
3GKAnunuevvel 1929 

1 İDABElfANE 
l.tanbuı Ankara Caddesi 

Telgraf : lstaabul YARIN 

1 Telefon : lıt anbul ı 067 

FİATI 

5 
KURUŞ 

-
PAZARTESİ 

c: Arif Oruç » Beyin mes 'uliyeti altında bergün çıkar 

FİATI 

5 
KURUŞ 

• 
Yıl: 1 Numara: 17 
r ., 

ABONE: 

Dahli için aenelili 1400 

Hariç memleketlere 2700 

İlan tarifeye tabidir 

Bir memur on iki gündenberi gaiptir 
İktisat Vekili Bevj nazari dikkatini cdlbederiz Bu gazetecilik dersini okuyun da ibret alin 

HükUme~ igortactların bir milyon Bu Derse ihligaçları olmadığını bildiğimiz ar-
. lira bsrçlara v~~ kadaşlilr, bu dersi tatbike devam ehn eklediler 

lngiliz mümessilinin Osmanlı Harıcıye Nazınrına 
yazılan ehemmiyetli neler vardı? 

tevcli olunarak muallak bir halde 
bulundurulacaktır. 

4 - Zirde vazlülimza mü
meatllt.r marOlarz mebaliğln la 
dete1a euretl tediyesi hakkına mü
davelei efklr eylemekte oldukla
n ve bu bapta verecekleri kara- 1 
nn kariben Babılllye arzedilece
il lllaruzdur. 
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lıte yukardakl veılka lnıtliz 
ariiaeMIU.rlnln Hariciye Nazın 
İzzetPap~,_.. oldafu ceYap

br. ln,dız mGmeMIUlll ayni -
maada {latanbulda bulunan ıiıor-
ta cellllyeUne de fU tezkereyi aön
demıftttr. 

Mümessillik tezkeresi 
Efendim, 

11::.ı.: b' atuı çok uıglJIU dikkat mektub11 .. 11_ ••wum merkezlerden birinde wnum Bagiliktdm ırz ı- -aqan bazı fıkralar 

F evkallde komlıer tarafından Bu g6n ıayet dikkata f&JaD btr ( Kitte ) ...,rçc11,oruz. Bu mekıu: 
telakki etttitm emir mucibince Türkivenln en m"1.1m merkezlerinden blrilllle umu• Ba,ılik eden 
ıfgorta lfrketleri tarafından (Türk zat, ı;tanbulda bul11nan haftabk •nete aahifelertnden birine yumatbr. 
'Ye ıayri TGrk tebaalardan tahıil 
..ııı.ıt olaD temettillerin tadeai Tabii biz mekbab sahibinin kim oldufuau JasllllfOl'US• °"::. 

_.. 1D1tteftkeıa feYlralWe ~ bu mektubu okudukları u•an 1011 derece mlteellr 0 • 

~ai;;;l84Üla.I tardıadanmattehlden lar •o ıG"PfıeılZ ........ ..., _... ••••ııta taeh• t' fll t1• ird9 
yazılan cevap T.._. Hariciye nezareti celileaı- lizım olan bir cepheılne ilt bulımmaktadii. 

Slıorta tlrlaedert tarafmMa ne Yerdea notama kopyaum tak- MGhim Türk merkezlerinden blrlnde (Umum Ba,.t ) ~...., 
dhaJ8t ..tllmelde olan (Yiizcle dim ediyonun. kaydetUltmlz satıD (Akbaba ) mecmaasmdan baheecl-"• ima 
iki .-==•~ B•' Mil n._... __ • 2 - Ecnebi tebaaıından tah- ettlll relimlenlea blrbd de a~ca buıyoral ye pek tabB olarak mek· 
•-k....... ---.aJeye ili edilmlı .olan temettillertn ıilr- L•- 16 lemell att -.. • tentJ• ••d tn a.....'k- tap ye retlm hdkıncla burada daha fazla uur1 1 
7 ,, .ı ... ati ladeıt llıiltfeflkeyn adli komiı-
_..•. 111'1 z alr 9 ......_ 888 JGDU tarafuulan tetkik edilmekte addediyoruz. 

,. &aal? _..... tM.1- -'-- L._ L----~ ·oku ... ,-,•-n-•• bu busu_._,_. ftkr1111l.t ddacl .Ulfamıan 11apa-,... .p L v-..ı .._. aumuata Yerilecek karar ı -"w. _.. •uuu 
...... F a, -llltıere.. bde ..... ~. clak1 ( aQnJ(lk makaleda ) buJacaka.r Ye 6peneoeklerdfr J 
oldafwma ce- 8 - &tJtmum 11aorta kum· ~: 2;;~~~~;;E~~~~~~eeE~~;;;;~5!!!!!!!5!~~!!!!~s;_;a;;;;.._._ 
.,.... ........._.,.. -..'.we .. haber E · Tu·· rK B 1 ou·· n ylldız kumarhaft~ açıldı 

2 - Zirde ....,. Mllcelaln :-~··~~•. lnatliz Fev- mın • _ ı ~ı 
bıtOuab net1c:et1De llru.ahl mu· lt:ıat:aJm..~" 11ze minnettar _,t...,..•·- ld ı Fakat boğuntu için değil, Alaryoserayaait 
~yet ıçadn HGkdmeu aıütte- lngiliı: c 8 ... rıh _ teslim O U olan eşyaları tesbı"t 

1
·ç;.. .. .... meyanın a ittifak la'8d ol- · · ıı. op munreo .. ,.. 

dutu cevaben arzolunur. Bir milyon nasıl gitti! Dün sabah bizzat adliyeye k f = '"' k 
8 

- HGk4meU Oamalliyelh- ŞuYeailcaluda gitmiştir Ehlivu u eşyaya ıymet biçti 
U,acab mGbremlne kal'fılık teıkil Jtlad iki te.ne n &nla1ıh1or ki, 
ebn k ibe b e ttUGıı hilldbnete DclnkO nuıhamızda (Rellmli M·-OleRllm ıflhı dolayıatle } ranın •·L---· i L_tl;.;,,, __ eıya'--e re te aal oımantyeden Vertlmeal kararlatnuı, fakat (Si- -ı ........... uua~ ~ 
tahıll edilırıif olan ı:ıeblalın mec· ıottacılar Türldettn bun bir mil· Ay) mu)ıarrtrlertnden Behçet tetekkul eden ıendık heyeti aza- teıbit etadf rdtr. Bu eınlld& ha• 
:nu buı&nden ll!baren ( müra- yo1a llraııaı) aUriUtilye ıetfrml - beyin tevkif " muharrir Emin ımclan lamad ita ft Rafet Beyler zır bulunaa ehli vukuf bu ef>'•· 
•bel maliye be,reti llalW.JWateal) ler4ir f TOrk beyinde 1110ıtentiklikçe ınua•ln Cemli beyle birlikte yıldıza lal'& layınet taktir etmlftlr • 
..mne tndi ounaeakbr. Slprtacılar,haklkatt bildllde· tevkifi ııraıında ııvat•P ortadan giderek e.velce mGddel umumdfk rafa~r bir atbı defteN.rbkta-

Tebaaiecaebiyeden olan eıha- rl llbl tahrif ebaıııler, (Hülnunet kaybolduaunu yazmııtık, t afmdan kapablmq olan ku- hacaeclll '""il~ d .. ayta ... 
• _.,.__._ ıtahatl eddmıı he-.bına) alchk1-n bır md1onu Emin TGrk Bey dGn 1&bah .::.aaeyl açmııJar ve Mar,oae- lanacak:. •t!'alann telbttt..e ..... 
•eballle ... .._: ......... lllez- yutm111lardır. bizzat giderek iklJICl iıtlntak ea• GTr 

~~ -..aah dıpltelert ibra- Tabii bu ,,.;a hnkAnaete ait ol- daıreıtne mGracaat etmiı ye bir Her iki tarafta protes~ekti" 
...aa - uı ille_._- .. 1-_ d 1 te•ldf m'"'-...:'-'-er- ~••.... tevklfha- y ... heci.~: ....... .,e la""'8i utu için tahıl edllec:ekur' lkb- .. wrotsa& ...... 

Diler taraftan ....._.. 14 .. t Vekili Şakir BeY1n t1ddet1e ne~6:;::;•~ıerbD'f&den Hirisi yunan VapUru kaptanı 
.n .tdlpte mltaleb.ıt nazuı dikkatlerini çelbeder1z. dla t8zl 
•ebabi bir YGDel edilmeyen Hakikat aaıaltabrif veltetme- :.:~e: .. ka~el .... ~ Dün mustan+iklikçe 

mahauaan ddnıiıu~ onu da yazacatız! • " 
a· a Q"v ~ Jazcblınuz ıekildedb'· isticvap edildı· 
lr papas hudut haricine atıldı 

Yuna.n P,asaportuile gelip ürklük 
ıddta eden bu papas 

ak.tile de Rusmuş! 
C.'-tada La~ b..._ 

:.~ ala enel ( Petro.) lllainde 
,.._,~blrYllil&a 

llU&porta ... ......._.. 

~Petrol~ sellr
... -Y ........... ...,. 

ıelıidt cıaa yermemek için, _.. 

Yelçe S.lblkten aldata 22 aene
lik Tlrk ntlfaa kllıdmı 1bru et· ......... 

larmdan ve ıeçen ıene bu papa· 
ıuı Beya' Ruı olarak Yunaniıtana 
sitUilnlcle bildiklerbıclea tahld
katb buhmmutlar ve poU. d6r
dtlnc:6 tabedea lraYchm çıbnnıı
....... Yar'•• tahkikatta :ıaapaı 
P.ıro.aa lflne ıeldfil ftklt Y11-
Mnlı, letecllll ..kit ...,_ R• 
aJDl.......Uda ad .......... 
~ ... 'ili •nlaplmq, ............................... 
.... eclllcnık ....... .. br 

Marmara facla.1ınm tabldkatuaa l 
dün de devam edllmiıUr. 

TtcareU bahrlte müd6rlyetinln 
fea la919tl tetldkabm bltlrmiı, 
nıPW'Mll mlltrtlkltfe Y8flllitUr. 

Diler tarJtaD her dd vapur ....,..,...da lllrlblrMrl aleyhine 
piotelto çekerek sarar ve 
slyanlaruun tasmlnlnl lltemtıler
dlr. 

