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Arif Oruç B. in bayram ertesi ağır ceza 
mahkemesinde muhakemesine başlanacak 

,. 1 yerine 5 alınmasın! ,ıBorçlar tecil Arif ~ruç B. in muhake-
K·· .. Ik F k h Ik olundu mesıne bayram ertesi 

opru parası ka tı. a at a '. -···~""'····-- d b l 
ne verecek biliniyor mu? ,istikraz müzakert.- agır ceza a aş anıyor 

Dahiliye veklletlnin Bele
diye kanunu ve fuhuı müca
delesi talimatnamesinden' sora 
ıelen üçüncü bir teıebbüsü 
Vardır: Bu, S1Jltan Mahmut 
~nıanında Urı kapanı köprü
•Gnden baılıyarak Galata köp
l'Üıfine de teımil edilmlt olan 
köprü ayak baıtı paraııdır. 
Filhakıka, köprünün iki batında 
hır takım memurların gelüp 
Reçenlere el açma11, halkı iz'
aç etmeıi hoı bir manzara de
lildi. • 

Köprü paraıı vaktlle Ga-
lata ve Karaköy tnccarının 
reınıt müracaatı üzerine ko
nulnıuı, köprünün inıası mas
rafına karıılık tutulmuıtu. Ne
denıe bu ayak bastı paraıı be
lediye varidatı olarak zama
nınııza kadar devam etmittir. 

Dahiliye vekaletinin teıeb
bGıü ve Millet mecliılnin ye
tinde olan kararı takdir edtl
lrıeğe değer. 

Fakat meı'elenin bir de iç 
Yüzü vardır. Bunun da 
lkt ıafhası bulunuyor. Bun
lardan birinclıl doğrudan doğ
ruya Belediyenin varidatına 

llctncbide ıu ıırada ekmek 
l>&ra11 düıünmekte olan letan
hul kalkının (kesesine dokun
lllaktadır. 

Bazıları köprü parasının il
laıı dolayiılle hüklimeti tid
detıı alkıılara boğdular . Hatta 
halkın meserretlnden bir taza
hurat, bir göeteriı ve bir nü
lllayit yapmak taeavvurunda 
bulunduğunu iıaret edenler bi
le &örüldü. 

Eğer yaglandırıla ~ballan
dırıla ilan edilmek istenen 
hu meıerret, köprü paraıının 
lltvından ileri gelecekse, bu
nun nıanaeızlığına, mantıksız
lığına zerre kadar ıüpbe edi
lnıenı' elidir. Yok ıayet, her 
lheıelede oldufu gibi ıu lüzum 
•uz aösteriılere de ön ayak 
~lnıak zahmetine katlanmayı 
_::: vazifelerinden" telakki 
cek '-k•ardı ise, buna diye-

yo tur. T b _ 
1 f a il numayiı de 

yapı ır, ener al 
. dil bili l ayları da tertip e e r. nandık 

ve iman 
ettik ! 

mııtır. Hakikatta köprü pa
rası kalkmakla beraber, ilga 
kararından zarar görecek olan 
belediye degildir. Halk da 
köprüden gelüp ıeçerken birer 
kurut tasarruf etmit olmaya
caktır. 

Bilakis nakliye vasıtaları 
ücretlerine yapılacak zamlar, 
bu defa A köprüden gelip geç
meyenleride günde bir kaçdefa 

köprü parası ödemeğe mah
küm edecek, mecbur bıraka
caktır. 

Çünkü: Fatihten~ Bayezi
de, 8ayezitten Aksaraya, Ak
earaydan Eminönüne, Eminö
nünden Edirnekapı ve Topka
pıya gidecek her yolcu; günde 
kaç defa tramvaya binecek 
otuna bir· o kadar köprü zam
mı ödemek icap edecektir. Ay
nı hal tabii Beyoğlu, B~ıiktaı 
ve Orta köy hatlarında da sa
mildlr. 

Buna mukabil Üsküdar, 
Adalar, Kadıköy ve 8ogaziçl . 
halkı da, köprü parasıla ala-
kadar oldukları halde köprü 
üstünde tramvaylara binmiye· 
cekleri için, veıaiti nakliye 
zammından kurtulacaklardır. 

Görüliyorki, nakliye vası
taları bilet ücretlerine yapıl

ması mukarrer olan zamlar 
umumi olduiu tekdirde , para
sızlıktan zaten bunalan İstan-
bul halkına gündelik birer 
vergi halini alacaktır. 

Mes' ele ıayi olduğu gibi ile 
köprüden geçmek mecburiye
tinde bulunanların mükellef 
tutuldukları bir resim, bu ıefer 
bütün İstanbul halkına teımil 
edilecek demek oluyor. Bunun 
manaıızlığını ıöylemeğe~lüzum 
var mı bilinemez. 

Şu sırada halkın batına yok
tan yere bir de bilet zammı 
belA11 çıkarılmamak lazımdır. 
Köprü parasının yalnız tram-
vaylarla gelüp geçenlere teı
mil zaruridir. Bu muamele de 
zaten yapılıyordu. Karıı sahil
lerde 1 oturanlar ve köprüden 
gelüp '!geçmege mecbur olan-
lar içinde ayrı bir tedbir düıü
nülmek zarureti vardır. Y okıa 
Eminönünden binip Beyazit ve 
Çarıı kapıda inecek adamla, 

Ö 
Fatihten Sirkeciye gidenin gün-

teden beri nıaruf 1 0 an de üç beı defa köprü zammı 
nıuhakemeılz ve ani atılaan- ödemesi feci bir ıey olur. Şeh-

lıldar, bu köprü meleleslnde de remanetlnden mes'elenin tevzi-

.... 1.Gz•u•miiimıumzilm.gmö•st•e•rimı•le•r•e•y•o•lmııııia.ç-.. •~ikmlemnilrm! ................. ,. 

Adliye m~~şan geldi 
icra .. n1ua111elatının hallile ıneşgul olacak 

Be .A.dltye miisteıarı Ferit 8. dün 

Jtn icra muamelatının halli 
lldıı edthnektedtr. 

ıehrimize gelmlttlr. Müsteıar 
ile alakadar olduğu kuvvetle tah-

sine başlanıyor 
--.."'°"4<-

Bir maliyeci 
çağrılacak 

Dün 2 inci cezadaki davalar da bu 
muhakemeyle tevhit edildi 

Ankara, 5 ( Telefonla ) 
Maliye vekili ile Dayinler vekil
leri dün .. de temaı etliler. Yeni 
itilafta borçlarımızın tenzili mev
cuttur. 

Vekiller M. Rit leminde bir 
maliyeciyi davet etmek arzusun
dadırlar. Bu ıuretle maliyemizin 
kiymetl ölçülecektir. 

Mutaha1111ın raporundan ıon
ra vaziyet kuarlaıacak, yeni 
mukavele tanzim edilecektir. 

Düyunu umumiyenln yeni 
tediyat planı teıplt olunacaktır. 

istikraz mes' eleıl de bundan sonra 
konuıulacaktır. Haziranda tedi
yesi lazım gelen borçlar tec1l 
edılmlttir. Baı vekil bu temas
lara dair salı günü fırka guru
bunda beyanatta bulunacaktır. 

Gazi Hz. 
l~ayran1 tebrikatını ~1ec

Jiste kabul edecekler 
Ankara, 5 ( A.A ) 

Riyaıetl cümhur katibi umu
miliğinden tebliğ olunmuıtur : 

Reiıi cümhur hazretleri kur· 
ban bayramı münuebetile vuku 
bulacak tebrikAtı Bayramın birinci 
günü ıaat 15 le Büyük MiUet 
Meclisindeki makamlarında hu
suıi surette kabul buyuracak
lardır. 

İzmirde 
T'alebe bayranu tes'it 

edildi 
İzmir, 5 (A.A) 

Bugün ıehrimizde talebe bay 
ramı teı'lt edilmittir. 9 bin ço
cuktan tbaret ilk mektep talebe
leri müçtemian hususi trenlerle 
Bucaya giderek geç vakta kadar 
eğlenmiılerdir. Yarın da,liıe orta 
ve muallim mektepleri gidecek
lerdir. 

Altın 
Alüba.11aası için ıPlaliye veld

line salahiyet verildi 
Ankara, 5 (Telefon) 

Bütçe kanununda icabında 
altın ve gümüt mübayaası için 
Maliye vekiline ıalahiyet veril
mekte ve bütçede taıarruf edilen 
5 milyon lira lstihsalatımızın ar
tırılma11 için lktııat vekaleti 
bütçesine ilave edilmektedir. 

l~enzilatlı bayran1 tari
f esi başlıyor 

Ankara, 5 (Telefon) 
Tenzilatlı tren tarlfeıl yarın 

baılıyor, tarife l O gün devam 
edecaktir. 

Dün ikinci cezada 8aımu
muharririmiz Arif Oruç 8. aley
hine açılan mütaaddft davalar 
rüyet edilmtıtir. 

Bu davalar ıunlardır. Tütün 
inhisarı tarafından "Tütün inhisar 
idaresinin manevi ıahslyetf nl 
tahkir,, dolayisile, gazetemizde 
"Yeni bir rezalet,, sernameli 
altında yazılan yrzıdan "Mü
heyyiç neıriyat,, davası ve Ak
baba gazetesil '! gazetemizde çı
kan "Açık resim" davaaıdır. 

Makamı iddia Yusuf Ziya 
B. in evrakının tefriki ile ikinci 
cezada rüyetini talep etmlttlr. 

Heyeti hakime : Tefrikına 

imkanı kanuni olmadığından bahs 

ile Arif Oruç 8, in yakında a
ğır cezada yapılacak olan mu
hakemeıile bu davaların da irti
batı olduğundan hepsinin aAu 
cezadaki davalar ile tevhidine 
karar vermfılfr. 

Üçüncü cezadan ikinci cezaya 
gelen "Herman İıpirer" ıirke
tlnln açtığı davanın da ıırketfn 

vekili gelmediğinden 14 May11a 
tallkına karar verilmlttlr. 

Arif Oruç B. dün Ağır ceza 
mahkemeıinde aleluıul isticvap 
edilmlıtir. 

8aımuharrfrlmfzln afır cezada 
muhakemesine bayram ertesi 14 
Mayıs Çarsamba günü saat 

13,30 da baılanacaktır, 

Hazırlayan hazırlayana! 
Sabık kadın birliği reisi Nezihe Mu
hiddin hanım da << asıl ben birşey 
hazırlıyorum, göreceksiniz! >> diyor 

Kadın birliği - Mazhar Osman 
B. dedikodnsu etrafında, Dün 
kadın birliğinin ıabık reisi ile 
konuıtuk . Nezihe Muhiddin H. 
dedi ki: 

- Körü kürilne bir itirazın 
taraftarı değilim. Mazhar Osman 
beyin ıözlerinde fenni hakikatler 
vard1r., bu inkar edilmez. 

Hakikatler baua, ıztırap ta 

verse onu itiraf etmeyi zevk 
telakki ederim. 

Doktor, kadının fıtri bir çok 
noksanlarından bahıediyor. 

Bu ıüphesiz tıbbi bir müıa
hededir. Buna hiç bir kadın 
illiraz edemez. Fakat ıu nokta 
var: 

Eğer kadın, Mazhar Oıman 
beyin dediği gibi esaretten, 
ezilmekten zevk alan mahluk 
olsaydı medeni diinya kadınlık 

(Devamı 5 inci sahifede) 

lstanbul bu akşam yeni 
tiyatrosunu gürecektir 

)ltanbulun yeııi tiyatrosunun kadın artlıleri 

HaJide H. l\lina H. Nebahat H. 
Kıymetli sanatkar Raıft Rıza 

bu akıam, ilk temsilini veriyor. 
Temaıa aleminin nyılılarından 
olan Raılt, ıahoeye çıkarken 
etrafına toplayacagt simaları da 
seçmekte çok kıskanç davran
mııtır. 

