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r FİATI FiATI. r , , 
İDAREHANE I 

ABONE: 

lstanbul Ankara Caddesi 5 5 Dahil için seneliği 1400 

Telgraf : İstanbul YARIN l\.URl"(Ş KURUŞ 
Hariç memleketlere 2700 

Telefon tesisatı yapılıyor c Arif Oruç :D Beyin mes'uliyeti alhnda hergün çıkar ilan tarifeye tabidir 

EVKAFIN - ALACAGI SEK il KARARLAŞTIRILMA~ ÜZEREDİR 
,ç~··· ~·--- DARÜLFÜNUN ISLAH EDİLİYOR ~~""oı!~<.S 

f Noksan şubeler ikmal edilecek ~ 
Tetkikat nihavet bu!n1nk üzeredir İcra kararı 

Ali Cenani B. İkiyüz milyoridan ziyade değeri 
bulunan Ev~?afın ariieştiri!mesi 
meselesi hükOmeti son derec:., 

,~ ·- •: .. _~ ~ - ~ 

1
-> -~··~"1i ...... ~ - I dar ~-.· Tasfiyeye ü1bi bulunan bazı ]Jröf csörler sihayet i 
~orcunu bir aya {a ~ .. _ ~ 
'd ı · ·atılacak ~, ıuektupları gôııdern1islerdir ~ 

alakadar etnıektedir 
o eınezse 111a ı s , ?~ . · .. 

Ankara 8, (Hususi) ~ Ankara ..., ( HususAı ) k 

Evkafın 200 nıiJvonunun İktısadi vaziveti ıslah 
J w 

için krtdiltrdc kullanılnıa~ı ltn1avülü Yar 
Ankara, 8 (Hususi) l milyondan ziy~de değeri bulu-

Evkafın eski tarz ve ıekiller- nan l:-.vkafın asrilettirilmesi me-
d~ devamında bir faide tasavvur 1 selesi hül,ümeti son derece ala
edemiyen hükümet son z.manlar- kadar etmektedir. 
da İsviçreden Her Leman ismin- \ Pek yakında ( vakıfı icare 
de bir miıtehaaaıs aetirmiıtir. ve Mukataalı yerler) tasfiye 

Evkafın vaziyetini uzurı u- edilerek gayri menkul emvnlde 
U>aiye tetkik eden mulehassıs, yalmz bir tasarruf şd-..li tayin 
ço!t ıayanı dikkat bir rapor ha- ve teEbit olunacaktır. 
2ıtlamıı ve Basvekalet vermiştir. Diger taraftan Mılh Meclis 

Bunun üzerine eski Evkaf mahafilind~ Evkafın 200 mllyo-
nı üdirl umumisi, Mebus Rüıtü nunun memleketin lktısadi vazlye
Reyin riyasetinde bir komisyon tin ıslah için kredilerde kulla-
teıkil edilmitUr. nılması hususunda bir temayül 

Komlayon lfferl.emanın ver- mevcut bulunmaktadır. 
dili raporu tetkike baılamıftır. ___ _,., ,.._ - -

Bu ~lercle vazifesini bitirecek Htr ytrde şubeler açılıyor 
ve Baı•eki.lete çok mühim bir 
llytha verilecektir. Layiha He
yeti Vekilede 'müzakere olunduk
tan sonra bir kanun teklinde 
Meclise ıevkolunacaktır. 

,_,,_...,...iiiilmVerilen malumata nazaran 2 00 l 
-

Ankara: 8 - ( A.A.) 
Milli tasarruf cemiyetinin 

Bozkır Çorum ıubeleri açılmııtır. 
Ankara merkezince reımi hususi 
müessesata yeniden üç bin taah
hüt verekası gönderilmiıtir. 

~QIK SAQIKIJK MFSELESİ ..... -~ 

K~rilerirnizin bu hususta düşün
dukleri ni neşre devam ediyoruz 

~-......-y..,_..-...,__ 

Açık saçıklık meselesi etra- 1 
fındakı neıriyatımızın, her ta-

1 

ler yalnız oı;ılara münhasır 
rafta allka lle ka la dı kalsın. 
nıemnuniyet- 1'fl n Aını Bir kere dütiinün bir ~azete 
lf' a6rGyoruz. aliyor evinize geliyorsunuz, bu· 
>u alAka bizi yalnız •iz detti kardeıinlz ev-
bu yolda ytı- ladınız da okuyo•. yeni ~eı-
mefe teıvtk vünüma bulan uf ak bir çocuk 
etmekte, ga- b11nu g6rürae onun üz • d 

n b enn e 
ctelerdeki yer e aı i tesir bırakır tabii j i 
niz ve liizunt- bir ıey değil.. o halde ned:n 
suz bir (açık ~azetelerinıiz bu resimleri mal 
sa ç ı k l ı ğ ı n) ku.lmuı ma.ğribi gibi sütünlarına 

oyuyor. 
zannedildiği .lf üfulı cr:ııın l.ııy ltl 
• ·ibi •ürüme tiliiıııi: kinı.ııaaer Yer doldurmak için k 
b ., u bu resi 1 onan 
defli , belki 11/ l.11ld' SAi P Ut'!/ ı m erden brtka resimler-
ıürUmıilzlüfe sebep olduğu zik- ~ ıenç Türkiyanın istifa.desine 
redllmektecltr. 2.111et edecek yazı Yazacak 

muharrir yokmu? Elb 
AnkellmiJ münasebetile .. 1 • ette var 

kimya.ıer Ahmet Saip Bey, bu oy e iıe neden gazetelerimbde 

k bu hayırlı feyleri .. 
açı saçıklık revacı karımnda- d gorecegimlze 

ne en buları ıe d lJ l 
ki in Ubaını ve bu husustaki Sa yre • m. 
flklrlerinl töylece hulasa ediyor. .. nnıayınızkı mütaaaıplıktan 

boyle diyorum hayatta h 
- Anketlerinizl ehemmi- h ' er ıeye 

i Uyaç vardır b- 1 l yelle takip etUm. Son u.- ' oy e fey er la-
manlarda bazı ga2ete)erdeki I tiyen ınizah veya eğlence ga-

k 1 zetelerinden bın·n· l k d 
açı saçı t realmler hop. değil ı a ır en i 
bılakis ıinire dokunacak de- göz zevkını tatmin eder. 1 
receye gelmiıtir. Uzun seneler Avrupada böyle açık saçık 
A vrupada gördüklerimle bu b~r çok gazete vardır' fakat 
bizdeki açık resimler hakkın- h~ç bir kimse evinde aile içinde 

gostermez. 
da çok ıeyler söylerim fakat 
vaktimin darlığı buna müsa- . Birçok dostlarım bu sebepten 
ade etmiyor. evlerine girerken gazeteıini 

Avrqpaclaki çıkan açık ıaçık yırbp öyle giriyor. Yine a6y-
saçık ıehvet kabartan eğlence liyorumki açık resimler neıri 
ve açık gazetelerdeki resim- memnu değildir fakat yevmı 
ler iki üç ailn sonra bazı ga- gazetelerde bulunması içtimai 
zetelerln ilk ve ikinci sahife- bir tehlikedir. 
lerlnde ıöriiyoruz.Bu reafmle...ı T 1 n emenni edalimki bu reılm-
'opya edecek mizah ve eğlence ler yerinde müfit, halkı al&-

ibelelerimlz yok delildir fa- kadar eden, yazılar, realmhlr 
ket aintll llteyorld bu reaim prilr6z. 

d" T;? 0 tasfiyeye tabi tutulmaları te ar-
Ankara icra memerluğu un J ~ Maarif Vekaleti Türk Darül- rür etmi§ olan bazı pröf es~r-

Azim mıkturdcıki boı·cwm odrmcsı 
İfi~ı i/\anw~[l<İ!Jl mrclwl olduf1undnıı 
ılwıe11 lrblıyal !Japılan .\li Crnnııi R. 

Ali cenanı Bey hakkında bir ilin 
neıretmiılir. Bu tllnda Hazineye 
bir milyon yediy(lz yetmiı yedi 
bin elli beı lira yirmi iki kurut 
borç ve 28 nisan 1928 tarihinden 
itibaren faizi nizami ve 2259 lira 
16 kuruı masarifi muhakeme 
ve 5 00 lira ücreti •ekalettn te
diyeıine mllhk(UQ olan sabık ti· 
caret Yektll M Cenanl Beyjn 
ikametılhında aranıp bulunma
dığı ve hali hazır lkametgihı da 
meçhul oldufu ve firar eyledill 
beyanile tebligat yapılmadıiı ci
hetle ilin tarihinden itibaren bir 
ay içinde borcunu ödemdalii tak· 
tirde mahcuz bulunan Gaziayın
taptaki emvalinin ve altı bin kü
sur Adapazarı fabrikası hlaae se
nedatının sablacağı illn oluıı-
muıturr · 

t=reyetT-vek!iecre 
- -~:.r.ı:)a,;-.---

i. fünununun ıslahına karar ve- ' 
i." rmf§tir. Haber verildiğine 

~ göre darülfünun bütçesi gel
( dikten 1:onra Maarif Vekaleti 
>:ı bu hususta~.i ?carar ve tnııav-
\' 

vurlarını mevkkii tatbikı:a ko-
l~. yaca.ktır. 

)ç 

, Bu s<?ne Türk Darülfünunu-,, 
~ nun Avrupa dari\lfünunları 
~ derece~'nde rsl hı, noksan ci
·' betlerin ikmali c!erpf§ olun-

'. maktadır. Maarif Vekaleti Da
~ rülfünunun tahsisatını müm
~ kün mertebe arttırma~a çalı-
~· ıacak, Darülfünunun en asri J>arıilfıiım1111 fi,. a.sn bİJ' şrkle_ 
:• bi ki ilrağı için meıai sar- ıfra.~? l~<.ım!.· ııı•nıw• Molmı Maarij 
>.? r ıe e rkılı Cr•ıwıl llusım Bey 
ı; fedecektir. l d k k A _._ ı; _ _ er en ço acı ti ayet ve • .-
~, Diğer taraftan daru,fununda tem mektupları gelmektedir. 
&..!1!~-:;,.&!_A!!"·A··~ -.!!~ ~A.··· ..... '.1-~1~.-$\,,.~l'! .... :!~~~~·~""" ...... ~" 

MHIDDİN B. DfiN AVDET ETI'İ 

Vali B. rahatsız olduğundan me
zuniyet almıştır, sekiz on güne 

kadar Avru~~a gidecektir 
Muhiddin B. ~ .vilaye~e ~nıanetin tevhidi ve terkos 

şirketımn vazıyetı hakkında izahatı 

Şehremini ve Vali vekili Mu
hiddin 8. dün Ankaraclan avdet 
etmittlr· Emanet ve VilAyet er
kin• Muhiddin Beyi Hayclarpaıa-
da karıılamıılar · 

Muhiddin e. bir müddet ema-
nette meıgul olmuı ve biiUln ıube 
miidürlerini nezdine davet ede
rek emanetin 930 bütçesi etrafın
da müdavelei efkar eylemlılerdir. 

tte kontrol eyliyebilen •e tehir 
halkını teaJl eden bir teıekldll yok
tur, Bu teıekkülün meydana P
tirilmeli demek halkı kendi ltlerl
le yakından alakadar etmek de 
mektir. 

İktısa di progranı hakkın
da görüşüln1üştür 

Ankara, 8 (Hususi) 

Kendisini ziyaret eden bir 
mubarrf-lmlzln muhtelif suallerine 

10 cevabı vermiıtlr · 
Yirmi senelik memurum. Bila 

fasıla çalıpnaktayım. Aartık has
talandım, sinir hastalığım da var 
iaUrahata muhtacım. 

Vilayetle emanetin tevhidi Ye 

bu izah etttfim idare teklinin tal .. 
bikt yalnız lstanbul içindir. ylnl 
bir nümune mahiyetinde olarak 
Yalnız burada valiler ayni zaman
da. belediye reisi olacaktır. B. 
bir de Ankarada tatbik olunur. 

Düyunu umumiye binasının e
lbanete terki için Maliye Yeldlt 
B, basta oldutundan bir feY lr.o

Heyeti vekile bugün içtima 
etti. Jktııadt program hakkmda 
müzakerelerde bulunduiu anla-
ıılmaktadır • 

lktı .. t programı öç senelik 
olacaktır· 

lkbsal Veki.leUnde daimi bir 
mütebaatl• heyeti bulundurula-

caktır. ---

V MUacuLAR BiiUJ~4' 
,.. d .. 

1 y akııı a mesaısıne 
başlıyacaktır. 

MtlU vapur idareleri arasın
d Jdl edilen yeni " Türk 

a tef -••n birliği fakında vapurc ...... n 
lllesatıtoe baılıyacaktır. 

81 lilı için yeni bir nizamna· 
: tesbit edllmiıUr. Birlik 

b;fha=... vapurlar arasında bir 
itilaf ,ekli bulunması ve ~e
nafiiııl muhafazası meselesı ıle 
meıP olacaktır. 

