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~uzehirl~ih~kirınsonu ~~ 
n~!~cak? 

1 
Baş m;;;;;,.ririmi- Küçük esnaf ~ziliyor! 

ELLİ! 0 

Vergi vermek için sekiz lira bula- l zin davaları ikinci Piyasadaki durgunluk ve parasızlık 
nııyan köylü hapishane korkusun- . cezada esnafı fena halde düşündürmektedir 

dan elli lira faiz yükleniyor ! 1 Belediye cezaları da bunun üzerine 
tuz biber ekiyor! Mali sene airell bu aün 

Yedinci aündür. Millet, Hüku
nıete karıı deruhte ve teah
hüt ettiği mükellefiyetlerin 

tlrici iti yapiyorlar. 

biri biri arkası sıra edasına 
davet edilecektir. Yani: tah
•ildarlar köylüden, esnaftan, 
tüccardan ve kanuni mükelle
ftyeu haiz her vatandaıtan 
Vergi fstemeğe baılayacaklar

dır. Belkide k11men baılamıı
lardır. 

Şimendifer ugragı tehirler
de Vaziyet tamamen bu mer
kezdedir. Yarın köylü aç ka
lacaktır. Bittabi veratıinl det] 
veremeyecektir. Üç beı kuruı 
vergi borcunu eda eden: eyen 
zavallıların haplıaneleri dol-
~durdukları au tecrübelerle 
[ görülmüıtür. Hatta, hapisten 
.. kurtulmak için elinde kalan 

topal öküzü ile!8ineğini:ıatanlj 

Önümüzdeki senenin bir lk
tiaat ve çahıma ---~~ 
de\>resf olma11na 
aayret edıldiğl 

lllalumdur. Hü
kumet te, ge-

ntı bir program 
hazarlamııtar . 
Bunlar memnu
niyeti mucip 

teylerdendir. Fa
kat hazırlanmıı 
olan iktisat pro-
gramında ver
giler ve kre
di mes' elesine 
temas eden kı-

vatandaılar pek çoktur. ~ 
Bu gün, Türk köylüsünün_.. 

vaziyeti ile yakından alakadar 

sımlar üzerinde 
hu ıene için 

Bizde lıalk böyle çallşlr. 

çok ha11aı olmak lcabedlyor. 
Köylü ve esnaf borç için

dedir. En ehemmiyetsiz bir 
nıeblağı ödeyemiyecek hal Te 
vaziyete ıelmlttlr. Onların ıu 
elim sıkıntılarile yakından ali.
kadar olmak, onların dertle
rini eyiden eyiye dinlemek, 
anlamak lcabedfyor. 

Bir vakitler, köylüye yar
dım için teıkll ve tesis edil
di~I halde, çoktan ticari ahı
veriılere kapılan ziraat ban
kaaı, köylünün kanını e
men aç gözlü muhtekirlerin 
buıuıi murabaha sandıkları ha
line alrmiıtfr. ihtikarın mura
bahacılıgın en yükıek eli ha
linde çahııyor. 

Anadolu ve Trakyada zira
at bankasından üç bet lira 
hile alamayan biçare köylüle-
rin yine aynı bankadan nizami 
faiz ile külliyetli kredi alan 
Baztrginların tuzaklarına düt· 
tnekte oldukları temin ve teyit 
ediliyor. 

Bu gün köylü tarlaıındakl 
hlahıulü biçti remi yor. Orakçı-
~- -.erecek para bulamıyor. 
k fyıua tutarı henüz tarlalarda 
b~lan nıahıulün ana maaraf ını 
dl e Kçı~aracak değerde değll-

r. oylü zl b k d kredi hula raat an aıın an 

k 
d mayınca Oımanlı ban-

ası lenen nıüeııeıe ajanları
nın el erine dGıüyor. 

Vill~etlerde ki Oınıanlı bank 
tübe mudOrlerlntn el altından 

peydahladıkları bazlr1rlnlar, köy
lüyü mahvediyorlar. Köylünün 
mahsulü biçtlüp harmana 1rtt-
meden bu bazirginların eline 
düıüyor. ııte felaket de bundan 
ıonra baılıyor. Ziraat banka
ları da bu arada aynı ezici, hl-

olunacak zamanda bulunuyo
ruz. Yarın köylüde yemeklik 
tohumluk kalmayacağı gibi 
çift hayvanından da eıer &ö
rülmlyecektir. Bu halin mem
leketin iktiıadlyatı üzerine 
yapacağı dehıetll teılri töyle 
bir mflllhaza etmek kifayet 
eder kanaatindeyiz. 

Geçen seneden beri, zahire 
piyasalarını ihtikar aaıla çe
viren sarrafların, bilhaaıa 
Trakyada vergi için ııkılan 
köylüyü akla hayret verici 
tuzaklara düıürdüklerinden 
ıikayet ediyorlar. Bu bazlrg
anlar tahsildarların ugradıkları 

köylerde naçar kalan vatandaı
lara, para yerine beı milli zam 
ile arpa ve mııır vermektedirler. 

