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TÜRK YUNAN MÜNASEBATININ ALDfGI SON SAFHA NEDİR1 
TÜRKiYE YUNANiSTAN ARASINDA ,-iRTİŞA KANUNU~' . -- . EMANETTE MÜHiM BİR ICTIMA ! 

Her ay 120,000 lira tasarruf Bahri tahdidi teslihat : Şinıdiden siddetli nıüna-·.· . .. 
i kaşalara sebep oldu! i 
• • • • Son Ankara inıüzakerelerinde bu nıeselelerin 

nliizakcre edildiği söyleniyor 
Türkiye-Yunan münasebatının 

lrae ettifl ıon safha hakkında 
Ankara muhabirimizden çok dık
kata ıayan bir mektup aldık. Bu 
ınektubu hülaaeten neırediyoruz: 

: Ankara - 5 - [H. M.] : 

1

• ' .• 
: İrtişa kanununun ıon ıeklı : 
: tadili bugün meclis heyeti umu- : 
: miyesine sevkedilmif Ur. Kanu- : 

l3u yapılnıazsa Dahiliye vekalti En1anet 
bütçesini tasdik etn1iyeceğini bildirdi 

Emanet 930 bütçesini tayin Maaınafih Vekaletin kararı kat'ı 
ederek memurin müdürü Samih oldu~u cihetle her ıubede ne ka-
8. vasıtasıyla berayı tetkik Dahiliye dar tasarruf temin edilebileceği 

1
. .. ' • : nun leh ve al~yhinde meb us- : Vekaletine göndermltti. Vekalet hakkı d d- tt b' ı ti n a un emane e ır ç ma 

Türkiye - Yu~an münaıebatı 
slyasiyasinin son ıafha11 ıudur: 

Yunan ıefiri M. Polihrayadis, 
Türk harlcl~e Tekilini Ankaraya 
ıeldlii tarihten itibaren tamam 
yedi defa ziyaret etmlttir. 

Tevfik Rüıtü Beyin evinde ve 
makamında vuku bulan bu ziya
retler esnasında mübadele mese
lesi ve Türk Yunan bahri tahdidi 
teılJhatı konuıulduiu anlatılmak- \ 
tadır. • 1 

1 

Senelerdenberi ıürüncemede 
kalan Türk-Yunan münaıebatının 
dairel l&IDJmiyet ve uluvvetten 
dalma uzakta kalmasına ıebep 
olan mübadele meıeleıinln kat'iy-
yen hallolunması arzu olunmak
tadır. 

Türk hariciyetinin çok dürüst 
ılyaaetine karıı daima Yunan 
noktal nazarının tervi i . c nı arzu 

harele: bu arzunun müteaddit 
ft llıe7aıaaal--L 

eden Yunan ba ....-.ıa izhar 
1 vekili M V 

zeloıun en nlh · ene-ayet dürn t . 
hlılerle Ank 1 ane bır araya 1 
lenf yor. Hariciye Vet~1~::ği ıöy
ıon mektup ta b. gelen 

ır ihtiyar Giritli: -

1' 1~ \' FİI\ Ni.ı;;ni Jky 

- Türk - Yunan itilafnamesi 
imzalandıktan sonra muhakkak 
Ankarayı :ziyaret edeceğim" diyor. 

hilafnamenin imzasından son
ra Ankarada Türk - Yunan itilaf
namesi ıerefine büyük bir balo 
tertip edilecektir. Bu baloda son 
anlaıma v~ uzlaşma şerefine nu
tuklar irat edilecektir. Yunanlılar
la bir türlü bitmiyen bu müzake
ratın hüsnü suretle intacının her 
iki tarafı memnun edeçeği teyit 
ediliyor. 

IUlifname imzalandıktan aon
ra Yunan sefirinin Yunanistana 
ve Hariciye vekilimizin de vasati 
ve ıarki Avrupa da bir seyahata 
çıkacağı söylenmektedir. 

Şrnısrtlin Tıı!Jrııl 

- -
AÇIK SAÇIKLIK MESELESİ • 

Çıplaklık hakkınd-;ki 
Neşriyatımızı bir -çokl:riİ ... :- . 

oldukl .. erınuz alkışlan1akta 
arını soylüyorlar 

IJir kariimi:iıı {ikl'i 

Son zamanlarda bazı gaze
telerdeki gayri ahlaki ve evvel
ki lnüıhalarımızda dediginiz 
gibi " Çıplaklar meıheri ,, hak-

kında gazdenizde yazılan ya
zıları büyük bir alaka ile oku

yorum. Bunlar aleyhinde mü

cadele bayrağını ( HKeket ) 
ıazetesl ile ıiz açtınız. Bu hu· 
ıuıta tebrike faYansınız. 

Hakikaten küçk bir istisna 

ile gazetelerimiz maeJeıef bit
pazannın ehven fiatlarla satı
lan kirli mallarına benziyor. 

Açık, ıaçık reıimler ve yazılar 
ile aileler arasına kadar soku
lan ıazeteler, henüz daha iyi
yi fenayı seçemiyecek bir çağ-

da b~lunan gençleri zehirliyor. 
Demet demet bu gibi gazete

lerle ıokaklarda kosutan gaze
teci çocuklarını g6rüükçe rüz
glrın etrafa mikrop saçtığını 
biııeder gibi oluyorem. Kıra
ethanelerde, tramvayda, her 

yerde gençler bu ıokak tozuna 
abl,yorlar. Sanki iyi bir it ya-

pıyorlarmıı gibi bu tozu yut-

tukça. Yut l t ı uyor ar· Bu gibi gaze-

l
e er karilerin dimaolarını k" -
eliyor B • or 

ruy . eyin lenbelliğini doğu
or. Ka ·1 rı ere hiç b· hi 

gıda vernıtyor. ır ru 

Fena bir d d 
t 1 ğ gı a an mide has-
a ı ana tutulanlar gibi . 

t f k , cemı-
ye i ri 'Ye ruh" h 
muzta.ri l ı aata.lıktan 

P o ur. Veyine ik" 
olunuyor ki 1 ayet 

gençler idealıi 
tifiyorlarmıı! Onlar· f kz ~e

.n i lraız-
liğinden bahsediyorla f' k 
b M r. a at 

u ıun gençlik ne k ' o uyor ve 
okuyabiliyor. Mana.ı M b 

ız muıa a-
ka ve çıplaklar ıneıh 1 b er n en-
ziyen gazetelerin gençliae ruhi 
gıda veriyor? Bilaktı, kızamuk, 
veba ve tifo bummaıında.n da

ha korkonç olan bu ha" l genç-
leri benliğinden uzaklaştırarak 
fena izler bıraktıği gibi ilim ve 

aklın kıymet ve kuvvetini öldü

rür. Binaenaleyh mücad~lenlz
de devam edin!z. MüneYver 
halk kütlesi, temiz ve güzel 

rayıha.lar 18.çan gazeteleri ya
tadacağından eminim efendim. 

Karilerinizden 
B:O 

: lar arasında şimdide bir çok : 
: münakaşalar cereyan etmeğe : 
: başlamıştır.' Bir çok dedikodu- : 

her ay asgari 120 bin lirııı.lı~ bir akdedilmlttir, Bu içtimaa bütün 
tasarruf temin edilmediği takdirde daire müdürleri, muavinleri, ıube 
bütçeyi tetkik ve tasdik etmiye- \ fefleri ve emanet muavinleri ile 
ceğini bildirmiştir· Bunun _üz~ri~e d~~ Ankara dan gelen memurin 
Muhiddin B. Ankaraya gıtmııtır. mudürü ittirak etmittir. 

• o 
"' lar da mevcuttur. : 
• Bu kanunun meclbte hara- : 
: retli bir celse doğuracağına : 
m • 

i5J5ftz """ti" _____ _ 

• muhakkak nazarile bakılmak- : TETKİKAT Y "ı PILIYOR 
• tadır. : 

················~············· 
Türı< maden~eri 

Ecnebi şirket ve müesseseleri 

, 
l~ir grup nıadenlerinıiz 

Şiındiyc kadar çıkardıkları 'fürk memur adedi 
anlaşılacak 

için n1üracaat etti Ecnebi şirkeler son zamanlar- 1 Şehrimizde mevçut 110 ecne-
da Türk memurlardan bir çokla- 1 hl ıirketten timdiye kadar 17 ta
rını birer bahane bularak ıirket- \ nesi cevp vermlıUr. 

Türkiyedeki bilümum maden
ler ve bunları iıletmek için yük
sek .ıermryeli bir Amerikan gru
pu Iktısat Vekaletine müracaat 
etti. 

lerinden çıkıırınıılardır. Bu etraf- Bucevaplarda ecnebi tirketler 
tan tiddetli ıikayeti mucip oldu- elyevın mevcut memurları ade-

d T
. t müdiriyeti bu hu- dinl bunların lıminl, tabiiyetini, 

İktısat Vekaleti bu grupun 
tekliflerini ehemmiyetle tetkik 

iun an ıcare ld 
k
'k t baılamıt ve ecnebi a ığı ücretleri, ne zamandanberi 

ıusta tel ı 8 a .. 1 _ hizmetlerine aldıklarını yazaıak-
k 1 d b · er ıirkuler istem 1 

ediyor. 
ıir et er en ır ld'ği tadırlar. Bu mal(imat evvelki 
Ur. istenilen bu cevaplar ae ı l •enelerle mukayeıe neticeılnde 

Erzurumda 
zaman daha evvelki istatistikler _e ecnebi tirketlerln ne derecede 
mukayese yapılacak ve buna go- Türk memuru kullandıiını göıte-
re hareket olunacakbr • cekur, 

·•P.- ...__ ---~------~·----~~-Petrol bulundu 
Ankara5 (Hususi) 

Erzurum ovasında zeagin pet
rol madenleri bulunmuıtur. B• 

madenler için hemen tetkikaia gi
riıilmittir. 

Dostluk telgrafları 

20 Şube açıldı 
Ankara ( husuıi ) 5-

Ankara, 5 (A.A) 

h iciye komiser vekili Sovyet ar 

M K hanın Moskovaya avdeti 
• ara h 
" b ule Relslcümhur azret-munase e 

lerile M. Kalenin arasında atideki 
telgraflar teati e~ilmiıtir: 
ANKARADA TURKIYE REISl

cOMHURU GAZI MUSTAFA 
KEMAL HZ. NE 

Türkiyeye seyahati Sovyet
Türk protokolunun imzasile tema
yüz eden hariciye komiser vekili 

Ankara 5 (huıust) M. Karahanın derin bir dostluk 
Rus ıefiri dün Hariciye Vekili ve samimiyetle kabul6nden dolayı 

T evfUt Rüıtü Beyi ziyaret etmıı- en har teıekkürlerimin kabulünü 
tir. Rus Sefiri ile Hariciye Ve- zatıriyasetpenahilerinden rica ede
kilt uzun müddet görüımüılerdir. rim. Türk - Sovyet münasebatının 
Bu mülakatta Türk - Rus müna- lnkiıafını -daima en hararetli bir 
sebatı ticariyeıi etrafında hara- alllka ile takip etmiı olduiumdan 
retli ve samtrııi müzakerat cere- bu vesikanın memleketlerlmizt 
yan ettiği zannedilmektedir. bağlıyan ve bugünkü velüt iktısa-

Bu hafta içinde tasarruf ce
miyeti azaları ilk içtimalarını ya .. 
pacaklardır. Simdiye kadar vila
yetlerde yirmi Şube açılmııtır. 

