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_APAPAZAkJNDA BEREKET: MAHSUL YÜZDE SEKSEN ~AZLADIR! 
~- - - -- - -------- - - - ·--- - - -- --

l)ün darülfünunda anneler toplandılar ·\" 20 OQO Liral,-ADAPAZARINDAELEKTRİK ŞİRKETİ YAPILDI~ 
D ' ''= I· . h ~ arülfünun koryfrans salonundaki -p~ k ·· Bu senenın ma sulü geçen se- ~ 
nıerasfm dün çok mükemmel ve 1~.a~- 0 

,, neden yüzd~.~eksen fazladır ~ 
Çok Sam·ı rni oldu Bugün çekiliy r ! :. .t<1apa::arım1." ı~ııııııımı 1111111111 t"l '· 

___ ,...,.,,.. 

(( İstikh.il cidalindc 111crnıi tn~ıyan l'iirk karlını 
bu ~on cidaldc de bcht'.nı<. ha) 11uvaffak olacaktır!,, 

Dün darülfünun konfrans sa-~11••••••ıe•••••••••••s••••••~ 
lonunda tasarruf cemiyeti latan- • J) .. jf . ) ] • 
b l b . ·~ aru unun uar • 

u fU eslnın hanımlar için yap- : - • 
~iı me.r~sim büyük bir muvaffa- 5 J\ na doluda 'tasarruf 5 

iyet tçınde geçmiıtir. Konfera- : hakkında İrş~ıda tta : 
nı salonunda yer yer muhtelif : J J l } : 
Yerli sanayi eıyası dizilmif bulu- : )ll unaca ~ ar : 

d l a { .<- • 
• nıyor u. Burada Türkiyedeki bi - : /uı/.'ara /(} ( flıısıısi) : 
cümle sanayi efYUI vardı. lpek- : Uıı .\t'ıır tatil dı•11rrsi11dı• lJııriil- : 

- "> .1ıımf<ılıı 11111/ınlıınmı:dt'll: ra 1 e lllefgul bulunmaktadır. ·.~ 
>: Koca eli yarım adasının en ·( Tayyare Piyankosunun 7 inci 

tertip G ıncı keıidesi bugün Da
rülfünun konferans salonunda ya
pılacaktır. 

Bu günkü keşidenin büyük 
ikramiyesi 200 bin liradır. 50 bin, 
30 bin, 20 bin, 1 ~ bin, 1 O bin 
liralık ikramiyelerle ı 00 bin lira
lık bir mükafat vardır. 

Bir tez 
• ,·:ı.ı .<~ -

~ Adapazarı 1 O ( Hususi Tel- m ~ h · b · u ım ir ziraat ve ticaret } 
. graf ) Ada Pazarda çok ehem- k ~ 

mer ezi olan ( Adapazar) ın , 
:, miyetli iktısadı teşebbüslerde b > u sene mahsul de çok bere-• : 
: bulunnlmakta dır· k tli ı • ~. e 0 muı, zürraın yüzü gül- ~ 
>:' Adapazar Türk Ticaret müştür. : 

c• 

Bankası tarafından ( 150,'000) Yaptığım tedkikata göre bu :< 
Lira sermaye ile bir yerli ( E- seneki bereket geçen seneye '.< 

· lektrik tirkcti ) teşekkül etrniı- nisbetle yüzde (seksen ) ziyade ~ 
~ b l ~ · tir. u unmaktadır. ""( 

ı., Bu tirket Ada~a~ar tenvi- !ı·nıs:ıfr~in Tuğrııl • ~ 
~ •• '"-. -~ •••••• ,,.. '-*. " • • ·~ ••• l't... •• ,.. • • •• \,,. ... • ,1 •• ~· . ,... ••• " ""-•"· .... ..... • _,,.,.;,.• • ,,,..,,;. • ı. • r.._• •,.._-rF..1'."- • 

illerden deri ve lavantaya kadar : fıirıım ,i.'tıfildt•ri lwmrrıı{ /ııısrı.~wı- : 
Yerli kuınatlardan muhtelif renk- : <l<ı ir~a<lrıtta b11lımmal; li:rf' .lucı- : 

Ka ynı,:\ka nıhıra soruldu OCAK BİNASINDA LİSAN DERSLERİ VERİLİYOR 
~----------:--:----:-~---:;:=::::::::......!.!::!:!!::!.;!.::::~ 

te elbise ıeynıi• olan hanımkız- : t/ol11ycı <ln!Jılıluıu/m·ı lrısw11111rıı : 
lar ı ır • 11nı'<lır: : 

so onu ıüsliyordu. Bunların : u · • 
muhtelif . . . . . • • lllll'lllll'/' gı•nçlrr J.-,;yfrJ'(fr ılnla- • 

resirnlen çekıldı. Nıha : ~cırcı/,· irşaılnffa bıılwıacal•l<ırclır: : 
yet saat 15 le merasime baılandı ~ IJ11 kafi/ıtlcrc profi•s rler <f ı• : 

• Nakiye H. küraiye çıkarak nut- : rr[<ıkrıl cdr•cı•l:lt•ı·<lir: : 
kuna ba~adı. ••••••JDs••••••••••••••••••••~ 

Nakiye H. nutkunda milli Bu İ§le hepimiz milli iktısat 
iktısat ve tasarruf itinde Türk 
kadınına büyük bir vazife düstü
iünü anlattı ve nutkunull bir ye
rinde ezcümle ıunları söyledi. 

mücadelesinde de çalışacağımızı 
v adediyormusunuz " 

Hazır olan hanımlar kabul 

- Ti!rk milli iktısat ve tasar- eU:klerini ve candan çalısacak-
ruf lnkilabı zannetmeyinizki, Türk larını teahhüt ettiler. 

~en küçüktW-. Ha.- Bundan sonra sanayi birliği kati· 
u'I&& onun '- d ' . N -"'--ondan dah L Ka ar ve hatta oı umumisi a"Zllli Nııtl 8. de 

a oüy\lktür b 
Ana ile vata d • ir nutuk söylemi§ ve sanayiin 

kullanılır H b~ alma beraber ehemmiyeti izah edilmi"-tir. Dün-
• 1 ç ır zaman baba :ı-

;at.an denilememittir. Buda aös- kü içtimada cemiyetin İstanbul 
berıyor ki, vatanla kadın daima ıubesi reisi Hakkı Şinasi Paşa 

1
';a

1
ber gltmitlir. Bu itibarla bu ile katibi umumi gazeteci arka-

;e :.de de •izlere büyük bir vazi- daılarımızdan Kemal Salih B.ler 
uıüyor. Cidalde mernıl t - l l Jan TG k k atı ge en eri büyük bir nezaketle 

f k r adını bunda da muvaf- k 1 
a olacaktır. artı amıılar ~e izahat vermiı-

lerdir. 

s,_ iL_T_M....;;;A.;.::Q~L=A:.::R::.ı..:.v.::E.!K~ü~n~n!!x~L!!E~R:_!llJnltr~~ :!: ..... ..,u SABAKSAI 

Fenerbahçe: 5 - ıstanbul sp- . 2 
Galatasaray. 12 - Üsküdar~r. 0 

lstanbuJ spor küçükleri A. ordu - Hil·1] I' ·ı ' , >eşı (taş 
ta l(asırnpaşa yı yendi 

Dün taksim ve Kadıköyündeki 
maçlar havanın güzel olmasından 
fazla seyirci celbetmiıtir. 

Takıimde yapılan maçlarda 
öğleden evvel Altınordu-Harbiye 
karıılaşb. Harbiye bu maçı 1-3 
kllzandı. Bu oyunda Altınordunun 
4 golü ofsayt addedilmiştir.Yalnız 
bizim garibimize giden bir nokta 
Hilal ile ittihat elmiş olanAllınor
dunun böyle yalnız bir musnbaka 
yapmaaıdır· 

Öğleden sonra Şilt maı;ları 
yapıldı. Birinci oyunda Fem r

bahçe - İstanbul Sporu 5-2 n1ağlup 
elli. İlk anlarda İstanbul sporun 
Fenre aldığı bu netice fena 
sayılamaz. 

eğlenceli maçı 

Üsküdar oyunu 

fakiyet ümidi besi Ü k eyen s ··d 
lılar vardı, fakat d h ·ık u ar-

ı a a 1 anlard 
Ga atasarayın 4 l t a 
- "ti . b go a ınası bu 
umı erı oşa çıkarmıştı. 

Bu oyun çok komik b"ır t d . arz a 
cereyan eltı. Buna r ~ 

agrnen ara 
sıra çarpışmalar d a ek ·k 
olmıyordu. 81 

Hakemin düdügü oy· "h 
. . b ld d unu nı a-

yetını i ir iği valcit G l 
S f k 

a atasaray 
ı ıra ar§ı 12 sayı ·ı h 

k d
. ı e sa avı 

ter e ıyordu. "' 

l(adı kövündcki 1~ • ı 
~ a~· ar 

Kdıköyünde küçükle . k rın ·upa 
maçları Yapıldı. İstanbul S 
A. Ordu - hilal l·üçükl . . por-

... ermı 2 - 1 
mağlup etti. Bu maçla her "k. 
taraf la eyi oynadı Alt d 

1 1 

k 
. . · mor unun 

alecısı Bülent çok fedakar bir 

llt-/eıliyrlt'rd,• iiİi.:11111 w;ıılıi l:ıılkltkfmı 
.wı11r" ı•ıı n: .mi isit male miısııif 

tulısi/11/ :;rk/i nasılılır'! 

Dahiliye vekaleti kaymakam
lara şu taın!mi göndermiştir. 

" Belediyelerde i\tiz.am usulü 
ilga edilmi~tir. Bu seneden itiba
ren Belediyelerirn!z n bütün gelir
leri doğrudan doğruya belediye 
teşı ilatı tarafından cihayet olu-

~ . 
11nacaktır. 

Belediye gelirlerinin tahak
kuk '\"e tahsilinde er: az sui istima
le müsaıl olan ıekil vJ! usul hak
kınd.dki mütaleanı:z nedir? 

Duhuliye, Zaphiy~ ve saire" 
gibi muhtelif gelirler ayrı muta
laa olunacaktır. 

Edga r kine iki pan,;a! 
Oran, 1 O ( A.A. ) 

Edgarkine kruvazörü iki py
ça olmuıtur. J(ıç tarafı denizin 
c. ibine inmiştir. Hafif Malzeme
nin tahlisine teşebbüs edilecek 
ise de topların kurtarılmasından 

vazgeçilmiştir. 

