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Adliye vekili Mahmut . Esat Beyin 
istifa edeceği şayıalan deveran etmektedir 

' Yazıktır. Günahtır! ...... i Neden 1 Adliye vekilinin 
istif ası şayıası Gazetelerde çıkan resimler ve ya

zılar gizli kartpostallara rahmet 
okutuyor. 

1 Istanbulda 
1 

1 kredi koo-
1 peratifleri Son zamanlarda bir takım ı zıların yerbuldukları nefretle 

ıazeteler arasındaki sabt re- ıöriil6yor. Bilhana sif aile
kahett, dofrudan dofruya mem- lerln harlmlerln nnfuz edecek 
lekeun ahlakı (berine fena te- 1 olan bu netrlJatm, ne korkunç 
ılrler yapan bir ıekll almıı 1 neticeler vereceflnl 16yle bir 
bulunmaktadır. Bu rekabetin en 

1 

müllhaza etmek, dnıilnebll
llJade ko~ lstanbulda adedi mek t6yleri Qrpedlr. Kaldıkı, 
fidye ı~bisareden akıam iazete- 1 bu neırlyat, rekabet ve satıı 

•ti ııll I• 

Neden bir tiırlül 

lstanbul Adliye veba
ro mahafilinde dünden 
beri kuvvetli bir şayia 

devam etmektedir. Bu 
şayialar Adliye vekili 
Mahmut Esa t beyin isti
fa ettiği ve istif anamesi
ni Başvekalete verdiği 

lertne inhisar etmekte ve biit6n kaıt6 ıayeılle oluyor. 
bı d Genç k.z ve mektepli ço-

tln ele alınmaz, ken ini cukların ablaklannın ifsadı 
lalleaa aileler araıına solualmaz bahaıına elde edilmek istenen 
bir hale konduiunu ıöriyo-

1 
deferala menfaatleri dütilnen-

l'lla. 1 ler zavallı memlekltlmlzde en 
Memleketteki lzbrap vfl bnynk içtimai cinayetleri tıle

Jolcıulluklarla lıtlhza eden teb- mekte olduklarının farkında· 
hlrelt neırtyat (berin~ nazan ' mıchrlar 1 
dikkau celbetmek bir vazife, Yeni harfleri okutmak için 
bir Ylcdan borcu olmuıtur. bayle yapıhyor mazeretini ileri 
Şı1ac1tye kadar hayıiyet, vekar 

1 
ınrenler, harf lnkillbına da, 

Ve ıuurla idare edilen Tiirk 1 memlekete de, b6Uin bir ce-
llaatbuabmn ıu elim vaziyetten mtyete d• iftira etmekten çe-
kurtulmaıı, memlekete ve mil- kl11111Qeoleidlr • 
lete ha:rırlı klaaetler s&l'llMll Bu .. dl ... yakm bir sa-

•- 1 1 ................. ·"'-·· - .. enn ounur. 
ve tethlrl kananen çtlrilm tet· 

.r.. .. ...1~llbaklka, son ikile MD• zar-it klleden bir takım çlftletmtı 
11_.. Tiirk ıazete rlnln 1 · la d ı 
tlldera •e taldan mGfrlt yol, relbnlerle ve yazı rla o u gö-
keaclilerhıe U.:e kendilerini tela- riilirıe aala ve asla hayret edll
re eden m~eHlllerlne ele memebcltr. ~•allı Tilrklyede 

edebiyat, san at •• becltt zevk 
teref verecek ıuurlu Ye ııarlı bir takım madrabulann elle-
'bır istikamet takip etmeyordu. rinde ıGnde bir defa levae 
Cin Ye zaman pçtlkçe bu babrılup çıkanbyor. 
llrabn birtakım yenilikler, bir- Tarih oldufu, tarihi roman-
blrtnı taklitler, sabf rekabeti lardan madut bulundufıa r6y· 
Jtlalnclen bOtGn bltGn çı11nndan lenllen bin · takım hezeyanlar 
"in.ata baılacbtı ,arillmekte- TürklOie ve Tilrklere iftira ve 
dtr, hakaretle doludur. Hele bun-

Matbuat, bir cemiyetin ıe- larcl&n akf&ID ıazetelerinden 
clJJ•I, ahlak ve irfanının ay- birinde cakanı maruf tarlhcl 

• Hammer ,. 1 rahmetle yaclet-laaaıclar. Oraya bakan temıll Urmele layıktır. 
ettlit •Uletia kendlılnl 16rilr 

1 

Muteveffa • Hammer ,. in 
anlar Fakat T6rkiyed' bu- bile zavallı T6rk mllletlnl bu 

illin bayle olmacbfı katlyen bl- ı derece• babrmak için kalemi 
lla..eyor. lstanbulda netreclt- Utrerclll 
leaa ıazetelerln anettlklerl man· , Hergiin, tonbul memeleri 
aar-... utz TGrk milletinin 1 meydanda, ı0rmell r6z1Cl ve çlp
lee.l1e ve faziletine 6rnek ol- lak "Blzanı,. cltlberlertnl havuz
..... "9 olamayacatı flphe- ' lar içinde ,&teren bu yazalar, 
11'411r. Nekwr Jankld b-lz lstanbulu fetheden Terklerin yer 
~ IDathuatm U.cll ua· yer, taraf taraf Rum lnzlanla 
... dıı •naftan ve ....ıelderl prap lçUklerlnl, batb bir ıey 

.... ....._ittir. dflttlnmecldderlnl, •çapul, prap 
baıh ..... dtU ve alır ve ahu bakııh dilberler .le 
delik ıazeı.ı;t~:,';';;:k~: meııul olduklannı ıaıterlyor, 

uııı ...,._...,._ 6ylekl: lıtanbulun her tarafın-
ve palyaço ••theq'1$• eleı dar- da, her k6fellnde birer zina :ata acı da olsa ba. ...,kat- ı metherl. Ve 111 lfttraya •ebep 

r • t' ne? Yeni harfleri okutmak 
Burada çıplak b~. -.erettml? 

• mGatehcen Ye haya11:1 • 

yapamıyor 

Her mlntaüda zirai lnklıa· 
fını temini' '- mraat bankaıı 
tarafından kredi kooperatifleri 
açaldıfı ya:almıtı. lstanbulda 
hala bunlan teela etmek mnmknn 
olamamııtlr. llJuaun sebebi hak· 
kında ziraat bankası erklnından 
biri bir mabfrrirlmlze ıunları 
16ylemııttr. 

lıtanbalun alraatcllill bir 
takım huıuat,.tler pterlyor · 
lıtanbul tamaaUle slraatcl deill
dtr. Bir kııun t.ıerlnde ziraat 
yapılır. Bir k11ım yerleri ticaret 
ppar. Buaclan clola71 i.taalnalcla 
kola7 .._ kredi kooperatifi 
teılı edilemiyor. Fakat bu buıus-

1 takı mesai bir bayii ilerlemııur • 
Yakın bir zamanda bunun tat
bikat•& pÇllecelinl ümit ederim. 

istikraz 
Teklifi teeyyüt 

edecekmi· 
Ankara, 8 (Telefon) 

Daytnler ye)dllerl ile hnkimet 

arasında masakerat devam et· 
mektedlr. Vekiller Gç cl6rt ann 
daha burada kalacaklardır. Söy
lenildi it ne 16re daylnler vekil
leri hokanaete mClbim miktarda 
bir llUkraz teklif etmtılerdlr. 
Mamafih bu pyla İı9nz teeyJCit 

etmemlıUr. _ __... ............ ,, 
Ankara da 

Ankara, 2, (A.A) 
Bu ıtıakO bk maçlarını Altan 

orduya karfl lmal&b harbiye, 
Çan kayap kartı, Gençler blrlt

ll kazan111111ardır · 
MubafıaıkG Birlik takımı, 

l.tanbul. Edirne va Kırklarelıne 
uframak Qsre ba)'J'UD GllA bir 

acaldarcbr. 

liye vekilin .. ~talan;yüzün 
1leraene milyonlarca lir.a~ naaıl harice gidiyor? 

anndan itibaren vesikalar.la 

merkezindedir. 

Dün makamat ademi 
malumat he)'an ettiği 

için yalnız hu şayiayı 

lıttfaedeceflpylolan Adliye vektb kayıt ile iktifa ediyo-
1 1Jlalınıut Esat B. ruz. 
l l)Q i 

Bir Darülfünunlu, sanayi 
müdiriyetinden "allah, 

allah,, diye kaçh ! 
<<Mildir, memur, odacı beni kapıya 

kadar kovaladılar l>> 
Din, sanayi mncllrlyeUnde 

ıayet ıarlp ve heyecanlı bir 
vak'a olmuıtur : 

Fea f•kOltea.ı talebesinden 
Kenan Şftabedclln B. isminde 
biri bundan 9 ay ev•el yeni bir 
çokalata ruhsatını almak içinde 
Yil&yete müracaat etmlıtir. istid
ası sanayi müdürlüfüne havale 
edllmlt ve bir nümero veril· 
m•I için perpmbe ıtlnil •elmeal 
blldlrllmlttlr • 

O,ao gitmittlr. Cumartesi 
demtıler, dnn gene gltmlı ve mü
racaat ettlil memur: 

- Numaranp? 
demtıttr. Genç adam Pfll'llllf ( 
ban ban memurun ylzlne baka· 
rak: 

- Ne numara11, omu ba80D 
bea melen lıteaaeJ• ıelcllm, de
mlftlr. Vav buD11 lirle,_ sen
mlıln, memur efendi açaılf al· 
zuu, ,_ palnil •. Çuku-

lata k&tlfl • bir iki ce•ap 
verince sGrlitl bilylmOt,derken 
mGcl4r a. odaya ılrmlt ve iti 
tahkik •• tetkik etmeden, memur 

l ta'tafma )ltlhak etmlttlr. P.n ıo
nunda mGdiir B: 

- Gel odacı, at bu herifi dı
ean • • Pollı çaların 

Diyerek ıendn Gzerlne 
JGrOm6ftllr. Çocuk kaçauı 
mildir kovalamıı ve bu ko
ftlamaca oyunu ta ikinci kattan 
baılayarak aokakta hitam bul
IDUflur. 

1 KenaniŞehabetıin :beg 
Za •allı ıenç, can kurtaran 

yolunu, diyerek kendial lokala 
dar atmııtır · Vak' anın kahramanı 
Kenan B · eıer eyi bir kOfUC'I 
olmasaymıı, dairenin kapılan 
mildir beyin emrlle ka.,.bruak 
çuk1ı1lata kqlfl ıçedtl9 hlr haJll 
çukulata imaline pldt olacakmql 

Vak' anın he1ecanlyle hal& 
nefeı nef.,. kot•n bu ıenç ken
diılne te1adtlf eden bir mubarrl
rlmm demlıtlr ki: 

- Buaiin sanayi müdlrlyeU
ae pttlm, vermedikleri bir mu
rarayı benden ıordular. Yoktur, 
vermediniz dedi tım için kızdılar, 
Müdir B. memur, odacı beni 
kova1adılar. G6riyonunuz ya aca· 
ba hN.A arkamdan ıellyorlar mı 
dl1e kotuyorum. 