Sekiz liralık vergi borcu için ıektz 
lira almak lıteyen köylüye, 
piyasada okkası beı kuruıa 
satılan arpa ve yahut mıaırı 
yirmi bet kuruı flatle veren 
bu adamlar, yüzde beıyüz 
kazanmakta, köylü de, sekiz 
lira vergi borcunu temin etmek 
hapıe girmemek için tam 50' 
IJralık bir borç ve ayrıca f alz 
altına girmektedir. 

Görülüyorki, en baıta ban
kalar olduğu halde, banka. 
müdürleri, sarraflar, faizciler 
bazirginlar, zahire tüccarları' 
bunların komfıyoncuları, nıü: 
teıelallen, ancak balçıklı ve 
dikenli bir arpa eknıeğt ile 
gıda.lana.bilen köylünün ıırtına 
binmlf bulunuyorlar. Bunun 
sonu nereye varacaktır? Bu 
kanlı örümcek ağı ne zaman 
ezilecektir? Kağıt üzerindeki 
programlar fU f aaılla.rı yazı
yorınu bilmiyoruz. Yazık ki 
acı hakikat aöz önündedir. ' 

Ari( Onıç 

\ 

• 

Yeni vekilimiz 

E_,tem Ruld /J. 

Bu gün ikjnci ceza mahke
mesinde bat muharrlrimtze ait 
heı davaya bakılacaktır. Bu 
davalar arasında Herman spirer 
tütün ıirketi ile tütün inhiıarının 
hakaret davaları, müheyyiç neı
riyat davaaı, eğer ve ıemer 

mes'elesi vardır. 
Arif Oruç beyin vekaletin(eıki 

gazeteci arkadaılardan « lı~lem 

Ruhi» B. deruht , .tmlıtir. l 
"Etem Ruhi,, bey, Abdülha

mit devrinde Trapluıaarp zindan-
1 

larından firar ~derek ıiıerhum 1 
"lıhak ıükuti,, "Cenevreden,. çe
kildiği zaman "Cenevrede meı
hur "Oımanlı gazetesini neıre 

devam etmittir. "Oımanlı gaze
tesi,, Londraya, nakledildiği 

zaman gene Londraya 1rltmi1, 
bilahere Bulgariatanda "Rumeli,, 
ve "Balkan,, aazetelerini neıre 
deTam etmiftir. Etem Ruhi B. 
Fllibede .. Balkan ,, gazetesi
ni ( ıs ) ıene blla faııla ner 

retmittir. 
Büyük harpte Bulgar meb'uı-

luğu etmlıtir • 

Plyaıadakl durgunluk ve ahı 
verit kesadı eınafın vaı.iyetinl 

sarsmııtır. Karadeniz ıahillerlle 
Marmara ve İzmir havaliıinden 
lıtanbula ıevkedilmekte olan 
havayici zaruriye flatları düı
kün olduğu halde gene esaslı 
alıcı bulamamaktadır. 

Sebze, meyva ve bakkaliye 
üzerine it yapan esnaf, geçen 

erbabının geçinmelerini güçleı
th mektedir. 

Yemitçi, sebzeci gibi eınaf 
ta, güç hal ile dükkan kirası 

müıtahdem ve nakliye ücreti tle 
vergi mükellefiyetlerini tutura -
bildikleri bile nadir iken haklı 

haksız belediye cezalarından pek 
ziyade ıikayet ediyorlar. 

Bütün latlhıal mevaddının ffab 

r 
1 

Kunduracl böyle otuntyor 1J/anav böyle düşiiniiyor 

ıeneye nlıbetle gündelik- kazanç-\ 
larını çıkaramamaktadırlar. 

Diğer taraftan küçük sanayi 
erbabı ... da, bazı kuvvetli müeue
ıelerin tabii olmıyan rekabetleri 
daha doğruıu nevama bir inhf
ıar ıeklinde bazı tareflardan 
himaye görmeleri dolaylılyle iyi 
vaziyette değildirler. Kundura
cılar, marangozlar, koltukçular, 
terziler , demirci , bakırcı , ve 
ilah . . Küçük ve orta eanaf ıon 
zamanlarda tezgahlarını bırak

mağa mütemayil aörünmekte
dtrler. 

Bunların bütün tiklyetlerl 

geçen ıeneye ntıbetle yarı yarı
ya dütkün olduğu halde alıcı 

bulunmamaktadır. 