TÜRK- RUS MÜNASEBATI 

Rusya hiildlmeu iktııadl mü- dl faaliyetlerine çok lüzumlu sul
cadelemizden dolayı Baıvekili hun teminatı mesabesinde bulunan 
tebrik etmlt~,.,-- dostane müncısebetlerin takviyeıl 

Ekmek narhı · yolunda bir· adım teıkn ettiğini 

ı miltahede etmekle bahtiyarım. 

indirildi Türk_ Sovyet münasebatınm de-
r ~>~<-- vamlı bir surette inkiıafı ayni 

Ekmeğe ı O para noksanile zamanda dost ve komıu milletle-
15, 25, fıranc:alaya bir kurut nuk- rimiz arasında mütekabil anlaı
santle 22 kuruı azami fiat ko- manın ve müıterek mesainin 
nulmuıtur. __ ı geniılemesine ve tarsinine müncer 

- L·i u ,;Jikı.;-odalar \ olacağı hakkındaki kanaatimi 
' g d d b ılarının , zatırtyasetpenahilerine arzederim. 

Ticaret o asın an az . ~ , M k - 31 12 - 929 
ı · d'l i k 'lmııtır oı ova ağve ı mes ne arar verı . ' Soı,ctist sosyalist şuralar iftilınclı 
Bundan dolayı lstanbul Tıcaret (ll<'rke:: icra korııilr.si Ileisi 
müdiriyetine iktıaat Vekaletiuden · KAI.EXJN 
bir tezkare gel.mittir· 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• 

Bu tezkerede İstanbul mıntaka Başvekil rahatsız 
ticaret müdiriyeti dahilindeki 28 A k • 
ticaret odaıından altısının lilvo- n ara5(Hususı) 
lundufu blldirilmittir. Lağvedilen 1 Baıvekil )amel paıa dit :erin-
odaların vazifeleri yakınlarında 1 den mudariptir. Birkaç gün için 
bulunan odalara verilecektir. hanesinden dııarı çıkmıyacaktır. 

MOSKOV ADA SOVYET SOS
y ALIST ŞURALAR ITIIHADI 
MERKEZ iCRA KOMiTESi REiSi 

M. KALENiN HZ. ne 

Ziyareti bizde çok iyi hatıra 
bırakan M. Karahanın Moıkovaya 
a vdeu münasebeti le rfuıdermlt 
oldufunuz nazikane ve doıtane 
telgrafnameye hararetle teıekkür 
ederim. AnkarA Türk - Sovyet 
protokolünün imzası memleketle
rlmiz arasında mnıkül zamanlar
da te11üs eden ve iki tarfın kar
ıılıklı anlalmaları ve ıulb ıaye
ıine hadim olmak huıuıundakl 
samımı ~rzulan ıayeıinde inkitaf 
eyliyen dostane münasebetler 

için pek ziyade memnuniyeti mucip 
bir hadiıedir. Binaberin dostluk 
ve iyi komıulok ınünaesebetleri
mizln teyit ve takviyesi hakkında 
izhar buyurulan temennilere ta
mamlle İf tirak eder ve bu kere 
imza edllen protokolün buna va
si nıikyasta hadim olacaiı ümü
dini beılerim. 

Ga:i M11ılafa Kemal 

Ankara iş bankası 
Ankara, 5 ( A.A ) 

İt bankasının tasarruf günü 
münaaebetile bu gün bankanın mer
kezinde meclisi idare reiıl Siirt 
Meb'usu Mahmut bey tarafından 
hanımlarımıza tasarruf hakkında 
bir konferanı verilmiıtir. Konfe
ransta bet yüzü mütecaviz hanım 
hazır 'bulunmuıtur. 

l'asarruf günü 
Ankara ( hususi ) 5 -

Tasarruf günü Ankarada bn
yük merasimle teı'it edilmlıttr, 



Sahife 2 YARIN 

G1i11lıik makale .. ~1enıleketin Her Tarafında Şubeleri Açılan Cen1iyetin Nizanınanıesı 
Rüşvet kanunu! 

Yeni yapılan (lruın) Layıhası 
Millet meclisi Adliye enclmeni 
tarafından taniyedllmiıtır. Sa· 
mimi bir kanaatte yapılan bu 
layıhanın millet meclisi ( Heyeti 
umumiye ) sine sevk edildiii ha
ber veriliyor. Kanun, yakında 
mecliste münakaıa edilecek tir. 

Bütün türkler tasarruf silahına sarılmahdırlar. İktısadi seferberlik 
ve harpte ancak böyle mu\/a ff ak olacağız! 

Milli tasarmf Jwrekeli c.:ok me,şl:ıir 
bir alcilm ile rmlnnuı lıer larafmdu 
/ıayırlı akisfrr uyaııdmlı. llu lıarf'kel 
orıayak nlmak ıi:erP k.ş<'l•kl.l t•cien 
milli iklısal ll(' /m;arruf et>111iyeli11i11 
nizamrıanıesini aynen ııe l<ımtmwn 

rıeşr<'<l i yorıı:. 

Madde l - Türkiye cumhu
rfyeU Reisi Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerinin himayeleri altında 
(Milli lktısat ve Taıarruf cemiyeti) 
namtle bir cemiyet tefkil edilmlıtlr. 

Madde 2 - Cemiyetin umumi 
merkezi Ankaradadır. 

verenler daimi aza kalarak, her 
sene para vermekten vareste o
lurlar. Cemiyete bilfiil hizmet 
taahüdünde bulunanlar idare hey
etleri kararile senelik aidattan 
istisna edilirler. 

Madde 8 - Cemiyetin gaye
lerine, dileklerhıe kartı hareket 
eder..ler, umumi merkezin kara
rile cemiyetten çıkarılırlar. 

Madde V - Cemiyelin gaye
lerine en çok hizmet edenler, 
umumi merkezin kararile, müna
sip surette taltif ve isimleri ilin 
olunur. 

Madde 1 O - Cemiyetin bil
cümle müntehap azaları fahri 
olarak çahıırlar. 

Adliye v~kaleti tarafından ha
zırlalanan Layiha, esas itibarile 
iyi düıünülmuıtür. Buna ıüphe 
etmek bile caız değildir. yalnız 
bu Labıhanın bazı noktaları dik
katle tedkik edilmeğe daer· 
RütTet kanununun heyeti umumi
yeıi mUtalea edilmezden eTel, 
hatıra ıelen esaıb bir iki nokta 
vardır: Bunlardan en mühimmi, 
Rütvet aldıtından ıüphe edilen 
memurların doğrudan doğruya 
müddei umumiler tarafından ta
kibata maruz kalmalan meıele

ıldir. 
Eğer Layıha meclis tarafından 

da taıvip ve kabule iktiran ede
cek olurıa, bundan ıonra riltTet 
meseleıinde : müddei umumiler 
marifeti le takibat yapılacaktır 
demek oluyor. Bu uıulün bir 
cepheden büyük fayda lan ğörü
lecetı tüpheıtzdir. Çünkü: ıtmdiye 
kadar bu gibi takibat, uzun boy
lu merasim ve usullere tabi tutu
luyor, vilayet mecliılert, memu
rin muhakemat encümenlerinde 
aylarca, yıllarca muamel~ ıör
dükten ıönra netice Devlet ıüra
rasının karuına kalıyordu, bua
dan sonra ise muhakeme safha· 
ıına geçilebiliyordu. 

Madde 3 - Cemiyetin mü
e11iılerl, Büyük Millet Mecltıl 
,Reisi Kbım Paıa Hazretleri ile 
Büyük Millet Meclisi Reisi 
Vekili Trab .. on Meb'usu Haıan, 
Sinop meb'usu Yuıuf Kemal, 
Erzinı:an meb'usu Saffet, f Siirt 
meb'usu Mahmut, İzmir meb'usu 
ve lı Bankası Umumi Müdürü 
Celil, Kırklareli Meb'usu ve Hl
mayet Etfal Reisi Doktor Fuat, 

Madde l t - Cemiyd, kongre, 
1 umumi merkez heyeti, vilayetler 
ı ve kazalar fube heyeti idareleri 
I vasıtasile idne olunur. 

Adliye vekaletinin hazırladıiı 
kanun llyibaıı, mumaileyht birden 
bire kısaltmak noktasından tak
dire ıa7andır. Fakat, meıelenln 

diler iki cephesi daha vardır: 
Rüı•el liylhaıının yapılmasına 
lilzum gösteren sebepler, diieri de 
müddeiumumilere verilecek ıali
hlyettlr. 

Bunlardan btrinclıl: Liyihanın 
tamimi meselesidir. Şu sırada 

böyle bir t•Y yapılmaia ıebep ve 
mecburiyet var mı idi yok muydu? 
Şayet varsa, memleket te vasi 
mikyasta bir irUıa var demek 
oluyordu. Hatta bu kanunun, 
alelicele yapılması. ortada baıka 
bir zaruret bulunmadığını göste
recek blrıeydi. Şu halde Türkl
yenln bertarafında müddeiumu
mtleri harekete ıetirecek olan 
:reni kanun. mllnhasıran memle
keti ıardıiı hlaai verilen rüıvet 

meaeleıine nihayet vermek için 
Japılmıı oluyordu. 

Acabe hakikat böyle miytll? 

• 
İzmir meb'usu Te Rahmi, Kocaeli 
meb'uıu Reıit Saffet, Aksaray 
meb'usu Besim Atalay, Ziraat 
Bankası umumi müdürü Şükrü 'Ye 
Emlak Bankası nmumi müdürü 
Hakkı Saffet Beylerdir. 

Madde 4 - Cemiyetin gaye 
ve maluadı ( A ) Halkı israfla 
mücadeleye, hesaplı ye tutumlu 
yatamaja ye tasarrufa ahıtırmak; 

(8) Yeril mallarımızı tanıt

ı mak, aeTdirmek ve kullandırmak; 
( C ) Yerli mallanmızın mik

:tarını çofalt•aia, clnılerint me
- lanet, zarafet, nefaset ve sair ev
safı itibarile, yabancı ır.ümaail 
mallar derecesine getirmeye, ve 
fiatlarını ucuzlatmaya çalıtmak; 

(D) Yerli mallanmızın sürü
münü arttırmak suretlerile mille
tin eyi yaf&Dlasını temin etmek
tedir. 

Madde 5 - Cemiyet maksa-

dına ermek için, 
(A) Aza kaydi, 
(B) Neırıyat •e konferanslar. 
(C) Milli malları iıtihıal ve 

tıtihlik teıekküllertnin teıviki. 
(D) Sergi ve büyük satıf ma

lazaları açılmamasuıın terkibi. 
Gibi vasıta ve çarelere mü

racaat eyler. 

Türldyede bütün memurlar rilıvet 
mı alıyorlardı~ Yoksa yeal kanun 
balkm hotun• ıidecek icraat ara
•mda ıörünıün cllye mi yapılıyordu? 
Hakikat, öyle de oba böyle de 
bulu._ yine memnuniyeti mucip 
olacak teJdir. 

Madde 5 - Tercihen yerU 
mallarını kullanmaiı ve hükmü 
ıeçenlere kullandırmağı lmzaıı 

altında taahhüt eden kadın erkek 
her fert cemiyete aza olabilir· 
Tercihen yerli malı kullanmak ve 
kullandırılmakla beraber münha
sıran yerli malı iatihıali ve ya 
llcareUle meııul olan tirketler, 
ticarethaneler ve müeaaeselerle, 
cemiyetin ıayelerlne hizmet eden 
sair hükmi ıahıslar ve milli te
ıekküller de cemiyete girerler. 

Yeni layiha ile müddeiumumi
lere Verilmek istenen aelihiyet 
babılne ıellnce: İrtlıanm önüne 
geçilmek aamlmiyellle verilecek 
ıeliblyet meselesi, cidden ehem
miyetlidir. 

Madde 7 - Cemiyete aire 
cek aza ıenede bir lira aidat ve

rir • 
Toptan yirmi bet lira aidat 

Kongre 
Madde 12 - Kongre umumi 

merkez ve ıubeier murahhasların
dan terekküp eder . . 

ilk kongre 1931 nisanında top
lanacaktır. 

Madde la- Kongrelere, umu
mi merkez:beı lllurahhaı, ve ıube
ler, 5ooo U.ya. kadar bire;, ve 
15U00 ve 15000 den yukarı azası 
olanlar ikiıer lllUrahhas gönderir
ler; mevcut azası bet bine baliğ 
olmıyan ıubeler bulundukları. vilayet 
dahilinde diier bu nevi ıubelerle 
birleıerek aza.Iarnıln mecmuu beı 
bf ne baliğ olduh ~kdirde namla~ 
rına kongreye bir ınurahas gönde
rebilirler. 

