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Yıl: 1 
r 

Numara:80 

ABONE: 

Dahil için seneliği 

Hariç memleketlere 2700 
latanbul Ankara Caddesi 

Telgraf : İstanbul YARIN 

Telefon tesisatı yapılıyor Arif Oruç ı> Beyin rnes'uliyeti altında hergiln çıkar llaıı tarifeye tabidir 

DÜNKÜ KEŞİDEDE BÜYÜK İKRAMİYE 11.515 NUMARAYA ÇIKTİ 
~~========================:a::=====================================================-===-=-:====::-:====== 

~fanı teşekküHü nahiyeler faaliyete geçti 

(Cihan beyli) kazasının. merkezi 
. (lnevi) .ne nakledilmiş, (lnevi)nin 
ısmi (böğürtlen) e tahvil edilmiştir 

1'"111 t rşekküllti 11nlıiı1cJpn· ıe~kil 11 • r. • 
. } ! • ( , rmlıyf'lr Sf'1'kcden DcılıililJr \'r.Nıi s·ı . .-· 

\aycı Hey (ortada) · 1 ~ il., il 

Ahiren dahiliye y ekil ti 
ko" da e nce den teıkil ettiX-1 tanr .,.,.,ı""1!rııııMı;.--t 
... _Ya yeniden teıkil edilen K• 
._.. letekkcııcı nahiyeler funlardır : '-ti•,.,,. IUlbiy~ler faaliyete K 

-.ur. onya merkez Kazasında (Ha-
lf enı teıkilat tap) (Obrak) (Tömek) (yarma) 

han beyli) Kaz mucibince (Ci- Akıehirde (Reis) (Turgut) (Tuz-
nak nah· . b asına merbut yu- lukcu) B h 

ıyesı u k eyte ir kazasında (Ma-
ınıı ve Ak eh azadan ayrıl- nastır) ~ozkır kazasında (Ahirlı) 
dllmı ti 1 lr kazasına rapte- (Hocakoy) Cihanbeyli kazasında 
beyltlk r. Aynı zamanda cihan- (Sülüklü)Ermenek kazasında(Ka-
nahı a&aaının merkezi de(inevi) ) 

Jeılnln lımı d it zancı Hadım kazaıında ( erez) 
(BB61Grtlen) life tah:ll 1t~7lmlerek : Ilgın kazaaında (Aıağıcıl) Kara-

u kaza e ittir· man kazaıın\i ( 
naklec111nı merkezi de Retadlyeye ılra) (Kılbaao a) Bucak kııla (ili-

B ittir. (K n Saideli kazasında 
u lllbarla Kony• VtlAyetl ~rthaaa.nlı) (Sarayönü) Seydi 

nin (14) kaza ve (44) nahtyeı~ !:~: kaz~sında (Çavuı) (Çetml) 
olmuıtur. Dahiliye V ekilinln yeni- 1 Yelerı tam teıekküUü nahly 

-- . o muıtur. e 

''ak'aların ;;J;~·ası k---~1 - . 
• • ~sı nııyor 

lzmır hapıshanesinde yenid 
kani~ bir vak'a çıktı, iki kiş~n 
. a~gır surette yaralandı 

1zmır umumı hapishanesinde Senel . 
ıon zamanlarda firar ve cerh ha- bir kaUld er ;eçıyor Hacı Fuat 
dieeleri çoğalmııtır m hku eni olayı .15 sene hapse 

Ge 
a m o nyor 1 . 

çen perıembe günü yine h i h . , zmır umumi 
kanlı bir vak'a olnıuı hadJ .k. bapk ı anesıne konuyor. Teaadu-f 

ıe ı ı a ın arab Ah e 
kitinin afır ıurette yaralanma- acı mette bir mes-
aile neUcelenmııttr. eleeen ı 7 gün hapse mahkü 

Yunanhların İznıiri lıgalı ıe- o~~f. o da ayni hapishaneye nak~ 
nelerinde arabacı Ahmet ile Hacı e ı ıyor. Felaket itte bu garip 
Fuat namında iki kiıt birt . . tesadüften baılıyor. 

nı lfret H 
aleminde ahbap oluyor. Bu ah- acı Fuat Ahrn d· __ 
paplık devam ederken ikiılde iltifatlar yağdırıyor : ı gorunce 
N cig" e hb nunla can-

ecmiye namında bir kadını ae- r a . ap oluyor. Bir gün Ah-
viyorlar, tabii bunlar birbiri çeke- m.et koğuıunda otururken F 
mJyor hergün kavga etmeye baı- ynnına geliyor hi b. b uat 
lı '- k ç ır se ep yok-

yor"'r. Bir akıam yine bir en kamasını k· 
meyhanede karıılaııyorlar, Haci Ahmedi 22 yerindçe ıy~r zavallı 
F en agır ıur ~t 

l 
uat o akıam fazla içiyor sarho•- Yaralıyor k F e~ e 

.. x... t 1 1 :.- - b ama uadın elinden 
-.un eı rl e aralarında kavga guç ela alınıyor Ah t h h 
baıl F k me asta a-ı7or uat amayı çekip Ah- neye l.aldmlıyor. 7cli vurmak iııtiyor fakat kama 
e inden alınıyor meselede bu 
suretle kapanıyor. 

lıin asıl mühim ciheti hapis
: [ haneye alatı <!arihanın ne suretle 

TAYYRE PİYANGOSU 

Dün çıkan 
numaralar 

->:~ <·-

Keşidede kaz~nan nun1a-
rala rın tanıanıını sırasile 

dercedivoruz 
ol • 

Tayyare piyangosunun yedinci 
tertip son keıidesi kalabalık bf r 
halk arasında dün darülfünun 
ko"nferans salonunda çekilmiştir. 
Dun en büyük ikramiye çıkını§ 
ve 2oo.ooo lira :i.7 .515 numaraya 
çıkmı!ltır B d 1 r • un an sonra sırasi c 
çıkan numaraları yazıyoruz. 

BÜYüK İKRAMiYELER 
30000 

L.i ra kazana ı"' 

16437 
6000 

l..ira kazananlar 
484-:39 fi5491 55028 

4000 
Lira kazananlar 

22u(X) a~q~ a7262 
52868 

3000 
I.Ji ra kazananlar 

1691 47005 50544 

2000 

Erzurumda yeni yapılan binalar 
. şehrin eski manzarasını 

değaş tirmektedir! 
Erzurum, (Hususi muhabrimtzden) 

Erzurumum mahalli ve hususi.Yeli hakkında malumat ve haberle
rimi bundan sonraki mektupla rima bırakıyorum. Bu mektubumla 
ıehir ve muhitinin bir tarihçesini yaparak Erzurumu "Yarın" ın say
faların da okuyuculara 
tanıtma ğ ı münasip 

gördüm. 
r---------~.,. 

Çok eski ve eılci-
likteri içindede birçok 
siyasi hadiselere sah" 
ne olan Erzurum geç

mif devirlerin harp i
cabatına uyarak dağ
ların yakınında in~a 
edllmlotir. meıhur pa 
lan döken dağının e
teğinde olan şehrin 
bir kaleai· vardır. ~u 

h k 1 1 Erzıırıı1111111 ıı111um; yoriilliısıi ( .aJrıill'll karlı 
günkü ıe ir a. en n l J> l l l - · 
etrafında bir daı.re ıe-. frpı' u n mu 0 •en cloğl<ımlır +işaretli biruıiar 

J)l'unmı J kinci .mlıif edeclır <.'ımıluıriyclin ilamwlwı soura yapılı111şlır.) 
.... §8 .AÇIK SAÇIKLIK MLSELES ..... _ 

İ Eski bir gazetecinin açık 
r , saçık resimler karşısında 

• 
düsündükleri ... i • • • .lfo//ıım/111 emrJ,·rlarlurmdarı. ı·~ld Matbuat her tür1ü hırı ve S 

bir ya=l'lrri tırkadaşıım: <t11l>t'i1Jlll :f' falazetlerden arl, pek ve ne- S 
~ :ili Ct'ımbı ıwriyor : zih bir muhit teıkil ettiği tak- '5 
• ' Nezih dimaflar, necip d~y- dirde dir ki cemiyeti beıerlye Si 
: ğular galiü tezahürlerden, mus- dahilinde uhdesine., tdrettüp 8 
• tehcen manzaralardan teneffür eden bu vazifeyi layıkıle ifa ! . 
·IJ ederler. Bunlar n yegane ğıda- etmıı olur. • 
., sına ülvi mefkureler teıkil e- Matbuat, içinde yaıadığı ce-
~ derler, bu suretle onlark~eh~İ miyetfn haleti ruhlyesini iyice 

Lira kzananla r ...,,> miyetten uzaklaımıs, te amu tetkik etmek, ona göre hareket 
,_ 6•J,_ V\ ı.IJ teali etmif insanlar olduklarını eylenıek mecburiyetindedir. 

4 'G4 H5 )O ( 2(1\J!)f) - Ak ı• ispat ederler· si takdirde vazifesini sui 
4527[) ;\ Hakikaten de insanları hay- istinıal etmiı olur, ahlakı umu-

) ~ nlardan tefrik eden evsaf miyeyi ila edecek yerde bilakiı 
HX)O Jjra iazananJar tlı ::den ibarettir? Kendi yilkıek tel•is eder. 

341 O 4824 11857 16498 18694 ~ diişünceleri, asil duygudan de- Bu suretle matbuatta, yani 1 
~0740 29192 38425 41515 42062 M gil mi? Eıer insanda bu evsaf ciddi matbuatta karikrtür kıa- : 
44213 44555 44860 4-9049 50269 dJ b l masa onun hayvandan ne mı me\r\ı bahs olamaz zira za-

..d. u un A . d-
52478 526Sn 52771 53396 55727 ~ farkı olabilir? ynı uıu.nce l~n. onların unvanı mahiyetle- S 
56217 5773H 57968 it tarzı, a,.ni duyğu şekil, bana- rı 1 gösterir galiz fikirlerin, 8 

•. enaleyh de bu türlü insan ile mülevves duyğuların ve bunları • 
!)()() Lira kzananlar h yvan arasında fark yok de- tecessüm ettiren milıtehcem 9 

lG3t5 lf>843 18305 22045 22306 ~ maektir, Bu sebeplten.~oldayı dir resimlerin yeri olamaz. S 
22 93 23 243 P-' ki cehaleti kimi e ıçın e yu- a-

. 4=rn ~2590 237· • 520 26 ' ti varlanan iptidai insanlar hay- Vakıa ilmı bedayi noktai ~ 
2642 0 270»0 27119 30981 344 f)!} ~ vanıarden tefrik olunamazlar. nazarından çıplak bir resim 5 
36361 3858! 39772 40989 44ö89 f insanı behimiyetten t~fr-ik eden, · asla galiz bir manzara teıkil G 
44628 ,. ~70 49'!9"'" 51583 Vl'J _ etınez isede, bu ancak bedai- S 

• 4H560 4ov • v 
/ 

· M.. onu yükselten, ona ~ulun mah. -
1 

~ 
52139 55559 56434 57385 r>7607 ~· - b pereat ere, mütefekkir ve mü- ,. i lukat arasında mumtaz ır nevver dimaglara münhasirdir • 
57722 58::i42 59586 - mevki baht eden ancak dü- Bnnlar böyle bı·r resı·m· k. ~ 

--=---
(l~evmm ~ ci sa/ı;rr~-·) . ılt. k · ı" t ı· · ı anca 6 /' ~ ıu-ncelerinln te amiı u, ea ısı, sanat gü ll"k ' ze 1 noktai nazarın-

-=--~H o-- ~ tabiri aslisile terbiyesi dir. fd·ak~ l tenıaıa ederlerler. ulvi ! . G aıı z. - Şu halde terbiye sayesinde l _ ır er Ve necip duyğular ile = 
ıA dir ki insan hayvandan tema- mutehasaiı olurlar. : 