Hlrfal Y.,...,. kaptanı M. 
Kuadeı din altıacı mllt.a•lik 
Slrenra B. tarafından lıtl"ap 
~. lattnab• t_.kı 



Sahife 2 

Açık saçık neşriyat! 
Birinci sahifemizde bir mek

tup kli§esi ve bir (Resim) 
vardır. Bu Resim çıplak bir 
kadın manzarası göstermektedir. 
Yine bunun üzerinde başka bir 
(klişe) daha vardır: Mühim 
rnerke:ılerden 1'irinde umum 
gazeteler satıcılığı eden ismini 
Verrnek istemediğimiz bir zatın 
rnektubudur .. 

Bu mektubu okuyanların, çok 
feci bir teessüre düşeceklerine 
ernin bulunuyoruz. Gazete satı
cılığı eden zat, bir (MHmua 
sahibine) bazı nasihatlar veriyor 
ve diyor ki: ( l~ğı•r grı=cte .wıl11 1<1k 
İslt·u~rniz mu/ıcıkkak /!l'r nuslırulrı 
bir çıplak rı·.~iııı b11/ıımlıırıı1111: . ri11ı· 
11ıu/111kkrık iki çift lıiri lıiri ile opiişsiın!) 

füphesiz §U yazılar ameli bir 
tecrübenin neticesidir. Öyle 
olmasaydı gazete satıcılığı eden 
zat beyhude yorulma2dı?! 

Hakikaten Tµrk matbuatı son 
zamanlarda her nedense açık 

saçık neşriyata tutulmuştur. 

Runun sebebini yukardak acı 

ve teessüflere şayan maktuptan 
alınnıı§ satırlarda a:-amak zaru
reti vardır. 

Gazete satışı tem:n edeceğim 
diye henüz iyiyi kötöyü far ket
mekten aciz bulunan zavallı saf 
çocuklarla genç kızların ahlakını 
sarsmakta ne mana vardır? 

Şüphe edilmez ki, bu gibi, ahlakı 
ifsat edici resimler, temiz aile
ler arasına girmekten çok uzak 
kalıyor. Fakat genç çocuk ve 
kızların da tecessüsünü uyandı

rıyor. O tecessüs git gide bir 
iptila ve taklit ihtiyaçları dogu
riyordu. 

Bu mesele ne mutaaggıp Ve 
ne de açık düşünceli bir ada
rnın tahammül edemiyeceği bir 
feydir. Bir taraftan zabıta sine
rnalarda (ar ve hayaya aykırı) 

gelen ve düşen f ilimleri mcne
derken, beri tarafta ondan daha 
beterleri tütüncü di:kanlarmda, 
küşe hatlarında salıcı çocuk
ların ellerind teıhir edilmekte
dir. 

Ceza kanunu ( çıplak kart 
postalları gizli satanları bile) 
tiddetle takipederken, onlardan 
ciaha tahrik edici manzaraların 
nefrinc ne dene bilir? Bir za
manlar bir kütüphanenin bastır
dıiı bazı romanların menedilmit 
olduğu bile hatırlardadır. Yakın 
zamanlara kadar, cumhuriyet 
adliyesi bu gibi neıriyata asla 
müsamaha etmiyordu. 

Bir gazete demek mensup 
olduğu milleUn aynaıı demektir. 
Kuvvetle zannediyoruz ki, Türk 
Milleti henüz bu kadar düıme
hlif tir. (Cumhuriyetin) verdiği 
serbestinin bu derece kötü şekilde 
kullanılrnuına insaf ve vicdan 
ister! 

Biz herşeyde azıcık müsamaha 
gördük mü, hemen ifrata gldiyor, 
koıuyoruz! Meseleyi ve saf mu
hitlerde yaptığı fena te' sirleri 
dütünmek her aklı başında olanı 
titretiyor. 

Hergün iki kişiyi öpüıtürmek 
şüphesiz çok kolay bir fey idi. 
L"k· b a ın unu pervasızca yaparken 
birazda edep ve haya duymak 
iktiza ederdi. Ne kadar yazık! 

Açık söyliyelim ki, kimseye 
tariz maksadlle hareket etmi
yoruz. O düşüncesiz neıriya\: 
olmaısaydı ıu satırları yazmıya 
sebep te kaimamış olacaktı. 

Tabii timdi bahsettiğimiz mek
tubu 4lan zat mecmuasındaki 
'~ık resimleri bir o kadar 
çoğaltacak, kendisine tavsiye 
edilen (esaslara) daha ziyııde 
dikkat ve itina gösterecektir. 

Hatta biz, ilk ıahifemizdeki 

30 Kanunuevvel 

Ecnebi matbuat 40 yaşında bir 
nıemur 

- o)'io.(J . C· •)[~<· -

Htyet l<: r Londraya !)tli~ or Gazt·telere kız<~n iki nazır 

l 2 g iinlk n b( rİ ortada 
yoktur, a ra nivor 
ol ~ 

J)ün İzınir Yİifızct 
kongr{ st akttdil<' i 

1 
Londra : 28 - ( A. A) - Bahri istifa ~ttİ 

teslihatın tahdidi meselesini tet
Atina, 29 (A.A) - Gondulis 

Polis müdiriyeti birinci ıube 

rnemurlarından Necmettin efen
dinin eniştesi, 40 yaılarında Nu· 
rettin B. un iki ıündenberi teıay· 
yüp etmif her tarafta aranıldığı 
halde- bulunamamııtır. 

İzmir, (A.A) - Cumhuriyet 
Halk Fırkası vilayet' kongresi 
bu gün öğleden evvel saat onda 
ticaret odası içt ima salonunda 
Fırka müfettişi Zühtü Bey tara
fından açılmıştır. Kc,ngrede 
vila~.ret teıkilatına dahil on beş 
kaza murahhasları hazır bulun
muşlardır_ Kongrenin küşadından 
sonra reis ve katiplerin intihabı 

yapılmış, bilahere encümenler 
intiha hına geçilmiştir. Encümen
ö~leden sonra mesaiine devam 
etmişlerdir. Kongre yarın umumi 
içiima a k teyliyeceldir. Kongrenin 
üç iÜn içinde biteceği zannolun
maktadır. Müzakerat meyanında 
milli tasarruf cemiyetinin teşkili 
ve yerli malların sureti himayesi 
ile temini revacı mühim addolun
maktadır. Teşekkülü kongrede 
kararlaşacak olan tasarruf cemi
yeti derhal faaliyete geçecektir. 

Bir nıaç kurbanı daha! 
İzmir, 2H (A.A)- Cuma günkü 

maçta yaralanan Altay kulubun
den Vahit B. yapılan ameliyatlar 
fayda vermediğinden peritonitlen 
vefat etmiştir. Tetfini masarifi 
ocak tarafından yapılıııııtır. 

izınirdeizelzele oldu 
İzmk,20 (A.A) Dün gece 18-

~Hl te 4 saniye devam eden bir 
zelzele hissedilmiştir. Hasarat 
yoktur. 

"fecrübe vaz') <:. ti 
İzmir 29 (A.A) Tütün inhisar 

idaresi Seydiköy ve Sivrihisarda 
onar dönümlük tarlalarda tecrü
be zeriyatı yapmağa karar ver
miştir: Yetişecek tütün mahsülü
n ün bütün safhatı üzerinde yapı
lacak fenni tetkikattan tütün zür
raı için çok mühim neticelerin 
çıkması muhtemel addolunuyor. 

Laht v konferansı .,, 
hakkında 

Paris, 29 (A.A) - M. Tardieu 
bu sz.bah M. Jaspar ile Lahaye 
konferansı hakkında gör:işmü§ Ve 
kendisini öğle yemeğine alıkoy

muştur. 

Bevnelınilel tediyat .,, 
Paris , 29 (A.A) - Meb'usan 

meclisi beynelmilel tediyat ban
kası hakkındaki istizah takrirle
rınm müzakeresini bitirmiotir. 

Meclis hükumete 271 muhalif reye 
lkarşı il 1 G reyle itimat beyan} 
etmiştir. 

Yeni Ldı kabinesi 
Varşova, 29 (A,A) - Yeni 

kabine sabık Başvekil M. Bertal 
tarafından teıkil edilmiştir. Harbiye 
nazaretini mareşal Pilşudaski der
uhte etmiştir. M. Zleski hariciye 
nazaretinde kalmıştır. 

~I. Jaspar Pariste 
Brüksel : ( A.A ) - M. Jaspar 

Lahey konfransı hakkında Fransız 
hükumettle müşavere elmek üzre 
Parise gitmiıtir. 

l ... d1 ihtiyat ~.aLitleri 
Paris, 27 (A.A) M. Doumer

gue bu sabah leh ihtiyat zabitleri 
murahhas hey' etini kabul etmiştir; 

kliıede yazılan nasihatleri gö
recek olan gündelik bazı arka
daıların da kendi aralarında 
yarııa kalkıımıyacaklarına çok 
ıüpheliyiz! 

ılRIF om·ç 

k ik edecek# konferansa mornur 
Japon murahhas heyeti Londraya 
gelmiştir. Heyet reisi M. Vakrt
suki gazetecilere vaki olan baya
natında Japon bahriyesi için en 
kuvvetli bahri devletin deniz k uv
ve tlerinin yüzde yetmişi ne mua
dil bir nispet temini hakkındaki 

kararda isra edeceğini söylemiı

tir. 
Bahri teslfhatın tahdidi hak-

kındaki Fransız muhtrasını tetkik 
eden bazı ğazeteler Fransanın ana 
vatana ve müstemlekelere ait ih-

1 tiyaçları ihtirazı Jcayitlerle:telak
kl etmektedir. 

fırkasına mensup bulunan dahiliye 
• 

ve sıhhıye nazırları Atina gaze-
telerinden birinde Jeneral Gon-

dylis'in M. Venizelos'un siyaseti 

hakkınd:ı şiddetli tenkitleri havi 

bir mektubunun inti§ar etmesi 
üzerine !stifalarını verıııiılerdir. 

