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~ !ankalar ve piyasa 4'\ Kadınlar . Tayyare. Piyankosu. . 

BAŞMUHARRiR VE SAHİBİ ARİF ORUÇ 

B k 
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k . . . rr. • ............ - Bır buçuk lıralık bıletler 
an a ar redıyı kestı - ı uccar Bır cemiyet yapıp b Parasız kıvranıyor - Her iki taraf yeni birmitinğmi nİçİn ye~mİŞ ... eşe satılıyor 
mazur - Bunun sebebi nedir ? yapacaklar? Piyanko müdiriyeti bundan zarar 

l Nakadar hüsnü niyet sahibi göıterdiki mevcut yüzlerce se- Kaiın blrlilinin bugünkü ıek· ? LJ /k 
• '-k, nakadar nikbin bulunsak bep asasında en ziyade naza· ııı. faaliyette bulunmaıma mu- görüyor mu.. na ın itimadı nasıl? 
~~ne kendimizi aldatmağa im· rı dikkate alınması icabeden halif bulunan Nezihe Muhiddin 
:· Y•ktur. Ortada bir darlık Türk 'parasının istikrarı mes' H. taraftarlarının do bir miting Otomobil, M. Mizrahi ve gmu··du··r1 
1~1r, bu darlık müstevli bir ele sidir· yapacakları hakkında bir şayia .,.~dir. Bundan amele, Filhakika senelerden beri çıkmııtır, Bu miting kakkında Beyin '_vaziyeti mes' eleleri 
LG ~ •atıcıları, küçük eınaf, vahd:;;etin~ ibraz eden,seneler vilayete henüz bir müracaat 
L/uk esnaf, küçük tüccar, :~ç .. çe atmerli bir surette vaki olmamııtır. Bu mesele hak-
b~ Yük tüccar ve dolaylsile uyuyen bu arıza, iktisadiya- kında vali vekili Fazlı b~y dün 
ı:~• heyeti içtimai yemiz mür tımızın bu günkü periıanisinin kendisiyle görüıen gazetecilere 

"e ınuztariptir. yegane amili olarak gösterile demlştirki : 

d 
Maksadımız bu umumi bilecek b!r mahiyettedir. " B h 1 - a ıeltiğiniz bu itcinci 

''lıiın ınen~e ve sebeplerini Bu hakikati iıbat etmek miting hakkında henüz bir mü-
~t&.ıtırmak değildir. Baımu- için ilmi nazariyelere, fennii racaat vaki olmanuıtır. Bu mü-
.... 'rrırtnıiz Arı·f Oruç bey za- esbabı mucibelere lüzum olma•a "k d b ... " racaat a ın irliginin muhalif 
f an zaman bu mevzu etra- gerektir. Derhal hatıra gelen partisi,, diye yapılırsa kabul 
.,:da tayanı dikkat tahliller yüzlerce misal arasından laa- edilmiyecektir. Yok başka bir 

b 
Phlııtı. Biz bu umumi ıztıra- lettayin birisini ityan edelim: ı l namla t meıe a "genç kadınlar 
n bir fer'i olan bankalarla Avunduk zadeler meselesi .. , cemiyeti" gibi yeni bir teıekkül 

tPIYaıa arasındaki münaıebata Bu müeaaesenin vaktile Türk namına yapılırsa mesmudur. Bu 
eınas etmek istiyoruz. anasırı iktiıadlyesi arasında 

So 
takdirde programlar ıatenilerek 

L . n zamanlarda umum en yüksek mevkilerden birine k k d l ~ k 1 k ld tel 1 e i ir. Fakat dedi''im gibi 
" 11 alarla müfterileri olan pl- ma 1 o uğu malümdur. 

5 

,,,... l d B .. henüz bu müracaat vaki olma-
- unsur arı arasın a, sakla- u mueaaeıe, niçin günün 

/Jaztlarmz Jnemn1111 eden piyan!.·onun do/,aln 
l Yazısı 5 inci sahifemizde J ~'Un b mııtır.,, 

ayacak derecede açık bir irinde, ani bir sarsıntı ile --....... =-~"~.-~" --=--
leraınlik hasıl olmuıtur. Piya- çökmüı ve çökerken huviyelf, 500 b - K-
&acl, çalııan her hangi bir tüc- mevcudiyeti ile mütenasip in kişi . ara gümrükteki hadise 
~ ııtıfı filan banka ile a:asını~ ~ermiıti? Mes'ele hiçte karııık •)lcow((- D ..., b d b•ı l ~la tesadüf ederseniz size· bir çok inhidamlara sebebiyet 

at "'1dufundan, vaktıle kendi· defildlr. Türk parası müstakar Hindistanda silah- ag aşın a ı e zor o ur 
t ~e rica ve ısrar ile muamele olmadığı için bu müessese te- •• • 

sız numayış yapıyor Kaçırılan Server hanım Kenanın 
izdivaç teklifini reddettmis 

'oe lif eden diğer bankaların ahhüdatını ecnebi kambiyosile 

h
u tün yüzüne bakmadıg"ından icar etmi~,günün birinde ecne· 
ar l ' " &ret i hararetli bahseder. bi kambiyosunda huıl olan 
1 ine · d bi h 1-rd pıyaaa a çalııan banka- r le a vvül, satışlarını türk 

an her hangi birisine müra- paraalle yapan bu müesseseyi, 
C.at ed t 1 h d bır erseniz ıize salahiyettar ea • ü atını ifa t:demiyecek 
IÖ ınenıur, vaziyeti pek eyi bir hale gelirmiı ve hu elim 
hur~e:iUderini gayri mel- netice hasıl olmuştur. İnsaf ile 
_ z ir hadise karıısında kal- söylemek lazımdır ki bu mües-
... amak · · b ket 

1
_ ıçln ihtiyatlı hare- ıesenın u neticede hiç bir 

filan ~ıurnunu hisaettiklerini, sunu taksiri yoktur. 
Yaptıjı ankanın filan tüccarla Ve yine ilave etmek icap eder-
bın 

1 
ınuameleden ıu kadar ki, bu feci ve muellim vuku-

U:tun lra ziyan ettiğini uzun at, son senelerde temadi ve 
P.t ahlatır. tevali etmiıllr. Bundan do-

~•:th. u akkak olan ıudur ki, layıdir ki bu vakalardan bizzat 
.rett o\a.. en ne paraya muhtaç mutazarrır olan veya zarar 

... t .. Verüp \lccar ve ne de para görmek ihtimalinden çekinen 
tee

11
.. hıttfa etmek gayesile bankalar tedricen piyasadaki 

rıund uı eden bankalar mem· • muamelelerini tenkise teıebbüı 

C
ur. etml§lerdir. Bankaları bu hu-
eçen -rur bı gun piyaaamızm ma- susta haksız görmek muvafıkı 
r tüccarı i f 1 k · ltnd 

1 
' emtia mukabi- nsa o masa gere tır. 

e o arak bü -k i dan almıı olduİuu bir banka- ıte bu vukuat teakup ettik-
tarda paranın bkiiliyetli mlk- çe bankalar ihtiyatı arttırmıı-

d ' •nka ta f 1 b h l h k l an ani olarak t 
1 

ra ın- ar ve u i tiyat ı are et er 
a ep edlldı~ı h 0 Ad d k b l lerefini kurtarmak 

1 1 
a ' a ıren ana a vu u u an 

hGyük fedakarlıklar ~:.,.Pe~ bir f aciai iktisadiye vesilesi le 

~ Yani bir çok mal ve mülk rs:- vahime teklini almıı ve bu 
arak - bankanın matlubatını günkü elim vaziyeti doğurmuı-

te' , tur. 
nıin ve te diye eylediğini 

Yana yana anlat.yordu. Hulasa:bu gün ortada Türk 
Ve yine cümleye ınal&lın- ticaretini tahrip, Türk tüccarı-

du k nı ızrar,Türk iktlsadiyatını buh-
l r i: senelerden beri mem- rana. 1 k d 
ekeuınızde vasi mikyasta mu· hadd ev ' e en bir vaziyet te-

üı etmiftlr. 
•nıele yapan büyük bir banka, Verdiğimiz i h 
•onf zamanlarda irat ile mas- hadlaed :ta ata göre bu 
ta ı t e gerek bank 1 

evzln etmek için kadro· rek zarar - a ar' ge-
•Unda ' d goren ve bu 
- n otuzu mütecaviz me- an tiki.yet d zarar-
--u h e en erhab ı r9ı raç etmlıUr. ret tamamile 

1 
t ca-ltlazurdur 

kt 
1 
.. bu ın6eıılf vaziyetin haki- O halde, bu - k- · " epl ı b gun u uınuın· 

ce" b er nedir? Bu süalin ıztıra ın büyijk aınlll 
1 

a ı Gze 1 d l erinden 
kuf et kr n e bir az tevak- biriıi o an bu elim h d· 
tu1nuıı~~ llzınıdır. Oldukça ıebebi nedir? Ve m:.:~~~~~ 

es te~t ir ıurette yapdıiımız kimdir? 

Delhi : 14 (A.A.) 
Silahsız itaatsizlik haftasının 

son gününde icra edilen buyük 
nümayiıe 500 bin kitinin itllrak 
etmiş oldu~u söyleniyor. 

* * Kalküta : 14 (A.A.) 
Kalküta belediye reisi M . 

Sengupta ile dört talebe altı ay 
ağır hapis cezasına mahkum ol· 
muılardır. Haklarındaki ittiham 
sebebi f~atcuyane tahrikatta bu
lunmakdır. 

* * 
Allahahabat, 14 (A.A) 

Milli kongre reisi Pundit Ja
vvaharlar Nehru tuz reıını kanu
nunu ihlal cürmile maznunen bu 
sabah Checkiau• iıtasyonunda 
tevkif edllmiıtir. 

Na vıati gazetesine nazaran 
Gandi Allahabattaki mektepler
den birinde oturan Nehrunun zev
cesine yazdı~ı bir ınektupta ispir
tolu içki satan dükkğnların önü
ne ve etrafına kazıklar dikilme
•lni temin için Aıhar' da ki gönül
lü kadınların yanına gitmesini 
ve kendilerini bu iti baıarmağa 
teıvik etmesini ta••iye eyleıntıtir. " _, 
Herman Spirer 1 

Veraset meselesi 
Dünkü nüıhaauzda Herman 

Spirer veraset ıneıeleıi hak
kında defterdar B. tarafından 
verilen cevapları yazınııtık. 

ve tahkikat bize ll 

---------------~' 

Bu cevaplara ait mülahaza
tunızı bugün yazacaktık. Fakat 
verecegimiz cevapla alakadar 
bazı tetkikatın hitam bulma
ması hasebiyle bu yazımızı za
ruri olarak yarın ki nüshamı

za bırakıyoruz. 

' 
Kızcagızı az kalsın Arnavutluga bile 

götüreceklt,rmiş 
Sultanıelimde Cumhuriyet kız 

orta mektebi talebesinden 1 fı 
yaıında Server hanımın Kenan 
isiminde bir sebze satıcisı tara- l 
fından otomobille kaçırıldığını yaz-
mııtık. Bir muharrirrfmiz, bu 
mütecaslrane vak'ayi en ince 
noktasına kadar adım adım takip 
ve macerayi aynen teshil etmiştirı 

Mektep arkdaıları arasında 
agır baılıhgıle iyi bir mevki tu
tan Server hanımın üç talibi 
meyanında Aarnavut Kenan is
minde biri de vardır. Bu adam 
iki senedenberi Server hanımı 
iıtcmektedir. 

Lakin Server hanıma orta 
mektebi ikmal ettirerek eyi bir 
tahsilden sonra daha muvafık 
bir aile yuvası kurmağa azme
den küçük yaıtanberi elinde 
büyüttüiü teyzesi ve hatta biz
zat Server H. bile bu izdivaç 
taleplerini bir çok defalar reddet
mittir. Bundan muiber olan Ke
nan evelki sabah Adem ve Şük
rü isminde iki arkadaıile bir 
otomobile binmif kızın yolunu 
beklemiıtir. Sabahleyein Raika 
h. isminde bir arkadaıile mek
tebine gitmek üzere evinden 
çıkan Server h · bir iki sokak 
geçtikten sonra otomobilin önün
de bekliyen Kenan ve rüfekası 
birdenbire kızların Üzerlerine 
atılarak Servet hanımın bütün 
mümanaatlarına rağmen otomo
bile atıp Zincirli kuyu iıtlk•
mellne dolru yollanırlar : 

Server H. hem korkudan hem 

de üstüne atılan kalın örtüden 
feryada imkan bulamamııtır. Bu 
vak'ayı gören hayırhah bir ihti
yar kadın ve arkadaıı Raika H. 
derhal mektep müdürü Kemal 
Emin Beye ve polis nöbetçi a
mirine malumat vermif, ve po
lis te iıe vaziyet etmiıtlr. Mes'
elenin garip ciheti sebzeci Ke-
nan otomobille Server hanımı 
tanıyamadığı bir eve götürmüt ve 
orada bir müddet kendisine teı
llm olması için ~icbar etmittir. 