Milli vapur idareleri liman 
sıbhıye , karantina ve fener 
rüsumunun tenzili hakkında ela 
bir~k vaaıtuı ile temennlyatta 
bulunacaklardır. 

Birlik ayrıca, Türk vapurla
rının aigortaaı için vapurcular 
atasında bir milli ılgorta ıtrketi 
teıkil edecek ve ayrıca gemi
lerimizin levazım ihtiyacını te
min etmek kere bir levazım 
koorratlft de teli• eddeeekm. 

Bunun için iki ay mezuni
yet aldım. 8, 1 O göne kadar 
Avrupaya ıidecetfm. Orada hiç 
bir vazife ile meıgul olacak de
ttlim. Esasen henüz nereye gide
ceğimi de teıbit etmedim. Pren
sip itibarile Emanet ve Vilayet 
itleri tevhi.t olunmuıtur. Gaybu
bet~m esnasında Emanet ayn, Vi
layete ayn kimse vekalet edemez. 
Vail muavini Fazlı 8. ben burada 
iken ne yapıyorsa aynı itleri gö
recektir. yani Emanette ve Vila
yette bana vekalet edecektir. 

Yeni belediye kanunu evvelki 
gün meclis encümeninde müza
kere edildi. Ba kanun 1 Eylul 
930 da tatbika ba~lanacaktır. Bu 
kanunun tatbikile Jıtanbul için 
çok fay dalı bir vaziyet hasıl olmuı 
olacaktır. Yani btanbul, bir dev
let otoritesi taflyan bir devlet 
ıehri vaziyetini alacaktır. 

ViJayet ve Emanet meclisleri 
tevhit olunacak ve kazalardan 
iıtirak edecek ikiıer azanın lttl-
rakde de (Şehir Meclisi) namı al
tında Vilayetin ve Emanetin iıle
rini kontrol edecektir. Bu meclis 
aekiz kitilik daimi bir encümen 
seçecek ve bu encümen mütema
diypn çalııarak itlcrlmizi kontrol 
edecektir. 

Biliyorsunuz ki timdiye kadar 
icra makamuun itleri daimi .... 

nuıamadım. 
Terkos flrketlnln vulyetlne 

gelince; Nafia vekaleti, ıenk 
memleketin menfaati umumiyeal 
gerek memleketin kat'i ihUyacı 
noktasından T erkos itini ne su
retle halletmek lazım gelecett ha
kkında tetkikat yapmakta ve
saik toplamal.dadır. Bu tetklkatte 
neticesinde ıirketin kat'i vaziyett 
anlaıılacaktır. yalnız emanetin 
noktainazarının fen müdiirü Ziya 
B · tardından Ankara bildil
rildiği kakkında Cumhuriyette 
Ziya Beye ait beyanatın aalı ol• 
madığını Ziya B. bana a6yledi: 

Oktruva tarifesinin veklletce 
tetkik edildiilni söyliyonunuz. 
Oktruva bütün memlete ıamU bir 
ıeydir. Diğer belediyeler bid 
ittiham ederler. Bunun için vekl
let tetkikat yapa.bilir. 

.Dahiliye Vekaleti belediye
lerin masarifi gayri müamirele
rinin ...,e idare memurlarının ma• 
aılannın varidatını muayyen 
bir kısmı geçmemesi için dalma 
bütçemizi mürakabe eder. Bizde 
hersene tasarruf yaparız. Fakat 
bu sene daha sair bir taaarrUf 
yapmak istiyoruz. 

MaryoSera ite yapılan ıulbna 
meden dolayı aindlklerin emanel; 
aleybhıe _dava açtıklarbldaa " 
ya açacaklarından haberdar de1\ 
deflltm.Ankatad&-llalıçla tatmlrl 
lfb'le me..ı ....... 



Ağlanacak ey 1 

Ecnebi matbuat hulasaları ve telgraflar 
- .-)r ~,. 

Bundan sonra Türkiye için çı- \m!EK121!1D11ME:ZS•mm::m•m•mm~~-~~~m;ıın~~~:A.?ı.il~il~~:aw-:-~~~~~~s::;;11~ 
kar yol, memlakete ~okulacak ec- Santanıariya kili~ esinde / On iki n1es 'elcl en dördü ha~lecıiJdi 

İhtiyar heveti intihabatı 
w ~ 

hitfıın buldu 

:;:~k~~:•nın vaziyetini teshil mu-asim ! Alman borç!a~m an bazıiarınm 
C d d 1 k dar İtalyan veliahtı Umberto ile ' 1 • k f t 1 tı• cetın~:r ~~;'.':::r:!~:e ~.:ı~k :den Belçika prenseslerinden Jose- 1 teC ji' m 68 {:; 1eS1 Q n f anS a 1 a rare 1 , 

kı~nnlarda mutlak muvaffak ola- marinin itnlyadaki evlenme mc- t müzaı"'erelere Sebe"i~ 0lmU .>tur 

Beyoğlunda 19 3 O senesinde 
tatbik edilecek yeni kadastro 
haritası mucibince yapılan rna· 
halle muhtarlarının intihabatı 
ikmal edilmiştir. 

caıiız. Çay yerine ıhlamur, kahve rasbnleri münasebetile dünki rv 
yerine akide şekeri yiyeceviz. Bu- gül\ şehrim~zdeki Santamar~ya Lahcy, 7 - ( A.A.) j 
na aııla şüphe edilmemelidir. Bun- kilisesinde Italyan ve Belçıka Tecile tabi tutulması Almanya 

yanın beynelmilel bankaya v:.ki 
olacak tevdiatına n•fıteallik mad
delerin müzakeresi tehir cdilmiftir. lar, bizim fedakarlıilımız olacak- konsoloshanesi erkanı ve birçok için tes,•iyesini tehir imkanını 

tır. Öte tarafta Türkiyeyi bir italyau aileleri hazır bulunarak hasıl edecek olan bazı mebnliğin 
(Arpalık) bilen Avrupa ayni za- büyük merasimi diniye icra ödenmesine müteallik mesele ha- ı İl<ive edilen nıadde 
manda harekete gelecektir. Türk edilmiştir. rar~tli müzakerelere sebep ol-
ihraç eşyası üzerine gümrük bin- }{östence Jin1anınc..Jaki muştur. Almanyadan alacağı olan 
direcek, bizden aldığı şeyi rakip- tehlikeltr devletlerin murahhasları hukuk-
lerimizden tedarik edecektir. On- (Bükreş) cular komitesinin birinci Kanun-
lara da,en ziyade müsaadeye maz- Devam etmekte olan kuvvetli da hazırladığı ınetni kabul etme-
har miJletler diye gümrüklerinde, fırtınalar l"östence limanı sahil- mcğe lcarar verr.,işlerdir. Bu met-
borsalarında, ticaret sahalarında lerinde birçok hasaratlar icra et- nin kabulü tecil müddetinin niha-
lam kolaylıklar gösterecektir. mittir. sahildeki deniz sularının yetinde tecile tabi tutulmuş olan 

Lahey.8. - (A.A) 
Alman tamiratı komisyonunun 

içtimaında M. Tnrdfeu protokola 
bir metin ilave ettirmiştir. Bu 
maddeye göre Almanya kendisi
nt tecili düyun bahşedildiği tak
dirde bütün alacaklılarına müsa-
vi surette muamele edcçeklir.M. 

Halbu ki, yeni mücadeleye d k l,.aralara ait tediyatın gayri mu-yükselmesi yüzün en as eri pos- ~ 
girerken bizim ihraç işlerimizde b.hane ve bazı binaların su altın- ayyen <lir devreye tehiri imkanın~ ' 
çoktan hazırlanmamız lazımdı. da kalmasından korkulmaktadır. hasıl edecek id!. Alman murah-

Tardieu'nün menfi karşılık naza
riyesi hakkında Alman murahhas
larına verdiği cevaptan sonra M. 

Biz n~ kadar yabancı mal -almak- d b hası M. Molden Hauer Almanya-Bunun için lazımğelen le a ire r' 
tan çekinirsek çekinelim, bazı I d l nlll tecil mfiddelinin hitamında h tevessü e i ıni§tir. ihtiyaçlarımızı mutlaka ariçlen . . . tecil edilen hôrçları senelik tak-

b dk H tt kt içki nı( nınnı~'ctı ı tedarke mec ur i 1 • a a ço an .1 sitler e ayni 2:arnanda ve derhnl 
o ihtiyaçları alacağımız memle- Va§ington, 8 (A.A) tediye edenıtyeceğini iddia ve 
ketler arasında bir- rekabet çıkar- Dün meb'usan meclisinin içti- b nokt · 

u aı nazarı müdafaa etmiş-mağa çalı•malıyJz. Alacağımız mamda Nevyork meb'uslarından t" B 
,.. ır. unun üzerine alacnidılar top gibi, tüfek gibi, makine gibi M. Lagardiya içki memnuiyeti ·ı t"b b 

tecı e a i u borçların aylık tak-
ihtiyaçlara Jfarşılık mutlaka Türk nin bu günkü şekilde tatbikinir_ı sitlerln ödenın~sini teklif etmi~-
mah~ulü satmaya çalışmalı idik. bir muvaffakıyetsizlik teşkil et- d. '-

... · ler ır. n1. Molden Haucr bu tek-Açıkcası alacağımızla verecegimı- mekte oldumınu söylemiştir. M. ı f• k b 
k B 1 c:.- i 1 a ul etınemiştir. İtalyan mu zi mübadele etmeliydi • u if e- Lagardiya sahil mulıaf,zlarının hh 

rl·n 1;.mdı·ye kadar yapılmamıt ra ası M. Pirelli Alınanyapıın 
kaçakçılar üzerine ateş açma- tecile t•h Ik 

Olması bundan sonra teminine · l k. a i tutulan borçları i 
' larını muahaze etmiştir. ç ı 37 senelik taksitlerin tediyesi 

çalışılmamasına sebep teşkil et- alevhtarları, sahil muhafazasına "dd 
~ mu etinin sonuna bırakmak is-mez. Hı·ç olmazsa1 lcomı:ularımız- h ·ıerin hareketini 

,.. ma sus gemı liyor gibi bir intiba hasıl ettiğini dan ibrt almalıydık : Karı:ımızda "d f t "eler ve ispı·rto ka.- l 
... mu a aa e mı,.. söy enıiıtir. M. Suovden, artık hiç (Arı) gibi çalışan bir Yunanistan çakçılığının önünü almr.k için b. ~ 

k ır rnusaadekfirhkta bulunmıyaca-vardı. O Yunanistan ki, bir aç f d"I ki e kongre aza- b 
sar e ı en eme er ğını eyan etmi~tir. M. Tardieu aenedenberi Türk ihraç etya ve sının muzaheret etmesini iste- y 

mevaddına karfı çok tehlikeli bir k. oungpilfuıımn havi olduğu mad-mişlerdir. Maliye er anının d l . 
müca<leleye gı"riımifti. i e erı oktunuş ve hu!wkcular ko-

Kanada hududu boyunc:a yen - · 
Pireda asri bir liman yapıl- rnıstesi laraf?ndan kaleme alınan 

den .> 00 gümrük mahalli tesis tn. k mııtı. lstanbul limanındaki tahmil me 1 abulden kat'i surette im-
ve tahli1e zorluklarına karıı çok etmeği ve diğer hudutlarla sa- tina etnıi§tir. 

hillerden ispirtolu içkilerin Ame- JJ büyük kolaylıklar gösteriliyordu. l~ JleJikn Jl)(_s'tk:ı-
lzmir ve Aydında çıkan incirleri rika toprağına girmesini ıpen- U.hey' 7 (A.A) 
Ynnanistana çekiyorlar, orada iı- etmek için ellerinden gelen Alma b 

1 IJerıeyi yapmağı derpi~ eyledik- nyanın tamirat orç arına 
leniyorlar, birinci sınıf Türk inci- ait mes'elelerj tetkik eden komite 
4"ine birinci ıınıf (Yunan inciri) leri söyleniyor. · y k d k 
d k A - SoJ'ııJı·~· \'tl··,·ıJ~··t edtclk ong Planının tatbikı hak ın a i amgasını vurara vrupaya aon- ~"7 " '- nlhaı Protokolün müznkeresini 
deriyorlardı. Hiırda Yunan incir- Atina, 8 (A.A) bitirmi§tır. Mütehassısların men-
lerine de (Türk inciri ) etiketini M. Michalacopoulosun gay- sup bulundhldarı hükümetlerin 
yapııtırılıyordu. bubiyeti hakkında harbiye nazı- kararına talik etmiş oldukları 12 

Daha sonra, Atinada bir Tü- M Sof ı· k. l t ·yaseti 
tüncülük mektebi açıyorlar, bu ~keİada b~lu::c:k~ı;~ rı meseleden dördü hallcdilmişıir: 

l - Taınirata ınüteallik yeni mektepte usta (Yunanlılar) yetir Bı·ı· tı·r-·11 J<·ız·1sı 
~ < .c: tesviye suretini tanı ve kat'i bir tirerek Almanyada Turk 'l ulun- Cezair, 8 (A.A) h 

lerini Alman malile (Harman) ya- K.ı:.nunusanı"nin altıncı günü bir ma iyetı haiz olduğbun~ protokol 
. . " metninde l'esmen te yıni. 

