
Türk inkilabı! 
ve İnkilap ricali 

~harrirl : Oruç Oğlu Mehmet Şeref 
lthat Paıadan ıonra baılıyoruz 1 

.__İzmir buhranı 
---=-::::::s.~~~~~~~~~~~~ 

, Bu açık vaziyet karşı
sında hukumet hala 
fhesuliyet kabul etme 
~~e israr edecekn1i? 
h Evvelki aünkü nuıhamızda 
~r hmir mektubu 91 vardı. Bu 

ektubun pek ziyade ehemml-
tetle tr.ütalaaya deier1 olduiunu 
"Yde lüzum yoktur. 

1 
Mektupta İzmlrin geçirmekte 

; dutu buhranlara tıaret edill
or, bir çok huıuıatta bükQme-
~n uhdesine düıen vazifeyi, 
•ha dofruıu vazifeleri yap

n.aaı beklendiği yazılıyordu. 
t Mektup eıaa Ulbartle lzmlrin 
.. ~Prak htthıali itlerine tealluk 
'""'Yordu. 
b Arpa, zeytin yajı, incir ıibi. 
lr vakitler bütün Türklyenln 

Yüzünü güldüren koca İzmlrin 
bu aünkü haline için için ajla-
n.arnak, tee11ürle hayıflanma
IQak mümkün deilldir. 

Bahıettiğlmlz mektupta bütün 
Yeril mahsulü kıymetlerinin 
Yüzde kırk miıbetlnde düttüiül 
kaydediliyor, ıtmendlfer gibi 
llakllye vaaıtaları tarifelerinin 
Yiikıekliğl yüzünden, rençperin 
llıahıullarını tarlalarda bırakmak 
lbecburiyetinde kalacaaından 
•ıılanıhyordu. Çok haklı tlkl
YeUn aebebi ıudur: 

Arpanın okka11 İzmir pl
Yaıaıında dart bet kuruıtur. 
Bunun iki kuruıtan f azlaıı timen
dtf er navlununa ve ıatıt maı
rafına gitmektedir. 

Geriye kalan diler iki ku· 
ruıta orak demetlerinin har· 
ftıana nakit, har.... •e tanaz 
n.aarafını kapayamamaktaclır. Şu 
halde buoca emek ıarflle arpa 
ekenlerin alacakları yeni mahsul-
den ne falde göreblleceklerlkendt-

h
ltitnden anlaıılmıı olur! B&yle bir 
al karımnda kalan bir miiıtah 

•ıl ne yapabilir? bütün bir mev
•lın iimlt bailadılı mahı6lden ne 
hekleyebtlir7 lıte bizim bütün 
ltlerlmlz böyle heıapıız, kttapıız 
tldiyor, hala ve hala gitmektedir. 

Bizim ötedenberl tikayetlml· 

d
lln ıebeplerl bunlardır Niçin 
lkkat edilmiyor, neden vakıt 

"e zamanında tetblr almmıyor 
diyordukl: Şüpheılz acı ue hakli) 
lbuaheze ıuallerini sorarken, 
• 1enuz ıu arpaların tarlalarda 
l'liılıp kalacaiı endtıeleri de 
Yoktu. 

it le onlar, timdi birer birer 
ortaya çıkmaktadır. 

Bizim "Abdı bey merhum. 
hldtıeılnden HükO.me tmeı'uldur 
:edtilmlz zaman, hük<kmet 
lmıenln ifla11ndan mea'ul ola-

maz, deit1dlr. lddtaıında bulun
tnak lıteyenler bile olmuıtu. 
ı, ... ~ültfimet demek behemhal 
nın ~aıanın ve yahut Alt pata· 

m k d 
eli paıanın ıahaı de-

e eilldt M peılz büt" r. akıat, hiç ıü-
nin müte unl btr idare makineıl-

B ~ •e •il meıuliyetl idi. 
uaun arp 1 rüyecek y a ar tarlalarda çü-

k 1 
' ~-rın incirler depolartla 

url anaca" öbü 
rlmiz kütükl d raün Qzümle-

er e kuru k 
Sonra ne olacak ? yaca · · 
Fakat mali •ene alrell lkt ann 

oluyor, galiba tahıildarlar da 
taraf taraf tahsilata çıkacaklar
dır. Tarlalarda çürüyen arpa de
lhetlerlntn, vergiye mahsup edll
Dıeıi imkanı varmıdır ? 

Bugiin, gine tahammiil ede
llledlilmtz için, ıamtml bir haı-
t•halde bulunmak ıatedlk. Baı

a t\\rl(ilünü de yapamazdık 
2-ten elimizden aelmezdl de ••• ' 

ARiF ORUÇ 

Betin el aahtf em izde : 

İhtilali Kebir ! 
Dikkat 

Mukaddeme dün bltmlftl. A11l 
eser bu gQn baıladı ! 
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Paris valii askerisi Guro dün şehrimize geldi! Haydar Rif at bey 

Dava devam 
ediyor 

Kolunu Çanakkale' de kaybeden 
Ceneral askeri merasimle .karşılandı 

Ceneral Ankara' dan ... iin~cek, Çanakkale' deki 
Fransız mezarlarını ziyaret edecektir 

Umumi harpta Franıız ihraç 
Kuvvetlerine kumanda eden 

Ceneral Gt1ro 

rak beyanı hotamedl etmiılerdlr. 

Ceneralın ıaf kolu keıtk 
bulundufundan ıol elıle muıafa
ha etmekte ve askeri ıol elile 
aelamlamaktadır. lıtaıyondakl 
huıuıi aalonda ayrıca taktfm5 
reıml yapılmıt ve ıehrlmizdekl 
Fransız tebaasile bazızevat ken
diılne taktim edilmltt•r. Burada 
bir muharririmizin kendlıine 
ıorduğu bir ıuale Franıız ıeflri 
btlveklle cevap 'vermtı, Cenera-

l 

lm Ankaradakt ziyaretlerinin 2:gün l 
devam edecellnl ve cuma günü 
ıehrimlze avdetle buradan Ça
nakkaledekl Fransız mezarhğını 
ziyarete gideceğini ve ayın onu
na kadar memleketimizde kala
cağını ıöylemittlr. 

Bundan ıonra Ceneral ve 
maiyeti hazır bulunan otomobil
lerle ıef arethaneye altmiılerdir. 

Ceneralın ziyaretleri 

Çanakkale ziyaretinde Franıa 
HükO.metl namına : 

Jeneral guro Sefir Koutde 
Chambrun jeneral d' Amade 
Amiral guerpatle Amiral Dume
ıuil ıabık bahriye nazırı bulu
nacaktır. 

Meraılmde Türk ve Ctnillz 
mezarlıklarına da çelenkler kona
ca1< jeneral guro eıkl mu· 
harlpler namına, koutde Chanh-
run Franıa Hük(imetl namına 
nutuk ıöyllyecekdır. 

200 e yakın Ztyaretciler 
11 Adnan,, vapurile gidecekler dfr 
meamuatımıza göre reıml zevata 
ayri bir vasıta tahılı edilecektır. 

YARIN : ceneral guronun 
Türkiye ve Ankara ziyaretine 
ehemmiyeil mahıuaa atfedilmek
tedir. 

Jeneralln bu ziyaretinin iki 
millet araaandakl muhadenelin 
daha ziyade takvlyeılne hadim 
olacaaı Qmlt edilmektedir. ........................................................ 

Gazi Hz. Ceneral dün vali •ekili ile 
kolordu kumandanını ve poliı 
müdürilnü ziyaret etmlf ve ken
dl•lne bilmukabele ladel ziyaret 
edilmlflir. 

Ceneral Guro dünldl eklıpreı· 
le ,ebrlmtze gelmittlr. Mliıarü· 
nlleyb pollı müdürli, merkez 
kumandanı, franıız ıeflr Te ata
ıaılle 1efaret erkanı tarafından 
Selanlk Bankaıı M6fettlti Umu- Ceneral dan aece ıef aret-

. Şehrimize gelme- . 
leri yaklaştı 

mlli M. Jourde •e katibi Umu- hanede mlarfir edilmiıtlr · Bu1rün 
mlıi M. Slgaloı. vali vektH tarafından ıere-

Şark Demir Yolları Müdürü fi ne btr öile zlyaf eti verl-
M. Paıcal; Hareket Mildür(l M. ! lecek •e bu akıamkl ekıpreıle 
AntomarJ, Cer MüdOrQ M. Kriıt Ceneral Ankaraya kareket ede
ye lıtikbal edllmlttlr bir ihtiram ! cek-lr. 
lutaıı lıtaıyonda m\l14rlle1ht ' Jeneral guro ıaf kolunu Ça
ıelamlamııtar. Poliı müdür(i Aıli . nakhalede kaypetmıı, çok nu-
Riza bey ilk olarak kendiıtni fullu bir franıız Jeneralldlr. Pa-
bGk6met ve vilayet namına be- rlıe kolıuz danen Jeneral methur 
yanıboıamecU eylemlt bllahara bir nutkunda : " Türkler tarkın 
merkez kumandanı ve ıef ar et en kahraman aıkeri ve mllle·tl-
erkinı kendlılne taktim oluna- ' dlrler ,, demtıtlr. 

Ankara, 2 (Telefon) - Gazi 
Hazretleri mecliı yaz tatili ka-
rarını verdikten aonra lıtanbula 
hareket buyura\acaklardır. l 

Müıarünileyh Hazretlerinin Cu
ma ıünQ Aukaradan mufarakat
ları muhtemeldir. 

Hala cevap 
gelmedi 

Ankeıra, 2 (Telefon)- Yunan 
heyeti murahhaıaaı itllafnamenln 
f mzaıı için Atinadan ~kledlfl 
::evabı hen uz alamamııtır. 

--.1-c ·~ 

Adliye vekilinin 
şahitleri 

Ankara, 2 (Telefon) Adliye 
vekili Mahmut Eıat beyin Hay
dar Rtf at bey aleyhine açtı~ı 
daTanın rüyetine bu gün öğle
den ıonra ceza mahkemesinde 
devam edildi. Celse aan t iki
de açıldı. Kalabalık yoktu. Hay
dar Rıfat beyin muayenesi nett-
ceılnde tıbbı adli meclisi tara
fından tanzim edilmfı olan rapor 
okundu. 

Raporda, geçen celıede Hay
dar Rıfat bey tarafından mah
kemeye gönderilen ve kendisi
nin 2 O gün müddetle mahkeme
ye gelemlyeceğini natık bulunan 

doktor Vaıilyadiı efendinin raporu 
muhteviyatının muvafık olduğu
na karar verildiği bildiriliyordu. 

Bunun üzerine Mahmut Esat 
beyin vekili Salahattin B. ıöz 
alarak tıbbıadlf rap~runun, 
Haydar Rıfat B. muayene edil-
mlyerek, ıadece mumaileyh ta
rafından mahkemeye aönderilmit 
olan doktor raporunun tetkiki 
netlceıfnde tanzim edllınft oldu-
iunu ve tasdik edilen 20 gün
l6k mahk~mlyetlnln infazı dola-
yeaile Haydar Rif at beyin vaz
iyetinde yeni bir safha açıldıfı
nı, bina•naleyh bu cihetler 
ıorularak duruıma hakkında bir 
karar ittihazı lazım geldfllnf ı6y
ledl. 

