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Gazeteci Behçet bey dün tevkif edildi 
BEHÇET BEY B~R GAZiNO ETRAFiNDA İKİ CEPHELi 1 DüşüNCEYE 

BAKIN! 
Tevkif edildi ! FAALİYET -~!-•••-

Yine o banka ... 
Resin1li Ay nıes'ul nıüdü
rünün tevkifine müstan
tiklik lüzün1 göstern1iştir 

1 - MARYOs ERA iFLAs ETTi 
2- MARYOSERA İŞE BAŞLADI 

. _,f'~ ... <- .. 

InanamiyorÜzM: Yerli n1al-
ları1111zı bizi utandıracak 
kadar aşaşı görenler de 

varmıdır ! 
Resimli Ay mecmuası mes'ul 

M. Behçet Bey evvelki akıam 
tevkif edllmittir. 

YILDIZI BlR TÜRLÜ BIRAKMAK lSTEMlYEN 
MARYOSERA İZAHAT VERİYOR 

liaber alclıfımıza ıöre Sana
~i \'e Maadfn Bankaıı, Japonya

a açılacak Türk-Japon aerıtıine 
Seal aöndermekten vaz ıeçmlttlr. 

bep olarak ta ıöyle denlyor
muı: 

T evkifln sebebi 

Dün Behçet Beyin tevkifi et
rafında yapblımız tahkikat neti
cesinde Behçet Beyin (Resimli 
Ay) lbecmuaaında (Köyünıde ne 

ıördünı?) Ye (savulun) semameli 
yazılar (lzerine hakkında müddei 
umunıilikte takibat yapılmasına 
karar verilmittlr. 

«HER KESİ ~1E~1NUN EJ)EC.EK BU~ SURE'fi TESVİYE BULA(:A<J IM» 

Behçet B. in istintakı 
Tabii müddei umumiliğin gös

lercliit ıebep ve lüzum üzerine 
evvelki akıam Behçet Bey tevkif 
edilnıtı, lf adesl alınmak üzre 
dofru istintak dairesine sevko
lunmuıtur, 

