,ıt-
kart ve diapozltif ıekilde tekalrfne Bu ıeçenlerba e mnmala-

5 - Mektep kıraet ve hıfzı- k için teıebbOate bu 
ıaıhba kitaplarına lçldııin fenah- ::. her halde Amerikaned:'!:: 
lanı bildiren yazıların konulma- nerlerl Ç= ~,.:: Amerl-
ıının temiDlniD Maarif Vekile· tedlr. lebe bahuimut 
tinden temenniye. kan koUeJind• ~bık bir bo-

l kollejlD 1& 
6 _ lrkl aleyhinde fıllınler ve ayn da Amerikaya 

... d bir kaç ıen 
aeUrllerek baıka memleketler e cUI 

1 
ae1>ep olmuttur• 

oldutu atbı halka ıaıter11meıı stEtıni ;ş• Altı ayda çıkar 
için Maarif .,. Sıhhat ve lctflDal L-ırde çıkan Htsmet reftkl-
mua venet 1/ ekAletlerinln rica iZDi azclıiına g6re bir adam 
edilmesi kararlatbrDllfbr. ınidD y inde vurulmuıtur. Mak-

__,.,.,- 8' 1 ·~~~eıl abnmıı l(&Ullerln laml 

Kaçak rakı tuı: edılmlıoıdutu halde evrak 
. ......-'14-- teı ..ki• kalarak merdiven 
~. . d&rt aeııe d bulun-

•dd 1· altında bir çuvslm için e Bu hususta şı et 1 

takibat başladı muı~~kat nettceıinde maktu-
M blS&" muhafasa 1 ... _ anneıl lfln blyle oldalunUD üıklrat 111 .. ki t tan uu 

m6dlrlyetl ka~ ınuı lt.I ra s':ıat farkın& val'IDlfbl'· • } • 
Sirkeci ~-ıa~. s~::• 11u,rcl ıd: Sanısunda ziraat ış erı 
c;: ___ t ua --•• ....-• e e ı B e Samaun YiliyeU dahi-
~ ya VeNıP tır u ıen rd Grilm e 
detlı tedabır .Jıolll1f • UDde fazla makta a 1 v 

->~(-

Yakında maltillere 
dağıtı.lıyor ! 

Mal611ere 500 bın lira! 1a
kında dalıtılacaktır. Bunan •
kayıt muameleaine dnam edil
mektedir. 

Bua&ne kadar efrattan 4ı8'7 
zabitandan 288 mal61 b,.tedil
IDlttlr. .. ............ .. 
Beşiktaşta bir ilk mektep 

daha açıldı 
Betiklaftakt Şule ldadlllMwtf 

tclueaınce kapunn•b· Y~ 
hk mektek açalmıfb:r, 8a -'llllıı6ek--
tebe · clyardaJd llkmekteplerla 
fazla talebesi naldedllecektlr._ 

İngiliz 
1080 karafta açılaa ........ 

llra11 •kt•m 1020 de k•pnm*fl.r. 

Millet mektepleri 
MıUet mekteplerinin birindi 

deTrell laitam buJdulundan, lllla

alllnılertne dlbıden lttbaren lc
retlert te'ftl edllmeıe ............ 

Köylüye yardım ediliyor 
Muhacir yerletttrdmlt Olaa 

Çellkburpz klyierlM tohmaluk 
alınalan için elllter bra dalıbl
nıuı tekanlr etndt Ye keJflyet 
Vlllyetten Ziraat haııkaıma ya
zdmııtar. 

