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Bütün memleket yavrularının idaresinden memnunuz! 
~ ~ 

Matbuata ait mülahaza Dün bütün şehri çocuklarımız büyük 
,,Ciddimatbuatm;::zi;ketinkuvvetidir' bir Jr.UVaff akiyetle idare ettiler 

bu kuvvet sıyanetolunmalıdır -----
g - ,Çocuk bayramı ve geçit resmi bu sene daha muntazam 

1 
Matbuatın terakkisi hüri

~\le lev' emdir. ikinci makale
iıde beyan ettiğimiz vechile 

llıatbuat bu gün havadlacilik· 
:en ibaret değildir, Parlamen-
bo naaıl efkarı umumiyenin 

d
ir tnüesııesi ise matbuat ta 

0 ur, aleniyeti muhakeme de 
0 ıürnreye dahildir. 

Cihanın matbuatı hürriyet 
;ayegfnde faideli, vücudu elzem
Sal bir hayata nail olmuıtur. 

Undan istifade eden, bittabi 
llıernfekettir. Ma tbuatm hürri
YeU tenkitte hür olmak de
bekur. En büyük gazetelerin 
d u tarzda in Utar etmekte ol-
Ulclarım görüyoruz. Tenkit ba

tan eıhasa ve bazan hükii
ll\ete ( Hükümetle Devlet 
•ureu mudaka,la ve kat'iyede 
hYri feylerdlr. Bunu da bila-

ara izah etmek isteriz, te
\'eccuh eder. 

Tenkit muhtelif zeminlerde 
c~ray"n eder. Siyasi tenkit, 
~ ehi .ve smai tenkit, ilmi ve 
J.lirnaı tenkit gibi. Mütemed
l 111 rntlletlerin gazetelerinde 
enkfdin her nevi görülür. 0-

11un için bu gün o milletler 
beıcltnde gazeteler en mesut 
lr tenvir, bir hars, bir ikazı 

ttıiltı amilidirler. Bizim gaze
le! rimi:r. ise mahdut bir da
lte<le yaıayarak tenvir vazife
~~li if~. e~emiyorlar, Millet için 
d • buyuk bir mahrumiyettir; 
ernokrasi tenvire tiddetle 

tnuhtaçtır. 

1 t• Bizde ınilleUn, gazatelerle 
ç ımai bir alakası olmadığmın 
h~ adil ıahidi, gazete tab'mın 
d zdeki gülünç miktarıdır; biz-

en daha küçük milletlerde 
Raıatelerin tab'ı bizimkinden 
~<>k fazladır. Bunun maarifin 
:-lllürnünden ileri geliyor zan-
1\~lırıeyiniz. Efkarı umumiye 
ta~~-dar olduiu gibi gazetenin 

Y 
l derhal otuz bini hulu

or. 

ri Biraz umumi bir surette hü
b Yetten bahis lazım gelir.Ben 
bunu dhlr müelliften aynen ik-

aa Be ecelim. 
"u 2at diyorki. 
insanların h · 

lerine yardını etuaulü saadet
••nın çaresi, seadetin nıerh en eyi 

gu fcrayi faaliyet •erbt toldu-
. k ea iılne 
ııayet etme , onu tenıın 
tezyit etmektir. ve 

"En mes'ut hayat kuvvettı 
zenııin, muhtelif ve en a~ 
ınaniaya oğramıı bir faaliyet 
hayatıdır yani hürriyettir. 

" Hürriyet insanlara daha zl 
Yade haysiyeti nefalye bahıe
der ve kendisine İtila fikrini 
ilham eyler, ona iltikbali dü
tündürür. Hürriyet vazife his
•lnin birinci tartıdır, içtimai 
theıamün ve tesanüdü tiddetle 
lıaetttrir. 

" Fakat hürlytin neticei 
ın~h 

11 
u hnmesi hareketi zatiye 

e mesuliyettlr. 
ıa Hür adamlar, kuvvetlerini 
ol~f ve icra ederek hüyümüı 
içt nlardır · Böyle bir adam 
retn teıe,bbilı6 zati bir meser-

' ıneı uliyt ise bir ıereftir. 

< B~!~!~ ;:~::.t:~~:b~ !:;~ 1 oldu. Küçük Vali İstanbul halkına bir beyanname neşretti. 
hum Ali efendinin zaptiye Nazırı 
Hüınü paşa zamanındaki ıer· 

güzeıtlerini kısmen kendilinden 
dinlemit idik) matbuatın, maa
rifin ve diger teıebbüılerln geri 
kalmıı olmasının sebebi faali
yet hürriyetinin önüne geçilmit 
olmasıdır. Meseli. bütün alem 
elekUrikli tramvaylara cevlan 
sahası olmuı iken Türkiyede 
elektirik yasak idi, kezalik bü
tün milletlerin matbuatı iste
dikleri gibi kalem kullanırken 
bizim gazetelerden sanıör me
murları her gün dört beı sütun 
yazı çıkarırlardı, en ziyade 
1ansöre türkçe gazeteler düçar 
olurlardı, meseli rumca, erme
nice gazetelerin sansörü bin
niabe hafif idi. Yarım asri mü- . 
tecaviz bir zaman bu ıtddete 
giriftar olmut CJlan matbuat, 
Ahmet Mithat efendi merhum 
gibi son derece faaliyet amili 
olan zevatın gayretile mucize 
kabilinden olarak büıbütün 
mahvolmaktan kurtuldu. 

* Tenkit demek, bir ıeyi ulu 
orta medih veya zemmetmek 
değıldir. Bir mes'eleyi, bir ese· 
rl fenni ve sinaiyi anlatmak 
için onun sahi ve gayrı sahihi
ni anlatmak lazım gelir. Bina
en aleyh tenkidin alimane ve 
bitarafane olması lazım gelir. 

Tenkit bir faaliyeti zihniye 
olduğundan üslup ve elfaz dü-

Vali .\'cı·aı IJ. nuıkam1111/u 

Qün sabahın dokuzundan iti
baren Falih parkmı dolduran 
bir çok halk mevcuttu Saat 11 de 
Htmayei ~tfal cemiyeti tarfmdan 
isticar ediien yüze yakın otomo-
biler gelml~ti. Fatih belediye 
dıtiresi önünde bekleyen daire 
müdürü ile Himay~i etfal cemi-
yetinden doktor Hilm1e-t B. Bey
oğlu H1'lkfırkıuı mutemedi Kamil 
beylerle ve daha sair zevat tara-

, fınan alay ihzar edilerk çocuklar 
(Devamı 5 mci sahifede) 

rüst olmalıdır. H 
Bir de tenkitte llmaksadın G • 

hilafi hakikate ıülük etmek azı z. 
çaiz değildir. Zaten her kim 
bunu yaparsa yalancılıkla mu- H d h • 
atep olur. Kötü söylemek mez- azİran a Şe fi• 
mumdur, fakat hazan ithamin ı• J 
bir vazife haline girdiği de mize ge ıyor ar 
olabilir, amma o zaman açıkça Ankara 23 ( Mu. Ma ) 
söylemek , samimi olmak, -

. 
]/Jünldi( .<JC!'İt l't1.ıtı11indeu~ biı· intiba 

« l"aı'llP> lahriı· ail<•si: Serbülent H, Adnan B. (Batmuharrir) 

Mısbah H. ve Hüseyin B. 

ı Arif Oruç beyin liyihası 
Adliyeye verilmek üzere hazırlandı __ _. ......... __ 
Şark ve garbın ve Tiiı·kliitjiiu medart i/ tihaı·ı iinlii ı•t1 
şan/J /J11k11k*i11aslar111 ilmi eser/erile bezenmi§ olan hu 
ltlyiluı /11tk11/ayat sahosuula yük~ek bir mevki ıuıacakıw. 

ihamlardan kaçmmak farzdır. Aldığım malumata göre Gazi 
* hazretleri haziran ortalarında .Maliye Vekili Saraçoilu Şük-

Benim itikadimca matbu- İstanbul ve yaluvayi tetrif ede- rü beyin Baemuharririmiz hal11 
J ikame eylediii davanın Mahaki

ml nizamiyede değil her halde 
Divanı Altde halli lazım gelen 
bazı meıailin neticesine t&likı 

zaruri bulunduğu hususunu bir 
meselei hukukiye ve kanuniye 
olarak tetkik eden layiha henuz 
hitam bulmamıthr. 

atta hakikate, vicdane, ilim ceklerdlr. mevkuf Arif Oruç bey aleyhine 

ve fazilete, hiuiyati necibane· '------------------•••••------... ye müstenit tenkitler gerektir. 
Erbabı kalemden bazıları kiliselerine rlaet edilmiı olduğu· 
Türk milletini çocuğa, hürrl- nu ve timdi oralara hakim olan 
yeti de silaha benzederek milletlerin Avrupada büyük 
matbuatımızın hürrolmasına dostları olduğundan oralarda 
kartı beyanı efkar etmf~lerdir. 
Bu yoldaki hüküm aırf indidir Bulgarlar hakkında haksızhk-
ve geçen devirlerin bıraktığı lar yapıldığını söyledi. 
bir hatadır. (Makidonya ve Dabrucada 

Bir kerre ıu balkan millet- sakin olan Bulgarlar ıimdi 
lerine bakalım. Yunanlılar, oralarda Türkiye zamanında 
Romanyalılar, Bulgarlar, Sırp- d 
lar hakiki bir istiklal kesbedeli görmüt oldukları a alet ve t•ç •ene oldu? Bunların ma~- hürriyetin binde birini görmi-
b uatanıda görüyüyoruz. ~·~ yerek ahu vah edip duruyor-

ujlar deresınde degilmiyız? lar.) 
00 İr 16.yıkta biz degilmiyiz? Türk milletinin ıimdi ka-
geçt~ll~ lllınizden beri asırlar dınları da belediye intihabına 
yeti · 

1 
iz Türk efradı, hürri- d 

eyi a'nr••lyeyt onlardan daha lttirak ediyorlar, emekki la-
h iddınıı oldufumuzu tari· yıkı hürriyet bir kavmiz. Sa-

an Ahtr~n pdertz. lifüzzlkir muharrirlerin felse-
talebe buzu:~~~: ~akidonyab f ei siyasetleri artık modadan 
bltanından ftllralay ı ~~nsız za- çıkmıı manaıız sözlerdir. Çün-

b 
a..aaıuı mu-

him ir nutuk traddettı. Ma- kü Türk milleti hürriyetin her 
kidonya Türklerin idaresinde nevine layıklar. 
iken bütün milletlerin ltaanla- Türk milleti nekadar tec· 

farının neırinden meıruttyetln 
ilanına kadar cerf!yan eden 
vukuati siyasiye kadar hiç bir 
kavm müthit ve muhtelif vukuat 

kar tısında bulunmamııtır. Ni
hayet meırutiyet ilan edildi, 

onda da büyük dersler gör

dükten ıonra Cüm}:ıuriyetimiz 
ilin olundu. Eğer Türk mil-

leti elan kendini idrak etme
dise yatamak hakkma malik 
olduğunu teslim etmezler· 

Milletlerden serbesti alınır
sa onlarda ne hareketi zatiye 
teıebbüsü kalır ve ne de hissi 

mes'uliyet. Çocuk mürebbileri

nin ilk vazifesi kendilerini lüzum 
suz bir hale getirmege çalitnı-

aktır. 