ikinci istintak dairesi Behçet 

~~~etleetlede 
. - :Y•~ttfi:' 

Tevkifhanede 

Yıldız gazinosu müsteciri 
Senyor Maryoseranın ıehrimize 
geldiğini · ve Emanetle temasta ~ 
bulundufunu yazmııtık, Senyor 
Maryotera vaziyetini ıslah et
mek için Emanette bir itilaf ze· 
mini bulmıya çalııırken diier 
taraftan İkinci Ticaret mahke-

Mukavelenin feshi için tes
bit olunacak tartları görüımek 
üzere Senyor Moryosera dünde 
Emanete gebaiı ve muavin Ha
mit Beyle ıemaslarına devam 
etmittir. 

Emanetten çıkarken kendi
sini gören bir muharririmize Sen

mesi Maryoseranın iflasına ka-
yor Moryosera demittir ki: 

rar vermittir. Mahkeme sendik 
olarak Rafet, Cemal ve İsmail, - Bildiğiniz ve gördüğünüz; 
İsa Beyler tayin edilmittir. Mü- gibi buraya gidip geliyorum. Fa-
racaat günü olarak 2 kanunu- kat bu gidlp gelmem tekrar 
sani teshil edibniıtir. Yıldızı gazino olarak iıletmek 

Mamafih Senyor Maryosera maksadına mebni değiidir. Yal-
vaziyetini düzeltmek iç:n çalıı- nız bu temaslarım hakkında çok 
maktadır. Yıldız gazinosu için teY söylemekten ise sükutu ter-
emanetle aralarında münakl( cth ederin:. ~üntü her gazete 
ınuka'9eleuin bazı terait dahilin- muhtelif ıekil ve esularda o 
de feshedilmesi kararlaıtırıl- kadar yazı yazdılar ki artık bana 

Behçet Beyin tevkifine karar ~~ su:; düıüyor. 

verilmesi üzerine derhal t.evkıf ~SH Kl·l-.O~lETR()LUK YOl,J Y APll .. DI 
müzekkeresi kesilmiıtir" Tevkif - -----------

milzekkeresi kesilir kesilmez Dört sene sonra 600 kilometre 
Behçet Bey tevkifhaneye nakl- 1 • 

etmtıttr. l şımendifer yolunıuz olacaktır 
k Behçet Bey levktf edllecell 1 
aran1ıı itidir itilmez f&tkınlık 

ali.imi göst-ennıı Ye: lhtilAttan 
menediltp edilmediltni sonnuı · ı 
tur. ·Bunun üzetine Behçet B.ye 
lhtillttan menedilmediği sö:ylen
mftlir. 

Bu cevap üzerine- Behçet B: 

- O halde istediklerimle gö
rüıebtlirmiyirn? Diye sormuştur. 

Behçet Beyin süaline ikinci 
istintak Harttmf,. gayri muvakkat 
tevkif müzekkeresi kesildi~ini' 
beı ıün sonra kanunen itiraz 
edUebllecelini akraba ve arka· 
daılarlle ı<>rilımekte ıerl:: est ol
dufunu a6ylemiıtlr. 

Behçet B, kimdir? 
Behçet Bey en eıkı ıazeteci

lerdendir. Mumaileyh uzun müd
det (Tasviri efkir) meı'ul mü
dClrlüfGnde bulunmuı ıeçe.n se
neler (cumhuriyet) Reftklmizde 
de çalıımııtır. 

Son zamanlarda (Reıirnli aya) 
fntiaap etmiftl. Behçet Beyin 
vekllettnt Avukat irfan Ernin B. 
deruhte etaalfllr. 

Karar nakzedildi 
0çGncG cezada •1e1ın1 kayb-

eden. tehir serlevhalı ıHrden do
la11 10 ıGn hapae mablalm ve 
bu ceza11 tedl edllmit bulunan 
Reılınli &J meı'ul mGdGril Behçet 
B. hakkındaki nWılceme karan 
T emJlze naldeclilmlftlr. Bu da Ya 
amıarteır aGnG rl,.t olunacakbr. 

Ş imendifcr irışaa/1111uııı canlı bir saflıa 

Ankara -25- (hususi) Milli 
mücadelenin bittiit zamandan 
itibaren bat V .İsınet Patanın aldı
lı tedbirler üzerine yapıl11.n timen .. 
dtıfer 'yolları hakkında tetkikatta 
bulundum. aldığım tafsilatı aıağı 
Ya kaydediyorum: 

Milli Mücadele nihayetinde: 
Milli mücadelenin bittiği za

man Nafia ·vf'kileUnce ( 39 99) 
kılometroDemlr yolu teılim edil· 

r 
lllittir • 

Hükdmetce fimendüfer ılya
tetine Verilen husuıi ehemmiyet 
netlceılnde ıeçen ilk teırln ayı
nın birinci aGnilne kadar mevcut 
timend6fer hattı: (4988)kiloınet
reye lblal eclilmlttir. Yani yeni
den: ( 989) kilometro yapılmıt 
demek oluyor! 

Yapılacak yollar 

Aldıfım mütemdllm malumata 
göre Hükiiınetln önümüzdeki dört 
senelik fimendüfer siyaseti gayet 
vAsl bulunnıaktadır. 

Yapılan porugrama göre gele
cek dört sene içiııde (1 ,600)kilo· 
rnetro yol daha yapılnııt olacaktır· 

yapılan Hatlar 
gelecek ıene Agııtos ayında 

kayııerl Hattı (Sıvaz) a ulaımıt 
... bulunacakbr • Sivas hattının 

ancak ( 85 ) kilometrobk bir 
iti kalmııtır. 

Diler taraftan: ( Samsun ) 
( Si'Vaı ) hattının ikmaline de 
çalıı,bnaktadır. Bu bat, gelecek 
( Mayiı ) ayı nihayetinde 
klmilen bitmJt bulunacak ti· 

Filhakika mahkeme hakkında 
iflas kararı vermittir. Fakat or

tada tevklfinin mucip bir hadise 

yoktur. Ben borçlarımın itası ve 

iflastan kurtulmam için haysiye· 

timi lekedar etmeden vüs'un da

hilinde ne yapmllk lazımsa yapa-
~ Şunu biliniz ki bütün 

ca15ım. 
emelim ve hützn gayretim bn itin 

bir hüsnü neticeye isal etmek ve 

her kesi memnun bırakmaktır. 
Bunun için uhteme terettüp ede

cek fedakarlıkları yapmaktda çe

kinmem. Mütkül vaziyetten kur

tulmak için mümkün olan her ıeyi 
~ım Mamafih bu hususta 

yapacaıs · 
Şehremini beyden izahat alırsa-

nız iyi olur. 

- Mallarımızı gönderelim de 
ıülıGnler mi ? 

llıze bu haberi ıetiren zat dl
ve edty<ir : 

- Bu da tuhaf. Maksat her 
halde Japonyada rekabetten zl
vade millerce uzak bir diyarda 
türle mallarını teıhirdir ..• 

Biz bu habere bir ıey illveıl
ke lGzum lörmüzor, aldıfımız afbl 

&Ydediyoruz. 

Sahte bankanotlar 
Parla, (A.A) - Sahte lnıtliz 

ve Amerikan bankanotları yap-
makta maznun iki talebe tevkif 
ddllltliıtlr . Bunlardan biri Ruı, 
ifkerı Rornanyalıdır. Yakında bir 

ta lQl tevkifat daha yapılacakbr. 
Me"kuflar, aflebl ihtlm::.le naza
ran lrıerhzt Amrrtkada Ye A nu-
rupada ıubeleri bulunan beynel
milel bir çeteye meMUp bulunmak
tadır. 

ı-- Al~ıyüz Hiı~ L'.ra0yı ~eden Banka 

Bir refıkımızın ısım tasrih etmemek 
suretile yolzsuzlukıa~ından bahs. 

ettiğij banka hangi bankadır 
Dünkü refiklerimizden birinde 

(Bir Ecnebi Bankasının) ıpekü
lisyon yapmakta olduğu haber 
verilmekte idi. İngiliz lirasının 
birdenbire yükselmesi üzerine hü
kumetçe ciddi ve memnuniyeti 
mucip kararlar verildiği malum
dur. İtte bu karar!Ar üı.erine Bor
sada kambiyo muamelesi yapan 
bankalar sıkı bir kvntrola tabi 

tutulmuf, Maliye Vekaletinin al

lıiıtnız 7etkikat neticesinde lıim 
lasrıh etmemek suretile ıpekü
lisyon yaptığı yazıln bankanın 
hanili banka oldufu anlaıılmııbr. 

Bu banka Bank FransPeyiolanBank 
Belj pur Eetranj~dir. Bu banka
nın spekülasyon met'elesi dolayı
sile bankanın kazanç ver giıinden 
600,ooo lira ketmettiği anlaıımıt
tır. 

Calata maliye tahsil ve tabak· dığı ciddi tedbirler piyasadaki kuk b 
k ıu esi rnes'eleye vazı'yet et-

spekülisyonu izale etme ce bu- ınıı, kctmedilen paranın iadeıinl 
Iunmuıtur. bank id 

k k a areıinden talep eylemlı-Hatta hükumet tet .1 atına tir. 
devam ederken bazı volsuz mu- V il 

t=r en diler bir haber.e ıöre de ameleler meydana çıkmııbr. a 1 b 
Dün bu me'sele etrafında yap- (PYn ankanın muamelelerinde 

-~---. "1) nokıam da g6rillmi11tilr. 

~Tasarı uf Günü~> dün İş Bnnkasınd; tes'it edildi 

Vatanın sesigeliyor: 
Tür~ v~ta~.daşları Yeni bir vazifeye 
yenı bır mucadeleye dabet ediliyor _,. ____ _ 

Siirt Meb '~su Mahm~t Bey çok güze] bir nutuk 
söylemış, Ahmet Ihsan lley de gazeteciler 
namına heyecanlı bir hitabe irat etmiştir 

Dün lı Bankasının tasarruf 1 ıhralertnl muhteTI olan kartonlar 
günü Jdi: Sa~t 4 de Ş~hrlmizln veriliyordu. Salonlara afrlp otu-
kibar mubafilindekl hanım ve ran hanımlar tıUrahat ettikten 
muallimleri gelmete baılamıı- ıonra Siirt meb'uau Mahmut 
larclı. Kapudan girerken davet- Bey tarafından hanunl•ra hlta-
lilere Bankanın ıubelerlnlıı re- ben çok belli bir aatuk Irat 



Sahife 2 

gıirılıik makale : 

AJmanyanın iktısadi 
vaziveti 

.1 

Aalmanyamn en mühim tica
ret odası olan kolonya senayi 
ve ticaret odası me:nleketin 
1929 senesi ticari muamelatına 
dair gayet ciddi beyanat ve 
mülahazatta bulunmuıtur .Mezkur 
ticaret odaıı dl yor ki : 

"1920 ıeneıinfn bilhassa son 
nısfı zarfında alman iktısadi 
•azfyetinin düıkünlüğü kısmen 

daha artmııtı, ıenayi ihracatın 
tenakuıundan vahim surette 
müteessir olmuı ve bu yüzden 
heıap tasfiyeleri, iflaslar, poliçe 
protestoları ve İfsizlik kat kat 
çoğalmııtır. 

Alman vaziyeti iktısadiyesinin 
bu suretle düımesinin baılıca 
amili ise ıermaye ve para fıkdanı 
olmuıtur. Bu ıene ecnebi mem
leketlerden almanyaya istikraz 
tarfkfle oldukça ~:ktarda para 
girdiği halde bu sene onun rub'u 
bfle gfrememittir. SeLebi de bil
hassa Amerikada paranın azal
ması ve binaenaleyh pahalıllk 
olmuıtur. Diğer taraftan ilkba
harda aktedilecek olan Pariı 
konferanıının ne suretle netice
leneceği meıkılk bulunması da 
bu hususta icrayi tesirden hali 
kalmtıtır. 

Alman erbabı ıanayii girif
tar bulunduktan parasızlık gibi 
müıkül bJr vaziyetten kurulmak 
için ecnebi sermayesinin teıriki 
mesaisine müracaata mecbur 
olmuıtur. Maamafih tunu da 
memnuniyetle· kaydetmek icap 
eder ki bu ıene her türlü müı
küllta raimen ihracat geçen 
senekine nfıbeten bir milyar mark 
miktarında fazla olmuı, ticaret 
pilançoıu hema.n müteaavi bir 
halde bulunmuıtur. 

Yalınız te11üf e ıayan bir nok
ta vardır, o da ıudur ki ticaret 
pllançosunu ithalat kısmında 
henüz bir çok fazla eıya gorü
lüyor. Ahalimiz harpten evvelki 

zamanlardaki fsraflarından 
henüz feraıat etmemitti;, ve 
bu yüzden ecnebi memleketlerden 
birçok lilzumıuz en•a ithal 
olunuyor yerli lıtihsalatın istih
lakine ma'ni oluyor. 

Her halde yerli iıtihsalatı
mızı ecnebi rakabetlere kartı 

mOdaf aa etmek zaruridir bununda , 
baılıca çareıl gümrük rüıumunu 
artırmaktır. O zaman memlek~t
te hem sanayi inkitaf eder para 
zarureti zail olur.,, 

edildi. Mahmet Bey davetlilere 
teıekkür ettikten ıonra dedikl : 

., - Vatanın aeıi geliyor: TürK 
Vatacdaıları yeni bir, vazifeye, 
yeni bir mücadeleye davet edili
yor. Bu vazife, taaarruf ve ikh