Kuvvetli bir repertuvar , kuv-

vetli elemanlarla ilk temıili bu 

gece verecek olan san'atkara 
muaffaktyet temenni ederiz. 

Reımimfz, yeni tiyatrunun 
klymetli üç kadınını gösteriyor .• 
Halide H. Darülbedayiden ayrı
larak bu tarafa iltihak etmittlr. 
Mina Hanım da uzun zaman sah
neyi terk ettikten sonra tekrar 
ıahneye avdet etmlıtlr. 



Sahife 2 

Türk kadını ve siyaset 
....... a. .. -. ..... : .............. .. 

Abdullah Cevdet B. de 
taraftar değil ! 

" Ailenin hayatı meb'us hanım, 
müntehip hanım, nazır veya vekil 

hanım asla değildir! ,, diy·~r 

YARIN 

Layiha aynen 
kabul edildi 

Ankara 5 (Telefon) 
Meclis Kazım paıanın riyase

tinde toplanmıı ve bazı ve
kalt. tler bütçelerinde müna· 
kale icrası layihal~rı müzakere 
edilmlıtir. Bundan sonra memurla-

Doktor Mazhar Oıman beyi 
kadınlar aleyhinde bir mekale 
yazdı, ve hadise oldu. Şimdi de 
"içtihat,, mecmuasının ıon nüs
hasında, Dr. Abdtdlah Cevdet 
bey Afet Hf. nin konfera11ını 

tah)fl ediyor. Hanımlarımızı tid
detle alakadar edeceği ıüpheıiz 
olan bu mekaleden ıu satırları 
naklediyoruz: 

edince ortalık aydınlanmaya mec
burdur; zulmet, za'il olunca ar
tık zulum barınamaz olur ve 
hak, mukaddes güzelliği ve 
kuvveti ile hüküm ıürmeye haı
l t\ r. 1894 de Londrada Sufrajet
lerin ıuurlu mücadeleleri3e ıa
hit olmuı ve bunlardan bazıla
rile görüımüıtük. Uykuda olan 
mahluklarm önlerine saçılan ni
metlerden mütene'tm olan bulun
maz, Bize öyle gelirki vermeden 
evvel istemek mevcut olmalıdır. 
Bu meı'elenin az çok pıyühologıa 
cihetidir. İctimi noktadan mula
hazamızıda arz edelim: Kadının 
en tabii ve en yüksek vazifesi ana 
olmak ve aile reiıeıi olmak.ıır. 
Onun bir hükumeti vardır ki evi
dir, teb' aıı vardır ki aileıi efra
dıdır. 

' ın irtfıa ve irtikapları hakkındaki 
kanun aynen kabul edtlmtıt!r. 

" Afet Hmm efendi hitabe
sinin yaruma yakın ilk kısmını 

hükumetlerin muhtelif ıekilJerini 
ta'rlfe tahsis etmiıtir; sonra mü
hteltf memleketlerde siyasi hak
ların, intihap etmek ve olunmak 
haklarının kadınlar tarafından 
feth olunduğu tarihler tesbit 
edilmitdir. İngilterede 1903 de, 
Ftnlandyada 1906 da, Norveçede 
ı 906 de Şimali Amerika ve Çe· 
koslovak da 1920 de, Avustrlya 
ve Polonyada 1921 de, ete: ka
dınlar siyasi haklar almıılardır. 
Afet hanım yalınız bu haklL\rın 
averilmeılnden bahı ediyor . 
Almmaıından balıı etmiyor, 
halbuki muhim olan alınmakdir. 
Bu hurlyete acıkmıı ve ıusamıı 
olmayınca, bu hakkın ve hurriye
tin tadı ve kıymeti olmaz Afet 
Hanım yalnız: 

İngilterde "SuffrayetU,, lerln, 
(yeni lnllhab etmek ve olunmak 
hürriyetini feth etmek için mü
cadeleye girlımit olan ingilfz 

kadınlarınm senelerce teıebbüs 
ettikleri ıiddetli mücadeleler 
safhalarını ve mücadelelerin mu 
cip olduğu hadiseleri burada teı
hir edecek değillı. ) diyor ve 
meı'elenln en mühim ve canlı 
noktasından kayarak geçiyor. Bu 
noktada btr garblı ıatrln ıu beyli 
kulağımda çınlıyor : 

"Ey ma'iyyet olmak içtn,, 
yaratılmıı adamları biliniz, ki 
hurriyete sahip olmak için onu 
feth etmlt olmak lazımdır.,, 

Biz ıu fikirdeyiz ki, hurriyet 
ıul uzluğu hurriyete takaddüm 
etmelidir. Bizim bir ıa'lrimlz: 

Ey hurri!Jel susuzlufju. yal~ 
bi1' alev et benl 

diyordu. Hurriyet susuzluğu in
sana yakup bir aleve tahvil e-

Kadınlar ne cebrialayı, ne 
teleıkopu, ihtira etmiı değille. dir; 
fakat bunların cümlesinden daha 
büyük, birıey ibda ederler: Dün-

930 Lbütçesi azaya tevzi e
edildilinden bayramın altıncı 
günü müzakeresine baılanmaıı 
kararlaıtarılmııtır. Bundan sonra 
Mecliı tatil edilmiıtir. 

1 >rugranı Fırkada 
nıii.zakere ediliyor 

Ankara, 5 (Telefon) 
Fırka grubu yarın toplanarak 

iktisadi prugrami müzakereye 
baılayacaktır · 

(iazi çiftlğinde ziyafet 
Ankara, 5 (Telefon) 

Bugün saat dörtte bütün 
meb'uslar ve vekiller Gazi çift
liğine gitmiılerdir · Çiftlikte da
vetlilere çiftlik mahsulatından 
peynir, tereyağı ikram edilmittir. 

1 yada en büyük en yüksek eser, 
onların dizleri üzerinde vücuda 
gelir: Afif ve faziletli bir kadın, 
af;f v~ faziletli bir erkek. Eğer 

genç kız iyi yetiıdf rilniit ile ken
disine benzeyecek evladlar yellı
dirfr; bu eser iıe cihanın en büyük 
ıah eseri olur. 

Snnayi sergisi 1<apandı 
Ankara, 5 (Telefonla) 

On bet gündür devam ederi 
milli sanayi sergisi buıün tadil 

1 ediliyor : Sergide çok mal satıl-
mııtır. 

Fransa dostluk nuıahe
<lesi 

Ankara fj ( Telefon ) 
Türkiye fle Fnnıa arasında 

akdedilen dostluk muahedesi 
ı meclis ruznamesine ahnmııtır. 

Kadınlar ılyaıi hukuka ma
lik olmasın, intihap edemesin 
ve olunmasın demiyorum; fakat 
bu haklarının ve vazifelerinin 
çok fevkinde vazifeleri olduğu

nu bilsinler. Önüne geçilemeyen 
bazı sebeplerle bir ana bir zev- 1 

ce bir aile reiıeıi olmak saade
tine nail olamamıı kadmlar; fa
clnılerine verilen bu hakkı isti
mal etsinler ; fakat böyle bir 
hakkın kadınlarımıza verilmiı 
bulunması, kendilerini analığı, 
zevceliği aile melikeliğlnl ve 
melekliğini ihmal etdirecek 
ise, O zaman, keıki bu hak ve
rilmemit olsaydı, demek caiz 
olur. 

Bu muhakkadır ki milletlerin 
merkezi 11klelleri ailelerdedir ve 
ailenin ukdei hayatı kadın, ana 
kndm, zevce kadındır, meb'us 
hanım muntahip hanım , nazır 

1 , 
veya vekil hanım aıla değil! Evet -

bugün Danimarka devletinin ma
arif nazırı M me Dang lımlnde 
btr hanımdtr ve makamı, bizce, 
faziletkar dört bef aslan gibi kız 
ve erkek, münevver ve haluk 
evlat yeliıdirmtı bir ananın ma
kamından hiç de yüksek değildir. 

Kadını, aileden ev hanınılı
ğından, analıktan uzaklaıtırabt
lecek her hak Türk kadınını la
kayt bırakacak onlAr haklarını 
ve vazifelerini büyük fazilet 
ve ferağatle istimal ve ifa ede
cek evlatların anaları olmayı en 
yükıek cemal ve kemal bilecek
lerdir. 

JJr. A JJ. Ccvdr.t 

l'efrika No : 21 Ü l\layıs lfJ30 mi ile Avrupaya seyahata çıka
caklarından dem vuruyor, baba· 
ıından on bin franklık bir çek 
fatlyormuı. Bütün bunları hay

retle dinledim. Valdesi acı bir 
ıikayetle göğüı geçirerek sızla
nırken, Handan trf gözlerile be
ni tetkik ediyordu ; 

( Ankara~!l 1!~ macera) 
- Bonjur! beyfendi. Dedi.İl

hami, gene gevezelik etmek için 
fırsat kolluyor ~gibi idi. Bojur 
diyerek, kapıcı ile görüımeğe 
baıladım ve gülüıerek geçip git
tiler. Sami bey küçük kızını çok 
ıevdfğl için, onun kendilerine da
nıımaya bile lüzum görmeden 
bulduğu ntıanlıya Handanla an
neıl itiraz bile edememiılerdi: 

- Geçinecek kendisi, çocuk 
deill diyorlardı. 

lıhaml Rilzelde değil di. Sonra 
ıarlatandı. Eyi danı eder, sa
lonlarda genç kızlara kur yap
maktan baıka bir ıey bllmezınıı 
bir vakitler, Handana da muıaı .. 
)at olmak iıtemiı, yüz bulmayın-

Yazan: AY l/Al\r 

ca, küçügüne sokulmağa mu
vaffak o)muıtu. Bar ve gazino
larda bulunacak bir eı olmağa 
layıktı hakikaten .. Evvelki gece 
saçları periıan ve birazda ıam

panyanın tesirinden gözlerinin 
siyahı akma karııtığı halde saba
ha karıı yalnız baıma apartmana 
1ıelen Suzana çıkıımak iltemiı· 
ler. 

Safiye hanım, genç kızlara 

yakıımayan bu hallerile muglak 
hareketlerinden dolayı pederine 
ılkayet edeceğini ıöylemek fste
mtı. O ayaklarıla tempo tutup 
ıılıkla fokıtrottan bir parça ça
larak 11çraya zıplaya odasına 
çektlmıı. lkt 11ilnden bert de lıha-

- Elim. dedim. Batımı sal
ladım. 

- Dahası var Feridun Bey, 
dediler, bazı geceler saat yirmi 
dörtten sonra barlardan topladı
ğı arkadaılarile gelir, saatlerce 
danı eder. Babasının viskilerini 
içerler, netle.ede de birer köıeye 
uzarlarmıı. 

Safiye hanım : 
- Çok defa Sami beyin üzer

lerine geldigl de olur, dedi. 

Zaten, geçen gece yatak oda
ma gelen amcam da Suzan 
hakkında !ıüpheli ıeyler ıöyle
mtıtl. Pazar aOnü ( Kayaıta ) 

6 May!!-

Gandi tevkif edildi! 
Bütün Hint · galeyan ve 

matem içindedir 
Bütün dükkanlar kapandı, yer yer 

içtimalar oluyor, 100,000 kişilik 
ordu hazırlanmış 

Jalbdur, 5 (A.A) 1 
Gandi, gece yar111 kararga

hında tevkif edilmittir. Ceza 
hakimi ile polis müdrü ve 2 O 

müsellah polis bir elektirik maıa 
lesinin ziyası altında Gandinin 
derin bir uykuya yatmıı olduğu 

yatağına doğru ilerlemiılerdir. 