Hürriyet ıayesind~ efkar 
ve vicdan teıekkül eder ve ze· 
kalar teve11u eyler. 

Ahnıel cev<lı~ı rma, mekteplerine, mezhep ve riibelerden geçti. Golhane hat-
::iıiil!~ıa::L""'." .. • .... • .... mı= ............. .. 

Bu layihanın hututu umumi
yeıi maliye ''ekilinin siyasi, idari 
esasi ve bazı hesahata müteallik 
kazai salahiyetlerini tahlil ve bu 
davanın • bu noktadan her halde 
Divanı Alide rü'yeti icabedece
ğini izah ve ispat etmeğe ve 
Arif Oruç beyin Divanı Alide 
bir muhbir veya ıahJt mevkii 
hukuklsinde bulunabileceği esa
sını müdafaa etmektedir. 

Layihayı gü .. tde bir heyeti 
hukukiye hazırlamakla meıgul
dür. Heyet arasında uzun müd
det Temyiz mahkemesinde, Ad
liye Batmüfettiıliğlnde ve sair 
adli ve ilmi vazifelerde bu
lunmuı ve tan~nmıt olan Tür
ktyenln en kıymetli ceza ve hu
kuk mü\eha1111ları mevcuttur. 

(Devamı ikinci ıahlfede) 
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J Birinci sahifeden devam I 
Cümlesinin kanaati müddei 

ıahsi sıfotil'! mahkemeye müra· 
caat eden Maliye Vekili beyin, 
bizzat kendini Divanı Al:ye 
sevkettirerek bu itleri müıpet 
veya menfi hallettirmek temen-

hukuktinularının en ınühill1 
eıerleri ve uzanardelli,,, upesinlh 
utmpallomeni del T engo,,, "Pa•· 
k u K "Garo,,, atote". arrera,., 

"Lu· "fosten Heli,,, uGarofalo,,, 

Merkez binası 
merasimle acıldı 

'Londrakonferailsı Hindistanda tev- nisini izhar edeceği merkezinde
dır. 

kkini "Manvo " Mançini " 
"' " ' ki 

Ve uf ,.rri,, gibi ce7a ilminde 

' Ankara, 23 ( Ho . Mu) 

dün dağıldı 1 kifler berdevam! 
Lonra 22 ( A.A ) 

Bütün murahhas heyetlerin 
azası kendisine veda etmek üzreW 
M Mac Donaldı ziyaret etmltler
M. Briand ile M. Dume.nil Pari
se dönmüılerdir. Amerika mu
rahhasları Londradan bu akıam 

Kalküta, 2n (A.A) 

Teıkilatı esasiye kanunumu
zun ana hatları ve hukuku esa
siye ilminin benam müeolliflerin
den Profesör u Esmenin,, çok yük
ııek ve kıymetlı bir tarzda Cüm
huriyet ve parlamantarizm 
hakkındaki tetkik ve tahlilleri, 

nurü irfanlarını bütün dünyaY• 
tanıtmıt yüksek ıahıiyetleri~ 
güzide te'lifatı ve yeni Türk bıJ 
kukçulugunun maruf ıarilarındaO 

1 Sabri Şakir ve Vasfi Ratit ~er: 
lerin tecarübü kalemiyeleri )ayı I 
hanın ilmi müste-nedatını tetkf 
etmektedir. 

Türk oçakları merkez binası
nın kütal resmi bu gün yapılmıf 
ve merasimda meçliıı reisi Kazım 
paşa ile Vekiller , Sefirler ve 
nıeb'uslar hazır bulunmuılardir. 
Açılma m~rasiminde Hamdullah 
Suphi bey bir nutuk söylemiıtir. 

' ayrılacaklar ve Southamptonda 
vapura bineceklerdir. 

Hovvrah belediye ikinci reisi· 
le diger 29 ıah11 Hovvrah'ta 
ecnebi kumaıları satan ekserisi 
müslümanlara ait bulunan dük
kanların önüne dizilerek halkın 
alıı verit etmesine mani olmağa 
çalııtıkları sırada tevkif edilmiı
lerdir. Bunun üzerine zuhur 
eden mücadele esnasında bir 

u Lok,,, "Hops,, gibi eazım 
ve mütefekkirinin e s e r l e r i 
ve nazariyeleıi ve bilhassa hu
kuku eıasiye fennine yeni bir 

Bu layihayı hazırlayan hukı1· 
kuıinaslar, mevzuubahis hadııe· 
lerin ört ba11 edllme'i sureule 

ı Maltye vekili Beyin manevi bit 
ı mahkumiyet mevkUne düııııek 
iıtemeyeceği hususunda mütte· 

Ankara' da 
{:of•ıtk lıay1·f11111 110~11 oldu 

Ankara 23 (Hu. Mu.} 
Bu gün 23 Niıan milli bay

ram ve çocuk haftaıı münaıe- . 
betile ıehir bayraklarla süılen· 
mittir. 

Çocuk sarayı önüde toplanan 
çocuklar ve çankayada Reisi 
cumhur hazretlerile Kazım, İs
met v~ Fevzi paıalarm kötlderi 
önünde tezahüratta bulunmuı· 

lardır. 

Çocukların nutuklarına Şeh· 

remini ve himayei etfal reisi ta
rafından mukabele edilmittir. 

Sinemalar filfmlerinl çocuk
lara teslim etmiılerdir. 

Sanayi lmngre~i 
Ankare 23 (Hu. Mu.) 

Sanayi kongresi yarm sabah 
ikinci umumi içtimaını aktede- 1 

cektlr. , 

Oahiliye ve pusta bütçesi 
Ankara, 23 (Hu.Mu) 

Bütçe encümeni bayrama 
rafmen bugün gene toplanmıt 
ve Şükrü Kaya beyin lıuzurile 

Dahiliye, Emniyeti umumiye, 
posta ve İskan bütçelerini mü
zakere etmittir. 

. t mcrika 11111ı·ahluadaı·ı yitti 
Londra, 23 (A.A.) 

Aınerikan muarahhasları bu 
ıabah Amerika'ya müteveccihen 
Leviıtahan vapuruna binmiıler

dir. İtalyım murahhasları da be
raberlerinde İtalyan sefiri oldu
ğu halde keza bu ~abah Londra' 

Buda ne? 
J/11/itelif' parlmPntolor çok kimseler Yaralanmıı olup 

bunlar arasında yüksek rütbeli 
azwu Toplanaf•aknuş! bir İngiliz polisi bulunmaktadır. 

Cenevre, 22 ( A · A) Kalabalık biı halk kütlesi bir 
Muhtelif parlamentolar azası hapishane arabasına tecavüz 

aramda yakında bir takım mühim etmlt ise de dağıtılmııtır. Bir 
içtimalar yapılacaktır. Hintli polis zabitile iki polis 

J/. /Jriand ıw di!JOr memuru Noakhali'de fcpheli 
Londra, 25 (A. A.) dört ıahsın üıtünü aramakb. 

M. Beriand, bahri konfranıın 1 oldukları ıırada ateıe maruz 
hitamında irat etmit olduğa nu- kalmıılardır. Şüpheli ıahıslar 
tukta, Fransa'nın daima ıahıi firara muvaffak olmuılardır. 
değil fakat umumi teminat iıte- • )'eui kart§tltklar 
mıı ve aramıı olduğunu gös- 1 Bombay, 2a ( A.A) 
termektedir. Esasen Fransa, bu Gandinin açmıı olduğu mü-
mukavelenin akdinden evvel cadelenin neticesi olarak dün bu 
teılihatını emnü ıelametile kabil havalide yeniden bir takım l<a-
telif olacak derecede tahdit el- rıııklıklar olrnuıturr. 

mıı idi. M. Beriand, ıon söz /Jeyuellnilfıl 111<'."iai biirmut 
olarak,hükuıaetinin Fran11z- ltal 

Parla 23 ( A.A ) 
yan itilafı hakkında hüınü niyetle 

Beynelmilel mesai bürosu ida
müteha11i• bulunduğunu ıöyle~ 

mecra küıat eden, İstanbul ve 
Firiburg Darülfünunlarından me
zün, Şark Ve Garp hukukculuğu 
fevkında olan yeni Türk hukuk
çuluğunun mubdii muazzamı de
gerli ve ünlü h-.kuk Doktoru 
ve Adliye vekili Mahmut Eıat 
beyfendinin lzmirde intiıar eden 
ve irfan asumanında "on iki abide,, 
itlakına ıez.avar olan on iki ali 
makaleleri ve parlak nuluklari
le etrafa netir ve ilan buyurduk
ları vecizelerle malamal hukuku 
esasiye nazariyat aliye ve asri 
demokrasinin ıztırabını tahlil bu
yuran ıon etütleri ve 19 zuncu 
asır hukuku amme müelliflerin~ 

den " Sen Sımon ,, ve 
1 642 senesinin en biiyük müel
lifi "Lüvir,,, 1831 en büyük ule
maıından "Ruvaye Kol~ır"' Ata
man müelliflerinden "Saydel,,, 
uHenel,,, uLa Pait Oelin,.in ve 
kadim Roma hukukunun benam 

fik kalmıılardır. 
Bir iki gün içinde layihan111 

bitmesi pek muhtemeldfr. Mah· 
kemece netri menedilnıedii1 

takdirde aynen gazetemize ge· 
çirilecektir. 

Şehrimizde · bulunan maruf 
hukukuıinaslardan ve faıfst er 
kanından ecnebi bir avukatı 
Türkiyede İtalyan ceza kanuoır 
nun tatbil<atına tealluk edeli 
Arif Oruç Bey hadisesile eheoı· 
miyetle alakadar olmuı ve layih•· 
nın hututu esasiyesini tdkik ede
rek "Rivista penali,, nam ltaly•11 

mecmuaf cezaiyeıinde mütercell1 
bir suretini neıretmek için mü••
ade istemittir. Gazetemizde inli· 
ıarmı müteakip bu müsaadeniP 
ttaıında mahzur olmadığı kendi· 
sine cevabe'l beyan edilmift~ 

re meclisi . yarın pariste toplana-
mittir. Y •J"' T d• B k /lal<L luıllelk11wtliler caktır. OUDg pl ani e ıyat an aSJ 

Parla, 22 (A. A.) /Jelt§clli bir komiiui.ı,;f Trnniral baukosmm ka- Bale, 22 (A . ..4) 

Meb'usan meclisi içtimai si- Belgrat, 22 (A.A) rar/an il<~ olacak ~ Beynelmilel tedtyat banka•• 
aorta hakkındaki kanun layıha- Çetine havaliainde Ceklin İdare meclisi bankanın teıkilatııı' 
sının müzakeresine batlanmıttır. köyünde Machanovitch isminde Bale,23 (A.A) ait mesai hakkındaki raporu itli' 
Meclis bu kanunun zıraatle meı- maruf bir komünist muharrik İtalya ve İngiltere Young pi- fakla kabul elmittir. Bu meııal 
gul olanlara da tatbiki hakkında tevkif edilmittir. Mevkuf muta- linını henüz tasdik etmemit ol- bankanın faaliyete baılamasııı• 

sarrıflık dairesine götürülürken duklarından beynelmilel tamirat de verilen ve hükumetçe tuvip e - imkan ha11l edecek derece 
Yanında bulunan iki komiserı· b L akdetm' ld - l il J • dilmeyen bir çok tadil takrirleri - an Kasının 11 ° ugu ce · er emiıtır . 

nfn encümene havalesini t 09 ma· revolverle ağır, bir jandarmayı se nim resmi bir mahiyet almıı- Umumi müdirin intihabı me' 
ve bir polis neferini hafif surette t 1 · h kk d d .. halıf reye karıı, 476 rey ile red- ır. se eıı a ın a cereyan e e .. 
Yaralamııtır. Yaralılardan biri J' tt"h d'I · ı k J detmiılir. ı az e ı mıı o an ara r ar 1 münakaıa esnasında, M. Luthe' 
mukabele .ederek Machanovitch'i k d ı ' 1'ii111•l iı·i11d.f• /Jil' miİ.'UUİPllW anca resmi celse teyit e i - murahhas heyetinin, esasa müte-

.. öldürmüıtür. k 
P ( me ten sonra tamam tatbik edi- allik bazı sebeplerden dolaylı 
arıs, :rn A.A.) Yaralanan polislerden biri lecektir. 