- ·>',.....,....:·- • • lfi!1 yüz eder, ve bununiçin dir ki Halb k" e 
Ha kı"n11·),etı ınıJlıye ~ medeniyltin bidayetinden. itiba- · d u ı matbuat sahifele- S 

- 9'J 1 d rın e teıhir olunan bir takım • 
ida r<:-ha nesı" nİ teşrif ettiler <IJ ren ·bıu adsr~ ~adalr tev~;r~iy:~ gl ayrı bedii ve bihakkın mü-ı 

" . ~ devır er e ınsan arın evves re . l h 
(A A ) W" d ht ı·f tal f d sım er er sınıfı ta-AnJtara, 11 - • : Miı sine .. air ~u. ~ ı vası ara ra ın 

R · ·· h hazretleri bugün "'fi'' tevessul edılnuıtır. h - an temaıa edilir onların eıscum ur . b" . b · " bet~duzA terbiye edilmemiş olan 
ö "l d ,.at dörtte Haki' Şimdı ıse ter ıyeı eıerın ~ ı _aı düıünecekleri,duygular a 

g e en sonra Mi b 1 amillerinden biri mat- uzerıne d . b . ., 
nıiyeti Milliye idarehrnesini teı- V ; C..§ ıca d erın lr ıuıteesir icra ~ 