Müteakiben müddeiumumi 
Ekmel bey ıöz aldı : 

- Haydar Rtfat beyin hasta-
lılı tıbbıadh roporı)a teeyyüt 
ediyor. Mumaileyh geçen cele-
ıede ıanderdifi lıtldasında duruı
madan vareıte tutulmasını lste
mlttl. Bu talebinin kabu1lle ken
disinin huzuruna lüzum olmakıı
zın duruımanın devamına karar 
uuhazmı talep ederim. 
(Devamı telgraf haberlerimizde) 

Darül~iinun de~i~oduları .~üy"::o~! . Mithat Pş.nın sons;rünleri 
Maanf vekılı Darulfunu-' Muharriri: AYHAN 

nun lağvını mi istedi? 
Doktor Kazim Esat beyin tayini bütce 

kanununa da mugayirdir 
Maarif vekili tarafmdan ta

mamen uıulıuz bir tekilde diıcı 
fakiilteıine Kizım Eıat Beyin 
tayin olundujunu biitün deltlle-
rile yazmııtık. Maarif vekili Ce
mal HOınü B. bir gazeteye bu 
buıuıta beyanatta bulundu. 

Yeniden yaptıfımız tahkika
g6re Maarif vekili Beyin beya
ı;atı yazılarımızı tekzip defli 
bil' aklı teyid etmektedir. Yalnız 
ı6yledlil bir ıeY varit deftldir : 
. Bu K&tıD1 Eaat beyin tayini

ne dair Maarif veklletlnce tan
zim edilerek ıradel mtlllyeye ik
tiran etmlt olan kararnamenin 
(tarih •e numarasını neıretmlı
tlk.) içinde hemen aynen: 

"Darnlfnnun bP fakülteıtnde 
münhal bulunan (60) lira maaılı 
(Mebadll emrau dahiliye) daimi 

Hakkında büyük dedikodular 
olan Darülfünun emini 

l\7eşet Ôtnel' B. 
müderrlılillne aynı maaıla ve 

(Devamı 2 inci ıahlf ede) 

" Abdülhamid : ,, 

- Ben Şerif Abdülmuttalibln 

hiç bir ,bllükallne tumat etmez-

dtm. Bununla beraber tddfaıı na

zarı dikkate almmıyacak kadar 

ebemmfyetalz deilldl. 
Bu patalar firar ederler"' mu

hafızlarını ıahıan mesul tutaca
gımı hiç bir azür ve bahane ka

bul etmeyeceğtmı « Osına n » 
paıaya ihtar ettim .. , 

ihtimal ki mu
hafızlar başların
dan korkarak ... >> 

Cafer bey yahut Cemile Sultan 
TL m r 

Abdülhamidin hemşiresi «Cemile ıı Sultaıl,,,...'ı 
«Cafer» bey namı müstaarile neler ynpnuştı? 
.................................. uz l 

Cumartesi başlıy~ruz. 



Sahife 2 

Haydar Rifat B. kimiyle 
görüştürülmüyor! 

Baş müddei umumiliğe bir istida ile 
müracaat ederek hapis kararını infaz 

muamelesinin derhal durdurul
masını istedi 

Evelkl gündenberi hapiıha· ' 
nede bulunmakta olan Haydar 
Rıfat B. temyizini taıtiken gön
derdiği bapla hükmü hakkında 
müracaatta bulunmuıtur. Mu· 
maileyh mahkemenin üç ay 
haplı hükmünü verirken isti

nat ettiği 262 inci maddeyi 
temyiz kaldırarak 482 inci mad
deyi tatbik etllllnt, halbuki bu 
madde ile bir kimsenin mahküm 
edllebilmeıl için hakaretin vu
kuundan itibaren üç ay zarfında 
tahkir olunan tarafından ıahıi 
tikayet vuku bulması tart oldu
ğu, halbuki Nazım Beyi tahkire 
salahiyet veren arzuhal ile tiklyet 
tarihi arasında dört aydan fazla 
bir zaman geçtiğinden dolayı 
haksız yere havlı edildiğinden 
babı ile bu busuıta İıtanbul müd· 
del umumiliğine ıu tatldayı gön
dermlttlr. 

İstanbul müddeiumun1i-
ligine 

H. Rtfat B.fn dün 1ıtanbul 
müddeiumumiliğine verdiği iıtlda 
aynen ıudur: 

Nazım .beye bir arzuhalde 
hakaret etmek suçundan hukuku 
amme namına takip olunmak 
neticesinde lıtanbul üçüncü ce
zaaınca ilç ay hapse mahk6m 
olmut iken lemyiz d6rdiincli 
ceza mahkemeıinJn tatbik ettiği 
262 inci 111addeyl kaldırmıı ve 
~82 inci maddeye tevfikan Cce
man yirmi gün mahk(lmfyetlme 
karar verilmiıtlr. 

Ne çarekf bu maddeye milı

teniden mabkümiyet hakaret vu
kuundan itibaren nihayet üç 
ayda ıahıl tlkAyetname vertlme
ıtne vabeate olup halbuki mev
zubahı arzuhalin tarihi 2i·9· 929 
buna kartı Nazım beyin tahıi 

tlklyet arzuhali tarihi lıe 29-1-980 
dur. Yani ikili arasında dört ay 
bir aün geçmitllr. 

Meydanda olan hataya bina
en aleyhimde temyize verilen 
yirmi gün haplı cezaıı ve miite
ferrlatının infazı için kanuna 
uyabilir hiç bir yol yoktur. Yirmi 
aün mahkümiyetime dair temyiz. 
den alınan ilam münasebPtile mu- 1 

amele Eıkltehirde temyiz dördün
cü cezada ayın 25 inde batlayarak 
karar itaıı, ilim tanzim ve tebyiz 
ve ııdarı, bat müddei umumllije 
ıevk, bat müddei umumilik ten 
reıml taahhütlü olarak poıtaya, 
oradan lıtanbul poıtaıı, oradan 
latan bul mOddei umumillil, ora
dan ıureu alınma, tenffz llimata 
aevk ve bana balla yatatımda 
teb1ii gibi muamelatın cümleıl 
yalnız dört ıon içine ııjıver
mtıtir ki elbamt tayanı tükran
clır. 

Haıtalağım dolayıalle tarafım
dan bir ıuretinin tebllulune imkln 
kalmadan diinden itibaren bapı
olunmuı bulunuyorum. u,ulün 
400 6ncü maddeıfne tevfikan 
tenflzln derakap tevkifJ ile muk
teztyatı lcanunlyentn tfaıına le
ve11iile delllet ohmmaıını talep 
ve bir ıuretl tenflal lllmat dai
reıinde bulunan lllma veya 
üçüncil cezada buluaan ual do.
yaya müracaatle bu bult bakı-

katlar görülüp tamamen hakıız 
olarak hapıedtldiif m vehleten 
anlaıılacağından ııhhat ve hürl
yetime bir kaıt teıkil etmemek 
üzere hemen tahliye edilmem: 
eıbabının teminini talep ederım.n 

l/alJdar ili/at 
3 üncii cezaya müracaat 

Bundan batka Haydar Rifat 
B. üçüncü ceza mahkemesine de 
ayrıca bir lıtida verecek taıhlhl 
muamele ve hemen tahliyesini 
talep etmlıtlr. 

K1n1se hörüştürülmiyor 
Haydar Rıfat B.le dün görüt· 

mek üzere giden kimseler ve 
gazeteciler kabul olunmamııtır. 

Müddei umumilik ve hapishane 
müdüriyeti azami takyfdat vaz
etmittir. 

Eskişehir başmüd<lei un1u
n1iliğin istidası 

Haydar Rlfat B. dün Eıki
tehlr baımuddel umumllfilne de 
bir lıttda göndermittlr. Bu istida 
da aynen ıöyledir : 

Eıkiıehir baımuddei umuml
lliine : 

"Sabık mustanbk Nazım B.e 
verilen arzuhalde mefruz haka
retten dolayı hukuku amme na
mına takibat yapılarak latanbul 
6çüncil cezaıınca verilen 6ç ay 
haplı cezaıı muhterem temyiz 
dördüncü ceza datreıinden 482 
inci maddeye ıümullü daireıinde 
hakaret addedilüp 20 gün hapıe 
mahkum ve mahpuı bulunuyo· 
rum. 

Mezkur arzuhal tarihi 28 9-
929. 

Nazım B.ln ona karıı tahıi 

tlkiyetnameıi tarihi 29·1·930 o
lup arada dört ay bir ıün 1ıt ç
mlt ve binaen aleyh 488 ve 4UO 
ancı maddeler mucibince Nazım 
B.n dava hakki müruru zamana 
uğramııtır. Şu halde mahpuıiye
tlm tame.men kanunsuzdur. Muh
terem makamınızdan benim da
vamın emaalinden ve bir kerre 
ıonra çıkmamaaını vaktlle istida 
etmlttlm. Temyiz dördüncü ce
zada karar 25 te verildi. itam 
bat müddei umumlllğe sevk, 
posta İıtanbul müddei umumill
il, ıuretler tenfiz dairesine ıevk, 
her tarafta kayıtlar, 29 da da 
bana hapıi t~ırif etmeklilim 
teblll olundu. Ki bunlar adliye
mizde itlerin azçok ıür'at ka
zanmak noktasından lyllfğe yüz 
tuttuğunu göstermek ıurelile te· 
1elliyl mucip bulunmak, ve tim
di bu iıtida ile de huzurunuzda 
ferdi hürriyetin kudılyetini ta
rif zait ıörülerek ~saıa geçmek 
tercih edJlmittir. Şöylekl : Ni· 
hayet temyiz dördüncü ceza ila
mı müıveddeıindeki tarihlerin 
tetkıkından malumu ali buyrulurkl 
ben dündenberi ıalr birçok neva· 
k11 kanunlyeden ıarfınazar yalı
uız bu ı•beble de tamamen hak
ıız yere mahpus bulunuyorum. 
Az ıallanılsa tekmil müddeti 
mahkümlyeU çeıeceilm, maddi 
hak iıe meydanda bafırıyor, her 
teyden e'Vvel itlakıma dair mua· 
melenin telgrafla icraaını talep 
ve muamelatı müteferranın mü
teakiben if aıı lüzumunu arzeyle
rfm efendim. n 

HAYDAR RIFAT 

YARIN 

Mecliste 
Dünkü mühim 
miizakereler 

Ankara, 3 ( Telefon)-Meclis 
bu gün toplandı. lıpanya hükd-

Dünkü muhakeme 

3 Hazlrall 
~ 

.............................. 

Dava ğıyaben görülecek! 
Adliye vekiıinin gösterdiği şahitler 

dinlenecek! 
meti ile aramızda imza edilen uzlaıma, adli taavtye ve hakem (Birinci sahifeden devam) 

1
. vaaının beraatle nelicelenrneıl 

muahedesinin taıdikına dair kan- Heyeti hakime meseleyi teem- hakkında};tedbirler alındılındaO 
un layıhaları kabul edilmittlr. mili ederek talep veçhile Haydar 

1 
~bu davanın vekaletini kabul et-

Belediye kanunun 182 fncl Rıfat beyia durutmadan varute 1 meıini İzmir müddeiumuıniıl 
maddeıine "İatahbul mahalli ıda- tutularak muhakemenin devamı- Hasan Safiyettin bey tarafından 
resi memurları devlet memurla- na karar verdi. avukat Hikmet Galip beye 
rı hakkındaki hüküm ve tartlara Sandıklı hakimi lbrahim ve ıöylendfğl gene ihbarnamede 
tabidirler" ve 156 ıncı maddesi- Buraadan avukat Neıet beylerin yazılı olduğundan timdi Anka-
ne de "İstanbul ve ankara vakileri- lıtlnabe ıuretile alınan ifadeleri rada avukathk eden H1b111et 
ne belediye bütçesinden miktarı okundu. Galip beyin ıahlt olarak celbine 
icra vekilleri heyetince tayin olu Bu ıahitlerin her lklıf de ıo· üçüncü istidada gazeteciler da-
naçak ıenelik temıll tahıiıatı rulan meı' eleler hakkında ademi vaaının nakli için Adliye veki· 
verilir" fıkralarının ilaveıine mal<imat beyan ediyorlardı. Dl- linin emir verdiği ıöylendfğlnden 
dair kanun lliyıhaaı müzakere fer ıahit M11tır Manaım da Lon- bu cihetin de İstanbul M. U. KenaD 
ve kabul edilmiıtır. draya arittiğfnden celbi mümkün beyden istizah ve bazı zevata 