aat mücadeleıidir. Bu yeni mü-
cadele, İıtlklal mücadelesi kadar 
mühimdir, onun kadar güçtür, 
onun kadar her ••tandqtan fe
claklrlık Ye ferqat iller. 

Bızi bu m6cadeleye aevkeden 
ıebep pek ciddidir. Tehlike, ka
pımızı çalıyor. Mem\eketln baya-
bnı, iıtlklllini tehdit ediyor: Bu 
ıüne kadar - Belki hiç bi11etme
den - bir dllzlye kendi VÜcudu
muzu kemirdik. kendi canımıza 
kıydık. Kendi kanıqaazla yabancı
ları beıledik. Arbk J•ter. Gaf
letlerimialn miW bünyede açtılt 
yaralar, timdi acınnı hiuettlı-
mele baılacb. Eter ayni yolda 
devam eder, iktısat •e tasarruf 
ıılerinde ayni ka t izliit göıte
riraek _ inanın Hanımefendiler -
bOnyemizi kemiren bı 

1
yara, az 

zaman içinde kanıran ur. 
Mahmut Bey çok etraflı, 

müdellel ve erkama müıtenlt 
izahat yerdikten sonra nutkunu 
~ cümlelerle bitlrmlftir : 
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" Eleftron Vima ,, Kudurdu ! 1 Kar fırtınaları 
Selanik, 25 (A.A) - Memle-

Yunan gazetesi, hakkınıızda yeniden hezeyanlar ketin her tarafında kar fırtınaları 

Ankara ( Hus~~i ) - Haber 
aldığıma göre Adliye vekili 
Mahmut Esat Bey, vilayetlerin 

~avuruyor ve aklınca nıütalealar yürütüyor hüküm sürmekte ve münakelatı 
inkıtaa uğratmaktadır; Etrafla 
alakaları kesilmiı olan kasabalar 
kıthk tehlivesine maruzdur. İıtru
ma nehri taıarak mühim hasar
lara sebebiyet vermiıtir. 

bf rçoğu Avukatsız kaldık!arı hal
de, bilhassa fstanbuldakl avu
katların adedi pek ziyade bulun
duğunu ve bu yüzden birçok 
vilayetler ahalisinin hukuku ve 

Biz derebeği ve kalem efendi si 
imişiz! 

Eleftron Vima gaztesinin 
Beyoğlu muhabiri g&ztesine 
gönderdiği mektupta Türkiyede 
iktısadi buhrım olduğunu kaydet
tikten sonra ıu hezeyanları yu
murtlamaktanda kendini alama-
mııtır : 

" lngiliz lf rasının yükselme -
sinden Ankara endlıe etmektedir. 
Zira İstanbul borsasında Türk 
parasının sukutu artık Türkiye
nin siyaseti iktısadiyesini tehdit 
ediyor. 

Milliyetperver Ankara bunu 
anlamı' ve iti yerli malı imal ve 
yerli ma~sulatı yPtiftirmek lüzu-
mu cıh( indeu mütalea etmiıtir · 

Bunun unsurunun mübadelesin-
den ıonra geçen yedi senedenberi 
Türkiyede mahsulat, ihracat ve 
lstihlakat ciddi bir tenakuz gös-
terlyor ki bu, Türk parasının su
kutuna sebep oluyor. Anlaıılıyor
ki bir milyonu mütecaviz Rum, 
Türkiyenin hayatı iktısadiyesınde 
kapi bir amil idi. Üzümcü, renç
ber, bağcı, zeytünyağcı, fındıkçı 
ve saire idiler. Bunlar tüccar, es
naf ve faizci sıfatile Türkiyenin 
iktısadi hayatının hakimi idiler· 
Türk çifdsine muavenette bulu
nurlardı. Şimdi Türk çifcisi 
Türk faizcinin yüzde altmıı 
faizi içinde boğuluyor. Rum,Türk 
köylüsünün hem bankeri, ~em 
tüccarı idi. Türkün mahsulatını 
en eyi ıarait ile ihraç ve sarfe-

- -~- --

Sermaye nerde·? 
- ·~--=" ,: "'~ ' -

Bakkallar kooperatifi hak-
i kında tahkikat yapılıyor 1 

1 Bakkallar kooperatifinin ser· 
1 mayeıinin 1!'>0,000 lira olarak 

ilan edildiği halde ortada 2,500 
lira bile sermaye olmadığından 
Ticaret müdüriyeti bu koopf:ratif 
h11kkında tahkıkata baılamııtır • 
Çünkü elde mevcut !icaret kanu
nuna nazaran kooperatiflerin 
anonim ıirketlerlede muvazaa 
yapması doiru değil ve gayri 
kanunidir. Ticaret müdüriyeti 
alakadar komlıeri kooperatifin 
vaziyetini tetkık edecektir. Bu 
karııık vaziyetten dolayı müra
kıplerden bazılarıda çekilmek 
mecburiyetinde kalmııtır. 

" Anneler, hemıireler, 
muallimler, gazeteciler... Halkı 
iktısat ve taıarrufa tetvik etmekle 
çocuklarınıza taıarruf terblyeıi 
vermekle bu memlekette iktııadi 
refahın temelini kuracaksınız.,, 

Diyerek nutukuna nihayet ver
di ve tiddefle alkıılanan 
Mahmut beyden sonra lı bankası 
umum müdürü lzmir meb'uıu 
Celal Bey Servet fünun ıahibi 
Ahmet İhsan Beyi takdim etti. 

Ahmet lhıan Bey de çak gü
zel bir nutuk söyledi ve büyük 
Gazinin göstermit olduğu yolda 
yOrilrken bu mes'ut aünü idrak 
ettlpbıden hanımluunısın taaar
rufa etmelerini ve rl yet ehem
miyetsiz diye yerditmılz paralann 
milyonlara balil oldujunu ve mat
buatın bunu hali<a öğreterek mil
li iıtiklll hedef cidali ve iktıaat 
cidali bundan ıonra kadinların 
oldutunu söylediler ve tiddetle 
alkıılanarak sözleride nihayet 
vermitle rdir. 

M6teakiben daveililere mükel
lef bır &c::rviı ile ıhlamurlar, Limo- ' 
nabllar içtiler ve pek samimi bir 
ıurette tasarruf günü içtlmaına 

nihayet verileli. 

derdi: Fakat nihayet Türk milli
yetperverliği rumların Türkiyeden 
teb'idine muvaffak oldu. 

Rum sınıfının yerine Türk 
burjuva sınıfı, rumların tebidin
den mütevellit zararları ödeyeme
yor. Türkiye~in şimdiki ümitleri 
yeni gümrük resmi tarifesine isti~ 
nat ediyorki bu, daha ziyade mil
li maks.ıa tlar takip ediyor. Şayanı 
teessüftür k i,~masebekın dersi ib
retlerine rağmen elyevm ecnebi 
sermayedarlar velecnebiler tahtı 
tazyıkdadırlar. Türk daima eyi 
askerdir. Türk eyi çifçidir. Es
naflıkta ve küçük ticarette 
orta mevkıi tutar, ticarette ise 
daima ademi muYaff akiyet ile kar
ıılaıır . Zira kendisinin tabia
tında ticari meziyet yoktur. 
Genç Türki_ye bütün bunları 
tanımamazbga gelerek hatasına 
devam ediyor, kalenı ve dere
beği türkünü fabrikacı ynbma
ga çalıtıyor · · ·,, 

Bu hezeyancı tarlatan gazete 
muhabirin gücü yetse ve kale
minde kudret olsaydı kim bilir 
daha neler yumurtanıayacaktı. 

Bereket versinki ıarezkarlar 
karımnda bizi Yani genç 
Türkiyeyi yakından tanıyan 
doslarımızc!a vardır. bu itibarla 
"E.leftron vfmanın neıriyati 
bize bir ıey kaybettirmez. 

--= --
989 KILOMETROLLK YOL 

YAPILDI 

I irır.i sahıfrdeıı deııam 

mendüferlerle Saınsundan Sı
vasa gidile bilecektir. 

( keller - malatya ) hattının 
( 2 !) kilometresi itletmeye açıl
mıt bulunmaktadır . Bu hattın 
vasıl olduğu noktada bazı ame
liyelere lüzum görüldüğü itin 
faaliyeti Mr ıene kadar dura
caktır 

Ecnebi şırketler 
Ait olduğu makamlardan 

verilen malumat, bahsettiğim 
yolların tu tirketler tarafından 
yapıldıfını göstermektedir: 

Kütahya - ulu kııla hattı 
( Yuaıı berger ) tirketi tarafın
dan yapılmakta, keller - mala
tya yolu da İsfJeçUler, tarafından 
inıa edilmektedir. 

( Kayseri - Sivas ) yulu 
evelce Belçıkalıların yaptıkları 
malumdur fakat bu ıirket ile 
mQkavele Feıedıldiginden, in-
ıaat Hükumetçe devamedilmek
tedir. 

diğer taraftan - Ereyli hattı-
ndada faalliyet devamelmekte
dir. filysta: ( 25 ) kilometre yol 
döıenmiıtir, daha ( 2 5) kilome' re 
döıenecektir. Balıkesir yoluna 
(80)ktlometre ray ferıedilmtıttr. 

Çalu;an Amele 
u~ 1m TGrklye Ştmendüfer 

yollarında (ao,ooo) Amele çahı
maktadır. mahalline lffatlarda 
çalııan amelenin yevmiyesi ma
haline göre artıp eksilmektedir. 
en yükıek amele yevıniyesi(1 20) 

• kuruı en aıagısı dii (80)kuruttur. 
Şemsi _.,......,..__ 

(:arpılan saat 
Akıarayda oturan &imiz 

efendi dün tramvayla Emin 
öoüne giderken bir yankesici 
•aaUni çarpmııtır. 

Gaspa ri çekiliyor 
Roma, 25 ( A.A) - Jurnal 

Ditalia gazetesi Kardinal Gaspa
rinin çekileceği haberini teyit 
etmektedir. 

l .. ""eci bir kaza 
Selinik : 25 - (A.A) - fskeçe

Dramo treni 18 kiti nakletmekte 
olan bir otobüse çarpnıııtır. 12 

hatta hukuku umumiyenln liyikı 
veçhile muhafaza ve takip edil
memekte olduğunu nazera ehem
miyetle telakki etmit ve bu 
mahzurların önüne geçmek için 
Millet Meclisine bir kanun 
layihası vermittir. 

Bu layihanın avukatların tas
fiyesile alakadar olduğu riva
yeti de varsada tahdit tekli daha 
varit addedilmektedir. 

iKTiSADi SEFERBERLK 

telef ve 6ıağır yaralı vardır. Ankara, 25 (A. A). - Mali 
~1. Knrcı hanın hevanatı iktısat ve tasarauf cemiyeti kati-

,, bi umunı1si lznıir meb'uıu Rahmi 
Moskova : 2 !) - (A.A)- İstan - Bey cemiyetin faaliyeti hakkında 

buldan Sivastopola muvasalat atideki beyanatta bulunmuıtvr: 
eeen M. karahan matbuat mümes-

1 

"Cemiyet niz..'lmnameslle taah
sillerine Ankaradaki devlet adamı hüt varakası numuneleri Vilayet 
ile yaptığı mükilemelerin Türki- ve kaza olarak 400 belediyeye 
yenin Soviyat Rusyanın en büyük gönderilmittlr. Mahallerine vurut
dostu olduğu olduğ hususundoki larında her tarafta teıkill~a baı-
k t t it l _ı.ğ .. b , !anacaktır. İstanbul ıubemız teıanaa ını ey ey eoı ını eyun k 

. . . • il edilmit ve intihap olunan idare 
etmııtır. M. Karahan demııtir ki: h- eti k t dik 1 ..-y mer ezce as o unmuı-

" Ankaradan Soviyet Rusya tur. Merkezin muhasebeye alt o-
ile Türkiye arasında imzalanan lan itleri tanzim ve ikmal edildi. 
protokol Soviyet - Türk münase- Birkaç gün zarfında -abli bitecek 
batında bu münasebatı daha otan makbuzları alınca derha\ 
sağla kılan ileriye doğru bir iza kaydine batlıyacacafız. Bil
"d t k'l t kt di umOm ıefaretlerimizden ecnebi 

I• ım e! ı e me b~ r ·" k J • memleketlerin bu husustaki teıki-
zvcstıyn n ı n ır ma a esı llta hakkında malumat kihp, ri-

Moıkova 25 (A.A) - lzvuu- ıaleler, nizamnameler iıtendi. 
yagazetesi M. Briand'ın Rusya ile Cü,nhuriyet Halk fırkası ile Türk
çin arasındaki askeri harekata ocağı. Himayeietfal, Hilaliahmer 

ve Türk maarif ve Türk 'tayyare 
fıransa ile Amerikanın' Kellog çemiyetl m~rkezi umumileri ile 
misakına müracaatları üzerine A k K 

n ara adınlara yardım ceml-
nihayet verildiAini iddia eden be- yeti, spor cemiyeti ve mühendis-
yanatından bahsederek diyorkl; ler birliği, cemfyeUn tetekktl16a

" Tarihi bir hakikatin M. Bri- den haberdar edilerek maksat ve 
and'ın yaptığı kadar tahrif edile- gayesinin temini için muzaheret