Mumaileyhin talebi üzerine dit· 
lerlni temizlemek ayininin tera
sına müsaade etmiılerdir. 

Gandi, kamyona girmeden 
evvel taraftarlarından birine Hint 
valii umumisine hitaben yazmıı 
olduğu bir mektubu tevdi etmiı 

ve gönüllülerden birisinden hint 
marftni. terennüm etmesini iate
miıtlr. Bundan sonra arkadaıla
rına veda etmiıtir. 

'fa rihi zil s< si 
Bombay, 5 ( A.A ) 

Gönüllüler kongreıinin keskin 
zil ıeai Gandlnfn tevkif edilmiı 
olduğunu ilan :etmtıu;. Bu ses 
bütün ıehri matem günilne ria
yet etmeğe ve gece akdedilecek 
umumi içtimada bulunmağa da
vet etmiıtir. 

Hapishanede 
Porta, 5 (A.A) 

3 Polis otomobili hapishaneye 
vasıl olmuıtur. Bunlardan birinde 
Gandi bulunmakta idi. Muma
ileyh, Reuter Ajansının bir mu-

1 habirine seyahatı esnasında bütün 
esbabı iltirahatının temin edilmlf 
olduğunu ıöylemittlr. Zannedil
diğine göre hükumet Gandinin 
iaıeılni temin için mumaileyhe 
ayda 100 rupi tahsisat bağlıyacak 
ve maiyeti efradın da da tazmi
nat verf'cektir. Vaziyet sakindir. 

1 
1 Bütün dükkanlar kapandı 
1 
\ Bombııy. 5 (A.A) 

1 

1 

Bütün mecusi dükkanları ile 
müsliman mağazalarının ekserisi 
kapamııtır. Boatalar itleri tadil 
etmiılerdir. 

bazı lstanbul'lu memurlarla hu

suıi bir zevk alemine ittirak 
etmiı, geçen gece de bir danı 

salonunda Suzan hanımı gördü
ıünü temin etmifti. Alakadar 
olmak istememiıtim. Amcamın 

agzından keskin bir viski kokusu 
geliyordu. Yatagıma egilerek : 

- Hoı görmiyorum bunları 
ben, Feridun, dedi, mamafih 
kız da güzel ıey ha ... 

Ah, Handan. O büsbütün 
baıka, tıpkı anneıl gibi sakin, 
onun gibi sessiz ve aedazız 
Cündüzleri boı vakitlerini pen
cere önünde dikit dikmek ve 
brude itlemekle geçiriyor. Çok 
defa kuytu odalarında baı baıa 
Eranıızca mecmuaları karııtırı
yoruz. 

Saf saatler ıük(inetle ve ılık 
bir zevk içinde geçiyor. O oku
yor ben dinliyorum. Ben oku
yorum, kumral baıını hörmet 

Gandinin zevcesi nedior: 
Celalpur, 5 (A.A 

Bir gazete muhabirine beya
natta bulunan madam Gandi 
zevcine karıı hükumet tarafın
dan yapılan hakıız muameleye 
icap eden mukabelede bulunaca
ğını ıöylemittir. 

100 ,00() kh1ilik ordu ha:zll' 
Peıaver,5 (A. A.) 

Polis bir çok yerlerde tahar
riyat icra etmlıtlr, Bura kon
gresi komitelerin hndudun öbilr 
tarafındaki müılümanların ele 
olan Trangzai hacısı ile yapDUf 
olduğu muharebata ait evrak e
le ~eçmiıtlr. Hacı 1 00 bf n kl
ıilik ordu toplayabilecek ikti
darda olduğunu beyan etmek
tedir , Filhakika mumaileyh 
kabilesi efradından 400 kiti jJe 
hududa gelmiıse de müılümanlar 
kendisinin da vetlne icabet etrne
miılerdir. Nizam ve asayifin"mu
haf azası için aıkeri kuvvetler 
zabıta ile teırtki mesai etmek
tedir. 

A1aten1 kararı! 
Bobay, 5 (A.A) 

Bombay eyalti kongralari ko
mitesinin mahut harp meclisi 
Gandinin tevkifini müteakip he~ 
men toplanmaıma karar ver
mittir. Gandinin tevkifi için isdar 
edimit olan müzekkerede ıöyle 
deniliyor: 

"Hükumet Candlnin faaliyet
lerini endiıeyi mucip mahiyette 
tellikki etmekte olduğundan mu
mailey 1827 tarihli ve 26 numa· 
rah nizamname mucibince haplı 
ve tazyik olunacaktır." Bu ni· 
zamname bila muhakeme hapiı 
cezasını natıktır. Gandi sabah· 
leyin ıaat 11 de Poonaya va1ıl 
olara le ve orada hapis edilecek
tir. 

(Devamı 5 inci sahifede) -
ettiğim annesinin omuzuna da· • 
yıyor, öylece gözlerini kapayarak 

dinliyor. Anlamadığı kelimeleri 

tekrar ettiriyor, manasını bilmez· 

ses ormaktan çekinmiyor. Yer yü

zünde böyle ruhundaki samimi• 

yeti ğözlerinin berrak bakııları

na akseden bir kadın daha var 

mıdır acaba. 

Ah bu ıabahdanberi, bana: 

Feridun bey diye hitap etmiyor 
artık. Sadece azizim Feridun, dl· 
yor. Kendiliftnden koluna d• 
girmege baıladı. Tatlı ve munl• 
ıöyllyor, dinliyorum. Sabahleyio 

ansızın geldi, Gazete okuyordum 
Amcam kulüpte ıabahladıiı içlo 
yatak odasında horuldadıfı itidl· 
liyordu. Gazeteyi elimden aldı: 

- Stze bir ricada bulunmak ia
terdtm, dedi. Şikayetle yüzüne bak
tım.Mini mini elini tutt'um,çekmedl 

( Devamı var ) 
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· Amerikada 

Şarkta 
em 

neler o!uyor ! ... 
Sahrayi kebire 35 milyon liraya şi

mendifer yapılıyor ! 
Cezayirden - Fransa hüku- Kahlreden: 

ineli gardi Afrikayi Akdenize M111rda teıklli tekarrür eden 
raptetmek üzre Sahrayı kebirden ziraat bankasının tarzı idaresini 
geçecek büyük bir §İmendifer in- havi bir program hazırlamak 
tasına karar vermit ve keılf için iktisat Meclisi azasından İsmail 
hır heyeti fenniye göndermiıtlr. Sıtkı paıamn riyaseti altında 

Bu yol için tahmin edilen mas- teıkil olunan Gomllyon ikmali 
raf 25 milyon lngi1lz liraııdır. vazife etmlt ve raporunu İktiıat 
l\hsırda çekirge harbi! Meclisine tekdim eylemlıtir. 

londradan: Şeker buhranı olacald 
Taym\a gazetesinin Kahire Kuba adasında teker imali 

ltıuhabfri yazıyor : Çekirge fiti - için 300 milyon lngiliz llraıı ser-
lisına maruz olan yerleri ve bil- maye ile teıekkül eden ve ilk 
haua Arlti ziyaret ettim. Çe- senelerde büyük kazanç temin 
kirge pek çok ve memleket bü- eden Amerikalı ıirketlerin bir 
Yük bir tehlike önünde bulun- iki seneden beri bir bir erlmek-
ltlaktadır. te olduklarını vatingtondaki Kü-