İki metropuliten arası ıda de ölmüıtür. umum müdürlüğe bir FransızıO 
bir müsademe olmuı 30 kiti ka- ı· 'l' le · Bu celse, mezkür planı imza tayinine muarız olduğunu •öyle· 
d ı 11g1 fZ lll,l/,l/fll'l1, J'l • etmit .•olan devletler tarafından B 1 d'I ar yara anmıitır. Le Burı·e, 22 (A. ~.) mittir. unun üzerine ce se ta ı 

Yı terketmlılerdir. · /' · lasdı"k mel i ·n ı"km li d d'l ı t· ISj'Jflll.t/fl 1ı•aJl.'UI f/tllJll'iik - mua es nı a n en e ı m f ır. . 
!Jil' o( Uç İugiliz a'skeri tayyaresi sonra akdolunacaktır. Celse tekrar açıhnça münaka' 

Bruk,;elles. 22 (A.A) itilo/i buraya gelmiılerdir, Tayyareler, M. Mac Garra banka, mü- ta yeniden baılamıt ve neticede 
( Afrikada yaptığı seya hattan 

Peaple gazetesi miralay Ma- Rahat, 23 A.A ) ı mürlüğüne intihap edildikten Fransız murahhaslardan ve Azad•" avdet elmek üzere o an 
ciR'nm affedildiğ i ni ve kendi · İspanyollarla Fransızlar ara- prens de Galles'i salamlanıak ıonra İngiliz M. Addis ile Al- M.quesnay bir muhalif reye kart• 
sinin İıspany1tya dönmesfne mü- .ımda her iki taraf mıntakasma için yarın Marailyaya gidecekler- man M. Marchior ikinci müdür- ittifakla umum müdürlüğe intih•P 

saade olundu~unu yazıyorr ·-~ -~~~it~g~fi~m;r~h="k~i=ti~la=f~ı~a~k;te;d~l~l~mit~t~ir~·~~d;i~r~·~~~~~~~~~~-~~~~~~- ~~;lfi;k;l;e;re~t;a~y;in~o;l;u;n;m~u~f~la;r~d;ı;r·~~~~~e~d~il~m~i~ı~ti~r~.~ 
'fef rika No : 12 ')4 N' , ooo I ~ ısa n , •P> 

( Ankarada btr_ macera) J 

içen Rükzan hanıma ellerile, kat 
ve gözlerile ltaretler yapar.tk 
Lirteyler anlatıyordu· Biz ge· 
çerken, ayağa kalktı: 

- Remzi beyefendi, Remzi 
beyefendi hazretleri .. · diye ya
vaıça seslendi. Rükzan küçük 
penbe dudaklarile tebessüm ettı. 
Amcam hörmetle iğildi · Rükzanın 
elini öptü. Zeyneliıbidinle el ıı
kııtılar. Bir kenara ilitlim. Rük-

nelibidin bey, yollardaki kala
balıktan bahsetti : 

- Sokaklardan geçmek ka
bl) değil monıer dedi. Her köte· 
de bir .nutuk irat ediliyor her 
kafadan bir ses çıkıyor ftman 
efendim bir görmeli. Ve arka 
ıokaklardan güç hal ile geçebil
diklerini söyledi. Rükzan tatlı 
baı kırmalarile tasdik ediyordu. 
Amcam; 

lar. Baıvekil gülerek birıeylet 
anlattı . ikisi de bu hususiyeti 
herkeıe göstermek hter gibi 

ellerini oğuıturarak kırıtıyorl•' 
ve biraz yüksek sesle gülütüyor
lardı. 

Millet bahçesinde hususi ye
Uttirilen çiçeklerle süslenmiı, 

kenarlarından ipek çimenler fıı 

kıran karanfil kokulu tarhlar, 
dolgun, taze çamların saçaklı 

dallarındtt ki elektrik ampulleri le 
bezenmiıti. Pala bıyıklı iki bek
çinin kartılıklı vaziyet alarak 
bekledikleri geoit methalden gi
riliyor, bahçeye açık ha vaya 
çıkanlarla üstü kapalı barı tercih 
edenler ihttyari hareket ediyor
lardı. Amcam, akıam üstü Baı
vekilln husuai datreıine uğramın, 
birkaç vlaki kaç1rmıı, neı'eli 
tebeuümlerle müaamereye gel 
mitti. Arkasında ıölıeılle be
nber yürüyordum : 

- Şu çamların altına çekile-

Yazaıı:A)'//AıV j 
lim. diye mırıldandı. Çıpalk baıile 
•ağa sola selam veriyor, kadın-

ı lara gelince bir de tebe11üm 
ilave ediyordu: ilerde Zeynela
bidin beyin geçkin simasından 

ziyade, Rükzan haıumefendinin 
muhteıem tuvaletli haıı nazarı 
dikkati celbediyordu. Oh .• Siyah 
smokinli zarif erkekler, ıüzme 
gerdanları altında birer yürek 
teklinde beyaz ve penbe gögüıleri 
görünen dilber hanımlar•a gezi
yorlar, saçları maıalanmıt nt-za
ketli garsonlar coıkun reveranı
larla masalarda oturup tampan-~ 
) a ve viski içenlere nefis 
ıeftali ezmeleri taııyorlardı. 

lhttyar İzmir meb'usu, kar
ımnda katra lııatra Şampl\nya 

' zan hanım, bugünkü resmi ka
bulden bahsetmeğe baıladı : Bil
lur kadehten su boıamr gibi 
sebil ve ahenkli söyliyordu. Elile 
iıaretler yaparken, çok mütena
sip parmaklarındaki pırlantalara 
elektirikler aks,-derek göz kamaı
tırıcı terareler çıkıyordu. Bil· 
mem hangi meb'us bir pot kır· 
mıf, ve bunun kimse farkır.a 
varmamııtı, Amcam baeını sal
lıyor: 

- Ya .. Pek fena .. Ne fena 
diye tee11ür ıöıteriyordu. Zey-

- Vah vAh, hanımefendinin 
sıkıldıkları zahir.. tee11ürünü fır
lattı. Ôrkestra çalmağa baılamııtı. 

- Bat vekil geldi. Orta boy
lu dalgın, fakat tavurları ki
bar birini iıaret ediyorlardı. 
Sağındaki matruı · zat Franıız 
ıefiri, solunda etrafına yüksek
ten bakan itman efendi de, 
Türkiye hariciye vekili imiı. 
Baıvekil yanımızdan geçerken, 
Zeynellbidinle Amcam karııla
dılar ve ·onun birkaç dakika 
ayak üzerinde iltifatına nail oldu-

Franıız sefiri ilerliyerek Riilı' 
zan hanımefendinin önünde 
bir reverans yaptı. Rükzan 'e' 
rinden kımıldamadan sadece 
elini verdi: o kadar. Üç cifplo· 
mal kafilesi ilerledi, biztnıkiler 
de yerlerine döndüler. Aıııcalllı ' 

riyakarlık yapıyordu : 

- Baı vekilimiz gibi ınce 

diplomat bulunmaz azi:ıfın.. d 
- isabet ettiniz. Ben .. e 

onu düıünüyordum. Yirmi 
0! 

ba11ete nisan müsameresine fi· 
Hariciye vekili ve Fransız se 

k 0 11tar 
rlle gelmeıinde ço ma 
vardır. 

Ona ıüphe mi var eferr 

dım 7 
(Devamı var ) 
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1-Jint ihtilaline vardını)ar taht'ibattan bu gün bir eıer kal-

Kahiredcn: 

Bura 'ZenRlnlerinden ve ileri 
gelir tüccarlardan biri Hiat ih
tilali için ilan olunan silahsız 
isyanda ııarfolunmak üzre elli 
bın İngiliz lirası teberru etmit 
ve hu pa G d· _ 
tnittir. 

rayı an ıye gonder-

Hiııl ıniJJi kongresinda 
taharri vat 

Bornbaydan : ., 

Polis, Hint Milli kongre me
~kezinde tetkiket ve taharriyRt 
~ra etmiı katibi umumi Ahit 
~h ilt• yerli milis kumandanı 

lhir Aliyi tefktf etmittir. 

Aferin J;tponlara 
l'oıyadan: 

b- 192a senesinde vuku bulan 
Uyük zelzelenin Japonyanm her 

tarafında f ika eylediği müthit 
-.....;.;___ - ~ --~--

Gazeteciler 
8ayra;;.fatili 

olacak 
ne 

Türk matbuat cemiyeti hey'-
ttl u d" ' b lt\umiyesl, un. cem iyet 
~~asında toplanarak, kongre 

\.lt.akeratma devam edilmittir. 
fçttna esnasında tezekkür e

dilen mevattan en mühimleri 
Sigorta mnı'eleıl ile bayram ta-
lih 'd• s ' l . '· }' ı ı. ırorta mf"s e t-ıı, cem ı-
et azalarınıe müıalt ıeraitle ve 

Cenı'· lYelinde yardımlle hayat 
slaortasına sigorta edilmeleri 
tıle ' ı tn 1 e esi idi. Keyfiyet ufak bir 
Gnakaıadan ıonra kabul edildi. 

Bayram tatili mesele8i epl ....... 
Unakaıaları mucip oldu. Teklif 

:dllen bin bir ıekllden, nihayet 
herniyelçe teıkil edilecek bir ~ 
'Yeli rnahıusanın, bütün gazete 

•ahtpl · b erı nezdinde tcıebbüsatta 
ulunarak, intiıar etmemesini 

tetnine muvaffak ,. lamıua dahi, 
l'rıubarrir1crlne bir bayram tatili 
tem· ı . ın ne çahımasıne karar ve
rı)dı H , 
il · ey et, kongre reisi Mu-
" a.rrern F ey:zl, Et .. m izzet ve 
"'a.dr· B l d 1 

• erden terkip ve teekil 
~I Herek vaktin ademi müıade-
1 ile b· 
ti\dı, ın aen içtimaa nihayet ve-

[) .. 
dol un, çoc11k bayramı olması 
rj "Y••He, Politika gazetesi tah
F t ll'ıiidüt')üğünf' tayin edilen, 

f'Yıiatı liıı-~i ta lebeıind~n bir 
e endt d k e ongrede bulunmut 

l
'Ve bu mini mini tahrir müdürü 
Çtlnıaın hıt ,..ı 

t amınıı.ıa, beyani mem- · nun yet etnıı 
ğini ıöylemtı~İr.ve çok eilendi- ' 

/Jir yay n~3i 
Bir kaç gün evvel C..ı 

aümrüğünden ithal edilen d-ata 
'"''llllr 

ve çelik yaylftr gümrük kapı-
sından çı1 aralırken nazarı r1tkkatı 
celp etmif ve bunların gramo
fon vayı olduğu anlaıılmııtır. 

