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16 Klnunuu.nt 

«Ayıp değil n1i erkek olacaksın? » 

Bir kadına taaruz ettiği söylenen 
kasap Ahmedi k im vurdu ·? ------- - - --

Ağırcezada nıuhakenıesine başlanan Şükrü Efendi: 
« Vuran ben dcğiliın ! » diyor 

Ka•ımpaıada Şadiye isminde hıncını almamıı olmalı ki tekrar 
bir kadına tanruz eden Kasap ikinci defa elinde bir sustalı ol-
Ahnıedi taarruzdan men için çı- duğu halde üstüme atıldı. Müna-
kan bir münazaada katletmek- zaa baılamııtı. Kendisini elinden 
len maznun Ahmet Şükrü Efen- tutarak yere ittim. Bu 111rada 
dinin nıuhakemesine Ağırcezada kendi pıçağile yaralanmıı olmalı". 
baıla.ndı. Ahmet Şukrü genç, iri Bekçi İsmail, Mehmet efen-
Yepılı 'Ve 35 yaılarında bir adam- dilerle ve vak'aya vücudile 
dır. İıUcevabında : sebebiyet verep Şadiye hanım 

- Ahmedi ben vurmadım, ıahit olarak dinlendiler. Hepsi 
kendisini tanımazdım. Bir gece Şükrü efendi lehinde ıehadette 
bir kadına taarruz ediyordu. bulundular. Bunlardan Şadiye 
Kadın benden yardım istiyerek: hanım bilhassa: 

- Allah aıkına efendi beni - Eğer efendi olmasaydı 
b8u adamın elinden kurtar dedi. kendimi mütecavizin elinden güç 

en de adama: d 
kurtarır ım. Allah razı olsun ... 

k k- 1Ayıkp değil mi? dedim. Er- Müdahele eitiler. Fakat maktul 
e o aca sın. Kadına sataımak f dl · b •• k ? e en nın urnuna bir yumruk -.na ya ııırmı . .. 

Sö - ü h - b· attı. Ahmedi kimin vurduğnnu zum enuz ılirmfıtim, - d· d d 
üstüme hücum ile yumruk atmaia gorme ım" e !. 