Çiftçilere pulluk tevzii için olmadığı hakkında İzmir mahke- para verildiğini ikrar etmeleri 
ziraat bankasından iki mllyc n meılnin cevabı okundu. için irtifa maznunlarma telki-
llra ıermaye te•irl hakkındaki Badehu müddeiumumi, da- natta buluaulduğu gene ihbar· 
layiha kabul edilmiıtlr. Evacı Mahmut Esat bey ta-~ namede zlkrolunduiu için bd 

Bu sermayenin sureti fıtımali rafından verilen bir arzuhalde cihetinde müstantik Nazım bey· 
İktısat vekaletince tayin ve bazı ıahitlerin iıtfmaları talep den ıorulmaıı talep edllmekteıdl· 
heyeti vekilece lahıisi edilecek dil dl~i d hk b e me an en ma emece un- Bundan ıonra a'Vukat Vaıfl 
bir telfmatname ile tayin olu-nacaktır. ların latlmalarına karar verilme- Ratid bey' Haydar Rlfat beyfD 

Bundan ıonra ruznamede ılni iltedi. Rei~ bu arzuhalleri de'f!J:mahkemeye vekl' gönder 
mevcut evrakın tatil devresin· okuttu. Adliye_ vekili tarafın- "meıt ihtimaline karıı muhake· 
den evvel intacı için meclisin dan verilen bu arzuhalin birin· menin talilunı istedi. 
her gün toplanması kabul edildi. de, Baaat efendinin latan- Heyett hakime müstantik Hık-

s k 
Cbul tevkifhanesinde a Adliye b 

Uı• ast! kil" .. dd i • K met eyin iatlnabeıi için Balıke-ve ıne mu e umumı enan l 1 t kld .. kk ı .. s re . e en muze ere yazı· 

b.:yle Doktor11 Fahri"'B. ve tevkif "dd · k il • h .. .. • .. masana, mu eı ve l eri ta-
•)l-0 u 

Monterau, 1 (A. A.) - Yo
lun enkazdan tathirine faaliyet
le devam edilmektedir. icra edl· 
len tahkikat neUce•lnde yol iiz~
rinde bulunan bir yük arabasının 

k ., zaya ıebebiyet vermiı olduğu 
anlatılmııtır. 

İtin içinde bir ıul kaıt teıeb· 
büsü bulunduiu zannedilmekte
dir. Çünkü, yol üzerinde çalııan 

t ane mudul'u yanında henuz rafından yerilen istidada 1aım-
tahliye edilmediğinin sebebini ı i ık dil hl 1 d 

d 
~ er z re en ta l er en 

ıor ulu Haydar Rlrfat beyin Nazım ve Galip Hikmet B. lerln 
lhbarnamealnde yazılı bulunma celpl f -dd i -
sından ve ıablt CeYat beyin er ne ve mu e umunıı 
de:Nealm Mazelyab efendiden Kenan beyin lstanbul birinci 

ceza mahkemesince iatinabe ıu· 
naklen bu ıuretle ıahadette retile if d . f h 
bulunmasından keyfiyetin Ke- hakem a. eaı7nHn al zine ve mu-1 

enın az ran cumarteı 
nan beyden ıorulmaaı ve günü öğleden ıonraya talikına 
diferinlnde Kadriye hanam da- karar verdi. 

amelenin itlerini bitirmeleri da- D ['L 
lcikaıından kazanın vukuu anına QTÜ TÜnUn dedikoduları büyÜvor f 
kadar 5 tren geçmit ve hiçbir& ( 'J ıey olmamıı idi. Aynı zamanda Birinci Sahifeden devam l 
M. Tardleu'yü harril olan tren muallim unvanlle yedt seneden· J ıek ilim müeueaemiz . . .) 
kazadan bir müddet evvel geç- beri Lozanda icrayı ıan'at etmek- Demektedir. 
mtı bulunuyor ıdı. te bulunan Doktor KAzım Eıat Halbuki Maarif vekili bey 

Nevyorkta bey tayin edllmittir.n Ciimleıl daha 40. 50 aün evvel vekiller 
vardır. e 

6000 deli yaniyordu! Kararnamenin numeroıu baı hey'etine Darülfünunun lafvedi· 
Cenprariılip "Nevyork" 2.(A.- tarafında tarihide aıafısındadır: lerek arkadaıları bulunan Darül· 

A) Buıün 6000 delinin teda•I Kararnamenin adı Maarif Ve· fünun Emini, Edeblyet fakülteıl 
d 1 k h 1 k 

' 
d 

Relıl ve Darillfünunun Emini 
e i me te olduğu tımar anen n a etin e Evrak kaleminde olmaaı 
gardiyanlara mahıuı yatakba- llzım olup Darülfünuna muaad- tarafından gösterilecek ilçüncil 
neıinde bir yaniın çıkmııtır. Ya- dak olan bir ıureti gönde bir zatın ,baıında Maarif vekili 
takhaneye yakın bir dairede rilmittlr. bulunan bir bey' et tarafından 
muhafaza altında bulunmakta Maarif Vekaletinden Oarül- tekrar teıkili için yapmıı oldu-
olan en tehlflell delilerden bir fünun Emanetine gönderilen, ge· ğu teklifi kanuni vekiller hey'e-
çoğu büyük bir korkuya ve te- ne aynı gazetemizde lntiıar eden lince reddedildlil muıtahbaratı· 
liıa düımüılerdlr. Doktorlar ile tezkerede: mızdandır. 
haıta bakıcılar bunları güç be- •.... tıp fakülteılnde mün· Bu ıuretle Darülfcnunun milli 
la teskin edebllmlılerdir. ıtfa- h l b 1 bı .. ki a u unan mebadi emrazı da- r mue11ese ıe inden çıkacak-
iye efradından onu yaralanmı· hilfye daimi müderriıllğlne, ..... lır. 
Itır. Yan"ın baatırılmııtır, Mad- T • K d' 1 8 d a yia edilen Kazım Eaat Be'yln en 1 i im adamlarımıza 168,000 
di zerar ve ziyan 260 bin o· ı 
lar tahmin olunmaktad.r. tayini keyfiyetinin iradei milll- iranın verilmesini çok gören 
'!!EZ~~=========n~~- myeye iktiran etUil ve bu hu- Darülfünunun Emini ve Maarif 

3.c_::: Cildiniz 
f 

hassas ise, hafifçe 

Jilet tıra$ biçakla-

rını kullanınız . 

Qillette 

•utta tasdik edilen kararname- vekili ecnebiler için 1,'000,000 
nin muıaddak bfr nuıhaıının lira vermek tasavvurunda idiler 
gönderildiği bildirilmekte olup Maarif vekili tarafından vekll-
Ditci mektebinde çahıacafına ler hey'etine yapılan teklifde 
dair biç bir kaydı ihtiva etme- Darülfünun bütçeılne 500,000 
mektedlr. Binaen aleyh Maarif lfra zammı ve bu para ile ecne-
Veklli beyin beyanatı varit de- biler celbi tasavvur edilmekteidl. 

ilidir. Hakikat temamtle bu ,. · 
tekıldedır. 1 Idare: 

Ya bütçe kanunu? lıtanbul: Ankara caddeai. 
E.aıen maarif Vekili beyin Telarraf : lıtaubul "Yarın". 

~eya._b doiruda olsa Bütçe ka- Telefon : lıtanbul : 4243. 
HanQQuna tam.mile mugayirdir. Potta kutuıu: lı. 39i 

albukı kararnamede Ditcl me- Abone: 
kktelbi llluallimllilne dair hiç bir Dahil için ıenelill : l "oo· ku. 

e imede yoktur. 2 

Aeeba Tıp fakOlteıi Riyaseti Hariç için ıenellil: 2700 ku. 
Kararnanıeyi niçin ladt etmittlr?.. hin : Tarifeye tabidir. 

Vekil bey beyanatınııı ıonun- Fiatı : 5 kuruş 
da Dar6lfilnunun hakkında (yGk- '-



a Haziran 

K~~-ça~k~ç~ıl~ık~~==~~~~~~========~~~~~;~·"~ 

yürüdü! 
İzmir'd;~eta bir 
ınuharreb~ oldu! 

lzmır' de Burnuva cıvarında 
• ltnıdereıi ormanlıiıuda gene 
Jenı bir kaçak rakı f abrikaıı 
llleydana çıkarılmııtır. Kimsenin 
111ramadıtı bir tenha orman 
lrifeılndekl fabrika jandarma-
1-r ve mnbafaza memurları ta-

rafından ihata edılmı, ve kaçak
çılarla jandarmalar araıında ya

rılll saat bir müsademe olmut 

Ve neticede kaçakçılardan Arap 
Pttelımet yakalanmıı ve dlferlerl 

lcaçmıılardır. Fabrikada 2000 

lulo cibre ile lnbikler, kazanlar 
borular, damacanalar ve rakı 
aalclt için tenekeler ~ bulunmuı 
•e muaadere edilmtıUr · 

sa eee 

lstanbuldan 
,1-0'"ff~ 

Tahrana otomobil 
yolu yapılıyor 
Tahran. 2 (A • A) - Yataklı 

•aıonlar tlrketlna mana bir n·ıü
lbe111l Hanekin N11ıbin, Halep 
lartluyle Tahran - lıtanbul ara
•uıda dofrudan dojruya otomo
bil seferleri yapmak mümkün 
olup olmadıfını tetkik etmek üz
re Tahrana gltmlıtlr. Buna imkln 
atlrilldOiii taktirde bu otomobil 
tervtı SeplonŞark ıürat katar1na 
'•bdedilecektir.Bu takdirde Tah
tan ile londra araıında yapılacak 
leyahat müddetinin takriben 1 O 
IGnden ibaret olacatı tahmin 
olunuyor. _ .......... . 

Tuza hücum! 
-U•ıO t• 

Hintliler artık akın 
yapamayacak 

Bömbay, 2 (A.A)- DOn ka
labalık bir halk kiitleıl Vada
a_• daki tuz depotuna hOcum et
lldıur. Zabıta ile vuku bulan 
-rptıma eınaıında birçok klm
leler yaralanmııtır. Bu taarruz 
h.a IDeYıtmde Vadala tuz depo-

, "'na karp yapılması muhtemel 
l.ieumların sonuncusudur. Dha
l'atıaana tuzlarına kartı vukuuna 
lbttmal verilen taaruzların da 
')in ortaıına doiru nihayet 
b-.ıacaıı zannedilmektedir. Çünkü 
)aiclaımakta olan meltem rOz
llrları mevılml içinde bu tuz-
1-ra akın yapmağa imkan yoktur. 

Rekor kırıldı! 
-·>~it• 

ltatyanlar 1~ayyare 
.. ekorunu kırdı 

Oatı Ro'flla. 2 (A.A) - Monteclto-

tn~• • Lacltapoli - Anze hattl Oze
r ae lca-ı .. L 

- ' ualre içinde müddet 
ve meaafe le re orunu kırmafa 
teıe~iiı için ••at 5,St de Mote-
cello dan hareket etmıı olan bin 
baıı Maddaleua ile ıntlllzun Cec
conı ıece yar111 Montecello'da 
)'ere enmltlerdlr. 67 saat 15 da
kıka havada kalmıı olan bu tay-

1•teellt r ıtmdiye kadar Almaıa 
'-nuıctlerden Ristlcz ile Ztm
llıae111anu ve Fransız tayyarectler
den Costes ile Kocloı'a ait bulu
nan ml\ddet ve meıaf e rekoru-~ 
:t_ ltalyan tanareclltii lehine 

rak lomıılarclır. 

