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Arif Oruç Beyin mes'uliyeti altaida herglin çıkar 

KURuş·ruR --
At.t Olı(ut BEY MEKKEYE Mt o1TM:ış Romanyada 

" stikb~I masum o.ldu~~mo ispat nümayişler 
edecektir, Şimdill~ gıdıyorum,, Yahüdi alevhdarJarıhir 

OitT.ADAN Y80LMASI HAYLI DEDl-KODULARA SEBEBiYET nıason hocasına da 
'YERF.N ALI CE.NANI B. KAzlM PŞ. HZ.NE MEKTUP !GÖNDERDi hücunı ettifer 

L•-t tenvlretmeıini Ankara muha- Al h b 1 D..o-anyacla 

•retle,' hlqa:~il 
sebirleamek\e oldutu 
Pollt MIWltt,ettnee 
kale almıınq ve dGn 

aktamdan itibaren Sirked, Ga
lata K~llk pau vtı Dlvanyo
laadıa. bul- kahve, 1Q1no ve 

Mhlttlerine teltltgat ,.,. ...... ,. 

~ anan a er er ._,... 
Wrhnlze blldlrmlttik. . yahudi aleyhtarhfının son zaın 

Geçvaklt telefonla muhabıri- anlarda tiddetlendliiai göıter
mizclen aldıtımız maliimat, Alt ı nıektedir. Btlhaısa .. rülfilnun
Cenanl Beyin (Mekke)ye dofru balar hu huıuıta önayale olmakta
aitmit olcluiu rivayetlerinin Anka- dırlar. 
rada da mevcut olduğunu göıter- Yaı, Tamııvar, Klllj gibi bü
mektedlr. Yalnız muhabirimiz Ali y6k tehirlerde! ıtddetll nümayifler 
Cenanl Beyden BGyük Millet Mec- yapılmıtbr. Bir çok yerlerde Nü
liıl Relıl K&zun Pap Hazretlerine ınaylıler Macar gazete Jdarelerlne 
bir Huıuıi mektup geldiğini bil- bil yük zararlar fraı ebitltleridir • 
dirmektedir. Bükr91te de nibnaY«fler yapıl-

MubanL"'imlzln verdiii maltima- mııtar. Bp almayJfler anaımcla, 
ta göre, Alı CenanE B. Kizun Pı. bir talebe rrupu, bir l'ttaaon loca· 
Hz.n~: ıma hücum etmif1- ve locamn 

•Şimdi aicliyorum. Fakat fıtdc: bGUln evra ... re etmlt· 
bal benim maaumi1eUllll .. t et· lercltr. Bir çok ft.osaert ricabnln, 
tfrecektlrl .. demiftlr. All Cenul • hu ..-ela Blkret a8't kuman
Beyin kullanchlı tabirlerden n9JI danımn da bu locada :yıtb olduk 
kastetmek istediği tabii anlaııla· lan tahakkuk ebniftfr. 

k clı Talebe arupunun bu '°" hiicu-mama ta r. b 

k1t.hlara mekan old-ıuntt.. adet
leri tahdit edflecek'1r. 

Beş haYdut 

mu fena lr tesir y&pllllfbr • 

Nümaytıdlerden bir ÇQju der
dest edılmlıur. , 

Yeni kanunlar 
.................................. 

ES SLI BİR ASKERİ 
HAZIRLA M 

Ankara, 23 ( Huıuıl) -
Tilrk orduıunda bulunan kü
çük rütbeli zabitanın tekaüt
leri meaeleıi, Milli MGclafaa 
vekaletince nazan dildrate a
humlf bulunmaktadır. 

Aldıflm maltimata göre 
klletçe hazırlanmakta bu

;:..an yeni tekaüt liyiha .. 11 

k ela ık--1 edilecek, mu-ya ID ...,- I k .. 
k lnta-.-.li me uzre za ere ve ~ 

N. N.lne ıevkoluuacakbr. 
Diler taraftan Maliye ve-

Hükumet Mecl~s 
program v 



Sahife 2 

lıL NLl K MAK.\LE: 

Run1 Fabrikaları 
ve 

mühim n1evki sahipleri 
htanbulda yeni tee11üıeden bir 

(Bakkallar kooperatifi) vardır. 
dalaa ıeçenlerde bu kooperatifin 
olilBça dedi kodular yapan bir 
(Gaz Yalı) itine girdili gazete 
dlaDlarma kadar akıetti. 

tbndl Caz meıeleıinin albn-
clan Jeni bir ticaret iti daha çık
~or. Bu da (makarna) 

•Blkllr. malumdur ki, lıjan_.._len beri allkadar eden 
lllr (Jetb •e ecnebi) makamaları 

•ardır. tehremanetinin 
lamı) evıafı hakkında 

~ kararlan da vardır tinıdi 
"i•Lr kooperatifinin lıtanbu-

- ..ı.rna ve tehriye yapbr
;#.ta te;ebbüı ettfii ıöyleniJor. 
~ kooperatif bu makarnaLu~ 
~""'.' lalbrmaita muvaffak 

din aabab çıkan refiklerimi
iıli hidnde yeni m=.karna itlerine 
..,.... buı haberier yazılmıt idi. 
~ yazdaidarı ve kaber 
Y~ arasında iki miihim 

r vardı: Bunlardan biri, ko-
:c.a~1111ıra1Ufla bir Rum makama fab

:····}~t~]"'Wle bir mukavele yaplıiına 
·~~•••~ bçtslde kooperatif nıü
.,,_-,,-- Fetlat Beyin çok çirkin bazı 
~Winla bulunmaıı idi. 

fabrikası de anlatmak 
Nlell etrafında Fethi Bey ta

_, edtldili yazılan 

r pek ehemmiyetlidir. Kn
Ml1Mtlfln rum f abrikasile an
!l!l!l•-.llan babıediltrken, Fethi 

QtiuD makama Fabrikaıile 
:k.~•:adluı olanlar belkide bazı mevki 
.. '.-.~ı..,.. ... •vattır demittir. 

l'etlal Bey, acaba ıu imalar
la De clmıek lıtemtıttr. Hakika

,... ram fabrlkalarile ala-
••·oıa. mGbim (mevki sahibi) 

clır? Ye bunlar ktm
er Fethi Bey bunları 

Jlt!-.llle birçok gizil kapaklı 
~ vakıf bulunuyor de
.... Yek eter Fethi B. böyle '* "1 l&Jlememtı ise refikimiz 
0 ct.leleri kendllifi!lJen na11I 

~--............ ? 

YARI~ 

i\tiJJi iktısat ve 'fasarruf <:eı11iveti 

İstanbul şubesi dün teşekkü~ etti 
ve heyeti idare intihab?ttı yapıldı 

Reisliğe Hakkı Şinası Ps. U. Kat:ptiğe Kemal Salih, 
Muammer Beyler, azaı;klara da Nakıye ve Efzayiş 

intihap tdilmi~l erdir. 

veznedarlığa 

Hanımlar 

24 KAnunuevvel 

,,........................... ~·························~ 
:. BAi l{ANLARl)A 5 ı Ankara telgrafları : 

_,, . . . : · ı · . ••••D••••s••••••••••••••~••••• ~•m•~•••••••~··~~•••••••~•••m• 
'ferzi kalfa~uıın kanlı askı Iktıse!dı seferberlık _, 

Sofya - 1 ~? yaıında bir terzi 
kalfası sevdiği mektepli bir kız

dan iltifat görmediğinden kama 
ile kızcağ1zı ka tletmiıti r. Cani 
derdest edilmiştir. 

MEBUSLAR YERYER KON
FERANSLAR VERECEKLER 

AnKara, 19 (Hususi) . - Milli 
iktisadın halk arasında yerletmesi 

Merkezi Ankarada olmak 
üzere bir Milli İktisat ve Tasarruf 
cemiyeti namile bir cemiyet 
tetekkül etmitlir. 

Halkı israfla mvcadeleye ve 
tutumlu yaıamağa alııtırmak, 
yerli mallarımızı tanıtmak ve 
kullandırmak, yerli mallarımızın 
miktarını çoğaltmak ve yerli 
mallarımızın sürümünü arlı~mak 
makıadile teıekkül eden bu 
cemiyetin her tarafta ıubeleri 

açılacaktır. 

le, intihabından dolayı tefekkür 
etti. Bundan sonra umumi katip 
intihabı için hararetli münakaşa
lar oldu. Şinasi paıa vakti müsait 
olup çok çalışabilecek birisinin 
bu vazifeye intihabını istedi. Gös· 
terilen namzetler itizar ~diyordu. 
Bunun üzerine katip intihabı 

sonraya bırakıldı. Veznedarlığa, 

1 

'Tuca ~eyrii~cfc. ri duru~'or 
Rusçulr - Ayın 19 ından son

j ra Tuna nehrindeki vapurların 
seyrüsefe~leri tatil edilecektir. 

r 
"'e kökleımesi için taraf taraf 
tedbiriahnmakta devam ediliyor. 

1 
Aldığım malumata göre, Baı 

vekil lımet Pata, milli iktisadi, 
mali mühim bir kitap y•zmıılar· 

İt bankası umumi müdiırü Mu
ammer Bey, azalığa Efzayiş Suat 
ve Nakiye Hanımlar. seçildi.Celse 
bet dakika tatil olundu. İkinci 
celsede umumi katipliğe kıymetli 
arkadaılarımızdan, muhterem 
Cu:nhuriyet refikimizin Tahrir 
Müdürü Kemal Salih Bey intihap 

Cemiyetin mü essis lerin den 
kocaeli meb'usu Retit Saffet Itey 
bu cemiyetin ıehrimiz ıubesini 

teıkil etmek üzere geçenlerde 
buraya gelmiı ve bu hususta 
ıehremaneti ve Halk Fırkası ile 

1

1 olundu. 

Reis Hakkı Sinasi P,. dedi ki: 
- Nizamname mucibince bu 

içtimaımızı ve Cemiyetin bura 
bir kaç defa temas eylemif idi· 
Nizamname mucibince ,çemiyetfn 
teıkili için 2!> kitinin müessıs 

sıfatiyle toplanması lazım geldiği 
cihetle ıehremaneti dün milli 
bankalarla, milli müesseseler ve 
teıekküllerle matbuat mümessil
lerini emanete' davet etmiştir. 

Gelenler meyanında Reşit Saffet, 
Darülfünun emini Neıet Ömer, 
Tay~·are cemiyeti Müdiirü Fehmi 
ticaret odası ikinci reisi ~ecip 
Umumi katibi vekili. muamelat 
müdürü Taip Servet, poliı mü
dürü Şe:if, Türk ocaği Umumi 
kalibi Fethi, iı Bönkaıı müdürü 
Muammer, Ziraat t ankası mü
dürü Cevdet, eytam bankası mü
dürü Saffet, Htlali Ahmer reisi 
Ali Evkaf müdürü Niyazi, Mües
ses~tı Diniye müdürü Esat, Biçki 
Yurdu müdürü İsmaHHakkı,&emi-
yeti belediyeden Tevfik e:nanet
ten muavin Hamit ve Şerir, İkti
ıat müdürü kemal Ömer, ve mat 
buat erkanından bazı zevat haz•r 
bulundular. 