Bu arzusuna muvaffak olma-
yınca kızcağızı gece yar11ı yaya
olarak baıka bir eve götürmü 
orada da ikna edemediflnden ,!: 
bahleyin evine göndermt ti 
M 

, 
1 

f r. 
eı e enin şimdiki safha b 

merkezcledir. Mektep müdür~ Ke~ 
mal Emin B. hu mes' ele hakkın
daki fikrini şöyle izah t 

M k b 
e miıtlr. 

- e te · · · f d unızın birinci aını-
ın a olan Server H • 

iyi ve e d 
bemizdir n ci di bir tale-

gerek muallimleri ve 
ge~ek arkadaşları kendisinden 
ço memnunuz. Kenan ile Ser
v.er hanımın evvelce sevittlkle
rıne dair yazılan yazılar tema
men gayri varittir, benim hu
auıi yaptığım amlk tahkikat 
da bunu teyit etmektedir. Kenan 
ismindeki §ahsın evvelce de böy
le bir kız kaçırma maksadı var
mıı . Rivayete nazaran bu defa 
Serveri kaçırıp Arnavutluja gö
türmek için pasaport çıkart
mıı. Fakat derecesi ıihhatlnl 
tayin edemem. Mütecaılrler 

halen mevkuf bulunmaktadır. 



Sahife 2 YARIN 

Matbuata ait mülahaza!a 
Birmemlekette Vazec:lilen kanunların 

diğer memleketlerde tatbikında 
müşkülat zuhur eder 

Memleketin ortaya koyduğu 
maddi, manevi milli ihtiyaçlar 
üzerine kanunların tanzim veya 
tadili lazımgelir. Bir menılekette 
vazedilmiı olan kanuni uın diğer 
bir memlekete tatbikında mütkü
lit zuhur edeceğini Monteıkio" 
beyan eder. 

Bir müddetten beri matbuat 
meı'eleleri hem mahkemeleri 
hem efkarı umumiyeyi iJgal 
etmektedir. Memleketin seyrin
de matbuatın da bir amil o\duğu 
inkar edilemez. Ciddi matbuat 
hangi memlekette kanunun hi
mayesini görmüı ise orada fikri 
terakkiyat tekamüle ermittir. 
Matbuat tefekkür hürriyetinin bir 
tatbik sahasıdır. 

Bi hasaa memleketimizde mat
buatan büyük bir ehemmiyeti 
olmak iktiza eder. Alelumum 
içtimaiyatın tekamülüne matbu
at kadar hizmet edecek bir va
sıta olamaz. Meı'eleler ilme ve 
hakik :ıte müsteniden münakaıa 
edildikçe neticede bir anlatma 
peyda olur. 

Biz Türkler. daha ziyade fer
di ve tahsi bir mevcudiyetle ya
fayan bir milletiz, maıeri deği
liz. Her hangi bir mes' eleyi ken
di noktai nazarımıza göre hal
letmeği haklı görür ve •everiz, 
ıahsi alakaların tesirinden ken
dimizi 'kurtaramayız ki bu bir se
ciyedir : Mesela evimizin kapı

smm..,dııarısı nazarı dikkatimizi 
celbetmez, sokakta çörçöp, mo
loz toplansa neme lazım der ge
çeriz. Kezalik umumi mebaninin 
hüsnü halde muhafazası ıahsi 

bir ittiraki tahrik etmez. 

Baıka memleketlerde her 
hususi binanın önündeki yaya 
kaldırımının hüsnü halde mu
haf azaaı ve temizlenmesi, kar 
yağdığında karların süpürülmesi, 
gelip geçenlerin mahzurdan salim 
kalmaları bina fahibinin dikkat 
eltili bir madde, bir vazifedir. 
Bizde de bu itiyatlar peyda ol
malıdırr 

Bizi maıeri düıünce ve ahlak
lara sevk ve raptetmek hususunda 
en ehemmiyetli müessese, zih
niyeti ve adeti mütekamil mat
buattır. Matbuata herkes yaz-

1 
' mak ve haber vermek iıter ve 

o vasıta ile derdinin tedavi edi
leceğini ve yahut emelinin fiil 
mevkiine çıkacağını ümit eder. 
Eskiden matbuat, ihtimalki yal
nız bir havadis varakası idi. Fa
kat bu gün matbuatın kadrosu 
çok geniılemiıtir. Matbuatın ka
riımadığı bir mes' ele yok gibidir; 
binaenaleyh matbuat umumi Ve 
maıeri bir vasi tadır. Vatan his
ıiyati aliyP.si ve ilmümaarifet bu 
vasitaya muavin oldukca matbu
at ile bütün efkarı umumiye ala
kadar olur. 

Diğer memleketlerde matbu
at pek büyük bir tekamüle, te
rakkıye ermiftir; memleket kuv
vetlendikce matbuat ta kuv
vetlenmif tir; maıeri hayatları 

parlak olan milletlerin matbuatı
da parlaktır. 

Teatii efkar maksadını istih
sal ile hakikate vasıl olabilmek 
için halk matbuata muhtaç ol
duğu gibi hükümetlerde matbu
ata tiddetle muhtaçtırlar. Bu 
gün hiçbir hükumet matbuatsız 

idarei hükumete kadir olmaz. 
Hükümetlerce terettübe.ien va
zif eterden biri halkı milli mes' e
leler hakkında uyanık bulundur
maktır; halk uyanık {olamazsa 
hükümet ledel hace vazifesini 
111enfaati milltye dairesinde tf aya 
muktedir olamaz. 

Btr taraftan milletin umu-
mi meıaısını ıemeredar et
mek, diğer taraftan hükumetin 
içtimai vaziyetinde muvaffaki
yetine medar olacak yüksek bir 
matbuat peyda olmasına hadim 
olmak için bir kaç makale 'yaz
maga lüzum gördüm. 

Ah met (,,'evde! 
"Mabadi sonra" - - ...,.,., _____ _ 

iJliilHultdc koli11:.;;yonu11da 
IJb· ti'' im<• .. " 

Muhtelit mübadele komisyo
nunda Türk heyeti rnurahhasası 
reisi Tevfik Kamil B. le bitaraf 
azalardan Holıtat ve Anderson 
dün akıam bir saat kadar gö
rüımüıler.Jir. Bu [toplamıta yu
nan cevabının müıkülü hakkın
daki son rivayetler mevzvu 
bahsolmuıtur. 

Tefrika No: ;3 15 Nisan ınao 

( Ankarada hi!_ macera) 
Memnun göründü. Rükzan 

hanım, Amcamla, yeni Ameri
kan sefirinin ıerefine verile
cek ziyafetten bahsetmeğe baı
lamıtlardı. İzmirli tüccar, da
rülfilııun hayatı ile alakadar ol
mağa çalıııyor, otuz beı sene 
evvel kendisinin (Mektebi Mül
kiyede) okuduğu derslere ve 
bunları takrir eden nadir mü
derrislere dair, hatırasında 

kalanları nakle uğraııyordu. 
Amcamla Rükzan hanım, 

kol kola. ilerleınPğe baıladılar. 
Biz de, Zeyn'elabidin beyefendi 
ile, bahsı kesmiyerek yürüyor
duk. Vaziyet ala.o polislerin 
önünden geçtik. istasyonun önün- · 
de lüks otomobiller ııralanmııtı. 

Yazan: A ır llA Y 
İlerde, evkaf oteli ile meclise 
uzanıp giden geniı caddenin 
istasyona bakan meydanlarında, 
ceviz boyalı otobüsler çark ede
rek doluyor ve dolu gelip ora -
cıkta boıalanlarla karıılaııyor· 
tardı. Bir otomobilin önünde 
durduk. Rüla:an hanım, gene, 
elini amcama öptürdü. Baıile 
selamlamakta da, beni, naüh· 
mel bırakmadı. Zeyn'elabidin 
beyle müsafaha ettik. 

Çok gün gördüğü, ihUyatlı 
mübahasalarından anlatılan Y•tlı 
tüccar, amcamın elini uzun boy
lu sıktı ve otomobilde, zarif ka
dının soluna yerleıtl, 

Amcamla baıbaıa kalmııtık ... 
Onlar uzaklaıtılar. Sağa ilerle· 

Hükiimet 1 Ne oluyor? İspanyada 
~ - ....... i<>l*-••• - - ...... f>S.,.,~.. .. - ••tıoi ~-·-

ikide bir itimadı Komonistlerinmü- Kralcılarla eli 
ileri süriyor nasebetsizlikleri riyetciler araıı 

-)~- -->Fo-:<- .,. ~- • 

Bu suretle yerinde Hizmet gazetesine Sui kastçilerı 
dorabiliyor tecavüz edildi istikbal ederke 

Paris, 13 (A.A.) 
Meb'uıan meclisi ayandan 

iade olunan bütçenin değiıtirilen 
maddelerini tetkik ettiği sırada 
mütekaitlere, dullara ve yetim
lere verilecek rnaaıların müsavat 
üzre tarh ve tevzi edilmesi hak
kındaki maddeyi 20!l muhalif 
reye karıı, 367 rey ile ipka et
miıtir. 

hükümet bu maddenin yerinde 
kalmasına muarız bnlunmuı ise 
de itimat n:ıeıelesini ileri sür-
memiıtir · Bu maddenin ipkaaı 
ayan ve meb'uaa.n meclisleri ara-
sında bir ihtilaf zuhuruna mahal 
vermiıUr. Menıb'usan maliye 
encüoıeni meclisin bu kararı 

üzerine artması lazım gelen ma
sarifi azaltmağa müsait bir uz
laıoıa esası aramakla meıguldilr . 

Lehliler 
_.,~. 

Marşal Pilsüdes ki 
aleyhine döndüler 

Varıova, 13 
Leh sosyalistleri bir beyanan

me neırederek ameleyi maraıal 
Pilı6deski aleyhinde tezahürata 
davet etmitlir. 
Sibirya - R t4S.'/ll fll'llSm da 

balonla nnkl(ııal 
Moskova, 13 

Rusya ile Sibirya arsında na-
kliyatı temin için küçük kabili 
sevk balonlar inıa edilecektir. 
Bu hususta bir plan hazırlanma
ktadır. 

Balonların inıaaı için Moıkova 
civarında fabrikalar inıa edile. 
cekur. lnıaata sene baıında 
baılanacaktır. 

Ymli /idı§ talinuttnanıe~i 
/Jastltym· 

Ankara 14 ( Hu.Mu ) 
Dahiliye vekaletince hazırla

nan fuhuı tali111atnamesi tabetti
rilmektedir. 
naliiliye 11wrkez teşkilfitı 

Ankara, ( Hususi ) 
Baıvekalet, dahiliye merkez 

taıktlitı layihasını tetkike devam 
ediyor. Bu layiha çarıamba günü 
heyeti vekile ye yetiıtirilecek tir. 

dik. Bir kitabenin altında gölge
liyen küç ik otomobile doğru 
yürüdük. Amcamın iki ay evvel 
aldığı otomobtlınlf· Zaif Yüzlü 
adam, otomobilin küçük kapısını 
açtı; girdik. Bavulum önümüzde 
duruyordu. ve tramvay Otomobil 
akıntısına karııtık· Amcam, altın 
varaklı tabakaıından bir sigara 
yaktı. Gözlerini dikkatli dikkatli 
yüzümde dolaıtırdı : 

- İyisin Feridun ... Mırıldan-
dım: 

- Müsterih ve mes'udunı, 
amca ••. Gülerek, gözlerime bak
makta devanı ettti : 

- Bahsederim ki amcaıaa 
kırıldın Feridun. Sana soğuk day. 
randun Feridun· Amcanın vazi
yeti korumak için buna mecbur 
oldutunu takdir ederala. elbet •. , 

- Emin ol amca .• 
- Ôyle de oba seni mazur 

görürüm Feridun. 
- Neden amca? 

İzmir 14 (H. Mu ) 
Komünistlikten mevkuf iken 

dün gece tabliye edilen Muhid
din, hazırladığı bir tabanca ile 
Hizmet gazetesi idarehanesine 
giderek muharrirlere tecavüzde 
bulunmuıtur. Muhiddin, evvela 
aıağıda hesap ltlerile metgul 
bulunan tahrir müdürü Orhan 
Rahmi heyin odasına girmiı, 
Orhan bey kendisini yazı İti 
için gelmiıtir zannile yukarıya 

tahrir odasına, muharrir Cema
leddin beye göndermiıtir. 

