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dikkat cevabı neşrediyoruz merhem keşfetti 'l"' 
_..,,,,._,._,...., 

Çıplak ve haya ya mügaylr 
fUtmlerin ılnemalarda göıtertl
nıeıt ve bu gibi açık saçık 
reatm, kart poıtaİ ve sa1rentn 
•okaklarda ıatııa çıkanlıp teı
htr edllmeıi hakkında yeni te
dbirler alındılı memnuniyetle 
ıörölmektedlr. 

Beyoilunda bir smemade 
IÖltetilecek bir filme alt ve 
Aaaerikada tab' eclilmlı bllyük 

bir U&n levbaaı yukarda kaydet
Uatmtz mahiyette görüldüğün
"- kaldmlmlf ve filmin lraeıi 
de &abıtaca menedllmııur. 
karilerimizin alakası 

Son zamanlarda matbuat 
IDeydanında alıp JilrJdügünil 
liftl"8\bD6z açık 1açıklık me
rakı dola.,mle netriyatımız her 
tarafta btıylk bir allka uyan-

clınnııtv. 
Bu hususta karilerlmizden de 

lllektuplar almaktayız. Sıraıile 
dercedeceglmiz bu mektuplar
dan birini bu nuıhamazda kay-
d9'iyoruz: 

anketlmia cok ...._..._ L. 

1 h 
----.. uır sa-

muııaıanwıı•~a nti ap edthntı faJclab 
ve iyi bir lllevzudur B 
tik d • unu va dilıtlnen ıazetenizi teb-
rik ederim. 

Bir iki seneden beri bilhas
sa ( Bu kelimeyi çıkardık) gaze
telerinde görülen ve yüzde 99 
buçgu Franıızca gazete ve risa
lelerinden çalınmıı reıim ve 
hikayeler halkımızın ıeviy

yeıtnl anlamiyarak, onun 
okuma lhtiyacinı bir kadın bal
dınnda ve ya ipekli bir çorap 
yahutta adali bir vücutta zan
nederek ona lfUra ve hakaret 
edenlerin eıeridlr. 

Kızlarımıza veya çocukları
mıza kızarmadan okuya bile
cekleri ve bizimde onlara 
tam bir itminan ile verebilece
lfmlz oncak bir iki gazete ol
maıı memleketimiz için de 
pek ıerefli bir ıey olmasa ıe-
rektir. • 

Çirkinlik ve piıliğin ismine 
aan'at ve edebiyat namı veren
lerin hrkikı ıan' atı müdrik hal
kımız tarafından okunmaması 

ıayanı memnuniyettir. 
Halkı okumamakla fttiham 

eden bazı yazıcılanmız kalem
lerini çirkef pbl mevzulardan 
kurtara bilip te okunacak ya..ı 
Jubdir lene keadllerbd okuya-
cok kari bulunur. 

İki kelime ile açık resim ve 
hikayelerin aleyhindeyim.Efen-
dim. Karileıfol:den 

K:O 

Şehirde yen· ıl 1 k C 1 Y nası arşılandı? 

1 
addel~de mestiliyakal dolaşan-

arın çogu h. .. h • 1 • ıç şup e yok ertesi ğün 
ış erınden gQçlerinden de oldular 
Evvelki gece, yıl bqı müna.. olmasına r L..... 

ıebetile ıehrin maruf caddeleri ılzler ha ••111en bazı münaıebet-
bıncahınç dolu idi. Yeryer balolar geceyi h •aya kur,un atmıılar ve 
verildi ve eğlence yerlerinde mek lıU UZur ve ıükılnla geçir
cGmbtıı yapıldı. Bu maruf cad- etmlıler:~ clvardaklleri rahatsız 
delerde birçok ıehirltlerin mesti- Slllh seılertn 
llyakal bir halde yıl beımı teı'it dutu mah ı in en çok duyul
etUklerl li>rülüyordu. ve Galat:' dBheyoilunda Tünel eu ile btlh 

R alı l de d Kumbaracı yo'-- aısa um e er D çoiu evlerin en ~ d çıkmayarak mutat 10fralannı ıokaiı civandır. tuıı a Yeni yol 

kurdular ve sonunda çöreklerini Bazı caddelerin bu gürilltfidire ve ıemtlerln 
keetller. Sabaha dolru klllaelerde b- di ralme1, ıehrin 
de bayll faaliyet göze çarpıyordu. uUln b ier aemtlert yeni yıh 

Yıl L-·ının, mOna~be·-tz bir sadea lr takvim hldlaesı olarak 
uot w kartılamıılar, liizumauz 1 

habraaıda, bazı taraflarda ıllih fatta bulunup ertesi aeı:::ı.::: 
ablmıı olmaııdır. Menedilmıt den güçlerinden de olnıallllfbr. - ----·+;Q/· 

Sahte bir gazeteci tevkif edildi 

Maznun, mevhum cemiyetlere 
kons.erleri vebalolar verdirirmıs! • 

---<•.+•••ttf~-

Zabıtaca; bu gibi işlerde malum eşhas hakkında 
tahkikata başlanmıştır 

Birkaç Taldttenbert kendine la 

Cwılmrlaran merhemini keş{ elmiş olan 
Dr. MEHMET ALi BEr 

Zöhrevi hattahklar namında 

mühim bir eser neıretmlı olan 
doktor ve operatir Mehmet Bey ,5 
alitten mllmn bir merhem ketf
etmlf ve bu merheme Can kur
taran merhemi) a.dı verilmitlir. 
Haber aldıiımıza g6re bu mer
hem Sıhhıye V eklleUnce .de taı
dik ve takdir edtlmtıtir. 

{Selvayir} merheminin zühre
vi haıtahklara kartı f evkalAde bir 
teıiri olduiu temin edilmektedir. 

Resimli ay 
~ 

Mevkuflar hakkındaki 
tahkikat bitti 

\ . 

Bir taraftan kon[erandar kuranlar bir yandan da harp va6dalannı artmyorlar 

Birkaç .ene~enberi ıilahlan 1 aun'ı •isler, faJADI haJNt llrat
tahdit etmek meı eleıl ortaya çık- te lorp1tolar, ycıderce kiti aaldl-
mıı bu cazip fikir her tarafta ne Yar h ' lanm b H ayan ava aeflnelerl, tar 
memnulyetle kartı ıt r. a- yareler ve sair 
tırlarda olsa gerektir ki, ıllahlan e ••• 
tahdit etmek için toplanan kon- Yukarda renn•nt dercettllf-
feramlarda, devletlerden blriıinln mlz bir Amerikan tanarealae 
murahhası bu projeyi kabul etmlt dikkat edilecek oluna, ba tana· 
ve derhal mevcut bahri harp reııtn her tarafmm urhlarla mi• 
kuvvetlerinin imhallDI ortaya ıflr- cehhez olduiu aarGllr. Otomatik 
miiftii. tGfekler' kilçlk çapta toplarla clo-

Sılahlann tahclldinl lıtlyen aanınıı olan bu tanare tdalılana 
devletJer, 'eler ıatedtkledllde 1&· tahdidılll l'dlJjii ~ •· 
mimi olaalardı bu teklifi derhal nı edip yap............ lllr L....-- ..... 

kabul edeceklerdi0 Bu ve buoa t&lıclı ....._... __..., 
1 

r. 
benzer teklifler kabul 0 umnamıı- lnatJ 
lardır. Bittabi konferanalardanda tan tere harp vautalaruu bar 
bir neUce çıJunıt deifldlr · Bu ne- baıa motorle tenılk etmekte 
tice tabii addolunmalıdır: deill- Aınertka deniz .. hava metle
mt? rine Yeni bir safha Tel'llleld.cbr. 

Sllablann tahdidini fıtlyen Fransa ve Almanyara dahi ba 
devletler, kara deniz ve hava noktaı nazardan ilamal etmemeli· 
kuvvetlerinde miibtm fevkalade- dtr. 
ilkler oıterlyorlar: Zehirli ıazler 

g cs=a ew• m 
Devamı .2 inci ıahifede 

Bir gizli fabrika daha bulundu 

Reılmll Ay mı'ul müdürli \ 
Behçet ve muharrir Emin Sürk 
beyler hakkındaki istintak tahki
katı bltmiı ve mutalaanamenin 
ibrazı için müddei unıumilile ve
rilmlıtlr. 

Yirmi defa kaçakçılıktan. mahkemeye verilmiş olan 
Dağıstanlı İsmaıl dün yakalandı 

imaret kaznından rakı yapmışlar .. 
Baya.zil.le Koakada 19 numa- ı kemeye aevkedllmtı tıede tecil 

ralı evde meıhur kaçakcılardan 1 kanundan lıtlfade etmlıttr • 
Daııatanh lımail tarafmdan vasi , Dalutanh lımall yirmi tene
bir kaçakcıbk tebekeıi teılı edil- tlenberl rakı ve tiltGn kaçakçdıiı 
dlldiit müskirat muhafaza miidn- eUılladen maruf bir kaçak dır 
rtyeUnce haber abnmıf ve dün Aynı zamanda Gedik çı da 
gece sabaha karı• tertibat alına- Tiilbentçt aokajmda 6 n:U 
rak ev taharri edilmlttir. Yunanlı madam Mtnervo ile b· 

=-----· 
Ayni zamanda Mahmut efen-

di ile beraber çabtan Nedime ve 
Fatma namında iki kadın hakkın
dada tahkikata denm edllecekUr • 
müıtanUkllk Mahmut efencllnln 
bir çokmüeıaeaat ve ticarethane
lere siderek tedaftle ve sair ıuret-
İerle dolandırdık&an batka sahte 
olarak baatırdıtı ,eTab aliye na-
mına mevhum uptro ve kon.er 
biletleri ve Htmayel etfal MGte
kaideyni aıke,ty\, fukara pe"er 

cenıiyetlerl ntu11ına ait ıahte bi

letlerle bir çok miieueseler ve ze
vab dolandırdıtındaa tiki.yet 
edilmtıttr. 