• 
Madde 14 - Kongreler alelade 

ve fevkalade olarak içtima eder. ! 
Alelade kongre iki senede bir ı 

nisan a~ ında Ankara.da toplanır. 
Bundan baıka fevkalade ah

valde, ' umuıai merkez heyetinin 
daveti üzerine uyin edilecek mü
him itleri . nıüzak•re etmek için 
f evkalide olarak lçUnıa aktedile
bilir. F evkalide kongre azaıı on
dan evvel toplanJllll alelide kon
greye intihap edibniı olan murah
haılardır. 

Madde 15 - Konıreyi, umumi 
merkez heyeti reisi veya tevkil 
edec•it murabbaı açar. K.onıre 
açıldıktan ıonra müzakereyi idare 
etmek için bir relı, bir ikinci reJı 
ve iki katiple ikl r•Y ıayıcııı ıeçitlr, 

Madde 16 - Gelmlt olan mu
rahhasların huzurile, niıap aranıl
maksızın, kongre müzakereye 
hatlar. 

Madde 17 - Kongre alelade 
içtimada aıaitdaki itlerle uğtqır. 

(A) Umuıııi ınerkez heyeUntn 
vereceil heıapları ve raporu ve 
gelecek iki senelik bütçe layihasını 
tetkik ve taıdik eder· 

(B) Şubeler tarafından kong· 
renin toplanınaıından liakal on 
gün evvel bildirilip umumi mer· 

kezce ruznameye geçiribı.it, veya 1 Madde 28 - 1dar. heyeti umu· 
kongre esnasında laakal on mu- mi merkezin icra vaııtaııdır. Ce
rahhas tarafından müıtereken miyet itfer;ni bu nizamname ve 
yapılacak teklifleri müzakere eder; buna mü tef erri talimatlara ve ka-

(C) Vmumi merkez heyeti aza- rarlara göre tedvir; Cemiyetfd 
sanı intihap eder; menkul ve ıayri menkul emvall-

(D) Jki senelik devre içinde ni iıbu .esaslar dahilinde idare; 
umumi merkezde vukubulacak Ve cemiyet namına mukavele 
inhili.llarda aza olmak üzer~ sekiz akteder. 
yedek aza aöııierir. Madde 29 - İdare heyetine 

Madde 18 - Fevkalade kon- umumi katip rfyaıet eder. 

ırede yalnız ruznamede ıösteri- Madde 30 _ Umumi ki.tip, 
len itler görüıülür. cemiyete müteallik her türlü ah-

U nıumi 1' ı erkez Heyeti val ve husuıatta cemiyetin hülu1· 

Madde 1 9 - ilk Umumi Mer- met nezdinde ve mahakimde 

kez Heyetini müesaisler tetkll eder. 
Ondan sonra gelecek Umumi Mer
kez Heyetleri konıreler tnrafın

clan ayrılacak ıS azadan mürek
keptir. 

Madde 2 O - Umumi merkez 
azasının vazife müddell iki sene 

' yani alelade bir kongreden onu 
takip edecek alelade kongreye ka
dar ıarer. (Jmumi merkez heyeti 
azasının tekra r intihabı caizdir. 

Madde 21 - Umumi merkez 
heyeti izası içinden bir Reis bir 

Umumi katip ve bir Muhasip ayırır. 
Madde 22 - Umumi merkez 

hey~ti kongreye- karıı mes'uldür. 
Madde 23 - Umumi merkez 

heyeti, cemiyetin bütün itlerini 
daimi mürakabeıi altında bulun
durur ve kongreye dalıtılacak 
lkf '"nelik heıap ile raporu, gele
cek de•re bütçesini ve ruzname
yi ve lüzunı görüne eaaı nizam
name tadillerini hazll'lar; Ve ce
miyetin dahili tılerinl yoluna koy
mak üzere lizımgelen talimatları 
tertip eder. 

Umumi ınerkez heyeti bütan 
ıubelere nıercidir. 

Madde 24 - Melhuz olmıyan 
masraflar faslından sarfiyat ve 
bütçe maddeleri arasında müna
kale yapılması ve karııhiı temin 
olunmak tartile masraf fasıllarına 
munzam tahsisat luıulmaıı, umumi 
merkez heyetinin kararına bağlı
dır. 

Madde 25 - Unıumi merkez 
heyeti, llakal ayda bir defa mu- . 
ayYen günde ve saaUerde içtima 
eder. Heyet, hiç obnazıa ıekiz 
azanın huzurile içtinıa ve azanın 
ekseriyetile karaı lar ittihaz eyler. 

Reiı veya umumi katip aöre
cekleri lüzum üzerine umumi 
merkez heyetini fevkalade olarak 
içttmaa davet eder. 

Madde 26 - Umumi merkez 
heyeti ittigallerl çerçeveline sfren 
iılerin herbiri veya bir zümresi 
için daimi veya muvakkat encü
menler teıkil edebilir. 

Madde 27 - İdare beyeU Umu
mi merkez heyetince kendi azau 
araundan seçilen üç aza ile yine 
umumi ınerkez azasından bulunan 
umumi katip ve muhaııpten mü
rekkeptir. 

naip ve mes'ul murahhaııdır; de-
vair ve bankalarla olacak nakli 
muamelelere müteallik kağıtları 
ve senetleri muhaaiple birlikte 
imza eder. 

Madde 31 - Umumi kiUbin 
gaybubeti halinde, umumi heyet 
azasından birini umumi kitip ve
kili intihap eder. 

Madde 32- Muhasip cemiyetin 
hesap lılerini takip ve tetkik ve 
ıördüklerini raporla idare heye
tine bildirir; hesapları ve bütçe 
li.yihalarını hazırlar. 

Şubeler teşkilatı 
Madde33 -Herhangl bir maha?de 

cemiyetin ıayesi yolunda çalııma)'I 
deruhde eden aza adedi llakal 
yirmi heıi bulursa, Jçlertndeo 
birini reiı birini kitip birini vezne 
dar olarak seçerek beı ktıtllk bit 
idare heyeti teıkil etmek üzere 
keyflyeU umuınl merke:r; heyetin• 
bllclirtl'ler ..,. ..... merkezlll 

mezuniyeti Ozerfne mallaUtnte k 
nuni muameleyi ikmal ile ite 
larlar. 

Madde 34 - Şube idare heyet· 
lerl ayda laakal iki defa topla• 
•lar. 

Madde 35 - idare laeyetlerl 
cemiyete aza kaydine, varidat 
teminine, cemiyetin gayelerine 
varmak için umumi merkezin ta
limatı dairesinde çalııırlar ye 
altı ayda bir, umvmi merkeze 
f aaliyetlerl hakkında rapor gön· 
derirler. 

Madde 36 - idare heyetleri 
(13) üncü madde mucibince kon· 
ıreye aidecek murahhasları seçer-
ler. ı 

Cemiyetin emvali ve 
varidatı 

Madde 37 - Cemiyet, vaılyet 
ve bağıılama veıair suretlerle 
kendisine teberrü ~ilen hertürlO 
malı kabul eder. 

.Madde as-Cemiyetin varidab: 
(A) Azanın aidatından 
(8) Bilümum teberriilerden 
(C) Müteferrik hasılattan iba-

rettir. 

Gerçi cunıburtyet müddeiumu• 
nıtlerlnl kanunun kendilerine ver
diit Mlihi)'etl aut istimal etmlye
ceklert tüpheatzclir. Fakat neoluraa 
olsun konmak ı.a- .1 

memurun vaziyetini adilane tetkike 1 mıyan inıandarı maduttu;lar. • ı yııile, yeni kanun iyi bir tehdit 
meydan bulunurdu. yalan yalnıı ı Görü~!k.~!i, ~~b:~.::ıc ~~ vasıtası olablllrdt. Fakat ihtiyaç 
birihbar, en namuslu btr memuru ıeltipk fi b hatta ıenet d içinde zebün olanlara hu vaııta-

1 h l elde A ıe ep ve e la--'- h 
m\iddel umumllerin arzuıl e ma - yoktur. Türk memurları dünya- nın ne teılri o ~tır ve ya ut 
kemelerde ıüründiirmeie kafi ge- nın en namuslu en fakir ve ka- olabilirdi Mes'elede aııl d&niim 
lebllirdl. naatklr zümreıtdtr. Akıinl kimse noktaıı memurun karnını doyur-

Mütef erdk maddeler 
Madde 39 - Cemiyetin heıap

ları hazirandan hazirana tutulur• 
İlk heaap ıeneıi 1930 mayıı so
nunda kapanır. 

Madde 40 - Bu nizamnamede 
mezk6r blldmum intlhaplarda infl• 
klk eden aza*1n yeniden intihabı 
catzdlr. 

•w:nen mevzuat ı e 
diler memurlann vaziyetlerinı da
ıünmek, onlan hakh hak 

ıız zan-
lar alt~nda kırmak dofnı olamazdı. 
Meıela : .. mühim ve nazik bir 
anda bir Vatı, bir jandarma ku
rnandanı veya poliı miidfrünün 
yaziyc..tl ne hale girebilirdi. No 
milfettiıleae lGaum kahr, nede bir 

Burada, Cumliuriyet müddei iddia edernez! maktadır. Akıl takdirde her da-
umumilerl böyle ıeylere tenezül Lakin zaman öyle ıztırarlar irenln önüne sehpalar kurul~a 
ederle mi denilirse, bizde bu Jd- doiurmuıturki, itte bu ihtiyaçlar fayda vermez. Umumi harpte 
cllada bulunanlarla beraberiz. Li- en namuslu adamları ne kadar asker kaçakları kurıuna dizilir
kin Para yiyen memurlar herke· kanaat sahibi ve nekadar sabırlı lerlerdi.Mondros mütarekesi imza 
ıln bildiği inlıadlardan oldukları olurlarsa olıunlar, günün birinde edildiği zaman (350) bfn firari 
gibi, mucJdel umumiler de ıüphe- yoldan cıkarmağa kafi geliyordu. tupitedilmiftir 
nlz onlardan fazla taraflan bulun- ı Evet belki bu sebepler dola- Arif Omç 

Ma41de - 41 Akıl taırlh oluo• 
mıyan yerlerde, kararlar reyl.
rin ekıeriyetilen ittihaz olun11t• 
Reylerin teıavlılnden reiıln bul1111 .. 
duğu taraf tercih edilir. 

Madde 42 -lntibaplar ve ,.ıı.a 
müteallik kararlar gizli arey d• 
olur. (Uevamı .)tJıci sahifede) 
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La_h)_e'!_~ _için \ Şark kon1isyonu l(a vn1akan1 kurslaı:ı 
Ankara: 4 - (A.A) _ . ,..~, Lahey, 4 (A.A) 

d · Bugün neıı.redilen resmi bir 
Şehrimizde açılan kaymakam- 1\1a ten gazetesi ne ıyor 1 y 

tebliğde Şar tamiratı komiıyonu-
lıklar kursun devam ede kaymam- Parisı ~(A.A.) nunun saat 15 te toplanarak Avus-
lıklaı ıerefine dahiliye vekili 

Hasta değiJnıiş 
1 

hudiler son derece meyus olmuı

lardır. 

Matin gazetesi Liihey kon- turya murahhaslarını iıtima etti-
Şükrü kaya Bey tarafından Anka- "' d ~ bildlrilmektedı·r. 

M<'/,·kı•ılf'11 bildiriliyor : 
J(abuksuz yunıurta 

K ahireclerı ya:::ılıuor : 

feransına tahsis ettigi yazı a K 1 

re.palas otelinde bir çay ziyafeti ı 
realist bir maksatla terli~ edilmiş Komisyon bazı fenni mese e-

verilmiılir· Ziyafette bazı meb'us- olan konferansın yeldeğirmenle- lerln tetkiki için tali bir komite Kahırede intiıar eden bir sa· 
hah Razeteıi Hicaz ve Necit kıra
lının Riyazdaki sarayında hasta 
Yatllgını yazmıftı. Bu haberin ka
Uyen aslı yoktur. Mütarünileyh 
kehlali ııhhat ve afiyette olup hali 
hazırda asilerin tedibi ile meıgul
dur. Yakında Mekkeye avdet ede
cektir. 