İzmirde Maçlar 
lzmlr 6 Hu. - Mu Bugün ya

pılan ltk maçlarında Altınay iki-

ye kartı altı ile Göztepeye ve 
Sakarya ikiye karıı beı ile Altı 

ya galip gelmlf Ur. 
---........,.~ -

1''lacdonaldın sağ kolu 

Umumi harbin birinci ıene-
ıinde Arif Oruç B. sofyada 
" Türk ıedası ,, aazeteılnin Baı 

muharrirliğini yaparken Etem 
Ruhi B. Balkan gazetesini Ftlibe
de neıre devamedlyordu. 

1 vergilerdendir. Kazanç ve mua
mele vergilerinin ağırlığı ve nfı
betatzliğl, ctbayet ve tahakkuk 
esaslarındaki hatalar zaten tı

lerl durgunla.tan küçük sanayi 

Londra, 5 ( A.A ) - ıabık 
müateıarlardan M. Vernon Hert

ıhorn, mührühas tortluğu vazi

fesini kabul etmfıtir. Mumaileyh 
M. Macdonald'ın ftıizllğe karıı 
açacağı mücadelede ıağ kolu 
olacakt1r. 

Etem Ruhi B · ıon zamanlar
da hayatı siyaalyeden kimilen 
çekllmlı ve kendini kanun ve ti
me hasretmiıtlr • 

· Aınerikada 
Müthiş bir 
kaza oldu! 

Boston, 5 (A • A) - Boıton -
Nevyork hattına alt bt r nakliye 
tayyareıi Boıton tayyare lima· 
nında havalanmağa çalıtığı "ıra
da blrdenbirer denize dOtmüıUir. 
12 kiti yaralanmııhr. Yaralılardan 
birlıinin ölmesinden endiıe edi

liyor. 

Mithat Pş.nın son~ünleri 
~1 uharriri : J Ay HAN 1 

Mithat Paşanın nasıl boğulduğunu 
hala hayatda bulunan agası Arif 
ef ei1.dinin anlattıklarından dinliye-

ceksiniz. 

Abdülhamidinentrikalari 
Bugün 4 Üncü sahifemizde başlıyoruz 
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H.Rifat beyle gö-