)'unanistnnda taJebc 
hareketleri 

j\tina, 1 O - (A. A.) 
Bir takım talebe Hestiya ga

zetesi ile hukuk fakültesinin 
camlarını kırınıılardır. 16 talebe 
ile bunlara para tevziine teşeb
büs eden 5 komünist tevkif edil-
miıtir. 
~~~~--=----,.. .. gençlik , 

\' e san ·,ıt sahifesi 

yarının m\illevver gençliğe 
tahıis etliği " San'at sahifesi ". 
için hazırlıklarıırıız bitti yarın kı 

Pazar günü 
San'at sabffemizi karileri

mize takdim edeceğiz. 
Bu sahifeınizin karilerimiz 

tarafından büyük bir alaka ile 
karı ılaıacağından eminibulun• 

maktayız. 

Ankaraya gi~enl~r yeni Türk Ocağı 
binasından sıtayışle bahsediyorlar 

Bu sene ankara pek ziyade 
. ar edilmittir.Haaseten Hukuk 
ım . .... b" 
Mektebi binasıTüriC Ocagı ınası 

ek büyük himmetlerle viicude 
p o .. b. getirilmiıtir. Türk cagı ınasının 
. t kısmı en asri bir tekilde 
tıya ro 
yapılmııtır. Ayrıca Ocağın ilim 

fen ıubesine mahsus salonu, 
ve f reis ve umumi katibine ve en 

't hususi odaları vardır. 
~ h . 

Ayrıca Ocak binasının ususı 

Odarnın karıısına bir d~ küçük 
banyo oda11 tesis edilmittir. 

Ocak binasının bir aya kadar 
iknıal edileceği tahmin olunmak
tadır. 

.M.aamafih Ocak binasının alt 
katında timdiden Ankara Lisan 

gece dersleri açılmııtır. Bu ders
lere birçok zevat devametmekte
dir. 

Ankaraya gidenler Türk Oca

ğından sitayif ve takdirlerle bah
ı setmektedirler. 

bir yerinde konferans verecek 
Profesöre mahsus odalar, zarif 
bir istirahat salonu yapılmış her ·- _ _,"---.. 

GENÇ TIBBİYELİ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ 

Behçet 8 .. in cinayete kurban 
gittiği anlaşıhyor 

)Jehçet Be. yin şirket vapuı unda öldürülüp denize 
atıJdığ• şayıası tahaklnıl(' etnıenıiştir 

BaJ.ıkçıları'} ağında cesedi zu
hur eden Tıbbye talebesinden 
Behçet Beyin esrarengiz bir su
rette boğularak denize atıldığı 
tahakkuk etmemişti,.. 

Behçet Beyin ölümüne intihar 
süsü vermek için resmi mektep 
paltosu bir yalının parmaklığına 
asılmıştı. Bu hareketin polis tah-. 
kikatını işkal etmek için yapıldı
ğı tahakkuk etmiştir. Behçet 
Beyin eski ve yeni nışanlılarından 
alınan malümat tahk;kat üzerinde 

mühim bir rol oyniyacaktır · 

.. , 
! 
1 

ı 
1 

Tulıkiknt Cfllnsrıula llchret /Jl'yni 
şirkr·/ ımp11r11mln bo!J11lııİı ıfr11i:r 
alılclı!]lllu dair lıiç bir nnart•yc 
lesnrlt:f edilmeuıi~tir. Günün en 

Galatasaray -
baılamııtı. 

Bir zaman Galatasaraya i _ 0 
mağlup olau Üsküdar - Bey1er
beyl muhtelili o zaman Üsküdar
hların üzerinde epi bir tesir bırak~ 
mıttı hatta dünkü oyunda muvaf-

oyu~ oynamıştır. \ 

ikinci oyun Kasımpaşa-Bıiktaı 
arasında idi. Beşiktaş bu oyunu 
8-1 kazandı. 

Yarın n1utlaka 
Dün bir akşam refikSmiy lıa

disenin şirketihayr!ye vapurla
rından birinin son postasında ika 
edildiğine dair bir şayiadan bah
ıe~ekte ve tahakkuk etmediğini 
de ilave etmektedir. 

boyle bir ıüphcyi istilzam edecek 
ufak bir emare dahi görülmemiı
tir · Zira dnayelin sahilde ika 
edildikten sonra cesedin denize 
atıldığına muhakkak nazarlle 
bakılmaktadır. Atlas rum kulübüde fener 

küçüklerini 1-o yendi. A. Ct•oıı/ 

Gençlik 
ve ıan'at sahifemizi okuyunuz Yapılan tahkikat esnasında Ceset Arnavutköy sahilinde 

• 



Sôife 2 

Ticaret ve sanayi odaları nizam
namesinin bazı maddeleri 

tadil edilmiştir. 
Ticaret ve ıanayi odaları ni- l 

zaınnameıinin 2, 2 3, 71 ve 11 S ın- 1 
maddeleri tadil edilmek üzredir. 
Yeni tekil ıu ola çaktır. 

cek olan zevat ve muesaeaata 
verilir. 

Fahri azalık 
Oda medisinde evvelce aza 

iken çekil.mit ve kıymettar mesa
ide bulunmuı olan zevata tevcih 
olunur. 

Madde 2 - Sair mahalde ye
niden ticaret ve ıanayi odaıı teıiıi 
için, fgerek o mahaldeki tüccar, 
ve 1 gerek Hükümet tarafından 
lktııat Vekaletine müracaatla 
müsaade ta.lep olunmaıı lazımdır." 

Muhabir ve fahri azahkların 
davet c.lunarak hazır bulunduk
ları oda müzakeratında ancak 
fstitari reyleri vardır. Bir mıntaka dahilinde bulu

nan bir ticaret odaıı dahi ayni 
mıntaka teıiıi için müsaade ta
lep ede bilir. 

1ktııat Vekaleti, gerek reımen 
ve gerek vukubulan bu müracaat
lar üzerine lüzum ıördüiü tak
tirde bir 'mahalde oda teıiıine 

ve ayni zamanda lüzumıuzluAuna 
kanı olduğu odaların ilgasına ve 
bu ilga edilen odayı en münaıip 
bir dijer odanın mıntakaıına it-
hale]salahiyettardır. Odaların lağ:
vından evvel valilerin de müta-
1 ialarmı l.Jra cak tır. 

Madde - 23 Ticaret ve sa-

Madde 7 t - Umumi katip
lerle baıkatipler İktasat vekale
tince tayin ve azlolunmuılar. 

İktıaat vekaletince vücuda getiri
lecek talimatname ile umnmi ve 

baıka tiplerin vazife ve ıa
lahfj etleri de tesbit edilir. 

Madde 116 - Ticaret ve sa
nayi odalarının varidatı Tica

ret ve Sanaryi odaları kanununun 
sekizinci maddesinde tadat olun
muıturr 

odalarmdatbeı türlii azalık vardır. 1 

1 - Alelade azalar 

31 Mayıs 132G tarihli nizam
namenin 4 1 inci maddesi veçhlle 
erbabı ticaret ve ıanayiden ve 
sermayeleri üçyüz bin liradan 
dun olan tirket~rde alınmakta 
olan kayit ücreti seneviyeleri 
odalar kanununun 6 ınci madde
sine istinaden berveçhi ati art
tırılmıı olup filan oda mevcut 
olmıyan ve diğer bir mahaldeki 
oda mn~takaaına ilhak edilmlt 
olan mahallerdeki tüccar bu üç
retln n11f ını tediye ederler. 

2 - Asli azalık 
3 - Müme11il azalık 
4 - Muhabir azalık 
5 - Fahri azalk 

Alelade aza : 
Ücreti kaydlyeyl vererek :oda 

•lclllne kaydolunan bilumum tilc
carclır. 

Asli aza: 
Oda mecllılne intihap olunan 

zevatbr. 
Miiınesıfl aza : 
Bir Ucaret Odaıının mıntaka

ıı dahilinde olup oda bulunmı
yan yerlerde kendisine yardım 
etmek ve odalarca verilmekte 
olan vesaikten: 

Menıe ıehadetnameıl, 
Fiat ıehadetnamesl, 
Numune tastikina alt ıeha
detnameler. 
fttbari ticari ıehadetnamel~rl 
Fatura tasUkleri 
imza tcutfkleri 
Muamelabnı Oraya izafeten 

lf a eylemek üzre tevkıf edilecek 
zevatbr. Müme11il azalar Oda 
meclııleri tarafından intihap ve 
azabkları alakadar mahaller tüc
car eınafına tamimen teblii olu
nur. 

Bu azabk kendlılnl intihap 
eden Oda mecllıinin müddetinin 
hitamında nihayet bulur. Mumes
lll azalar merbut oldukları tica
ret 'Ye sanayi Odaııle bilmuhabe
re bulundukları mahaller tüccar 
'Ye esnaf•nın vaziyetleri ve dere
celeıt ve ıuretl umumiyede o ma-

halltıı lkUaadiyab hakkında ma
lumat ita 'Ye odadan tebellug ey
lecllldert huıuıab ifa ederler. 

MOnıeııil azalık fahri olup o 
aza meraaımde ticaret odaları 
:~lalertnın haiz oldukları mevkii 
ualzdtrler. 

Muhabir azalık : 
ilk Diler mahallerde ve mema-

l ecııebt1ede bulunan ve Oda
nın faallyeU için sarfı mesai ede-

bir balık atında b~lunduğu -iç~n 
cinayet tahklkab oranın polis 
merkezince yapılmaktadır • Bu 
ıabah poliı ikinci ıube miidGrü 
Şakril bey bir muharrlrtmlze bu 
hldtse tahktkatınuı devam etU
llnf taylemiftir. 

Oda meclisinin · adedi azası 

otuz olan Ticaret ve Sanayi oda
larında on misli olarak birinci 
ıınıftan elli lira, ikinci sınıftan 

otuı.; lira, üçüncü sınıftan yirmi 
lira, dördüncü sınıftan on lira ve 
beıinci aınıftan beı lira alına
caktır. 

Oda meclisinin adedi azası on 
iki olan Ticaret ve Sanayi oda
larında altı misli olarak birinci 
ıınıftan otuz, ikinci sınıftan o . 
sekiz, üçüncü ıınıftan on iki dör
dQncQ ıınıftan altı ve beıfnci aı
nıftan üç lira alınacaktır. 

Oda mecllıinin adedi azaıı 
yedi olan Ticaret sanayi odala
rında üç misli olarak birinci 
ıınıftan on beı, ikinci sınıftan do
kuz, üçüncü ıınıftan altı, dör
düncü ıınıftan üç ve betinci sı
nıftan bir buçuk lira alınacaktır. 

Bir taminı 
Dahiliye Vekaletinden gelen 

emir üzerine: 
Bazı vilayetlerçe t&fl teıek

küllü nahiyeler projesinde nahi
ye teıkill münasip olnuyan ma
hallerde beı alb köyden mürek
kep olarak da nahiye teıkiline 
l~\im göıterllmJttlr. 

Halbuki tam teıekküllü nahiye
ler projesine 2 mayıı ı 928 ta
rihli 1603 No lı umumi teblii ile 
aranılan esaılara göre tanzim 
lazım gelecefl ve böyle ihtiyaç 
olmtyan mahallerde l; eı altı köy-

tden milrekkep nahiye teıklll ise 
bu esaslara uymayacajına si)re 
evvelki lt'ar veçhlle Villyet 
idare heyetile Umuaıt Meclisin
den geçirilecek olan nahiye pro
jelerinin bu eıaslar dairesinde 
tetkiki ile yeniden tanzim olu- • 
narak projenin kroki ve kararlar
la birlikte sönderilmesi tamlmen 
rica olunur efendim. 

YARIN 
