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Hörır.et ve itimat 
Devlet 
ilenin 

Hü:kfımet bu bir ailedir. 
pederi, millet te efradıdır 

DPed Bir ailede, relıl aile olan Fakat bu hal çok devam 
er, e•latlanna, efradı aile- etmedi. Millete hGrrtyet, ada-

•bae karıı mGtflk, rahim, mu- let, muıavat vadeden ittihat 
lllıf olmakla beraber adli, ve terakln erklnının, bllhaıaa 
latldebbtr, zapturapta kadır, 81 mart vak'aıından ve Ab-
cthnleatnl bir tutarak araların- dulhamldln hal'tndan ıonra 
ela rekabeti tevlit edecek mu- birer ceberut Umaall kesilerek 
&8aeleden, bal ve hareketten tdarel devleti berciimerce 
lllilctentp oluraa, aile efradı ujratmaları ve buıuıtle devri 
•raııncla, muhterem ve ıayanı lıtlbdattan kalma memur 
,.,__ 1 zibnizeU ile milletin hür 
-..t a6rG1Gr. ıte bu hGrmet 

•e IUmat ht11ldlr ki o ailenin ve kendtlerile mGaavl ola· 
refahını, ıeadetlnl idame ve , bllecellnl bir türlü anlayama
te111ın, aervetlnl, kuvvetini yan memurinin hal ve harekib 
'-rıt eder, birbirine ka rıı halk ile bGk6met araıında derin 
~ıahabbettnl arbnr, aralarmda bir uçurum kazdı. ittihat ve 
lr ltUbat ve teaaanntlt vücuda terakkiye lıtlnat eden memur 

l~rtr •e bu sayede de umumum milleti evlldı ilbl 16rmeyar, 
,...,ar Ye ihttraaunı kazanır. onu aüya kendi k61eıl, kendine 

Devlet bir ailedir. Hnka- hizmet etmeie amade bir hiz-
lllet bu ailenin pederi, millet metklrı afbl ıöriiyordu. 
~ efradıdır. Efradı millet, Bu halde harbi . umumi ve 

Laıı olan bükiimetl, bira- mGcadelel milliye ıenelerl geç-
~•llln pederini ıörmek lıte- ti. Aırl ve mOteklmil devlet 
it atbı g6rmek lıter, öyle ılıteml olan Ctımhurtyet lllln erir ite kalplerinde ona kartı olundu, herkese yeniden Omlt 
flbet Ye iUmat blul dolar pldl, arbk baba ile evlltları 

Milletin hiirmet ve IUma- araıında mOtekllbil hürmet ve 
daaı kazanmıı olan bir bGkek· itimat hi11l uyanacaktır. 
lll9t her zaman kuvvetlldır Fakat 6yle olablldimi? 
.. l unetlt olur. Ona bar- Batta biiJGk Gazimiz, mille 
llaet ve itimat eden millet, u- tta MTpli baha11 .olduiu .halde 
~ak btr lpreU Qzerine derhal onun dlnktlflerl clalreatcle h0lc6 

lr kitle halinde harekete met, bu ıa'J•'JI temin için lca
teltr, her UlrlO fedaJ(lrhiı nunler yaptı,emlrler vJrdl, millet 
lLtt1ar eder, meı'ut bir aile hakimdir dedi. Lakin o menfur, 
-ıradı araıındakl ittihat ve o devrı lıtibdat yadigarı memur 
'-allGt atbl milletin ittihat ve zib nlyeU bir tGrll yakamızı bır-
letanQda hGk6metln harice akmadı. Bazı memurlar, anle
~ IUbarmı yGkaelUr, buku- rinde numunel lmtlaal olan hail 
.... ....._ teçavG& Ye taarruz fik- ıklrı Gmmet Gazi babamızalm-
l'lnde olanlari dütGndtlrilr. aal edemediler. Erbabı maaalıbt 

M91bur Blımark, •.az0nn bende atbı ıörmekte deYam 
f.~~ek lıtiyen bir devletin ettiler, vazifelerini ıuı lıtlmal 
• ...,CIJe nazın, batını eydtll eylediler, mtlleU h6k6mete 
~ umuzlan Gzerinden altı- ııındıracakCfeyler 16yle duraua 
~_.~n ıOnlGnGn uçlan ıarül- aralarını btltGn bGtGn açacak 
~" demltUr Arkaımda koca teJler yapblar, milletin bük6-
l.•Ltllettn varbflnı hlıaeden bir mele kartı yeniden uyaoan 
... 6aaet, her halde muta' olur. itimadım aarıblar. 

Bbaaenaleyh bir hak6meUn Ftl•ald bunlar, memurla-
:- btrtncl ve en btly(ik vazı- rımız 6 araraımda bir kııım 
.. ,, mlllettn kalbinde kendi- l•ede halk buau takdir edemez. 
~ karıı harmet ve IUmat Kurunn yanında yaı ta yanar. 

UJandırmakbr. itte bu ıtbl vazife naıınaı 
it Ttrk milleti, kendi anane- memurlardır ki hallun 16-

, .. CfJeal haaebile çok eıkl dnG korkutmut ve bu leke-
:-&Dclanberi, biik6mete karı• yl umum memurlarımıza ıiir-
-:t ve IUmat hiMI ile meı- mGftGr. Son ,anlerde ıık ıık 
bir b•~Uwa, genç olaa bile, itltUfbnlz d6fmeler, a6fmeler, 
d --et memarmuı babam ıut lıUmaller, teçavtlzler, ka-

9111eat, onu o 1111'etle telakki nunıua baraketler dtr ki bizi 
-" defa bizzat pr- ... bu makalemizi yazmaya aevk 

yarlarm elba ak •k•Hı lbtl- etti. 
---- ll ._ h .... ,__ ·---&pmell banaa ·- e erini 11te uaumet, 1&m-.. 

elidir. dellı •e taht- baıla1an bu hl11l htirmet •• 
Saltanat clevrbda ............ icltmadı takviye etmek için 

leulzile baılayan ba ........... M -fikrimizce- btlyClk kOçiik her 
•• IUmat hl11l, meıruureun kim oluraa oban va:dfeılni 
lllntle beraber milletin kalbbade ._ lıttmal eden, kanunun 

.. 
1eldden kuvvetlenmltU. Mem- :=ne verdlif telAbiyeU apn, 

lcetın her tarafında ıöriilen .a lrarp tecarizklrane va-
Qlfu huruı araımda, hiirrlyet, ..::. alan memuru derhal, bili 
a.1_.__ L- •et, hema,.e ve teaahu-
~ ve muaavat kelimeleri ..... ,~-
..._ 1an.ı--~ ~--" ceza-le ,. dofru yübellyor, göz- '™"...... •• -. it il 
L. _~ akan MYlnç yqlarile eulr bir ibret .._~_ne m -
.... ._ btrbı caldı A k b •--naehdtr. 

rtaı ku yor, ö- nca u •Jecledirıd 0 eeld t::.: ve bitin fa)ıu dGıman- ve menfur zllmi1et zail olur, 
hlc bile unuduyordu. Millet halkta bük6mete d6rt el de, 
~re bir ktltle nyn:ıaraıı bir evladın babaıına aanlcbiı 

.,...lllllıiilitıİi.İlll•••----..L bt aanhr. * 

Nihayet . . '!:~kf!!!..!2!!!!2! -~~'!!!!~r:~; 
E~anet de Arıf Oruç bey ağır ceza 
anladı! mahkemesine· verildi 

•ti c U 

Muhiddin beyin 
avdeti beklenecek 

Şehremanetinin olstuna ver
. atıl tabıillbn Ankarada topla

nan 1&nayl konıraıının neUceıi
ne kadar tehir etmeyi kabul et
mlıttr: 

Halbuki her nedense Ema
net bundan pek ç'lbuk aarfı na
zar etmlı ve verginin, hemde 
mGterakim takıltlerle beraber, 
tahıtllne teıebbnı ederek milli 
fabrika ve mae1aeaelerin ıahtp
lerlnl ııkıthrmafa baılamııtır. 

Bunun ftzertne fabrika ve ı
mallthane aahlpleri m6teraklm 
klıımlarla beraber mevcut aer
mayelerinden daha yQkıek bir 
miktara balll olan bu vergiyi 
verebilmek fmkinıızhfını Ema
nete anlatarak bu reımin ten-
zil edilmeılnt tatemlJlerdlr. Bir 

Ankaradan avdeti:beldenen 
Muhiddin B. 

taraftan bu reılm temamen tl
ıaıı mevzuu bahaolmaıı Gzertne 
Muhiddin bey Ankaraya ıtder
ken diier takdirde Emanet milli 
mileeaeae aahlplerine ilç aGn 
mOhlet vermlt ve bu milddetin 
hitamında oktu.-va reıml vttril
medlil tarihte haclze teve11Gl 
edebtleceftnl bildtrmııttr . 

Fakat ımklnııılık karıııında 
bu mtlblet de evvelki aktam 
bttmııtır. 

Haber alclıiımıza g6re, Ema
net tazyık ve mühletle mGımlr 
bir netice almamıyecafını niha-
yet anlamıt Ye bu atln baılanma· 
ıı mukarrer olan h4ciz tetebbtl-
IUDdea vu ıeçmtıtlr. Bu meee
lemn balll pmdlltk Ankarada 
bulwaaa Maldddln be1ın avde
tine tahk eclll•lftir. 

Dlıer taraftan Muhiddin bey 
itlerini ıkm&I eclemecllitnden 
avde\tnl bir iki atin tehir et
mlttlr. 

4.1".:"., __ --- - 1 

Konya 
• 
ikinci kofa dün 

yapıldı 
Konya 2 (Hu. Mu.) 

ilkbahar tldnd f kotaau bap 
yapılmqbr Muhtelif kofQlara 
otuz hayYan iftlrak etmittlr. Ha
._ mllatt olduiundan kotu çok 
ralbet alnDGttGr. 

Ziya 

-· 
Muhakemenin ilk celsesinde tahliye 

kararı verilmesi muhtemeldir 

Agır ceza mahkemesine verilen Baımubarrlrlmlz 

Ari( Or"ç be!/ 
Bir aya kayın bir müddetden 

beri mevkuf bulunan Baımuhar
rJrlmlz Arif Oruç bey hakkında 
mGddelumumlllit• tddtanameıl 
Ozerlne ikinci müıtantiklik tara
fından yapllan tetkikat ikmal 
edtlmlt ye lüzumu muhakeme 
karan vererek evrakı tahktklyeyl 

l.tanbul alır ceza mabkemeılne 
tevdi etmlttlr. 

Baımuharririmlzln bir kaçJ 
gilne kadar ağır ceza mahkeme
ılnde muhakemesine baılanacak
tır. Bu muhakemenin ilk celıe-
ılnde Baımuharrtrlmizln tahliye
ıl karar verlleceilnl Gmit etmek-1 
teylz • 

Bir gün zevk ve het,ecanla başlayan 

Bir aşk macerası 
Tam on sekiz sene sonra fecaatle 

neticelendi 
Ahiren lzmlrde hayatta pek 

nadir teaadnf edilen ıayanı dik
kat bir facia cereyan etmlttlr. 
lzmtrde mOnteıtr "Anaolu,, re
ftldmizde okuduiumuza göre, te-

'aadilfen bayatta ne feci roller 
l oynaya bllecellnl pıteren ba 

hadise ı6yle cereyan etmlttlr: 
Senelerce evvel bafbyan bir 

laık o)'UDu, nihayet aoa ,onlercle 
lmGthlt bir fecaatla nettcelemn•ı-

Ur. 
lzmlrin etki ve maruf allele-

rtnden birinin senç ve gGzel kızı 
( L ... ) Hanım bundan yirmi ıene 
kadar evvel yaz mevılmlni ıeçlr
mek için anneılle birlikte lıtan· 
bula ıttmtıtl; ( Erenk6y0 ) nde 
kiraladıkları k6fke yerl«-ıen ana 
kas, .,avaf yavaı konu komıu 
de abbaphk peydah etmeie, mu
bltlertle Gnılyet eylemele baıla
mıılardı. Huıuılle komıu köıkte 
oturan ( S ... ) Beylerle araların
daki aamimlyet ve teklıfılzllk 
derecesini bile aımııtı. 