"" ,d/ı 

~~~~:___===========~~~: 
Elektirik! 

--.~- . 
Şirket abonelerıtı' 

Loit Corç 
ım=zwwwı ,._.. ~~~-..<ti 

ıAnnam karışıyor! Hindiçin'de is- den fazla paraflll rüşmek meseledir 
BALADAN EMİR GELİNCEYE 
KADAR MI BEKLEMEK LAZIM 

Dun gene bazı meı'eleler 
hakkında malümat almak üzre 
Haydar Rifat beye bir arkada
ıımızı göndermif tik. 

diyor ki •• , 
ı 

yanların biri bitiyor biri başlıyor ! 
Parls, 6 (A.A) Matın gazetesinin Annam'da Dalat ıeh~inden iı

tibbarına göre, Cholon vilayeti dahilinde kain iki kasabada 5/6 Ha
ziranda kanlı arbedeler olmuıtur. Annam muhafız kıtaatı 2 000 

kitiden mürekkep olan nümaylfçiler gurubu üzerine ateı etmfttlr. 

alıyor 
tlef" Elektirik ıtrketlnln ıaa ,, 

den 50 kuruı kira alması, 

Gitti ve geldi. 
- Ne haber?- dedik- bu se

fer görüıtün inıallah ... 

Britanya inhilal 
edebilir 

- Evet görüıtüm .. fakat Ha
ydar Rifat beyle degil, kapıcı ile •. 

Londra, G (A.A) imparator
luk matbuatı konferansında bir 
nutuk frat etmit olan M. Loyd 
George, lmparartorluğu teıkil 
eden genç mflletlerin müsavat 
ve istiklalinin bu gün bir emri 
vaki olduğunu ve fakat impara
torluk vahdetinin bu rnüıavat 
kadar temin edilmedl81 impara
torluğun inhilale uğrayacağını 

ıöylemiıtfr. 

Ve anlattı : 
- Tıpkı evvelki günkü ıtbl 

hapiıhanenin kap11andan bir adı
m ileri gidemedim. 

Kapıcı bağırdı: 

- Yasaktır! Olmaz! 
Bir gardiyan : 
- İzin yok! diye homurda

ndı. 

Bir Jandarma ite karııtı: 
- Biz emir kuluyiz. Niydek? 

Emir böyle .. 

Anlıyamyoı uz, dnn cüma 
idi, ve cuma günleri her mahkum 
ziyaret edilebilirdi 

Müddeiumuminin mutalaasına 
ittlrak ederek "Haydar Rifat 
beyin de bir mahkumu adi oldu
ğunu,, kabul edince kendiliyle 
görüımemfze mümanaat edilme
mesi lazım gelirdi. 

Dün de geri döndük. Baka
lım bugün, baladan emralmağa 
çalııacafız. Ve eğer müddeiu
mumi bey müıaade buyururlarsa 
lnıallah .. 

Bir cinayet 
mi? 

Heybelide birce
set bulundu. 

Heybeli ada ıahillerlnde dün 
iğrenç bir ceıet bulı.ınmuıtur: 

Yüzü, gözü patlamıı derileri 
ıoyulmuı olan bu ceset, muaye
ne edilince 45 yaıında kadar 
tahmin edilen bir hırıatiyana alt 
olduğu tespit edilmlttlr, 

1 O gOnden beri denizde kaldı
iı tahmin edilen bu ceıetln, ne 
ıuretle boğulduiu tahkik edili
yor. Ceıet morga göndf'rilmlıtlr. ___ ..,...,,....,,;-...,....__ 

İran i]e Afgan arasında 
Tahran - Tahran ile Kabil 

araıında yeni bir tayyare postası 
teıiıfne karar verilmif ve timdi· 
lik Tahrandan Meıhede kadar 
gidip gelmeğe baılamııtır. , Dikkat!~-.. 

~~---· iıtanbulda (Y arm) gazetesi 
narnına Abona yazan hiçbir 
memunımuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek 
baıka veıllt:lerle herkim herhangi 
bir müe11eıeye müracaat ~ders 
müracaatının katlyen nazarı 
itibara ahnmanıa11 lazımdır. 

Aynı zamanda hemen lı
tanbul (4243)e telefon edllmHI 
rica olunur. 

Çünkü bir takım adaınların 
gazetemiz namına gene &teye 
beriye müracaat ettikleri ha
ber alınnıııtar. 

Bu ıtbi mGracaatlar f dare
ye yahut poltıe haber verfl
mezıe idaremiz hiçbir meau'liye 
kabul etmlyecektlr. 

imparatorluğu teıkil eden 
mllletler bu ideali tam zamanın
da tahakkuk ettirmedikleri tak
dirde tarihin en büyük fırsatla
rını kaçırmıı olacaklarını ilave 
etmiıtir. 

• 
ltalyan arması 
Blrısbane, 6 (A.A) Bazı eı

haı geceleyin balya konıol~ıan
eıinin armalarını indirip kır
mıılardır. 

Briıbane, 6 (A.A) İtalya kon
ıoloıhaneılnfn armalarının kaldı

rılma ıını tiddetle proteıto eden 
İtalyan konsolosunun bu müra
caatına cevaben baıvekll hadi 
ıeden dolayı mütee11tr bulundu
ğunu ve mücrimlerin bulunmaıı 
için zebıtaya kati talimat verll
miı oldufunu ıöylemiıtlr, 