Hem ahçı, hem doktor! 1 Murahhas misafirlerimiz 
_ _. ....... ,ı ..... _ - ............ __ _ 

Kolunu tedavi edeceği adamın ölümüne Dün 3 üncü içtimalarını yaptıktan sonra 
sebep olan çıkıkçı ağırcezaya verildi karada ve denizde bir gezinti yaptılar 

Beılktaıta Yıldızda Cevdet 
patanın köıkünde bahçevanhk 
yapmakla olan Ahmet ağa iı-

1 Mehmet ağa bir ıey olmadı- Gece Matbuat Cenıiyeti şereflerine balo verdi 

mtnde birlıi bundan bir müddet 
evvel tramvaydan düteı ek kolu 
kırılıyor ve Beıiktaıta ahçılık 

yepan ayni zemanda kırıkçılık 
ile ofraıan Mehmet aiaya mü· 
racaat ediyor. Mehmet ağa 
kırılan kolu yumurta akı ve odun 
talaılarıyla yaptığı bır ilaçla ııkı 
sıkıya baflıyor. Üç gün ıonra 
Ahmet ağanın kolu tlfiyor. Meh
met ağaya tekrar müracaat edi
yor. 

ğını 1arğının çok 11kı olduğunu 
biraz gevıetiltne bir ıey kalma- ' 
yacağını ıöyllyor. Ahmet ağayı 
doktora göstermek lıliyorlar. 
(Doktor bundan anlamaz) c lyor. 
Fakat birkaç gün sonra Ahm~t 

1 

ağa ölüyor. 
Dün birinci ağırcezada bu 

mabakemeye baılannnıtır. müd· 
deiumumi ölüme sebebiyetten 

Türinf klOp murahhasları 

dün, latanbulda dördüncü gün
lerini geçirdiler. Kongrenin ü· 

çüncü içtimaı dtin de Galatasaray 
konferanı ıalonunda aktedilmiı-
tir. 

Bir saat devam eden bu içti

maı müteakip heyet Serkl Dor
yana giderek öğle yemeilni 

holayı teczlyeıini talep etmlııede yemtıttr · 
heyeti hakime davanın ağırceza- Yemekten aonra tekrar Ga-
ya havaleılne karar vermlttlr. lataaaraya gelinerek kongre 

----...--~...-..... - -- mOzakeratının mabadına devam 

P ı Ş K B edilmltlir. Her iki celıedede apas ar . aya . muhtelif murahhaılar ıC>z almıı-
lardır. - .,lvO ı• 

Rumca beyanna-
me dagıtmışlar 

Beyoglundaki bazi Rum orto
dokı killıelerindeki papaılar 

geçen hafta içinde yortu gün
lerinde Rumlar araıında müte
velli intthabi yapmak için yalnız 
Rumca harflerle yazılmıı beyan· 
nameler dagıttıklarından, polis 
müdlryetlnce bu beyaDnamelerl 
daııtanlar hakkında tahkikata 
baılanılmııtır. ___ ,,, ____ _ 

Kazanç vergisi 
Yeni sene taksitJerinin 

tahsiline başlandı 
Defterdarlık dünden itibaren 

yeni ıene kazanç vargiıi taksit

lerini tahıl le baılayacaklardır. 
Tahıll edilecek bu takıitlere vaki 
olan itirazlar komlıyonca tetkik 
edilerek keıbi kat'iyet etmiıtir. 

Yalnız bu sene piyasadaki 
buhran dolayıstle bir çok müe1-

ıesat terki ticaret ettiğinden ka
zanç vHgiıl tahıilitında aeçen 
seneye nazaran noksanlık zuhur 
edeceği tahmin olunmaktadır. __ ,. .... ...,._ .. _ 
Tayyare cemiyeti vergi 

verecek mi? 
Tayyare cemiyetinden veraıet 

vergiıl alınıp alınmayacaiı def
terdarlık tarafından Maliye ve-

kaletinden ıorulmuıtur. Vekllet 
bu huıuıta tetkikat yapmaktadır. 
Keyfiyetin Şurayı devlete sevke-
dtlmeıi muhtemeldir. ' 

Bir çocuk tren altında 
parçalandı 

Evvelki aün Manlaadan lz
mire gelen tren bir kazaya ıebep 

olmuı ve çoban Salih iıminde 
bir çocuk tren yolunda yör(l

mekte iken arkadan gelen lo· 
komotlfm altında kalmıı ve par-

çalanmıttlr. 

Salih 18ıır olduiundan ma
kinistin çaldılt diidOlft duyma

IDlftır. 

Eski köprü biletleri 
Enelce k6prGden tra111va1la 

ıeçeıalere verilen emanetin kaprG 
biletleri Kadık6y ve Ü~kiidarda 
iıltyen otobcıılerde yeni yapılan 
3 O para zammın tahıiltnde kul
lanacaktır. 

-.~-

D.. k k• Saat 17 ye dofru otomobil-
Un a şam ı lerle Topane rıhtımma gelinmiı 

k ı •tti• ve huıuıi vapurla Boğaz içinde 
e spres e gı bir deniz tenezziihü icra edilmıı-
Dahlllye vekili Ş. Kaya B. 1 Ur. 

dünkü günü de lıtanbulda geçire-1 vapurda çay içilmif ve danı 
rek akıam ankaraya hareket 
etmiıdiu. 

Dün Vekil B. biraralık Mat
buat cemiyetinin ricası üzerine 
cemiyete ıelerek gazetecilerle 
bir müddet haıbahal etmlttlr: ------

Sadi B. Emniyeti umumi
yeye ta yiıı edildi 

Eıbak iıtanbul poliı müdGrCl 
Ye elyevm bor.. mecllıl idare 
relıl Sadi 8. EmnlyeU umumiye 
~ inci ıube mtidtırlyetlne t&Jln 
edilmtıtir. Poliı müdüriyeti eakl 
birinci tübe müdiirii kerim beyin 
de münhal Anadolu poltı mG

diirlüklerinden birine tayin olun
dug·ı lıttbbar edllmlttlr.: 

Yeni Beyoğlu 
Kaymakamı 

Beyl<oz Kaymakanıı 
Reşat B. tayin edildi 
Pollı midOrii Ali Rıza B.den 

tnhllll eden Beyollu Kayı ıa
kamhiına Beykoz kaymakamı 
Reıat beyin tayin edlldtfl haber 
alınmııtır. 

Ken1al paşa kazasında 
cinayet 

Son zamanlarda Kemal paıa 
kazasında cinayetler ve zabıta 
vak'aları çofalmıtbr. 

Alt oilu Rlf at lıminde birlıl 
aralarında mevcut bir alacak me
ıeletlnden dolayı lımall oilu 
Muıtafayı tabanca kurıuntle ya
ralamıt ye kaçmııtır. Mecruh 
Muıtafa yaraıının teılrile bir 
miiddet tonra vefat etmittlr. 
Katil jandarmalar tarafından ta
kip edilerek yakalanmııtır. 

Köprü n1uhafızları ar
tırılıyor. 

Şehremaneti köprü muhafız
lıfı için yeni bir kadro tanzim 
etmektedir. Yakında cemiyeti 
belediyeye verilecek olan bu 
kadroda muhafızlar ziyadelettl· 
rllmektedfr. Kadronun cemiyeti 
belediyece tasdikından ıonra 
muhafızlıklara tercihen açıkta 
kalan köprG memurları tayin 

edilecektir. 

Poliste 
Bekleme salonuna bıra

kılan bir çocuk 
Evvelki gece saat onda köp

riinün Adalar iıkeleıinde bir 
çocuk feryadı iıtdllmeğe baı
lanılmııtır. Biraz ıonra birinci 
mevki bekleme salonuna girenler 
iki aylık bir kız çocufunun 
11ra lar natilnde çırpındıiını ıör
müılerdir. 

Çocufa Zehra ilmi . konul-
muı ve darnliczeye gönderil
mtıtlr. 

Heybeli adada bir 
hırsızlık 

Heybeli ada Nusret paıa 

caddeıinde 84 numaralı Pande
IJnln manifatura nıafazaaının 

arka tarafındaki penceresinden 
hırsız gtrmiı, patiska ve ıafre 
çahnmııtır. 

Zabıtaca meçhul hırsızlar 
aranmaktadır . • 

Darulf ün un bahçesinde I 
Dün ıaat 11 de Üıküdarda 

lhıaniyede Faik efendinin evin-
1 

de mi1aflr Söğütlü Hüsamettln 
efendinin yanına Darllf6nQn 
babçeıinde iki kiti t0kulmuı 
mantarcılıkla 48 liratını dolan
dırmıılardır. Zabıtaca iki açık 
ıöz dolandırıcı taharri edil
mektedir. 

Bir kaza daha 
Kumkapıda oturan ı 8 yaım

da Aram dOn ıaat 13 de Nıpata
ıında Amerikan haıtaneıinln 
6nOnden ıeçerken tcıccardan Ih
san beyin 4 7 2 numaralı otomo-
bilinin .. demeılne uframıı elin
den yiiz6nden yaralanmııtır. 

Mecruh hastaneye yatırılmıı 
kazaya ıebep olan İhsan bey 
hakkıada tahkikata baılanılmıı· 
tar. 

6 Randevucu kadın 
gönderildi 

Hududumuzdan ilrdlgi için 
yakalanan randevucu Madam 
Malaman1a pulportu Polfa mü· 
dlriyetlnce ikmal edi\mtı, ve diin 
kollı nezueti altında vapora 
blndirilirek Yunan11tana ilde 
edllmlftlr. 

edllmlıtir. Tenezz6he lıtanbulun 
tanınmıı aileleri de iıttrak etmiı· 
tir . 

Saat altıya dolru da Meıar 
burnu iıkeleıine çıkılarak hazır 

bulunan otomobillerle Bentlere 
dofru kara gezintisi yapılmııtır. 

Akıam Tarabyada tokatllyanda 
Matbuat cemiyeti tarafından bir 
a kıam yemegi verllmlıtir. 

Yemekten sonra Murahhaı
lara Matbuat cemiyeti f azaıına 
ve ıatr davetlilere gayri lresmi 
bir balo verilmltU. Baloda çok 
eilenllmittir. Saat 12 yl geçer
ken yine otomobillere binilerek 
ıehre avdet edilmlıtir. 

BugOnkü program : 
9,20 da huıuıilvapurla yalo

vaya glc flecek geç vakit avdet 
edilecektir. Akıam murahhaılar 
serbeıt olarak gezeceilerdir, 

Fermanlı şirketin 
son günleri! 

hk defa 1291 ıeneılnde k.imll 
bey ve DOrnev hanıma verilen 
bir ferman1 ıahane (!)den dofan 
ve yarım asırdan beri hiç bir 
bükametln yola getirmeie mu
vaffak olamadıjı Tarkoı denilen 
baı belaıı rtrketln nihayet eon 
günleri yaklaımıttır. Nafia veka
leti bu tlrketln 10ukaveleıl üze
rinde yaptıfı tetkikatı ikmal 
etmtıUr. 

Emanet muavini Hamit bey 
Ankarada bu meıele ile de meı
ıul olmaktadır. ........ , .... , .. ,.. ............ __ 

Muavinlik 
Lağvedildi! 

E. umumiye şube 111üdür
leri dediştirildi 

Emniyeti umumiye müdür 
muavinlilinin lAivlne karar ve
rildiğinden E. U. mOdürlyetl 
1 ncl ıube müdGrlüfüne muavin 
Cemi bey, ve ikinci ıube müdü
rG HGınO ve 4ncil ıube miidGr(i 
Feyzi beylerin E. U. mDf@ttlı
lıklerine tayin edildikleri haber 
ahnmııtlr. 