ceğini tasavvur etmek güçtür. leri ve sarfı gayt'etleri rica olun

du. Y aklatan Remazanda iktısat 
Sövyet-Çin ihtilafı devletlerin mü- ve taıarrufu teıvik edecek mah-
dahaleıı üzeri ne değil müdahale- yalar kurulmaıı ve vaizlerin bu 
sine rağmen tasfiye edildiği her mevzu üzerinde irıadatta bulun
kesln malumudur. Sovyet tartla- ınaları diyanet itleri riyasetinden 
rını kabul ettiğine dair Çnğ-Sul- t~menni edildi. Ailede, mektepte 
yang'ın 26 teırinisanide çektili ha!k derneklerinde, ordudır. ve 

bilumum meıleki birlikler ve Jktıtelgraf ile 3 O teıriniıanide gönde-
sadı teıekküllerde cemiyetin mak

rilen müdahale notası tarihini sat ve gayelerini neırütamim için 
karı• kartıya getirmek tarih üze- faaliyetleri alakadar daire ve mü
rlnde yapılan tahrifi ispata kafidir easeıattan talep edildi. 

~--.....ı-~--v------~-
Bir ~taliye memuruna İşten el çektirildi 

~ülkiye müfettişliği kaybolan 
komiser Celal Ef. nin tahkikatına 

devam ~diyor 
Polis dördüncü ıube müdüri- ı de ecnebilerin ikamet veıikalarını 

yeti paıaport \'e ceza komiser \'e muamelesi noksan olan paıa-
muavini Cemal Efendin!nin tah- portlardan kanunen alınaçak ce· 
ıil eltili paralardan mühüm bir zalan tahıiCettifinden kendiılne 
meblll ihtilas ederek ortadan lıtanbul Defterdarlığı c~za kale· 
kayboldufunu yazmııtık. 

mlnd n makbuzlar verilmiı bu Keyfiyete Mülkiye müfettiı-
liii vaz'iyet etmit, maliye me- makbuzların heaabını her ailn 
murlarından Emin Efendinin de \'ermeıi lhım gelirken mali ye 
Cemal Efendnıi n tabı;} ettiği ce- memuru Emin Etendinln vazife-
zaları günü gününe takip ettiği •ini yapmadığından 500 lira ka-
anlaııldığından kendisine itten el dar bir parayı ihtlliı etmlttir. 
çektiri im ittir. Mülkiye müfettltl14i dün bir 

Cemal Efendi dördüncü ıube- çok memur lan isticvap etmlttir. 

Amerikalı bir kalpazan tevkif edildi 

Negonun üzerinde iki polis vesi
kası ve sahte çekler bulunmuştur 

İstanbul polisi, Anna Nego ı kırarak 250 d l Ik 
iıminde bir Amerikalı kalpazanı ' d bo al r ıboblr çeki 

çalmıı ve er a zdurmak 
yakalamıı ve Adliyeye vermtıtir. 

üzere Felemenk Bankaıına mil
Ayni zamanda mahir dolandırıcı 

racaat etmiıtir. Nego, M. Han
olan Nego mustantikçe tevkif 
edilıııittir. 

Nego, bir otelde oturan Hanı 
isminde bir Alman mühendiıl
nfn odasına girmiı, bavulunu 

sın imza11nı taklit derek pa

rayı almakta iken cilrmGmeı
hut halinde yakalanmııtır. 

Deuamı 5 i1"'i sahi{ ed~ 
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ırakta ordu için harbiye nezaretleri ta
rafından satın alınmıştır. 

Basrada lin1an Sabunculuktan baıka hapis
nıen1tırları na ev verilivor hanelerde terakki eden san'atler 
Bağ<laflaıı bildiriliyor : .1 tabaklık, halıcılık ve marangoz-

Hüku t B luktur ; bu mamulat metanet , 
me asrada liman me-

nıurları i i 1 zarafet ve ucuzluklarile dııarı 
Ç n ev er inıaıı zımnında 

dörtyüz altmıı bin rupye sarfına mamulata rakabet etmektedir. 
dair M M Hükumet hariçten alın"'n usta 

· · ne bir li.yıha ver- ·A 

mittir. yevmiyelerini arttırmağa karar 

Bu ı-=- h T vermittir. 
cıyı a akaddüm fırkası 

tarafından reddedilmesine mebni ~1ısır Kıralı 
heyeti vekile layıheyı Meclisten .l/adiriı/d('fı: 
g~ri almııtır. Haber ahndıg"" ına Y i · · h _ az mevs mının ilamı üzeri-
gore hükumet bu parayı 1930 1 k d d b b ne s en eriye e ulunan Kıral 

ütçesine koymak niyetindedir. Fuat Kahireye avdet etrnııtir. 
Da rin Jinıanında Müıarüileyh muvasalatını mü-

tayyare istasvonu akıp Kahire fukaralarına iki bin 

l
> .1 liranın tevziinl emrelmiıt ve hazi-
1alırymlr11 bile/iriliyor : :.-- 1 nei hassa memurları tarafından 

Necil hukiimetl lngiltereden l""tevzi edilmiştir 
ıa tın aldığı tayyareler için Darin ......................... .' ............................. . 

limanında bir tayyare istasyonu p Q ı 1· S t Ş k· ı " t 
teıtı etmeie baılamıftır. Mezkur 1 - e 1 a 1 
limanda, Hicaz ve Necil gençle- 1 ,. { .c 

rinden tayyareci yeliıtirmek için Avustur1alı polis mütehassısı 
birde tayyare mektebi tesis tarafından İstanbul polis teıkilitı 
edilecektir. için tanzim edilen rapor emniyeti 

Darin limanı bahrcynin oniki umumiye müdiriyetince tetkik 
ınil garbında, inci ıaydi ve ec!ilmiıtir. 
ticareti ile meıhur bir mevkidir. ı istihbaratımıza göre Avustur-

Jbniaaüuidün böyük bir tayya- yalı mütehassıs Jstanbul polis 
re fıloıu teıkil etmekte olduğu teıkilatını Fenni bazı noksanla-
haber verilmektedir. 

IRANDA 
Tahranda darülaceze 

Talıurmlwı: 

Tahrandaki fukara ve aceze
nin toplanarak dairei belediye 
taralınclaa lafe _ _. • .__._ 
bir __ ...ı -......_. ilzre 

ı ?wnae lak&n olun--ı 
ran Şah H - arını 
• 1 azretleri emretmi _ 

lır. Bundan baıka olarak sak!t 
ve alil olan acezenin . i b _ - ıaıes için 

u sene butçeıiııe 12 b . ı-
konula( aktır. ın umen 

. . İran tütün inhi~arı 
1 alımmlan: 

h ~u ıene İran tütün inhisarı 
b:;:latı ı!ı milyon 800 bin tümene 

o uıtur. Geçen •ene h 
a&latından 600 bin tA- f La-\&Qlen az&&dır. 

Ası i hapishane 
İran - gazetelerinde okundu

funa gore, Tahranda bir ha
piııhane yapılmııtı. Bu hapihan 
hertürlü asri techizatı haızmiı. e 

İran bahriyesi 
Talırmıdmı : 

lran sahillerinin muhafazası 
için bir bahri kuvvet tetkili hu
ıuıunu tetkik etmek üzre inikat 
eden komiıyonun karar verdiif 
~eçhile altı ıanıbot ile diler bir 

aç ıeminin lnıaıı için İtalya 
fabrikalarına liparit verilmittir. 
Bunların bedelleri taksitle tes
viye edilecektir. 

Hali hazırda Avrupada geıni
tilil, tahıllı için gönderilmiı bir 
haylı lran gençleri vardır. 

MISIRDA 
~1ısır Hapishanelerinde 

Kahireden ya:ılıyor: 

Mııır haplıhanelerinde mah

:::ra talim olunan sanayiden 
lan pek ziyade terakki ettl

tıı;:en devslri resmiye hapisha
ne rden mubayıatta buluunıak
tadırlar. 

İleri atden san' atlerden biri 
aabunculuk olup geçen tene 300 
bin okka ıabun lınal edilnııı ve 
bundan 80 bin okluuı haıt&.ıeler 
ıçın sm1u,. ,,. 5s hın oJmaaı ela 

rma temas etmi§tir .Raporda par
mak izi teşkilatına ait çok §ayanı 

dikkat izahat vardır 
Mütehassıs; mevcut polis büt

çesile bu günkü muntazam teş
kilatı ve lstanbulun çok vasi olan 
polis hududu dahilindeki idareyi 
takdire pyan görmüıtür. 

Poliste 
- o)" :<· . 

Alnıanca kursu 
İstanbul Polis Müdürü Şerif 

Bey polis koreiser ve muavinle
rin ecnebi lisanlarını tahsil etme
leri için geçen sene bir ingilizce 
derıanesi açılmıı idi. 

Bu ıene de erkanı harbiye 
kaymakamlarından Nihat Bey 
tarafından tedris edı·ı k -h f me uzere 

d
8 ltakda iki defa lıtanbul defter
ar ı dal- . d · esın e ayrılan büyük 

•alonda Abn 
hr. 

anca kursu açılmıı-

Ra derıa 9 h N neye er komiser 
azını, Şeraf tt• 

•• h e •n, muavin Nazmi 
ıYae met Alt . 
H- " ' Ah, Necmettin 

usnu, Mahir A . ' 
lattı B h ' ta, Azız, Se-

n, a lul M f 
M h 

' uıta a Atıf 
e met H ' ' ' aıan, Hüseyin, Nail 

Sırrı Beyler d-va k 
b 

- m etme te ve 
u suretle otuz kad l' . ar po ııımiz 

Almanca tahsil etmekt dl 1 B k e r er. 
u ursun ikmalinden ıonra 

Birde 1talyanca tahsili i . d 
aneler açılacaktır. 

çın erı-

K . 
aza geçır<liler 

Bir z11bit bet neferle dört ton 
kereste yüklü bir kayık evelski 
akıam Ahırkapı açıklarında lo
dos fırtınasına tutulmuş, batmak 

üzer~ iken Seyrisef ain idaresine 
ait bir klavuz motörü tarafından 
görülmüı halat atılarak kurtarıl
mıı ve kayık Harem iıkeleıine 
götürülınüt tür. 

) <-

Halilin nıuhakenıesi 
Arabacı Feyzt'yi öldüren 

hamal Halilln afmrcezada muha
kemesine devam olundu. 

Maznun vekili yeni bir çok 
müdafaa ıilhudu g&tercliifnden 
mahkeme celpleri için talik olunciu. 

• ay a ı ı gı er ••• ,.;J••••••lil••••••••••••••••••••• : • • • • ••••••••••••••••••••••••••• 
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Kari/erimi: lıayallu keııdilrriılt' çok k mp 1 k l<izım ol<w<ık /ıi/giiı'ri bu sıilwıw1111:da u an ya arı şe line mi giriyor? 
/ı11/wa kir ı rd tr. ,ı..,·, rası yt'/di.~re bu bilgi
fr r iıısw11 birçok 111asraflarılmı 111· 

:ıırnrlıırılwı k11rl<1r<lttjı yilıi, i~ bilcrı 
için ba:mı bir kCl=cırıc 

0

111 r.mlı111 ela o/a-
/ıi/İJ': . 

Eıııwlld yün karilf'rimi:e rmirı bir 
fı>ke sabww lel'/ibi ıırrmiş, gümuş /ll
k 1111/an111 masrafsı:ca ıwsıı parla/a-
c11 /dan111 ar::etmis bir de ,.xf1'11cr.li ' . ~, 
tertip gostermiştik. JJugıin de şu bil-
yilrr i kayc/rdiyoru:: 

Su geçnıtz kağıt 
Bir paketiniz var da postaya 

vereceksiniz, yahut herhangi bir 
yere bir sandık dolusu ~ıya gön
dermek f ikrindeseniz. Ancak bir 
korkunuz var: 

- Ya bu eıya ıslanırsa ... 
Zira sandığımızın ve paketimi

zin muhteviyatı ıslandığı zaman 
bozulacak ıeylerdir. Eğer bir su 
geçmez kağıt olsaydı da sandığı
nızın içine güzelce yapııtırsaydı
nız, yahut ta paketinizi bununla 
sarsaydınız ne eyi olacaktı! 

fiOO !Jrwıı su 
Wı » ~ap 
.'W » lıcılis scıbıııı 

Suyun içine atacağınız ıap ve 
sabunu hafif ateıte tedricen ısı
tarak eritiniz. Su geçmez hale 
getirmek istediğiniz kağıdı bu 
mayie daldırarak veyahut bir ta
rafına mayii fırça ile güzelce sü
rerek kurutunuz. 

Bu kağıdı isterseniz bir zarfın 
iç tarafına yapııtırırsınız, diğer 
ıekillerde de istimal eder ve eı
yanızı ıslanıp bozulmaktan kurta
rırsınız. 

Usturaları bilen1ek için 
Usturaları bilemek için birta

kım kayııfar satarlar. Bunlara 
her zaman güvenilmez. Fakat 
size vereceğimiz tertiple çok gü
zel ve usturaları çabuk biler bir 
kayıt yapabilirsiniz. 

Evvel güzelce bir kayıf ke"ti