( S .•• ) Bey pek yakııı\ch pek 
kurnaz ve kadınlara hulül et
meli bilir fakat evli bir adam, 

genç refıkaaı lae pek aaf ve 
deryadil bir kadındı. 

Bu ıebepten ( L ... ) Hanımla 
(S) Beyin m6tekabllen kalplerin
de uyanan sevda duyguları hür 
ve eqelm bir lnktıaf aabaıı bu-1 
laYermlftl (L •• ) Hanımın anneıl 
... evli bir adamın kizına karfl 
a61termekten bili kalmadıfl na
zik ve mOlteflt hareketlerde ıaml
ml bir mahiyetten baıka bir ıey 
bulmıyordu.) 

Bu ıeralt dahilinde ıeyrl tabl
ılnl takip eden bu karıılıkb aık 
(9) ay on gün ıonra (lzmtr) ı~ 
(Karııyaka) ıında ılria bir meyve 
vermlıtt ki bu kumral ell ıözl6 
bembeyaz bir yumurcaktı . 

Birbirfnl kovalayan ıeneler 
(K •• ) Be., lamtndekt ıoncayı ya
vaı yavaf büyüterek (~ •. ) Beyin 
( Erenk6yü ) nde karıaından dün· 
yaya ıelmlı olan (N •. ) iımlndekı 
kızcaflzıda yavaı yavaı kemaline 
ermekte tdi. Nihayet bir gün (K.) 
Bey yirmi (N •• ) hanım da ıs yaı
larına aırmlılerdi . 

itte bu filıunkir (iıtanbul 
(Devamı 5 inci aahifede) 

• 



Sahife 2 YARIN 

Hint ısyanı ikinci ve yeni: 
bir safhaya girdi ! 

isyanın ikinci safhası başliyor - İhti- M. v enizelos 
yarlar, kadınlar ve çocuklar isyana' rr kl·r-z·~<·- . . k 
.1 .h k d. G d. . ki 1 ı e lT4 ermızı a-ı tı a e ıyor ve aı.. ıye çıce eri l . 

takdim ediyorlar!.. bu etmemış 
\ Atlna ı ( Huıuıi) 

Bombaydan 19 Nisan tarihile j tün cemiyetler, magazalar, ban- Yunan hariciye nazırı M. Mi-
bildirllfyor: kalar ve [fabrikalar kapanmıı 1 hakopoluı Türkiye ıeffrl Entı B. 

" Silahsız 11yanm, muayyen 
yerlerde, tuz kanununa muhale
fetten ibaret olan birinci aafhaıı 
geçen cum:ırteıi günü hitam 
buldu ve ikinci safhası d ~ gele
cek hafta baılayacaktır. 

Bu ikinci safha vergi verme
mek ve bütün kanunlara muha
lefet etmek ve bütün Hındhtana 

bütün rnekteplerde talebe denten ile vukubulan ıon mukAler ele-
imtlna etmlıtlr. Salı günü tek- rinde, Yunan hük1lmetinln, mu-
mil Bombay bu muameleye kartı badi) emlik meıeleıfnln ne ıu-
itiraz makamında olarak kaplı retle halledilebileceğinin teabitlne 
kalmıttır. intizar ettiği cihetle Türkiye ta-

İki gün evvel Kalkütede rafından projede fcraıı teklif 
garip bir vak'a olmuıtur. 8400 edilen diğer tadilatla. henüz 
ton inhisar; tuzunu hamil olarak 

1 meıgul olmadığını beyan etmlttir. 
limana gelen bir vapur kazazede 

1 

Yunan hükiimett tarafından ka-
ıamil olmak üzere verilen kararı olarak batmııtır, bülü tazazmün edemedfflnf llive 
icra mevkilne koymaktan iba- Bengal eyaletinde lıyan ha- et mittir. Enlı B .. Mtkolapolasun 
retlfr. 

Miyariıtra daki Millet Meclial 
ıubeılninl harbiye encilmenl 
pazartesi ve ıalı geceleri geç 

1 
vakitte içtima ederek tevkif 

edllmiı olan Meaululili'nan yerine 
gönüll6 kumandanı olarak üıtat 

Rahatı tayin ettiği gibi tuz ıat
mak için ıönüllülerln mikdarmı 
artırmağa, pollıln o akıam taki
bettiği tuz tebhir ocaklarının 

tamirine karar vermit ve o. gece 
tamirat ikmal edilmittlr. 

Bu ıırada ile elli "önüllünün 
batında olarak tuz kanununa 
muhalefet eden Alt Behadır 

Hani arıyordu, ıabaha kadar 

devam eden teharriyat netf ce
ııılnde, ancak ıabah olduktan ıon
ra mumalleyhi bulmuı, rveaadan 
difer bir kaç ktıl ile beraber 
derdest edip mahkemeye ıevket
mltUr. 

Bir ıaat bile ıürmeyen mu
hakeme neticesinde Ali Behadır 
han ile muavini Purmanln bi-

rer ay, tabtlerinden iki kiti 
ile Doktor Şandulay Daaanın 

1 

lkfıer ıene ve GandininfoğluHandaı 
ile diğer bir kaç kitide altı ay ! 
hapse mahkdm o)muılardır. j 

Altı ay hapıe mahkdm ,olan
lar arasında Bombay gençleri , 
lideri Samın Lal Bucaç bulun
maktadır. 

. Mumaileyh Bom bayın bir kaç 
kere milyocu ve en muktedir 
avukatı olup Gandinln en tld
detlf teraflar ve muhibbid11' v• 

reketi teve11ü etmektedir. Çok bu tebligatını hnJulmetlne bil-
yerlerde bir çok Aileler, erkek, 1 dirmlıtir. 
kadın, çöluk çocuk gönüllülere M. Venezlloı Delfeıe hareket 
iltihak ediyorlar. Hükumet blrnl etmezden evel lıtanbullu Yunan 
tevkif eder etmez bot .kalan yeri tabaıının murahha.ılarila kendl-
ikf kiti ifgal ediyor. lerinl alakadar eden meıeleler 

Gandlnin, gönüllüleri tevkif hakkında görütmüıtür. 
etmek üzere gitmekte olduğu u.• tl ·ı 
"At" ta mühim vekayt huduıuna nın l er 
intizar olunuyor. Galayan yavaş yavaş 

Mahatma, iki gün evvel oi- azalıym·ın1tş 
lunun tevkif edildiği Behimrat 

Bombay, 2 (AA) köyüne gitmeğe karar vermlı, 
Milli haftaoin hitamından ıonra ' Bombay hük4imeti ltarafın-
umum medeni iıyana halkı talim 1 

için tabilerinl Hindiıtanın her 
tarafına tevzi ve irsal edeceğini 
beyan etmlıUr. 

dan neıredilen bir tebliğde föyle 
deniliyor: Zavahlrl ahvale bakı
lırsa menfi mukavemet taraftal
larından bazılarının hl11iyattnde ı 
tahavvül huıule ıelmeie baıla
mııtır. Zira , mahkamlardan \ 
OçG tlmdlden teeııüf ve teeH6r- . 
lerlnl beyan etmlı\er ve ceza ka- ,1 

Bir çok yerlerde ve bilhaıaa 
ıtmendiferlerle Umanlarda itler 
durmuı ve amele tatil tıaal et
mit, bazı yerlerde pollı ile tatili 
Jıgalcılar arasında müıademeler 

vuku bulmuı tur. 
Ecnebi emtiıına ve bahuıuı 

İngiliz mallarına kartı Boykot 
tiddelemekte, ve hiç kimıe ec
nebi mali ıatan mağazalara, 

ticarethanelere uğramamaktadır. 
Bombay eıham ve evrakı 

nakdiye borsası huıuıi bir içtima 
akdederek harekatı vatanlyenln 
tevıU ve icap eden maaartfln 
temini için bir iane defteri aç
maia karar vermiı ve ilk deftere 
bfr milyondan fazla kaydedil-
mittir. 

( 

Son haberler Gandinin muh· 
terem ihtiyar Abba Tiyabcı ve 

ı nunu ahkamına tevfikan muha

keme edilmelerini iıtemf ılerdir- 1 
Bu mahkumlar tahliye olunmuı- ı 
lardır. 

Baıka bir tebllfde 16yle de
niliyor. Gayri meıru aurette 
tedarik edtlmit olan tuzların 
nümuneleri tahlil edilmfı ve 
bunların bir takını zehirli mad
deleri ihtiva etmekte ve binne
Uce lltihllke ıalih bn~ulunma- j 
makta olduğu görülmüıtur. 1 

;-~kların M~hatma;.-n el ve ;-;;k~ I 
larını 6i>erek ona çiçek para ve 

1 tuz takdim eyledtkl~rlnl g~rerek 
mütee11ir olmamak nıOmkun de-

bütün Hindistan da büyük bir töh- Sarclnl Naydo hanımla beraber 
ğildir. ı 

Bütün halk endııe ile poliıın I 
reli vardır. 1 "At,, a muvaaalet ederek tuz 

Bu hükümler Bombayın milli toplamağa baıladıklarınıblldirlyor. 
1 

mahafiline ıon derece fena bir j Orada ıeksen ve yüz yatla-
teıir hasıl etmiı ve derhal bü- rında kadınlarla mini mini ço-

""f efrika No : 18 3 Mayıs 1930 

( Ankarada bi!_ macera) 

- Merak edilecek ıey Feri
dun bey! 

- Benim de nazarı dikkati-
mi celbetmtıtİ. 

- Seı, deill mi efendim? 
Önüme bakarak: 
- Oyle! dedim. 
- Bana, ıokunuyor, Feridun 

B. Suzanla annem " ıenerl ka
dın ,. derler o u. 

- Amcam' da mecnun oldu-
iuna hGkmet.;.lf ti . . 

- Oh • • Bu çok fena . . 
Safiye hauım: 
- lıltlyor muaunuz 1 S.. ke

ılldl; dedi • • 
Bir aralık, ıe• ve teda ıel

mez olmuıtu. Sonra, ı•• b..
ladı. Gene ıaipten imdat ve te• 

Yazan: AY HAN 
ıelli arı yan hıçkırıklı ~ikayetler, 
zaman zaman kuvvetlenip hafif-

' leıen yanık (Ney) nağmeleri gi
bi rüzglra karııarak kulakları

mızı burıulamağa baılamııtı, 

Kapı perdeıinden küçük Sami
yenin lçer!ye girmek için mOıa
ade lıtedlğinl gördüm· 

Elinde bir kart dö vizlt vardı. 
Safiye hanıma verdi. O, ince, 

muka vvea katlarını kaldırarak 
karta aerl bir göz attı. Handa
na ıöıterdl : 

- O ! Ben gideyim; diye 
kalktı. 

Handan yerinde kalmjflJ. Git 
mek latemedtml bilmiyorum! Be
nimle hatbafa kalmaktan mem-

Gandiy! tevkif etroeıinl bekli- 1 

yorlar, lakin poliaten bf r eser bile I 
zuhur etmiyor. 