1 d u4. buattır · e er, a "llakım bozar. • 
rlf buyurmUf ar ır. ~ Mutbuat mu-hı"m bir vazif- M b 
~~~~~~~~~~~~~ ,._,J . ... at uat ahalinin dindarı • 
""girdiğidir ki bu el'enı anlaııla- !. ile mükelleftir, dve ~~ vazıfe degılk Plıdarıdır ve matbuat • 

düıüncelerri ile, uyg-. ar~ tene anca hususi istek ve göre rı. 
manıııtır. zih etmektir. Matbuat bı.r ~a- harek~t etmek suretile bir ki ~ 

Hapiıane müdürüne itten el (#ı rülirfan dır ki orada ehalı ilım uhdesıne erettüp eden ehalinin f#ı 
çekbrtilmi• gardiyan Ali ve bir flı gıdasını alır, ve bu suretle fi- fikri ve hitsi terbiyesi gibi ul- -
de jandarma çavuıu tevkif edil- (dı kirleri ınkitaf' duyğuları itila Yİ bir vazifeyi bihvkgın ıfa et- ~ 
mittir. ~ eyler. miı olur! • 

-~§§·~~§~~~ ·~ ~·~~§9~8~~~99§••• 



Sahff e 2 ~~~!İ~~~~~~~~~~~~Y~ARl~N~~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~!!!!!!!~~~~~!!!!!!!:!~!!!!!!!~ı2~K!l~a::• 
Hükumet ·193(j senesi bütçesine Dünkü Keşidenin numaralarını aşağıya dercediyo 

dair iMeclise verdiği izahat 
Bu seneki tahsilatin daireler itibarile tevzii 

nisbetini gösterir cetveli neşrediyoruz 
B~yük mecliıten aldığı direk- 8 Oyük Millet Mecllıl 0,93 

0,14 
0,26 
0,40 
O, 10 
0,02 
0,75 
7, 18 

lifleri daim düstur ittihaz eden Riya1eti Cümhur 
Türk Cumhuriyeti Hükumeti Tet- Dtvmı Muhasebat 
kilatı Esasiye ve MuhasebelUmu- Baıvekalei 
miye kanunlariyle tayin olunan Şurayı Devlet 
zamanda takdim eylediği Cum- lıtatiıtik U. M. 
huriyetimizln yedinci ıene büd- Diyanet itleri 
çeıinl tanzim ederken timdiye Maliye Vekaleti 
kadar yapılan bütçelerimizle Düyuaıu Umumiye 14,76 

2,44 vazolunan timi e!:iaıları muhafaza Gümrükler U. M. 
v takip etmit ve bunların daha Tapu ve Kadaıtro • 0,65 

1,82 faldeli ve memleketin menafiii.li- Dahiliye Vekiletf 
yesini daha iyi temim edici ve Poıta. Telgraf, Telefon 2,68 

2,05 
4,07 

halkımızı en kısa bır zamanda Emniyet Umumiye 
refaha eriıtirici olmaları için te- \ Jand ... rma 
ki.müllerine ıon derece itina et- lakin 5,65 

mittir; Bu suretle gayet iyi bir 
tertip ve hesaplama !le batlani
lan memleket itleri bilha11a ikti
sadi hayatımızın inkiıafında, ııh
hatı umumiyenin muhafazasında 
ve Maarif hayatımızın yküıelme
sinde temerküz ettirilerek bunlar 
için bütçemizin tahammülü dere
cesinde azami mikdarlar tefrik 
ve bunun tabii neticeleri olarak 
ıimdlye kadar kııa bir zamanda 
Nafia itlerinde, lkuıadi ve lçti
n.ai hayatımızda ııhhatıumuml

yenin alakadar oldutu bilcumle 
husuıatta pek mühim neticeler 
eıc:!e edilmittir. 

Şimdiye kadar batlanılnn çok 
mühim ve f aidell itlerin devam 
ettirilmeıl ve yeniden yapılma

sına lüzüm görülen bazı hususla
rın temini, hulaıa bütün devlet 
hizmetlerinin lfaıı için 1930 ıene
ıi blitçeıile istenilen ta hsiaat mik
tarı 1929 ıeneıi b\ıtçesfne naza
rıın 2 42!5 849 lira faz!.uiyle222 
834 830 liraya bal!ğ olmaktadır. 
Pek b - yilk bir fikri tasarrufla 
vücilde getirilen ve en n ·ühlm 
mıktarları memleketin ümranıaa 
servet getireck huıuıata tahılı 

ve tef rlk olunan ve eıkl devirler 
bütçelerinden bu vaıf ile ayrilan, 
varidat ve maıraf kısımlarında 
daima hakiki rakkamları ifade 
eden bütçemizin haricinde hiçbir 
hi2met ve bütçemizin muvaaene
sini mühil hiçbir masraf kabul 
ed&lm~mlı bulunmaktadır. 

Arzedılen fazlalıiın bir milyon 
kCıur lirası gelecek ıene zarfında 
dümüz mucibince fazla verilecek 
olan harici borçlarımıza müteba
kiıl memleketin aıayitl ve hal
kımızın huzur ve emniyeti ile ali.-

Hariciye V ekaletl ı ,80 
Matbuat o , 16 
Sıhhat ve lctfmai Muavenet Ve
kaleti 1,97 
Adliye Vekaleti 3,25 
Maarif V eki.leli 3, ı 7 
Nafia V eki.leli 15, t 7 
lktuat Vekaleti 2,85 

i,Limanlar ldareıi O, 15 
M. Müdafaa Vekaleti Kara Büt
çesi 25,32 
M. Müdafaa Vekaleti Hava Büt
çesi o,56 
M. Müdafaa Vekaleti Deniz Büt-
çeıi 

lmalltı Hıırbiye 
Harita Umum müdürlüıü 

2, 77 
2,17 
o'ao 

100,00 

İtte yukardaki cedvelde dahi 

ıarihan anlaııldıiı üzre bütçemi

zin dörtte birl memleketin inki

ıafı ve halkın ııhhati ile ilmil ir

fanına tahılı edilmiı ve bu kıama 

idarel Huıuıiyelerin tahılh ettlfi 

miktarlarda buna yakın bir mik

tara balil olmakta buhınmuıtur. 

Yüzde on betlde eıki devirler

den kalma harici borclarla dul

ve yetim çocukların maaıatına 

tahılı olunmuıtur. 

id ütebakiıi de Devletin diğer 

tekmil hizmetlerini ifa için ay

rılmııtır ___ ,_,._ --

·Ahmet Zoğo 
Ünıitsiz göriiniyor 

\' iywımlmı bildiriliıor : 
kadar olan jandarma bütçesine 
yeniden tam teıkilatlı nahıyelere . Arnavutluk Kıralı Ahmet Zo-
ve merkezi hüktlmetin teıctriyle io lçin buranın meıhur doktor-
merkezi anadoluda memleketin ları !çafırılmıtbr. Haber alındı-
çok mühtaç oldufu afaçlı saba- tına nazararı doktorlar ümidi 

ların teıiıine tahılı edilmlttlr. keımiıtir logonun hem clferle-
Umumi tahılsatın daireler itiba- rinde verem hemde tırtlafında 
tiyle tevzi nispeti aıaiıdaki cet-

lcl 
kanıer vardır. 

Ye e ıöıterilmiftir. 

=·······~··················································· • • • • 
: -~ Ankara telgrafları ~gm ! 
........................................................... : 
<<Yavuzııneznman gelecek, ı B. Millet Meclisinde 

·>:~·- 1 - ·>t-..tı><;;(• -

lzmtt, 11 (Anadolu umum Ankara, 11 - (A.A.) 
muhabirimizden:) 

Etıiyl Harp ıemimlz olan Ya

vuz da bahriyelilerden mürekkep 

bir heyeti fenniye letktkatta bu 

lunmuıtur. Yavuz ancak on beı 

Şultatta İatanbula hareket ede 

bilecektir. 
Şenı,settin Tıı?Jrul 

Biiyük Millet Mecllıl buıan 

ikinci relı H'.aıan ~ytn rlyaıettn
de toplanmııtır. Giimrük kanunu

na müzevyel maddeler hakkında

ki kanun liyıhaıı bütçe encü

menine havale edilmlıtir. Mec
liı, Cumartesi sGn6 toplanacak
Ur. 

2(X) Lira kazananlar l 5 16~13 58439 12342 41154 36022 ı 31611 24037 32331 a8570 ı 
1480 1533 2750 3043 5422130957 13291 46402 46895 30153 1 22475 41052 29316 56321 6 
6913 7281 8321 8772 8814 7512 1566 21271 59727 22604 3043 13824 38068 4931 2i 
9513 9786 9685 10232 10545 12029 37702 46916 8156 52580 18432 13911 44252 35702 .,-,,, 

10548 11420 13300 13433 13733 21796 35808 40383 22849 26484 1185 1790 18146 ' 
14692 14122 

14785 15686 15812 
37445 48452 3876 46585 13098 16439 26858 38692 3252• ati 

16290 16894 17604 19098 19504 40539 54642 56801 B6382 45382 55412 37805 31716 5377 19 ... 
20117 21999 22617 2285i 23433 52420 26026 52786 35804 50592 29687 55304 49681 17846 ıt 
23779 23972 2

4008 24266 21679 
2404 11556 1453a 31537 43918 n4585 43060 26237 58434 46 ft 

26172 26186 26192 27425 28263 22943 49812 41006 19086 52534 15500 3430 12024 15002 22' 
28753 29485 29553 30411 30599 28566 10205 21554 15378 8463 24895 16297 37968 42857 1~ 
30960 31019 31578 32936 33816 4118 47830 41356 53937 47998 53245 233 4752~17092 1ıtr 
2419~ 34789 

34817 35465 35604 
58694 2s80 9613 33880 15930 59502 32413 46084 36344 s1ıft 

35781 36154 36168 37421 37720 53638 48072 18723 57856 31306 1 21362=24838 53419 36129 2ıtlf 
39168 40357 40561 41911 42967 19109 61766 41549 46310 58466 19701 53677 

43195 43397 44842 45928 47302 ~ ........ ..__ _ _ 

(7831 48898 50398 50452 52168 
52995 53006 5n080 55383 55430 
55465 55474 55899 56630 56639 
56728 57179 59600 

150 I ... ira kazananlar 

Eski harplere göre 
kurulan şehir 

linci salıifeclen devam) 

klindedlr. Son tarzımimariye uy
fun binalar enziyade kalenin ce~ 

180 502 1229 1505 1851 nup kıaminda göze çarpmaktadır. 
2272 2374 2907 3456 3984 Resimde + itaretle gösterilen, 
4269 4288 4455 5273 5562 binalar hep Cumhuriyet illnın-
6193 8194 9114 9571 9~99 d l v an ıonra yapı mııtır. 
9947 10239 10289 10573 13587 E rzurumdan O, 75 ıantimet-

15920 17608 24239 25514 25615 l•k bi d 1 t d l 1 re ı r ev e em r ya u geç-
25931 2641 6 17077 27284 27397 mektedir mebdei Sankamıı, mü-
27642 27989 28349 29137 29391 ntehaıı kükürtlü,Buc:larhattın me 
29267 29526 30104 30223 30573 cmuu tulü 253 kilometrodır. meb-
30737 3 2168 3~386 32891 33288 deinden itibaren birçok yerlerde 
33083 33730 34433 34866 350~0 deniz yüzünden bazen 2300 met-
36048 36262 86723 36980 38450 reye kadar yükıekıelmektedir. 
39594 41432 41635 41637 42638 Gurlar çok vardır. Sarikamıı Er-
41732 42240 43173 434()3 43812 zurum kısmında 0-00 28 ze kadar 
44376 44816 45592 46146 46939 Rampa vardir. Sankamıı - Güm-
47148 47649 4777~ 48842 49202 rü 1,53 lük geniı hatta 389 kilo-
49415 50063 5

0778 51
682 51820 metroya balifolan yolun lıletme 

51848 52100 
52308 51918 5381S müfettltlifİ Frzurumdadır.Güzer-

54103 6434a 
54507 54696 5494l ıah yüksek ıimal rüzıarlarına 

6 5 5 fazla maruz ve bu ıebeple çok kar 
55 O 5 265 55655 56046 56168 blrtkmeıi yüzünden demir yolları 
56385 56438 56605 57344 58736 ldareıl ıube mühendislerinin fe-
59984 daklrltklanna, Aıkerl kıtaabn 

100 Lira kazananlar yudımlarma r•ımen bat her kıt 
ı 60-7 O g(in karlar altında kalmak-

51202 32054 59360 19282 4 7 39o ta ve münakalat atılmaktadır. 
51748 4471 49895 11356 32675 
25544 49261 54894 28039 17992 Erzurum, demir yolu güzerga-
55119 2093 9283 31994 4480 hında ve mi\mbitpasinlar ovasına 
12405 50365 5549 ı 7526 54628 maUklyeti haıebile Haıankale 
18182 54858 15557 45642 47892 birinci derece kazalarındandır. 