50 bin liralık dava 
Ntut kaptan lnnlnde bir zat 

Şelanmanet1 aleyhine 50 bin il- ' 
rabk brr dava •ÇllUfb. Bu daft 
una mGddet deyam etmlfllr. Ne
Ucede Şehremaneti 60 bin llraJ& 
mukabil 6450 liraya malık6m ol-
muttur. 
~~~~~~Wl!~..-..sıwllWllWll~ 

DiKKAT! Kara lbrahlmin ollu aorau 
ıuale çekilince bGıbGtGn ıaıırmıı 
m6tenak11 ifadeler vermefe baı
lanıııbr. 

Kendlıl biraz daha tazyik edi
lince baldkau itirafa mecbur kal

Ticaret MüdirlyeUnln emn al
bnda Cemiyetler nı6rakabe he
yeU mevcuttur. Bu hey' et üç kiıı 
ile bir k&Upten ibaret oldufu hal
de 18 bin lira tahılı edilmektedir. 

Oda mecliıl bu nıaırafı lüzunı
ıuz yere sarfedildfğini ileri ıGre
rek venneınefe karar verını ti 

Ç- k"' b t r. 
un u u itin Şehreınaneu-

Geçen hafta içinde ·ruk hhsatuzl ekim ameliyatı yapılmıfbr. h 
k _ ....... ı kadar a vec ' Anadolunun ortaımda to um 

ra ı satan yu- k k rakı ıa- i diye kadar de•am 
onıeklz bakkal .,e aça h _ atılması t m _.,..-

1 
tohu-

lan 2 2 meyb9Decl yakalanmıı a etmittlr. Hemen her \'&&'"" 

kkında zabıt •arakaıı tutularak munu ekmitU!. J or 

Bazı adamların pzetemls 
nllnuna 6teye beriye mtra
caat etUkleri Abone kaydma 
aavqtıldanm haber ahyorus. 

llUf ve demııur ki: 
- Evet babamı ben 6ldiirdilm 

Kabakoz k6Jbe atellyordu k&J'fı· 
•ına çalup balta ile P&l'Çaladun. 

Katd eYllt bir müddet daha 
l•tecTaptaıa aonra ceaedl ne yap
bluu ela tlJlece anlatmqtır: 

nin iti olduiunu iddia edenler ol
dutu gibi bu heyete . taraftarla _ 
da vardır. r 

Tetkikat devanı etnıekteclir. 
~ ........................ ~ 
: ÇOCUK HAF1,ASI • • • İ 28 niıanda baıhyacaktır 1 
~ ........................ .., 

mahkeme"'• .,erilmlıludı.. Sergı açı ıy 
1 

i n...a •• , ye Tasarruf ce-A nl zamanda geçen ay lç n- lzmttte -~ pek yakında 
de .:çak rakı ımal eden ( 32 ) miyeU tarafmdaa uJ&bnclan bir met· 

kaçakcılar mahkemeye verilmlı- her açıJaeakbr· t .. } • 

Bu atb1 aclamlardaa fo. 
tolrafh musaddak ftlllsa 
aoruhnau, akü takcllnle po
lise verilmeleri rica olamır. 
lclarenm ı..busuata hlr me
ıuliyet kabul etmlfecektlr • 

rakı kezanı meydana cıkanlarak ıırf yeril 111&111 i 
ur. k yeni rüsun1at mo or en ı 

KaÇak rakılann muzır ıe er y ıd rGaumat mot6rleJlnln ya- dMl'i''ili"':ili"'iıl5"'111Mıi'"11i"":_..,...Mli'....,.,.. 
salamuralan zehirli amldol ve ıaz d ~ecr6beıl yapılacaktır• 
taılarlle imal ecllldtil 16riilmuttur • kın a 



Poliste tayinler \Otomobil kazası 
--->~- __.~<-

Yeniden bir takın1 Bu yüzden biri ağır 
tayinler daha oldu surette yaralandı 
1 - Aya90fya Poliı merkez Dün Kurnçeımede tramvay 

snemuru Sadık bey dördüncii lıtaıiyonunda Bandırma vapuru 
ıabe paıaport ve yo \c.u merkez tayfasından Refiğe Bebekten ge-
menıurluğuna tayin eclilmlttir. len Amerikan mektebine alt ıoför 

2 - Eminönü poliı ıer komi- Tirikoplsi idaresindeki 3145 nu-
aeri Ki.tif bey Unkapanı Polis maralı otomobil çarpmıı ağır 
merkezi ıerkomiserliğlne tayin surette yaralanmasma ıebep ol-
edilmlftlr. muıtur, 

a - Kadıgôy Polis Serkomi- Otomobi lastiği çalarken 
ıerl lhıan bey lzmir Polis mfidü- Kaıımpatada Aıar efendinin 
riyeti Kıamı idari merkez memur- garajına Mevlut isminde biri gir-
lutuna tayin edilmittir. mıı oto!Dobil lastiği çalarken ya-

Ihsan bey mektebi hukuk me- kalanmııtır. 
zunlarından uzun müddet lıtan-
bul Pollı müdiriyeti birinci ıube- Çamaşırı yokn1uş galiba 
sinde hüınu hizmet etmlıtir. Baıiktaıta terzi Muzaffer ha-

4 - Poltı müdiriyete 2 inci nımın evinden bir kaç parça ça-
tube baımemurlanndan Zeki maıır çalınmıı, zabıtada tahki-
bey Manisa merkez memurluiuna kata baılanmııtır. 
Maniıa PoUı merkez memuru Girecek evi tam bulmuş 
Hatim Enverl bey 2 inci ıube 2 

inci kııım baımemurluğuna, te
lefon memuru Osman bey ikinci 
tube tahani mua~inliğlne tayin 
edtlmlılerdir. 

Düşen bir çuval susam 
T opabnede Sait beyin apartı

manında oturan Ali efendi Konya 
vapurundan Suıam yüklemekte 
iken bir çuval Jusam ayagına 
ciltmüt yaralanmııtır. _. 

Samatyada oturan ameleden 
Apturrahmanın evine evelkl gün 
bir hırsız girmit bazı etya çal-
mııtır. 

Evdekiler uyanmış 
Bebekde nemli zadelerin ya

sına evell gece Akif isminde bir 
hırsız glrmiısede evdekilerin u
yanması üzerine cüı mü meıhut 
halinde yakalanmııtır. 

YARIN 

~··························~ 5 Şark Haberleri : 
• • 
··········••»••··············· 'Yunan haricive nazırı 

ol 

Mısırda 
Kaltin'derı bildiriliyor: ,, 

Atinadan haber verildlilne 
göre Yunanistan hariciye nazırı 
Müıyü Mihalopuloı önümüzdeki 
ıubat ayı zarfında Mısrı ztyaret 
edeceğini ıöylemtıtlr. 

Mumaileyh Mısırda mukim Yu
nanlılara ait meıaili tetkik ede
cek ve Mısır bey' eti Nuzzarı ile 
mülakat eyleyecektir. 

Rusva-İran arasında 
Talırand'"an bildiriliyor: 

Jrandan Ruıyaya vuku bul
makta olan ihracat etrafında ye
niden Rusya ile lran al'aıında ih
tilaf çıkmııtır. lran tüccarı Ruı
yada gördükleri müıkülattan ve 
bu yüzden lra.n ticaretine hasıl 
olan mühim zararlardan tlkayet 
ediyorlar. 

Ruıya ticaret müme11lll Ma
zarin yoldaı bugün lran ticaret 
nazırını ziyaret etmlf, lran meha
fiUnde ıuiteıir hatıl eden bu müı
küllt meı'eleıinin bertaraf edll
meıl baklada görüımilıtür. 

İrakta ecnebi nıemurlar 