Bundan baıka acem Mahmut 
efendinin arkadaflanndan 6teden 

· Memurlar eve girmek için çakçı kel Beldrtn hane.iade ma.. 
kapınm anünde birbayh uirq- kirat mGdtlrlyetlnce taharrlyat 
mıılardır. lçerde evveli. bir '9eer yapılmq hali faaliyette bGJGk lllr 
bulunnıamıııa da buduruma inil- rakı fabrfkau meydana çakanbmt 
dili zaman hali faallvette dörtyüz 200 kiloluk cibre 50 kilo rakı 
kiloluk büyük bir bakır imaret amldol ve saire yakalanm•ı ka· 
kazanıla rakı çıkarıldıiı göriile- çakçılar müddelumumllll• teallm 
rek kazan batında aaz çalarak edlhıııılerdlr • 
keyfeden lımail cGrm6 meıhut Bu iki sta1t rakı fabrlbuMa 
halinde yakalanmııbr· yapılan mnlenea mlarla _.. 

Aynı zad8Pda 10 fıçı Şeker ze~rll amldol •• ak tatae' p• 
ye Ozlm dbreal, Anadola rakı pı ılı ıörlllmGttGr. 

aueted ıO.Cl Terek Ltanbul mat- mua n namına abone ve ıllnlar ••b namına dolandıntılıJdar ya- kaydine baılamıı, birk•ç yGz ma
pan Acem Mahmut lnntnde bir eııeae ve yazıhaneyi dolandırdılm
IÜll darc1tnctl mlstantık Sallb 8. dan hakkında vukubulan ıiklyet-

beri mevhum gazeteler beaabma 
plsayı kaııp kavuranlar hak•ında 
ela tahkikata devam edilmektedir. 

naldlne ma)duı koneler ve can
talarla beraber 200 kilo kaçak 
rakı mcısadere edlbnlftlr. 

CelAI 8. avdet etti 
Birkaç ,andea Mr1 .......... 

bulunu it baab11 "•••• m6cltrl 
lamr ...,.... t.w Be, .. 

~ tevkif etmlttlr ler Gzerlne tabJctkata batlanmıı 

... 
m ~ *'· Galatacla bir Ye clOn p)'ri muftkkat tevkif me-

J•~• ~~ ... LL •+-:-u. ~ .. ,., ncledl-
l.tanbuı pobı mtıdlrlyetl ıldlle

rlude ıatmlerl n vazlfetlerl ma· 
lam etı... da tahktfrat ..... 

lamall bundan evvel Jlrml 
kere Topkapı •• EyGp dvannda 
rala kınau yakalansnıı •• mala- Amlara1a aftet etııflUr • 
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Dün çıkan (Yarın ) da çok 
mühim bir haber varı'ı.: bu ha
berde, İktısat Vekaletinin lstan- · 
bul Ticaret odasına acele bir emir 

Gün1rük miitaı-ektsi 
Ruma: 1 - ( A.A ) 

Hükümet bir gümrük mütare
kesi aktini tetkik için toplanacak 

Yererek latanbuldakJ Tüccarın va· konferansa itUrake k~ rar vermittlr. 
zıye\ıne dair esaslı bir rapor is- .!\ ~. Tardieu nikbin 
tediit bildiriliyordu. 

Yine, aynı haberler arasında 
dahapek çok ehemmiyetli bir 
malrunl\t bulunuyordu ki bunu o
kuyanların müteessir olmamala
rıpa imkan yoktu o da lktiıat Ve
kileHnJn emri üzerine lstanbul 
Ticaret odasına kayitli bulunan
~ (üçte birJnln) vaziyetleri 
tetJ& edildiği, bunlardan büyük 
bir ekıerlyeUn sermayesizlik yü
zünden mesleklerini değiıtirdikle
rlnt ve hiç olmazsa sınıflarını 

tenztl ettirdiklerini gösteriyordu. 
ihtimal blrihirinl tamamlıyan ıu 

iki haber bir çokların nazarı dik
katlerini celbetinemiıtir. Fakat 
o haber Hakikatte lstanbul ftica
rettntn son zamanlarda karııla

ınak mecburiyetinde kaldığı müı
küllerf ihtiva ediyordu. 

Ticaret odasına Kayitli azadan 

Paris: 1 - ( A.A ) 
Le JOT'nal gazetesine nazaran 

M. Tardieu'nun La Haye'e aide
cek Fransız heyetinm bütfin a:ıa
sile aktetmiı olduğu içtimadan 
mütevellit intiha pek nikblnanedir. 

Y oung Planının süratle mer' 
iyet mevkiine gitmesinden her 
devletten ziyade menfaattar olan 
Almanya tarafından hile ciddi 
müıkülat çıkarılmayacağı zanne
dilmektedir. 

yeni sene nıünasebetiJe 
Paris: l - ( A.A ) 

Yeni sene münasebetile M. 
Doumerge bu sabah Elyıee ıara
zında Ayan ve Meb'uıan reis ve 
azalarile heyeti süferayı kAhul 
etmiıUr. 

Tahkin1nanıe in1zalandı 

1\lühiın vt:ikalar ele geçti 

• ti ~~eV~(Uf üç İtaiyan Frtinsa aleyhine 
çahştıl<larını söylemişlerdir 

Pariı, 1 (A.A.) I elde edilmesi muhtemeldir. Polis 
Le Jornal gazetesi yazıyor: ortaya çıkarılan mevaddı infila-
"Tevkif edilmiı olan üç 1tal- kıyenin son zamanlarda Fransa-
I k ~ dl t 1 cenup sahillerinde icra edilmı, olan 

yanf kn ar fva t stnetlbsıı:ma;ıı ar suikastla alakası olup olmadığını da 
ve a at esa er a ım ransa anlamağa çalıımaktadır. Eransa 
aleyhine rnüteve.ccih olmadığını \ ile Rusya arasında mütemadiyen 
beyan etmiılerdır. Mevkl!fların ı seyahat etmekte olan esrarengiz 
ikametgahında nıühim vesikalar bir memur tarafından faıist aleyh· 
bulunmuıtur' Şifreli olan bu ve- tarlarına mühim miktarda para 
sikalar açıldığı zaman heyecan Terflmit olduğuda malümdur. 
tevlit edecek bir takım malumat Polis bu ıahııda isticvap etmtıtir. 

-__.,,...--~ 
' 

Rus)1ada Kiliseler 
Moıkova: 1 ( A.A ) 

Volga Cümhuriyeti dahilinde
ki son Alman Kiliseleri de kapa
tılmıı ve bunlardaa bir kısmı ti

yatro bir kısmı da siyasi Klüp ha· 
line ifrai edilmittir. 

}-">apanın kardaşı öldü 

Roma; 1 - ( A.A ) 

l\lürettiplerin grevi 
Liyon, 31 ( A.A) 

1 

Mürettipler yarladan tiharen 
gre ilan edeceklerdir. 

1 

1 l"ahlif edildiler 
Varıva, 31 ( A.A) 

Yeni kahine azası Reisicüm
hurnn sarayinda tahlif edilmiıledir. 

( içte biri ) demek, ( 15, 000 _! 
tüccarın ( 5, 000 ) ticarethane 
sahibinin vaziyetleri füpheli görül
düiü anlatılıyordu. 

Varıova: 1 - ( A.A) • Papanın kardaıi Kont Ratti 
vefat etıniıttr. 

Kahine çekildi 
Hendaye, 1 ( A.A) 

Madritten bildirlldigige göre, 
kıralın riyaseUnda toplanan nazar
lar meclisinde baıvekil M. Primo
deri vera, kabinenin müıterek isti
fasını krala takdim etmittir. Kral, 
üç gone kadar cevap vereceiini 

Lehistan ve Bulgaristan dün 
tahkim muahedenameslni imzala- Sefirlerin ziyareti 
mıılardır. Paris, 1 ( A.A ) 

Acaba, bunlardan ( iflls ) e
denler varmıydı? varsa ne kadar- Kabinevi Nuhas Paşa M. Briatnd, Arjantin ve Ja-., 
dı? neden ne niçin iflas etmlılerdi? 
J&lıut, meıleklerfnl hangi sebepler 
Yizünden terketmek zaruretinde 
kalnuılardı? 

teşkil ediyor pon ıeflrlerile Felemenk orta el-
çisini kabul etmııttr. . 

Bütün ıu batıra gelen ıualle

rfn cevaplarını aratbrmaktan evel 
hatıra baıka bir tey geliyordu: 
yoksa lıtadbulda bir ikbaadi buh
ran mı vardı? 

Eftt: latanbtllda lktııadi bir 
botnutaualuk varclı.Bunu bakar et
mek hakikati ıaklamağa çalıımak 

Kahire: 1 ( A.A ) 
Nuhaı Paıa Mmr Kabinesini 

teıkile memur edilmitir. 

lta)yan Sergisi 
Londra: 1 ( A.A ) 

ltalyan mektebi ıaheıerleri 
Sergisinin küıat resmi dün aka
demi ruvayyalde icra edilmiflr · 

demek olurdu.lıtanbulda uzun za- memnuniyeti muciptir diyorlardı. 
Daaadanberi bir Para, kredi, alıı Biz 0 cihetleri bilmiyoruz, 
verit kesatlığı vardı. Borçlular Bildiğimizde yalnız lstanbuldaki., 
it yapamadıkları için Borçlarını kesatlık ve ondan doğan buhra-
Vermiyorlar, alacaklılar da nımıı bir haldir. 
alacaklarını tahsil edemiyorlardı.ll Anadolunun İzmir, Samsun, 
Buıılann üzerine . ahı verit keıadı Mersin, Adana, Trabzon gibi bü
da biniyor hayat günden güne yük ticaret merkezlerindeki vazi-
pabablqıyordu. yelleri iyice bilemiyoruz. 