Cemiyeti belediye salonunda 
aktolunan içtimaı Reşit Saffet 
Bey küıat etti. Azayı selamladı 
ve sonra Cemiyetin nizamname
sini huzurunda aynen okudu. 

Bundan sonra evyela reis inti
habına baılandı. Halk Fırkası 

Müfettiıi Hakkı Şinasi Paıa reiı 

ıyaJ." edilcii. Paıa riyasete geç-

DOSYE ÇALAN~A VUKAT 
BARODAN ÇIKARILDI 
Ankara, ı 9 (Hususi). - Mahke

meden dosye çalan avukat (Nail 
Arifi) Bey meselesi tetkik edilmiı 
ve bu avnkatın Barodan çıkarıl

masına karar veri im ittir. 

/Mı•diyc· intiluılJI 

sübesinin küıadını Ankaraya bil
dıreceğiz. Emir gelince işe baılı
yacağız. Bilhassa hanımlardan 
büyük hizmetler b~kliyoruz. Ka
dınlarımız bizlerden fazla müs
rif tirler. 

Bu söze kadınlar itiraz etti: 
Paşa, sonra madde tasrih ede

rek noktai nazarını izah edece· 
ğini beya•, etti. 

Bundan sonra Reıit Saffet a. 
Cemiyetin faaliyette bulunaLllme
sl için müessesatın yardımını rica 
etti. lı Bankası 500 lira deruhte ' 
eyledi. Ziraat ve Eytam Banka
ları teklifi eıas itibarile kabıal 

ettilerse de miktarı hakkında idare 

1 

meclisi ile temas ettikten sonra 
bir ıey söyliyebileceklerini beyan 

1 ettiler. 

Müteakıben aza kaydına baş 1 

landı: İlk defa Nakıye H. kayde
dildi ve içtimaa nihayet verildi. 
içtimadan evvel Hakkı Şı na si 
Paşa bir muharririmize demiı

tir ki: 
- Teşkilatın önünde büyük 

rehberimiı. ve merkezin riyasetin
de de meclis reisimiz var. Bura
da da en önde fırka bulunacaktır. 
Esa~en işin batında fırkanın 
bulumau demek bütün milletin 

1 bu itte yekvucut olması demektir. 

Aktar dükkanından 
çahnanlar 

Evelki gece Topkapıda tram
vay caddesinde aktar Dimitrinin 
dükkanından, bir miktar para 
ile 3 atlet elektirik feneri, bi:
çift çorap ve saire çalınmıştır. 

BuJgar kralı nıeclİ8te 
Sofya - Bulgar k.ııbi~eıinin 

son içtime.ında kral Boris ile ve
liaht Kiril bulunmuttur. Kral bü
yük bir nutuk söylemittir. Nut
kunda kabine azalarınada beyanı 
tefekkür etmittir. 

Bulgar vckiH~ri i\1osolini 
tarafından kabul t:diJdi 

Rirr. - Buraye vasıl olan bul
gar naz!rlarından Burov ve Mollof 
Duçe mosolini tarafından kabul 
buyurulup bir saat kadar bat baıa 
konuşmuılardır. 

Bulgaristan<la det protts 
tan aleyhtarJı.}41 

Plevne - 8.ılgarislanda yeni 
küıat edilmit olan bir Protestan 
mektebi dolaysile halk ve mek
tebliler arasında proteslanlık aiey
hlnde büyük nümayiıler yapmıı
lardır. 

İtalyan a;a-:JarBudapeştede 
Budapeıte - Tamirat mes' e

lesl konferanı1nda İtalyayı temsil 
edecf'k olan M. Brönl ile Rutl bu-2 
raya vaııl olmuılardır. 

dır. Bu eserin yakında batlıyacatı 
temin edilmektedir. İımet Pata
nın çok mühim ve faydalı olduiu 

l söylenen eseri Anadolunun her 
tarafına dağıtılacaktır. 

Diğer taraftan B. M. M. Hllk 
1 

tatili akebinde biitün mebuılaftit 
Anadoluya daplmaları taaanur 

1 
edilmek~edir. Mebuslar gezecek

leri yerlerde milli lktlsat ve tasar
rufa dair konferan.la,r verecekler, 
halkı tenvir ede~eklercJlr. 

Arap harfleriJe ~raca
atlar iptal cdilcçe tir 

Ankara 23 (A.A) - Baı'.e
kalet müsteıarlıtından: 

1929 senesi hawanın birin
den itibaren eıki Arap urflerile 
müracaat kabul edilmiy~c-lit 3h3 

numaralı kanun ahkamından ol
duğu halde elin merkezden Ye 

vilayetlerden bazı huıusi hatta 
reımi müracaatların Arap harf
lerile yapılmakta olduğu aıörül

mektedir .Eski yazı ile vaki ola

cak milracaatlerln okunmadan 
hafız ve iptal e3ı!eceği i!ln olunur. 

Yunan Poropaganda şebekesi 
Yunahlar Türk mallanna rağbetten dilfilrmek için Avrupada 

• var kuvvetlerile çalışıyorlar 

Yunanlıların Türk mallarına 
karı• fevkalade tedbirler almak
ta oldukları malumdur. Hatta 
Yunan hükumeti Anadolu ıahil
lerinden ihraç edilecek Türk 
hayvanlarından aldığı gümrük 
resmini de tezyit eylemit idi. 

Antalya muhabirimizin bir 
telgırafına atfen meseleyi yaz
mıt ve hükumetin tiddetle dik
katini celbeylemiıtik. Son aldı
ğımız malumata nazaran Ana
doludan Yunan Adalarına çtka
rılacak olan hayvanlardan alınan 
fazla gümrük reımi dolayııile 
mdele hakkında tedbirler alına
caktır. 

Ecnebi memleketlerde bulu
nan büyük Elç.ilerimizden birisin
den yine vunan Propagandasına 
dair gayet mühim bir rapor gel
miı ve hükumetin nazarı dikka-] 
tini celbetmittir. 

Türkiy~nin harici ticaretini sek
\e) e oğratmak azmile Yunanlılar 

(bir tebeke )vücude •elirmitlerdir. 
Bu ıebekenin vazife.ı Ecnebi 

Piyasalarda TGrk malı hlr klunda 
Pro pa gan da da bu lunmak tan 

ibarettir. 
Yunnan Hükumeti mevzuubahı 

propaganda ıebekesinin idareıi 
için (aoo,ooo) lira tahılı etmitlir. 

··································•····················• 
İngiliz lirası 

iııgiliz liruı dün 1027, !'i üze
rinden açılmıı ve 1028,5 te ka
panmııtır. lıterlin bu arada 1 o-
30, 5 kuruta kadar yükaelmiıtlr. 
Altın boraa haricinde 902 kurut· 
tan muamele gcmnüıtGr. 

İKİ KUL"OBE YANDI 
Dün merhum Mustafa Efendi 

mahtumlarma ait odun dtıposunda 

bekçi Mustaf anın yatbfl kulübe
den atet Çıkmıt ve yanında bulu· 

nan Ali ağan1n kahvesine sirayetle 
her ikiıi de yanmıtbr. Orhangazi 23 - Orhangazi 

belediye intihabı bitmif, Belediye 
reislifine ve!ı pataya da Münf m 
Bey seçilmııtır. 

DarüUünun ~üderielerlnden -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Azalara tüccardan Hüseyin, 
Hurıit oğ!u Ali, Sofuzabe Ahmet 
Miinif, ve Hayreddin Efendiler 
intihap edilmiılerdir. 

Avukat Ahdürrahman Münib B. 
hakkında kazanç vergisini sakla
maktan dolayi tanzim edilen e\r
rakı tetkik eden ağır ceza baro 
inzibatı meclisinin aleyhde verdiit 
kararı refolunmuıtu::-. Bu vazi
y~te söre evrak tekrar inzıbat 
meç1ialne ılclecek ve yeni bir 
karar lıtlbsal olunacaktır. 

Bir küstah nıahkiım oldu 
Hük6mtein ıahıiydl manevt

yeılne tecavüz ve muhterem bir 
mebusumuzu tahkire cür'et eden 
Taksimde gadnocı Vahramın 

• bir aene afır haplı cezalile ?Dab-J 
kiUniyetine dair üçüncil ceza mah· 
kemeıfnde verileo karar temyfzce 

ıaakzedildilbaden evvelki &ün tek· 
rar mahakeme edllmiı etki karar 
taldlk ol1111111uttur. 

-- · ~ 

~~J\._,~~7<J!-::~J~J. ;---~ 4::-A:S'~.c.;~ 
Hı·r fl":ele11i11 /.oe11cliııilıe mah6m bi.r meıleiJi vor. Bıına itirv 

Yarım asır evveline alt bulunan Ye matbuat 
vesika mahlyeUnl almıı olau bu "-rikatilrlerl buftclea 
muntazaman netre devam edeeeflz. 
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l ,•••••••••••••••••••H••11••'I Zirai Koli Eşya .. rarifesi 
ı . ı . ., 

~'i.ı:le 3 

Hic;az ve NcLit hükünıe:tk ri Has ra jngİlİz konsolo~una 
siddctli hir nota \'erdik r 

1\ıiııı·y11ı•ı1 !J<t:ılıy ,,.~ • 1 

Küveyt eınaretinin aı:ileri kabul etmesi bitarafiığa mugayır ~ldu-
ğundan bah·ı l H' N 't h-ku·meti Basra lngiliz konsolosluguna s e ıcaz ve ecı u d ~ 
tedit bir nota verınııtir. Küveytin lngiliz himayesinde h~lun ugu na-
z d 'kk t d Kü~eytin asılert. muave- ı arı ı ata alınarak gönderilen bu no a a, W• • • • • • • •• 

net etmekte 1 b' h s~bebi at edikcegı bıldırılmıftır.lngılız o masınm ır arp - • V• d' F l 
konıclo ld d·~· henüz malum degıl ı:-. a mt sunun ne yo a cevap ver ıgı . . . 
Küveyt em· · N 1 h' l ·ı "iden geleceklerm k3.bul edıll!'emesme 1:1, '!c t ıe ır erı e ço . . . . 
dair Ne 't ·1 • · h d . l dı'ğ· cevabını vermıştır. Elhasıl ıkı cı ı e Llır ınua e esı o ma • 
komıu hükumet arasındaki mli.nasebatın pek nazikleştiği anlaşılıyor. 