Yüz fahişe 
Sokaklarda gezen f ahise

Jer nıalıken1eye verildi 
Fuhıun meni hakk,nda D. 

vekaletinden gelen talimatname 
mucibince Beyoğlu ve Sirkeci 
clhetlerlnde geceleri gazino ve 
ıokaklarda dolaıan fahlıelerden 
yiize karlp fahtıe zabıtal ahla
kiye memurları tarafından yaka
lanrnıı ve sulh ceza mahkeme
lerine sevk edllmtıtfr. __ _,,_. .. -

Sebepsiz bir intihar 
Sarıyerden k6pr0ye aelen 65 

numaralı Şirket vapuru Ku
ruç91me açıklarından ıeçerken 
bir erkek yolcu kaldınp kendl
ılnl denize atmııtır. Bunun Oze
rtne vapur durdurulmuı ve tay
falar kendiılnl denize atari ada
mı kurtarmıılardır. 

Bu adamın lımi AbdGlbb 
, ef endtdlr. intiharının aebebi an· 
latılm•mııbr. 



( Hindistan ihtilalinin ruhu ) 
~--------------------·----------Hint mücahidi 

YARIN 

Eytamın 
parası 

Gandi kimdir? lzmirde mühim 
bir sahtekarlık -1 -

Gan<li diyor ki: « İngilizler gayelerine gidebil
mek için arkalarına binecek Hintli vatan hainleri 
bulan1azlarsa orada bir saat bile kalamazlar ! )) 
Bombaydan yazılıyor : 

Son Hindistan harekatı dola
yıalle dünyanın her tarafında, 
bütün cihan matbuatında iamf, 
her gün tekerrür eden Mahatma 
Gandinln muhtasaran tercümei 
halini yazıyorum. 

Hindıatanın bu gün en büyük 
adamı olan Gandintn bayatı çok 
entereHandır. 

A11l i•mi Moben Daten Ge
rmtent Gandt olup Hinduların 
en ileri gelir bir ailealne men
ıuptur. 1869 aeneai teırtnl ev· 
velinin ikinci günü tevellüt et
mtı olduğuna nazaran bu gün 
altmıı iki yaıında bulunmakta
dır. Şecaat, izzeti neflı,gayret ve 
dünyaya ademi temayul gibi 
mezayayı babalarından tevaruı 

etmlıtfr. 

İngtlterede talııil etmiı, Okı 
fort darülfünunundan hukuk 
doktoru olarak çıkmııtır. Son 
derece nezih, afif, ahdine vefa
kAr, kanaat ve •iyaıi meılekinin 
mndaf aaaında muıır, azminden 
dönmez, nefsine fevkalade ha
kimdir. 

Jkmalf tahıll için Hindiltandan 
azlmetlnden evvel üç teyden, 
içki, et ve kadınlardan lctinabi 
ahdetmlt ve bu ahdinde ıtmdiye 
kadar ıebatetmtıttr. Mektepte 
bulunduğu zaman muallimleri , 
arkadaıları onun Jradeıfndekf 
kuvvete, fecaate hayran kahr· 
lardı. 

lngtlfzceyi, bir lngillz münev· 
verinden daha eyi ıöyler, okur, 

ve yazar. ~ 

mevki etti ve onların itimat 
1 

ve ılkaımı kazandı, hatta Hint 
ialamlarımn en büyük relıl olan 
Ebulgulam Azat ile rueıadan 
Şevket Ali ve Mehmet Alf ca-

1 

1 
1 

1 
1 

milerde"Gandl illamlarm reiıt ve 
kumandam dır,, diye ilin ettiler. 

Bunu müteakıp idamlar ile 
htnduler vatam bir ittihat ile 
birleıttler, ve bunun netice•i 
olarak da,Gandinin rey ve meaal-1 
ıile bütün Hindiıtan lngllfzler 
aleyhine lhtiıadi harb ilan etti. 
Ecnebi emtia11n'l muhtac olma
mak için, haneıine iktiza eden 
ıeyleri bizzat kendinin baıit bir 
el tezgahında dokudugunu gö
ren bütün vatandatları da onu 
taklid ettiler. 

Gandl, muıhhane ticari har
bın kanlı harpten daha teeıirll 

ve daha tiddetlt olduguna ka-~ 
nidir. O, bu umumi boykotu 
idare ettigi ıırada lngiltzler ta
rafından yakalanup hapı edildi. 
Haplıhaneı: e pek basit yata
yordu, hatta hük<lmeUn em
rile kendiılne mabıuı olarak 
verilen yatakta yatmaktan bi
le :ımtlna etmif, mahpuı bulu
nan fukara hl ntlller .rlbi toprak 
Qzerinde yatmııtir. 

Bu defa da haplıten çıkınça 
yine vatani hizmetine baıladı. 

Hintlilerin her hangi bir ıeyde 

İeailizlere muavenet etmemeıl 
eıaıına Iıtfnad ettiği cihetle 11 A-
demi muevenet hareketi,, na
mtle lıtfhar eden boykot harbini 
tlln' etti, 

Gandi, "lngllizler gayelerine 
kadar gibebhmek için arkahrı

na binecek hintli vatan hainleri 
bulamazlarsa orada bir aaat 
bile kalmağa kadir olamazlar. 
Memleket halkından yardım 

görmeyen iıtibdat yüzünü der· 
hal denize döner,, diyordu . 

(Devamı var) 

Gandinln lngiltere ve Hint afakın- . 
da ıöhretintn paralaması , cenubi i 
Afrlkadakl Na tal lngiltz müllemli- 1ı keıinde bulunduğu zamandan 

1 

baılar. O zaman, orada bulunan 1 
hintli hemıerllerf nin lnglllzlere 1 
kartı haklarını mudafaayı der- j 
uhte etmiıtf. ı•=iiiiiii!!::===~~~~~~~~ 

lngillzler, cenubi Afrlkadaki ; • ' 
Tranıval, OranJ ve Natal arazi- 1 idam 
ıinl ifgal eyledikten ıonra ora- • 

1 

lara bir çok hintll nakl ve tıkan j • ,, o U• 

•tmeyı düıünmüıler, rahatlarım, t lzmirde Kürt Hü
ref ahlarını tem inen dolgun maaı j 
lar ıtaımı vadetmttlerdi. Bu j St, yİn idam edildi. 
vaitlere aldanan ve ıelen hiotltle- i.:.. I 
rln cenubi Afrlkaya vo11l oldukları zmlr, 2 (A.A.). - Meneme~-
zaman lngtlizler onlara kartı ' ide ıucu Ömer timinde birini ço-
kalkanın tenini çevirmif, kim- luk ve çocuille beraber bıçakla 
ıenln tehammül edemeyeceği keımek ıuretile beı kiflyı öldfl-
derecede fena muameleye, cev- r~n Kürt Hüıeyin hakkında taa-
rii zulme baılamıfh. lıte 0 vakit dika iktiran eden idam hükmü 
Natalda avkatlık etmekte bulu- bu aabah İzmirde merkum ıalbe-
nan Gendi kalkh , kalemi dilmek ıuretile infaz edilmittir. 

ile, hitabelerile hemıerllerlnl • •ll>f 1
-· .. -

cıddetle mudafaaya baıladı. Türk ocağnida tatile 
Bunun nettceıı de zındana mahsus Jisan· kurs]an 

ahlmaıı ve ltkenceye çekllmeıi Türk ocağından: Yaz müna· 

İzmlrde mühim bir ıahtekar
lık yapılmıt eytama ait mühim 
mık tarda para dolandırılmıttır. 

Hadiıeyl kaydeden " Anadolu,, 
refikimiz bu huıuata ıu tafailatı 
veriyor: 

Şehrimiz Emlak ve Eytam 
Bankasının Eytam Şubeıinde 
mühim bir auifıtimal meydana 
çıkarllmıttır. Bankanın Eytam 
ıubeılnden ıahte evrak tanzimi 
ıuretlle binlerce lira aıırıldıiı 
anlaıılmııtır. Pek büyük olan ve 
alakadarlar tarafından fevkallde 
ehemmiyet atfedilen bu auiiıtl· 
mal vak'aıı hıkkında gerek 
Müddeiumumilik ve gerekıe Po
liı Müdürlüğü tarafından tahki
kat yapılmaktadır. Poliı Müdür6 
Ömer ve Müddeiumumi muavini 
Alt Rıza Beyler bu ıahteki.rlık 
ve ıuiiıUmal vak'aıını örten 
earar perdeılni kaldırmak için 
çalıımaktadırlar. 

Sullıtimal ıu •uretle yapıl

mıttır. 

Eytamın bankada külliyetli 
miktarda parası vardır. Dört 
Eytam namına ıahta evrak tan
zim edilmlı ve bunların banka
da bulunan mühim miktardaki 

(paraları alınmıttır.Sahtekarhiı ve 
ıullıttmall yapan ıah11n muame
lata vakıf olduğu ve evrakın ran
zlmi mea'eleıfnde çok kurnazca 
hareket ettıil anlatılmaktadır. 

Sahte evrakın ortadan yok 
edildiğı de ıöylenmekte laede bu 
doğru değildf r . Sahte ıenetler 

Bankada bulunmaktadır. Tahki
katı yapmakta olan zevat auilı· 

ti mal hakkında çok ketum dav
ranmaktadırlar. Maamafih ıah
tekirhi yapan veya yapmayanla
rınj moydana çıkarılacakları ala
kadarlar tarafından temin edil
mektedir. 

Zabıta çok eararenğiz bir aui
iıtimal vak'aıı kar111ında bulun
maktadır. 

Nezaret altına alınanlar i ki
tidir. Bunların araımda vaktlle 
eytam müdürlüğü yapmıı olan 
bir zat da vardır. 

SuUıtimal bankayı alakadar 
etmemektedir. Y almz eytamın 

paraıı üzerinde yapılmııtır ki 
bu paralar Sulh mahkemeleri 
tarafından idare olunmaktadır. 

Aldığımız malumata gore Ban
kaya götürülen bazı veraıet Ha
mları ıüpeli jörülmnı ve tahki
kata batlanınca veraıet itlerin· 
de, Eytamın Bankadaki paralan 
üzerinde yolıuzluklar yapıldığı 
an laı ılmııtır. 

Y olıuzluklar mevhum eıhaı 
namına mahkemelerden ,;eraıet 

ilamı alınmak ıuretfle yapılmıı 
ve ıahte ıenetlerle para ahn

mııtır Tahttkatı ııkil etmemet 
için fimdlltk fıfm yazmaktan 
içtinap ediyoruz. oldu. ıebetile ocaktaki liıan dersleri 

1914 ıeneılnde, harbiumuml tatlı edtlmııttr. Buua mukabil 
baıladıfı zaman Htndtıtana avdet mekteplerin tatil zamanına te-

Banka müdürü ne diyor? 

eden Gandi, hemıerilerlnl lngl- aadüf eden 3 ay için yeniden 
lizlere kerıı kıyama tahrike, llıan ~ k•raları açılmııtar. Bu 
onlarda vatan .. h111fyatını UJ&I\· dersler tamamen yeniden baı-
dırmala baıladı. Bu halde, va- layacağı için tlmdiye kadar 
itle ve ahltler yılı olan 1918 kayıd olunmayanlarda bu fırsat
ıeneıl geldi. Türkiyentn hayat ve tan lıttfade edeceklerdir. Dera-
memat meseleıl ortaya çıktı. ler US haziranda baıhyacaJı 
Hint müılnmanları TGrktye ta- fçJn bu müddet zarfında arzu 
rafını iltizam ettiler. O •akıt d ı e en erin ocak kltabetıne mü-
Gandf lılimların yanında ahzi racaat etmeleri beyan olu1ıur. 

Geç vakit telefonla mal6ma
tına müracaat ettiğimiz Emlak 
ve Eytam Bankaıı Mlldürü Hay
rettin Bey bu meı' ele hakkında 
bize aıağıdaki izahatı vermlttlr. 