pan fabrikalara aokuyorlardı.1a- trenin yoldan çıkması suretile 2 - Alınan kaiıt arasının 
bii o Yunanistandan gönderilen k · · 

vukua • gelen kazadan 18 ııı altına tebdili nisbetinin tenpitl. uıtalarln en belli baılı vazifesi, 0-lmu-•tu-r. ,. ik ·ı;, 
,.. 3 - Alnıan - nmt.r an itı a-Almanyada yapılan harmanlara ...... 1 h 

ren <azası fının §Ürnul dairesinin ta didi. 'furk 1 ütimü karıttırtmamağa ça- Moskova, 8 _ (A. A.) · 
lıımaktı. Nihayet buna muvaffak 4 - Tamirat ver~ısinin 10(16 

Moıkova - Tiflis katarı Bakü i l\" 31 inci g·· -olmuılardır. senes ·ıartının • unune 
lıte tiıtünlerimiz bu yüzden civa.·ındr bir mana vra lokomoti- kadar Alman deıniryollar idaresine 

f ir..e çarparak haitan çıkmıttır. ·d· ti · ·ı· yıfıb kalmağa batlıyor. Tütün ih- aı ıye nın tespı ı. 
Bakü - Tiflis münakalutı durmuı- · t l iJ, d · J ft racatımız günden güne gevıiyor- ycnıc. t:n tet < \. <.. 1 t~l \ 
tur. J 

du. Hatta geçenlerde Tütün inhi- ola J1 ar 
sar ınüdurü ( Çekoslavakyaya) binden tam bir zaferle çıkmıı Bunlardan b~şka dört mesele 
giden bir buçuk milyon kılo yine Lozanda Türk Tarihinin is- de yeniden tetkik edilmek üzre 
Y T T k tanbul Fethinde bile kaydetmedi- 1 'dil · · unan ütününe ür menıe ıe- 111utahnssıslara hılva e e mt§tır: 
hadetn . .1 d"""" · men g"'i bir 11erefli muahede yapabil- B l 

1 
• amesı verı me ıgmı res ,.. u nıese e er,· 

bir tekziple bildiriyordu. Demek miıttk. Tam dörtyüz senelik mu- 1 - Almanyanın ödeyeceği 
bu sene onuda kaybetmittik!. seyyip bir mazinin §U kanı canı aylık taksitlerin tediyesi tar:ıma. 

Bu sene Amerikaya ihraç edi- emilen millete yüklediği en ağır 
2 

_ AbnanyaYa bahıedilecek 
l T k Yüklerden silkinmiı kurtulmuıtuk. d l alınac ' en ür incirlerinin yarısının tecill düyun an evve aK 

ld k Acaba neden burnumuzun yo a urtlandığı temin ediliyor. tertibata. 
Bu kıYınetli Türk malları yine dibinde olup bitenlerle me~gul 3 _ Karşılık kösterilen vari-
i ı olunmadı. Lozanın üzerinden u- d l ızm re geri çevrihfliştir. Sebebi 

1 
a a · 

i i 1 zun seneler geçmi•tır•. Yunanı- A - Alman demtryolları va-nc r erin kurtlanmaaına mani o- ,.. ı ·~ 
olan ve aitin bulunmaması imiı! harpte kaybettiklerini daha can 1 ridatından a!ınan tamirat resmine 

Bunları vaktinde zamanında bir intikam sahasında kazandıkları müteallik tir. 
düıünmek lazımgelmez miydi'? açıkca anlaıılıyor. Onlar nasıl Alman murahhas heyeti tecile 
Yunanistan harpten"tlıağlup çık- yapabtlmiıler biz neden yapma- tabi tutulan mütedahil borçların 
tığı halde asrın ve zamanın son mııız? tesviye tarzı hakkmda rey beyan 

Şurası muhakkak ki bizdeki 
rekabet usullerini nasıl kavrıy<.r- etmeden evvel keyfiyeti Alman 

ihtisas if lerinde umumi harpte 1 
du? mektepler açıyor, sahtki.ar- b l kabinesinden istizan edeceg"inl 

sonraki ( Adam ) görüş ve iliş eri lıklar yapıyordu! bildirmiı:Ur. 
Halb k . biz T" k Y h çok noksandır. ı-

u 
1 

ur unan ar- . trif Oruç Mazinin tasfiyesine ve Alman 

fon Kurtiyüs Almanya11ın daima 
hüsnü niyet gösterdiğini fakat, 
tediye kabiliyetinin de bir haddi 
olduğunu söy!emiftir, Nihayet, 
muhassas varidat meselesi M. 
Snovden'in teklifi üzerine hukuk
cular komitesine iade olunmu~tur. 

Komisyon~ perfembe günü iç
tima edeçekUr. Bu esnada M.Jas
par Brüksele gidecel<tir. 

(ia Yrt rc.sn1i n1üJ ·akı11eler 
Lahey.8. - (A.A.) 

Şark tamiratı komisyonunda 
M. Moloff, alacaklı devletlerin 
asgari metalıbi hakkında bir mü
nakaıa açmııtır.M. Moloff Neu
illy muahedesinde musarrah bu
lunan ve borçların yeniden tetki
ki talebine ait olan ıalahlyetten 
vazgeçmeğe ra:ıı olmuıtur. Bina
enaleyh, ıarta tabi tutulmayan se
nelik takıritde derpi§ edilen itilaf
te bu taksitlerin devir ve nakli 
im'kanı kaydi ihtirazisile M. Mo
loff takriben onar milyon altın 
franklık 37 senelik taksit tediye
sini teklif etmiştir. 

Alacaklı devletleriu murah
hasları perşembe günü cevap ve
receklerdir. 

Macaristana ait borçlar hak
kında Fransa, İtalya ve lngiltere 
arasında yarı resmi mükalemele
lere devam olunacaktır. 

l:Sulgaristan yugosla vya-
dan zahire getirtiyor 

1 

(Sofya). 
Bulgaristanda her ne kadar 

I ~buğday mahsulü iyi olmuısada 
Yine yevmi olarak 6·10 vagon ka-
dar buğday ve darı gelmektedir. 
Yugosla vyadan şimdiye kadar 
4000 vagon zahire gelmit olup bu 

zahireleri bulgar milli bankasının 
getirttiği anlaşılmııtır. Bedeli de 
300,000,000 leva tutmaktadır. 

.Bir Fabrıka yandı 
Moravıka Ostrava ( Çekoslo

vakya), 8 - (A.A.) - Bır made
ni yağ fabrikasının parafin kıs
mında çıkan bir yangın ınü
litsık bianya sirayet etmiıtir. Bir 
amele mey~anda yoktur, iki kiti 
ağır surette yaralannıııtır. 

1~t. vl...ifat ) apık!cak 
Vellington, 8. - (A.A.) 

~on arbedeler dola)'isile Apia 
ha valisindeki birçok nahiyeler 
ahalisi Polis tarafından tahkikat 

1 icra edileceğinden korkarak ika
metgahlarını terketmişlerdir. Bun
lara hafta nihayetinden evvel 
ikametgahlarına avdet etmeleri 
kat'i surette emredilmiştir. 

Birçok kimselerin tevkif edi
leceği zannedilmektedir. 

Yeni teı kil edilen kadastfO 
mucibince Beyoğluna merbut Hacl 
Mimi mahallesi muhtar!ığına 
İsmail Hakkı, Ekrem beylerle aza
lığa Rüıtü, Remzi, Faik, Muhar
rem ve Moiz efendiler fnUhaP 
edilmişlerdir. 

Kılıc Ali mahallesi muhtar
lıklarına Ali, Zeki beylerle aza• 
lıldarına Hacı İbrahim, Sabri, 
Murat efendiler intihap edilmittir• 

Ôrner Avni mahallesi muhtar 
Iıklarına tüccardan Hasan ve 
Mustafa beylerle azalıklarına 
Sıtkı ve Mehmet beyler iatihap 
edilmişlerdir. 

Yeni intihap edilen muhtar 
ve heyeti ihtiyariye azaları maz
batalarını alarak yeni vazifelerine 
bnşlamı§lardır. -
13ulgaristanı n hor\·ları 

La ıey, 7 - (A.A.) 
Saat 1 7 de toplanmıı olan 

ıark tamiratı komisyonu tarafın
fından neıredilen resmi bir tebli
ğde Bulgar murahhas heyetine 
BuliaristanC\ ait borçların ödeme
sine müteallik tesviye ıureti hak
kında bazı ilirazatta ve mukabil 
tekliflerde bulunduğu bildirilmek
tedir. Bu teklifler alacaklı dev
letlerin murahhaslarından mü
rekkep bir komite tarafından 
derhal tetkik edilecektir. 

J->apa kn bul etti 
Vatikan. 8. - (A.A) 

Papa dün Belçika kıral ve kı
raliçası ile prenslerini Y..abul et
mi~tir. 

J->rinıodirivera ve iktidar 
Madrit, s. - (A.A) 

Bir gazete muhabirine beya· 
natta bulunın M. Romanones ik
tidar mevkii PrimoderiveradaP 
münhal kaldığı takdirde eski si
yasi liderlerin hükumeti idareye 
amade ve ehli olduklarını beyan 
etmi§tir. 

Filipin adalan t<:şki~ütı 
Vaşington S, - (A.A) 

Ayan azasından M. Binghanı 
Londrada inikat edecek bahri ko• 
nferansfa Fillipin adaları teıkil~U 
siyasiyesinin tetkik edilmesi ta
lebini mutazammın bir takriri 
ayan meclisine tevdi etmittir. 

Fırtınalar yüzünden 
Pcrpİgnan, 8 (A.A.) 

Fırtınalar ve mebzul ıurette 

yağan karlar Perpignan mıntaka
ıanda timendifer münakalatı ile 
telgraf muhaberatını inkıtaa ui· 

1 ratmııtır. 
1 l(onıüni~tk rin tecavüzü 

Foochov, 8 (A.A·) 
Dün resmi bir ziyafete git

mekte olan birtakım davetlilet 
komünist çetelerin tecavüzüne ut' 
ramıılerdır. Komünistler bunlar• 
revolverle tehdit ederek ipleri~ 
bağlamı§ lar ve rehine olarak alıP 
götürmüşlerdir. 

Bunların içinde Çin bahriye•1 

haı kumandanı Y angshuchuaııf 
ile Fukien eyaleti mülki •a
lisi ve mezkur vilayet erkanındall 
beş kiti vardır. Kendilerine nıil
let orduları unvanı vermekte ol_.ı 
komünist kuvvetleri uzun müddet" 
ten beri Futien h~valisinde jcra11 

dehıet etmekte idiler. 

İngiltc ru.1<: İşsizler J.) 
Londra, 7. - (A· 

Birinci Kanunu 30 unda ııslJ" 
lerin miktarı 1 milyon 510 biA 
200 ü bulmuıtur. 
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~ydana çıkarılan bir saht<.l .. fırlık wı ""llDR"' Yakalanan adamın hapishane 

Sahife 3 

Me .hul bir el ·zn ir d--;fterdarlık ı1n"" !J .. ~açkını olmadığı anlaşıldı 
. ;ek defterinden üç vara!< çalmış! ! annki maçlar İzmir hapishanesinden firar beraber §Urası muhakkak adde-

- den muhacir lbrahim ve rüfa- dilmektedir ki,hapishanede geçen 
ek talcip ve tahai'l"ilerine bu hB.disede büyük bir tedbirsiz-

Maliye dairesinde çok mühim ı ıimdi evralt arasına tkonacaktır. 
'J:r fahtekarlık meydana çıkmışbr. Fakat dairece böyle bit' paranın 
Defterdarlıg" a. ait olan Ziraat ban- tahsili için yapılmıı ve sureti 

asmın . 

·1 · hı' k yok-1 a.ı k d f · d h l sarfı go-•terı mıf r evra · ıııın çe e terın en meç u " 
e?'er tarafından koparılan üç va- tur. Her taraf aranıyor' dolaplar 

Yarın Kadıköyünde fener
bahçe sahasında küçüklerin ku
pa. maçları yapılacaktır. Bu 
n açlardan birincisi İstanbul spor 
A ltınordu - Hilal ara!ındadır. Bu 
maç hakkında bir fikir vere
bUmek için bu iki takımın vazi
yetlerini tetkik etmeliyiz, lt!tan
bul spor küçükleri kupa maçla
rında en ziyade nazan dikati cel
pedenlerdendir. Bu küçükler idma
nlarına itina ediyorlar. Yaptıkları 
maçlarda da büyük bir varlık 
göstermektedirler. Hatta kupayı 
bu küçüklerin kazanması ihtimali 
kuvvetlidir. 