riniz. 

1 
/'} fırı1111 beya: ve yıkw11111~ kaltı!f Jııtııı:ıı 

.3 » asil ok:nlil (<lotJıi/111ıiş olucaklır) 
:; » d<>(J11/111ıiş :amkı ttrabi 

Bu tertip ile kuvvetli bir ma
cun yapınız. Ustura kayıtının 
bir tarafına sürünüz. Kayıım di
ğer cihetine de ya zeytin y.ağı 

veyahut diğer yağlı bir madde 
sürünüz. Bilemek istediğiniz ı.,s

turayı evvela suya sokup çıkar
dıktan veyahut kayııın macunlu 
tarafını gayet hafif ıslattıktan 
sonroı usturanızı evvela kayııııı bu 
cihetinden sonra da yağlı yüzlln
den hafifçe geÇirecek oluraa:nız 

gayet çabuk bilenir. 

Günıiiş sa vat nasıl vapılır 
Gümüt eıyaııın üstüne ıiyah 

ıavat yapmak ıor bir if değildir. 
l J kısım kükürtj 
fi" » Jıjcf roklol'al <fomoııyrıf.-

alınız. Küçük bir potaya koyu• 
nuz. (Küçük potalar saat alil 'Y'll 

edevatı satanlarda bulunur). A
teşe koyunuz ve eritiniz. 

Diğer bir potaya da: 
:; kısıııı lwlis ytiımiş 

1 .~ » bakıl' 

20 » kıırşım 

koyunuz. Bu p0tayı da ateıe ko
yup içindekileri eritiniz. 

Madenlerin erimesi için etra
fındaki ateıin gayet ıert olmaıı 
ve daima körüklenme•! li.zımdır • 
Madenler tamamile eridikten ıoıı
ra bu halitayı eritilrait olan 
mahldlün üıtilDe dökünüz ve ka
rııtırınız. Derhal az miktarda 
mahliile bydrokloridrat damon
yak lllve ecllnlz. &Iraz ıonra do
nacak olan biı ınahlQln bir ha-

Gazeteler son günlerde Darül
bedayinin islah edileceğini Av
rupadan hoca geleceğini yazıyor
lar. Bunun ne de receye kadar 
doğru olup olmadığını b ilemiyo
ruz. Yalnız ortada b ir hakikat 
varsa oda Darülbedayinin günden 
güne tuluat kumpanyaları sırasına 
girmesi. Şimdi önüne gelen iki 
fransızca kelime bilen hemen bir 
piyes çıkarıyor ve Darülbedayi
nin artistleride kemali iftiharla 
oynuyorlar. 

bazı, müzikhol değıldir. Orası 
edebiyatın naıiri bir irfan yeri
dir. Orade. yüksek eserler, ma
lümatlı kimseler tarfından tem.il 
edilir. 

Halbuki bizde bu henüz yok 
onun için Avrupadan gelen turne
lere can atıyoruz. Neden bizde 
gençler çıkmayor. Bu gün mü
hendise doktora kimyak~re olan 
ihtiyacımız gibi münevver genç 
artistlere de lüzum Vardır. 

Darülbedayinin üç beı artiıti 
Geçen nisanda bir iı için Ada- on bet milyonluk Türk kitlesine 

nada bulnuyordum. Halkta bir kUimldir. Şimdiye kadar tiyat-
nefe vardı. Darülbedpi gelmiı.. Croculuk bizde adi meılekU fakat 
Gittim. Tolstoyun şaheseri olan bu gün bu an'ane kalkah genç 
"Karanlığın kudretini"oynuyorlardı FYüksek tahsil görmüt hanım ve 
görseniz o camm eser ne hale beyler sahne hayatına atılmalıdır 
girmiı; öyle a-::emice bir adepte- Ve hu gençleri Avrupaya gönde-
ki ben kendimi Şehzade batında tip altı aylık bir staj yaptırmalı. 
sandım. Bu genç zümreler Türkiyenin 

Tiyatro bir mekteptir bunu her tarafına dağılmalıdır. 
haia anlayamıyo;uz. Bizde Uyat- Bu gün bu kadar kafi ikinci 

d k 
Yazımda uzunca noksanları ya-

roya istifade için gi en pe azdır. 
~acağım. 

Halbuki tiyatro demek at cam- Saip Mulıillirı 
~~-------~ ...... --..--~~ 

Gümrük J 

komüsyoncuları 

})ün yeni heyeti ida relerini 
- intihap Ptt il~ r 

Gümrük komüsyoncuları dün 
rüsumat tatbikat mektebinde se
nelik heyeti idare intihaplarını 

icra etmiılerdir · 
İntihapta cemiyetler mü rakip-

leri bulunmuı ve intihaba neza
ı et etmiılerdir. Yalnız komüsyon
cular intihap sandığına rey atarak 
gittiklerinden ekseriyeti bir arada 
bulundurmak mümkün olamamıı 
ve bundan dolayı kongre yapıla
mamııtır. Elyevm karneli yani 
imtihllna girmif i56 komüsyoncu 
\'ardır. Bunlardan 136 ıı yeni 
idare heyeti için rey verıniılerdir. 
Dünkü tasnif neticesinde Kadri, 
Hamdi, Necip, Hakkı, Ferit, 
Yekta; Nezihi, Kamil Beyler ib
razı ekseriyet etmiılerdir. 

Komüsyoncular gümrük te kar-
nelerinin muayene edilmesi gibi 
bazı temennileri mevcuttur. 

..,.,.,. i! .. 4!- ~· 

BULGAI~i.., T ANJ)A KAR 
Ekispres treni kcç ka ldı 

Evelki gün saat üçte gelecek 
olan A nupa ekispres treni 
Bulgariıtandaki kardan ve maki
nenin . buzulmaı:ndım sekiz bu
çuk saat teahurle kece saat 23 ,5 

da ıehniıtir. 

- -- -
vanda aayet ince toz haline ge· 

linceye kadar eziniz. 
Herhangi bir gümüt parçası• 

nın üstüne mesela ıaatiı1izin ka
pağına, baıtonunuzun sapına ve
yahut evinizdeki gümüı etyanın 
üstüne markanızı yapm!ık isti
yorsunuz. İstediğiniz markayı 
biraz derince olmak üzere bir 
hakkaka hakettiriniz. Çünkü 
bunu kendiniz yapamazsınız. ih
zar ettiğiniz tozu derununde ga
yet az miktarda hydrokloridrat 
damonyak bulunan ıu ile macun 
haline getiriniz. Bu macunla 
hakettirırıit olduğunuz yerleri 
doldurunuz. Ondan sonra güınüt 
parçasını ateı üzerine koyunuz, 
macun derhal gümüı le ilti:sak 
eder. Btraz bırakınız. Potas veya 
haditle yavaı yavaf oğuıturunuz. 
Bundan ıonra evelki gün Yazdı
tım tertiple giimütü parlatınız. 

Kör İhtiras 
-}~(·-

Atustafa Sabr\ Hoca 

hala nıemieket düşmanı 
Yüzelliliklerden meıbur Sabri

lioca Atinada çıkan J,,fmeriıyaı 
l'ipos" gazetesinin muhabirine 
fU beyanatta bulunmuıtur: 

"Biz devletin idarei pedera
llesinden memnunuz. Kanun na
~arında herkes müsavidir, hiç 
hır dini ve ırki fark gözetilml
)or. Müslüman unsurunun zara· 
tına olarak hiçbir ,hakıızlık vaki 
değildir. 

Bir memleket medeniyetinin 
derecesini intihabat eınaıında 
aöıterir. Yunanistanda intihabat 
devresinde en büyük müsavat 
ve hüriyet hüklm ıürer. Ekıe
riya hükiimet namzetleri intiha
batta maglup olurlarkl bu, baı
ka memleketlerde ve bllbaıaa 
türkiyede vaki olamaz. Türkiye 
Meclisi Meb'usanında hiçbir 
aayri müslim görülemez. 

Türkiyede l!!eb'uıları tayin 
eden Kemaldir. 

Size Yunan müaamahaklr 
lıiının bir misalini vermek için 
•öylemeğe mecburum ki 1011 be· 
lediye intihabatında lıkeçe, 
Okcular ve diğer dairei beledi· 
Yelerde müılümanlar belediye 
trıecliılerinde ekseriyeti ihru 
etmiılerdi r ,, 

Bunlardan ıonrada ıenlce 
ihtiraı v · clı 1\1 e ıına nı yenemlyen 

uıtaf a Sabri haini lıkeçed• 
çıkan " YENi ADIM ,, teflkımı· 
zı Jurnal etmeğe kalkıyor ve 
bittabi aülün9 me•kle dGıüyor, 

Bız bu adamın hayaııalıiı 
\re kendi ihtitaıı i~in Yunanhla• 
ra yaptığı dalkavuklufa ••r•c•k ' 
•ıfat bulanııyotuz. - ---------

Sey risefainde 
Seyriıef ain ldareıinltt )eni 

•ene bütçeıi ile idareyi allkadar 
eden diğer bazı meı' eleler bak• 
kında da Müdür Muavini Tahir 
Bey dün bir muharririmlze de· 
nıiıtir ki: 

" - 1930 seneıl bütçemiz ha
zırlanmaktadır. Bu at.ne yeniden 
vapur almayacafız. Kumkepı, 
Bakırköy ve Y e,ilköye bu ıene 
vapur ltleyecekttr. Seyrtsefaln 
idareıl bir senede 100,000 ton· 
dan fazla kömilr aarf.ıt1or. 
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l)eli bir kadının annesi ve çocuğu ile bir otel 
odasında ya ptıkla rı 

Geçenlerde Ragıppaşa otelinde deli bir kadının pencereden ba
ğırmağa başlı yarak herkesi endişe "e meraka düşürdüğünü yazmıştık. 
Bu kadın polis tarafından ha!taneye nakledilmek istenmiş, fakat yer 
bulunmamıştır. Kadın bunun üzerine Hacıhasan otelinde bir odaya 
nakledllmiştir. 

Fakat ne garip ki bu kadın,bir hafta evvel annesi ve bir de ço
cuğu ile kapandığı bu oda kapısını bir defa açmamış ve odayı aç
tırmak istiyen otel sahiplerine bağırarak hüçum etmiş ve kapıyı iç 
taraftan kapatmıştır. Yalnız bir gün kapı arasından görünen annesi, 
oda<"ıyı çağ1rarak iki okka ekmek aldırmıştır. Otelci bu halden te
laşa düşerek keyfiyeti Polise haber vermiştir. Polis te sıhhiye mü
dürlüğüne malümat vermiş ve bugün zabıta tS\rafından odanın açıl
masına karar verildiğinden bir emrazı asabiye mütahassısının da bu
lundurulmasını istemiştir. 

Kadın Divrikli Sabiha har.ımdır. Annesinin ismi de Anedir. 
(Hizmet) 

Lalapaşada köy korucu

SJJnun cina-ve:ti ., 

Odun kesmek üzere ormana 
giden kalkan söğütlü Selim oğlu 
Ahmedin birkaç gün hanesine 
gelmediğini ve civar köylerde 
dahi bulunmadığını haber alan La
lapaşa nahiye müdüd\ı Osman B. 
bu harta tahkikata girişerek Ah· 
medin, Hacı Danişment köyü ko
rucusu Şevki tarafından öldürü
lerek ormanda bir tarafa gömül
düğünü meydana çıkarmış ve ci
heti adliyeyi haberdar ederek 
mahalline giden mustantik Basri 
Beyle birlikte delaili saireyi top
lamıı ve katil Şevki de tevkif 
edilmiştir. 

Osman Bey, nahiye müdürleri 
arasında faaliyeti ile l~mayüz 

etmiş olup bu hadiseyi ıneydana 
çıkarmak için sarfettiğt mesai 
dolayısile de mustantiklik tara
fından takdirname ile taltif edil
diğini ı:evinçle haber aldık,biz de 
Osman Beyi tebrik ederiz. 

(Edirnt postası) 

Efser H. kocasının 
tahliyesini istedi ,fakat .. 

Onbe:ı eün evvel, zevci Sefa 
Bey tarafından yaralanan Efser 
hanım, müddei umumiliğe ver
diği bir istidada Sefa beyin tah
liyesini istemiı, fakat telebi red
dolunnıuıtur. (Hizmet) 

Ornıan isleri tahkikatı 
~ 

Orman itleri müfettiıi umumi
ler!nden Abdülkadir B. Kasta· 
moniy~ gelmiı ve orman iflerini 
teftit ve tahkf ka haf lamııtır. Bu 
meyanda Küre ve Evrenyede de 
bazı te.hklkat yapılacağı söylen
mektedir. 

])efine verine su 
.1 

İzmirde Göztepe civarındaki 
definenin bir kadın ve bir erkek 
tarafından haber verildiğini 
yazmııtık. definenin taharrisine 
devam ~lunmaktadır, Definenin 
bulundu~u mahalden timdiki 
ha.ide mütemadiyen au çıkmak· 
tadır. 

Biı· hırsız tutuldu 
Beraamanın Kınık nahiye~ 

ıirtde tnukfm Kenan :ı.evceat 
Eminenin hanesine giren meçhul 
hir hırsız 40 lirasile bir çift 
altın küpesini çalmııtır. 

Gine ayni günde kınığın 
aıağı mahallesinde mukim Şak
ıak Osmanın hanesinden 4,5 