Şimdilik vaziyet böyledir. - ~ -
nun mu oluyordu, anlıyamadım. 
Anneıl gittikten ıonra, efıunlu 
ıeti uzun uzun dinledi: 

-- Sizden küçük birıey rica 
etıem Feridun B. diyerek onüne 
baktı. Gene dudaklarını ı1ırıyor

du. İri ela gözlerini, yüzüme kal
dıramıyordu. YavafÇ& kekeledtın: 

- Buyurunuz .• 
Nezarlenm bl~ an için nazar-

larına karııtı. Ciddiyetle ıamt
miyetln karııtıiı bir fısıltı ile rica 
eder gibi oldu: 

- Bu kadının kim oldfunu 

ögrenemez mlıinlı: 7 
- Sizin için çahıacağım ha-

nımfendl. 
Tebesaiim etti. İnce ve kıv

rak dudakları kOçilk beyaz dit· 
lerlnln yan k11mını ıöıtermekte 
aemlh bulundular: 

Niçin, ılzl alikadar etmez 
mi? 

Belki.. Dedim.. Nezaman 
malQmat alabileceftml tekrar-

1Mayıs 
- > )=Qa.,,"1. 

Araplar 
-~-

Fransada 781 kişi Yahudilere taztnt" 
mevkuf nat verecekler 

Pariı ı ( A.A ) 
Franıada bir May11 bayramı 

komüniıtlerln tsm bir muvaffa
kıyellilikleri ile geçmftlir. İtleri
ni terkeden amelenin miktarın-
da 1918 ıeneslne nazaran bariz 
bir tenezzül vardır Ezcümle ge
çen seneler hf)ifına Parfıtekl 

takıi otomobiller itlemtıttr. Pa
riıte tevkif edilen nümaylfçilerln 
miktarı aaat 18 de 7 81 kiıtye 
baliğ bulunmakta idi. Bunların 
94 ü ecnebiydir. Vtliyetlerd~n 

haber geldikçe ıinai merkezlerde 
1 Mayıs bayramının tamamen 
aklnı kalmıt olduğıı anlaıılmııtır. 

Komüniıtler tarafından tertip 
olunan mitlnglef'f dinliyen bulun
madığmdan yapılamamııtır. 

Madritten bildirildiğine göre 
bütün ispanyada 1 May11 bayra
mı ıükün içinde geçmlıtir. 

Nevyorktan alınan bir telgrafa 
nazaran Nevyorkta )akın Hintli
lerden mürekkep uf ak bir grup 
( Hindiıtandakl cinayetleri dur
durunuz ) ibareılni havi lavhalar 
bulunduğu halde lngtliz konıo
loıhanesi önünde bir nümayiı ic
rasına teıebbüı etmiıttr. Poliı 

kendilerini kolaylıkla dağıtmıı 

ve aralarından iki kitizi tevkif 
etmlıtir. 

Bir nazır 
lliişvet aldıfjmdau luıpse 

mrltkıtJJt edildi 
Tahran, 2 (A.A) 

Eaki Baıvekil prenı Firuz Na
ııruddevle. Iran tarihinde ilkdefa 
olmak üzre makkeme huzuruna 
ıevkedilmtı ve muhakeme netl
ceıl~de 300 İngiliz liraıı almak 
~uretile irtita cürmünü ittlkip 
etmlı olduğu tebeyyün etmlıtir. 
Mumaileyh 4 ay hapıe ve 1 100 
İngiliz liraıı nakli ceza itaıına 
mahkum edilmiı ve ıiyaıi hukuk
tan iılcakt olunmuıtur. 

rung planı 
Brukıel, 2 ( A.A ) 

Kudüı, 2 (A · A) 
Hebron kaıabaıının ar•P ,.. 

keneıl 10000 İngiliz llrall .. 
mücavir kaıabalar ıekenesl dl 
6000 lngiliz liraıl naktı ~ 
itaaina mahhum olmuılardır. S• 
mahkumiyetlerin ıebebi Avuıtol" 
ta vukua gelen ve Hebron yabll'" 
di mahale11nın yofma edtlmetlO' 
ve bir çok Yahudi telef olmaıJDI 
intaç eden kanlı arabedeye bll 
ahalinin lıtirak etmeleridir. Sil 
eıaılar, beı sene zarfında teS .. , 
edilecektir . 

A tituula J nuıyıs 
Allna, 2 A.J.) 

Zabıta nümayft teıebbiiıiilldl 
bulunan 2 O komüniıtl tevkif et· 
mittir. PJre'nln varoılarıadall 
birinde 2 komünist grubu ara'" 
11nda bir arbede zuhur et11ılf 
polit sükün ve intizamı iade eyi.
mittir. polis efrad1ndan 4 kiti 
hafifçe: yaralanmıı ve 27 komiloitl 
tevkif edilmitllr. 

Alman balwiyelileri Ronıaı/tl 
Roma 1 ( A. A· ) 

Alman harp gemilerinin P•'" 
lermo, Katanya ve Meıln•'b 
mazhar oldukları teeveccOhki'" 
rane iıtikbalden bahıetmektedlr 
dirler. Bu Oç ıehl r mezkdr ,.
miler mOrettebatını ıenlıkle,. 
tiyatrolara davet etmif lef• 

Alman ve İtalyan marıları ça• 
lınmıı çok alkıılanmııtır, Malld 
askeri ve dini memurlar reı...ı 
kabullere ı,urik etmitlerdlr. 

• 
11/oskovaya gülen çilı lıeyeıı 

Harbin, 2 (A.J.) 

Zanoolunduğuna göre, Mor 
kova'ya giden Çin heyeti yeoi 

münazalara mani olmak için Çlll 
hükiimetlnin tark ıtmendlferle" 

rindeki Sovyet menafilnl ıatııl 
' almak arzuıunda bulunduiu•0 

beyan edecektir. ~ 

Maamaflh Sovyetlerln bO 
teklifi kabul etmeleri çok ıOphe" 
ildir. Çinliler Sovyetletlerln ır Y oung pili.na mucibince ihraç 

edilecek tahvilita lttfrak edecek 
muhtelif memleketlere mensup 
bankerler toplanarak muhtelif 
iıtikraz tekilleri hakkında tetki
katta bulunmuılardır. 

' rarlarına rağmen tlmendlferle,. 
; müteallik olan Moıkova müzaker•P 
1 araıına ıiyaıi ve diplomasi mer 

ladı. Kat'i ıöz veremeyeceğimi 

ıöyledim. 

Aylardanberi eıki masallar 
gibi efıaneıi dillerde dolatan o 
muztarlp kadınle çok alakadar 
olduğunu aöylüyordu : Pek ziyade 
alakadar olmuı. 

Bazı geceler ıabahlara kadar 
bu yüzdan gözlerine uyku glrme
diil olurmuı. itikafa çekilmlf 
gibi kapalı perdeler arkaıında 
g( neı ve dünya görmeyen meç
hul .. kadının kim bilir naııl bir 
derdi olduiunu merak edip du
ruyordu. 

Zarif bir ecla ile ayaga kalk
tı. Bu ane kadar bu çok gOzel 
a•nç kızın yOzüne bu kadar dik
kat etmemiıtim. Paçah beyaz 
aGverclnlere benzeyen elini 11k
hm. T eıekk6r ederek yiirildG. 

Hatırası günlerce lnıanı f11al 
eden ıauedlcl rilyaların zevklJ 
tabayyülG ile meıt olmuı stbl, 
saatlerce bu munla çoculun te61-

eleleri ithal etmek lıtemektedlt" 
ler. 

rlnden kurtulamadım. Naııl aoO
ne bakarak mahcup aöylüyordt1f 
Naııl al kadife rengindeki dudalı
ları kıvrılarak ıedef dtılerl kO" 

çük aizının cazip büküntGlertndl 
ııralanıyordu. 

9 
/5 Mayıs 
Süzan kapudan keılk .. ç1ı 

baıını uzattı. Handanla beni ı,.t 
baıa ( 1lloıtrasyon ) aabif elertol-

üzerine egilmlı göriince ebad ... 
tutarak, içeriye ınriikleclip, ,osl 
pomatı, cildi ıarı, ıözlerl alt 
ıözii gibi içinden parlayan usotl 
boylu genci takdim etU: 

- ilhamı bey. Hariciye bat 

katiplerinden ve aGppe taTU'
10 

çonuıa .c;yledl: 
_ Feridun bey, Ablam. Şak"' 

rak bir kahkaha koyuverdt· Hao'" 
danın ıözlerl yine lttlyQmllft\l. ) 

(Devamı var 
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,f arşambad'! 

Çocuk 
Bayramı 

geçti 
nasıl 

Bedihi ve atikardırki; yaratı
lan son zafer ve in'<ilibımıztn 
bahıettlfi Faziletlerden biri de 
Çocufun zaferi olmuıtur. 

Fertlerine ehemmiyet ve kıy
met vermeği hiç bir zaman 
d" " Uf unmemiı olan eıki kühne 
ve boı zihniyetlerin Oımanhhk 
C.mıaıı bir cihan olan çocukları 
ihınal etmit. Çocuklar için hiç 
bır hak ve hukuk tanımağa 
!•llaımamıı, pek çok yükse 
zek&,, ve keıkin yaratıcı "ıici

le-kudret,, ve kabiliyetin yük
leldlfini tatıyan bu küçük da-
bıte , 

rı validelerinin Şuurlu ve 
Şuurıuz irade ve idareleri ne bı
takınııtı ; bedbaht ve bikeı 
)avruları kimıeıfz, ve kendi bar 
l.rına bırakarak cemiyeti beıer 
için llluzur olmaya ve netice iti
barile de ölümiln kucağına terk 
ederek bırakmıılardı. 

Muhterem Banimizin yarattı
iı 11

Demokraai Camiaıı,, ise bu 

~::::,~ ~?~:;;.ı·::ı:.~:.r!:~;:~: 
tedır · Ankarada )'apılan çocuk 
!-'•Y•nın yanına yar.n birde 
Çocuk cenneti,, yapılacağıda 

16Pheatzdır. 
() Bır çok meziyetlerin, ateıin 
•baların, tayanı hayret mucl• 

lelerı11 ıahibl olan çocukların 
ef\enmeıi benlik ve vikarıoı 
t.rıımaıı 'hususunda muhterem 
~l>elllokraıı,, hükümetimiz; bir 

afta gibi müıait bir zaman 
•1ır11111 olduAu:t>edlhi dir. 

Bu, bahıolunan faziletten 
"•ıldir ki Çarsambadn fevka· 
lld , 

e aayretlerle yapılan ha· 
llrlıklarla pek parlak bir surette 
~•rıılanacağı muhakkak olan 

Çocuk bayramı çocuk hafta11,,da 
~•ldı. Belediye meydanında top
•n-.ı mektepli ve halk kültürü 
•raıına bayramın tik gunu 
~hu oldumu "çc cuk bayramı 

. 

•ftaıı pek güzelce teı'tt edtl
'-'1t 'te diğer günlerde aynı sureti 
~·"•111 etmektedir. Bir kaç mek· 
h bit Çocukların bu, aevimli gün 

e 

•ldtındaki · hitabeleri cidden 
::-ldt bu~ada gerek muallim 
rtklerı ve aeı ek talebelerini teb

•tnıekten kendimi alamıyo· 
:\Qaa, Şehrin muhtelif mahallerin 
•&edilen çelenklerin üzerine 

:•~alan "çocuk bir cihandır,, Ab
u hak Hamit üıtadımızm veci

~~inı okurken boynunu bükerek 
1111 albndan 1ıeçerken ta!·• 

~hertnıden kopan bir lisanla 
d •rol Cazı!..,, Şu, gördüğümüz 
e11ıterı; Yılmaz dahan bahıetti; 

bu c6nıleyı kalbimim derinlikle
rinde telcr-..ı. 
kaldırdıiımct. 7ordum ki; baıımı 

\&kın altından 
ıeçmtı ve uzaldaı11aaıtım. 

e 

Euıin 
İİıiiiıl;;::,.~İİiiiiiiiiı-- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii!iiiiiiiiiiiiim•-İiiiii-İiııiiiıio-.iıİiiiiiii--. -Kiliseler 
'fltcayyen :.amanlarda çnn 

çalabilecekle1· 
lat&ııbulun mnhtelif yerlerin

de bulunan klliaelerde çanlar ._._L_ 
.._ karıı çalınrak civarda otur ._ 

••k:rıuarı lzaç ettiii Dahiliye 
.._. 1•ttnbe n~zarı dikkate alın 
ler~ •e kllaelerın muayyen ıaat 
kl.: .... ille.ada günde bir defa çan 

-
. 