Yolları ine halde? 
Demir yollar müdür muavini 

muhabirimize ne diyor? 
Seyyar muhabiri mahıuıumuz f5 - Hey' eti f enniyede ne 

Jzmfr - Kasaba demir yolları mü- lcadar Türk mühendisi çalıııyor'? 
dür muavini Naci beyle mühim -idarenin heman bütün me-
blr mülakat yapmııtı. Aynen atiye morları Türktür ve ecnebi müte 
dercediyoruz: ha11ızlarm mıktarı pek cüz'idir. 

1 - Sene\'İ nakliyat kaç tona 6 - idarenin büyük nafıa 
baliğ oluyor? tetebbüslerile köprü inıası gibi 

- 230,000 ton. yeni faaliyet sahaları varmıdır? 
2 - Alafehir - İzmir arası oto- Hat üzerJnde vücude getirilecek 

mobil rekabetine kartı idare ne olan inıaatı cedide hakkında 
düıüniyor? tanzim eylemlt olduğumuz prog-

-Otomobil rakabetine kartı hat ram vekaleti celilece derdesti 
üzerinde beheri elli yolcu istiap tetkiktir. Bu yaz programımızın 
eden ve benzin motorlerile mü- tatbikine geçilebileceğini ümit 

• 
zaıre 

uvazöre 
Ur. 

Ce-

taharrik atodrezln ltletmeii ediyorum, yapılacak olan muh-
tetkik etmekteyiz. Bu suretle Toulon 3 (A A) telif intaat meyanında Manhada ' • 
daha sık seferleri yapabile- büyük bir iıtaayon vücude ge- M. Doumergue Cezaire gitmek 
ceğiz ve ücretlerimizi de rakiple- tirilmeıi de dahildir. üzre Oqueıne kruvzzörüne rakip 
rinizin ücretleri derecesine indi- 7 - Anadolu - Bağdat de- olmuttur. 

rebileceğiz. mıryolalarındaki istasyodlarda Yenı· Çı.n! 
3 - Yeni vagonların gelup 1 yarım hatta rubu kadro ile faa-

gelmiyecefi ıayıası ve yeni vagon 

1 

liyet göıterJ)iyor? ·>l-0-lc·-

getirilmeıi mukarrerdir. Eıaaen Devlet demiryollarının fazla y • h••k•• h 
bu huıuı nafıa vekaleti celile- memur istihdam etmeleri tüphe- enı u umete er il 
since de iltizam olunmaktadır. 1 ılz itlerinin o niıbette fazla ol- l ft •ıt•h kJ 

4 - Hat güzergahındakı ma11ndan mütevellit olacaktır. 1 ara an l l a ar 
köylüye karenin hiç bir yardı- 8 - idarenin istasyon arala- oluyôr 
mı var mıdır ? 1 rında telgraf ıınuhaberatı var-

Maaleıaf bu tarzı hizmet mıdır? Pekin , 3 (A.A) 
tidiye kadar tetkik edllmemitlir -Hükümet telgrafhanesi mev- 14 Çin eyaleti yeni Pekin 
ve ıirkettmizln vaz'iyeti maliyesi cut olmıyan mahallerdeki latas- hükümeUne iltihak etmlttir. 
mbarııe 1ımdıkı halde buna im- yonlarımız huıuıi telgraf kabul Harciye nazırı ne diyor 

~k=a~-n~d=a~g=ö=rü~l=m=e=m~ek=t=e=d=ir=·~~~~~e~t~m~e~k~t~e~d~ir~·~~~~~~~~=- Londra, 2 (A.A) 

N~ işi var! 
Gece yarısı Kuşadasına yaklaşan 
Yunan motörile müsademe oldu 

Hizmet gazetesi yazıyor : 
Evvelki gece Kutadaıı sahil

lerinde gene bir Yunan motörü 
tarafından ıahil müfrezemize 
ateı edtlmiı ve bittabi mukab~
le edil mittir. 

tarafından ~motöre iıaret edilmlı 
ve yaklatmaları bildlrllmlttir. 

Motörde bulunan , Yunanhlar 

Çin tlmal hühümeU harciye 
nazuı vaki olan beyanatında 14 
eyaletin kendisine tabi bulundu
iunu va Nankin hükilmetlnln 
11ayrl meıru bir teıekül oldufunu 

ı ıöylemlıtlr. 

1 
Muma il ey, merkezi Nan kin 

olmak üzre yeni bir hükumet 

j kurulacağına ve harbiye nezare
tine Fengyuıinagin getirileceğini 
ilaveten bildirmittir. 

Avusturyayı 

Mecliste 
>lrO=;+-

maarif vergisi 
kabul edildi 

AnkarD, 3 (A.A) 
Büyük MilJet meclisi bugün 

Reis vekili Rafet beyin riyaae
tinde toplanmıthr. Memurin 
kanununa müzeyyel kanun layı
hasının bir maddeıinde yapılan 

tadilat dolayisile encümene iade 
olunmuttur. 

Bütçelerinde maarife tahılı 

olunmuı varidatı, masarif hiz
metlerine kafi gelmiyen. vilayet
lerid meclisi umumilerf ne bu 
maaraflara kartıhk olmak (lzere 
toıa ve köprüler kanunu muci
bince yol para11 ile mükellef 
olanlardan 300 kurut vergi tarh 
ve cibayetlne me~uniyet veren 
kanun 18.yıhaıı kabul olunmuttur. 

Belediye itleri ne müteallf k 
ahkamı cezaiye hakkındaki ka
nun müzakere edtlmiı ve pazar
teıi günü toplamak üzere lctima 
nihayet verilmiıtir. 

Gördünüzmü 
Biziın kadın birJJğ·iııin 
kulakları çınlasın! 

Leburje, 2 ( A.A) 
Kadın tayya.recllerden Lena 

Bernstein 35 saat, 46 daklk ve 
55 ıaniye uçarak kadın müddet 
rekorunu ve tek bir pilot ile 
uçan tayyarelere mahıuı kadın 
ve erkek mtıddet rekorlarını 
kırmıthr. 

Avustralyada 
bir ihtilal mı? 

Londra, 2 (A.A) 
Daily Mail bildiriyor.: A vuı

tralyanın Parvvin tehrinde ltçiler 
hadisesiz bir surette bütün reımi 
daireleri itaal ederek kızıl bayrak 
çekmltlerdir. Hadise etrafında ıu malumat 

alınmıılır. Sahil müfrezeeine 
menıupi iki jandarma ıaat 12 
sularında Kutadaıının1lyas ağa 
mevkHnde nöbet beklerken gecenin 
karanlıiında kutıdan bir motör 1 
geldiiini görmütler ve harekatı

nı tetkik ve müıahedeye batla
mıılardtr. 

m(lf re zeninin kumandasına silah
la cevap vermlıler ve tiddeth bir · 
atet açmıtla rdır. Bunun üzerine 
müfrezemiz de mukabeleye kalk
mıı ve aralarında uzun bir mü
sademe olmuıtur. Motör, ~üfre
rezenin müeulr ateılne mukave
met edemlylnce firara me.cbur 
Inlmıttır. 

avlıyorlar 
Londra, 2 (A.A) 

Avuıturya batveklli M. Scho
ber, M. Hendersou vı M. Hac 
Donald ile görütmüt ve muma-

, En seri Fransız postası 
Leburje, 2 ( A.A) 

Motör Yunan mot6rüdür. Ka
rasularımıza girdikten ıonra belli 
olmıyan bir maksatla sahile yak
laımıt ve bif aralık durmuttur. 
Neferler bunun lüzerine asıl m if
reze kuvvetine haber vnmitler 
ve bl raz ıonra yetfıen müfreze 

30 lira için 
1 Hizmet refiklmizde okuduğumuza 
1 nazaran, lzmirin methur kotucu

larından Bekir efendinin haremi 
Medine hanımı üç terir bir gece 
l 7 yerinden yarl\1emıılardır. 

Bekir efendliıin kovdu~u uıa
ğı Muıtafa 30 lira için bu cinayeti 
yapmıtlır. 
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1 ileyhler tarafından verlen zıya
fetlerde hazır bulunmuttur. Ya
rın, kıral tarafından kabul eei
lecektir. 

Iskenderin n1ezarını 

aravorlar 
., Kahire, 3 (A.A) 

M111r hükümetl büyük lıkeu
derln mezarını bulınak için yapıl
ma11 istenilen taharriyatm fcra-

ına müıaade etmittfr. -

( Ankarada h!' macera) 
1 

- Ah timdi Sezal bey de 
olıaydı .. Qedi: Ve bana hitap 
etti: 

• ? 
- Tanımazsınız değil mi· 
Mükemmel dan• eder. lıha

mi, manaaız bir teyler ı1avufdu: 
- Şu Reyhanın kocaıımı ? .. 
Handan, ~ıpkırınızı keıilmiı

tf. Tıkandığımı hiııettin. Bu ne 

ilhamı bey ıol elini pantalo
nunun cebine:ıokmuttu. Teklifaizce 

bir aandalya çekerek yanımıza 
yanath· 

Suzan ablaaının omuzuna da
yanmıt İlloıtraıyonun mevsim 
modalarını gösteren reıimlerine 

ıöz ıezdlriyordu . Gayri muntazır 
ziyaretçiye bakmadım bile. O , 
Suzanla latife ediyor, Pariı sefa
retine yakında batkiUp olacaiı 
için tlmdldenonu Parlı ziyaretine 
davet ederek nazarı dikkatimizi 
kendisine celbe çalıııyordu. 
( llloıtraayon ) de ze•klı bır me
kale üzerinde durmuttuk. 

Matruı züppe miUemadtyen 
rö:'lf yo", •1'y1f" r " en : "D.-Xflf!'f 

Yazan: A Y llA1V 
beyfendi?" diye bana bakıyor. 
Suzana : Suzi diye hitap ediyor
du. Handanla birbirimize bakıt
tık. Hafifçe dudaklarını burdu. 
Bu adamı, tanımadıtını anladım. 
Suzan birdenbire haykırdı: 

- Sahi çoduklar. Biz neye 
duruyoruz, danı, azizim danı .• 

lıhami bey denilen hariciye 
memuru, ayaklarını biri biri ü
zerine atmıt, kaba ıırnaımalarla 
onun bu teklifini alkıtlamaya 

batlamıttı. Handan bir gölge 
gibi ıe11iz bir köteye çekitdi. 
Ne olacak diye bakıyordum. Su· 
zaD çevlzclen masanın solunda 
duran ıramofonun kapafını aç
n-ayA f.l'\ztrlen1yor~u: 

elim bir cür' etti ? Eminim ki' bu 1 
züppe adam ( Keyhan ) diye tel
mih ettiği zavallı kadınla üç 
kere bile görütmeje '!luvaffak 
olamamıttı • • 

Danıa hazırlanıyorlardı. Kalk- 1 
tım. M6ıaadeleriol rica ettim. ~ 
Batım airıdıfından· bahis ile ! 
mazeret diledim. Handan her ıe
yt anlamıttı. Fakat memnuniyet
le, taktirle yüzilme; bakıyor
du. Nezaketen batkitibi de ae
limlamayı ihmal etmedim. O 
ya vat va vat çatlak sesi le tek
rarladı : 

- GarOfe!fm monı~r. Miiıer-

Fransa ile cenubi Amerika 
ara11nda en ıeri bir surette 
poıta servisi teminine tetebbüı 
eden Fransız tayyareci Mermoz 
dün saat bet buçukta Marail
yadan hareket etmittir. Bf r 
kaç saat ıonra tayyareıine alt 
bazı eksikleri tamamlamak için 
Perpinyan civarında denize 
enmit ve bu gün ıaat bet onda 
Yeniden havalanmııbr. 