kantar kozası çalındığı anlatıl

dığından bu hadise z3.bıtanın 

nazarı dikkatini celpetmiı , 
ve yapılan tahkikatia bu iki 

• sirkat faillerinin Ali oğlu Ömer 
ve Hüseyin oğlu Ahmet olduğu 
anlaşıldığından ikiside derhal 
tutularak adliyeye verilmiılerdir. 

J)jyarbekirde dunıune 
evkri zapılacak 

Diyarbekir refikimizin yazdı

ğına göre ilkbahara doğru Di
yarbekirde Dağkapusu haricinde 
talip olanlara satılmak üzere bir 
kaç numune evi inşa edilecektir· 

Yeni ve asri hayata girmek 
için suru11 haricine taşınınak 
mecburiyetinde olan Diyarbekir 
halkına asri inşaat hususunda 
rehherlik edecek kıymetli bir te

şebbüstür. 

M. Mübade~ede 

\ T azifelerine nihayet 
verjlt n nıenuırJa r 

Muhtelit mubadele komisyo -
nunda ı Kiinunusaniden itibaren 
tatbik edilmek üzerP. yenibir 
kadro yapılmış ve dün b:.ı kadro 
muhtelit mübadele komisyonu 
Türk heyeti riyasetine bildiril -
miştir. Bu kadro hakkında aldı
ğımız malvmata göre tali muba
dele komisyonunda Cevdet , 
Hasan ve Rasih beyler kalmış 
diğer memuriarın vazifesine 

nihayet verilmiıtir. 
Müşavirlerden yalınız Kerim 

ve Milat Beyler kalm:ştır. 

..... ·' ....... 
'T'aJtif edi]cn Polis 

anıirJcri 

Askeri bazı vesaiki ecnebi 
lere satmağa teşebbüs ettiği için 
ağırcezada mahkum olan Kasım 
T evfikin takip ve derdestinde mu
vaffak olan Polis birinci şube mü
dürü lbrahim, baı memur Emrul
lah, Komser Mücip, Celal Bey
lerle diller bazı memurların mü
kafatı nakdiye ile taltifleri tekar

rür etmistir. 
Y eıilköyde Mm. Kereıteci· 

yanın evine giren .hırsızları mer 
dana çıkaran Polis ikinci şube 
müdürü Şükrü ve baımemur Maz
har Beylerinde taltifleri karar

laıtırılmıştır. 

; n < 

Hüsnü 13. 
Polis Müdürü mua vlni Hüsnü 

Bey İzmire gitmiftir. 
>. ( 

J3ir tahlivc 

Balatta altı sene evvel ter
likçi Mehmet Ali efendiyi bir ka
dın mes' elesinden tabanca ile öl
dürerek otuz seneye Mahkum 
Avninin gayrı kabili tedavi bir 
hastalıkla ınalul olduğu anlatıl

dığından geri kalan mahkumiye
tinin affı tekarrür etrnif ve Avni 
tahliye edilmiştir. 

A vropa seyaha tı 
Sofya Bulgar vekillerinden 

Burov ve Mollov Berlin, Rim, 
Paris , Londra şehirlerini ziyaret 
etmişlerse de son defa yine Pa
rise vasıl olmuşlardır.Buradan da 
Haa konferansına gideceklerdir. 
Londrada iken Romen hükume
tinin konsolosu müsyü Titulesku 
ile görüşmüşler, fakat Romen 
hükumeti ilk taksitolan a 20 mil
yon leyin behemehal tazmini la
zımgelmekte olduğunu Bulgar ve
killerine arzetmiştir. 

Sofva üniversitesinde 
.1 

yangın 

Sof ya üniversitesinde zuhur 
eden yangın pek şiddetli oldu
ğundan itfaiye müşküfA.t karıısında 

kaldığından yangını uzaktan sön
dürmek için 8f>O metro hortum 
vasıtasile 80 litre su sıkılmış ve 
yangın ancak 1 7 saat sonra sön
dürülebilmiştir. zararlar 80, 000 
levayı bulmaktadır. 

\'eni tuna kôprüsu 
Bükreı ruscuk ile arasında 

inşa edilmesi mutasavur bulunan 
köprünün inşasına dair karar 
5 kanunusanide bükreşte topla
nacak olan kongrede verilecektir 
bu kongrede bulgar. Romen 
ve lehistan azaları hazır bulu
nacaklardır. 

Bir hastane de Yandı 
.; 

Sofya dün akşam saat B,30da 
Klementinsko hastaanesinde 
çocukların dairesi yanindaki oda
da yangın zuhur etmiştir. İtfa
iyenin derhal geldiğinden yan
gın söndürülmüştür. 

Balkanlarda kar ve 
borahl r 

Üsküp her taraflar kar ile 
örtülmüıtür. Müthif karboraları 
yüzünden telgraf hatları ile mu
habere eciilememektedir. Birçok 
insanlar donmuı olarak bulun
muştur. Kosova, Metova, Şipka 
ve litol taraflarında ınüthit bo
ralar höküınfermadır. ----
'falin1 ve terbive azala-., 

rının vazifeleri tevsi 
edildi 

Ankara: -25· (Hususi) maarif 
Vekaleti Talim ve terbiye azala
rının vazife ve salahiyetlerini 
tevsi etmiftir. 

Aldığım malumata göre Talim 
ve terbiye azaları Maarif veka
letinin uınumi muamelatile de 
meşgul olacaklardır. 

Umumi müdürlük ve ıube 
müdürlüklerine ait evrak bundan 
sonra Talim ve terbiye azaları 

tarafından da görülecek ve 
imza edilecektir. 

Zaktıi B. gidiyor 
Müskirat Müdürü umurnisi 

iken Türk dainler vekaletine 
tayin edilen Zekat Bey bu günkü 
ekspresle pariıe hareket ed~cek• 
tir. 

)
7 akalanan kaça){ raln 

kazanları 
Bakırköyürıde Vahraınin 

Samatyada Sülumanaıtırda Sari 
Teofikin, Yedikulede istas
yonun arkasında Dikranın, Bey
oğ'lunda İki kuyu!u sokakta, Pan
delinin, Unkapanında Zeyrekte 
Hacibabanın nezdinde gizli rakı 
yapıldığından müskürat muhafa
za müdüriyetinr.e tahariyat ya
pılmış dört cedide yakalanan ka
zan üzüm cibrelerf ve 15 O kilo 
rakı musaeere edilerek kaçakcı· 
lar mahkemeye sevkedilmiştir. 

-- Sahife~ 

. 
BiR MUAMMA 

Celal bey, asabiyetinden ne - Ne demek olacak yarırrı 
yapacağını şaşırmıştı. koca salon saattenberi beni kaba kaba istic\faP 

tombul tombul göbekli vücudunden, ediyorsun d k t 1 · t• a arım er rmış ı:- yo· 
beklenmeyen acul adımlarla bir rulmu 12tur O d" 'd-

Y • nu soyavım ıye ll-
a~ağı bir yukarı arşınlıyor, ken- cünmiyors 

Ô 
y un. 

di kendine söyleniyordu. yleya F ·t b b k d h .. - erı ıa en u a ar i ma· 
adamcazın kızmaya yerden goğe le crt k t h -1 d b ... ı a ammu e emem eıı 
kadar hakkı vardı. karısı sabah- kocamıy k k b ' 

ım yo sa eıe aşımıyıJ11 
leyin daha kendisi yatağında neyim yahu ? 
iken evden çıkınış saatler geç- - Teessüf d · C 1~11 
t . ... · ·· "1 ld ... k k . e erım e a . ıgı, og en o ugu, yeme va tı _ A l b -f d •. 

. ... . . ... . sı en teessu e erıl11• 
geldıgı, geçtıgı halde elan avdet ç-nk" u u sen 
etmemişti. Eeeee, artık oda ç·· k" b - un ı en, 
çok oluyordu. Fazla naz aşık 

- Çünkü sen, bana hayatırı 
usandırır derler. Bu kadar ser-

hakkında izahat vermiye. lüzuJ11 
bestlik, kocayı bu kadar ihmal görmiyorsun. 
etmek de kabak tadı vermeğe H 

- ayatım hakkında izahat· 
başlamıştı. Filvaki, Celal bey, 
hani pek ihtiyar sayılmazsa da mı istiyorsunuz Celal beyefendi 

ben bugün aşıkımın, sipahi oca· 
yene e(li yaşında vardı . Şişman 

ğı balosunda dans için sendell 
vücudu, dolgun kırmızı yanakları 1 

müsade isteyen sarııın gencin, 
küçük mavi gözleri ve bir pamuk K 

enan Remzinin otelinde idim. 
demetine benzeyen beyaz saç- _ 111 ??? 

larile sevimli bir adamdı. Kibar ·· · · · · •·• 

terbiyesi ve iyi bir tahsil i * * 
görmüştü. 

Ticarethaneleril'lin, işini ber
taraf edersek bile yine hatırı 

sayılır bir servet sahih! idi. Ka
rısı Feriha, anasını, babasını 
erken kayb<!tmiş, teyzesinin ya

nında büyümüş, altın sarısı 
saçlı, iri bal renği gözlü, beyaz 
etine dolgun, heyeti umumiyesi 
itibarile cidden güzel bir ka
dındı. Celal beyle evlendiği za-

man henüz yirmisine basmıştı. 

Evleneli daha bir sene olmamıştı. 
Tabi:- caiz görülürse karı koca 

henüz bal ayını yaııyorlardı. 
İkisi de memr-un, ikiside mes'ut
tu. Hayatını temamen bekar 
geçirmiı olan Celal bey yaşına 
rağme:;;:ı henüz bir kadını meşgul 
edecek kabiliyetlerini temamen 
kaybetmiş sayılmazdı çocukluğu· 

nu, tahşil senelerini teyzesinin 
yanında mahrumiyetle geçiren 
Feriha iyi kalpli bir adam ve 
göz kamaıtırıcı bir servete· sahip 
olmuıtu. 

Celal beyde doğrusu herkesin 
(bir içim su ) diye arkasından 
uzun müddet baktıracak derece
güzel kir kadının kocası idi.Mesut 
olmak için bir şeyleri eksik de
ğildi. Fakat... Evet, fakat Feri
hanın öyle geliıi güzel hareket
leri, haber bırakmadan, izin al· 
madan sokağa giderek saatlerce 
dııarlarda kalması bu ıadeti 

gölgelendiriyordu. 

Celal bey bunları düt ün ürken 
sokak kapısının zili çaldı. Biraz 
sonra karısı soluk ıoluia salona 
girdi. 

ki saat sonra Feriha yıldıı 
palas otelinde Kenan Remzinif1 
kapısını vuruyordu. 

Sarıfın aşık kapıyı açup Feri· 
hayı görünce 

- Feriha hauım, hep siıl 
bekliyor sizı· d-ıı·· ·· d Nl-' uyunuyor um. 
hayet geldiniz ha? 

Feriha ağır ve ciddi bir ta• 
vurla odaya girdi. OturmadaP 
ayakta yine aiır fakat yuınıak 
ve sa mimi bir şesle: 

- Kenan Bey size acıyor "' 
sizi teselli etmek istiyorum. fa• 
kat münasebetimiz bu gün baf 
ladığı yerde kalmalıdır. ben evli 
bir kadınım. Bütün hayatını, 
ümidini ve saadetini bana vakfe
den bir erkeğim var. aşkım da, 
kalbimde, onundur. 

Size verecek hiç bir ıeyiJ11 
yok tür· Yalnız sf zi buna alııtıt" 
mak lazım onun için sizinle tele" 
fonla daima görüı ür, arkadaılılı 
ederiz emi? 

Feriha bu sözleri söyler söy• 
lemez gözleri dolan ve ıaıkııı 
ıaıkın kendisine bakan Kenanıll 
elini sıkarak çıktı gitti. 

* * Akşam saat yedi. F~riha ıeı-
longa uzanmıı gazetelerini oku
yor· İşte kocasının otomobiliniJ1 
ıeıi. Zilçalındı,Celal geldi. Ferih• 
hemen koıtu; telefonu açtı; ko" 
caaının ayak seslerine itidiyordU• 

- Beyoğlu l 894 7 Kenan be)' 
sizmiainiz? Nasılıınız?Baı ağrını' 
dindimi? 

Kapı açıldı, kocası ıaloni 
~irdi. Feriha laalA telefonla met• 
i'U}: 

- Evet Kenan! vahi vab 
- Feriha nerden geliyorsun? k 

ço üzüldüm. Geceniz hayırlıal' 
...... Sokaktan! 

-Sokaktan geldiğini biliyorum, 
Nereye gittin? 

- Onu aen bil bakayım! 
- Ben ne bileyim, bu kadar 

geç kaldığına göre ainemayamı ? 
- Hayır. 

- Terziyemi? 
- Hayır. 

- Kuvaf öremi? 
- Hayır. 

- Peki canım, öyle ise ne-
reye gittin? 

- Celal, ben sana bir ıey 
soracağım. Sen ticareti bıraktın
da istintak hakimimi oldun? 

- Buda ne demek? 

olıunl 

IJJS.lN AU/J·' , 
"Y ARIN,,IN 1"'AKViı\tİ 

f>ersenıhe 
~ Kanunuevvel 
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26 Kanunuevvel 

Heriki tarafda Sülhnanuvi iınzaladi . -