ı\iüzakerat neticelendi 
Berlin, :;s (A .. \ ) Almanyanın 

young plan ı muc:b1nc.: Amerikaya 

vereceği ta~ sit] .: rin ı :c suretle tes 
viye olunacağına dair bir itilaf 

akli için Amerika ile Almanya 
arasında bir maddetten beri ce-

Daily Herald gazetesi Akdeniz 
reyan eden müzakereler mu\'af-

hakkında Lokatno misakına ben- f kk l a iyet e neticelenmiştir. Bu iti-
zer b ir projenin evvela Fransa, in-

laf a nazaran Almanya tediye et
giltere ve italya. arasında'" aktedH-
mek şartile kabul edilece~i ve Ak mekle mükellef bulunduğu takait-
deniz sahillerindeki diğer devlet- leri doğrudan doğruya Amerika 

l b miıı k hükumetine verecektir. Bu itila" f erin u a ı tastika davet olu-
naçağı kanaatındadır. diğer devletlerle Y oung planı ha-

J( a pt< _n}a rı n ~)igortası kkında aktedilecek itilaflarla ay-

Paria : 28 ( A. .A) _ Mecl:s bir ni zamanda mer'iyat mevkfine 
gece celsesi aktetmi§ , hariciye girecektir 

bütçesinin rnüzakeresı·nı bmrmıctir B ı b' l ·f· ır e ora tta ır ü:v ··? 
Bundan sonra ticaret gemilerine ~ 
çalışanların ihtiyarlığa, ölüme ve Belgrat, 29 (A.A) - Hırvat 
kaza tehlikelerine kaı·ıı kendile- fırkası reislerinden Atchek tevkif 
rini sigorta ettir'!bilmelerini temin 1 edilmiştir, Mevkuf tethif maksadile 
için bazı teıkilat vücude getirilmesi tahrikat yapmağa taraftar olmakla 
hakkındakı kanun layıhası müza- maznurdur. 

Nuretlin B. evli ve çoluk çocuk 
sahibidir, Eyüpta kiprit inhisar 
şirketinin depo memurluğunda 
çalışmaktadır. 

Nurettin Beyin bir kazaya ve 
ya bir cinayete kurban olması 

ihtimaline mebni umum poliı mer 
kezlerine eıkali tamim edilmiıtir. 

Alman nıalivesinde 
ol 

Berlin : 28 - ( ._ .A) - M. Sclr 
aeffer maliye müateıarlıiına ta
yin edilmiştir. 

- -)~(· -
Bulgaristanda soguklar 

Bulgaristanda yagan kar ve 

soguklar bir afet halini almııtır. 
Soguklar Bulgaristanın ıar

bında daha ziyadedir. 
Hemen her tarafta münaka

lat durmuıtır, 7 5 seneden beri 
Bulgaristanda böyle bir soguk ıö
rülınemittir. Bir çok mahallerde 
trenler durmuı telQuaf telleri 
iıleınemektedir, Bulıari&tanın he-
men her tarafında telefonlar 
işlememektedir. 

Bir çok yerlerde ahalide'1 
donı'lnlar vardır, donanların ara· 
sında bir sporcu ve spor univer 
sitesinden D.Bordorof ta vardır. 

Bulgaristan bir çok kasabala-
rının etrafına kurtlar in mittir. 

kere ve k-~bul edtlmiıtir. ---... ~-----
T'icaı-et ()dasında dünkü divan içtinı<ıı ~.1ın Vt Fransa 

Paris 28 ( A.A ) _ Çin hüku
metinin Pari~ ıeftri haric ezmem
leket imtlyaiilarının kaldırılma&ı 
hakkında Fransa hükumetinin ne 
düıündügünü vene niyetle bulun
duğun hariciye nezaretinden sor
muştur. Kendisine verilen cevap
ta bu imtiyazların ı 930 birinci ka
nunun i!k gününden itiuaren 
ilgası hasuaunda Çin hükumeti 
tarafından izhar edilen arzunun 

a.F ransa hükumetinçe teveccüh 
ve muhalasatla karsılanacağı bil
dirilmiş ve daha evelce bazı tek
lifatta bulunrnasini Fransanın Çin 
hükumetinder. talep etnli~ bulun
duğu hatırlatılmı~tır. 

Deniz konf ransı 
Londra, 29(A.A) Deniz kon

feJansına iştirak edecek Ameri
kan murahhasların ayrı bi ka.blo 
ile doğrudan doğruya Noovel'le et-
~meleri için tertibat alınmaktadır. 

Evvela nıüJfıkat .. 
Paris, 28 (A.A) Londra kon-

feransı açılmadan bir gün evvel 
M.Tardieu ile M. Macdonald a
arsında londrada bahri tesliha
tın tahdidi mes' ele si hakkında 
bir- mülakat ~ukubuJacaktır. 

Bek diyecJeriıı İ~tediğ·i 
Belgrat, 28 (A.A) Zaruri ha

vayiçten sayılan bazımaddelerden 
alınan belediye istihlak resminin 
artırılması hakkında belediye 
meclis tarafından verilen karar 
baıvekaletce İptal edilmiıtir. Be
lediye meclisinin istifa edece
ği zannolunuyor. 

Aln1an ınurahhaslau 
Berlin : 28 - ( A.A ) Almanya 

hükumeti Lahey gonfransina iş

tirak edecek murahhas heyetin 
kimlerden ibaret olacağını tesbit 
etmistir. Heyete bir hafta M. Cu
runa, M. Moldenhaur, M. Mirth, 
M. Schmidt, M. Schubert ve ağ
lebi ihtimale göre M. Schacht da
hil bulunmaktadırlar. 

ı·~caret odası riyaset divanı dün 
f ev ala de olarak toplandı 

Ticaret odası divanı riyaseti 
dürı bir içtima aktetmiştir. F ev
kalade ehemmiyet verilen bu iç
timaa divani riyaseti teıkil eden 
zevattan mada İstanbul mebusu 
ve sabık oda reisi Hüseyin hey de 
iıtirak etmiştir. Vaklile Ticaret 
odasını te'sis edenler meyanında 
bulunan Hüseyin bey, odanın is
lahı kararlaştığı cihetle bu bap
taki şahsı fikir ve mütalaalarını 

i bildirmiştir. Bundan baıka yeni 
infa edilecek Ticaret Sarayı me
selesi de görütülmütlür. Evvelce 
sarayın inıası için bir milyon U
ra keıif edilrniıken ikinci daf ad• 
1, 5 milyon lira olarak keıf edil
ınişdi ve aradaki esaslı farktan 
dolayı infa projesi akım kalmtfb 
Dün bu mesele hakkında da eıar 
lı kararlar verilmesi tekarrür 
etmiıtir. 

Ka rilerimize yı1başı hediyesi 

1930 - 1 - K A. N UNU SANİ 

Çarşamba i' 
~; 
~ glinü _ kariler.iııc ) ılbnşı hcdiyc~İ olarak kendini taktiııı ediyor. 

ı ~VARIN~ 
:>~ ~----

~ 
~I 

gazetesini okuyan her kari müvezziden dir de 

t 
~ .. 

tJ .. ~ .~~~·~~·-- ~İKRi TEVFİK 49$~.7~·~,~~·~1' 
! OTOMOBİL ve MAKİNİST MEKTEBİ ., 
:1 Kadın ve erkek yeni taliplerini, 6 kanunusanide baılıyacak ~ 

olen yeni devresine davet eder. ~ ·' 
Taksim Stadyum arkasında : Telelon - Beyoğlu 25~ 
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İrakdn hava postası 
Tnlıruııcl urı; 

lran dahil ve cliarında tay
yareler ile Poıta ve yolcu nakli 
imtiyazını almıı olan Y onaerı 
tlrkettnf n bu itlerde istihdam et
l!lekte olduau tayyareler ihUyaca 
klfı aelmedtıtnden bunların on 
altıya iblaıı için Nafia Nazareti 
ile mezkur tirket mümessilleri 
araıında muzakerata baılanmıştır. 

Roçilk ~hsırda 
Kahirr.dtn bilılıriliyor : 

Meıhur bankerlerden ve dun
yanıa en büyük zenalnlerinden 
Baron Roçilt huıusi tayyareıile 
klnuauevTelin yirmi seki:ıind 
aüaü Kahlreye aelecektlr. 

Mumaileyh hurda bir kaç aıün 
istirahatten ıonra beraberindeki 

' 
bir kaç dostu ile beraber avlan- 1 
mak üzre tayyare ile ıarki Afri
kaya iidecektir. 

~lısırda keten ziraatı 
Ka!ıirr.<len yn:ıllyor : 

1927 ıe11esinde bir ecnebi şir 
kett b.rafından, keten zlraatinl 
tecrübe etmek üzre kendisine 
llllrl araziden yüz fidanlık bir 
Jerfa itaai talebini havı,- ziraat 
naı:uettne takdim olunan teklif
llarnenln, bu &ünlerde tetkikıne 

baılanmııtır. 
Şimdiye kadar Mısırda keten 

ekilmiyordıı. İcrası ta~avvur olu
nau bu tecr6belerde muvaff aki
Y•t hasıl olduru takdirde mez
kClr ziraat tamim edilecektir. 

~1ı~u~da esrar nakti ceza 81 
Kahi.rcdcn 11a:zılıyor: 

1928 •eneal haziranından 
1929 Teırinlianisi nihayetin ka-
dar tutulaa esrar kaçakcıları 300 

olup bunlardan 7000 İngiliz lira
ıı ceza alınmııtır. 

s-

Tek taksi -
- >I-Pi« 

"Tetkikat ilerlivor 
-

Takılde lıllyecek otomobille-
rin, dünyadada otomobil imal eden 
müe111eaelerden maliyet fiatile 
benzin sarıiyatını .en ucuz çıkara, 

bilen fabrikanın markalarından 
olması hakkındaki tetkikata de-

vam edilmektedir. Bu tetkikat 
esnasında muhtelif teşek

küllerle efhaa terafından tek tak
ıl al~yhine serdedilen tikayetlerde 
tetkik olunmaktadır . 

Maamafih Emanet, milli tasar· 

ruf noktai nazarından daha müs
fit olan tek takıı usulünü t~rcih 
edecekttr. Yalnız elyevm . l 

zıyan a 
ltliyen otomobiller eskiy' 

ınceye 

kadar takside kalacaktır. Bugün-

lerde buna ait karar verilecekt' 
ır. 