Ahalinin telaıını teskin için ba Sefiri beyan etmittir. 
hükumet afetin azaldığını iıaa Bu gün Kubada ancak 140 
~rıada bunun aslı yoktur. milyon liralık sermaye kalmııtır. 
~~~~~~~~~~~~==:=~~~~~~~~~~~ 

Sıtır.a Var mı yok mu? 
~ ~ ::?'.:.. ... 7.:" • ~~ • 

Sıhhiye vekiline bu da 
bizden varan iki! 

Cebelibereket havalisinde sıtma 
ocaklar söndürmekte <;lvam ediyor 

1 
mur ·olanlar vazifelerini ihmal 
ederek halkın ıihhatını koruya
mamıılardır. Pirinç ziraatı hak
kındaki kanun pirinç tarlalarının 
köy ve ltaııabalara laekal üç kilo 
metre mesafede bulunmasını a-

Sıhhiye vekaleti "Anadolu 
••bnadan kırılıyor" mekalemiz 
Gıerine aleyhimize dava açtı. Bir 
kaç gün evvel lzmir havalisln
dekı ııtma af etine dair gazete
ltıiıe bildirilen bir mektup neı
retınıı, Sıhhiye vekili beye buna 
ne diyeceğini sormuıtuk. Buğün 
de Cebelibereket havalisine alt 
bir tehadeti dercediyoruz: 

mirdir. Bizzat köylere giderek gör 
düğüm hakikatı kaydediyorum ki: 

.Cebelibereket 2.5.80 
Ceyhandan itibaren Maraıta 

dahil olduğu halde Kilis hudu
duna kadar uzanan arazi üze- , 
t'lndekı köy ve kasaba halkının 
kurtulmağa çalııtığı tek ve mü
htnı bir dert vardır: Sıtma. Ne 
kadar tekzibe çalııılıraa çalıııl
•ın ortada on binlerce nufusun 
••hhau namına itirafı mecburi 
~etle müterafık bulunan bir ha-
ikat vardır. ! 

Sıtma bu havalide ocaklar 1 
söndürüyor, köyler batırıyor. Sıt
:ı-a bu havalide yapııtığı her gür-

uz ferdi uçuk beniz, fit karın 
•ııka bacak beıer ankazı haline 
Ret' i h ır Yor· Bu tekilde yaptıgt müt-

it tahribatla tüyler ürperten 
sıtmanın bu kadar fazla olmasmı 
teaıın •el 

Ş •n amile gelince : 
u son hı k 

kı's l 1 r ac; ıene zarfında 
e er ne girecek b 

b l eı on para 
için in erce halkın hh d· " •ı atanı u-
ıunemiyen bazı ıahııl 

1 
k ar çe ti 

tabir ettikleri pirinç zı 
f raatına 
azla ehemmiyet verıneye k-

' oy 
•e kasabaların içerisi denebile-
cek tarlaları kurutulması iınkan 
hartcı olan bataklık haline ae
ttrnıae baılamıılardır • 

Halkın slhhatını korumayı 
c- l unı el vazaif den bilen hükümet 
r•rınç ziraatının nerelerde yapı· 
•blleceAi hakkında bir kanun 
~;Pnııııada tee11ürle, söyleyelim 

' hu kanunun tatbikine me-

değil üç bin metre evlerin di
varlarma bltlıtk tarlalara pirinç 
ekilmltlir. 

Yaveriye, Rapyalar, Derviıiye 
arılı niye, Tevflkiye, Toprak ka· 
le kmalıçınar ve daha bunlar 
gibi bir çok köyler ıılmanın 
amansız pençesinden kurtulmak 
için köyleri cıvarında pirinç zl· 
raatı yapılmaması hakkındaki 
feryatlarını itittirememişlerdir. 

Şayanı isliğrap noktalardan 
birhl[de Nohuttepe köyü ihtiyar 
heye'tine okuyup yazmak bilme· 
diklerind~n bil'istifade köye On 
metre bile uzak olmıyan araziyi 
üç bin metreden fazladır diye 
mazbata imza ettirilmesidir. 
Şimdi köylüler ne yapacaklarını 
ıaıirmıı vaziyette biz pirinç 
ekilmesin diye imza ettik diyorlar. 
lkind bir mes'ele: 

Cevdetiye halkı bu sene pi
rinç ekenlerden vilayete ıtkayet 
ediyorlar. !Sıtma mücade1e dok
toru ile bir sıhhıye memuru keır 
fediyorlar ilk def'a o araziye pi
rinç ekilemlyeceğini söyleyorlar. 
Sonra hangi ttesirin Zebunu ol
duklarından ekilmesinde mahzur 
yoktur diye rapor veriyorlar,hal
bukı köy halkı aıairi ıeyyareden 
deilldtr. 

Haber aldığıma göre ıalahl
yede bulunan dağ alayı erkim 
harbiyei . umumiye riyasetine bir 
rapor vererek Pirinç tarlaları ııt
ma tevlit etW'lnden i t . • z raa amana 
olunmasını ltteınııur. 

Bu mıntakada sıtma mücadele 

-~<-

Amerikanvari 
bir haciz! 

TJ'eni yül.m·ke11 haczetmişler 
Amerikanın Florida Cumhu

riyeti dahilinde ( Harlent) na
mmda bir kontluk vardır ve 
burasını bir kont idare eder· 

Nisanın on ikinci günü bu 
kontluk arazisinden geçmekte 
olan ve atlantik Koat Loyn ku
panyasına ait olan bir yolcu 
treni, Kontun emri ile tevkif 
ve haczedilmiıtir. 

Buna sebep kumpanyanın 

kırk bin dolar vergi borcu imiı. 
Bir kaç kere istenildiği halde ve· 
rilmediği için bu trenin ve aynı 

zamanda bir istasyon binasının 

haczi icra edilmlf, katardaki 
yolcular vagonlardan, istasyon 
memurları tarafındn çıkarılmııtır. 

Yeni bir top ! 
-~-

Bir dakikada 800 111ern1i 
atıyor 

Nuyorktan - Robert Hendson 
namında Amerikalı bir mühendtı 
dokuz mil ( 24 kilometre ) mesa
feye bir daklkadada sekiz yüz 
mermi atan bir top icadetmlttlr. 
Amerika bahriyesi bu ihtiraı satın 
almııtır. 

Mumaileyh 13 mil ( 39 kilo
metre ) me,afeye dakikada sekiz 
yüz mermi atan bir topla tayyare
lere kartı dakikada 1400 mermi 
atan diğer bir top ihtiraı için 
çalıııyormuı. 

An1erikada G,f5 n1ilyon 
işsiz var? 

Amerfkaclhanın en zengin mem
leketi oldufu ve umumi harpten 
büyük bir kazanç temin eden 
yegane devlet bulunduğu halde 
bugün ~n ziyade işsizlikten muz
tarlp olan yerde orasıdır. 

Ahiren neırolunan bir iıtatla
tik·a göre sırf Amerikalı olan 
itslz amelenin miktarı 6,600,000 
kitidlr. 

Polis sandığı 
kooperatif teşkil 

ediyor 
latanbu Polis Müdürü Şerif 

bey tarafından üç sene evvel polis 
teavün sandıiı teıkil edilmit bu 
güne kadar muamelatı günden
güne tezayüt ederek sandığın 
sermayesi 140000 liraya kadar 
bnltğ Ölmuıtur. 

Poliı müdürü Şerif B. İstan
bul polis kadrosunda mukayyet 
3000 küsur polfs ve sivil me
murun her türlü lhtiyacatı zaru
riyelerini ve ailelerine ait leva
zımı kolayhkla ve ucuz bir fiatla 
tedarik edebilmeleri için polis 
teavün ıandıiı ıermayeslle bir 
pollı kO'operaUf tetkiline karar 
verilmltlir. 

Polis kooperatifine ait proje
ler ihzar edilmekte olduğu haber 
alınmıttır. 

teıktlatı da çok zayıftır. Hüku
met mücadele teıkllatını kuvet
lendirlp çeltik ziraatına mani 
olmazsa nüfus adedi günden 
güne azalan köyler yerlerini me
zarlıia terke mahklimdur. 

Cebelibereket: 

R. Atilti 

6 Mayıe 

İhtiyar bakirenin aşkı .. 

Bu eski ve insanı bütün ha
yatınca helecan içerisinde bıra
kan hatıralar o kadar gariptir
ki! .. Nasıl olupta bu hatırayı, 
bu güne kadar muhafaza ede
bildiğime tatıyorum. Hayatta çok 
acı hadiselere ıahlt oldum. Fa
kat, Zehra teyzeninki bunlardan 
daha elemli olmasına rağmen, 
yaıımın teslrinden midir, - o za
man ancak on iki yatında idim 
hafızamda menku~ kaldı. 

Zehra teyze, her hafta, Pa
zartesi günleri, bizim eve gele· 
rek, çamaıırlarımızı yıkayıp, 
söküklerini diken ihtiyar bir 
terzi taslağı idi. O vakitler biz 
Çamlıca da, tenha bir yerde otu
ruyorduk. Pakize teyze, Pazartesi 
günleri gelir doğru mutfağa gi
rer teknelere kovalarla su bo· 
ıaharak doldurur ve çamaıarları 
yıkamağa baılardı. 

Bu Zehra teyzeye bayılırdım. 
O geldiği gün, yataktan hemen 
fırlar koıarak mutfağa enerdim. 
Zehıa teyze kolları 11valı burnu
nun üzerindeki gözlüklerle dik
katli dikkatli çamaıırları mu
ayene ederek ince uzun fakat 
elin canlı parmaklarile çama
tırları 'yıkarken bir taraftanda 
bana masal söylerdi. Onun an
lattığı masalların o kadar bam
baıka bir zevki vardı ki, akıam-
la rı yemekten ıonra büyük afa
beylerimin okudukları en meıhur 
muharrirlerin hikayelerinde bu 
lezzeti bulamıyordum. 

Yine bir Pazartesi günüydü. 
Zehra teyze ile öyle vaktine ka-
dar konuıtuktan sonra ayrıldım 
tekrar yanına gittim kapıyı açtı
ğım zaman onu, yerde uzanmıı, 
kolları gerilmlı, elinin birinde 
sabun parçası, diğerinde göm- r 

leklerlnden birini tutuyor gör- ı 
düm. Gözlüğü fırlamıı, ta duva
rın dibine gitmlt, orada parlıyor- 1 
du. t 

Bağırarak kaçtım . İmdada 
yetittiler; nihayet öğrendim ki 1 
Zehra teyze ölmüı.. 1 

Çocuk kalbini parçalayan o } 
acı ve mülhit heyecanı dnlata
mıyacağım. Usulca aıağıya ine
rek sof anın bir kenarına sak
landım; kendi kendime ağladım. 
Sof ada her halde uzun zaman 1 
kalmıı olmalıyım ki gece olmuıtu. 
Birdenbire kapı açılarak elinde
ki lambayla annem, babam ve 
sesinden pek iyi tanıdığım dok-
tor, içeriye girdiler, fakat beni 
görmediler. 

Doktorun anlattığı ıeyl~ri 

öyle heyecanla dinlemiıtim ki, 
ııte bu gün bile aynı kelimeleri 
ayni cümleleri, olduğu gibi, ya
zıyorum. 

- Ah! diyordu, zavallı kadın! 
Burada ilk müıterimdi. ilk gel
diğim gün, arabadan inerken, 
bir kaç kişi Zehra'nın bacağı 
kırıldığını haber vererek derhal 
imdadına yetiımemi rica etmlı
lerdi. 

O zaman onyedl yaıında 
güzel, çok güzel, fevkelade gü· 
zeldi, Hiç buna tnanılırmıy~ı ? 
Onun baımdan geçen vak ayı 
timdiye kadar kfmıeye ıöyleme
miıtlm. Bu mes'leyi bir kimse 
daha biliyordu ki, o, timdi bu 
memlekette değll,madamkl Zeh
ra teyze öldü ; artık bunu söy-

aıeyebilirim, 
Genç ve güzel çehreli bir ih-

tiyat zabiti ge!mitti: Bütün kız 
lar bu delikanlının peıinden 
koıdukları halde,, o, hiç birine 
yüz vermezdi. Zira babasından 
çok korkardı. 

.1\'akili : Hüseyin ZeA·i 
Kazım efendi, Zehrayı, terzi 

olarak mektebine almııt.. Genç 
zabit, bütün kızlarm içinde Zeh 
rayı beğenmiş ve blr"gece, mek
tebin deposunda randevo almııtı. 

Zehra, evine gider gibi yaptı, 
fakat merdivenleri inecek yerde 
yukarı çıktı ve aııkını beklemek 
üzere, otların içine saklandı. 

Genç zabit biraz sonra geldi ve 
ilk göylemiye baıladığı zaman 
deponun kapıııı yeniden açıldı ve 
mektep müdürü ıordu: 

- Ne yapıyorsun orada, 
Şadi? 

Genç zabit, yakalanacağmı 
hisaederek, ıaıkınlıkla cevap 
verdi: 

- Biraz dinlenmek istemtı
tim de .. . 

Bu depo büyük, genit ve 
karanlıktı; Şadi, "öteye gidiniz, 
saklanınız,, diye söylenirken, bir 
taraftan da korkudan titreyen 
Zehrayı öte tarafa itiyordu. 

Mektep müdürü, mmltıyı iti· 
terek tekrar ıordu: 

- Sen burada yalmz degil 
misin? 

- Yalnızım, Baba! 
- Hiç te benzemiyor, baksana 

konuıuyoraun. 

- Vallahi yalınız, Baba! 
ihtiyar müdür ıüphelendi, 

kapıyı tekrar dıtarıdan kilitli
yerek aıagıya ıamdan almaya 
gitti ve : 

- Dur bakalım, öğreneceğiz. 
dedi. Şadi, bir alçak gibi, 
hiddetle Zahra'nın yüzüne 
haykırdı: 

- Saklanıana yahu! Babam 
görecek olursa, beni öldürür 
vallahi! saklan ... 

Biraz aonra, kapıda tekrar 
bir anahtar sesi duyuldu. tekrar 
yola açılan pençereye kuıtu, 
tiddetle açtı ; sonra, yavaıca 
mırıldandı: 

- O, gittikten ıonra gel beni 
yol üzerinden kaldır· 

Atağıya duğru koyuverdi 
kenidini. .. 

Mektep müdüru, depoyu aradı 
hiç kimseyi bulmadı ve hayret 