Necil ordusu Küveyt hududunda tehasıüt etmektedir· 

* "' * IRAKTA Jra kta İngiliz nıenrudcı rı 

: Alina haber erı 5 
• • =••W••••••••••••••••aaP.•K••••• 

A•ine - M. Venizelos yeni 
reisi cumhur kendisine karşı gös
termit old.uğı: itimattan dola?lı be
yanı teşekkiir etmiştir. Ve yeni 
kabineyi yakında teşkil ederek 
pazar ertesine kadar yeni heyeti 
vekileyi, reiı;i cumhura taktim 
edeceği.'li töylemiştir. 

Hariciye nsızırı Mihall\ kopo
lo \ e Hariciye nazırı Sokolininin 
kendi nezaretlerinde ifa edilecek
leı·i kuvvetle ~öylenınektedir · 

* Avi gazetesinin Anc:.dolu 
Ajansına atfen şu ha\ adisi yeriyor. 

Ati na - Arnavutluk Bankası 
reisi kıra.l Zogo ile M. Mosolir.i 
a•·asında umum maliyeye dair 
bir itilafnrtme akt edilmiş oldu
ğmı ve Arnavu~lukta tedavül 
eden bilcümle madeni ecnebi pa-
raların meni tedavülü v~ Arnavut 

Bağdatta vapur şirketi 
ll<t?Jdullmı bildiriliyor: 

Nrı!/ılcıl/a11 yıı:ılıyor: 

Irakta ingiliz memurların 

hizmetlerine nihayet verilmeğe 
karar verilmiıtir. Bunların mu
kaveleleri bitmiı olanlarla yeni
d~n mukavele yapılmayacak, 
mukavelelerinin hitamına uzun 
müddet olanların, kendilerine 
tazminat verilerek, mukaveleleri 
feshedilecektir. 

• altın paralarının teda'\'ülü te'mirı 

Bağdattan Basraya ve ora
dan Irak ile ticari münasebetleri 
bulunan diğer limanlara nakliyat 
icra etmek üzre bir vapur ıir
ketlnin teıkill için Bağdat tüc 
carları 3 rasmda müzakerat ce
reyan ediyor. 

Şimdilik üç yüz bin ingiliz li
r11sı olacak sermayenin yüzde 
otuzunu hükümetin temin ede
ceği söyleniyor. 

Ntkadar inci çıkarıJdı 
IJ0/ırt·y11dı•11 lıiuliı ilıli!/iw· !I rı: 

Farlı hahcinda bu sene bir 
buçuk milyon ingiliz liralık inci 
saydedilmit ve bundan yarım 
mUyonluiu satılarak bh· milyon
lulu henüz piyasaya çıkarılma
.mııtar. 

Bu incileri satın almak için 
Amerika ve Franıız tüccarı ara
.__ r.tcabet baı\amıttar. 

adli kapitü~asvonla r 
/ ) ~ ~ 

>ll!Jcl<tllwı yıı:ılııınr: 

Irakta adli kapitülasyonların 
flğası, bugüne kadar Irak nıah
kemelerine karıı istinai bir hal
de bulunan ecanibin de Irak 
mahkemelerinin kazası altına 
vaz'ı için 'lngilter~ ve Irak hü
kümetleri arasında müzakerat 
cereyan etmektedir. 

Irak ve İngilt""re 
llcı!}dııllwı isıır rılıırıııuoı· : 

lngiltere ve Irak hükumetle
ri arasında son günlerde hasıl 
olan ihtilafların haUi hakkında
ki teıebbüsatın, bir kaç gün ev
vel Londradan yola çıkmıt olan 
yeni ir.giliz komiserinin Bağdada 
muvasalltına kadar tehiri maha
fili ıiyaıiyede takarrür etmiıtir. 

Kamlıel mumaileyh kanunu
e\'velln onuncu günü Bağdada 
vaııl olacaktır. 

Iraktaki ~1ısırlı fakirler 
lla!/d<r/lutı : 

Mısır hükümett Irakta bulu
nan Mmrlı fukaranın devairi 
hükümete müracaatlerinde bazı 
harçlardan affı hakkında Irak 
hGkumetine itaratta bulunmuı
tu. 

Bu hususta bir kanuni mah
zur olmadığı cihetle bu talebin 

isafına imkan olm'ldığını Irak 

hGkümeti cevaben bildirmiıtır. 
cb•ıri askerlik 

Ba{Jtlallluı ywıiıyoı. 

Irakta nıecburl askerlik ka
nuau layihuı bu ılnlerde taı
tlllc lçiia parlamentoya tevdi e
atı.cekUr. 

M.Ur kamın layihasında 
tıua tatldat lcr•n içi• Mecli&l -.1a l)lr •dmea tepti et• 

Verilecek tazminatın otuz 
milycm rubyaya baliğ olacağJ 

ingiliz mvhafilinde söylenmek
tedir. 

MISIRDA 
Yunıuctc~ ihra'-atı 

/{ cthiretlnı: 

Mısır ziraat nezareti bu sene 
ihrac olunacak yumurta mikta
rının yetmiş beş milyon adet 
olacağından MecUsi vükelaya 
bir takrir vermiıtir. Bugü11 ya
rın takririn lastik edilmesine 
intizar olunuyor. 

Ondan sonra ziraat nezareti 
lcabedenteri ihraç vesikası ver
meye baılayacaktır. 

İskenderive borsasında 
İskıwlcriyrdt•u yu:ılıy ı : 

Alıcının azlığı ve satııa çıka
rılan malın çokluğu dolayıaile 
pamuk fiatla .. ının düıerek zürra
ın zararına mani olmak üzere 
verilen karar mucibince birinci 
kanunun dördüncü günü akıa
mına kadar iıkenderiye borsa
sından hük6metin aldığı paınuk 
mlktaı"ı e:!ı altı bin kantara ba
liğ olmuıtur. 

~1ısırda büvükler 
taktir olu;ıuvor 

Kalıireden alınan .,malumata 
göre merhum Şeyh Mehmet Ab
c!onun tizkirı namı için müıari
nileyhin Buhara. mü~ürlüfü dahi
linde doiduju evin hükumetçe 
ıatın alınarak bir tarihi müesse
ıe yapılmasına karnr verllmiıtir. 

Şeyh Mehmet Abdo Şark ve 
Garpta tanınnııı ve ilmüf azlı ile 1 
taktir olunmuı birkaç liıana hak-
klle va~ıf büyük bir ilim idi. Bin- 'ı 
lerce talebe yeuıtirmi• ve mem
leketine ilmi ~e siyaıi mühim 
hizmetlerde bulunnıuıtur. 

~1ühinı hir tt bt rrü 

edeceğini beyane tmittir. 
* Zar.nisin yeni reisi cum

hurluğa intihap edilmesi herkes 
tarafından tiddeile alk11lanD'ak 
tadır. Mumaibyhin intihabı da
hili sükün ve intizamı te'min 
edileceği kanaatini vemıittir. 

* M.Zayimis Rüettayı siyasiye 
diplomatı ve müessesatı milliye 
rnüdüranile bazı meb'usan ve aya
nın Ziyaretlerini kabul etmiıtir. 
Yeni reisi cu:nhur yunan milleti
ne pek yakında bir beyanname 
neşr edecektir. 

* Halk fırkası :la iııtihabata 
iştirak etmit isede beyaz kağıt 
atmıılarciır. bu hal yunan muha
filinde pek çok dedikodulara se-
bebiyet vermittir. 

• t . 

Fransızlarda rakıya 
haşladı 

lstanbulda bulunan ve Müski
rat lnhlaan M.N. kontrolü altında 
itli yen rakı fabrikalarının mık

tarı 25 tir, 

lstanbul rakı fabrikaları geçen 
sene 2, 108,000 okka rakı istih
sal etmiılerdir · 

Yerli rakılarımızdan F ransaya 
280006 bin liralık ve diğer ecnebi 
memleketlerede 6'i, 000 liralık 

rakı ihrac edilmiıtir · 
- -

nacak muameleye dair olaıı yeni 
kanun Meb'usan meclisince lastik 
olunmuştur. 

Bu kanun İranda yerli ve 
ecnebi halkı muamıelatı kazaiye
de ayni seviyeye koy~cak, ve 
ecnebilerin timdiye kadar istifade 
ettikleri kapitülasyonları orta~an 
kaldıracaktır. 

13ir İran h.rsanesi 
/Jıışirıl<-11 !J<t:ılıyıJ/'.' 

Basra körfezindeki İran sa
hillerini muhafazaya memur 
(Muzafferi) torpidusu bir kazaya 

· · ı Hindis-uğradığından tamır ıç n _ 
tan tersanelerinden birine gon-
derilmiıtır. _ 

Su gibi ahvalde görülen muı-

lskrmfrriy<'<irtı !JllZı/ıynr : 
Mısır zenginlerir.e Ada beyin 

ahiren in~a ettiği göz hastalıkları 
baıtabanesini hükümet6 teberrü 
elmittir. Hükılmet mezkur hasta
haneyi lskenderiye belediyesine 
devreyledif! nelen belediyece icap 
eden etıbba, haıtabakıcılar ve 
bademe tayin edilıntı ve kilıat 
reıml buaanlerde icra edllmeıi 
takarrur etmltU.. 

külatın b~rtaraf edilmesi mak
aadile Körfez 1iırıanl1&rım dan 
birinde taınirata oıahıus bir ter
sane ve havuz ınıaıına kar•u 

1. veren hükumet bu hususta Ala
manya f abrikalS\rı ile müzakerata 

bat lamııtır · 

IRANDA 

1 ra n bütçesi 
Tt1/ıJ'(1mlw1: 

Hük\\met bu •ene bntçeıini 
parlamentoya takdhn etmittlr • 

Bütçede varidat 2J.4', 241, UJ4 , 

ve masarif 2 7 5, 43 7, 090 kırandır· 
Maıraftaki bu fazlalann baz• 

mQatacel ımrarl ve iktıaadi teıeb
bGalerdea ileri ıeldı,mı ve açıfm 
g(qnrOk fazlau de kapanılacaiı 
ladt edtldllJDI mahfe nezareti ..._,.,or. 

Köylü ile şehirli arasında vasıtayı 
kaldıracak bir tarife hazırlanıyor 

Ticaret edası Ticaret şubesi 
raportörlüğü tarafından şayar.ı 

dikkat l,ir rapo; hazırlamııtır. 

Bu rapor zirai koli eıye nakli
yat tarifesi hakkında olup diğer 
bir çok Avrupa memleketlerinde 
kullanılmakta ve !:.ayal pahalılı
ğı üzerinde şiddetle zirai tesi-

rini göstermektedir. Koli eıya 
nakliyat tarifesi nedir, ızah 
edelim: 

lctktirde bunu bildiği veya öire-
1 neceği köylüye yarar, ihtiyacı 

llliktarında zirai efya iıter. Köy
lü oradaki teahhüde nazaran bu 
lllalı doğrudan doğruya kendi
sinden mal isteyen ıehirllye 
Yollar. 