ba.ıl:ıdı. Yoluma devamdan baıka Mahkeme müdafaa tühudunun 
Çare kalmamııtı. Fakat Ahmet celbi için talık olundu. 

~~~------~-----..._ __ 
Bir ihtilas 

->~-;;<- -

1 
300() lira ne oldu? 

1 zımkoprıi trııı/w/Jlri111l:ıde11: 
Ah tren tefttı te bulunmak üze

re Uzun köpriiye giden müfetlif 
Abdullah B. tarafından Tütün 
inhisarı muhasebesinde 3000 lira 
lık bir )hulas meydana çıkarıl
mııtır. Tahkikata devam edilmek
tedir. Muhasebeci Snleyman Sırrı 
B. itten el çekUrilmiı ve yerine 
•eklleten Edirne M. M. 2inci ıube 
llluha.ibi Fıtrı 8. tayin edılmtıtir. 

(Edirne postası) 
----....,...,.,,,,,......,,..__ 

Son beş sene zarfında 
Belediye varidatı ' 

çok arttı 
Cemiyeti bel 

•ap ene" edtye tetkiki he-
umeni 1928 k ' be•ap ıenesi at i 

Son raporunu tanzim ediyor. 
Uza~ •~nedenberi tahsilattaki in
k ' akayanın tahsili ve vergi 
ayıt defterlerinin iılahı yüzün-T •manet varidatı daha kolay 

c •Jet edtlnıı .J_ 
1924 f, varl'IMlt artmııtır. 
il leııealne nazaran ı a 7 6 819 

ra 20 ku ' ' 1111, 1925 ıeneslne na-
zaran 7a0,6e2 1926 seneılne na-
zaran 74,816 lira 68 kuruı, fazla 
varidat alınmııtır. Enı•net, 5 •e
nedenberl: varidatın çoğalma1ı 
için tenvlrlye ve tanzifiye tahsil
darlarına yüzde muayyen bir nis
bette tahsil üçreti vermiı, oktro
va kaÇakçılığı için de ikramiye 
verilmiıttr, 

Vedat Nedin1 B. 

yolları rnız 
' - •)::..( :<-

tetkikata giden hey'ct 
avdet etti 

Yollarımızın umumiyet itiba
rile hangi tekilde olacağı kat'iyel
le tesbit edilmiı değildir. Bu hu
susta ve bilhassa asfalt yollar hak 
kınde tetkikat yapmak için bir 
müddet evvel Av~upaya giden 
hey' et dün ıehrimize avdet etmiı 
tir. Hey' et Nafıa Vekaleti yollar 
umum mtıdürü Nadir ve fen hey' -
ti müdürü Ali Talip beylerden 
mürekkeptir. 

Hey'et Roma, Pariı, Berlin 
Budapeıte ve viyana ijgezmfı aı
f alt yollar üzerinde tetkikatta bu
lunmuılardır. Bu seyahat esna
sında rahatsızlığı dolayisile uf ak 
bir ameliyat geçiren Nadir Bey 
ıehrimizde birkaç gün istirahatı 
müteakip Ankaraya hareket e
dece..Lt ve refiki ile birlikte tan
zim edecekleri rapor Vekalete 
verilecektir. 

----.... ~. ~ ..... ---. 

Hilaliahıner Eminönlİ 
şubesinin faaliyeti 
Enıın- - H onu lllliahnıer ıubeıi 

senelik lçU 
k ınaım çarıamba günü 

a tedecekur. Eminonü ıubest ls-
tanbul merk · ' ezınin elde ettiği va-
ridatın üçte birini t i em n etmek
tedir. 928 senesinde E 

1 
__ 

b m nonu ıu-
esl 13 bin 500 lJra v .d t . 

arı a temın 
etmlfti. Bu varidatın 2 b· 
1 ı . ın 870 
irası zmır zelzele•l f 1• k d e a etze e

lerlne gönderilmiıtir. 
1929 senesinde ıube f 1. . . aa ıye-

YARIN 

Borsada 

İngiliz : 1028 
--->:~ ... E---

l3orsa haricinde a1tın 
906 üzerinden n1uan1ele 

görnıüştür 
Dün eaham ve tahvilat borsa

sında Düyunu . Muvahhide tahvi
latı 194 ,25 te açılmıs, 194.75 de 
kapanmııtır. Anadolu aksiyonu 
21,20 de açılmıı aynı fiatta lka
panmııtır. Bu kuponsuz,fiaattır. 

İngiliz lirası da kambiyo ve 
nukut borsasında ı 028 kuruıta 
açılmıı bir aralık 1029,25 e kadar 
yükseldikten so~ra tekrar 1028 de 
kapanmııtır. Türk altını da 904 
ten fl05 e yükselıniı ve bu fiatta 
muamele görınüıtür. 

'Q..,.~ 

Mürakiplere işten 
el çektirildi 

1\'1 ülki ye ın üf <.ttişlcri 
tahkikata devanı 

etnıektedirler 
lst anbul Ticaret mıntıkası 

müdürlüğü Esnaf cemiyetleri 
mürakibliğinde bazı sut istimaller 
olduğu haber alınmııtır, bunun 
üzerine mülkiye müf ettiıleri tah
kikata vaz'ıyet etmiılerdir' 

Mürakiplerden Cerrahzade 
Ali B · ile Remzi beye ııten el 
çektirilmittir. 

Mürakiplerin yolsuzlukları ıer 
mürakip Hayri beye isnat ettik
leri görüldüğünden tahkikat tevsi 
olunmaktadır. tahkikatın neti
cesi bu iddiaların doğru olup ol
madığını gösterecek Ur. 

C. H. Fırkası esnaf cemiyet
leri müfettiıliğinde de ıyrıca tah
kikata baılanılmııtır. 

l\1i11i Tasarruf cemiyeti
nin ikinci konfra nsJ 
Mllli tasarruf cemiyeti Cuma 

günü darülfünunda ikinci bir kon
f rana tertip etmittlr · Bu konfrans 
bilhassa erkekler için ise de ka
dınlar da ittirak edebileceklerdir. 

yalnız teıhir edilecek model
ler kadın değil erkek elbiıelerl
ne ait olacaktır· 

Darülfünun nıüderrtslertnden 
bazılarlyle fırka namına Cevdet 
Kerim B birer bönfrans verecek
lerdır. 

Aza kaydına devam olunuyor. 

Ceıniyeti belediye fırka 
grubu 

Vedat Nedim B. tasarruf ce
llllyeU müdürlüfüne tayin edil
llıittlr. Vedat B. vazifesine baı
lamak için dün Ankaraya afimiı
tlr. 

tını artınnıı Yeni y~ni 
b l varidat . 

mem a arı bulınuı\ur. 

Cemiyeti belediye fırka grubu 
dün Halk fırkasında anıızın bir 
içtima akteyleı11i1tir. Muhiddin 
Beyin de ittirik ettiği bu içtim~
da esnaf bankasının sermayednın 
tezyidile esnafa daha nafi bir 
ıekle ifrağı esasları görüıülnıüı
lür. Bir ka tiHn muhaken1esi 

Karııyakada Alaybeylnde zev
cesi Nazmiye hanımı öldüren 
Mustafanın muhakemesi dün alır 
ceza mahkemeıinde de'Vam edil
miıtir. Mu•tafa, evelce; 

Muharrem namında bir 
ıahıı bana zevcecemin gayri 
meıru ahvalinden bahsetmiı 
hatta kapıda bir erkekle görüıür: 
ken gördüfünü söylemııu. Müc

. rim bu celıede: 

- - Haylr ben böyle bir ıey 
aoylemedim, dedi. 

Bir bekçi de, maznunun vak'
•dan ~nra fJrar etti ğlni gördü
iünü ıoyledı ve muhakeme baıka 
bir aibie talik edildi. 

Gümrük idaresinin Em· .. 
k ınonü 

mınta ••anda bulunması d 
varı a

lın artmasına yardıın t 
e mittir. 

Bundan baıka ıube Yeni k 
dine muvaffak obnuıtur. 

aza ay-

19 2 8 senesinde ıubenin 15 7 fi 
azası vardı 920 aenesı·nd . e ıse ıu-
beye 900 aza daha kaydolmu t 

G k ı ur. 
ere yenl varidat meınbala-

rmın bulunması ve gerek se yeni 
aza kaydi yüzünden varidat 16 
bin liraya çıkmııfar. 

İtfaiye n1üdürünün 
tekzibi 

itfaiye kumandanı İhsan B., 
gerek itfaiye kadrosunun tevsi 
edileceği gerek ıtfaiye efradının 
Yangın olan yerlerdeki eıhaıtan 
para istedikleri haberini kat'i ıu
rette tekzip elmftUr. 

Bundan baık• oktruva mese
les( de tetkik oluoınuıtur. 

İtalyadaki pirinç zeriyatı 
tetkik edilecek 

Maraı idarei bususlyesi Maraı 
pirinç zeriyatınııı fazlalığını n~zarı 
dikkate alarak balyada pırinç 
ziraatında tatbl1' edilen usulleri 
tetkik icin ltalyaya bir ziraat 
mutahaasısı göndermeie karar 

vermiıtlr. .. .............................. . ······················· 
Balo 

C, il. F. ltlıi{dtişliOiudr.rı : 
Bu akıam 17 - 1 - 1930 C. H. 

Fırkası merkezinde verilecek ba
loyu lstanbulda bulunan meb'us 
Bf. lerin allei muhteremelerile bir
likte teırtflerini rica ederim. 

Sabite a 
Beyneln1ilel eczacılar ittihadının-bir istatistiği 