'dd tle devam edilmektedir. Fı- lik ve dikkatsizlik mevcuttur. 11 
.1e . 1ıkali ve hüviyetleri Gardivanların tezyidi ve daha ran erın e,.. c 1 

hakkında mülhakat ja~darma oazı esaslı tedbirler a mması 
k mandanlıklarma ve cıvar vi- ı için Ve'ı;:fılete yazılnu~tıı·. 
.:yellere malumat verilmi~tir. vn~y t Jandarma kumanda-

ra.k il D b nlt u-.. t ediliyor, yok, yok, yok ... a. e efterdarlık namına an- ~ .. 
hlda.n 3640 lira 55 kurut alın- Cek defteri tetkik edilince dip 
ı.111tır, koçanıyla beraber üç ve.rakesı- s f 'h'sarda yanlıthkla. hır nı Nıhat "'Y dün Ödemiıe git-e erı _ı 

1 

h 
k 'f edilmiş isede sonra- mistir. Nıhat beyin bu seya ab 

adam tev ı d f l k 
dan bunun hapishaneden kaçan~ 1 a irarilerin takibi ile a a a-

Hadise etrafında yapbğımız nın çalındığı meydana çıkarılıyor. 
l<lhktkate göre paralar kfulunu- Defterdarlıkdaki kanaata iÖ-
::anf nin ikisinde bankadan alın- re bu çekler için Muhasebe mü-
Lııı ve ancak dün meydana çık- düriine caize çektirmek ve imza-

l d ımadıg"'ı anlaşılarak ser dardır. ar an o . . 
b t bırakılmı§br. Adlıye ve iki jandarma müfrezesinin 

es f'rar hadisesi etrafında bir yanlı§lık neticesinde yapmıt Vilayetçe 1 

b lanmıı olan tahkikata de~am olduklarını yazdığımız müsade-

tnııtır. Şimdi maliye dairesinde latınak için muhakkak bir de ev-
bir telaı hüküm ıünnekte "Ve her- rak tanzim edilmiş ve usulü dai· 

af k a· Tahkikat netice- mesi etrafında da tahkikata de-edilme te ır · ki d l 
sinin şekli henüz belli olmama a vam e i mektedir. 

l:eı hırsızı kendi yakininde ara- resinde işe aşina eller le.rafından 
n1aktadır. Müdiran kendi daire- tanzim edilen bu evrak bilahare 
· rlndeki heıabatı yeniden tetkik ortadan kaldırılmııtır. 

t tınekte, memurlar heyecan için- Muhasebe müdürlüğü munta-
l1 e neticeyi beklemektedirler. zam bir surette tanzim edilmemiı 

Altınordu - Hilal küçüklerini 
ise ancak maç rünü sahada göre
biliyoruz hiç bir gün beraber Bu hırsızlığın ne suretle ya- olan evrak olmadan çeklere caize 

Pıldıiını hlklye edelim : vermediAinden Defterdarlık bu lekzeraiz yamayan bu müttehit 
küçükler, rakipleri arasında en 
zaif bir teıekküldür. Bu maçta 
İstanbul sporun galibiyeti mu
hakkaktır diyebiliriz. 

Defterdarlıkta Ziraat banka- kanaatinde haklıdır. 
ııııdan para alınmak için birçok Hadisenin meydana çıkması 
defteri vardır. Bu defterten icap üzerine Defterdar vekili bulunan 
ettikçe evrakı tanzim ve caizesi 

ikinci müsabaka Betiktaı- Ka
sımpaıa arasındadır. 

Muhasebe müdürlüfQ tarafından 
Yapılmak üzere bir çek dolduru
lur. Bir nıemur çeki hamilen ban
kaya gider, lizımolanparayı tah-

sil eder. Banka, Resmi dairenin müh-
Bilahare banka tarafından tah- rü olan ve muhasebe mühürü 

varidat nıüdürü Sabri, Muhasebe 
müdürü Hüsnü beylerle beraber 

iki muhasibi mes'ul Ziraat banka
sına giderek tetkikat yapıyorlar. Betiktaıın Galata.araya mü

him bir farkla mağlubiyeti ku
Yvei maneviyelerlni oldukca ıar
smııtır, [Kaıımpatalılar Beıtk
taılıların bu zafından istifade ede
bilirlerse 1ralfp gelmeleri ihtima
li çok kuvvetli olur. 

sil edilnıit olan çeklere merbut 
~ulunan evrak defterdarlığa iade 
edilir. Bu eYrak paranın talullini 
ice.p etUren Ye bu huıuıta tanzim 
e llmtı olan evrakı 1arf iye araıına 
bir e't'rakı m6ıbite olarak konu
lur. 

Bir müddet evvel Defterdar
darlıta alt olan bu çek defierfn
deıı meçhul bir el tarafında dip 

~:d;n '*~ muntazam _....__ .:. .. h•· ak üç varak --.t ÇQllJJOI'. 

Kımıe bunun farkuıda deifl
dlr. Çek defterinden üç yaprağı 
çalan meçhul el iklılni dolduruyor. 
Bankaya 'ıiderek 3640 lira 55 
kuruı parayı tahsil ediyor. Yu
karda izah ettlilmtz ,usul daire
alnde muamele ıördllkten aonra 
tahlil edilen bu paramn çeke 

IDel'but olan 't'e Muhaaebe mlldü
ril Htılltl beyin imzalı catzeslnl 
havi bulunan kliıdı banka Def
terdarlıia lade ediyor. Buıalar 

Afgan ~efaret başkfıtıhi 
dun gddi 

Afgan hükumetinin Ankara 
ıefaratinin başkatipli~ine tayin 
edilen Nazır mehmet Han ile kon
ıolos Mehmet ~l<ber Han dün 
Batum tariklle, Çicerin vapurile 
tehrimize ıemtılerdir. 

Ayni zamanda Afgan Ümerayı 

aıkeriyeıinden büyük rütbeli iki 
zat ta ıehrhıUze ıelmıılerdir. 

Afıan ıiyaıi memurl6n yarın 
Ankara1a gideceklerdir. 

Fatih - Edirnekapı hattı 
Tramvay tirkeU Fatih - Edir

nekapı hattını .temdit edecekti, 
fakat tlrket bu iti ihmal elmit 

hatiı temdit etmemiıtir. Emanet 
firkete müracaatla, ~imdilik, 
Beıiktaı-Edimekapı arasında bir 

ıefer konulmasını teklif etmitlir. 
Şirket emanete bir cevap ver·· 
memiıttr. 

Yerli ilaç nıes'elesi 

tarafından caizesi imzalanan bir 
çeki tediye ederken çekin hamili 
hakkında tahkikata mecbur ol-

madığını söylemektedir. Defter
darlık dün mali ye vekaletine bir 
telgrafla hadiseyi 1bildirdiği gibi, 
vilayete ve Maliye müfettişliğine 
de ayrıca malumat veriyor. 

Maliye sermüfettişi dün geç 
vakit hadiseye vazıyet ederek bu 
itlerle alakadar olması lazım 
gelen bir çok memurların ifade
lerini almııtır. Ayrıca poliı mü
dürlüiü de meçhul elin ıehlbini 
meydana çıkarmak için faalliyete 

geçmiıtir.Her iki taraftan yapıl
makta olan tahkikat ve taharri-
yat neticesinde cür' etklrın bir iki 
gün içinde meydana çıkacağı 
tahmin edilmektedir. 

Maliye ıer m6fettlıi lımail 1 
Hakkı beı bu gün yeniden bazı 
memurların iıllcvabım yapacaktır. 

{Yeni Aıır) 

İngiltercde ka.nserden 
ölenler 

1927 senesi zarfında İngllte
rede kanserden ölenler 55,078 
kiti olduiu anlaıılrnaktadır. 

Bunun 35,0 ts zi erkek; 29,030 
zu kadındır. 

İngiliz lirası 
Borsada inglliz lirası dün 1025 

kuruıta aç.ılmıı 1024,5 ta kapan
mıtbr. 

. 

Kitap çalıp satnuşlar 
Kahiredf'Jı bildiriliyor: 

Umumi kütüphaneden kıymet
li bazı kitapları aıırarak satan 
mezkur kütüphane menıurlarından 
biri ile nıesruk kitapları hırsızdan 
alıp satan biraderi Kahire Cünha 
Mahkemesi tarafından dörder ay 
hap:;e mahkum edilmiılerdir. 

Elektirilde teuvir 
Cid<letle11 Ya=ılıyor : 

Yine ayni aün de Kadıköy 
sahasında Moda runı kulübü ile 
Pera arasında bir müsabaka 
yapılacaktır. 

Moda kulübü karıı yaka ku
luplerinin en tehlikeli bir raki
bidir, Bu sene ekıerıizlerlne 
çok ehemmiyet vermfı ve fener
bahçe ile yaptıgı maçlardan da 
mühim iıUfadeler etmltUr. 

Peralılara karıı eyi bir neti
ce alması imkan dahilindedir. 

Kır kosusu idmanları 
3 

lııtanbul mıntakaıı Atletizim 
Heyetinden : Anterenör Her 
Abrahamın tabb idaresinde her 
cuma günü ıaal on buçukta Kır 
koıusu idmanlarına devam edil
mektedir. 

idmanlar Şitll tramvay gara
ji civarında cereyan etmektedir. 
Bu idmanlara iıUrak etmek isle
yen atletlerin Cuma günleri saat 
dokuz buçukta Galatasaray ku
lübünde heyetiJDIZe müracaatlan 
ehemmiyetle rica ve tebliğ olu-
nu.- . 

Haliç liulübü kongrt.sİ 
Haliç idman Kulübü riy~ıeti

ndeıi : Senelik Jcongremtz 1 O - 1 -
930 Cuma günü saat 2,de Fatih· 
de kain kulüp ıııerkezinde inikat 
edeceğinden bıtuınum azanın tet
rifleri rica olu1111r. 
---~-

Üç talebe 
-~>o"°"'(• -

Hala bu}unanıadı ! 
lıanbulda useİelj talebesinden 

Adil, Ali ve A).ieltin efendilerin 
kanunu evvelin 12 inci pazar gil-

h ı..t l n çıkarak nu akıamı me••ep e 
ortadan kaybolduklarını yazmıı-

tık. . h" i 
Polis mıclftlyeU tahkikt u~ -

yet memurları kaybolan bu uç 
talebeyi her . tarafta aradıkları 
halde henüz izlerine tesadüf ede
memtılerdir. 

Aldıfmm malumata göre kay-

l---~P·ô--L~l·S~H~A~~BE~R~L~~E~R~l---J 
l\iaa aile altın kaç1rıyorlarn1ış ! 

~ahak funanistana kaçırmak . f ediği altın lan nerelere saklamış 
IS Fatin Efendi So- medin kahvesinde kumar 

Pangaltıda Kayserili topal oynayan kumarbazlar curmüme§-
kajında oturan'lesi efradını ala- hut halinde yakalamıılardır. 
oğlu Salıakın aı 'deceği ve bu 2 - Şehremininde tramvay ·atana gı dd 
rak Yunanı il sile de altı kaçıra- ca esinde Şakir efendinin gazi-
yolculuk ves e nosur.da bir maıa batında zarla 
caiı hissolunm~t~r.Galata rıhtı- barbut oynayan kumarbazlar 

Sahakla al 
1 esı apuruna bine- polisler ta.rafından yakalanmıılar-

d Brezl ya v d 
mın an d durdurulmuı ve ır. 

cekleri. sır:n~ııtır. h Ya!l&>ın başlangıcı 
üzerler• ar neticesinde Sa a- K 

anma araköyde emlaki milliyeden 
Bu ar ailesinin iç çamaıır- Rahnıi beyin tahtı iılicarında 

km albnlan ldu "gu mey- b 
dikmit 

0 
ulunan (Cevyo) lokantaıımn ları arasına 

•--· br bacaaı dün tutuımuı, ateı damın dana çııuuıf ·- terinde 16 altın k l 
Bu suretle uze_r _k bmudi- ap a.nıa.Iarına sirayet elmit iıede 

betibiryerde, 2 buyultınıma 10 Av- etraftan yetfıilerek ateı bGyüme-
7 5 Türk a ı den •öndürtılmüttür. ye altını, 

96 
tek :11Det a -

uıturya kre1Dili, ·>C ~•-
bnı bulunnıuıtur. Silah atn11ş 

Araba çarpnıış 
80 yaıında ta oturan Balat _ 1 OS? numa-

Şlınile evvc lki gu:aıı ... çarpmıt 
H kkının ara 

ralı a }undan yaralamııtır. 
batından ko 

ı k ı dükanına Ba < a . 
girnıış 

- d bakkal ando-
Kadıköyun e lrmit 

dükinına hırsız, g 
nun bi miktar para ile 
çeknıecede~ r: çalmııtır. 
tülün ve ı ga 

_ ·ünün paraları 
Könıurc _ 

Osküdarda Bağlarbatında ko-

0 iğin ahırında yatan 
Qrcü nn ğ 

m tin biriktirip yastı ının 
Karabe d 180 lirayı açık sakla ıgı 
içine l örnıüt dün yaıtıiı 
giz hır11z ar g 

lmıılardır · 
ça K rabetin ıübhesi üzerin Mı-

a 5- yya maz-
d ·ıe arkadatı ure gır ıç ı 

nunen yakalanmıtbr. 

Aliıun paraları 
Bayazıtta Darülfunun ~hçe-

- - de Faris ötelinde mısafir 
ıi onun 18 lirasını 
Kastamonulu Alinin ~ 
iki mantarcı çarpmııbr. 