Hayat pahalılığı kazanç kıy- Fakat İstanbulu vahidi kıyasi 
IDeUni ancak geçinme karıılıiına tutmak doğru birıey olursa oralar
kapıyabiliyor Teyahut fertlerin daki vaziyete dair takribı neUce
huıuıi bütçelerinde yavaı yavaı 

1 
ler çıkarabilmek mümkündür. 

clerinle,en bir açıklık hiııl ediyor 1 filhakika t 98u senesine ğirer
du. NeUcede bpkı Ucaret hayatın- ken yalnız biz değil bütün dünya 
da olduju gibi, esas müstehlik büyük buhranlar geçiriyordu. Bi
kGtlede de huıuıi bir ltuhran baı- zim ıtbi elindekini hariçteki ile 
hyordu. İtle bu damlaya damlaya mübadele ederek yeyip içmeğe, 
ıöl yapan buhran Te kesat umu- giyinmeie mühtaç olan milletlerin 
Dal barata oradan memleketin ik-.. 0 buhrandan azami ıurette saraı
tıaacliyab üzerine teıdr ediyordu. lacağına aıla ıüphe edilmemelidir. 
Neticede de tu vaziyet haııl olu- Ekdiklerlmizl biçip toplıyarak 
Jordu: ıattıiımız mevalm merinden iki 

1 - Bütçesi kendi ibUyacını aydan ziyade zaman geçti. Şimdi 
teinin edemiyen ve mütemadiyen harcamak, sarfetmek devrine ıir-
lhtf7acı artan bit !'lalk •• mit bulunuyoruz. 

2 - Ahı veriı edemlyen, kre- Önümüzdeki toplamak zama-
cll bulaınıyan ve mahna müıterl nına tam ıekiz ay vardır. Dimek 

• teclartk edeınedili için Taziyeti ki gelecek günlerdeki müıkiilat 
ıanılaıı tllccar ve esnaf. dünden ve bu günden çok daha 

a - Her iki karıılıklı keıadın korkulu olacaktır. 
doiurdulu wn~i miifkülat1•• Hükumet bunu çoktan hiııet- ı 

G6riUGJor, ki bu üç sebep, miı olduğu için milleti yeni bir 
UZUn aenelertn hlaaettirmlye his- mücadeleye bazırlamaia çalıı
ıettlrmlye bu l'llıı karı ımıza çıkar- maktadır. 
mıt oldufu &flhnuı çok güç bir filhakika bu gün için bu yıo-
dai parçaq doiunnuıtur. dan baıka çıkar bir geçitte yok-

Geçen a1bılor, lktııat vekili tur. O da tasarrufla ihtiyaç açıAı
şaldı Beyin (Yarın) da bir beya- en asgariye indirmek, büyük bir 
nab vardı. Bu beyanat ne kadar ferağate hazırlanmaktı, Buna na
kuvvetlt olursa olsan bizi ve bt- zaran da ithalat iılerile uğratan
zlmle beraber kimseyi tabnin ede- lar yekiinunda bir çok tiçarethane
cek tekilde delildir. lerı tenzil etmek llzundır. Bunlar 

Bununla baraber, T6rklyenin piyasadan paralarını da çekecekler 
lktıaadl vaziyeti, yalnız lıtanbula dır.Ara da birde Türk (ihraç itleri) 
kaim olmı1aca1tna nazaran belki vardır. 
Anadolu ve Trakyada Taziyet lktısat Vekaleti bunların çare-
IJI lcll de vekU Bey bu eaaılara llne timdlden dütünm6yor mu? 

·~· lk~ vutrettmtztn ARlF ORUÇ 

İştirak edecekler 

Cenevre, 31 ( A.A) 1 
Lehistan h ... metf, gümrük 

mütarekesi meselesini tetkik ede
cek konferansa lftfrak et · esi için 
vaki olan da Veli kabul etmlıti ". 
Rornanya,Estony• ve koba hüktl
metlerf de 1:-u kunfetansa ittirak 
edeceklerini bildırmtılerdir. Hin
distan, Avust11ralya ve yeni ze
landa hükiinıetleri kendilerine va
ki olan daveti kabul etmepıiıledir' 

Fransız n111 rahhasları 
Parla , 31 ( A.A) 

Lahey kunferansında Franıa
yi temsil edecek murabbaı heyet 
M. Tardieu, M. Briand, M. Gke
run, M. Loucheur, M. Morean, 
M. urthlot, M. Peycelon ile bir 
kaç müıavir ve mütehassıstan 
mürekkeptir. 

M. Primoderiveraya beyan etmitir. 

İstifa edeİı nazırlar 
Madrit, 1 ( A.A ) 

BatvekiUn riyasetinde topla
nan nazılar mecliılnde mallye na
zırı iıtifaı1n1 vermııur. M. Prfmo
derivera J.u tstlfayt kabul etmtıttr. 

>Çw:t>oic· 

Taksilerin kontrolü 
Seyrüsefermerkezi dün yeni

den otomobilleri sıkı bir kontrola 
tabi tntmuı ve birçok ehliyetsiz 
ıöför yakalanmııtır. 

Vitalinin nu1haken1c si 
Galatada berber Ahmet Nami 

efendiye Tabanca ile tehdit ve 
Y asef efendinin emvaline zarar 
vermekten maznun Vitali Ağır
cezada muhakeme edildi. Şahit
ler herikl hadiseyi de teyit ettiler. 

Mahkeme maznunun sabıka
sının sorulması için kaldı. 

-------------------------------
,~~f>~ Y Al~INın hazırlıkları ~g.-.9~, 

~ Yeni eserler- Cazip mevzular ~ 
~ ------- ~ 
($; Gazetenıiz kari1erine takdin1 için çok cazip flj 

) mevzular üzerinde yeni eserler hazırlanuştır. ~ 

Kartlerınılzin yükıek :;~: -.e le•eccühü karııaında, ! 
birçok nıüıküllerf yenmek hususunda artan kuvvet ve ceıa- '1& 

4tı re timiz, bi~ hergün dünden biraz daha fazla çalıımağa teıvik ı 

! ediy;:rilrriıııi:. l" Alil,\' 111 nıeııılckcı nıes' el rleri elra[ındaki mevsuk• 1 
; / ı ııs ıı sl lı a be rl erİlıi bııml a ıı sa ı ma ıl" 1111111{ <1: a 111 mı ıill/111 {iız / ıi bir ıe- (il, 

! kilde salıi/el~rimizde bıılarnklardır. ~ 
Bundan baıka, haftanın muhtelif günlerinde, ayrı ayrı ~ 

bahislerin tt~kikıue haıredeceğimiz sahifeler, karilerimizi f) 
azami tekilde memnun edecektir. ~ 

Bu aahtfeleri açarken gayemiz ıu olacakbr : munbasıran • 
memleketfl! ve halka hizmet ... 

811 itibarlfıdır ki sa/ıi{clerimizde açık saçık resimlu yuirıe bir 
ekmek mes' elcsi gortilıü·sl', <lalın evuelkilerin taraftarları bizi mazur 

@ yormeli ve -eğer bir noksan telakki cdiyorlcırsa - bunu da guy~mi-

i 
zirı scımimiyelin~ bayışlamulıcl ırlar. -

Gazetemiz, yeni edebiyat gençliğini memlekete tanıtmak ~ 
için bir de edebiyat günü ihtaıına karar vermi,tir. (#'; 

YARIN tahrir alleıl bu naçiz meıaiıinl muhterem karile- @ 
- ~ rine bildirirken, ıunu da kendilerinden ricaya karar vermiıtir. "' 

Gazelemi:irı dalıa ziyade sizin olması irirı ne <lıişıinüyorsurıuz? • 
Arzularuu.z bizi ra?Jbelini:. kadar teşvik ve leşçi l'lle~t·ktir. ~ 

~9§~~G~G ...... G§099~§~~-

çocuk yandı ! 
Londra, 31. - ( A. A. ) 

İskoçyada Paisleyh ıehrindeki 
sinemalardan birinde çocuklara 
mahsus bir filmin iraesi esnasında 
feci ve korkunç bir yanııın zuhur 
etmiştir. Ekserisi çocuklardan iba
ret ol~ak . üzre !>9 lµıinin öld61il 
tahmin olunuyor. Yangın, opera-· 
törün kahinesfaden çıkmıı ve bi
raz sonra alvler inema binasının 

bertarafını sarmrğa baılamııtır. 
Bunun üzerine sinemada bulunan
lı.r büyük bir korku ve telaı için
de kapılara doğru~koıuımuılardır. 
Şimdiye kadar~ 69 ceset bulun
muıtur. Bir baba üç oğlunu kay
hetmiıtir. Yüzden fazla f:çocuiun 
hastaneye kaldırılmasına lüzum 
görülmüıtür. Bunlardan otuzu ya
ralıdır. Yalnız bir genç 18 çocuğu 

kurlarmağa muvaffak olmuıtur. 

Antikayı satı yor 
Londra 1 - ( A. A. ) 

Berlinden bildirildiğine göre 
sabık Brnslk Dukası kurunuuTUıta
büyük bir rol oynamıı olan meı
hur Guelfk fırkasından kalma 

f ekaladekıymettar asar sınalyeyl bir 
antika tacirine bir kaç milyon 
ııterling mukabiline ıatmafa ka
rar vermiıtir. 

Sırp kırahnı ziyafeti 
Belgrat, 31 (A.A.) 

Yeni sene vesilesfle kıral ta
rafından sarayda verilen ziyafette 
Baıvekilin tebrik nutkuna cevap 
veren kıral dahili vazi;ettekl ıe
lahı memnuiyetle kaytettlkten ıon
ra harici siyasete temas ederek 
Yugoalavyanın esas ıiyaıetenfn 
miUteflk •e dost dev· etlerle mür 
tereken beynelmilel sulha takviye 
vermek ve h izmet etmek olduiu 
nu söylemiıtir. 