Ba!Jdulları ya:ılıyor: 

Irak hük(iınetf ecnebi memur
lan istihdam etmemek kararında 
sebat ediyor. Maliye Nezareti bu 
sene hizmetten çıkarılacak olan 
ekserisi Jngillz olmak üzre r yüz 
memura verilmesi lcabeden taz
mlnab bütçesine vazetmiıtir. 

Bereket çabuk görülmüş 
Kadıköyünde Yelde ğfrmenin

de mühendtı Memduh beyin apar
bmananda oturan Haydarpaıa 
baraket memurlarından Hayri ve 
Şiikrll bey~rtn oturdugu kattan 
ateı çıkmıt isede etraftan görüle
rek aöndürülmüıtür. 

Korkulu ruya bu kadar 
olur 

İrak sivasi teşkil~tını tev-
1 ol si ediyor 

Ahmet Rıza beyin ayağı 
kırıldı 

E"abak Ayan mecltıl riyasetinde 
bulunmut olan Ahmet Rıza bey 
merdnenden dGpnQf ve ayalı 

kırılmııtır. 

Mumalleybin Etf al haatanetinde 
ayalı alçıya alınmııtır. 

Baş ambara düşmüş 
Ortaköy açıklannda Yunan 

bandıralı ( TirJyonoı ) vapurunun 
tamirinde çabpn teeviyeci 2 O 

yatında Haıan bat ambara döt-, 
müt baza yerlerinden yaralan
mııtar. 

Küçük Kevorkun 
nıarif eti • 

Fenerde Sümbülün evinden 
alet çıkmıı isede ıöndürülmiiıt ür. 

Aletin Sümbülün oilu küçük 
efevorkun attığı yanan bir kibriı 
tten ileri geldiği anlaıılmıttır. 

Mustafanın 15 lirası 
Samatyada bakkal Muıtaf a 

kendlntn dilkki.nına bir bıraız 
atrmit 15 lira ile bazı eıya çal-
11Uttır. 

Şüphe üzerine sabıkalı Çatal-
calı Kizım yakalanmı~tır. 

Emrullah ef. nin elbisesi 
Kaıon P&tada kunduracı Emrullah 
efendinin odaıına bir hırsız glr
ınlt elllbet ve çamatırlarını çal
mıtbr. 

Kibarca 146 lira 
kibar lıınlnde bir latralı evel

kl aGıı Çakmakcılardan geçer
ken iki ınechul tabıı yanına so
kulmla Uf mantarcılıkla 146 liraıını 
do ndıl'llalftardır. 

Kısa günün karı az olur 
HüviyeU ve lıml anlaıılama

yan bir ıahıı Uzun-artıde Meh
mat efendinin evine gelmlt 900 

Uraıı ile bazı etya çalmıttır. 

Evelki gece küçük Mustafa 
papda oturan Halide hanım kızı 
Nurlye hanımla evlerinde uyuduk
ları sırada, Nuri ye hanım uykusu 
f çlnde korkulu ruyanın teılrile 
kendisini pencereden aıaiıya at-

mıttır. 

Nuriye hanımın feryadı üze
rine meı'ele anlqılmııtr. 

Emanullah Han 
~(-

Artık Kafile giden1iye-
cek mi? 

Romatian yozılıynr; 

ltalya Veliahdının diilüniin
de bulunmak üzre buraya gelen 
ıabık Afganiıtan Kralı Emanullah 
Han ile Krallça btr mnddet Roma
da kalacaklardır. 

Kibilden alman malumata 
göre kral Nadir han memleketin 
ayan ve eırafını davet ederek 
bunlara Emanullah hanın avdeti 
hakkında vesayada bulunmuı 
lıede cümlesi ıabık kralın avdeti
ne ılddetle itiraz eylemltlerdlr. 

_..•••M~•·-

Necit asileri 
Nihayet tenkil olundular 
Ciddeden yazılıyor: 

Alınan reımi haberlere göre 
Hicaz ve Necit kralı ibniasüudun 
bizzat kumanda ettffi ordu ile 
Fayaalid duveyt idaresineleki er
babı hayan arasında kanii bir 
muharebe vuku bulmuıtur. Bu 
muharebede Aneze atiretl ıeyhi 
meıhur İbnittadan ile bir haylı 
rueıa maktul dütmüı ve Faysal ile 

bazıları da esir ohnuılardır, 
Epeyce zamandan beri badi

yede asayiı ve emniyeti ihlal eden 
isyan b~ suretle tenkil edilmiıtir • 

Huseyin ~lazlun1 paşa 
K alıire<len ya::ılıyor: 

Sabık poıta nazırı H\iıeyin 
Mazlum paf&n&D Ayan Mecllıl a
zalılJna tayinine dair olan emri 
kırall neırelundu. 

Bag<ialtcm yazılıyor : 
Irak hük<imetl hariçteki siyasi 

teıkllltını tevsi etmeie azmetmll
tlr. Bu cümleden olarak lrak lı
kenderye, Berut, latanbul ve Al
manyanın bazı ıehlrlerlnde yeni
den konıolosluklar teıiıine karar 
verilınııur. Küveyt ve lıkenderl
ye konsolatolannın bütçede tah
sisatı vardır .Diğerlerinin de yeni 
ıenel maliye zarfında teılıl için 
müzakerat cereyan etmektedir. 

Necit askerleri Küveytte 
Kiioeyllell yazılıyor: 

Aıilerl tenkil ettikten sonra 
Küvet hududunda tıtirahat etmek
te olan Necil ordu.unun Küveytten 
yiyecek ve saire ıatJn almalarına 
ınusaade olundutundan birkaç 
yüz bin rupiyelik hububat, hurma 
kahve, petrol, benzin ve aalre 

satın almıılardır. 
Hicaz ve Neclt l{rab lbniaailut 

Irak - Kilveyt hududu ciYanncla 
" Safa ,, denilen 111evklde bulun-

maktadır. 
Bu hafta zarfında Küyeyt Emı-

rinln müıarileyhi ziyaret etme
sine lntiur'olunu1or. 
Yalan Şayıa çı~ar~ nlar 
lskenderiyrdnı ya;ılı!JOdı • 

Pamuk borıaıın a artık hü-
k<imetin piyasadan Pamuk ıatın 
almamaya karar verdlff ıayıaıı çl-

. karılmııtır. Bunun üzerine bona 
meclisi reiıl bu haberi alenen te
kzibetmit ve hOk6meUn verdifl 
karardan nökOl etmediftnl ıöy
lemiıttr. 

Bunu çakarınaktan maksadın 
pamuk fidanların• dGf1lrerek lı
pekOlaıyon yapınaktı~ • • 

Dürzü 01ültecılerınj 
kovn1uş 

Anıancları ya::ılı11or: 
Amandan alınan malumata 

göre geçen ıene Suriyede franıız-
lara karıı kıyametmlt ve nihayet 
Erdene iltica ederek kurtulmuı 
olan Diinl rüeıasına memleketi 
terk etmelerini hüktimet tebliğet
miıtlr. Bunun fransızlara kartı 
bir cemile olduğu aöylentyor. 

KİMSESİZLER ! 
• Karanlık bir kıt geceıl ..• 

Kar, tipi, buğazlanan bir pu
hununt boğuk hıçkırıkları gibi 
haykıran, uğultularla tahta evle
rin hurda iskeletini sarsan rüz
gar, sanki zincirinden kurtulan 
azgın bir deli ! .. Sokaklarda gö
rünen tek tük havagazi fenerlerı;· 
donuk göz kırpıılarile sönüp ya
nıyor ... .. 

Kar! 
Lapa lapa dilıen kar, akıam

dan beri ıinsl, ılnıi, faaılaıız ya