4951 11760 53410 42948 59310 bilhassa kaplıcaları etraf kaza-
14 764 6140 40726 53071 57948 )ardan ve Erzurumdan her ıene 
11950 5309 45276 32173 5167 birçok zair celbetmektedir, bu-
57713 42787 27888 49197 7241 nun için Yaz mevsiminde tenez-

:36556 51637 24619 53469 32781 züh katarları tertip ve tarifeler-
354 33 27321 29956 14234 27755 ide tenzilat yapmak suretile de-
24486 31836 41692 14983 9929 mir yollar idareıid~ rağbetin art-
18271 17963 52085 48822 32155 maaına yardımeder Haıankalenin 
36612 49575 34875 2825 53178 16 k.m ıarkındakl köprGköy 
58395 20910 35325 2371 40436 büyük harpte~ ~ dehıetli 
46104 57721 340 55897 3731 muharebelere sahne olması ltlba-

7126 730 59263 42246 17486 rile ehemmiyeti mahıuıayi haiz-

Resimli Ay 
->~(-

Mesulmüdür aleyhineiii 

klüğü tahkir davası açı 

"Reıimli Ay,, meı'ul mnd 
Behçet B. aleyh ne SaTUlud 

lh orum yazmndan dolayı T 
lüfü tahkır davaııraçılmıı. 

·Bir keşif 

İspirto içilmiyecek 

hale konuluyor ! 
\' aşm!Jlorıcl an : 

Adapazarı 11 - Anadol" Ulll 

muhabirimizden - Eıkltehlr 
kumandanı miralay Fll'Uz B. d 
Ada pazarında ölmüıtGr. Cen 

merasimle kaldırılmıtbr. 

ZAYİ 

Nüfuı tezkeremi kaybet 

yenlılni çikartacafımdan h 

kalmadığını ilan ederim. 12225 23134 41630 10595 49722 dlr.Bu köy 1924 zelzelesinden ıo 
57701 27391 44570 31745 41711 rahlll esaıll bir tekilde imar•-

59906 54384 10999 28400 25532 ı~d~il~m~i~ttl~r~·~~~~~S~·~K~e~m~a~l~~~~~~~~~~~~~ 
20416 977 32830 26547 8467 
12201 174 49995 22612 7261 
59981 14814 32477 53077 47889 
54695 7774 19775 56761 21337 

5963 51739 59792 51851 10776 
2880 29020 7349 49286 51400 

42593 44059 26825 16349 50216 
12664 29228 5092 22898 54688 
45582 49413 9205 58338 5677 

7095 43011 ı5095 48802 47460 
5772 59242 41627 52556 11058 

55351 20270 45146 44247 2235 
28442 54878 10252 2747 43113 
32424 28637 t5774 18808 13,99 
47859 38817 6087 48177 11,75 
40050 25520 35526 26219 52231 
22736 33916 46519 17972 28608 
aı41 17922 48621 16800 r 8625 

16850 82537 58528 43143 17231 
21637 56742 20764 84226 53615 

9171 46345 41131 49647 15553 
4442 49273 20397 20459 17965 

33176 56198 13864 41407 39460 
29921 26902 3708 56404 38313 
85689 54578 56391 47068 12562 

Sinop C. Muddei Umumiliğinden 
Sinop Hapiıhaneıinin 1-1-930 tarihinden itibaren 13 Mayal 

ıayeıine kadar ekmek ihtiyacı ıeraltl atiye dairesinde 2a-ı2-2f 
tarihinden itibaren YlRMI BiR gün müddetle ve kapab 

ıulile münakasaya konulmuıtur. 

Yevmi alınacak ekmek adedi aıgari dört yüz o)mak ve buır' 

dan fazlasını talebe hapishane müdürü mezun bulunmak ve nolr" 
ıan talep eylediii takdirde müteahhit tarafından bir ,Una ıtır-' 

varit olmamak ve ekmelin Samıun ve Boyabat diz kırmaıınclşl' 
mamul ve her daneıl üçyüs dirhem olmaıı. lazımdır. 

Taliplerin 864 liralık te'mlııatı muvakkatalan . tekltfnameleril' 

birlikte 12- 1 - 980 Puar IGDG saat 15 e kadar ihale komlıyooll'" 
na tevdi etmeleri f&lttır. Bu aaattan ıonra vuku bulacak teYdiJt 

kabul edtlmiyecektlr. 

ihale Adliye Veklleti celileıinden badel istizan icra edile~ 
ve cevap vürudına delin müteahhidin teahbüdü baki kalacakllf' 

Daha fazla mallimat ve tartnameyi görmek lıtlyenlerin dairel lal'" 
k6mette müteıekkil Hapishane Komisyonuna müracaat etm•..,ı 
ilan olunur. 
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Zahmet oldu beylerim Laklakanın ~ Bu çocuk toprakt:n .. :;:· ~arman yerinden ıarı ~ 

... 

Anlamazsanız anlamayın bir 
defa gidelim, görelim. belki parça 

parça. taşları kafamızı kıran fırtına
nın zerresini bile! göremiyeceksi
niıı:, fakat bir defa gidelim . 
•eı Yok, 
çıtırtı yok .• 
Yavaı .•..• 
suı ....• 
•eaaiz ,sus .. 

İf çok baıit, benden muazzam ha
ileler bek em eyin, hani hani bize 
ne gösterecektin diye sormaym. 
•aıı, yılıtık gözleriniz bir ıey gö
remlyecek, beyinsiz kafanız bir 
tey anlıyamıyacak. yalnız bir ya

tak ve bir hasta göreceksiniz o 
kadar ... 
görelim. 
yavaı .. 
ıeasiz ... 
ıuı ... 

fu yatağın etrafına hepiniz diz 
çökün. korkmayan, bu yılan gibi 
ıürnürerek ilerliyen ziya bir şey, 
Yaprnaz, yalnız korkutur. 
dııarıdaki beyaz ve pis taşlığın 
hıçkırı~ını duyuyor musunuz? 
karyolanın kenarına sıralanın bir 
sevgilinin ipek yatağına yüz sü
rer gibi bu yat ığı koklıyacağız. 
hadi ! çıkarın kalemlerinzi , · · · 

Ben dlkte ettireceğim. kendi 
bfldiffnlze bir ıey yazmayın .•. 

Ona yukardaki yatağını hile 
Yermiyorlar. böyle saman ve çöp 
içf nde yatıyor yüzü vücuduna ko 
nan solgun ıslak benzinde kendisi 
Ye yutkunurken gümüı gibi çakıl 
t.ıları sanki bir birine vuraralc 
~lcırdıyo t • ômründe bir çocuk 
doflıl'llladıfı halde, çocuk doğur-
lrıu~~ aııneye benziyor ..• 
lekd rl adaıları, kardeıleri mes

.. &f arı, çok Yatayın, ne iyi 
gurültü et · 
d ı rnıyorsunuz, ıarhoıları 

a susturun hasta uyusun . . 
Bu akıam suratlarına fazlac-. 

gülüverin, •es çıkarınasınlar, has
ta •aiı, •olu, önü, arkası olma
Yan ne belirsiz ellerle yukarıya 
kaldırılan karanlık :içinde uyusun 

.. Onu bir cıgara knlü atlker 
gibi kolaylıkla allkUler, saman do
lu bir Yatafa fırlattılar ,, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arkadaıları, kardeıleri ..• 
yanındakiler gibi aiz de bu facia
nın sıcak terini, karanhk odasını 
pek anlıya miyorsunuz. 

Bu adamlar bir şeyler bekli
yorlar, ben onlara ne göstereyim 
bundan daha fazla ne gösterHir. 

Odaya bakın odaya. duvarla
rın da lamba gibi mumyalar ya
nıyor. yorganan kenarları kaput 
bezinden ziyade esrar çekmiş bir 
insanın ıakaklarına benziyor, bu 
renk o renktir. 
çıtt . 1 

çıt ' çıt .. 1 

ince bir faifur, kıymetli bir vazo
mu çatladı? 
çıt ••. 
çıt •. 

incecik vazo sızıyor mu ? 
öyle sızıyor, ne diyim nefes sızdı-
rıyor. 

Tavan yanını§ savrulmuı ••. bu 
evde yangınmı çıktı 't 
ne bulanık pencereler, ne öğür
tücü kafesler . . . 

Arkadaı lan ! müı terilerinize 
söyleyin, yatağından kalkamıya-
cak kadar hasta, insaf etsinler 
ne olur insaf etsinler, onu isterne
slnler ne olur •.....• 

Yazın, hadi yazıyor musunuz? 
bir kelime ne ekıik ne fazla ıiz 

anlamazsınız, ben ne söyliyorsam 
onu yazın. 

"Orospu" 
_Yazdınız mı. ? 

"Orospu, orospu, orosııu " 
_yazdınız mı ? 

''Gözlerimde lozıl fırıldaklar 
dönüyor bir çok çocuklar fırıl, fırıl 
kırmızı topaçları hamçılıyorlar. 

Kapının aralıklarından gözü
ken taılık hamam soğuklukları 
gibi sanki ölü bir adamın vücudu
nu nıüthiı bir kuvvet eznıi!l mer
mer yapmış ve buraya sarmış mer
mer gibi soğuk ve küflü kanape
ler. oroıpu, orospu .•• " 

Yeter artık yeter bir daha te
krarlamayın her kızııan ağız böy
le illi bağıracak, yeter artık şim
dilik bari susun. 

Arkadaşları, meslekdaşları! 
hasta uykusu arasında sizi öpüyor 
çatlak ve pi:; yanaklarınızdan en 

lgüzeliniz sizi öpüyor, su11un ve 
biraz azap duyun oyleyse.Ne eşek, 
ne kalteban şeylersiniz. Biraz an
lıyin, biraz ezilin çeneniz kısılsın 
susun. 

Arkadaıımı:z: ter döküyor, ek-
ti bir ter döküyor. 

Annesi. .. 
Kardeıi ... 
Genaze ilahisi, .. 

Ne cenaze ilahisi ne duası, a
lay mı edfyorsun,ölsünde kaç ki
ti olacak ki ilahi söyliyecekler,o-
nu geç sen,onu geç ... 

O korkunç hava hayatımda 
söylenip duruyor ve hala devam 
ediyor. her tarafı npdesaneye 
benzfyen taş binalar siyah pençe
relerile ooğuyorlar, cenaze ilahi
sini onlar söylüyorlar ve yarın da 
onlar ıöyliyeckler. 

Belki topu topu bir erkek o 
akşam ölünceye kadar sarhoş ola
calc ağlıyacak ciğerlerinde kıza
muk çıkacak oda biiinmez.Belki 
de ağlamp.z bunların iti tuhaftır. 
belkı oda ağlamaz. 

Uzun karanlık bir meyhanenın 
Parıltısı içinde ellerim çu .. ru-t-

unceye 
kadar ve elbisesini Paranı parça 
edinceye kadar kadar onu döven 
çocuk belkide ağlaınaz heyy hey 
naı 1 d- ' ·· 1 

O\'erdi nasıl ıeverdı ... hey Yarcıdan? 

Kabarık kollarla belini k • 
rnrdı 8 ı av. 

, aç arını yolardı yu-z.. .. , unu 
pençe Pençe kızıllık içinde bıra-
kırdı ve o düz sert kı 

rmızı parça
larla daha çok güzelleıtfrdı' b 

d ~ ' oynu ora an oraya dönerken b· 
ır ayna parıltısı gibi Yanan çocuk belki de 

o akıam ağlaınaz b·ı· 
, ı ıneınez bunlar tuhaftır belki de .. 

1
_ ' 

' o unceye kadar içer ve her zaman .. d-
b. 'ğ gun uz 

gi ı çı sustalı o akıarn bir kaç 
karında pifer sustalı da k· 

1 ım o ıyor.sarı yangın gibi~ocuk f· 
1 "l' o ıyıuay1 baıkasına taslasın. Kaç defa çe-

kildiği zaman rnutlaka kanla bu
lanması lazııngelen pıçak edebiy
le terbiyesile (liizel ağır bir duman 
gibi uzanan çocuğun cebine girdi 
ve o gine karşısında piçaktan 
daha güzel gümüşten çelikten da
ha dimdik kaldı. 

Kap!yı kapatın kapıyı şu çi6 
ziya içeri girmesin sabah aydın
lıklarına benziyor baykuı gözün
den çıkan aydınlığa benziyor, 
acı sulfataya ve deniz yeşilinin 
zehrine benziyor. O bu yiyayı 
hiç sevmez. Karanlık en iyisidir. 
Sevmez sevmez iıte . • . aydınlık 
soğuk üıütücü, kibirlidir. 

Akıam gibi, gece gibi kalen
der c!eğll aydınlıkta tahtaların 

I • 

Zaferi ~ Doğurup sonra ölmüı anası tarlalarda -~ 
Ebleh ve sefil Sultanlarile ıal· ı~ Donmuı birgün baba11 Sankamııta karda j 

tanatın, gazal gözlü oğlanlarıle :ı Büyütmüı onu karıı karlı dağın rüzg&.rı e1 
bir kadim divan laklakasının bat- f:, 1 
tığı bu devirde ne yazık ki bir :~ Yaylalardan nnası, böğürtlenler kardaıı ~ 