Muhtelif memleketlerdeki eczacı 
cemiyetlerinde nekadar aza var ? 
Her cen1iyetin n1ühin1 nukyasta neşriyatı ve nıuh

teJif şubeleri n1evcuttur 
Beynelmilel eczacılar cemi

yetleri ittihadının yaptığı bir fa

tatistike nazaran muhtelif mem
leketlerdeki eczacılar cemiyeti 
azası ıu miktardadır: 

Merkezi Berlinde bulunan Al
man eczacı cemiyetlerinde 6300 
aza mukkayyittir. Cemiyetin 31 
tübesi vardır. Bu cemiyyet 1 O 
kadar yevmi gazete çıkarır. 

Ayrıcada Alman ispençarı ıü
besi namile 2750 kiti de mevcut
tır, bir teavün saodıiıda vardır. 

A vuıturya umum eczacı ce
miyetinde 600 aza vardır mer
kezi Viyanadadır. 

Aytıca bu cemiyete mensup 
ispançarl ıübesinin de 1400 azası 

vardır. 
Eczacıların naıfri efkarı ol-

mak üzere üç fenni gazeteleri 

vardır. 
Belçikada eczacılar cemiye-

tinin 1426 azası vardır. Cemiye-
tin bet ıube,si mevcuttur. . . 

Belcika eczacılar cemlyetının 

K in ticari ecza tarifeleri, avan , 
il A ve ameli eczacılık, meslek 
mı 1 b -

neıriyatı, ile meıgul o an eı ıu-

b i ve bir gazetesi vardır. Mer-
es d d" kezi Brüksel e ır. 

Bulgarl•tan eczacılar cemiye-
tinde 498 aza mukayyettir, IMer
kezi Sofyadadır. Birde ayrıca 

bipleri cemiyeti vardır. eczane ıa 1 
Eczacıların naılri efkarı o -

t 1 r l cıkmak üzere bir de gaze e e 
mktadır. . 

Danimarka eczacılar cennye-
tinln 818 aza11 vardır. Merkezi 
Kopenhagtadır. 

1 D i rka lspencar 
Ayrıca anma 

d 1293 aza mukayyettir. 
cemiyetin e lnı kt d 
Bunlarda iki kısma ayn a a ~r. 

Birincinin azası 102 digerin n 

1057 dir. ' 
Birde gazeteleri var8ır. lspan-

d bulunan eczacılar cemiye-
ya a d Bu cemi-
tinde 6387 aza var ır. 

ti 11 ıubeıl vardır. 
ye :undan maada cemiyete dahil 
olmıyan 2 cemiyet ve 8 tane mes
leki gazete fntiıar etmektedir. 

Ftnlandiyada eczacılar cemi
~inde 362 aza vardır. Mesleke 

y - te intiıar etmektedir. ait uc gaze 
F da eczacılar cemiyeti ranaa • 

en kuvvetli eczacı 
dünyanın 

. ti dfr 8800 mukayyet azası 
cemıye 

d merkezi Pariste dır· var ır, ( p 
Bu cemiyyetten baıka a-

la 
'

irketi ) ( Fransız 
rlıeczaa r d) 

1 ve eczahaneler ittiha ı Doktt. r arı d ) 
1 r kooperatfleri lttiha i 

( Eczadc~a lion kadar eczacılığa 
gibi a a 1 

. kkClller de mevcuttur· 
aıt teıe b" -k 

Ayrıca eczacılıia ait 8 uyu 

t de neıredilmektedir. gaze e 
Fransa.da yukarıda yazılan te-

ıekkülerden maada, beynelmilel 
ittihadına dahil olunmıyan 

eczacı 

8 cemiyet vardır. . 
İngilterede eczacılar cemıyetl 

muhtelif kııımlara'ayrılmaktadar. 
Büyük Biritanya lspencari 

cemiyetinin 14, 00 0 azası vardır 
muazzam bir teıkilattır · 

Muavenet, terbiye, maliye, 
neıriyat ve gazeteler, kanunlar ve 

·1· gibi ıubeleri vardır· 
ı a k" 

L d Edinburgta utüp-on ra ve 
_ kimyevi ve ispancari hane. muze, 

h i t irin laboratuarları yita arr ya T 

f koloJik laboratuvarı var-ne arma 

Eczacılar cemiyetinin naıtr 
efkarı dört gazete de mevcuttır. 

İngiltere eczacıları cemiyetine 
dahil olmıyan lrlanda eczacılar 
cemiyetinde 400 aza vardır. 

Birde gazete neır edilmek
tedir. 

Yunanistan eczacılar cemiye
tinde 150 aza mukayyittir. 

Eczacıların naılri efkarı ol
mak üzre bir gazetede mevcuttur· 

Macar eczacı cemiyetinin 
12 1 O azası vardır. Muhtelif vila
yetlerde ı G f ubesi muvcuttur. 

Cemiyetin mali hukuki, iktı
ıadi, ihni müıtahzarat,, kütüp
hane, kodeks, gibi tali ıubeleri 
mevcuttur. 

Bundan -maada umumi bir 
taharriyat laborutuarı ve bir 
mektebi vardır. 

Ayni zamanda beynelmilel 
ittihada dahil olmıyan 5 cemiyet 
7 gazete vardır. 

1\1uan1n1er H. imtihanı 
kazandı 

Kasıınpaıalı Muammer Hanı
mın dün imtihanı icra edilmif ve 
muvaffak olmuıtur kendisi yakın
da ilk defa olarak takside ıöf ör
lük edecektir. 

Edirne maarif emini 
Ankara - Edirne Maarif 

Emini elyevm Ankaradadır, hak
kında tahkikat devam ediyor. 
Mevsukan haber aldıiıma göre 
timdiye kadar yapılan tahkikat 
neticesi .Enıın Beyin yalnız bir 
ınuameleıinde hatalı oldufu an
laıılmııtır, yakında vazif eıine 
dönıneai muhtemeldir. 

Ada çamları · 
Encümeni Emanet Adalardaki 

çaınların muhafaza ve ıiyanetl 
tekilleri hakkında bir talimatna
me hazırlamııbr. 

Yeni lan1balar 
Şehrin muhtelif mahallerine 

yeniden talik edilecek olan 606 
lambanın mukavelesi Emanetçe 
tasdik edilmittir. 

Bu lambaların parası firkete 
sonra v~rilecektir. 

Boğazlar kon1isyonu dün 
toplandı 

Boğazlar komisyonu dün Ami
ral Vasıf Paıanın riyaseti altında 
toplanmııtır. 

Her sene boiazlar komisyonu 
boğazlar hakkında bir rapor ha
zırlıyarak Cemiyeti Akvama gön
dermektedir. 

Bu sene de komisyon haftalık 
ictlmalarını aık ıık yapıp bu ra· 
poru bir an ev el gönderecektir. 
Bu ı·aporda Yunan f gemilerine 
Türk sularında mütküllt çıkarıl
dığı nıeıelesi de mevzubahaedi
lecek ve lbu iddianın hilafı ha
kikat olduğu gösterilecektir, 

dır. • 
Bundan baıka ittihada dahil 

_ 1 an iki eczacı cemiyeti daha 
~mıy 

vardır. 



. 
Yazı e~a~.> 

Kcıidre lrrt b.JıliriLİLJDr: 

Asvanda iska ve irva !çin 
val .. tıle yafnlmıı olan bentlerin 
f ifay~tsizligi cihetile 19 ... 8 sene-

1 

~inde ilk defa olarak yüktedHmi~
ti. Son günlerde 2'ıraatın çogal
ması dolay1aile bentler kifayet 
etmemeye başladıgından dolrnz. 
metre chha yi.ksedilmesi için ya

pılan ketif mucibince sarf ma 
lüzl;;m görülen dört buçuk milyon 
mıın lırasının itasına karar ve
rilmiş ve ikinci yükseldilme ame
liyesine mbaıeret olunmustur. 

ı\trsırda I .... ivanı i\iuha. c h:ltl 
tc~ki! olundu 1 

l\ahiredm ya::ıliwı: 

Haber aldlğımıza göre Mısır
da tesis edilmesi mukarrer olan 
Divani Muhasebat rirasetine Ah
met Mahir efendinin tayiı.i ta
karrür etmiıtir. 

Yeni nıtbu~lnr intih~p 
ınazba talan 

Kalıirt• lf'll !Ja=ıliyrır: 

duv.:.I< ::-,: :~ .. ct~~bbüs"tı ., 

i.~l.ı•ndrmrdrn bit<lirili!J r: 

Edçih.acla meşhur sanayi ~r

babt ihtisasındatı \C Bürüksclde 
Mıı:ır ticaret od 111 m-n,esg:}i bu

lunan rnüsü Jak Fanniy bazı ec
nebi serma> edarlar tarafın&· n 
vekil olarak ı~· ender yeye mu
vaı;alat elm·~ı·r mumaileyh bu
rada bir tvkım fahrıkalar tesisi 
icin hükümet (ievairi ile tamns 
edece;~cr. Mfrnu Fifonni Belç·ka 
büyük fabri.~aları ve sermaye
darln.rı ta- ıfmdan vekaleti haiz 
olduğuna dair hamil bulunduğu 
m~ktup!arı İs! enderiyedeki mı
sır ticaret odasına te'\ di ctmi§tir. 

Mumaileyh~cn ahn m malu
mata göre rnüvekkillı ti bt!lunı; ıı 

sermayednr gurupların garı=ı :darı 
mısırda elbise, araba, vapur, 
ce.m. porsulen ve sair~ clbi fab
rikalar tesis ve ku~adıdır. 

Bütün bu !şier için lazımolnn 