)' ağn1urlar afet oldu 
Burgos, 6 (A. A.) ·~ Şiddetli 

yağmurlar yüzünden s eyelinlar 
vukua gelmtı, ıehrin bir kısmı 

ıu !hında kalmıı, büyük hasar
lar olmuı ve münakalat iokıtaa 
uğramııtır. 

Birbirlerinden korku
yorlar 

Londra, 6 (A.A.) M. Mac
donald avam kamara11nda hnku
metin Mar ı tünelinin lnıaıına 
muariz olduğunu beyan etmlıtlr. 

Londra, 6 ( A.A) - Manı 

denizi altında f nıası mutesa v
ver tünele dair neırolunan 1.-eyaz 
kitapta imparatorluk müdafaa 
komiteBinin bu projenin askeri 
taahhütlerin ve muhtemel mu
hataralara karıı ihtiyarı iktiza 
edecek masrafların artmaaını 
intaç edeceği ıeklinde iıtfntacı
na hükumeti bu projeyi reddet: 

meıinl istilzam eden atideki se
bepleri ilave etmektedir. 1 lktiaa
di dava pek çürüktür. 2 - lnıaat 
çok pahalıya malolacaktır. 3 -

Bu ite tahılı edilecek serma
yenin ıermayedar olabilmeıl için 

uzun bir intizar devresi geçir
mek icap edecektir. BI r de bu 
huıuıta iatihdam edilecek ame
lenin miktarı pek cüz'i olacak· 
tır. 

HükO.met, lktıaadi ve askeri 

mülahazalardan baıka bu proje 

nln tahakkukunun tevlit edeceği 
ılyaai akıülimeli de dahili 
hesap etmfı ve aon elli ıene 
zarfında tünel meı'eleıfne dair 
Yekdlğerlnl takip eden hnko.
nıetler tarafından takip edilmlt 
olan styaıetln tebdiline mahal 
olmadıtı netlceılne vaııl olmuı
tur. 

2 maktul 17 yaralı vardır. 

Dahili muharebeler 
Tokyo, 6 (A.A) Çin'de hali hazırda cereyan etmekte olan dahili 

, muharebelerin inkJıafı dolay11iyle Japon harbiye nezareti Nanken 
askeri mektebine askeri talimat göndermek üzre milli hükümetle 
yapmıı o(dufu itlllfın talikine karar vermiıtir. 

.. .. * 
Zeplin! BudaTunsta 

--~~ 

Sevil' in f ahrf Bizerte, 5 ( A.A) - Tebe11a 

hemşerisi 

kilovat baıına ı 00 para z: 
yapması abonelerin ıik&ye 
mucip olmaktadır. 

Şirketler komiserliği meıel,. 
ye vaz'ıyet etmlıtir. i• 

Bu mes "ele hakkında ıalP 
yettar bir zat ıu mütalaada btr 
lunmuıtur, : 

1 •• - Şirketin saat kiraaı a lll 
ıı gayet tabiidir. Mukaveleılod• 
bu hususa dair sarahat vardır·; 

Fakat saat paraıı 50 delil 
kuruıtur. 

\ yakınında bir tayyare düıer~k 
iıtlai etmtı ve içindeki 2 kiti 
kömür haline gelmf ftir. 

Almerla, 6 (A.A) - Zeplin S kJ ''fh • f 
ğece yarısı Kabodegata üzerinden ! IÇQ ar mu ış • 

Kilovat paraıı da tarifef' 
tabidir. Bugünkü tarife ooyedl 
buçk kuruıtur. Fazla alamazlar• 
Eğer ıf rket abonelerinden faıll 
para almıııa bu cihet tahkik•' 

neticeıinde anlatılır ona 16re y• 
paralar geri verdirilir yahut~ 
mahsup ettirilir. Herhalde bir 
ıey yapılır. 

uçmuıtur, Londra, 5 (A.A.) - Nevyork'-
Sevllle, 5 (A.A) - Zeplin tan gazetelere verilen haberlere 

ıaat 17 ,5 te karaya lnmlftlr. nazaran müttehidei Amerika'nın 
Yolcuları ve postayı aldıktan muhtelif mmtakalarında bir sıcak 
ıonra 17 ,25 le tekrar havalan- dalgası hüküm silrmektedlr. Şim
mııtır. 

Seville, 6 (A.A) - Belediye 
mecliıi, doktor Echever'i fahri 
va tadnaı tayin etmiıtlr. 

Paris, 6 ( AA ) - Zeplin 
Marailya üzerlnelen uçmuıtur. 

)'ung tahviJütı 

diye kadar, 12 kiti ııcakdan te
lef olmuıtur. 

132 kişi n1a hkun1 oldu 
Bombay, 4 (A . A) - Vvdala 

tuz ambarına taaruz ettiklef nden 
dolayı tevkif edllmlı olan ve cüm
lesi hapiaanede bulunan 800 ki
ıtden 132 si 3 ay ağır hizmetlere 
mahkO.m edilmiılerdir. 

Budapeıte, 5 ( A .A ) - Sa
llhiyettar mahafil Avrupa hn
k6metleri araıında bir ittihat 
v6cuda getirilmeai hakkında 

Brland muhtırasının Macar hü

Parla, 5 (A.A) - Yung tah
villtı ihracile alakadar olan 
bankalardan mürekkep talı ko
komite 1 O Haziran'da bankerler 
tarafından aktedllecek heyeti ı 

umumiye içtimaına arzedilecek ı 

metinler hakkında bir itilaf elde 