Mermoz saat 15, 1 O da benzin 
almak için Enttrio' da• tekrar 
denize inmittlr. 

ef olalım • ŞarlatanlıktaO: baı
ka hiç bir kıymet ve meziyeti ol
mlyan bu sarı yüzlü, müstebit 
adam, ben giderken, hala yük-
ıekten atmağa devam ediyordu: 

Hariciyede ilhamı diylnce 
herkes billrmlt. Makamında bu
lunamazsa, mutlaka vekil bey
efendinin nezdlerinde bulunur, 
yevmi, ıiyaıi raporları izah ile 
lttigal edermft . . 

- Tasavvur buyuru•zazizlm. 
Çiflıkten yetften bir adama, ılyaıi 
lıtihbarat anlatmaya çahtmak ka
dar ( Difiıil ) bir tey olur mu? 
diyordu •• Fazlasını itilmemek için 
~uradan kulaklarımı tıkayarak 
açtım. Samiye, amcamın l;enl 

beklediifnl söyledi. Amcam çok 
hiddetli idi. Salonda atalı yu-

karı dolaııyor, ıert kelimelerle 
humurdanıyordu. Beni görünce 
haykırdı: 

- Ce-1 Fericlanl beni atlattılar. 
Ne yapayım? Bana bir akıl 6tret 
çocufum .. 

Hayret 
•• -- ••~ ,.Wld<ı •U• -

Uzerlerine 
sopalarla 

saldırıyorlar 
Meğer lord 
azmetmiş! 

Kalküta, 3 ( A.A) 
T etrii mecliıtn eski reiıl M· 

Patel bu ıabah buraya gelmitUr· 
Mumaileyh, Hovvra namındaki 
varotun lltaıyonunda kongre ve 
belediye erkana tarafından lr 
tikbal edilmif 'fe bir alay itli" 
rak eylemittir. Ancak mezkur 
alayJ gayri kanuni olduiundall 

• bam .:ıodan sopalarla mücehheJ 
pollller tarafından dağıtılmııtır• 

Bir çok kitinin <faralanmıı ol· 
duğu bildiriliyor. 

Lord ne diyor 
Delhi, 3 ( A.A) 

Lord lrvvef n yeniden beya· 
natta bulunarak azlmkirane bit 

siyaset takip . etmek niyetinde 
' bulunduğunu ıöylemlttlr. 

İn gili~ler gene mi kola
vını buldu'"! 
~ 

Lucknovv, 2 ( ~.A) 

Hükumet tarafından netre· 
dilen bir tebllfde Benareıln 50 
mil timalinde bulunan Cbaderr• 
köyünde 30 Nisanda bir rranda
nın öldürülmesi yüzünden ~ü•· 
limanlar ile Brahma mezhebinde 
olanlar arasında bir arbede çılr 
tıiı bildirilmektedir. Her iki 
taraftan 12 kiti yaralı dütmür 
tür. Yaralı mecusilerden biri 
ölmüttür. Mecuıilerden 8 kitfye 
ait evler yakdmıttır. Mamafih, 
vaziyet timdi ıakinletmittir. 

l(ıralda l<abul etti 
Londra, 3 (A.A) 

M. Henderaon M. Schober ıle 
gprutmüt tür. Kır al Georae Au· 
varurya baıvekilinl bu sabah 
VVindıor ıatoıunda kabul ot
mlttir. 

Papa vekili Aln1aııyada 
Berlin, 2 ( A.A) 

Papa vekili reiılcümhur Hıo
denburga itimatnameılni ver· 
mittir. . 

-tNuıl atlattılar amca? 
- Ne olacak, basit tey yanla· 

rına bırakmam emin ol. Efendilll• -büyük bir taahbüdat lçin-ilç .;.;e-
bi bana müracaat etmitlerdi. Buo· 

ları nafıa veki.letile tanıttıracaktıdl' 

Bu gün aramızda mukavele ya.,-· 
caktık.L Daha evvel bir arkadaı• 

açılmak ibtiyallızlığında buluo· 
dum . lıte bu münasebetti• 
herif onlarla bu aaı,.b 
aızllce anlaımıt. İti mukavele1• 
raptetmlı, Ecnebiler itte beolJll 
de parmağım var sanmıtlar. 

Atladım F erldun • • Oç aatl· 
yonluk itti bu • • Ynzde dd al· 
sam liakal altmıt bin lira alacalı· 
tım • • Söylendikçe hıddetleol· 
yordu. Teskine çalıtbm. Tıcarl 
itlerde ba aibl vefaıızlrklar.P 
tabii 86rüldüjünü izaha uıtat• 
tım. Hak veriyor, faifat, hazm•· 
dem lyeceftnde _ ıarar ediyordu.· 

(De•ann -var) 
' 



. ----- ~ 

ı~ı ibretler .. 1,; .. ,.~ 
1 -= ~- ~_z.L:; 

/Jir a.~mak mes'e/,esi J 

Şehremanetinin bir salo
nuna 28 ıehremininin resim- 1 
leri asılı lmlf. 

Memleket acaibi sebai a
lemden biri halinde vesselam! 
Bu memlekete hizmet etmiı 
\üyük ndamların, hatta vali- ~ 
lerln bile hiç bi.r yerde resim
leri böyle seri halinde asılı 
değil de, ıehreminlerinin asılı! 

Bunun manasını Can Ah
met Beyin bile keıf etmesi 
muhaldır. 

Fakat mes'~le orada de
ğildir. Belki de İstanbul bir ~ 
kısım §ehreminlerinden çek- l<l 

tiklerini unutmamak için, hiç 
olmazsa. resimlerini asmııtır. 
Olabilir. 

Ancak demek oluyor ki 
aynı tarihi meıherde, yarı 
fehreminl yarı vali olan 
bugünkü 29 uncu ıehremininin 
de retımi teşhir oulunacaktır. 

lıte burada, yeni ıehremi
nirntzl tarihin güneılne karıı 

M asmadan evvel, bir defa ibret 
U. RÖzüle bakmalıyız: Evvela la
zım gelirki bu ıehreminlerinin 
8Yrı ayrı birer takvim veya 
kısaıı enbiya gibi kısasları 
olsun. O taktirde 29 uncu ıeh
reminlnin veya yarım şehre

mininin -çünkü yarı validir
•lclline ıu kayıtlar düşürüle
cekur: 

1 - Bir defa 29uncu ıeh
rerntninden evvel şehreminlik 
makamı bir nevi borsa idi , 
tehremanetlnin sabah baıka 
bir ıehremlnile açıldığı, ak
tarn baıka bir ıehreminile 
kapandığı olurdu. 

Beceriksiz f ehreminleri bu 
kadar suratle değiılrdi.29uncu 
0 ilk ıehremmlnidir ki ricalin, 
her ne etseler, yerlerinden 
kımıldamadığı bir devrede gel-
miıtir. Yani 29 uncu ıehfemini 
ıu eski, köhne taammülü de 
tarürnar .. tmiıtir. 

2 - Onun zamanına kadar 
iktisat ilmi diye bir ılım vardı, 
"e ~öbeğinde koca bir darül
fGnün olan lıtanbulun iktisadi 
hır derdi vardı. 29oncu ıehre
mtniabır gün ( madeın ki et 
•atılıyor, 0 halde ucuzdur! ) 
düsturunu vazzederek zırva 
•kttsat nazariyatını da tarümar 
etmııur. 

8 - Türklyenin birinci ma
mur bir lıtanbul ıehri vardı. 
Onun zamanında yollarında 
hır metro murabbaı mamur 
Yol kalmadı, oda tarümar ol
du. 

4 - krepdeıin fabrikaları 
"ardı. 29 uncu ıehremini za
manında bir okturva vergisi 
kesildi. 

Onların da cümlesı tarü· 
rnar oluyor .. 

5 - Şehremanetinin 7 mil
Yon liralık cealm bir bütceıi 
vdardbı~ ilk defa onun zamanın-

a uyilk bir- k 
" ld açı la o da ta-rumar o u. 

6 - Nihayet l t b ld ' •an u a 
timdiye kadar deiane kabada-
yılıkta el değilmenıtı düzgüı. 
bir ıoför suratı kalmııtı 29uncu 
ıehremini tokatla onu da tarü
!raa.r etti. 

Şüphe yok ki 29 uncu ıeh
rernanetindekeki salon tari
hine '(Helagu) lakabile intikal 
edecektir. Fakat biz İstanbul· 

l lula.r kı, tarümar obnut git
mtıız, ıehremlnimizden defi 
Ranı için yalnız operet isteyo

-!_u~ operet! 

1 

YARIN 

İllallah artık! 
Başımıza bir de dayak 

modası çıktı 
- ...... ... , ............. 

İzmirde de yine bir dayak hadisesi 
Hükumet memurları araıın

da muvakkat tehevvür ve infial 
hiılerine mağlup olarak tokat 
atmak, hakaret etrnek gibi ha
diseler tekerrür etmeğe baıladı. 

Vatf vekili Muhittin beyin 
bir şoförü tokatlamasından taha
ddüs eden dava haberi gazete
lerde yazıldığından daha bir 
haf ta ı;eçmeden fzmirde de bir 
tokat faslı geçmit ve mesele 
mahkemeye intikal etmittir 

İzmirde münteıir "AnadMu,, 
refikimizin bu husuıtaki haberini 
aynen naklediyoruz. 

"Evelki gün terimiz Hnplsa-

Adliyede: 

Sanatoryom .. 
--)~·. 

idare nıennıru nıahkunı 
oldu 

Bundan bir müddet evel ağır 
cezada rüyet edilerek mahkum 
olan Sanatoryom idare memuru 
Cemil efendinin Mahkemei temyiz 
den davası nakzen geldiğinden 
di n ağır cez'\ da tekrar muhake
mesine devam edilerek neticelen
miıtir. 

Cemil efendi 350 lira zimme
tine geçirmek ve s;ana toryoma 
ait olan irmik ve Şekerden revani 
yaptırmakla maznundur. 