- - - -------- ----
Hayvan borsasında 

Hayvan borıaıı heyeti idare
sinin istifa ettiği yazılmııtır.Haber 
aldığımıza göre bütün heyeti idare 
azası değil, heyeti idare relıl Ca
fer bey latif a etmiıtir. Cafer hey 
iktısat Vekaletine gönderdiği iıtl
f anamede ezcümle diyor ki: 

lstanbul hayvan borsasının 

küoadından beri hayvanlar ayakta 
tartılıyordu. Halbuki bu giin cbaü
yanın her tarafında hayvan tartıl
maıı için fenni bir uıul vardır: 

Randıman usulü •. 
Bu uıul fenni ve ilmidir. Hal

buki bu uıulün kabulü için vaki 
olan tekliflerimiz reddedilmiıtlr. 
Bu kadar muhik bir teklifin reddi 
kar1111nda iıtifa etmeği daha md
naıip görüyorum. 

- ->~--

Adliye n1üşavirleri gel-
diler 

Ankara da bulunan ecnebi 
adliye mjiıa virleri dün ıehrimize 
avdet etmiılerdir. 

---.. ıo il li--

TAHDİDİ TESLİHAT 
ı inci salıif ede11 tleııam 

Yeni bir harbin önilne geçile
cek çareler bunlar değildir, aaml· 
mi diifüncelerdir. Yalnız garip 
göriilen ıudur ki, dünya itıizlik 
ve sefaletten kırılıp dökülürken 
silahları tahdit edelim diye, top
lanan konferanslara avuç doluları 
paraların sarf edllmeıldlr. Eğer 
bu konferanslarla uğratan deT
letler ya~bklarına kendileri alda
nıyorlaraa buna bir tey denilemez. 
Y oook, onlarda bunun palavra 
olduiuna kani iıeler bari bu para
yı dünya ltıizlerlne dağıtsınlar 
O zam.an daha insani bir hare-
ket yapmıı olurlar. 

1 



2 Khmasul YARIN ' 

ı~···················· .. ···~ i F aideli bilgiler : • • • • •••• .. •••m•••••••••••••••••••• 
Diş suyü 

( MEMLEKET HABERLB~I ) 

Futbol maçındaki elim hadise 

Mısırlı tayyareci 
lıkencieriyedeıı yazılıyor: 

Anason ruhu 
Kaaanfil 

4 
2 

gram 

" 
tadili hakkında talimab hamil bu- Tarçın 2 ,, 

lunmaktadır. Nane 4 " 
Mumaileyh bu huıuıu Yunan Karmil 2 ,, 

harlçiye,nazın ile müzakere etmek 1 Teatür dögayak 8 " 
üzere Atlnaya gitmlıUr. Bunlan bir bardak IUJ& katıl-

EcnebiJer ve bekçi mıt bir litre ispirtoda 7 giin bı
rakmaıı,\er aktam bunun mevzu 

Rüsumu bulundu}İı tlte7' çalkalamalı, Sık 

İzmir zabıtası vehbi Beyin ölümile neticelenen hA
disenin tetkikatına ehemmiyetle davam ediyor 
Vehbi beyin ölümüyle nUcele- J dtter bir arkadat vardı. Arada e

nen hadise hakkıadakl tahkikata zildim.,, 
dün, Alaaıacak karakulu zabıta- Dedi, Ben Ihsan beyi aalaadan 
sın da devam edlhnttlr. Mamun tanıyorum. Kendini yakmden ta
mevkiinde bulunan İhsan ve hay- nımıı olsaydım, belkl de yaptılı 
rf beJlerle,tablt sıfabyle Atletfzlm harekeun kaıU olup olmadıtı hak
hey' eU reisi Hüıeyln, Fotbol hey' kında bir kanaaUm olurdu, dedi 

Sivtl tayyarecilik tahsil et
~ Gzre Berline ,ıden ve orada 
ef tahıll eden Mehmet Sıtkı 

9llclbıtn Berlinden buauıi bir 
~~&re ile K.ablreye gelmesi te
"""'l'l'Qr etmtıtr. 

Mwnatleybin ilk Mııirlı tay
Jarect oldufu cihetle mutantan 
""9tte lıUkbali kararlaıbnlmıı 
•e bunun için reıml ve gayri 
teanaı lıtlhzarat yapılmaktadır. 

KaJıirtden bildiriliyor: bezden ıiizmeli bir bardak ıuya 
Mısırda bekçi vergisi kanunu- bet on damla bundan damlabp 

na aenelerdenberi itiraz eden ec- ditlerf ve dit etlerini parmakla 
nebilerin bu resmi . Mısır ahallıl veya yumıak bir fırça ile ui

eU reiıi Suat, Altay · Altlnay ha- ( Hizmet ) 
lkelQI ve f\ltbol heyeU katibi Re- k 1 d ! 
ıat. Altınaydan Bilater ve izzet ya a an 1 

Prenı Ômer Tosunun tabti rl-

~de t91ekkGI eden t.Ukbal 
-uuayonu mumaileyh teyyared
J'e hecli1e "eclilmek iizre bir tar 
J&re m6bayaaaı için tane cemln 
'-tlemıı ve ıtmdiye kadar ı 000 
t.L.ır liraı . topiaJbnıfbr. 

İrakta askeri tedabir 
Ba§dattan bildiriliyor: 

lnaııterenln yekında Irak or
dQaundan çeklleceil cihetle ordu 
Wareıı aneeulfyetlni deruhde etmek 
..... Irak ~6ktmetl tarafınden 
'-- tedbirler tttlhazma baılan
lllattır. 

Bu tedbirlerden blrl ukerl 
... ret mektebinin dpucbr. Bu aa
Jede zabitler Ja1ms mektebi har
biJ'eclen abcak 'ff tabii deha ,.ak
lelt 1evtyede ,.u.eceklerdlr. 

Irak hGktmeU, orduya klfi 
lldktarc1a muktecllr erklnı harp 
IÜalU yetlttfrmek için Franıa, 
ltaıra ve TGrklye erkanı harp 
:"::terine bir çok zabit gön-

azmtndeclir. 

Mınr ziraat lleZaretf ~ ke
nevir tohumunun Mıııra menı lt
ball için bir nıadd 1 kanuntye 
haarlamıfbr. Çtmkl bu tohum 
euu tobtım11 olup çiy oldutu 
taUtrde ekilerek esrar laUha.li 
afblakGn olacakbr. 

Opera binasıQn tecdidi 
Kcıldr«ten: 

f.tkl.ıı - ....... ....., bir 
bale ıelmlt olaa opera lı"X anam 
nisan iptidumda hedml ile 7en1 
bir binanın fntuma ve opera 
meydanın1n ve özbeklye babçe
ılnln tanzim ve iılahına karar 
verilmfttir. bunn için icap eden 
nıasraf 850000 mısır lirası tahmin 
eclilmektedlr. 

Yeni gümrük tarifesi 
1'ahireden bildıriliyor: 

Mwr yeni atımrcık tarifeai 
lcarabn ta1cltkıne lkUranetmlt ve 
on 1ecll pbat tarihinden itibaren 
tatbdane batlamlacaiı nsmen 
ilan ohmmuftun' 

Mımm eliler deYletlerle eYvel 
- Japblı ucaret mukaveleleri
lllD eD IODIJDCUIU pbabn 16 IDÇI 

alnı hitam bulacakhr. 
Bu yeni gGmrilk tarifeleri clo

layude ttlccarm telaı ederek aara
rı Mucip bir yola sapmamala.;. tica
ret odlılan tarafından llln ve ih
tu -edilmektedir. 

yunanistan ve Mısır 
kapitülasyonlan 

lflttndmgatm bildlrlllgor: 

~ mUtu ramca 
llUteleria Atlaada,. aWMen bir 
Warafa --ıran Y1111aDlatamD 
...... ...... M. Met.abu ....... 
-... ebaek tsıe bir 1-.ı ,ene 
~ ......... ~ .... 

ıfbl tesTlye etİneleri lüzumuna malı. 
dlir Mısır hiikdmeU tarafından 

vukubulan müracaata İngiltere, 
franaa, Belçika ve ltalyan hükO.
ınetleri tarafından muvafakat ce
vabı verllmittir. Bu kere Ameri-
ka ve Yunan hüktlmetlerf tara
fından gelen cevaplarda, ecnebi 
devletler muvafakat ettikleri tak
dirde kendilerininde kabul edceek
leri bildirtlmitUr· 

Çocuk bakım evi 
Kahireden yazılıyor : 

HGldbnete IAzun olan yerleri 
icar ıılertle i1Upl eden komtıyon 
IOD celaealnde eski Mıur IOka
fmda kltn 104: numarah haneyi 
icar ederek bir çocuk bakım evt 
teılslne ve Seyide Zeynep ve 
Seylde Ayte mahallelerinde ki 
iki posta mektebinin lcarlarını 
tecdide karar vermittlr. 

1,000 İngiliz lir.asına bir 
heykel 

Kalıireden yazılıyor : 

Muhtar namında bir heykel
tra11n asan olan heykelin 1, 000 
1na11iz liruma m6baya11 de Mıaır 
maarif nazareU tdareelndekf neflt 
aan' atler mbeılne konulmanna 
meclisi 'riikellca karar verilmltUr. 

Tayyare postalan 
Kahireden yazılıyor: 

Irak hava ittihadı tfrkeU Şun
la Baidat anında Ucarl hava 
mGnakallb teılsl için Suriye 
halc6metbule11 izin almaja çalı
..,.. Ş.naJa Baidat arasmda 
70lca ve eoa nakletmek kere 
haftada ilet posta tellı edilecek 
vhe 8aldat1a Htndiıtan ve İran 

ava ne.tal---• c._;_---..rua llttaak: edecektir. 
yanıLet 6atbn6zdekl ilk bahardan 

lUbareıı ite L.- -la 
ediyor. -t Jacaimı Gmlt 

Londradan umit bu 
Kahired rununa 

en llazıbyar: 

Londra ile Ollllt b 
ıında ki metal urunu ara-
olanlardan ...::S tlaadiye kadar 

d ka , kı1a bir mld
ette t etmek l&ere l.ondradan 

hareket ve Muınn Heiyopolts 
tanare lcaraılhuıa nlzul etm1ı 
olan lnaUız t&YJaredal Ru,taket 
birind klnunun 17 1ııc1 aGntl 
mezkt\r tayyare karaalhmdan 
Kap tehirine müteveclben hare
ket etmlıUr. 

tttl0 .. lf4ııı ••• 

Tasarruf 
Basvekil, Gazi Hz. ne iki 

saat izahat verdi 

Ucuz bir diş tozu 
Gayet ucuz bir surette tedarik 

olundutu niıbette ala. bir dlı tozu 
edinmek için 

krem tartar 8 gram 
yanmıı ıap 4 " 
kotmll 3 ,50 ., 
Almalı ve bunlann derecealn-

de ince toz yapmalı ve buna bir 
iki damla da nane yağı llive edip 
bir kutuya koymalı ve lcobındal 
kullanılmalıdır. 