Be.r~rleriı~ yaptığı 
tarıf eden Eınanetin 

haberi yok? 
Berberler cemiyeti kongresin

çe verilen karar üzerine ıehrl
mtzdekt bütün berberlerin yekna-

11.k ücret almaları kararla.ımıı ve 
bu bapta bir tarife yapılm!ıtır fa-

kat bu tarifeye konulan ücretler 

pek fahiıttr. Berberler yeni tari
felerinden Emaneti henüz habe"

dar elmemiılerdtr. tarife Ema
nete verllince tetkikat yapı

lacak ve ücretler fahiı görülürse 
emanetce müdahale olunacaktır. 

Esrar afyon ve morfin e-ibi , ' 
ıeylerin ticaretini şiddetle men -
için poliı ıdareıi fevkalade faalı
yet ;öıtermekte dir. Hemen her 
ıün kaçakçılar tutuluyor. 

Mağşuş çaylar 
Ba?Jdattarı bildiriliyor: 

Bu wünlerde Bagdat çartisın
da magıus ve muzır çaylar gö
rülmege başlamııtır. 

Seylandan getirilmekte olan 
bu çayların istimali sıhhate zarar
lı oldugundan ithaline meydan 
verilmemesi için pek ziyade dik
kat olunmasının aümrüklere teb 
lıgı zımnında Sihhhiye müdiriye
tl hükümete bir 'takrir vermittir. 

Af grı nistanın Londra 
S efiri 

IJomlwyciwı bildiriliyor: 
Afganistan Kralı Nadir ha

nın biraderi olup Londra ıefirli

gine tayin olunan Şah Veli han 
liindistandan geçtigi sırada mu
tantan ıure~te istikbal olunmuş
tur. 

Lahur, Delhi gibi büyuk is

taıyonlarda toplanan b :nlerce halk 
sefiri pek hararetli surette alkış
lamıılardır. 

Hindlilerin &öıterdikleri bu 
tezahurat pek manidar addedi
liyor. 

Kuru yen1iş rüsun1u 
Kalıinclr.11 yıi.:ı/lyor: 

Ziraat na:tareti hariçten aıe

tirilmekte olan kuru ıneyvalardan 
alınmakta elan gümrük resminin 
üçte bir derecesinde tenziline ka
rar verilmiıttr. 

Btı tenzilattan maksat hariç
ten kuru meyve ithalini artır
maktır. 

Kuru meyvelerden alınan rü
sunıun senede 2200 İngiliz lira
sına balig ol<lugu anlaşılmaktadır. -.a----;..;...--

-·)~~-

17no ky yerine 1750 lira 
Beyoglunda bir otelde misa

fir Roman l ya ı musevi Mois Ro-
manyadakı h ' 
b a rabasından Doyçe 

ank vasıt · ı 
l k k 

ası e geçenlerde on li-
ra ı çe gel . h . . 

1 k fil _ mış, nıoıs hır eczac!-
y e gosterrnic b k d 
rayı alın· Y an a an pa-

lftır. 

Bir hafta 
R evvel yine Moise 

o:anyl a~an ( 1750) leylik bir 
çe ge mıı Çeki . 
t •dik tt· aynı acacıya a.. e ırerek D 
gicesine gitm' . oyçe bankın 

Y ııtır. 

Kasadar <"•kt 
"" e yazılı ( 1750) 

ley yerine 
vermiştir. 

( 1'7öO ) Türk lirsı 
Mo·s " "" ~ O 1 ı ı 'u irayi almış o (rÖn 

ıvapura binerek İstanbuldan uzak• 
aımiştır. 

Doyçe bankın kasadarı yan
lıılıgı iki gün sonra anlamış ise
de Muisi bulamamıı, zabıtaya 
müracaat etmiş iaede iş itten 
geçmiştir• 

Gala tadaki Rus 
ınauastırla rı 

Sui kask ılann tevkifi 
Brüksel, 26 - Belçika kıralı 

hanedanisine sui kast yapmak üze
re hazırlık yapmakta olan italyan 
anar§ i&tlerinden BERİERİ tevkif 
edilmiştir. istintaki esnasındci Bel
çikaikıralı hanedanına sui kast ya
pacağını itiraf etmi§lir. arkadaşı 
Muskone d.? tahtı tevkife alınmış- 1 
tır. 1 

Bulgar kıralı ı~·nde J 

Bükreş, 26 - Bulgar kıralı 
hemşiresı Evdokya ve biraderi Kirli 
Rinevasil olmuılardır .İtalyan hüku
meti kendilerini misafir etmiştir· 

Ronıen konıünistleri 
Bükreş, 26 - 200 kadar komünist 
nümayiı yapmak istemişlerıede 
polis ve halk tarafından dağıtıl
mıılardır. 50 komünist mahkeme 

tiedilmek üzere hapishaneye ıevk 
edilmiolerdir. 

Batan vapur 
ibrail' 2 :> - tuna seyrü sefer 

şirketine ait Dundrea vapurunun 
lumbaz deliklerinden giren sular 
yüzüııden batmıştır. 

Noel ı11erasin1i 
Bükreş, 2H - Romen kıralı 

ikinci Mihail ve kıraliçe mari yeni 
sene münasebetile noel ağacı me
rasiminde hazır bulunmuılardır. 
küçük kıral kumandanlara yıl baıı 
hediyeleri dağıtınıflır. 

P a nsiyonlnr ve haneler 
hakkında tebligat 

Dahiliye vekaletinden gelen 
em!r üzerine Istanbul, sirkeci, &'A

lala, Beyoğlu ve sair mahallerde 
oda oda kiraya Verilen apartıman 
ve evlerin müstecirleri bundan 
böyle kiracılarının isimlerinin po
lis karakolları ve pansiyon defter 
lerine kayit etmeleri için polisler 
vasitasile tebligata baılanılmıftır. 

Polis tebligatı mucibince en 
aıağı dört odalı evler bile kiracı
larını kayit ettireceklerdir. 

Mr Jla~\ ~er Horn akimlere karısını 
niçir ö~dürdüğünü büyük bir soğuk 

kanhhı(ia anlatmıştır. 
Son günlerde Haag mahkeme- meşgul olduğunu soyledim. Zev-

lerinden birinde cereyan etmek- ceın bu lakırdıya kızdı ve inU-
te olan bir muhakeme bütün hilr edeceğini ıöylecU ••• Erteıi 
Holanda halkını pek cok alaka- sabah zevcem benden daha ev-
dar etmektedir· Çünkü katil vel kalktı ve salona doiru ıtt-
Milyarder Horn isminde ve 43 mitli ve elinde bir tabanca ol-
yaşında olup karısını öldürmekle duğu halde yanıma geldi ve inti-
maznundur. Vak'a günü tabanca har edeceğini söyledi, ben de 
sesini duyan komşular polisi ha- mani olmak içın elindeki taban-
berdar etmişler, poliste ma halli cayı almak istedim o da vermek 
vak'aya gidince madam Hornu fııterneyordu. Biraz oğraıtık ve 
ölü olarak bulmuştur' ve zevci neticede elindeki tabancayı al-
milyarder d2 derhal tevkif edil- tniştırn fakat fııtemeyerek tellii 
mittir. Muhakemede katil mes'- çektim ve kurıun ıöfıüne isabet 
eleyi ıöylece anlatmıştır : ettiğinden derhal zevcem öldil 

- Karım eskidenberi benimle 
k demiıtir. Heyyeti hakime de kavga ederdi ve her va it inti-

h d d h tetkikat neticeıılnde kurıunun har edeceğinden ha se er i, at-
ta bir sene evvelsi yine bir kav- istenmeyerek atılınıı oldufunu 

d b k teıptt etmittir. Birrok pbitler ga etmittik ve ben e u a vga ... 
üzerine seyahata çıkmıştım tam dinlenmif "Ve hepside maktnlenln 
bir sene seyahat ettim ve usan- aııabi, sinirli, kavaacı bir kadın 
dığımdan evime avdet e~mittim. olup her vakit kocaslle kavıa 
Vak'adan bir gün evvelsı karım ederek intihar edeceğinden babı 
annesine bir el çantası alaca- etmekte oldueunu söylemiılerdir. 
ğ d n bahsetmişti. Ben de be- Bunun üzerine milyarder Hor-
ıi~l: ve çocuklarımızla alaka- nun 6 ay hapsa mabk6m olma-
~ar olmayu.P her vakit annesile •ile nıahkeme netfcelenmlttlr. - ---"- . ._________ - -

ihtBas Haciz 
-->~~- -~ 

Cemalefendiyem~isaınaha i\lahn1ut Aluhtar Paşanın 
edenlerin if a<lelerı alınıyor en1valine haciz kondu 

P 
t ceza tahsili dolayıaile 

asapor d Di~anı Aıı tarafından t0,000 
1 'htilb tahkikatı evam l 

yapı an ı a tın lira itasına mabk\lm edilen 
etmektedir. Mahmut Muhtar Pata hakkında-

Mu .. fettiı Nazım Ragıp Be.y k 
d ı rnuameleye baılanmııtır. 

ihtilası yapan Cemal efen inın Bundan dolayı paıanın Kadı-
ihtilas nıikdarı makbu:ı:larını tet- köyüt\de kirada bulunan muhte
kik etmtıtir · Neticede pasaport lif e\'lerine dün haciz konmuı-

k ileri Cemal Ef .nin tu tahsili ceza om 1 l r · 
6400 liradan faz a o - p 1 

ihtilAsının . T hkikat ta- aıanın baıka emllkl o up 
d .,, ög"' renilmiıtır · a olınadığı icra da t-ldl edilen bir ugu d d" ü •ube -• 
mik edilince polis ör unc v·d heyet tarafından tetkik edilmek-

.. _ defterdarlık varı at t 
müduru ve k edtr. Yalnız paıanın mahk6m 
şubesinin de bunun teımili te ar- olduğu miktar 20,000 altındır. 
rür etmiıtir. Bu, kağıt para ile 190,000 lira 

Müfettiılik, Cemal efendin~n kadar etmektedtr. Paıanın emlA-
asaport tahsil paralarını her uç kinin bunu ödeyip ödemiyeceii 

P iinde bir hazineye tevdi - etmesi rneı' eleıi ortaya çıkmııtır. 
g 1. k buna musamaha 
lazınıge ır en l ğ - ----1------. d ifadelerini a ma a 
edenlerın e Yine kaçakcılık ! 
baılamııtır · ~. 