Heyeti hakime kanunu cezanın 
202 inci maddesi mucibince 2 
ay on gün hnpıine ve zimmetine 
geçirdiği paranın kendilinden 
tahsiline, yalnız hapis cezasının 
teciline müttefikan karar ver
mtıth. 

Resin1li av davası .,, 

Resimli ay mecmuasının 

muhakemesine dün üçüne.Ü ceza 
da devam olunmuıtur. 

Heyeti hakime, a~ır cezada
ki davuında tevhidine karar 
vermfıtlr. 22 Mayısta ağır c~za
da devam olunacaktır. 

Bir katil davası 
Üsküdarda Bağlarbaıında bak-

' 
kal Tufanı tabanca ile kntle- l 
den Arslanla yalan ıahadetten 1 

maznun seraıker Raıit paıanın 
torunları Muzaffer, Ülviye, Ze
kiye H. ların muhakemesine 
dün ağırcezada devam olunmuı
muıtur. 

Makamı iddia katilde taam
müt olmayup tehevvürün katil
den tecrlmf ni ve yata11 ıahadet
ten maznun olan H. ların bera
atlarını talep etti. Muhakeme 
müdafaa için 1 7 Mayısa talık 
olundu. 

Sahte aboneci 
Gazeteler için sahte abone 

kaydeden Mahmut Saim, Sadi 
Raııt efendile Nedime H. muha
kemeılne dün üçüncü çezada 
devam olunrnuıtur. Muhakeme 
Müstantiklikten evrakı tahkikt
yenin celbi için 1 7 May11a talik 

olundu. 

. 
nesinde gürültülü bir vak'a olmuf. 
Ahiren iatlf a eden Hapfsane Mü
dür VeklJi Oıman Hayati Bey, 
gardiyan Şükruyu tokatla
mııtır. Yaptığımız tahkikata na
zaren vaka'nın sebebi, mahke
melf're sevki lazımgelen mah
küm ve mefkufların Şükrü efendi 
tarafından zamanında hazırlan
mamasıdır. 

Şükrü efendi dün müddeiu
mumileğe verdiği bir istida ile 
hapısane müdürü aleyhine dava 
ikame etmlıtir. Osman hayati 
Beyde hapisane müdür vakale
linden latif a etmiıtir·,, 

Poliste 
llekriyi vm·dulw· 

Galatada oturan sabıkah
lı rdan Manitacı Avni ve Meh
met safdillerden vurdukları para
yı pay ettikleri bir sırada Ga· 
lata bekçisi Ömer, yanlarına 
yaklaşarak derdest etmek iste
mif, Avni huna muğber olarak 
tabancasını çemi~ ve bekçi 
Ömeri ikl yerinden ağıca yara
lamııtır. 

Avni poliııler tarafından ya-
kalanmış, arkadıı Mehmet kaç

mııtır. 

Kahvecinin 1ıuıri/'eti 
Galatada oturan kahveci İb

rahim ve Mehmet kavga etmiı
ler, Mehmet lbrahimi batından 
bıçakla yaralanmııtır. Carih ya
kalanmııtır. 

A"<~11di11i otomobil<lan atau 
f'OCllk 
• 

Süreyya ve Tevfik ilminde 
2 arkadaı, Beyoğluna gitmek 
üzer~, ıoför Şaktrin 1329 nu
maralı otomobiline binmtıler, 
otomobil gece saat 23 te Beıik
taıt an hareket etmiılerdir. 

Kafaları tütsülü olan bu ik! 
arkadaıtan Tevfik efendi sarhoı
luk ve coıkunlukla nara atarken 
feci bir vak'a olmuıtur. 

Şoför Şakirin yanında oturan 
12 yaılarmda Cemal ilminde bir 
çocuk, gece vakti atılan naralar
dan fevkalade korknıuı ve ken
dini birdenbire otomobilden aıağı 

atmı§Lır. 

Otomobil sür'atle giderken 
vukubulan bu hadiıe eınaaında 
zavallı çocuk ağır surette yara
lanmıı ve ifadeye gayri muktedir 
bir halde Beyoğlu hastanesine 

yatirılmııtır. 

Kr11·ısmı yaralamt* 
Tahtakalede Deveoğlu yoku

ıunda oturan çamaıırcı Muıtafa 
ça vuı evvelki gece saat 1, 5 da 
aileıile kavga etmlı, hiddetle 
bıçağını çekerek zevcesini baca
ğından tehlikeli surette yaralan
auıtır. 

Mecruh kadın Haseki haı-

taneılne yatırılmıf, carih genç 
yakalanmııtır. 

Sahife 3 

Fuhuşla m ·· cadele başladı 
_..._ ....... , ....... _ 

Umumhaneler kapanmıyor şiddetli 
bir kontrol altına alınıyor 

Fuhıun men'i hakkında, da- vilayet sıhhiye hey'etleri, polis, 
hiliye vekaletinden İıtanbul v f- müddeiumumilik ve mahkeme-
layetine gönderilen talimatname, ler, müıtereken icrayı faaliyet 
polis müdürlüğüne tebliğ edflmf§- edeceklerdir. 

tir. Poliı müdürü Şerif B, le mü- Esasen, ful<şa müteallik ce-
dirlyet erkanı talimatnameyi tet- raim lıtanbul polis ve Adltyeıl 
kik etmeğe baılamıolardır . Tali- : tarafından tiddetle takip edll
matname yarından itibaren mev-

1 
mektedir. Yeni talimatnamede, 

kii tatbike konacaktır . Talimat- dahiliye vekaleti, sıhhati umu-
name eski polis ve zabıta nizam- miye) i ve aaayiıi ihlale sebep 
namesinde memleketin sıhhat ve olan fahiıelerin men'ini nazarı 
ahlakını ifsat eden hususat hak- dikkate almııtır. Binaenaleyh, 
kında mevzu maddeler Fani ve ıimdiye kadar esasen takip 

kanuni tarzda tadil ve tefsir ve bazı edilmekte olan fuhta müteallik 
yeni mevat ilave edilerek tan- J ceraim, badema daha ıiddetli 
zim edilmittir. 1 bir mürakabe altına ahnacalc:, 

Yeni tebliğ edilen talimat- gece eokaklarda ve gazinolarda 
name, vilayetlerde~ valilerin gezen f ahiıeler, gizli randevu-
tahtı mürakabesinde tatbik edi- cular, sırf fuhuı maksadile açı-
lecektir. lan ve iıletilen otel ve panıiyon-

y eni taHmatname mucibince lar, tidetle kontrol edilecektir. 
fuhuı ve fuhuıla malul o]anların Gece yarısına kadar umum 
fealiyetlni teshil eden randevucu, hanelerin açık bırakılmasına, 
otelci ve vasıtalaı la umumiyetle kemafissabık, müsaade edilecek-
fahiıeler, tiddetle takip edile- tir, Umumhanelerde dost tutarak 
cektir. fahiıelerin ıemerei fuhıile yaıı-

Genç kızları ve erkekleri fe- yan ıerseriler hakkında, mazan-
nahktan menetmek için, bütün nei su muamelesi tatbik edile-
valiler, jandarma kumandanları 

Neden öldü? 
lliı· !'ocuk şwwgadau ını 

i>ldü 
Bayezitte Medrese ıokağında 

oturan marangoz Ahmet efendi
nin oğlu bir yaımda Rıdvan 
hasta olduğundan Dr. Şükri bey 

1 tarafından bir ıınnga yapılmıt 
akabinde vefat etmittir. 

Çc cuğun pederi Ahmet efen
di zabitaya müra caatle çocuğu
nun yapılan ıırınga neticesi ve
fat ettiğini iddia ettiğinden 
müddelumumilikç~ hakikatın an
latı lma11 için takibata haıla
mııtır. 

Sebepsiz hir ı·erh 
Köprünün Kadıköy iskelesinde 

Jirayir isminde bir eınaf; Be-
1ıktaılı Vahanı parmağından ve 
kaıından bıçakla yaralamııtır. 
Jirayir yak'\lanmııtir. Hadisenin 
sebebi meçhuldür. 

/!J.,vini ta§lauuşlar 1111. ~ 

Evvelki gece yarısı Etyemez
de bir vak'a olmuıtur, Etyemezde 
Sancaktar sokağında 8 numaralı 
evde oturan maliilinden Şevket 
efendi soyunmuı, dökülmüı ge· 

ce evinde oturuyormuı. 
Vakıt hayli ilerlemif, saat 

23 e gelmlf. Bir aralık pençere
ye bir küçük taı atılmıt veya 
Şevket efendiye öyle gelmlı. 

Buna fena halde hiddetlenen 
Şevket efendi derhal dıtarıya 

f 1 · sokakta gitmekte 
ır amıı ve 

olan bir adamı evi taıladığını 
zannederek, dövdükten ıonra 
yüzünden de yara lamı ıtır· 

Dayağı yiyen adam derhal 
karakola müracaat ederek hadi
seyi anlatmıı' kendtılnin Zeram 
Mihran iıminde olduğunu, Sa
matyadaki evine giderken dayak 
yediğini söylemiıttr. Zabita bu 
f 1ın aslını meydana çıkarmak 

için uiraımaktadır. ı 

Mechul! 
t 

~luhiddiıı Beyin avdeti 
belli degil ! 

Vali ve ~ehremfni Muhittin 
Beyin Ankaradan ne zaman av-
det edeceğine dair dün de vila
yete bir haber gelmem ittir. - .......... ~ .. -

/Jm·.~a nasll olmalı"! 
Fahri maliye müfetUılerfnden 

bir zatın alakadar vekalete gön
derdiği bir raporda, dünyanın 

hiç bir yerinde bizdeki tahvilat 
borsnsı gibi bir borsa mevcut 
olmadığı, bu zata nazaran bu 
fş ancak Devlet bankasının va
zlfeıidir. 

Bu raporda borsa simsarları
nın ve sarrafların tamamen kal
dırılmaaı lüzumu zikredilmekte 
ve bütün alım satım muamelatı-

' nın Türk lirası üzerinden icrası 
istenmektedir. 

24 ~wuıım 7 1111\t>:1zltk 
24 saatte 7 hırsızlık vakaıı ol

muıtur. 

Ağa camide Dikran Acemyamn 
garajından bazı alat ve edevat, 
SrıUde dava vekili Muslaheddin 
Beyin evinden iki palto, Sen,jorj 
mektebi talebesi olan Hasan Arif 
Efendinin yankesicilik suretile sa-

atl,Beıtktaıta Perholidia &Jlartma
nının ikinci katında oturan Aris
tomanilEf endinin iki altın yüzük, 
iki halı bir beıibtrl!k,toplu taban
ca, oniki tatlı kaıığı ve bir kadın 
f iıtanı, ıüthcede binbaıı Ziya Be
yin evinden üç hab ıeccadesl çal
mııtar. 

Sabıkalılardan Nazmi isminde 
biri de Vefada yüzbaıı Tahsin 
Beyin evine hıraızlık n1akıadile 
glrmiııede yakalanmııtır. 