Her memlekette islilılik ko
operatifi yapmak oldukça geniı ı 
bir teşkilatı icap ettirmektedir. 
Halbuki koli .eıya nakliyati tari
fesi bu kadarcık bile bir külfeti 

Fakat bu muameleye tüccar, 
komııyoncu gibi mütevaaaıt teva
sıut etmez. liu yüzdende bunla
rın alacağı kir ortadan kal~a-
rak mal ucuzlar. lıte bu kabil 
muamelat için diğer memleket
l~rde nakliye vosıtaları ucuz bir 

tarife sistemi tatb~k etmektedir

ler. Yakında lktııat vekaletine icap etmemektedir. 
Mesela herhanği bir ıehil'li 

w umurla peynir, kesilmit yaM, Y ' . . _ 
hayvan eti ve mümasilı. zı~a~ 
bir eşya tedarik etmek ıstedıği 

1 &'Önderilecek bu tarife ile Tica-

ret odası bizderle zirai koli etya 

larffeıinin tatbiktnı talep ede
cekur. 

-------·-·-:-........____ 
İ vilik y<' ptı ksa 1 

Günaha mı 
girdik'? 

- >" 
Ekktirik tirketi latanbul ıu-

1 d n Hüsnü Bey besi memur arın a 
f . den çıkarılmıştır· Bu 

vazı esın 'h 
_ k urun vazifesine nı ayet tur mem b 

·1 'nı· icap eden se ep fU-
verı mesı d 

H - - B memur arka aş-dur: usnu . ·1 1 
b. çokların'! kefı o -larındıan ır 

muıtur. 

A d Zaman geçi:ıce borç-
ra an 'ki . 

1 nı ödeyemedı erı 1 lar para arı . 
.u. H- - Bey kefil oldu;darı-
ıçın usnu ' w 

d ödemiş ve ag-nın paralacını 8 . ·k--
amış amirloerınede fi a 

zını açm 
yet. etmemittir · 

_ _ B -ilece tanıttıkları Husnu · a . 
d bu esnada l on lıra bir gence e 

1 tir Aradan bir sene 
ödünç verm f · . d' 

b Dl\ aıt sene ı geçtikten soı.ra u . . 
·ı . kardetine ciro etmıştır 

aı esı . b 
d. vadesi gehnce, orç-

Sene ın d'ğ' 
hl -dünü ifa etme ı ı lu aenç taa ~u d . 

0 
- Beyin kayin bira erı i in Hüsnu 

ç f d .. icraya verilmittir. tara ın a •• 
Fakat icraya maracaat, yin~ 

b klendikten sonra vak\ 
bet ay e H·· ·· . Şirkete gelince, uınu 
olmuıtur cı· • • b 

f . l para '\'er ığını se ep B yin aız e . 
e k t m bu ıırada vazı-

gösterer• a . · d' 
·h et vermiıtır. ıım ı 

teıine nı ay . 
mumaileyh diyor kı: 

" _Ben faizle para verecek 

1 nrf vaziyetleriml adam o sam, k 
k için daha hirço bozmama k 

ı d alacaiımı bıra nıazkimse er e 
H • la kefil olduklarımın bodım. a 

l -demekle meşgulüm. Bir rç arını o 
. l yabtıksa günahamı gir-insanıye _ 

dik ... yoksa bende icraya mu-

ti 
'

irketten bir kaç türkün racaa a . 
1 

h kmasuıa sebepmı olayım.,, da açı 
-..,.~, - -

Bir nıiiellif aranıyor! 
1'l'radmııi <1/11111/ an~iklrıpı·t/i.'ii w· 

oldıı'! 

Beyoğlunda Polonya sokağın· 
da 29 numarada Türkiy~ .Ter~-

- - Ahval Ansiklopedısı Mu-cumu . 
ellifi Mehmet Zeki Bey' bırçok 
devair ve müesseseler miyanın
da Pariı Konıoloslupmuza da 
müracaat etmif ve kayit üc

reti olmak (lzere on Türk lirası 
alnuttar. Aradan bir seneden 
fula zaman geçlltt halde Tera
cümü ahvalden babtedecek olan 
anıildopecli ko!lıoloahaneye ıön-

derilmecliit aibi, müellif t• ıöı
terdiii adreste buhaiıamamııtır. 
Parlı konaoloıluıunmzda hirçok 

müeueler pb: bu ab aramakta 
iıe de bir tltl6 bula..,..ktadır. 

Lavrens ! 

İngiliz casusu 
nerede imiş 

. 
1 >linkli • 1kmm rt>/ikimi:dm : 

Mardin, 22 (Hususi) - Su
riyede, Arabistanda, Efganlı
la.nda tahrikat yapmakla meı
hur lngiliz casusu Lavrenıin bir 
zamandan beri lran ve Irak cöi
lerı arasında bulundufu haber 
alınmı!lır. T ahrlkitın fran aley
hinde mi yoksa Türkiye aleyhin
de mı olduğu henüz anlaıılma
mııtır. 

Vaziyet bittabi hükumetin 

naıarı dikkatinden kaçmamıı
lır · lavrensin Ravendizde oldu

ğu •nlaıılmııtır. Re:vandtz Mu
sul ·civarında ve hududumuza ya
kın bir mahalledir. 

Karahau voldas 
~ . 

dün gitti 
lia.vaların ve den,zin fenabiı 

Yüzünden gidemiyen Ruı hariciye 

komiseri M. Karahan dGn 
hareket etmittir. 

Fırtına vüzünden 
.r 

Akdenlzden gelmeıl beklenen 
Se:znıramiı vapuru bGyilk bir far
lınc. Ya maruz kaldıktan eonra 