Mısır ziraat cemiyeti , geçen 
lar ve dahiliye vekaleti erkanı rJne karfı mücadele ıeklini al- tevkil etmiştir. Gelecek içtima 
hazır bulunmuşlardır. maması lazımgeldiğini beyan ikinci kanunun altınc! günü sabahı 

ıene oldugu 2ibi bu sene de tene
ke kaplarda olarak btr milyon ka
buksuı yumurtanın ihracına mü
saade olunmasını Ziraat Nazare
Unden talep etmiştir. 

Ankarada telsiz telef on etmektedir. Bu gazeteye nazaran aktedilecektir. 

Ankara: 4 - (A.A) mes'elenin asıl ruhu harpten 1.,aınirat işleri 
Posta, tegraf ve telefon idare- sonra ortaya çıkan birçok iılere 

sine nit bulunan Ankara telsiz te- alt tesviye ıekillerinin siyasi ıa
lefon istasyonu bu ayın altıncı pa- hadan çıkarılarak ticari sahaya 

Lahey, 4 (A.A) 

Filistinde Bovkot 
J 

l'afadan: 

Yahudilere karıı ilan edilerek 
aylardanberi de..-am eden Boykot
tan müteeıir olan yahudi tacirler 
toplanarak mağazalarında meTcut 
enayı yüzde elli noksanına ıatnıa
ia karar vermiıler. Ve bu kararı 
tatbika baılamıtlardır. 

Kapılarma koydukları tellal
lann yayaıaralarına, çaldırdıkları 
davul ve çıngraklara rafmen on 
kuruıluk bir ıey ıatamamıılardır. 

Mazareti müıarünileyha bu 
talebe muvafakat ederek ihraç içın 
karar istari zimnında Meclisi vü: 
kelaya bir takrir vermi§tir. 

Mısırdan yumurta ihracı hü
kumetin musaadeıine bağlı bulun
duiu malumdur. 

Bavran1, yortu yok 
rafada~ı yn::tlıuo;: • 

Naairadan bura gazetelerine 
İslam muhtarı Seyit Mehmet Ab
dül halık, Rum muhtarı Yıı.kup 
mahıı ve katolik muhtarı Az.er 
Sellum imzalarile çekilen bir tel
aırafta deniliyorki : 

zartesi gününden itibaren neşri- nakledilmesinden ibarettir. 

yata haılıyacaktır. Tulü mevç Laheyde 
1575 metredir. Konserler Riyaseti (AA ) 

d Lahye, 5 . . 
cümhur musiki heyeti tarafın an B d 

M. Tardieu ile M. rian , 
verilecektir. Neıriyat proiramı l d 

bu sabah kont Bethlen i e on an 
aıağıdadır : k d 1 sonra M. Gurtius ve ar a aı arı 

Saat : 18 - 18-30 konferans \ ,, görüımüılerdir. 
d ~ - ar- he ve ya ers. 17-30 - 19-tn cuDl 1 •t · 

tesi salon orkestrası. Pazar senfo- l\tali ınütehassıs ı\:01111 CSI 

nik orkestra. Perıembe salon or
kestrası. Cuma ba.ndo muzika. 
10-15 19-4 5-istirahat Teya konfe
rans ve borsa haberleri 19-45 20-
30 solo veya ıkn' tağanni. 20-30 
20- 45 istirahat 20-45 21-30 caz
bant. 21-30 ajanı haberleri ve 
hava raporu. 

Lahey, 5 (A.A.) 

Mali mütehassıslar komitesi 

Alman ıimendiferlerine Rayhir 

bankın varidat ve teminatına ait 

Şarka ait tamirat iılerlle uira
ıan komisyon M. Loucheurün 
riyeıetinde toplanmıı, birbiri ardı 
sıra AYuaturya, Bulıar ve Macar 
mümeaaillerini dinlemeğe karar 
vermiıtir. A vusturyadan alacalı 
olan deTletlerin murahhaılartle 
M. Loucheur, M. Tutuleıco, M. 
Marlncoviç, M. Der.en ve M. 
Morozovvlk i baılaniıç mahlye
tiade olarak fikir teetiılıinde 
bulunınuılardır. Komisyon A vuı
turya murahhaslarını dinlemek 
için ıaat 15 te toplanacaktır· 

Seyriçin toplanan halk araaın
de.rı biri. 

.. Nafile çalıııyorsunuz bedava 
Verıeniz üıtünede masrafını koy
ıanız gene birıey olmayız demit 
tir. ,, 

Yerli t6ccardan biri ilin ettiği 
tenzlllt Qzerlne maıazaıı müıteri
lerle dolmuıtur. Bünu gören ya-

l\1 E 1\1 L EK El' 

Bütün millet ıiddetli sıkıntı 
ve ıatırap içinde. Birçok kardeı
lerimiz Zindanlarda hüriyet per
verlerimiz menfalarda bulunur
larken gelecek bayram ve yortu
larda sürur ilanı ve muayede ic
rası münasip olmıyacajına karar 
verdik bütün Filistin islam Te hi
rlstiyanları bu karara davet ederiz. 

1 ' ' l • ... 1 ' ~ ... • • ' .. -~ ·~. •. • ,;:ıt.# • ' 
., 

Yüksek niaden mektebi 
Talimatnamede tadilat vapıldı 

ık MtadVdek;l5 - T6rktye cuınhurlyeti tebaası~dan olmıyanlar ancak 
tııa e a. elinin m" d 1 M dd uıaa eıi e mektebe kabul olunur. 

l rın ve hukukçular tara-
rapor a l 

d lınmı• olan mazbatl! ar-
fın an a y 

" d . bazı noktaların da nıun erıc 

tetkikine devam etmitlir. 
Sihhat n1üstesarı · l ~ A'1ustor'_rava ait para aı· 

Ankara: .. - (A.A >l! -' J 

Sıhhat ve içtimai muavenet Lahey 4(A.A) - Şark tami~a-
vekaleti müsteıarı Dr. Hüıamettin tı komisyouu Avuıturyaya aı~ 
Beyin Ankara merkez hifzıssıha_ b 1 k ti surette teavlyeıı orç arın a " 
m üessesesi müdürlüg"'üne tayini~ , " k re etmek uzere 

meıeleıini muza e . . M 
mu temel olduiuna dair bazı g~ze- 1 ikinci bir celese aktetmııtır: · 
telerde neşrolunan haber vekalet- Schober Avusturyanan noktaı na-

çe tekzip edilmektedir. h kk d bazı izahat vermlf 
zarı a ın a 

Çın Hariciye nazırı ve Avusturyanın tamirat hesabın: 
Şanghay' 3 (A.A) olan borçların afvi eıaııTna ~ar: -

tar bulunmaktadır. M. itu er o 
Çin hariciye nazırı ecnebi gaze- Avsturya ile bir fti-
tecilere vaki olan beyanatında dev- Romanyanın l . t n ve macaril-

d a ~ 44 
h- Mektebin herhangi bir sınıfından bilamazeret terfi 

e i emiyen ~r 1 raç olunur. Ancak mektebin bir senelik ücretini teı
v yed etml e biateyenlerin ayni sınıfta bir sene daha devamlarına mü-
ıaa e o una illr T erfil f d 

letlerin Çin hükumetinin ecnebiler lif aktinl Bu garıı a . . _ 
. k edeceğı bır teı 

1 

üzerindeki hakkı kazasını k"-bul tanın da ııtıra tetmek iatediğl-
etmekle aradaki o büyük ihtilaf Tiye ıuretide rap 

Avuıturyanın Roman-
ıebebinin kalktığını ıöylemittir. ni söylemli . lan borçla-

i 1 . • ıını e emiyenler meyanında ertesi sene 
ç 11 ücretant vermedikl ri d d l 
k 1 e n en ° ayı mektebe devamlarına imkan 

a ınamıı olanlardan ikin ı d " .. lere _ d 
1 

d c •ene en uçuncii •eneye terfi edemiyen-
.... a en er e çavuı üçüncü ı ft d" d-Jenle d B ' ını an or uncü sinıfa terfi edeme-
r e •ıçavuı, dördüncü ıınıftan te f'i f d maden f r ı ıını e emiyenlere de 

en memuru taıdlknamelerl ita dıı· e ır. 

.... * * Hariciye tayinleri j 
Ankara ( huıuıi ) -

1- Hariciye Vekaleti Evrak \ 
Müdürlüğü Dosya Mümeyyizliğine 

protokol Umum Müdürlüğü baı 
katibi Bedri Tahir, Protokol U

mum Müdürlüğü Baı katiplill

ne Müıavirlik ikinci Katibi 

Orhan Tahsin, Birinci Daire U
mum Müdürlüiü Birinci Şube Mü

meyyiz.lifine Konsolosluk İtleri 
Müdürlüfü Mümeyyizi Zati Beyler 

Ünye l(aynıakanıı 
" Ankara, (Hususi) 

Gortılen ı- k •· O uzumu at ı üzerine 

Vnyk~l kaymakamı Besim Beyin 
e a et e · 

1 mrıne alınması tensip o unmnıtur. 

H. us va ilTa , t · · • ca ının zararı 
B Mersin (hu~usi) 5 

u sene Rusyaya ibra 
zamanında b catm 

aılamaması bütün 
p~r~akal. ve limon mahsulünün 
çurhuml esme sebep olmuıtur. Müs
ta ıı bu yüzden istihsal i . 

tayin kılımııtır. f tt.ğ. b çın ıar-
e ı ı parayı ile alaınam t ___ .... ~ ıı ır. 

Hilaliahnıer içtinıaı \7il~1yet kongresi 
Bugün aaai a te Hili.liahmu Halk fırkası kaza konareleri 

merkezi her ay inikadı mutat bitmiıtir. Dün Şile ıon içtimaı 
olan tçtimaını yapacaktır. teıkll ediyordu. Eğer fevkalade 

~>~<~ - bir mani zuhur etmezse önümüz

Alpullu Şekerleri deki hafta içinde vilayet kongre
si yapılacakbr. 

-)?~<--

Postanın ınü.hürleri 

1 lı efradı husuııyeye o "d 
l~oınanva sansor yo { hiç olmazsa kısman o eme-

• ( A) rını h ç Bükreı, 4 A. tml tı·r Le ve e-
sini talep e 1 · d b 

San.ör usulünün yeniden teıiı edi- k "mesailleri e una 
1 koslova mu it olan borçla-

leceğine dair ortaya çıkan ıaia ar benzer beyanata a 

kattı. ıurelle tekzip edilmektedir. " 11.k taıviye suretlerinin 
ra mutea ı 

ı->ır kruvazör karaya düştü heribirine tabi tutulması "esasını 
:> 1 tir Bunun .ızerlne 

Pariı, 4 (A.A) kabul etm f • 
Ç koılovak ve Leh mu-

c ayı.rden ır azablanka'ya gitmek- Romanya e " il . ez ~ _ " l Avuıturya mume11i erı 

te Olan Edgard Guinet kruvazoru rahhas arı 
d ı b

. la•ma esası bulmak için 
Be az burun ile Habibas a a arı le ır an y "k .. l 

araysında kara düımüıtür. Hiç kim- do~udan doğruya mu a emŞeyke 
• tmiılerdir. Bu esaı ar 

ae yaralanmamııtır. Gemiyi kur devam e 
il 1 1 . t komisyonunun pazarteıi 

tarmak icin kaza maha ine a e. - tamıra ı . . 
d i t h ktedeceği umwmı ıçtima-

i.cele ba•ka kemiler gön erim f ır. ıaba ı a . k . 
s- k t ve tetkik edılece tır. 