__ .,,...,....,,...,,.._--- 1Ytüskürat inhisarı muhafaza 

Ayni zamanda İstanbul Beyoğ
lu ve sair mahallerdeki apartı
manların kapıcılarının polis ni
zamnamesi mucibince Türk tabi
yetinde namuslu ve yeni Türkce 
ile defter tutınaya kabiliyetleri -- l f' ' t 

El 1,. ve f ranca a ıa -
olup olmadığı polis merkez me- ~llll ~ 

ırnüdiriyetince dün Davut pap
da bakkal Yuıuf efendinin evin
de taharriyat yapılmııtır.bodrum
da gizli duvarla aynlmıt bir 
yerde bir rakı imalltbaneıi c(bml 
meşhut halinde yakalanmııtır. 

murları tarafından tetkike başlıı- ]arı ibka edildi 
nılmıştır. Bu suretle apartıman Un ve buğciay fiatlarında 
ve büyük evlerin odalarına ah-

1 
b' tahavvül görülemedi-

. 1 • n esas ı ır 
lakf>IZ kadınların gırme erı me d kmek ye francala fiat-

1 kt ğin en e 
ve sirkatlerin önü a ınaca - ır. dil · tir 

ları ipka e mış • 

Gaip olan ta yyare Tiflis v8puru 
Bir kaç gün evvel Adalar 

denizinde gaip olan Aero Ekis- Bir kaç gün evvel Köstence· 
pires İtalyan tayyareıi hala bu.. den kalkarken rıhtıma çarparak 

. 'nde h d r olan lspanyol bandıralı lunamamıı, tayyarenin ıcı ra ne il T . 
türk pilotu Rıdvan bey, btrlnd k - mür ve petrol vapuru ( iflıs) 

R ,. · t,,.l rafçı 0 
u fırtına esnnsında tehlike" pilot kumandan Oı:ısı ~ "" g vapur 

Purkuala, makinist Borciya ve ler geçirerek liınanımı:ıald !eldmif 

P 1 1 b 1 k ta idi d pur fazla su a ıgın an o ime e u unma • işe e va 

1.. h . kapattırılmıı Kumkapı '"furin<J" ku upte ra nesı 
~ önünde demirlemiıtir. 

Turing kulüp ciü.ıı Perapala~ J 
ta bir içtitna akdeylemiştir. Su Affedilen n1ahkt1111 er 
içtimada ı H30 haziranında §eh- İstiklal mahkemetince on se-

Ayni zamanda (1000) kilo 
cibre, üç hasırlı kaçak rakı, aml· 
dol, niıadır ruhu yakalanmııtır, 
bakkal Yuıuf efendi nıt\ddet u• 
mumlliie tealim edtlmtıttr. 

Ya ptıkln rı na ka rşı 
Türk tebuının ikamet ve tran• 

müddeti Yunan pC>Uılnce her tara• 
fta kayit altına alındığından yuna• 
nistana giden Türkler orada bir 
çok Müşkülata maruz kaldıkları 
tikayet edilmiıtir. 

Su vaziyete mukabelei bil· 
misil olmak üzere Yunaniıtandan 
gelecek Yunan tebaasının tranıit rimizde inikat edecek olan bey- neye mahkum adanalı Sait Fah

nelmilel Turing kulüp kongresi ri efendi ile katil me'selesinden 
Rus imperatorlugu ~amanında hakkında bazı kararlar veril· . ye mahkum Giresonlu 

iaıe edilen Galata mumhanede on sene 1 d 

vizeıt bir haftadan on bet güne 
kadar, kzallk ikamet miiddeUnin 

nihayet üç aya kadar tabdicll 
Polis beıinci ıube miidfrlyeUne 
ve urnum merkezlere blldfrllnıtı

A ı miştlr. Aptulcabbarın maluliyet erin en 
ya Niko a, Aya Andirea, Pau- V k ı 

cezalarının affine heyeti e i e-
de!evuski, Lileuski, Aya trlyada BEDAVA b b k verilmiş fer est ıra-
e.partımanları ve anastırları ce arar 
rrıütegayyip beyaz Ruslara alt kılmıolardır. 

Kü\~ük ilanlar · · t' ı olduğuundan btr hafta evvel 1 Tasarruf cenııyt ınc e 
hükumetce vaziyet edilmıtUr. lı arıyan ve it istiyenler bir 

Bu baı apartıman ile beraber adres vermek veya ögrenmek Milli iktisat ve tasarruf ce-
Beyoğlunda vaziyet edilen diğer istiyenler, ilanlarımızdan istifa- mlyetinin idare heyeti bugün bir 
mütegayyip beyaz Ruslara ait de ediniz. içtima akdedecek ve cemiyetin 
emlak lstanbul emlaki metruke Yarın tafsilat vereceğiz. j ıehrimizde esaslı bir iı görebil-

nıüdüriyeUnce idare edilecktir. , "'~------••••••"' mesi için bazı karar v~recektir · 

tlr. 

Vişide fahri konsolusluk 
Fransa.nın (Vlti) ıehrinde bir 

fahri muavin konsoluıluk teıia 
edilmtı mahalli ta_clrlertnden ve 
mutebera.nından M. (Voyeu)nln 
tayini tasdiki iliyi lkUran •tmlt
tir. 
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( PôUS HABERLERi 1 
u =aiMn 

Sabıkalı l\luan1nıer 
Evvelki gün Balıkpazarında 

Bayramın parasını çalan sabıkalı 
Muamm ·· M er curmu meıhut halinde 
yakalanmııtır. 

Hanıanıa giderken 
Kumkapıda oturan makinist 

Kirkor ağa o· d yı ıyaman i ile ar-
kadaıı Ve d "k" ron namın a ı ı çocu-
ğu hamama g"t" k . t . . . o urme ıs emııtır, 

çocuklar elçabuklığıla Kirkoran 
cebinden 16 1. ırasını çarpmışlar-
dır. 

Araba kc-~zası 
Evvelki ·· E · - - _] B l gun mm onunoe, 

ey erbeyinde oturan Mehmet 
Şevki efendiye Fuat isminde bir 
arabacı Mk nın yu arabası çarp mı§, 
bazı Yerinden yaralanmasına se· 
bep olrnuıtur. 

Zabıtaya hakaret 
Eminönünde Şahin paşa med

rese · d sın e oturan Adalet hanım 
polis memuru Hüsamettin efen
di ye hakaret etmeye cür'et etti
ğinden hakkında tahkikata baı
lanılmıstır. 

Bir aceın hcnışcrisini 
vurdu 

•' 
.,., 

J ... "'ırın tutusn1us ... 
~ . 

1 Evvelki gece galatada yanık 
kapıda Ahmet efendinin fırının

dan ateş çıkmışsada, vaktile ye
tişilerek söndürülmüştür. 

C.üzda n çalanlar 
Unkapımında tavavlı çesmede 

3 numaralı evde oturan Recep ka
ntar cılarda Cüzdanile yüz lirası 

ve senetleri bir yankesici tarafın
dan çalınmıştır. 

Şüphe üzerine sabıkalı kaçak
cılardan Osman zabıtaca karako
la celp edilmek istenilmifti. 

Osmanın refiki sefer ile cemal 
polis memurunun yakasına sarıla
rak kaçırmak istemişlersede cum
lesi yakalanmııtır. 

lloğazktscnli ~1ustafa 

A vranu yaralan11s .. 
- 4 

Evvelki gece saat yarımda Be-
yöğlunda ( Venedik) sokağında 

madam Sofyanın evinde oturan 
Arnavut boğazkesenli Mustafa ile 
bir para mes'elesinden aralarında 
ka vğa çıkmıı, Mustafa biçakla 
Avramı yaralamıştır. 

Mecruh hastaneye kaldırılmış
tır. 

YARIN 

1 klisadı bn/ıis/rr 1 

Sergiler ve panayırh r / 
l-3unJara iştirak n1e:.s'elu·İ 1 

Harbi umumiyi müteakip dün
ra iktisadıyıı.tında müıahede olu
nan buhranlar, bilhassa., işgnl nl
tmda bulunarak maddi ve mane
vi büyük tahribata uğrayan me
mleketlerde en yüksek dereceyi 
bulmuıtu. 
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Fransa, Belçika, Almanya, Fırtınalı hava ... kürklü palto· Anafartalar'da döğüıen bir vatan 
Avusturya, Çekoslovakya, Polonya larmın yakalarını kulaklarına ka· çocuğudur. 
gibi Avrupanın belli başlı sa- dar çekmiı, şişman enseli insanlar. 
nayi merkezlerinde kah tah- Kristal kakılı barın uzunlukların-
ribattan kah siyasi ve iktisadi dan binlerce mumluk ııık fakir Barın kapısı açıldı... Sarhot 
sebeplerle hadis olan ihtilal ve insanların gözlerini alıyor... çıp- kahkahaları ve bin bir içkinin 
grevlerden dolayı fabrikalar dur- lak kollu, entarileri bellerine ka- bat döndüren buharı sokağa fır
mü~, mütahassıslar uzun işgallerin dar açık kadınlar ağızları pipolu ladı. · · Manasız sözle Te itveli ma
veyahut maglubiyetla:rin neticesi cüzdanları fitkin ve yaglı suratlı nalarla zengin insanlar homurda
olarak oraya buraya dağılmı~laı- hovardaların kollarında kadeh nan otolarına ilerliyorlar ..• 
dır. kald;rıyorlar... Dünün gaza kahramanı derili 
İıte bu sıralardadır ki gerek Bel- Simsiyah Arap galabalı1ıı el- kemiğine yapıımıı elini uzatarak 

çlkada, gerek polanyada hetta }erinin bütün damarlarını tiılrefek merhamet dileniyor. 
Fransa, Almanya va Avusturyada davulları patlatıyor, saksafonu Ve •• · Çapkın bir kadın kah-
dahili istikrarı müteakip fabrika- öttürüyor. kabası bu uzanan ele iıtihzanın 
ları işletmek, ticaret ve ıanayfe Dö üy~rlar •.. Erkeklerin kol- sadakasını koyuyor .•. 
müsbet direkdifler vermek için lnrında gözleri mahmurlaımıt ka- Mechul kahramanın kalbinde 
dünya sanayiinin revılni ve he· dınlar, avizelerinde yeni bir bayat bır yara sızladı ve gözleri bulandı. 
defini görnıek ve tayin etmek ll- kaymaıı saklıyan tava ve niha- Çanakkalenin !cafa tası lfe
zım geldi. yet cüzdanlardan kasaya boıanan tlıtiren harp sperlerini, insan ke-

Umumi harbin en fena günle· kagıt liralar ... Dönüyor .. Dönüyor. miklerinin biribirine çarpııtığı 
rini yaşayan belçikada, harbi ve * Anafartayı ve sonra .•. büyük yer-
sulhu takip eden 1919 seneıinde Souktan kırbacın, yağmurdan leri henüz terlemiı Türk çocuıu-

Kasımpaıada Kefeciler cad
desinde kum amelesinden Acem 
~ütfi hemıerisi Celili sustalı çakı 
ıle bir kadın mes'elesinden ağır 

l{un1arba:tlar cürınü 
n1eşhut h~1lin<le 

Yakalandılar 

tahrlp olunarak bit yığın iskelet- sillenin ve fırtınadan tekmenin nun Sakarya 'da Dumlupınar' da 
ten ibaret kalan fabrikaları ye- bütün kudurganlığı ile yüzünü döğUıen gölgesini görür gibi oldu. 
niden kurmak ve ha husus harp ıamarladığ1 iskelet yığını... Sonra içini çekdi Te gözlerini 

I ve harbi takıp eden zaman zar- Bu fskelet yığını mektep mü- parçalanmıı çeketinln eteğile ku-
fında makine sahasında vukua zelerinde talebeye göıterilen can· ruladı ••• 

surette Yaralamııtır. 