• r takarür etmiıtlr. 

YARIN 

Gaz Şehzade başı 
1 .......... _......,.. ...... _ 1 .,~ .. · 

Fiatların artacağı ' Bu temiz muhite yerleşen mikropları 
doğru değil temizlemek lazımdır 1 

Amerikada iki büyük ve bey
nelmilel gaz kumpanyasının bir
1 ettiği telgıraf habHi olarak 
yazmıthk. Bu kumpanyalardan 
biri Standard Ovil diğeri de Ru
vayyal Doç olarak kaydedilmitti. 
Bu kumpanyalar beynelmilel 
olmaları ve ıermayeleri de genit 
bulunma11 dolayiıile Türk piya

• a111nda da rol oynayıp oynamı
yacakları akla geliyordu. 

Alakadarlardan biri bu kum-

Öteden beri temiz ve kibar bir ı bir kıza raıt gelmit kızı kaçır-
muhit olarak tanınmıı olan Şeh- mak istemiıtlr. 
zadebaıı son senelerde bu mev- I Mihriban Vedadan teklifini 
kii gaip etmlttir. Bilha111a ıon kabul etmediğinden, Vedat ta-
zamanlarda bu cadde yersiz yu· 1 bancasını çekmif, Mihribanın 
rtsuz bazı adamlar, sabıkalılar ! imdadına gelen polis memurla
Uyatrolarda, turada burada yer l rının üterine atet ederek kaç· 1 

bulmuılar ve muhitin nezahetini mıtlır. 
öldürmüılerdir. Dün ıabah Bayazitte 

Cadde üzerinde yene açılan Bakırcılardan geçen Bayazit 
meyhanelerinde bu hususta hayli polis merkezi mürettebatından 
yardım olmut ve bu senetle bu 2501 numaralı sivil taharri me· 
senette zabita vukuatı tekerrür muru Ruhi efendi Vedada tesa· 
etmeğe batlamıttır. düt etmit yakalayarak polis mer-

Sahife .1 

Hastahane 
->~<-

Emanetin yeni 
tasavvurları 

Şehrimizde mevcut hastaha
nelerin ihtiyaca kafi gelmediği 
bir çok veıilelerle yazalmııtı. 

Bu ihtiyacı izale edebilmek 
için yeniden büyük hastahane 
lnıasına da maddi imkan görül
müyordu. 

Emanet bunu nazarı dikkate 
alarak yeni bir tasavvurda bulun
maktadır. 

Bu projeye göre ıtmdiye ka
dar Darülaczedeki çocuk müesse
ıesi buradan kaldmlacak, bu 
müessese Haseki kadın kastaha-

panyaların piyasamıza tesir 
yapıp yapamayacakları hakkında 

ıunları ıöylemiıtir. 

- Bu knmpanyaların birlet-
mesi gaz piyaıamıza tesir yapa
maz. Çi:nkü memleketimeizde bu 
birliğe girmemit gaz kumpanya· 

Geceleri niıan endaht mahalle- kezine götürmek iıtemiotfr. 

rinin önünde, tiyatro kapılarında 1 Vedat tutulacağını his eder 
toplanan, civar yanğm yerlerinde 1 etmez derhal tabancasını çeke
dolatan bazı ipsiz sapsız adamla- I rek memur Ruhi efendiye ateıe 

' nesinde tesis edilecek bir çocuk 
1'11mına ilave edilecektir. 

ı 

k 

arı da çalıtıyor . Bundan dolayi 
gaz fiatlerinin yükıeleceğinden 

korkumıızyoktur. Rekabet buna 1 

mani olacaktır. Eğer buradaki 
umpanyaları ezmek llteseler o tak 
dirde yapılacak olan tıte maliyet ! 
fiatini evvel kırmaktır ki bu da j 
müstehliğln menfahnadır. Bina-

1 
enaleyh tesirden korkulamaz,, 1 

ı Poliste 

Feci bir kaza 
ı 
1 
1 
1 

rın tecavüzatı yüzünden bu cad- etmege batlamııtır. 
deden geçen bir kadının rahat 1 Ruhi efendi mütecaviz te-
geçmesi adeti kabil değildir. Bu 1 rire kanun namına teılim 
yüzden burada münasebetsiz i olmasını teklif etmlt isede, Ve-
hadiıel~r, sarhotluk ve cerh dal gene memurun üzerine alet 
vukuatı ekıilmemektedir. devam etmit ve Kuhi efendide 

Bu cümleden olarak evvelki bilmukabele tabanca11(a Vedada 
gece burada bir cinayet ika edil- ıağ bacağından yaralayarak yere 

1 mek üzere iken polisin müdaha- ıermlt, bu türeme kabadayının 
leıi üzerine hadile müeuif bir elinden tabancaıını alarak lev- 1 

tekil almamıttır. Vak'a ıöyle ' kif etmittir · 1 

olmuıtur Mecruh Vedat Gülhane has· 1 

Şehzade caddesinde sabıkalı tanesine yatırılmııtır • 1 
aıker firarilerinden Vedat öte- Müddei umumi mua ini Nec- İ 

denberi peıine düttüğü 15 mettin bey mahalli hadiseye ge- I 
yatlarında (Mihriban) isminde lerek tahkikat yapmıttır. ! 

Darülaceze çocuk müe111esesine 
fimdiye kadar yalnız kimsesiz 
çocuklar almıyordu. Halbuki 
Huekl hastahanesinde her fakir 
çocuk kabul edilecektir. 

Şehremaneti bundnn baıka 
Cerrah pata hastahanesinin onün
dekl bostanların istimlaki ile bu
ranın bir hastahane mahahesi 
haline kalbedilmesini tasavvur 
ediyor. Bu arsaya bir iki pavyon 
daha ilave edilecek, ilerine birde 
verem hastahanesi fnıa oluna
caktır. 

Bostan ve civardaki ahıap 
evlerin istimli.ktnden sonra Sa
matya - Sivrikapı tramvay hat
tı da fnıa edilecektir. Evvelki gı\n aktam üzera 

Çırafan caddeılnde büyük bir 
otomobil ve travmay müsade.mesl 
olmut ve neticede iki kiti aiır 

bir kiti hafif ıurette yaralanmıt, 
bir otomobil kimilen, tramvay 
arabasının önü k11men paralan
mııtır. 

~~ 1 

·Fatihte bir cinayet 1 Vapurcular 

Bebekten gelmekte ollln 13fi 
numaralı vatman Alinin idare
sindeki tramvay arabası Ortaköy 

virajini dönerken birdenbire 
ıür'atle lcarııdan gelen 1471 nu
maralı otomobil ile kartılaımıı. 
meıafenin azhiı müsademenin 
önüne geçmege imkan bırakma

mıı ve bir ıaniyede iki araba 
büyük bir ıtddetle çarpıtmıthr. 

Müsademenin tiddetinden rıh
tım tirketi müdürlerJnden Rıfkı 
beyin oğlu tüc1 ar Sadi bey ile 
va idesi Behf ce hanım ağır ve 
toför Marko J.afif yaralanmıttır. 

24 .~aalll~ 5 h11·stzllk 
Son 24 ıaat zarfında 5 ılrkat 

vak'a11 olmuıtur: 

ı - F erlköyünde Rum kiliıe
ıine giren İzzet bir kaç halı ile 
bir ayakkabı ve entari çalıp ka
çarken yakayı ele vermltlir. 

- Unkapanında Yavuzıinan 

mahalleılnde kahveci Oıman 

Efendinin evine hırsız girip iki 
ufak bir büyük Mahmudiye altını 
çalmııtır. 

3 - Şehremininde Emine ha
nunın evine hınız girip 6 parça 
balcır ~takımı ve saire çalmııtır · 

4 - kara · gümrükte bekir 
odalarında oturan Halil ve lbra
himln llleçhul btr tah11 kapıları-
nın kilidini lnrap baz l 
mııtır. 

ı etya ça -

5 - Mercanda kehltbarcı ha
nında kahveci Mehmedın cebin· 

den . 40 lira çslan Panayut yaka

lanmııtır. 

Feriköyünde oturan Salahat
tin Ef. dün Bahkpazarından ge
çerken üç ıahıı kendisine ailem 
edip, kallem edip adi bir küpe
yi ı 00 liraya satmıtlardır. 

Gijztepcde yangın 
Göztepede iataıyon cadde

ıinde lsmail Hakkı Beyin bot 
bulunan köıkünün altından yan
gın çıkmıt ve itfaiye gelinceye 
lcadar köık yanmıttır. Bu huıuı
ta tahkikat yapılmaktadır. 

Yokuştan nçan otonıobil 
Evvelki gün taat 15 le lıtan· 

bul meb'usu Süreyya patanın 
oğlu Atıf beye ait fi06 No. (Buik) 
markala otomobil Kurtulutta Dl
ricller bayırında dururken huvi· 
yeti anlaıılmıyan bir ermeni 
çocufu otomobilin firenini tahrik 

• etmlıtlr. 

Otomobil ıür'atl~ hareket ede
rek yokuıtan yıldırım gibi fırla· 
mıı marangoz Arifin davarına 
çarpark dıvarı 1akatlamııtır • 

Aynı zamanda otomobilin 
~ ı ıı l 11.2ıı 1> a k1amçala1lır. 

/lil· r•ncttk salancaf an ., 
ıhi§er:Jk ijlflii 

Karagümrükte amele Hüse
yin kar111 Fethiye hanım; 1 bucuk 
yaıındaki çocuğu Remziyi uyut
muı ve salıncaktan düımemeel 

:ıçin bir kutakla bağlamıtlw . 

Kadıncağız öte, beri almak 
icin çıktığı pazardan avdet edince 
çocuğunun ıalıncaktan düımOt 
yerde baygın bir halde yattığını 
görmütlür. Fetihlye hanım; Rem
ziyi derhal kucaklayıp doktora 
götürürken çocukcağız yolda 

ölmüttür. 
Zabıta doktoru Remzinin ı 

d "ldült.ünü teıblt edecektir. ne en o • 
1 
. . 

/Jit· santl.akmnı uuın clt 
Sandalcı fnebolulu Ahmet 

evvelki gece sandalına bine.ı 
Şükriye ıımlnde evli bir kadına 
Haıköy önlerinde taarruz etmek 
iıteaılt ve kadının feryadı üze
rine ıandalcılar yettterek ite 
müdahale etmiıler ve kadını 
kurtarmıılardır. 

Zabita bu küıtah sandalcı 
hakkında takibat yapmaktadır. 

Bir türlü uyuşa
madılar 

- -... ......... , ......... -• 
inhisarlar 
~ 

Bu gün Ankarada 
• • 
ıcııma var • 

Maliye vekaleti inhisar idare
lerl müdürlerini Ankaraya davet 
etmfıtir. Bunlardan teker ve 
petrol inhisar idaresi müdürü 

hüınü 8. dün Ankaraya gitmlttir. 

Kibrit inhisarı müdürü Tahir 
Kevkep B. müskirat inhisarı 
umum müdürü Aııır B. bundan 
bir kaç gün evvel Ankaraya git 
miılerdlr. 

Aldığimız malilmata göre in

hisar müdürlerJ bu günü maliye 
vekili Saraçojlu Şükrü beyin 
riyaaetinde bir içtima akdede-

ceklerdlr. Bu içtimada iktisat 
programında inhisar idarelerine 
taalluk eden mesall görütülecek
tir • 

Şeker ve petrol inhisar ida
reıinin müıtakbel vaziyeti de 

1 
teshil edilmlı olacaktır. 