Pl·eı1s ferdi na nd da ay 1 d Bul 
Komisyon ÖK a en sonra . -

. Marsilya, 4 (A.A) ahhas heyetini dinlıye-
d h a-ar mur 1 

ltalya veliahtinln düğünün e a~;r cektir. Bulgar murahhas arkılnka 
bulunmak üzere Romaya gitme e on ikişer milyon c;.ltın fran - ı 
1 P F rclinand de Baviyere k •t tediyesi esasına gore o a• renı e 35 ta ıı 

Marıilyadan geÇmittlr. . d·lmiş bir tesviye sureti 
· t tuldu tertıp e 

1 
S l " " b 

I~ir İn!-.,riliz bangerı u ı· hası verilmiıtlr. 8 1 gunu u 

P . 4 (A A) ayı' 1 . halledileceai ümit olu-
arıa, , mes e enın 

f l bir K misyon Macariıtandan 
200 milyon franktan aza nuyor. o ' 

eçirmif olan alacağı olan devletlerin muran-
parayı zimmetine i · l Macar mümessillerile 

d b . ingiliz bangerı has arına 
Lorang ismin e ır .. 1 · .. surette göruşme erme 
tevkif edilmiıtir • yarı resmı k 

. . k" n ve vakit bırakma için 
Aınerika ticaretı ım a ... muvakkaten tatil ede-

meıaııını -
Amerika Müttefik Cumhuri- cektir. 

Belç.ıka kı rah 
Kiyasso (lıvlçre), 4 (A.A) 

Belçıka kıralı ve kıraliçeıinin 
rakip bulundukları tren ıaat 17 ,29 

da Kiyasso ya gelmiıtir • 

İngilterenin Amerika ya 
borcu 

İngiltarenin Amerikaya harp 
borcunun dört milyar dört yüz 
altı milmyon dolar yahut ıektz 
Yüz ıeksen beı milyon ikiyüzbin 
İngiliz lirası olduğu malumdur· 

lngiltere hükumeti birinci ka
nunun beıinci günü yirmi yedi 
ınilyonu asıl borçtan ve müteba
kisi faiz olmak üzere Amerlhaya 
19 ınilyon 795 bin dolar tesviye 

etnıittir • 
Şimdiye kadar lngiltereain 

verdiği borcun yekunu bir milyar 
yüz yirmi dört milyon dokuz yüz 
Yetmiı bin dolara halli olmuıtur • 

Sokak isimleri 
-·>t~<- -

Yeniden 300 isinı tebdil 
edilecek 

Cemiyeti belediye idare encü
meni dün ıehrimizln sokak lıimle
rini tetkik etmitUr. 

Şehrimizde ( 6200 ) ıokaiın 
isimleri mektupçuluk tarafından 
tesbit olunarak encümene veril
ıniıtir. Encümen bunlardan 300 
tanıinin isimlerini tebdil etmif tir. 

Bakkal Haıan, meyvacı Alt 
gibi sokak iıimleri aeğif ttrilmiıttr. 

Bunların yerine umumi harp
te ve istiklal mücadelesinde yarar
lık gösteren ıehitlerin isimleri ıo
kaklara verilmitlir. Bundan baıka 
büyük zevatın doğup büyüdüğü 
yerin isimleri sokaklara izafe 
edilmiı ve b\I ıuretle bir çok so
kak iıinıleri değlıtirllm!ıtlr. 

Mesela Şair Nedim, vaktile 
Aziziye caddesinde oturduiu hal
de bu lıim timdi Şair Nedimle hiç 
alaka.ıı olmıyan köhne bir yere ve· 
rilnıittir. Şimdı bu isim Aziziye 
sokağına verilmiıtir. 

ES 

Alpullu Şeker fabrikasında 

geçen ıeneye niıbetle bu ıene 

fazla.Şeker iatihıal edilecegi tah
min edilmektedir. 

Bu senenin pancar mahıu lu 
Jiizde yirmi derecesinde fazladır. 

· Yeni pancar mahıülünden 
aoooton, yani 5000 vagon teker 
iıtlbıal edilecektir. 

Bundan evvel kaybolduğu 
yazılan posta :mühürleri için dün 
müteahhit teslim edeceğini bildir
miıtir. Fakat müteahhit dün de 
poıta mühürlerini teslim cdeme
miıtir. Bugün de teslim edileme
diği takdirde levazım idaresi depo
zito akçesine va7.ıyet edecektir . 

yelleri maliye nezaretinin neşret~ M T dieu Macariatanın borç-

tiği istatistiğe nazaran 1928 ıen~s ları hak:;nda yarın Kont Betheln 

ihracatı be• milyar dört yüz mıl- d ııç Bulgar - Türk ıuukavelesi 

Uıak Şeker fabrikaaila bera
ber iki f abrlka memlekellınlzin 
Şeker lbU yacının JOzde 20 ıini 
te mın edebilecekdlr. 

Bir refikimizin yazdıiı gibi bu 
mühClrler bulunmut delildir. 

ır t 1 " "ıecek on an sonra 1.:. e-
yon dolara baliğ olmuıtur · hr~- ~ e :oruk mur~hhaslarını öğle ye-
cat ithalattan bir milyar yüz mıl- ;:ğ~:: davet edecektir. 

yon fazladır. M. Jaspar 28 birinci kanun 
Mezkur sene zarfında Avrupa tarihli Alman - Amerikan itilafı-

devletlerlnin verdikleri harp bor- hh h tl 
nın metnini mura as eye ere 

cu taksitleri 199,131,558 dolar-
tevzi etUrmiıtir • 

dır. 

Bulgaristan ile miinakit ticaret 
mukavelenameai 30 - 9 - 1629 ta
rihinde feıhedilmiıtlr. Ancak ı•
nuncu maddeıinin ıarahatlne göre 
altı ay sonra yani 31 - S - 1930 ta
rihinde mer'iyetten kalkacaktır. 

• 
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An0</olu mektıılm : 

p O Ll S HABERLER 1 Zirai kooperatifler ve 

:--------------·~~---_., kredi işleri Yakalannıış Yangın baş1qngıçları ı 
1 - Dün Kireçburnunda bir J 

evde ateı zuhur etmif iaede sön
dürülmüıtür. 

Hükumet zirai kaoperatiplere 
ve krediye büyük bir ehemmiyet 
atfediyor. Bunu gazetelerin neı
riyatından ve her taraftaki ticaret 

2 - Kadıköyünde kutdilinde 
Cemile hanımın evinden ateı 
çılcmıı ilede bastırılmııtır. 

Beyoğlunda oturan Loizin 

evinin kapısını Ahilya isminde 

bir sabıkalı kırmıı, bazı etya 

çalarken maznunen yakalanmııtır. 
odalarının tetkikatından anlamak 
mümkündür. 

3 - Panıaltıda Doktor Cemal 
B. in evinden ateı çıkmıı ilede 
görülerek ıöndürülmüıtür. 

Tnunvay kazası 
Üsküdarda arabacı Cevat 

efendi evvelki gece arabaıile 

Anadolunun her tarafında ol
duğu gibi bizim havallde de zirai 
kredi ve kooperatitler birinci de
recede tetkık edilmeğe ıayandır. 

4 - Beyoğlunda istiklal ca
ddesinde 168 numaralı Morialn 
lokantasının bacası tutuımuı fa
k•t görülerek ı6ndürülmüıtür · 

evine gitmekte iken Bülbül dere

sinde hayvanlar ürkerek düımüı

tür. Arkadan gelen vatman Celal 

efendinin idaresindeki Tramvay 

buna çarpmıı, Arabacı hafif su
rette yaralanmııtır · 

Çünkü mütemadiyentoöraktan istlh-

5 _ Yeıtlköyde cami soka
ğında oturan Osman beyin evinin 
bacaıındakt kurumlar lutuımuı 

yettıilerek baatırılmııtır · 

Yankesecilik 
Ayasofya Karabaı mahalle

ıinde oturan Cemlle hanım evvl
ki gün Unkapanından geçerken 
Yankesici Arif 35 lirasını çeker-
ken yakalanmııtır. 

Fakir çocuklar 

Bacağından yaralannıış 
Üsküdarda Selami Ali efen

di mahalleıinde koltukcu 

Şeref, çalgıcı Galip ve biraderi 

Hasanla arasmd ıarhoıluk kavga

sı çıkmıı, Hasan bacagından bi
çakla yaralenmııtır. 

Taksili otomobil 

Bunların tahsisatını ar- İlk çalışacak kadın şoför 

ı . ' tırn1ak le:\z•nıge ıyor · 
Hılaliahmer kongraları ve fa

kir çocuklara yapılan yardım hak
kında Hilaliahmer cemiyeti katibi 

umümisi .ıün b ir muharririmlze de
miılirki Fakir çocuklara bu sene ge
çen seneki gibi yardımediyoruz.Mek 
tepler açıldığı zaman 3000 çocuğa 
gıda tevzi ediyorduk, bilha11a büt
çemizde ki fazlalık dolayısile bu 
mlktan yüze 2 7 nisbetinde artır
dık. yani 3000 kiti SiOO kiıiye ib
li.i olundu, 

- Tal ebeye verdllimlz iıdanın 
nev'ine ıeltnce buda peynir ek 
mek helvadan ibarettir. 

Yalnız tahıiaatı fazla olan yer
lerde sıcak yemek te verilmekte
dir. toplanacak olan kongralara 
ıelince ı o kanunusani de nahiye 
heyeti idareleri kongraları akte
dllerek seneyi aliye hakkında dü-

tünçelerine ve geçmif ıene hakkın
daki faaliyetleri hususunda izahat 
verilecek, yine kanunusani içinde 
kaza ıubelerl konaralarl akt olu
nacak kezalik bunlarda kongraya 
mesaiyi sabıkaları lle ıenel atiye 
bakkınclakl dütüncelerinl arz ve 
izah edeceklerdir. 

Şubat içerislndede İstanbul vi
llyet merkezi konırası aktoluna
c:ak tabii nahiye ve kaza merkez
lerinden varit olacak heaabat ve 
faaliyete mutaalltk hususatta vi- · 
llyet merkez konırasında mevzuu 
bahs olacaktır. 

Gayri mübadillere tevziat 
Maliye v eki.leti tarafından 

Yunan emlikı icar bedellerinin 
yalnız muıakkafal erbabına delil 
arazi sahiplerine de tevziine dair 
Heyeti V eklle kararı lradel milliye 
arzedilmııttr. 

Gayri mübaddiller cemiyetine 
ıelen haberlere göre bu emir bu 
akıama, olmadıiı takdirde yann 
öileye kadar teblti edilecek Ur. 

Y11nan emlAkı icar bedelle
rinden henüz tevzi edllmemlı ve 
bankaya tevdi edllmit para 100 
bin liradır. Emir gellr selmez 
tevziat& derhal baılanacaktır. 

_., 

'Ticaret odasında 

dün ruhsat aldı 
Türk hanımlarının erkek

ler memleketin hayatı umumiye
,ılne kar•ıtıkları malümdur. • 

Dün de yirmi yaılannda latan
bullu muammer hanım isminde 
bir Türk kızı töförlük etmek üze
re' ıehir emaneUne müracaat et
mtıtir .Dün muayenei ııhhıyeıl vü
cudünün mukavemeti muayene 

edilmittir. 

Ayni zamanda ıöförlerin tabi 
olduğu nizamname mucibince po
liste fotoiraf ve parmak isi alın-
mııtır. 

Şöför Muammer hanım birkaç 
güne kadar takıl otomobillerinde 

ıoförlüie baılıyacaktır · 

Tasarruf 

Her Vekalet uhdesine 
düşen vazifeyi yapacak 

Ankara ( huıuıi ) 3 -

Tasarruf programı hazırlan
maktadır. Bu programda bilhaı-

bi d n ithal ıa memaliki ecne ye e 
edilmekte olan canlı ve cansız 
bilümum ithalatın eıaıatı göste-

rilmektedir. 
Bundan sonra Avrupadan it-

hal edilmekte olan manda, at, 
koyun, mensucat, bilumum leva
zımı adiye mümkün mertebe id
hal olunmıyacaktır. 