Hırsızlık 

d batanda Ayasofya a yere 
34 numaralı evde oturan inşaat 

M- - Fredemühendislernden oıyo 
. lk' aece hırsız-rikin hanesıne eve ı o 

k b 1 eıya çaldıklarını lar girere az • 
. t tirketl kitiplerin-alman ınıaa 

d .1\ Ü uaıırı gelerek zabıta-en musy , .. 
ya haber vermiıUr. 

Beyo§lu Poataneıi memurla
rından Sabri efendi evelki gün 
bir arkadaıile aarhoı olarak Kum
kclpıda Niıanca caddeıinde rövol
ver atınıı yakalanmıttır. -
An1erikada yüksek tahsil 

ınasrafları arttı 
Cenıahtrf müttefikal Amerika 

da 1913-1925 seneleri zarfında 
Y'Ükıek tahsil masrafı on miaU ço
ğalmııtır. 

1925-1926 ders ıeneıi zarfın
da 2.744,000,000 dolar olmuftur. 
Hunun 2,500,000,000 dolan mec
canı tahsil .kartıhğıdır. Mezkfır 

sene zarfında kolej ve Üniversite 
nıanafı sadece 407 ,400,000 dolar
dır. Bunun 101,490,000 doları 
talebelerden alınan tahsil ücreti 
teıkil eder. 

Yapılan istatistikte 1913-1929 
genesi zarfında Universite ve
kolej talebelerinin 426,219 dan 
b~.: ~ ~ u kı§.} e ~ai~ ololl'U en

laşılını§tır. 

1 &26 senesinde talebe baıına 
masraf, ilk mekteplerde 63 Ha
yıkullerde ı 95 ve kolej ve Uni

versitelerinde ise 423 dolara ba
lii olnıu§tur. 

Eczacılar cemiyeti tarafından 
yerli ilaç kullamlmaıı için yeni 
bir eıu hazırlanmaktadır. 

Eczacılar cemiyete yerlJ müs
ltıhztrab fiatlanm da teıbit edecek 
Ye bu hutuıta doktorlarunız 
MZdtnde tetebl>Gsatta bulunacak. 

Hükiimet (Babı·e) de büyük 
bir fabrika tnıasile oradan tomdit 
edilecek teller vasıtasile Mekke 
ve Cidde ıehirlerini elekUrikle 
tenvire karar vermiıUr. 

Bu fabrlkanm gerek inp.ıı 
ve gerek ltleUlmesl Mııırh m6-
benditlere tevdl eclilec:ektlr. 

• 

bolan talebeden AU ve Allettin 
efendiler Azarbaycanlı olup tah
ıil lçln lstanbula ıelmtılerdir. Adil 
efendi ue lıtanbulludur ve pöliı 
memurlanndan Rıza· efendinin 
l»iraclerldtr • 

Müsy(i frederik alma yada 
bulunduğundan çalınan etyanın 
miktan anlaıılamamı~lır. 

·yakalanan kun1arbazlar 

ı - Sllivrikaptımcla Ahme-

1\lahınut ~evket Paşa 
vapuru taınir edildi 
Ha.liçt~ aeyriıefain f abrikaıın

da tanıiri ikmal edilen Mahmut 
Şeyket paıa vapuru sefere çak
madan evvel seyriıefaln müdürü 
umumisi Sadullah Bey vapurun 
levazımatını kazanların maklneıi
ni elektirlk tesisatını ayn teftfıllr. 
Mahmut Şevket paıa vapuru 
mükemmelen tamir eclfldttındea 
Mersin 'ntalya hatbn dl 
ecldecektir, 
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(~M~E~M--~••EmKllR:Eii!Eti&T~Hu:ı:A~BliiiiE~R:5.:i;:ıMt.l~~;:Q;~J. 
·rütiiıı İnhısannın yap- Somanın iki' Salihlinin iki, 

tıracağı bina Derincenin bir, Kulanın bir. aza
lığı münhaldir. Namzetler tes-

Kelek tarlası civarındaki met- bit edilmiş ise de bu namizetler 
rük Hilal fabrikası arsasında in- müfettişlikçe henüz tatdik edil-
fası takarrür eden Tütün inhisar mediğinden intihabat icıa oluna-
Idaresi başmüdiriyeti ile tülün mamaktadır. 
ambarları münakasaya vazedile-
rek 36460 lira ile müteahhit mü- !':için kabul edilnu.ıni~ 
hendis Rphi beye ihale edilmiı
tir. Metruk fabrika binasının yı
kılması da 245 lira ile bir müte
ahhide ihale olunmuıtur. Fabri
ka yıkıldıktan sonra inıaata baı
lanacak ve temmuzda bitmiş ola
caktır. 

'fütünlerin islenn1esi • 
Aydın ve Muğla Vilayetlerin

den mübayaa edilen tütünlerin 
İzmirde işletilmesi için tütün in
hisar idaresi umum müdürlüğün
den lzmir baımüdürlüğüne bir 
emir geldiğini evelce yazmıştık. 

Burada işletilmesi takarrür 
eden tütünlerin ıehrimize nakline 
baılanmıftır. Bu tütünlerin tepe
cik ambarında işletilmeleri n;uh
temeldir. Baımüdürlük tepecik 
ambarının ihzarına baılamııtır. 
Yeniden bir çok tütün amelesinin 
bu suretle it sahibi olacakları 

ıüphesiz olduğundan bu hadis~yi 
memnuniyetle kaydediyoruz . 

( lzmit) 

~1anisa \'ilflvet un1un1i 
.; 

nıtdisi 
Manisa..() ( Y.A) 

Vilayet umumi meclisi 13 ka
nunusani pazarte.:i günü fevka
lade olarak içtimaa davet edil
mlıttr. Meclis ayni gilnde adi 
içtima hakkında geçen sene ve
rılen kararı tadtl edecek ve 
derhal adi ,lçtimalarına baılıya
caktıA'. 

J)oktorJarın ihtısas 

talinıatname:si 

lstanbul etıbba odası talimat
namesi Ankaradan Islanbul vila
yetine tebliğ edilmi§tir. 

Yeni tebliğa\ mucibince lıtan
bulda bulunan etıbba ihtısaslarma 
göre birer vesika alacaklardır. 

Çiftçilere ucuz petrol 
verilecek 

Petrol inhisar idaresi çiftçilere 

ucuz petrol verecektir. Yakında 
tevzlata baılanacaktır. 

·y tniden flCO 1an1ba 
konacak 

Kasımpaıa, Eyip, Edirne kapı, 
Topkapı, Cerrahpafa ve daha ba
zı Yerlere yeniden 500 lamba ko
nulacaktır. 

Zonguldakta könıür 
istihsalatı 

b Zonguldak kömür havzasında 
lr ay zarfında 127 196 ton kö

mür lıtihıal edilmiıUr. Evelden 
kalan latok miktarda 116577 ton· 
dur· Bir ay zarfında en çok kö
:ür alan lürk vapurlarıdır. Yene 

lr ay zarfında 35 05 ton kömür 
sevketmittlr. 

Kadırşinashk 
Vfyananın h 

d 
meı ur doktorların-

an ,. Bilr t 0 " ın yüziinccı senei 
dev~lyeıi nıilnasebetile Avusturya 
hükumeu Üzerlerinde " Teodor 
Bilrot - 1829 - 1929 ,, yazılı lki 
Jilin kıyıneUnde paralar darbet· 
mittir 

Bir doktor namına bu hadise 
mJlletler tarihinde ilk defa kayde

dilmitUr. 

Manııa6 ( Y.A) 
Bugün Boğazını tedavi ettir

mek için memleket hastanesine 
giden birisini bir şeyin yok diye 
savmıılar. Bu zavallı hastaneden 
dönerken yolda buğazının ıstıra

bından düı üp ölmüıtür. 

Bir hC:ıdise 
Manisa 6 ( Y.A) 

Necati Bey mektebinde mü
euif bir hadise vukubulmuıtur. 
Tahkikata ehemmiyetle devam 
edilmektedir. Bu hususta etraflı 

malumat gönderilecektir. 

J3u nasıl ~ · k?.? 
Dün gece iki kiti arasında 

evvelce şaka suretile sonra cerh 
Jle neticelenen bir vak'a olmuş
tur. 

Münir isminde bir şoför sarhoş 
olaralt saat yirmi iki raddelerinde 
İzmirler mahallesinde Sümüklü 
Mehmedin kahvesine gitınif ve 
kahveci ile şakalaşmağa başlamış. 
Bu ıaka bir müddet devam etmiş 
ve ciddiyete dökülmüş. Şoför ha
mil olduğu tabancasını çıkarmıf, 
kahve müşterilerinden lsmail ta
bancayJ ıoförün elinden almağa 
çalııtığı bir sırada patlamıftır. 

Tabancadan çıkan kuırun İs· 
ma!lin elinden ve ayağından mec
ruhiyt tine sebebiyet vermiıttr. 

mecruh hastaaneye kaldırılmı~, 

sarhoı ıoför de poliı tarafından 
yakalanarak karakola -.sevkedil
mfştir. (Balıkesir-Türk dili) 

Han odası rakı fabrikası 
olnnış 

Mercanda İranlıların oturdu
ğu valde hanında keten helvacı 
acem Alinin iç kemerde:.ı oda
sında dün taharriyat yapılmıf 

hali faaliyette bir rakı kazanile 
80 kilo kaçak rakı, amidol, 800 
kilo salamura vesa:re yakalan-

mıf kaçakcı Ali mahkemeye ve
rilmittir. Ayni zamanda Alinin 
odasında kAçak sigarada bulun
muıtur. 

l(ibrit sarJ iyatı çoğ·a1dı 

Son zamanlarda kibrit sarfi
yatı çoğalmııtır. Çakmaktaıının 

3 kuruıtan 1 O kuruıa çıkması 
bu sarfiyata en büyük amil ol
muıtur. 

Şehrlmizde ihtiyaca kafi mü
.,him miktarda çakmak taıı vardır. 

~evket B. iyileşiyor 
Niste toplanacak parlamento

lar kongresine Türkiye namına 
Antalya meb'usu Şevket Beyin 

gideçeğini yazmıttık. Şevket Bey 

kongreye giderkeır İstanbulda 

hastalanmııtır. Şevket Beyin ah
vali sıhhıyesi biraz selah keshet
miıtir. 

Unkapanı köprüsü 
Unknpanı köprüsü ikiye bölü

nerek halice iki köprü yapıması 
rivaz4'tleri doğru değildir, köprü
n Un ahıap tarafları yakılıp demir 
aksamı da hurda olarak satılacak
tır. Bu köprü senenin }\emen her 
günü tamir gorüyor. Şehremaneti 
köprüde bir kaza olursa hiçbir 
mes'uliyet kabul etmiyecektir. 

\ 
1 

YARIN 

Bütçe, i konuştular 
_.,,--..:....:...-:;;.,, . -

il 

j car \: a 1 

J)ün ft:Yk~ h1de olarak 
içtin12 ctnıiştir 

Ticaret odası dün fevkalade 
olarak toplanmıştır. Bu içtimada 
zahire borsasile Oda bütçeleri 
müzakere olunmuştur. Müzakere 
münakaşasız olmuş, Oda bütçesi
nin esnaf mü~akipler maafına 
bir az itirazdan sonra zahire bor
sası varidat kısmı 129,290 me
sarifat kısmında keza 12ll,291 
olarak tesbit olunmuştur. Oda 
bütcesine gelince bunun da gelir 
kısmı 198.852, gider kısmıdaay
nı derecede olarak kabul edil
mi~Ur. 

Bundan başka Odanın yeni 
sene riyaset d!vanı ve hey' eti ida
re intihabatı icra edilmiştir. Ara
nın tasn;fi neticesinde heyetler 
aynen ipka edilmiştir. 

Bundan sonra Necip B as
ma köprü hakında izahat vermiş 
ve bu izahat üıerine şehremanc
tine bir heyet gönderilmesine 
karar verilnıiştir. 

------..,...~ 

- •)_,. 

·y t ni sene için ınühinı 
tt.dbirkr hazırJ·ınıyor 

Tahlisiye idaresi yeni sene 
için mühim tedbirler almıtlır. 
Karadeniz Ereğlisi Bababurnuna 
kendi kendine öten ""ana var dü-

dükleri konulacaktır. Şimdilik 
iki d3.kikada beı defa çalan 
kampanalar 'Vazeclilmiştir. Harap 

. bir vaziyette olan eski tahlisiye 
istasıyonları t-.arnfr edilmektedir. 

Gecen sene batan üemilerden 
yfü:ü mütecaviz adam kurtarıl
mıştır. 

Karadeniz haricinde bulunan 
fenerin yerine otamatik bir şa
mandura konulacaktır. 

('si, iida ;.~j(; ;;j:jı l m tt mL!a 1 

teftişat 
Emanet muavini Hamit mü· 

fetti~i umumi Tevfik Beyler dün 
Üsküdar • Kısıklı hattını teftişe 
gitmiılerdir. 