u,000,GOO ingiliz lirasının msfını 

Belçika sermayedarı temin edecek 
ve nısfı iç~nue mısırda hissedar 
kaydolunacaktır. 

Mali guruplarm maksatları 
inşa edecekleri fabrikalara mu
nyyen bir müclclet içtn imh}'nz 

-~--- ~ -- --

U ' ıı a 1' ., . ı. i>y .. n '.: ·· nL! 

1-\:me ı-., ır:a.çla.ma devam cdi · . 
aecektir. 

İkinci küme takımları umu
miyet itibarile iyi bir vazJyette 
oyunlara teaadtf etmek mum
kündür. Fakat evvelce de bah
seWğiıhiz gibi ikinci küme ta
lumları eıterafzlere hiç ehem
miyet verınJyor ,onları ancak maç 
gunn sabada görebfliyoruz. 

Müttehft takımların oyuncu
ları arasında yel<diğerlerinl tanı
mıyanlar bile var. Bu vaziyette 
eldeki o)'Ulı~ularla tabii iyi bir 
takım taıkiJ flf ilemiyor. 

t.sa11en eyJ bir takım teskil 
edilse btle OJ'ılntulann anraı.ma
larına iaıkiaı Joktur, 

* Bu haftaAıtınordu-Hilll-Be)-
lerbeyf, SGleymaniye - K. Eyip 

takımları kartılatacaklır, 
Altınordq. Hılal - Beylerbeyi 

maçı nıühiın. sayılabilir. Zira 
Beylerbeyi Jkincl k&nesıln en 
znif bir IFuLıbudur. 
AlbD~ - Hilllda k,aymetli 

bir teşe°kldlJ ohı(a-.kla 1>4\l'aber an
laşamıJall )aır taluudır. 

Müatafa.. kabina ıreisi ve Dahi
Uye Nazırı Adli )egen paşa Ka
bineniv istifasını takc.dm etmez
den evel yeni mebusların intihap 
ıelıadetnamelerini imza etmittir. 
Bu fehadetnameler müclirler 
'\'asıtaaile sahiplerine ğönderlle
cektir. 

alma.tciır. İmtiy ın hitamından J 
sonr'1 Mısırda ner isteyen bu gibi 
fahri ı:ah'r arab\lecektir. 

Bu .-ıbe,,tea kiloıedeki mev
kii olduk~ sar~lmıttır. Onun 
için bu maea bir muammab ~· 
külün nı~•r•tııu tayin etme
ğe kafidir. ~gedlyonız .. 

SüleY-.ıy.-.Ka. - EJtp ma
çada ddntt knme -.çlannın 

ı mühimlD~ldl edet', 
YuıiA11~1r kaLinu~i 

A ulıil't'tifll ytt:ılıyrır: 

Son intihabatın krası ile ha· 
yatı mewrutiyeUn idare11 vazife
aile teıckkul eden adli yegen 
mu vakl.:et l:abinesin:n vadfesini 
ikmaline mebni istif ası 
yeni ·ekseriyet kabinesi 
ati tefekkül ve tastf ki 
ik!fran etmiıt:r. 

iızerjne 

berveçi 
kraliye 

Mustafa Nuhas paıa reis ve 
dahiliye nazırı, Hiıseyi Haaip Pa
ıa harbtye ve b-;,_hri:,e nazırı, Va

sıf Bitrls galI Paıa hariciye na
zırı, J\,fehmet Necip Gırııbili Pa· 
ıa adliye nazırı, Osman Muhar· 
rem Paıa naıia nazırı, Meh
met Saffet Paşa ziraat nazm,MG-
kerrem Ablt efendi maliye na
zırı, Mehmet Fehmi nakraı 

efendi muvasalat nazırı, Meh
ınet Behaeltin Berekat bey ma
arif nazırı ve Mehmet Basyu
nf efendi Evkaf nazırı 

)'eni İnflu1oe: t 
K ahireti en yu::ılıyor; 

Geçen kanunuevelin 21 inci 
ıünü icra olunan meb'uıan inti
habatın 119 daired~ icra kılın
llUfbr. Dahiliye nazaretinden alı
nan malumata göre yevmi mez
kirda intihabı ikmal olunan 101 
dairede hakkı intihabı haiz olan 
1,296,661 kiıiden haklarını isti

mal edenler 832, 432 l ... itidir;bun· 
!ardan vefiit fırkası 4D5, fi95 Ve 

saire fırkalar a:ı9, 707 rey kazan
ınıılardır. 

İkmale kalan ve kanunuev.,lin 
29 ıncı Pazar günü icra olunan 
18 dalrenhı intihap hakkını haiz 
olan 150, 2GO reyden vefit fırkası 
69, 199ve sair fırkalar 81, 061 
rey kazanınıılardır.Bu hesaba gö 
re 1 19 dairede intihap haklarını 
istimal eden 982f 662 kttiden 561, 
89 t kiti veftt fırkan mebualanna 
ve 420J 768 kitide snirelerine rey' 
verdiklerinden vefit fırkası 84 ve 
air fırkalar 35 mebuı çıkM'llUf'"8 

larclır. 

H ~ ve Nı..cit kın: 1ı 
İbnt. sl..uclun c iilus . . 

111( ı ·;.ı ~ 1111 

Knlıiı c.111 ,,. İrtltU r: 

Cıddede l~ıral lbnisaüudün cü
lusu senei devriyesine müsacl 'f 
günde ;apılacak :r.erasimde ha
zır bulunmak üzere htçaz hüku
meti mısır matbuat mümessilleri
ni dalet etmiçtir. 

Davel.lilcr l.lmunucaninin linci 

günü otomobillerle SÜV""yte ve o
radan vapurla ciddeye müteveç
cihen hareket ~tnıişlerdfr. 

I.aaı is~"'n(dtı.çık~ rıh nlaı· 
/\ alıiıwlı 11 

Mahlcüm oldukları müddetin 
dörtte üç-nü ikmal elmi~ ve bu 
L üddet 2.8 rf ında hüs11i siret ve • 
sülül;sleri görülmüı olan \150 ma
pus kanunevveHn 1 inci çarfam
ba günü tahliy~ edilmişleıdir. 

' 
{ l Li ·~ l nıü<:a( t .u· i ' ~ . 

K rtlıirec m: 

Uçar bir halde SüveYf civarı
na gelmiı olan çekirgelerin im
hası ameliyatını teftit etmek üze

re zıraat nezareti ser müfettişi 

Süvene azimet etmf ıtir. 

l:iayat paJwiılıgı 
J\ <ılıirı•ıit 11 ycı:ı/111· 1' ; 

Şübatın 17 inci günü tatbık 
edilıfeğe baılanacak olan yeni 
gümrük tarifesi bnl1anesile ihti
yacatı zaı uriye<le lüccaı· ve esnaf 
mülhit bir ihtikara ba~lamı~tır. 

Kanunuc.-'\·elin ... ii inci günü 
ıey almak için haııelerlnclcn çı

kanlar bü}'ük bir l'ehtcle maruz 
kalmıılardır. Her ıey'n ftnh bir 

guu 'evvelki.ne n zaran laakal 
yüzde e.li artmışhr; paho.lalık en 
basit malzemeye 1 adnr ıamil ol
muı, bet miline satılan bir kutu 
kibrit sekiz milime çıkmııtır. 

Butnn sazetele: HUk\ımetln 
mudahale ederek bu ihtikhı men
etmesi için sütün ar a yazı yazı

l yorlar. 

§ 3[jzz;ı / 

foncl rvdtin Yltdf-J'°.fı~· 
Birka~ ~ ~ 

aıarı atlka taha't}f~ile lttfıal eden 
. \merikelı dofdOr Conatan Kar
terfn, bk ~tQl•Jııda ve
fat etUli &1aod>~ Takaaa 
ıehirtnden fiiİdiiil~. 

Mumalleıh t~ ~anın 
mezarını k~fe~er ~nJMJ.a 
olup bunlar~ d ~ .. vefat 
edenlerden clo~UG \Hudur .. 

Firavnun s»eu.naa e1nnek 
şeametınfn bunu da t-.rketmedigl 
söyleıuror. 1 

Kalıfr ı/ n biMırilıl/ r: 

M1..,.da ca.Pl "-~e :rarar 
kum nıebzul bulundu undan b;r 
cam fabnüaı JaP••rıa ve Avru
padan bir ..mCt•b1111 celbine 
Ticaret :ve San-.11 idare.ot ~arar 
vemıift.İr. 

Caaıcıl~ _..~ Bslftk4-
nın m•ur o.-aına ... bat bu 
reütehuaıı oradan aetlrdec9Jtr. 
Bu huaua sür(lklelclekt ..._ _,.-
f aretine yazıhluf Ye ~ 
cam inıalinde oıehareu olan &J: 
Hanri Taateri lııtih·--rek 1&
zım gelen _.kaveleri ta._ 

·c; ylea.niıtizo. 

M umaiJeyh elbıdekl Belçika 
Hükumel:lne alt bir tıı lk1bal 
ettiktea "°1ır•ı nlla.Jet Gç aya 
kadar a.Mita pleeekttl\ 

2€fJo Mı ır. JiÇ3 

Şakirin n mcası 

Hukuk talebesinden Şakir 
Panga!tıda.ki paasfyoouna döndü 
O gün fazla çalıflllll istirahate 
ihtiyacı Yardi. Odaıına girince 
masanın üstünde bir telgraf bul-, 
du. Açtı: 

"Bir kaç gün lıtan
bulda kalmak için geli
liyorum.. CEVDET 

Şakir ıaıırdı kaldı, demek 
amc;aası avukat Gevdet bey iz
mirden gellyordu. 

lkı gün sonra Cevdet bey ye
ğenl Şakirt ka.11ııma ahn11 anla
byordu. 

_, E .•• anlat bak.abm ne 
alemdesin • . • kiffr çapkın • • • 
utanma. canım söyİe • • • Hem 
ben ıfmdi amcan delil eski bir 
dostun olarak söz söylGyoruıiı. 

- B~k bende .enin Jfbi ls
tanbulda talebelik ettim le.kat 
hir ıey var bundan tanı ytrmt beı 
sene evel. Ne olur hu gün gene 