dün kehhürle gelmlttfr. 
~~~~~~~~~~~~ 

"Biyoks,, 
l~ir arıza ve bir tekanıül 

liükdmetçe görülen IGzum 
Ü 

zertne Biyoks dit macunu bun-
dan bir müddet evvel Sıhhiye 
veklleti ve Şehremaneti Klmya
hanelerinde tahlil edilmtı, muh
teviyatının ııhhate muvafık ol
duğu gibi relllll fomtlllne de 
mutabık bulundutu anlqılmıfb. 

Memleket dahllinillli 
ve Yerli malı olan 8170_..,.~ ,,_..,. 
çirdtf{ bu anza, Jltfbkı a&e,lalo 

de çabıanları bilikiı mGteenlr 

etnıittlr. Zira bu 111retle Biyok
ıun meziyetleri bir kere 
nıeydana çıkım, oldu. 

Biyokaun un.._. IMadaa ce
saret alarak, m~..teıı att
tikçe mOtezaySt hır ıeldlde ilr
dGğü raibete •11, .. lede lnı-
lunmata karar ı.rdtr. ~ 
yakın bir ~~· 
cunu ilzerinde ~~~ 
111alın haiz 
liyet Ye laldeafi 
lenlir • ~~~llj,,"fıl 
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._ı~ıw111111 i!Jı·ısi=_!Jİfıİ !/IJ'İİı~ı·11 "~ 1 =1 Lokantacılar bir istihlak 
111tı/1111111/ 11wılır /it. M/'ıtsı ıırlır lııııırıl - • ' 

'" im111111 ~,frr0"' 1<1i~1ı·1'.·r ·~'''!'i11 ,.;frr. kooperatif ı yapmak üzeredirler 
ılfrst'fa. kıy111f'/h /ıır ç1111 ııa:o1111: • 

kırıhli, yalıııl bir 11ym1111: ı•ar ıla lıir 
I ıı /'f ıfi lııı: ııld 11. l:ulı t ı rı fi ı ıl wa k 1111 -

sı 111:: '.' .. 

YANGIN . \nıfııı 1111:1111ıı:wı /;ınl· pıırçalıırı 

lıt'/li olıııııı/ıı11 fıirilıiriıw yııpı~tınltt-

'"''"'( cı•miııı·//ı·ri l'ı' lıwılımıı /ııı/J; 
ywıi ııııisll'/ıli/;/ı•rlı· 11/ıı11 111iiıuı.,ı·lwtlı'l'İ 

lıııldmulllki /l'f/,·iklerinıi: ıırııs111ıl11 /11/,·a 
11/(/('1/ıır !ill!flllll ılikkııt:1ı;,. /ıımiıwt !J •ıs
lı·riyurlar. 11111111 11/rik11rlıırlıınlı111 11/
ıl ı tjıı ı 11: ıı ıııı ;.,/ 1•11iıiı•11 yı ı :ı yorıı:: . 

perakende olarak alındığı takdir
d-:: pahalıya mal oluyur. Halbuki 
koc;peratif yapıldığı ta~dirde ko
operatife dahil olanın ihtiyaçları 
toptan temin edileceği için bittabi 
bu fiatlar ucuz olacaktır 

- Gel birer sigara yakalım, 1 
seninle biraz başba§a dertleşelim! 

Sigaralarımızı yaktık arka
daıım kibriti tablaya bır

1

akırken 
kolu dudaklarının arasırıdaki 
sigaraya dokundu. sigaradan bir 
kaç kıvılcım döküldü. Bu hadise, 
arkadaıımın üstünde garip bir 
tesir yaptı, düşündü kaldı .. Guya 
beıbaıa dertleıip gevezelik ede
cektik. Sordum: 

- Ne oldu birden bire lafı 
.. kesti~? 

- Kesmedim, eski bir rr.a
cerayı düşünüyorum, Hayatta 
hazan ne tuhaf tesadüfler olu}or! 

Dikkatle yüzüne baktım, ar
kadaşım zeki, arif bir çocuktur, 
maksadımı anladı, gülerek an
latmağa ba~ladı: 

Umumi harbın son sene
lerinde Almanyada bulunuyor
dum, oturduğum evt' gelip gider
ken köşenin başında heı· gün 
rast geldiğim bir kız vardı: ke
restesi yerinde, enine boyuna 
bir Alman dilberi.. Bu kıza last 
geldikçe - bir aşık şairimizin yap
tığı gibi - kızın yüzüne b.ıkmnkla 
helecanlar geçirmekle iktifa eder, 
hiçbir münasebet tesisi için l 
teşebbüsatta bulıJnmazdım 7 ve 
bu halim, elbet kızın nazarı dik
katini celbetmiıtir, diye hulya
larıma vüs'at verdikçe verirdim. 

Bir gün eyi bir tesadüf oldu-:
bulunduğumuz şehrin haricinde 
fakat 4ehre yakın · bir çiftlikte 
bir balo tertip etmişlerdi, bu 
baloya ben de davetli idim: 
Giindüz saat dörtte, bahçede 
ağaçların altında herkes çay içer
lerken müştehidir diye biz birer 
ikiter likör içiyorduk. Çılgın bir 
davetli kalabalığı: 

- Dans, Dans .. Diye ter ter 
tepiniyorlardı ! .. 

Ve dans bu umumi arzu ı.ize
rine baılamak üzere idi. 

Çiftlik sahibi beni bir mira
layın ailesile tanıştırırken oldu
ğum yerde mıhlamp kaldım. Oda 
burada değilmidi? 

Miralayın karısı ve kızı ile 
tanııtıktan sonra onunlaoa ta
nıttım ve ikimizde biri birimize 
garip bir nazarla bakııtık ! 

Miralayın kızı benden mem
leketime ~ait malümat istiyordu, 
çünkü anası benim memleke
timde imiı! 

Ona bu can sıkıcı malumatı 
verirken acele ediyordum. Mak
sadım bu kızdan kurtulmak, öte
kinin yanına gitmekti .. 

Oldu.· Bir eski vals için bu 
kızdan ricada bulundum, reddet
medi, ~lktı,ikİmiz biri Lirimizin 
kolunda sürüklenerek kalabalığa 
karııtık. Hava sıcaktı: Bu iti
baTla büfeye can atıyorduk: Bir 
Şampanya daha ... 

Yeme!< yedik, Şampanyalar 
içtik, ıarabın tadına baktak, gece 
yarı•ı oldu, hatta ""at üc.;ü geçti. 

Bahçenin kuytu köıelerini 
tatlı bir mehtap aydınlatıyordu, 

biz danı aralarını bu köıe
lerde geçirmekte, hatta ikinci 
danıa ittirak etmeğe lüzum ol
madığını biri birimize itiraf etme
mekle beraber e.lmit kadar anla
ııyorduk!.. Bugünkü Fokıtrotlar 
yeni idi.. Btnun cazibesinden 
kendimizi kurtaramadığımızdan 

olacak ağızlarımızda sigaraları

mızla - çünkü balo artık ciddiy~
tini kaybetmişti - dansa başla

mıştık. Nasıl oldu bilmiyo
rum, o, sağ elile soi omuzunun 
kurdelesini düzeltmek istemişti, 
elini çekerken ağzımızdaki siga -
raya çarptı ve sigaradan bir kaç 
ateş koluna düştü. Ben tela~la: 

- Yangın!. . dedim. Alman
cam o kadar kuvvetli değildi, 

ateş yerine bu kelimeyi kulla
n •nca kız güldü. Elimle ateşin 

üstüne basmıştım, duman gibi 
incP. bir kumaşın mukavemetin
den ne olacak, fena bir rahne 
açılmıştı.. Kız beni t~mi"l edi
yordu: 

- Zararı yok, zararı yok .. 
diye. 

Dans bitti, muzikacılar yeme
ğe çekildi, b•ı seferde oradaki 
alalı musikiye genç delikanlı
larla delikanlı kızlar arasında 
taksim olundu ve bir ğüzel foks
trot başladı. 

Akşamdan beri bana refaka! 
eden genç kız benden soruyordu. 

Musikiyi severmisiniz? 
Pek çok matrnaze\. 

1//ll: il il '! 
• ly1111 tıııııirdlı'rİ11r /ııı ılıır :wııwı-

ılıı lıir lıayli para 111'mlt'ktı·11 kurt11 - şehrinıizdcki lokantacılar 
lı111uı:: ıııısı 111: '.' Garson mektebine gelince 

burada her türlü adabına vakıf 
Türk garson yetiştirilmek isteni
liyor. Bu suretlt garsonluğun bir 
meslek olduğu Türk ç.ocuklarına 
da öğretilecektir. 

İstı· fırı s,i/11111111111:</ıı i~iıııi:ı• !Jll
rıyııı·ıı/; f"ııytlıılı ıw kı::ııwl// ııı• ıırııs11·a 
ı•tjiı•11cdi /ıİl!fİlı>ri ııı1111/ıı::w11wı /111/11-
n ı J;,,llll:. 

Lck~ sabunu 
Birtakım satıcılar sokaklar

da bağıra çağıra leke sabunu 
satarlar. Biz Size bunlarla alış
verişten evvel şunu soracağız : 

- Maksadımız, yaptıkları a
ğız kalabalığını dinlemek ve 
hokka hazlıklarını seyretmekse, 
o başka ... Fakat emin olarak 
bir leke sabunu kullanmak fik
rinde veyahut ihtiyacında iseniz 
tertibi şudur : 

3 !/l't//11 
fi 

.~f'rııi :ı·yti t11yyıırı 

ııntıı: 

lıı'!/": ım lııılis sıı/ı1111 

Bunları biribirlerile mezcede
rek bir nevi sabun ha411rlamış 

olursunuz ve temizlemek istedi
ğininz lekeyi güzelce ıslatarak 
sabunu sürersiniz. 

Kullanacağınız suyun sıcak 

veya soğuk olmasının bir mah
zuru yoktur. Ya bir diş fırça
şile, yahut parmağımızla sabun 

Sehrimizae elyevm aa 18 mu
kayyet lokantacı vardır. Bu ade
dini çinde dükkan sahibleri,kalfa 
aşçı, çıraklarda dahildir. 

Sehrinıizdc venıck . . 
fiatlan 

Lokantalar sınıf itibarile üçe 
ayrılırlar. Birinci, ikinci üçüncü 
sınıf ... 

Birinci sınıf lokantada vaııati 
1 2t; kuruşa yemek yemek müm
kündür. İkinci sınıflarda 80, ü

çüncü sınıflarda ise bu :w -4 O 

arasında tehalüf etmektedir. 

1 .. oka ntacı lan n 
1.t-:sehhüslcr; .. 

Lokantacıların teşebbüsl .. ri iki 
noktada hulasa edilebilir. 

t - İstihlak kooperatif! 
~ - Garson mektebi 

• İstihlak köoperatifi yapmak 
fikri şu nokt '\dan cıkıyor Lokan
tacıların prinç, kömür, yağ ve 
saire gibi birtakım müşterek 

istihlak eşyaları vardır ki bunlar 

:\elice olarak kooperatif te
essüs ettiği takdirde lokantalarda 
yemeklerin ucuzlıyacağı bildi 
ril!yor. 

Lokantacılarda ıı hi r 
~jktı_ \'Ct 

Bu arada lokantacılardanda şi

kayet yok değil 

Bu bittabi hepsine teşmil e
dilemezsede azçok varit görü
lüyor. 

Mesela bir sebze ilk çıkhğı 
zaman en pahalı fiata satılır. 

Lok?ntacıda bu fiat fü:erinde 
sebze yemeklerinin tabağıııa fiat 
koyar. Fakat zamanla bollaşarak 
sebze Halı ne kadar düşse ayni 
sebzenin yemeği eski fiatını mu
h<'-faza eder. işte lokanbcılardan 
başlıca şikayette budnr. 

Fırtına dün şiddetini ka vlx tti Bir şey çalmazmısınız? 