Bu hususta her vekalet uhde
ılne terettüp eden vazaifl bila 
kaydüprt ifa edecek Ur· ifadan 
imtina eden müdür, memur, muı
teıarlarn vazifesine derhal niha

yet verilecektir, 

l\lülkiveciler arasında ., 
Ankara ( Huıuai ) 5 -

Münhal vilayetlere bazı kıy
metli mülkiye memurlar1Dlız ta
yin olunmuılardır. Kararnanıeleri 
Heyeti veklleye ıevk olunmuıtur. 
Mülklyecilerimiz arasında milhlm 

tebeddüller olacaktır· 

İngiliz lirası 

Ti ret odaıı idare heyea.kk•nt~::.. 
topla~aarak oda bü çtlteıl hl,u~:
IOD mQzakeratınl icra edecektir. 

Borsada lngiliz 11 ra11 dün 1025 
L'1ruf 30 parada kapanmlftır. 
lngıllz lirası son günlerde iltJkra
nnı muhafaza etmefe baılamııtır. 

sallle meıgul olan Türkiyede 
bundan evvel düıünülecek meıele 
azdır kanaatindeyim. Toprak i tilı
sali bizde en iptidai krediyi bile 

bulamıyor· Halbuki dediğim gibi 

toprak istihsali kredisi bizim için 

en ıayanı eheınmiyet birmevzu 
halinde bulunuyor. 

Hükiimet her tarafta zirai 

kredi meselesini tetkik ettirmekle 

en hayati ve en mühim bir mes

elenia üzerine Parmağını basmıı 

oldu . Bu esasen btr ziaat memle
keti olan Türkiye için elzemdi. 

Çünkü z~rai kredi vermekle tanın
mıt olan Ziraat bankası ve bir 

türlü ıtmdiye kadar teeaaüs ede
miyen köy kooperatiflerinin bu 

faallyet ve ateısizliği köylüyü daha 
doiruıu toprak lıtihsali yapanları 
müıabahacılann elinde sızlandı
racaktır 

Blltrmisiııtzkı, bu murabaha
cıların f alz nlsbeu köylüyü tırküt-
milttür. Ve bilirnıııinizki, köylilyü 
bu faiz yorgunhığu lstihsalden 
alıkoymuıtur. Bundan dolayı 
Hükumetce zlrat krediyi tetkik 
etmek ıuretile bunlara verilen 
ehemmiyet ve kooperatifler teıkili 
ıçln aarf edilen gayretin biz lstih-

aalcfler için büylilc bir manası vardır. 

A YDINU KARllNiZ 
A.li Ilım 

lstanbul kız 
lisesinde 

Şapka sırmaları kesildi. 
Tasarruf fikri telkin 

edi1ivor 
.a "' 

İstanbul Kız Uıesi müdürü Na
kiye H. taıarrufun en tiddetli ta
raftandır. Son günlerde tasarruf 
hakkındaki fikirlerini tatbika baı
lam'ııtır. Kız liseıf nde ıık sık ver
diği konfranslarda talebenin israf 
yapmamasını telkin etmektedir. 

Talebe arasında ıık ve Pahalı 
eldiven giyenler vardır· Nakiye 
aanım konferansında talebenin 
yerli eldiYenler giymeİini Yarının 
türk annesinin tasarruf fikrini bil
mesi li.zım geldiğini söylemtıtJr. 

Dün sabah oıektebe gelen ta
lebe bir fapka muayenesi karıı-
11nda kalnııılardır. Emir hilafına 
ıapkalarının kenarında ıırma o
lanlar bir tarafa ayrılmlı .fapkala
rındakl sırmalar makaıla keil-

mittrr. ___ ______..,.,,.,._ _ 

Telgraflar nasıl yrzılacak? 
Posta vatelgraf ıdareıi ıika

yetlerln önüne aeçmek için yeni 
blr uıul koymala karar vennıı Ur. 
Ancak elde kafi derecede tahsi
sat olmadıilndan bunun için ay
rıca tahsisat istenecektir. Bu yeni 
usule göre ielgraf giıelerinde dak
tilo bulunacak ve lel1rraflar yazı 
maklnesile yazıldıktan sonra tev
zi edilecek Ur. 

UNU1.,ULl\1UŞ GAZETE .. 

Bilirmisintz?.. Hayatt~ teıa- ! sini müsterihane geçiriyordu. 
düfün ne acı zalimlikleri vardır: 1 Filhakika Jean masumdu, ve ifaba
Anlatayımda bakınız, nasıl hak hat kendisinin idi. 
vereceksiniz. 'f 

( ... ) Hapisanesinin doktoru Hapishanenin doktor odaıında 
gaz~teıini masasının üstünde gazete okuyan kadın, bizzat Jean'ıo 
unutarak hastaların vizitesine sevğiliıi Madam Delors idi. 
ritmiıti. Masanın üstünde gazete Tuhaftı: O günkü havadisler 
açık kalmıftı. Gazetenin ilk say- arasında Jean'danda bahsediyord11• 
fasında heycanlı havadiıler vardı. Şimdi onun cezası bltmiı, kendl
Muharrir, Kürek mahkumlarının side evlenmiftf. Ya kendiıi .•••• 
bulunduiu yerleri gezmlı, onları Kocasını Jean için öldürmemiıml-
naklediyordu. di? .. Hani Hakikat .. Han~ Atk? .• 

ltk sayfada ıu havadisler göze Makaleyi sonuna kadarokuyall 
çarpıyordu: bu bedbaht kadının yüzünden 

(Namussuz insanlardan bazıları ateıler fışkırıyordu. 
birbirlerini bıçaklamıılar, yakayı - Jean ... Diyebildi. Hila onıı 
ele vermiıler ... ) deli gibi seviyor ve ona pereıtff 

(Kibar hırsızlardan ikiıi bir ediyordu. Maclame Delors'un gö
mücevherat mağazasını ıoyarlar- züne timdi yalnızlık, bedbahtlık 
kea polisin eline düımek ıurettle.) ve ldmsesizlik öyle acı görünüyor

Bu mahkumların içinde öyleleri duki, 
vardaki, gömleklerini geyip idam Ümit ölmüıtü ve ... Jean evlen-

: aaatinl bekliyorlardı. •Gazeteci mitti. 
böylelerile de gördımüıtü: Bunlar Y aıb gözlerini hapishanenin 
idam edildikten sonra yakındaki duvarına dikdi: Bu ıan boyab 
ıuda yaıayan ve dalma keıki.1 duvarın arkasında tatlı ve aerbeıt 
ditlerlnl gösteren Timaalalara bir hayat vardı, Sıcak ve parlak 
kendi etlerinden çekilecek ziyafeti bir Ağuıtoı güneti ile .. 
düıünilrlerdi ! ll alim il tısmi 

Bu ıütunlardaki havadiıler 

kariler için en meraklı kısımdır. 
Malümya .. 

Gazetecinin anlattığına aöre 
karilelr en büyük katlllerin 
tat kırdıkları, odun keatdderinl 
öğreniyordu. 

Gazetede ıu satırlarda vardı: 

(Jean Milone) namında zen41n 
bir tüccarın oilu olan genç bir 
adam, Sosyetenin en aüzel bir 
kadını ile sevfımi ı ve bu kadın 
Jean ila evlenmek için kocasını 
zehirlemittir. Jean müddetini bitir
diğinden zenğin bir tüccat' kızı 
ile evlenerek müsterih vakUnl ge
çirmektedir.) 

* 
Mahpuslardan bir kadın hapiı

hanede hizmet ıörüyordu ••• 

Doktorün odasına girdi. Doi
ruca gazeteye kot l• : Çünki bu 
fınat her zaman ele ıeçmezdi. 

Kadın, uzun haplı hayatına 

ralmen güzelliiinden fazla bir ıey 
kaybetmemlıti. 

Deli gibi gazeteyi eline aldı 

ve okumağa baıladı. 
Bu kadın güya bir ölü idi: 

Dünyadan haber almak isteyen bir 

ölü ••• 
Gazetenin ilk ıayf asında ıun-

ları okuyordu: 
( •.••.• Deauville . •. Deniz · · · 

Plajlar ••• ) 
Mahkum kadın Fransa'nın bu 

köıesinde okuduklarına hasret 
çekiyordu. 

Evlendiği zaman, Bal ayını 

kocası ile ltalya,da geçirmtıtt. Av
detle (Trouville) ede ufraınıılardı. 

. • . . . . Yeni isimleri hiç tam
mayordu. Yeni modadan haberi 
yoktu. okuduklarına ıaııyordu •• 
Her1'es deniz banyolarında çırıl 
çıP,lakmı geziyordu? .. 

Hakim kendine: 

1 - Müebbet hapis .. 
! Dedikten bu güne kadar orta

lık~a nakadar değlfiklik vardı. 
Kendi amanı Jean ise müdde

untl biti mı it' ıençlJğinln bakiyye-

........................... -......... ·---··-·····-
Fırkada 

var 
---

Bu eün fırka merkezinde 
kalade bir içtima olacaktır. Bu lC'" 

tlmaa fehriınizde mevcut ,kırk M 
eınaf cemiyetinin kltibi umumlli 
davet olunmuıtur. Esnaf cemiyet· 
lerl kiUbi umumllerine bu ıünk4 
lctfmada mensup bulunduklan ~ 
cemiyetlerin vaziyetinin izahedll· 
meal bildirilecek ve lnklıafları li• 
ıelen ne gibl"tedbirleri olduju ao· 
rulacaktır. 

Bundan baıka milli tasarrf •• 
yerli mal kullanmak meıeleal üzr 
rinde de aynca ıörüıülecekUr. 

Bu müzakerede eıİıaf cemlyetlr 
riazaaının yerli mal ve milli ta· 
aarrufa ne ıuretle riayet etmeleri 
ve ne tekilde bir prol'raıa dahi· 
llnde hareket edilecefl teıbit ol• .. 
nacaktır. 

İrlanda - 'l'ürkiye 
Irlanda serbest devletile eJI 

mazharı müsaade millet muame· 
leıl esaıına müstenit ve 21-12-1929 
tarihinden muteber olmak iize,. 
altı aylık Modüı aktedtlmitUr. 

Bu ttilifm bükümü, müddeUJI 

hitamından sonra her an fesih 
hakkı baki kalmak ıartile miia .. 
kereıi yapılmakta olan ticaret 
muahedeılnin mer'lyeU tarihin• 
kadar kalacaktır. 

Kambiyo borsasında 
Maliye VekAleU kambiyo ,. .. 

tıp alınması için bir ihtf yaç llıte" 
tanzim etmisti. Aradan ıeçen kr 
sa bir zaman zarfında listenbl 
tevıi edilmesine ihtiyaç oldul" 
anlaıılmııtır. 

Bona ihtiyaç listesi hakıcııı-1 
daki fikirlerini Mali ye VeklletlO• 
göndermiılir. Bundan batka &a" 
banka müdürleri de bu huauıtald 
fikirlerini blldirmtılerdlr. 
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TESARRUF CEMİYETİ 

NİZAMNAMESİ 
- >~-

• ( 2 inci salıi{edı•11 deııam) -
Maamafih reisin teklifile ekse

riyet, intihabın ~çık olmasını isterse 
heyet o suretle karar verebilir. 

Madde 43 - Cemiyetin emel
lerini ıahsi menfaatlerine alet 
itUh . . az ettiklerı ve mzamnameye 
UYJnıyan harekette bulundukları 
urnurni merkez kararile fethedilir, 
ve Yerlerine yeniden aza intihap 
etttrilır. 

Madde 44 - Cemiyetin, u- 1 

rnumi merkez heyetince tespit 
olunmuı bir alameti f arikaıı 
Vardır. 

Madde 45 - Cemiyet hersene 
bir haftayl tasarruf haftaıı ya
Pacaktır. 

Bu haftanın ilk günü lsmet 
Paıa Hazretlerinin 1929 ıeneıinde 
Büyük Millet Meclisinde mlllt tk
lısat ve tasarruf hakkında beya
bulundukları 12 kanunuevvel ta
rthlclir. 