Muhiddin, tahrir odasına 
girince Cemaleddin beye sigara 
kutusundan çıkardığı bir komü
nist kartını göstermiı, müteaki-
ben kendisine ve yazı arkadaı
larına birer sigara ikram etmiı
tir. 

Cemaleddin bey "ıu halde 
kibritini de lütfet" demif. Mu
hiddin derhal belindeki parabel
lom tabanceıına sarılarak nam
loya fiıenk sürmüı, Cemaleddin 
beye tevcih etmittir. 

Cemaleddin bey çok ıert bir 
hamle ile atılmıı ve atete mey
dan vermeden güçlükle elinden 
tabancayı almııtır. Muhddin 
adliyeye teslim edilmtıtir. 

Anktu·adaki utaliye mü/ellİ§-
1.en· buraya tıeliyorlar 

Ankara, 14 {Hu. Mu) 
Ankara' da toplanan maliye 

müfettitleri lstanbula gidiyorlar. 
Müfettitler Mayıs iptidaıına kadar 
lstanbulda teftiıle meıgul olacak
lar ve 1 i\iayısta yaz turnesine 
çıkacaklardır. 

Maliye müf ettiılerl kongre
sinde müzakere edilen kazanç 
kanunu tebyiz olunarak vekalete 
verilmittir. 

Vekalet yapılan tadilatı tetkik 
için varidat umum müdürlüfüne 
vermiıtir. T ebylzde bulunan har
cirah, müzayede ve münakasa 
kanunları da vekalete verilmek 
üzeredir. 

Vekalet tetkikanını çarıam

baya kadar bitirecek ve kanun
lar ç.artamba günü heyeti vekileye 
ıevkedilecektir. 

Gençsin, tecrübesizsin. 
Bir insan içirı yalnız iyi tahsil 
kifayet etmez evladım. 

Otomobil, birbirini takip 
eden arozözlerin suladığı Emane
tin yeni yaptırdığı ıslak parkler 
üzerinde sıçrayup sarsılarak ka
yıyordu. Onun bu sözlerine gül
düm. Bet sene evvel, ben liseye 
giderken, gümrükte evrak mu
kayyitliği yaparak aldıfı bin 
kurutla Sirkeci · pansiyonlarında 
çok basit bir hayat reçiren am
cam, çok defa haftalıklarımdan 
biriktirdiğim bet on kuruıa muh
taç olurdu. Babanım eski panta
loularmı anneme yalvararak be
line ve ayakluınauydurtan anıca
nıa babamın ölünceye kadar ıu
nıa.dı yok!u. Onu; iki yakası bir 
araya g lmiyecek serseri diye 
tavsif ederdi. 

Rüıumatta vazifeıine devam
sızlığından dolayi kaç defa mü
diri umumiye rica etmlı, kaç 

Barcelone, ı a. ( 
Cümburiyetçiler ta_ .. __. 

gizli bir surette terUp edil" 
tima zabıta tarafından 
mı ıtır. 4 O kadar ktmıe 

olunmuıtur. 

Barcelone, 13 • ( 
Kırala karıı sui kaıt 

hüsünde bulunmakla mil 
bulunan ve ıeçenlerde a 
Katalonyahların hararetli bit 
rette • f ıtikball için yapılall 
zahürler eınaıında bir takJJ11 
diseler, olmuı bir kaç kiti 
edilmittfr. 

Matbuat binasının açıllf 
minde hazır bulunmak üzre 
rite gelen Amerika ıaze 
yakında lnıa edilecek ola" 
rülf ün unlar ıehrine ait 
kıral ile beraber ıezip , ............ -
terdir. 

Baro 
nunun feshini kabul etml 

A u karada ikinci bi1· ni 
köyü yapıllyo1· 

Ankara, 14 (Hll 
Aakara chrarmda Ma 

de yapılacak ikinci nim_., 
yü için Ankara vtllyetl 
vekaletinden tahsiat tlt 
Tahsisat benh verilmecltll 
köyün lntuı aecikecektir. 

1Jlilkt ınektepleri için 
bir konıisyon reşkiÜ 

Ankua, 14 
Tabkikatıma ıöre mille• 

tepleri her tarafta imUh 
bitirmittir. Raporlar ı 
baılamıflır. 

Raporlann arkaıı alı 

sonra Heyeti vekile azaıı, 
harbiye, mfllet meclili m 
terinden olmak iizre' 14 
mürekkep ili bir komlıyon 1 
edecek, raporları tetkik ecl 
görülen noksanları telifi 
ve icap eden tedbirler itti 
lecektlr. 

kere memuriyetinden aff 
serseriyi tekrar itine tatle 
mitti. Babam öldükten 
amcam bize yerletmlftl. ·.:11 

Bir kaç ay geçmeden ~· 
leye muhtar olchltuau ttl 
Bir gün intihapta çok . pr--' 
için hrkaaUMlan takd~., 
almııtı. Bu tarih Ra..b ~. 
meb'ua DNDMW.,_.n ip~ 
Nahiye kuliwmde ıece lfd _.,, 
rında muhaliflere a&uP _ _,_,, 
Türk ocak&..ı-ı laakkıacla r.;;..
ganclalar yapuak merk .. !_,.,,.ı 
miye haftada dört ~..
mektup yollar, [maball• de .,.., 
·~rinde] küçilk bir teaJdd• ar) 

(De• .... ~ 
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~ Jelecek sene diiu 9~1t1i 
/Jakitriyolojilunw !lflkt11da 

A 11 kara !/ll ua/dcdilt'c'' k 
1i1ci! ullln/Jlfl§ ciir111iin JH!

t•ası iadt' ı·dil111İ!/''''{'k 
1\ u 111 ko pı da g ii !''! !/ fİndii z biı · 

lnı'.~r:ld.· nltlu 

r 

" 
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hububat az Şelar~mhıt ve vaU vekili Mu~ 
hiddin Beyin refikftları H .ef. 

olacaktır dünkü ~kıpreıle Avrupadan 
(( Ç [ ıebrlml2e a vdel elmlf ve ialaı· 

OT U )) da yarın yonda erkanı Emanet tarafından 
// ll~ ı. • /. karıılanmııhr. Muhtddln Beyin 
7~2 ~t mil uıbirimizclen: haremi hanımın verdikleri malQ· 

Sıhhtye vekileu Ankıırn.da 
bır bakttriyojbaoe vücudu ge\>ir
mlttJr · Dahili tertibata ikmal 
edildiktıeo ıoura lıtanbul hal<lri· 
yolojl IDÜeaaeaeıi oraya na.kledi
lcc:ckttr. 

Burada yalnu ufak bir teıki
lit kalacaklar. 

Mahkemei temyiz, ledl olun
m\lf b ir cürrı:ıün adliye eınnn~l 

ınemurluğund. bulumsn parcuı

nm iade edilın iyeceğint- karar 

vermiştir . 

1 1~ 7 't linı iltt iltis ed,•11 l'e :.-

KunıkapJda Ni2anca cıuhlı:o 
$inde Lııkkal Yany<\h 1 odorı 
dlikkilnmda otu!'makta iken bir
denbire dUkkana iiç kiti glrmlt 'i ... 
iiçü de tu.bancaları ç~kmfflerdlr. 

h1.. ,numaralı kanun muci- mata göre Pariıte bulunan Mu· 
"Ct· .. 

''r ' Rtınırük, iltihlak ve inhi- htddin 8. çok :r:aifla.mıı olup bf. 
res· l tr,ltt· ını erinden muaf olarak raz da rahataızdn. 
orle . htıkQ zıraat yapan zürraa, Fakat kendlısi Cuma aünn 

Sirµ>rta/arnı na kli1ıe tori/°flt·ı·i 
yen id~m !J": ilat·u k 

Todori f&fttmııtır. Bmı\l\r 
Tolloriyı bir tamf a otnrlrnuılar 

ve dükkandan i'.ıç tife rakt ve bir 
Tütün inhisar idaresinin Ci· ktt\' kutu kon~en• e alarak a.avur 

Lali ihracat fıtbrikaları veı.ne-

darı Ragıp lleyJn kasil mevcu
dundan -4-174 lira fJO kuruş zim· 

muılıırdtr. 

tnetr.. ·1 k l d d ktf ttl,ı.~ T .verı me te o an gaz l\T et e ece r. 

tlt1t ... 1"-le.rı, dört aydanberl gaz ıt·tı l '/l' l' - · • 
, "''"'tt ,,,ı e !'' ·'!I' mşaut11111 
l~dı~ t.rafından kabul olun· 
kirler~ tlbetle, bunlar, muhtc· 
lı kırklrafından yüzde otuz hal
dır b nokıanına toplanmakta· 

• ou d 
lçın efa, dört ayhk ihtiyaç 

Verıl h -de 
1 

en avale mıktarı, yttz· 
dı;: ~Qıl iki dereceıindedir. Şım· 
laraf •dar, ihtiyaç komiayonları 

ll\d l tll\lkabı •n verilen mazbata ar 
l "- linde, maliyet fiatıoa yani 

..ı • .ı k 
ler'ı \ltuıa alınan ga2lerlc 
el.ta Ylt Yapılmakta idi. Na
lıatd lrıt\'ıtmi hulul etliği 
'•hıe rtıaıbata verilmemesi çiftlik 
't Pltrini yeıe dütiirmüıtür. 
ttı~k dt taini 400 kuruta piyasa-

1" 
11 

Petrol almak ıuretile zer' 
"'l Hıık Yapmak ihtimali yoktur. 

llıeJc Cııaıtt, böyle aıaz verme

thll~e devam edene, çiftçinin 

0ı_ e, büyük bir serveti milJiye 
a~ı'Q lra.ktörlerln atılması lazım 
ler:ekur. Hail hazirda, çiftlik 

~ h ı ~tr'ı a.yvanat a vaıi mıkyatla 
~ Ylet Yapına.k kabil deAildir. 

~e e " . l 
Yovmıye erine nazaren 

•da. , ' 1' çOk ı.er iyel ancak, az "dam-
lijldı 1t yapınak •urellle ka-
ı. "'· Bu "'' ıene zürraa mezkur 

\la ıını ·hl dltı cı ne~ petrol verilme-
~" dlakdlrde, zahire iılihaalatı 

erece l k ' b aza aca . yüzde dok-
leıt ıeıtni •atan büyuk çlftçi-
bıç~· tartalarınıu birçoklarını 

lltenıek h 
~"l.tt t ' arman yapamaırak 
t t: lnd k 1 r"''"lı h1t e a arak bütün mft-

A Yatı mahvolacaktır. 
r::tetttıı 

"e 'hh rn veçhlle, amele ile 
'"rP.tlle\lt b4 00 kuruta gaz almak 
Plye.aa\ l içip dötmek ıimdlkt 

llt a ld •a.u,, trı e c edtlecek mfthsul 
Yec-:elttı "•e.rıfıne tekabül etmi· 
f QI- t' şl 1 "Orner ırl\ıını arzedeylm ki. 
rnl.l~hllt J trnlttör 11\hlpleriııe, 
tol Ver" hlukabillnde, uc:uz pel
r,dakl~ek ıurelile maddi hiçbir 
:tll etttx ık yapmamaktadır. Terı· 

gi gUmrük 
'' hı rcırnı, olsa ol· 
d r tetvlkten baık b 
tAlldlr. T rak l5rler a lr fey 

tı • 8n.2 ıarfly -
ı. Yapmadıiı takdirde a 
"etı d • rnernle· 

rnız e, petrol iııtihlakı 
llttt 0 ntı~ 

c aulacak ve hükfnnett 
llllrn l\k 1 1 h e, 
1 

t resmi o ara c lçbir tey 
' arn k d Ol ııynça tar. Ara u, mutazarrır 
~~k klmdır't 

\' alnaı., bir fark vana, oda 
"ukuu iddia edilen yüıde on fl6. 
on b d d d ~, erP.cP.ıin eki ııul iıtlmal-

lr. Halbuki 7:> 2 numaralı ka
nunu 
l•t n 9 uncu nınddeai bu sui 

inlahn önüne geçmek ıeliihf
Yetını 
'Ve \'e vaaıtalarmı hükumete 
•l~~ltllr · Çiftçiler nadaı mev
an-de~lnde lraktorlarmı geceli 
-. üı\ü l tlnd ça ııtırme k mecburiye-

e bulundur. d . ya,._d "un an ayrlca pı-
blltl an gaz tedarik etmek mec
lllld:eun.le kulmaktadır. Hülaaa 

'tnevıtrnı ili zamanı olan fimdl 
'ertlmed,Aa taktirde traktor 

rw:.aı·eı İfi" 
Yalovadaki Mıllel çlftlıilnJe 

yapılmakta olan lntaata 'nezaret 
etmek üzre Enııınet hey' etl f~n· 
niye müdiirü Ziya 8. dün tt-kı·ar 
yalova )' l\ gllmlttlr. 