Halbuki yapılan tetkikat ne-
tlceılnde yaylarm adi neviden 
kapı yayı olmak üzere ıümrüğü 
"erildiği halde gayet bahalı çe· 
hkten gramofon yayları oldukla
rı 3 nlaıılmııtır. 

1 Rüsumat müfettiılerince meı
e enın tahkikine baılanılmııhr. 

1500 se111ıah oeldi 
H ·'" ,., 
aınborg ile cenubi Amerika 

arasında i l 
. f eyen Olivya isminde 

<eeı1rn bir Al 
" illan transatlantik 8 Puru ıl d" .Alrn e un ıehrlmize 1500 

an •eyyahı aelmııur. 

mamııtır. 

Her taraf, hareketi arzdan ev
vell<i haline girmif, hatta daha 
mamur ve asari bir ıekil almııtır. 

Tamirat ve imaratın kamilen 
nihnyet bulması dolayiıile Japon

ya hükumeti geçen martın son 

günü resmi bir ihtilaf yapmıa ve 
buna bizzat İmperator riyaıet 
etmlıtir. 

üf> nıilyon İngiliz liralık 
resıın 

Resim ve temaıil tücc&rları 

ittihadının neıreylediği bir iata

tistika nazran Amerikalılar ge
çen 1929 senesinde fenni resim

ler için 50 milyon Ye eski İtal
yan v. s. erbabı ilh ı ve fenni
nln resim ve heykelleri içinde 
15 milyonki ceman 62 milyon 
lnglliz liraaı ıarfetmiılerdir. 

• 
lzmirde 

-·ı--~ 

{:0<·1tk ha /ia,ç ı im~ idati 
lımir, 23 ( A . A) 

Çocuk bayramı münasebetile 
Hl mayi etf al cemiyetince tertip 
edilen progam büyük bir tezahü
ratla tatbik olunmut ve bügünkü 
bayram fevkalade neıe ve ıürur 
içinde tes'it edilmittir. Sabah 
saat 9,30 de Vali ve müstahkem 
mevki kumandanı il~ fırka ku-6 
mandanı paıalar, Cumhuriyet 
halk fırkası müfeltiti ve muteme
di ve erkanı vilayet, ümerayi 
aakeriye, beldiye, ticaret odası, 
hona heyetleri bilumum mektep
ler ye on binlerce halk kütleıl 
kııla meydanınna toplanmıılardı. 
Bir talebe tarafından irat edilen 
nutka, Vali paıa tarafından mu
kabele olunmuttur. Çocuklara 
yapılan bu mukabil hitabede: 

Cumhuriyet tarihi sizin elle
rinize intikal etligi gün Cumhu
riyet kudret · ve kuvvet bulmuf 
ve o gün ulu Gaziyi daha güzel 
ve daha yakından tanımıı ola
caksınız!" cümlelerile hitam bul
muıtur. Hitabeden 11onra çocuk 
alayları önlerinde müteaddit mu
zıkelar olduğu halde Cumhuriyet 
halk fırkaıı önünden geçmiı'er
dir. Burada paketler iç.inde her 
çocuğa ıekerler verilmiıtir. Türk 
ocağında ayrıca çıkulat., ve ıe
kerlemeler tevzl edilmiıtir. Me
raaiml müteakip, bilumum deniz 
ve kara veıalti nakliyesi çocuk· 
lar tarafından fıgal olunarka 
muhtelif mahaller ve istikamet
lerde gezintiler yapılmııtır.Şehir 
donanmıı, halk ıurur içindedir. 

llay<lar il i/(ıt il. 
Aukarada 
Ankara 23, (Hu. Mu) 

Adliye vekili tarafından aley
hine dava ikame edilmit olan 
lia.ydar Rifat bey buraya gelmiı
Ur. Dava yarın rü'yet edilecek
tir. 

(l 
''~iyon liraltl~ sigara İ!1f ik 

i t tlütün lnhtsar idaresinin bir 
s a •Uktne 8Öre fehrimizJe ge

çen ıene za f 
r ında 6 milyon lira

lık sigare ıatıl 
ı . d rnııtır. Bu sarfiyat 
zmır e 2 ınllyon 83 b' 

, 2 ın ve 
Ankara da 2 ınUyon 88 bı 1 n ıraya 
baliğ olmuıtur. 

Adana, Aydın ve Burıa da 
birer milyon liralık ıarftyaı var-

dır. 

I • 

YARIN 24 Ntıan 

Safa kayığı 
1 milyona alınan 

motörler Küskün kocalar! 
Arık dnti:.de değil halirtc 

bile <iolaş111İyor Akide ıekeri iohisarı müdürü 

Gümrükl~r umum müdürlüğü Şadan bey, vazife huıuıunda 
tarafından avrupaya sipario edi- tam manaıile bir İf adamı idi. 
len ve 1 milyon lira le ıymetinde Y almz henüz yeni evlendiği ve 
bulunan açık deniz motörlerinden bal aylarını baıbaıa geçirebildi-
dokuzu üç aydanbeı i birer ikiıer ği karısı Perran hanımefendi 
limanımıza geldiği halde bir ta- ile bir türlü geçinemiyordu l 
nesi olıuu ıefere çıkarılamamıstır . 1 

kendi 'otuz üç yaıında idi, karı· 
Bu motörlerin mahrukat maı- 1 

11 da yirmi dördünü yeni bitit-
rafı yaoi sarf edecekleri benzin- mitti. Aralarında imtizaçıı~bğı 
ler hesap edilmeksizin ıiparit icap ettirecek fazla bir yat ar-
edilmittir. kı olmamakla beraber, Şadan 

lımarlanan motörlerin altı11 bey karısını memnun edeıniye-
Almanya da ( Lusen) fabrjko- cek kocalardan da değildi ! · 
ıına dördü İngilterede (Tonigrol) Böyle olduğu halde aralarında 
fabrikasına uma rlamııtır ·j dolatan kRra kediyi ortaya han-

lngiltereye 'ısmarlanan mo· 1 gi el bırakıyordu? . 
törlerin beheri(8000) İngiliz lira- ı Şadan beyin bir bakara ma-
ıı kımetindcdir. Almanya fabri- sası önünde bir gecede dört yüz 
ama ısmarlanan motörleri~ b.eher j lira kaybederek yeni tanıttığı 
rinin kıymeti (7500) İnğilız lıra- [ Fahri bey isminde zengin bir 
ııdır. Bu motörlere konulan arkadaıı vardı.. Bu kılıbık ve 
makineneli tüfeklerin bedeli de paralı genç te, altı aylık genç 
bu heıaptan hariçtir. Motörlerin karısı Selma ile bütün ihtimam-
teslihi için 3()000 dolar tesviye }arına; okıamalarına rağmen 
edilmittir. kabili yok geçinemiyordu. I 

Motörlerin mecmuuna 900000 İki arkadaı ıe11iz ve tenha 1 
Tür'< lira11 verilmiıtir. bir köıede konuıtukları zaman 1 

Motörlerin beheri ylrmiıer birbirlerine dertlerini, geçimalz-

1 
tonluktur saatte on sekizer mil Jiklerini, üzüntülerini anlatırlar -
üzerine alınmıılaraa da son tec- dı . • Bir akıam gene asude bir 
rübelede 1 7 mil kadar bir ıurat kötede konutuyorlardı • · Şadan 
temin ettikleri anlat•lmııtır. Bey, yeni arkadaıına karmndan 

Evelki gün almanyadan gelen artık tüphdenmeğe batladığını 
motörlerden birinin haliçte tec- onu fena bir koca gibi petine 
rübeleri yapılmıı ve halicin ha- dütÜP takip edeceğini ıöyledi. 
fif ruzgarile ten puntelleri tubit fahri Bey de aynı harekete ka-
yerlerinden fırlamıt kenarları rar verdiğini ve karısının oynaıı 
kırılmıttır. olan herifi bir ele geçirlne me· 

Derhal mütahhtdine haber deni adam hüriyetini bir an için 
verilerek motör tamir ettirilmiı- unutup, 0 atk, gönül hırsızı ada-
tir. Bu suretle motörlerin sert mı bir katık suda boğacağını he-
ruzgarlarda ve denizli havalarda yecan içinde anlattı · · 
kara deniz ve akdenizde ne ha- ir ir 

le gelecekleri ;,ayanı dikkat gö- Aradan on ,eı gün kadar 
rülmüt ve gümrük hey' eti fenni- geçmif; Şadan Bey ile kan&ı a.-
yesi müvaceheıide bir rapor tan- raıındaki anlaamamazlıklar, im-

zhn edilmiıtlr · · tiza çsızlıklar en had derecesini 
Böyle azim bir masrafla 1 bulmuftU . . Şadan Bey karısına 

gümrüğ~ mal plan bu motörlerin 1 bir iyi çıkııtı, artık bu münase
ne suretle ıkullanılacağı anlatıl-

1

1 h -1- kalbetaiz hallere ta ammu u 
mak üzere btr proje tanzim ,edi- madığını anlatmak iatedi .. 

leceği h~b~~ııtı~ __ ı Nihayet Perran hanımefendi 
d ı• d• . alı al,moru mor bir hale geldi 

Bir adam e ır ı ve lüzumlu bazı eıyasın• bir eı 
·•iı&(""4-+- çantasına topladı; kocasına, "al-

Ku/tl.'Jf'I ı//ii.'\e!f İll filtltı•(/i laha ısmarladık.!" bile demeden 
,,,~ bil· la. t/1111 .'/fll'aladı kapıyı vurdu, çıkıp gitti. Aynı 

Dün, sn at 15 te Kadıköy günde, Kahir bey de karısı Sel-
Söğütlüçeıme caddeaind4! 197 maya artık bu çocukça ıımarık-
numaralı dükkanda , kalaycı lıklardan usandığını söylemif; 
Bolulu Hüseyin tecennün etmit· Selma hanımefendi de lüzumlu 
tir. Birdenbire deliren kalaycı eıya11nı el çantasına toplayıp çı-
aa~a ıola saldırmağa baılamıı- kıp gitmiıti. 
tır. Bu sırada orada bulunan, ir ir 
Yeldeğirmeninde, Rüstem soka- Karılarını kaçıran iki arka-

lında 37 numaralı evde oturan daı ıeasiz odalarında1 yaln~~t~= Şaziye hanım, mecnunun, ka- kimsesiz kalıp ta bekar ığm u 
b . t k ezaıını duydukları vakit hiddet-fasına vurduğu ır encere a -

pağı tle mecruh olmuttur. Mec- lerlne nadim olup arpacı kumru-
nun Hüseyin, tıbbıadliye ıevko- ıu gibi düıünmcğe baıladılar! 