~luvakkat n1adde 
Cemf yetin azaıl mevcut eıya 

\'e malzemesini eıkiylnce ve tüke
lllnceye kadar kullanabilir. 

Gün1rfıgnn motörleri 

Günıriikler tarafından Avrupadan 
miibayla edilen beııtane açık de
niz motöril bu hafta içinde ıeh
rlmize ıelmit buludaoaktır. Bu 

111 otörler Marmarada vuku bulan 
vaıi kaçakcı\ık takibinde kulla
ıulacaktır• Çünkü son senelerde 
Marmara havzası dahilinde kaçak
çıhk f aıılalaımıı ye bu yüzden ru-

ba. lı ka varidatından bir 
l y sını .,..,._,tir• Bu lllotör-
er limanı ıza ıeP•'-t 

UJ& en ıonra 
Yeni sene rüıumat büt 
d b çesinden 

e e, motör abnmaıl için tahıi-
ıat tetrik edilecektir H b ld 
Ba · er a e 

ıvekll Patanın emrile 1 de k k l Yen sene 
aça çı ıfın azalmaaına iti 

edllecekUr. na 

=s 
lata11bul dö d Ab r UncG lcraamdan: 

d6lhay Avnl,Ahmet Hamdı 
Mushhattlm Sadi, HCbeytn Hakk~ 

YARIN 

t..fl••• Y ARINııı hazırlıkları --111~••"' 
• Yeni eserler-Cazip mevzular : 
~ - ---- @ 
• Gazetenıiz karilerine takdinı için çok cazip ~ 
fl1 ınevzular üzerinde yeni eserler hazırlamıştır. ~ 
~ -4~ :< ~ 
~ Karilerimizin yüksek rağbet ve teveccühü karıısında , ~~ 
~ birçok mütkülleri yenmek hususunda artan kuvvet ve cesa- ~'.J 
(lfJ. retlmiz, bizi hergün dünden biraz daha fazla çahımağa teıvik flı 
'1' ediyor. ı1"ı 
f"\ K arif erimi:. r.HU Sm memleket mes' elc!CJ'i ell'<lf llldaki mcrrsıık, flı 
- 1ıu:s11si lwberlerilli bundan sorım <in mıırıla=amcm <[((/ı<ı fö:M bir şe- (;t 
<a kilde sulıifelerimi=dc lmlac<ıklnrdıı·. ~ 
• Bundan batka, haftanın muhtelif günlerinde, ayrı nyrı ~ r bahislerin tetkikrne hasredeceAlmiz sahifeler karilertmizi ~ 
• azami tekilde memnun edecektir. ' ~ 
fi) Bu &ahifeleri açarken gayemiz ıu olacaktır : munhasıran ~ 
c,t memle~~tft ve halka hizmet. .. rç. 
G . U.ıı rtı~arM.ciır /.;~ ~ıılıi{dt'rimizde aç~k ·:cıçık resimler yeritıt• lıir <PJ 
~ l!/,me/, .nırs elesz gorulıırse, <inha ewdkiltrm tarrıftarlan bi:i mazıır 'Pı 
• ~~mıdı ~,e. -cpf'r bir noksan teldkki ediyorlnrscı - bunu da gnynni
S ~ırı sammııye/1111': ba!Jışlanıalırl ı-lar. 

• Gazetemiz, yeni edebiyat eençliğini memlekete tanıtmak 
için bir de edebiyat gQnü ihtaıına karar ver..;.iıtir. 

YARIN tahrir aileıi bu naçiz mesaisini muhterem karile
rine bildirirken, ıunu da. kendilerinden ricaya karar "Termit tir. 

<iautemi=irı dalıa riyarle sizin olması irin ne dişıinüyorsww:'l 
Ar=ıtlarınız bi=i ra!jbetfni: kadar teşvik 11t leşçi ede,cektir. 

•s~•· .. ~--•••• ... •• .. ee•~~ 
iÇiLECEK RAKI 

Lokanta • 
gazıno 

ve aile dans salonu 
9 Kanunusani perşen1be günü akşamı saat 

20 <len sabaha kadar devan1 etn1ek üzere bir 
tedansan tertip ediJn1iştir. 

Sabaha kadar 111uhtelif 
eglenceler ... 

n1uzik ..... dans ..... variyete nuınaraları. .... vardır. 
~ergün saat 18 den 24de vo cunıa günleri 14ten 
24 de kadar dans, nıuzik ve her nevi eğ·lenceler 
vardır. 

t Mkkü-dtriyeUmiz rnuhterem müıterilerinden gördüğü raabete 
e,e urler eder h d ve er an teıriflerine in Uzar e er• 

Sahife 5 

FORT KAMYONETİ SATILMASI 
Tütün inhisarı umum 

müdürlüğünden : 
idarenin Azapkapı ambarında mevcut bır adet müstamel fort kam

yoneti pazarhkla 13 - 1 - 9 30 pazartesi günü sablacafından taliple
rin her gün ambarda kamyoneti görmeleri ve terihi mezkiirda saat 
ı 1 de yüzde 7 ,5 teminatı muvakkatelerile Gala tada mübayaat ko
milyonunda bulunmaları . 

Levazımı kırtasiye mübayaası : 
Tütün idaresi un1uın 111üdüdüğünden ' 

İdare için alınaçak G9 kalem levazımı kırtasiye için kapalı zarf
la 80 - l 2 - 929 tarihinde verilen fiatlar haddi layık ta ıörülmediğin
den tenzilatlı tekliflerin kapalı zar fla olarak ı 3 - ı - 930 pazartesi 
günü saa t 10.30 a kadar Galatada mübayaat komisyonuna tevdi 
etmeleri. 

~6~fi~§~6 ~8f- §S~~~9§fift~~~~-I KAPPEL . , . -- . 1 
1 t Tamamile lekemmıil clım_; ~ 

~ • YAZI MAKINASI 1 
1 ) 

i ~ Fransa hükümetinin dahi takdir ve 
1 V tercih ettigi makina KAPPEL dir. 
~ Hafif, metin ve zarif - Her ciheti _ • 
9 tE:ahhat ve olunur, taksitle satılır. 

1$ Türkiye yegane umumi acentesi 

1 Y. Şinorkyan latanbul Sadıkiye han 31-33 Tel. S. 2266 
S908*~os•999S9~9 8S09fj§99999 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Yusuf lzzet •e Mehmet İhsan beylerin 15877 İkraz numaralı 

deyin senedi mucibince Emniyet &andıfından istikraz eyledikleri 
meblAA mukabilinde Sandık namına ınerhun Sülunan Kadırıa 
Şehsilvarbey mahallesinde çıkmaz Şehsüvar sokağında eakl 14 ve 
yeni 7 numaralı yüz sekiz artın miktarında münhedlm hane araa
ıının tama.ını •adeıi hitamında borcun verilmemesi haseblle milza
yedeye çıkarılarak yüziki lira bedel mukablllnde talibi namına 
ihalei evveltyesl icra edilmif ve 8-l-930 tarihine müsadlf ça11amba 
günü kat'i kararm:n çekilmesi mukarrer bulunmuı oldufundan 
talip olanların ye•mi mezkiirad ıa~t 0nbeıe kadar sandık idare
sine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Beyazitte traıfıvay makaıında 
N. 153 dükkanda tayyare 

biletletleri, kırtasiye ve 
umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 

,,. ......................... ~ 
'! Tiyatro ve Sinema 1 

···············~·············= 
ŞEHZADE BAŞI FERAH 

Tiyatrosunda 

i tıkıllib tiyatrosu 11e saz /ıeyeti 
larnfmcla11 

Kayseri asileri 
(BAK ÜS Rakı;} 
l:ı--~---'ı 

Vod-vll 3 perde 

Sinama Konser 
___,, _--.;;;;:;:::_ '---~ -
ÇIRAöANS.ARA YI B1\SKINI 1~fil.RİK 1\Sl=-;AJ] SUAVİ Hadisesig ~tuharriri: AYHAN 
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verecekler se Ef d 
gö•.ür. Kın: n ~n iyi Süleyman Paıanın bulundukları odaya 

•enin dınle d b lıyor musun Ef d menıesl için dt ıofa ortasın a ekle.. an-
diniz ! ' en inin iti bitlnce ban .kadar getir- Haydi, gi-

Hoca Kazım efe d· 
Birlikte odad k n 1 teıekkür etti. Çavuıun önüne düıtü. 

an çı tılar F k f il bir oda önün _ _ · a at çavuı hocayı ayni ıo aya aç an 
e goturmüıtü. 

- Buyurun efe di 
ledf. Lakin H n ' girin ! Dedi, kendisi hır kııç adim aeıi-

oca efendi k d mlyordu ç- k- •pıyı açıp içeriye girnıeğe cesarete e-
. .un u onl S l 

Hapsedilen bir ad ar u eyman Paıayl ınahpUI biliyorlardl. 
bir oda.da hapsedı amın lsta~bul muhafızının odasına bitltik 
ta b klf lmtyeceaı ,upheılzdi. Kazım efendi az açık-

e yen çavuıa yavaıca fıaldadı . 
-Aman evlat ben Sül · 

beni bi l k ' - - eyınan Paıayı göreceAim. Sakın 
r yanı§ apı onune g ti ı B k S"l 
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ıüngillü asker nöbctciler dikmiılerdi. Sonra Al yanak Muıtaf a 
Patanın Kazım efendiye müsafp bulunacağı da ıüpheli idi. 
Süleyman paıayı görecegim derken Hoca yakayı ele verirse 
felaket olurdu. Bununla berabar Hoca Kazım efendinin azmi 
saraılmıı değildi. Kazım efendi Bayazit nıeydanına lndl. Ora
dan Serasker kapısına girdi. lstanbul ınuhafızlıiı dairesine 

ıttti. 

Hoca efendi Süleyman Pasanın aynı binada mevkuf öldufu· 
nu bilmiyordu. Al yanak Paıanın perde cavuıuna. muhafız pa
ıayı görmek istediğini anlattı. Ça vuı : 

- Kim diyelim efendi hazretleri ? Diye s d or u. 
-Sadece : Mahmut Paıa Naibi dailerı· D 1 · 1 l ' . . ey nız an ar ar ~ 
Al yanak Paıanın perde çavuıu Hoca Kazım efendinin ıöy

lrdilderini söyledi. Fakat Al yanak Paıa hay t .. d k ld · . re ıçın e .ıı. ı : 
Mahmut Paşa mahkemesı kadm acaba ne için kendi ini · -

beylerle Şerife Hediye, HUl'lye 
Kerime, Fatma Mevhibe Hanım
ların Tevfik beyden borç aldık
ları (600) altıyüz liraya karıı mer
hun olan Üıküdarda hacı Hasna 
hatun mahallesinde Paıalimanı 
caddesinde atik 110 ve cedit 98-1 
numaralı meydan mahalli birinci 
ihalesi yapılmak üzere 30 otuz 
aün müzayedeye konulmuıtur. 
P.fezkur mahal lllklli halet olup 
hududu sağ tarafa Sellm efendi 
&ahilhaneıi sol tarafı havuz arkası 
deniz cepheıi Paıaliınanı cadde
ıile mahdut tahminen 1998 bin 
dokuzyüz dokaan sekiz arıın terbi
indedir. Halen boıtur. Fazla 
maltimat 929-141 t dosyaaındadır. 
Taliplerin hıymeU mühanuntnesl 
olan 1298 lira yetmiı kuruıun 
yüzde onu niıbeUnde peyakçalarını 
vezneye yabrmaları ve l 0-2-930 
tarihinde saat on beı~ kadar 
birinci ihalesi yapılacağı ilan 
olunur. 

man Pa ı 'M e rınü~ olmayasm • aı a u ey-
fa o masın. alüm yr b D d'l 

sabık R 
1
. d l en ivanı harpte muhakeme e ı en 

H 
uıntl e 1 or u arı umum komandanı Mü"ir Süleyman Pa-

') K d f d' . ıı zıya 
rete geliyordu · a 1 e en ının Alyanak Paıa ile öyle hususi-
yeti filan da yoktu.Maamaflh, İstanbul muhafızı pitkin adamdı : 

- Buyursunlar ! Emrini verdi. Çavuı Hoce Kazım efendiyi 
içeriye, odaya aldı. 