Hayır. 

Öyle ise aktörsünüz, 
' "ürdüğümiiz yeri güzelce uğuş

turursunuz. ı·Birçok vapurlar limanlara sığınmış 
lardır, kaza haberleri geliyor Hayır, 

Şairimi, romancımısınız? 
Değilim! 

Garip.. Sizde bir "'an'at
kar hali var, saçlarınız uzun, bir 
küçük kıvılcıma yang@ diyor
sunuz, mutlak, mutlak, sakla

mayınız. 

Başka bir arkadaşım yanıma 

gelmişti, dediki: 

- Canım madmazeli ne üzü
yorsun, Bestekar olduğunu söy

lesene ... 

Kız ellerini cırpıyordu: 

- Saklamaktan ne çıkar, 
ben zaten anlamıştım, ne olur 
bana musikinizi dinletiniz, ne 
olur ... 

Bozmadım: 

- Peki, dedim; peki .. Bu 
akşam için yapacağım b4 ·s leyi 
size mutlak dinletirim. 

* Ertesi günmü, yoksa daha 
ertesi günmü idi, bilmiyorum, 
gene köşeyi dönünce bulvarda 
her zamanki gibi bu kıza rast 
geldim, bu sefer o maruf şairi
miz gibi titreyerek renk verme
mek suretini ihtiyar etmedim, 
bilakis şapkamı çıkardığım gibi 
kendini hürmet ve muhabbetle 

selamladım, yanıma geldi, hali
mi, hatırımı sordu ve o geceye 
ait bir eser besteleyip bestele
mediğimi sordu. 

Evet, dedim. 
- İsmi nedir? 
- Yangın! 

Manidar birbirimize b.ıkııtak. 
Söylemeğe hacet varmı, o, gün
den sonrada biribirimizin olduk!. 

Güldüm, fena bir hatıra de
ğil dedim, arkadlltım ilave etti: 

Zavalh kız.. hani kerestesi 
falan yerinde demiştimya ve
rem değilmimiş, bir sene içinde 
nasıl sarardı ıoldu. 

Güldü, ve dedi ki: 
- Kim bilir, timdi çoktan 

ölmüştür •• 
11 ılL/.ll Jf CSSC 

Bundan sonra temiz bir su 
ile lekeyi yıkar ve kumaşın ter
temiz kaldığını görürsünüz. 

Bu sabun zeytin yağı gibi 
maddelerle, katran ve mum le

ke!erini çıkartır. Zeytin yağını 
çıkarmak için sakın eter yahut 
b~nzin kullanmayınız ! 

Zira eter ve benzin yağı hal
ledip etrafa yayar. 

Eğer elbisenize zeytiı1yağı 
dökülmümşse evvela bir parça 
kili macun haline getirip leke
nin üzerine sürmeniz de çok 
faidelidir. Kil lamamile kuru
duktan sonra fırçalar, temiz bir 
su ile sildikten sonra yukardaki 
tertiple hazırladığımız sabunu 
kullanırsınız, lekenin eseri kal-

maz. 

() ünıü~ takı nıJa rı 
padatı11ak 

Zamanla, gümüş catal, bı

çak, şamdan ve sairenin parlak 
rengi kaybolur, hatta bazı yer
leri kararır da ... 

Halbuki bunları pırıl pırıl 

parlatıp, yepyeni yapmak ne 
kadar kolaydır ! 

:.>.i !I rwıı ~" fJ 
/'.! sıılııı11 

I oo . • .~ıı 

Şapı su ile kaynatınız. Su
yun üstüne çıkan pislikleri alı

nız. Sonra sabunu ilave ederek 
eritiniz. Bir yün fanila yahut 
çuha parçasını bu mahlüle ba
tarmız. Güınüş etyayi güzele~ 

oğunuz. 

l)iya na ağ-acı 
Birçokları bu aiacı görmüı

lerdir, fakat nasıl yapıldığını 

bilmezler. Bu ağaç evlerde bir 

eğlencedir. 

Bir şişenin içine bir miktar 
civa koyunuz. Koyuca yapılmış 

cehennemtaşı mahlülünü şişenin 
içine dökünüz. 

Göreceksiniz ki 
de dallıbudakh bir 

yüvermit··· 

fİfenin ,için
ağaç büyü-

** 

.. 
İki gündenberi devam eden 

fırtınadan Karadenizden ve Ça-

.. 
Kezalik Türk sancağını hamil 

(Türk) vapurıd<A. Zonguldak ö-

nür.de fırtınaya ~utulmuş Sinop 
limanına ilticaya mecbur oldu
ğunu telsizle bildirmiştir. 

························································ 

nakkaleden gelmesi beklenilen 

vapurlardan bir çokları limanı

mıza gelmemiştir. Kezalik lima

nımızdan hareketi mukarrer en 
kadar vapur Karadenize çıka

mıyarak kavaklarda beklemiş

lerdir. Dün sabah havanın s'1ku

net bulması üzerine demirlerini 

\Kitap ve gazete 
1 

Hatkın okuma ihtiyacını temini 

alıp gitmişlerdir. 

Karadt:nizden gelmesi b~kle- 1 
• 1 

nilen vapur,1ardan (Luvizyans), ı 
(Rivosan) Italya Köstenceden,-. 
(Gıranton) İngiliz Kalastan. (A
nastasva) Yunan, (Agato) Fele
menk, handırala vapurlar kırk 

sekiz saat evvel hareket edeme
diklerini telsizle bildirmişlerdir. 

Kezalik Romanya bandıralı 
(Daçya) vapuru kırk sekiz saat 
geç kalarak l•ınanımıza gelmiştir. 

Seyrısefainin Reşitpaşa vapuru 

büyük bir fırtınaya maruz kalnrak 

dün limanıı:ıııza gelmiş ve Cum

:_huriyet vapuruda dün hareket 

etmiştir. 

Köstenceden limanımıza ha
reket eden ( Tiflis ) İsp'inyol gaz 
vaporu Köstenceden kalktığı sıra, 

da rıhlım'l çarpmış ve karadeniz

de tutulduğu kara yel fırtınasının 

teskile su yapmağa ba!lamııtar. 

Tiflia vapuru tehlikede olduğu

nu (S. O. S.) ifaretile telsizle 
imdat istemiş. Okmeydanı telsizi

miz alır almaz derhal Liman ida

resine bildirmif, vapurun imcia
dma tahlisiye rumorkörleri çıka

rılmış ise de vapur aldığı suları 

kuvvetli tulumbaları ile boşalta

rak dün sabah Boğaza iltica et

mittir. Tiflis vapuru limanımızda 

rahnesi kapatıldıktan sonra ha

reket edebileceği anlaıılmııtır. 

düşünülüyor 

Memleketin her taraf ıradaki 
okuma ihtiyacının tatmini için 

Maarif vekaleti bir tevzi teşkilatı 
yapmağa karar vermiş ve bir de 
kanun lAhiyası hazırlamıştır. 

Bu k<"nuna göre merkezi ls
tanbulda olmak üzere bir acenta 
tesis olunacak ve memleketin 
hei' köşesindo nahiyelere kadar 
şubeler açılaçakır. Bu teşkilatla 
kitap, mecmua, gazeLe satılması 

temin olunacaktıı·. 

Bu teşkilatta muallimlerden 
~slifade edilecektir. 

r BÜ GÜNKÜ HAVA~· 
Dün azami hararet as- ı 1 garı :.! idi. Rüzgar ekseri-

1 
yetlc şimalden esmişiir. Bu- ı 
gün rüzgar şimalden efecek 
ve hava kapalı olacaktır. ..--· 

'·'Y ARIN.,IN ·rAK\7İ~1İ 
----~~~~~--------....... -- ---.. 
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1 
LIK MAÇLARI OLDUKÇA 

1 
HEYECANLI BİR OEVREYEGlRDİ 

Lik maçları olduhça heye
canlı bir devreye girnıiıtir. Ônü
nıüzdeki çuma günüde ehemmi
yetli maçlar Yapılacaktır. Bu 
nıaçların en mühimmi ıübhe3iz 
Vefa - Beıiktaı nıaçıdır çünkü bu 
ınaçtan sonra Beıiktaı hakkında 
doğru oir fikir edinebileceğiz ve
fanın eksik olan nefes kabiliyeti 
artmııtır. Beıikiaıa karııda dai
ma nıuvaffak olan bir taKımdır. 

Her halde Lu maç çok heye
canlı olacaktır. Fener bahçe -
Beykoz maçı ise rakibiaa naza
ran çok kuvvetli olan Fenerin 
büyük bir farkla galir gelmesi 
muhtemeldir. 

Diler : tai'afında ikinci küme 
1 

maçları hararetle cievam ediyor. ı 
Şinıdiye kadar yapılan maçlarda 
en ziyade Süleynıaniye ile ~Altın 
ordu - Hilal - göze çarmak
ladır. 

Fakat evvelce de yazdığımız 
gibi A. Ordu - Hilal takını teıki
linde uyuımanııılardır, bu anla
ıamanıazhk muhteliti zaif düıür
mektedir. 

l 'sl.-11/ıır/ıl11r 111• lııılılr'.' 
Bu Cuma çarp11acak takım

lar ıunlllrdır. A. Ordu - Hilal!. 
Ü11küdar, Beylerbeyi - K. ey ip
dır. 

J.>oJis karakolunda 
Hırsızlık yapanın muhakemesine 

devam edildi 
Nezarette bulunduğu Tahta

kale polis mevkiinden palto ve 
fapka çalan sabıkalı İsmailiu 
mahkemesine dün ikinci cezada 
devam olundu. 

Maznun sirkatı inkar etti . 
Mevki komiseri ve polisleri 
dinlenildi. Şahitler İsm.:lilin sir
katini teyit eder şekilde ıeha

dette bulundular. 
Mahkeme karar için talık 

olundu. 

J)aı·ülfiinun J)ivanının 

son içtinıaı 

YARtN 

asri mobilye 
Mağazamızda her keseye uygun Yatak, Salon, Yemek ve 
yazıhane takımlerile Karyolalarımız rakabet kabul etmez 
derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı isbata kafidir. 

lstanbulda Fincancılar yokuşunda No. 2i Telefon: İstanbul 3407 

Arzu edenler mağazamızı serbestçe Rezebillrler. 

AHMET FEVzi 

Sabile 5 

Bir ı·ohanın.' aktığı ateş 
~ b66~6+++++++(~~~~<~~~,"~~,"~'....,,ff~(ff) yadgın zannedildi .ı. • • • • • • • • • • • • • • f 

Kısıklıda sarıkayadcı çoban ... t ÜSKÜDAR BANKASI ~: 
Aslan tarafmdan yakılan otların .,.. ~~ 

dvı.ıam yangın zannedilmiş 0 •i• SERl\lr .a ... 

. . ... 100,000 LIRA .... ~YELi. TÜRK ~.~. mahalle hareket eden itfaiye ııı ı 

• • ANONİM &İ}tb-ETI" ,. .. anlay1p yoldan geri dönmüftür. .ı. ~ •:• 
' '' - - (+ K-ııaf ı lıi 111:1\ " ı>ı:ı hadi ı,' i<'i<•kk ii 1 ,., mi" mi ili lı i r m ües- !' 

Darülfünun rnvanı bugün iç- i5 KAVGASI k ı 'İ"•·dir .\lii-·ı i 1 ı•·rai ıl·· I• ·di) al kıı lııı ı ı•d .. r ; .. lllll l<'dil faili·· ı 
tıma ederek ıon islihat etrafın- Dün sabah saat yedi buç!' ta •:• ikr:ı>;ılla l>ıılıııııır. t 