Yt>Jti oktrtwa laf'i{e1'i 
lı u :.u·la 111,110 r 

Cemiyeti belediye hey' eti 
umumlyeal toplanarak 928 senf"ıl 
bl\lçealnln maaraf ktsmma alt 
heıabı kat'ı raporu tle encü
menlerden çıkan buı evralcı tet
kik edecektir. 

İdare encümeni tarafından 
tadilatı ikmal edtlen ol<truva ta
rlfeııt hnklundakl esbabı mucf be 

mazbatası hazırlanmata baılan

mı~llr. Bir haftaya kadar bunun 
da hey'eti umumiyede mmak~
reıl baılayacaktır. 

Biltçe encümeni de yeni büt
çenin varidat k11mına hazırlamıı 
iaede. masraf k11mının ihzarı için 
Muhiddin B.ln gelmeıt beklen

mektedir. 

Dan~ mektebi ua1J1t alımda 
arıla il .rı~rler 

Beyollu ve lıtanbul cihetle· 
rinde bulunan ve dana mektep
leri namı ahında açılan yerler 
tehremaneti milf etttılerl taraf tn
da n tef Uf edt1mlf lir. 

Bu leftitat nettceıJnde bu 
gibi yerlerin SehremaneU nl-

' zamnameslne muıaylr u111r•k 
açıldıkları anlaıılmııtır. 

Emanet bunları kapathra-

cohtır. 

llitdt ."iıiwr k1tlii1>ü kou.qra.'iı 

Hll&l ıtlpor kuHlhu r1yatettntıl~u: 
25 Ntsl\n 9.Hl cumf\ gftnu ıaat 

l O da kongra aktectlleceflnd«!n 
mul<ayyet Azanın yevmi mezkür

dn kulüp rlyaıcUnc teıtiflerJ rtca 

olunur. 

ııahlplcrl 9:1 ı eeneıl ntunı tçin 
hazırlık yapamayacak ve bilt.abı 
ekemlyecektlr. Bunun zararı 

gelecek sene aıılaıalacakhr. itte 
bu heıap yapalatnanıuhk yüıln
den btlyiık zilrra tanaamen mahv 
olacaktır. 

T aıvır eltİiimb: 1ılbJ deill 
ihracat k 

ld Yapma fhndiye kadl\r 
o ulu ııhı gelecek •enede Avru
padan &ahire altnak 

d 
mecburiye-

tin e kalacaıız 8.. h 
b 

. ır llk.Wrıet 
içün ilyük mıllet U 

b k mec •inden 
çıkmıt lr anunuu tatbtkınden 
izharı acı7. tua"'vur -..ııl 

t ~ enıez. 
Ancak zlraa ile yfayabllece.k 
olan memlekethnl~ içlin bır met'· 
eleyl hayatiye ola.n hadheyl hü

kflmetln naza.fi dtltıke.tln~ ar:ae

derlJ , 

Sigorta firketlerinin nakliye 
ılgortaaına alt tarifeleri değlşli
rllecektlr. Mevcut nakliye ta
rifeleri pek pdaaladar. Tarifelerin 
yeniden tanzimi için ticaret mü
dU,.ıy~Unde bir komisyon teşkil 

edllmltUr . 

İld kaıiiin kaçnuısnuı sı1/Jep 
olan poUsfor tart/,edildi 
Geçenlerde aebzc halinde bir 

c:lnayet olmuf, Rıza ve Selami 
ilimle-rinde iki kardaı üç arna vut 
tarafıadan öldürülmüıtü. 

Falnerden yalnız Sabri yaka
lanmaı dljerleri ele geçmemifli. 

Bu cinayetin vukua geldiği 

eıınada vak'a mahallinde bulun
dukları halde katilleri yakala

maıa ça.lıımayan Ye gene ka
tillerin ölüm tehditleri karıısanda 
bir kail veye aaklanarak bu adam
larm cinai itlerine mnni olmayan 
ve faillerin firarına sebebiyet 

veren poltı memurlarından Naim 
ve Hatim Efendiler bu cürümle
rinden d. layı muhakeme edilmek 
üzere poll• divanına verilmit
lerdl. 

Polia divanı bunlar hakkında.-

ki kararanı vermiı ve bu me· 

murlarm poliı mealeğinden 
kayıtlarınan terkini b.luı.rrür 

otmiıtlr. 

Polix ıa,11inlm·i 
Malatya polis ınerkez me

murluAuna İzmir acr komiserle· 
rlnden Süleyman Nad, İzmir 
merkez memurlu~una Kıııltop
rak polis ser komiseri lhean Bey 

taytn edtlmlıtlr. 
Malatya ser komiserltttnf'! 

Ankara eu komiserlerinden Ah
m•t Bey \Ryin edıhnittir · 

/Jir fJU.Zt'/e11i1111wn'i iıh,lfi 
Knbtredc neıredllen ttrttpça 

(Elf ellh) ga:r.eleıl hükumeti cUm
huriyemlz aleyhinde yalan ve 
uydurma bavadlller yazdığınJını 
Türklyeye nıen'i nhaline hey'etı 
vektlece karar v erihniıtir. 

/>ro/e$ÜI' .Jlmw /uıslala11dı 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Hambu,..a darülfunun aıa.hıye 

mOderrllt prof eıör " Mone .. Tıp 
fakillteılncle verdiği bh konf e· 
ranıtan sonra birden bire ha.ıta
lanmıttar. Profeaôr Türk Ve al
man doktorlarından nıüh~tekkil 
bir heyetin tedaviıl altındadır. 

Jleı· JJıiı'eı· şehrimize !Jddi 
Alman terbiye mut~hl\ttıııla· 

nndao Her .. Bil ver " r tehrtmf z~ 
gelmit ve darülfünunda konf er anı 
vermittlr. 

Kralirc J/,z. Llıır~ayrı 
gitli,1101· 

Romanya kraliçesi Haz. leri 
bu aabah Bana.ya gidecekler ve 
Qç aDn aoo'ra ıehrlmlı:e n vdet 
ede ceklerdl r, 

meline geçirdiğini yazmıştık. 

Toduri bukadar gllrliltünUu 
•ı7 bir 2l\rnrla ııt.vulduğuna btr 
tara.han nı ·mnun olmaklll bt'!o.-

Dün ağır ceznda Ragıp, mü· 
rakıp Murat Vt! muavini Kadri ber, d!~er taraftan da poJı, 
heyle j 1 k l 

. d karbkoluntı tcitme~i ihtna.l ~tme· 
r n nıu ıa t"me ertnt> evanı 

1 eJilml~tlr' \ ml~Ur · 
Müddeiumumi, ~agıp Beyin /\ t"ir·iik ı'Of'llklar1111z f dr"'l"t> kt!-

ceza kanununun 20:.! inci mtt<l 
desinin ikinci hkrasına m\2arun 

tayini ce ~aııını ve <ltğerlf"rfn!n 

beraatlarını talep etmiştir. 

Mahk~me miiclafaa için tnlUc 

edilmitlir. 

J ~alıi ll<'.'J.l l'UJ•mo k islf'// f~Jı 

.)t't'kl'I U. ft·ı·ı·ıuı ii11 t'lti 
Alcıam gazetesi muharrırle· 

rinden VAla Nurettin beye vaki 
olan münazaada kazaen m .. zkür 
gazele idare memuru Şevket beyi 
tabanca ile cerh eden Şevket 

bey tevl<ifhnneye sevkedtlmi~ti. 

Şevket bey, muslantiklikçe ifa
desi alınırken yekdigerine mü
bayin zöz\er röylemi1 ve tabbi 
adlide muayenesine liizüm gö· 
rülmüıtür. Muayene vl'! müıa

hade neticesinde Şevket beyin 
t~cennün ettiği a nla11lrnaıt' r . 

Şevket bey tevkiflıane has· 
ıane•lnde teda vf altında bulun-

maktadır. 

ı\leğt.T şcırnp ticareti 
Y~l pt yortl1U\i 

Kemalpaıada yukarı kızılca 
kôy muallimi Müslim beyle Veli 

Mehmet 'ğlu Mehmet arasmda 
btr l<a vga çıkmıı '\'e her lkiııiJe 
bıçakla yekdiğerini yaralamı~lar· 
dır. Muallim Müslim efendi evin
de fıuap salıyormuı . Gece yarısı 
Mehmet ıarap almak üzere 
Mü&llm beyin evine g i lmiı Vf', 

kendiıinden pnrasiyle şarap iı.t e· 
mittir. Müsliın Ley gect! vere· 
mlye,:eğini soylenıit ve ka V$Cft 

bu yü:ıden çıkıntflır. ___ ........ ..._....___ 

Lig maçları 
->~~- -

İs lan bul Futbol heydinden: 
J8 - IV- ı9aO cuma günü yapı 

lacak lig maçları aşağıdıı. yazı· 

hdır. 
f enerbahçe Sta.dmda 

iklacl takımlar 

Süleymanlye T. K ıaal H,15 

hakem Kemal Halim B. 
Üsküdar K. E aaııt 1 o,:ıo 

hakeın Kemal Haltın B. 
Hirind takımlar 

S~leymaniye K. T ıaat 11 , 4 fı 
hakem Saim Turğul B. 

Üsküdar K. T ınat ı a,ao 
hakem Saim Turğut B. 

ı 'iyruuı outhlt·/iti 
Muhtelit takımımızla maç ya.µ 

mnk il:r.ere ıehrimize gelecek 
olan Viyana muhteliU cli\n aa· 

bah 8,3ıl da Vlyanadau hareket 
etmtıtır. 

~ . 
naruw giin der wey iıı 
KaJıköyüde sakin Mu11af a 

t-f cndiuin bet yaflndaki \uu Yel· 
~l\r dün Kurhağu}\a dereıi kena • 
rında oynarken aya~ı kayauı vo 
suya düınıüttilr. 

Küçük Yaıar, bo~ulurken et
raftan yellcen kayıkç.ılar tara
fından kurtartlınııtır. 

J>i)rf .'f"Şn1<la lıir !'Ot·11J.· 
!'İ!İ lif.Udi 

Bliyükderede oturan Ali r.f ~n
dinin dört ysımdakt oAlu Şakir 
dün iakele caddes!nd~ oynarken 
meçhul bir otomobil kendldrtd 
Qarpmııtır. 

Ağır suretle yaratanım biçare 
çocuk lıaatant-ye kaldınlmıt ve 
meıele hakkında tahklkaata bat · 
lannuıtar. 

2ü Lirollk /Jir ~'iaaıb .. 12 
lira ııaı·a 

Rus tehnaıımdan M. Koıtanlln 
ve Avusturya tebaaıandan piya

niıl Karol ilminde iki arkad~t 
dün İstanbul cadd~ahıden geçer
ken yanlarına bir adam yaklaı · 
mattır. Bu adam M. Karolun 25 
lira kıyruellnc.le bit 1aaUni ve M, 
Koalantinla de 12 hra11nı aıır
mattar. 

Zil Zril'ldl .wtrhoş olmanut 

/i'n a 1u'I frele i 
Knmil ve İbrahim fsmiobe ik: 

n rkda" dün gt:ce Sirkecide zti · 
zurna urhoı oldukları hAlde lA
baucalermı çıkaamıılar ve : 

- Erkek olan önümüze çıkına. 
Diye dolaımağa baılamııla.rdır, 
O eınada cadeden geçenler bu 
iki ıarhoıun tecavüzüne olrama
mak için kaçmaılardır. 

İki arkadllf önlerine çıkah 
pollı memurlarm• da tabanca 
tethir ve onla.ra hakaret etmıı
lerdir. , 

Z11bıta iki a.hbııp çavuıl&rı 
yakallımıtt ır. 

11'' kad~u· da 11ıerlla1nt'l.~iz
/i/; olıu· uu.1,"i 

Feri köyünde. Cami ıokafında 
7 nuına.rah evde oturan Naı.mt
ye hanarn zevci Mehm~t tara
fından ya.laia dü.ı~cek derecede 
dövülmüıtür. 