- Yalancı ıahlt göıtererek 
ıahte veıafk almak ıurettle ban· 
kayı lffal eden ve eytam mev
duatından para çekmek teıebbü
ıQn,te bulunan ethaaın mevcu
diyeti iltfhbar olunmaıı Ozerlne 

a Hazıra'!-

Futbol maçı! 
-5-

.. Teni• ve atk maçı baıla
mııtı.. fık devrede Necmi ile 
kardeıi Selma, büyük bir muha
ret ıöıteriyor ve küçük beyaz 
topa hikim bulunuyordu.. Buna 
mukabil Nihalde Kau i ile birlik
te Necmiye kartı ldeta canla, 
baıla, kıya11ya bir oyun oynıyor. 
İğiUp kalkıyor, yaalanıyor, dof
ruluyor. . lnhinalar çiziyor ve 
rakete harikalar yaptırtıyor, ya
rattmyorlardı .. 

Nihal, top·atan Kimi ile bir
likte : Necmiye ve Selmaya 
karıı oyun oynıyorlardı.. Genç 
kızın raketinden fırlıyan; denize 
atılan kaydırak taıları gibi ine 
kalka zıplayan, aıçırayan küçük 
beyaz top, fileyi aımııtı . . Nec
mi'nin yan hartilamalarından 
kurtulmuı ve birbiri arkasına 
Kimi ile arkadaıı Nthal'e iki 
•ayı birden kazandırmııtı . . 

.• Maç, ayni ıür'at ve heye
can ile on dakika kadar daha 
devam etti.. Bu defada Nihal 
bir az ıevtek, ağır oynamıı; 
Kamı hemen htç raket kul
lanmamıı ve Necmi ile kar
kardeti de bf r birini müteakip 
ikiye kartı 6ç ıayı yapmıılardı .. 

. . Bir aralık Top atan Bey, 
Nibalin her halde ve mutlak ıu· 
rette fayı yapmak azmi ile oy
nadıiını ıördü! ! genç kızın bu il
tekll hatta fedaklrrane(I) oyu
nuna. bir az h • yret etti.. Ni
hal; Necml'yl ezmek, majlt\p 
etmek gayreUle oyun yaplyordu .. 

Bu gayret bu azim , ıporcu 
kızın Necmf'yl değil, kendiainl 
aevdiflne. Top atan ki.mi ile ev
lenmek tıtedifine delalet etmez 
bu:arzuyu, bu iıteii göıtermez 
mi ldt!. , 

Top - atan'ın ıözlerinde bir 
anda bir timtek çaktı .. Ve ıert, 
dayanılmaz hamleler, 1 nhınalar 
•ıçrayıı, atılıı, ve vuruılarla, ra
keUoi çevirmeğe baıladı. Kimi 
küçük ve 11kı teniı topunu vızıl
dayan çılgm bir fitenk, bir yay
hm ateı mermial gibi zıplatıyor, 
•ıçratıyor, atılıyordu .. Necmi ile 
Selma'nın kartılamaları bu çok 
çetin ve çok ııkı raket darbeleri 
önünde mefldç, açlz ve zavallı 

kalıyordu .. Top·atan bir kaç dakika 
içinde arka arkaya !ki aayı birden 
Yaptı ve üçe kartı dört ıayı ile 
aaltbtyetl temin etti.. 

Fakat bu dört puvan, Niha
lin üzerinde fena bir teıir yap
mıı, onun anlaıılmayan, muam
maya benzeyen genç kız ruhunda 
Kimiye kartı bariz bir infial 
hiui uyandırmıttı .. O, biraz ev
vel Necmi den fazla puvan almak 
ve Kamiye . kazandırmak iıter
ken, timdi bu oyunun, bn iıtefln 
Kiminin raketi ile alınma11 ve 
hakikat olmaıı onu fncitmit, hır
Palamııtı.. Hırçın benlifinde, 
kadın gururunu yıkan bir darbe 
teıf rl bırakml ıtı .• 

Kami .renç kızın dudaklarını 
hafifçe gayn mahıuı bir ıurette 
buruıturan, gururunu ifneleyen 
ve inciden bu gizli tesirin. fnff-

maka111atı reamiyeye müracaat 
ettim. Meı' eleye zabıta ve adli
ye vazıyet etmlttlr. Hen(lz tahki
kat lktnal edilmediği için bu hu
auıta daha fazla btrıey aöyle
mekliftm mOmkGn detildlr.,, 

)1 azan : //asan /l/uımi 
alin ifadesini, manasını anla· 
makta gecikmem:ıu .. 

Genç kız Necmiyi ıevfyor, 

ancak kendiıi ile de az çok ala
kadar olmaktan geri kalmıyor
du •. Kimi; bu alakayı duydu· 
ğu , anladığı , hi11ettiği , onun 
gözlerinin ifadeıinden bu man&· 
yı okuduğu için raketini bir aı 
ıert ve ııkı kullanmıı ve Necıni· 
nin üç puvanına mukabil dört 
olarak maçın hakimiyet rekoru· 
nu teıbit etnıitti.. Ve bunda rıti· 

halin arzuıunu yerine getirmek on• 
1 iıtediği galibiyeti •erebilmek J 

maksadı, enditeıi ile yapmııtı.! 
Hall>ukf genç kız Necmi'ri 

kendi raketi ve mahareti ile 
mağlup etmek iatiyordu.. Oçe 
karıı dört puvan alınmııtı amm•, 
bu Ki.mi'nin yardımı, muavenetJ 
fle alanmıı ve Nihal bu yarduııa 
tahammül edememif, inctoınifr 
kırılmııtı.. Bu kırıhı onvn anla
tılmaz ruhunun, aenç kız suru· 
nunun, aık gururunun ıene an· 
laıılmaz bir taba vvülü, bif inıi· ... 
yakı idi .. 

Kaml bunu anladı ve anladı
iını da genç kıza anlatmadı .. 

Nihal'in "1ecmi'yi kendiılndeP 
fazla ıevebileccğlne artık .. inan mir 
h .. Genç klz Necml'yl ıeviyor
du .. 

On dakika iıtirhatten ıonra 
maç tekrar baıladı .. Nihal, tobu 
gene hakimiyet almak gayrettle 
kulalaniyordu .. 

Fakat Kfı.mi, bu gayretin ar 
ktEı n ziyade incinen bir gururdan 
kuvvet aldığını hlaedfzordu . · 
Biliyordu., Ö)renmiıti Genç kızın 
yanında e,da aynı galibiyet en· 
diıe ve azmi ile oynar gibi gö· 
rünüyor.. Halbuki rahaiini topa 
vermiyor, dokundurmiyordu bile!• 
0 oyunun, kuv\etfnl, muharettni 
bililtizam eafrgemlı ve kıamııtı !. 
Kami'nln idareıi ve oyuna haki· 
mlyeti durunca Nihal'in raketfd~ 
bütOn gayretine ragmen Ne; mi 

ile Selma'nın müttefik raketlnrl 
kartmnda aciz kalmııtı.. Bu 
vaziyetten tam bır mağlubiyet 

haaıl oldu .. ve Necmi ile Selma 
arka arkaya iki ıayı daha ya· 
parak, evvelce aldıkları üç pu· 
vanı beçe çıkarlar . . Kami'nin 
oynar gibi göründüğü halde ra· 
kelini htekle kullanmama11 bdı" 
lenen netice vermekte gecikmedi 

Necmi ile Selma birkaç da
kika içinde ıon bir ıayı dah• 
yaptılar •• ve 4 e karıı 6 puvan 
ile maçın hAkiml olup ıahadan 
çekildiler.. Oyun bftmiıU / 

Teni• aahuı~ı k.utat~n k~I•" 
bahk araıında, alkıılamak için 
kalkan eller indi.. Uğultuyu an" 
dıran tiedikodular, münakaıalar 
batladı •. Herkeı birbirine aorU" 
yordu: 

- Top·atan naııl kaybetti 1 
- Kamf neden aıevıek, 11fır 

oynadı? 

- Çok kırıındı. Neden ac:.a· 
ba 1 

- Neı'eıl yoktu. Ntçln öyle ? 
- Ki.mi naaıl olduda ka:ı•· 

namadı? 
. . Futbolda oldufu kadar 

teniste de hlklm lllyılan top· atan 
beyin maçı kaybetmeıine kı111ıe 

(Devamı 5 inci .. ht femizde) • 



~3 Haziran YARIN 

Zampara, bir papas 150,000 altın 
vermiş Fransa kıraliçası Mari 
Antuvanet' in koynuna girmişti ... 

-4-
P 1788 senesinin sonlarında 

arla tehrlnde 600,000 nufuı 
"•rdı. Bu 600 000 nffusun 1 , 
P 20,0oo i dilenciydt. Yani : 

•rls ahali ıinf n altıda birinden 
fazlttsı dileniyordu. Bir sene 
evvel, 1787 de bsılıyan kurak
~lc 1788 de devam etmfı ve 
ransanın, bilhaısa ıtmalinde 
~•bn bir dolu sağnağı ortalığı 
ırıp geçirmiıti. 

Açlık ! 
Bflha11a Franıız köylü-

leri ağır vergilerin ve dere
beiı tehakkümünün altında 
ezgin, periıan bir halde bu
luncluklarından bu kurak
lıldara, dolu fırtınalarına, mu
t~vemet edememfılerdi; küme 
Uıtıe açlıktan ölüyorlardı. 

Bütün bir memlekette kıv
ranarak canveren yüzbinlerce 
lnıanın ağzmda Kraliçe Mari 
Antuanet'in meıhur gerdan
lık meselesi yıldırımlı bir küfür 
tlbi dönüp dolaııyor, bu meı' -
ele etrafında cıkan ıarkıları 
•hali ıokaklarda haykırarak 
•öylüyordu. 

Bir gerdanlık .. 
Mart Antuanet'in gerdanhgı 

lneıeleıl Franıa sarayının re· 
%aletlerinden biriydi. Binler
tesı arasında btlha11a bu re
~leun ayuka çıkması, pıça
iın kemiğe dayandığı zaman
:•rda patlak ver~eıinden do-
ayı idi. 

Aşık papas 
Kardinal Rohan , kırallçe 

~arı Antuanet'e aıık olmuıtu. 
l\.raliçe bir Avusturya güzeli
nin bütün inceliklerine ve en 
l'urd\lm duymaz erkekleri bile 
baıtan çıkaracak kadınlıklarına 
•ahfptl. Halbuki Roban gelmlı 
"e gelecek papazların en zam
Paraııydı. Sıraaıyle ıaray ka
dınlarının, konteslerin ve dü
teılerln bir çoğunun koynuna 
alrlp çıkan kardinal cenapları 
Çoktanberl kraliçeyi gözüne 
lceıt1ral11U. Merasimlerde dai
lba Marl Antuanet'in yakının
~- bulunmağa çalııır ve güzel 
adının açık, çıplak pembe de

kolteılnden, göğsünün derinlik-
lerın~, yiyecek gibi bakardı. 
l<.ardınal yakıııklıydı , fakat 
lceııdını çok beğenmff, aııkane 
•eranze ıtlerJni arkadaılarına 
•nlatan bir gevezeydi. 

l)edikodular .. 
Bundan baıka Kıralfça ile 

•, talarında bazı ıiyasi ihtilaf
•r d de a olmuıtu. Bu ıebepler-

h 11 dolayı, ekseriya değilıede, 
;r halde aııklarıoı memnun 
~ e: Mart Antuanet, geveze 
b:r ~n .. la yilz Vermiyor, ve 

8 Papaz efendiyi büıbü-
tün çileden rık d s ... arıyor u. a-
rayda kardınahn k b 1 ., iDi i -
ll>eyen yok gibiydi. Hatta ha-

1lıUmal vereıniyordu ·. Bu netice 
onu bilenleri, tanıyanları taı1rt
lllı1tı ! ... 