ederek gerisi geriye döndü. 

Bfr çeyrek saat sonra, mek
tep müdürü bnna gelerek hika
yeyi anlattı. 

Genç kız, ikJ kat yukarıdan 
düıerek, ayağa kalkamıyacak 

derecede muztarip dıvarın kena
rında yıfılmıı kalmıı. 

Onunla beral>er Zebranın 
yanına gittik. Gözlerinden yağ
mur gibi yaılar akıyordu. Baca· 

iının üst tarafı kırılan zavallı 
kızcafızı evine götürdüm. Zeh
racık , halinden hiç tikayet et
miyordu. mütemadiyen: 

- Kabahatimin cezasını çe
kiyorum .• 

Diyordu. Facianın faili tam 
bi ' r ay arandı; fakat bulunamadı. 

lvte Zehra böyla kahraman 
bir kızdı. Bu onun ilk atkıydı. 
Kız o1arak öldü. Fedakar yük
sek kalpli, tayanı hayret bir kızdı. 

Doktor ağlıyordu, Babam an
layamadığım bir kaç kelime ile 
söyledi ve sonra gittiler, 

Ben, saklandığım yerde hıç-
kırarak ağlarken, dııardan ağır 
ayak ıeıleri geliyordu: Zehra 
teyzenin tabutu, uhrevi bir ıı 
cırtı ile karııarak kalın, ince 
muhtelif aealerle, mezarına gidi
Yl rdu. 

• 



• 

6 Mayıı 

Genç zabit
lerimiz 
~-

Dü:n harbiye mek- s· , l . _J 1. d ) k . 
~f!!'inde tahlif r ıgorta mes _e,;~l yi1zi1naen ':' ıcaret o a arı ongresı 

Harb=~~~:~~~~ao oen··· Her sene mılyonlarca lı- dün açıldı 
:ı-::.:':~;:0 m•~~.'::.0d:e:::!~1~ ramız nasıJ '1arice gidiyor Düzce 

_,.... .... ,H-ol ... -

murahhası memlekette 
de icra edllmlttlr. Meraılme 8 -1--1 - 1 
mektep madara miralay izzet be- Un U Vesika ar a yazlYO!,UZ esasının kabulünü 

metre 
istedi 

ytn bir kaç IÖzü ile baılanmıf, -
l 926 1eneıi martının yedlıfn· 

de fı banka11 Maliye vekAletfne 
mükerrer ıiıorta ılrketl teıklll 
hakkında bir kanun llyibaıı tak 
dim etmiıtir Maliye veklletl de 
mezkar llylhayı ( ıenede d6rt 
milyon lirayı mütecaviz mebll
iın harice gf tmeıl kamblyomuz 
herine ıul te' ılr yaparak para
mızın kıymeUnl dcııordGtü) mü
talla ve eıbabı muclbeılyle 
baycık millet mecliıine ıevket
mlıUr. Millet meclfıi ticaret en 
dlmeni, tatbik edilmekte olan 
yGkıek fiatlarla halkımızın fzraı 
edilmekte olduiunu nazarı dik
kate alarak 44 numaralı eıbabı 
mucibe L: mazbatatiyle llythayf 
heyeti umumlyeye vermiıtir. 25 
haziran ı 927 de bu layiha ka
nun halini almlıtır. 

edflmemeıi makıadlle teıiı olu
nan ıfıorta lnhltarının altı aylık 
muameleıine dair tanzim olunan 

İıtanbul mıntaka11 ticaret oda
ları kongreıfnin ilk f çtfmaı diln 
lıtanbul ticaret odaıı mecliı ıa
lonunda aktedllmlıtlr. Kongrede 
30 odanın ekıeriılnfn murahhaı
ları hazır bulunmuttur. 

mailerin önOne geçilmek osre 
mikyaı ve vezinlerin tevhidi balr 
kında bazı temenniyatta bulunul· 
muıtur. Bu temenniyat, ıunlardır: 

meraılm mezun gençlerin ıınıf 
amiri Hayri Beyin tdareıl albn· 
da yapalmiıtır. Hayri bey mezun 
zabitlerlmfzf bir manga halinde 
çaflrmıı, denizde, karada hava
da orduya, millete vatana tadık 
kalacaklarına dair yemin ettir
mlıUr. 

Meraıimde Kolordu kuman· 
danı Şükrü Naili, Alt Salt, 
Baarı ve Emin paf&latrla 1afr 
ümerayı aıkeriye ve mülkiye 
da vetlJ olarak hazır bulunmuı
lardır .:Meraıim esna11nda Kolor· 
du mOzlkaıı vatani parçalar 
çalmııbr. Vatanın bu kıymetli 
evlatlarını tebrik eder, vazifele
rinde muvff aklyetler temenni 
ederiz. 

Huduttan giren 
kadın 

ti c ... 

ŞehiTde saklı bu
lunamıyor! 

Geçenlerde Malam ilminde 
randevucu bir Rum kadını hu
dut haricine çıkarılmıf, fakat 
yeni bir 70luau bularak btaabu
la strmeie muvaffak olmuıtu. 

Bu Malam hudut haricine 
çıkarılırken fotoğrafı umum po
liı m6dürl6klerlne, limanlara vel 
hudut muhafaza teıkilltlarına 

tamim edildili hale gene mem
lekete strmeie ve 1aklanmala 
muvaffak olması pyanı dikkat 
16rülmü1, Mülkiye müfetttıltğl· 
nce tahkikata baılanmııtır. 

Malamın deniz tarlkile hudut 
hariclnlne çıkarıldıiı halde E
dirne hudutlarından içeri girdf il 
aıılaıılmııtır. 

Malam lıtanbulun her tara-
fında arandıiı halde zabıtaca 
bulunamamııtır. 

Bir kadın tayyareci geliyor 
Londra, 5 (A.A) 

Lonclra fayyare klubn aza
ıından 22 yatında Miı Amy 
Johmıon yalnız batına Vi}ana, 
lıtanbul ve Halep tariklle Avuı-
turalyaya kadar bir reyahat icra 
etmek Ozre tlnare ile uçmuıtur · 

.-.~Dikkat! .... ~ ,. 
lttanbulda (Yarın) gazeteıl 

namına Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek 
baıka veıil~lerle herkim herhangi 
bir müe .. eteye müracaat ederae, 
mClracaabnın katlyen nazarı 

itibara abnmama11 lazımdır. 
ı... Aynı zamanda hemen ls-

tanbul (4243)e telefon edilmeıi 
rica olunur. 

Çcınldl" bir takım adamların 
aazetemlz namına gene ateye 
bert,._ milracaat ettikleri ha-
ber •••n•ttu. 

8a • mtlracaatlar idare
ye yabat poli...a..her veril
mezae ldaremts ~r ..._'liyet 
kabul etmiyecekUr. 

pllançot1an ve tanzim olunan ta
rif elerln bir çok ıızıltyı mucip 
olmaıından anlaııldıfına 16re bu 
tlrket mak1adın hillfında hare
ket etmekte hem mllleti ve hem
de hOkQmetl mütazarrır etmek
tedir. 

Bu iddiamızı 29 Maıı 1929 
tarihinde komiler ZühUl ve Ali 
Rıza beylerin huzurlarıyla mWı
aklt hey eti idare lçttmaında 
ılgortactlar dalrel merkezlyeıf
nın relıi Möıyö Artyenln beya-

1 nalı ve MöıyöVüllçln Viyanada 
toplanan ılgortalar kongraıına ver

dtil rapor ve tücarların ticaret 
odaıına verdikleri layiha ve ell
mizede bulunan diler veıaik ile 
bu ıene devairi reımlyenln evvel
ki ıenelere nlıbetlle fazla iicret 
verilmeıl te'yit eder. 

1929 ıeneıi ıubatıaıda maliye 
veklletlyle it banka11 araıında 
aktolunan mukavele mucibince 
hükumete ıenede 200,000 Ura 
verilmek üzere inhl1ar teıiıi 

hakkı it bankasına verllmtıtir. 
lı banka11 da bu hakkı ıen~

de 200,000 Ura hilk1lmete 100,000 
1 

lira da lkendillne verilmek ıartl-

Bundan baıka Anadolu ıi
ıorta ıtrketlerfnln 1929 ıeneıl 
bilançoıunu dördüncü ıahifesl
nin baıtarafında yazılı bir cümle 

la lı banka••• Kompan~I •u•I• cl6 
reaaGranı Vllllı feyblr Onlyon \ 
tarafından teıkll edilen Milli re
a11üranı ıirketine devrdmf ftlr. j 
Bu ıirk~t l 9 temmuz 192 9 tarı- ! 
hinden itibaren ite baılıyor. 1 

ile ıfgortacılar dalref merkeziye
ılnln 5 temmuz 1927 tarihli ve 
68 numarab izahatından ve milli 
reanaGraaa tlrk.U mecllıl idare 
azaıınd'ln bulunan fen müıaviri
nin lıtanbulda bulunan ıfgorta 
müme11illerine yazdığı franıızca 
mektuptan ıfgorta lnhlıarının 
baıka mak1atlarla teıkill iıtenll
mit olduiu aolaıılmaktadır ki 
ıayanı hayret ve mucibi tetkiktir. 

' Kanunun esbabı muclbesln- · i 
den ve bOyOk millet mecliıi ti
caret encümeni mazbatasından 1 

anlaııldıiına l6re hem paramı- j 
zın dahilde kalmaaı ve hem de ı 
yilkıek tarifelerle balkın ızrar 1 

Bunlllrı etraflıca anlatmak 
f çln bazı veıalkın neırlne lilzum 
gördiik. 

e.-9 ...... ....,_ 

ib~et! 
.,~-· 

htanbul mıntaka11 ticaret 
miidirü Muhıln Naim B. konıre 
reiıl ııfatlle, konıreyf küıat 

etmlı, ruznamenln müzakereıine 
geçilmltUr. 

Tezekkür edilen ruznamentn 
ihtiva ettiği dört madde - ki 
birer karara rarptedil mtıtır -
ıunlardır: 

ı. - Zirai kredi kooperatif
leri. 

2. - Belit batlı lıtfh1al mad
delerimizin ihraç ıeraltlni tet
kik. 

3. - Trakya peynir iıtlh

ıali ve Türkiye peynir ticareti. 
4. - ~Odaların konıre mu

karreratlarının tetkik ve kabulü. 
Yukarıki maddelerin birer 

karara raptı için dört encümen 
teıkıl edilmlıtlr. Bu enciimenler, 
bir kııım f aallyetlertnl dün icra 
etmlılerdir. F aallyetlerlnfn diler 
kııamlarmı da buatm ikmal ede· 
cekler ve yarınki ikinci •• Dlhal 
kongre lçtimaında bu maddeler 
birer karara raptedilecektlr. 

Bir takrir 
Kongre riyaıetine, Dhce Ti

caret odaıı mürahhaıı taTafından 
bir takrir verilmtı, bu takrirle, 
manlf atura ticaretindeki ıul lıU-

1 - Ticaret odaıı veya, tld" 
ret mintakaıı müdlriyetlnce bit 
büro te1lıi. 

2 - Bir vahidi kıyaıt kabull 
( Btlha11a, metre eıaıının kabulO 
temenni edllmiıtlr. ) 

Bu huıuıta, Ticaret od•" 
kltlbi umumtıt Vehbi B. töz ala· 
rak demlıtir ki: 

- Kongre, meı'ele ile alik•"' 
dar olacak vakit bulamayacak .. 
Ticaret Odaıına tevdi edilıfD ; 
Oda me11ul olıun ! 

Teklif kabul edtlmtı; takrtr 
tetkik edilmek üzre, lıtaobul 
Ticaret odaıına havale edJlmlf" 
tir. 

lzmit rnurahhasının teklifi 
Müteaktben lzmıt murabba•• 

lff 61eyfn Nurettin 8.in odalar ka'" 
\ nun ve nlzamnameıile bor1&lat 
nizamnameılnln muhtacı tetkik 
ve tadil mevaddı hakkındaki 
takriri, nihai celıe ruznameııoe 

alınarak dördüncO encümene ve" 
rilmiıttr. 

Konar• taalmabnın Rtya
aetlcumhur ve bat veklletle, Mıl· 
let Meclisi ve iktisat vekaletine 
telgrafla anına lttlf akla karat 
verllmlıtlr. 

Kongrenin nihai içtimaı yarlllt 
1aat ikide akteclilmek Ozre içti" 
maa nihayet verllmtıtlr. 

ı Cumhuriyet gaze- \Poliste 
• ! .......... 

ltesi aleyhine dava ; Mezarları bile 
Cumhuriyet gazeteılnJe "Eı-

nafa zulum yapılılyor,, ve "Ayak soyuyorlar / 
aatıcııı ve ejderhaıı,, serlevhaları 
altında yazılar yazdıiından Şe- Ayvan1arayda oturan 1 Arif 
hremanetl ıazetenln aleyhine bini Muıtafa diin bir aile kabri•" 

Amerikada bile ya. 
bancılan işlerinden 1 

çıkarıyorlar! 1 

dava ikame etmlt ve on bin lira tanının parmakhklannı t6kilp ça• 
tazminat talep etmlıttr. Bu dava larken cürmO meıhut halinde 
Altıncı istintaka havale edilmlı- yakalanmııtır. 
tir. Traınvay kazası 

Baylarlaruıuzt davet Dün Topkapı Sirkeci eeferıol 
yapan 82 ı numaralı vatmanıO 

ldareıfndeki tramvaya binmek 
lıteyen Vatan otelinde otura• 
Boınalı Mehmet muvazeneıiol 
gaip ederek dütmüt bazı yerle
rinden yaralamııbr. 

tir. Bir kaç gene konferanıçıyı 

1alondan çıkarken tehkir etmlı
lerdlr. Bir çok klmıeler tevkif 
olunmuıtur. 

Macar nazırı Atinada 
Atlna, ' (A.A) 

M. Zalmlı Macar hariciye 
nazın M. VV alko'yu kabul et
mlıtir. 

Reisi cumhurun seyahati 
Cezalr, 5 ( A.A ) 

M. Doumerıue 1abahleyln Bu
farike mCltevecclhen hareketi 
etmtıtlr, 

Noyroktan: 
Amerlkada ıııızlflin teıfrlnf 

azaltmak için bOUln fabrikalar 
yabancı tıçilere yol vererek ·yer
lerine Amerikalı ııçtlerf almafa 
baılamıılardır. 

Yabancı amelenin yerli ameleden 
daha az yevmiyeye kanaat et
mekte olmaları cthetile ılmdlye 
kadar fabrikalar onları tercih 
ecltyorlardı. lı buhranı dola11ılle 
batan amele cemiyetlerinin vu
kubulan milracaatları üzerine 
f abrtka 1ahtplerf ı ılerine va tal!: 