Şadan bey sigaraaını yakıp ıa-
lun muıtur. d bi d ı - . ........ ,.,. .. .. ._~ - londa elleri arkaaın a r ev r 

Bı•r· senede yaptı. Fahir bey de büfe•inden 
bir kadeh vlıkl çekip salonunda 

ıVekodar kaçak sigara 
kti fjUli f ltlttftlu'/ 

Tütün inhiıar idaresi tara
fından yapılan bir latatiıtiie 
göre geçen ıene zarfında 218 
milyon 904 bin 590 adet kaçak 
ılgara kağıdı yakalanmııtır. 

Kaçakcılık en ziyade Burıa ve 
Düzçade görülmüttürr Buuada 
ıekiz ay zarfınde bin kilodan 
fazla kaçalı.. tütün yakalanmııtır. 

üç aıağı bet yukarı dolaıtı. İkisi 
de genlt salonlarını pek dar bu
larak baıları ellerioin arkaımda 
tekrar düıünceye daldılar. 

• • 
iki arkadaı, birkaç gün de-

vam eden telath, heyecanlı me
ıai ve yorııunluktan sonra; niht\ 
yet kaçırdıkları serçelerin tüne

dikleri dalları keıfe muvaffak 
oldular! Şadan karısının "Hülyalı 

Yazan : HASAN İLHAMI 

receler" otelinde bir numaralı 
dairede oturduğunu öğrendi .. 
Fahir de karısının "Hülyalı ge
celer" otelinde iki numaralı da
ireyi kiraladığını keıfett .. Onlar 
muhakkak aııkları ile beraber 
yaııyorlardı ! Şimdi yapılacak bir 
tek it kalmııtı .. Vakit geçirme
den bir ıabah erkenden onları 

' atıkları ile basacak ve onların 
gönüllerini çalan gaHpları de iki 
parmakları ile boğuvereceklerdi!! 
Şadan bey bir sabah erkenden 
"Hülyalı geceler" otelinde; bir 
numaralı odanın önünde durdu 
ve bütün hassasiyetini kulakların
da toplayıp içeriyi uzun uzun 
dinledi.. 

Hafif sesler ve gıcırtılar du
yar gibi oldu . . Artık tahammü1ü 
kalmamııtı . . İki üç adım geriye 
çekilip hız aldıktan sonra 
bütün kuvveti ile ileri atıldı . . 
Narin oda kapısı arkasına kadar 
devrilmiı ve Şadan bey kendini 
odanın ortasında bulmuıtu!. Ar
kalarındaki beyaz pijamaları ile 
karısını ve atıkı olacak heritl 
yakaladı.. Elini cebine atarak 
tabancasını çıkardı ve alet ede
ceği adamın yüzüne bakınca hay
retle olduğu yerden sıçradı .• 
Tabanca elinden dütmüt, ağzı 
açık kalmııtı.. Karısı Perranın 
yanındaki adam can ciğer ar
kadatı Fahir idi!! .. 

Fahir de tabanca çıkarmak 

için art cebine elini atmıı , bu 
esnada ağzı bayrettt.n açık kal
mıfh.. Karıııında duran adam 
can ciğer arkadaıı Şadan idi 
ve onun arkasında da iki .;numa
ralı odadan beraber çıktıkları 
Selma duruyordu!! 

//asan İlhami 

Açlık grevi 
~-~ 

lliutli.ıt;La n ıneı 1ku/'lart11m 

buldukları <'a1·e . 
Kalküta, 22 (A.A) 

Alipre hapiıanesindekl siyaıi 
mevkuflar Kalküta belediye reisi 
de dahil olduğu halde açlık 

grevine baılamıtlıtrdır. Mevkuflar 
hapisane memurlarının nizam~ve 
emirlere kendilerini riayete 
mecbur etmek için tiddetli va 
yolsuz muamelelerde bulunduk
larını iddia etmektedirler. 

Kazazede İtal.'lanlar 
Atına, 23 (A.A) 

Üç İtalyanın Pyrgoı'ta kara
ya çıkmıf oldukları bildiriliyor. 
Bunlar, Cumartesi günü Zante 
açıklarında kazanı patlamıı olan 
Ricocarolo namındaki ltalyan 
vapurunun 23 kitiden ibaret olan 
mürett~batından yalnız kendile
rinin hayatta kalmıt olduklarını 
söylemiılerdJr. ,.! .............. _..~ 

Yar1n 
İDARE: lıtanbul Ankara 

caddesi. 

TELGRAF : İstanbul Yarın 
TELEFON : ,, 4243 
POSTA KUTUSU : 395 
ABONE:Dahil için ıeneliii 1400 

Hariç " .. 2700 
İLAN : Tarifeye tabid ir . 

F ia tı 5 kuruş 
• ...................... .-rıi 
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İbrttler: 
OlljMSMm'\ 

İııtanbul'da gayri reımi in
sanlarla resmi insanlar arasınd" 
görülen harikülide garJp bir 
tezada ıatmamak kabil değil
dir. Bu iki zümre hemen he
men baıka baıka memleket
ler de oturuyorlar zennedilir 

YARlN 

Kasa nasıl soyuldu ? 
-Çalınan altınların nerede olduğu 
anlaşılmıyor mu ? 

Fantoma ile kardetfnin yaka
lanması için Bursa polis müdü
riyetine telgraf çekilmfttir. 

Evlenenler 
·>t.ı...""<<• -

,y . (ııdn J J .<J 2 ,.;/ t ! 
Tutulan bir istatistiğe göre, 

son üç ay zarfında ıebrimizde 

1192 çiftin nikahi yapılmıthr. 