öyle genç olsaydım. 

Utanma yavrum söyle, bana 
ıevgilelertni, tanıdığın kızlan 
takdim et giizel bfr alem yapalım. 

- ... 

temin_,.IJJI~ 

l~e 
llm 181 n ve spor. 

ee.a.a bey kahkahayJa güldü. 
- ,Anladım tekerfm anladım 

f .. btd>endeıa korkma,-aeni temin 
edeyim ki aJflene bir 18J aö1• ...... 

Hırsızlık vakaJarı • 
1 - Şehremildnde kunduracı 

Hıfzı efendinin evine meçhul bir 
hırsız gl'tmlf, bazı etya çahp 
8a1'11pnutfilr.. 

2 ..... Hama~u ümlnde bir 1&-

bıkab ~· tltüncG e.ob
imt4 6: INISlarah evden .,lbıae 
ve çamqU' ~P firar ecl•rken 
yakalaDDUttır. 

- Amca lbe.naul 
Cevedt bey inat edl 

barlar, llnemalar .e11-.
rine ıötilrdil, fabl bir 
kirden bir tef k.•~rm 

Artık gitme zamanı 
kir amca'1nı 'Vapura 
nhtken 

- Şakir fledJ keınaıımı 
et yavrum; merak etbıe 
bir ıey 16ylemem. 

- Bir teJtm yokld 
- Haydi ordan çap 

o kadar ıerıenunlJlm. 

* Üç ay ıeçmlfU Şakir 
ayafım kırdJ,tabJJ parafa 
vardı. Allelbıe yazdl. 

J)irt aGn ıonr.a amca 
yüz ellı llrabk bir çekle bit 
tup aldı. 
· iki 16zOm yavrum, 

Ayilenden ayafıp lç4I 
i•tfdiifnl haber aLhm •. 
olsun fakat eyi tedaTI yap da.... kınk kalır. San( 
dimcll kadın ıpordııcı. he1 
gelenle ~ ,..Jnlla olmu 

Ş.klr l&fll'Cfı kaldı. 

* Oç pn 10Dra C.vdet 
"1rden alcbfı bir ,...._ 
d11 ki. 

8 - Meçhul bir ıahıı Mı11r 
ı;arıııında bir dOJtkAndan alııveria bi' • 
e~en adliye idltüpane memuru 
Mehmet ı;eyln z~vcelbıe ait 60 
liralık saatı ve "/ liralık Ç&Dtaamı 
çalmııtır. 

4 - Sabıkalı Aneıtl • Emin· 
6ailnde ıerbetd Abclulldaa altm 
ıuyuna balmıt ,omoı çeyreif albn 
diye '7 ltraya tabp l&\'Uflllllflur 

5-XQçftk Mustafapqada ahçı 
Apbun e,,ine eabık"lı Burlum 
ve arkad.flan ıtrmfı 19 lira ça
bp .. vutnnatlar .... 

6 - Bakırköy iıtuyoDUl)cla 
t.rea JıekUyen bakkal m~ efen· 

•

ir ~e helvası ~IDlf 
et iımlnde bir kö):lt tara
aalılırken l:aulunm ıtur. 

- Meçhul bir ıu...- ·~ 
~çı Malubet efe~ 
•:.~Mit ve, etJlti ~bp firar 
e • 

.... ,..11 tei kaJP. 
un Ahmet Kemer 

altında Bir' ,_._ 7D;r.O kotua ft• 
,.,ek ~t ·~im~, 
MGtn.,._~ ve adtei 

kalpten dtdalil ~ defa 
ecl•lmtıtlr. 
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c: MEMLEK!T HABERLERi 

Çuva) fabrikası etr2fın- ~tuallim maaşları 
VATANDAŞ 

Yerli malı kullanmak 

da faaJivet Teadülkanunumucibincem~ .. 
e1 allimlerin maaılarmı sureli teıbıtl 

MEMLEKET 
BORCUDUR Tuz inhlıarı ldareıi, Ôdemiı hakkında beklenen tahriratı umu-

veya Tirede bir çuval fa~rikaaı miye henüz gelmemtıtir. Bu iti-
açmak tasavvurunda oldugundan, barla muallimlerin maaılarının 
bu huıuıta tetkikat devam etmek- ıurett teıbiU bilinememektedir. 
tedı~. Vilayet makamı bu mühim

1 
Maarif dairesinde maaıat için 

ttillmlz fabrikamızda Sa.nd•iken hallı lsveç çellitn
iık defa olarak lstanbulcla kteıl: eve yerli iıçiler vaııtaıile imal ettlilmlz ve Tnrldyede 

den mamul en ıon ıtatem ma lneberk kl RADiUM markalı brat bıçakları fabrikamızda 
d ""•"'UZ tıbu a ı 

meı ele ile yakinen ali.kadar o - vaki buırlıklar kiınilen tabmi-
nıakta ve ticaret odalarlle te- nala milllenittlr. Binaenaleyh 

yegane ıahibl buHin °•- 1 d bulunan tekmil ecnebi tıraı bıçaklarından ge-
ld eçttğinden P yau a b U 

birer birer kontro an 1 b k b 1 etmez derecede Qıtündir. Binaberin it u yer 

lllaıl4 bulunmaktadır. Şehrimiz ali.kadarlarca muteber addedil-
Ue&ret odaıının bu huıuıtaki mü- memektedir. (İzmir) 

k fi t reka et a u k 
rek cinıce ve gere a ça b ki mızı muhterem halkımiza kendi menfaatleri no -

RADIUM braı ıça an malı olan hakiki I iz 
tale&11 bu hafta zarfında hazıla-
nacaktır. ( izmir) 

Mehken1eye verildi 
Bankaların beyannan1e

lerİ tasnif edilivor 

tavılye ey er · bi 
tat nazarından hassaten kad 1 cak zevatın bir defa f abrikanuzı görmek ve -

lib ızla ali ar o a .. _La. lıbu yerli maınu m k k dile bir nümune almak ve kendilerine fala uu .. --b etme ma ıa 

E.klteblrde münteılr Sakarya Dünkü nüıhamızda kambiyo 
reftktmizde okudulumuza ğöre boraaıının latanbulda mevcut 

çaklarımw bizzat tecru e n uat üçten albya kadar tetrlflerln~ memnwıiyetle bekleriz. 
la t vermek üzere her ıalı gün el 

çlftçt bankaıı müdürü Şekerci bankalardan birer beyanname 
Kizun beyle banka heyeti idaresi talep ettiğini yazmıı, bu huıuıta RADİUM TİCARETHANESİ 
Ua.ıından Şehabeddin bey hakla- kafi derecede tafaili.t vermittik. 
rında ıul lıUmallerinden dolayı Bu beyannamelerden, mütebakl-

dan Şithane karakoluna giderken 
Galata Oımanb Banka11n iklAci ekmekcl fınnı 

müstantikllkçe tivkif müzekkeraıl lerl de dün peyderpey maliye l 

keailmııur. müfeltfıllğlr.e gönderilmlı, yalnız, J ~ 
' 

Telefon: Beyoğlu 2878 
Mektup adreıl: RADIUM Galata 

lttlıaltnde No. 106 

Poata kutusu: 818 

&~amai~in~~r~ ru~~~~ .. ~~u* ~~~~g~~~~,~~,~~~~=:~~g~=~~~~~~~~~~ · t l kt" ")di rut etmemiıtir. Dün akıam üzeri ~~ k _..•••••••••••••••••••••••~ na ış en e çe ırı bu beyannameler ta•nıf edıımeğe ... ,...,. iki iflas ararı ..- · · 11 

Bergama iıkln memuru Sil- baılanınııbr. Tasnifin •ikmalini Reşit de n1üze lıtanbulda Mahmut patada i Tivatro ve Sinema 1 

Te~graf adreıi: RADIUM lıtanbul 

le:vman efendiye, yazlfe•Jnl aul ınütekıp alınacak neticeye göre lleıitıe11 Jildiriliyor manifaturacı latavrl Bot oilunun : .... .;••H•fH_ ....... ı 
htlnıallnden dolayı itlen elçek- baraket edilecek ve filtyata geçi· Burada aık aık bulunan a .. n ıfla•ına lkinçl ucaret mahkeme- Anastas bale Urlbnıı ve keyfiyet ı.kin müdür- lecektır. atlkayı hıfzelmek için bir mllse-

1 
de karar verilmlttlr. 

lGfGnden dahiliye Vekaletine 'f hane tnıaıı için 1929 ıeneıl bilt- 1 n Beyofluncla t.uklal caddeıln- heyeti Af edilen ınahkun1lar l>ıl.ıırilınııtır. çeolne konulmuı olan 500 lııııtllz de 
182 

numaralı mağazada tile· 
. Bir n1uamele Adliye Vekllettnden yapılan Uruının, lntaate baılanmak üzre d Yörgl Alefteryadlsln de 

Huauaı "rman .. hıplerinden tahkikat lizerine katıl maddesin· lnallnı Evkaf INezareıı Malı:re :.: ikinci ticaret. mabkeme-
ve mütaahhltlerden abnmakta den yedi buçuk ıeneye mahk4m Nezaretinden talep etmtıtir. karar verilmittır. 
olan amenajman paralannınsarfı, !.partalı Nazif oğlu .Hasan, soy- Bu para ile, hunada münaılp since:{ kişi yaralandı 

Yeni koıtibaler, yeni dekor
lar ve yeni numaralarla blmls
deki perpmbeden itibaren teaa· 
ıillerbıe J>aıhror. maliye veklleUace ıu surette teı- gunculuktan yedi buçuk seneye hazır bir bina bulunamadı"" hal- l Dt. 

h'-A- T k 1 Ô aa 2262 numaralı otomobl van-plt edilmltUr : • ma "um o at ı mer oğlu Hü- de yeniden ve son ılateın bir mil· .., eçerken amele Savaya Temsillerin han§i tiyatroda wri