B"Ô' GÜNKU RA VA ~ 
Dün azami hararet 10 aı- 1 aarı 4 idi. Rüzgar ekserl

yetlepoyras esecektir .Bu gün 
hava kapa'h olacaktır. 

ıa azre er· · - k ):' 
E 

ınbı gonne istiyornm oğlum. Dikkat et ! 
- vvet ıı· l p ' ıyorurn efendi Hazretleri.. Sizin aradığınız Sü-

eyman &fa itte o odada d ı 
ır. 

Hoca Kazım efendi kendiıini atlattiklarını sanıyordu. Ya-
vaıca oda kapı d sını vur u. Kapıyı aralıyarak haıını içeriye 
soktu : Aman yar bbi O a · · amal Mahrnut Patanın yalısında çok 
defalar samimiyeti - - ı-kı M-e goruv u eri uıir Silleyman Paıa orada 
idi. Dar bir karyola 6zerlnde oturmuı, düıünceli düıünçeli ka-, 
pıya doğru bakıyordu. Aoca Klzım efendiyi kapı aralığından 
ııldır ııldır bakıyor, görGnce birden bire f&fU'llUf ıözlerine ina-
naımyacaiı ıelmlftl. . 

Al yanak Pata merakla merakla Hocanın yüzüne bakıyordu. 
Kazım efendi : 

-Selamünaleyküm Pafa hazretleri. Hoca Kazım dlllerl •. 
Damadı hazretı Şehriyari Devletld Mahmut Celalettln Paıa aa
hilhanelerinde bir iki defa teıerrüf edilmitti Efendimiz. O za
man zatı devletiniz fırka kumandam idiler zannederim. Yok, 
estağfirullah, tafradan henüz lefrif buyrulmuıtu .•. 

Diyerekten ilerledi. Al yanak Paıa timdi Khım efendiyi 
hatırlar gibi olmuıtu. Evvet, evvel .. Makmut Pata Tophane mQ· 
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1 TÜRKİYE İŞ BANKASI S OPERATÖR. 

: Sermayesi: Tamamen tediye edilmi~ 4,000,000 Türk lirası i 
• ~lerkezi un1umi: ANKARA e 
• . ŞUBELER: ~ 

Ankara Adana Ayvalık <lJ; 
lstanbuJ ·rrabzou Zonguldak 1 
Bursa Balıkesir Kayseri ! 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pa~a Hastahanesi Operatörü . 

İstiklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 

Suriye hon No: 8 . 
T elef on: Bey : J (jJ [J 

!zmir Gireson ~1er~in i, 
Sanısun Edrenıit r#ı c;:s ew::ww• cwı 

• BÜTÜN BANKA MUAMELAll YP.PILIR ~ ··~~. ·~ •••• ·~ ••• 
G!i~~§~§99t)99§00§S89§0g§.~~~~~ + FELE~VIENK BAHRİ SEFİT + 
.............. ~, ................................... ~ ........... ~ ........................ ~ .................... '! .. !. + M B A N I{ ASI t 
.~. • • • • • • • • • • • • • • .. ~ .... • • • • • • • • • • • .... :. + erl(ezi: AMSTERDAM Sermayesi: 11 125,000,000 + 
ı .. .. ı ••• USKUDAR BANKASI ••• ihtiyat akçe$!: 3,000'00() 

•:• •;• J:... İstanbul merkezi: Galata kara köy palasta. İt.. y ?y İ T 
~ı• 100,000 LIRA SERMA YELİ TÜRK •t + stanbul şubesi : Yeni postahane ittisalinde Alalemci • 
•ı• ANONlM SİRKETİ •ı• ! han. lier türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar 'lf 
•ı• •+• olunur. t 
::: Esnafı himaye ınahadile tcŞekkül Ptıni~ milli bir •nüe:,- ~:.·: ··~~~~~~~~~~~~~i 
•:• si.:ıedir. Mfü:ait ~eraitlc tediyat kabul eder \ e mutedil faizle •ı .. 
t ik~nt~ bulunu~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~:~~ 
• ~ Merkezi: Usklidarda iskele kurbnnda ~t >t ı 
~ı• 'f'el. Kı,dıköy ._ifJO •ı_• = 
~~ .. .. 
.. ı .. '!. ................................ J,..,..• ........ • ..... • ........................................... ~ ... ··~ ... • ........... '!.. .-.-. ~ ~ •••• w .............. TT·T· ~ ••• ~.., •.•• -.O ••• ~~ ... 

SELANiK BANKA 
1888 de tesis edila:ıitlıfr 

Merke~i umumt İı1ta11bul 
SERMA YASI 30,I00,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERi 

1 

Galata, İstanbui, İzmir, Saınsun, Adana, menin. 

Yuannistan Şubeleri : Sellnik, Attna, Ka•&la. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
akçe 'Üıertnden hesabatı cariye, çek maamclatı. 

-=-

Romanınızı kesiniz ve kitap gihi katladıktan sonra okunıayı unutmayınız 
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ıür:i iken bir gün Kanlıcadakt yalısına gilmif, orada, Damat 
Pata ile içli dııl sıkıı fıkı görüıen ıu yelpaze sakallı Hocayı da 
ıönnüıtu. 

Al Yanak Pata, Damat Mahmut Paıanın dostlarından olan 
Kazım efendiye derhal iltifat etti. Ne olur ne olmaz, Damat 
Paıa bir giln tekrar serasker oluverirse, o zaman ıu hocaya ih
tiyacı olacağını düıündü : 

-Ya, vallah hatırlıyamamııtık, af buyurunuz efdndi hazret-
leri,. Aman töyle buyurun efendim. lnıallah bizlere alt bir em
rbıtz vardır. Hayır ola efendim. Buyurun buyurun, föyle oturün 
efendi hazretleri .• 

Dedi. Hoca il.a hoı bet etmeie baıladılar. Fakat Hoca Ka-

Nzım efendi ııraıını getirip le bir türlü maksadı söyliyemiyordu. 
eden sonra: 
-Paıa hazretleri, Turhan efendi ollunuz selam ediyorlar .. ,. 

H Hoca sözGnü bitirmeden Al yanak Pata yerinden ııçramıı 
ocaıun iki elini öpmüıtü : . 

-Turhan efendi dünden beri ne yapıyorlar ? cidnen merak 
ediyorum efendim. Yoksa berayı malumat zatıf azllanelerinizl 
mi buraya g6nderdller ..• 

Kazım efendi, Al yanak Pap.nın Turhan adile bu kadar ala
kalı aörünmesinl pek hayırlı gtbl görmemlı, bulmamııtı. Sakın 
fU muhafız kurnazlıkla kendi ağzını aramasın ! Diye düıündü. 
Gayet ihtiyatlı bulunmala karar verai : 

-Dalniz Turbanla münasebeti Alilerini bilmiyorum. Buyur
duklarınızdan arada baıka bir (sır) bulunduiu anlaıılıyor. Hal
buki kulunuz ... 

Bu sefer Al yanak Paıa Hocadan itkillenmeğe baılamııtı. 
Ş6yle bir toparlanarak cevap verdi : 

• 
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-Aınan efendi hazretleri sayei ıahanede asker adamın ne 
(sır)ı olabilir. Turhan efendi arz ahibbadandlr. Yani nasıldır 
demek ıstemlıtik .. 

O halde af buyurun efendim. Hakirinlz- yanlıı anlamııım. 
Hainiz Devletlu Süleynıan Paıa Hazretlerine taallük eden bir 
husustan dolayı taadı ediyorum efendimiz. 

- Süleyınan Paıaya mı ? 
-Evvet Pata Hazretleri.. 
Alyanak Paıa Hocanın Turbanın adamı oldufuna artık ina

nıyordu : 
-Buyurun Efendi Hazretleri,. Benden ne istiyorlarsa ya-

yapalım .. 
-Eıtaflrullah .. lıtenen yok Efendimiz.. sadece (sır)i bir 

husus için Süleyman Paıa kulunuzu talep buyurmuı. Hanedanı
na alt htr (vakif) ını varmıı.Yoksa mal mlümiilkiinü ailesine hibe 
mi edeceklermlt ne lmlı, hulba ıer'i bir meıeler •. 

Al yanak Paıa acı acı gülümsedi. Hoca Kazım hlla kurnaz
lık etmeie ıavuııyor, Süleyman Paıayı ne için görmek istedi
ifnl anlatmak is~miyordu. Hocanın hakkı vardı. Çünkü 
Al yanak Paıa ile Turhan arasındaki münasebetin teklini bil
miyordu. Halbuki lıtanbul muhafızı meseleyi etraflle biliyordu. 

-Pek ala Efendi Hazretleri .. Yalnız içeride, Paıanın ya · 
nında uzun boylu kalmanıza müsaade edemem. Hemen ıöyle 

bir ayak üstü görütür arzederainiz efendim. lıte çavuıa emir 
• 

veriyorum ! Dedi, 
Perde ça vuıunu çağırdı : 
- Baksana oğlum, Efendi Hazretleri Devletlii Süleyman Pa

Hazretlerini agörecekler, (Şer'i bir hacetlerlne dair izahat 

1 ~~:ri"~~~~~ 
Köprü ba~ında : Beyoğiu 239'2· 
Şube acantası : Mahınudiyt 
hanı altında İstanbul 27 40 

A)vahk sür'at postası 
(MERSİN) vapuru 7 kanuır 

ıani salı 1 7 de Sirkeci rıhtı"' 

mındaıı hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre"' 
mit, Burhaniye, Ayvalığe gi"' 
decek ve dönüıte mezkur iıke"' 
lelerle birlikte Altın oluğa u 
rayarak gele<"ektir. Gelibol 
için yalnız yolcu alınır, y .. 
alınmaz. 

İznıir-~1ersiıı sürat 
postası 

(MAHMUT ŞEVKET PAŞ 
\'apunı 7 Kanun~aııi Salı 12 d 
t;alata nhtıınınclnn lıareketl 
Çar~~unJ,:ı ~alıalı ı İzmire \'(' ak 
~aıııı hmirdı•ıı hareketll' (Antal} 
Alaiyc, ~lcr. i ıı)c gidecek 
<lünii~ te (Ta~ucu, Anamur Al 
iye, Antalya, Kuşada::ıı ve 
ınir)c uğrı) arak gelecektir. 

11, 12, 2 inci kanun 930 
kadınlara. 

13, 2 inci kanun 930 : erk 
lere. 

TürkJye Seyrisefaln Jda 
mütekaidin, eytam ve eralll 
nin 1 inci kanun 929 maaf 
balada ın.uharrer günlerde 
rilecekur. 

1 YELKENCİ vapurlıı 
KARADENlz LÜKS ye 10 

POSTASI 

VATAN 
ÇARŞAMBA 

günü akıamıSirkeci rıhtımınd 
hareketle doğru (Zonguld 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gire• 
Trabzon, Sürmene ve Rize) 
gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Y 
kenci hanında ki.in acentaı 
müracaat. 

Tel. İstanbul ! 5 15 

··························' i Hacı Arif zad 
İsn1ai1 Hakkı 

Tayyare biletleri ve 
umum gazeteler bayii 

• • • • • • • • • : Çarıtkapı N. 68 dükin 

·························' 

Ali Ekber 
Tayyare biletleri ve kırtati 

Umum gazete bayii 
Çemberlitaı civarında 

N. 2 dükan 

, . l "Y ARIN,,IN TAKVI 

Pazartesi Kanunu 

6 . 1930 

Güneşin 

Namaz vakitleri 

sabah öğl~ ikindi akşam )atsl 

1,26 ı2,20 14,42 ıs,55 ı ş,s~ 