. kumeti tarafından esas itibarile ettikten sonra mesaisine hitam 

verecektir. 

l\ıluka bele biJmisiJ 
Vaıhington, 6 ( A.A) - Mil

me11iller mecliıi bütçe encürr eni · 
reial M. Havvley Amerikan ta
rifeleri hakkındaki yeni kanun 
layihasının tatbikına karıı mu
kabelei bllm! ıle kalkıımakla 
ecnebi milletlerin bir bir istifade 
temin edemlyeceklerinl beyan 1 

etmlttlr. 

taıvip edileceği mütaleasındadır. 

Bolşeviklerin hiicunıu 
Saigon, 6 (A.A.) - Endopaal

fik ajansına nazaran, Holıevlk 
livhalarını hamil birçok eıhaıtan 
mürekkep bir takım gruplar, Ha
ziran' da birbirhıi müteakip Ba
hordaki pollı kıt'asına ve ıonra 
da Hokmon kaaabasına hücum 
etmiılerdir. İlk noktada bir telef 
ve bir yaralı, ikinci noktada da 
iki telef yedi yaralı vermiılerdir. 

~~ .......... .....,....... ............. _~~ 

C. Guro Rusyava gitti 
Fransız ceneralı iN eier söyliyor 

Bize seyyahlar gönderecekmiş 
Franaız ceneralı Guro Anka

radakl temaslarını bitirmiş, hü
kumet m~rkezinden ayrılmıthr. 
Ceneralin dün ıehrlmize avdeti 
bekleniyordu, LAkin, Parlı valU 
aıkeriai Guroyu Haydarpaıada 
bekliyenler beyhude zahın !t et
mftlerdfr. Çünkil Franıız cene
rali Yentköy istasyonunda tren· 
den inmlt ve otomobille Buuaya 
gltmiıtir. 

Ceneral Ankarada kendfsiyle 
ıörOıen gazetecilere Gazi Hz. 
ile vaki olan mülakatından de
rin bir ha11aalyetle bahıetmlf 
ve demitlirkı; 

" - Türk:yeye gelmeden ev
vel de aııl milletinizin yüksek 
karakterini tanırdım HilkQmet 
merkezindeki temaılarım ve gör
düklerim benim kendi hlı ve dü
ıüncelerlml takviye etti. Bnyük 
reiılnlzle iki aaat kadar ıörilıe

bllmek 1aadetlne nail oldum. 
Şehrin muhtelif taraflarını ıezdlm 

" 
Guro Anka1·ada1t dihıerk(!tt 
Eıktıehrııı dar sokaklarını köhne 
evlerini Jentıehrln ayclmlık ve 

Mısırda veba 
-·•~<--

İıkenderlyeden bildi rillyor : 
Son günlerde burada bırka~ 

veba vukuatı gorülmüıtür. 
Sıhhiye idareıl haıtalıfıO 

dağılmasına mani olmak lçfo 
büyük bir gayret ıarfedlyor. 

Yunanlıtan buradan gldell 
vapurların mua yenei tıbbiyeye 
tabi tutulmaıına karar vermlıtfr. 

lrakta çekirge 
··-

Bağdattan - Memleketin ek· 
ıeri cihetlerlnde hala çok mlk· 
tarda çekirge bulunmaktadır. 

Hnkumet, yaz mahıülünü mahv· 
etmeılnden korkulan bu mülhit 
afetle mücadeleye sarfı meıal et· 

mektedir. Mücadeleye ordu dahi 
lttirak etmektedir. - .......... ....__ 

Denizcilik için --
Tahrandan: lran hühômetl 

denizcflik fenni tahıl) f'tmek ve 
ıefaini harbiye ve tfcariyede ıl-

yaparak ameliyat görmek üzre 
yirmi zahidi ltalyaya gönder
mege karar vermlıtlr. 

Tasdik etmişler -
Paale, 5 ( A . A ) - Mebusan 

Mecliai, beynelmilel daimi divanı 
adaletin dahili nizamoameı'nl ta· -
dil eden protokolların u ıclJkını 
reyi iıarı ile kabul etmlttlr. 

Avrupa ittihadı -
Cenevre, 5 ( A.A) - Avrupa 

milletleri arasında el hlrllfl ile 
çalıım" komiteıl Franaa hariciye 

nazm:M. Brland'ın Avrupa hü· 
kümetleri ittihadı hakkındaki 
projesini tenıamll tasvip etmlıtfr. 

~ 

tirin manzaralarını, yeıil bah~lerfll 
zevkle ıeyrettlm.Ankaradan de
rin taha11ilıler, kıymetlt hatıra
larla ayrılıyorum. 

Franaaya d6nünce bunlara an· 
latacaiım ve buraya ..,,.w.rJ 
ahderecettm. ,, 



Şalrl~ rln, romancıların reısam-1 • 
arın, musikltinaıların "Güzel 

~•anatlar birliği" iımfnde bir nevi 

kulüpleri varmıt. Surda topla
nırlar tiir okur , ç"lgı çalarlarmıt. 
lialk farkaıı,anlatılan ,kendl hoıuna 
Rlden tfirleri okutmak ve çal
:•ları çaldırmak için, bundan 

fr •ene kadar evvel bu ''bir
llftn ,, lntihabatına müdahele 
etınıı. Bu müdahaleye kızanlar 
olrnuı, çektlmitler; hoı görenler 
o)rrı 

uı, kalmıılar .. 