lece/jini ayrı ~a ildn tdeçeiJiz, 

Anaıtaı bale he7eU Anı.,_ 
lu tunıeıinde bG,ak m~
ld7etler kuammıbr • 

Bu paralar, ...rıdat biltçeleri· ıeyln, yol keımek ve katilden ze bina1ı ınıa eclilecekUr. yolundan gb don ağır gurette 
-•- bir tarafma irat olarak ve yedi seneye mahkum Sıva·ı·ı Ap- çarpnııı, r.tın H l d deıt 
- ., --·~u4lo1 u• Şöför ayr er tlıier tarafına da lktısatVeki.leU tullab oğlu Ziya, ahzu gallplan Fahri konsolosluk yaralamııtır. 
bOtçeılnin amenajman ve teıçir on beı seneye mahküm Muğlada b )Şeb edllmlttlr. 

1 
t vay motrl-

faılından tahıiıat olarak kayde- Çine kariyeıinden Ali og"lu Muı- Almanyada (Mqde urg - 135 numara ı ram d 
..1.I k t rinde fahri Tür'-Jye konıoloıluiu tl AbauUah lımln e ua ece tir. (ızmir) ~fa, katil maddesinden on beı au sinden a ayan --aw..cı.. 

Zontuıdak, Bartm, Ordu, .,. 
5aın.uDda temı .. ...- hent
blrçak h...,.._ 1Yermltl ,,. 

bdade • ~za a6re tehri-

i ihdaılle mahalli taclrlcrin ( Mr. bir _
0

,. yere dGtmif 2 7".,._ Esrarlı bo .. rekler seneye mahkUın zmlrli Abdur- .- T .... 

Adalbert Mehzf ng) TOrklye kon- tte yaralanm.-r. 
rahman, ırza geçmek meseleıin- aoloeu tay6a edllını,Ur. afarı~':: nr..-ralı aıtomqbd,SI~ zenaın VUJetelerl dclden ~ 

'h.Zı •t1ertler ve dolandı
rıcılar tGreınıtttr. Bunlar börek 
veaaf re aibt Yenecek ıeylerin 
içine esrar ve afyon: koyarak ıo-
kakta teaadGf ettikleri ktmıelere 
Yeclirlyorlar ve bunlar afyonlu 
maddenin lealrl ile uyuyunca pa
rauu çahyor1amut. Hatta bu 
~retle aehlrlenddderl için bir 
_, ldtı •emleket. .lautane.ancle 
tecla-a altma alımmtla-.. 

(Yem.Aıw) 

Firartler isticvap edildi 
Evelkl aktam Aydından ıeh

rtmlze getlrllmiı olan Haplıhane 
firarilerden iki İbrahim bapiu
nede yatmakta olan c:llter alır 
cezalı mahk&nlardan tecrit edll
mlılerdlr. Vlllyet Jandarma ku· 
mandam Nihat bey ile merkez 
balqcı kumandam Nazmi bey 
bunlan geç vakte kadar fıtlcvap 
etmiılerdlr. 

P.ırarller, takavet yapmak, 
kaçak ıeanek için detti, kendile
rinin batka bir ballhbaneye nakil
leriQI temin için f lrar etulderinl 
v' eleJI Arap ScıleJmanm tedarik 
ettillnl eöylediler. 

Firar hldlıelinde ıardlyanlann 
muavenetlndende bab1ebllmek
tedir. Arap Süleymamn dnn Ay
dında tevkif edlldlii kakkında 
bir ıayia çıkmııtır. Fakat bu ıayia 
henüz tahakkuk elmemiılir. 

( lzınf r - Hizmet ) 
Katil kaçtı 

lgdırym Ha11aber k6yünden 
Hüda namında bir tahıı öldür
ınekten maznun, aynt k6yden 
Mehmet otlu Mahmut firar ve 
teıayyüp elmlttir. Mahmudun 
fotoırafı bll,6mum vtliyetlere 
a6nder1lmtıtir, tabarrtyat yapıl
lllalıtadır. 

den beı ıeneye mahkiim Ayvahkb mı.er Cevdet beye çarp-
Ş.ban oflu D1111ıir, katil ve m&te- Üsküdnra j]hak dde, k~ecrublyetine sebebiyet 

~*ınlfle~. 

dd IDlft a it cürümlerinden yirmi seneye Iatanbul vlllyetlnln Beykoz vermifUr· 

mahlrum l:stanbullu Mustafa oğlu kazasına tibl Open1 mahallenin Pollı 4 jlncü ıubede çahf&D 
Mürebbiye 

lsmeUn, katilden on iki buçuk küçük ıu dereılnin Oıkildan tara- komiser hastahaneye yatınlmıt 
•eneye mahkiim Balıkesirli Meh- fında kalan kıımı ile, Kartal ıöför derdest edllmitUr. 
nıet otlu 0.manın, abzQ gaıptan• kazauna tAbl Dodullu, Ki1çlk T~ 

medın, kaltlden bet -•ye mab- !erinin. OaJdldar kazasına ılhakıBAKU$ Ra ısı, 
iki •eneye mahlulm Mersinli Meh- bakkal Umranlye, Çekme kar)·e- ~ •• k 
k(Un Iatanbullu Hayrtntn hasta- D. Vekaletlnçe tekarrGr e~~l _ 
..&akları bllnauayene anlap!dıııınclen ve Heyeti Vekilece ta..ıık _. ı lllUracaat. ? 'S ra I ' 
-lan 11ffedl1m1tur • A 
---=- ---= • mtıtır. r.i SUAVi 'Hadisesi= Muhaniri: ...-ı .... 
ÇIRAGAN SARAYI BASKINI TEFRtKASI g A --
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Taı kıılaya git. Arkadaıınla oö :ı B ıtıah ve cephaneleri 
bu a • ruı.. en d 

1 ece Y&r11ından evvel lıterlm. Naııl \u ıece hazır e e 
blltrmtılnlz 0~1 ? A H alır 

• uın tada Arabalar hazırdır• emen ıtderainl 

Baı üıtüne Patanı. Ben timdi gider ( l{ayterUJI) gör&ırilm 
merak etmeyiniz. 

- Peki ogluın. Şimdi alt. tayet ben yatlllil olur1aJD, uyan-
dırtının. Neticeye göre 1ana tali lbD· Ben ubab 

k k k mat verec• d 
ço er en alltacagın için aktamdan yatm.k 111ecburiyetin e· 
yim. 

Çavuı pat Çakıp gitti Ahm t .. mahıuı bayle • 
• e Pata çaVU ıöylemlıU. bu arada Kleantiden bir haber .Jır da evden ay· 

rilır diye çavuıun acele etm ın i ' •tmek iıtlyordu. 
e es ni le mlll ... 

Qavuı Ahmet Paıanın evinden Taı kı,laY• aitti. Kayıe-
rill a.rkadaıı orada idi B · tak onbaıılar alb kol 

. ır ım çavuı .,. 1 
iıkaınbll oyniyordu, Ahmet Paıanın çaVUfUDU prünce derha 

yerinden ııçraqı. çavuıu abp bir kenara çeall : 

Ne haber karde,im. Pataya söyledin mi ? 
Diye sordu : çavu1 : 

- Aına.n birader, ıu herifleri hatundan aav, Paıanm yanın
dan geliyorum. Bu ıece mutlaka gece yanllndan evvel ıtlihlarm 
hazır bulumnaıını lıtlyor. Yapa bdlr mtıfn anlanım7 

Diye ıordu. Kay1erllı : 
- Dur yoldq~, tu herifleri aavayımda en IOIU'& aentnle 

- ısa -

Sonrada arkaııncla ayakta duran KleaDttJe dandn ae.tn~ 

içinde haykırdı: 
_ Gel gel .. Turhan, itte l1aret1 ....... Be;u '*-ı ...,.. 

kıbyorlar. MiJde •• l Mesele kabaadı ........ . 
Kleantl iki ııçırayııta NaktıW.t kalfanın Janma ablaut Cı• 

ııtlkametine balmu,b. Evet •Yet ı•nc; .. achn dıalru rağan urayı 

lü rdu Çıralan ıaraymm G8t kabndakl Peacenclıea beyu ı6y yo • ff 
11 nıyordu.Kleanttmuza erl7etbz·-1tlmbrandan bırteY sa a 

pbl batırdı: 
_ BltU •• kazandaki., 

Kurnaz adam artık Nalqlbendi filan unutmuttu dotm ...aa1a 

koftu· 
Arkad.pan, merak ve heyecan içinde netlcefl IMıldl,_.,.. 

Aceba ne olmuıtu? Sultan Murat takmn haarlannnpuJdı7 
Çünkü onlar basırlanmamıılana te.....,... akim •alma11 
ihtimalleri çoiaJır, belki de Ylzde yGs milYaffalrıyel:ct b .. 

uğrarlardı. 
Kleantifl g&rünce hep .birden ayaklandılar: 
..- Nanl hazret, ip.ret aldınız mı? Saraydan g&rilller mi? 

l)lye telat ve heyecan içinde ıordular. KleanU atllG10rdUi 

_ Telaıetmeyln efendilerim, herıey olup hlttt, Siiltaa Murat 
efendimiz ıarayından lıareU ıördüler batta Hemen çent? verddr. 

Ali Suavi efendi-Demek ki bekll1orlarmı1!1>11' IDlrllcfaatla. 

Kleanti: 



SELANIK BANKASI 
1888 de teıiı edllmiıttr 

Mcrke?.i umumi. İstanbul 
SERMA Y ~Si 30,000,000 FRANK 

TORKIYE ŞUBELERi 
Galata, lıtanbui, lzmır, Samıun, Adana, mersin. 

Yuannistan Şubeleri : Selinik, Attna, Kavala. 

Her teirle baiiltil maunellb, tttba-r mektuplan, her nevi 
akçe Qzerlnden besabab cariye, çek muamelatı. 