· . Top-atan Kami maçtan 
'°"ra, genç doktor Necmi ile 
Nıhah'ın yanlarına gitti·· Onla

~~ ellerini birbirine verdi .• Sa· 
-..~1Yetle sıktı .• Ve avdet et
~- iizere otomobile yürüdü • . v-pJt., 

ını çıkarıp, her ıabah açık 

-...-..ı;..:.-

0 sene müthiş bir kıtlık olmuştu. 
Köylü ot yiyor, açlıktan ölüyordu. 

---------~---~ 

Parasız köylü yeyecek bulmak için öküzünü satıyor, 
asaletlu muhtekirler bir çift öküzü on fıranga satın 

almaktan utanmıyorlardı. 
fif tertip dedi
kodular baıla

mııtı. Günün biri
nde kıra lf çenin 
yumuııyacağı ve 
kardlırnlı~ saadeti 
ezeliyeye ulaıa
gı ıöylenmekteydi 
Hakikatende bir 
aralık yakıııkb 
papaı efendinin 
büyük gayesi az 
daha tahakkuk 
ediyordu. Kar
d inahn, Mariye 
olan aıkını ve 
Marinin süse, 
debdebeye,bilhaa-
ı a mücevhere 
kartı zafını bilen 

l 

seı deden tarih yazıcıları bu 
sahnede hazır bulunmadığı 
mız için, " itin doğruıunu bir 
allah, bir kıraliçe bir de kar
dı nal cenapları bilir ,, deriz. 
Biz, yalnız aık meselelerinde 

uıta olan, senelerce kralfçenfn 
yanında bulunan kardinalın 
yüzünü ne kadar örtene örtsün 
herhangi bir kadını Mari An
tuaoet zannedip 150,000 llra
cığın verilmesini pek te müm

kün göremiyoruz. 

Her ne hal iıe, günahı on
ların boynuna.. Bir müddet 
ıonra kıraliçe kardinala haber 
göndererek, Bohemer ve Boı
sangc ilmindeki kuyumcular
dan, bir buçuk milyon kıyme
tinde bir kerdanlık iıtlraıı 

için tava11utunu rica ediyor. 
Kardinal bu ricayı infazda 
geçtkmiyor .•. 

l~ezalet l\lahkenıede 
Gerdanlık konteı dö La Mot 

vaııtaalle saiın alınıyor. Fakat 
böyle kıymetli bir gerdanlıia 
ıahfp olmayı •evdazedelerl 

birleılirmck gibi bayırlı bir 
iıe tercih eden kontes mü
cevheri Londrada kendi nam 

kontes dö La Mot 
ilminde bir ııaray 
kadını ite müda
hele etmiftl. Bu 
ıuretle, ıevdazede 

papazı maıuka

ıına, Mari An
tuaneti çoktan 
beri özledijl hal
de bir türlü •atın 
alamadıiı bir ger
danlığa ve ken
disiyle Kagligostra 
iımindeki aeraerl 
aııkını da bir "mık-

Eıaret boyunduru~unu parçalayan 

l/urriyeı tiJnsali . . 
ı 
ı ve heıabına pazara çıkartıyor. 

1 
Halbukı·dı§er taraftan, gerdan-

tarı minastp,, paraya kavuıtur
muı olacaktı. 

Konteı dö La Mot ilkönce 
kraliçeye gitti ve ıaray mera · 
ıimine riayeti elden bırakma
yarak ince kadın imalarile 

onun rızasını aldıktan ıonra, 

Kagltgoıtra ile beraber kardi
nalın sarayına koıtu. Papaı 

efendiye:" Eğer 160,000 franıız 
lirasını gözden çıkarına çoktan 
be?i özlediği haımetll vlıala 
nail olacağını,, ıöyledi. Hem de 

kardinalla konuıurken hiçbir 
merasime, imalara filin lüzum 

görmedi. 
Güzel kardinal 150,000 lf-

rayı gözden çtkardı .• 

Bir gece 
Yıldızları ıönilk karanlık 

· bir geceydi. Papas cenapları 
en tık elbiselerini örten siyah 
bir mantoya bürünmüt ve 
gerek fazla dindarlığından ge
rekse, asılzade an' anelerine 
fazla riayetkarlığından dolayı 
sıcak ve ıoiuk ıu yüzü görml
yen vücuduna en girenbaha 

pa ncurların önünde olduğu gibi 
evvela hürmetle Nthal'ı, •onra 
da Necmi'yl selamlayıp uzak-
.!_aıtı •. 

. 
• • Bır ay ıonra Necmi Ue Ni

hal evlennıı1 ve •Altın ııık 
11 

ıpor kulübünün büyük salonun
da bir gece çayı yermiılerdı .. 

• • Bu çayda davetli olarak 

\ 

kokuları ı ürünmüf uçar gibi 
randevuya gidiyordu. Fransa 
kıraliçesinln yatak kiraıı olan 
150,000 lirayı koynuna koy

muıtu. 

him tekmil paraıını alamayan 
1 kuyumcular kardinalın kapmna 
İ dayanıyorlar. İnıanın Mil-

Randevu mahalli olarak, 
ıaray bahçesinin taf Janlarla 

çevrllmiı karanlık fakat ıai
rane bir köıeıi intihap edil· 
mııu. 

Bahçede .. 
Zampara kardinal çok bek

lemedi. Taflanların arasından 

baıını ipekli bir kukuleteyle 
örtmüt zarif bir kadın hayali 
belirdi. Rohan hemen diz çö~ 

kerek kendisine doğru uzanan 
bembeyaz, narin eli ateıli du, 
dakıarile öptü ve koynundan 
150,000 lirayı çıkarJp hediye 
olarak haımetli ıevgiliaine 

takdim etti. 

Bazı tarih yazanların iddia 
ettiklerine göre, randevuya 
gelen kadın kıraliçe olmayıp 

haımetmaabın oda hizmetçile
rinden blrfymlf. Fakat o eı
nada ne biz, ne de bu iddiayı 

Kimı'de bulunuyordu .• 
Top-Atan beyin çok iyi. çok 

yiikıek bir kalbi ve seciyesi 
vardı •. O, ıpor maçlarında ka
zanmlı, aık maçında kaybet
mlstl •• --------- -Dünya tenis şan1piyonu 

Paris, 2 (A.A) Tenis ıampi
yonluğu için yapılan final ma
çında Cochat, Tilden'i mailup 
etmtıur. 

yonlarca alacağı oluna öyle 

pek hatır gönül tanımaz. Ku
yumcular da aynı zihniyettedir-i 
ler. Kavga gürültü, hırğür me
ıele meydana çıkyıor. Nasıl 
bütün ihanet ,. akalarında ko-

Asllzadelerlelbüyilk~papaslar 
· ·- İıatkti'ı ;rtoula 

Zanı talebi reddedildi 
Eıtern kablo kumpanyasının 

ücretlere zam için hükumete 
vaki olan mürecaatı reddedibntıttr 

KREM PERTE\i 
Bütün sergilerden al<liğı 
altın n1adalyelerin adedi 
22 dir. 

Sahife u 

calar karılarının kendilerini 
aldattıfını en ıonra duyarlarıa 
haımetlt zevç" kıral onaltınc; 
Lui de, haımetmaap refikasının 
bu yarı kalmıı ihanetini her
kesten ıonra duymuı ve duyar 
duymaz kardinalı tevfkıf ettlr
miıtir. Dava uzun ıürma1, ne
tlcP.de biçare aıık namurat 
kadınal beraat etmlıtır. Ya!nız 
Hagliyostronun boynu kopard
mııtır. 

Franıa ihtilali isimli iki cilt
llk bir kitap yazarak Burbon 
hanedanını, derbeylik içtimai 
nizamını müdafaa eden "Pierre 
Pikıotte,, bu meselede Marl An
tuvanetln tamamen bigünah ol
duğunu iıpata çahımıı, fakat 
"Roban beraat etti. Bu beraat, 
Fransa kıraliçesinin bir ger
danlık Mukabilinde kendini 
satmak istidadında olduju 
zehab1Dı verdi,, Jemek mec
buriyetinde ka lmııtır .. 

lıte ıarkm yapılıp sokak
larda söylenen, romanlara ge
çen ve ıon zamarda filme 
çekilen "KRALİÇENİN GER
DANLIGI,, meıeleıl böyle bir 
menkibedlr .. 

~1edis toplanıyor 
Bir taraftan ıehirlude ve 

köylerde açlğın hiiküm ıür

meıi, ve memleketin ticareti
ni, ıenaylinl velhaııl iktlıadi

yatını elinde tutan ve "BUR
Juva 11 denen tüccar fabrikacı 
ıınıfının hiç bir ılyaaı hakkı 
olmama11, devlet itlerine ka

rıımama11, derebey nizam
ları lçic de itlerini latediil 
gibi ilerletememesl yüzünden 
on altmcı Lut hükQmettne 

düıman bulunma11 ve logllte
redekl gibi kralın hükmünil 

hiçe indiren bir meırutlyet 

idaresi kurmak lıtemeıi; diler 
taraftan Franıadakt kral hn
kıimetinin manen ve madde
deten iflas etmif, kuvvetten 

düımüı, derbeylik nizamının 
vaktini geçirmit bulunması 

on altıncı Luf yi bazı tedbirler 
almağa mecbur etmlıtlr · 

Vaziyeti kurtarmak isteyen 
kral " ETATS CENERAU " 
Eta Jenero dentlen mecliıin 
1789 sencıl ı Mayısında toplan
ması için emir verdi. Bu mec
lis (Eta Jenero) 1614 senesin
den beri toplanmamııtı .• 

(Devamı var) 

Yarın . -
İşsizler mağazalara 

hticun1 ediyorlar .. 
Neker kiındir? 

• 

lıtanbul s. iincil icra memur
luğundan: Bir deynin temini lati
f aıı zımnında mahcuz bulunup bu 
kere ikinci artırma uıullle furuh
tuna karar verilen 600 lira kıymet 
muhammlneli ve ı 721 ıeyrQ 
ıefer numaralı bir adet kapa
lı Çentler markalı müstamel oto
mobil Harlranın Sekizinci pazar 

günü ıaat 10 dan l le kadar Taksı
m meydanında ıatılacalı illnolnuur. 
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200 Çadır münakasası : 
Ankar·a Nafia baş mühendisliğinden: 

10 adet iki dlreklt memurin ve 190 adet 21 dilimli mahruti 
çadır kapalı zarfla münakasaya konduğu halde talip zuhur etme
diğinden müddeti münakaıa ve ihale 15/Hazlran/930 tarihine 
müıadtf Pazar gününe kadar temdit edilmiıttr. Teminat mektubu 
veya depozito bin liradır. Talipler Ankara ve lıtanbul bat mühen
disliklerindeki ıartnameyi tetkik ederek teklif ve teminat mek
tuplarını yevmi ihalede ıaat on dörtte Ankara encümeni daimi 
riyasetine yetiıtlrmelerl ve zamanında yetitmeyen mektup kabul 
edilmtyeceğl ilan olunur. 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

R. iN<:i FrERl'iP 5. iN<..l KEşioE 

11 HAZiRAN 1930 
Keıldeler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İt, Ziraat ve 

bankoları murakıpları ve halk huzurunda yapılar .. 

Büyük ikramiye 

( 50,000) Liradır 
Her keıidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Tütün inhisarı Unıunıi ınüdürlügünden: 
Slğara maklnaları için ! 0,000, paket makinaları için 30,000, ku

tular icln 3,100 kilo kola lle 1,300 libre kazain kolaıı pazarlıkla alı
nacaktır. Ctball fabrlkaaında mevcut numuneleri e•aafında kola ver
mek bteyenlerin numuneleri v~ evsafı görmek ftzere her gün Ciball 
Levazfm ambarına müracaatları Ye 23-6-t30 Pazartesi günü ıaat 

10,30 da yiizde yedi buçuk teminatı müvakkatelerl ile bulunmaları. 