Bu çıftlerden 182 si Beyazit, 253ü 
Fatih, 451 l Beyoğlu, 30 u Yen-

• /Poliste 
~~~"l artJI 
Unı11ıadıOı tnş hnşını Y 

Yeni köyde oturan Te:::: 
hanımın "ızı 8 yatında Sa 
ayni mahalde oturan maddi 

Itır• Kalinanın taıla batını yarını 

. . Sonra /i'rar ! 

Bil farz bir İstanbullu için 
lstanbul ıehri ateı pahası bu 
yerdir. Zavalli İstanbullu bir 
itibarla adeta ateı bir sacayak 
üstünde yanıp kavrulan bir 
çiroz &ibidir! Aynı !ehrin ıeh
reminine nazaran lstanbul bir 
ucuzluk cennetidir. İstanbul hal
kının sığırla temin ede bildiği et 
gıdasını tavsif için (çıroz man
dayı yiyor !) denilebilirken ay
nı ıehrin tehreminine (madem 

Birkaç gün evvel Balıkpaza- l 
rında 51 numaralı Ohanyan ve 
Zartaryan efendilerin sarr~f dük
kanındaki Viyana fabrikaları 
mamulitandan olan kasanın meı
hur ıerirlerden Fantome Meh
metle üç arkadaıı tarafından • 
arka tarafından alatı mahsusa 
ile kırılarak mevcut 7500 liralık 
altın mücevhe

0

rat ve 750 lira ev
rakı nakliye çalınmıt ve failleri 
tamamile meydana çıkarılarak 

yakalanmıt olduklarını yazmııtık. 

Diğer taraftan Aspas Bulga
rlatana gitmek üzre pasaport ı 
yaptırı;ken yakalanmııtır. 

k - "8 i Anadolu Hisarı 34 ü oy, ~ 

Üaküdat, 116 ı Kadıköy, 13 ü 
Adalar ve 26 ıı Bakırköy dairele
rinde evlenmitlerdir. 

• d-İsti n yede yol ameleslll ,.il 
Rizeli 1 rahime 2217 num• 

otomobil çarpmf t sol kolundl' 

1 ki bütün etler aatıhyor, et 
et ucuzdur?) hikmeti aanih 
oluyor. 

Gene zavallı iltanbullu ıeh
rin berbat ve pertıan yollarının 
toz toprağı içinde ciğerleri ke
mikleri boğulup gider, zevk 
namına kahveye bile çıkmak
tan aciz bir hale gelmiıtir. 

kırk para köprü para-
sının kalkmaeı için kanunu 

soluk soluğa bekler, bir 
zaman }nilyonlar akan lima
nının bu günkü dllhuu ve dur
gu manzarası karııaında ağzı
nı bıçak açmaz. 

Sonra aynı ıehrin ıehremi
nl kaldırım ziftlenmesile meı
ıuldür. Ayni tehrin valisi o
peret yapmağa azmü cezm et
mittir. Aynı ıehrin liman mü
dürü ve komisyonları yarım 

milyar liralık asma köprü il°' 
meııuldur. 

Ve gene, bilfarz, letanbul 
ıehrinin bir muharriri bilekle
rinde kelepçe cani kafılelerl 

1 arasında sokaklardan geçirile
rek hürriyetten bkat edilir. 
Aynı ıehrin bir Y akup Kadri 
beyi onun için (hürriyet düt· 
manları!) diye makale yazar. 

Hey lstanbul ıehri, sen ne 
acayıp ıehirmitsin be! 

Sonra da, geçen gün deli 
diye tutullln bir adam güpe 
gündüz İstanbulun göbeğinde 
soyunup kendini Beyazıt ha
vuzuna atmıı. Atar a! 

Kömür satışları 
azaldı 
Zo.ıguldak 22 (Akıam) 

Kömür satııları bir buçuk 
aydanberi azalmııtır · Ecnebi 
vapurları da pek seyrek geliyor. 
Halen yalnız Zonguldak ocakları 
harmanlarında 13 O bin ton kö-
mür toplanmııtır · 

Ereğli tirketi ile Kozlu Türk 
kömür ılrketi italyaya kömür 
utmak için tetebbüeata giritmft· 
lerdlr. Yalnız Mart ayı zarfın
daki Jatihaalat Zonguldak ta 2 7 
bin tonu bulmuıtur. 

Vapuı·laı·m . 
l'l!SllU 

İkinci ıube müdürü Şükrü 
beyin nezareti altında Eminönü 
merkez memuru Osman bey ve 
mütehaasıs memurlar tarafından 
tahkikata devam edilmektedir. 

Sh katın Fantoma Mehmet, 
kardeti Apdurrahman, Salt ve 
Aspaa namında bir Bulgar tara
fından ika edildiği zabıtaca tes
bit edilmittfr. 

Ohan yan ve Zartaryan efen
dilerln dükkanı evvela Fantoma 
Mehmet tarafından gayet maha
retle tarassut edilmit ve dükkan 
da kimsenin ya tmadıfı tesbit 
olunmuı tur. 

Fantoma d~rhal faaliyete ge
çerek kasayı kırmafa mahsns 
takıları hazı lamıı ve kardaıı 
Apturrahmanla beraber paakal
ya gecesi dükkanın asma kilidi
ne evveJce vydurduğu anahtarra 
açarak içeri girmittir. 

Dükkanın içine gf ren Abdur
rahmanla kardeti Fantuma ge
tirdikleri aletile kasl\yı arkasından 
kesmiıler 50 santimetre murab
baındaki çelik saçı yaprak gibi 
kaldırdıktan sonra kasanın iç 
turafmdaki ikinci bölmeyide el 
sığıcak kadar delznJılerdir. 

İki kardeı bir .saat içinde 

Aıpas cürümlerini itiraf et
mit ve kasanın Fantoma ile kar
detl ve Salt iarninde bir arka
daıları tarafından kırıldığını 
söylemittir, 

Kasası kırılan Ohanyan ef. 
mes'ele hakkında mubarririmfze 
demiıtirki : 

Biz esase kavgaliyiz, daima 
Anadolu ile altın iti yapariz . 
esas sermayemiz bankanın ka
sasındadır. 

Her vakit 1000 - 1500 lira 
kasamızda alım 11atımı için bu
lundururduk. Vak'ada bfr kaç 
gün evvel anadoludan mühimce 
altın ve para gel mitti, çalınan 
bu paralardır. Çalınan paralar 
ve altının miktarı tahminen 71500 
liralık kadardır. Paskalya oldu
ğundan biz dükkanı kapamıttık. 
Ertesi gün Zartaryan efendi 
rıhtıma inmit kahvecinin çırağı 
kasanın soyulduğunu haber ver
mit. Sabahleyin kasadan çalı
nan paraların bir lusmıle 
hırsızların yakalandıiıuı haber 
aldık. 

Aynı zamanda zabitaca kum

kapı istasyonu karıısında oturan 
Fantoma ile kardeıinin evi taharri 
delilmtı bazı kasa takımları 
bulunmqıtur. 

Polisteki ihtilas 
~ 

A:~ki şube ndidürleriuin 
"'nliakemeleri. krırarloştt 

kasada mevcut zinet altın, inci Polis dördüncü ıubeılnde 
mücevherat ve paraları çıkar- ecnebilere ait cezayı naktilerden 
dıktan sonra dükkanda mevcut zimmetine 6000 lira geçiren 
kalınca bir iple ikinci kattan komser muavini Cemal efendi 
solcağa kayarak inmtıler ve hakkında mülkiye müfetttıllğin-
kara vcık sokağında gaip plmuı- yapılmakta olan tahkikat son 

lardır. safhasına gelmittir. Tahkikat ne-
Sabaha kartı mes'ele poliıçe tlceıinde gösterilen lüzum üzeri-

haber altnmıı ve tahkikata baı- ne Şurayı devlet tarafından dör. 
lanılmııtır. düncü ıube müdiri Sadettin ve 

Zabıtaca mes' ele tetkik edil- evvelce aynı ıube müdiri bulu-
mit, evvela kaea sahiplerinin nan Şükrü beylerle diğer iki me-
piyaaaya borçlu olduklarından mur hakkında lüzumu muhakeme 
kasalarını kırdırdıklarına ve ya- kararı verHmittir- Karar polis 
but iki ortaktan birinin diğerini müdiriyetine tebliğ edilmittir. 
izrar için ıirkatı yaktırdıfı zan- _.._ __ ,. .. _u~·4•-
oi hasıl olmuıtur· Satnıazlara ! .. 

Fakat tahkikat tamik edilin- ·fı d k 
Ayasofya camii ıerı n e i ce iki sarrafın kasalarında altın ğ l 

kahvelerin kaldırılaca ı yazı tnııtı. 
ve mücevher bulunduğu anlatıl- Buradakt"kahv~lerden ikisi eıhası 
mıt hr • " dan E 

hususiyeye aft oldu5UP v-Poliı müdiriyetince mütehasıs b d 
kafa istimlakine teıeb üs e tl-memurları tarafından mevcut 11 nı t 
mi~ isede sahipleri ma arı sa -Sabıkalıların ikametgahları ve ttlkleri 

mamak hususunda tarar e n-Ankara 23 (Hu. Mu) vaziyetleri takip edildiğinden d b l -z üsUi kal-
k d en u D'Uame e yu Limanlarımız arasında itle- K k p da istasyonun artısın a 

um a ı mııtır. yüpte hazan ecnebi limanlarına ikamet eden meıhur kasacılar- · l Jı 
l d d ı.ro11.~ervat11vor .ııapı aca · da uğrayan vapur arımız an dan Fantoma Mehme in evi kon n 

ikinci defa sıhhıye reıml alın- trol edilmlttf r. Taksimde yapılacak olan kon-
maıına liizum olmadığı hakkında Faqtomanın evine riden si- servatuvar binası arsasının mü-
meclisten bir tefatr isten limittir. vil memurlar kendflile kardeılnl bayaası için Emanetle emlak ıir-

iJl ubatlcle talinıatı geldi evinde bulamamıılar, ve yanla keti arasındaki müzakere bitmek 
Ankara, 23 (Hu. Mu.) rında bulunan 18 yatında Bulgar üzeredir. 

Yunan sefirine Atlna'dan Oafaatan Faotlma ile kardetinfn Müzakerenin hitamını müte-
d l t ılm t l l Mudanyaya aitmek u-zre bir kaç akip kötedeki balalar yıkılacak gön eri en a a ae.., ttlr. • 

Sefir yarın hariciye vekllettnı eaat evvel vapura bindiklerini ve intaat hazırlıklarına batlana-
zf ya ret edecektir. haber alauılardır. caktır · 

Evlenen Kadınlardan 982 si 
bakir 21 O e duldur. Erkkklerden 
1O11 i hiç evlenmft olanlardan 
18 ı 1 de evvvelce evlenmit bulu
nanlardandır, Gene bu yekuna 
dahil olan kadınlardan 872 ti 
lslam, 121 i Ermeni, 79 u Rum, 
90 ı Müıevi , 35 t Ecnebldtr . 
Erkekler de 84 7 si İılam. 108 i 
Ermenj, 94 u Rum, 79 u Müsevi 
ve 109 u Ecnebldir. 

___ _,~.,; ·3 -

Memurların inzi
bat cezaları bil

dirildi 
inzibatı cezalar hakkında ıu 

karar vilayete tebliğ olunmuıtur: 
"Memurların inzibatı cezaları 

memurin kanununun 26 ıncı 
maddesinde zikir ve tadat olun
duktan sonra 55 inci maddesin-
de ittibam mucip meval memura 
teblii edilerek cevap alınmada~A 
inzibat komisyonlarının karar 

ittihaz edemeyecekleri tasrih 
edilmektedir. 35 inci madde ise 
memur aleyhine inzibati ve cezai 

bir muamelezi müstelzim olma-
mak üzre aidesi tarafından vu
kubulan ve dafrei aidesi tarafın-
dan varit görülen tikayet üzeri
ne mahalline müf ettiı veya mu
hakik gönderilerek tahkik rapor 
ları üzerine bad"ttetkik vaki 
tikayet teeyyüt edince memu
run rizaaına bakılmayarak inzı

bat komisyonlarının kararile 

tahvilin caiz olduğunu gösterir 
bir madde olduğu gibi mecburi 
tahvilin inzıbatı cezalardan ma
dut olmadığı da bedihidir. Bu 
sebebe ve maddelerin vaziyet 
ve sarahatine binaen esbabı mu
hikka ve zaruriyeye tevafuk 
ettiğine badettetkik komisyonca. 

kanaat hasıl olmak ıarUle me-
murun müclafaasınırı alınmasına 
lüzum yoktur. Mezkur madde
ler kafi derecede vuzuhu haiz 
olduğu cihetle tefsire mahal 
olmadığı .• 

floş gör (Detektif) 
Bugüne kadar memleketimiz

de emsali görülmemit bir suret
te çıkacak ve en mümtaz ve ye
ni ıeylerden bahsedecek olan bu 
mecmua önümüzdeki salı gü-