1-1::! liı·flbk tiitiin sirkalı 
Evelkt ıcce Beyazıtla abıL: 

mnliye b3nası ııras.anda tütüne:. 
ismail ef endlnin dükkamna hıreız 
glrmlt muhtelif etya ile 132 lira
lık tiltiln va ılaara çalınmııtır. ·' 
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Piyos efendi kimdir? T eslihat -AsYada- neıer oluyof~-
Senelerden beri görülnıtMillet zara1·ına çalışan bu adamın 

mahiyetiııi öğrenmek istermisiniz? 
Bu vesikayi okııyunuz. 

(Yüz on b irin ci nüshadan devnm) 
~~--~~--.....:.~~------~ 

1 DO t de ef endlsi GLA V ANI ile 
nralarmda tahaddüs eden bir 
meseleden dolayı Avrupaya git
me~e knlkı~mışsadn fransız kon 
soloslıaneafndeki mahkeme reisi
nin emrlle Çanak kalede vapor-

l dnn alınıp İıstanbula iade edil
m ittir . 

Sonra Fenikıı franıenin a.cen
taııı Mösyö OBLENIN yanınn 
girmi sede mumaileyh lcumpAn
yadan aldığı emir Ü7.e r ine ken
disine yol vermiştir . 

Bu vaziyet kartıısmda istan
bulda kendisine iş bulamayınca 

Parlse gilmişsede ornda de İ§ 
bulamıyarak Jstanbula avdete 
mecbur olmu~tur. 

Buraya gelince Kayscrliynn 
yanınn almııı ve kenduıi hayat 
sigorta işleri yapmak için Bul
garistano. gönderilmiştir . bir za
man ııonra PIYOS İstanbula ge

liyor ve Doktor ANANY ANIN 
kızı KATERİNLE evleniyor hır 
o~lu ve bir kızı oluyor, nradnn 
seneler geçdikten sonra kızı 

Ana,lolu ıimendiferleri memur· 

larmdan RUFENAH ile evleni
yor oğlu EDMON Parfse gidiyor 
ne oluyona PİYOS madam 
KATERINA Yl terk ediyor za
vallı kadın sefalet ve pcritaniyet 

içersfnde kalıyor cinne t alalml 

gösterdiğind •n hastaneye götii
rüyorlar orada vefat ediyor. 

Piyos çoluk çocugunu terk 
·ettikten sonra baıına f el6.ket 
gelen bir Türk :gencinin zevce· 
sini alıyor ltalyan olan bu 1 adı
nın Türk kocasıdır . Bir de kızı . 
vardır timdi Riyoşun yanındadır 
Nina namını taııyan bu kızın 

Hristiyan yap•ldığı ıöylenmekte
dir. 

Harbi tunu mide 
Harbi umumide Piyosla Üni

yon fransız tabiiyetinde bulun
duklarından dolayı çalıımalarma 

müsaade etmiyorlar o vakit ka
rakol vazifesini gören kule dibin
deki İngiliz mektebinde Piyosu 
hapsediyorlar epeyce zaman 
orada kalıyor. 

Türklerin gözleı l kapalı oldu
gu bir .zamanda mahut Patrik 
Ormanyamn ynrdımıyln Üniyon 
hesabına mühim portföy elde 

elmlf olan Kayserltyan - Piyoı 
gurubu işleri kaçırmamak için 
191 8 maslup Şükrü beyle birlık
te ittihadı milliyi lefkil ediyor
lar . 

İttihatcılarıo kalbur üstüne 

gelenlerinden bazılarının isimleri 
meclisi idare azaları meyanında 
gözüküyor resmi 

0
gayrJ resmi 

tahsisat alıyorlar, harp eımaımıdn 

icabı hal ve zemana göre itibar
dan düıenler değiıtiriliyor v~lha-

111 daimi bir tasfiye ye tabi olan 
bu miie11esede harp mağlubiyet
le neticelenince her itle dej:iiıik

lil<ler baılayor evelce merdiven 
baıandan karıılananlar sonraları 
PlYOS efendinin Türklerin umu
zuna basarak çıktığı makama 
kabul edilebilmek için intizar 

odasında pinekleyip duruyorlar 
bu acı hakikatı bizzat tecrübe 
ederek bilen nice sabık meb'us
lar, beyler ve paıa\ar vardır bu 
hal uzun zemandanberi böylece 
tekerrür etmektedlr. 

ıJ/iita1~ı·kedc 

Hanı mütarekeden sonra her 

Türkün yüreğinden kon sıznrak 

şnhlt olduğu acı bir vnk'a vardır 
ki lcumnndan FRANŞE DESPE
RENIN bazı taşkınlıklnrla i&tiltbtt
li merasimidir PJYOS bu fı rsatı 
kaçırmayıp jenerali ilk tebrik 
edenler meyanında bulumyor. 

İşte bu günün ferdasında 
Piyosu yeni kisve ve çehre 
altında g(;rüyoruz, sözleri dostları 
hep değl~iyor bizim ko<".a yer\l 
malı Fransızlardan fnzia Franııız 
kesiliyor , bazı tnşkınhklarda bu
lunuyor bundan dolayı hatta bir 
gün kendisini evvelden beri tnnı

yan Halit bey namındaki Frnnsız 
zabitinin ihtarntmn ma ruz ka lı 
yor 

Fransızların fstnnbula duhu

lCnü te~ lden memurlarına Bo
monUde ziyafet ve riyor. Bazı 

nutuklar irad olunuyor gerek 
Türklerden ve gere k Hristiyan
lardan bu hallerin pek çok şahit
leri vardır. 

Piyos ilk iş olarak sigorta· 
)arın Ünlyona verilmesi hakkında 
Reji müdürü Valiye hitaben 
Fransız kumandanından bir emir
nnme alıyor , bu emirname Reji
den tütür inhi&arına müdevver 
ciosyalarda mevcuttur. 

Fransız mümessili vaıııtnııile 
ticaret nazırı merhum Abdurrah
man Şeref beyi ln7.yik ederek 
emniyet stmdığma nit i§lerin 

yarısını alıyor. 
Sonra rekabeti men için 

imdilci gibi kumpanyaları kon

trol altına almağn çnlışıyor, kum
pruıyalara F ransı:ı zabitlerinden 
kontrolörler tayin etliriyor def
terleri tetkik ediyorlar. Türkün 

yüzünden zengin olduğu halde 
gazetemizde nPıretmlf olduğumuz 
vesaikln mutaleasından anla~ı
la.cıığı üzere lngiliz, Frans ız, 
İtalyan müme111illerinin emirleri 
hilafına Türklerden tahsil ettiği 
yüzde ~ resmi Osmanlı hiiküme
tine vermemek için bin dereden 
su getirip kuvayı itililflye mü
messillerinin bu emirlerine kartı 
ltiraznameler hazırlatıyor ve 

hazlnei d evle te ait paraların 

ötekinin b rlkinin cebindt> kal
masma sebep oluyor. 

Jstanbulun ıstirdadından sonra 
hayat polislerine mündsebets!z 
bazı ınrtlar koyduğundan dolnvi 
hakkmda takiual yapılıyor ada 

yakayı kurtarmalfa muvaffak 
oluyor. 

Sonrn Anadolunun lefkllinp 
çnlıııyor karın yiizde yirmi hcvi
ni hükumete terk ederek haldu 
rüchnn ahyorzındo. üç senede iki 
milyon liralık iş yaptıgı halde 
hükümette ancnk 5!1000 lirn ver
diği için şirkf"tin hakkı ri."ıchanı 
kaldırılıyor. 

Hükumete az pnra verebilme
aine 1aLep olaral< sigorta kum· 

panyalarınırı rekabetini güıter1p 
sigortaları kısmen inhisar altımı 
aldırıyor . 

Bu idarenin bir fnlde te'mln 
edip etmiyeceğini ,ileride tetkik 
edeceğiz. Şu izahattan anlatıla
cağı üzere PlYOSUN kimin dos
tu olduğunu onlamağa imkan 
yoktur. 

Hiç yoktan Türklerin sırhnden 
yarım milyon liralık bir aervet 

elde ettiğine Lakılnııa kendiıln
dcn baıka kimseyi düuünmedtAl 
anlatılır. 

Bahri program 
ve yeni inşaat 

l.ondra, 14 ( A.A ) 
Hnvas Ajansı bıldirlyor: Bah

ri inşaatuı muvakkaten durdu
rulması meselesi Fransavn naza· 
rnn şu şekli almııtır: 

F ransn Y ashington muahedesi 
muci!Jfnce firndiden 70 bin loni~ 
lilto miktarında harp gemileri 
ınfa ıunn ve l 93 J den 1933 sene
sine kadar mecmuu hacmi . 105 
tonilato nisbetinde harp gemileri 
yaptırınağa hak kaznnmııtı. Lon· 
drada ahiren hucule gelen itilaf
ta Frnnsc' ile h ılyamn §imdiden 
';' o Lin tonluk gemi yaktırmak 
hakkını mulıaf aza ellikleri ve 
mecmuu l Oij bin tonılfıto olarak 
tespit edilen harp gemilerinin 
infnsmı 193G senesinden ıonraya 
bıraktıkll\rı 2:ikredilmektedir. 

Paris, 14 (A.A.) 
Homme libre gazetesi Lon

dra konferansından bahııettlil 
sırada diyor ki : - Fransnnm bah 4 

ri proğramı dün ne idiBe bu gün 
Je odur· F ranaa bu proğramın 
tatbikine aynı sükunetle devam 
edecektir. Franan deni7. aıırı 
müstemlekeleri ıin vüsatile müte
nasip bir doruınmaya mallk ol-
maktan başka bir ıey isteme
mektedir. Fransıı hiçbir ta.rafa 
karşı taarruz ve tecavüz fikir ve 
niyetleri beııleınemektedir. 

halya arzu ettiği takdirde 
üçler itiliıfının beı devlet arasın 
da bir unlaırna ve uzlaıma tek
lini a.lnıası rnümkündür. 

Londra: 14 (A.A.) 
M. Briand bu akıam avdet 

edecektir. M. Grandi de yarın 
1\Vdet cde~ek ise de mualıede
nameyi iınzalamak üzere tekrar 
gelecektir . 

* * Londrll 14 ( A.A ) 
M . S timon Amerika mili etine 

hitaben telsiz telgrafla nefretmlı 
olduğu hır beyannamede bahri 
konferansııı tahdidatın filoların 
bütün unıurlarına .teımtl edilme
sinden ibaret bulunan bntlıca 
gnycııinln evvela bu hususi\ mü

tenllik olarak iiç devlet arasındıı 
aktolunaco.k her itf llfname il*! 
ve muahlreren diğer devletler 
arasında yapılacak ikinci bir ill

lafname ile ietlhıal edlleceğını 
bildirmi§lir. 

Jlııhri konfenrnata ınualıedc: · 
namenin teııvldlne clevıon edil· 
mektedir. 

/lir /ı'(( 111.11011 yıoulı 111~ 
siiıuliil'ii ülii 

Beyoğluruln De,lc• 0~111 ııoluı 
ğında yenlpa:ıar bakkoliye virl<t~ 
tfııe ait i:H3~·l numarnlı ka.nayon 
§Öfor verfnden at~r çıkın,, ,.~ 
otomobil yıınınağa baflanu§ he
de ılfoiyc otomo~illeri httafın 
dnn sünd ii ni l ıı.u~I u r. 

• 'tqfynr k11utlıt1'f1"""" intiharı 
· Bin başı Rem:ıi bey Unkapanı 

köprüsü altından kayıkla ge
çerken, bir ıııh--ırı kendlsint köp-
rüden denize attığanı görnıüı ve 
derhal kendiBl"i kurtarırnııtır. 
Müntehirin yeni camide ıeyyar 
kunduracı J(a yaerilJ Haaan Re
fik olduğu anlasılmıvtır · 

/Jir deniz alllelnsi diişrırı·lı· 

11a,.ala udı 
Deniz nınelcsinden Halil o§

lu Şükrü famandıradn bnAlı 
lnglliz Maydof lııti?'nn vapurunun 
ı numarlı anbnrın<le çalıtırken 
istifle bıılunan çubuk demlrl~r 
kayarak (izerine dütmüı tol ayn
ğı ile elinden ykralanmıı huta
neye yatarılmııtır, 

miş bir hadise 
.......... ı ~ ıl(~•... -

Hindistan bir baŞtan diğer başa kadı 
bir isyan humması icinde. • r 

Gandı taraftarları durmadan çahşıy0 
hıs~~ 

ihtiyardır, müınm hııy.ıı , Bombay 8 niııım • 

lıte rnethuı· hı7. haftıı ı baş 
ladı . Candi ve ethamın nt tice-

vardır n diyorlar . ,, 

Fakllt diğer yerlercle, ~ıfl' 
i«-yan göğüllü ba;larını te'" ıııı' 
tererldüt etmlyorlal'. Ma~~,ıı 
nın en iletf gc'lir ftıkfrtlcr p#' 
yirmi otu:ı kadarı , oğlu f~ll ıJ1 
Gaudt de dahil olduğu hı:t 

' slnde11 büyük ~evler bekledikleri 
nıilli hafta. 