.. * 

ı Yeni neırlyat 

ı Sönen ışık 
1 Mebrure Hurıit hanım ef. nln 

çok kıymetli edebi bir romanıdır. 
Karllerfmfze ıamlmlyetle tavıfye 
ederiz. flatl 125 ciltllıi 150 

1 
kuruıtur. Her büyük kütüpane-

1 de bulunur. * 

'Sultan Aziz 
.İmperatoriçe öjeni 
1 (Ay Han) beyin bu tarihi eıe· 
1 

rfnl okuyunuz lmperatortçe öje
nl ile Sultan Azizin huıuıt hal
vetler! bütün tafıflattle tasvir 
edilmiıttr. fiatı 30 kurut: Cum-
huriyet kiltüpaneılnde ıatıhr. .. 
Resimli «Hoşgör» çıktı 

Muktedir ve tecrübeli gaze
teciler tarafından neır edilen 
reıfmlt Hoıgör ıazeteıfntn 4 ncü 
numaraıı çıkmıthr. 

Hoıgörde aileler arasında 
okunabilecek nezih yazılar ve 
gazeteci Ruıtü Beyin gazeteci 
naııl oldum?) yazıtını okuyacak-
11nız. 

yelkenci vapurları 
KARADENİZ POSTASI 

Samsun vapuru 

Haz~an Çarşamba 
aıtinil akıamı {Sirkeci) rıhbmın
dan hareketle ( Zonauldak, 

lnebolu, Samıun, Ordu, Glre

ıun, Trabzon, Sürmene, ve 
Rfze)ye azimet ve avdet ede

cektir. 
Tafıilat lçln : Sirkecide 

(Y elkend ) hanında (Y elkencl 
vapurları) acenteliiine müra-
caat. Telefon: lı: (1615) 

'rayyare cenıiyet umunıi 
nıerkezi reisliğinden: 

Burıada yapılacak Cemiyet 
ve ılnema btna11 tnıaıı kapalı 
zarfla ve 5 hrzlrao tarihinden 
itibaren on bet ıün mnddetle 

• münakasaya konulmuıtur. Talip 
• olanların ıeraitl anlamak ve 

T'ütün inhisarı Unıuıni müdürlüğünden : planlarla ıartnameyi almak Qzre 
1 O Hazıran tarihine kadar An-

ldnremiz için muhtelif eb'atta 11 iO yaprak ıhlamur tahtası pazar· • t 
karada Cemiyetin Umum mer 

lıkla mübayaa edilece5inden taliplerin her 0 ün eb'adı görmek üzere k l l ri ilıı.n • • ezine müracaat ey eme e el 

müracaatları ve pazarlığı fçln yüzde yedi buçuk teminata muvakkate- j olunur. 
lerl ile 9 Haziran 930 Pazarteıl aGnü saat 11 de Galata da mübayaat 1 ---· • 

komisyonunda bulunmaları. ı Beyoğlu 5 iııci ıcra 

(. ., · dairesinden: 

lDevlet demiryollar1 ilanat~ ~··~!~:r::;~~;:::::~~~.?~:~ 
~-----• •s;:aa 1 zarteıf günü ıaat 1 de Beyof-

Münakaıa11 feıholunan iki yüz ton rezidü yafanın kapalı zarfla 
1 

lunda lmam ıokafındl Papalan 
tekrar nı6nakaaaıı 16 haziran pazartesi günü ıaat 19 da Ankara- ıazlnoıu derununde bilmüzayede 
da Devlet Demlryolları idareıinde yapılacaktır. İıtlri:k edeceklerin ıatılacafından, talip olanların 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ay~ı günde ıaat yeYmi mezkurde mahallinde haciz 
16,30 a kadar nıünakasa katipliğine vermeleri lazımdır. Münakaaa bulunacak memuruna mOracaat 
ıartnameleri beı lira mukabilinde Anaarada, muhasebat dalreıin- ı1· eylemeleri ilan olunur. 
den lıtanbulda Haydarpaııı vezneıinden tedarik edilebilir. 

1 
,_ 

.. * 
Feyzipaıa hattının 252 • 7 00 ile 268 kilometreleri araaında 15 nci 

ve 268 ile 283 * 300 kllonıetrelerl arasındaki 16 ncl kmmlar inıaatı 
kapalı zarfla münaköıaya konmuıtur. 

Miinakaaa 19.6.930 perıembe günü ıaat 15 de Ankarada Dev
let Demlryolları idarcıinde yapılacaktır. 

Münakaıaya itlirak edeceklerin t eldıf mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynl günde ıaat 14, 8 o a kadar Lombyon lıltfpli· 
ğlne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnaıne lerini 4 O lira ınukabtlfnda foarenln 
Ankara ve Haydarçaıa veznelerloden tedarik , dd>illrler. 

Veresiye 
lzmir terzihanesinde ıon 

moda, ehven ftatlarla, ıon 
derecede ıuhuletU ıeraitl9 

erkek ve kadın koıUimle r 
serian imal olunur. 

Ankara caddeıt VllAyet 1 
karımnda No. 1 7. 

MUSTAFA •e KEMAL 

-~ 

Defterdarlık il~nı 
~ ................................... _.r 

Kiralık odalar 
No. 12, 18, 14, Büyük Yıldız hanının alt katı, Mahmut pat• 

caddesi, 3 oda, ıeneltk kira11 500 lira kiralamak mü:ameleıi aleni 
müzayede &le l 1 Haziran 930 Çarıanba günü saat 1,,aoda defter-
darlıkta yapılacaktır. (R-116) 

* .. 
Kiralık dükan 

No. 355, 3,5, Topane kııla altı, ıeneUk kirası 725 lira kirala
mak muameleıl aleni müzayede ile 11 Haziran 920 Çarıanba ğiinil 
ıaat 14:,30da defterdarlıkta yapılacaktır. (M-91S) 
64•~4b6~4~66~66~,~~66~6·~~,~~b,~>• ~ ....... ~...................... ~ 

ı DOKTOR \ 

:! AGOP YESSA YAN J • ~ d • Z Langada camfıerlf ıokağında No. 19 lu muayyenehaneıln e •" 
=~= hergün hasta kabul eder. ..ı. 
• 1 
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Matangoz Tutkalı, Pirinç Kapsul, 
damga kurşunu ve kalay mübayaası 

Tüt ün inhisarı unıum müdürlüğünden : 
İdaremiz ambarında mevcut numunelerine göre 400 :kilo 111a· 

rangoz tutkah, ~50 paker pirinç kapıül, 500 kllo damga kurtunu 
ve 250 kilo kalay pazarlıkla mübayaa edelecejinden itaya talip olan· 
ların her gün amı ara gidup nümunelerl görmeleri ve 11- 6-930 
Çarıamba günü ıaat 2 de Galatada mübayaat komlıyonunda bıı
lunmaları. 

.. * 
toton motonn mübayaası: 

Tütün inhisari un1um müdürlüğünden: 
Azapkapu ambarına teıllm tarUle on ton motorın pazarlıkla mil• 

bayaa edtleceitnden taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakate· 
leri ile 1 ı - 6 -930 Çarıamba günü ıaat ı o. 30 da Gala tada mnba· 
yaat komlıyenunda bulunmaları. 

lat. OçOncO lcraaandan: anto 
nlyo Gınah efendinin Möıy6 At-
tur veledi Con Hünüterden fıtik-

1
1 raz eyledfart mebaltge mukabil ipo-

tek yapılan Beyoflunda Feri Kö-
1 yOnde Sııllnin ka11mpafa cadde-
1 •lnde klyln 3 elyevm 1 &numaralı 
· Hanenin nmf hiıaeıl ot11z ıün 

müddetle ihaleyi evellye müza-

yedeıine konarak bin liradan 
uhteıinde olup ihaleyi kati,,eıi 

lcra kılınmak üzere ve yüzde bet 
zamla on bet gün müddet mu
zayedeye konmuıdur. Sokaktan 
demir kapu ile girildikte zemin 
katı clçekll çini üzerinde bir oda 

bir merdiven altı bir kılar zemi
ni kırmızı taıhk üzerinde zemini 
kırmızı çini maltız çimento 
tekneli mutfak tatlık ilzerlnde 
bir kapu ile bahçeye çıkılır. Bah
çede bir ltüçük havuz bir çam 
btr malta eriği bir miktar eıca.rı 
aayrl mü:ınılre birinci kat bir 

•ofa üzerinde tkl oda hala; iki
n el kat bir ıofa üzerinde üç ada 
ve maltız ocaklı bir küçük 

mutfak ve bir hala bahçe tara
fında zemin çinko elektrik ter
koz teçhizatı var yarım klrklr-

dir hududu ıai ve ıol terafı 
arsa arka11 ahare aft ha
ne ve bahçeıf cepheıl katım 

paıa caddeılle mahdutdur aahaıı 
mecmuu iki y(iz atmıı ıeklz ar-
ıta olup bnndan yüz dokuz bu
çuk arıunı bina ve mtitebakiıl 

bahçedir. Kıymeti muhammtnen 
ta111amı bet bin beı yüz altınıı 
hır liradır. Derununda Boıo• tat
Yoıyan Efendi kiracıdır talip ol
anların veya fazla malumat lı
te1enlerin kıymeti zamimeılnlu 
yüzde onu niıbetlnde pey akçe
ılnl 929-6978 doıya numaroıunu 
alarak 21/6/30 tarihinde u.at 
14 den onbet buçufa kadar 
bizzat ve btlveklle dairemiz• 
muraceat •ylemelert tlln Olunur: 

Sultan Ahmet üçüncü 
Sulh hukuk hakimliğinden: 

Uıakda mukim iken elyevlll 
lkametglhı meçhul bulunan G<>· 
belez Zade Ahmet Necip mah· 
dumları Mehmet Salt ve Hüıeylo 
Salabettln beylere : 

Mehmet Kehnemuyl beyfo a· 
leyhanlzde açdıiı 295 Ura 5~ ku-
ruı alacak davaıından dolayı 17-
5-930 tarihli muhakeme celıeııo
de hazır bulunmadıfınızdan ıka
metgahımzın meçhuliyett baae
J>ile hakkınızda gıyap kararı itti
haz olunarak mnddei üç kıta ıe-
net ibraz etmit ve senetler zirin· 
deki imzaları fnklrınız halinde 
lıtlktap ve tatbikat talep edilmlf 
oldufundan bu muamelelere kart• 
bir itirazınız vana tart hı i landaD 
itibaren bir ay zarfında derml· 
yan, akıl takdirde bütün vakıa· 

ları kabul ve ikrar etmlt addolu· 
nacakıınız. Muhakeme 5.7.930 
tarihine müıadıf Cumarteıl güoO . 
saat 14dedlr . .. Hukuk uıulü mu· 
hakemelerf kanunun '02 •• 
sonraki maddeler\ ile ı 2 3ü:nC0 
maddeılne tevfıkan iıbu mua· 
meleli gf yap kararı ilin en tebUI 
olunur. , - . 

I 1 "Y ARIN,,IN TAKVİMi 
Haziran 

Senet SALI Senet 
Reımiye 3 HtcrlJ• 

1930 1a~ 

Naınaz vakıtları 
Alafra111a 

•. d. 
Gn.neı 4,30 
Ôyle 12, 12 
tktndı 16, ı 2 

Aktam 19,35 
1 Yatıı 21,34 
1 lmıak 2,1s 

1 
' 1 

Muharrem 

5 , ___ _ 
Meı'ul MGdüril: 

Alaturka 
•• c1 • 

Güneı 8,56 
Ôyle 4:,86 1 

ikindi 8,86 
Aktam ı2,oO 
Yattı 2,00 

imsak 6,3!_ I 
Rusı Hısır 

29 1 

-~' Scıleym'an T e•flk 