~~~~~ ...... ~~ ..... ~~~~.~~ 

FELEMENK BAHRİ SEFİT 
B1\NKASI 

~rked: AMS'FERDAM SennaJeıi: 1,125,000,000 

ihtiyat akçe•l: 3,000'000 

lıtaabul merkal: Galata kara köy paluta. 

l.tant-1 pbeei : Yeni postahane ittisalinde Alalemcl 
1 

han. H\ tOrltı Banka muamellb icra Ye ka1alar icar 
ohınur. 

•• 

YARIN 

••s.•~a$S5~G~SS•S6S9S96SSSSS9 i T~~.~~:~lrnı ' !!!!' !!! 
• YAZI MAKINASI 
• Fransa hük<imetfnfn dahi takdir ve 
• tercih ettigi makfna KAPPEL dir. 
~ Hafif, IDetin ve zarif - Her ciheti 
: tı:ahhit ve olunur, taksitle satılır. ı 
• Türkiye yegane umumi acenteıi ti 
~ Y. Şinorkyan lstanbul Sadıkiye han 31-33 Tel. S. 2256 • 
······~99§9•§ .. S9§S•99SS•ssse• 

... --

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pa~a Hastahanesi Operatörü 

İstiklal caddesinde Rus sefarethanesi karsısında 
~ 

Surive hon No: 8. 
.,/ 

Telefon: Bey : /fJ/5 

•• ~ ............ ~.§~~-.. : 
! TÜRKiYE İŞ BANKASI I 1 Ser111ayesı: Tamamen tediye edilmi~ 4,000,000 Türk lirası fi. 

•~-.c...-..ce++<..:.( .. )+( .. : .. :..:••:~.,,.)++(~~ t Merkezi un1umi: ANKARA i * r.- ŞUBELER: • 
ÜSKÜDAR BANKASI ı ~ Ankara Adana Ayvalık 

~? ~ lstaubuJ 'frabzou Zon~{uJdak 
100,000 LIRA SJJBMA YELİ TÜRK 

AKONİM SİRKETİ 

&nafı himaye maksadile teşekkül etmiş milli bir mües
.uedir. Müsait geraitle tediyat kabul eder ve mutedil faizle 

ilmıtatta hulunur. 

T ! Bursa Balıkesir Kavscri 
l~ lzmir Gireson Mei'·~in J Samsun Edrenıit 
ı 1 BÜTON BANKA MUAMELA il YAPILIR 

Seyrisefai 
Merkez acentaqı: 

Köprü ba~ında: Bcyoğiu 
Şnbe acantası • Mah 
hanı ahında İstaıt'bul 27 40 

Trabzon ikinci 
( İZMİR ) vapuru ı 6 

•ani perıembe akıamı 
nhtımından hareketle 
dak, lnebolu, Sinop, 

Ünye Fatsa, Ordu,Glrel 
bzon, Rolatbane Rlzeye 1ı 
•e Of, Trabzon, Gireıun, 
Fatsa, Samıun, Stnop, in 
ya ufrayarak ıelecekttr. 

lzmir sürat posta 
(GOLCEMAL) vapuru I 

nunusanı cuma ( 14,30 ) da 
lata rıhtımından hareketi 
maertesi sabahı İzmire gi 
ve pazar ( ı 4,30) da 1 
hareketle pazarertesi sa 
lecektir. 