Beyo[jlttnda yangm 
Beybğlunda Meırutlyet cad

desinde Vaıilln paıtacı dükka
nından l angın çıkmıı, k11m~n 
yandıktan ıonra ıöndürülmüıtür. 

• 
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Dünyadan Hintte evlenme için 

BASKIN 
Leman, kurıun gibi, içeriye 

girdt,§konuımadan evel gülmeye, 
bundan bir ay evel, sırf intikam 
almak için ve bir def aya mah
sus olmak üzere, pek kıskanç 
olan kocasına hlyanet .edip vak'
ayı arkadaıı Ruhsar'a anlattığı 
gibi, gözyaılarlyle karııık kah
kahalarla gülmeye baıladı. 

Ruhsar, elinde okuduğu kita
bı . kanapenin üzerine atarak, 
merakla Leman'a baktı. Kendi
si de gülerek sordu : 

- Yine ne yaptın ? 
- Ah ! Ruhsar... o kadar 

tuhaf, o kadar tuhaf kt ... tasav
vur et .•. kurtuldum !. . . kurtul
dum ! . . . kurtuldum ! , .. 

Nasıl kurtuldun ? 
Bayağı kurtuldum itte ! 
Neden kurtuldun ? 
Kocamdan kurtuldum, 

yavrum ! anladın mı 't serbestim 
serbest .•. 

- Nasıl serbest ? Ne suretle? 
- Ne suretle mi ? Boıandım, 

ayol ! Botandım ! 
- Boıandm mı ? 
- Yok canım, amma yaptın! 

Üç ıaatın içinde botanılır mı? 
ıerıem ! Elinde, beni aldattığına 
dair bir sürü ispatlar var •.. 

Ya ! seni aldatiyor muy· 
du? 

Evet ... yani hayır ... ıey ... 
bilmiyorum .•• her neyse, iapat
larim var ; mes' ele bu. 

. - Naııl elde ettin? 

- Evet , efendim . 
- Acaba ne koku kuUamyor? 
Anlamadım; tekrar ettım: 
-Ne koku mu kullanıyor? 
Tebessüm etti: "Evet, Hanım 

efendı, dedi. 
Koku, insanı tahrik etmek 

hususunda esastır. 
Üç gün sonra eve, güzel, mü

tenasip vücutlu, mütevazı ve 
çalııkan bir kız geldi. Konuıma
ya baıladık: 

Eeee •. Şaziye, buraya niçin 
geldlfinizi biliyor musunuz? 

- Evet, Hanımefendi. 
- Gazel, kızım... bundan 

dolayı muaazzep olmıyacak mı
sın? 

- Oh! Hanımefendi, bu, 
sekizinci defa boıanııım .• Alıı
tım ... 

- Pekala. Muvaffak olmak 
için uzün zaman mı lazım? 

- Hanımefendi, bu beyefen
di fle bet dakika bat bata gö
rutursem, o zaman bir fikir 
söyl~yebilirim. 

- Bir az sonra gorürsünüz, 
kızım. Fakat evelden haber ve
reyim, kocam güzel değildir. 

- Bence ehemmiyeti yok, Ha
nımefendi. Bundan evel ne çir
kinlerden ayrıldım!.. Müıade 
ederseniz bir fey soracağım: 
Kullnılacak kokunun ismini 
öğrendiniz mi? 

- Evet kızım: Şebboy! 

- Oh! ala Hanımefendi.Ben. 
bu kokuyu pek severim acaba, 
beyin alakadar olduğu hanım ipek 
çamaıır mı giyiyor ? 

- Nasıl mı elde ettim? .. Bas- 1 

bayaiı! Elimde öyle kuvvetler l 
vardı kt. Üç aydanberi tahammül-

1 
feraa bir ıey olmuıtu; o zaman ı 

kendi kendime: Bu böyle devam 1 

- Hayır, ıade, bildiğimiz 

çama1ırdan . . . 
- O halde vazifeme batla

yacağım. 

edemez, boıanmalıyım! Fakat 
naııl? Bu kolay değildi kl. Ken
dimi dövdürmek istedim saba
htan akıama kadar bteme· 
diğlm zaman ıokağa çıkmamı 

istediğim zaman da evden kovul
mama istiyordum. 

O zaman aklıma baıka bir ıey 
geldi metresi varsa onu bulup 
öğrenmek meğerse varmıt. Fakat 
bu husuıta o kadar ihtiyatlı dav
ranıyordu ki onları berabee ya
kalamanın imkanı yoktu. Şimdi 

keıfet bakayım, ne yaptım? 
- Oh nasıl keıfedeyim? 
- Dünyada keıfedemezsin. 

Kardeılm bu kadının bir fotogra
fını bulmasını rica ettim. 

- Kocanın metresinin mi? 
- Evet. Eline on lira verdim 

ne yaptı yaptı, fotografı getirdi. 
Kadının ılmasi .,boyu boıu göiıü 
velhasıl binblr ıeyi hakkında taf
ıllat almağa ihtiyacım vardı. 

- Anlamıyorum. 

-Acele etme, biraz sonra an-
laraın! lıte bu bilmek istediğim 
ıeylerl Löirendikten sonra dofru 
bir it adamına müracaat ettim. 

- peki, ne söyledın ona? 
- Fotoirafı göstererek, "be-

yfendl, buna, tıpkı benzlyen bir 
hizmetçi isterim.,, güzel olıun, 

ıık olsun narin ve temiz olıun • 
Kaç lira fsterıe o kadar veririm. 
Zaten, bende, duraa dursa üç 
ay kalacak.n dedim. 

Adamcaiız hayret içinde 
kaldı. Ovaklt izah ettim. O, .. 
gülmeye baıladı . Anladım ki 
içinden, bent takdir ed yordu. 
Cevap verdi! 

Sekiz gün zarfında ııımız 
tamamlanacak Hanımefendi • 
Demek, ıu fotograf, zevciniz.iP 
metresini mi temsil ediyor? 

Bir saat sonra, kocam geldi. 
1 Şaziye yüzüne bakmadı bile · · · 

Fakat kocam kokuyu duyarak 
onu süzdü. Beı dakika ıonra 
Şaziye dııarı çıktı. 

Kocam, bana sordu: 
- Bu kız kim? 
- Yeni hizmetçimiz, ayol. .. 
- Nereden buldun ? 
Zühtü Beyin karısı yolladı. 

Hakkında pek güzel malumat 
verdi. 

- Güzel kız 
- Sahimi? 
- Sahi ya! 
Pek memnundum. Akıom Şa

ziye "Beyfendi ile on bet günde 
1 anlaıacağız" dedi. 

- Tecrübe eltin mi'? 
- Hayır, fakat, bu, ilk na

zarda anlat llıyor. Yanından ge-
çerken, daha timdiden, bent 

, kucaklayacak gibi duruyor. 
/ Oradan sekiz gün geçme
! mittiki, kocam, evden dıtarı 

çıkmıyordu. Artık benide üzml-

l yor, hen de, o, bütün gün evde 
yalnız kalım diye sokağa çıkı 
yordum. 

Dokuzuncu günü, ektam, 
ı Şaziye odama geldi; mahcup 

bir tavurla: 
Bu sabahtan itibaren.. oldu, 

Hanımefendi dedi. Üç gündenberi 
bulduğu yerde, aıkııtırıyordu; 
fakat bu, çabucak olsun bitsin 
fstimiyordum; "Baskın,,ın ve 
vakıt olmasını :arzu ediyorsanız 
haber veriniz, Hanımefendi. 

- Peki, kizım. Peftembeye. 
- Naaıl isterseniz. Beyefen-

dinin, ogün, evde kalmaaı içın 
hiç bir ıeye müıade etmiyeceğlm. 
Perıembe günü.. saat kaçta? 

Bett!. 
- Peki, efendim. Hangi o-

dada? 
- •.• Benim odeda ... .. 
Sonra, ne yaptıiımı anlıyor· 

haberler nümayişler yapılıyor 
•>ıo-IC• 

ıJ/acaristandrı radiyo miiş
terisinJ bak1111z ! 

Petteden: 
1930 senesi iptidasında Macar 

radiyo abonelerinin miktarı 
276,567 ye baliğ olmuıtur. 

Bunlardan yalnız Peıt~de 
bulunanlar 93340 kiıidfr, 

/Jir .çenede 14 O .çene ~ 
Nevyorktan : 

Amerika Müttehit Cumhuri
yetleri dahilinde bulunan telsiz 
htaıyonlarının çalaıtıkları saat
lerin yekunu 1,262,862 ye baliğ 
olmuıtur. 

Bu kadar saat seneye taksim 
edilir ise harici kısmet 140 eder
ki bir senede 140 sene çalıtıl
mıı demektir· 

250 eski tablo falwmış 
Madritten: 

Milli kütüphane eminlerinden 
Antonyo Lubiz, dostlarından bir 
kadının hanesinde derdeat ve 
tevkif olunmuıtur · 

Kütüphanede en meıhur rea
ıamların eseri olan kiymetli tablo 
ve sairelerden 250 tanesini çalı· 
narak Berlinde bir nefiı san'atlar 
meraklısına satmakla maznun 
bulunuyor. 

Hanesinde taharriyat icra e-
dilmit ve kütüphaneden çahnmıı 
bir hayli kiymettar kitaplar bu
lunmuıtur. 

Merkumun yapmakta olduğu 
büyük ınasraf polisin nazarı dik
katini celbetıniıtir · 

Fra11~ada nttfus a:.altyor 
Nisan iptidasında Pariste neı

rolunan bir istatiıtike nazaran 
192\l senesinde 728,510 kiti doğ
muı 6U410 i bir yatından noksan 
çocuk olmak üzre 7 ·11, 104 kiti 
ölmüttür. Buna nazaran ölenler 

doğanlardan 12,564 fazladır. Ge
ne o sene zarfında 333,4.41 ev
lenme 19, 3 5 3 botanma olmuı tur. 

Bunu umum nufuıa binde nis· 
beti tevelJudat 17,1 ve fiyat 20, 
doğanlar nisbeten çocuk vefiya
ta binde 94 dtr. 

İngilterede ise Britanya ve 
gol eyaletinde ki uınum nufusa 
nisbeten doğanlar binde 16,3 
ölenler 13 ,.ı ve çocuk vefiyata 7 4 
dir. . ....................................................... . 
sun ya? evvela anneni, babamı 
amcamı, sonra, Şakir _beyi ça: 
ğırttım. Fakat, hiç birıoe, vak 
adan bahıetmediın· Hepsini, 

kı basmaları-aya arının ucuna k 
nanı tenbth ederek, odanın a-
pmna kadar getirdilll· Beı saat 
kadar uzun ıürenbeı dakikayı 
8üç bekledik. Kalbiın öyle tiddet-
li çarpıyordu kf ••• Saat çalmıya 

k yı tiddetle hatlar baılamaz, apı _ li 
açtım ... Ah! o vaziyeti gorme y-
din: tkfııi de çırçıplak, fakat bir 
vücut olarak karyoladan ye~e 
düttüler. Ben kahkahalarla gülu-

d B b m fena haldd kızdı. yor um. a a 
K d ..... k. tıyordu. Sersenı, 
ocamı ogme ıs ' 

korkudan ne yapacağını tatırmıı-
h; bir zaman afal afal yüzümüze 
baktı; sonra hızla fırlayarak vü
cudunu örtmeğe baıladı •. 