1 tur• yaralanma11na sebep o mut 

Kazaya sebep olan toför d• 
hal firar etmfttir. 

Yangın 

ti' Pangaltıda Surpagop ha,. bt' 
nesi akaretlerinde oturan lo J, 
sar mübaytat ıefi Alekıan 
validesi madam Gortnin odaııll" .. -dan ateı çıkmıt ilede etrafa 
rayet ettirilmeksizin eöndaıOl
müttür. 

Gece faaliyeti! 
24 saalta /ı~ı<;r.~ız (aali
.'lelinin rap<>r"na bakın-' 
* Beıtktaı vapur iıkeleıi~ 

Şirketihayrlyeye alt tütilO 
dükkanına hırsız glrmtı Muıt-" 
ef. ait 120 liralık ılgara 8 tff' 
rakı 20 liralık çukulata çalı~~ 
tüphe üzerine Çolak Muıcaı
yakalanmııtır. 

* Akaarayda Çavuı sokaflll"' 
da 30 numarab Cevdet ef. efi"' 
nin arka tarafından hırsız,.,.... 
elbise ve sair eıya çalmııtıf• * Beykozda Çayır aoka,...
da Tahir efendinin evine hı,... 
girmit bazı etya çalıp bçmıttlf• 

* Sabıkalı Veli ve Muıtaf
dün çifte ıaraylar yanını yerlll" 
den demir petrol çalarlark,., 
cürmü :me,hut halinde yakal•ll"' 
mıılardır. 

* TüUin gümrüfüİıde pert•" 
kalcı Mehmedin Cemil efendi' 
ninin çıralı Mehmedln yazıhaoe' 
den bazı etya çaldıiı poltıe h•" 
ber verildifinden hakkında zabl" 
taca tahkikata baılanılmıttır. 

* Haaırcılarda kuru kahvee' 
İbrahim evelki akıa~ d iil<keol' 
nın · kilidini açık bırakmıt çelı" 
mesinden 20 lira çalınmıttlr. .J 

* Feridiyede oturan Yu• 
efendinin, metresi Zulçanın kat" 
deti Niko tarafından bir pırlaD~ 
yüzüğü ile bir tabancası çalı 
mittir. 

* Valide Çeımeılnde Vıtof 
Zade sokafında 31 numralı paJlf 
Mevlut ef. evinde 17 tavu~ 
çalan Mehmet Nazmı oflu Etbed' 
cürmü methut halinde yaka...,. 
mııtır. J 

* Kaaımpatada oturan ŞefP 
evelki gün Rizeli Osmanıu 1a11cı." 

atlına binerek Silahdar afaye \. .. 
ti~i sırada. aandalcl Oımata .,-

a ~-
rlf eyi sarhot ederek ırzına te dı 
vuz etmek lıtemiı tıede ferP nü intitara batlayacaktır. kala t 
üzerine ya nmıı ır. ltalyatı telebe şelıri gez(l/Or /lir kız frenditıi öldiiriJ!lordd 

Sehrimlze gelen İtalyan talebe F ık- ü d B tbaae ead" 
d b f dl" er oy n e, aru tar 

ün camileri ve ıe r n 5er desinde 35 numaralı eYde o • 
tayanı temaıa yerlerini gezmtı- ran Rif at efendi kertJD .. i 16 1•! .. 
lerdır. ltalyan talebe ıerefine larında fmaclet banun dOD ıe ra 
mlnıar M. Monceri tarafından türdiyot içmek ıureUle lotlh• 
bir •lyaf el verılmııtır. teıebbüı etmtıtır. k 

Yeni bir /rıbriA·a Muktezi 1miidavat yapıbl•1;1_ ı ı lmadet • ki ıeker tüccarı tarafından hayatı kurtarı an t ol-
h 

b bl intiharının zerure t e rimlzde bir niıasta tekeri mm se e anla.-
fabrikası tesisine teıebbüs edil- duğu yapılan tahlukattan 
mltUr. ıılmaıtır. 
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Dün bütün- şehri çocukİarımız büyük 1 

bir muvaf f akiyetle idare ettiler 
1 

hazırlanan otobillere binmtıler ve 
dayire balkonnndan atılan konf
etiler arasında alay h k are et 
etmııur. 

En önde zabıtai belediye 
ınotoıtkletleri arkasında erk· 
v an 

( Birinci sahifeden devam ) 

nan Beyoğlu beıfnci mektep 

dördüncü sınıf talebeıinden Ne
cat Bey dün öğleden sonra vi
layet makamını jıgal ederek 
vali muavini Fazlı Beyden reı· 
muamelatı devir almııtır. 

de ınuzika otomobilini takipeden 
lier otomobillerde de çoçuklar ' 

bulunuyordu, Alay yavaı yavaı 
rhzade baıı caddeıini takiben 
.. ayeztta ve oradan ŞehrP.maneti 
on" 

Bu es 'lada gazetemi~ muhar
rirlerinden birine atideki beya
natta bulunmuıtur : 

- Yeni vazifei reımiyemden 
çok memnunum . Küçük yaıım

. da bu mevkif velev muvakkat 
bile olıa lıgal ettiğimden dolayı 
çok memnunum. 

une muvaıalet etmiıtir. 
Orada Şehremini namına mu-

l9fn H 8 . la amit • tarafındau ıelam 
hark Halk fırkasına gelmiıler 

~e Hakkı Şinasi paıa tarafından 
"liınlanmılardır. 
~ Badehu otomobiller hükumet 
I 01laği önüne geldikleri zaman 
•tanbul vali muavini B. dıı ka-p • 
•Ya çıkarak çocukları selamla-

~ııtır. Buradan da alay tekrar 
areke' ederek Ankara caddeıi

~~ 1' aktben Eminönüne gelmif ve 
l 0 Prüyü geçerken Umanda bu
lunan \bilumum vapurlar düdük
berfnı dakikalarca çalarak çccuk 
ayranıma bu ıuretle ittirak et

;•ılerdir. Aynı meraıim Kolor
u dairesi önünde de vukubul
:uı Ve otomobiller gazhane yo
uıu tarlkile Takılın meydanına 

lbuvaıalat etmiılerdir, 

Abüteniu jj11ü11de: 
h 1'akıim meydanındaki cum• 

l Uriyet abideıi önünde muvaaa
at d lh e en alay tevekkuf etmiı ve 
ta~ar edilen muazzam bir çelenk 
da ebeden üç hanın kız tarafın· 

n abideye vazedilmlıttr. Bu 
eınada 27 inci mektep dördüncü 
••nıf t l b ta a e esinden Pakize hanım 
tafından küçük lakin veciz bir 

b
llutuk Llrat edilerek böyle mes'ut 

lr ı- - d il unu çocuklara Lidra k ettir i-
linden dolayı halaıkarımız Gazi 

azretlerlne arzı ıükranledilmiı 
\>e "Y h aıaaın Cumhuriyer yaıaıın 

t.kimlyeti milliye ve yaıaıın 
't•lan - kı· l l yure ı Türkler .. ,, cüm-
e ert tekrar tekrar alkıılan
ibııtır. 

h A'ay, tramvay yolunu teki
s:~ &iır ağır Karaköy köprüıü 
F kırnıöğüt, Dıvanyolu tarikile 

lltlh l 
lb e ge miıler ve orada dağıl- 1 

'•1-rdır. 

'I'iir/.: ueağwd,a · 
f BJr hafta m,üddetl: Türk oca
./ telılitine intihap edilen Eey
ıe.u ıı ı 1 d •eı a t~ncı ıınıfından Nej-

h et Beyle katibi uır.umi Banu 
anım ve """'f k 

h ·.. e al meaaileri olan 
eyett idare öil d 

zlfelerlne b l e en ıonra va
aı •llaıtl.rdır 

Reiı evveli Cazı ~ 
ne atideki telgrafı Çe)Q._ zretlerl-
8 ·r C' .. ' •ıur : evgt t uıuııur Reisinıiz 

Gazi llazrctl.erine : 
Bu gün çocuların bayr~llaı 

olnıak münaıebetltle çok ıevallı 
Cümhur Relıimize lıtanbul ço
cuklarının nihayetsiz ıükran ve 

ıntnnetlerlnl arz ederim .. fendim. 

lıtanbul Türk Ocağı bir haftalık 
Relıi : Necdet 

Bilahare ayni maalde olmak 
Üzre Baıvekil lımet paıa, Büyük 
Mhet mecllıi reisi Kazım paıalara 
.._::.:tf vekaletine, Hımayeietfal 
l ez rlyaıetfne ve Türk ocak
k"-tı merkez r'"i•lliine telgraflar 
eıtde etmııttr. 

Vildyetıe 
lıtanbul vlllyetbıe tayin olu-

Bu makamdan memleket 
evlatlarına bir beyanname neır 
edeceğim, ıonrada po1iı müdi
rJle hapiahaneyi iyard ederek 
nokıanlarınl ikmal ettireceğim. 
l 'u reımi vazifem akıam üstü 
hitam bulacaktır. Muvakkkat 
vali Necat beyJn Türk milletine 
hitaben naırettiğı beyanna~e 

J3üvük l'iirk ~lilletine .. 
Bu gün bizim en mukaddes 

bir günümüzdür. Bütün çocuklar 
hepimiz büyü bir aevinç hi11edi
yoruz bu gün muvakkaten İstan
bul Valiliğini ffgal ettim. Bu gün 
büybkler bizi tecrübe ediyorlar 
Bizde Cumhuriyet çocukları ol
duğumuzu göıtereceğiz muvaffa
ktyetle iıpat edecejfz vazife ba
tına geçen arkadllılaram vazife
lerini temftmile ifa edecekler
dir. Öyle hi11ediyorumki hep l
miz-ıevinç ve heyecan içindeyiz 
Ey Türk çocukları Vatan için 
çok çalııınız. Size bu günkü ıaa
detiofzi veren yatana borçlu ol
dufunuz hizmeti yapınız. Hepi
nizi ıevinçle tebrik ederim. 

lıtanbul Bir günlük Valtıi 
Necat 

T·ayyare Ctn1iyetinde 
Dlğer cihetten tavyara ce

miyetinde ' azlfe alan çocuklar 
idare hey' eti Reiıl İstanbul kırk 
beıinci ilk mektep talebesinden 
Orhan Zati B. bir muharririmize 
atideld beyanatta bulunmuıtur. 

23 Niaan 930 bayramı müna
sibetile Tayyare Cemiyeti İctan
bul vilayet ıubeıi merkezinde 
talebeden mürekkep aza arka
daılaramla içtima ettik. Tayya
renin ve tayyareciliğin ehem
miyeti ve hyyare cemiyetinin 
memleketin müdafaası için yap
tığı hizmetleri konuıtuk. Tayya
re cemiyetinin azaıının çoğal

muı için bütün mektepler tale
beılnin cemiyete aza kaydedil
meılne ve mekteplerde Tayyare 
cemiyetleri talebe dernekleri teı
kil olunmaıına karar verdik.Ve 
ayrıca tayyare cemiyetinin relal 
hamıai bulunan Gazi babamızın 
kartpoıtal kı tasında tayyare ce
miyeti tarafından baıtırılan fo
tugraflarından birer tanesinin 
bütün mektep talebeleri tarafin· 
dan tedarik edilmesini kArarlaı
tırdık. 

T Muhterem ahalimizden de 
:~Yaze Cemiyetine çok yardım 

l
e 

1 llleeını rica ederiz. 

«yartn» HP.y' eti Tallririye.~i 
Dün ' 

aazete11ıızı de 4 kitiden 
~ilre~ke: bır hey' et idareıine 
a mıf ı •. u aiin olcudufunuz ıa
temizln ıntiıarıncla b·· 

1 .. m ni mini 
yavruların meaaıaı ıepkat etmıı
tir. 

Dün hey' eti tahrlriyemtzt teı
llm alan mini mini gazeteciler 
Beyoilu ilk mektepten Adnan 

lbaımuharrJrl İst. 3 mektepten 
Hasa~ [tahrir müdürü] efendi
lerle lst. 49 mektepten Serbü)f"nt 
[muharrir) ve ist. 31 mektepten 
M11bah hanımlardı. 

ı 2 Y aıındaki baımuharrirl
mizln dün yazdığı baımakaleyi 
dercediyoruz. 

" Bugün cümhuriyet hükü
metinin en büyük emeli ve ga
yeıl Türk milletlnt yükıeltmek 

ve her hususta halkın fikrini 
tenvir etmek ve bu yolda çahı · 
maktır. Memleketimiz ıanayl bir 
memleketten ziyade zirai bir 
memlekettir. 

Sevgili anadolumuzdaki vaat 
düz ovalar ziraata çok elveriılidır 
Halbuki bn yerlerdrn ihtiyacı

mıza yetlıecek <lerecede iıtifade 
edemiyoruz. Türklüğü yükıelte

cek ve milletin refahını doğura
cak an.·ak ziraat ve ticarettir. 
Ziraat ve ticaret memleketimizi 
tarakki yoluna koyacak en büyük 
bir vazifedir. Bundan baıka 
türk neıılini koruyacak cemi yet· 
leri ve benların en P.hemmi
yetlfsi Hilallahmer tayyare ce
miyeti blrliğidtrkl bu hayırlı 
cemiyetlerin hükumetimize ve 
bizlere çok büyük iyilikleri 
vardn. lıte bu zamanda bize 
düten en büyük vazife çalıııp 
öğrenmektir. Zaman ilerledikçe 
bizde ilerleyip yükseleceğiz. " 

Yarın baı muharriri 