ğıyor ... 

Acı bir kıt geceıi ! 
Bu acı, bu ilikleri dondıran 

çok ıoğuk gecede, ıokaiın tenha 
bir köıeıinde yırtık paçavra ve 
çuvallara bürünen bir hayalet var! 

Büyük, süılü ve bin bir na
kıılı muhte,em beyaz konaim 
duvarı dibinde köpeklerle koyun 
koyuna yatan; kar fırtına11 ve 
tipinin uğultuları arasında doaan 
ellerini zaif nef eıl ile ıııtmaia 
çalıtan bir yavru l'Öl"Ünüyor ! ye
di aeklz Yatında kadar, altın saçlı 
sevimli bir küçük ! 

Bir iman y:. "'!ruıu ! kaldınm 
çocuğu! 

Hayata\')fnlerlni açtıfl zaman 
kendini orada yettımJt •.. 

Bazen bu katdınmlar bir ba
yat dariilfünuau gibi ameli hayat 
adamları yeüpirir; bazen de ıef
lller ve nriicrimler ! 

Kaldnualarm dilinl anhyabi
len\ere, o tq parçaları neler ve 
neler söyler ! O aeelerde ne bü
yük, acılar Ye hakikatler gizlidir! 

• 
Kardan; beyaz kürklü bir go-

cuk içinde ve kardan bir tilte 
üzerinde ısınmak için nefelile el
lerini ufUıturan küçük yawu 
tipinin kırbacı altında uyupnuf, 
yarı donmut ıııka dizlerine yaı
lanarak mecalsiz ~ücudünü ya
vaıça kaldırdı. Köpekler, karan
lıkta parlıyan gözleri ile ona yan 
yan baktılar ve ıankl "bizi bıra
kıp ta nereye gidiyorsun ,, diye 
ıormak lıtediler ! 

Küçük çocuk bir az ilerledi. 
Kar gittikçe daha büyük par

çalar halinde yafıyor; keskin, 
ıert bir tipi, kaıırğa halini alarak 
çatıları ıaraıyor, ağaçların dalla
rını büküyor; kırıyor ve koparı
yordu. Küçük yavru beyaz köt· 

i.kün, kapalı alt kat pançurlarınıo 
önüne doiru yaktaıtı ! Sotuktan 
donme k üzere bulunuyordu · • 
Gece l 

Her yer, her taraf zifiri ka
ranlık içinde r Solgun göz kırpıt· 
larlle titreyen tek tilk sokak fe
nerleri de soluktan Qrperiyorlarl 
Küçük 1efll beyaz konalın alt 
kat pançurlarımn ön6nden gecti • 

Şimdi binanın bahçeıin de ıl
rebllmitti • • Gecenin karanhiın
cla aözüne allık bir ziya ııttti .• 
Konafın arka cihetindeki kulu
beye benzlyen bir yerden beliren 
bu ziyaya dotru gitti •• Geçerken 
pançurlardan birinini araaından 
içeriye baktı •• Pancur hafifçe 
çatlamıı olduğundan içerde tozlu 
bir aydınlık ıördn •• Burası te
miz, güzel bir yatak odaeı idi •• 
Küçük eefil, helki de aıçı kadın 
ın yattığı bu yatak odaıındakl 
kar gibi beyaz örtiilQ karyolaya 
yumpk tlltelere, beyaz çini ao-

baya ve kap11ı açık iç ~ 
lleriıinde görünen gene .,.,... 
örtülü yemek masasına ~ 
Cozlerfnde haftf bir nem fil' 
mıfb ! Tttrfyen vilcudiinOll ~ 
rabından baıka, mldeafnfll' 
leıen açlık ıızıntmnın da 
dıfını h111eder gibi oldu • • 
oradan uzaklaıtı • . 

Bir ay evel gördüğii si 

doiru yaklaıtı ! Buruı a 
ya kümese benzer bir yerdJ• 
rayı lttisallnde bulunan bir 
nın penceresinden akıede• 
idare lambasının zlyaıı 
aydınlatmııti •• Çocuk, bu 
samanlığa benzeyen yerin 
aralık olduğunu anladı •• A 
olmasa bile onu açacak k 
bir kuvveti kalabildiitnl el 
yordu. Tahta kapıyı, 111ka 
zunu dayayarak ltU ve ka 
çıldı. Küçük ıeraerS etrafına 
kanca bulundufı mahallin bot 
kümes olduğunu gördil: k 
bir yığın saman duruyordu. 

Çocuk bu samanları eı 

içine ıömüldü ve pzlerlnl 
dı. Mini mini kafuma, - 1.,_ 

acı bir diiıünceııtn wz111 
mııtı; onun hayatta klmıetl 
ktu •• 

Ne barın~cak yeri, ne 1 
nl ve ne de istikbali!. Ba 
kim olduiunu bilmiyor; a 

ancak ·-· fll'baah, aoiPk 
kat gecesi, ot bir yatakta 
kapaudığını hayal meyal J.a 
yabiliyordu ! içine &öm61 
aaman yıgını çeUDMiz vüc'udl.,. 
bir az Öl"lmÜf ve ıutmııtı. 

Burada hiç cleiiUe 
üeUinde b1r çatı Yardı. Kar 

mıyor ve rüzglr içeri girmfJ 

Müsterihane gözlerini ka 
ve uyudu ••• 

* Sabah olukta! hlzmetci 
kadın aamanbia ıfrince; ç 
samanların içinde hayretle 
muı ve küçük aefll; ıean 

yapya bilmek için girdllt bd 
manbktan, bir hırsız diye ç 
mıtb. Onu en yakın poltı 
zlne g6türdüler ve " leylen 
kene girmek ,, cürm6 lle t 
ettiler. 

Heyeti ictimaiye bu za 
kiiçüğe de hırsız, mGcrim •• 
ftl damğaımı vurdu •• 

Cemiyetin batına bir beli 
ha çıkmıt, bir ıeftl daha 
mitti •.• 

Prens Mehmet Ali 
hediyesi 

K alıirt.den bildiriliyor: 

Prenı Mehmet Ali, 

rabiye milzeaine, lılim 
ketlerinde ıeyahatl eıllldl0.,_ 
pladıiı kıymettar kıb 
mGrkkep bir kolleluiyon 
etmJftlr. 

Bunlar meyamnda ~ 
san• at cihetinden en , 

Emareti 1&bık vezirleri::: 
ne ait olan Meralaette ~ 
mit altın ltlemell kıhcı. _., 
dan eairlerta4len btrme 
kılıçtır. 



BEKTAŞİLİK-SÜNNİLİK 
SİİLİK VE FARKLARI ı .. 

YARIN 

Emniyet Sandığı _emlak 
müzayedesAı 

KAT'İ KARAR JLANI ,. .· 
• Mulıımalm cins ve nev lie nıevkı 

M 11::aye<ie M u/ımnmen J kra: nuişlemiltilı 
bet/eli lira brcleli rıwnarası ve h llealnde Aksaray 

rrer 
herrer 
kerrer 
numarah 
kaen tekti. 
nzerinde ci 
bölmeleri ı1 

95 197 6378 Topkapı'da Ba~~ıtai;e:as; ili 88 numaralı 
caddesinde es ve ünhedlm dört 

w n l .. otuz bir arıından ibaret m Kiz B ABİ, F ARSİ, EONEBi ESERLERİN TETKi- il yuz sasının tamamı. Alietlin ve ım 
-KINE MÖ'BTENİT ILMI. A' CİDDİ TEFRİKA; d~an ~dr Seli.mialtefendi mahallesinde Ke-
-.__ -:' 25 120 6783 Oıkudar a 2 -

cut olup iiç '. 
nüm bin c16rt ) 
on iki arıın ba\ 
çdyi havi esen 
ebniyenln ta -
maım. iffet H: ~ M il aokafındl eıki 11e yeni numa ~~;§~~~~§1....._ 2 ~ .. raıteci an da ibaret muhterik hane ı= - 11111""' - - ""'11111 ~ rab dört yiiz artın n Mm. DikranUhl 