Dehşet! _ ............ -
Mısırda bir ayda 36 tüccar 

iflas etmiştir 
Knhireden Geçen mart ayi zarfında bütün Mısır kıt'asında ilan 

r;lunan lfl slar 3G ya baliğ olmuıtur. Geçen senenin aynı ayı zar
f ındald iflaslar adedi 21 idi. 

Bundan J 7 si Kahirede 15 i İskenderiyede ve dördü Manıurada-
cllr. 

iflas ilan eden müe11eıatı tüccariyenin 28 i yerli ve 8 i ecnebidir. 

* ~ * 
Ne küçüklük 1 İranda mühim bir 

Kahireden: 
Da'hiliye nezareti terafıdan 

umum tavra memurlaına icra 
olunan humsi bir tebliğede, ce
kirge mücadelesinde göalerildlği 
ihtimamdan dolayi hük(imete 
lf"tekl<ür telgrafları çekmeleri 
için mahalli eş raf ve muteberanı 
teıvlk elmeleri bildirildiğini ga
zeteler yazıyor. 

Esrarkeş hastanesi 
Knhireden ·: 

Burada esrar, afyon, kokain 
ve heroin gibi uyuıturucu ıeyler 
kullananların tedavisi için bir 
tecriıbe hastanesi tesiıine karar 
verilmit ve bunun için Sıhhıye 
naza.reli bütçe11ine 1O,000 İngiliz 
lirası tahsisat konulmuttur. 

Hint ı ... cnevir tohumları 
Kahireden: 

Yapraklarından eırar iıtih
sal olunan ve kavrulmutu eğ
lence gibi yenilen Hint kenevir 
tohumunun, kavru\muı olmadıtı 

ha ide Mısıra meni ithaline dair 
tanzim olunan lranun layihası 
Meclisi Mebuıane tevdi olun- 1 

1 
1 muştur. 

Son senelerde burada, esrar 
istihsal edilmek için Hint kene
viri ekilmeye baılanmııtır. 

ıskenderiye dele diyesi ne 
aldı ne sarf etti 

iskenderiyeden : 
1929 ıeneıi mayiı İptidaıın

dan 1930 seneıi mart nıhayetine 
kadar belediyemizin tahıiıatı 
777 ,668 ve masrafı ise 8872,308 
İngl1iz lirasına baliğ olmuttur. 
Bu hesaba göre maıraf irattan 
!Jf, bfn Ura kadar fazladır. 

l ecrübe tahsisatı 
Knhireden : 

Ormanlar, s<?bze t> ahçeleri 
ve zitai tecrübe istasyonları te
ııis olunmak üzere M11ır ziraat 
naznretinin t H30 senesi bütçesi
ne 79624 İngiliz liraaı tahılıat 
konulnıuıtur. 

Ne küçüklük değilml? 
--- ----

1 
! 

,.. ... Dikkat!~~ 
&ti -

İstanbulda (Yarın) gazeteıi 
namına Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek 
haıka veıilt:lerle herkim herhangi 
bir müesseseye müracaat ederse, 
müracaatının katiyen nazarı 

itibari\ almmamaaı lazımdır. 
Aynı zamanda hemen lı

tımbul (4243)e telefon edilmesi 
rica olunur. 

Çünkü bir takım adamların 
gazetemiz namına gene öteye 
beriye müracaat ettikleri ha
ber ahnmııtır. 

Bu gibi miiracaatlar idare-

1 
ye yahut poliıeıhaber veril
mezse idaremiz hiçbir meau'llye 
k ıbul etmiyecektir. 

muhakeme 
Tahrandan: 
Kaçar ıülaleıinin ıon Iran 

Şahı miltevffa Ahmet Şahin ıa
bik maliye ve esbak harcıye na
zın !\ usreti ddevle Prenı Fi ruz 
hanin tahti muhakemeye alin
masJna Meclisi Meb'uıan karar 
vermiıtlr. 

Mumaileyh devlet anbarlar
rında ki eıya ve hububattan ihti
laslle itlham edilecektir. 

Efkar umumiye, siyası hır 

renkten hali olmayan bu muha
kemeye büyük bir ehemmiyet 
vermektedir· 

Büviik iskenderin kabri 
" 
Londradan: 
Aıarı t\tlka ulemasından M. 

Kuvart Katrtar İıkenderiyeden 
büyük İskenderin mezar1nı ara
mak üzre yakında oraya gidecek
tir. 

M. Karter gazetecilere hafri-
yat ve taharriyatm uzun ve güç 

olacağını ve büyük masraf ihti
yarına liızum göstereceğini söyle

miftir. 

1 'kenderive linıanında .; 

yangın 

lıkenderiyeden: 

1050 balya pamuk ve 4920 
çuval ıogan yüklemiı olan Prenı 
Seyn tirketinin bir vapurunda 
yangın zuhuretmit ve derhal tt
f aiye yetiıerek iki saat çalııtak
tan sonra ateı söndürülmüıtür. 

Gerek vapur ve gerek hamu
le sigortalı oldugundan yangının 
sebebi zuhuru hakkında tahkikat 
icra edilmektedir. 

Bir Jngiliz ziraat şirketi 
Bağdattan: 

Bagdadın yakininde 60 bin 
fedılanlık: bir arazinin imar ve 

1 zeri için teıekkül eden İngiliz 
ıtrketi ite batlamııtır. 

Şirket mezkür arazide lüzu
mu olan ıulara cetvelleri açmıt 

ve icabeden hazırlıklara ikmal 

etmittlr. Burada tlrket fenni 
usul daireıfnde on bin amele 
çalıtmaktadlr. 

~lısırda çekirğe nnıca
delesi 

Kahlreden: 

Ftliıtln ve Sudan tarafların
dan uçar halinde gelerek bütün 
Mııır hittaaını itaal eden miıli 
görülmemlt çekirie ıürülerile 

tiddetli bir mücadele devam 
ediyor. 

Şimdtye kadar mezruate ika 
eyledlit haıar oldukça mühim
dir. 

Ziraat nazareti çeklrie afetine 
ve m6cadelenln netlceılne dair 
her aCln mufaııal bir rapor neır
etmektedlr. 

~llKoiYND 
İbretle görülen bir 

manzara! 
21 Niıan 930 tarihinde taı

rada 3 tahısta olan matlubumu
zun tahıili zimninda ödemeOemri 
teblii ettirmek üzere sekizinci ic
raya gittim. 

Borçlular taırada olduğu için 
aleluıul birer müzekkere yazıl
ması lazımdır. 

Mukayyit Refia H. bu huıuı 
için ı O dakika intizar etmemi 
ıöylediler. 

Matbu müzekkerenin doldu
rulmasına intizarda iken Refia 
Hanımın yanında alAimi gayri 
kabili ıerü ihf a derecede ser
hoı bir efendi, adi kağıt üzerliıe 
müzekkereleri yazmak iıtedi. Ta
bii red etmedim yazdı. Fakat 
aklı baıında olmıyacak derecede 
ıarhoı olan bu efendinin yaz
dıkla rnı memura hnza ettirmek 
için ııkıldım · Bu efendinin bu 
hali ve it zamanı da.i rede bu
lunmasının sebebini araıtırdım. 

Fatih icra memuru Şükrü ef. 
imlt. Serhoılugun verdiği teıir
le de (Beni tekaüt ederlersa Fa
tih icra dairesini atmalı denize ) 
diyordu. 

Memleketin bayatı ticariye 
ve ik tiıadiyeıine yardım edecek 
birinci derecede ehemmiyeti ha
iz bir dairede böyle bir manza
radan bir ferdi millet ııfatfyle 
hicap dudum. 

karilerim izden 
A. N 

• -\ ~•Y• ('> e 
~ 7 ''.) '~~T(Illfltf !RI 

Bizde gömlekçilik ne 
haldedir? 

Bu işle iştigaledenlerin dörtte iiç 
buçuğu gayrimüslimlerdir. 

Memleketimizde ufak teıeb
büılü gömlek, yakalık ve kıra
vat ıanayıini ıayanı memnuniyet 
derecede terakki etmit denilebi
lir. Lakin terakki ed~n yalnız 

ifçillğidlr. Malzemei lptidafyeden 
madut olan poplin, basma buna 
muadil ve gömlekçilikte müsta
mel kumaılar sipartı üzerine Av
rupadan gelir ve bu yüzden bin
netice bir hayli paramız harice 
gider burada bize kalan yalnız 
itciltk ücretidir. 

Eğer Türklyede itleyen krep
d3ti n fabrikaları poplin gibJ ku
matları yapabtlmek imkana elde 
edilirse harice verilen bu para 
da elde kalır. Şehrimizde Türk
lere ait bir kaç imalathaneden 
birini dün ziyaret ettik, " Mort 
ıeson ,, olması ve piyasanın bu 
günkü iktııadi buhranı dolayisile 
günde elli ila altmıt kiti çalıttır 

maga kabiliyetli olan bu imalat
hane timdi ancak beı on kiti ça
lııtırılıyor. Sahibi olan zat bize 
dediki: 

"Biz iılediğimiz eıyanın ku
maılarını Avrupadan getiririz ve 
bu kumaıları imalathanemlüde 
gömlek yakalık ve pijama yapa
rak fstanbulda ıarfettlfimiz gibi 
Aiıadolunun 'muhtelif memleket
lerine de sevkederiz. 

maıların gümrük reaml, muaınel• 
vergisi ve oktoruyaaını temaın•11 

ve kanunen tesviye ederiz. Yaloll 
fmalathanemlzde motör tıledlll 
için teıviki ıanayl kanununun bu 
maddesinden istifade ediyorUS• 
Tirikotaj meıeleıi de heman bu· 
na yakındır, bu il için de Jartt 
tesmiye edilen ıuu'i ipeği ytıı• 

hariçten getirtiriz ve bunların cı. 
bütün resimlerini teıvf ye ederiS 
yalnız gümrük reıml kadar tutall 
muamele vergiıl biraz fazla ıeU· 
yor. imalathanemiz tam faall· 
yete çalııtığı zaman ,her ıilO 
züzelli veya ikiyüz parçaya yakıll 
mal imal edebiliriz. 

Şimdi it mevsimi olmadılı lçlll 
fa'aliyetimiz bu dtırece degltdir, 
aynı zamanda lktiıadi buhranıD 
da bu itıizltge büyük teılrl ol111a· 
maktadır. 

Bizim bir 1e4e zarfında ııle· 
mek için harıcten getlrdfgi.DlfS 

"Poplin,, mikdarı ıenede yiroıl 
bin lira kadar tutar. TfrikotaJ 
if liği de on betbin lira raddelerl· 
ndedir. 

Bu sanat bizden ziyade ga· 
yrl müıllmlerin elindedir. Türk 

işte haklı bir 
talep 

Muhterem efendim, 
Rize vilAyetinfn Pazar kazası 

ehaliıinenlm. Kazamızın umran 
ve inklıafı namına ve makamı 
aidfnin. nazari dtkkkatlni celp
etmek ümidiyle Kaymakam hak 
kındakt ıtki.yetlerimlzl yazıyo· 

rum: 

olarak gömlek imalathanesi bir 
birkaç ıahııa inhisar ediyor. LA· 
kin tirikotajcilik daha fazla Tür
klerdedir. ı =-- Biz hariçten getirdiğimiz ku-

Dünkü maçlar 

Pazar kazasına tabi 36 köy
den mürekkep genif ve nQfuzu 

çok bir Hemtln nahiyesi vardır. 
Bu nahiye ehaliıi yıllardan beri 
.. Tarik" bedeli verir fakat yol 
denilen ıey'i ve bllhaasa araba 
yolunu ya baıka yerlerde gör
müıler, ve yahut baıkalarından 
ltltmtılerdlr.Koca nahiyeyi tutan
dan ne hal çıkdtyıa gene ayni 
halini muhafaza etmektedir. 