Beyoğlu üçüncü ilk mektepten 

Adnan 

Poli.ı.; 1nü<liirü ile miU<ika
tunız 

Dün poliı müdürlüğüne de 
Hikmet beyin oğlu 13 yaıında 

lımail Hakkı bey intihap edil
miıti. 

lımatl Hakkı bey dün poltı 
M. Şerif beyin makamını ffgal 
t!tmit ve növbetci müdürü olan 
2 el ıube mi' dürü Şükrü beyi 
nezdine celpederek emirler ver

mittir. 
Dün kendisini makamında 

ziyaret eden bir muharrimtz kü
çücük poliı ıniidürü beyle ıu 
mülakatta bulunmuıtur : 

- Bu eünkü vazifenizden mem 
nunmu ıunuz ? 

- Tabii memnunuz. Bu gi n
kü aaayifi teminle meıgulum ! 

- Ne gibi icraat yaptınız? 
- İlk defa poltı müdiriyetl 

makamına aeldim · · · 
- Ne yapmak iıtiyoraunuz? 
- lık defa vazifeye baıla-

dığım lçln telefonla bir tamim 
yazdırdım ıureti ıudur. 

"Biavni hakla vazifeme baı
ladım ıelef im Şerif bey efendi-

' 
nln ıtmdiye kadar kurduğu uıul 
ve plrenıip dalreılnde bütün 
poliı arkadaılarının ıadakatla 

çahımalarını ta valye ederim.,, 
- Çocuk arkadaılardan ya· 

ram azlık edenler varınıdır? 
- Tabii ,,ardır. Kanunen 

evlerinde cezaları teıbit edilmiı
tlr ? 

- Hıraızlık vakaları için 
yeni bir "teıebbüı varmı? 

- Her tarafa yent ıivil ku•-
ve tler gönderdim henüz muame
latı tahkikle meıgulum bu gOn
kü zabıta vakalarile fazla meıgul 
olacağım çocuk ıarkadaılarında 
yaramazlık etmemeleri lazımdır • 

Poliı müdürüne muhar-
rlrimlz teıekkür etmff pollı mil
dGrü h~zır bulunan otomobiline 
atlayup 4 den itibaren poliı 

merkezini teftlı etmtıUr. 

ile hernevi 

AV TÜFEKLERİ 
ovelver ve levazımatı deposu: 

Galata'da Mahmudiye caddeıi 7-9 ııumerolarda 
HALİL iBRAHIM Bisiklet ve ealeha mağazalarında 
perakende olarak ehven 

Fiatla satılmaktadır. 

•• 
KONAK VE D J(I ANLAR sa ~ıhktır 

Divan yolunda biçki yurdu binaıı 
ile araj ve eczane aatıhktır talipler 
han 11 No. müracaat. 

ve altında bulunan Ktmyane 
mahmul paıada büyük yıldız 

·------ ·-----------

8,000 kilo Üstüvani direk 
satılması 

Tütün İnhisarı Umum 
Müdürlüğünden 

Ctbali fabrlka11Dda mevcut takriben 8,000 kilo muhtelif eb'atta 
üstüvani direk pazarlıkla satılacafından taliplerin her gün gidip 
fabrikada mezkur direkleri görmeleri ve pazarlığı için 28 - 4 

930 Pazartesi günü ıaat 11 de yüzde yedi buçuk teminatı muvak
katelerile Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

• • 
Bir adet planya tezgahı 

satılması 
Tütün inhisar Umum 

müdürlüğünden 
Cibali fabrikasında mevcut bir adet planya tezgahı pazarlıkla 

ıatılacaktır. Taliplerin her gün Fabrikada tezgahı görmeleri ve 
pazarlığı için 28 - 4 -930 Pazarteıl günü saat 10,30 da Galatada 
mübayaat komiıyonunda yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate
lertle bulunmaları. 

Hakkı bey tef Uta tını ikmal 
ettikten ıonra merkezlere ıu ta
mimde buluomuıtur. " Kıac& bir 
müddet içinde deruhte ettiğim 
p.m. nifikik ediyorum vazifeper
ver arkada,lara selam ederim.,, 

--

/ ~··~··M•••••••a••·········· .... : TIYATRO VE SİNEMA ! 
:a•••••a••••••••••••••••• a••= 

Çocuk haftaıının ilk günü 
Kadıköyünde de parlak bir 
ıurette tes'it edilmlıtir. 

Bütün talebeler ıabah saat 
dokuzda mekteplerinde bulun
muı ıaat t Ode müsamereler ve· • 
rilmlıtır. Verilen müsamereler 
lçinde.Uıküdar sekizinci mektep 

. d muvaffak olmuıtur. en zıya e b i 
1 Bilha11a hu ınekte in m n 

1 ilerinin rollardaki muvaffn-
m n k. d 
klyetl cidden fl\yanı ta tar fr. 
Ôylrden ıonra bütün mektepler 
ittihadı ıpor sahasında toplan-

1 Burada beoı yüzü müte-
rnıı ar. d I 
caviz çocuk tarafın an ıveç uıu-
lü jimnastik yapılmııhr, jimnas
tikten ıonra muhtelif müıabaka
lar olmuı kazananlara hediyeler 
verilmittir · 

Himayei etfal cemiyeti cuma 
günü saat 11 de Gülhane par
kında çoçuklara mahıuı bir ei
lenii tertip edllecektir.1- Muh
telif çocuk: eflencderl. 2 - Ço
cuklar arasıoc!a koıu müsabaka
ları . a - Yen iden on iki yaıına 
kadar kızlar 'arasında güzellik 
milıabakaları. Bundan mada 
mehter takımı, ıehir bandaıu, 
monologlar, kukla, ıinema, hok
kabaz, gıramofon ve ıaire. Yal
nız güzellik aıüıabakasına lttlrlk 
edecekler ı 2 ıla ı ! araıında park
taki hakem hey etine müracaat 

ı 
etmelidir. ı 

Oöktor A. kutief 1 

Gizli ,,e cilt haıtahkları müteha11111 

Karaköy börekç~ fırını ııraaındaN. 34 
1 

He,11oğlu, ıJl11lmn·ıt j 
BU GECE 22 de: 
s tA1

'A TK.i 11 Naşit JJE r 
Heveti tt n1siliYesi . ~ 

Birinci <lef a olarak 

Uğursuz izdivac 
S. TA V1LZADE V APURL~RI 

Ayvalık Ekıpreıf 

' 

Selamet vapuru 
24 Niscı n Pt rş<. n1bt 

günü alcıamı 17de Sirkeci rıh
tımından hareketle Gelibolu , 
Çanakkale, Küçük kuyu, Altın 
Oluk, Edremit, Bürhaniye ve 
Ayvalık iıkelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

Y emlı Tavil zade biraderler 
Telefon lst. 2210 

HABIG 
Erkek 

levazımatı 
lkaalyeıılnfn 

en mühimmi 

ıapkadır 
HABİG 

ŞAPKALARI 
dnı ve tekil 

itibarile en 

-------· \ 
Doktor Taşçı yan: 
Zührevi haıtahkları müteha11111 : 

mükemmel 
olanlardır. 

Başhcn ş·•pka mağ: zn
lannda satihr. Eminönü lzmir ıokaiında No. 4 



5 ilan 

Sahife 6 YARIN 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

İzmir : 

B 

: Bar.kalar caddesinde j 
Mehmet Reş!t bey, 

: Ford acentası Koç za
de Vehbi v şeriki B.ler 

: Şevrole acenta i A . 
Avni bey, 

Küçük Salepçioğlu hanın- , 
da Kantarcı oğlu Rifat B. 

Yerıifl ü reı11e 

Lastiklerini kullanınız 
/Ju ldsti~·ler, (fmnin ln'itiin IRkeınmülfitnu haiztliJ' 

Yeni Firestone süprenıe lastiklerini kullann1akla oto
n1obil n1asarifını yarı yarıya tenzil inıkc"ınını bahşeder 

Hesabını bilen ve lüstik nıasarifini en az dereceye 
indirnıck isteyen oton1obilciler, nıuhakkak yeni Fires
tone süpreme lastiklerini kuJJan1alıdır. 
Firestone lastikleri, sağlanılık ve uzun önıürlü)iik 

gibi nıeziyetlerini n1en1Ieketinıizin en arızalı yo11~1-
nnda vazifesini bihakkın icra etnıek suretilc bıl
fiil ispat etnıiştir. 

Ancak Fircstone lastiklerini kullannıak suretiyle 
nıenf aatinizi tenıin etnıiş ve lastik dertleri ndc11 

kurtulnıuş olursunuz. 

BEYC)(;ı .. U CİHETİ BA "Yİl .. ERİ: 

Taksim : Amerikan Garajl, Leviı Hek ve ıeriki: 

Taksim : Otomobilciler koopratifi 

Beyoğlu : Ford acentaı11 Katip Zade Sabri bey 

Üsküdar: Şevrole ac~ntasi Sabri bey, 

Kadıköy : Muallim Zade Hilmi bey. 

Taşra Acentalıkları 
Konya : Güzelzade Rıfat bey, Denizli : Cillov zade İsmail ve Bandırma: Kont Ahmet Bey, 
Eskişehir : Alaiyeli Za. Hasan B. Fehmi beyler. Kastamoni: Şevrole acenta11 
Bursa : Posta müteahhidi Haci Isparta: qtomol> ilci Hüseyin B. Kasap zade hmaH bey, 

Recep Za. Mehmet Fev- Kayseri: imam zade Ali Kamil • Antalya:Türk Taali tirketi A.Şevki 
zi bey, ve mahdumu, H. Hüsnü M. Nuri beyler. 

Earemil: Benzinci Hasan bey, Milas : Aksekili Yavaı Haıan Bordur: Kasap zade Nuri Hamdi 
Merı;in: Giritli Ali Riza bey, Kadri bey, bey müeuesesi, 
Adana : Mazhar Hasan ve Mü- Muğla :lstanbul Pazarı sahibi Dinar:~Kundakçı zade Mehmet 

nür biraderlu. Ahmet Hamdi Bey, Celal bey, 1l 

İstanbul Ciheti Bayii ve 
Trakya Acentahğı 

Sirkeci' de Nur Hanı altınd3 

Şevrole Acenta11 . 

l\1.Faik A. Remzi v~· serik• 
hevler. .,. 

Ceyhan: Efgan zade İsmail ,,e 

Mehmet Sait beyler, 
Zonguldak: Taşcı oğulları beyler• 
Samsun:J.J.Hoıtraıer ve şürekA51 ' 
Gireson: " " " ,, 
Trabzon: " " " ,, 
Erzurum: " ,, " ,, 
Uıak: Üzeyir zade Ahmet ,be)'• 

~~ """"~~..,,....__ -
G. AyınlAp, Maraı, Diynribeklr, Malatya, Urfn, ümum acenhısı : Şevrole acentası Mrıftü zade5,Mehmet Hayri, AU' Veli, Mehmet Ali \:eyler 

iLE AHIDIR 
Amerikan otomobil fabrikalarının kahirrekıeriyeti 

A ( bujilerini 
TERCİH ETMEKTEDİR ' 

Istanbul besinci icradan: 
~ 

Mahcuz ve furuhtu mukarer 
bulunan Oldurobil markalı bir ve 

Pontiaç marludi bir adet ktı.pllli • 
g§~ 

Doktor ~ 

YESSAYAN f 
§§§§§§§§ 8 §9 §§g§§§g§g 

İAGOP 
• 

1 otomobilin Niıııanın yirmi yedinci 
pazar günli saat on ildd n bire 
kadar Takıimcle otomobil tevak 
kuf mahallinde furut edileceğin
den talip olanlarin yevm ve vakt 
meı.kurde mahalline hazır bulu
nacak memurine ınuracaat e:dil
meıi ilan olunr. 

•Lavta ve D:ılıiJi K~ıdın l-lasbılıkbrı nıiitdıcıssıst l. 
ll1> Lan~ad• :•mftorif :oknfında ~"· 10 Husu•i lrnbineılnde s 
~Her gun Ç.ocuk. l· .. rl·ek ve Kadın hasta kabul eder·~ 
'<J ·~§§~g~~~~ ~ ~~§ ~~~ ~ ~§~§~5 g~ t 

-- .......-- - -· --- ...... ________________ _ 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ 'TER~fİP 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MA YJS 1930 
Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, iı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

·--- -..._./'" 
-·· .. 

, "_!:AR iN .• iN 'T'Al( \'~l 
1 Nisan 

1 
Senei PERŞEMBE Senel 
Reımiye 24 HtcriYe 

1 1930 ıs:!§...--
Nanıaz vakıtları 

Alafranga Alaturlttı 
d •. d. 

Güneı 

Ôyle 
ikindi 

•• • 

G- ef 10,10 un 
6 Ôyle 5,l 

ikindi 9,o3 

Akıam 12,oO 

BiJlın1un1 oton1obil )evazınıatı nıağazalarındHn ( 45,000 ) Liradır 

5,08 
12, 12 
16,00 

Akıam 18,57 
Yatu 20,36 
imsak 3, 16 

Y tll 1,40 
a 8 

imsak ş.J.-. 

Arayınız 
Umum Türkiye depoziterleri: 

J. . Hos rasser ve Şürekası 
Sirkeci Nur 1-Ian, No. 3-14 

Her keıldede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Zilkade Ka11m 

25 168 
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Süleyman Te 