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~~ Ecnebi matbuat hulasaları ve telgraflar ~ 
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1\fganista~1da bir 
n1usaden1e 

Peıaver, 9 - (A. A.) 
Afganistan' da gain Kohida

nan' da Afgan aakerlerile bir ka
bile efradı araıında vukua gelen 
bir ır.usademede 15 kiti telef 
olmuıtur. Bu havalide asker tah
tll edilınektedir. 

lngiliz murahaslarının 
isiınJeri 

Londra, 9 . - (A.A.) Bahri 
konferansa ittirak edecek olan 
İngiliz heyeti murahhasasınıİı 

atideki zevattan mürekkep ola
cağı bildiriliyor. Başvekil M. 
Macdonald, hariciye nazırı M. 
Hendes11on, Hindistan umuru na
zırı M. VVedi\'vood Benn, bah
riye birinci lordu M. M. Aleksan
der, 

Heyette ~bundan baıka 16 
müıavir ve ınütehass:s ve bir çok 
katip istenoğraf ve daktiloğraf 
bulunmaktadır. Mütehassıslar 
meyanında aıniral sir Charles 
Madden bulunmalttadır. 

Bir aJ<i ınet 
Paris, 1 o. - ( A.A. ) 

Hrınıne libre ıazelesi, Paris 
ve Londra horıaları piyasaların
daki sallaınlıkla tamirat mesele
ıinin kat'i •urette halledileceğine 
itimat etmekte oldukların1 izhar 
eylediklerini Yazmaktadır, Mez
kiir gazete, netice olarak bu ha
lin büyük d~"letlerin iktısadiyatı 
için fevkalade mühim olan La 
Hey konferanaının eyi bir neti
ceye vaııl olacağına kıymetli bir 
alamet teıkil eylemekte olduiu
nu ilave eyleınektedir. 

Ron1ada geçit resnıi 

ftoma, 9. - (A.A.) 
ltalya \re Belçika kıral ve 

kraliçalarile ıair ecnebi prensler 
heyeti mahauıaları reisleri ve 
heyeti ıüfera bu sabah büyük bir 
aıkeri geçit resaılnde hazır bu
lunmuılardır. 

Papa, bıarfal Peten'i kabul 
etmittir. 

ŞiddttJi bir zelzele 
Nantes, 9 - (A.A.) 

Bütün garp ha vallılnde hiaae
dilen tiddet}f bir zelzele olmuıtur, 
Zelzele Nantes'da bir kaç •aniye 
devam etıniı, Vanneı'te ise bir 
dakikadan :ziyade ıürmüı ve orada 
bacalar Yıkılmıf tır · Zelzelenin 
istikameti garptan ıarka doğru idi. 

Şark tamiratı komiıyonu, a
tideki ıneı,eleri hu•uıi müzakere
ler esnaıinda tetkik etmefe karar 
vermlttlr. ı- Roaıanyadaki Bul
gar emllkı husuıiyeıi, 2- Bulgar 
tebaasının alacal<h devletlerle bu 
devletler tebaasından olan muta
lebtı,3- alacaklı devletler tebaa
ıının Bulgaristandan olan mutale-., ~, 
batı. , 

Komisyon bu meıelelerl Cu
martesi ıabaı yeniden m6zakere 
edece tir. Komisyon bunu müte
akip miimeHilleri bu sabah Fran-
11z, lnatUz ve ltalyan murahhas
lartle uzü'n uzadıya görüımuı olan 
Macaristan meıeleıinin tesbiti 
huıusunu IJlÜZakereye baıliya
caktır. 

'Tunusta veba kaln1adı 
Tunuı, 1 O - (A.A.) 

Veba hastalığı kimilen mün
defi olrnut ve bütün tahaf f üz 
tedbirleri kaldırılmııtır. 

-
Çank - Kay - Şek bir telgraf 
cekerek esirieri tı;slimini istedi 

Nanken, 9( A.A) 

Foutcheou'da vukua geldiği 
haber verilmiı olan hadiselerin 
evvelce bildirildiği vıeçhile komü
nist!erin eseri olmadıgı, bilakis 
Fakıen eyaletinde ikinci fırkaya 
kumanc!a etmekte olan jeneral• 
Luhıirnpacu'nun yapn11t olduğu• 
bir darbei hükumetten ibaret ·bu
lunduğu anlaıılmııtır. Rehine o
larak ievkif editmiı olan Çin hah 
riyesi baıkumandanı y ang- Shu-

- • 
Chuang hükumetine bir teı,,.C 
çekerek kaçmağa muvaffak ol
duğunu ve hali hazırda Fou-1t: 
heou da bulundufunu bildinıılr 
tf r· Diğer 4 mevıfııf henüz et# 
bulunmaktadır. 

Milli hükumet, Fou- Lcheau'• 
ya bir harp gemi si göndermiıtit• 
Milli hükumet reisi Chaing- :gJ' 
Chek jeneral Luhsintao'ya bir tel-' 
graf çekerek esi rlerln hemen ta• 
hlfyesini talep e!miıttr. _______ ........,.. __ _ 

Zecri tedbir ! 
La heyde nıiiz<l kert ler 

deva 111 edivor 
ol 

Dört kisi üldii 
~ 

Santiago, (Şili) 9 _ (A.A·J 

Lahey, 9 - (A. A .) ı· 
Zecri tedbirler meselesi hak

kında M. Tardieu M B · d ' . rıan 

ve M. Curtius ve Virth arasında 

Kuilem:·civarında bir tren 111 

sademesi olmuı, 4 kiti ölmüf 
kiti ağır surette yaralanmııtır. 

Kaldırı111sız, fenersiz " 
susuz bir n1ahaJJe ! 

vuku bulan müzakereler hiçbir 
netice vermemiıtir. Alman mü
me11illeri y ounı pilanının meri
yet mevkiine [girmesinin Veraay 
muahedenamesfnin 430 . uncu 
ma~desinde derpif edilmit olan 
yenıden İfgal ihtimallellni tema
~en refotmekte olduğunu ileri 
ıurmektedirler. Alman tamirat 
komisyonu, Youna pllamnın tat
bikına ait nihai protokplun mad
delerini kat'ı surette tanzim ve 
tesbit etmiıtJr. Bu protokol da 
devletlerin tamirat mesel .. , ' esının 
kati ve tam bir surette halli ar-
zusunda bulunaukları v Alm e an-
yanın Young pilanı "b· 

mucı ınce 
mükellif iyetlerini if t ğ a eme i res-
men taahhat eylediğ' t il d 1 

k d 
ı ese e i -

me le ir. 

'h Almanyanın ıehri tediyatı ta. 
rı i hakkınd . .. a uzun hır munakaıa 
cereyan etmiıtir M Ch t d' · . eron, e-
ıye tarihi olarak her ayın 15 in-

ci gününün te@'bit edilmeıi husu
sunda ısrar etmfttir. M. Monden
dauer' protesto ettiğinden M 
Snovvden M. Tardieu'nün eık; 
beyanatını teyit etmiı ve Alman 
murahhaslarının mütaleatını her 

noktadamüzakeratı temyit etmeciifi 
istihdaf eylemekte olduinnu ve 
konferasının me~aisini n tscili hu
susunun fayanı arzu bulundufunu 
illve eylemiştir. 

l(onfnınsa yctiş<.cek 
Kap, 9 ( A.A. ) 

Baıvekil H. Hertzog, parla
mentonun önümüzdeki Jçtima 
devresi bittikten sonra mümkün 
olduğu kadar süratle Londra kon
feransına da hazır bulunmak üz
re mezkur ıehre gideceği zannolı
yor. 

Lahc) de gece:ziya feti 
La Hey, 9 ( A.A. ) 

Kraliçe, konferanı nıurahhaı
lan ferefıne pek parlak bir gece 
ziyafeti vermlttir. 

24 saat)ık grev 

f Paris, 9 - (A.A.) 
Komünist şimendifer makiniıt

leri bugün 24 saatlik bir grev 
yapacaklardır. 

Bir kari!miz yazıyor : 
Tophanede Karabaı mahall~ 

J sinin dere ve civanndakl ıokakr' 

1 
larının senelerce kaldırımlan 

1 
edilmediğinden gece ve günd 
geçmek pek güç oluyor.Bu civ 
da yol, fener ve su yoktur. 
her feyden mahr~mdur. Gece 
çok kadın ve çocuklar bu sok 
larda düıerek kazalar olmakta 
boauk hav~rda bir çamur d 
Y••• h~llne gelmekte dır. Kez 
Kafesli ve Hisardibi sokak 
dan çamur ve pislikten ıeçilmifor· 
Hisardibi sokafının yarı kaldı ....... 
ları yapılmıı difer k11mı her ne" 
dense yapılmamııtır. 

Kaldırımların tamiri ve çer 
melere su akıttırılmaaı sokaklar• 
fener konulması için mükerrerell 
müracaat edildiği halde beJediy• 
dairesince hiç biri is'af edılmedl 
efendim. 

Karilerinlzden 
1. Hakkı 

"9························ : Kambio ve Nukut 1 Kapandı . . ---
: Nakit 

: lsterliıı İngiliz 1025 50 
: Dolar Amerika 209 50 
: 20 Fraı!k Fransız 166 -
: 20 Liret ıtaJ} a 222 -
: 20 Frank Bt'lçika 118 50 
: 20 Drahmi Yuııan 55 50 
: 20 Frank hviçre 816 -
: 20 Leva Buluar 30 25 
: 1 Florin F~leınen k 84 50 
: 20 Koron Çekosıovak - -
: 1 Şilin Avsytur ya 
: 1 Raylışmark Al.ya 
: l Zcloti Lt>histaıı 

50-
So 25 

: 20 Ley Roman} a 27 -
: 20 Dinar Yugo::ılavva 174 75 
• 1 Çervoneı Sovyet 
: Kambiyo 
: Londra 1 Isterlinn k. 
1 Nüy 1 türk lirası dolar -1 Paris 1 türk lirası F. -
1 Milaııo ltürk,, liret -
• Bürüksel ,, ,, be1ga ' 
: Cinevro ,, ,, ,, fırank 
: Sof ya ,, ,, ,, ·leva 
: Arnsterdam ,, florin _ 
5 l\lad!it " " " pe7,etaJ -
• Berlııı " " " mark -5 Varşova ,, ,, ,, zeJot _ 
• Bukreş 20 ley kuru§ _ 
1 Rus}açervoneçi kuruş - -
••••••••••••••••••••••••••• 



11 klnmna!f YARIN Sahife S 

Kaçakçıhkla nlücadele projesi hazır~andı Mimarlar dün 
toplandılar 

!'(---~~~~) POLlS HAB~RLERI =-
Birçok mıntakalarda yeniden 

mühim veesash teşkilat 
. -~ 

Ecnt.:bi ınÜtch;ıssıslar hük
kında hükun1eti11 nazarı 
dikkatini celbedecekler! 

Hırsızlık vak'aları \ Kalp sektesinden vefat 
Süleymaniyede Darülhadiı Şiılide Çifte cevizlerde aucu-

yapılacaktır medresesinin 2 numarelı odasın- luk eden Hırlsto dün gece kalp 
dan bazı eıya çalınmııtır. ıekteılnden vefat etmittir. 

Müskirat, Rüsumat ve Tütün 
lnhtsarı ,müdiriyeti umumiyeleri 
tarafından 19 3 o senesi· zarfında 
kaçakçılığın men ve takibi için 
hliyijk bir proje hazırlanmitbr. 

Bu proje d~ Cenup hudutla
nnda ve gerekıe karadeniz, ada-
lardentzi Marmara ve boğazlar
d& kaçakcılık mücadelesi için 
teıkıl&t yapılmaıı da ehemmiyet
le nazarı dikkate alınmııbr. 

Sahillerimiz için geçen ıene 
iınıarlanan beı motör 1930 mayı
sana kadar Riisumat emrine tes
lim edilecektir. Bu motörler için 
thndlden kaptan mürettebat ve 
muhafaza memurları tayin edll
lllektedir. Bundan maada Rilıu