Bu hattanın tarihi öyle gf·litıl 

giiul tntlhalJedllmemı,u . . l !l ı D 
a~n~•i niıanınm t 3 iindi günii , 
Amritsarda zuhur eden kargaşa

lıkları bastırmaya memur olan 
jeneral Dyer, şehrin meydcrnla
rından birinde toplanmış olnn 
halk üzerine atef açmıı, yüzler
ce adam ölmüıtü. O günden 
beri mufrlt milliyetçiler nra&ın

cla 6 ile 1 a nisana kadar olan 
haftayl orıtç ve dua ile geçir
mek ve bu ımrctle bu kanlı haf
tayı takdis etmek bir itiyat olmu~-
tur. 

Maahaza, Gandi ve gönüllü
leri bu haf tayı, bu sene sev iç 
ve ıataretle açtılar. Pazar günii 
günef doğmadan çok evvel Gan
di va adamları, fen ve §atır 

bir halde kalkmıılarJı. Şııfakla 
beraber, Gandi ve ufak cemıı
atl , İngiliz hükümetine oynaya· 
cakları oyundan dolayı küçük 
çocuk)a~ ~gibi ıevinerek ufuk 
üzerinde göründüler ve ilahilP.r 
okuyarak denize girdiler. 

Gülerek ve ~akalaşarak bir 
banyo yaptıktan sonra agır bir 
tavır ve dindara.ne bir vaziyet 

alarak sahilde toplandı hu. Gan
di kumlara eğilerek, her zaman 

bu noktada hol bol bulunan 
tuzu aradı isede ümtt etti~i 
kfimeleri bulamadı lngillzler on
hırı supurup kaldırmııl'-'rdı . 

O zaman Gandl parmak ve 

t1rnaklarile çamurlu yeri 
kazdı, tuı: parçalarile kerıtık bir 
avuç çamur alarak bunu ıadık 

arkadaılarına muhte~em lJir eda 
ile gösterdi. 

Bunu müteakip ıair bir hin

Ju kadını mülheınane ile .. Sana 

selam, ey halıukftr " ,diye ba
~ırdı ve bunu da bir nlkıı tuf&nı 

laklbelti. 
Seksen kiıiJen mlirekkep 

olıın gönü illi lmfilcsl, berstbt.r 

getirdikleri knplıırı denl:ulen dol 
clurttrak, tuzunu alrnuk ic;•in Jrn y

tut tma ğa bn~ladılar. 
" Oustlar tı11 .z.lnl'lrleriul kı-

ralım, vatanımııı luırlnralım ., 
mealinde bir nakarat ıle bırhlri
ni fonliyete ııevked~örlnrdı. 

Bir küçük polis müf reı.esi bi-
raz müst.:hziyan nazarlarlıı bu 
ıahneyi seyrediyordu, fakat nıu

dahale için hiç bir lıarckt"tte bu-
lunmadı, 

İşle parlak hlr glln~~ nllında 
ıilahıız byanm reıml küfıulı ya
pıldı. 

1<·ı·kif'/,.,. : 
Fakat lnallJz mU.ı ınnlınkt\rlıM 

le• umuma kar§ı ayni surette o l
maktan uzak bulunıyor. 

Gandinin- hareket ve evzaı 
iııyankaTnneıine ra4men onn 
kartı ıtmdiye kadar gösterilen 
rnuafiyet, ıahsmn mahsus bir 
imtiyaz gibi görünüyor. G üyn 

lngill:ı "Bu mukaddes adomın rn
hat rahat muslihane nümayı~le 
rinde devama bırakahm zaiftlr, 

lcvkifanede bulunuyorlar ; 
Dün, hatta Bumbaydll ~ 

Nariman haı>se<lilmiş ve bu':, 
biray hcıpse mahküm oluntt',; 

Halbuki onun da. isvana JI 
ttiğt Boanbay gögüUüleri ıe 
lik Lir hareketten bnşk bir f 
yapmamışiardı. 

/fer o ii il ı·e her ıı,ır dı• 
J ·' ~ 

On k~tiden mürekkep bit f 
çük günüllü rnuf re:.r.esl, bı.ı rıl 
erkenden yola \~ıkmış1ardı t:~ 
hareketlerinde etraf ma gıs f 
dostlarından bet yüz. kndnr ~ 
toplanmııtır. Bunlar deniı k ' 

le 
,., 

rına ıekfz on bin kişi oJ11rA 
olmuşlardır. ~ 

Halk silahsız ısyan göoull ~ 
rine karşı büyük bir rntfİ1 

muhabhet gösteriyorlar. I 
Böyle bfr a]ay ile teşyi ~ 

nnn bu on Lin gögiılü l ;ombıı11 
güzel ve bUyiik agaçlıırla g6l ~· 
caddeıinden geçerek derıi~ 
narma vaııl oldukları, ı~ 
denize 'girip ellerindeki , 

tencerelere su doldur ul"'/ 
az ötede bir alet yakarak l Ji 
releri üstüne koyup kaynıatl '-' 
yarım aaat sonra su te~ 'I 
etmıt ve tencerelerin diblPdt .ıl 
tutan beyazmt madde kal~ 
bunu çıkarup l>ır tepsi koY f 

O zaman, ağır ve kıyıııe' ı 
i~lemeli örtülerle ıüslü geııÇ/ 
güzel bir kudm ortaya gel 1 

' tepsideki tuzdan Lir parçll ~ 
a~zına götürdü, ve loplana11 dl 
lerc' halkın alkı~ları yük•e~ 

Orada dl\ polis bulunuY 
fakat bir saat bile sürmeye"~ 
;ımeliye esnaaında hiç kılJll/. 
madı ve seylrd kaldı. Mer(t ~ 
hltamındtt, bütün ııeyJrcilet 

mail aiikGu ile dııAıl.tılor. Jl 
Hindislıının pek vaıl / 

sahlll~rirıin hemc-.n her no"'~ııtıt 
<la bunnn gil>f mern!llın fllP' oıı 
v~ pıt:t.~t gününe 1 n<lat .ht' 1 

.. ,,,. 
tt-1 errur t!dece~i ırnlaıılrll'' u,·r.· 

Oahilcle tuz istihsali ıııfl~.;rıc 
si ,]ıdrn gii\·tür . ÇünkO J

11
tr 

ııehrinin bütiirı ı.ulaı ını kır'" ,,r 
ıe 

lrnJar kayıutlmıı olsalar IJI' tıt 
tu:1 elde edemeyecekleri ıal' \eıı gt 
sizdir. Onln rda ellcrinJefl ""'t~ 
ile iktifa ediyorlar ve )'il .. ıtJe 
fiatle kaçak olclu81ı yı ,,ıı 

•' doksan doğru olmnyırn tıJZ ıtı' 

nlıyorln r : ha ttn bil'kifflYı:ı rh''' 
yttpmağı bile tecrübe edlY0

,.,.. ...-. 

'

••, I • 1•{//JtJ 
!' ".'! ıırı ınslt!JI a 

I 9 
llS flll lllfl(/, /J//, ..,,.~ 

v tırs ... 
Sabıkalı Canbaz ~a etti' 

hk.Jf 
polis Bedri efendiyi tıı d n '1( 
ginden ve elini mrdığıJ1 a 

ııtuır· 
ay hapse mııhkfırn otrn hıtl'e' 

Bu ılefo c.IR val<Uyle J11U beıcç1 

n cd«-, cehadelle hulunan ı.111 
.. Çll "ıJ' 

A7.ız efendi ile Hasan ~11'-
i fay vazife halinde i)oüne ısıl 

kendıle' 
rak tehdit etmit ve 
dôvmllıtür. 
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_!.5 Ntaan 
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J ayyare piyankosu 
a ..... ll3il .... ııım..ı• 

Bir bucuk , liralık 
niçin yetmiş beşe 

biletler 
satılıyor 

l!iO kuruıa satalması icap 
~~en l O da bir tayyare piyanko 
.. ıletlerinin son keıideden l 
otede b . eve 

erıde 7fi - 80 kuruşa sa-
hldığı görülmü§tür. Gerek b 

mesele hakkında gerekse pek bo~ 
ı.uk gittigi iddia edilen ta 
Piyanko -d· . yyare 

mu myeti ı .ıuamelatı-
:~ dair malumat almak üzere 

u__ıı bir arkadaıımız piyanko 
tnuduriyl - - -... . e goruımuıtür. Muhar-
• ırırni . 

zan suallerini ve aldığı ce
vapla 

rı aynen yazıyoruz: 
.. - Son keıideden evvel tayya
•e p· h •Yanko biletlerinin şurada 

Urlda. 
ıat \ .. 75 - 80 kuruıa kadar 
fi 1 dıgı görülmüıtür. Bunların 

Ya.ta 150 kuruı değilmidh·? 
s - Evet,filhakika 150 kuruta 
a.tdrn . . l . 
7 ~ aıı ıcap eden balet erın 
~ - 80 kuruıa kadar satılJığı

nı biı de haber aldık. Hiç şüphe 
YOktur ki müdlriyetin ·böyle bir 
sal lıı muamelesiyle alakası 
o a .... 

"•lı. Bu ntsbet kabul et-
nıe.ı · k b b · 1• ontolu satışın azı ayı 
"e Perakende satıcılar tarafmdan 
Yapıldıfı tahkikat neticesinde 

Masrafa gelince : Şu bina 
dahilinde ne masraf olabilir? 
Gerçi cemiyetler kanununda ira
dın yüzde 25i nisbetinde sarfiyat 
yapılabileceği musartahtır. Hal
buki bizimki değil 25 yüzde 1 O u 
bile geçmiyor. İkincisi biz bir büt
çeye bağlıyız.i Bütçe 12 kitilik 
idare hey' etinin tasvibinden ve 
3 O kişilik heyeti merkezi yenin 
tastıkından geçer. Binaen aleyh 
bütçede gösterilen miktardan 
fazla 1 O para bile masraf gös
teremeyiz. 

- Mesela, hatırıma geldiği için 
soruyorum, daima içinde piyan
ko müdürünü gördüğümüz lüks 
otomobil müdür beyin kendi 
malı mıdır? 

Eğer müdiriyete ait ise buna 
ne lüzum vardır '? 

YARIN 

B. M. Meclisinde 
Ankara, 14 (A.A) 

Reis vekili Refet beyin riya
setinde toplanan M. Meclisinde 
hudut ve sahiller umum müdür
lüğü memurlarının maaşlarının 
tevhit ve teadülü ve mezkur ida
renin 1930 senesi bütçesi hak
kındaki kanun layihaları müza
kere ve kabul edilmiştir. Buna 
nazaran hudüt ve sahiller umum 
müdürlüğü bütçesi manrifi 539 
bin ve varidatı 700 bin lira ola
rak tesbit olunmüıtur. 

İstanbul darülfünunu 1930 
bütçesin<le 1500 liralık münaka
le icrası hakkındaki kanun la
yihası kabul edilmittir. 

Bundan ıonra eğlence ve 
hususi istihlak vergisi kanununun 
tadili ve 18 yaıını ikmal eden
lerin devlet memuriyetlerinde 
namzet olarak istihdam edilme
leri hakkındaki kanun layihala
rının birinci müzakeresi yapaıl
mıı ve kabul edilmiştir. Meclis 
pazartesi günü toplanacaktır. 

A nu.~ll'al!Jada ki iutduıbatı 
runele kazananuult 

Perh: 14 ( A.A ) 
Garbi Avuaturalyada yapılan 

intihabatta amele f arkası nam
zetleri mağlup olmuş tur. 

Sahife 6 

B ·r t · · .' , ........................... , 
l ayyarecımızı: TİYATRO VE SİN"EMA : 

daha kaybettik =·••••••••••••••••••a•••111••••= 
Üsküdar Hale sine. tiyatrosunda 

İzmir 1-l ( A.A ) 
Dün bir uçuı esnasında sukut 

edip hastaneye nakledilen tayya
reci İsmail Bey vefat etmiştir. 
Cenazesi kııladan büyük merasi
mle kaldırılmıı ve tayyare şehit
leri makberesine defnediimiıtir. 
Tayyare cemiyeti İzmir ıubesi 
mumaileyhin ailesine naklen mu
avenette bulunmağa karar ver
miştir. 

Edir11eyc bereketli 
f /lllİ 1Jt1tdar !Jfl/j<h 1 

Edirne, 14 (A,A) 
Son günlerde yağan feyizli 

yağmurlar mmtakaya bereketler 
vermi§ ve bütün köylüler net' e ile 
ilkbahar zer'iyatına baılamıı 
lardır. 