Armıstronk şirketi alacağtııız 

olan150bin ingiliz lirasını .hüL-7 üme. 
timize vermıştır 

ANKARA, 25 (A. A.). - Ma- \ diye olunmuş avans parasından 
liye vekaletinden tebliğ olunmuş- dolayi bazı mütaleatta ~u~u-nmuş 
tur; Sabık Osmanlı imperatorluğu olduğundan şirketler ıhtılafının 
hükumetile Armestronk ve Vi- sulhen halii için müracaat ve 

l d M" ke-ken şirketleri arasında 2 Kanu- talepte bulunmuş ar ır .. - uza . 
nuevvel 913 tarihinde bir mukave- ratı sulhiyenin icrasına ıcra vekıl
lename yapılarak doklar şirketi leri heyeti celilesi kar~ri~e m~
tessüs edilmit ve bu şirkete dok mur edilen Londra Buyuk E . 
te b · · f 't Beyefendi tarafından rsane ve ahri inşaat imtiyazı çımız erı . . 

YARIN 

1 Anıerikah bir kalpazan 

1 

2 inci .rnlıi/i•<lt•n <lı•uw11 
Negonun üzerinde Amerika 

polisi olduğunu gösterir, fakat 
ayrı ayrı namlarla alınmış iki 
sahte vesika, Ziraat banko.sına 
ait ~)QOO Doyçe Oryent Bank 
namına 8000 dolarlık sahte çek
ler, Galatada bir matbaada 
bastırılmış cilt cilt çekler ve mu
zur propaganda evrakı zuhur 
etmiştir. 

Kalpazanın, Romanya Türk 
konsolosluğuna kendisini tacir 
olarak tanıttığı ve pafaportunu 
böylece vize ettirdiği anlaşılmıttır · --Ve 'l · · L · k lınan müzakerat netıcesın-rı rnıştı. ozan muahedename- ıcra ı ı 

sı' b d · keti ·n bilcümle zarar ve 

__ _..,._,_ 

İkiside varalannıış ne mer ut ve bazı imtiyazata e şır erı . 
dair protokolun ikinçi maddesi ziyan mutalebele:-ınde sarfınazar Euvelki gece saat 22de Unka-
mu 'b· · b . . h h t k ve Hükumetimize rno panında oturan sabıkalı Şü!<rü cı ınce ış u ımtıyazın fes i • a- e me . . 
linde hu iki hakiki zararlarının hin ingiliz liraşı tedıye eylemek Ömer ve Beyaz Nuri z~yrekte Ali 
tazmı'ni •kt e imtiyazın devamı esnasında nin kulübesinde sarhoş olarak ve zarar mı a- v 

1 rını tarafeynin hakemleri ve bun- karşılık parasından düyunu umu- birbirleril kavg ... ya tutuşmuş.ar 
ların ittifak edemedikleri takdi.-- ıniye meclisi idaresi emrine hüka- bunlardan Beyaz Nuri biçakla 
de ayni protokolun beşinci mad- :ınetimizce verilmiş olan meblağ ômerle Şükrüyü yaralamış kaç-
desi mucibince tayin edilecek ü- hükumetimize iade olunmak ve mıştır. . 
çüncü hakem marifeti le tespiti tarafeyn yakdiğirini ibra etmc::k Mecruhlar hastaneye yatırıl
takarrür eylemişti. Hükumeti cum- suret ve şartlarile yapılan sulhna- mış carih derdesti için hakkkında 
huriyemizin hakemi Burdur meb'- vekilleri heyeti celilesinin kararı takibata başlanmıştır. kavganın 
usu Mustafa. Şeref bey şirketlerin ile imza edilmiş ve 1 !'>O bin İngiliz esbabı aniaşılmamıştır 
hakemi ile istanbulda ve hilal ere lirası alınmıştır. Sant h\zını olnıuş 
Londrada temasa gelerek icra Bu müzakeratın icrasında gay- M B t 

Şişlide urat ey apa.r ıma-
kılınan tetkikat ve müzakerat ne- ret ve hizmetleri mesbuk olan nında otura:ı Zeki Bey evvelki 

Sahife 5 

....,. ........... 

\ 

Y!' !~~~,~~~İn 
AADETi 

BANKAMIZIN O~LAR İÇİN HA.ZIRLADIGI 

KUMBARALARDIR 
Onlara kunıbara alınız 

'TÜl~KİYf: İŞ B1\NI<ASI 

tlcesinde ı'ttı'fak h:;•ıl olmadığın- Londra sefiri ferit, Burdur meb'- b' 110 giin Taksimden tramvaya ıner-

dan heriki hakem üçünciye mü- usu Şeref Beyefindilerle, hazine ken iki yankesi'.:i saatile kordonı- - -. r~ -::-.n·~ ~'S~ii:~~~~~~~~~~~~~~ 
racaat edı'lmek ı'çı'n mu-ıtterek ra- hukuk müşavir vekili Salahattin 1 d ,t.'°\;~'li"' ,...,,, ' ıB· ·~~' ....___ 

't nı aşırmış ar ır. . . ·~ c .99§. •~• :3'::::!';::, ' · :'\'.;: • ·g;~" ~o:ı..·~~' por yaparak büku"meti Cumhuri- Be!•in münasip miktarda ikramiye ' I J ~)~~ '-•.!!J' ~~·~~ .~ 
d k l k 'angın )aş ag·ıcı Ih tı!t .,, yemize ve şirkete vermişlerdir. itasi suretile taltifleri e eza i ~ ~) Ü y Ü V VilJ ~ 

Bu esnada Maliye vekaleti şirket- Maliye Vekaletinin teklifi üzerine Evvelki gece saat on sekizde ~ı 9) 8 n 1.1..ı IJ 
1 d l t 1 karar altına alınmıştır. Beyoglunda rihti~i sokaginda .ı Ş) RE p·JYA ~ 1) 

(

er en umumi harpten evve e- 'I N. 10 oturan Sültananın elin~eki ~ ~ T AYY A _. NKQSU. ~f 
p o Ll s HABERLER 1 lamba düşmüş ateş çıkmış isede Qt ~ ,- Al 1 "' ·~ 

1 söndüaülmüştir. ~ §ı YEDİNCİ l'El~1 ıP J "iNCi l(EŞIDE J IJ 
1~~~~~~~~~~~~~~,~~==~*~~·'• Geçmiş~sun ~~ tt ~NUNUSANI ı~9 ~= 
Bir kasap İntihr etti 1 Polis e!biseleri Evvelki gün Boğaz içi vapuru- "rtı e·" .. k ·krarn· ~ ~ 

Dün saat beş buçukia Büyük Polis memurları için Defter- nın kamarotuna bir sandik onya ı'J fi . (~ 
1 

k k ı. {t} uyu ı ıye : ~ 
adada Balıkçı caddesinde kasap dar kumaş fabrikası tarafından teslim eden akşam İdare müdürü ~ fitı 20,00Q hr~dır ~ ~ 
32 yatında Rıza og"lu Rahmı· ı yeni yapılan dprt nevi numunelik b k kl madenli ,.., ·~ q 'IJ Ulvi eyin . onya arını ~ ~ iŞ, PJ 
efendi dükkanında sol memesine kumaıtan elbiseler Dahiliye Ve- Aalim isminde biri alarak kaçır- ~t f ı\ vrıca: ~· ~ 
hkrovnlk tabancasile &teı elmiı kAletlnce tetkik edilmek üzere makta ı'ken yakalaunıı•tır. J ~ ,. ,/ 50.000 tt;_, A urıun kalbine kadar nüfüz etti - \ Ank ra" .. d ·1 · t' Y ' r:c • 'fiil 
ğinden yarım saat sonra vefat Ba J·a gon erlı mdış ırb.. . . }{ürkı·Liyii do]andırn1ışlar ~ ;;.. 30,000 ~ ılJ 

· limsi h kf 'k' · · · h k' Mahmutpaşa a ur çu ecep f'!', (~ _( ' ıb 
etmittir u numune er en ırı yeşı- "" ~ d k- k .. R ..-1 ·~ 9 ) 000 ti; ~ 

Müntehirin muayenesi h hu- a ' ı ıncısı gırı a ı, ~ ., 1 - 000 VilJ 
met tabibi tarafından yapıl~rak üçüncusü açık nefti, dördüncüsü Hamdi efendiye evvelki !ün <j ~ D. ~ '-> 
morga gönderilmiıur. koyu nefu triko kumaştan yapıl- birisi gelerek. ku~aı .satacagın~ ~ ~, 10.0~)0 liralık ikramiyeler~ ~ 

Müntehirin son zamanlarda mış elbiselerdir. dan bahis etmış yuz hrasını do .:,r. .V. 1 Q() 000 b. ·· J .. f t 1$1 t!J 
itlerinin bozuk gitmesinden intihar Kezalik paltolarda siyah renk- ıandırmıştir. .g;,_ f.f1 

' ' ' ır nıu \.a a ~ ~ 
ettiği zan edilmektedir. te kaştordan yapılmıftır. ~- ., ~ ~ -._.c.. ~.~a-.~~ ~ IJ 

B •• ~ R k ı I ~ ~ ~·~~·~fj:€;"~-6:. _a.:.ll-'lo:-.~~~"-.~".'4·=" .... ~.~~~tt~~~~~~, Esrar tücc·ırı u elbiselerden intihap olu- BAKUı.ı...:: a IS ,~,_ ........ •1' ~~ ~ ~~- ~· 
Y l < • < nacaklar umum Türkiye resmisini -.J- _., ~~q;~~ :t;9 .~.~~ 99. ~~ ~~9~~~9§-c · 

a ovadan evvelki akşam k · · · · ·1 -·..., , 
k " .. omıser ve polıalerine gıydırı e- -

opruye trelen Seyrisefainin Hay- cektir. - ------- • ~---=:!!:!~~~=~~=~~~~ 
darpaıa vapuru yolcularından o--- ALİ SUAVi Hfıdisesi ~ ~1tıharriri A YHAN 
Şöför Sami efendinin bavulun- ç I I~ A (j AN s A ·~ A y 1 ı3As1( 1 N 1 TEF I{ İK }\ s 1 ~:::...::.:--------=-----..:.::=~...:...::..:.....-:.:.:..:.:. 
da kaçak 6 okka esrar buluna-
rak musadere e.:lilmittir. 

Denize a tılnıış 
- 52 -Eve lki gece köprüden ha

reket eden Şirketi Hayriyenin 
No 68 Vapurun kireçburnu iske
lesine geldiği sırada Şehrema
neti civarında oturun Dağistanlı 

Şahin beyin· kızı yirmihir yaıında 
Aliye hanım kendlıini denize 
atmıı ilede etraftan yetiıenlerek 

öte tarafta Kleantinin filan da birfeylerclen haberleri olınıya· 
1 cak (Çırağan) garayına mektup atalım derken yakayı ele 

vereceklerdi. 

kurtarılmııtır. 
Aliye hanım duçar olduğu 

ainir zaifliğind~n intihara teıeb

büs etti~l anlaıılmııtır. 

Otonıobil çarpnuş 
Etmeydanında oturan Kemahlı 

Yusuf Mehmet dün Fatih par
kınıu önünden geçerken ıoför 

İsmail Hakkının 33 numaralı 
otomobilinin sademesine oğramış, 
ağır surette yaralanmıştır. mecruh 
hastaneye yatırılmııtır. 

İntihanı İ(Ştbhüs 
Euvelki gece saat 24 de Davut 

Patada töför Mesut bin Mustafa 
tabancasını ağızına sıkarak inti
har etmek istemiştir. Şöför Mesu
dun yarası ehemmiyetli olduğun
dan hastaneye yatırılmııtır. 

Mesudun intiharına sebebi 
ailesi olmuştur. 

Şevkefza kadın: - İyice emin misin? Araplar süphe etme". 
~inler? diye te!çrar sordu. Tacı Zerrin yine evvelki cevabı ver· 
miHi. Genç cariye Arapların şüphelenmelerine ihtimal \fernıi
yordu. Çünkü mes'eleyi bir kendisi bir arkadaşı lkbal ve ~jr de 
Valdc Sdt:.n biliryc rdu. Yok eKer mesele hariçten duyuh11uş ta 
tedbirler olunmuş sa, ona bir diyeceği kalmazdı. 

Lakin mektup mes' elesin in meydana çıkmasına ihtimal var
mıydı? işte ası\ bunu öğrenmek lazımdı. Anlaşılacak neticeye 
göre de tedbirler alacaklardı, Valde Sultan henüz oyunu lcayb
elliğini zannetmiyordu. Evet oyun ıimdilik kaybolmuş sayıl
rna~dı. Daha olmazsa: 

- lf tiradır, bazı açık gözlerin Nişan ve Rütbe almak için 
uydurdukları şeydir, biziln asla haberimiz yok! derler işin için
den çıkarlardı. Şüphesiz bu da bir başka tedbir olurdu. Fekat 
böyle şeylere daha çok zaman lazımdı. 

Valde Sultan: - Tacı Zerrin. Mektup zamanına daha saat
ler vardır. Herkes yatıncaya kadar sen mes'eleyi öğrenmelisin. 
Bakalım Araplar Su Haznesinin anahtannı niçin almışlar? Eğer 
bunu Oğrenmeğe muvaffak olursan vaUah ve tallah seni çırak 
ederim. Bir münasip zabitle evlendirim. Yalnız dikkatlı ol 
kızım! 

Dedi. Tacı Zerrin ağlamağa başlamiştı. Çırak olup evlenmek 
ıni? Onun gözü çok başka ıeylerdeydi. 

Tacı Zerrin Valde Sultanın gözüne girmek, günün birinde 
Sultan Murada peşkeş çekilerek (Kadın Efendi) olmak istiyor
du. (Resam) Kadın da öyle olmamıı mıydı. 

- Çırak olmak mı, Sultanım? Allah o günleri göstermesin! 

..... 40 -

Haniya. ıebzadeİiğinde : Millet tnillel.. diye diye dilimlen 
dütürınediAin millet 'imdi ııerede kaldı 7 O seni arıyor, sen 
ondan nefret ediyorsun, kaçmağa çalıııyonun .. Yazık yarak •. 