lla&t, Müskirat ve Tütün lnhlaar
la.rı Umumiyeleri butçesine ka
Çaklıiı haber verenlere verilmek 
Gzere ~. mühim meblAI da ko
nulmuıtur. Geçen sene :zarfın~ 
Jalnız lıtanbulda Ml\skiral mu'" 
clirtyeU umumiye tarafından ik
"-.Iye olarak 40 bin liraya yakın 
btr P&ra •erilmlttir. 

Sebebi varmış! 

ı 

- .... ~~ 
Abdü]hamide ait olduğu 
rivayet edilen bir baston 

AbdGlhamldln her zaman ya

nında taııdıiı z(imrütle müzeyyen 
Ye kıymettar baston son günlerde 
Partıte Bue la Boetie caddesinde 
htr antikacının eline düımü§tür. 
Anttkacı bidayette bunun alelade 
l:ııq n olduğunu zannetmit t-t ~ allandıiı Takft 

-.lca \,ar ~ bulunduluna 
delllet eden bir ıes ltitm'-tlr. 

Baıton iyice muayene edildiği 
vakit sapının alt tarafında küçiik 
bir dilime olduiu nazan dikkati 
celbetnıitUr. 

Dcıinıeye buıldıiı vakit sapın 
l•Ttedilt anlatılmıı •e aap çekl
lbace bastonun içinde ıayet ince 
btr lca._ çıkmıttır. 

Ahdtuhanıidtn ha butoma hiç 
bir zaınan Plllndan &'Jll'IDUnaaı-
nan sebebi tbndl anlat•hmttır. 

Baku·k<>yde Himayei Et
fal balosu 

Uykuculuğuyle ıöhret bulan 
Bakırköyde bu sene bir hareket 
uyanmağa baıladı. Dün akıam 
Himayetetfal cemiyeti tarafından 
bir balo verildi. Baloya köyün 
JGkıek ıahılyetlerl aelmiısede 
yerin ktıçiiklGAü, mhlldn fenalı
lı baloyu çok IÖnCik aeçlrtmiı
tlr. 

Bakırk6ede bilinemez bir ıey 
yar, bütiln bakırköylGlerdeki bu 
hareketsizlik köyiba eıkt neıeli 
halini kaybetmtıur. Bu af.,l ıey
ler için bütün kuvvetlle çalııan 
Nail beyi teıci eden köyde pek 
u kimse vardır. 

Ümit olunurki Bakırköy hal
kı bu uyku~n uyanır ve köy
dede bir hareket baılar. 

Kan1biyo borsasında 
istinaf azaları intihabı 

Don kambiyo bonuında i•U
naf ualanmn intihabına baılan
Dllfbr. intihap netlceei cumartesi 
dn6 aalatılacakbr. Kambiyo 
bonaaı idare mediai ihtiyaç liıte-
11 baklcınclald kuannı cumarteai 
l(baG Yerecektir. 

Müskirat müdiriyetı muhafa-
k k · · t ve zaıı kısmınca aça 11pır o 

müskürat haber verenlerin ikra
miyeleri Maliye Vekaletinden ve-

.1 emir üzerine derhal avans 
rı en d"l k d' olarak tesviye e ı me te ır · 

1930 senesinde kaçakcılık 

mücadeleıi için 11marlanan mo
törlerin yarı parası Rüsumat ve 

dörtte biri Müskirat ve l Tütün 
ınbtsar idareleri tarafından les-
9ıye edilecektir. 

Ayni zamanda yeni kaçakcı

lık kanunu mucibince kaçakcılık 
ıhbar edilen meskenler vali, ka
ymakamlar .. tarafından verilen 
emir üzerine gece ve gündüz ne 
zaman olursa aranabilecektir. 

Yeni kanun mucibince mü
kerrer kaçakcılık edenler vilayet 
hudutları haricine çıkarılacaklar 
kaçakcılara muavenet edenler, 
kaçak eıyayı alıp kullananlar, 
vasıta olanlarda kaçakcılar gibi 
mahkemelere verilmektedir. 

Ecnebı kaçakcılardan bir, çok
ları esasen hududu rmilli haricine 
çıkarılmıılardır. L 

Bır Ayda 

Bir ay zarfında 
İstanbuld~n neler ihraç 

edildi 
Ticaret ve zahire borsasının 

istatistiklerine göre kanunuevvel 
ayında ıu cins ve miktarda ihra
cat olmuıtur. 

Faııülye 

Yulaf 
Nuh ut 
Susam 
Kepek 
Tiftik 
Yapağı 

Kıl 

Panıuk 

589 
209 
266 

1437 

2200 
5667 
1457 

552 
11 

çuval 

" 
• 
" 
" 

bal ye 

" 
" 
" Bundan baıka 1057 sandık 

cevlzlçi 86 •andık afyon, 285 bin 
208 adet av derial ıehrimlzden 
mWıtellf ecnebi ~limanlarına alt
DlltUr. 

- ......... * ..;-~-
Mersin, Adana, İzmir, 
Trabzon, Samsunda 
kambiyo muamelatı 
Maliye Vekaletinin emri üze

rine Merıtn, Adana, İzmir, Trab
zon, Sanııun defterdarlan ınahallt 
kambiyo hareketleri hakkında her 
gün kanıblyo borsasına ınalO.mat 
vereceklerdir. Bunlardan bnıtr 
bankalan ne ıniktar kanıbiyo 
alıp sattığı hakkında bo a 

rı yı 
günde, iki defa. tenvir ed k 

ece Ur. 
Malul gaziler ve Üsküdar 

tran1va~'ı 

Güzel San' atler Birliği mimari 
ıubesinin senelik kongresi dün 
yapılmııbr. Bu k'>ngrede günün 
en mühim meselesi olan taıarruf 
ile ecnebi mütahassıslar hakkında 
ve daha bazı mesail görütüldü. 

Ücreti mimariye meıelesl hak
kında yazılan raorun eııbabı mu
cibe lıiyıha8ı kabul edildi. 

Memlekette baılıyan iktısadi 
mücadelelerde mimarlara düıen 
vazife görüıüldü. Ecnebi mütehas
sıslar hakkında hükumetin nazarı 
dikkatini celp edilmesi kararlaı
tırıldı sonra yeni beyeU idare 
intihabına geçil<li. 

Heyeti idareye intihap edilen 
zevat ıunlardır: Alaattin, Asım, 
Faruk , Samih , Hüınü , Şevki 
Beyler. 

Hüseyin, Sami Beyler ihtiyat 
azalığa Vedat Beyde reisi fabri
liğe intihap edilmiılerdir. ------

(( l\\ahacır alen1i )) 
değil 

yalan dolan aleıni! 
Atlnada lsanbuldan firar eden 

rumlarla Anadolulu Rumlan ta· 
rafından neıredilen ( Profljkoa 
Kozmoıı) ( maha.cir lleınl ) ismin
deki Yunan gazetesinde Hnkii
meti Cümhuriyemiz aleyhinde 
hayasızca taııni eclilmiı yalan ha
vadisler neıredildtğlnden bu Yu
nan palavraı•nın memleketimize 
sokulmaması Heyeti Vekile kara
rına iktiram etnıııur. 

Fırka Vilayet kongresi 

2 _ Günanlı Tahir efendinin 
Emlnöniinde zarfçılık ıurellle 20 
lirası alınmııtır · 

3 _ İstinyede Ferdinandın 

ocaklarından 3 çuval kireç çahn
mııtır. 

4 _ Arap camllnde tütüncü 
Avramın dükkanından bir çok 
etya çalınmııtır · 

5 _ Sabıkalı İsmail Galata-
da kahveci Alberin 6 ıandalyaıını 
çalmıı, yakalanmııtır · 

6 _ Pangalbda sobacı Haçljln 
dükinından meçhul bir hırsız 
palto çalmııtır. 

)rangın 

Betlktaıta 2..J numaralı triko
taj imalathanesinde maıA ~erin
de unutulan elektlrlk ütüıunden 

n Çıkmıı söndürülmüıtür · yangı ' 

Bir sandal parçalandı 
2 kişi boğuldu 

Dün akıam Haliç feneri önün
de feci bir deniz kazası olmuı, 2 

kiti ölnıüıtür · 
H f Mehmet kaptanın süva-a ız _ • 

risi bulunduiu Çankaya motoru; 
aylı Hü.eyinin sandalına 

Ayvanaar dalı ikiye bl>lmüıtür. 
çarpınıt ıan d 

kö un- çarkları araıın a Romor r d 
d l müıterllerin en kal san a d 

1 
an l Bohur~ ve 55 yaılann a 

it emec snafınden Ihsan 
ır çar111ı e 

mıı l k ölmüılerdir. 
efendi bolu ara. olcular kur-

Kayıkçı ve difer y Mehmet 
tanlnııt kaptan hafız 

f ~s tevkıf edilmiıtir. e enw, 

Benzin ateş ald~, 3 kişi~in 
elleri, yüzlerı yandı. 

ddemade t 94 Kinunuaanl 12 puar pn6 ffa)AakirGazl ~ _ 

fırka villyet konarest aktedile- numaralı dak&nda ::::;:~:::.-
cektir. Kongre için bu hususta don, bir otomobile 
tertibat almııtır. Vilayet heyeti ken kaza olmuıtur· alan benzin 
idaresi de hazırlanıakta olduiu Her nasdaa atef dı 

d hem de z nl ve raporunu ikmal etnılıtir. Konare- hem An onu d 2 kitinin elleri-
' ye 5 0 murabba• gelecektir. Mu- Abdullah lımln e M h-~ 

zakerat istenoirafi uıulile zapte- nl ve yüzlerini yakmı~:ı .:=.. "' 
dllecektır. lar hastaneye sevke 1 

Antin1011 ve manganez Bir koca kendisinden ay-
. bul d rılan zevcesini yaraladı madenlerı un u 
E"-•-• hl ha li Evelki ak••m ,,_._ vakit ye-Bundan e•el l:dttufe r va - ...-- •-T 

d x.. dde1tnde sokak or-ıinde antimon ınadenl bulun u... ntpoatane ca l 
ıard ı d bir cerh vak' uı o muı-yazılmııb. Son zaman a yap - taıın a -

lan tetkikata gare Uıak civarın- tur. Vak'anın cereyan tarzı ıoy-
da bol mangaııez madeni vardır· ledlr • d 

lkbsat Vekileti bu havallde Ortaköy Darüleytamın aça-
tetklkat yaptıracaktır. Bundan n Hüınlye hanım dün mey-
baıka Darülfilllllll : arz.yat enatl· ~ncıktald mataza vıurınl;';;: 
tüıü de ilkbaharda bu havalfde baka baka yeni postaneye o 
tetkikat yapacaJıbr• • U ken sabık zevci Feyziye tesa-
.. t od Si hı- ld~/etmiıtir. Hüınlye hanım ga-Odemis ticare a w 1 

') • • et llkayt bf r vaziyetle yo una 
nasıl bıttı y derken eski kacosının 

devam e 
Şehrimiz ticaret oda11D1D mu- bir hitabına maruz kalmııbr. 

azzanı binaıı ikdl8'1 edilmiıUr. Es- - Hüsniye bir dakika dur, 
naf ve Ahali ~ı yakında bu sana bir ıey söyliyecelbn! 
binanın albnclald dairel mahıuaa- _ Ben seni tanımıyonım ' 
ıına nakledtleceJıtir • aramısda hiçbir münaıebet yok 

Şehrinıtz 1n-•• kooperatifi ba-
P" tı 1k seninle görüıemem. 

nkasının küıadı yakınlaımıı r. - - Hüsniye! Piıman oluraun, 
tısat vekalettnce tasdik hoklunan li 

k em~- dur biraz görüıe m. " 
evrak ıehriınlz buku ma d i - Senin yüzünü bile aormek 
since mutalaa olunup ınütaa es 

b nk ticaret istemem ! l dk --•ra a a, lD Fe-ı a ın ı tan, ~ aki Bu kat'i cevap üzer e J .. 

Ma.10.l gazller ceıniyeu Üskü
dar tramvay tlrketinin malullere 
ucuz bilet vermediğinden Şebr
emanetine ıikiyette bulunmuıtur. 