Gayri m iibadill~ı·e lm :)ala 
<h~:..1aı11 ediliyor 

Gayri mübadillerden müsak
kafat eshab1na yapılacak ikinci 
parti tevziata dün batlandı. Ög
leden sonra yapılan tevziat sa
at beıe kadar devam etti ve 
11 8500 ,, lira dağıtıldı. Tevz•ata 
pazartesi perşeabe günlari de
vam edilecek ve kurban bayra
mına kadar itmam olunacaktır. 

Bu gece 
San'atkar Naıit B. ve komik 

Şevki B. heyeti temsiliyeleri bir
likte olarak ilk gala müsameresi 
birinci defa olarak 

Kadın şeyt,ınlığı 
Taklitli ve gayet gülünçlü 

ı~iyes a P. 
Danalar ailevi duettolar, duhuliye: 
30 kuruı. 

* Kadıköv 
.1 

.,. fi u E },.. r.1 
Sin<'ınası 

Buaün 

Kadın 
Mümessilesi : 

Klaranı Vidor 

~---------, 

DORE 
okanta ı·(~ 

Birahane 

~laıılmııtır. Diyeceksiniz ki, 
Yiler bunu kendi zararlarına 

Bahsettiğiniz otomobil, 
müdürün ·kendi malı değildir. 
Kadro mucibince merkezi umu
mi tarafından müdiriyet emrine 
bir otomobil tahsis olunmuştur. 
bu ... omobil yalnız binmek için 
değil diğer itler için de kullanı
lır. Safnk Afgan lıaı·iciyl~ ıuı~u·ı YENİ NEŞRİYAT: 

Tepcbaşı 1 nunıara 
Aileler için en temiz ve en 

kibar muhit :j 
Tabldot ve alakart gayet 

mı b k Yapıyor? Evet ayiler son 
eıidede kazanmak ümidiyle 

~ahipleri tarafından ikinci ve 
Uçün - d l k cu keıideler e a ınmıyan 
. 'tldelik biletleri müdüriyete 
'•de etmeden kendi zararlarına 
'•tnııılardır. 
bı ~ Peki; bu fiat garanti edil
,,~11 miydi? Aym zamanda bu 
rı ldekı satıı piyanko biletle
bı ne, Pek lazı91 olan halkın iti-
adını ıarsmaz mı? 

iaa - Biletler değil, biletlere 
b bet edecek ikramiyeler İı 
l •nkaıı ve Türkiye tayyare cem
Yet· 
t· 1 tarafından garanti edilmiı
ır. PfkA 
leıır~ g a:_ı umumiyeye yapacağı 
d· e ınce; müdüriyet bu en-
ııeyi na d' k·k zarı ıkkata alarak tah-
ı at ya t 

ifa . P 1 ve bu satı§ ıeklini, 
Yrı huk k" . l tlla.kt u ı hır muamele o -

a beraber menetlirdi. 

dür: Bu ıatııtan plyanko mü
YeU ne kadar zarar gördü? 

ttrn -d. liiç on para bile zarar 
e ık ç- k 1 tam · un i biz para arımızı 

'-liı ~tıı\iYle bayilerden tahsil et-
li"" h b bilet uyoruz. Her angi ir 

bayiJer ha.ınni ki - bizim için 
b·ı . de aynı hukuka maliktir-

1 etın · 
Yahut 

1 
götürüp ucuz satarsa 

bı birlıine hediye ederse 
le ne? 

- Son ke "d 
1 oo d 11 e ıataılarında 

e &O nishetind k 
tnevcut oldu~ _ e tena us 
l 

gU •oylenıli B-
e bir tenakus Yor· oy-

varnııdır v 
•ebebini neye atfederıln~:ı;arsa 

- Evvela bu iddia Ya. i 
n k n te-

a uı mevcut olduğu doğru detn-
dır · Olsa bile her ıeyden 
C\'elv ortalıkta mevcut ve faz
la derecede mahsus bulunan 

buhrana, parasızlığa atfetmek 
daha doğru olur. Şunu da kay-

d~deyim ki, tenakus değil, 7 in· 
cı tertibe nazaran bilet satıım
da 60 bin fazlalık vardır. 
dı -Pıya.nko müdiriyetinin ira-
t Yle K•Yrimütenasip zait masraf
:: clY•Ptıiı iddia ediliyor. Buna 

ersiniz ! 

E: - Hesaplarımız ortadadır. 
V\'ela i 

tk P Yankonun 100 de 60 ı 
raıniye ol k 

Müdür beyin tayyare 
cemiyetile 1 O senelik bir muka
vele yaptığı söyleniyor. Doğru
mudur? 

- Müdür bey orduda erkanı 
harp zabitiydi. Kendisine bu it 
teklif edildiği vakıl kabulü tak
tirinde askerlikten ayrılmak icap 
edeceğinden yeni tıinde bir kaç 
senelik hayatını 'garanti etmek 
istemesi gayet tabiidir. 

Fakat maalesef yalnız 5 sene 
için edeblldl. Yani mukavele 
10 sene için değil yalnız 5 aene 
içindir ki bunun da 4 senesi 
gihniı btr senesi kalmıştır. 

Olabilir ki, hey' eti merkezi
ye bu nıu1taveleyi tekrar temdit 
eder. 

- Planı yapan M. Mizrahiye 
ne ücret veriliyor? Bu zatın 
piyanko bileti alıp satan bayi
lerle alaka ve akrabalıgı var 
mıdır? 

- M. Mizrahiye ayda 400 
lira kadar bir ücret veriliyor. 
Piyanko biletleri alıp satanlarla 
hiç bir alaka ve akrabalığı 

yoktur. Eski mukavele mucibin
ce kendisine ayda 750 lira ve
riliyordu. O mukavele bitince 
tecdit etmedik. Zaten kendisine 
timdi nüzül isabet etmiı olup 
mefluç bir halde bulunuyor. 

Tütün inhisar 
idaresinde 

masraf çrJkmudur 
Tütün inhisar idaresinin mas

raf 1 çok olduğu mevzuu bahis 
olnıuıtu · Bu hususta malümatma 
hlüracaat ed 
h en gazetecilere in-

iaar nıüd- - 8 
maır f uru ehçet bey, idare 

a ının her 
oldugu sene azalmakta nu ve çok __ 

1 faslın go·u en maa§at 
ın nıaaarif ı 

zaran yüzd dh umumiyeye na-
c ort · b 

d 
... b nıs etinda ol-

ugunu, una k 
ınu abil · t sisata teıebb h yenı e-ua etligi . , 

cümle Haskö . nı ve ez-
Y de bır zfgara f ab

rı kası ve Gemlikte de b· 
b 

ır mu-
kavva fa rikası açılaca 

gına ve 
idarenin bütün masrafının 1 var -

Moskova, 14 (A.A.) Beçe 
Saki ile münasebette bulundu
Gndan dolayı hiyaneti vataniye 
ile ittiham edilen Amanullah 
hanın hariciye nazırı Mehmet 
Veli han hakkındaki idam cezıuı 
milli meclis tarafından sekiz sene 
hapse tahvil edilmiıtir" 

Auwrika ve bahri kon/eı·ans 
VVashington: 14 (A.A.) 

M. Hoover'in Londra bahri 
muahedenameaini kongreye an
cak 1931 senesi bidayetinde tev
di edeceği rivayet olunuyor. 

Altı !Jİİn süren bir bisiklet 
!Jlll'l§t 

Paris: 14 (A.A.) 
Altı günlük pisiklet yarııı 

hitam bulmuş ve Pelissier Blanc· 
honnet takımı kazanmııtır. 

(;t~ee bilr! ı!·tima edi,ljorlar 
Parist4 (A.A) 

Gece celesesinde rneb'usan 
meclisi abli kanunu ikinci kıra
atini müteakip kabul etmiş ise 
de ayan meclisinin tekaut aida
tının tevzilne müteallik olarak 
5 emsalini tefrik etmittir. 

ı\leneınendc bir cinayet 
« lliznwt» ,qazl?le.'\iluleu: 

Menemenin Doğa köyünden 
İbrahim oğlu Ali, eski bir aıİc 
ve kadın meselesinden dolayi 
Yanık köylü Veli oglu Ahmet 
tarafından mevzerle kalbinin 

üzerinden yaralamıı ve deı·hal 
vefat etmit tir. Hadise Menemen 
müddeiumumiliğine bildirilmif 
ve derhal tahkikata baılanmııtır. 

Gece yarısından sonra katil 
Veli oğlu Ahmet yakalanmıt ve 
cürmünü tamamen itiraf etmiflir. 

Erzincanda Hilciliahn1er 
heveti 

,/ 

Sönen ışık 
Jlcbrurc /Jur~il 

Hanımın Suhulet kütüphaneıi 
tarafından neırolunan bu eserini 
tavsiye ederiz. 

Eczası 12 5, mücellet 15 O 
kuruıtur. 

İlan 
Osmanlı Bankasının Galata, 

Y enicaml ve Beyoğlu Devairi 
Paskalya ve İdi Milli münuıebe
tile Nisanın 20 nci Pazar ve 23 
ncü Çarıamba günleri kapalı 
hJlunacaktır. 

Doktor Taşçıyan 
Zührevi hastalıklat mütehassııı 
Eminönü lzmir svtia6ında No. 4 

Zayı Çanta 
Dün a.kıam saat on yedi bu

çukda küprüden üıküdar ve kuz
guncüğa harekt eden 54 numaralı 
vapurda bir hanım çantasını 

zayı etmiıtir. içerisinde ki 30 
lira bulana ait olmak üzre evrak 
vesairenin Politika gazetesinde 
Reaaam Ratip Tahir beye iadesi 
rica. olunur. 

Kiralık arsa 
Selimiyede Haydarpaıa cad

desinde duvardibinde 1 • 2 No. 
300 arşın arsa 3 ıene müddetle 
kiraya verilecektir. Senelik ki
rası 18 liradır. Müzayede 15 

nisan 930 :çarıamba günü saat 
15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 

(M - 1161) 

İlan 
Satılık ev maa Dükkan nu

marası 14-46 Muradiye sokağı 
Cafer ağa mahallesi Kadıköy 
tahtında Dükkan ve zemin katta 
mutbah 1 oda 1 sofa ikinci katta 
2 oda ı sofadır. Tahmin edilen 
(3000) lira kıymet iki senede iki 
taksitte verilmek şartile birinci 
taksit ihaleyi müteakip alınacak
tır. Müzayedeye it tirak edecek-
lerden °/o 7 buçuk pey akçası 
alınacaktır. Satıı muamelesi 
5/5/9BO Pazartesi; günü saat 15 

ucuz yen1ekler. 

~usrArA NU:H. 
CAYI 

ilfın 
Satılık ev numarası 42 Mura

diye sokağı Cafer ağa mahallesi 
Kadıköy iki kattan ibaret olup 
birinci; kat bir oda bir mutbah 
bir sof adır ikinci kat iki oda bir 
sofadır. Tahmin olunan ( l600) 

lira kıymet defaten verilecektir. 
Müzayedeye ittirak edeceklerden 
% 7 buçuk pey akçaaı alınacak
tır. Satıt muamelesi 5/5/930 Pa
zartesi günü saat 15 te Üsküdar 
Malmüdürlüğünde aleni müzaye-
~e uıulile yapılacaktır. R. ,..! ______ , 

Yarın 
İDARE : İstanbul Ankara 

caddesi. 
TELGRAF : İstanbul Yarın 
TELEFON : ,, 4243 
POSTA KUTUSU : snrı 

ONE: Dahil için seneliği 14 00 
Hariç ,, ,, 2700 

İLAN: Tarifeye t~bidir. 
Fiatı 5 kuruş 

·~y ARIN,,IN TAl(\'İ1'1İ 
N. 
ısan 

Senei SAL 1 Sen el 
Resmiye 15 Hicriye 

__ 1_9}3~0----.......:.-=.~~~1~348 
Nan1az vakıtJan -

Alafranga 

'· d. 
Güneı 5,20 
Ôyle 12,14 

lktndi 15,58 
Akıam 18,48 
Yatsı 20,25 
imsak 3,33 

Zilkade 

Alaturka 
•. d. 