kısım avarelerin derslerini dinli- ~ Dağlardan baba11 var, rüzgiirlardan hısımı '.~ 
yoruz, kitaplarını okuyoruz, ilim- ~; Önünüzden geçecek her Mehmetçik adaıı ~1 
ferine hürmet gösteriyoruz. . Tarlamızın çocuğu, zaferlerin tılsımı ~ 

lhtiltil bu efendilerden ne ıs- ~ 

terse i>tesin, bunlar zaman olu- Rüzgô.rlar değil, dağlar değil tanıtan onu '~ 
yor ki bir sahte Nef'i gururl~e ismini haykırayım: Ordumuzun neferi ··~ hı'r t~klit Nedi ..... dı·vaneliğile, bır ' 

~ ·•• Onu tanıtır bize kanlı bir zafer sonu lag"" ar Naili üslubile nıuttasıl söy,- b ı d · ,.~ 
k' dev Ağzında ir tutam saç, anın a kurşun yerı. ·~J lüyorlar, ve zaman oluyor 

1 ·ı l J•' .• \ı·ı- <~ 
rin mukaddes cuıişİne, yü se ·, k k 

> S.1 1' - .n ,.# h . " ""°· ~ ft ~ ~ ~~!,.O~ ... esme eşine ve ak ı se ım . • - •. q._,,...,... • • ...., · """ •;o,! """ 
k k 1 1. ı·n a- ...._ """,~ • · ~~ ·~ ·~·~~ ·~·-"". ~~..:......··~·...:·~·~·,...· ~ 
yırlı zaferine malum ferasetlerı- ".A: ~CAK VE ÇEVRE 

6 

1 KARLARDA BATI 

• le gülüyorlar. ~ -4·~~ • 

Ben onları yıllardır dinliyo- 5 Silmedin terini keten çevreye 5. - ~>~<--

rum, yıllardır kitaplarını okuyo- • ı 
•. Babasız gözünü açtın aça ı. : rum,fazılete ve ilimlerine hürmet, 1 l • 

Gıinllİ/ıı [Jibi mu/ıar.ir kargalar 11çtıı • ., 
Kış 11f'ul.-lartln lmmıuş bembryu: rodır; 
/Jaiff/a ak bu/ullar pcırcımparradır, gö teriyorum. Hocalar var ki e • N f : Duraklar gözlerin, haya in can ı• • 

inin ancı:ı.k gılzetini bana naklet- : Adımlarla koşar bir pençereye i 
d • • tiler ve Nei!imin ancak pe eras- E _ Anamın kalbidir içimde ocak : 

tisini tahlile çalı,tılar. Farkında "" b • 
ılk pcı·c/clı•r 1trdwcla ya11dı, /ulııştıı 

: Orada yanan ıey gözü ba amın. : olmayaralc bu kadim ukala ve • 
d 1 B Çevreye değil, ben araba- : üdeba gibi tavırlar al ı ar. • en mm • 

IJ11 !Jr'Nil':J; odnsuııla bin pcmlıı• şwwlmı: 
lJ ir bakin· çarşafı ymıclı ukşwıu/a11,., 

• • Bakın ıu mefruz Akademi- • 
1 

. k • 
• M basına ter si erım anca • de kürsüsü olacak ve Layemut- 111 uıam • 1 

ŞINASI GÜNDOGDU 

Akrepten 
: Sı1/T /o'.41 K • lar galerisinde taçlı ve hil'atlı • 

illü~buluna~k~beruta:gare~ :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
feri ııe güzel okuyor, ve ne muı- Gıı~eteler davasına dün devanı edildi 
taliıh konuşuyor, ne kadar çok 

lugat, ne kadar güt:eı sarfüna- Son Saatin muhakemesi de 
hiv biliyor, hele aruza vukufu, • ı t h • t• 
hele belagati .. Bakın liselerimiz- irtişa davası 0 ev İt edilmlŞ lr 
de ders vermek cür' etini ıahsın-
da bulmuf bu gafile : Nef'inin 
sahte lehçesile yazmıyor 'mu, Na
ilinin salyalı hikıpetini sotmıyor 
mu, V'! Nedimin Hamınamiyesi 
ni efendilere okuyarak Nedim 
rütbesinde ga§yolmuyor mu, ve 
bakın aristokratlara bahnameler 
kaleme alarak edip olmuş fU bet
mestlere, bent bent herzeler ku
sarak münekkitlik sıfatını kazan
mış ıu uçkuruna, ve midesine 
bağlı divanelere : Sultanlar ,pa
sı( Allahın yer e gölgesi ise bun
lar da san'atın Türk toprakların
da Allahı olınamıılar mı ? 

Yazık Mustafa Kemal Evlat
larının ihtilaline, ve knnına, ya
zık ki mekteplerimizde bir sürü 
hasta ve sar' alı iptidai mahlul: 
bize Osman oğullarının bebimı 

O ğul-masalını okutuyor' sınan ° 
larının k nh lakin.kasını cehen
nemi gıl:euni tehlile lcelkıyor. 

İhtilalin '1e ihtilalle bera~er 
san'atın sirayeti kanadır,akla e
ğil \·e şairlerle ihtilalciler o in
~anlardır ki ka.nlarile yaznuılar, 
kanlarJle yapJJlıtlardır. O hal.de 
yazık kanile yazamayan ıaıre 

ve yazik kanını kazanmadığımız 
ne~e. . 

B· M t fa Kemal ihtilalınin ız usa b . za-
. . . b ki ruz, u ıaırin faırını e ıyo ......................... . ····· •••·•·•••••••·•••••••••·• - -k-ray-

tozu yatakların sarısı gozu hu dır 
dınlık oruspu}srın idam se pası 
karanlık iyidir karanlık. kapatın 
kapıyı. 

1 
.. le 

A k d 1 fU herif ere soy -
r a farı . l hasta-

Yin d .. -1tu etmesın er 
e guru f k bir tıkırtı 

nın kafasında en u a l 
l e o a-bonba gibi pat ıyor. n -

cak bon bet vücudu bir hava hoı 
l .. h linde aç bir midenin duy-
ugu. a b"t-
duğu boş hazin azabı o u un 

.. d .1 duyuyor sonra terleyor vucu u ı e , 
Yatak sır sıklnm oldu, bakın '.ır 

sıklam gözlerinin en kenarındalo 
burufuklara bakın ortalarına dam
la damlaterler birikmi§ zanneder
ain kionların aayisınca pırı) pırıl
darhyan öksüz çocuk baıları 
allıyor. 

lrtişa:tahkıkatı dolayisıle ga- irUıa davasile tevhit edildi. 

1 aleyhine açılan da vaya İrtiıa hakkında Müstantiklikce zate er b nh 
d m olnndu. d azı eıhaıın Barut i iıarı mu-

eva 1 hine Hayat pRhalıhğı o- kavelesine fesat ka.rııtırdıkları ve 
A ey · f da va - d k 

layisıle nıüheyyiç neırıy~ mes'ul devlet memurlarına rııvet ver i · 

olunan son saa leri tahkik kılınmıştır. Evrak dev~ ıı .~k~~e Selim Ragıp 8. is tiçvap 
muduru d zı let -emurları hakkında karar Selim B. izahetın a )'8 - ... 

olundu. 't olup resmi bir verilmek üzre mercii kanunlsine 
1 azıların varı • d 1 d Mah 
an Y T t odası umumı gönderilmiıtir eni iyor u. -f t lan icare l" i i sı a 

1

• ~ 1 8. tarafından söy- keme bir hususunu lal! am ç n 
katibı ema · B dava talik olundu, lenildiğini itaret cth. u .-. .... ,..,._ __ _ 

. t İsltı-İ 1 evazın1 H. F. kongresi l)ıyant -:. ..... ~ .. 
. nıüdi.irlugu - ~ <-. 

Diyanet işleri levazım müd~r: 

1 

J3ugüıı saat 14 te İçtin1a 
k·ı tinde bulunan dım edı'\'01. 1- ---ne ve a e 

ugu ~ diriyeti milmeyyizi "" • 
müesseseler mu . d"lmiftir Halk Fırkası lıtanbul Viliyet 
Medeni Bey tayın e 

1 

• kongresi bugün saat l 4 de Halk 

- - - -;.efind~ ;e~azinin Fırkası binllsında içt1ma aktede-
ferinde ve ıe. -deha güru- cektir. İçtimaı Hakkı Şinasi. P. e de bu ukala ve u . k 
n h' . olacaktır. Kıtapla- küşat edecek ve gt:re paıa ge-
hunun ıssesı 1 1 de mah- rek ı'dare heyeti reisi Emin Ali balf kütüphane er n 
rı Ba . "ğ ç ebl<e- B. birer nutuk irat edeceklerdir. d ki ceninlerın ı ren 
liıller e . "'renç maraziyetile bi- Nutuklardan sonra müteaddit 

·yeti ve ıg d 1 f 'k d"l k i nıı ktadır ve kokmakta ır · encümen er te rı e ı ece t r. 
ze bbalkma yok vatanları yok. Encümenler ocaklardan itiba-
Ba a arı ' . · · · a- ren Vilayete kadar gelen hal-Bizim gelecek ıaırımızın v 

. batıda yatağanların kın isteklerini tetkik edecekler tanı ıse f U ki k k k 
_ d .. ğü kızıl hayra arın sonra ongre i inci içtimaını a -P son u • 

yanı · T .. rkçeyl o- tedecektir. d 1 alandığı ve yenı u 
a g h lk kitlelerinin dyaklan- Kongrede matbuat mümessil-kunıuf a l h 

arıklı Anadoludur. vatanı- eri azır bulunabilecektir. 
dığı ç b' ekmekle beraber tiri ----------mizıa ıze 

de verecek toprak . J:.>arnıagını ısırnıış 
Gençlije hakarate kalkmaya-

l e cahil ne de vakıt Beyoğlunda Aynalı. çeımede 
hm, genç er n d ~ 'bi mar1z oturan Vasilin evine Yak isminde vakıt rivayet olun ugu gı 'h . k 

d Nat okutuyor, ı tı- bir arkadaıı gelmif bir alaca 
ve hasta ır • . e okutuyor meselesinden aralarında ka via lfıl istiyoruz, hamnmıy il d' çıkmıRtır. .1 vicdansız nes ı- ~ 

uğursuz ne~ı 'yok mu ? Ka vğa arasında Yak Vasilin 
yoruz, eser~n- genç kailleri olan elini ıstrmııbr. Sürü suru 

• misraların, hu hayva- Telıdı"t etnıis bu ıehvanı k . . .. 
i ve bu kor unç ıpbni ıurif n, 

d ·ı·-·n sebebini burada arayl::.-
aı ıgı 

1 1 akıbetten kor <:a ım. hm ve h y . 
Bize hoca bulun, oca: enı 

T"rk e ve yeni sanat hocası . 
u ç lllıcm Ş<'ı 11"-I 

Çemberli taıta oturan ~skeri 
tekaütlerinden Şükrü Beyin/ evine 
evvelki gün Apti ismindeki misafiri 
tecavüz ederek ölümle tehdit et
tiğinden zabıtaca yakalanmııbr • 



Sahff e 

c: MEMLEKET HABERLERi ) 
l)iyarbekirde nıezbaha 

inşa edileçek 

Şehrimizde aıri bir mezbaha 
lntaıı için mükaddema yapılan 
pr~ Je iktisat Vekaleti tarafından 
t · ıtik edilerek iade edilmlıttr. 

ille baharda inpate baılamlacak
J •• Şimdiden kereıta veaalt 
malzemel inıaiyenin ihzaratına 

l. !Lflanılmııtır. 
Dtyarbekirin büyük ihtiyaçla

nndan biri olan mezbahanın bu 
ı .retle inıaıını temin beledlye
nıizf takdir ederiz. (Diyarıbekir) 

Bir mason cenazesi . 
Geçenlerde M. Kostanço lı· 

minde bir maaon reuamın vefat 
elUAf ve cenazesinin papazlar ta
ı ~fından kaldırılmadıiım ve ni
hayet maıen olan bir İngiliz papa "': 
zıtaraftndan dini merasim yapıl
dıiını yazmııtık. Bü zatın ailesi 
efradı mezanna adetleri veçhile 
milteveffanın reımlni koymak iı
teml; fakat papaz efendiler yeni
den galeyana gelerek buna mü-

:manaat etmiılerdir. Maıonlarla 
papazlar arasındaki mGcadele bu 
sebeple yeniden alevlenmiı bulu
nuyor. (Hizmet) 

Çok feci bir cinayet 
Samıun tüccarlanndan Hacı 

P&f azade Ahmet beyin oflu Rem
zi bey amcaaı Abdürahman efen
di tarafından tabanca kurıunu ile 
ce rh ve katlonulmuıtur. Hadise 
alacak mes' ek si aibi baıit bir se
bep yGztinden zuhur ermiıtlr.He
n üz senç •• k6rpe · bir delikanlı 
oLuı Remzi Beye yuık olduiu 
kadar memleke~te büyük bir ta
lin zlraab yapmak ıureUle mus
tah•il olan Abdürralunan efandl
ye ele yazık olmuıtur. (Samıun) 

Diyarbekirde şehir 
bandosu 

Memnuniyetle haber aldıiı
mua göre, Türk Ocaiında bir 
Şehir Bandoıu teıkil edilc:cekUr. 
r.;aı:el bir BandoTakımının müba
y<\ası lstanbula yazılmııbr. Bando 
t nkımı miibayaa ve celp edildik