Yapılan teıebbüsat neticesinde 
tramvay ıtrketi malul efradı bir 
kuruıa nakletmeğe muvafakat 
etmiıtir · Şirket malul zabitan için 
henüz bir karar verme~ittir. 

Zonguldak umumi vilayet 
nıeçlisi 

da JDUuaszam bina11 altınd b --~Dl çekmit ve o ıınm 1 b denbire ı..-.· 
dairel mahsusaımda ite haf aya- ir · _ rtne ablauıtır. Hüı-

kadının uze 
caktır. mıa feryadı Qzerlne cad-

Bir pırlanta küpe bulundu . ~:;e:~alk kofUımuı. Fakat ka-
Umumi vilayet meclisinin ka

nunusaninin on bettnde açılması
na karar verilınııur. Ltanbulda 
bulunan vall Arif beyin ilk vasıta 
lle ZolllULlaia ıelmeal hekleni1or 

D.n.- Şirketi ffayriyenin 68 uu- lanmamasına mini ola-.... 1 dının yara 
maralı vapurunda yolcu sa onun- mıılardır· Feyzi ıabık kanıı-
da kıymetli bir pırlanta ki:ipe ma hteUf yerlerindan yarala-

Ha afet- nı mu 
buhmnıue Şirketi yrlye m mıı ve derdest edilmitllr • 
tifbiine t-ltm edilmiftlr • 

Şahitlere taarruz 
Kocamustaf apafa da yeni 

çeımede: bakkallık ve kömürcü
lükle meığul Mahmut ağa ve zev
cesi Ayıe hanıma kendi aleyhle
rine fahithğe gittiğinden muiber 
olan, Nuri isminde bir p.h11 diln 
saat on raddelerinde tütün sat
makla meıgul olan Mahmut ala
nın üzerine yürüyerek "seni öldü
receğim, benim hakkımda niçin 

ıahitliğe gittin!,, diye yumrukla
maya baılamıı, ayırmak İçin gelen 
Mahmut ağanın zevceıi Ane ha
nımı da dövmüı firar ederken de 
taılanıağa bqlamııbr. Hakkında 
polisçe takibata tavauul olun-
muıtur. 

Biletçi le tayfa bir genç 
kıza tecavüz ettiler ! 

Evefkf akıam, Şirketi hayrl
yenin 64 numaralı vapurunda 
Azize iılDfnde bir kıza taarruz 
edilmiıUr. Mutaarrızlar Mehmet 
ve T evflk lıminde iki gemicidir· 

Bu iki açıkgöz; Beylerbeyine 
gitmek üzere vapura binen, fa
kat dalgınlıkla bu iskeleye çıka
mıyarak Boiaziçine dolru att-

meye ınecbur olan Azize yl llfal 
etnıitUr. Vapurun avdeUe tek

rar Beylerbeyine ufrayacalını 
söyliyen Mehmet ve Tevfik, va
pur halkı bop.ndıktan ıonra kız
calıza taarruz ve tecavib etmiye 
baılarnıılar, fakat vapunm ıer
maktntıu bu kilatahlıla mhi ol
muıtur. Hadiseye vaziyet eden 
pollı beıtncl tube tahkikata de
vanı etınektedlr. 

Bir kadın kardeşini ve 
kardeşinin kansını vurdu 

l>Gn Nuruoımanlye cacldelinde 
kunduracı Kıryako ve zevcesi 
Mellbat lıminde bir kadın tara
fından cerhedilmiıUr. 

kunduracı Ktryakonun bem
flreıl iken ıhuda etUtf anlaplan 
Mellhat; kendi hayılyetinl lhW 

eden bir ithamdan müteeslr ola
rak bu hadiseyi ika abniftlr Po
liı tahkikat yapmaktadır. 

Hayırlı çırak 
Cöksuda Osman efeadtntn 

fırınında çırak oaman çekmece
den bir mıktar para ile bazı etya 
ça.lmııbr. 

Arabaya asılmış sonra da 
düşmüş. 

Oaldklarda Çınardan ıeçen 
Melunedtn arabuına dün ( 8 ) 
Jaıında Y•tar asılarak diipnGf 

sol ayafı tekerleklerin arumda 

kaldığından yaramaz hastaneye 
yatınlmııbr. 

Bir azılı neler yapmış 
Beıiktaıta oturan sabıkalı 

kayserili Ihsan ağa evelkl akp.m 
aarhoı olduğundan sokaklarda 

geçenlere taarruza baılamıt 
Beılktaı poliıemerkezine pUrll
mittir. 

hııan ağa merkezde vazifele
rini yapan memurlarm 
üzerine hacum etmiı ve hakaret

te etmefe cür'et etnılt bede bet
meıt aarhot hakkında tutulaa 
zabıt varakasde milddel um t '1-
mlliie teılbn edilmiıtfr. 



Sabite 4 

Bakırköy sanayi şehri oluyor! 

Tutkal, kağıt fabrikalarile yeniden 
tabakhaneler açılacak 

Son tasarruf mücadelesinde sağlam ve ciddi adımlar atmak 
için hükümet memleketimizde ıanayiin inkiıafına hizmat edecek 
vlıf projeler bazırladıgına' dair haberler vardır. İktısat Vekaletinin 
bu ea=.ıb projeleri bu mücadelde mühim bir rol oynayacaktır. 

Bu meyanda memleketimizdeki ormanların ıslahı ve kereıteciliğin 
uri bir hale konması, kağıt, tutkal, dericiliğin inkitafı gibi birçok 

teyler vardı .. 
Haber aldığımıza göre Bakırköy bir ıenayi sehri olacaktır. Bu

raya yeni yeni ıirketler fabrikalar açacak ve az zamanda faaliyete 
geçecektir. Şimdilik Zeytlnbumunda muazzam bir çimento fabrikail 
yapılmaya baılamııtır. 

Gündengüne ilerliyen sınai fikh'lerimizle az zamanda Avrupaya 
ihtiyacı kalmıyacak bir devlet olacağız. 

Bir kaçakcı vilayet 
hududu haricine 

çıkarıla çak 

Tütün kaçakçısı lnebolulu Me· 
hmec:lin evinde taharriyat yapıl
mıı ve as paket kaçak sığara bu
lunmuıtur. Bundan bir hafta ev
velde Mehmedin evinde yapılan 
taharriyatta kaçak Bulgar ııgara
sı bulunmuıtu. Tütün inhisar mu
hafaza müdiriyeti ıimdiye kadar 
lnebolulu Mehmedin onbeıinci 
vak'asım kaydetmiıttr. Kaçakçı

hk kanununda bir kaç defa kaçak
çılık yapanlarin vilayet hududu 
barcine ablacağına dair bir mad
de vardır. Tütün muhafaza mü
dlriyeU lnebolulu Mehmedin vila
yet hududu haricine çıkarı?ması 
için Polis müdiriyetine muracaat 
edecekUr. 

Mehmet ayni zamanda kaçak
çı ıebekeslnl idare etmektedir. 
Bu ıebekeden Yakup Tahtakale
de ahaliye Bulcar ııtaraıı satar
ken ya alanmııtır. Y akubun ce
binde yecll paket Bulgar ııgarası 

bulunmuttur. 

Malul gazilere ne zaman 

tevziat yapılacak 
Malul gazil~r cemlyeU Ziraat 

bankasında bulunan 500 bin lira 
nın bir an evvel tevzi edilmesi 
için Milli müdafaa vekileUne mu
racaat etmitlir. 

V ekllet Maliil gaziler cemi
yetine gonderdiii cevapta 500 bin 
liranın yakında tevzi edilecefini 
btldirmitUr. 

Paranın tevzii için memleke
timizde ne kadar malul olduğu 
cemiyetten ıorulmaktaclır. 

Ereğlide iki amele kömür 

yığını altında öldü 
Zoquldak 1 O ( Hususi) 

Erelh ıirkeUnin Çelik ocağm
l da 6ç amele komür yıimlan al
'-bada kabmtlardır. Bunlardan bi
ri brtulmuı. dtier lldıi vefat 
•tnalttlr. 

kurtulan amele ıs saat kom6r 
Jlluu albnda kalmıtbr.Bu feci 
kaza hakkında tahkikat yapılıyor· 

Kuşu niçin kaçırdın? 
iç Erenköyünde Hasan alamn 

ollu 15 Y&flnda Mehmet, komıu
ıu 18 Y•tan~ Aliyi tuttukları 
kutu kaçırdılıııdan biçakla kası
fından yaralamıtbr. 

Mecruh Ali hastaneye Yatınl
mııtır. 

Polis mektebini bitirenler 
Geçen sene lıtaııbul poltı 

mektebinde ikmali tahıil eden 
polle efendilere tehadetnameleri 
tefti edilmektedir. 

Bir avukat ve bir kürkçü 
kokain kurbanı oldular 
1'11/nrulan biuliriliyor : 

Gece geç vakit büyük oteller
den birine bir kadın iki erkek 
felerek yanyana iki oda istemiıler. 

Ertesi sabah, saat on birde 
meydana çıkmadıklarından ıüp
helenen otel müdürü odayı açtır
mıt ve karımnda erkeklerden biri 
ile genç kadını ölü diğer erkeğide 
baygın bulmuılardır. Tahkikat ne
ticesinde ölen erke,in pacisli bir 
kürkçü baygın olanında Mis ba
rosu avukatlarından olduğu ve 
bunlann kakoin kullandıkları an
latılmııtir. 

Yunan nıahacirleri biri 
birini yiyor 

ı1.linatlan bildiriliyor 

Makidonyada Elata köyünün 
grevcua mahalleıinde mabdcirler 
arallnda biiyük bir kavga çıkmıt 
buna ora jandarması bir ıey ya
par.lamıttır. ve 30 kiti ağı: suret
te yaralanmıttır. 

Ödenıişte su ve eltktrik 
Kat'ı mukavelesinin yapılmıt 

olduğunu evvelce bildirdiğin ıehri
miz ıu ve elektirik tesisatına ait 
teminat mektubu Ziraat bankası 
umumi miidürlüğünden alınarak 
müteahhitlere verilmlıtir. lnıaat 
ilkbaharda baılanacak ve bir bu
çuk sene zarfında ikmı..l edile
cek Ur. 

Oskar il kaptanının po
lisimize teşekkürü 

Geçenlerde limanımıza gelen 
İsveç bahriyesine mensup (Oskar-
11) zırhlısı kumandanı, zırhlının 
lıtanbula ve efradına Türk polisi
nin gösterdiği muavenet ve neza
hetten dolayi fevkalade memnun 
olduklarını polis müdürü Şerif 
beye bildirmit ve teıekkür etmit
Ur. ___ ..,...,...,,._ - -

Hindistanda çiçek hastalığı 
Gecenlerde Bombaydan Mar

ıilyaya müvasalat eden T oskanya 
vapµrunda taifeden yolda iki çi
çek vak' ası görülmüt ve biri ti ve
fat etmitlir. Vapurun yolcu ve 
taifesi t '589 idi. 500 yolcu Mar
silyada fnmlı ve gemi yoluna de
vam ederek 650 yolcu_ ile Liver
pol muvasalat etmittir. Marıilya 
ile Liverpol araıında gemide çi
çekpıısı yapılmq lee de Brltanya 
adalarına inen yolculardan 28 
kiti lngilterede, 14 kiti İıkaçyacla 
ve cllfer üçü de batka mahallerde 
olmak üzere 45 ti Çiçeğe yaka
)anmıı ve bunlardan yecllıi vefat 

etmlfllr. 
Bu vak'a ln,ıltere ve Fransa 

hükelmetleri arasında uzun mii
nakaıayı mucip olmuı ve 1926 
tarihli beynelmilel sıhhi mukarre
rat tatbik edllmittir. 

YARIN 

ELEKTRİK TABANCASI! 

Mezbahada 
- )" 

HavvanJarın fe•ıni bir . 
şekilde ök1ürü1nıeleri 

düşüniiJiyor 
/Mmlt• ba:ı lecnibela yapıldı 