Diş tozu 

lhlamur veya Kavak 
k6m6ril 
iris f16ranı k6kü · 
Tarçm 
Kuru kemik veya ballı 

Gram 

50 
15 
10 

tebetlr 20 
Karbonat döm&11ıyazı 2 
Kandlıekerl 2 

Bunları un gibf ıayet ince toz 
yapmalı ve bir tlıeye koyarak ara 
ııra fırça ile diılere ıGıiip utmalı 
dtılerf beyazlabr ve aiza llUf bir 
koku verir dit etlerinede faldell 
vardır. 

Şiddetli diş a ğnsına ilaç 
Gram 

Klor ldrat kokain 
Kafuru 

0.90 
ı.75 

Manto( 8,50 
SulaD1ncaya kadar bir havan 

derununda karıtbrmah, çGrilk 
dtıln kovufunu temizlemeli, ıonra 
bir pamuk parçaaınm Gzerlne 
bundan gayet ufak bir parça 

alıp dtıin delillD• aıkıttırmah • 
ayni umanda ayaklan banyo 
etmeli ve damlatıbmt pamufuda 
kulaima koymalı, en tlddetli 
dit ainllDI keser. 

Dtı etlerini kuvvtlendlrmek 
ve bunlara arız olan hutahklan 
ıtdermek için kapk otu ruhlle 
kına kına aapkında11 miisavl mik
tar abnıp aıızda çalkalanır. 

Bundan bafka etli ve plh 
incirden 6ç . tane alıp buna bir 
miktar, Arnıka çtçelı ve Hatmi 
lc6kü alıp yanm )dye suda Jls 
clirhem kabacaya kadar bynat
mah süzmeb bunusda atzı çalka· 
mah ve mGınldiD oldup kadar 
aıada tatmalı. 

Bahçe torealnl aiızda çllne-
mek te cllı etlerial kuvvetlendirir· ..* 

Valilikler 
->i-O"i4-

Bazı valiliklerin lağvı 
düşünülüyor 

Ankara, 81 - Hail hasırda 
adetleri 68 olan ftllyetlerlmla
clen bualanma ıalTedllerek diler 
YllAyetlere rapb hakkııada dahi· 
~ece tetldkat yapılmaktadır • 
M~cat tuanT& ,are 18 Ylllyet 
~~adedi elltye 
IDdlrdecek 1aer Ylllt-tte nli mu· 

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

beyler Altaydan doktor Kemal ve Bayınpırda yankesicilik aure-
Vabap beyler iıUcvap edihnitler- Ule Eınin efendinin parallDI çal-

dl mak ve Jandarmaya a&l&h atmak-
r. 1 Ôd 

Ihsan bey hadise etrafı~ bir a mazııun firari emlıll Hatan 
ınuharrirlınlze ıunlan söylemtıttr. Tire zabıtaıınc:a yakala1111111br. 

,,Ben vak'ayı, neyapbium bil- :.,ununkah•ecl AbdGrralm Da1111D· 

mlyorwn. Oyun esnasmda vehbl b bir arkap daha varclırld ta· 
tık arrt olunuyor. 

ile çarpıt · 
Ben topun seyrini takip ediyordum İki deli istanbula 
Vehbiyi yam batımda yelrclad 1 gönderildi 
ıörd6m. Yanma gtttlm, ne o un.;ı 
Vehbi dedim. Kanwn agrfyor, Hır.ızlıktan ve polis Yabp 
siz oyununuza bakın, d!ye cevap efendıyt yara)•m•kla mamun 

dl Beniın blldlliın bu kadar! mefhur aabıkalılardan Cıcldeb 
ver • I Hiiıe-'-Btraz ıonra ayatundan Te ıö - ~ 1111 ve ppka aleyhinde te-
ı6mden yaralanıp oyundan çık- fenuJıatta bulunan ve deli olduiu l 
b Ben hıç b6yle alçaklık ya- anlatılan Poata memuru Cemal 

m. Şiındi herkeı benimi N a dlr efendi lıtanbul Tunarhane-
parmıyılD• sine ..Jt d ,_ .. _ı reli 
katil b .liyor. ' aun erimupe r. 

Futbol heyeU reltl Suat B. Acaba herkes bunu 
muharnrfınlze ıunlan söyledi: • • • 

_ Vak' ada kat'ıyyen kut yok- görebilir mı ? 
tur. ÇGıddl Vehbi ve thaan ara- lzıntrde bulanan blkbama 
sındakl meaafe yanın metreden met.r(ik mallann tapu bJ(tlert 
hile azdı. Bunda kast olmuı melJ1Uc mallar mGdGrlGll tara· 
olaaydı; arardakl mesafenin aıprl fındaıı tasnif eclilmiıUr, Mal teffl· 
dd metre olmaaı icap ederdi. Ko- zbıe talip olan mcıı.diUer bmadan 
f&B iki kftiden birinin dlierlne tek- aoııra tapu kayttlerlnl ba clalreclen 
me atabilmesi için aradaki mesa· çıkarablleceklerclir. · 
fenin azami olmaaı icap eder. Eler 
bunda kast Tarchr • diyenler 
vana ankast dfler hlr tpOICUJ& 
ve öltlniin hatırallll& kast etmlt 
oluyorlar. 

Muharrfriınls bunu mGteaalnp 
Retat beyi prmlftlr• Rep.t B. 

ıunu taylil)'or. hali 
- AltaJ - AltınaJ oyuUu 

tabUde deftlll' etmiıtlr• baaan bey 
Vehbi beyle ~ıınılıtır• Ben bu 
barekeU tecziye etınediın· ÇibıkG 
bu f ennl bir çarpıpua teli. 

Atletsim heyeti retıl Hiileyln 
beyin aöyledtklerinl de upttettik: 

_ hen seylrd telim. Son 15 
dakikayı nazan itibar• almaz 
sak, bu kadar ahenkli ve d6-
rillt ltlr Altay - Albnay maçı 
seyir etınedlm· FelikeU doturan 

0 
harekette ne favul nede kast 

vardı· Mal4m oldgp üzre futbol 
roıblden aonra en ajır bir ıpor
dur. futbolu ancak aailam yapılı 
adamlar tatbik eder• . 

Altay heyeU idaresinden Dok· 
tor Keınal bey de f11DU aöylecliı 

- Benim ıalıat fikrim 1oktur. 
y a1nız V ehbl oJUDdan çıktı. Hu· 
taneye giderken: 

• ônnnıde bıaan ve arkamda 

Türk - yunan ticaret 
muahedesi 

TGrk Yunan muvakkat Uca
ret muahedesinin müzakereıl bit
mifU haata bulunan hariciye na
zırı M. Mlhala kopolos iytleıUk
ten aonra imza cdllecell anlatıl· 
maktadır. 

Ankara - İstanbul şosesi 1 

Ankara ve civar saflyelerinln 
yollan mart lpUdaımda ihale 
eclllecek ye faaliyete pçilecekUr. 
Ankara • lıtanbul pelinin ıele
cek aenedea itibaren IDf&llll& 

bqla•cabr· 

KAÇAKÇILU\ 
Kaçakçı llopak .. ,.... T8 

amca zaded ıca.., TepedkteCa
linoa tarlumda hahçaYaD l>merln 
nlııde kaçak rakı imal eclerlerken 
mf1aldrat lnhtaar idaresi muhafa
za memurlara tarafından clım6 
meıhut halinde 1akalan•2ılırdar. 
Yapılaıa taharriyat ......... 1' 
kilo 1Ullla ve 600 kilo cibre bulma
muı ve mcı..dere eclilmifllr. Ömer 
Kalllll •e Ba,..m h•k'nnda. lrda
nl takibata bqlanmqtır. 

H~ıcılık 
Asan atlka mublplerl ceqdJe

tt, halıcılık aan'at ive tarihi Lak
kında, renkli hah ....tialude 
m6zenen bir lkttap taı.•ettlrmiıtle 
hazırlanmaktadır. Kitapta Vah 
P&fa tarafmdan verllmlt malAmat 
ta vardır. 

yazık 
Ôdemltln Kerme kiyünden 

kavu otlu Mehmet kardetl .ıe 
birlikte K.evecik mevldlncle avlan· 
makta iken &Jap ka1arak bir a· 
çunıma d\ifmGt ve neticede 61-
müttnr. 

Habip üç sene hapse 
mahkdm oldu 

Oınıan Beyde FevzlJI ildi· 
ren Habibin muhakemesi elin bitti. 
Malakenıe Habi'lll enela 1& ._ 
ve 10nra eababı mubaffefe kaW 
ederek 8 sene 9 ay ~ •• 1000 
lira t.eımınata_ meldgtm etti. 

Heyeti vekilede 
Ankara, ı (Telefoa) - He,etl 

';;ldle bu gGa toplpMrak Yaaan

hlann muvakkat ticaret maahe
deal haklnndald teldlfterlnla ma
aaken edtl__. aat-.ıHRlltJl 
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YARIN 

Hava postaları 

Yine feci birotomobil kazası 1 
Güvercin1eriı"! gcmiJen.kki 

Gü ıercinler 

Bir muallimin iki ayağı kırı ldı sabah taıin1ıeri pek eğıen-
ve dişleri döküldü 1 celi oluyormuş ! 