Japonyanın ınüf usu 

Tutulan bir istatistikte Japon

yanın 1928 tahriri nüfusu netice

si 61,BlG,600 dür· • 

Bunun 13, 971, 100 ü §ehirde 

ve 47 ,845,500 ldfi köylerde ika
met etmektedir· 

Şu halde şehir nüfusu yüzde 
22.19; köy nüfusu yüzde 76.21 

dir.Japonyada 1913 senesinde va
sati ömür erkek için 52.9, kadın 

için 52.5 yaftır· 

japonyanıll 1927 ıeneai yeku
nu 2,060,922 dir. 

Ayni seııe içinde 116,922 

olmuıtur Doğu-1niıbeti1927 için 
bin nufuata 23.6 dır 

1927 de evlenenlerin adedi 

477 .S:>O bo1ıyıanların adedi 50, 

620 dir. Evlen~e niıbeti bunda 
80 olup her 100 evlenmeye isabet 
eden boıanma adedi l 0.4 tür. 

1 H27 senesi içinde japonyada 
ölüm yekunu 1,214,323 ve ölüm 
binde 1 s.s dir. 

Bir yaşından a~ağı çocuk vefi

yatı bin diri doğumda 142 dir. 

T"bii tezayüdü nüfus bin nü
fusta 13.8 dir. 

1 

Aynanın önünde aceleyle 
görnlegfni geçiren Hikmet birden 
bn~rdı. 

- Aman ... ne yaptın Ahmet 
günün tatlı yorğunluğundan bi
tap Ahmet cevap yerdi. 

- Ne olmuş cicim 
- Omuzuma bak yaptığın 

marifeti gör. 
Ahmet baktı sahiden Hik

metin vücudünde bir yara niıanesi 
bırakmııtı. 

f - Bir şey anlamadım öyle kafi" 
şık bir şeyki 

- Beni aşıkım severken omuıır' 
ısırdı şimdi kocam görecek re" 
zalet çıkacak hayatım altiitl 
olacak, yuvam yıkılacak . • • 
buna bir çare Doktor bey bd"' 
na bir çare Hikmet oyuncal* 
kırılan bir çocuk gibi tepinnıl" 
ye ağlamaya baıladı. 
Rica ederim metin olunuz b&l" 
nu souk kanlılıkla halletm 

-O kadar üzülme oekerim bir 
hafta bu tatlı günü onutnıaman ı 
için ufak ~ir hatıra. 

18.zım ..• 
- Bılemiyorum Doktor artık b 

sizin elinizde 
Hikmet b~ıbütün kızdı; 
- Ne ufak mı, alayını edi

yorsun .. kocam görünce nediye
cek .. 

- Uzun etme Hihmet, ıen 
bunu idare edersin. 

- Ay sen nasıl feysfn ... san
ki hen kocamla turikfdünyalar 
gibi yaşıyoruz 8anıyorson. Acrı.
ba senin bana verdiğin a~k ka
fi mi? 

Şimdi bu akfam kocam gö
rünce kıyamet kopacak .. 

- Her ıeyf sen hep böyle 
vahim görüyorsun, canım bu 
ufacık ıey için ... 

- Ôyle ya beyfendi için bir 
ıey yok.· akıam kocama ya v
rum bu gün ben aııkırndaydım 
beni se-verken yaraladı dtyeceı· 
O da;? peki dfyüp yutacak be:· 
nffedecek mi sanıyorsun. 

- Yok ama öyle de&ril sanki. 

- Şimdi bu safsataları bı-
rak mantomu ver. 

* Hikmet bir deli gibi Ahmeti 
evinden çıktı yolda ne ' yapaca-
ğını düşünüyordu 

' 
- Mahvoldum bittim .. in-

san değil hayvan.. insan gibi 
sevmeyi hilmezki 

Düşündü,taıındı nihayet Dok
tor Ferhanm muayene haneı;i
ne ko§tu. 

Akıi gibi binlerce haspası 
vardı çöresiz tam bir saat sa
bursuzlukla bekledi. Sıra ona 
gelince koşarak Doktorun oda
sına koştu. Ferhan onu iltifatla 
karşıladı. 

- Aman efendim sizi gör
meyeli kaç zaman oldu rica e
derim böyle teşrif ediniz. 

Bir az susdulnr )ine Ferhan 
söze başladı 

- Hasta değilsiniz ya ? 
- Yok Doktor fakat ... 
- Surdan geçerken bendenizi 

hatırladığınız ve uğradınız de
ğil mi? 
ah hanımefendi çok lütufkar
sınız vallahi 

- Estafurullah Doktor. 
- Ufak bir likör alırsınız zanne· 

derim ..• mesela 
bir seri .•. veya bir porto .• 

- Doktor diye kekeledi hayatım 
elinizde Ferhan ıaıırmııtı a
lık alık bakınmıya batlad. 

- Hanımefendi demin hasta de-
ğilim dediniz: şimdi hayatım e

linizde diyorsunuz doğrusu an
yamadım 

- Doktor öyle değil ••. benim 
bir aşıkım var , .. 

- ~imdi ondan geliyorum 

- Anlamadınız mı doktor 
madınız mı. 

- Mesela ufak bir pansıman 
- olmaz , .. bunu yutmaz 
- yahut en kolayı bir kaç 

zev cinize göstermezsiniz ol 
biter. 

- Doktor şnkayı b:rakın ve b&r 
nu halledin. 
- Ferhen düşündü taşındı dol 

ya koydu olmadı boıa koyd• 
olmadı . . . on dakika 
arşimet gibi sıçradı •.. 

- Buldum, buldum • 
- Ne buldun Doktor çabuk ıö,.. 
- Şimdi size üç dört vanduz yŞ' 

parız, bu cürükte bunların• 
rasına karışır gider . 

- Aman ne yapıyorsun Dokt 
- Canım efendim vanduzada 

şey demez ya . 
Der Doktor diye bağırdı be 
yam yanı, vahıi bir arap 
gezmiş zanneder . 

-- SAİP~~ 
Bir karar refedildi 
Ali karar heyeti riyasetin~ 
İtgal esnasında Çivrll k.

meclisi idare azalığına lntlh•P 
olunup:bu vazifede iken ka,
kaymakamlığı vazaifini ifa ve il' 
hak beyannamesini ahaliye fJll" 
zada mu?aharet etmesinden dO" 
layı heyeti mahsusaca ademı 
tihdamına karar verilmif ol.., 
Çivril varidat katibi Ali Galil' 
Efendi hakkında .fcra kılınan ta 
kikat neticesinde, mumalleyb 
meclisi idare batkitabetınde 'ff 

kaymakamlık vekaletinde ve il
hak beyll.nnamesini ahaliye ını· 
zada müzaherette bulunmadıi' 
ve esasen kazalarda meclisi ida" 
re baıkatibi olmayıp bu vazif• 
tahrirat katipleri tarafından ıf 
edilmekte olduiu ve bura 
başka bir tahrirat katibi bulu 
duğu ve İfgal zamanında ama'1 
milliyeye muhalif bir hareke 
mesbuk olmadığı ve meclisi ıcJı.' 
re azalığını ahalinin intihap ., 
ısrarile ve kuvayf milliyeye bil' 
met etmek kastile kabul eyli' 
diği ve bu bapta Yunanlıları# 
bir guna tesiı· ve nüfuzu oıns-" 
dığı rtbi bilakis ifayi vazife ,,. 
nasında Yunanlıları~ zulüm •' 
iıkencelerine maruz kaldığı 'fi 
sarazkarane isnada hedef olduJı' 
anlaıılmıı olmakl hakkınd•tıl 

~karann ref'ine ekseriyetie karP 
verilmislir. 

-- -- ,4 
, .. BÜ G_:QNKU HAVA 
1 Dün azami hararet 1 O aı

garı 4 idi. Rüzgar ekseri

yetlepoyras esecektir.Bu giiP 

ha va kapalı olacaktır. ·-· 
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Yalovada 1\1cktupla r neden Yalovada büvük bir ı ~ı;.~~~9~&·"-~~ ~~~~~~6~G~6' 

c-

·) ol is h. skil atı yapılı~ or 
Y alov ının poliı teşkilatı lstan

lul polis l::adrosuna ithal edilmesi 
D.:ı.hiliye vekaletinden Istanbul 
Vilayetir.e bildirilmiş, Ser komi
ser Enver beyle iki sivil on üç res
n1i ı· · · 1 PO • a ovaya tayin edilmiı-
lcrdir · · • ından itibaren serko-
r:ı•l .. er E b • nver eyle tayin edilen 
ı:oli,ler Yalovaya gideceklerdir. ___ ..._... __ _ 

kayboluyor! otel yapılacak ~ KA ~ 
Londra'G - (A.A) S f d ı ıı!t Tamamile lrl:cmmul etım , r~ 

eyri se ain i aresince ya o- ~ ,,;:~ 
Posta umum müdürü son za- vada yapılan tesisata ait bazı ne- l'1) YAZ 1 M A K 1NAS 1 Q1'ı 

~ ~ 
manlarda posla cantalarından vakısın ikmaline çalıımaktadır. ~ Fransa hükumetinin dahi takdir ve ($J 
bazı mektup ve naketlerJn kay- p Y alovada hamamlar civarında tÇj wrcih ettigi makina KAPPEL dir. (1> 
bolması münasebet ile bazı beya- muntazam ve asri bir ıekile ıf- '1.> Hafif, metin ve zarif - Her ciheti ($) 
nalla bulunmuştur. Bankaların rağ edilen otelden maada, ( 400) ~ teahhat ve olunur, taksitle satılır. ~ 
takip ettikleri hattı hareketin, bil- odalı büyük ve yeni bir otel de llJ Türkiye yegane umumi acentesi ...,J 
hassa hususi efradın gönderecek- !nşa edilecektir. f$J Y. Şinorkyan lst~nbul Sadıkite han 31-33 Tei. S. 2256 ~ 
ler i paraları kendi adamları va- Bundan maada yalova da ({'.;§~§§§§~~§~~g ~~~<:~~'96::V"~fi~~~~~ 
sıtasfle yollayacak yerde teah- Gazi Hazretleri için bir köık inıa 
hütlü mek tuplar içine koyrnala- edilmesi de tekarrür etmittir. 
rının bu gibi zayiata sebep oldu y eni otel ve köşkün inşasına önü-
gu ... nu söylemiştir. Maamafih, ge-

i ŞAAT TEHİRİ 
Korkaklık tedavi 

edilirıniş 
1 

çen sene çalınan posta çantala Tütün inhisarı umum müzdeki ilk baharda baılanacak 
ve mükemmel bir de pilan yapıla-

"E 
Londralı ruhiyat doktoru 

'"Ucst Couın, "Britisch Psycho-
log:caı Society" huzurunda ver
t1i(l hitabede korkaklığı bir has
talık diye tavsif etmiı ve korke.k
larm normal insan olmadıklarını 
rörliyerek bu hastalığın mücer
ret ruhlyun elinde kabili ıifa 
olt.uğunu da ilave eylemiılir. 

Hünuııayı racia tetkil~atı 
Amerika sihhati umumiye 

fd:\resi Mi~igan bakteriyologla
rır.dan birini Hümmayı raci• ta
hr.rriyatına memur etmit ve yola 
-;ı:ca.rmııtır. Doktor; Paris, Mar
•ll~ Londra Roma ve Malta 

1 ' 

ac a le Tunus Cezayir, Fas ve 
diğer Afrika A~rupa ıehirlerinde 
~ k ' ı.czere tetkikatta bulunacah ve 
h:.inımayı racir amilinin tiplerini 
n·utalea edecektir. 

Gün1rüklc rde 
Yeni gümrük kanunu muci

b"nce İstanbul ve Galata güm
lklerindEfı muayene başmemur

. ukları ihdas edilmi§tir. 

Bu baı memular diğer muaye
r.'! nıemurlarının amiri ve nazı
~J umuru olacaklardır. 

Mr·d•a ı· c-ı ü ~e 1 umumiyeden gelen 
IM&r zerine 

nuayene rne .. cut birinci ıınıf 
.. memurlar . 

r:ıusabaka yap l 1 arasında bır 1 ı nııştır 
nıtihana birinci . 

rnenıur 1 t' k sınıftan otuz 
f ıra etmfR b d on muaye.,., Y \'e unlar an 

~et ederek eb nıenıuru ispatı ehli
' ıtanbul .. eı.i Galata ve be~i de 
Iuklarına a~rntukleri bat rnemur
rnemu 1 ayin edilmiılerdir. Bu 

l r ar ıunlardır : 
lbr ~tanbul lthal&tından Rüıtü 

• İ a bn Muzaff M ' stanbuı er• az.lum ve 

1 1 
ıatıı heyeti reisi Sadık 

ey er 1 e Galata h 
.. " d H k it al6.t gümrü-
gun en a kı, Osman Feni 
Mazhar ve Galata ıatıf he et~ 
reisi Niyazi beylerdir. y 

l'evfikancde tahkikat 
yapıldı 

lstanbul tevfikanesinde dayak 
ntıldığı hakkında deveran eden 
birtakım ıayialllr hakkında Müd-
..!!_eiunıumilikçe çok sıkı bir tahki
kat yapılmaktadır. Dayak hak
kında sabah gazetelerinden biri
r e bir sertabip zevcesi imz~sile 
gönderilen mektubun Şahin Nuri 
isminde bir ıahıa tarafından tasni 
cdilmiı olduğu kanaati tebellür 
ettiği cihetle bu nıektupla ş h" 
N i i d"" a ın ur n n ıger el yazılarının 
tatbiki takarrür ctmiılir. 