--·-- ·- --- b daılarını almayı kendilerine lr 
vazlf e tellkki etmeie baılamıı
lardır. _.,..,, __ 
Mektepliler bay1·anıı kaldı 

Don mektepliler bayramı idi. 
Ha va bozok olduiu için ekıerl 
mektepler kendi bahçelerinde 
eflenmtılerdir. Bazı mektep
lerde havanın ,nzel olduiu bir 
stnde ba.tramı teıtde karar 
vermtılerclir. 

· Türk baytarlar cemiyeti kl · 
tlbl umumtllstnden: 

6 Şubat 980 tarihinde TOrk 
Ocafında münaklt kongre kara
nna tevfikan tadil edilen e1aı 
nizamnamenin mOzakere ve ka
bulcı için 6 Mayiı 930 Salı g0n6 
4,80 da cemiyetimiz muhterem 
azalarının, Türk ocafında yapı
lacak olan umumi ictlmaa let· 
rlflerl rica olunur. 

Nurullah B. Ankaraya gitti 
kambiyo bortaıı miirakabe 

heyeti relıi Nurullah Eaat B. 
diin Ankaraya gltmittlr. Nurullah 
B. Ankarada devlet bankuı itile 
•eıgul olan komlıyonun metal· 
llne ittlrlk edecektir. 

Y enizelos Trakyatla 
M. Ven.ezilos Dedeafaca sil

mek üzre Atinadan hareket et-
mlttlr, Baıvekll ı 5sin devam ede
cek olan bu ıeyabatlnda Tilr
kiye ve Makedonya ahaliıinfn 
ihtiyaçları hakkında tetkikatta 
bulunacaktır. 

Sezdirnıeden 
Evvelki gece ıaat birde tralll"' 

vayla Sirkeciye selen Stlivrlkapl"' 
lı Rabla H. ile Bordurulu kah\'e" 
~I Haıan efendinin yanlarındald 
etJa .baYolunu iki meçhul phı• 
hi11ettlrmeden aıırmıılar, tralll" 
vaydan inerek Sa rayburnuD• 
kaçmıılardır. . ...... .......... . 
.Anıerika Fransat irtihal 

Parlı, 4 ( A.A r 
Franta ile cenubi Amertk• 

ara11nda en aerl bir ıurette trd"' 
bat lçlo yola çdran tanared 
Mermoz taat ıo.ıo da Port· 
Etincnne'• haraket etmlt ,..t 
13,40 da Seneıal'daki s.ıot· 
Loulı limanına lnmitUr. 

' 

l 
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1 Birinci Sahifeden devam 1 R aş 1 t R 1 z a 
aleınınde bu muazzam hareket 1 gelen şerait teılri altında kadı-
olrnazdı. nm bazı menfi karakterini itiraf 

Görüyoruz ki , günden güne ka- etnıekle beraber bir çok nokta-
dın erkeğin adali kuvvetinin ı lardan ~ ekeğin çok fevkindedir· 
Ra.llbtyeUnden doğan bir hodbin- 1 _ Peki H. ef. birazda kadm 
IUde gatıp ettiği bütün haklarını ' birliğinden bahsedelim! Birlik yeni, 
alrnııtır. Biz burada yalnaz Türk yeni ıeyler hazırlayormuı ... bu .. 
kadınından değil, alelitlak ka-
dınlardan bahsediyoruz. - Şimdiye kadar ne yapdı-

laraa yine onu ya parla! .. asıl ben 
- Eğer, birliğin baıında siz h ı · t 

olsaydınız ne yapardınız? yeni ıeyler azar ayorum, ; f e 
ozaman siz görün, hareket ne 

- Şimdiki söylediğim gibi 
gen .. l demektir! .. 

e ıoy erim , gizlemekte mana 
k - Mesela 't Yo tur. Hatta Dokturun yazı-

ıınd k d - Katiyyen timdi söyleyemem a a ınlığa varit bir hakaret 
kast ı azizim. Ben hareketsiz yaıaya-

1 o saydı ozaman bütün kadın-
lı~ t f mam, didinmeliyim! ısı e ra ıma toplar, yine protesto 
ederdim. - Bu cemiyet için baıka ne 

- Mazhar osman beyin yazı- buyuruyorsunuz ? 
•ına demek hiç itirazınız yok?· -Bence kadın birliği diye bir 

- Var .. kadını tabii aık ve 
tanaaül meı' elelerlııde Doktor 
B. okadar zelil bir mahluk olarak 
baha ediyor ki •. ıaımamak elden 
ıelrniyor. Kadının intirikacı 
olrnuına geline bunu önce de 
•ôylemııum Kadın erkeğe, maddi 
ku\1veUyle mukabele edemediği 
ıarnanlarda ıeytanete müracaat 
etrnfıtir. lıte psikolojisi şudur : 

Kadın bubi aman adali rüç
lıanıyeu, galibiyeti görmeıydi. 
bu kadar ıeytan bir mahluk 
olmazdı: 

Şimdiye kadar devam ede 

cemiyet yoktur ,ben tanımayornm 
Mevcudiyetinden bile haberim 
yok! 

Orada eski birlikten, ha nizam
name ihraç edilmif, ve cemiyetle 
hiç alaka11 olmayan 14 H. toplan
mıılar, cemiyetler nizamnamesine 
külliyen mugayir kongre akt et
miıler ... ve ifte bu günkü vazi
yete gelmtıler ... Hanği hakla?. 
Hanği salahiyetle ? .. 

Hem kuzum bu bahsi bana 
neye kurcalatıyoraunuz? ben bir
likten elimi, eteğimi çektim ... 

-----------
Gandi tevkif edildi 

[ikinci sahifeden devam 1 1 

Umunıi tehtit 
Karaıi, 5 ( A.A ) 

Siyasi vaziyetin gerginliğine 
Ve rnenfi mukavemet yapanların 
tehditkar vaziyet almalarına bi
naen zabıta bütün yerli maia
Za.lardaki mühimmatı tersaneye 
nakletmiı Ur. 

Heınen tahliyesini düşü-
nüyorlar 

Bombay, 5 (A.A) 
Bombay hükumeti Hint hü

krırnettle bilistiıare Hindiıtanın 
emniyet ve aıayiıini vahim bir 
tehlikeye maruz bırakmadan 
Ce.ndinin serbe•t bırakmasını 
lnürnkün idiğine karar vermiıtir. 

Gandinin mevkuftyeti esna
•ında sıhhatı ve esbabı istirhati 
için lazım gelen tedbirler ittihaz 
edıırnııur. • 

)
1 alnız nıevkuf ! 

Londra, 5 (A. A.) 
Hint itleri nezareti Gandinin 

~aPla edilmtyeceglai, yalnız mev
Uf bulundurulacağını btldirmek

tedır. 

-t .--

l\1onako nıeclisi 
Monaco, 4 (A.A) 

h Yeni milli meclis azası iuti
MP edilmlıtir. Belediye reisi M. 

arkenin tertip ettiği listeye 
dahil ol an namzetler kazanmıı
ta ... 

Balıkçıl·lı· t . . 1 c tız ıstayor ar 
Harice ıevkedtl 1 b en tuzu a-

lıklar için balıkçıla.re. 
ucuz tuz 

"erilecekti. Hatta buna. d 1 b 
a r ir 

kanun da 8.M, meclisinden k 
tnıttır. 

çı -

Balıkçılar cemiyeti kanun çı
ka.la bir iki ıene olduğu halde 
latbik edilmediğinden tikayet 
ediliyor. Kanunun tatbiki için 
tQaliye vekaletinin talimatname 
'Y•Prrıaaı lazımdır. 

Balıkçılar cemiyeti bir a.1 ev
"el t l lk a lmatnamenin çıkmaSI için 

tlıat k~ 1 itli l ve a etine müracaat et· 
1 erdir, 

1-larİçten alınan vapur
lar ınes'elesi 

Hariçten satın alınan vapur
lardan gümrük resmi alınmıyor

du. Malfye vekaletinden rüsumat 
idarelerine gelen bir emirde bu 
maafiyetin haziran ibtidaıından 
itibaren kaldırıldığı bidirilmittir. 

Vapurcular birliği yeni ıatın 

alınan vapurlardan gümrük res
mi ~ahnmaması için Baıvekalet 

ve iktisat vekaleti nezdinde te
ıebbüsatta bulunmuıtur. Verilen 
malümata göre hükümet vapur
ların gümrük resminden muaf 
tutulması için bir kanun liylhaıı 
çıkaracaktır. 

'fashih 
138 numaralı nüshamızda 

ilanat kısmında münderiç Fatih 
icra dairesinden gelen ilanda bir 
borcun ödenmesi için mahçuz 
ve satılmaıınl\ kaı ar verilen 2 
adet ayna ve konıol ve bir adet 
davar halısının, bir adet Anadolu 
halısının, 2 adet seccade, bir 
adet bakır mangal, bir adet 
orta masaıı 14 Mayıs carıamba 
günü saat 1 O raddelerinde Beyoğ
lunda Y enfıehlrde kasap soka
ğında 13 numarada satılacağı 

tashih olunur. 

Istanbu) üçuncü icra n1e
n1urluğ·undan : 

Bir borcun temini istifası için 
mahcuz Yazıhane, kanape takı
mı, kasa ve saire Mayıaın 14 ün
cü Çarıamba günü Orozdl Bak 
mağazası karıısında Celal Bey 
hanında ikinci katta 4 numaralı 
odada saat 12 de ikinci saht ar
tırma ıuretile paraya çevrilec~
ğinden taliplerin memuruna mü
racaatları ilan olunur. 

İlan 
Osmanlı Bankasının Galata, 

'1Y ~ni caını ve Beyoğlu devairl, 
kurban bayramı ınünaaebetile, 
Mayısın 1 O ucu Cumarte~ı, 11 _ 

ncl Pazar ve 12 inct Pazarteıi 
günleri kapalı bulunacaktır. 

ve 

Arkadaşları 
Fransız 1~ivatrosunda 

" 
{j nuıyıs salı a kşo 1111 !l, 4 fi dt! 

Hanri Benlstaynjn eıeri: 

SAM SON 
Piyes : 4 perde 

• T epebaıı tiyatrosunda 

Darülbedayi 
S mayıs perınbe günü akıamı 

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

Büyük ıniisan1ere 
1 - lnkllap tiyatrosu. 

(Hissei şayia) 
2 - Hikmet Rıza Hf. 

(Anadolu halk şarkıları) 
Tamburaçı Osman pehlivan 

birlikte. 
rı - Milli Zeybek oyunları. 

.. * 
Usküdar Hale Sinenıa-

sında Bu akşanı 

Deniz kurtları 
Sinama saatlaıı 

Matine 3,30 da geceleri 9,30 da 

Yeni neıriyat : 

Nasıl giyinmeli 
Merhum Saffeti Ziya beyin 

bu kıymetli eseri, kadın ve er
keklerin hususi ve resmi hayat
larında nasıl giyinmeleri icap 

edeceğini izah eder. 
Tayyare Camiyeti ıubelerindt. 

ve kitapçılarda bir buçuk liraya 
satılmaktadır. 

* 
Sönınüş ışık 

Mebrure Hurıit hanımın bu 
kıymetli edebi romanı Sühulet 
kütuphanesi tarafından pek ne
fiı bir surette neıredilmiıtir. 

* içtilıaı 
Bir çok ıayanı mütalaa ya

zıları havi olan 296 No. ve 1 
Mayıs tarihli nüıhaıı çıktı, okun
masını tavsiye ederiz. 

~ 

Kıvnıetli bir eser 
Oper~tör Dokt. Nüzhet Şakir 

Beyin (Bursa kaplıcaları) unvanlı 
kıymetli bir tetkik eseri intiıar 
etmtıtir. Bursa ılıcaları ve kap
lıca tedavisi hakkında böyle mü
fit bir eser küt(iphanei millimiz
de eksikti. 

Mütahassıı doktorumuza bir 
ıükran cemilesi olmak üzre bu 
muhallet eseri karllerimtze tav
siye ederiz. 

~ 

lle.~;111/i «/loş gih»> 
cıklt • 

IUCf'JJI ua.•u 

Türk matbuatının en tecrü-
beli ve eski muharrirleri tarafın· 
dan çıkarılan (Hotgör) mecmu
ası çıktığını karilerimize tepair 

ederiz. 
Hoıgör bot bir vakıt geçir

mek Vf' aileler arasında okuna
cak nezih yazılarla karikatörler
le ve resimlerle tezyin edilmittir. 

Houör de bir gazetecinin 
otuz ıenelik hayatında gördüiu 
ve geçirdlğı meraklı hadisatı ve 
Türk matbuatının otuz sene için
de geçirdiği tahavvülitı okuya

caksınız. 
Hofgörü okumalarını karile-

rimize tavılye ederiz. 

!>ahUe b , ~ucuz fiatlarla 

ASRi İPEKLİLER 
SUA E1'1Pl~İ1'1E: 

FULAR E1'1Pl~İı\1 E: 

Kuruı 

Gayet güzel desenlerde295 
metrosu 325 kuruıa ve 

Safi ipek gayet zengin 325 
çeıitlerde 390, 37:> ve 

I<l~J;..PJ)()ŞİN El\IPl~İı\11~: Metrosu 45Q 
500 ve 

l .. JLAFİL. I~EYE: Gayet iyi cins, teminatlı 520 
ylkanabflir 570 ve 

1'1USOL.İ ı ~ 1)() S A 

SUI .. 'TAN SAl"l~N: 

Emperime: Şık yazlık 450 
roplar fçfn 575 ve 

KREP FLA~11~1"GA: 

Hanunlara nıahsus : 
ipekli rop ve mantolar 
ile ıon moda ıapkalar 

Şık mantolar için7 50 
metroım 900 ve 

Rop ve mantolar için 925 
son moda kumaı 

Çocuklara n1ahsus: 
Her keseye elveriıli fiatlarla 

zengin elbise çeıitleri 

KARLMAN-Beyoğlu 
,-----------------------------~ 

"KUR' ANI KERİM ,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet pafa merhumun 

Lüğatı l{uraniyesini havi 
Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet taraf andan 

tertip edilmif. Berizadenln telamizlnden Tevfik Bey 
tarafından tashih idilmiıtır. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cfldllıinin hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kağıdlm ve altun yaldızlm 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk netrlyat yurdudur 

, .............................................. --1 
~~~~gg~gg~gggg~ 