9774 27764 20947 Galatada Haci
miml mahalle
sinde kumbaracı 
aokafmda eski 

Mulaammeclln ıençllfi zama- 1 
nında Araplar araamcla ehemmi-
yetli bir tbtili.f huıl olmuıtu: 

Harab olmıya yilz tutan ( Ki
beyt)tamir etmek llzımgelcll.Mu
kaddeı taı addedilen (bacerüleı
•et ) in kondaiu yer tamir eclil
nıJıti. Fakat bu taıı yerine koy
mak meı'eleılnde ihtilaf çıktı.Her 
kabile Taıı yerine yerleıtlrmek 
ıerefinin keneli rel,ine verllme
ılnl istiyordu. Nihayet, ( Mu-
hammedD in hakemliğine karar 
verildi. Muhammedin gayet isa
betli bir karartle münazaa bitti. · 

Hazreti Muhammedin verdl-
11 karar ıu idi: ( Hacerllleıvet ) 
btıyGk bir çarıafın içine kona
cak, her kabile relıl bu çarp
fıa bir ucwau tutarak tap kal
dıracaklar Muhammed de ellerile 

' Jertne koyacakb. 
Hazreu Muhammedin ailesi 

&.._ '-'-kaımdan delildi. De
clelert ~enberi Mekkeyl idare 
eden Olllldlenn itinde bulunur, 
çok zamanlar bunlara reislik le 
ederlerdi. 

Hazreti ( Muhammed ) pek 
küçük iken Babalan vefat et
lllltU kendileri oldldler mecliıi
Din refu olaa uaca11 (Ebu Talip) 
hı evbade bilyGmilt ve terbiye 
llrmlltt\i. Hazreti Muhammed 
aenç iken ( Hadice ) ile evlen
llllfU. 

Hadice, ( Muhammedül' emin) 
~ Jatlı idi. Buna muka

ları ti ~ l'n idi. Hadice iptida
lan M::...-:;n hazırlar, bun
ce ıönderlrclı. vantuile bari-

Ha Hazreu M\llıammed, zevcesi 
dicentn rizaule hemen bütün 

•ervetbıi fıkara1a daiıtırdı. içki 
lçanez, bnau OJDamazdı. Çocuk .. ..._dan IUbaren Tatlara tapın
~- ---Gl •hpemltU 

"-hu ( Muhe•n••) ......,_ 
uı °""4rtan ._.. ( Hallllcıe ) ...., 
fat •ttt. Mvh-==11t mote-Mlt 
kadınla"- ........ Falrat dalma 
Hacllc.._ alaeetu. Onu .tdindea 
dGflrmetll. 

Hazreti Mubuuneclin eliler 
9'adınlanndan (Kaıım) llllllncle 

bir oflu ile kızlan olmwttu. Bun
ların hepıl de vefat elti. Yalnız 
Hazreti Muhammedin ıüWeal 
(IHacllceclen ) dolan (Fatma) 
dan t6recll. 

EBU BEKtR: 
Eba Bekir : Hureu Muham

medden IOIU'a ( Alt ) P&rtlal ile 
( Emu) part1a1n1n iatemedlk
lerl Ye fakat ( 0mer ) ba Ye 
partUinin kuneUle tı bapna ae
tlrllmlf olan zatbr ! 

(Ebu Bekir) MJGk bir dahi 
clelllib : melcleı orta et.recede ve 
... lld de btru daha azdı. lallml
retten •nel zenatnlilt ile tanın
nuılarclandı. (Ebu Bekir) kimse
ye fenalık etmeli lıtemezdt. Hat
ta, halk tarafından mümkün ol
dufu kadar aevilnıitU. 

• arsasının tamamı. h 11 1 dt Yelkenci-
çok büyük rol oynamıı olan kızı 170 689 7542 Galata' da Arapc-:i~:;e:i:: nnumarab elli 
(Ane) den baıka birde oğlu var· ler caddesinde eı . d ki.rair iki kattan ibaret 
dı. Bunun adı (Muhammet) idi. .. n arsa üzerın e • 

Ayıe : Hazreti Muhammedin dorl artı dükln tamamı RukiyeMukadderH 
dökmeci :d [:.1;!,emal ~ahalleainde imam-

zevcelerinden olup {\Oıman) dan 130 294 7681 Gedlkpaıeka x. d • ki 12 ve yeni 16-1 numa-
aonra it baıına gelen {Ali) ye j hamam• ıo dakn a d:rt arımdan ibaret mün-
kartı koymuı ve (Cemet) mu- rah ik!hyüz ar:::nın tamamı. 
harebeslni açmııtı. hedim ane a Caf e Abdüueli.m Efendiler. 

Garibi ıudur ki, Aytenin kar- ~detUn vk'ta Ke~evi mahallesinde Tatçı 
defi (Muhammed) babası Ebu Be- 185 375 8398 Salma~da':ıkl ve yeni 2 numaralı beı yüz ar-
kir zamanında bile (Ali Doı· aokaiı hedim hane arsaıınıu tamamı. 
tu) diye lanınmııtı. Ebu Bektrin tından m6M tafa ve Arif efendilerle Neıibe ve 
oflu (Muhammed) Alinin hakiki Muamm&me::e Emine Remziye ve Seher H.lar 
meft'!nlarından biri idi. Esma H,da Çobaniıa namıdlğer Çobançavuı 

Omer İbnüln' attap 605 2035 8588 Kokıka d Havuzlu ıokata eıkl 17 ve yeni 
mahallesin e b -ç ... -ı. .. artın arsa üze-

4, 6, 8 ee yeni 
4, 6, 10 numa
ral dd yilz yet
mit iki artm be
rinde -klrıfr al· 
b katta beher 
dairede beter 
oda, birer mut
fak, birer alon 
ve umumuna 
mahlUI çama
ıırlık ve mutfak 
Ye bir hamam 
ve albnda dak-
klnı havi bir 

( Ôm ) 1 l" 7 20 22 numara u ,.... ili 
er • amlyetten evel 18, 1 '~am mahallini ve keza iki yüze 

~~ekke) nln sayılı yifttlerinden rinde Is rinde camak6n mahallini ve J6z ar- 4:000 9020 
ırl idi. Şiddetli inatcı, o niıbet- artın iize de adi kirgir ikiıer katlı ve birer o-

apatımanın ta
nıaım.EtbemA.dll 

20247 Galatada Hacı-
le zeki bir zat idi. inat ve ıebab- ıın nzer: iki hane ile iki yüz elli arım bahçe-
na çok ehemmiyet verilirdi. Bu- nayı ha il ( Havuzluhamamı) namile maruf 
nun içindir ki : lıllmiyetin zuhü- yi milıt::ın tamamı. Halice Nedime H. ı 
runda, Hazreti (Muhammed) e bir bam 'd T bm mahallesinde Hamam ıokak 
tiddetle muhalefet etmiı, Mu- 185 21115 8979 Beyoğlun a al 25 numaralı ycıi on arıın arsa 
hanunedi: lıl&miyetin (Ômer) eıkl 12 vedyen lan k&rgir ve merdivenleri ah-
ve yahut ( Ebu Cehil) deh ÜZerinde uvar bet kalla ve beı daireyi havi 
birile kuvvetlenmesi leme~nlıin- PP olmak .::~~:i üçer oda, birer koridor birer 
de bulunnıafa mecbur etmtı idi. olup d6rt beıinci daireıi lae iki oda ve cama-

ı l mutfak ve d bir daracayı ve otuz beı ar-- ı lmiyet dal budak saldı~ı bk ve yanın a 
'"za l d d B " ıır h -' bir oparbmanm tamamı. ' man ar a i 1. ir gün hemılre- ıın arabfı avı Ekrem B. 
ılnin evine gitti. Kapıdan garip bir T b caddesinde 82, 84 84 nu-