Enelkl akf&ID Galatada Topçulardan ıeçen 2239 numaralı tö· Almanlar mahdut bir çerçeve 
flr ŞeyJdain otomobili 6nüne bir kız çocufu çıkmııbr. Şöför çocula içine ııkııan nıesallerfnl milımlr 
~ için otomoblU 10la ~lrmif ıürade yaya kaldırunın kılmak için okadar fazla gayret 
beıine çıkarak (Yddız) lokantaııma önönde Tabtmde oturan muallim gösterfyorlarkf bunun misalini bil
llliaJô Juıja çarpDUf biçareyi oradaki birahanenin cameklaaaa ft'il vatani h~t ifa eden a1ker

Çitlenbik ağacı 

Keramet Bey, o sabah, güne- ı Beyaz kötkün bahçeıfndekf 

lliuttumıftır. Mosy6 Jorjun ön dtılerl lunlmıt çeneıile burnundan lerde görmek' nıGmkoAlr. 
tin tııkları yatak odasını aydınla- 1 akaıya ve yaseminler arasında 
br ve gözlerini okıarken uzana- ıeveze cır cır böcekleri öt61or, 
rak yataktan kalkmıt; arkaıında- havuzda kurbatalr vaklıyor, vak
kl hafif ve yazlık pijama ile ta- lıyor ve ıesslz, dursun bir yd 
rasaya çıkmııb .. Sıcak bir haziran havaıı içinde baygın ve hauat 

J'Uala7aıak kanlar alnnaja baılamııbr. Almnlar deniz ve havacılıja 
Kazazedenin iki bacafıda kınlmııbr. Şöför kazadan sonra kaç- çok ehmmlyet vermektedirler: 
~ tıtemlt inde yaka)anmııbr.Mecruh lnıillz haıtaneıine yatırlmıtlr. Kabili sevk balonlannda tayyarele-

* * Jf. • rinde bu bapta büyük ehemmiye- günü idi... çiçek kokulan dafılıyordu •• 
ti inkar oluruuııaz. Hanım elleri ve ıannaııklar 

J;'c:yaları çalmış Canından bezmiş Alnı ı ile ört6lü karı• köıkün balkonuna ......., an ar, nıuhtemel ve müı-
~ faUn efendi soka- Evvelki gece Onkapanında, takbel bir harp için bütün mede- b11.kınca, birden hayretle: 

Koruluklarda ayın lltimalarf 
beyaz bir gece yaratmııb • 

ilDda etaran Madam Anlkamn SGlJ,manlyede oturan Muharrem nl vuaitten iıllfade etmekle be- - A a Y y! •• 
fttae evvelki akpm b.lr hanız lımlnde biri kendini bıçakla : raber harp ıt.fiııelerlnde muhabe- Diye haykırdı .. 

Keramet Bey, kötkte herket 
uykuya daldıktan 10nra hafif a"' 
dımlarla yatak odaıından c:ıkb 
bir hınız muhareUle koridoru 
geçerek a bnesinin ve ihtiyar da· 
dısının, hizmetçinin odalarmı 
ayrı ayn dolaıtı •• Sükan ve reha
vet köıke hakim leli •• Bahçe ka· 
pı•ını araladı ve gene ıe11iz adına 

....... l>ası etJa çalmıınr. yaralayarak intihar etmlıtir. re vaııtaıı olarak ıon zamanlarda Bir hafta evvel, yazı geçirmek 
Biribirini vurmuşlar Merhum Muharremin sarhoı- . pvt'rCIPlere çok ehemmiyet ver- 1 üzere Bostancıya taıınan beyaz 

Enelkl ıece Beyoflunda Fi- luktan ve çektlif sefaletten inli- mele baılanııılardır. Resmimizde köıkün yeni kiracılannın genç kı
la& ra teıebbüı ettiği aöylenmiıUr. ı6rülen gövercfnler her sabah mu- zı ., Necla,, da, bpkı kendfıl gtbi naafada Hamam caddesinde - h-n 

P ı ı aayYen ta&&&11&1erde mümareıe evlerinin balkonunda oturmuı ye çorapçı Emin ile demirci Halil a tosu ça ınmış yapmaktadırlar. sabahın tfirl karıııında tah•Jyiil-
ldrlbtrterlle bir Claftt meaeleıln-

Evvelki ıece Opera ılnema- Gilvercin talimlerinin netlceıi lere dalmııb .• llen kavıaya tutupauılar, ban- t._ f dl 
tudan Halil Emini bıçakla yara· ıma afden Ahmet ınaaa e en ne olursa. olaua bunu bir tarafa Sık taflanların arasındaki kü- Boı tavuk kümeılntn yanın· 
'-mq paltosunu çıkarıp yanına koymuf bırakarak binlere giiverclnin mu- çGk, beyaz kötkü tutan bu ıen, da gilndüzden bırakılan bir mer 

br. yanana oturan meçhul bir hırıız aayyen bir ılıtenı dahilinde hare- samimi aile, aksaçlı, "babayani,, dlvenl bititik kötkOn duvanna 

larla bahçeye çıkb •• 

Para çalmış tarafmdan çalımnııbr. ketleri elbet garülmefe layık bir bir hanımefendi ile ihtiyar, ro- dayadı ve bafifce merdıvendeo 
Hırsız yakalandı hidfıe olıa aerektir. matfzmalı kocasından, ince, kıv- çıkarak duvarm üıtOnden b6,ek Din Mat 18 de Fmdılrlıda Al

çakdam aokatmda Zekl19 Hanı
mm eYlne eenerl Ahmet glrmlı 
Od1tki lira de bazı 91ya çalarken 
dlımG metinıt laalintle yakalan...-. 
Bakkal dükkanı soyuldu 
En.ıkt pce Beyolhmda Sof

t"ah mblnicla bakkal Vattlin 
clftlrkımna 1* hınız ah'mlt çek
Dl-*'en 5«JDra çahmtbr. 

Sarhoşun marifeti 
Enelld ıece arhot olarak 

,,ı 8 baımda terzi Kemal 
......... •oldrinma Hadim la· 

1 .. ... ıelerek tabancasını 
:9 f llt etrafa taarram Mtkmıt 
.... pin polhler ltetmeatt 
7"kal.,..ak tabeneumı elinden 
O ;ıt r llll\ilcllmnamiBte tealtm 
ttelflııdtr. 

yaralamış 
Tebtiade oturaa Mehmet n

•elld ıece meçhul bir pluala kav· 
ıa ederek bıçakla bir kaç yerin
dea 7anlannnp. 

Füceten vefat i 
Enelkl ıece kumkapıda Kan

- IObkta otuna (68) yapnda 
Talmld kadın etrafına topladıiı 
...... .O.ine veda ebnif, sektet 
...... &lmGftür. 

Alman sefareti baı kltibl ile 
alleıl eYVelki ıGn Karlman ma • 
fazaıına afrdllderl ıırada yanke
sici A,op yanlanna eokluup Ma
damın çantaımdan para çalarkea 
yakalanmıtbr. 

Marangozun paraları 
Oıldldarda otııran maraDtJOZ• 

Şakır efendi e•elkt atin dnkkl
nından dltarı çıktilt ıırada 4: O 
liran ile bazı eqaıı çahmmıbr • 

Şakir efen dinin idcliaıı ilze
rlne Sami efendi namında biri 
bakkmda zabıaca tahkikata bat· 
lanılmııbr. 

Para çantasını kapmış 
EYelld ,on Sultan ahmetten 

ıeçen Kaclık6yünde oturan ma· 
dam Yttonlnln arkannı takip eden 
aabıkah hımzlardan Kamil tle 

mecb81 arkadatı kaclmın çantatını 
kapmıılanada cürmü m91but 
halinde K&mıl yakalanmıt dlle
rt kaçmııbr. 