Şimdiye kadar bir kaç defa
lar köylüler yol yapmak için 
toplu olarak f aalf yete geçtiler. 

Saltanat devri ve harplerin te
ıiriyle bu faaliyetler yarım kaldı. 

Şimdi köylü tekr.:.r yolların 
inıaıına baılaıiıak ~için kaym~ 
kama müracaat edıliyor. Fakat 
kaymakam halkın bu ihtiyaç ve 
ıevklnl teıvtk ve hedefe ıevk 
ede~eğine bilakis kırmaktadır. 
1-fotta hükumet tarafından ıön
derHen yol tnıaatına alt barut 
ve dinamitler yollar için istimal 

edilmemiıtlr. 
Köylü her ıeyini aırtında ta

ııyor. Faal bir kaymakam ve yola 
ihtiyacımız vardır. 

Fevzi 
~~~~--,,..,,__~·~~~~ 

Bayrant geliyor 
Her nevi yakaek ve güzel 

bayram tebrik kartlarını Çem
berli taı Dfyaribeklr kırıathaneıi 
lttiaalindekl Tali kırtaıiye ma
gazaıından alınız. 

Galatasaray Istanbul sporu6-0yenJi 
Dün taksim ıadyomu daha 

ıaat 9 dan itibaren Galataıaray 
ve lstanbul liıesi ta lebelerile 
dolmuıtu. ilk oyun Galatasaray 
İstanbul ıpor küçükleri araıında 
yapılmıı, zevli bir oyundan son
ra bu kıymetli küçükler berabe
re kalmıılardır. 

ikinci oyun Galatasaray - lı
tanbul spor ikind takımları 
arasındaki lik maçı idi Galatasa-
ray bu maçı 3 - O kazanmııtır. 
İkinci takımlar içinde ıamplyon
luaa en kuvvetli nam ,.dt Galato.
ıaraydır. 

Üçüncü oyun Beykoz Vefa 
ikinci takımları arasında idi 
takımlar ııfır ııfıra berabere kal
mıtlerdı. 

Dördüncü oyun günün en mü
hüim maçı olan Galataıaray lıtan-
bulıpor birinci takımlar ır açı idt 
htanbulıporun Fenerbahçeye kar
tı yaptığı muvaffakiyetli. maçtan 
ıonra Galatasaraya kartıda muvaf-

fak olmaaı bekleniyordu. 
Halbuki tahminler hep bot 

çıktı. lıtanbulspor dün hasmından 
gene yarım düzlye gol yedi. Ta
kımlar sahaya çıktıjı vakit Ga-
lataaay fU tekilde idi. 

Kaleci: Avni 
Bekler: Vedat Burhan 

Haflar: Nihat, Muammer Suphli 
Mubactmler: Kemal Şefik, 

Necdet, L. Mehmet 
Cörüliyor ki takıimde Milat 

yok, Vedat yerine geçmiı hü-
cum hattı dört kiti 

lıtanbul ıpordan ekıtk bir 
kadro ile gelmlı. Oyunun ilk 
dakkaları her ikl tarafın hilcum
larlyle geriye, Galataaara) teh-

ilkeli hücumler yapıyor, fakat 
dört kiti bir it göremiyor, haf
tcl.yım sonlarına dojru Mitat'd• 
oyuna dahil oluyor. Rolcu bU 
•ırada güzel bir rol atıyor, ılk 
devre 1-0 bitiyor ikinci devrede 
Galata sazay ağır basmaya baı
liyor. İstanbul spor kolcuıunuD 
acemiliğinden latifede ederek bet 
gol daha yapıyor, her ne kadat 

Dün Galatasaray iyi bir oyull 
oynamıı bilbaaaa kaleci Avol 
fevkalade oynamııtır, Bu ge~ 
muntazam çahıacak olursa uı .. -
nin bıraktığı botluk pek yakıll 
bir zamanda dolmuı olacaktır• 

lıtanbul siporunda müdaf ad•• 
çok çalıımıı fakat kaleci ace...ı 
hareketlerlle takımı mütkül ••· 
ziyetlere ıokmuıtu, . 

ic 
Son oyun Vefa - Beykoz ar•· 

unda idi Vefa bu gOn çok ek••" 
bir kadro ile gelmifti. 

Ekseriyetle mütevazin bir ,.
kilde cereyan eden bu ıo•~ 1 

da 1 - O kazanmııtır. Beykol 
buaeneki ilk maçlarında biç blt 
takıma galip gelmemltlir. Yakıo· 
da el ele verip ikf ncl kü111e1• 
geçecek olan İıtanbul apar .. 
Beykoza, hiç olmazsa o. k{blled• 
galip ıelmelerini temenni edertsd• 

ic Don Beyoglu halk fırkaııo 
Cumhuriyet gazeteıi tarafında• 
terilp edilen sGreı mCllibakal•• 
rına devam edilmtıtir. 

ic Fenerbahçelilerde Kadık&,00-
de Peıte muhtelitlne kart• h&"' 
zırlak olmak üzre 'bir ekserıl• 
maçı yapmıılard,r. 



Meyhane Çocuğu! 
Yazan HÜSEYiN lLHAMl 

•.Gece kara bir kadavra gi
bi UJuyordu .. Barbanın izbe ve 
karanlık meyhaneıl her akıam 
0 lclutu atbl gene bağıran çaiıran 
kafor eden Ye JUmruk ıallayan 
~ıfeller, •efthler kaflleıl ile 

Uftu.. Ôlü ıözü kadar do
nuk, f 1 1 era z amba tozlu ıolaun 
bir itık il ' e izbezl yarı aydınla-
b1ordu R laa •• engt beyazdan ılya-

d6nen kirli perde ile kap111 ::!ili meyhane mutfalında keı
' nalde bulancbrıcı bir zeytin 

•e bırıu kokusu duyuluyordu •• :!"den, dumandan agdalı bir 
bak bailayan baıık tavand• 

'-hat teldi alan keıif yayg1n cı
ara d&naanlan tahta ıokak ka
PlllllQı her açılııında inhina ve 
::IJaldarla dalgalanıyor, yayı
btr ıenlıleyordu • • Gece derin 

'-Jkuya dal- mıı, d6dük
erı, k6ıe baılarmda biik6liip 
~lan kiiplerin ıeılerl ıuamuı; 

hn kaı anlık ıefaleUzbeılnJn 
.J~IDlen uyumamıı, ıızmamıı
-.raa .. Kalabalık maealarda, pey
:..: lıkemlelerde mtlpbem yı-

balinJ almıtU •• 
ILnltılar, mirılblar ve bö

~~er ile tiz, peıt 1eıler bir
~_içine kanpyor; birbirini 
~' •utturarak 1U1uyor, baı-

ordu .• 
Bu kalabalıim içinde, 

CfıeatyeUn muhtelif tipleri 
._flan, mluçlan yaııyorclu •• 
S... llletelllinl kadın kucafında 
'-ln naaaa11 batında ttlketen 
'-''&ayedtfer, hovard lar. bıçlon 
•e lippeler •• 

Araolar.. meyhane gedlk-
111.rı, afllller., Yankeıld ve 
~nyolacı çırakları •. Fiyaka
.... ,; kabadayı taılalıları •• Ca· 
lıacalar, kata hınızlan.. Derbe
der •e kalenderler.. fiyakaya 
~·••klr pataudeler.. ltçiler .• 

• lcaldırm çocukları •• 
fttaaalardan birinde •maUzl" 

ola1a bir •afili!., maıanın üıtün
delcı çatlak kadehler ile meze 
~nnı aıka ıellp bir yum
~ta parçalamıı, parmafının 

tbal doiramıı, yumrutunu kan 
~ bırakmııb.. Sandalyadan 
"'-.a&a kafadarlardan bir kaçı 
hrah ıenctn etrafına toplanmıı; 
hra11 ıu kabbnamıı rakı ile 
~n )apıyor .• 

Bırıtaraftan da karides ıoyup 
~aklı cacık ikram ediyor

da •• 
-.:. Rakı dakmek; kadehte 
~ k tan olur!., diye ıeıler 

ha,ordu. Ote tarafta dik 
llla&tehentr bir ıeı; küçük mlço
k 11....._, kGfGrler aanru· 
Yordu •• KtlçGkf.:mıço titrek, ince 
za Clatindekl 111ka , 

Je bir ...... ,_,~ye, ıClrüklt · 
tebilrken ıu..w .... ta11aıu ,a-
d ...._ birini 

lfllrilp kırm11 •• ....... ktl-
"tGn batında kah., --.... bir 
el kalkıp inmfı; ~ bt. 
lekat ,.klamıtb .• 

Tokadı yiyen küçük bir torba 
llbi Jere yıkılnuı; ve ıonra ha· 
• itip kakmalarla doirularak 
~ kınklannı toloyıp ıitmltU• 

altı yedi yaımda; zalf ve 
-.:-'hll- beDlzlt kOçQk bir yavru; 

...,..... çocufu ıdt .. .... 
~ kapb ıenit teqlhıa 
~ yayvan bir yal tulu· 

llbi oturan poe btyıkb, kol-

ları 11valı barba; kalın dlrıe
itnl tezglba claJ•JIP ayala kalkb. 
Şıı, kınmzı burunu bir iki açı
lap kapandı.. Kapakları tlt ve 
kenarları p6re0k lrl ı6zlerlnl 
açtı.. Tahta, tıli ıokak kap111 
açılmıı, içeri bir ıokak kadını 
prmqU.. Bu zarif, ince omuz
larmda} eıkl yırtık bir atkı 
bulunan otuz yaıında kadar, eaf 
bakııb, mabçup tavurlu hatta 
nazik, baıeaı ve çek g6zel 
bir kadındı.. Ona meyhanenin 
mnıterilerl Fidan Emine diyor
lardı .. 

1 Barba teqlhtan çıkarak kıllı, 
kalın kollanl ile kadının zalf 

1 omuzlarını yakaladı,. Hlddele , 
..bir aaat kadar nerede kaldın! 
ıürtilklük lıtemez!. diye bafınp. 
Onu ıür6kleyerek mutfaga dopu 
16türdü.. Fidan Etne meyhane· 
nln mezelerini hazırla yor, serböı 
arbklannı, tabak çanaklan te
mizliyordu • Kaba ve iri c6aell 
barbanın, onu iti bittikten ıonra 
gedikli mnıterllenn masallarına 

16nderd1l de olurdu!.. Kadının 
kocaıı bir taı ocafmda çalııırken 

"6kiintü altında kalark eziUp 
ölmiif, kader, teeadüf ve bun-D 
lardan fazla olarak ta çemiylU 
beterlye ODU alb yapndakl ktl
çOk _ çocufl ile beraber bu aoy-

1 guncular, afllller, sefihler ve 
aeftller yuvasının kucafına at· 
mııtı •• Omaıadan masaya meze 
ve rakı gi>türen hüçük miçonun, 
meyhane çocuıunun annaıl idi. 

• • V akU hayli tlertlemlı, eabah 
yavaı yaYaı yaklaımab •• 

Meyhanenin ııkııan, bunalan 
ve afırlaıan havaıı teneffüs edil
mez; tahammül edilmez bir hale 
ıelmiıtt.. Pencereler ıım ııkı 
kapah ve kirli baıma perdelerle 
ört6lii idi.. Bu izbeyl, bu ine, 
bodruma benaeyen ıeflller yata
fını bile kap111nı memarlann 
16rmell, yaklaflDHI oranın mOı
terllerlnce pek hoı ıayılmazdı •• 
Fidan Emine mezeleri tazele
mfı ve tezklhın yanına ıelmııu. 
Barba onu k6,.dekl bir maaade 
birbirinin omuzlanna kollarını 
atmıı, burun buruna kafadarlann 
araıında tkadife yeleıtnde an
miiı k6ıteil 16riinen bir bedmeeU 
göıterdi ve 11rtından iterek, 
• - Haydi, yOrii! .. ., dedi. 

Fidan Eminenln tezglbın ya
nında ıiirünmeıl kalababfln 
arasında bir dalıa teılrl yapmıı 
yan kapalı, baygm ve donuk 
tözler onun berine çevrllınlıtl. 

Fidan Emine omuzundan itan 
kaba elin tuydd ile aihDGt ka.
teklt adamın maeallD& dofru Jfl
riirken pe7kenln Cberfnden bir 
16lıe kalktı. Bu ayakta iki tara
fına aallaaa mu•azenealal ,Oç
liikle temine pbpn iri bir genç
ti! ( 99 ) eabıka ile ıer erlltk re
korunu kırmafb. Arkadatları ona 
• Madik Awl " diyorlardı. Burun 
deliklerinden ıoluya aolu1a Fi
-. Emlnealn yamna yaldaıı.. 
C... •adını kollarmm [ araama 
~ çeku. Buna 16ren atbnGt 
&:t~~~- da eendellyerek 

-.ızRll elam pantolonunun 
art cebine --.ı1p Madik AYDI 