Dün mezbahada manda, öküz 
ve sair hayvanların elektrik ta
bancasile zephedilmeleri tecrübe
si yapılmıştır. 

T eçrübelerl mutehassıı Al
manlar yapmıılardır. 

Neticede hauanların elektrik 
le itlafının daha fenni ve daha 
kolay olduğu anlaıılmııtır. 

Elektrik tabancasile hayvan 
ıu suretle öldürülmektedir. 

Hayvan baglanmakta ve mü
teakiben bo~zları arasına ta
banca ile ceryan verilmektedia. 
hayvanların haılarına elektrikli 
maske geçirilınek ıuretile itlaf
ları hususunda da tecrübeler ya
pılmııtır. 

- - .... i> {! .. ~44 -

13ir hnstanede feci bir 
kaza oldu 

Amerikada "Ohayo. hükume
ti dahilinde "ICleveland,, ıehri 
hastanesinin Rontgen ve tedavii 
111ai kısınında geçenlerde kazaen 
bir ittial vukua gelmif ve 125 ki
tinin vefatına sebebiyet vermiftir 
ölenlerin araıinda hastane hey
eti, hastalar, ve yaralılara yar
dım edenlerde vardır. 

Kaza sızan bir buhar deposu
nun taıniri Yiizünden çıkmıı ve 
f ftial o kada, kuvvetli olmuıtur 
ki dört katlı bina ıiddetle ıaraıl
mıt ve yıkılmııtır. 

lıtial Röntaen filimleri depo
sunda olnıuıtur. Depoda 4,000ki
lo kadar iatok filim mevcut idi. 
Bu fflimlerin ittJaUnden ıarımtrak 
bir gaz ( harp gazı ) çıkmıt ve 
etrafa lntiıar ederek teneffüs e
denleri bir iki dakika içinde öl
dilrülmüıtür. Miitehaaaıılar, çı
kan gazın 6,0oo,OOO kadem hac
minde ve 4 1000,000 kitiyi ölc\ü,e
miktarda olduğunu _ ıöylemekte
dlrler. 

Röntgen filıınleri " Nitrat ıe
lüloit " ten yapıldıit takdirde 
ucu7. olur ise de fevkalade müı
taildfrler. Son zaınanlarda bun
dan dolayı " Asetat selüloit" ten 
imal edilmektedir· Bu biraz da
ha pahalıya mal olursa da güç
lükle yanıyor. 

Yapılan tetkikat iatok filim
lerin hepsinin birinci nevJden ol
duğunu göıtcrrniıtlr · Bu neviden 
filimlerin fıualinde " Nitrojen pe
roksit " denilen gaz husule gel
mektedir. 

lıttal anında poliklinikte mu
ayene olınak için bekliyen 100 
zü mütecaviz basta vardı. 

Bu kaza, bütün Amerika ve 
Avrupa wtıuıelerl..ıde büyiik 
bir akıülimel te"lit ebnit ve Sıh-

-. biye daireleri faaliyete ielerek 
meıhur ve büyük hastanelerin 
Röntgen daİrelerfni ve depolarını 
muayene ettirıntıler ve tedabirf 
tahaffuziye alııı1tlardır, Esasen 
bazı memleket ve ıehir sıhhi 
kanunlan, bugtbi istok filim de
polannın gayri kabili iıUi.l nıevad 
ile lnta•mı, ve filimlerin madeni 
kutularda ,ınuhaf azasının' buralar
da grek kalorifer ve gerek elek
ttrtk borularının kapatılmasını 
mecburi kdmaktadır • 

Kleveland ıe rfnin nüfusu bir 
milyona yakındır. 

İki Çiçek vak'ası 
Bombaydan gelen İngiliz 

(Maıuba) vapurunda da iki çiçek 
vak'ası zuhur etmittfr. 

i H T İ Y A R L A.R 

Bir ıon bahar sa!>ahıydı, de
nizden gelen hafif serin rüzgar 
yazdan bunalan ba§lara derin bir 
rahatlık veriyordu, Moda çayırın
da köpeğ!le dalğın dalğın dolatan 
Melek hanımefendi birden dura
ladı, karııaında Kamüran Behiçi 
görmüıtü. 

- Ne güzel tesadüf değilmi 
Behiç Bey.... • 

- Evet hanımefend, diye ke
keliyerek cevap verdi, yarım ıa
attır sizi seyTediyorum. 

- Öylemi... doğrusu kaybet
tiğiniz yarım ıaata acıdım 

- Neden ... bence yarım ıaa
tın çok büyük bir kıymeti var. 

- Behiç bey diye gülerek ce
vap verdi. Siz el'an o onbeı sene 
evvelki deli aşık Behiç gibi söylü
yorsunuz gözlerinizden anlıyorum 
timdi bana yeniden ilanı aık ede
cek bilmem neler anlatacaksınız. 

- Evet hanımefendi pek doğ-
ru. 

- Vaktimizi bot geçiriyorsu
nuz latanbulda kadınını yok, bü
tün hanımlar metresiniz olmak i
çin can atıyorlar. 

Bir az ıuıtu ıesine daha hazin 
bit ahenk vererek. 

- Hem Behiç bey ben artık 
kııını yaııyan biçare bir kadının 
evet kocam öldü dulum evlene
bilirdim fakat kızlarım için ev
lenmedim timdi ise bunlar pç
rnittir. Yakında bfiyOIC 'linne olA
cağım bu halde artık bana böyle 
sözleri söylemeniz doğru değildir. 

Klnıüran Behiç onu dinledi. 

- Melek ... tam on beı sene
dir arkı-nızdan koıtum, ağladım 
11zladım daima retdettiniz .... ne
den benim atkımı,. 

Devam edemedi, boğazı kuru
du Melek onun b..ı haline güldü: 

- Çünki dostum ıiz bir bala
rısından baıka birfey değildiniz. 
tizce her kadın birdi elverirkt si
ze yüz versin ..• odada bir Dunju

an olmuıtunuz ve halada devam 
ediyorsunuz. 

- Hali.mı? 

- Evet hali Mihriban ve son-
ra Nadide ... devam edeyim mi! 

Sustular Behicf n yüzü kızar
mıttı, beyni atıyor baıı dönüyor
du. 

- Ne oldunuz Behiç bey yok
ta sözlerim tatlı dakikalarımı 
habrlattı? 

- Hayır Melek hayır onlar 
bence gelip geçici daha doğrusu 
sizi unutmak için eğlencelerdi. 

Aık bir dindir Melek sen de 
evet sende benim Allahımıın dü
tün Melek timdi seninle beraber 
tenha bir yuvada baıbaıa yata•ak 
herkesten uzak yalnız biz birbiri
mizi severek Melek her emrini 
ifaya hazınm, 

* Evleneli altı ay olmuıtu bir 
birlerini anlablmaz bir aıkla sevi
yorlardı. 

O yaz kendilerine tenha yer 
aradılar nihayet Pendikte ufak 
bir kö§k buldular. 

13ehicin iti yoktu vaktini Me
lekin yanında geçiriyordu. 

Bazı akıamlar beraberce y 
cık yoluna çıkıyorlar geç 'V 

ay ııığında dönüyorlardı. Bil 
Pendikte bunların ismi ıeçiyo 
Behiçin arkadatlan bu aık ku 
bazının bu haline ıaııyorlar 

Bırak canım komedi oynu 
diyorlardı 

Son günlerde Behiç Mel 
bir baıkalık~görmeğe baıladı. 
derece asabi olmuıtu. Saatle 
odasına kapanıp kalıyor, dt 
yorğun arğın çıkıyordu. 

Bdbiçte bir ıüphe uyandı a 
ha benden bıkbmı, nihayet o 
sordu-
-Melek nen var yavrum, seD 

bir baskalık var, söyle yoksa 
nını sıkacak bir ıeymi yaptım • • 
bilmeyerek yaptımaa affet • 

Hayir Behiç bilmem ben 
bllemiyoru.ıinir olacak emin o 
bunda benim sana kartı fena 
fkrim yok. 

Bü sözler Behici f atmJn e 
di. . Dansının her hareke 
tetkik ediyordu. Nihayet bir 
dayanamadı anahtar delJiind 
lçeri}oi aözetledi. Melek ıenele 
rengini alıp götürdüğü saçla 
boyuyor, bin bir buse izi tatı 
gözüne masaj yapıy .. rdu. 

Bet dakika sonra kapı kırı 
casına açıldı, Melek cürınG m 
but halinde tutuldu bir gGna 
laa ................. ,,.._. .. ~da 

-Melek yavrum, bana bak 
kerede beni görMelek kor 
yüzünü. açtı karıııında kır 

çökük omuzlu Behlci gördü. Ad 
ba hayalml leli. tatırmıı kalmı 

-Melek neden bu komediyi o 
nuyoruz • • . kalplerimiz bir o 
duktan sonra bu göıterlte ne ibti 
yacımız var. 

-Melek'cnu yatbıgözlerle dini 
yordu, birden birbirlerine ıanl 
lar gençlerde bizle tesadüf ecli 
meyen bir atk ve hararetle op 
tüler. 
Bakırköy 

9-1-1939 
---- ___ . .,.._ ____ _ 
Pariste bir İtalyan takınl 

italyanın en kuvvetli takımla 
rından ( Roma ) takımı yakın 
Franıaya gidecek ve Pari• 
müteaddit maçlar yapacaktıt 

Geçen sene ayni mevsimde Pari 
giden bu takım Fransız takun 
nnı büyük bir farkla yenmiıUr· 

Stat France namındaki frao 
takımı Frankfurtun {)yn Tr 
takımını üç sayı ile yenmiıUr • 

l\ılilli tasarruf ve iktısa 
cen1iyeti 

Milli lktııat ve tasarruf <. 

yetlninh buradaki tubesl açi 
heyeti idare intihabatı yapılaal 

.. Bti GÜNKU HAVA 

1 Dün azami hararet 1 O al"' 

l garı 4 idi. Rüzglr ekseri

yetle müteha vvtl eaecektit• 

Bu gün ha va açık olacaJdır• 
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11 Kanunusani 

~ısadi bnlıisf Pr : 

Eczacı]arın11zın hayırlı 
bir teşebbüsü 

Son günlerde eczacılarımtzın 
yeni bir teıebbüsü bizleri fazla
sıyla sevindirdi. Avrupadan gelen 
lli.çlar buraya pek fazlaya malol
makta ve paramız harice gitmek
tedir. Bu gibi müstahzaratı yapa
cak nıuktedir eczacılarımız var-

ken neden A vrupadaki 4 O kuruı
luk bir ilacı burada 240 kuruıa 
alalını. 

Bu büyük teıebbüsü bütün 

lalniml kalplerimizle alkıılarken 

bu hususta doktorlanmızdan da 
Yerli muıtahzaratı korumalarını 

bekleyoruz. 
Tibiidlrkl ilk zamanlar Avru

padan gelen bütün ilaçlar yapıla

maz fakat ..ınümkün mertebe yerli 

ilaçları korumamız lazımdır. Yal

nız en mühim mes' ele ıtmdillk 
Türklyede yapılması mümkün ol

mıyan ilaçların Avrupadan doğ-

1 ıl ve bu rudan doiruya getiTtl me 
lıuıusta mutava11ıtlara ihtiyaç 
k 1 köpera uf i a madan eczacılar 

ta,.afından ucuzca satılması la
zımdır. 

O b f.kir mtt olunurki u son 
hayırtı tetebhnıü yapanlara daha 

evet gelmtıur. 
A. S. - - ..,...,....,..,...,..,- - -

Jr.pon heyeti l\takdoı~3ltle 
görüştü. 

Londra, 9 ( A.A. ) 

Japon heyeti bu sabah ilk de

fa :.larak Dovnlng street ( İngil