Kafasını yarmış 
Hukiyde SalAhattfn ile on 

iki yapnda Şinaai biribirlerlle 

lravıaya tutuımutlar, bunlardan 
Sallhettin kilçiik Şinaılnin baıma 
taı atmıı yaralamıtbr • 

~~~~----••eH&~e~cr-------~~ 

Bulunan cesetler lstanbula getirildi 

Var·ııa vapurunun batmasile 
neticelenen facianın tahkikatı 

devam etmektedir 
Mu.arada faclamn~tahkika

ta ...... elilaektedtr 
Hbtir~abne hak· 

kantla .._ bir ketlf yapılmıtbr. Ra· 
...-ıw ala• kadar tanzim e
aa.-.e ..._ a4aıımfbr. 
~ Varna ,..puranmı 

Wf'elMtiııw ~ii~ N1110rk6rle 
.._..,.,.,. ~ttr. ıwtalan 
dil• ~ ..._. tahar
rllla ..,._ ......., •• 

Balpr acıentuı btadaa kur
tölan ....... 8':Gnctl kaptanı 
• dM-•ılfMda blteatm•rı1n et
-.ktııilr. 

Dq.r taraftan Bulpr acellta• 

....... - bua lhtuata kartı 
•Mı_. Wadd dhetlal ~ ............................. 

Adliyemiz, T6rk karaauların

da yakf olan böyle bit bldlaeyl ilk 
defa olarak yaz'iyet etmııur. Zira 
bir ecnebi, bir Türk; veyahut iki 
Tlrk aemtı\ çarpatmlflanacla iki 
ecnebi pmtnla muaaclemeu ilk 
defa •akl olmuttur. 

Mukavele yapıldı 
Bir Alman grubu ıebrimlzde 

hll, tiyatro banyo ve aaire gibi 

urt ldnalar hlfuım teklif etmlı
ttr. Grupla Emanet araımdald 

mtzakere hltmtı ve bir mukaYele 
mlaYedded taaslm olanmuttur. 
Ba, ,..lnnda canlyeU belecliyecle 
tetlrtlr ecll-...U... 

Hamburı'luJar her ıabah sahi- rak tavurlu güzel kızı Necladan çitlenbik afacına tutundu.. Nec
le koıar .lk bu talimleri takip et- ve birde ailenin eski emektarı ll'nın oturduju beyaz k6tldln bala-
mekte lmiıler. Habibe neneden müteıekkll idi.. çeıfne geçti •• 

-..____ Keramet Bey, Necil hanımı, Köıkün köpekleri akfalll ..... 
Taksim meydanı dahaonlann Bostancıya taıındık- ilce ipleri alınarak bailanmlfb·· 

lan giln evlerinin bahçesinde O gece bekçilik vaztfeılnt Neci& 
~ • aece safaıı,, ye •sardunya,, ıörüyor, kameryenln yanında 

Talimatnanıe bekleniyor sak11laruu kaçik havuzun etra- bekliyordu onun alleılcle çoktaıl 
Talulm llleJ'danma yapılacak fına yerleftlrlrk- a&rmClf. bu yatak odalarına çekdmltlerdt. 

havuz ve bahçe lçbı mGnakaıa ıeYlmll aenç .k aı blr aıaM. bir GOnalıları 6rten sık taflanla 
lilızade aevlvermfttll ... 

açılmıı sa da ihale için Dahiliye na •-r.-.~ ... !llıım. Qc,I aeactn kollara, 
Nedinın bebeklerinde kara duclaklan. ~.. _ L-veklletfnden ~iyo talimatna- ıınn._.,_ --..-• .,..-

meılne intizar edilmektedir. yıldızlar yanan, fen, hafif mah- ı raberce yukarı çıktıl 
-...... ... 4 ... mur ıözlerf Kerametin kalbJnf Keramet Bey, ıe:·kızm p· 

Sıtma müçadelesi çalmala, batını döndürmei e tak odaıma gtrclltl zaman alık 
kafi ıelmitU.. Keramet, kGçük 

1 
bir hava, aloirleri uyuıturaa bar 

Manisa • Kaaaba, Salihli, Ak- ve zarif kartın üzerine ıu dim· gın bir yalelDln kokusu ile ,&s
hlsar utma nıücadele lılerinl tef- leyi yazarak, bir yazı llıtiif 11e lerinin karardifmı hfısecler ,ı&t 
tlıten avdet eden ı•tma miicade- kartı kötkün balkonuna atb: .,Si- oldu ve kendini kaybetti •• 
le relıl Klıat beyi bu g6n ziyaret- zi seviyorum!,, Bir az ıonra kapınm kilidi 

le ııtma ile mOcadele hakkında Necladan aynı suretle cevap ıeıizce bükülmüt beyaz till per 
16rüttilm. KAııt bey ıc;rduğum ıu- aldı: delerde m,ııtaba kartı kapan'" 
allere ıu cevaplan vereli: "Ben d ı mııb ! 

e." .. 
- Miic:.deleye 15 Teırlnl aani- Genç kız gülQmıecU •• Kera-

de bqladıJr. Mücadele mıntakaıı met Beyde güldü. 
dahtllnde b.ıunanManisa ıehri ile -tc 

Kuaba, Salihli, Akhisar kaza ve 
köyleriaba umumi nüfualarını teı-
bit ettik. Şbndiki halde aıtmablar 
muayene ve tedavi olunmaktadır. 

Bu l(ine kadar tahmini olarak 
ı 0,000 kiti muayene edildi. 230 
köy ile 81 aıahalle mücadele mm-

takaauıdadır, Doktorlar ile ııhhat 
memurları köylerde dolaııp ııtma
bları muayene etmektedirler. İcap 
ettikçe lcan alınmaktadır. Sıtmalı 
olanlara muayeneden mnra tedavi 
altinda bulunduklan miiddetçe 
munt•Qmaıi kinin verilmektedir. 

Manlsada Kerpiç çe•kuru ile 
Salihli ve .Ahmetlide ve bazı kör
lerdekl btaJdıklann kurutulması 
için tetkfkatımızı bitirdik. Buhaf-

ta zarfmcla ,Adanadn gelecek olan 
111 mehendiıf Emin bey. ile birlik
te fenni tetklkab n ketlflert ya
pdacakbr. _ .. ............ .. . 

Şimdide ihtilaf çıktı 
Emanetle Eektlrik tlrketi ara 

unda parafa edilen Adaler elek
trilt muka veleılnin bazı madde
lerine ılrketin meclisi idareıi m
raz ettiif nden yeniden ılrketle 
Emanet arasında müzakereye 
batlaaınlttır. Şirket dlrektöril M • 
HanteQI ctın bu maksatla emane
te aelmltttr • 

Necllnın anneıt zahide hanını 
efendi tam aaanaıı ile bir eıki 
zaman kadını tipini yaııyerdu, . 
Onun hayab sadece Mızraklı 
ilmahal ile seccade ve tf'ıbtb 

araıanda geçiyor, lbUyar kadın 
kendi alemi içinde adeta dünya
dan uzaklaııyor, mahpuı kalı
yordu •• 

Büyük hanım Bostancıda ki
raladıkları yeni ~vden çok mem
nun leli. Çnnka kulatına çalın
dıiına göre bu kötkün clvannda 
bir evliya yatbfıda (J) rlYayet 
ediliyor, hatta bazı aktamlar 
mübareifn, beyaz bir hayalet 
gibi ay ıııjında dolaıtıfı, g6ril
dülü de söyleniyordu.. B6ylk 
baaım ise bu hayra ve ufura 
delllet eden bir hidlıe addedi
lebilirdi! 

Zahide la•nımın bu kadar 
mutekit bir kadua olmuma ral
men, lwa Nec!ida oaun bGıbG

tOn zıddı olarak fazla dekolte 
•ilpteliaı, 161 ve tuvalet merak
lısı, aırl Ye hoppa mızaç bir 
ıen~ kız idi.. Şiir okur, plyaao 
çalar Ye tuvalet aynuı karpıın
da saatlerce kaılannı inceltir, 
dudaklannı boyardı! . 

* Ilık ve güzel bir yaz ıeceıl 
idi •• 

* lbuyar Zahide banunefendl 
yatsı namazını edadan eonra~ ya
tafına glrmlı iMde tahta kunr 
lanmn iz' acından bir tGr)G 
yamııb. yatakta bir aata, IOllra 

sola döndü; kendi kendine bll 
mQz'lç hataratın yaratılıpn 
akıl ermez ıım (!) düı«ndn ell 
ıonra gözleri kevMr ımaafa il• 
ıılmanlann tahayyülü içinde ka 

panda.. uyumuıtul rüyaımda Hı
zır aleyhtssel&mı 16rmilftiU. M 
barek geçen tene Fani babaya 
adadıtı kuyunun boynuzlannı bor 
nuzlarım yaldızlıyordu! •.• 

Aradan ne kadar uman .,eçtr 
ltnı bilmiyordu.. Büyük 
göz kapaklan Gzerinde nermlo 
bir elin ıezcliifnl hfuettf Ye 16#' 
lerfnl açtı.. GOnettn ilk aıcak 

fU&I tiil eibinltkten aeçerek tir 
lert iiltlbıde ı•ıfnlyordu. Duvar 
dald eakl pguklu aaate bakb·• 
Sabah aamaa vakti ı~ 
&zere leli, hemen t..ltld...mı etfl>_#. 

gına s~ aofaya çıktı; 
ortalık alaca karanlıkken ay 
lanmafa hqlamqb •• 

Bu ııracla Keramet Bey di 
arkasındaki )azlık, ~ be,az plJıa• 
ma ile Neell mn oıdumdan 
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Klnunusani · YARIN 

İhracatımız \ Bakkallar kqoperatifinin \ 
Seyrisefain sermayesi nekadar! ı 

Portakal fiatı düşüyor 
Harici ticaret limtet şirk eti 

Ruıyaya ihracat yapmak için ha
li. tetkikfltla meı~dür. Tüccar 
Ruıyaya malını satabilmek için 
tlrkettn tetkikatını bitirmesine 
lnUzar ediyor. 

Ticaret müdiriyetl Bakkallar 
kooperatifi hakkındaki tetkika
lına devam e::.iyor. Yapılan tetki
kat neticesir-de kooperatifin asgari 

Merkez acantasi: Galata 
Köpri'ı ba~ınd:ı: 'Reyoğiu 2392. 
Suhe :ıcantası : tılahıutdiye 
İıanı alhnda İstanbul 27 40 

sermayeyi 
anlatılmıt tır. 

temin edemediği 
-------------------------
l'rahzon ikinci postast 

Her gün yüzlerce tacir şirke
kete Relerek ihracatın ne zaman 
'-tlıyacağını soruyor. Şirketin bir 
klttbı, iki de müdürü vardır. Ka
tibin vazifesi gelen tacirlere mü
dür Cemal beyin meııul olduğu
nu haber vermekten ibarettir. 

Şirket nizamnamesinde serma
yenin 260 bin liraolm:uı kabul eeil
mitlir. Halbuki ortada ancak 

2500 Ura vardır. Bu itibarla 
tirketin faaliyete geçmesine ta
mamen imkan yoktur 

( 1zMlR ) vapuru 2 kinun