Güneı 1O,32 
Öyle 5,26 
ikindi 9, ı o 
Akıam 12,00 
Yatsı 1,37 
İmsak 8,4f> 

Kasım 
Cerı k 

1 
ara tevzi edilir. 

tidat a an para müdiriyetin va
•nı teıkil eder. 

datınyüzde ikisini geçemeyecegini 

Erzincan Hili.liahmer senelik 
kongrası açıldı. 930 senesi büt
çesi 1900 lira olarak tesbit ve 
kabul edtlmiı ve yeni idare hey
eti riyasetine uhhat ve içtimai 
muavenet müdürü Dervif bey 
ikinci reisliğe Saide hanım ka
tipliğe Muzaffer, veznedarlığa 
doktor Sait, muhasipliğe doktor 
Sadık beyler intihap edilmitlerdir. 

de Üsküdar Malmüdürlüğünde 
aleni müzayede uıulile yapıla
caktır. R. .1 

16 15ü 
soylemiıtir. ... 

. . 
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BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCi 1~ERl"iJ:> 4. ( JNCÜ KEŞİf)E 

11 MA YJS 1930 
Keıtdeler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlak, İt, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

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

14,000 kilo gaz mübayaası 
Tütün inhisar umum 

müdürlüğünden 
1 fı ıanUgratta 820-8:10 derecede olmak ve tenekeler df"rumun

ela ibali an barına teslim edilmek ıa,.tile 14, 000 kilo gaz pazar
lıkla mübayaa edi'leceflnden taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı 
muvakkatelerlle 19-4·!>30 Cumartesi günü saat 10,30 da Galatada 
mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

işte 

YARIN 

EU\stiki 
Kenıerle· 

rin Şaheseri , 
t l\\etın \ c hususi bır trikod.m m.ı· 
ınu l ga)CI ~ık R{lımcl kcmcrı lınlı 
lııızıı· nıodmı nıııcıbinct' sızt? ııı ıl· 
lııp tenusıibu,kalçıınızn letnfet ve 
zarafet, ''ııcddıınuza )llmıı~nklık 
\ C CC\\tılİ.) e l \rrdı~ı gıbi doJ::nı 
durmanızı da leıııın eder, :\lag.ıla· 
lanıııııı .d.)arct \'t' nııutı\' t"r ka-

taloı;ıınıulıı talrp rdınıı 

Y<'gane .,,.,,~ maha lli: 
Parb H•ki 

3·~ -
1 lanbııl ş ubclcrı . 

Be) 0~lııııdu . 
rrı ıı el meydanında No ,., 

' c is tik lal cırddcsındc No :iS) 
Fi:ıt ı 6 ! ırada n ılıb:ırt"n 

~ ~ 
Yelkenci vapur1ar1 

ı-·-... Alfa~Laval 
• 
1 ~~~ı~!~me~~a~ı~~:!k~!"!.ı tabirini havi raporu haizdir, 1 Yedek parçalan dain1a nlevçuttur. 

Türkiye mümesaf lliiJ : İıtanbul-Galata 
Mahmudiye caddesi No. t'tl 

11 _ .. ....,. ~re lef on l~.O. 4238 ~,.~ ... • 

Emniyet sandığı müdiriyetincien: 
Sandığımızdan Mücvherat, esham ve tahvilat ve bono 111 

linde istikrazda bulunacak müıterilerimizin kiıelere mir• 
rinda hüviyetlerini iıbata medar olacak nüfus tez"c~re91 yef& 
vesaikı ibraz eylemeleri rica olunur. 

Emniyet sandığı kat'i 
karar ilanı 

KARADEN"iz POSTASI Emine Radiye ve Fatma Ümmüsüade hanımların • 14572 

Y ık numaralı deyn senedi mucibince EmmJyet aandıfınclan fıd 
e enci vapuru eyledikleri meblağ mukabilinde sandık namına merhum bulu 
. C Üaküdarda Altunizade elyem Mecidiye mahalleılnde NI 

1 tlNısan: .. arşamba caddesinde auk 4 mükerrer 4 mükerrer 4 mükerrer cedit ı2, t 
~a.~~~~~~~~~:~~~c..__-y_z~~,~, - - 1'> t 

~iil~.v ~~~~~~ !':.~"~ günü akşamı saat G da(Siı'keci) 'k .... .- numaralı köıklerden büyük köıkün barem daire•I ilç yas 
~ İstanbul: Ankara caddesinde Retit efendi hanında ~ rıhtımından hareketle doğru: ~~a arşı~ arsa üzeı·fnde mebnJ ahıap iki buçuk kattan ibaret 

~ B h r-ı M ~~ (Zonguldak, lnebolu, Sam- d . ' ~ır sofa, ~ir taıhk ve bir hamam ve bir kuyu ve aell 
S!1 ~- Üf a 0ett ID . al.b 88 'I ~ ~~~. sun, Ordu, Giresun Trabzon ıbaıresı k~~alf~ uç yüz otuz iki artın arsada ahıap iki buçuk k• 
~ ~ı;ı Sürmene, ve: Rizeye' gidecekti~. _aret s~ ız 0 a bir sofa, bir taılak bir hamamı ve dıter k 
tiJ Matbaacılığa ait her nevi işi ehven ve gayet giizel ~ Tafsilat için: Sirkecide :uz o~ .uç arıın arsada yarım katı kirrfr iki kah ahf&P 

0 
eiS ve temiz bir şekilde teahüd eder ~ (Yelkenci ) hanında (Yelkenci uzre ıkı _buçuk ~attan ibaret üç oda bir mutfalı ve elli bir 
~ Erbabızevk ve merak bir kerre t~rlf buyurdukları taktirde .~ vapurları) acentel· "· üra- ı ~okuz yuz yetmı§ beı arım bahçeyi havi iki k6tkün tamamı y 
~ işlerinin nefasetindea memnun kalacakları şüphesizdir ~ caat. Telefon:1İ:~e(l~l 5) h~tamı.~da. bo~cun verilmemesihaıebile mGzayedeye çıkanlarak 
~~~~~~~~~=~~9r-4Q~~~~~~ '- # ıkl.y~z lır~ .bedel mukabilinde mütteriıl üzerinde olup16·' 

E k • ta rıh tne musadif çarıamba günü kat'i kararı çekllecefinden 

Devlet Dem·ıryolları H.P ,.... s ımo-41••, ol~nlarm yevmi mezkürde ıaat OD beıe kadar sandık ldar 
: : muracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur 

M d 5 KREM GLASE i ~~§sg9~99sg~~sggsn.-
ağazas1n an: : Yalnız Beyoğlunda MÜLATYE : ~ Doktor 

=·~=.~~ı::::am .......... ~ ... : ~ A G o p v E s s A y A N 
Doı< o A. kutıel ~ 

29-3-30 tarihinde müzayedesi yapıhp verilen fiatlar haddi 
layıbnda görülmediği cihetle ıatılanuyan muhtelif miktarda 
mevcut olan ahıap ve maden fıçıların 20-4-30 tarihine müsadif 
pazar günü sant ondörtte müzayedei aleniye ile satılacağı ilan 
olunur. 

•h~b~~~bhbbAh~"~hAbhAA~~"~~,"~bhb • . . -. ·-~ ............•. ~ .. ~ ..... . 
;~ OSMANLI BANKASI ::: 
A b • • 
•:• SERı\fA YESİ : 10,000,000 ingiliz lirası •:• 
b ~ 
•} İstanbul açenteliği -:- Telef on: İstanbul 1948 •j• 
~ı_.. Beyoğlu dai resi - Telefon Beyoğlu 1303 •t: 
••• Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya ••• 
•!• hesabı cari suretlle avanılar, poliça ve iskontosu. •!• 
~ ~ 
.: Türkiye cümhuriyetinin batlıca ıehJrlerine ve memaliki : 
.:: ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telıraf ::: 
• emirnameleri lraalitı. -
~ ~ ... ~ ........................................... . ·······~ ••• ~· ................... •"•"·~·"····"···~··•·•• .... r ........... .. 

Devlet demiryolları ve li
man la rı umumi idaresinden 

~ J)ahili ınütehasısı 
Gizli ve cilt hastalıkları mütehassısı ~ 

Karaköy börekçi fırını sırasındaN.34 ~ Kadın, Çocuk ve erkek dahili haıtalıklarını tedavi eder 

fO Hergün Langada camilıerif sokaimda No. 19 huıual 
TEŞEKKÜR ılJ kabinesinde hastalarına fevkalade dikkat ve ihtimam ile 

Refikamm irtihali dolaylsile ~ bakar 
ıA ve azami suhulet gösterir. Hazakat ve teıhiıi 

gerek bizzat gerekse tahriren v;.1 mücerreptf r. 
taziyette bulunmak suretile ele- ~6~~~§§§:§Ş~@gg9~~9§t9' .... 9• 
mf mbe i~irak eden akraba ve ~--~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~ 
ehibbaya maa aile arzı tefekkü-
rat ederiz. 

Bakırköy'ünde Hat boyu cad
desinde Merhumenin zevci: 
Bağdadi Kamil, kızı : Muazzez 
Oğulları: Emin ve Ali 

,. BELSOGUKLUGU ..,.., 

FRENGi ve ADEMi İKTiDAR 1 

Dr. Sıtkı Necip 
Beyoğlu Parmakkapı tramvay 

caddesinde No. 111 • 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpaıa Haıtahanesl Operatlı:Q 

lstıldfıl caddesinde l~us sefarethanesi karşısın 
Surive han No: 8 

el 

TELEFON; Bey: 16 ı 5 

\>OC:)~~~gg~ 

Altı tane on metrelik demir köpril malzemeıile bet adet Doktor Feyzi Ahnıet 1 
kez. on metrelik demir köprü malzemeılnln kapalı zarfla ayrı 
ayrı m6nakasaları 5 Mayıs 30 pazartesi ıilnü saat 16 da Ankarada Frengi, belsoğukluğu , cilt, 1888 de tesis edilmitUr 

1 k teda ·ıihanesi Devlet Demiryolları idaresinde yapı aca tir. 1\Ierkcıi umumi. İstanbul 

SELANiK BANKASI 

Münakasaya ittlrak edeceklerin ayrı ayrı ihzar edecekleri Cumadan mada her gün SERMA YESI 30,000,000 FRANK 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat saat 10-6 ya kadar hasta ka- TÜRKiYE ŞUBELERi 
l 9,80 a kadar komiıyon klUplifJne vermeleri llzımdır. bul edilirr 

Talip!er bet ~ altı köprüye ait münakasa tartnamelerinin Adres Ankara Caddessi N. 43 Galata, lıstanbui, İzmir, Samsun, Adana, mertln. 

beherlni on beıer lira mukabtllnde Ankara'da Umumi Jdare Telefon lstanbul 3899 Yunanistan Şubeleri: Seliruk, AUna, Kavam.• 
Maliye ve muhasebe iıleri relıliflnden, fstanbulda H. P. vezne

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her -~• sinden tedarik edebilirler. . ,h:~G..,._.n;:-.ft•t.:c»:a-~ h 
~~vvv~~~~-' akçe üzerinden esabatı cariye, çek muamellb. 

~···········••!••·~··········~ . ~~~~~~~~~~~====== ~ M. NURİ ve ŞERİKi ~ ! Veresı~e ~ iıaıı ,. .................. ... 
3 E ~ izmir terzihanesınde son flı u·· •t y ldtZI B'J ı • Zahide Hanımın Ali ef. zim- • mt 1 ı cünıle Günırük muan1elatı ve nakliyat işleri moda, eh.en flatlar a, son ~ • : uo bit 
~ l ~ • derecede suhuletli ıeraitl~ ~ metindeki borcun ödenmemesln- • Her çucuk ,anı-
~ cemalı sürat ve emniyetle ifa olunur. .... (it erkek ve kadın kostümler IO den dolayı tahtı hacz• alınarak $ ümit yddwdor. Foldr _. .J:: 
-11111111 MAU ve lDARI iŞLER DAHi TAKIP EDiLiR E @ ıerian imal olunur. (;il Paraya çevrilmesi takarrür eden : aeıiz çoçuklan dlflDeD tıJ-
~ Ad ~- • Ankara caddesi Vilayet ~ b / / ı. yel Etfale 23 allan~ _._ ~ rea : "U&lata Havyar han orta odalar No. 4 ~ karımnda No. ı 7. • azı eıyayı beytfye 1 O 5 93 O tari- • taıında prclma, bu .. d!;' 
~ Tel f B il ,. MUSTAFA KEMAL Mil hinde saat 14-de Kadıko-yu-nde • e0• •·• ...,.... e on: eyo u 4516 w ve ... Yf • dızlarım 16amekteam .... 
~ wwwwwwwwwww ~ a...._ ~ Pazar nıahallinde ıahlacağı ilan =••••••••••••••••••- ,.. • .,,. •YYTY T T T T T T T T T T .......... YT'Y'YTT"TTTTll ~~g§§§§§(i~~ olunur. Mes'ul mGdll'G:SG:ey111aD •' 