ten sonra (Şehir Bandoıu) Mual- . 
Ilın mektebi musiki muallimi ir
fan beyin idaresinde olmak üze
re derhal teıkil edilecektir. 

(Dlyarbekfr) 

Mardin yolunda 
f aaJiyeti 

Veıaltl nakliyenin sühulet ve 
terbetuyetle mürur ve uburunu te
min için Mardin yolundaki Ba
t.ldıldanıı doldurma amell
J atına hararetli bir aurette 
b"tlanalmııbr. 

Yalanlarda bataklıklar kl
mllen kapatılacakbr. 

Zahire Gelivor 
"' 

KôylGlerimiz, son ıünlerde 
Ş !hrhnlze pek çok mabette mah
• ıllb Zln'alye getirmektedirler 
( lttyarbekfr ) 

Kaçak rakı 
l~nelld ltbı Barnu vadan tehri

n f ıe ıelen trende bir ıaz tene
k ?ti içinde 1 o Kiloya :rakın kaçak 
rı-1.ı bulunmattur. Ra1a poU. ma
rtfctiyle mGaktrat inblau tdareal
nr. teıllm edlbntıtr. Tenekenin 
sahibi bulunm•mıfbr, aramyor. 
( ~mk) 

1 
Çarşaınbaya telefon 

yapıldı 

Merkezle Çarıamba araıında
kl lelefon teeiıatı ikmal edilmiı 
ve muhaberata baılanmııbr. 
( Samıun) 

Diyarbekir Bankası 
Y etmff bet bin lira sermayeli 

Diyarbekir bankasının bu sene 
zarfında açılmaıı için Banka mi1-
e11iıleri faaliyete geçmlt ve mü
e11f s adedini otuza iblai etmiıler
dir.. Onar Urdan tenıip edilen 
akıiyonlar dahi büyük bir alaka 
ile satın alınmaktadır. 

Hlkın bu ali.kası neticesinde 
Bankanın takarrür eden serma

l yasf nfn birkaç miıil yükıeleceii 
tahmin ediliyor . 

Susığ·ırhk Orınan 

men1uruna da İşten el 
çektirildi 

Bir müddet evel meçhul bir 
Y ahudinfn Suıığırlıfa gelerek or
manlardan köknar f ıdanı keıildiit 
fJdanlarınf istasyondan aevkedlle
ceğl bır sırada müsadere edildiği 
maliimdur. Aldığımız malömata 
gare orman müdiriyetinin bu hu
suıta icra ettirmekte olduğu tah
kikat hitam bulmk üzeredir. Su
ıığırlık orman memuru Fahri 
efendi ye de itten el çektirilmittir. 

Gönende vaki olduiu haber 
verilen Göknar fidanı kat'lyatı 
etrafındada tahkikat 'yapılmak
tadır. 

Orn1an müdürü 
Bir haftadanberi 1ıtanbul' da 

bulunmakta olan orman müdlrl 
Tahsin bey dün ıehrimize avdet 
etmiıtir. .. 

Türkdili - Bbkeslr 

«Derya)) «iin1it» kurtaı dı r 
Fethiyeye gitmek üzre Küıa-

( dasındaa hareket eden ve Muı
tafa Kaptanın idaresi albnda bu
luuan "Dery,, yelkenlisi Yılancık 
adaaı önünde karaya otumıuıtur. 

Deryamn karaya oturmaıana 
ıebep açık denizde h~üm ıü

ren fırtınadır. Derhal imdada 
sevkedilen ,,Ümit,, motörü Der
ya yelkenliıfni karaya oturdnğu 
mevkide bularak kurtarmıı fsede 
Deryanın dalgalar tesiri e mühim 
rahneler alclifı ve hamuleılle se
fere kabiliyeti ohnadıjı anlaııl

mıı, celbedilen diler bir yelken
liye De, yadaki gaz ve be:dnler 

.• nakleclilmitdir. 
Deryanın hamulesinl alan yel

kenli bunlan Fethlyeye götür
mUttilr Derya tamire çkihnitlir. 
Ancak bir bafabk bir tamirden 
sonra denize çıkabilecek Ve eaaı-~ 
b bir tamir ıörmek hro - bila:;
hare havuzlanacakbr. ,, YeniAaır., 

Adliye Müfettişi Necati 
Bey 

Adliye Müfettiılerinden Ne
cati bey ıebrimize gelmiılerclir 
( Diyanbekir ) 

l YARIN 

Eyüplü HaUt 
Ağı rcezaya verildi 
Meıhur Eyüplü Halit 3 vak'a

ıının kahramanı olarak dün üçün
cü cezada muhakeme edildi. 
Davacı mevkiinde paraları muh
telif vesilelerle~ dolandırılmııOro
na, Satenik ve ayte hanım
lar bulunuyorc!u, Üçüncü ceza 
mahkemeıi davayı salahiyet ha
rici ğörmüı ve afırcezaya iadeye 
karar vermittir. 

1 O seneve mahkiın1 oldu 
.1 

Metresi Zekiyeyi bir müna
kaıa neticesinde pıçakla öldüren 

Ali bin hüseyin ağırcezada ik
mal olunan davası netlcıeslnde 
dün on sene afır haplıe mah
küm olmuıtur. 

Yeşilköyde 

M. Hayikın evine 
girenler in n1ahkemesi 

Y eıilköyde Madam Haylkın 
evine girerek eıyalannı sirkat ve 
kendisini ölünıle tehdit etmekten 
maznun Zekeriya, Muıtafa, Sait, 

'Alinin muhakenıelerine ağır ce
zada baılandı. Mahkeme çok 
kalabalıktı. Reis Nusret B. Zeke
riya'yı istiçvap etti. Maznun 
f stlçvabında vak' ada ali kası ol
madı tını ve dıfer üç maznunun 
kendisini ölünde tehdit ederek 
yataklık ettirdflderinf söyledi. Ze
keriya'nın Y&flnın ıorulmaıına 
karar ve rflerek dava talık olundu. 

Adliyede teftiş 
Adliye dev.1rınde ııkı bir tef

Uı baılamııtır. Adliye müfettiı
lerl bizzat daıre)eri dolaıarak 
memurların de.,amlannı kontrol 
etmektedir. 

Sabah yoklamalarında bu1un
mıyan memurlann tılmlerl alına
rak kendilerine bat ınllfettfı na
moıa iıttzah varakalan g6nderil · 
mektedlr. 

Her uıemur bu ııtihzah vara
kasına yoklama esoaıında niçin 
bulunmadıfını kaydetmeğe mec
burdur. Memurun 111azeretinl ih · 
tıva eden bu varaka müfettfılik 
vaaıtaılle Adliye Vekaletine gön
derilmektedir. Vekalet memurun 
mazeretine göre e•veli bir tavsiye 
ıonra bir ihtar mektubu yollamak
tadır. Bu mektuplar• alan memu
run devamıızlığı tekerrür ettiği 
takdirde memur 1>aıka bir yere 
nakledilmektedir. 

l:>olis Ceza l{onıiser]iği 
Polis Mildirlyeti 4 cü ıube 

ceza kalemi komiserliğine terfian 
Muzaffer B. tayin edthnlftir. 

Tabüyetten ıskat 
Resmi izin almadan TOrk 

tabiiyetini terkeden lıtanbullu 
( lzak Riıar Şıtayıart ) il zevceıi 
MargariUn Tirk "V&tandaıbk ka
nunu mucibince T • C. tabiiyetin
den iıkatına karar verilmlıttr. 

Bir mahkôn1un affi 
lıtanbul baplabaneıinde katil 

md' eleılnden on beı •eneye 
mabkılm Ahmet oflu Habibin 
baıtabiı gayn kabili teda vl bir 
halde olclulu yapılan muayeneden 
anlatıldıfından esası affedilmtı 
hapiıhaneden serbest bırakılmıfbr. 

POLlS HABERLERi 

Palto çalnuş 
Pangalbda Ahmet Bey soka

ğında Avokat Abdurrahman beyin 
evine bir hırsız girmit kapunun 
arkasından iki palto [ile bazı etya 
çalmııtır. 

·rraınvay çarpnus 
Şitlide oturan manav Yervant 

dün Taksimden ıeçerken 61 2 nu
maralı tramvay çarpmıı bazı yer
lerinden yaralanmııtır. 

Mecruh hastaneye yatınlmııtır. 

Hırsız f._,rİrmiş 
Evelkl gün Sirkecide Şadiye 

Hanımın evine bir hırsız glrmlt 
bazı eıya çalmııtır. 

·r osla m ışla r 
Dün saat on beıte Fındıklıdan 

geçen 3191 numaralı ıoför Hak
kının idaresindeki kamyon 176 ı 
numaralı ıoför Haydarın otomobi
line çarpmıı iki otomobilinde bazı 
mahalleri parçalanmııtır. 

Sarhoş olmuş 

Sabıkalı kamaaım çek 
Riza efendinin üzerine 
etmiııede yakalanmııtır. 

İzmirde lik nıaçları 
izmtr, 11 - (A. 

Bu hafta yapılan lik ma 
rındn Altınordu ikincisi Ka 
ka Sebat ikincisini bire karıı 

ftyeye uğratmııtır. Karııyaka 
bat birincı takımı bire karıı 

sayı ile bayraklı birinciılnl. 

bnordu birincisi bire karıı 3 
ile Güzelizmlr birincisini ma 
etmfftlr. 

Altay ve Karııyaka ıpor 
lüplerJ birincileri arasında ya 

lan maçta, ilk devre sıfır ı 
ve neUcesiz kalmıt, ikinci 
virde musabakaya devam 
memiıUr. 

T opkapıda mülia mevle 
karıısındaki büyük bostan a 
satılıktır. tallb olanların B 
köy 7 7 ye telefon etmeleri 

Beyoğlunda Venedlk ıokafın
da oturan ıof&r Arif ıarhoı olarak 
ötekini berikini dövmeye baılamıı j 
ayni zamanda polis Ahmet efen- j!!lll•••••••••••lll 
diyede tecavüz eylediğinden müd-
d4'i umumiliğe teslim edilmiıtf r. 

Sa bıkalıların ına rif eti 
Sabıkalı Nadır, Dimltri ve ar

kadaılarl evelki gün sarhoı olarak 
Dtvan yolunda Aptülkadirln bira
haneılne gftmiıler, birahaneciyi 
davdükleri ıtbl biçak çekerek cam 
veıafre kırmıılardır. 

Ali Ekber 
T. ayyare biletleri ve kırtasiye 

Umum gazete bayif 
Çemberlitaı clvannda 

N. 2 dükan 
I _li!'ıS _____ _ 

oı, tabibı 

~1EH~1ET KAMİL 
Yeni Postane karıııında Ve 

Han ıa - 14 
MGtecavlzler karakola settrll

dtklert 'Valat Mlh ...... ......,_ 
bOcmn ve hakaMte •'et~ ,~IM'99BMlll!! IBIMJI 
rinden tevkif edıhnııJerdlr. Kam fo e 

I hı b. · - : Nakit 
..... e e ıcıyı soyn1uş1ar 5 İ::i tcrJin İngiliz 
Leblebici Adil dün Laleli yan- : Dolar Amerika 

ıın yerinden geçerken iki kiti : 20 Frank Fransız 
yamna sokulmuı mantarcılıkla 40 : 20 Liret ıtalya 

liraıını dolandırmııbr. : 20 Frank Belçika 
M , : 20 Drahmi YunanA 

antarcıların sabıkalı Vehbi i : 20 Frank lısviçre 
ile Bursalı Mehmet olduğu anla- : 20 Leva BuJgar 
ııldığmdan haklarında tahkikata : 1 Florin Felemenk 
baılamlmııtır. • 20 Koron Çekosıovak 

: 1 Şilin Avısytur ya 
: 1 Hayhşnıark Al.ya 
: 1 Zeloti L~histan 

oton1ob1"l 1 <azası 

1025 50 
209 50 
1()6 -
222-
118 -
55 50 

816 -
30 25 
84 50 

Şoför Ahmedin 277 numaralı 
ot<.mobilile 2307 numaralı otomo
billi T epebaıında dün milıade
me etmifler her iki otomobilde 
hasara ugradığı gibi 2807 numa
ralı otomobilin içinde bulunan 
Darülfünun Tıp fakültesi memur
larından Naci Beyin zevcesi Atıfet 
hanım bazı yerlerinden yaralan
mııtır. 

: 20 Ley Rom~mya 27 -
: 20 Dinar Yugoslavr a 174 75 
: 1 Çervoneı Sovyet 

Hırsız girn1İş 
Dün ıabah Beıiktaıta Seniha 

hanımın evine aabıkalı bınızlar
dan Hnıeyin oğlu Ali ılrmiı bir 
caket çabp kaçarken kal'fısına 
poliı 1770 numaralı riza efendi 
çıkmııbr. 

• 1 Kambiyo 
: Londra 1 l:::terlinn k. 
: Nüy 1 türk lirası dolar -
; Paris 1 türk lirası F. -
: Milaııo ltürk ,, liret 
: Bürüksel ,, ,, belga 
• c· ı· k • ınevro ,, ,, ,, ıran · 
: Sofya ,, ,, ,, leva 
: Amsterdam ,, florin -
: Madrit ,, ,, ,, pezetai -
: ıB~rl in ,, ,, ,, mark -
: Varşova ,, ,, ,, zelot 
; Bukreş 20 ley kuru§ -
1 Rusyaçervoneçi kuruş -
•••••••••••••••••••••••••• 

/ "~ TU.ALET 
J 1 PlJDRASI ~ 

Kadın tualeUnJn lliiıina gaJn müfankı cildin tera
vetintn hamisidir. Fantazl nevilerini en Jiikaek 