SELANiK BANKASI 
1888 de tesis edilmfılir 

Merkezi umumi. lstanbul 

SERMAYESi 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERİ 
Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Selanik, Atina, Kavala. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
~ akçe üzerinden heıabatı cariye, çek muamelatı. Q:ı) 

~g~-~~ggg~ 
çıkan eserler Doktor A. kutiel 

"Uyanıı" gayet nefis bir tabı 
ve güzide mündericatla intifar 
etmittlr. Tavsiye ederiz. 

Deri müzayedesi 
T. Ta. C. İstanbul ıubeıinden ı' 
Kurban bayramında teıkila · 

tımız tarafından toplanacak deri 

ve bauaklar pazarlık suretilc 
talibi uhdesindedir. Taliplerin 

6 - 5 - 30 SBlı günü saat (1 5) te 
Cağaloğlundaki ıubemize müra
caatları ilan olunur. , ~ 

yelkenci vapurları 
KARADENİZ POSTASI 

Samsun vapuru 

71'1avıs:Carşamba 
ol .. 

.. .. kıamı saat 6 da(Sirkeci) gunua 
rıhtımından hareketle doğrn ~ 

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

Tafsilat için : Sirkecide 
(Yelkenci ) hanında (Y elkencl 
vapurları) acenteliğine müra-
cnat. Telefon: la: (1 515) 

Efrenclvecilt ha,•.alıklarımütehassııı 
Karaköy börekçi fırını ıırasındaN.84 

İstanbul ikinci İcra dairesin
den: Mahcuz ve furuhtu mukar
rer bir oda takımı Beyoğlunda isti
klal caddesinde 11 numaralı istik 
lal apartmanının önünde 8-5-9il0 
tarihine muıadif Perıenbe günü 
saat 12,30 de bilmüzayede satı
lncağından talip olanların yevm 
ve vakti mezkurde 930 _ 1020 

dosya numaraıile mahallinde ha
zır bulunacak memuruna müra
caatları ilan olunur. , --
[ "Y Al~IN,,IN 1.,AI( Vİı\11 
----- l 

l\iayıs 
Senel ~ALI Senei 

Resmiye 6 Hicriye 
1930 1848 

Nan1az vakıtları --
Alafranga Alaturka 

s. d. •. d. 
ı Güneı 4,53 Güneı !J,42 

Öyle 12,l ı Öyle 5 ,01 
ikindi ı 6,04- ikindi 8,54 

Akıam 19, 1 O Akıam 12,00 
Yatsı 20, 55 Yatsı 1,46 
imsak 2,53 İmsak 7,43 

Zilhicce Ruzi Hızır 

7 1 
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BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TERT'İI~ 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MAYIS 1930 
Ketideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat ve 
Oımanlı bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

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

1 
Emniyet sandığı müdürlüğünden : 

Fitnet ve Atiye hanımların 6222 ikrez numaralı deyin senedi 
mucibince Emniyet sandığından istikraz eyledikleri meblağ muka
bilinde sandık namına merhun bulunan Silivri kapıda Hacı kara
göz mahallesinde Hiıardibi silivri kapı sokağında eıki 2-2 ve yeni 
2-4-6 numaralı ve 180 artın arsa üzerine mebni bir kattan ibaret 
bahçe ve müıtemilatı saireyi .havi harap bir mağaza ve iki dük
kanın tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden doi'\yi 
satılığa çıkarılarak 70 lira bedel ile müıteri&i namına kat'i kara
riçekilmit iken bukere yüzde on zam ile müıteri çıkarak müzaye
de bede tini 7 7 liraya iblağ eylemit olması cihettle mezkur harap 
bir maaaza ve iki dükkanın 7-5-930 tarihine müsadif önümüzdeki 
çarıamba günü tekrar son müzayedesinin icrası ve muamelesinin 
ikmali mukarre r bulunduğundan talip olanları mezkur günde ni
hayet saat onbeıe kadar sandık idaresinde hezır bulunmaları 
lüzumu ilan olunur, 

~ 99§~§ S~~~ ·~§gqg§§S§SS~fi§fi~ 

~ Doktor = 
!A G O P V E S SA VA N 1 . ~ 
fQ Lavta ve J)ahiJi Kadın Hastalıldarı nıütehassısı rs/; 1 Langada camtıerlf ıokağında No. 19 Hususi kabinesinde ~ 
!,Her gün Çocuk. Erkek ve Kadın hasta kabul eder.: 
·~-gg ~~~ ~9~9 ~ .99g~69 • 
;;;.;;.;.;.-.~--------~ ........ ~~~~~mlllmlllmE'2& 

DE\'LE1" DE~1İR1'0LLARI İJJANLARI -Berveçhl zir malzeme kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 19. Mayıs pazartesi günü saat 15,$0 da Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektnplarinı ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15. se kadar münakasa katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini iki lira mukabilinde Anka
rada, muhaıebat dairesinden, İstanbulda Haydar paıa veznesinde 

tedarik edebilirler. 
Kaol, zınpara kağıdı, toz boya vernik, gomatika neft ve b~zir 

daha mufaısal malumat için münakasa fartnamesine müracaat 

olunmalıdır. * * 
Feyzipaıa - Diyaribekir hattinın 148-21l2 kilometrosu arası rav 

ferıiyatl kapalı zarfla münakaıaya konmuıtur. 

Münakasa 26-5-30 Pazarteıl günü saat 14,30 da Ankarada 
Devlet Demiry"ılları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon katipliğhıP 

vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa ıartnamelerini on lira mukabilinde Anka

rada, Maliye ve Muhaıebe Reisliğinden tedarik edebilirler. 

llayram geliym· 
Her nevi yükıek ve güzel 

bayram tebrik kartlarını Çem
berli! tat Diyarbekir kırtathanesi 
itthalindeki Tali kırraıiye ma
ğazasından alanız. 

~1ahken1ei asliye üçüncü 
hukuk dairesinden: 
Kalyopi kadının kocası ika

metgahı mechul Dlmltri aleyhin• 
ikame eylediği gaiplik davasının 

icra kılman tahkikatında mer
humun hayat ve mematından 

mal'1matı olanların mahkemeyi 
haberdar etmeleri lüzumu ilan 
edıtdıtt halde henüz mahkeme 
haberdar edllmemıı oldujundan 
merhumun hayatı ve mematından 
malumatı olanların mahkemeyi 
haberdar etmeleri lüzumu lklncl 

daf'a olarak ilan olunur. 

l~eyoğlu Beşinci icr3 1'1e
n1urluğuı ıdan: 

Mahcuz ve Satılma11 mukar
rer Sobalar ve sair ety~ Mayisln 

15 inci Perıembe günü sabahı 

ıaat 1 O raddelerinde · Beyoğlu 

Kalyoncu Kulluğmda Belediye 

Datreıi Kurbinde Açık Artırma 
uıulile satılacağından fttiraıına 

talip olanlarm yevm ve mahalli 
mezkurda bulunacak memuruna 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Beyoğlu beıinci icra me
murluğundan: Mahcuz satıl
masma karar verilen kanepe ve 
koltuk 14 - 5 - 930 günü saat 12 
den itibaren bilmüzayede satıla
calından alakadarların vaktinde 
mahalli müzayede olan Beyoğ
\unda Doiramacı aokak No. 2-1 te 
haaar bulunmalara ll&n olunur. 