* ''HADiSE,, ilimli bir edebiyat 

R&ıeteıt çıkiyor. İki nüıhasmdan 
berı, alimlere, ıairlere ıöyle bir 

•Üal soruyor: Halk Fırkasının 
ceırıiyetlere müdahele etmeğe 
hakkı var mı ? 

Altınlerden, ıairlerden bir 
kııırıı: Var, diye cevap veriyor; 
bir kısmı: Katiyyen yok, diyorlar. 

Halk fırkasının müdahaleye 
hakkı var, diyenler öyle bir 

aftı kalabalığı yapıyorlar ki, 

lnıan, bu kalabalık ağızların 
lokmalarını kaybetmemek için 
Çabaladığı zehabına dütüyor 
,·ofruıu . .. 

Ocakta L GÜNÜN HABERLERİ 
.... -

. ·)~(· 

iki genç bir konser 

!Acemiler ! !Küçük pazarda dün heye- om•• R~ı~r~\ ••• ı N•••h 
~ ı b• ld isminde genç iki Türk ıan'atkar 

Bir motosiklet can l ır yarış O U dün türk ocağmda bir konser ver-
' diler ve çok muva ffak oldular. 

tramvaya çarptı • • ·0 ·u--- Güzide bir halk bu genç ıan'atkar-
Dün sabah Üsküdar - Kmklı Yakayı ele vereceğini anlıyan acem lnrı taktir etti , alkıvladı. 

seferini yapan tramvaylardan S d k el d Bilhaua Ömer 8 .plyanoda muvaf-
birlne, Bağlarbaıı durak yerinde a ı fabanCaSllll gÖğSÜne aya l faklyet gösterdi .Bu gençlerin ya-
dururken, Tophaneli Oğlundan kın bir alide sayılı san'atkarlarımız 

b ki b h 1 Bir hırsız. . yor. .. Küçük pazar' da heyecanlı gelen ir motoıi et ütfuı ızıy e sırasında yer tutacaklarını tahmin 
çarpmııtır. Haftalardan beri poliıin ta- bir kovalamaca baılıyor. güç değildir. 

Dflberyan Hayk ve Frengyan kibinden kaçıyor. Fakat, hırsızlığı kadar kotucu- - - --------
Kirkor efendilerin idaresindeki Rahat ve serbestlr. Geziyor luğu olmıyan Sadık, yakalana- • d 
motoıikletln muıademe netice- ı cağını anlayınca, tabancasını Çe- 1 am eğ eniyor. Lakin aksiliğe bakın ki 
ıinde ön tekerleği parçalanmıt- 1 T kip memura ateı ediyor. Bir-iki! 815 numara ı polis evfik ef. 
tır . Bu mühim ıporun binnetice iıabet yoktur. Hınız, bunun üze· 

kendilini tanıyor. Karıılaııyor-
ikl kurbanı olmuı, Hayk ve Ktr- rfne tabancasını kendi göğsüne 

f d 1 lar. Poliı kendtalnt yakalamak d T b lk ) kor e en i er ağır surette yüzle- ayıyor. etiğe aıınca a an ar 
rınden yaralanmıılardır, istiyor. Sabıkalı Sadık kaçıyor. içinde yere yuvarlanıveriyor. Sa-

Tahkikat neticesinde iki gen- Poliı bırakır mıya? dık timdi hapilanede değil, fa-
cin motosiklet kullanmakta ace- Avını yakalamağa saldıran bir kat, Cerrah Pata haataneıtnde 
mi oldukları anlatılmıttır. avcu hıztyle arkasından koıu- dır. 

Acemi sporcular Tıp fakulteıi 
hastanesine yatırılmııtır. 

Şişli lağımları 
~itllde etfal hastanesi ıırtla

rında akan lağımları muntazam 
bir mecraya rabtetmek için tah
ıflat bulamayan emanet bu mec
raların geçtikleri yerlerin ıahlp
lerfni lağımları kapatmağa mecbur 

LİK MAÇLARI 
Fenerliler güzel bir oyun oynadılar. 

Netice 6 - 1 
ıa:cJiA'k 

İkinci devrede l. Sporl1n fozla 

ı Babasını öldüren 
1 
ı canavar asılacak 

1 

1 

1 

Kaıtamoninln Akplnar kö

yünden Hüıeyln ve Nuri ilminde 

iki kardeı,~ç ay evvel babalarını 
öldürdükleri için muhakeme 
ediliyorlardı. Kastamoni hakim

leri bu canavar ruhlu olullardan 

Hüseyni fdama mahkum etmı.1t1r. 

Nurinin alaka11 olmadığı an
laıılmıı, serbest bırakılmııtır. 

Halk Fırkasının davetsiz mi
•afirltğine, intihabata mildaha
leıine, Eınaf cemiyetlerinin hep-

' etmittlr. 

Lik müıabakalarının ıon ma
çı dün yapıldı. 

Havanın oldukça ıerin ve ruz
atırlı olmaaı ıt&dyuma çok ıeyir

cl tophyamamııtı. 

gol yiyeceflnl iddia edenler çok

tu. Niteklmde böyle oldu.Rüzaarı 

lehine alan Fener bahçe o kadar 

hafdm oynamağa baıladıki. Bu 
hakimiyet adeta tek kaleye 

Bundan baıka gene kaıta

monide iki cinayet yapan kanlık 
' oğlu lbrahimi de idama mahkum 

etmlttlr. 

' 