Tam sıra bu sıradır oğlum. Bak Ruslar Istanbul kapılarına 
dayandı. Birad~rin milletden kaçıyor, Eminol onu kimseler sev .. 
tniyor, bilakis sen~ arıyorlar. Geçen gün (Klea.nti) ne yazıyor'" 
du okumadın ını · 

' Sultan Muradın gözleri parlanıııtı ı 
-Kleanli ıni? diye sordu. 

.......Evvet amcan Abdülaziz cennetmekanla Avrupa seyaha .. 
tinclen sonra tam dokuz sene sa.na sadakat gösteren Eedakb 
kulun Kleanti. 

Sultan Murat düıünüyor' valdesinin bu derece ıaflı~ına acı• 
d Şevk efza kadın Kleantinin sutt M d k ll d yor u. an ura a u ugun an 

bahsediyordu. Hakikat de (Kleanu) çok dehşetli bir cemiyeti 
temsil ediyordu ki i 0 cemiyet dünyayi baştan aşağıya sarmıttıt 
Kleanti m~nsup olduğu cemiyetin emirlerini körü körüne tat
bik etmekten, ve yakut etmeğe çalıvmaktan baıka ne yapı-
yordu? .. 

Sultan Murat bir çok yaranıle beraber insaniyet namına 
(Masonluk) muhıbbi yap~n (Klean.ti~den başkası değildi: Klean
ti Istanbulda okedar nufuz sahıbı olrnuştu ki, Abdülhamide 
(sofracı) olarak s~kulduğu ve bir kaç ay hizmet ettiği halde 
neden sonra mesele meydana çıknııştı. Fakat Kleanti de Bal
kanlardaki Türk ordusu arasına kaçmıı yakayı sıyırmıştı. 

lıte neden sonra tekrar faaliyete geçmiı bulunuyordu. Bir 
aydan beri çırağan sarayile nıuhahere etmenin yolunu da bul
muıtu.• Sultan Murat : 

- Gene iıaret mi verildi? diye sordu. Şevk efza kadın ba
ıını salladı. ~ultan Murat : 
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lirası 

A1erkezi un1umi : ANKAl~A @) 
~ ! ŞUBELER: ~ 

i Ankara Adana Ayvalık ~~ 
(4ı lstanbul Trabzon ZonguJdak ~ 
! Bursa BaJıke5İr Kavseri fi;~J 
i lzmir Gireson ~leİ·sin 
: San1sun Edren1it 

1 ilÜTÜN BANKA MUAMELA 7I YAPILIR ! 
-§~§§~~~~~§§§§§§§§~§~~§~~ , 2 = 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddirı 
Cerrah Pa~a Hastahanesi Operatörü 

İstiklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 
Suriye han No: 8. 

Telefon: Bt·y : JG/5 

Gümrükler umum müdürlüğünden: 
1 - Umum müdürlük binasının <'Üınle kapı::.ında mevcut pilana 

tevfikan inşa ettirilecek la::ıtiklik bedeli ke~fi olan 400 lira üzt'riııden 20 
gün müddetle ve müııakasai aleniye miinaka~aya konulmuştur. 

2 - Şartnameler Gümrükler Umum Mü<lürlüğü Levazım Müdürlü
ğünden almabilir-

3 - Talipler yüzde yedi buçuk teminat akçesi bulunan 30 lirayı 
hamilen 11 kaııunsni 930 tarihine mü:sadif cumartesi günü saat 14 de 
Umum Müdürlükte müte~ekkil mübayıa k<ımi::ıyonuııa müracaatları 

·~~.,.~~,~~'~"~~~~~~~"~~~bb66~ •••• ~.~++·.~+ ~· ............ ""• ~....... .. 
f ÜSKÜDAR BANKASI ; 
y y 

••• 100,000 LiRA SERMA YELİ TÜRK •:• 6 ~ 
~i ANONİM SİRKETİ •!• 
=~ Esnafı himaye nıak adile teşekkül cuniş milH bir müe - : 
•:• sisedir. Mü:sait şeraitle tediyat kabul t'der ve mutedil faizle •:• 
..... ikra.zatta bulunur. .. ... 

~i· Merkezi· Usküdarda iskele kurbnnda •i• 
•t• Tel. K<tlllkoy [ıfJO ~ı• 1· •• 
Y~ff~~~6#~~~~~~~,~~~b,..~~~~~~~.A~,.A • • • • • • w • • • • .......... • ~.......... • • • • • • • ~ • • • • • 

-

kolumbia pazarı 
Sirkecide Hanıidive caddesi numara 47 

"' 
·reı. ist. 435 

Viva-Tonal Kolumbia ~ 
Gran1ofonların1n ve veni -f fi. 

.; .. MMIC: llOID 

Kolumbia plaklarının -
UMUMi DEPOSU 

\'ILBASI A·IÜf\ASEBETiLE 
;.t • 

YENi ı\lEVl~UJ)Al' 

DEKA granıof onlarının 
nnıhteJif çeşitJeri 

Veresiye sah ş, tediyatta teshilit 
~i~pl'iiii".- Hediyelik güzel giiınüş takımları. mikcvhcrat, altın 

saatler ve erkek \ e kadınlara mah:::ıu::; her nevi ~aatler 

~§§§.§~~:§~§§~~~~~§:§§§~ §ti~:~~@§§§Sfi~§s§tiSS•~~ 
~~:§~~~§~ti~:S~:S~~~.g~~~:S~S>S.:~~~~-fi.~~(.4figj~~§§~ .. 

MUALLiM BEYLERE 
'T'EN:K: 

Umumi tedris usulü 
Birinci cilt 

Faal Mektep Usulü 
Ult\umi 
Mektep, 

t~dris usulü 3 cilt olacakdır 1 inci 
2 !nci cilt isticvap _3 n~ü cil~ Teksif 
Her cilt 5 Formalık COzo halınde çıkmakbadır. beher cüz 
25 Kuruftur.3 Cilte ahuna olanlara % 25 tenzilat yapılır-. 

cilt Faal 
usulüdür 

Cüz: 1 çikdı 
Dökruli usulüiıün tatbikatı fi~ti 75 kuruştur 

Yeni ted;-is usulü . .fıati 20 kuruştur 
ABUNA \'e SATIŞ YERİ: Ankara caddesinde iKDAM KiTAP MATBAASJ 

• • • • • 
.............................. , 
: Mı ket üzümünden huwtd surette : • . ı J•l • : ıma c ı en kırmızı kordonlu : 

i ankara i 
• • 5 rakısz ! 
! Kibar gaziııolarlrla lüks bakkal- ! 
: larda bııluııur. : 
••••a•••••••ı•••••••••••l•K••• 

e eee e 
ilan 

Sultan Hamamında kalırcıoğlu 
hanı tahtındaki mağazasında tica-

retle meıgul iken mahkemece 
iflasına karar verilen Moiz Ruso 
efendi hakkındaki iflas kararının 
kalkmasına 22-12-29 tarihinde ka
rar verildiği ilan olunur. 

11·-----------Seyrisefain 
--

Mer~e:1. acaııtaı::i: Galata 
köprü ba•;:ında: Beyoğ~u 2392. 
Şube . acant.aı::ı : Malm!u~iye 
hanı altında Jc;tanhul '27 40 • 

.. frabzon ikinci posh 7 

l~omanın!zı kesiniz ve kitap gibi katladıktan sonı·a okunıa vı unutnıayını:t: 
.;;...----------------------------------~----------~----

(REŞlTPAŞA) vapuru 26 Ka
nuııuevvel Pcrşeıııhc akşamı 

Galata rıhtıııııııdaıı hareketle 
Zoııgu.ldak. lııebolu, inop. Sam
t-uıı, Ünyı·, Fat::;a, Urdu, (.;ire
sn, Trabzon, Hİ%eye gidecf•k 
'c Of, Trabzon, Polatarn•, Gire
~oıı, ( )rdu. Fatl'a. Saını:-uıı. Si
nop,. linelıolu)a uğrı)arak ğele-

- 50 -

-Bu itaretler tehlikeli olmasın valde. Kleanti nanıına (su/ 
yolu vasıtaaile buraya kağıt akıtan bizzat (Hamit efendi) ol
masın ! Doğrusu ben ıu su yolu muhaberesinden birıey anlıya
mıyorum Madem ki Kleanti ıize gizli haber yollayabıldi, otur
duğu evden it:ıret verileceğini size söyletmeğe muvaffak oldu, 
öyle ile ne için muhabereyi tıaretlerle temin etmiyorda tehii
kell itlere girltiyor? Ôyle değilmi ama, Yli mektup ele ge
Çf'rıe •.• 

O zaman? .• 

-Oilum, arslanım, o en emniyetli ıeyi yapıyor. Evden ita· 
retle konutabllmek, anla1111ak için biri biri ardı ııra yüzlerce 
hareket lazım gelmez mi ? Bu da nazarı dikkati celbetmez mi? 

-Sahih' ben onu dGtlnmemiıtim r 
Şevk efza kadın efendi aülümıemittl : 
-lıte ıen de anlıyorsun ki yok yere ve1•eıe dGıilyor, ken· 

dini umulluzlıklara kapbnyorıun 1 
Valde ıultan burada oiluna iyice ıokulmuf Ya•afca f11ılda• 

mııb : Murat, zalim biraderin bu atın kudret •e ıevketten 
dGımüıtür. Onu yıkacak aınan çokdan geldi anhyormuıun ol
um? Cesaret ilzam. 

Sultan Murat birden bire sap ıarı keıilmif, , geriy~ çekil
mııu. Parmaiile oda kapısını ııaret etU. Anıan yarabbi ne 
Tardı? Yokıa kendilerini yavaıca dtnliyen, filan mı vardı? 

Valde sultan ıüratle kapıya atildı. Kapıyı birdenbire açtı. 
Hele çok tüldir kapının önünde duran kendi cariyelerinden 
biri idi. Kleantfnin iıareUnden sonra ıu hazneılni gizl!ce ted
klke yolladıiı cariyelerden (Tacı Zerrin) idi. Valde sultan ya
vaıca: 

-Ne var kız? diye sordu. Tacı Zerrin halecan içindeydi: 
-Sa yollarm.m kapalı kilitli ıultanun. Araplar kllttlemif 
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olacaklar. Oradan (masura içinde mektup gönderilmesine) daha 
çok zı.man vardır. Malum lamba ile ikinci ifareti alır almaz 
Hazne batına ko~ı1.ak lazımdır. Fakat biz her zanıan yaptı~ı
mız gibi akşamdan Hazne kapağını muayeneye gittik. Ne olur 
ne olrnaz Efendimiz! 

Şevkefza kadın, Oglu Sultan Murat itilir de büsbütün 
vesveseye düterJ diye kıza parmağile: sus!.. itareti yaptı. 
Kendi Sultan Muradın yanına döndü. Sultan Murat yatağı 
üzerine oturmuı derin derin düıünuyordu. 

Şevkefza kadın: - Arslanım, ben gidip ıu itleri tanzim 
edeyim, evvel Allah birıeylerden keder etme. Tekrar gelir 
ıeni görürüm. Kapıya gelen (Taci Zerrin) kizdır. Kendisine 
bazı ıeyler ıımarlamııtım, onları getirmif. 

Diye otlunun yanından çıktı. Dofru kendı odasına gitti. 
Artık akıam obnuı sarayın her tarafında kandtller uyandı .. 

Sultan Muradın valde•lle Tacı Zerrin dar koridordan ,_. 
çerken Abdnlhanıldin gizli haflyelilfni yapan hadımlara raaıel
dilea. 

Araplar gülüıerekten kendi odalarına glriyorlarcL. Şevkefza 
kadın Efendiyi görünce yerlere kapaklandılar. 

Sultan Muradın valdeıi Lirıey söylemeden geçmiı odasına 
girmiıtt. Tacı Zerrini yanına çekerek kulağına söyledi: 

·- Kız, tüphe etmiı ~lmasınlar? 
Tacı Zerrin kaılarmı kaldırıp kavislendirdi: 

- Zannetmem Efendimiz! diye fısıldadı, cevap verdi. Fa-
kat mes'ele çok mühimdi. Araplar ıüphelenmemiı oiıalardı, ne 
diye Su Haznesi kapağını kflitliyecekler, ne için anahtarını 
alacaklardı? 

Eğer hakikaten su yolu vaııtasile Saray dııındakilerle 
muhabere edildiği an)aıılmıısa cltten pek feci olacaktı. Tabu 

1 

cektır . 
. , . . . -· 

lzn11r sürrt postası 
1 (GGLCEMAL) vapu•u 27 ka-

nunuc\ vol euıııa (14,30) da Ga
lata rıhtımından hareketle cu
maertesi :sabahı hmire gidecek 
ve pazar ( ı ~t,30) da 1zmirden 
hareketle pozareıte::>i sabahı ge
lecektir. 

Vapurda küzel bir orkestra 
ve cazbant mevcuttzr. 

Antalya postası 
(1NEBOLU) vapuru 29 kan un· 

evvel pazar 10 da Galata rıhtı
mından hareketle İzmir, Küllük 
Bodrum, Rados, Fethiye, Finike: 
AntaJ!a~a gidecek ve dönüşte 
~ezkur ıskelelerle birJikte Andifli 
Kalkan, Sakız, Çanakkale, Geli
boJuya uğrayarak gelecektir. 

Bozcaada postası 
( GELiBOLU) vapuru 28 ka

nunuevvel cumartesi 17 de İdare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 
Lapseki, Çanakkale, lmroz, Boz: 
caada) a giderek ve Çanakkale, 
Lapseki, Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 
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