YARIN 6 Mayı•-

Veresiye 
Al b k i\1ust~fa Çayları ayra Nczıh 

Çaylarım doğrudan doğruya Hindistan Seylan ve Çin vesalr 

lzmir terzihanesinde son Asya memleketinden celbeden Al bayrak müessesesi Fransa 
r moda, ehven fiatlarla, son Belçika, İtalya ve İngilterenin en büyük sergilerinden bilmii-

derecede suhuletli ıeraitla aabaka altın madalya birinci mükafat, diploma ve niıanlarla 
"9 erkek ve kadın kostümler kendisini bihakkın Avrupaya da tanıtmııtır. Muhterem ahali-

ıerian imal olunur. ($) mizin daima takdir ettiğı bu müstesna firmayı her yerde ara-
Ankara caddesi Vilayet ~ yınız , Toptancılara gerek sandık çaylarından ~erek kutu pa-

karşısında No. 17 · ketlerden büyük tenzilat . 
MUSTAFA ve KEMAL ~ ....... Depoları : Bahçe Kapı No 7 ı Tahmis 104, 

~~ ~96 J ••• _.._ •• A4.AAAAAA!AA••A.AAAA•A•AA' 

n~~~~~~:1!:11~~ icra nıc- 3 . .. M_._ .~Ri ve ŞERİ~ . . ~ 
Aleko efendinin Ltgor· efen- ~ l31Jcun1le Guınruk nn1an1elatı ve nakJıyat ış]erı ~ 

diden borç aldıgı iki yüz otuz ~ ken1alı sürat ve cnıniyetle ifa olunur. ~ 
liraya karı• vefaen mefruğ bü- ~ il' 
yük adada nizam caddesin~e .. MALI ve İDARi iŞLER DAHi TAKIP EDiLiR 

2 ı , 2 2 atik 2 3 cedit No. lı, maa ~ Adres : Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 
ahır hane otuz gün müddetle ~ Telefon: Beyoğlu 4515 il' 
fhalei eveliye müzayeiesine vaz ~ P. 
eylemiıtir. Hududu ıarkan tarik .................. ~ .. l'"•TtTTT~\'·TTTT~TT•~ 
hası garben kokulu hanesi ve Gayri nıenkuJ tnalların 
bahçeli l imalen arakil arsası k "J" _ ' açı arttrn1a ı a n ı 
cenuben Maynonun nıufrez ana- · 

11 mesahası bilhassa umumi me
sahası iki yüz dokuz metro ter
biinde olup bundan elli sekiz 
metro otuz sekiz santim, çatısı 

harap kiremit cam ve çerçevesi 
gayrı mevcut ve önünde kuyuyu 
havi, taı ahır doksan iki buçuk 
metro zemini katta çimanto taı
lık üzerinde bir, ahır ve kapısı 
hanenin dııındadır.Diğer bir ahır 
üst katta bir sofa üzerinde dört 
oda iki dolap zemini çimento ve 
derununda hala bulunan maltız 
ocaklı mutfak ve ön tarafında 
harap balkon ve iki tarafta ara
lık ee bir taraf la aralık ilstünde 
t <: ra11 havi ve aralığın sağ tara· 
f ında çam ağacı havi ahıap ve 
bunnola efsası harap ve umumi
yetle mühtacı tamir ahıp hane 
o\up derununda emvali metru
keden lsticaren 9 Şubat QSO dan 
itibaren bir ıene müddetle ve 

lstanbul 4 üncü icra memur
luğundan: Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: Gazino orman halinde 
bahçe Gayri menkulün bulunduğu 
mevki mahallesi, sokağı, ııumaraıı 
Beıiktaı yeni M. ıhlamur mey- ~ 
danı s. 2 N. 

Takdir olunan kıymet: 12157, 
25) on iki bin yüz elli yedi lira 
yirmi beı kuruı Artırmanın yapı
lacağı, yer gün saat: İstanbul 
4 üncü icra dairasinde 12-6-930 
perıembe 14 ila 16 ya kadardır. 

1 - lıbu gayri menkulün 
artırma ıartnamesi 31-5-930 ta-
rihinden itibaren 930-73 No. ile 
İıtanbul 4 üncü icra dairesinin 
muayyen numaraıında her kesin 
görebllmeal için açıktır. handa 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak isteyenler, tıbu ıartnameye 
ve g 3 O - 7 3 doıya numarasile 

ayda on beı lira kiraile Emrul- memuriyetimize müracaat etme-
lidir. 

lah efendi sakindir kıymeti mu-
hammeneıi bin üç yüz kırk üç 
lira olup talip olanlar kıymeti 
muhammeneıinin , yüzde onu 
niıbetinde pey akçelerlnl alarak 
927-782 dosya numaraılle 9-6· 30 
tarihinde saat on dörtten on al
tıya kadar 1stanbul 4 ncü icra 
memurluğuna bizzat veya bilve
kale müracaatları ilan olunur· 

lstanbul 4 üncü İcra 
nıenıurluğundan: 

Kadri efendinin Bayram efe
ndi zimmetindeki alacağının istifası 
zımnınında mahcuz bulunan sa
.raçhaneda dülğer zada ınAhalle
sinin büyük karaman sokağında 
atik 27 cedit 20 numralı Dükka

'nın md hissesi otuz gün müd-
detle ilk ilana kondu Dükkanın 
sokaktan içeriye girildikte, ze
mini çini döıeli bir dükkan ma
halli olup camakanla bölünmüı 
bir merdiven altı ve tahtaperde 
bir bölme ahıap merdivenle yu
karıya çıkıldıkta, bir küçük ıofa 
üzerinde bir oda bir hala sokak 
k11mında demir parmaklık var
dır. Tevfik efendi milsteclrdir 
hududu: bil tarafı Muharenı 
Raıit Beye alt apartuman hır 
tarafı Halit bey furunı arkaıı 
yine Halit bey furun, bağçesl ve 
cephesi karaman yokuıu ile 
mahdut meıahaıı temamen yir· 
mi altı metre yirmibeı ıantim 
mürebaclır temam• kıymeti mu
hammenesi bin liradır. Talip 
olanların kıymeti muhammeneıl
nln hisseye müılp yüzde onu 
nlıpetinde pey akçeıinl müsteı
haben 928 ve 18022 Doıya 
12-6-930 tarihinde bizzat ve ya 
bilvekale müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

2-Artırmaya ittirak için yu
karıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu ııicllfle sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla 

diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarım 
ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarım tıbu ilan tarihin· 
dan itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerHe birlikte me
muriyetimize bildirilmeleri icap 
eder aksi halde hakları tabu ıi
cllile sabit olmayanlar satıı bede
linin paylaımasında hariç kalırlar 

4 - Gösterilen günde artu
maya ittirak edenler artırma 

fartnameıini okumuı ve lüzumlu 
malumatı almıı bunları tamamen 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 
Üstünde bırakılan gayri menku
lün bedeli zamanında verilmezse 
gayri menkulü ikinci bir artırma 
ile ıatılır ve bedeli farkı ve 
nıahrum kalınan yüzde beı faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyeti
nıizce alıcıdan ta hı il olunur. Beı 
nunıaralı fıkradaki ıart tahakknk 
etmek kaydile üç deh bağırıl-
dıktan •onra gayri menkul en 
çok artıranın üstünde bırakılır. 
Şart tahakkuk etmez"e artırma 
geri bırakılıp alıcı taahhütlerin
den kurtulup ve teminatta kalkar.

1 
5 - Artırma birinci veya 

ikinci olmaıına ve gayri menku- 1 
le ,tealluk eden kanuni hakka 
ve ıatııın tarzına göre diğer 
tartlar. 

Vergi belediye lcare ve bil
c6nıle ruıum müıterlye aittir. 

Yazdan Gazino maa bahçe 
yukarıda gösterilen 12-6-930 tari
hinde lıtanbul 4 üncü icra me
murluğ odasında tıbu ilan ve 
göıterllen artırma ıartnameai 
daireıi~e aatılacalı il&n olunur. 

Doktor Feyzi ı\hnıet 
Frengi, belsoğukluğu, cilt, 

tedavihaneıi 

Cumadan mada her güD 
saat 1O-6 ya kadar hasta ka
bul edilirr 

Adres Ankara Caddessi N. 43 
Telefon latanbul 3899 

İstanbul dördüncü icra daire· 
ıinden : Madam Sofyanın bakire 
Zabel binli Mirzada alacalı olaıı 
mebaliğin temini zımnında mah· 
cuz bulunan Beyoğlunda Pan· 
galh mahallesinde atik eho• 
dağı ham cedit sazlı dere elnı• 
dağı sokaklarında atik 39 ve 30 
mükerrer 39 mükerrer 43 müker 
rer cedit 63 - 67 61 61 No. larla 
mürakkam kayden ma'a araaikl 
bap hane ve han ıokağında aıa 
arsa hane dükkanın elvym maa 
arazi hanenin üç rubu hi11eıl 

borçlu Zabel hanımın uhdesinde 
olup kırk beı gün müddetle 
müzayedeye vaz olunarak t 367 
lirada talibi uhdesinde olup be
deli müzayede haddi layıkınd• 
görülemediğinden bir ay müd· 
detle temdiden müzayedeye vat. 
olunmuıtur. İhalei evveliyesinlıı 
yapılması için 30 gün müddet 
müzayedeye konulmuıtur. 

Hududu : C!ephesi elm dai1 

caddesi sağ tarafı aherln uh
desinde bulunan arsa sol tarafı 
Mehmet Cemil bey ve Corc:l 
beyler namına mukayyet arıa 

arka atik tarafı a'ik han cedit 
sazlı dere sokağıle mahdut alet· 
tahmin 605 arım terbiinde era· 
ziden yüz yirmi üç arıın murab· 
baı bina olup bunun 8 00 arııol 
terbitnde alt katta sokak tara· 
fında bodrum ve arka tarafl• 
zemin katında bir tahta aralı1' 
iki oda bir hela bir büyük kırlı 
üç arımdan ibaret tuğla kır 
mında bir aralık iki oda bit 
sofa üzerinde üç oda bir ba
layi havi daihilen mühtaci taaılr 
yanğın divarı olup derununda 
borçlu sakindir daha ziyade taf· 
ıilat doıyaıındadır. Üç rubu hl• .. 
aealn kıymeti muhamminesi 1394 
lira 25 kuruıtur. Mezkar hi11efl 
almak isteyenler lı isseye muıiP 
kıymeti muhamminenin yazd• 
onu olan 130 lira 40 kurut11 

928 - 11 - 230 doıya nuaıa· 
rasile lıtanbul icra vezneııo• 
reımi makbuz mukabilinde te•· 
lim etmeleri ve 7 - 6 - 30 tari· 
hinde saat 15 ıe kadar birloc:l 
ihaleıi yapılacaiından miiıterl· 
lerln tarihi mezkurda bizzat "e 
va bilveklle hazır bulunaıalar• 
ilin olunur· ~ 
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