Ş . li e· 0 , rolünü 
azıyeye ge ne , 

r ailıyorpek mükemmel oynuyo ' 
du .. Çok iyi bir kız .. Şayet ıana 
lazım olursa, unutma!.· 

lıte ben de, hikayeyi anlatmak 
için sana geldim. tiındl serbestim. 
Y aıasın hürriyet!. .. 

Salonun içinde dan~etmiye 
baıladı. Ruhsar, düıünceli ve bay
ğın nazarlarla onu seyrederek 
mırıldandı: 

- A yezit karı, desem! man-
zarayı ıeyretmlye niçin bent 
çağırmadın? 

Nakili : HÜ ,:,EYiN ZEKi 

-··~·,~···--

50 yaşında Hintliler 8 yaşında 
kızları alıyorlar 

Bombaydan: 
Hindlstanda, çoc:uklarm evlen

mesi eskidenberi bir adet idi. 
Bunun çirkin bir adet olduğu 
ıüphesizdir. 

Koca ve karının her ikisi de 
çocuk olsa ne ise. Fakat yüzde 
doksan kırk, elli yatında erkek
ler sekiz, on yaıınadnkl kızları 
alıyor. 

Bundan hasıl olan zararlar· 
dan biri kadının tam kadınlık 

çağına geldiği zaman kocanın 
tam bir ihtiyar haline gelmesi 
dolayısile zevcenin mahrumiyet 
içinde bir hayat geçirmeğe 
mahkum olma111 veya kocanın 
ölerek kadının, daha çocuk iken 
dul kalmasıdır. Son istatiıtiklara 
nazaran henüz on beı yaıına 

gelmeden dul kalan kızların mik
tarı miyonlara baliğ olmaktadır. 

Senelerdenberi bu çlrkf n ve 
muzır adate karıı yapılan pro
pagandanın epeyce tesiri görül
müttür. Hükümet artık bunun 
bir kanunla men'i zamanı geldi
ğini tahmin ile bir (evlenme ka
nunu) çıkarmıtlır. 

Bu kanuna göre on dört ya
tına baliğ olmayan çocukların 

izdivacı memnundur. Bu yafa 
gelmezden evvel evlenmeleri ile 
evlendirenler ve nikah kıyan 

nakli ceza veya hapis ile veyahut 
her ikiıile beraber mücazat olu-
nur. 

Bu kanun, Hindistan teıril 

Meclialnde, kabul edilmezden 
evvel bir haylı münakaşatı 
mucibp olduğu gibi kabulinden 

sonra Hindular ve Mütlümanlnr 
tarafından duçarı itiraz olmuıtcr· 

Hindular, pek genç iken ev · 
lenmemlz dinimiz kavaidindeıı
dir diyorlar. Müslümanların fı;e 
izdivaç ahvalı ıahslyeden olup 
Tetrii mecliıi buna mudahalesirı 
doğru değildir. İddiasında bulu
nuyorlar. 

Bu kanunun pek kolay tatbi!< 
olunamayacağı anlatılıyor. So 1 

haberlere göre bütün Hint t· 
lam cemiyetleri, kanuni ya: ı 
baliğ olmayanlardan mcmkü:1 

olduğu kadar çok lzdivacm b't 
zamanda içrasına karar vermiş 
lerdlr. 

Nııanın sekizinci günü Boın 
bay lılamları evlenme kanunı o:ı 
karıı bir nümayiı yapmıtlardır. 

Bir kaç bin kitiden mür~l:
k ?p bir alay müslüman mahal· 
lelerinde dolaımıılardır. Bu kn · 
labalık on yaıında bir çocuğun 
rakip olduğu otomobile refakr.t 
ediyor, güveyi sekiz yaıındal i 
gelinin evine götürüyorlardı. 

Bombay İslam Cemiyeti rehi 
Şevket Ali ile azaları ve bütün 
müslüman büyükleri nikahta ol
duğu gibi alaya: da ittirak etmi~ 

lerdtr. 

Bakalım hük(imet bunlar \ 
karıı ne yapacak ? 

Eğer bunlar hakkında kanun· ı · 
tayin ettiği ceza tatbik edihr.e~
se baıkalarıda bu yola ıüluk c · 
decekler ve o zaman evlenın .. 
kanunu kağıt üstünde mürükker 
ten ibaret kalacaktır. -- .,,,...,,,....,.,.._ ____ _ 

Ticaret kongresi ___ ,_ ___ _ 
Yarınki kongrede mühim ve muhteli: 

raporlar müzakere edilecektir 
İstanbul Ticaret · mm taka 

odalar kongresi yarın toplana
caktır. Bu kongreye İstanbul 
Ticaret müdüriyetine merbut 
Ticaret sanayi odalarının murah
haaları itUrak edecektir. Kon
grenin bir hafta kadar sürmesi 
ihtimali vardır. Kongre ruzna
mesinde ıimdilik üç madde var
dır bi, bunların raporları ve ra
portörleri ıunlardır. 

1 - İstlhıalden istihlake .. 
Raportör Ticaret sanayı odası 
tübe müdürlerinden Hakkı Nezi
hi 8. Bu raporda lstihıalden 
lstihlake kadar olan bütün ikti
sadi kanallara temas edilmekte 
dir. 

Bunların içinde bozuk olanlar 
tahlil edilmekte ve ne tekilde 
tamir edileceği gösterilmektedir. 

2 - Peynircilik raportörü 
Sami Cemal B. dir. Bu raporda 
Trakyadakl peynircilfğimfz tetkik 
olunmakta ve bunun ihracı çare
leri ileri sürülmektedf r. 

3 - Türkiye de koc peratlf 
ve kooperatifcilik •• roportörü yer
li firketler komiseri Remzi B. 

manya ve Bulgaristanda olduğtı 
gibi kooperatif kursları açmak. . --

Kongrede belli baılı müz~-

kere ve münakaıa edilecek me\' 
zular bunlardır. Bunlardan bat k 
ayrıca her oda tekliflerde bulu
nur ve bu tekliflerin müzakc · 
resi kongre hey'etince muvafık 
görülürse onlar da ruznameye 
alınacaktır. yapılacak teklifler 
hakkında ıu dütünülüyor. Parll 
buhranı .. ____ __, ______ _ 
Modamı? 

-->~+-

Kız kacıranlar 
' 

çoğalıyor 
Betiktaıta Orta bahçede olll 

ran Çerkes Ali efendin in zevces i 
22 yaıında Nafia, hemılreıl Nıı · 
zire ve Nafia hanımlar, dün Ç 

lııtkları tütün depoıuna g1tnıek
teler iken Nafia hanımın ntıarı
lısı iken terkettiği ( Türkuv1&ır: ) 
gazinosunda garson Çerkeı Meh
metle arkadaıları Ali ve Hasa:ı 
kızların önane çıkmıılar, b't 
otomobil ile Vafia hanımı kaçır-

Remzi B. bu raporunda 

kooperatifçiliği tetkik ve tahlil 
ettikten sonra netice o~arak ıun- ~ iltemitlerdir. 

6 
rı 

ları lllve ediyor: Ali ticaret mek- Kızların feryadı üzerine 1 :c 
tebinde kooperatif ellik baılı ba- 1 kızan a 11k Çerkeı Memet 
tına bir dera olarak okutulmalı~ arkaıları cürmü meıhut halinde 
dır. Yahutta imkan olnl'aa Ro- ' yakalanmıılardır • 
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Mü!~~iye 5 Mayıs 
Resmin ilgasından Mektep[~"';in tene
Emanette mem- zzüh günüdür! 

nun 
Emanetçe yeni yaptırılan 

köprü kulübelerinin müruriyeniD. 
ilgaıı dolayısile kiraya verilece
~i Y•zılmııtı. Emanet bu kulü-

elerle lağvedilecek olan köprü
ler rn-d- 1-ğ- -u ur u unun tahtı . 1. de b l ııga ın-

k 
u unan daireyi kiraya vere~ 

ce senevi 14 b' k v . ın üsur lira bir 
arıdat temı'n d k . e ece tır. 

Şehremaneti müruriyeden t~
~in etliği 800 bin liranın bu de-
a bir mislı f azlasmı temin ede
ceğinden dolayı müruriyenin il
:ll•ından memnun bulu:ımakta
d ır · Çünkt evvelce yalnız köprü
b en geçenler kırk para verirken 
t u defa meıela Bayazıttan Sul
ha.n hmede giden her yolcudan 
er biniıinde otuz para verecek

tir· Bundan baı ka köprüden ge
Çıln geçmesin bütün hususi oto
lrlobillerden ayda iki buçuk lira 
alına.cakt ır. 

llk~;ktep .. 
~.c--

M u al l imleri Da-
rilfünunda imti-

han edildi 
1 

Orta mektek muallimi olmak 
•leyen ilk mektep muallimleri

nin inıUhanları, dün Darülfünu
nun Fen fakültesinde ıifahi ola
~a.k lcra edilmiıtir. Dünkü imti-
~n, riyaziye muallimlerine ait 
~arak tertip edilmiı,Darülfünun 

8 
iiderrislerinden Salim ve Şükrü 

b e)')erle diğer bazı müderrlı 
h eyler, imtihan hey' eti olarak 
llıır hulunmuı lardır. 

B~r ayda 
17 J liws1zlık, 51 <'erit 

va//ası oldu 

1 
Geçen nisan ayı zrrfında ıeh

r lrlb:in muhtelif yerlerinde 352 

l>oltı vak' ası olmuı tur. Bu 
~alt' alar ara11nda mühim bir 
:Yek· Un tutan 171 hıreızlık 
~ltdır Hırsızların 129 u yaka-
1-nnu,· ve adliyeye tevdi edil
llllıttr. 

ot Bundan maada 5 ı cerh, 34 
01rlobll ve tramvay kazası 22 

Ytnaı ,
4 

rı, 24 intihar, 9 ıarhoıluk 
b kka't.a, a &..açakçıhk, 3 poliıe 
)~ aret,. 1 kız kaçırma, 2 clna-

' 2 aaeıp vakası olmuıtur. 
k Cerh vaka'lrının mühim bir 
~•nıı •arhoıluk yüzünden çık

ııtır G " • eçen aya nazaran tram· 
ly ve ot b ı , omo i kazaları hayli 
ttınııtar. 