ıeı iıtttt. lçerde huıuaibirahenkle 420 1102 8l42 Tarabyada arb ya rıın arıa üzerinde ki.rıir 
aziz kur'an okunuyordu. maralı doksan ef a r odayı havi iki dük-

Kapıyı fiddetlice çaldı. Hem- iklter k~t1d d~tibıd~e~ir:rfın üzeride kargir blr 
firesi, gelenin ( Ömer ) olduğunu kanla yuz d •:ın odayl müıtemil baraö bir a-
anl~mııb. Kur'an okuyanı ve katta ilıtün : r Matmazel lyole veElenl 
kur a ki bırın taı;ııam.·T b mahallelhıde Unanrdl 

n yapra arını gizlemeğe 575 1360 9018 Beyoflu nda ım m umarah altmıt 
çalııırken epey zaman geçti. ıokalında eıki 32 ve ~:!ı C,:.um klr,ta bet 
(ômer) dıtarda kapıyı kırarcaıına a-ın üzorinde maa ça •-••- bir dolap 
--

1 
d Ôm b • • -~ .. oda bir sofa, uç aucr, b ' ..-.ıyor u. erin emıireaı koı- gatta JtKU • bir mutfalı havi lr 

tu. Kapıyı açtı. Ômer içeri daldı. bir daraça, bir kuyu ve lsttradl Ef. 
Orada hazır bulunan enlıteıine: hanenin tamamı~_... mahallesinde attk Sul-
- Okudutunuz ne idi? diye 365 313 9198 Hasköy' ele Hadı....,Ô:meydam aokailnda eski 
sordu. Eniıte.ı inkarı ilzerlne.. tançetme ve cedit talı yGa yirmi alb artın 
( Ômer) onu Yakabyarak yere • 2, 4: ve yeni ısik~'i::ta alb oda, iki ufak .ofa, 

Gzerinde ahıaP bahçeyi havi bir hane-çarptı. Araya giren hemıireıinin iki-"• kırk d6rt artın Mm. Mratka baıını parçaldı. Ômerin bemıireıi ,.... b 
kocasına yapılan haraketten hid- nin tamam•·ı diye mahallesinde Çam canın 
detlenmlıtl: 99 803 9857 Uıküdar'daddca 1nde eski 93 Ye yeni 29 numa-

t_ lcacllye ca es Ozerinde ahfap Oç katta 
- 11te bla müal6Jnan olduk ralı dok.an iki afrtıbir mutfak ve iki yOz sekiz olmduiumuzda(Kur'an)idı. Bun~ yedi oda, tk.ı ıu aİbir hanenin tamamı BehiçeH 

- nekarq,yorıun. Diye baiınb. &l'flD bahçeJ!rH.vu1befuı'da eokl ıa-4 mtıke-

mlml mahalleu
ade Kumbaracı 
aokalmda eaki 
6 mlkerrer ve 
yeni s numaralı 
cl6rt yilz elU bir 
artm Ozerincle 
kl,tr bir kattan 
ibaret {apartım· 
andan ıeÇllir) 
hakkı mGruru 
mlltakd lttlhu 
kılınaa bir ma· 
tuanm taiDUU 
Ethem Adil B. 

Yuka ... ıda daı •e neYlle mev
ki ve milftemlllb yaalı emlAk 
hlzalannda 11eter11e ,.bedellerle 
talipleri Clzerlnde olup 12 tubat 
930 tanhtade mGladlf çarpmba 
gii~G Mat on buçuktan itibaren 
miaJedeye mobatent ol....,U 
(muh&11unen kı1111etlerial) pçUlt 
taktirde kat'ı kararı.ruwı pldl
meıl nıukarrer bulmulutandan 
talip olanlann m..k6r pmde aaat 
on bete kadar Sandık iclareaine 
mGrac:aat eylemeleri ve aaat oa
beıten sonra vuku bulacak ml
rac:aatlann kabul eddmlyeceltivej 
mezk6r emllke enelce talip o
lanlann kat'ı :arar eanatmda 
hazır . bulunmadıklan ve baıb 
talip zuhur eylecllil takdirci• ••
velld mGaayedeclen .çekllmlt add· 
olunacaldan IGmmu llln olunur· ( Devanıı var) 120 804 ıo099 Beyler beyin e • 

ÇıRAÔAN ~SARA ,.,. 1 t ASI~ ALİ SUA Hadisesi il Muharriri: AYHAN 
-·---...;;..:.:.:.:,~~~!__B~A~S K~I]_I TEF R K 

• 
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Mavnalar riiz .__ b -•~-

bo11aza d gCU"I ulmuılar' lutım aibi ııdar• yara.ra& .. n 
olru ilerliyordu Artık . _ .... an) l&J'aym& 

yaklaııyorlardı. Silah • gltUkçe (~- isavl olarak 
takıtm edilnıtıtir. sandıklan, her mavnaJ• 111 

Şimdi en milbinı uh. r 
1 llleaele birteyden baL- 1 rl o)IDIJ&D m acı ere vaziyeti anla ucr e da 
ayak üzerinde be.: bilnıekte idi. Alt Saavl efendi yanın 

- H Jen Hae1ya ya vqça sordu : 
acı, dedi .. Şiaıdı biz b .ı __ , ael•fi naul an-

lata bllec:eiiz? u a-..uara _. · 

Haak· 16 Ha 
oy cı biraz dütündGkte • ~ı ki : 

- Bend ı-..1. n sonra ...-
4! f&&11\Q onu dlit6niyord ~· Şimdi ben 

mavnaları korkutacafım. b wn ef buradaki 
arkadaılara da izim mavnadakt ~ 

iıtacafım. Mavn l '- .__..D ortalık ye-rine altı p ti d a arın &U1Ua6---
a arı ayıyarak he ifl atekl mavnalara 

yanaıtırtacagım. Ondan r eri cebrea_ı..a..lann ellerine 
birer tuf ek tut t l<>nra oralardaki ,.,.,-.-
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la kalktı· Kleantı bllbede kalktı. 
Ali SOayl efendi ile Hacı kulilbeden çıktdar • Kuqyncak 

ıtkeleıine gittiler. iskeleye Gç mavuna J&ll&flllll bekliyordu. 
Ali ıila vt efendi sevinç içinde : 

_ Hah itte mavnalar! Dedi, ma.YD&cılara: 
_ Hazır mısınız arkadatlar? c:llJet.eılencli. Mavnaalar: 

_ hazırız efendi hazretleri. Sis hemen ıaıuLldannm, eepet

lerlnizi geUrinl cleclller. Ali Sua'Vi efendiye aleıta beklemekte 

olduklanna .a.,tediler.Fakat daha IÜDet doina&IDlftı. Maamaflb, 
iskeleden prtye d&u*ek, sanclildan latunak, mUhadrleri -•
nalara yGklemek yarım eaatllk it idi. O zamana kadar ela slaet 
çıkar, birkaç mızrak boyu yükaelmtı olurdu. 

AU Suavi ef«Uıdi ile Haıka,la Hacı tekrar ıeriye, kulGbeye 
döndüler. KleanU, aaburıuzluk içinde keııdlledat bekliyordu. 

- Naııl? diye sordu. 

_ Mavnalar hazır· Cevabını verdiler. Huk61la: 
Hazreti Muhammed kendisine 

açıldıiı zaman onu reddetmedi.Ona 
inandı. lallmt,.eUD bidayetinde 
ID6nıldbı oldup kadar Hureu 
<Mubanınıede) )'ardını etti. 

uı urarak: 
-H d p · 

ay ı aditahımızı öldürecekl _ ... Sizl de moakof gavu-
runa aataca)da i e.-...... . 

_ Ben de 1ttJ milleti aeUrmete lldtyoruml Diyerek kulGbe
den clıpnya fırladı. 

&a Bekir, (M........_) in 
vefatından ıonra ( O.... ) in )'ar-

~ ::..:..• batına ıetırilm1tu. 
) ID W&a; ta.lhinde 