Mecruhun yarası tehlikeli ol-
duğundan hastaneye yatırıl-
mııtır. 

Yangın başlangıcı 
Evvelki gün Üsküdarda Cavuı 

deresinde sebzeci Refikin evin
den ateı çıkmıı isede söndilrül
müıtür. 

Evvelki gece Pangaltıda Meh
met ağanın kahvesinde kumar oy-

1 nayan kumarbazlardan Artin, 
Hakkı Ağop Nişan körarap ku
mar oynarlarken cürmü meıhut 
halinde yakalanmışlardır. 
························································ 
Ahlaksızlık n1ücadLle 

tedbirleri 
Polis müdiriyeti üçüncü Jube 

Zevcesini yara]aınış . müdür muavini Celal, Eminönü 

... Unkapanında Azaplar soka- merkez memuru Osman, beylerle 
gında Azizin evinde oturan Fat- Galata merkez memuruİhsan ikişer 
ma hanım kocası Mustafa ile komiserden mürekkep bir heyet 
ka~ga etmiş, Mustafa. zavcesini Lminönü,Galata ve B~yoğlu cihe
arkasından biçakla yaralamışhr. tindeki gazino, birahane ve çalğı 
Biı· J0 fl } .. tJ lı meyhaneleri dolaşıp tahkikata 

ıa a lane vandı E baılaJllıflardır. 
vvelki gece ye~ildı~ektc ko- Bu gibi mahallerde maruf fa-

ca handa l O, 11, 12, 13 numaralı hfıelerin oturmaları da iki akıam-
Albert efendinin potin ba~ı ima- danberi menedilmeğe baılanmıştır. 
lathanesind 

0 

A en ate§ çıkmıs depo- Gerek Sirkeci gerekse Beyoğlu ve 
lar kamHen Yanmııtır. ' galata civarındaki meyhane sahip 

Yanğında (::>OOO) liralık zarar lerlnin diıkkanlarına fahlıelerl ka
olduğundan ateıin esbabı hakkın- bul ettikleri görülürse dükkanları 
~a tahkil<ata başlanılmıştır. ıeddedilecektsr. 

,\.~'?;§.S. )r AHINın hazırh1darı 
~ 

~Yeni eserlet Cazip ;ınevzular ~ 
(1 ------ - ~~ 
(~ G·ızet · 1 ·ı · ) d. · · 1 · ~ ~ <. • enlız {arı erıne ta { ın1 ı~ın ço { cazıp ~ 

~ n1evzular üıerinde yeni eserler hazırl<:1n11ştır. ~ 

~ Karıleriınlzln yüluek :;::-:. teveccühü karıısında, ~ tP.'ı birçok mütkülleri yenmek hususunda artan kuvvet ve cesa- ~ 
~ retimiz, bizi her gün dünden biraz daha fazla çalışmağa teşvik ~ 
~ ediyor. 

~ 
/ 

/\ ari/,•riıııi::. }· Alll ı.Ym memlel:el mrs' elı·lrri etrafmduki mevsuk, 
~ /.ı.ısusl lıa~erle~tııi bmulan sonrn ela ıııwıta:wmırı dalın fo:/<l bir şc
flı .ılclt salufdcnmizclc bulacaklardır. ~ 

~~ Bundan baıka, haftanın muhtelif günlerinde, ayrı ayrı 6'ı 
~ bahislerin tetklkı11e hasredeceğimiz sahifeler, karilerimizi ~ 
.;; azami vekilde memnun edecektir. (e') 
(~ B hf fNl ($ u sa i eleri açarken gayemiz ıu olacaktır : munhasıran (~) 
~ memle~~tP. ve halka hizmet... . . . ~ 
(f'.' Bıı ıtıbar/6.dır ki salıifelcrimi:tfr açık saçık rrsımlrr yer/ile bır ((.'ı 
(~ rk111ek .mes' el< si g rülıırsc, dulıa t'ımc/kilerirı larnftarları bi=i mazu; '1ı 
~ !fıJrmelı ."". epcr bir 11ohsrı11 trldkki ediyorlarsa - bwııı da gayemı- Q1) 
(İS :in samımı yetme bayışlcmıalıcllI'lar. . ~ 
~ Gazetemiz, yeni edebiyat gençliğini memlekete tanıtmak ~ 
ifJ için bir de edebiyat günü ihlasına karar vermi,t!r. ~ 

ti= y ARIN tah:-ir ailesi bu naçiz mesaisini muhterem karilc- ~ 
~tSı rine bildirirken, şunu da kendilerinden. ricaya karar vermiştir. @ 
(.1 Gtı!r/e111i:i11 dalın :iymle sizin olması için ne düşıirııiııors11wı:? i#J 
"· Ar:ıılaruu= bid rağbrtirıiz k(l(far /rşuik ve te~çi edecektir. ($ 

-~§~§§§~§~~~~~ §§~~~~~~~~~~ 

geleu yenilıklelrkdlen istifade eyli- ıız bir kemik külçesi değildir. Adsız kahraman ıtıklı yollar-
yerek bu yenil eri aynen tatbik B 11 etmek lılzümu anlaııldı. u topa ıyarak ayaklarını dan karanlık kötelere adımlarını 

sürüyen ,ve göğıünde harp kur- j ıürüdü ve gayboldu. 
Fakat yenıden kurulacak fab· _delesi taııy~n insan Çanakkalede_ E. Korkut 

r~~~n,~alMh~~~yq~a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bılmesi ve bilhassa Inktıaf edebil- Yaş n1cyvalar açıkta .. f aksin1 nıeyda-nl 
meal için müıtahıelatı sınai ye sa tJ J 111 ı yaca k 
için mahreç temini l&.ıımdı. Bil- Yıkanması ve soyulması kahil ->:-=-t~-
ha11a lharpten sonra gaip olan olmıyan yaı meyvaların açıkta Tranıvaylar yakında 
müfterileri tekrar toplamak ve satılması menedilmiştir. Buna İş]iveçekler 
bunlarla olan eski lllünasebetleri riayet etmiyen esnafm tecziyesi Taksim meydanı tesviyei tü-
ihya eylemek zaruri idi. f b ı knrarlaşmıf ve te tişata aı an- rabiyesinin artık son ameliyatı 

Bu iki mes'elenln tamamen mı~tır. yapılmaktadır. Tramvay tirketi-
hallinin teminini Belçikalılar bey- --- - nln ray ferıiyatı da li tmek 
nelmilel ticaret ve sanayi panayı- A\oıanyada ( Leyepzig, Kolonya) üzeredir. Önümüzdeki ayın 
rı tesis ve küıadında buldular. Frankfurt Sürmayn, Bresli.v .. ila) 1 içinde havuzun tnıasına baıla-

1919 senesinde bu müe11eıat Avusturyada (Viyana, Graç .. ila) nacaktır. Tramvaylar yakında 
tahtinda açılan (Brüksel beynel- ' Fransada ( Aje, Anes, Paris, Nis.. yeni yoldan ftliyecekler ..-e 1ım
milel ticaret ve sanayi Panayırı ) ila ) gibi Holandada, İsveçte, Da- diki muvakkat hattın itıal 
hakikaten Belçikc lktisadiyatı için nfmarkada, İstonyada. Çeko- ettiği kısımda da tesviye! Uirabiye 
pek nafi ve f aideli olmuştur. Bu slovakyada , Macaristan da , yapılacaktır. 
panayır her sene mütezayit bir İtalyada, Fenlandiyada, ve hatta ,••H•••••••••••••l•••~••••-.. 
muvaffakiyete nail olmaktadır. Yogoslavyada, Yunanistanda muh- 1:1 D v A ~ 
Hatta önümüzdeki :sene Eelçiku telif vadilerde ve gayelerde müte- 5 B A 5 
istiklalinin yüzüncü devri ::eneviai addit sergiler ve panayırlar küıat • K ) ·ı J • 
münasibetile Belçikanın üç mü- olunmaktadır. ~ ÜÇÜ { ntın ar ! 
h!m merkezinde ( Anvers, lBrük- Sergi ve panayırların cihanıu- : İş arı yan ve iıçi istiyenler bir : 

L · ) d b ,• • adres vermek veya ö~renmek : sel, iyeJ e ayrı ayrı eynel- mul tesirleridir ki İftira meselesi- o; • 

milel serğiler küşat edilecektir. nin büyük bir ehemmiyet iktisap 5 isteyenler, ilanlarımızdan istifa- 1 
PoJanyada da aynı hal vaki eylemesini intaç ediyor. Bunu tet- 5 de ediniz. . . ! 

olnıuştur. Uzun müddet üç ayrı kikini diğer bir yazıya bırakıyoruz.!: Yarın tafsıtat vereccğız. J 
siyasi teıekkülün idaresi altında S, Cemal •••••••11•1i••••••••••••••••lll' 
rük idareleri üç ayrı kuma teıvik ~· ·~~.... ~ • 
kalan polonyayı üç devletin güm- -- ....... ·~~; 

ettiğinden memleketin erbabı ti- V' FELEMENK BAHRi SEFIT 
caret ve sanayii yekdigerinden ... ... 
mecburi bir surette ayrilmııtır. T B ı-\ N l{ A S I T 