nln üzerine ~•bln.ıtta. ~hane
lçl birdenbire ka111ta. iki aclam 
yQy ıözbrmık ya.,.. Ye baitia .. 
boıuıuyorlardı Bir anda M·.tık 
Aminin ıal eli yokan •• hl-

YAIUN 
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1 M. Schober 
<<Benden korkun>> 

diyor 
Anadolu refikimizden : 
Evvelki gün eabıkablardan 

Kadriyeyi öldürmekle maznun 
Kör Mehmet dün iıtlçvap edil
mltfr. 

Kör Mehmet ; cinayeti lıle
medlilnl kendiılntn bu meı' -
ele ile hiç allkaıı olmadıfnı, 
ve bir zarar getlrllmemeılnl 
ıöyleyerek: 

- Benden korkun, can yak 
la blrıey kazanmaz11nız. Ben 
katti deilllm. Demlıtlr. 

Erkek eJbisesile cinayet 
işleyen kadın 

Erkek elbi1eıl ıtyerek Kuı
ada11ndan Rıza ef. lımtnde btrtnı 
öldilrmekle maznun Muıeref 
Hanımın mubakemealne lzmlrde 
baılanmııbr. 

Bir katil 
Bayındır kaıabanın Davut:ar 

nahlyeıinden ibrahlm oğlu Tahir 
bir tarlada öldürülmütbr. 

Yapılan tahkikat neUceıtnde 
Tablr'ln o ha.valide çobanlık ya
pan Salih otlu 22 yaıında Yumak 
Muataf a olduğu Ye tarlaya ekllmıı 
olan afyun meı'eleıinden kavıa 
ettikleri, çoban Yumak Muıtafa
nın; Tahir EfendJyl katlettifl 
anlatılmııtir. Katil derdeıt edile
rek adliyeye verllmitbr. 

Cebren 
.... !()it 

Mü.tareke yaptıra
bilecekler mi? 

Cenena, ı (A • A) 

Hakemlik Ye emniaelmet 
komtteıl, cemiyietl akvam mec
llılnin bir harp zuhuru takdirin
de iki taraf kaYYetlerine cebren 
bir miitareke kabul ettlr,bllece-

lfol derplı eden maddeyi müza
kere etmlıttr. cemlyeU akvam 
muka velenameelnde mQnderfç 
•haamane hareklt., kelimeleri
nin hakiki medlul& ne olduiu 
hakındalLort Cercll ile Leh mu
raha11 M. Sokal araıında lhtlllf 
çıkmııtır. 

Haltı o nakarat 
Cenevre, 2 ( A.A ) 

Hakemlik komlteılnda harbin 
t 6n6ne ıeçmek çarelerini takviye 
edecek olan mukavelenameye 
mOtealllk a.ı6sakerata devam olun 
maktadır. 

--- -
ce bir çelik .,_rça11 tlmtek ı6r' • 
aUle yanıp ı6ndü. Tiz bofuk bir 
fer1at duyuldu ve yere bir ceset 
yıkıldı. Madik aminin biçafı ka
dife yel•ll delecek iken hedefi 
f&ftrll' ıt ve Etdan Emineyi ya
ralamıfb. 

Bır kaç dakika içinde bu
naltıcı ızbenln ayrı kalabablı 
botalmıt; 1Dadlk ile giimiif k6ı
tekll • enaelenmlı!" ve Fidan 
Emtnede iizerlne kara bir 6rtii 
çekilip .edlyeJe konmut; g6tü
riilmOıtO •• 

Matbahta uyuklarken, arOrül
tly8 du,up Barbanın yanına 
kotan kOçGk Miço da anDHlnl 

meydanda 16remeylnce haykınp 
allamala, balırmaia batlamlfb· 

lrt cıuelt l! arba kOçQOn ıu
ratına •iu' bir tokat çarpb •• Ye, 
• - ne oluyorsun meyhane ptcll 
dedt. O babaaın yamna ıHU. • 

Ocakta 
al Dit 

GiJ.zel bir konser 
verildi 

Piyanlıt ve pn plref6aörü 
Möıyül Lulci Sakanelll ile talebe· 
lerl dün Türkocafında. giizel bir 
konıer verdiler. 

Konserde Beyoilu ve lıtanbu
lun birçok miiıteına ılmaları ha
zır bulunmOılardır. 

iki ıaattan fazla devam eden 
konserde bilbaıaa Madam Natoll 
Polianska, Meziyet alı H. M6ıy6 

1 
konıtantln Pa trl, Matmazel Ye- ' 
nakf, V. ütüciyan, çök alkıılan

,):~<· • 

Londur' aya vasıl 
oldu 

Londra 1 (A. A.) 
Avuıturya baıvektlJ M. Scho· 

ber eaat 15, 30 da buraya gel-
mlıtlr. Mumaileyh Avusturya 
aeftrt, ıefaret erki.na Ye hariciye 
nezaretinin bir müme11lll tıı ra· 
fındau lıUkbal edilmtıtfr. 

Londra 2 (A. A.) 
Hariciye nazın, Avusturya 

baıveklll M. Makdonald ile bir 
çok nazırlar hazar bulunmuıtur. 

Par11 2 (A. A.) 
M. Schober, lngtltere'ye müte 

veccihen vapura binmezden ev-mlılanmıılandır. 

Rumlar 
1 vel M. Tardieu'ya hararetli bir 
teıekkür telgrafı çek mittir. 

Bir aşk macerası 
~-

( Birinci ıahifeden devam ) 

ıllln ) bundan beıaltı ay evel 
birde, Karııyakada oturan 
akrabalardan birine mluflr se
liyordu. Ve teıadiif (K ••• ) beyle 
{N ..• ) Hanım bek çabuk kar· 
ıılaıtırıvermlı, bu ilk lıınabkta 
aynı bn ve duyıuların uyandır
clıfl aevkl tabii ile de derhal bir 
birine ıanül vermit lerdl 

Karıılıklı heyecan ve mechu
biyetlerl, tıpkı Erenköyibıde(L •• ) 
Hanımla (S •. ) Beyin arasında 
zuhur eyleyen vazlyeU ibdaı 
eylemlı, bir g(ln pek yakında 
evlenmelerine babuını ram er 
lemek vadi karartle (N ••• ) H. 
tekrar lataabula d6nmltt0. 

- -··-·· .... ~-
Kıskanclık buh1·a11ı ' .. 

Akıarayda Çavupade cadde
ılnde oturan merhum yibbaıı 
Nazmi Beyin kerimeıl Nezihe 
Hanım bir mOddettenberl Topço 
mektebinde birinci mülAzım ZelcfG 
Beyin nlıanhıı bulunmaktadır. 

Bir müddettenberl nlıanli o
lan bu çift 11k ıık kavıa etmek
te ve bu reçimıizltkler de mü
takabtl bir kııkançlık y6zünden 
nkua aelmekteilr • 

Evelkt rece ikisi arasında 
bu yüzden bir kavla ç1kmıı ve 
kavga büyilmüıtiir, Zeki Bey, 
kavlanın verdlfl tee11Grila ıev
ktle bıçakla kendini kalbinin 6-

zerinden tehlikeli ıurette yara
lamıttır. 

Zeki Bey Cerrahpaf& haıta
neılne kaldarılmııbr. 

1 ..-.... ,,._ 
Yeni n•fli1at 

1 Muhit cıkı .. 
Muhit mecmuasının 16 el 

ıaylıl kıymetli münderlcatla 
lnUtar etmiıUr. Taıvtye ederiz. .... 

Esna( 1·ehberi 
Muktedir daYa vekillerimiz

den Zeki beyi bu eıeri tntltar 
etmlttlr. 

Bütün esnafın her türlG retml 
ıuuamelatta kıymettar bir rehberi 
olan bu rlıaleyl karllerlmlze tav
ılye ederiz. 

f n-=-Y-A_TR_O_L_A_R~~~~---

Raşit Rıza 
ve 

1 

Arbk (K ••• ) 8. hergOn, her 1 Arkadaşları 
dakika (N ••. )Hanımclan bir tepılr 
beklemekle meııuldii. Fakat bu 
haber, ,nnler aylar birbirini 
kovaladıiı halde, bili, bir tiirlü 
ıelmiyor, ıelemlyordu. 

Aktık merakb,. 1abır11sbfl 
aon dereceyi bulan ( K •• ) Bey 
ballup lıtanbula gitmek ilzere 
iken, oradan da bir mektnp çıka· 
gelmtıu. Fakat bu bir mektup 
delil, bir zehir, bir ok, bir han
çerdi: 

Kaz, iti baba11na anlattıiUU 
fakat onun birdenbire he1ecana 
diiferek felce uiracbiuU• nihayet 
(K ••• ) Beyin kendi bıraclerl oldu
funu mırlldana mırıldana kıta 
bir zamanda terki ha1at etUllnl 

blldirlyorda. 
(K ••• ) Beyi bu mektubu okur 

okuma•, mGtlalt ._bir kan hGcu
mlle beJDI earaılmıı, çılıın, 
tradeıls bir adam olmuttu. Artık 
rakı, eerar, kokain bu betbabt 
dellkanlıJI kemlrmele baılaınııtı. 
itte lbı.clir bu fed sefaleti 
.eren zayalh ıenç adam, e•ell 
,on mflthlt bir heycam dına&if ae
Ueeainden anide vefat eylemıı, 
hu hldiıe de ıay111z hayat fecla
larına kantmıtbr. 

6 
Ma111 Sah p8 akıamı aaat 

9,45 te: Hanrl BenJıtaynln e1erl: 

SAM SON 
Piyeı : 4 perde .. 

Üsküdar Hale Si nenıa
sında Bu akşam 

Deniz kurtları 
Slnama aaatları 

MaUne 8,30 da geceleri 9,80 da 

• Tepebaıı tiyatrosunda 

Darülbe4!,yi 
8 lllayıı perınbe aOnG akıamı 

lıparta meb'uau hakim Rıza 
B. Ef. nln hbnayeılnde. 

Büyük müsamere 
1 - laktllp tlyatroıu. 

(Hissei şayia) 
2 - Hiknaet Rıza Hf. 

(Anadolu halk şarkıları) 
Tamburaçı Otman pehllYan 

birlikte. 
8 - Mdll Zeybek 011111lan. 



Sahife 6 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TERTİP 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MA YlS 1930 
Keıldeler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

( 45,000) Liradır .. 
Her ketidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Elbise Münakasası 
Emniyet Sandıiı Müdilrl6fünden : 

Emniyet Sandığı odacıları için yalnız kwnaı Sandıktan verilmek 
ilzere 34 takım elbtae imal ettirlleceitnden talip olanların 5·5-930 
akıamına kadar her gün Sandık levazım memurlufuna müracaat 
eylemeletl ilan olunur. 

( DEVLE'f DEMİRYOLLARI iLANLARI J ._ _____________ q _, ___ n=-• 
65 bin ton maden kömürü kapalı zarfla münakaıaya konmuıtur. 
M<inakaıa 26·5·930 pazarteıl günü saat 16 da Ankarada Devlet 

Demlryolları ldareıJnde yapılacaktır. 
Münakaaaya lttirak edeceklerin teklif mektuplvrını ve muvakkat 

teminatlarını aynı gftnde aaat 15.30 kadar MOnaka1a komlıyonu ki
ttpliflne vermeleri lazımdır. 

YARIN 

,.fi666tiaa§~ 

1 Verasiye 'Sb 

1 lzmlr tenlbaııeılnde ıoa 1 
moda, ehven flatlarla, 10n ı 
derecede suhuletli ıerattla 
erkek ve kadın kostümler 
serian imal olunur. 

Ankara caddeıl Vlllyet 
• karıııında No. 17. 
1 MUSTAFA ve KEMAL 

~ ........ .. 
lstanbul 4 ücü icra me-
murluğundan: 

Açık artırma ile paraye çev
rilecek ga vrı menkulun ne oldu
iu: Mukaddema mubterlk maa 
kaık bir kıt'a bai elyevm mak
lup tarla ve bai mahalli. 

Gayrı menkulun bulundufu 
mevki, mahallesi, ıokafı, numa
raıı : Oıküdar Buliurlu karlyesl 
elyevm Aziziye M. Kireç fırmı 
atik 7,7 m. 
Takdir olunan kıymeti: 3600 lira 

Artırmanın Y•pılacafı, yer, 
gün, ıaat : lıt. 4 üncü icra da
iresi 5-6g30 perıenbe 14 ili 16 
ya kadar. 

1 - lıbu gayn menkulun ar
tırma ıartnameıl 21-5·980 tari
hinden itibaren 980-26 No. ile 
lıt. 4 (1ncü icra datreılnin mu
ayyen numarasında her keıln 
görebtlmeal için açıktır, il Anda 
yazılı olanlardan fazla maldmat 

»E 24 4 5 fAWIC*WKlW =pp f 