D r R' delim Babamızı kurtaralım 
H Jyece11m. Alt yanı kendtliıinden geUr ne dersiniz efencli 

azretlen ? d .~ - ef eli 
o.-ru aoae ldın ne tllyebilircll Ali SGavi en • 

Hacı henıen keneli içli clıılı adaımlarmden blrlldainl çagırcb 
kulaklarına bL.,eyler fııladı kanU aöztl mubadrler bqlanaı 
ıallaclılar. 

- Y •palım Aıam declller. 

Haak6JIO Hacı kendi adamlarının topland.ıı yol boJUD& 
. kotdu· Muhadrlerin hepıl de orada teı'VlyealDl yaptıkları ~olun 
· iki tarafına ııralanmıtlar, çalı çırpı tutu1turarak kah•• ctıara 
içlJorlardı. Hacıyı göriince hep birden a1aklanclılar. Hacı: 

1 - Haydi lıuır olunz. Slmcli benim kulObeye plerek oradaki 

..nclıkları alacaktınız. Doiru bizi a6t6recek olan manalara 



,ife 6 

şen 

Gümrüklerde işi olan tüccarın 
. nazarı çikkatine 
IstanbuJ Ticaret ve sana vi odasından: 

Gümrük tarife kanununun 30 üncu ~addeıine nazaran, etya
nı tarifeye tatpikinden mütevellit itilafları halle memur daimi ko-
mlıyon iktisat vekaleti celileıince tayin edilen üç azadan mürek
keptir. lıbu üç aza vekaleti çelilece tayin ve odamıza tebliğ edil
mi f olup i timleri f unlardır : 

1 - Fortun zade Murat bey 
2 - Sırrı bey ( Eıbak Ruıumai müdürü umumisi) 
3 - Rıfkı bey (teker inhisarı mecliıi idaresinde iktisat vekaleti 

komiseri). 
Bu üç zata terfik edilmek üzre biri gümrük idaresi diğeri beyan

name veren tacir taraf-ndan intihap edilmesi lazım gelen iki eklsper 
için de kanunu mezkur maddesi mucibince odamızca iareıi iktiza 
eden ekiıperler listesi, eli ekiıkeri ihtiva etmek üzre oda nıecliıinin 
8-1-930 tarihli birinci lçtimaında tanzim ve tespit edilmiı ve bu listede 
lıtanbul Rusumet bat müdüriyetine gönderilmittir. ' 

Bu listede dahil olan zevatın isim ve adresleri ıunlardır: 
iSMi MEŞGULiYET ADRES 

1 - Ahmet bey Kasaplar cemiyeti reisi Sirkeci köprülühan 
2 - İdris efendi Celepler cemiyeti reisi G. Rıhtım Hüdaven-

digar 
3 - Ali Hüseyin Balıkçılar ,, azasından 

Bey 
Balıkpazar Meymenet 
sokak No. 25 

4 - Hamamcıza
de Nuri Ali B. 

5 - Habip zade 
Ziya bey 

(.i - Yusuf bey 

7 - Hakkı bey 
8 - idam zade 
lsmaiİ hakkı B. 

9 - Muhsin Nuri 
bey 

10 - Hüseyin Ri
fat bey 

Tuzlubalık iuracat {acarı Cibali Fener caddesi 
No. 5f>/ :18 

Oda reisi vekillerinden Balıkpazar yeni ticare 
ihracat taciri han 
Bahçiyanlar cemiyeti Hatap kapı sebzehali 
reisi 

kabzimal 
Oda azasından ihtilat 
taciri 
İslknbul mıntakası 
ticaret müdürü 

Müskirat fabrikatör 

,, ,, meyve ,, ,, 
Tahınıa kuru kahvecit 

han 
Dördüncü vakıf han 
kat Z3 

Galata Mecit sokak 

1 l - Haıan Hulki ispirto af abrikaıı Sirkeci Meıadet han • 

bey sahibi klmyaker 
Aıma altı zından kapı 12 - Sabuncu yağ ve sabun taciri 

zade Tevfik bey 
18 - Sakızlı Sa- Nebati yağ tacırı ve.fab- Babkpazar çavuı oğ-

lim bey katörü lu han 
19 - Abdülgani Oda azatından iütün ta- Galatada Rıhtım ban 

bey clri 
16 - Hüseyin Oda azasından tütün ta- Kantarcılar deve oğlu 

Sabri bey clrl yokuıu 

16-İımatlHak- Tohum nebatat ve ak· Mısır çart111nda 
kı bey tariye taciri 

1 7 - Akif bey L. T. va zahire borıaıı Zahire borsası 

18 - Mehmet 
Etref bey 

19 - Mehmet 
Vehbi bey 

20 - Abacl za
de lsmail hakkı 8. 

21 Osman 

komiseri 
Deri ve kürk taciri Sirkecı köprülü han 

L. T .sanayi adaıı umumi Dördüncü vakıf han 
katibi kat 3 

Kösele ve deri fabrika- 1. Mercan tığcılar 
törü 
Mamul deri ve kundura 1. " " 

YARIN 

Muri bey imalathanesi sahibi 
22 - Kimyaher J. T. ve sanayi borsası 

Nureddin kimyakeri 
Zahire borsası 

münti bey 
23 - Nuri bey 

24 - Değirmen
ci zade İsınail 
Hakkı bey 

25 - Hacı zade 
Şükrü bey 

2 6 - Fadıl kibar 
bey 

27 - Mehmet 
Ali bey 

28 - Hüsnü za
delerden Yusuf 

Şinaaı bey 
29 - Hacı Re

cep bey 
i.> O - Ata Refik 

bey 
31 - Atif bey 

32 - fazlı b(;y 

3a - Eni3ilpek
çi bey 

3-1 - K~rnirci 
Ali Ri~a bey 
45 - Ali Mür

taza bey 
3f> - Kemal za. 

im 

37 - Rıfat Ka
mil 

38 - Müftiizade 
Sadi bey 

3 9 - İzzet Raif 
bey 

40 - Kiıaın bey 

41 - HalJt bey 

4 2 - Sırrı bey 
43 - Zekı b•y 
44 - Veli zade 

Mustaffa 
Faik bey 

45 - Hafız Atlr 
efendi 

46 M kaya zade 
Ahmet A
sım bey 

4 7 - Hacı Rıfat 
=---

• Beyoz kundura ve deri 
f abrikasl mühendisi 
Kereste ve malzeme inta 
iye tactri 

Kereste .ve malzemei ln
ıaiye taciri 
Kagıt ve tatbikatı itha
lat tacir 
1 . Sanayi idaresinde 
Kimyager 
Pamuk ve pamuklu ma
mulat ithalat taciri ve 
fabrikatörü 
İpekli ve yünlü mensucat 
tacıri 

Ayazma krı N· 42-44 

Galata Türkiye Milli 
han 

Fincancılar Yusuftye 
han altı 

Mahmut paşa cadde 

Yünlü ve pamuklu ku- Sultan hamam cad
maılar ve diğer mensucat de 
Süreyya paıa mensucat Balat caddesi 
fabrikası müdürü 
Bakırköy bez falırikaıı 
müdürü 
Selanik bonmarıası (El- Köprü baıı 
biaeci tuhafiye fotograf 
levazımı ve saire) 
Hazır elbise ve kumaı İstanbul bahçe kapı 
iaciri 
Laatık mamulatı ticareti 

Mahrukat Türk Anonim 
sirkeli müdürü 
Oda azasından maden 
kömürü taciri 
H1rdavat ve efyayi zü

l caciye 
Madeni etya imalatı 

1. Sanayi ve mesai mü-

l.Mıntakaaı Sanayi mü
dürü vekili. 
Oda azasından 
1. Ticareti bahriye mü
dürü Armatör. 

Yeni postane kartı · 

sın da 
Galata Ömerabit han 

Galata merkez rıhtım 
han 