muhitin tercihen iıUIDal eylemesi nefaa.UnJn en 

bilynk delilidir. 



YARIN 

-- EMNİYET SANDIGI EMLAK MÜZAYEDESİ 

ıKat'i karar ilanı 
Mıizayede lkrcı: 

bed,,li .\'o, Merhunatm cins ve nev'ile mevki veJ müştemilatı 
lircı 

Borrlu
rııuı ismi 

70 6222 Slllvrikapı' da Hancı karagöz maballeıinde HiıardibiSi-
1 k k d k 2 e yeni 2,4,6 numaralı 
lvri apı ao atın a eı i 2, : 1 d iki dilkkani 

yüz ıekaen dokuz arıın araa , üzer n e 
havt bir maıazanın tamamı· 

Fatma ve Atiye H. lar 
90 6717 Erenk6y(bı' de Erenköy mahalleıtnde Kozyatafı 

caddeainde eıki 97 ,98,2,97 ,98,2 ve yeni 77 nu-
maralı ve iki yüz yirmi yedi arım araada meb-

da kaimen mevcut olup nl ve duvar taıın n ve 
seneden Gç bin iki yüz dokuz arıın bahçeyi havi 
ahır mutfak ve eaaı ebniyenin tamamı. AliRiza 8. 

815 7098 Kumkapı'da Tavıı 5(lleymanağa mahalleıinde 
Ördek bakkal ve fçadlye aokaiında eıki 3 3, S 3 
mGkerrer 85 S5 mokerrer ve yeni 43,45,39,41 
nunıarab e' 120 artlD araa üzerinde kargir iki 
katta d6rt :ı. bir tofa bir mutfak ve ön ve ar-
ka taraflannda iki dilkkln ve yetmiı arıın üze
rinde iki dOkkAnı havi muhtacı tamir bir hane-
nin tamamı. Mahmut Aziz B. 

105 8998 Yentkapı'da KAtlp kaıım nıahalleılnde Sandık 
bumu 80kalmda eski 88 ve yeni 40 numaralı 
altmıı sekiz &rflll araa üzerinde yıkilmıı .temel-
lerJ mevcut bir dakkln mahallinin tamamı. Firdeı H. 

78 99tt8 Oaküdar'da lcacllye mahalleılnde eakt yazmacı 
Avacllı ve yeni aalkım aokaiında eıki 14 ve 
yeni 18 numaralı ve ıenden beı züz dokıan ye
cll arımdan lbaTet muhterik bir hane arsaıının 
tamamı. Mm. Alekaandra 

tao 10029 Erenk6yünde İçerenk6y mahallesinde Hamam 
aokaiında eıkl16ve yeni 27 numaıalı 110 arıın 
ana üzerine mebni ahtap iki kattan ibaret d6rt 
oda bir eofa bir mutfatı havi bir hanenin ta-

mamı Beılm 8. 
48 1024.1 Huk6ycle SGtlilce mahalleıinde Demlrciohaneı ..,...da eski 4, 6 ve yeni 41, 43 numaralı yüz 

seksen &l'fmdan ibaret temelleri mevcut gazino 
ve hane araıının tamamı 

Mm. Serpuhi, Dikran ve Harant Ffendiler 
891• 10841 Oıküdarda Bulgurluda Alemdaiı caddeılnde 

46·1, 46-2, 46-3 nWDAralı ıekıen arıın üzerin
de iki katta üç odayı ve dört yüz otuz arıın 
ana izerlnde kiratr iki ahır ile bir odayı havi 

ııa '- &r.IUD t••amı İamail Aaa 11''8 Y entlcapıda Çalarafa mahallesinde Llnaa cad
cleatııde •ki 40 ve yeni 62 numaralı kırk alb 
&rfın ana berinde klrıtr bir kattan ibaret üı
tibade ahirin malı bir odayı ve bir kuyuyu ha vl 
blll hava bir dükklnın tamamı Hecı Şukrü B. 255 

l 2096 Einkapıdatllacilyaı mahalleılnde aUk ve cedit 
Ebe aokafında harita 1 ve 2 mevkiinde eıkt 
ve Jenl 9, 11 numaralı 138 artın arsa Gzerlnde 
kAratr bir kattan ibaret ııvalan nokl&Q bir ahı-

\ 

l'ID tam... o 
O 1'1572 0tldlclarda AJtun .. ade lllahalleainde elye't'ID ıman Ef. 

~. "'nantap cadde.inde eıkı •,4,4 mil-
lcener ,..... ı 2' 12-ı, 12-1 DUDıaraJı mezka.r köt 

2110 

klerden bilyiik kötkGn barem dalreıi iiç yüz o~ 
ana Qzerine mebni ahpp iki bu 

tuzk ~ artıt' ibaret sekiz oda bir ıofa bir tatlık 
çu ttan b k ve ıelimlık daireıi ke-bir hamam ve ir UY!.,_ ah 

.. .. t iki artın arsa üzerinde ıap 
zalik uç yuz 

0 uz ki oda bir aof a bir 
ki uk k ttan ibarat ıe z 
i . buç a ve cllfer köık yüz on üç ar
taılık bir hamamı k ~irgir iki kab ah
tın araa üzerinde yanmb .; kattan ibaret üç o-

lmak üzere iki uç .. i 
tap o ve elli bir bin dokuz yuz yetm 1 
da bir mutfağı h iki köıkün tamamı. 
beı arıin bahçeyi avi F tma Ümmü11üade H.lar 

Emine Kadriye ve a 
b b maballeıinde Hekimoilu 

15284 Haıekide Nev a ar .. 
6 
numaralı ıekiz 

Ali~ ıokafında eıkbi vie 'ıcaen.:ı.k mahallini ve 
da me n ı d 

• yüz arım araa d tokluk mahallini ve o 
yedi yüz artın arıaha '4; havi çift hamamın ta
kuz yilz arıın ba çey 

mamı. f Nihat 8. ve ıagir Fatma 
Emine Hacer, Muıta a Hanımlar. 

Halice Piraye 'd Karamanlı ıokatın-
90 1371 O Üıküdar' da Yeniınahalle ra~ı altmıt dokuz artın 

da eıki 27 yeni :ı nu::: kattan ibaret bir dük- Ef 
arsa üzerinde kargir Osman • 

ki.nın tamamı . nde Oıküdar cadde-
155 16206 Kartal'da Kasaba karıye~ numaralı yüz kırk iki 

ıtnde yeni 82 - 36, k4!,~ iki kattan ibaret iki B 
arıın arsa üzerinde •• r Hüseyin Hüınil • 
dükkanın tamamı I b mahallesinde eıki 

61 O l 7 07 6 Y edikO.le' de Mirahor ::~ilip ve yeni iltaı
lıtaıyon caddeılnde 

6 7 
mükerrer ve ye

yon caddeılDde eıki 5 7' 5 7' na üzerinde klr
nl 67-1 numaralı altmıf ::;b~r kiler bir ıofa on 
gır iki kattan ibaret iki h p bir mutfak ve 
iki &rfın ana üzerinde ha viııanenin tamamı.Sabiha H. 
altmıı dört artın bahçeyi a Poata ve Ihlamur 

20750 17081 Beıtktaı'ta yeni mahallede 
0 10 

10 ıo mil-
aokafında eıki 27, 10, ıo, 1~ 'n~ar~lı ve bin 
kerrer t 2 yeni 13, 16' 1 ~' kıımen üç ve kıı
beı yüz arı ın ana üzerin e oda alb ıofa iki 
D>en iki kattan ibaret altmıf üç b lunan yüz elli 
mutfaiı ve mGftemllabndk :ı.n ittisalinde 
arıın anada mebni mezktlr i onelambk köıkünü 
beı oda bir ıofayı havi kirg r s da mebni ki.r-

ikl .n.- tuz artın arıa 
ve ayrıca J.u 0 iki ıofa bir mut-
lir Oç kattan ibaret yecll .. od~ört artın bahçeyi 
falı havi ve beı bin yuz Zek.ye H. 
ha~i bir konafnı tamaını. mahallesinde 

260 17228 Oıbdarda rum Melune~ıı ye yeni 18 
Sır" kahveler ıokafmda el rtnde ahpp bir 
nu11aaralı elli iki &l'flD anaOze HGaeyln Ef. Se"er H. 
kattan ibaret bir dOkkAnın tam~::;..de Ha•am 

710 17242 Bakırk6.,0nde Cevizlik maha yedi ve yeni 
ı tokaimda umumu iiç yOZ otus ana Qze-

-"• d6rt &J'llD kırk ilç numaralı ~ - buçuk kattan ı~t 
rinde maa çatı ahpp Gç dokuz oda Ud 

od bnak azere bi biri çab au o Ozerindd klrllr ' 
sofa ve on altı arpn az kırk bet arıın 
tatlı bir mutfak ve altı Y Gilzlde H. 

b in tamamı. 
baıçeyt ha vl bir anen balleainde cedit 
" - ba d CamHkeblr ma 16 nu-a ı o 17488 .-••m fa a 28 ve yeni 
çiviciler tokafinda eski 

Romanınızı kesiniz '·e kı"tap gı"b·ı k 
v atladıktan sonra okun1ayı 

unutmayınız 
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Şu ı6rdQGmllz yoldqlar, hap canı atzıncla adanılardır. Ben 
k6led bir yol onlara : Haydin yöldaılar t6yle Y•Pabm, böyle 
edelim dedim mi mesele kalmaz! Hani meseli, itte ıu ateıe 
ablacakıınız ! desem abbrlar. Siz o yüzden yana kaaavet çek
meyin hiç! 

ıa-anu memnun olmuıtu. HaıköylünGn tözlertnde açık bir 
cevanmertbk Yardı. Kurnaz adam derhal koynundan bir keıe 
çıkarda. Hatk6,.IGnGn eline tutuıturdu: 

- Al Hacı ala itte bunu efencllnlz ihaan buyurdular. Hacı 
ata kulunun ihtlyabı ••lunbıı vardır. Harcanıp bana dul etain 
bu,anlular ! 

Dedi. Haca keseyi kavramıı, elinde tartaladıktan ıonr• öpüp 
bapna koJmuttu, Sonra ela pek tabn olarak ıal kotalının araıı-
na 7erleıttrml1U. ~ 

KleanU yan gözle Hacının hareketlerine dikkat ediyordu. 
Ah ıu para. Koca Haıköylü bir ıaniye içinde defiımiıtı: 

- Aman Sultanım, Hemen ıiz ferman edt.ı. Adamlarımla 
Jakıp 7ıkahm l diyor, yumruklarını karııda akaran saraylara 
doiru az&tb. Ali ıuaYI Efendi Hacının saf VazlyeUne dikkat edi
yordu. Bu adamla bir tesadüfün kendiıini anlaıtımıaıı, tanııtır
IDalı JGzCbıden kimbtltr neler çıkacatırn diifünüyordu. 

EYet, itte bir muhacir dayı JÜZGnden belki de ıultan AbdGl
hamıt slbl korkunç bir Padtıah Hal' edilecek, Rultan murat 
Pacliıah olabllecektl-

Kleantt : - Bak Hacı ala, bu slbi itlerde acele etmele :bnea. Herwey iyi ~inmekle yapılacak oluraa fayclaaı 16rGIGr. 
neli bana l&Jle,bdz bakaJUD, lcaç arkadapnız vardır? B a,.... .,._ı"nm 7 

' - 117 -
O ıneıbur Haık6yfil der-

d dJ ki lıte onu körGyormuıun. l na Azızim Turhan ona na-
e : - ruht etnıifl r. ta rım 

ler. Meıeleyi biliyor' de e lz Kendiılni gayet iyi nı • 
ııl a ıldıiım• hayret etmeyin • ffak 

) ık -"a muva Mert adamclıt• ı (tahta ç arm-. Ar-
Hatta ıul..-ı Murat Ef~e aeylı bafıbk vadetUm· 

1 k k ditlne latablı Aanlre 8 k timdi bizi burada P-o uraa en . tur a b nim 
bk ruhed clldlen •bizim obn°:.cak, kemali bGrmetle e 
.l(in d b l yanım!za toku 

ce er a tinde vaze-
ebmt 6pecekdt• .--n... Ayaıofya cam 

8 elJebl de ıudur. Bu..... 6 mht benden naıihat 
d k unubn • .J.-m afbyaraktan .~~!-( p it)' Pqaya bir tavıi-er en u ........-- bal bizim 111151au. aa 
iıtemlttl. Aç ıdl• Der d 111 
ılyename yapdl1ftmı• dım O da ıu yollara memur ettirdi e 

_ AnladıJll• anla • 
ın'? 

ı - Evet, ı,ı tahmin etti:~i· hemde manevi rabıtalarla bu 
o--ıeki hem ma 

ada: sana bağlıdır? b. d m(taklel latabb Amire 
Ôyle Jazizim. İçin içine ır e beni her tanlyeml ve 

ba ae ıliği girene. çünldl bu adam a~;J .. ~ 
h 

1 .a:!..n derhal vopa bileceifne de k İ{.k6ylG~ al geUr. 
er beta örünmiyeylm de ıenin 

- Haycll, 1 icll icll onun? 
Bir kenara çekelim. Adı ne 

- Hatk6yltl Hacı mekmet. 

- Hacıhfa da var demekl kildi Ali Süavl efendi 
aaı Kleanil bir kenara çe • d ı-.ı• Ve. lllOtPller. muhacirlere doiru er aaa. 

ta11aaaraktu ilerde pll&nla çalıı.. ..x....esnifti Ali ıGavl 
......,... Haca ......... ., .... " ·-- • 

-...,..... 
maralı otuz bet arpa 
araa üzerinde fev
kinde bir odayı havi 
bir dükklnln tama
mı. Fatma Berke
mal H.-HGaeyln Fe-

hmi B. 
135 175 27 Divanyolunda Atik 

Alipqa meballestn
de yalcı hanı alt 
kabncla ueak 6 •• 
yeni 6 numaralı otm 
alb •rtın anal üze
rinde bill hava ve 