Dün ,adliye ilimat müddeiu
mumi•l Hikmet Beyle memur-
lardan Tcvff:c Bey t k'f 

1 . l eı. ı aneyc 
g tmıı er ve içerden b""t"' u un gar-
diyanları dııarı çıkarmak sureti
lc koğuıları birer birer dola§
mıılar ve dayak ihbarında im-
zası elan Sertabip K l B 

1 ema eyin 
oğ u mevcut l 
ıormuRlard 0 up olmadığını 

ır ır. 

Yapılan tahkikat neti . d 
l u namda kimses. ceaın e 
ğu olmadı<h 1 ınl mevkuf çocu

e• an aıı mııtır 
Hikmet Be b · 

ticeıine dai l Y u teftıoatı ne-
r anzim eylediği ra

J>Oru nıevk"' 
lnU§lur T n ınuameleye koy-
V kil . ahktkat nellceat Adliyj 

e eline de bildirilecektir. 

rının 69 u geçtiği, halbuki 40 caktır. 
mılyon çan tanın hiç bir zayia uğ- mü ürlü2'ünden: 
ramaksızın nakledildiği anlaııl- - ·>~<- - ~ 
rnııtır. Kuruçeşmede inşası mevkii münakasaya konulan yaprak tütün 

P'f' } • b 13alıkçılraın ctsedi in1iş anbarmın bAzı esbaba mebni ihalesi gayri tnuayyen bir zamana talik 
. a ıarny~ t aşa çıktı olunduğunu alakadarana .ilan olunur. 

Aaııemass,s>., 7 - (A.A.) Napoli, 6 IA.A.) • • • • ~ + • • ~ • 
Zabıta, iki italy•nın evı'nde •!••! .. !••!· .. ! .. !••:••:••+••+••.••+••+••.••.~~~·•.••+••!••!••! .. !· .. )•:••! .. !••!••!••!••!• 

~ Dün denizden çıkarılan iki ••• +•• 
uzun uzadıya taharriyat icra et- naaıın ecnebi tayyareciler değil .:. u"· S u·· DAR BANKASI .:. 
mişse de sarih ve müsbet netice ., 

ld Salerme balıkçılarından iki kiıiye •+• •!• 
e e edememiştir. • +•• +•• 

Z ait olduğu anlaıılmııtır. • Lrn A SERMA "' a ro ihracatı artıyor +•• ıoo,ooo .ı.n.n. YELi TÜRK ••• 
Tokyo.7.-(A.A.) ' e_,"' · ""~""~· "'--;v;;..;""·~·v-...-v • .,..,,~ .. ....... ' {· ANONİM SİRKETİ ·i· 

. . rn~9 sene•i Japon ticareti ha- i Romanımız ~ ·ı· ·:· rıcıyiaıne ait resmi rakamlar ~:' \ ••• Esnafı himaye maksa<lilc te~ekkül et rni~ milli bir mües- ı.• 
itharacati bile ithalat arasındaki fark- ~; ''AL i SUA vi,, hadisesi :!: s isedir. Müsait ~eraille tedi)al kcıbııl edpr \C mutedil fa izle ::: 

yen lr lenczziil vukuunu .. r. - +•• ikruzatta huluııur. ••• 
termektedir · 1925 ~enesin~:·~ ~1 

1\ arifrrimiz t<1rilıi tr/i•ifaı1111zırı 11.~• Merkezi : Usküdarda iskele kurbnnda •!• 
b · - l .!.... Tel . 1\. ııdıköy ,ifJO .... •.• 
erı mutenıadiycn artmakta bu- i taldp ( '<il'lıı cdikl<'ri kısmmı ..... " 

lunan ihracat miktarı 2 mı"lyar ~·.1 matlım11m:da11 lr<forik •!• .. • • • ~ • • •., ••+•+++.++• ~ ~ •:• 
148 fi r. ., .• ... •••••+•+•••••+••.••+••+••.••• •+ • • •••+•~ ... ~··•~••••o.••~••+•++••+•+••++•+._ ... m Yon Yene baliğ olmakta ~ eılclıilirfrr ~.• • • • • · • .• · I ,, 1 · • • • • • <> • • ,. • ~ 
it~ala.t miktarı ile 2 milyar 216 >. · >f:c( .<· - L tanhul ycdıııcı ıcra memur uC'lu n- 1 tnııbul l<'ra rİ)a'-etmdcn: 
mılyon yenden ibaret bulunmak- ?;: " ÇffiAGAN SARAYI ~ dan : d l l 

1 Çakuıakcılarda Giritli l\hı"tafa 
tadır Ş h 1 > Bir deyinden ° a) 1 ml a ıcluz1~'f' pa:.a hanıııc]a (ı 7) nııın •ıralı ı11:1ııi-

. u a e nazaren ithalat ile > BASKINI,, "'e "ALI. SUAVI" :.' B ğ c • -
h • f " 1 karrer C)O, uııc a - fat . . 

i ra cat arasındaki gayri müsait ~;, . . ~ uru ıtu mu d b k. uı a tıcaretlıane::.iııdc Bu1~urlu 
fark ancak 67 milyon yenden - {. HADISESI,, romanımız bir . pelıaşında Ayın~lıçe~ıne /ı ·~~ ıl . zade ~ l <'hıne l ve Tc.dik Ol'y hi~a-
iba ret kalmıştır. (;,:. haylı ilerlemit bulunıyor. Her ~ Cumlıuri) et gazıuosu ~Jıı 1~.;~ derl l'ı~~irkctiıı in koukordalo tafe-

J( udiiste asayişsizlik ~ iÜn karilerim"~den bir kısmı ,:< JilC\"CUt Aka::,) a ağaçları -:- .. '".. biylc v:uku hulan ınüraraat Üz<'rİn r 
- . gelerek baıtan takip etmek iı- ~ tarihine ınüsa<lıf Paza~·l f'dsı guıl~u İcra k ı lınan tetk ikat nctice:;İndc 

Kudüs, G.- (A.A.) ~.;+ tediklerini söyliyorlar. <~I ı f " 1 t e iiJcce<rın en la ıp İ<· · • • • 
Kudüsün ~imal havalisinde ~ ., saat · tc uru 1 1 0 

• l ra ve ıflas kaııunmıun 277 ıncı 
son günlerde vukubıtlan bazı •a- ~.: Bu meyanda tefrikamız için ~< olanların ) evnı ve saaktı mczkurı r:ı , maddesi mucilı in f''ı konkordato tn-

ır ~ ' · ı ıı· 1 hulunaca memurun 1 ı · · · ka vet vak' aları ."I. b il :> Anadoludan da ınektup almak- :~ 1 ma 1a llH e : A e >mın nazar dikkate alınına ına 
munase et e as- ·1 nıiiracaatları ılan olunur. 279 · . . .. 

kerin de yardımı ile polis müfre- i,' tayız. Bundan dolayı tefrika- <~ 1 - ------------ - Vf' ıncı ma<ldC'::, ıııc gure borçlıı-
zeleri tarafından va•i mikyasta ya- i' mızın ba,_ kısıınıarını takip ~ Satılık bostan ıarın la:sarrufatıııa nn1.aret etmek 
pılan bazı harekat neti . d .1 1 

~ etmek istıyenlere baılangıct "< 

1

. 1 h üzt·re l lan bul baro,.unda mukan et 
cesın e ı < - ı: b . T k da mülia mev e ane avuk 1 l l k 1 arap ele geçirllmi§t· i. mat aamızda bulunduğunu söy- '< op apı . 1 at ardan mıılıte it ıa em ına ı-

l ır. I." l k · · k daki büyük bostan ace e ke.·ın" i umun11· aı·aııı· Eıniıı Ali IJe-
.. ıa pon nıur~hha~}:ırı r: eme ısteriz. .~ arılıksıtn talih olanların Bakır 

.. ., < ' · , satı ı ır. . ~·ı~ koıni~er tayinine \ C borçlulara 

B h 
_ k Londra, .. , (A.A) >. Romanımızı ayrı ayrı takip :ı ko-y 77 ye telefon etmelerı ık - f :- 1 U) bir ıniihlet veril ıne~ inc \ l' 

a rı on eranıa ittirak edecek >:.: e_den. ve eksikleri bulunan ka· ·~ ')70 · 
olan Japon h ı:, I k < A - ı nci madde\ (' tevfikan hu 
M H 

mura hasları bugu- n (a rı erımize ayrı ayrı me tup ·ı ınü lı l 1 • •1. I ' I l k fi 
d 1W' Al" Ekb e ııı ı nıııy e >~ra Jcr t') ıye-

. en .eraon ile görüıeceklerdı"r. { .. /'yazamadığımız için aflerini rica :.1< 1 1 er r . J~ w. ın ' '"ra ve tapu ::;İci l ınemurlukJarı-
u- tren ka:zası ~, ederiz. ~-~· Tayyare biletleri ve kırtasiye ıı~ Ye ayni zamanda borçluların ı ga) -

T 
Tunus, 7 [A A ) :' Eksik romanlarınız için her Umum gazete bayii rı numkul malJarının Jm lunduf!u 

unustan C • · d A ..._. 
tren yoldan k ezaire giden bir t~ gün 2 den 4 e kadar müracaat f:;, Çemberlitaı civarın a ııkara İcra dairdSİ) le tapu iri l 
ınüı 20 ki i çı mı§tır. 12 kiti ö!- '· menıuru matbaamızdadır. :; N. 2 dükin ıne ı_ııurluğuna bildirilnır ... iııe k urar 

1 Yaralanmııtır. . ...... A • • ~ . ...... ··~ .,..:.'·A!·. ,,_.·.~~·~ . -.!·.,. . , • • \'enlmi§ olduğu ilan olunur. 

·--~-----
_ÇI!~A(~--.~A~N~~s~~:\~~-~~~~~~~.--~~~~~~~-~U~A~V::'f.,· ~H~:· ~ı·~ .. ~ · -. -- -

- .. .t ]{A ) ' I 13ASI<INI :fEJ .. "RİK 1\S 1 g ALI s Jl el( IS(Sl ~ ı\1uharrırı ·:AYHAN --
- 108 - ' Basiret gazetes' d 

A t 1 ın e neırol 
r ite zaınan baes· unacak ilana mütevakkif oluyor .• 

bah B · ıne acet k asırette Efendi H Yo tur.Çkeilelim gidelim. Yarın ıa-
dcrhal icUnıa edeli azretlerinin imzalarını gördügümüz gibi 

B ın. 
uraya kadar bah 

· · sek rını açarak dedı arıımiyan Hoca Kaz 111 efendi gözle-
-Ihva .ı.ı • • 

nı kiranı l 
Falcat nerede topla y) a nız bir ciheti unuttular tferıey olacak, 
· d . nı acak ? Y· · sın e mı t yoksa f d" · ıne Aziz. bey biraderimizin hane· 

h 1 . e en ırn T h ane erınde nıi y ur an efendi hazratferinin aaadet-

Kleanti : -Ari k b 
h ı urada t ı Bnede toplanılır l.J op anmakta fayda yoktur. Bende-
• · nem çırağ k . unulmuı olur. Yarı B . ana ya ın ve topluca bır halde bu-
kiram hend hane nt a~ıret gazetesinde ilan çıtıdığı gibi ihvanı 
D d. ye etrıf ederi S 'ri t 

e ı. Ali Süa vi efendi : er· on kararı orada verı z · 

- İşte gidiyorum diye k -
Odetdan çıktı do ... u a' • re , onların çıkmalarını beklemedi 

. gr asıret gaz t . 'd h . k 8 . retcı Ali efendi id h e esı ı are anesıne oıtu. ası-
dinin çaJı.ırna d a.re anede değildi. Ali Süavi efendi Ali efen-

ı- o asına g· d· B . 
kinıse yoktu 

5
.. ft ır ı. asıret idaresinde onu tanımıyan 

· uavı efendi k h d zaınan geçrned d Ye a ve ısmarladılar. Ara an çok 

V 
en e Ali efendi geldi . 

- ay .. nıirim m h"bbı ' 
tilalcı adamı li . ' u ı vefaıiarım efendim. diyerekten ih-

efendinin yin n e :~.yakaladı. Basiret gazetesinin sahibi, SüaTİ 
Ç .. k" Aeı· m _ ımce bir makale filan getirdiğini zannediyordu. 

un u ı Suavft f di 
oluyor 1 e en nln yazdığı yazılar, çok dokunaklı 
fazl ' o~un yazısı çıktığı gün Baairef gazetesi blriki yüz nüsha 
salca ~~tı~yordu. Ali efendi ı -Nasıl efendim, lnıalla.h mufaı-

a r ent lutfedilecek mi diye sordu. SGavl efendi tam fır-

- 105 -
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Ali Süavi efendi biraderimiz de, Kuzguncuktan mavnalara 
bindireceği muhacirlere kendisi silah dağıtır. 