Alaca hamam No 35 

Galata Mahmudiye 
caddesi Ômerefendl 
mahdumları No 66 
Sultan Mahmut tür-

Galata Ada han 
Galata rıhtım caddesi 
Calata merkez rıhtım 
han 

Alatı musikiye taciri Sirkeci tramvaycadde 

Saat taciri alit ve ede
vatı musikiye ve saire. 

Her nevi yağ ve saire Aıma alb No. 12/14 .., 
Romanınızı kesiniz e kitap gibi. katladıktan sonra "' okunıayı unutn1ayınız 
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ıatQrecekıhıfz, Bakalım, bu ıefer de efendimizin sarayı yolla

nnda çalıtalım. 

Dedi. Muhacirler hep birden ayaklandılar. 

- gidelim ağa 1 dediler. Hacının kulübesine doğru yürümeğe 

baıladılar. Ali Suavi efendi ile kleanti ıabursuzlık içinde Has

köylcı ile muhacirleri beklJyorlardı. 
- Haydi arkadaıla.r çabuk olunuz. Vakit geçiyor. Neredeyse 

güneı doğacak ! diye kulübeden dııarıya uğradılar. 

Muhacirler, çabucak sandıklara yapıttılar, üçü dördü birden 

bir aandıfı yakalıyor, kulübeden dıtarıya çıhıyordu. ôtekiler 

de arkalarından takibediyorlardı. Üçyüz kadar muhacir koca 

caddeyi tutmuıtu. 
' ~ilde gide mavnalann bulunduğu yere vardılar. Tam giineı 
te do~~k üzre idi. Hareket edilecek vakit de hareket etmiı 

olacaklardı\L!tfavnacılar: 
- Haydi y'f,~ldaılar acele edin. Hazır riizglr esiyor. Atlayın 

4çerlye •• diye bağ~ırdllar. Muhacirlerin hep ı de mavnalara dol-
•dular Alış • ~ndl ile Hacı en sona kalmıılardı. Tam mav-

• uavı ef( 
nalardan bi b ~ekleri •ırada etraflarına baktılar. Aman: 

rlne in · .. 
Kleantf ın d d '1ktu. Hnlar taıkınlık ve tclatla onu gore-

ey an a ye; •\ ld ı 
meıni 1 di 1 . m ıaıkın blriblrlnln ytızüne bak ka ı ar. 

f er . klsı~e taı e 
T h ~it 1ıtu ? Sakın mavnalardan birine mu-

L _ ul r an efendi ne olmu •r' olmasın ! diye aoruıturdular. fakat 
ne.cır e i k ,.-r n araıına anımıı • ,. Hakikat Kleantlye ne olmuı, bu 
Turhan efendiden eser yoktL 

• 
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kurnaz adam nereye gltmııu 7 Şimdi ne yapacaklar, mavnalarla 

( Çırkğan) sarayına dofru açılacaklar mıydı ? yokıa vaz geçe
cekler miydi 1 

İtte buda ayrıca çok rnuhım bir nıes•eıe idi. Ali Suavi efen

di tek baıına kalıyordu. Bu adam o kadar cesur bir Jhtilalcı idi 

ki yalnız kal.ınaktan filan örkecek, korkacak adamlardan değildi 
Ne ~lurıa olıun bir baıınada olıa kararına tatbika koyacak 

Çırağan hücü111iinü yapacaktı. Haaköylüyü ürkütüp ıüpheye dü

ıürmemek için ıöyle bir yalan düzmeye mecbur olmuıtu: 
- Haci al• dedi.., Turhan efendinin hakkı vardır. O, Pa

dtıahunız efendimize mensup olduğu için elbet bizimle buluna

mazdı. Zannederim bizim ceıaretlmlzl kırmamak için olacak 
uıulca ıavu1111uftur. 

Hacı, b"ıını salladı. Bir fey söylemedi. Evet Ali S i e-.. _ 
1 

, uav 
fencll çok haklı ıoz ıoy lyordu. Hacı ınavnaya bindi. Ali Suari 
Efendiyi de elinden tutarak yanına çekti. 

Mavnalar, yavaf yavaı kuzguncuk iskelesinden açılıyordu 
mavnalar yelkenleri fora ettiler akıntıya k b b 

ar'ı rmanmıya aı-

• ladılar günef te yavaı yavat Yilkseliyordu. Ali Süavi efendi 

L ile Hasköylü Hacı kuzguncuk iskelesine dofru bakblar: 

Aman yarabbi. Kleanti iıkele üzerinde kendilerine mendil 

ıallıyordu Ali Süavi efendi ditlerini sıkarak. 

- Hay kahpe .• Diye mırıldandı Fakat kaç para eder. Çok
tan Jı ııten geçmittl : 

kaptrnzade n.:-.a1•11!'l 
Temel bey 

48-Şerbetçi zade.FIR 
nevi bakkaliye 
tencile Sabuncu 

deli 
Not: 

1 - Üç daimi hey'.t 
biri alakadar tüccar, diled 
rük tarafından müntahip 
fsperki cem'an bet eklıpmı 
ası icap eden ücret yektlnu 
beıer liradan yirmi beı lira 
her ihtilaf muamelesine 1 
peraber bu paranın oda v 
teslimi lüzumu alikad 
zarı dikkatine vaz ve bu 
ğın tamame~ intihap edilen 
perlere !ta .Sedilecegi be,an 
nur. 

2 - Gümrük tarife k 
nun 30 uncu madde1i fUdm: 

Madde 30 - Eşyanıo. 2 
tatbikinden mütevellit ıh 
gümrük idaresince iktisat t 
tarafından tayin olunan Qç 
perden müteıekkil dainal h 
tevdi olunur. 

Her ihtilaf halinde ifbu 
perler hepetine biri gül'lll'lk 
resi o biri beyanname y 

rafından müntahip baflra 
ekhıper tefrik olunur. 8q dd 
raftan birinin imtinaı tak 
onun namına gümrük· da 
bulunduğu mahal sulla 
tarafmdan!ekisper intihap 

Ekisperler,heyetlne teıa 
nan bu_iki ekiıper, her ,_. 
bul Ticaret Odaııltarafı 
zlm olunacak bir l liıte 
intihap olunur. 

· Bu iki ekisper ih:Uli 
de müttefik kalarak ka&" 
ise ekisperler karar te 
İki ekiaper lttif ak ede 
takdirde ekiaperler heym 
vazifesini ifa eder. Ve iki 
dinledikıen ıonra nihai Oll119111-

rar verir. Ekiaperler Jaeyetlaln 
diği kararlar üzerine 
adliyeye .. müracaat olun--.. 

Seyrisefain 
Merkez acentası: 

Köprü başında: BeyoğiıJ 
Şube acantası : .M 
hanı altında İstanbul 2 

Antalya post 
(KONYA) vapuru 

nunusani pazar 1 o da 
rıhtımından hareketle 
K'iillük, Bodrum, Rodoe, 
hiye, Finike, Antalyara 
cek ve dönüıte mezkUI' 
lerle birlikte Andifll, 
Sakız, Çanakkale, G 
utrayarak gelecektir. 

Trabzon birinci ı 
( REŞiT PAŞA) V 

Kanunuıaaıl pazartesi t 
lata rıhtımından hare 
bolu, Samsun, Gireıu-. 
zon, Rize, Hopaya gi 
dönüt te Pazar iakeleı 
Sürmene, Trabzon, 
Glreıun, Ordu, Ünye, 
lnebolu. Zongoldağa 
rak gelecektir. 

Haraket günü yük kab 

BAKÜS R 