da ıon bir nıüzakerede buluna- Bahriye caddesinde Hasan Efen- • Merkezi· Usküdarda iskele kurbnnda •• 
caktır. Bu içtlmaa ali.kadarlar dinin kahvesinde Kavala muhacir· :( Td. K .. ılı l:•ıı · '!ııı f 
fazla bir ehemmiyet vermektedir, lerinden Emin ve Ali arasında bir •!• • • • • • • • • .• •• •..,• * .. _. y 

Ali • .. .. .. • ... •..,• ... "•••.••.,.•.•• ..... ~...... • .... ~.~ ...................... .,.._ ...... ".._ ...... ., ~ ... it yüzünden kavğa çıkmış ve •.•••"•• • • • • • • • • • • ~ • • • 

Ernini ağır ourette yaralamıılır · "'"''§S §: §: §:§§~§:§:§:§:§~.,.. """°~HS§:tıl 
Enıir. hastahaneye naklolunmuı, ~~~.,~ ~3333~ • 

Galata köprüsünün iki trra- · ıtlA PEL • 
Ali de yakalanmıştı!'. "li'J KAP fına yapılacak olan 4 kiıer.ı.ı in- I #• ~ !#> lifi 

ı~s: dü~ i~ale edilmiştir. Bu ku- 'I BAKU•a S RaklSI ı ~ '/"wıııııııifr ırkc1111111i l l'/ııri~ (#'. 
lubelerın ınıasına derhal baıla- 1 

\: flJ y Az 1 M ,\Kİ NA S 1 1 
nacaktır. 1 ..-...~ •• ~ llJ Fransa hükfimelinin dahi takdir ve 1 
• • •+•+++.+._-._.. A ~ tercih etligi makina KAPPEL dir. t FELEMENK BAHR•I ~E~l·T T ~ Hafif, metin ve zarif - Her cihetı 
A :::> F' • ;ı t•o.hhit ve olunu~, taksi~le •atılır, ı 
lf B AN KAS 1 & fi> Türkıye yegane uınunıı acentesi fi) 
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K<>prü kulübeleri 

Altınordunu1t I'\ golle nıağlup 
etlifi K. Eyiple Üsküdar geçen 
hafta beraber kaldı. Üsküdarhlar 
bu •ene zaif bir manzara a!'zedi
Yor .Bu sebebiyetledirki Anadolu
da muhtelif yerlere dağılmıt olan 
oyuncularını bu nıeyanda Anka
rada bulunanŞeref BekirBeylere
de muracaat ederek futbol takı
nıına iltihaklarını te'ınine çalııa-

• ~~:u~er türlü Banka muanıelô.tı icra ve kasalar icar ~ SELANIK BANKASI 

1 ~=~:=!';=::~-=.(~ .. == 1888 de tesis edılnıııtır 
~r ... ~ôS.MANL.ı BANKASI i ~ s~~~~~: ~~:::o!;·ı~K ~lara -.nedl11~. * ,._ -------

PERTEV Ş•..!ruhu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

FABRIKASI 
iıtanbuı Ce rı be rli Tas 

"" • ~ 1 ü&KIYE ŞUIJl':U:RI .) SE ... J:>ı'1A'.7E ..... Sİ : 10,000,000 İngiliz lirası ~: .. (JJ) • 
1 

. Sa 
.. "ll ı - •.• (W Galata, lııtanbuı. zmır, maun, Adana, meı·ıin. ::: İstanbul açentelii!i - Telefo-;1: lsta'lbul 1948 •:• S l J • 

...... "' 1 30 ~ ~ \'u:-1 nnista n ... u Je en : Selanik, Atincı., KavAla. •~• Hryoıs-}11 dairc~i - Telefon Beyoğlu ' ' ~t . 
1 S d . ~ 1· k b"I· d muayyen ve vadeli veya ••• Her türlü ban~a muamelatı,. itibar 4llektupları, her nevi "f ene at ve po ıça mu a ı ın • +) b 
~ı• hesabı r.ari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. ..... akçe uzerinden hesa atı carıye, Çek muatr.clatı. 

1 

•!• Türkiye cu"nıhuriyetinin baıhca ~ehirlerine ve memaliki .!. ~ ~~.;:::;ı<=<=~~~ 
-.. 1 t 1 raf • .,,.~~ ... .,..,.~~= : ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektup arı ve e g •:• ~~ c=.~~ ... .. 
.... t:mirnl'.meleri irsalatı. •·• 
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.,.•••••••••••••••••••11•••••~ D d k 
r- ' e i. Alı Suavi Efendi (Su haznesi) batına diz çö müf, ! Kanıb~ ~e Nukut 1 l<aP"..!!!!!._5 hayreti~ bakıyo•du: Bu K!eantı de~ilen ıeytan ad"m delirmlı 
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arkadaıiarı da merak içinde Kleanliyi bekliyorlardı. Ali suavi 
Efetıdi : 

: a ıt • ınidi? Önlerinden .. kapkara birbir su akıp ğidiyordu. Kleanttnin •. 1 tl'rliıı İııoiliz. 1()•)9 : b ( ) "l 
~ :ı:_ _ • u t.u ı e ne münasebeti olabilirdi? 

1: Dolar AııwrikJ 212 :;o • - Aman hazret Efendimize mektup yaznıak kolay fakat ı. 20 Frnr.k Fran ... ız 168 - . : hanoı" va•ıta il · 1 b b l k · r 2() L . J 1 b " e ırıa uyura i ece sıniz. • ıret ta va 222 - • 
: 20 Frank B{·lçika l lB 50 : Kleantinin kahkahası koca mah2:en içinde aksetti§"i itidildi: 
: 20 Drahmi \ unaıı -- ::f\ : - Siz yapınız efendi. Ben onu i•te •u (su) vasıtasile ye-·>·) .JV • ır ır 
: 20 Fraıık 1 'ic;r(• 816 _ : rine irsal edeceğim. Siz Yapmız 

0 
zaman nasıl olacağını gözle-

1 20 Lt•\a Bulgar :~o 2) • rinizle görürsünüz efendim. Dedi. Ali Suavi efendi: 
1 l Floriıı Fdeme'ıık 48 :)() : - Buyurun hazret, ne yazayım? deye sordu. Kleanti: 
: 20 l\.oron ç .. ko.,. lm ak ; K li . l bil-
• 1 ş · ı · \ t - - • - ararı yazınız.. er ihhma.le: kartı hazır olma arını • . ı ın ' "') uu\ a _ _ • di i i 

1 •. l t' ~)h ~ınark \İ.\a -:ı) : ı_ r n z. 
Ul ·~ 2) T f f t..... 

: l Zl'loti IRhİ ... tJn : - ara ı •tEtH.henıden mi tarafınızdan mı olsun? 
120 Le) lluınnıı):.t 2:3 _ : - Tarafımdan yazınız. (N) (B) bir takrik (Çırağana) gele-= 20 Dinar \ o~o~hh n1 l 57 73 : cek... Deyinb~! anlarlar. 

i l (,:f'noıwı ~O\ ).t'l i Ali Suavi Efendi cebinden küçük bir defter çıkarm!ş, şöyle 
; Kaınlıi\o : yazmağa baılamıı~ı: 
: Londra l İ::;te~rl İıın k. 1 "Melekınf at Paditalıııı.ız Efendiınizl" 
İ ü~ l til~~ lira. ı dol~r ! BilcümlP iıler avni hakla yolunda ve ,mihveri matlup dal· 
• Parı 1 turk hra ı ~ . : 'reıinde cereyan eylemektedir. Aıla ve kata endite buyrulma-
1 Milano 1 türk liret • l , Ef dl • · 11 bi h ın ve ol-• Bü "k ı "bel • nıaıı niyaz 01unur. en nıız mtaa a rra man yar 
1 c/

0 

se " " f gak 1 nıazsa obürgün emri hayre tevesıül kılınacatı euolunur • (N. • nevro ,, ,, ,, ıran • ..., H k s i e· İ Sofya ,, ,, ,, leva İ 11u.) bir takrip Çırağa~a gelerek ınaruzatımw a ipayı en Y 
• Anisterdam ,, florin • lerlne mufaıaala:ı 1trz ve iblif eyllyecektir Efendimiz. 
• M dr' • im · TURHAN a ıt ,, ,, ,, pezetaı - • za. 

Berlin ,, ,, ,, mark - İ Ali Suavi Efendi katıdı yazdıktan ıonra Kleantlye göıterdl. 
~~rşova " " "zelot 1 Kleantl oluunannı lpret etti. Suavi Efendi yavaı ravq okudu. onkre 20 ley kuru§ -1 1 

Yaçervoneçi kuru§ _ _ • All, mGnaıip dediler. 
••• ••c•••••••••uı •••••I Fakat timdi fU mektubu Sultan Murada nual ulaıtıracak-

_ Ya hazret, vallah merakta kaldık efentlim, nereye git
. t" iz' dedi sordu. Kleanti: mıı ın . 

_ Efendimiz tarafından haber bekli;orlar. Lütfen yazdı
gınız mektubu bana veriniz ! ce.vabım verdi, l!Baıka bir ıöz 
-ylenıeden mektubu aldı, boru gıbi büktü. Yukardan getlrdiii 
~:mııın :çine soktu· Kamıtın iki deliğine iki büyük mantar 
tıkadı. Kamııı akan suya bıraktı. Batını kaldırarak mırıldandı: 

_ Bir dakika sonra mektup elleriııe geçecektir! dedi ... 

İkind fasıl 

Kleanti ile arkadaşları bu itlerle A>ğraıırlarken, ayni ıGnde 
Sultan Muradın dairesinde nele" oluyordu? Evet, Çırafan 1&!'a
ymda ikindi vaktinden beri gizli Lir tellı vardı. Sultan Mura
dın validesi (Şevkefza) kadm efeııdı ıırdatlanndan iki cariye 
ile haı baıa vennitler' deniz tarafında ki odalardan birinde 
fıııldaııyorlardı. Valde Sultan _yanında oturan cariyeye : 

_ Kız, diyordu •• Benim ınanaınıyacatım geliyor, hakikat 
O Evden akpm üzeri ça.maiır salladılar mı? 

Valde ıultanın karşısında ki cariye : 
_Evet sultanım, gözlerımle gördüm. Tıpkı ıeçen akpınld 

gibi oldu. 
Diyordu. Yanınd ki öteki cariye de, ~ ealhyor diye 

taıtik ediyordu. 
Sultan Muradın valdesi Şevkefza kadının, karpımda eliz 

çökGp oturan cariyelere inanmamasına bir sebep JOktu, çGnkG 
bu cariyelerin iklıini de çok küçük yaılanndan beri bmli 
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~ Ankara Adana Ayvalık 'IJ 
~ İstanbul 'Trahzou Zonguldak ~ 
: Bursa Balıktsir Kayseri (~ 
~ İzn1ir Gireson ı\lei·~in ~ 
~ San1sun l-~lreınit ~ 

! ~ BÜTÜN BANKA MUAMELAll V ı\PILIR '(ilı 
(/) 

G~§~~§~~~~~§~~~~§§§~§~~~§§~~ 

lrnw• .... i lıir tar.ıl'ı ımıımıilc)lı lh·c1s 
ı'frndi ar!"la-.ı 1t1rafı rnlıii tariki :lın 

il<' mahd·ıt uzıııı lllt''alm ) iiz ar~.n

darı lıina alımı§ ar::ııı nıiitı'lıaki::,İ 
bahı;e<lir. Taınrııııı iki lıiıı .. .,J...iz 
\İiz lira ki\ 1111·ıi ııııılıaınnıiıwlidir. 
• J 

l laıı l' .ıh!:aptır. Talip olanların ki\ -
mı>tİ nııılıan!rııiı11• .... iııin 'iızdı· oıııı 

J 

'/ c•frj<ı11: !Jı•y : /fi/,) 

1 "'Lınlıul dördliıırii irr:! mrınıı r
hığuııdan: M.adaın Treza \ c Ro1.a \ C' 