tere baıveka)et dairesi ) de M. 

Macdonald ile görüımüıtür. 
• >fııoool';<-

F e ci bir tren kazası 

\ Satıhk bostan 
T opkapıda mülğa mevlehane 

lcarımndaki büyük• bostan acele 
satılıktır. talib olanların Bakır 
köy 7 7 ye telefon etmeleri 

YARIN 

Ali Ekber 
r ayyare biletleri ve kırtasiye 

Umum gazete bayii 
Çemberlitaı civarında 

N. 2 dükan 
l -

·····························: . ~ 

5 Hacı Arif zade 5 

il' .. _l ___ ımı ____ __ 

Diş tabibi 

• • ! isnıa iJ Hakkı i 
• • 
: Tayyare biletleri ve : 
• • • umum gazeteler bayii • • • : Çarıikapı N. 68 dükan : 
• • ~-···••••••••••••••••••••D•••• 

i\:EH~IE'T l{AMiL 
Yeni Postane karıısında Velora 

Han 13 - 14 

__________________ , ________ _ 
Sinop C. Müddei Umumiliğinden : 

Sinop Hapishanesinin 1-1-930 tarihinden itibaren 13 Mayıs 
gayesine kadar ekmek ihtiyacı feraiti atiye dairesinde 23-1 2 - 29 

tarihinden itibaren YiRMi BİR gün müddetle ve kapalı zarf u
ıulile münakasaya konulmuıtur. 

Yevmi ahnacak ekmek adedi asgari dört yüz olmak ve bun

dan fazlasını talebe hapishane müdürü mezun bulunmak ve nok

san talep eylediği takdirde müteahhit tarafından bir güna itiraz 

varit olmamak ve ekmeğin Samsun ve Boyabat düz kırmasından 
mamul ve her danesf üçyüz dirhem olması lazımdır. 

Taliplerin 8B4 liralık te'minatı muvakkataları teklifnamelerlle 

birlikte 12-1-930 Pazar günü saat 1!) e kadar ihale komisyonu

na tevdi etmeleri ıarttır. Bu saattan ıonra vuku bulacak tevdiat 
.!!bul edilmiyecektir. 

ihale Adliye V ekalett celileılnden badel istizan icra edilecek 

ve cevap vürudına değin müteahhidin teahhüdü baki kalacaktır. 
Daha fazla malümat ve ıartnameyi görmek istiyenlerin dairei hü

kümette müteıekkil Hapishane Komisyonuna müracaat etmeleri 
Han olunur. 

~~ .. ~~~·. ~~~~~~ 
FELEMENK BAHRİ SEFİT 

BANKASI 
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i!i§~;c;~ı~~~ı;·:·;§:~;;;~Sj~, 
~ Serma sesi: Tamamen tediye edilmiş 4,000,000 Türk lirası ~ 
fit ~lerkezi un1un1i: ANKARA 
~ ŞUBELER: 
i Ankara Adana Ayvalık 
~ Istanbul ~rrabzou Zonguldak 

Bursa Balıkesir l(ayseri 1 Izmir ~İresoı_ı l\ler,,in 
fi> Sanısun Edı-enııt 
~ BÜTÜN BANKA MUAMELATI Y .APILIR • 
~§~~~~~§49~~~~~~ -'g,~~§§§~"§§~~~ 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

istiklal caddesinde Rus s~f arethanesi karşısında 
Suriye hon No: 8. 

'/'clcforı: Bey : lfi / 5 

····~~~~~<~~)~~···~+< .. >+< .. >< .. >+' 
•·:··:............... • • • L ~ ... 

t 03~ANU BANKASI t 
t SERMAYESİ : 10,000,000 ingiliz lirası ' 

Yeni Delhı, ıo - (A.A.) 
Delhi ekıpresile bir marıandiz 

• treni arasında vukua geleo mu. 

ıad~mede 6 kiti ölınüı, 14 kiti 
yarala.nmııtır. Marıandız treni 
clevrtlerek yolu kapamııtır. 

Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1, 125,000,000 

ihtiyat akçeai: 3,000'000 

lstanbul merkezi: Galata kara köy palasta· 

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

~ı: İstanbul nçentelig i - Telefon: lsta'lbul J 948 

ı 
~ı• .Beyoğlu dairesi - TcJcfon Beyoğlu 1303 
••• d t pollça mukabilinde nıuayyen ve vadeli veya ~. Sene a ve l l' 
G b 1 suretile avans ar, po ıça ve iskontosu. 
.. •. hesa ı car 1 1 k 
1 ki ümhurlyetinin baı ıca ıehirlerlne ve mema i i •~ 

.. ~:• Tübr ye csenedat, çek, itibar ınektupları ve telgraf .!; ~ ••• ecne iyeye ,. !~ 

+ .. •. ·rnameleri Jrsalatı. •-;t 
• emı ~ • • • ~ • •.Aıı. ~-i•~• .. . ~ff~ ... ~ ... ~··!••:••: .. :······"·"·"· .. :··: .. : .. : .. : .. : .. : .. : ....... ~ ...... ~~. ~~··"· .. · ~ .. ... ·~ ...... ~·~ 1 ww • _, 

. ""' * "'~"~\V"t;;.•"""..,..,,.""' •• ~~-... ~· ·"" ' ~- - ------ -- - -- • J SUAVi Hfıdisesi g ~luharriri AYHAN Bomarnmız ?-S,IRAGAN SARA Yı BASKINI TEFRJKASI g AL 
--~------~~---- ----

·ı ., 

''AL 1 S_UAVi,, hadisesi ~~ 
·.~ Karilu imi: larilıi Ir'rikmm=m , , :~ 

takip rclemı'dikll'ri kısmım 

11uıl baa 1111 :d cm / ı·ıl<1ri 1.

c'ı/ cbilfrl ı•r 

~ 

. 
•' 
:• "QIRAGAN SARAY! ~ 
:• BASKINI,, ve "ALi SUA VI ~ 

~
:ı HADİSESİ,, l'omanımız bır :~ 

haylı ilerlemlı bulunıyor. Her :? 
, gün karilerim zden bir kısmı : 

selerek baıtan lakip etmek is- ~ 
~ tediklerinl ıöyllyorlar. '; 

~ Bu meyanda tefrikamız için :, 
~? Anadoludan da mektup almak- ~ 
: tayız. Bundan dolayı .. tefrika- <=J 

inızın baı kııımlarını takip : 
l 

• etmek istiyenlere baılangıcı <~ 
matbaamızda bulundufunu ıöy- ~ 

;, temek isteriz. ,'.< 

. R ~ 

I
' omanımızı ayrı ayrı takip ~ 
, eden ve eksikleri bulunan ka- :J 
1 . 

:} rilerimize ayrı ayrı mektup <~ 
;,; Yazamadığımız için aflerini rica .' 
t> ederiz. ~ . , 
: Ekıik roınanlarınız için her ~ . r 
~ aün 2 den 4 e kadar müracaat :' 

memuru matbaamızdadır. 
"J 

le•~ w • .. •-"'•~• • "-' • " • \;..• ~· •A..•'"• '9 •A'- .,,,1 

• 
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ıne -:- Baı üstüne on kurut pey verin! Dedi: Üç mavnayı üç 
cıdfyeye pazarlık ettiler. Ali Süa i k' 

1 
yacağı mavnalarla saray k d ki v ıra ı 

1 ta arıııı:ı a . yolları yapacal< olan 111uhacir Ameley tıYacağını anlattı. 

h ~avnacı buna inanmadı. Çünkü Kuzguncukta yollarda ba
... çe erde çalııtırılan üç beıyüz k d h . vardı. Adamca-
gız · - B .. a ar mu acır 

d • aıustüne efendi sabah namazı mavnalar hazn. Şu-
r:. a'nd Y;lı boyundan, istersen Beylerbeyi iskelesinden bindi
:~ z.Ke ı : Ali Süavi efe~di, Beylerbeye razı olJDadı. En dof

su uzguncuktur. 

be ~damla~~ buradadır! cevabını verdi on kurUf yerine bir 
y ~ ınecıdıye Pey verdiler. Klean~ile kahveden çıktılar.I 

1 Şımdi asıl ınesele ınuhacirleri bulup '1 rıanıak, bir de si'" 
ah c~phane itini halletnıeku. Cadde az1. .• cakları zaman Kleantı : ye çı ... 

Hazret, ·dedi- mavna meselesi iyi ma asıl mesele si
lahların temini İtidir. Azizim m 

1 
a eıomendfr. Lakin 

rilahlarf mavnaların gözleri .. ' .. davna arı ın!.,ıetebileceksiniz? 
B b onun e nası y\iP en u iti biraz korkulu .. .. 

1 goruyorum. 
Ali Süavi Efendi güldü: 

~ Öyle ise siı benim muhacirlerimi benilS tanıyamamıısınız! 
Dedı. izahat verrneğe.,..baıladı. Kuzguncuk-Üsküdar yollarında 
çalııan muhacirlerin çok açık göz adamlar olduklarını anlattı. 
Yavaı yavaı caddeye çıkıyorlardı. Hakikaten az ileride yüzler
ce muhacir vardı. Bu adamlar, yol yapıyor, tat kırıyorlardı. 
Baılarında da iri yarı poturlu bir adam duriyor' bunlara 
kumanda ettiği göri:'lüyorclu. 

AliSüa\'i efendi· kleanttnin kolunu sıkarak yavaıca fıııldadı 

- ıı a -

B 1 emirde yarın için harekete hazır bulunmalıyız iz evve 1 kt l 
ı Bana öyle geliyor ki, muvaffakiyet yüzd yüze o aca ır. 

aziz~· an ti bu ümitli sözler üzerine hiç bir ıey söylememit, 
e . memiıti. Ali Süavi efendi dedi ki: 

cevap ~er h ff k tt .. h 
S-k· t ediyorsun ayret •. yoksa muva a ıye en ıup e - uu . 

mi var? d h ld h b 'd' · i E er böyle ııe bunu a a evve en a er verse ı ın ıy ya-
d g mafih ben herıeye a:unetmif bulunuyorum. Muhak

par ım. mavak olacağım muhacirlerimiz harırdır. lı harekete kak muvav 

kalmııtır · · · . . d 1 .. h . 
8 muvaffakiyetımız en as a fup e etmıyorum azizim. 

l end .. üniyorum. Bir defa sizinle birlikte kuzguncuğa geç-y a nız Uf d .. . i k 
. dan hareket e ecegın z no tayı görmemiz lazımdır. memız ora Ç .. 

Mllliimya, Kuzguncuk tan ıragan sarayının karıuına teıadüf 
d Oradan mavnaları nasıl ve nereden alacaksınız? sonra e er. k b 

dikkatı celbetmeme için ir Pazar kayığına binerek nazarı f . 
bir defa da sultan murat E endımizin rnahbus bulunduğu sara
yın Rıhtımını keıfedelim. 

Mavnalar nereye yanaıacaktır? Hangi taraftan daha kolay 

h - tmek ve saraya kolaylıkla girrnek kabildir? Ne dersiniz. ucume . . 
l görmek, 'ı<eıfetmek ıcabetmez mi mirim! Bura arını . 

Ben evTelce teabit etmiıtım. Madamki bir defada kendi 
~ l . i le görmek arzusunu ızhar ediyorsunuz. Herhalde da-goz erıın z l 

f dalı olacaktır. Buyurun evvela kuzguncuğa geçe im • 
ha G~~elim birad~r, Oradan bir Pazar kayıgı ile Çırağan önüne l 

aka~ft' Süavi ile kleanti ayaklandılar, Beıiktaı iakeleıine ine-

k. oradan bir Kayıkla Kuzguncuğa geçeceklerdi. Fakat o ce er, 
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şen ve daima sıhhatli gezenler Bilecik .rakısı içenlerdir 
~~~~e:~~~~~~~~,~~~~gg~-s~;ggg~~~as~ 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem1 ·ı ı; .. . 111~ - r .. . . 
~i~ ' 1 ;:,eyrısef a~n ~ 