Ali Süavi efendi : -O ciheti bendeniz tenıin ederim. Zaten 
mavnacılar kendi adamlarımdır. Lazımgelen silahları geceden 
mavna ambarlama doldurdum. Tsm çırağan !arayı rıhtımına 
yaklasdığı sırada hepsine tevzi ederim, rnes'ele kalnıaz 1 Dedi. 

Artık iyice ~nla.!mıılardı . ... Yalnız unutulan şey ihtilal günün 
tespiti idi. Hangi gun hareke~e geçeceklerdi ? M ' l - 1 k . ese e oy e o· 
lay kolay yapılır edilir ıey değildi· Bu husus 'koca bir ihtilala üç 
bet yüz ki§i ile başlıyacak ~e Abdülhamit gibi dört tarafını em
niyete alan bir Padiıahı ha l edeceklerdi . b k l 
lerden degildi. 

· u o ay yapılır ıey-

Ali Süavi efendi, ayni zamanda meıı'ele .11 t' d 
• • ır ye mı e ın e nazarı 

dikaatini celbetmek ıslıyordu. O zaman m ' l d h b k l ese e a a aş a a-
ıacak, tam Sultan Murat Tahta geçirildiği zaman millet de 
ayaklandırılmış olacaktı. Fakat bunu nasıl yapm"'iı b l 

d
. 'I a 1 una nası 

muvaffak olmalı i ı · 

Ali Süavi e~en~i _canı. istediği zamanlar büyük camilere gi
derek vaız kürsulerı uzerıne çıkıyor, kalabalık cemaatlere va'ze
diyordu ama ıu İf öyle camilerde halka açılacak feylerden de

ğildi. 
Ya, öyle ise ne yapmak lazımdı ? ne yapmalıydı ki , lstanbul 

münevverlerinin ikdkatlerini kendi Üzerlerine çekebilsin ? Ev
vel ııte bu çok mühim bir mes'ele id i. Mühim ve çok muıkül ! 

Bununla beraber Ali Süa vi Efendinin hatrına baıka Lir ted
bir de geliyordu : 1stanbulda çıkan gaieteler vasıtasile istediğini 
yapamaz mıydı 't Mesela Baaret ga~elesi sahibi Ali efendJnin 
kendisine karıı fevkel'ade muhabl.eti de vardı. Pek all Ali 
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Daima şen ve daima sıhhatli gezenler Bilecik rakısı 

, 
OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pafa Hastahanesi Operatörü 

İstiklal caddesinde i~us sefarethanesi karşısında 

Surive hon ı 10: 8. 
Telefon: JJey : JG/j 

' 

1888 de teıla edilmittir 
Mer!:e7.~ umumi. l..: taııbul 

SERMA YASI 30,000,000 FRANK 

1 ÜRKIYE ŞUBELERİ 
Galata, İ»tanhui. lzmir, Samsun. Adana, mei·sin. 

Yuannistan Şubeleri: Selanik, Atina, K:ıv&la. 

......... ~ ................ . t FELE~,1ENK. BAHRİ :;__:fr'*:r r • 
1-y . ~ J_l . NKASJ ~ 
++ Merl<ezı: AM..,TERDAM Sermayesi: 1, 125,000,000 ı 

ihtiyat akçeı;" : 3,000'000 

İstanbul merkezi: Galata kara köy palast.a. + İstanbul ıuhesi : Yeni postahane ittisalinde Alnlemci A, 
Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her neviJ 

akçe üzerinden hesabata cariye, çek muatr.clatı. 

~~t;~~~~a. 
• han. Her türlü Banka muamelatı icra ve knıalar kar "f 

.~ur•++ ...... ++++++! 

~ :!!:!::::!!!!?:: !!::!:!!:!!\ ~~~O:~;L:•c:l··:~A~·:·N·>~K.~;:A··: .. ~ .. l:o+•:-++! 
il Q . • • . . ~ ~ .. ~. ~ iV . :. 

•''-' B V Y V K ~ ~ •f SERMAYESi : 10,000,000 ingiliz lirası •!• 
~ • . ~u ~ r, ••• ~ 

! '-' T AVY ARE PIY ANKQS .,: - •!• istanbul açe~tel~ğl - Telefon: Jstarıbul 1948 :;: 
~ • • a ... ... • -... •~ Beyoğlu daırc~ı - Telefon Beyoğlu 1303 .. ~ .. 
1. YEDINCJ TERTıP AL 1 iNCi KEŞiDE ~ ~ ~ Senedat ve poliça mukabillnde muayyen ve vadeli veya .) 

l I KANUNU~ANl 1930 tt &1 hetlkbı cari ıuretlle a vanılar, poltça ve lıkonteau. .~ 
~ il) Tntkiye cOmhuriyeUnln baıhca tftıderlne .. me"altlır;I, 1 

Bil, ük ikramiye : ~ ~ .. eCfttLıye:re aenedat, çek, itibar mektuplan ._ telpd 
~ $b J. e111trnameleri irıalatı. 

200,000 liradır · ~: ~..:·-: .. :+: .. :..:..: .. :«·<-<··: .. : .. : .. : .. :··:..:+<··:·ii 
~\ ynca : ~ il) 

Seyri sefa 
Merkez acentası: 

Köprü ba~ında: Beyoği 
Şube acantası : M 
hanı altında t .-tanbnl 27 

Trabzon ikinci 
( ANKARA ) , apuru 

ııuııusani Perşembe 

Galata rıhtımından 

Zonguldak, İnebolu, Sino 
suu, Ünye, Fatsa, Ordu, 
ı::on, Trabzon, Rizeye 
ve Of, Trabzon, Polatan 
son, Ordu, Fatt'a, Sam 
ııop, lneboluya uğrıyar 
cektir. --
İzn1ir sürat pos 
(GC'LCJ:MAL) rnpuiu 

ııunu"'ani nıına ( 1 ı,30) 
lata nl1tıınıııdan harek 
maerlt"•i sabahı lzmire 
v<· pa,mr ( 1 ı,.10) da 1 
lınrekctl~ pazarer le::-ıi b, 

lec<•ktir. 
\ apurda güzı'I bir 

\e cazbant nıevnıttur. 

IJozcaada post 
(GELIHOLU) vapuru 

nun~ani cumartesi 17 
rılıtımmdan hareketle ~ 

Lapseki, Çanakkale, İmr 
caaadaya gidecek ve 
Lakseki, Gelilx\Juya 
gelecektir. 

G0,000 ~ ! :••••••••••••••••••••••••••••: ,------------30,000 ~ • • 
20,000 ~: 5 Hacı Arif zade 5 Beyazitte tramvay makasında .. ------.... 

1 r-; ()()() • • N. 153 dükkanda tayyare 
"-. ~ O, : İ ·ı H ) J ı : biletletleri, kırtasiye ve 
"-!~ 10,000 liralık İ~<ran!iy ... e~erı~ı S snlUJ a < < E umum gazeteler bayii 
~ 100,000 ,, bır n1ukaf at~ • I Tayyare biletleri ve : 

. (ti ~. • tınıulll gazeteler bayii • Aı• E' b 
ta .... ..;ı.~4n;.. - ... "'~· -~~.JC::o, -- ~.&:;:o~ - - .ç;;.. - -~~~· : N 68 d""k A • ı ,.. ··< er ~~~--~~'ti:~-.. .. ~~~~.,.~~:'tt:~~tl:q.~~ • ÇarıtkaPı · u an : • 

~-~~~,..,.~,..~~~'1),~ 9-S'S\):S~t>~s; g;9~ =•••••• •a.••••H••••••••••••l6•= iia:mııımr.~rmıa1ıımı ____ _ 

-
Roınanııuzı kesiniz ve kitap gibi katladıkİ<ın ~onra okun1ayı unt.tn1ayınız 
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efeniyi kandınr, kaEese L oyabilirdi. Bu fikrini arkadaılarına 
açb: 

-Efendilerim hakirlnlz bir tedbir daha dOıOnüyorum. lı
taııbul Halkının ıözünü açmak için imzayı hakiranemle bir ceri
de,e bir kaç 1abr yazılsa diye difünOyorum. Ne buyrulur ? Dtye 
aordu. 

KleanU ile Ftlıbeli Ahmet Pap. korkulahndan sapsan keıil
lllltleraf. Ali Süavi nelerden bahsediyordu. M.ümkün olıa onlar 
met' eleyi kendi kendilerinden bile &izli tutmak lıtedlkleri halde 
SGa.,ı efendinin sırrı ıazeteleıe aksettirmek iıtemeılne verecek 
inana bulamıtlardı. lkiıi birden : 

-Aman Efendi Hazretleri, latife mi ediyorsunuz yoksa? 'Bu 
mea' ele gazetelere nasıl aksetUrillr 't Şu halde hiç tıe bqlamadan 
Sultan Abdülhamide ,td~ltm: Efendim, bizler böyle böyle va
him bir teıebbüse baıladık. Bizi idamedlniz, iıterıenlz bir tara
fa nefJeclinız ! Diyelim, olıun bibin •• 

Declller. Ali Süavi efendi ıu cevap ilzerlne g1ilümıedi: 
-Dllntz aazetelere: Ey ahali .• hazır olunuz, biz Sultan Mu

=~ ~en.dlmfal lduetmek için bir cemiyet kurduk, ve filan «68 
...a taa! harekete aeçecellz ! Diyelim demiyorum. U.W& dal-

rellnde ilatil örtllılt .... , yanlım. Her)..m köz6 1at1zarda ve 
~ klritb ... ika kadarı Jc&fl 4'lr ! QyOllUIDı 

,-Pekala ne JUmak aiyetlndeabala? ve meeeı., laaDil ıaze
teye? 

-Baelret c:elduine ••• 
-Nuıl yumak ııu1ol'fUbua? 

~ -Diye bllirlJI) kt ~ldl mQfldllatın brtadan kalkması 
cldm\ 'bir çare ....... ~ Bulrette JmcaiJm 1 
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Kteaııti mülayemetle ıordu: 
_pekala, bu ilandan tüphe eddmiyeceğine kanaatiniz var 

nııdır? 
-Asla fupbe edilemez. Çünkü nafiz hamemden çıkan 

bentler ;çln ekıeriye o tekilde ilanlar yapılmaktadır ! 
Bu ,efer Filibeli Ahmet Paıa ıordu : 
Miillaıip olacağı zannındayım. Lakin fendim erteıi ,ün ne 

yapacaksınız 
-Erteıi gün Sultan Murat Efendimiz Padltak olacaktır. 

Derhal bir Beyanname neıredilir ve : lıte Ali Süavl efendinin 
bulduill çare bu idi· Lehülhamd muvaffakiyetle baıarıldı ! De
nir' otur biter .•• 

-GiiZel cidden. Zatı fazılaneleriöahiı buyurduğunuz ilanı 
ne zaman neılr buyuracakıınız ı 

-t1ernen tfmclt Baatret tdarehaneılne aideceifm, ılanı yazıp 
vereceffll1 • ilan yarın sabah çıkacak.br. 

-O halde bizde erteal eai>ah ÇIJ'aianı zaptetaıelfylz ! 
-Deiibnl ya, efendim. Daha bu &{Uılük vakuıniz vardır. 

Yana sabah Baıiret gazetesinde ilan çıkacak oluna erteıi aün 
için bütan gece hazırbfımızı görür bitiririz ! . 

Turhan efendi nıuhibblınizin penceresinden de lazımgelen 
itaret verilir. Ayrıca Tophaneye Hacıoğlu kahvehaneılnclen KJL
ra Ahmet Ağa celbolunur. Ahmet Paıa hazrlerf ıilah ve cep
hane dolu arabayı saraya yakin bir mahalde bekletirler. Hlki
riniz dahi Kuzğuncuk çanibinden harekete Jeçerim. Va.ide Sul
tan zaten hazır bulunacaklardır ! 

· Ahme Paıa ile Kleanti bu planı çok muvafık bulmuılardı : 
-Bütfm ıu buyurduklarınıza göre harehet zamanı ancak 

SADIK ZADE ARS 
KAPTANVAPU 

İzn1ir - ~lers 
SÜRAT l:>OST 

Muntazam ve lükı 
ları havi elektrikle m · 

kemal vapuru 
9 kanunu 

PERŞE 
akıamı Sirkeci rıhtımın 
reketle Çanakkale, 1zm 
talya, Mersine azimet v 
edecektir. 

1. 
Mahalli müracaat Sl 

Liman hanı Sadık z 
biraderler vapur a 
ntaıına mOracaat 

Telefon: lıtanbul -,.. _____ _ 

BAKÜS R 
,~~~~~!!!!!'!!! 

1 "Y ARIN,,IN TA 

Perşembe Kan 

9 
Güneşin doğuşu: 7 

Namaz vakitleri 

sahalı öğle ikindi akşam 
7 ,26 12,21 t•,4ıs 16,58 
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