Harbi müteakip milli hudut· Merh.ezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,000,000 ·ı 
dahilinde rrtilstekil bir Lehistan ihtiyat akçesi: 3,000'00() 
devleti te§ekkül ettikten sonra İstanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 

dahilen erbabı sanayi ve ticaret .. 1stanbul şubesi : Yeni postahane ittisalinde Alalemci ... 
yekdtğerine tanıttırmak ve yeni 1 V han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar "f 
lehistanın yeni sanayiine yeni .&. olunur. ... 
rnahreçler bulmak gayesinin ta- V ~ 
hakkukuna hiznıet edildi. -~~~~~~~~~~~~~· 

~~~b~~,~~~~~~~~~ff'4A~~~~~~~~,6~~~~~~-Bu hususta Poznan belediyesi 

ilk adımı attı. Ve kendi ıehrinde 
sırf polonya sanayi ve ticaretini 
Polonyaya tanıtmak gayesile bir 
( milli Poznan panayırı) tesis etti. 

Tesisinden dört sene sonra bu 
panayır Polonya ticaret ve sana
yiini cihana tanıtmakla ve cihan 
ticaret ve sanayiile temas ettirmek 
için beynelmilel bir hale if rag olu
ndu. Sergi ve panayırların çük 
mühim 'tesirdtı neticesidir ki bu 
gün Pölonyada ( Lev, Poznan, ila) 

r.m • •••• ~ •••• .,.. •• ~ •• ~ ~. ~-. ~ ••• ..,...,...~ .... 

~= OSMANLI BANKASI t 
•i• SEI~1'1A YESİ : 10,000,000 ingiliz lirası ~. 
y . ~ +•• ıstanbul açcntetiği - Telefon: lsta!lbul 1948 ! 
.:. Beyoğlu dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 .,,. 
.~. Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya •!• 
~~"° hesabı r.ari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. ~? 
•!• Türkiye cümhuriyetinin baılıca ıehirlerine ve memaliki •t 
•

9
• d k . ~· ': ecnebiyeye sene at, çe , ıtibar mektupları ve telgraf Z 

... . l . . IA t .... ; emırname erı ırsa a ı. .. 

•• •• ,.;. ........... ~ ................... . ..... ~ ........... ':•ti.• ········"······.~•0-.................. (li .................... (li ........ ". 
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Umumi 
Mektep, 

tedris usulü 3 oiJt ·olacakdnr 1 inci 
2 ~nci cilt isticyc.ıP .3 n~ü cilt 1'ek sif 
Her cilt 5 Formalık c ... zu halınde çıkmakbrıd i r . beher c üz 
25 Kuruştur.3 Cilte abuna olanlara n;0 25 tenzi iat yapılır·. 

cilt Faal 
usulüdür 

Cüz: 1 cikdı 
Dökruli usulünün tatbikatı " fi~ti 75 kuruştur 

Yeni tedris usulü . fiati 20 kuruştur 
ABUNA ve SATIŞ YERİ: Ankara cacldesindc iKDAM KİTAP MATBAASI 

Süt pahalılaşnuyacak 

Sütçüler 
-·>~C• 

·Yeni intihap yapacaklar 
Sütçüler Cemiyeti idare he· 

Yeti istifa etmiıtlr. İstifaya se
bep ınali buhrandır. Yakında 
Yeni heyet idare intihabatı ya· 
Pılacaktır. Cemiyet kitihi umu
miıi Şerif bey diyorki 

- İki a.y evvel yeni heyet 
intihap edilmiıtl. Mali vaziyet 
iıttfaya ıebep oldu. Cemiyetimiz 
hem müatahıilleri hem müstehlik
lerl ihtiva etmektedir. Şehriıniz
deki veremli inekler 400 le 500 

araıında çıktı ve bunlar bir hey
eti mahsusa emrilc itlaf olundu. 
Bu yüzden fazla zarar olduğunu 
zannetınem. Arpa fiatları yük
ıek olınakla beraber timdilik süt 
flatlarının t 
delildir. ar maaı ıncvzubahs 

eee e 
"""T -. ' ... ~ ~ zt5MT-;;aı 

Li.man işlerile alakadar -ola.nlara 
~stanbul 1inıaıı şirketinden: 
latanbul limanında ticareti bahriye ihracat eşyası şeraiti atiye 

dairesinde vapurlara tahmil ve tahliye olunacaktır. 
1 - Vapurlara verilip alınacak e§ya fçin eshabı tarafından mün

hasıran şirket vesaiti istimaı olunmak lazımdır. Bunun için 
sevk merkezleri her zaman emre aınadedir. 

2 - Gündüzleri sevk merkezle;-ine ve gece tatil günleri de Galata
da Haydar hanında (telefon 260H) ınüracaat edilirse talep 
edilen her türlü vesait ihzar edilı·r Bu ~· •t· d " h 

3 
4 

5 

· yesaı ın e mun a-
airan .. fir~et romörkörlerile çekilmesi la~ınıdır. Eıyanın nakli 
ve guınruk muamelesinin takip ve icrası eshabına aittir. 
Bu itler için alınacak vesait elyevm meri ta:rifeye tabidir. 
Hariçten vesait tedarik Te istimal edilınesi imtiyaz mukave
muhalif bulunduğundan bu suretle yapılacak nakliyata ait 
ücretler eshabından ayrıca tahsil edilecektir. 

İmtiyaz mukavelesi mudbince ordino ve beyannameler §frke· 
timiz tarafından müsaddak olmadıkça güttırük muamelesi ya-
pılamıyacaktır. Bu tasdık işleri İstanbul gümrük manifesto 
dairesinde şirketin gişesinde yapılır. Tüccar ıirketten vesait 
aldıkları müspet makbuzlarım bu giıeye gösterip ordinolarını 
ve beyannamelerini tastik ettireceklerdir. 

G - beride bir güna ıikayete mahal kalmamak ü~ere alakadarların 
nazarı dikkatlerini celbedilir . 

Sabite 5 

içenlerdir 

1888 de teıiı edilmtİtir 

l\ler~:e?.i 1111111nıi. t~tanbul 

SERMA YASI 30,000,0()() FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERi 
Galata, İ11tanbui~ İzmir, Saınıu Ad ı n, ana, men n. 

Yuanııistan Şubeleri : Selanik, Attna, Kavda. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektuplan her nevi 
akçe üzerinden hesahatı cariye, çek muamellb. 

gggggg~~~~~~:mn=aatıa 

Gümrükl~r .. ~m.~m rnüdürlüğünden: 
1 - umum mudurluk . b~ııasıııın ciiınlc kapısında mevcut pilina 

tedikan in~a ettirilecek las t.ı klık . bedeli keşfi olan 400 lira üzerinden 20 
1, .. 1 ıniiddetlc ve müııakasaı alenıye ınüııakasa)·a konulmuQtur. 
t:ıuı 1 c·· "'ki lJ ~ 2 - Şartname er umru · er mum Müdürlüğü Levazım Müdürlü-

ğünden alınabilir· .. . . . . 
:~ _ Talipler yuzdc ) cdı b~ıç.uk teınınat akçesi bulunan 30 lirayı 

haınilı·n l 1 kanuıı ::.ni 930 t~rıhı~_ıc tnil::ıadif cuınartesi günü saat 14 de 
Umum ,:\lüdürlüktc nıüteşckkıl muhayıa k.'>misyonuna müracaatları 
~~~§~§~~~~§~~~$~~~~~\-t~~------

i TÜRKİYE İŞ BANKASI 
6'1 Sermayesi: Tamamen tediye edilmiş 4,()()(),000 Ttlrk lirası 

l'MCJI Mtr nt· ıuf' I\ fil i\1erkezi unnııni: ANKARA ---------------·-- - ---- ~ 
Bir tt.rfi 

~ 10NAKA~A TEHİRİ ~ şu 8 
ELER: 

r"' Ankara Adana 
Günırülder Unıunı nıüdürlüğünden ~ ı~tanhul '"frabzou 

Polis 4 üncü ıube Hd· . . mu ırıye-
tı santral memuru Osrn f an e endi 
bir derece terfi elıni•l' • ır. 

~ .~ .- Muhafaza memurları için yaptırılacak kaputların münakasa · · J_) J l · , ..... ~-~- gu > K 1 > ~a ı {r..:;::ıı· • · · ·.ı· - ·4-'T·~· T· · ·~~~r.v,; · "~ nu .,o· anun evvel - <.)2o olarak ı·ıan edilmiıatı'. >ursa '-u 
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Ca .Kamıf Parçasını, suları süzülerekten dışarıya çıkardı. Güzel 
rıyenin r.." l • l A k V ld aoz erı muvaffakiyet ve sevincle par ıyordu. rtı 
a e Sult 'd· H ana gı ıp müjdeler vetitteye yüzü oluyor. demekti. 

r ft emen nıahzenden dışarıya fırladı. Bakalım İkbal öbür ta· 
a a ne Ya A b 'l · 11 • d ' ·; Pmış, rapler uyanmıılarsa onları oyalıya ı mı,.. 
mıy 1 

• Tacı z ı 1 b ı· diven ha ın :~r n merdivenden yukarıya çıkarken, k a ı mer· 
~ d b' ş da obenı beklerken g5rdü Demek ortalıkta fevkal· 
a e ırşeyle . 1 d 
ki İkbal r ~eryanelmemişU. Araplar uyanmamıt olacak ar ı 

T merdıven başında kendi kendine bekleyi P duruyordu. 
acı Zerin nı d' l 1 ld ... d b' • er ıven eri ihtiyatla çıl::tı. İkba e o ugu yer· 

d
en ır Yere kımıldam:ıınasını anlattı.Kendi de Valde Sultamn 

o asına gitti V ld S 1 b ld B d d l · a e u tanı yata~ı içinde otururken u u. un-
an a an aşılıyordu ki, Şevkefza kadın Efeııdi hala uyuma-

mıştı. Kendisini bekleyip duruyordu. 
Valde Sultan 'facı Zerrini görünce : 

.-Nasıl ktz ? diye Yatağından fırladi. Mektubu ele geçirip 
gİçırk~diği~i sordu. Arapların uykuda olup olmadıkla.rını an
ın aa utedı. Tacı Zerrin bir solukta vaziyeti anlattı : · 

-Araplar uyuyorllr, ikbal merdiven başında bekliyor· Az 
daha mektubu ele gt!çiremlyorduk, eledi. Koynundan ıslak ka
mıı parçasını çıkardı, Valde Sultana uzattı. Şevkefza kadın 
hırsla saldırdı. İşte oğlu Sultan Muradın bütün istikbali şu kü-
çüçük kamış parçasının içine sokulmus olan kağıtta idi. 