Vapurda mükemmel ork 
ve cazbant mevcuttur. 

Antalya postas 
(ANTALYA) vapuru 19 ki 

sani pazar t o da Galata 
mmdan hareketle İzmir, Kü 
Bodrum: Hodos, Fethiye,Fi 
Antalyaya gidecek ve dö 
mezkur ıskelelerle birlikte 
yan, •ermerit, Sakız, Ça 
kale, Gellboluya uğnyarak 
cekttr. 

! ••S§•· ... -~6--~ ........... .. 
Ulkildarda iskele kurbanda t~~~~~-.. ... --1!1 

..... ~ ..... "TelH:I. K ... ·od.ıkö.y 5 ... 90 ....... ~ ......... osMA ... NL.,...I a~ r~;;;,;; 
Merkezi: 

T "ALİ SUAVi,, had
0 

:••••••••••••••••••••••n•••: SERMA Y~St : 10,000,000 İngiliz lirası i 
r. 
~ ~Jazltte tramvay makaıında 

1 Hacı A ·f d 1 istanbdl &çentelltt - Telefon: ısta!lbul 1948 
İ rı za e İ • Beyoğlu daire~i - Telefon Beyoğlu 1303 ~ 
1 · İsm ·ı H 'k k 1 ! Senedat ve pallça mukabilinde muayyen ve vadeli veya ı 
1 aı a 1 : ı beaabı cari ıurellle avanılar, poliça ve iıkontoıu. • • • 1 Tayyare biletleri ve 1 • Türkiye cümhurtyeUnln baflıca tebirlerine ve memallkl i: 

ı't N. 153 dtıkki.nCia tayyate 

1 
blletletlert, kırtaılye •• 

umum pzeteler bayii 'f 

Al
.le!: _ •ber İ umum gazeteler bayii 1 9Lecnebiyeye ıeneclat, çek, itibar mektupları ve ı,,ı1raf ~~ 
~ I Çarıikapı N. 68 dükin 5 emirnameleri irsallb. ~ı 

•••••-•••••-- : ............................. : c~:.. ... ..: ... :..: .. :....++++c··>I 

Romanınızı kesiniz , ve kitap gibi 
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- Bekl!JIC)tlaımıt ne demek? Tabii beklemeseler derhal cevap 
9e1 eıil ırdt. Kleaa&lalDcMabı FllibeliAbmet Pap.n•n da hoıuııa 
llbaltU. Sultan Muıdm huar olduiu anlatdıyordu. O halde 
,.., .. b' •ıt 8&'*J buabaca Sultan Murada Tahta ıeçirmek 

.... ,, "311 ..... lclb 
•• •• &ııp afala kalktaı 
- lı 'J • 9 ml•••de ltu7unlllm.Vaktile atdeylm de luun· 

ıelen lllah ve cephaneleri hazırlatayım. 
tlnldl adamlanm bendehanede bekliyorlar. iki muhacir 

flM'->--..,. Stlahlant(clepaydan) alacaimı· Bizim çavuıu 
alndercltm. Tat kıflaclald Alay cephaneılndep ıilab fifenk çal
... • .... he1111ehrllenai kandıracakb. Evela ( vuıu) ıönnem 
h ılw. lla a.u..da belde11D•z. 

llal.ir ~ti'•· Parela (def al aanlJ•) clir. Kim oluna 
.... ...,__ •lerek benim adıma anmeden : (Defat eanlye) 
d ... , lllahlann bazarlanclıflnı anlanınız· O nmaa hemen ............... 

Arbk hem a6rmete ftlan lbam 7oktur. Ali Sua YI Efendi 
huretlert hemen kaJJla blmlnler, Kendi deruhde ettikleri va
atle batma llblnler. 

Kara Ahmet Pelabvan ofhijnu da arbdqlan ile Ortak6y 
cadcleundeld Jlluk daYar aa~de toplan11alar. Keebne dUYan 
tamir eclfyorlarmıı ıtbt a6rtlneGnler. O zaman ldımeler fÜp-

bede edemez· 

, 
katladıktan sonra ı okumayı unutmayınız 

-----------------
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AIÇı batı Solulu Muıtafa Ala kardaıımıza ıel!nçe : Sa· 
raydaki yamaklannı filan iç taraftan hazır etmlf olur, ,.nm
hartü baılar baılamaz kapdarı açmıya yardım ederler. Artık 
bise izin. pcllyoruzl 

Diytp KJeaotlnln eY1n1 terketti. Ahmet paf&nın amlrber 
neferi dııarda bekllyorclu • Neferin yedefinde iki (at) vardı • 
Bunlardan biri emlrberin clllerı Ahmet Patanın idi : Pata be
.men Atma biJldl, dört nalla konatma ıtttt z Ahmet puanın 
konafında pek tadık bir çavuıu vardı ki, O da . paıaıını bek
liyordu , Ahmet Pllf&)'I 16rünce kottu özeqtılnl tutdu : 

- Hazır P•f&DI· Bizi Pravuıtalı Ahmet çawf ıllah cep· 
hane verecek. Yalnız Pata emretılnl Diyor, dedi • 

Ahmet Pa.. bu mGJcleye r çok memnun~· olmauıtu. lıte ÇVUI 

en mtlhlın meseleyi de balletnüt altmiıu • Atından inerek 
çaYUfU JUkanya çatırdı . 

- Gel bakalım Ç&VUf, anlat baoa, Arabaları nere,e p
tGrecekatn 7 ..,,.tıklan çıkarbnz •• 

- Al&.• hem ahır tarafında nöbetct filan ıaliba da bir ta· 
necllr. Ben iyi hilmiyorumya, sen daha iyi bttı 1 rs n .• 

Çavua : - Evet ıultanmı ! "--ledJr yalnız brr E d ı VJ ' ne er var ır 
cevabull verdi : Ahmet Paıa dGıünmüıtü : Bir n&betctnln ıö-
dnden birkaç 1andıfı kaçırmak nlıbeten daha kolay olaçaktı. 

Çavuaa emir vardi : 

- Bana bak oflum. f yt dütünmiifıGn. Sen tlmdJ hemen 

Karilerinıiz taı:ihl te/rikanu 
takip e<lemedikleri kıımUI 
matbaamızdml tedarik 

edebilirler 

" QlRAGU s~ .. -. 
BASKINI,, ve "ALi SU 

. HADİSESİ,, romanıma• 
hayh ilerlemiı bulumyor. 
&ün karilerbpizdm bir 
ıelerek baıtan takip etmek 
tecliklerlni ıöyliyorlar. 

,. 

Bu meyanda tefrikamu: 
Anadoludan da mektup 
ta71Z. Bundan dola71 tef 
mızın bat kııımlanm 
etmek lıti7enlere batla 
matbaamızda bulundufwau 
lemek iıterlz. 

Romanmıızı &Jft ayn 
eden ve ekılkleri bal-
rilerimlu ayrı &JTI 

: 1uamadı1Hn•z için aflerial 
~ edem. 
r. Ekılk romanlannıa için 
• &ün 2 den 4 e kadar mllra 

memuru matbaamızdaclır. 

r·vARIN,,IN TAKV: 
ı>erşeınbe Kanun 

16 
Güneşin doğuşu: 7 ,21 

Namaz vakitleri 

sabah öğle ikindi akşam yatsı 

7 ,24 12,24 14,5 ı ı 7,5 ıs"'1 