llolıenka 1 ... tm rirEfr·ndid<'ıı i tikrnz 
'')}edikleri nwlıali~ı· ıuukahil ipo
tek irac rdileıı ~le\ oğlu ııda kiiçüJ... 
parıg<ıJt ı ~1t>~ru lİ) et malıa1lrsi ıı in 
nmkadtleınen cedidi)<' ı•l)' m reel it 
ı-okağnıdll atik 5° ı·edit 7 mrıııara
fı hane bon·un - \f'rilıneıne--iııdı•ıı 
otuz ofüı ıniiddf'tlf' ilıalei ('\ \eliu:<>i l"" 

ni ... ıwtindı· p<') akça--ını ınii-.talı,ilwıı 

ıııüzaH•dr,e kondu. ~olwktan ,ılı-
ap 

0

k<1pı, j)p içni) e ıririltlikte 
Mennf'r bir nwthal ile zrıııil'İ 
ınalta ile dij rli Lir kcı:.-idora ~ı çı
lir. Koridot. iiz<·riııdl' ) iiklii hir 
oda ınerdhen altın.ı mihadif ıııer
dhen altı kiimiirliik diğı•r kı>-ıııı 
odunluk zrıniri malta dii..,eli mal
tız ocaklı ı-.ıf \(' :-Nlir lf'rlilıaıı 
deıunuııda al,ıturka lıcl l il" 1 ah
'.:")t' mPthali lıuluıı.ııı ımıt\ıah \ar
dır. Balıçt' kı-.ınıııda lıir ku, ıı 
\ardır. \h~ap nwrdh·ı·n orta kata 
çıkıldıkt,ı bir sofa iizı•rinclı• l,j, i-.i 
'iiılii ,,, rlolaplı iki oda hirinei 

kata rıkıldıkta hir .. ofu iizt•rinılı' 
karşılıklı iki oda bir alaturka lwla 
\e musluk H' ~okak ı·ilwtitulPki 
odanın hiri!'oiııde ~ahııh \ardır. 

IH.ı -:m tari!ıinılı· <J2H-I0.):2 dı,,,,a 
ıınnıara"-ı lıizzat 'e) a lıil\C·kiil<' 

ı;;.aal o:ıdiirltPıı oıı al l na kadar 

1--tanhul drirdiiıırii İıTd ırn·ııııırhı~ıı
ııa miiıw..:aal "' l(•ııwlı·ri 'ı· fazl,ı 

J 

malumat ,}o., •"•indPn ita PılilPrc·ği 
il iıı olııııur. 

MUALLiM BEYLERE 

Umumi 
Mektep, 

°T'E:N"~ 

Umumi tedris usulü 
Birinci cilt 

Faal Mektep Usum 
t~dris usulü 3 cilt olacakdır 1 inci cilt Faal 
2 5nci cilt isti~~.ap . 3 neti cilt ı~eksif usulüdür 

~hıdanya postası 
Cıınıa. J'awr. Salı. Car,:..aııı-.. 

ha gliıılni idarf' rıhtıııııııdaıı 
<>da kalkar. 

postası 
(KO:\ \ ı\) \apuru .24 Kföıunıı

"''·ı·l '°'alı 12dı> Calata rıhtımm
daıı lıan•kı·ılı• Çar:-aııılıa . alıahı 
lznıirr· 'f' nk. amı lz.ıııirdl'll lıa
rı•ketle t \ııtal)a. \liii)ı•. ~lı:r
,.,iıı)e gideı•ı•k \ ı· ıliiııii:-tl' ('l'a:ı
lll"ll, ı\ııaıııur. ı\Jüi)a. \ııtal)a. 
Ku~ada-.ı \ı• lzınir)ı• ııörnarak 

I") ~ 

gı•lt>cek tir. 

A vvahk sürat postası 
(.\lEHSi :\) \ .ıpıını :2 l l\..a1111-

ııııı·' wl Salı l 7dı" Sirhci rıhtı
uııııılaıı lıarı·kı•tle ( ;elilıolıı, <)ı

ııakkal<'. Kiiı.;iikku) ıı, Edn·ınit. 
Biirhaııİ)<'. \),alığa :ridırı·k ,,. 
diiııiic::tc nwzktir i-.kı·lı•ll'rlc lıir-• 
likte \huııolıığa tı~rı~araktır. 

CeJilıolıı i~·iıı )alııız )oku n
lınır, ~ iik alınnıaz. 

"T'ra hzon ikinci postası 
(l{EŞJTPA~ \) \apıırıı ~(ı Ka

ııuıııı"' \ ı>I l'ıT::ı·ııılw ak:;aıııı 
Calata rılılııııuıd.ııı harekeılı· 
Zoıı~u~dak. iıw\111\11. Siııop. ~am~ 
"1111, ( ll)ı', Fat-.a, Ordıı, <;irı '
:-.ıı. Tralızoıı. ltizt')I' gidı·t·ı~l.: 
\ c ( >f. 'l'ralmııı. 1 'nlataııı•. (; irı·
:-ıı. ( hdıı. Fa Hı, Sanı~ıııı. Si-
111ıp. liıwholıı)a uğrnarnk ğı'le
ı·..J"ı ir. Çatı katın.ı çıkıldıktu bir -.foa dam 

tarafındaki çatı ar.ılarııı ) iik ha
liude istimal ı·dilıııı·ktPdir. Drnı-

Her cilt 5 Forrnal!k C~Zl' halınde çikmakbadir. beher cüz 
25 t<uruştur.3 Cılte abuna olanlara % 2:; tenzilat yapılır·. 

Cüz: 1 cikdı ' ..................... "!~ 
.. 

nunda merdh PnlNılrn taru<;t! 'P 

iki odada ınıi .... alıPd<· ... urt'l İ\ J,. l .l-
1 ... ıri \t' Arif ı.f Plllliler ohtnı\ or. 
Hududu hir tara~~ı"ı lha.., P(ı·ı di 
hane"'i lıir taraf 1 ) en .ınt ( f, ıııli 

Dökruli usu'üi1ün tatbikatı 
Yeni ted:-is us4lü 
ABUNA ve SATIŞ YERi : Ankara caddesinde 

fieıti 75 kuruştur 
. .f iati 20 kuruştur 
iKDAM KiTAP MATBAASI 

e 
Ron1:ın1n!zt kesiniz \'c kitap gihi katladıktan sonra okuınavı unutn1avın1z 
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lardı? lıte en mühim mes'ele de bu idi. Yoksa adam mektubu 
ıuya mı bırakacaktı-.ı Kağıt ıslanmaz mı? Yazı bozulmaz mıydı? 

- Aman hazret Yallah kulunuz ıu itlen birşey anlıy~ma
~ım. Yokıa klğıdı ıuya mı bırakacaksınız:l Diye sordu. Kleanti 
ayakları.altında akan suya bakıyordu. Batını kaldırarak güldü: 

- Telaı buyurmaymız. Şimdi anlarsınız ... dedi. Elini <'.ebine 
soktu. Bir feyler arandığı anlatılıyordu. 

- Hay aksi ıeytan, kamıı (masura)yı odamda unutmuşum! 
diye mınldandığı itidildi. Kleanti sade masurayı unutmuş de
ğllı:li,aııl en mühim meı'ele vardı ki, telaşla onu da unutmuştu. 

Çıralan sarayına mektup yazacağı zaman oradakı (su) haz
nesı batında beklemeleri iç:n herşeyden evvel parota vermek 
IAzunch. Sultan Muratla muhabere etmek için araiarında iki 
türlü parola kullanıyorlardı. Evvela akıamdan pençerelerine 
beyaz Ç&Jnaıırlar aınıak lazımdı. Klea.nti bunu yapmasını evin
de sakladıiı aaraylı Nakıtbent kalfaya daha aii11düzden tenbih 
etcıif, ıınıarlamııtı. {Nakılbent) ılkphe.ıa llk parolayı vernılı 
olacakb. 

Aııl timdi ikinci ve en mühim Parolayı vrrmek lazımdı. 
KleanU yanında ayak nzeri duran arkadaılarmı hayretler 
içinde bırakarak J•rlnclen sıçramıf, mahzen kapısına atılmıftı. 

Bir teJ 16ylemeden karanlıklara dalmıt gitmif. Suavi efendi 
ile arkadaılan, onun esrarengiz halini bildikleri için arkasın
dan baka kalmıılardı. 

Kleantl kota koıa azevvel çıktıkları koca binaya - koıtu, 
girdi: merdivenleri dörder dörder atladı yukarıya bir odaya 
çıktı. Bu - oda pek ıüılü bir oda idi. Pencere kenarmdaki 
ıedir iizerlnde ıenç bir saraylı kadın oturuyordu. Kleantiyi 
ıörOnce yerinden sıçradı, hey~can içinde ellerbai uzatarak 

haykırdı 1 

4a -· 

- Ne yaptın Turhan? 

Bu ellerini Kleantiye uzatarak: ne yapt:n ? Diye haykıran 
kadın Abdülhamidin veliahtliginde sult:ın Murat naınına 
casusluk eden güzel saraylı idi. Abdülhamit Padiıah olunca 
kadıncagızı saraydan atmııtı. Bu kadının adı (Nakıibent) kalfa 
idi. Daha sultan Azizin Sctgligında (Murat) Efendinin dairesine 
garip çıkan Kleantiyi görmüı, onu bir Türk zannederek sevmit, 
münasebetde bulunmuıtu. Hakikat Kleanti sarayda da Türk 
olarak tanınmıftı. Ona herkes: ( Turhan ) Efendi diyordu. 

Kleanti işte bu suretle Nakşibent kalfayı yanına almıştı, 
muhafa~a ediyordu. Arada sırada da gizlice çırağan ~sarayına 
gönderiyor, valde sultanla. görüıt.iirüyordu,ellerini uzatan güzel 
kadına: - sus!itareti yaptı.Pencereye koıarak çırağan sarayına 
ba!<tı. Saraydaki Parola odasında hafif bir ııık görünüyordu. 

Nakıibende sordu, dedi ki: 
- Akıam üzeri iıaret v~rmeği unutmadın ya ! 
- Hayır unutmadım, cevap ta aldım. Cörm6~1or muıun? 

ııık yanıyor, cevap bekliyorlar! 
Kleantl sevinçle batını ıalladılt, b6yük aynalı konsol 

üzerinde yanan lambayı eline aldığı, görüldil. Kleanti pen· 
cere kenarına gitti Lambayı yukarıya k~ldırıp indirdi. Ve arka
~nndan: - püf 1 etU, söndürdü. Şimdi Nakıibend ile ka!'anlık
ta kalmııtı. Şimdi ikisi de dikkatle Çırağan sarayına bakıyor
lardı. Berideki Lamba aöner sönmez çrağan sarayında ki 
Lamba da söndürüimüttü. 

Kleanti: - Tamam, timdi su haznesine inerler! Diye mırıl
dandı. Ka•anlıkta konsolun gözünü açtı, alııkın bir elle konsolun 
gözünden büyük bir kamıı aldı: 

- Ben gidiyorum, sonra seninle görüıeceglm. Naktibent. 
Dedi. Fırladı ritti. Atarıya mahzene indi. Ali au~vi Efendi ile 

• • SADIKZADE BİRADERLER 1 
VAPURLARI KARADENiZ 

MUNTAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

f,.,tanlınl ~lalıh1111•i n .. Jiw <>ııwı ., 
l lııkıık dain·siııdt"ıı: Miiddı•i) ı· 

:\lı·lilıa lınıııııııni kora-.ı :Zt'\ rektP 
ka-.ap tiı1111,foı11 ıııalıalk!-illl't· cami 
!'.okağıııda 1-"°o lı lıaııı•dp ınukiın 
Mtı...tafo llarrı ıı n<•lıı :-;İııa<>İ ı•fı•ııdi r r • 

aleyhiıw ikanw olııııaıı ho~aıınıa 
dava""mdaıı dolayı ınü<l<lif'ye tara
fımlan verilen i,.,ti<la suretinin 
ilanen teblift edildiği ~..()~terilen 

müddet zarfında <'<'Hıp ita <'dil
nft>diği cihetle tahkikatın ~ı)ahen 
icrası karargir olmu~ ve )evmü 
:\lalıkcmede 30 Kanuııu~ani 'J30 
pl'fşcmlı<' günii ... aal 1 ı de talik 
eıliJnıi~ uldu~uııdarı tarihi ilandan 
itihareıı bir ay zarfında rı•vap ita 
'e ) C\ m~i muhakeme df' h•patı vii
cut edilmediği tak<lir<le tahkikatın 
gı~ alJen icra edileceği malum olmak 
üzere ilan olunur. 