ı Şevk~fza kadın kamıftn ucunda tıkalı olan tıpayı çekti attı: 
çerden kupkuru bükülmüş bir mektup çıktı. Bu mektup Ali 

Suavi efendinin yazdığı mekluptu. Valde Sultan (Yarın değise 
öbürgün emrf hayre baılanacağı) kaydini görür görmez kendin
den geçer gibi olmuştu. Gözünün önüne Sultan Azizin Tahtan 
ındirildJği yağmurlu (Mayıs) sabahı gelir gibi olmuıtu. O sabah 
Süleyman Paıa Necip Beyle beraber Sultan Muhdı alup gotür
mütlerdt. 
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Şüphesiz bir müddet sonra tekrar gelecekler, tekrar tıarel 
vereceklerdi. Tabi'i ikinci gelişte de cevap alamazlaraa, dönüp 
gitmeleri ihtimalleri kuvvetli di. Halbu ki Tacı Zerrin yanılı· 
yordu. ] Kendisi ıamdaııla işaret verdiği zaman , Kleanti Ali 
Suavi -ve Aziz beylerle Fatihte Hoca Ka:ıirn elendi lle ıa'rliın· 
yorlardı. Lakin Tacı Zerrin işin iç Yüzünü hılmedlii için yanlıı 
yanlıı muhakemelere kapılıp a-idiyordu . 

Genç cariye tekrar aıaiıya fnıniıti. Gidip Valde Sultana: 
• ' 1 E" d· d· k lşarPt Veren yoK · .en ım, ıyece ti, Arapların odaıı önilne 
geldiği zaman İkbali orada gördü. Arkadaıına bulunduiU yer 
den bir yere ayrılmamasını işaret etti. İkbal de zeki bir kızdı. 
Tacı Zerrinin ne demek istediğini anlamıyacak kadar kalın 
kafalı değildi. içinden : kimbilir Tacı Zerrin ne itaretler al· 
mıı olacak ! diy~ düıündü. r 

Tacı Zerrin bir gölge gibi Valde Sultanın odaıına akb 
Valde Sultan soyunup dökünmü§tü. Tacı Zerrin.: 

İ§aret yok! Sulta.?ım, dedi. Şevkefza kadın: 
-l§aret yok mu · diye mırıldandı. 
-Fvvet.. ıamdanla uç defa itaret verdlin. 
- Cevap almadın mı kız '? 
·-Alınadıın Efendim ! 
-Kız sakın onlar daha evvel itaret vermtı &lmaımlar. 
r lıte cariyenizda o ihtimali düsündüpm için Efencllmlae 

arzetrneye geldim ... 
-Ôyle iıe yukarıya koı ! Durma .. Onlar muhakkak "krar 

ııaret vereceklerdir. Fakat, ya bir feyklaadelik olmupa ••• Ya 
onları yakaladılarsa 

Tacı Zerrin haıım göisü üzerine düıürmuıtG, Enet, Sul
tan Hamit ıüphe etmiııe mutlak Kleantinln evini baıbnaıf ola· 
caktı: Valde Sultan, her ihtimale karıı tekrar yukanya flkıJ» 
beklemesini emretti. 
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lıte t.am o dakkalarda da Kleantl Hoca Kazım efendin in 
evinden ayrılmıı, kendi oturduiu konafa gidiyordu. Tacı Zer
rin teki-ar yukarıya çıktı Şamdanı yine oda ditinde bırakmıt 
kendi penceresine gitmitti· Hava cok ıüzeldt.Mayıı ıece'i tat
lı bir •erinlik yapıyordu. Taci Z rrfn pencere önünde bir saat 
kadar beklQıifti. Artık uykusu gelmitti ki, Kleantinfn evi ta
rafından kııılıp açılan bir ıavk görür gibi olmuıtu. 

Hah, itte itaret veriyorlar dı Tacı Zerrin kapıya atılarak 
yanmaktan mumları eriyen ıamdanı yakaladı. lceriye koıtu. 
Şamdanı hır iki kerre kaldırıp indirdikten sonra yanan mum
ları ıöndürdcı. · 

lıte Kleantinin evinde de ayni tıaretler tekrar edilip du
ruyordu. Demek artık ıu haznesine ıidebilirler, ıu yolu vaıi
taıile çiraiana ıalveriçek olan mektubu alablllrlerdl. 

Tacı Zerrin heınen aıaflya koımuıtu. İkbal hala olduiu 
yerde nöbet tutuyordu. Tacı Zerrin ikbale blrıey ıöylemeie 
lüzum ıörmeden taı merdivenleri ıkııer üçer atladı. 

Alt kattaki ıu takıim yerinin bulunduiu büyük mahzene 
airdi. Takaim huneıınln aııahtari koynunda idi. Fakat telaı
la karanlıkta inmlf, ıtık . almayı unutmuıtu. Şimdi hazneye el 
yardımlle bulabilse bile öteki taraftan ıal•erilecek olan kamıı 
tçtncl~kl mektubu na•l aörecektt '? Tacı Zerrin aııl en l\i%umlu 
ıeyl unutmuı oldufunu ancek timdi ıu mütıül anda anlıyordu. 

Genç cariye için tekrar geriye dönmekten, bir mum al
maktan baıka yapılacak ıey ypktu. Vakit geçirmeden geriye 
saldırdı. Merdiven boyunda nöbet tutan ikbale yava1ca ıea-

lendl 
ikbal, kız ikbal ı 

arka aealDI du1111uıtu.Merdlvenden qalıya bak-
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-Çabuk bir ıaınd~n yetiıtir diyordu. ikbal çabucak oda-
larından iki kollu bir famd'lrı yakaladı, aıağıda bekliyen arka
daıına yetiıttrdl. 

Oh, artılt Tacı Zerrin aydın aydın itini görür becerebilirdi. 
Su haznesine sür'atle dolan sular gürüldiyordu, Cesur çer

kes kızı elindeki anahtarla hazne kapağını açtı. ikbalin getir
diğı ıamdanı tat üzerine bıraktı. Haznedeki sular ğöpürerek
ten dönetiYor, ayrı ayrı küçük künklere takıiın olup gidiyordu. 

Fakat, ıörünilt'lerde kaınıı parçasına benziyen bir ıeyler de 
yoktu. Yok;a onlar öte taraft~n mektubu atmıılar da, Tacı 
Zerrin muın araınaya gittiği zaman kamıı ıu deliklerine mi 
akmıı, kaybolmuıtu '? lıte bu da bir baıka felaket olacaktı. 
Eier mektup kaybolmuııa, Valde Sultan Tacı Zerrini berbat 
edecekti. Buna asla ıuphe edibnemell idi. 

Tacı Zerrin •yağı ucunda köpGrQp dönen •lllara bakarken 
kecler ve heyecanından ~e Yapacaiını l:alleaılyordu. Ah yarabbi, 
naııl olnıuıtu da, ıu ınum almayı unutu vermlıti '! Şimdi Val
de Şevkefza kadına ne cevap verecek, m~s'eledeki kabahatını 
null te'vil edebilecekti ? 

Tacı Zerrin dalgın dalım ıulara bakarken, Ana yoldan 
ıür'atle beyaz birıeyin fırladıiını, karııdaki küçük ıu küngünün 
kenarına septıktan sonra hazne içinde köpüren sular araıinda 
bata çıka dönüımeye baıladığım görür gibi olnıuıtu. Evvel, genç 
kadın yanlıt ıörmemiıti. Su yolundan timıek oğrıyan hayaz bir 
kamıt parçasıydı. Tacı Zerrin halecan icinde elini suya daldır
dı. Eyvah ... kamıı eline carpmıı ceryana kapılarak hamama 
giden dar künae doğru akmııtı. Tacı urrin atiklik edip ya
kalıyamazıa, mektup elden uçacak gidecekti. Genç kadın dir
seklerine kadar 11valı kolunu bir kerre suya daldırdı. Kamıı 

ela muvaffak olmuıtu. 

Seyrisefain 
Merkez aeaııta .. i: Galata 

~öprü bac;ında: Beyoğiu 2392. 
Şube acanta · ı · ıırab d' h . · · ~" nıu ıye 
anı altında Istanbul 27 40 

ı\yvalık sürat postası 
(MERsl N) vapuru 31 Kanun

c\ vcl Salı 1 7 de Si k i h r ec rı tı-

nıındaıı hareketle Gelibolu Ça-
n~kkale Küçükkuyu, Edremf t, 
B_~rhaniye, Ayvalığa gidecek ve 
donüıta nıezkur iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrıyarak ıele
cektir. 

Gelibolu İçin yalnız yolcu a
lınır Yük alınmaz. 

Matbaanu::a gelen eserler 

l\1uhit çıktı 
Her ay çıkan ve on beı ay

dan beri her nüahaıı ba ka btr 
güzelliğe bürünen aile m!cmuası 
(Muhit) in bu ay çıkan 15 fncf 
sayısı tam manasile bir ıaheser
dır. 80 sahife 100 den fazla reıfm 
!50 den fazla hikaye, nıakale ro
man ve ıiirr 

Memleketin her sı~ıfını alaka 
dar edım kıymetli yazılar. Halkı~ 
en çok sevdiği nıuharrirlerJn ya-
zıları. Ayrıca bu nüsh d . aya ye ı 

renklı ve karton üzerine yapııtırıl-
mıı bir tabJo, Mozanın keınan ve 
piyano için bir notası, iki elbiıe 
yapmak f çfn kart üzerine bJçflnıJı 
olhııe tablo ilaveıi vardır. 

( BAKÜS Rakısı 

Satılık 
Oto aranıyor . 
Az kiıllanılnııt iki ki tilik bir ' 

araba. olanların tahriren ınatbaa· 
ınıza S. z. reınzile ınüracaatları. 
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