ıani perıembe akıamı Galata 
rıhtımından hareketle Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye Fatsa, Ordu, etreıon, Tra
bzon, Rolathane Pizeye gidecek 

Şirkethı bCı vaziyeti karıııın · 
da flatlar mütemadiyen düıüyor · 
Geçen ıene 'Sandığı 12 liraya ka
dar çıkan portakal bu sene 500 
kuruta dilımnıtür. Ticaret oda
•ının piyasada cedvellerl 100 por-

Bu vazıyet karıısmda tirke
tin ticari bir muameleye girtı
nı~si nazarı dikkati celbetmiıtf r. 
Kooperatifin Nefıendikat kum
panyasile yaptıiı petrol muka
velesi vardır. 

Ye Of, Trabzon, Gireıon, Ordu, 
Fatsa, Samsun, Sinop, lnebolu
ya uarayarak gelecektir. 

takalı 31 o kurut olarak göster
lnektedir. fiatların daha çok dü
tecetı zannediliyor. 

Rusya ile it yapan tacirler 
'rica.ret odasına tiki.yelle bulun
lnuılardır. Ayrıca Mersin, J)ö~~ 
Yol Tice.ret odaları da bu ıene ı 

Bu mukavele piyasada gaze
telerde günlerce dedikodu mev
zuu olmuıtu. Ticaret rnüdiriye
tlnln tekikatına göre bu muka
vele hükümıdzdür, çünkü ıirket 
resmen teıekkül etmemittlr. 

l~1ir sürat postası 
(GÜLCEMAL) vapuru 3 ka· 

nunu~ani cuma ( 14,30 ) da Ga· 
lata rıhtımından hareketle cu· 
maertcsi sabahı İzmire gidecek 
ve pazar ( 14,30) da lzmirdcn 
hareketle pazarertesi sabahı ge· 
lecektir. 

Portakal vaziyetinin g.,çlrecek 
olduğu buhran hakkında Ticaret 
ocloıına raporlar göndenniılerdir • 
--·~.,.,~ .. ~ 

Vesikasız şöf örler 
takip ediliyor 

lıtanbul ve Beyolundakl oto
lnobn töförlerinin bazılan "Yesika
•ız olduAundan dün her tarafta 
Poltıler tarafından caddelerde oto
lnoblller durdurularak vesikalan 
IOrulmuı olmayanlar polis müdi
rlyeune sevkedllmlıtir . Bunlar 
belediye nizamnamesine mugayır 
harekette bulunduklarından hak
larında takibatta bulunulacaktır. 

Şöförle ·den sarhos Te esrar 
~Çeııler menedileceklerdir. Keza
ik k•zelara sebep ve kaçakçılık 

4klo..ı .. - ... ....-n,., llklerdlr. 
Emanette kahve ocağı 

kapatıldı 
lklısat ve tasarruf mücadele

ılne resmi dairelerde bGyük bir 
alAke ile itUrak etmeie b&fladılar 
Hususi ve millhak bütçelerle idar 
edtlen . bazı daireler yeni sen: 
btıtçeatnde lüzurnf'l.2 iaraflann 
6
knk6na almak için ılmdiden tel-

i ata baılamıılarclır. 
Şehremaneti, bu bueuata ilk 

adımı atmıtbr. Cemiyeti belediye 

azaılle erkin için kahve ve çay 

pifiren ve masarifi müteferrika 
masrafından ödenen kahve ocağı 
a gün evvel kapatılmııtır. 

Emanet, yeni sene bütçesinde 
naııl tasarruf yapılacağını teıbite 
baılanmıı t~r. 

let mi 1ıörüyodu?. Y okıa henüz 
l'Gyada Hızır ve kevıer ile mi 
Qıe11uldü?!. Uyku mahmurluğu 
ile gözlerini kırpııtırdı, zaten bu 
köıkün tekin olmadığınl, civa
rında bir "yatır" bulunduğunu da 
aöyliyor1ardı!.. lıte o milbarek 
fecrin alaca karanlığında sırtına 
beyaz örtüsünü almıı; büyük çlt
lenbik afacından yattığı yere 
dofru ıır olmuı gitmiıttr! Hayır! 

Zahide Hanımefendi yanbı ıör
nıiiyordu! Bu mübareğin ta ken
disi idi! 

lhuyar kadın birden bire bü
JGk J>ir hayret ve korku ile vect 
Ye heyecan içinde ıanıldı .. 
Ellerini 16k y\\zDne dofnı kaldır
dı ve yllz6nG bamdü ıena ile 
llladıkten sonra: 

- Ah, iki ıözibn efendim, 
ahi.. Dedi. Tevekkeli onlara 
•tlklr, ıtzll olmaz; her ıeyi bilir
ler diye söyleınitler! lıte blzlde 
hatırlamıı ta gelmemtı! ! Acaba 
evimize ne bayırlar, bereketler 
ıetlrdil? •• 

Hasan llhami 

PROTEJIN 

kullanınız ya-
kında çıkıyor. 

Zaman ecza de-
posunda bulunur 

Vapurda küzel bir orkestra 
ve cazbant mevcuttzr. 

Antalya postası 

• 
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Hanımların bizler köylü kısmıyız. V alde efendimizin eteğini 
nıl ayalını nıı öpelim ! 

Diye •ordu. Tacı Zerrin ile ikbal biri birlerine göz çaka
rak güldüler : 

-Hem eteğini hem ayatını 1 Dediler! Koıup Valde Sulta-
na haber verdiler. Valde Şevkefza kadın odaıınd• oturuyordu. 

kbal )aV'aıca : 
- Müjdeler Sultanım , Nakıibent geldi ! Dedi· 
Valde Sultan biç aeslnl çıkarmamııtı. Sadece: 
-Gelıtn ! Dtye:mırıldandı. NakıtbenU içeriye toklular. Nak

flbent V alde Sultanı ömründe ilk defa göıüyormuf gibi, kapı
dan girince büyük hır acemilik etti. Kapı yanında durarak et

rafına bön bön bakınmaia baıladı. Valde Sultan: 
-Gel kızım, •en bizim emekdar aıçımız Muttafanın helalı 

mmn 7 dedi. Nakıibet koıup Valde Sultanın eteılni öpt6, son
ra da ayağını öptü. Yavaıca : 

-Halvet isterim efendim, maruzatım pek m6htmdlr ! Diye 
fısladı. Şevkefza kadın onun ıöylediklerinl itltmemezlikten 
geldi : Ellerini biri birine vurdu : 

- Bize ıerbet getirin l emrini verd!. Naktibent galf ayı ilk 
defa görüyor ve tanımayor gibi, Bolunan aıçı bat• Mustafa 
ile kaç senedenberi evli olduklarından sormaya batladı. 

Hayli müddet dereden tepeden görüıtuler. Birden bire Ta
cı Zerrinin batı oda kapısından içeriye uzandı. Tacı Zerrin : 

-Göriıün Sultanım, klmıeler yok! Dedi. Bunun 6zerlne 
Nakıibent anlatmıya baılaclı : 

-Sultanım,- dedi- Herıey hazırdır. Mesele ke.lmadı. 
Devletlu mutir Süleyman Pata h•zretleriDl yarm milletin 
önGne seçlrerek buraya baakın yapacaklar. Yabam efendimiz 
Efenchmta haar bulunmalar- E.velallab IOIU'll ..dik ve vefa-

Sahife 1 

yavruların 
BU GÜNKÜ VE YARINKİ 

SAADETi 
BANKAMIZIN ONLAR iÇiN HAziRLADirn 

KUMBARALARDIR 
Onlara kumbara alınız 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

İstanbul Middelumumlllttnden : 

Mezuncn lstanbulda bulnnan ve 
fakat adresi meçhul olan Kiltahya 
Ağır Ceza Az.a mülizimi Raif beyin 
berayi muayene İstanbul Adlt Tıpiş
leri umum müdürlüğüne müracaat 

etınesi lüzumunun.gazetenizle ilanını 

temenni olunur efendim. 

, --
1 "YARIN,,IN 

Perşembe 

2 

' TAKVİMİ! 

KAnunusanl 

1930 

Güneşin doğuşu: 7,29 

Namaz vakitleri 

sabah öğle ikindi akşam yatsı imsak 
7 ,25 l,09 14,32 16,44 18,23 5,3 

'·----------iiiiiiiiiiiiiil---;;;;;;;;;;;__, 
AYHAN 
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Dedi. Nakıibent çabucak kendini toparlanufb. Hemen fe· 
ımaiı bir tarafa attı Muıtafanın kucatına oturarak 

raceyll ya e~e baıladı. Bu sefer Mustafa utanıyordu. 
cilve enm ts " l d -

Sakın ıu kahpe kendiıiııe goz koymuf o masın.. lye yure-
. bozdu. Lakin Nakıibendin yapmacı tıveliiinde bile btr cld-

tıni rdı Nak·ıbent gülerek y\ikıek aeıle ıordu : diyet va • r 
-Bir kahve içermiıin Ağa.m. Benim elimden çok aeneler 
ki bir acı kahYe içmedin ! Dedi. Aıçı Mustafa IU fettanlıta 

~:;ılmııtı. Kahpe Nakıibent hakikaten vaziyeti idare ediyordu. 
Vakit ilerliyordu. Nakıtbent fırsatını aetlrerek kilkıek sesle de
diki: 

-Benim Atam, bunca zamandır, ıaray, aaraf dl,e lf(llip 
duruyorduk. Cenabı mevla Paditahımız Efendimize t6keDMez 
öm6rler ıhıan buyursun. Fakat burada bir Valde Sukaa Ffendl-

iz bulunduğunu tıidiyoruz. lıte dfuıya a6zlle olsun o m6barek 
:akları tozuna yüz •e ıöz1 ıürmek aceh bidere naalp ~• mleı-

lmaz mı benim Atam· Diye ıuıtu. 
ıer o Al ku Aıçı baıl Mustafa a, maz Nakıtltendln ne dem9k lıte-
difbıl anlamııtı : 

_Elbet olu rkadınım. Yalnız milıaade lbundır. Val'aı-V.ıde 
Sultan Efendimizin kızlar Ağalanna arzedelim ! Dedi. Odadan 
çıktı, dotru kızlar Aiaıi Siileyman Alaya gitti. S6l.,.... Ala, 
. dl kızlar Atası deilldl. KethOdl namını taııyordu. 
ıım Aıçı batı Süleyman Ağaya : 

-Ala hazretleri, haremim cariyeniz, memleketten pldl. 
Devletlu lımetlö kadın Efendimizin Haklpaflerine yQs- drmek 
lltlyor ! Dedi. Siileyman Ala Sultan Muratla Yaldell:lhl - mah
rem adamlarından biri idi. Hatta Sultan Mura• ~flyGk oll• 
Salabattln efendiyi her sabah elile harbiye mekut.ID• t..U... 
ebnlf adamdı. MeteleJi de IJldea iyiye biliyordu. Yani bu •· 

• 