/Jir lalcbe kayboldu 
Kabata1 ita 

b l d • • eaı •on ıınıf tale-
eı n en unıau 86 bır aydan beri rey ya efendi 

ortadan lia bol
lrluıtur. Ebeveyninin ınG Y 
(i • b racaatı 
ıerıne za ilaca tahkikat 

1 lrla.fa baılanmııtır · Yapı 

EytjJ l1'anway /lattt 
Tramvay ıtrketi Eyup hattı

nın inıaeı için ıehremanetinden 
1 Ooo ınetroluk bir yer iıtemltlir · 

Eski evrak 
eık Muhaıeaıatı zatiye dairesinde 

dil l e~raktan "4ı ı 3 ü tasnif e-
ı:nı t " th. 1 lr. Mütebaki evraki za-
ıe de d 

lerek Pey er pey taınif edi· 
vek&lete gönderilecektir. 

Mayıs ayı içinde yapıl.nası 
mutat olan mektepliler tenezzühü
nün günü, 5 mayıs olarak tespit 
edilmiıtir. 5 mayısta, tes'idi mukar 
rer olan mektepliler bayramında 
mektep tarebeleri muallimlerile 
birlikte ve gurup halinde, kırlarda 
tenezzüh icra etmek s!.Iretile, 
kendı bayramlarını tes'it edecek
lerdir. 

Mu arif vekaletince ittihaz edi
len bir karara göre, mekteplilerin 
uzak yerlerde gezmeğe götürül
meleri - fazla külfet ve ınaarafı 
mucip olduğundan · men'edilmiı
ti. Buitibarla, her mektep, kendi 
mıntaka ve muhitinde gezecek 
tenezzüh edecektir. ' 

Tmuizlik te/lişatt 
Şehremaneti f imdiye kadar 

nezafet baı memurlarına teftiıat 
için verilmekte olan binek hay
vanları yerine iktisat ve süriat 
temini huıusundakt fevaidini 
nazarı dikkate alarak badema 
sepetli motösiklet istimaline ka
rar vermiıtir. 
--~egw . ..;; .. _;;.. _ _,..__ 

Cuma güıl ü kur
ban bayramı 

lstanbul müftiliğinden : 
40. 4. 930 Zilhiccenin iptida

sı olmaıına nazaran mayuın Sin
ci Perıembe günü arefe 9 uncu 
Cuma günü de kurban bayramı 
olduğu ilan olunur. • 

Bayram Namazı 
S D 

Zevali 5 25 
Ezani 10 ı 1 

Kömürlerimiz 
•)l•O·U· 

İnf!iliz kijmiiı·leri rekabete 
baş/ruh. 

Zonguldaktan alınan haber
lere nazaran kömür satııları son 
zamanlarda çok durğun vaziyet 
almııtır. Bu vaziyet kar111ında 
maden &ahlpleri iatihsalatı azalt
mak tasa vvurundadırlar. 

Komür piyasasındaki durğun
luğun sebeplerinden baıhcası 
dünyadaki nakliye buhranı do-
layıdle nakil ücretlerinin tenez
zülü ve bunun neticesi olarak 
lnglliz kümürlerinin kömürleri
mizle rekabet edebilmesidir. 

Şh1li ııak'ast 

Şiılide Afitap sokağında ika
met eden Celile M~hveı H. mı 
tabanca ile boynundan cerh 
eden Zihni efen dinin muhake
mesine, dün ağırcezada rüyet 
edilerek neticelenmiıtir. 

Mekamı iddia bu vak' ada 
katil kasti olmayup adfyen 
cerhten tayini cezasını talep 
etmlıtir. 

Hey' eti hakime kanunu ce
zanın 456 ve 457 inci maddeleri 
mucibince bir ay on gün hapsine ve 
maıarifl mahkemenin alınmasına 
kabili temyiz olmak üzere müt
tefikan karar vermlıtir. 

lıt : 2 inci ticaret mahkeme
•ınden: Mahmutpaıada 101 No. 
lu matzada manifotra ticaretile 
mi eıf1uı iken iflaıına karar veri-
en •tavrı B l "'I h b 

lubile r akt or u og u eı a ı mat 
.. eyledlf l kongordato 

5-5-930 pazarteıl eni - t .-nu aaa on 
bet buç~kta mahkenıece tetkik 
edileceginde ı keyfiyet alakada
ranca malum olmak üzere ilan 

olunur. 

İzmirde 
-> ~<- -

Lik nıaçları birinci 
devresi bitti 

İzmir, 2 ( A.A) 
Lik maçlarının birinci devresi 

bu gün hitam hulmuıtur. Altay 
25 puvanla birinci, Sakaryaya 
27 puvanla ikinci, Altınordu 23 
pu~a_?la üçüncü, Karııyal<a spor 
klubu 22 puvanln dördüncü gel· 
mittir. Ayrıca 3 kulüpte bera
bere kalmıılardır. 

BJ gün yapılan maçta Altın 
ay sıfıra karıı iki sayı ile Ada
doluyu, Altınordu bire karıı iki 
sayı ile Sebat takımmı mağlup 
etmiılerdir. 

Ver!J ilm · hcı· ym·de indi1·ili!Jm· 
Londra, 2 ( A.A) 

Avam kamarası Irat vergisini 
ıenevi 2 bin liralık varidattan iti
baren · "yükselten yeni kanunun 
reddi için muhafazakarların ver
diği reddeylemlıtir. 

Çinde 1 Mayis 
vukuatı 

• 
Haoni, 2 (A. A .) 

Bir Mayla bütün Ton kinde ol
dukça sükünetle geçmiıtir. Thai 
Binh ahalisinden biri kendisini 
tehtit eden bir nümayiıçi revol
verle ölmüıtür. Annam hüku
meti dahilinde bulunan llenthuy' 
de bin kadar yerli nümayif yap-
mıı ve zabıta ile aralarında bir 
çarpııma olmu ıtur. Nümayi§çi
lerden 5 kiti ölmüı, 14 kiti 
de yaralanmııtır. 50 kadar kimse 
tevkif olunmuıtur. Şimdiki halde 
memleketin her tarafından sü
kun hüküm sürmektedir. 

Üsküdar 1stanbu(O icı:; 
_ ~lenıurJuğundan 
Usküdar İçadiyede çifte bakkal
larda (16) No. lı hanede mukim 

Vartakeı efendiye 
Oha nee Sahakyan efendinin 

Madam Anjel ile size bakmak ve 

beslemek ıartile vermiı olduğu 
kadıköyünde Cafer ağa mahalle
sinin Müradiye ıokağmda 11 nu
maralı hanedeki kırk sekiz hisse 
itibariyıe iki hissenin iadei fera
ğına ve kaydinin namma tashi
hine dair Üıküdar hukuk mah-
kemesinden tatthsal eylediği 928 
1033 numaralı ve 16 Teırinevvel 
929 tarihli ilam üzerine tarafı-

nıza berayi tebliğ lastır kılınan 
ödeme emri ikametRahınızın mec
hul olması hesabiyle tebliğ edil
memlı ve ilamen tebligat lcraıına 
karar verilmiı olduğundan tarihi 
ilandan itibaren bir ayı takıp 
eden birinci hafta zarfında 930 
106 dosya nuınarasile daireye bil-
müracaa bu bapta kanenen ıa
yanı kabul bli' itirazınız var iıe 
dermeyan etmeniz veya_ hükmü 
bilrıza infaz etmeniz lazım gelüp 
aksi takdirde tıbu müddetin hita
mında takibe selahiyet geleceği 
malumat olmak ve ödeme emri 
makamına kaim olmak üzere ila
nın tebliğ olanur. 

, ·-== ' 
"YARIN,,IN T AI<Vİl\1 I 

~layıs 
Senet , PAZAR Senet 

; Reımiye 4 Hicriye 
1 1930 1348 

Nan1az '·akıtlHrı ·-
Alafranga Alaturka 

s. d. •. d . 

Günef 4,54 Güneı 9 ,46 

Ôyle 12,11 Ôyle 5,03 
lkındı 16,04 ikindi 8,56 
Akıam 19,08 Akıam 12,00 

Yataı 20,52 Yatsı 1,45 

İmıak 2,57 imsak 7,49 

Zilhicce Kasım 

5 178 1 
J 

' 
_, 

.SahUe b 
* -, 

Dua edelim! 
Cenevre, 2 (A.A) 

( TlY A TROLAR 

Raşit Rıza Emnüseliimet ve hakemlik 
komitesi harbin önünü almak 
fçin tevessül edlJc>cek ça re ve 
tedbirleri bir kat daha kuvvet
lendfrmeğe matuf mükaveJe Ja
ythaıının maddelerine ait umumi 
müzakereyi bitlrmitlir. Komite 
tahrir heyetini yeni bir metin 
kaleme almağ ı memur etmiş ve 
Belçika müralıhasını mazbata 
muharrirliğine intihap eylemi -
tir. 

Csküda r Jstcinbu1 Gıncı 
icra ınenıurluğu nda n : 

Kızıl toprakta ıimendifr yo
lunda Hikmet beyin kötkünde 
mukim iken elyevm ikametgahı 
meçhul Kadri bey bin hasan 
beye 

Mustafa Tevfik efendinin 
Üsküdar sulh hukuk mahkeme
sinden istihsal eylediği 2B· i· 930 
tarih ve 930·73 numaralı ilam 
mucibince zimmetinizde m atlubu 
olan 4950 kurıun maa masarif 
tahsili zımnında tarafınıza be
rayi tebliğ tastir kıhnan ödeme 
emri ikametgahımzın mechul 
~olma11 hasebile tebiğ edilmemit 

ve ilanen tebligat icrasına karaı: 
verilmif olduğundan tarihi ilan
dan itibaren bir mahı takip eden 
bir hafta zarfında 930 525 dosya 
numarasile daireye muracaatle 
zimmetinizi tesviye etmeniz veya 
kanunen ıayanı kabul bir itira
zınız varsa dermiyan elemeniz 
lazım gelir aksi takdirde müd
detin muruı unda takibe selahi
yet geleceği malumunuz olmak 
ve ödeme emri tebiği makamı

na kaim olmak üzere ilan olunur. 

Doktor A. kLıtiel i 

Efrencivecilt has•ahklarımüteha11111 
Kara köy börekçt fırını sırasır..daN.34 

ve 

Arvadaşları 

6 
Mayıa Sah gi:nü ak~amı saat 

fl,4 5 le: Hanri Benistaynin eseri: 

SAM SON 
Piyes : 4 perde 

.. * Uskiidar Hale Sinenıa-
sında Bu akşnnı 

Deniz kurtları 
Sinama saatları 

Matine i:l,30 da geceleri fl,30 da 
lf. 

Tepebatı tiyatrosunda 

Darülbedayi 
8 mayıs perınbe günü nkınmı 

Isparta nıeb'usu hakim Rıza 
B. Ef. nin himayesinde. 

Büyük ınüsanıere 
1 - lnkilap tiyatrosu . 

(Hissei şayia) 
2 - Hikmet Rıza Hf. 

(1\nadolu halk şarlnlan) 
Tamburaçı Oıman pehlivan 

birlikte. 

3 - Milli Zeybek oyunları. 