~~~L. t-t~~~! 1 
caddeıl No. 35 ---- -

Her nevi fenni güzlükler, 
ZAIS. ve krlıtal tatlar, dOrbtn· 
ler, pertvaalz ve dereceler, 
ıun'I gözler, ıaat ve kordon, 
nval, çalgı ktrlılerl ve ıatre. 

Toptan ve perakende 

Doktor Feyzi Ahmet 
Frenıf, belıofuklufu, cilt, 

tedavihanesl 

Cumadan mada her giln 
aaat 10-6 ya kadar baıta ka
bul edilin 

Adreı Ankara Cadde11I N. 43 
Telefon lıtanbul 3899 

HABIG 
Erkek 

levazımatı 

lksalyeıf nin 
en mühimmi 

ppkadll 

HABIG 
ŞAPKALARI 

clnı ve ıeki 1 
itibarile en 

mükemmel 
olanlardat• 

Başlıca şapka mağaza
larında sa tilı r. 

·-----~--------~________... 

Doktor A. kutiel 
Efrenclvecilt bas\abldarım6teh~ 
Karaköy börekçi fınnı ııraıındaN•3 

DIŞ TaBIBI 

MEHMET KAMiL 
Yeni poıtane caddeılnde V alo'" 

ra han N. 13-14 

r Vegane ve müstesna fırsat49 
ATLAS kundura ticarethanesi 
lıtanbulda Eminönünde 51 numaradaki 

Talipler münakaıa ıartnamelerinı 20 lira mukabilinde Ankarad·a, 
Malzeme datreılnden, lıtanbulda Haydarpaıa Veznesinden tedarik 
edebilirler, « 'ir 

lkı yilz ton rezidü yafı kapalı zarf al münakaaaya konulmuıtur. 
MOnakaaa 19 Mayıı pazartesi gQnQ ıaat 15 te Ankarada Devlet 

Demiryolları Jdareıinde yapılacaktır. 

f ıteyenler, tıbu ıartnameye ve 
930-,6 doıya numaraılle memu
rlyetlmize mOracaat etmeltdtr. • 

2 - Artırmaya tıtlrak için 1 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 

Şubemizin seddi hasebile 
Mevcut bGtün ayakkapların taıflyealne baıladık, 

Hakiki fiatlarının nı'if ına satılıyor. 1 
Bir defa ziyaret kanaat kesbetmenize klftdir. 

Münakaıaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarının ve muvak
kat teminatlarını ayni günde ıaat 14,30 a kadar Münakaıa kltlpll
ltne vermeleri lizımdır. 

yedi teminat ıöıterllecektlr. 

1 3 - Hakları tapu ııclile ıablt 
olmayan ipotekli alacakhlarla 
dlter al&k.darlana ~ ı.ttf~k 
hakkı ıahlplerlnln bu haklarını 

Erkek tıkarpinleri 300 kuruıtan itibaren ~ 
Kadın ,, 290 ,, ,, 
Çocuk ,, 120 ,, ,, » 

·~~~....... il 
Talipler milnakaaa ıertnamelerlnt bet lira mukabıltnde Ankarada 

Muhaaebat daireıinden, lstanbulda ffaydarpaıa ,·ezneılnden tedarik 
ve hut uıfle hız ve masrafa dair 

edebiUrler. * * olan iddialarını lıbu ilin tarlhln-

F eyzlpafa - Diyarlbekfr hattının 148-252 ldlometroıu arası raY den itibaren yirmi a6n içinde 
ferılyatt kapalı zarfla münakaaaya konmuıtur. evrakı müıbitelenle birlikte me-

Miinakaıa 26-5-80 Pazarteal gftnü ıaat 14,30 da Ankarada murlyetlmlze bildirmeleri icap 
Devlet Demlryvlları ldareıinde y~pılacaktır. eder. Akıl halde haklan tapu 

Münakaaaya lttlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat ıicllllle aabtt olmıyanlar 1&bf 
teminatlarını ayni günde aaat 15 e kadar komtsyon katlplliln.- bedelinin paylaımaıında hariç 
vermeleri lazımdır. kalırlar· 

T l 1 k 
4 - G6ıterilen giinde artır-

a ip er müna aıa ıartnamelerlni on lira mukabilinde Anka· 
rada, Maliye ve Muhaıebe ReJıliflnden tedarik edebilirler. maya lttlrak edenler artırma 
....... ıartnameslnl okumuf ve Uizumlu 

·ı ·····o··o·k·t·o·r···----····: malumatı almıf bunları tema
• ı men kabul etmlf ad ve itibar 

A G O P Y E S SA Y A N 1
1 olunurlar, ÜıUlnde bıralulan 

.n 1 sayrı menkulün bedeli zamanında 
; r verilmez1e gayrı menkul ikinci 

• L O 1 ·ı .. K <l l • bir artırma ile aatılır ve bedel 
• avta ve '1 u ı a ın Hasta ıkları nıütehassısı farkı ve mahrum kalınan JGzde 

G Langada camiterlf ıokafında No. ı 9 Huıuıl kabineıinde beı faiz ve difer sararlar ay-

ı• Her gün Çocuk, Erkek ve l{adın hasta kabul eder. . rıca hilkme hacet kalmakıwn 
memuri) etimize alıcıdan tahıil 

............................. 
1 olunur. B•ı numaralı fıkradaki 

llAA .. AAAA44444Aa .... AAAAAAA~· ıart tahakkuk etmek kaydlle Gç 

1 
. . ~ defa bafırıldıkdan ıonra ıayrı 

M. NUR ve ŞERiKi ... menkul en çok arttıranın GıtGnde 
IJlıı> bırakılır. Şart tahakkuk etmene 

Bilcümle Gümrük muame)atı ve nakliyat işleri ... arttırma geri bırakılıp alıcı taab-

kernalı sürat ve en1niyetle ifa olunur. = hiltlertnden kurtulur ve teminatta 
.... kalkar. 

~ MALI ve iDARi lşLER DAHİ T AK1P EDllJR . 1Jıııı. 5 - Arttırmanın birinci veya 

j Adreı: Galata Havyar ban orta odalar No. 4 ..... ikinci olmaıına ve pyrı menkule 
~ ..... tealluk eden kanuni hakka ve 
j Telefon: Beyoflu 4515 ~ ıatııın tanına 16,e dtfer ıartlar, 
iT'YTT'T'T .. YTYT'Yfl'Y~TY'Y'YYT-.. .. ~ Vergi, vakıf tcraıl, belediye 

..++++.+++++M++++++ffff+++f ::ıır~lcllmle ruıum mlltlerlJe 

QSMANLI BANKASI •• Yazalı .. rf malk yer yukanda 
ı&terllen 6-6-980 tarihinde lıt. 

~ı• ı t 
11 

tıbu ilin ve ,&terilen artbrma 
•t~ ıtanbul açe? e _li - Telefon: lstanbul 1948 tarlnameıt datreılnde aatalac:aiı 

Beyoğlu daıresı - Tel fon Beyoğlu 1303 ı••- l Senedat it uua o unur. 
(• heaabı cari •e po ça mukabillnoe muayyen ve vadeli veya ---------
•) IUl'etlle &Yanalar, poltça ve tıkontoeu. ~ Ali Ekber 
A Tnrklye cam~ b 1 
,..,. ecneblyeye ıenedat Ç9lc a, •u 1ehlrlerlne Ye memaltkt + emirnameleri lraallb ' t&-.r mektuplan •• teı...aı 
•!. • • 
<••>•<•(•(~)~~P4C~~~~~~~ ... ~ ... ~~~· 

Tayyare biletleri ve kırtaılye 
Umum ıazete bayii 
Çemberlitaı civarında 

N. 2 dakkln 

"KUR' ANI KERiM ,,iN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet paf& merhumun 

Lüğatı Kuraniyesini havi 
Oıman .Ketal efendinin tahtı rlyaaeUnde bir heyet tarafından 

terUp edilmif. Berizadenin telamtzlnden Tevfik Bey 
tarafından taıhlh idllmittir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildliılntn hediyesi 2 00 kuruıtur 
Kaymak klfıdbıı ve altun yaldızbıı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neırlyat yurdudur 

SELANiK BANKASI 
1888 de teslı edilmiıUr 

Merkezi umumi. İstanbul 
SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERi 

Galata, lıtanbul, lzmır, Samıun, Adana, menin. 

Yunanistan Şubeleri : Sellnik, Attna, Kavala. 

Her tiirlG banka muamelitı, IUbar mektupları, her nevi 
akçe ftzerlnden beaabatı cariye, çek muamellb. 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
Ye LOKS POSTASI 

Sadık zade 
apuru p rgün(l alqa Ma,.. aza ılrkecl rıhtı-

clan hareketle(Zonıuldak,lne 
bolu, Samıun, Onye, Ordu, 
Gire.un, Görele, Vakfı kebir, 
P..latbane, Trabzon, SOrmene 
Rtze) tıkelelerfne azimet ve 
••det eclecekUr. 
Tafılllt için Sirkecide Meı'a
clet ham altuıda acentahlma 
mır;caat. Telefon l.t. 2184 

~=~- ~ 

i "Y ARIN,,IN TAKVibtl 
,- Mayıs 

Senet CUMARTESi Senet 
Reamtye 3 Hlcrlf• 

1eao ıa,s 

Namaz va ıt arı 
Alafranıa 

•. d. 
4,55 

12,11 

Güneı 
Ôyle 
İkindi 16,03 
Akıam 19,07 
Yallı 20,50 
lmaak 2,1>8 

Ztlblcce 

4 

Alatu:-d. 

Güneı 9,48 
Ôyle ~,04 
bdncll s,58 
Akpm ı2,oo 
Yatlı 1,,, 
lmaak 1,5L 

Kaa1111 
177 

Mm'al mGdirlıStlleymaa Te.f$ 