kapı11 oda içinde •• 
odanın arkuında bir 
ardiyeyi havi tam 
klriir 1 bir odanın 
tamamı Mehmet 

Ş6kril B. 
4400 17608 Paıadlarçelatnd• 

Köytçt elyevaı 
iıkele caddesinde es
ki bir ve yeni 26 - 1 
numaralı y6z altmıt 
iki lll'fl ı ana Ose
rlnde ki.rstr Oç kat· 
tan ibaret Gat6nde 
aeklz oda bir koridor 
bir mutfak ve yirmi 
d6rt artın ana üze
rinde bir hail ve su
ıulhaneıi ve yirmi 
lll'fln bahçeyi havi 
bir fınnın tamamı. 

Mehmet Cevdet B. 
40 17788 Sultansel•m'cleMlmar 

19caetUn mahallesinde 
Mlmıarcı aokalmda 
eaJd s mtlkerrer ..
yeni 1 '1 numaralı alt· 
IDlf arpa ana ise· 
rinde yanm bocbam 
kab klrllr dllerlerl 
ahpp ... .... 
iki buçuk kattu .. . 
ret bet oda'*....
dık odut bir Iİofa 
bir mutfak ve .-..n 
artm bahçeyi baYI 
bir hanenin tamamı 
Saleyman Sudi, Is· 
mail Hakkı Beyllrle 
Fatma P.tase,,.a •• 
ZebraGtlsln Hanunlar 

Yukancla dm ve nev'de me•· 
ki ve ınGıtemillb yualı emllk lal· 
ralannda ~terilen bedeu.rle 
talipleri Gserlnde olup 18 klau• 
nuaanı 930 tarihine mlsadlf pa· 
zarteıi aibıG saat on baçuktaa 1-
llbaren mizayedeye mGbqeret 
olunarak saat oa bette kat'ı ka• 
rarlaruun çektb..ı mukarrer bu
ludulundan talip olanların mez .. 
kar pde 1a&t on beıe kadar 
aandık ıclateabıe milracaat eyle
meleri ve saat on beıten aonra 
vuku bulacak müracaatların ka· 

[bul edllmlyecefi ve mezkar em
ilke ev.elce talip olanlann kat'ı 
karar eınaıında h&ZU' buhmma-
an ve baıka talip znhur eJlecllll 
takdirde evvelki taliplerlD mtlza· 
yededen çekilmit addolunacalda· 
rı lüzumu ilin olunur. 

~ -

l ''Y ARIN,,IN T AKVİ~ 

Pazar Kanunusani 

12 1930 . 

Güneşin doğu§U: 7 ,25 

Namaz vakitleri 

sabah öğle ikindi akşam yatsı i:-•"lr 
7,25 12,22 ı,,47 17,1 18,87 5,89 
~ ~ 
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12 Kanunusani YARIN 

tıi gezenıer Bilecik rakısı 
~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
, •••• ~"""·· e;,• ~~~-~~.-;v~~, ~~~ ........ ·~~. ~~· 
!~ Roma~ımg ~ + FELEMENK BAHRİ SEFİT 
; "AL i SUA Vl,, hadisesi ,..~ + B ;\ N K A S 1 
;, - . . ~ ... Merkezi: AMSTERDAM Sermayesi: 1,125,000,000 
:. Kari/erimi: tarihi tefrikwm:m ~ T ihtiyat akçesi: 3,000'000 

takip r.tlenı edikleri lwmımı ,{;;~'J + l 1 
!' stanbul merkezi: Galata kara köy pa asta. 

matbaamı=dcm tedarik ~ 
~ t'drbilirlrr ~ A İstanbul şubesi : Yeni postahane ittisalinde Alalemci ... 
• > <- - ~ T han. Her türlü Banka muamelatı icra ve kasalar icar I 
~~ " QIRAGAN SARAYI ~ + olunur. yt 
~· BASKINI,, ve"ALİ SUAVİ ~ ·~ •• ~~~~~~~~~~~· 
~: HADİSESİ romanımız bir <:< 
ı~ , " r G 
~: haylı ilerlemif bulunıyor. Her {;~ 
:' gün karilerimizden bir kısmı ~ e\§~tj§§~~~~tj§§g•!••! .. !•~§§§'5'~~§§~§tl} 
~ gelerek baıtan takip etmek is- {~ ~ .. ty • • N K ~ 
(.1 tediklerini söyliyorlar. ~ ~ TUR"IYE iŞ BA ASI = 
~. Bu meyanda tefrikamız için f.~ '11 Sermayesi: Tamamen tediye edilmiş 4,000,000 Türk lirası ~ 
. Anadoludan da mektup almak- ~~ fl'J ıi\I 1 · .. ANTf( ı.\]=>A ~ 

i. . ~' f$.J ı ' er ~ezı unnın11 : ... \. rtrı 
: tayız. Bundan dolayı tefrıka- ·~ ~ S U B E LE R : ©" 
: mızın baf kısımlarım takip '. ~ Ankara 'Adana Ayvalık (:Jı 
; etmek istiyenlere baılangıcı : 11.J I . I I l""ı·,·ıl)Z.Oll Z,onp_·ıı),•:ıl• ~ 
~ matbaamızda bulunduğunu süy- ~~ ~ stan )ll -

1
; , , d, .. ~ 

( lemek isteriz. ~ ~ Bursa Balıke5ir \av~eri ($> 
· ~ lznıir Gireson ~le~·~in r~ ~· Romanımızı ayrı ayrı takip ~ @ S E l 't ~ 

• ı eden Ve eksikleri bulunan ka- :: $) (\ J11Stı n .... (. ı•cnıı ~ ,-, , ~I 

f: rilerimize ayrı ayrı nıektup ~J ı/J) il.O!QN BA!lK~~-MUAME_!:A '1 -> AP~I~~~ :::., ~ tp:~ 
f~· yazamadığımız için aflerini rica :~ (!;§~ § @ ~~~"~~9'§~ g:~§.S~ Sj~~~~~ ~'9~~'@ ~ 

ederiz. 1 
~ '.~ ---- ------ ------------ -
>: Eksik romanlarınız için her :< 

gün 2 den 4 e kadar müracaat ~ 
') 

: memuru matbaamızdadır. <:; 

'. K. ·Aı.!...!....~-"=.-·,..:t·;..! . .......... ~-, 

'All 11ALI1' l-llLAIA.SI 

lıtiha, kuvv•t ve sıhhat ifin 
en müe11ir devadır. Bthlmum 
eczanelerde bulunur. Umumi de
posu Bomontt fabrika11 telefon : 
Beyoflu 583, ve İstanbulda Ek
rem Necip ecza deposu, Telefon 
lstanbul 7 8. 

• 

istikltıl 

;+ 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pa~a Hastahanesi Operatörü 

caddesinde Rus sef aı·ethanesi karşısında 

Suriye hon N°: 8 · 
'l't•lcfo11: /Je!J : f ti!J 

'1:~~;~;~ ................................................... ~ 

) 

• 
t 

• 
t 
~ 

~ 
~ 
~~ 

SERl\1AYESİ : 10,000,000 ingiliz lirası 
İstanbul açenteliği - Telefon: lstanbul 1948 
Beyoğlu dairc$i - Telefon Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya 
hesabı cari sure tile avanslar, poliça ve iskontosu. 

Türkiye cümhuriyetinin baılıca §ehirlerine ve memaliki 
ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf 
emirnameleri irsalatı. 

1888 de tesis edilmiıtir 

Merkezi umumi. l st'luhnl 

SERMAYASI 30,000,000 FRANK 

1 

TÜRKiYE ŞUBELERİ 
Gaİata, lıstanbui , İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yuannistan ~ubeleri : Selanik, Atina, Kavala • 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamelatı. 

' ı~:§xıg: ........ ~x§ı~:8L~ ~~:sT;:ı'l'"E""T~r§-r~:s;gg;§§ g; 

ÜSKÜDAR BANKA Si 
100,000 LIRA SERMAYELİ TÜRK 

ANONIM SİRKETİ 

Seyrisefain Çiı~AG 1\N S 1\l~A ) ' I B ı\SK® 1~EFRiI<ASI ~ALİ SUAVİ Htıdisesig; ~luharriri: AYH 
.Merkez accntnsı : Gnlnta 

Köprü başında: Beyoğiu 2392. 
Şube ncantası : Mahmudiye 
ham altında İstanbul 27 40 

'f ra bzon bir.inci postası 
( REŞITP AŞA ) Vapuru l 3 

Kanunusa:ıi pazartesi 12de Ga
lata rıhtımından hareketle İne
bolu, Samsun, Giresun, Trab
zon, Rize , Hopaya gidecek ve 
dönüıte Pazar iskeletile Rize 
Sürrnene, Trabzon, Görele, 
Giresun, Ordu, Ünye, Samsun 
İnebolu. Zongoldağa ugraya
rak gelecektir. 

Ayva Jık sürat postası 
(MERSlN) vapuru 14 kanunnu 

sanı ıalı 17 de Sirkeci rıhtı
mındau hareketle Gelibolu, 
Çanakk~le, KüçOkkuyu , Edre
mit, Burhaniye, Ayvalığe gi
decek ve dönüıte me:ı:k<ir iske
lelerle birlikte Altmoluğa uA
rayacakktlr . Gelibolu için 

yainız yolcu alınır , yük 
alınmaz. 
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katib) lerl biz gibi muhacir parçalarına Padiıahlardan selam 
getirsinler. Bari ayaklarmızm To:ılarına yüz9rııüzü sürelim de 
dünya ve ahiret de aziz olalım ! 

Diye ağlıyordu. kurnaz Kleanti, SUAAl Eferıdinin çevirdiği 
dolabi anlamakta gecikmemiıti, lıte fu adama: ateıe atıl derse
ler mutlak tılır canını feda etmekten çekınme:ıdi: kendilerinin 
de tam böyle çahil cesuru adamlara ihtiyaçlar• olduğu .füphe
sizdi. Kleanti ıu (kuzguncuk.) gezintisine cidden memnun ol
muıt u. Art mu vaff ak olacaklarına o da ıüphe etmiyordu. 

Kleanti muhacir Hacıyı ellerile tutup kaldırdı. Titrek bir 

sesle : 
- Efendimiz selam buyuruyorlar. Fakat burada konuımıya

lım diye fısıldadı. İleriye bot arsalarden birine doğru yürüdüler· 
Kleanti önde gidiyoreu. Aacı ile Alı ıuavi Ffendi arkadan taki
bediyorlardı. Kleanti bir tepeye çıkmağa baıladı. Ötekiler de 
takipet tiler. B 

Daha sonra yemyeıil bir ağacın gölğesine oturdular· uraıı 
en emniyetli bir yer ola bilirdi. Deniz, karııdaki saraylar tabak 

gibi görüniyordu. 
Kleanti : - ~Y, Hacı ağa doğrusu Efendimi,; sizden çok 

memnundur. lıte beni de sizi görmek selamlarını söylemek için 
gönderdiler. Bana arkadaılarınıza güvanip güvenmediğinizi 
açıkça söyleyiniz ! 

Dedi, Hasköylü: 
- Aleyküm selam Efendim. gönderen getirenler sağ olsunlar 
Diyn ayaklanıp babayanı bir temenni savurdu. Kleantinin 

eteğini öpmeyi de ikmal etmedi. anlaU:nıya baıladı: 
- Abe Efendim, Bizler zaten caı yanık soyundanız. Ev 

kalmadı bark kalmadı. Hep biteni düıman çiğnedi • 
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ef eni tam yanına yaklaıtığı zaman görmüt farkına varmııtı • 
- Vay efendimiz. Velinimetim! Diyerekten koıarak süa 

efendinin ellerini öpmeğe baılamııtı. Hacının bu hareketi 
gören Amele mahacırlar gülüımeğe baıladılar; Hacı kötü küfü 
ler savurarak yerden kavradığı bir kazmanın sapı ile bir ıkt• 
ne kuvveili sopalar eklemiıti 

Sonra tekrar suavi efendinin yanına sokuldu: 
Emret sultanım! iıte ıu gördüğün çıtaklar o ite bire bir 

lir! diye koltuklarını kabarltı. 

Ali Suavi Etendi huköylü kabadayıya hiçbir ıey söyleme 
Baıı ile kendisini takip etmesini iıaret etti. Haçı Suavi efen 
nin arkasına düıtü. Kleanttnln siper aldığı köıeye doğru ileri 
meğe baıladılar. Baılarındaki Ejderhanın uzaklaıtığını gör 
amele muhacierlarde kazrnaları kürekleri brakarak rahat ralı 
aığara içmeğe baıladılar. 

Ali Suavi önde Hasköylü arkadan gidiyordu. tam Kleall 
nin yanma geldikleri zaman Suavi efendi HaaköylüAe dödd 
kulağına birıeyler ıoyledi: 

- Koı etağhıl öp •. Sultan Murat Efendimizin (Sır kitibtd• 
Ef endimizln irade.ile gizlice seni görmeğe Padiıahımız efaıl 
mizin ıelammı sana söylemeğe memur edi{mittir. 

Dedi zavallı Hasköylü, sultan Muradın nehalde bulündu 
nu bilseydi, Ali Süavi efendiye güler, Haydi hey budala der l 
fakat cahil adam hakikaten Sultan Muradın (sır katibi ) il 

kuzğuncuğa kadar geldiğini sanmlıtı. hemde kendi ayağına 1' 
dar ... 

Adamcığaz hemen kaçmıı, Kleant nin 
m•ıtı: 

- . Vay efendim, ne demek olsun. Veli nimet Babamızın ( 