* Beyoğlu 

1\1 ulenruj salonunda 
Bu gece san'atkar Naıit B. 

komik Şevkı 8. ve heyeti tem-
siliyeıi baı muğanniye Sabriye 
hanımın ittirakile büyük gala 
müsamer~: 

Birinci defa 

l(arnaval kokoz]arı 
2 perde .. 

~li<lyeci Gaspar 
1 perde .. 

Meırubat mecburi değildir. 

Macit Mehmet Karakaş 
Ticarethanelerinin 

'fuhafiye toptan daireleri ile 
yünlü, ipekli, pannıklu lnunaş dairelerinin 

Kamilen Tasfiyesi 
m ünıuıebetile 

Kat'i ve mecburi Satış 
~Ucuz fiatlarla 

ASRi İPEKLİLER 
Kuruş 

E~IJ.>}? .... fı\\ E: Gayet güzel desenlerde29 
- 4 metrosu 325 kuruıa ve 

FULAI~ Eı\1PRİ1\1E: ;::ı•tıf:'rt g;:;~ ;;~g~: 325 
KREPDÖŞİN El\1Pl~İ1'1l~: ~oe~ro;: 450 
FİLAFİI ... REYE: 

Gayet iyi cins, teminatlı 520 yikanabilf r 5 7 O ve 

ı\IUSOLİN DO SUA 

SUI .. 1 .. AN SATEN: 

KREP FLAl\1 EıYG1\: 

Hanunla ra n1ahsus: 
ipekli rop ve mantolar 
ile son moda ıapkalar 

Emperime: Şık yazlık 450 
roplar için 575 ve 

Şık mantolar içln75Q 
metro"u 900 ve 

Rop ve mantolar için 925 
11on moda kumat 

Çocuklara nıahsus: 
Her keseye elveriıli fiatlarla 

zengin elbise çeıitleri 

KARLMAN-Beyoğlu • 



Sahife 6 

Bayram 

yelkenci vapurları 
KARADENİZ POSTASI 

Samsun vapuru 

7~1ayıs:Çarşamba 
gilnQ akıamı saat 6 da(Sirkeci) 
rıhtımından hareketle doğru: 

(Zonguldak, lnebolu, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, ve:Rize)ye gidecektir. 

T afsilit için : Sirkecide 
(Y elkencl ) hanında (Yelkenci 
vapurları) acentelillne müra-
caat. Telefon: Is: (1515) 

B t hattı lüks }"=> t &r 10 Ekspres OS ası 

AYDIN vM~~55 pazartesi 
Sirkeciden hareketle Ereğli 

Zonguldak, Bartın, Amasra, Ku
ruca, Şile ve Cideye azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci salonu 
karıııında Nizam oilu han No 2 

Telefon lat: 35! 

r
~ıiı>C~~~-, 

Veresiye 1 
! lzmir terzihanesinde son 1 1 moda, ehven fiatlarla, son "' 
• derecede ıuhuletll fer aftla • 

i 
erkek ve kadın kostümler • 
ıerlan imal olunur. 1 

Ankara caddeıl Vil&yet 
'9 karıııında No. ı 7. 

• MUSTAFA ve KEMAL • 

'- fi ....... fj, 
Deri müzayedesi 

T. Ta. C. lstanbul ıubeslnden 

Kurban bayramında teıkili · 
tımız tarafmdan toplanacak deri 

ve barsaklar pazarlık suretile 
talibi uhdesindedir. Taliplerin 
6 - 5 - 30 Salı günü ıaat (15) te 
Cağaloğlundakl ıubemize müra
catları ilin olunur. 

lıt : 2 inci Hukuk ldar esin

den : Dlkkatsızlıiı yQzünde n ika 
eylediği barik sebebiyle iki bin 
lira zararOztyanın maa maıartfl 
muhakeme ve ücreti vekllet 

tahsili hakkında Arsen Melkon 
efendi vekili avukat HüsametUn 
8. tarafından Galatada Mumha
nede Haıan paıa hanında oda
batı Sotlrt efendi nezdine Por -
doromos efendi aleyhine 29-621 

numara tahtında İstanbul mah

keml aıltye ikinci hukuk datre
•lnde ikame olunan davadan 
dola11 dava arzuhali sureti !ka
metglbının mechullyeU anlatılan 

müddealeyhe usnlen ilanen 
teblti edldlil halde müddeti mu

ayyeneıl mCirürettlii halde cevap 
vermemlı olduiundan bermuci hl 
talep tahkikat gününde illmen 
tebliftne tahkikat bakimllğtnce 
karar verilerek bu baptaki tahki
kabn 15 haziran 930 tarihine 
•tlaadıf pazar günü saat 13,30 de 
icrası mukarrer oldutundan yevm 
ve •aku mezkürde mumaileyh 
Porodoromo. efendinin bizzat 
mahkemede lsbatavt\cut etmediii 
ve yahut tarafandan mGaaddak 
bir vekil a6ndermedıl\ takdirde 
muamelei aiyabl197e t-.v ••il 
edllecefl llln olunur. 

YARIN ---
münasebeti le OROZDi - BAK müessesatı 

Yalnız 9 l\1ayısa kadar o/o 10 tenzihltlı satışına devam edeceklerdir 
•• 

Fiatların11zı, kuınaşlarımızın cins ve biçimini piyasadakiler le mukayese' ediniz 

Galatada Karaköyde 

Börekçi fırını ittisa-

lindeki büyük n1ahal

lebicinin üstünde k,ıin 

13üyiik 

Elbise 

f,1ağazalarının 

Kat'iyen rekabet kabul etnıez fiatlarla satmakta clduğuna kanaat edeceksiniz. 
Bazı mallarımızın flatları berveçhi atlc.lir: 

lngi liz biçimi kumaıtan aarl biçimde Şık hafif teminatlı cins 

Kostümler: 16 1/2 
liradan 
itibaren 

Trençkot parde-
süıer 18 liradan 

illbaren 

Embermelize her renkte " Mande\eberg,, lngiliz biçimi kumaıtan tık ve son moda 

Pardesüler: 24 l / 2 liradan 
itibaren Pardesüler: 16 l/2 li~adan 

itıbaaen 

Çocuklar için spor ve fyl cins kumaılardan Hanımlar dairesinde: 
Kostümler: 6 

En son moda kaıa 

Pantalonlar: 6 1/2 

liradan 
itibaren 

liradan 
itibaren 

n 

lr glliz biçimi kumaıtan tık ve son moda 

Mantolar: 15 ı/2 !!~~~:;n 
Beyaz ve gayet tık biçimde iyi cins Hanımlara mahsus teminatla cini' her renk 

Pantalonlar: 7 l/2 liradan 
itibaren 

Trençkot P8:_rde-suler 18 liradan 
itibaren 
. . 

ve saırenın nlahsus kostü111Jer, pardesüler, treçkotlar, muşambalar, panta)onlar 
en n1untahap çeşitleri dahi mevcuttur. 

Tediyatta Büyük Teshilat 

.· . . 

~( 
~ ., 

~ aeceleyin ... 
• 

Bu tehlike etrafınızda dolatır 
Uykuları esnasında himayesiz kalan çoc-
u klar• mUhllk hastalıkların tohumlarını 
nakleden slvrlelneklerln flkarı olurlar. Ge-
ce basar basmaz yatağı ıstllA ederler. O
nun için yatata girmezden evel Fllt 1 isti• 
mal ediniz. 
Flit sinek, sivri sinek, pire, güve, karınca, 
hamam böceği tahta kurusu ve emsali ha· 
şaratı öldürür ve yumurtalarını imha eder. 
Tehlikesiz ve kat'iyen leke yapmaz. 
Flit 1 haşarat öldüren diğer mayllerle ka
rıştırmayınız. sarı tenekeye - slyl.h kuşa-
ia dikkat ediniz. 

.... 
;Daha -_sQbuk 6ldüriit - -

ile 

Umumi Deposu: J. BERT Ye ŞOREKAsl lstanbul • Galata Voyvoda Han 

---
Şirketi Hayriyeden : 

Boğaziçi vapurlarına mahıuı 2tlkbnhar tarifesi Mayısın 5 inci 
Pazartesi ıabahından itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler ıtıelerde 1 

sa tılmaktad•r. 

Defterdarlık ilinları 
Satılık üzerinde bitmiş binalı arsa 

No. 19, Viıne sokak Y ent,ehlr caddesi Kurtuluıun aıalı kısmı 
60 arıındır. Bedeh def'aten verilmek ıarttle Tahmin edilen kıymeti 
60 lltadır. S.tıt maameleıl aleni mQzayede ile 6 mayıı - 930 salı 
..... eallt 14,80 4a defterc:larbkta yapılacaktır. ( N - 23) 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TERTİP 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MAYIS 1930 
Keıldeler; Villyet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

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

DEVLET DEl\lİRYOLLARI İL~~ 
Kayseri - Sivas hattanın 41l9· 603 kilometreleri araıanda kara 

özü, Bedirli ve Sivas iltaayonlarında yapılacak mebant ve teıl
saıı sabite kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 19. v. 930 pazartesi günü saat 16 da Ankaract
Devlet Demlryolları idaresinde yapılacaktır. 

Miinakasaya tıttrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak'" 
kat teminatlarını ayni günde saa 15,30 a kadar mQnakaa katlpli'" -line vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerint 50 lira mukabilinde Anka'" 
rada Maliye ve muhasebe İtleri reisliğinden tedarik edebilirler. 

* * Berveçhl zir malzeme kapalı zarfla münakasaya konmuttur• 
Münakasa 19. Mayıı pazartesi gQnü saat 15,30 da Ankarad• 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktir . 

Münakasaya. tıtırak edeceklerin teklif mektnplarinı ve muvakk•'
teminatlarını ayni gQnde saat 15. se kadar münakaıa katlpltiil11 

vermeleri lazımdır. 
Talipler mnnakasa ıartnamelerlni iki lira mukabilinde Ank•'" 

rada, muhasebat daireıinden, lstanbulda Haydar paıa vezneatnd• 
tedarik edebilirler. 

Kaol, zınpara klfıdı, toz boya vernik, ıomatika neft ve besi' 
daha mufaıaal maldmat için münakua ıartnamestne müraca•t 

olunınalıdır. * * 
Beı ton kalay kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakıa 26 Mayıs 1930 pazartesi günü saat 15 de Anka!'ad• 

Devlet Demlryolları ldareıinde yapılacaktır. 
Miinakasaya ııttrak edeceklerin teklif m'ektuplarını ve aau~.ıı

kat teminatlarını ayni günde saa.t 14,80 münakaaa kAtipllifD,. 
verllmelerı llzımdır. d 

Talipler mnnakasa ıartnamelerinf tkl lira aaukabiltnde Ankara • 
Mil d ~ a Ye ve muhasebe dairesinde İıtanbulda Hay arpata veane 
den tedarik edebilirler. --d: 

Mee'Üİ mfldilrtlıSilt~yman Te•l• 

"" 
.. 