.. ; ... ~ ~IerkeL acerıta~ı: Galnt• 

~§g§:§~ 

SELANiK BA\\Jv<ASI . ~ 
1888 de tesis edilmiıtir 

Mer~e1~ umumi. 1-;tanbul 

SERMAYASI 30,000,000 FRANK 

1ÜRKİYE ŞUBELERİ 
Galata, İııtanbui. İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yuannistan ~ubeJeri : Selanik, Atina, K.:ıvıda. 

Her türlü banka muamelatı, i tibar mektupları, her nevi 
akçe uzerinden hesabatı cariye, çek muarr.elatı. 

cw 

~~KADIKÖY İSKELE ÜZERİNDEKİ~ 

Lokanta gazino ~ 
ve aile dans salonu ~ 

Sabaha kadar muhtelif 
eglenceler... ~ 

nıuzik ..... dans ..... variyete nunırala~ı ..... ,:ardır. r 
Hergün saat 18 den 24t~c vo cunıa gı~nkrı 14ten ~m 
2.+ de kadar dans, nıuzık ve he ı nt:\'J cğlenceJer ~ 
vardır. UU 

Müdiriyetlmiz muhterem müıterilerinden gördüğü rağbete (Q) 
teıekkürler eder ve her an teırlflerine intizar eder. (W 

~~ggggı 

ŞEKLEN TAKLİT EDİLMİŞTİR 
Yalnız her taklit edilen ıeyde olduğu gibi KREM PERTEV in de 

pek mühim olan havassını taklit edemediler. Binaenaleyh 1 kanu
nusani 9~tl~ d~n_ itibaren KUTU derunundaki KREM PERTEV ıek
linde gorülduiu gibi yeni Türk yazısı ve alüminyumdan nıamul 
pek zarif kutalar derununda olarak satılmaktadır. Finıabat 
teneke kutular derununda ve KREM PERTEV e azçok müıabih 
ambaljlar )le KREM PERTEV namı tahtında herhanği bir kremi 
teklif ederleeıe kabul etmeyiniz kutu halinde hakiki KREM 
PERTEV yalnız alüminyum kutular derununda imal e.:\ilegelmek
tedir. MUHTEREM AHALiNiN pek çok mücerrebi olan KREM 
PERTEV yerine her HANGi BiR KREMiN naho~ tesiratına maruz 
kalmamak için bu noktaya bilhaspa atfı ehemmiyet eylemeleri 
rica olunur· 

-----~- - -
Roınanın~7ı lu:si niz Ye kitap gihi katJ.,d ı kt·-ııı oku nıcı ,,1 unutn1a,· ınız 
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anda Ali Süavi Efendinin hatırına baıka birfey gelmitli : Ya 
kendileri yokken öteki arkadaıları gelirlerse ... kendilerini bu
lamayınca çekilip gitmezler miydi. Birıey değ!l evelce Turbanın 
••inden baıka ikinci bir buluıma yeri de kararlattırmamıılarbı. 

Ali Snavl Efendi : 
- Hazreta, biz gidiyoruz.Fakat rüfekayı kiramın neredeler

.. \etrlf edeceklerini zannediyorum. ~ayet gelipte bizi burada 
""'-uıaraa ne yaparlar! Diye endltesinl açığa vurdu. Kleanti 

dlerek dedlki : 
- Vallah, timdi ben de aynı ıeyi dütünüyordum.Maamafih, 

h._etçtye emir vereceiim, gelen bulunursa müıafirlere mahsus 

NaJa ahp bt.kletain ! 
- Çok muvafık olurdu birader. Ben Kazım Efendinin bir.sz 

ıeç .. leceıtm tahmin ediyorum . Lakin Fllibeli Ahmet Paıa 
Ha...ıert ile Aziz Bey biraderimizin vakit geçlrmekıız·n ıele
celdedne eadntm. Malum, Ahmet Paıa biraz tez canlıdır. 

Kleanu hiç cevap vermedi. Yalnız batını sallamakla iktifa 
etti. Ali S6av1 Efendinin yanında hizmetçiıioi çağırdı: . 

- Oilum, -De dl - ıöyle araba haztr olsun. Ben hır yere 
ıfdip da.aeeeatm, eler ben yok tken misafir filan gelecek olursa : 
Efe dl telam etti. acele bir tı için (ıalataya) kadar gitti, lutfen 
lıtlrahat buyurunuz, ıtmdl dönecektir ! deraln, ve kendisini mi-

1&fir odaıına abraın t anladın mı ? 
Hlzmetcl anladıfımı ltaret etti: - Galataya gitti diyelim 

delil mi efendim? Diye ıordu. Kleanll gideceği yeri mahsus 
belli etmiyordu. Kuzguncuia ıtdecell halde kasten : (galataya) 

J• diyordu. 
- Ent, Evet •• ıalataya denin. maamafih çok kalacak deli-

- 1 1:; -

lim ! cevabını verdi. Hizmelci Kleantintn arabasını hazırlamaya 
koıtu, Ali ıuavi ile Kleanti biraz daha beklediler. 

Çok ıeçmeden hizmetcinin içeriye geldJlf görüldü. Hizmetci 
Arabanın hazır olduğunu ıöyledi.Kleantl ile Süavi efendi dŞağı
ya indiler. Hakikat Araba hazır bekliyt>rdu. Arabaya bindiler. 
Beıiktaıa doğrıı akmıya batladılar. lkisfde b•r şey söylemediler 
ıusuyorlal'dı. B~tiktaı iıkeleıinde Kleantl Arabacıya geriye 
dönmesini, kendılerin Orta köyde cami önünde beklemesini ten
blh etti. 

Çünkü kuzguncuk dönüıünde çırağan sarayı önünden geçe
cekler, Orta köye çıkacaklardı. Arabacıyı savduktan sonra 
iıkeleye yürüdUler. lkı çifte bir Pazar kayığına binmeyi tercih 
ettiler: - Kuzıuncuk! Enırini verdiler. 

Hava inadına iyi idi. Cuneı denizde pırıldıyan akislel" yapı
yordu. _Hüllaa. t~miz bir wnayaa havası sabahı idi. Kayık bet on 
dakkada Kleantı ile Ali Skvt efendiyi Kuzguncuğa atnıııtı. 

iskele ÜZerindeki kahveye çıktılar. Burası mavnacılık eden 
jlumelili muhadrlerin toplandıkları yerdi. Fakat muhacirlerin 
mavnaları üıkOdarda Balaban iskelesinde çekili idi. Bu adamlar 
ua bozğunu üzerine çoluk çocuklarile KtJzguncuğa "ki." 
edllmiılerdi. 

AliSüavi efendinin tanıdığı ele baıları iki üç kiti idi. Efendi 
bir kenara çekildi. Kleanti de yanına iliıti. Mavnacılardan biri 
selam verip yanlarına geldi: 

- Aleykümselam ahretlik! Dediler. AliESüavi ertesi sabah 
için üç ınavna hazır etmesini söyledi. Mavnacı AliSüavi efend i 
ile çok zamandan berf dost idi. Kurnaz ihtilalcı her ihtimale • 
kartı böyle ite yarar adamlarla tanıımııtı . Mavnacı: 

Köprü ba~ında: Heyo~iu 239'2· 

1 ~ııbe acanta.::ı : Mahml.!<lh·e 
hanı altında İ tanhu1 27 40 . 

l~ozca :-ı da postası 
(CELİ BOLU) , upuru 11 ka· 

1 111 11-.aııi ı·tıııınrte~i 17 dı• idare 
rıhtmıındaıı lıarı•ke ı l ı ' ( ; ,.Ji lıolu. 
l~tp>-ı ·ki, <;:makka lı ' , lmroz. Hoı
raachna rridrl'rk "/(' Cannkkale • l"I M 

Lal,.,..,ki, Celibulu)a uğrayarak 
gt>lecektir. ----- -- -~ 
"fı·ahzon birinci ııostası 

( REŞITPAŞA) Vapuru 13 
Kanunsani pazartesi ı 2 de Ga
la ta rıhtımından hareketle İne
bolu, Samsun, Giresun, Trab-

ı zon , Rize, Hopaya gidecek ve 
dönüşte Pazar iskeletile Rize 
Sürmene, Trabzon, Görele, 
Giresun , Ordu, Ünye, Samsun 
lnebolu. Zongoldağa ugraya
rak gelecektir. 

Antalya post3s1 
(~ON\ A) vapmu 12 kanun

...ani pazar 1 O da lzmir. Külliik, 
Bodruııı. nodo-., F'etlıiH· Fiıı ike. 

./ ' 
~ ntnh a) a ~İdl'r·ek. ve diiniişte 
mı·zktir i ::-kc·ll·lı•rlc birlik te A ıı 
dıfJi. Kalkı:ııı. Sak ız. <;anakkale, 
Cı>liholma ııfrr•I\ :ırak ırr]cc·f' ktir. • '. • r-

11-12-2nci kanun n:ıo kadınlar 
13- " " ,, Erkekler 
Türkiye Seyrisefain ida

resi mAtekaiclin eytam ve era'" 
milinin birinci l<anun !tırı 111 _ 

aşları balada muharrer günl 
de verilecektir. 

günü akıamı Sirkeci rıhtımın
dan hareketle (Zonguldak, 1-
nebolu,Samsun,Ordu, Unye,Gi
reıun Trabzon ve Rize iskelele
rine azimet ve avdet edecektir· 

T af~ilat için Sirkecide Meıa
det hanı altında acentalığına 
müracaat. Telefon : lıt. 2134 

~ - -

Beyazitte trnmvay makasında 
N. 1:1:: diikkfmda layyare 
bilelletleı-i, kırtasiye ve 

umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 

, . l ".Y ARIN,,~N TAKVİ~ 
. C.uınartesı Kanunusani 

11 10ao 

Güneşin doğu:. ıı: 7,25 

ı- Namaz vakitleri 

"c.tbal~ iiğl ı · ikindi ukşaııı yut:-.1 irıı~ 
l? , 25 12.22 14,4717,001 8,:J6 5,, , __ - -