•inde ıahll oluyoruz Anlatılan fır- ' 
ka, mesela: kunduracı esnafının 1 

1 
çıkaracağı pabuçlarla çok ya- ; 
kından alakadardır . • 

* Pabuç dedik te aklımıza gel-
di. Hani meıhur bir fırka vardır: 

F akirln biri yolda yalın ayak . 

dolatmaktaymıı • • . Oradan ge- j 
Çen bir zengin, böyle pabuçsuz ı 

kunduraıız dolaıan fakire acımıı. } 
elden düıürme bir çedik pabuç 

alarak hibe etmfı . Etmlt ama 

Bu lağımlardan henüz hiç biri 
kapanmadığından ılkayetler ço
ğ almııtır. Beyoğlu belediyesi ka
panmayan lağımları kapatacak 
ve yapılacak masrafı arazı sahip
lerinden icraen tahıil edecektir. 

Boğuluyordu! 
Haakö'ydeki ıtrket hayrfye 

f abrikaılnda marangoz Sadullah 

Fener bahçe i. ıpor maçına 
6, 15 de batlandı. Hakem Şeref 

be} di 1, ıpor malüm takımıyla 
Fener bahçe de Cevaltan 
mahrum olarak sahaya çıkmıılar· 
dı. 

ilk devrede rüzgarı lehlerine 
alan t. Sporlular aayet güzel hü
cQmlarla Fener kaleılne iniyor
lardı. Buna mukabil Fener mu
hacimleri de bilbaua Muzaffer 
ve Fikretln füzel oyunları İ.Spor 

müncer oldu. Ve bunun neticesi 

olarak Fenerin üç orta mühacimi 

alaettln, Zeki, Muzaffer birbiri 

arkasına tam beı gol yaparak 

6· 1 aalfp geldiler. tıtanbul ıam
piyonu olan Fener bahçe bu 
maçını da galibiyetle bitf rmftti. 

Otuz bir! 
Yangın yerlerin

den geçerken 
Bayazltte Kızıltaı mahalleıinde 

oturan Devlet matl:>aaıı memur
larından Silreyya ef. evelki gece 

saat ikide ev\ne giderken yana-ın 

efendi, dnn Bevkozdan ufak bir 
sandalla Ktreçburununa geçerken 
bir lngillz ıtlepinln pervane sula
rı sandalı altüst etmtıttr. Sadul· 
lah efendi bafırmıı, hadiseyi 
uzaktan ıeyreduler hemen yetl

artık fakirin peıinl bırakamaz 1 ıerek zavallıyı kurtarmıılardır. 
olınuı . . iki adımda bir fakire: · ~~:::::=;;~~~~=:-:~~;;;;;;;;;=~ 
- Aman çamura basma! ıana ı ıivriılnek ıaz, anlamıyana davul 

(mildafaaaını çok yoruyordu. 15 
inci dakikada Muzafferden eyi 
bir pat alan Zeki sıkı bir ıütle 
köıeden ilk ıolü kaydetti. Bun
dan ıonra 1. Sporlular açılmağa 
baıladılar. Sağ taraftan sür'atle 
Emin Salahattlnln ğüzel bir or
ta paaını hüınü istimal ederek 
ıol içleri beraberlifl temin etti, 
Oyun mahıuı bir hakimiyetle 
İ.Spo:u lehine cereyan ediyor. 
Yazık ki birçok f ıraatları kaçırı
yorlar .. 

Bundan evvel yapılan müsa

bakalarda 1. ıpor üçüncüleri 
Beıiktaı üçüncü takımını yenerek ' 
milliyet kupaıını kazandı. 

1 yerlerinde kartıaına iki kiti çık
mıı ve derhal üzerine saldırarak 
saatiyle .. 3 l" lira aıırmıtlardır. 
Kim oldukları meçhul olan bu 

İkinci takımlarda Fenerliler 
güzel bir oyunla 1. ıporu 3-1 
matlup ettiler. 

adamlar firar etmtılerdır. 

Verdiğim pabuçları kirletecekıln!. I zurna az · · Jf11rat 
Aman ta,ıarın üıUinde yürü- 1 Dikkat 

ille ! sana verdiğim pabuçları 
Yırtacaksın ! ! diylp dururmuı. Dünkü fıkramızda gene mu-
Bır gün , böyle, iki gün böyle, ıahhih hataları vardı. Hele bir 
fakirin canına tak demit artık . . yerinde : Ekseriyet aaklliyet çık-
p b b 

mıı .. Hani lnıan, ıu halk fır-
a uçları çıkardıiı gl f zenginin 

ka11 muıahbihlerin itine müda-
baıına atmıı: .. Al pabuçlarını, hale ebe demek iıtlyor , .• De-
bırak beni, -klmıeye müdahane mek iıtlyor ama, o zaman, da-
etmeden yalın ayak kendi yo- ha mı az, daha mı çok hata çı-
lumda yilrüyeylm" demit . . kacağından emin değil yokıa!!!!. .. 

~ Fıkra burada bitti,. Anlıyana .. M 1 
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( Ankarada b~ macera)! 
Yazan : A Y llA1V 

ilk devre ııte böyle karıılıklı 
hncumlarla berabere olarak bi
tiyor. 

her ıınıf kendi murahhaaına uf ak ı 
bir ta.hsiaat verebilmekte güçlük 

11 çekmezdi. Yahut onbeı yirmi 
gün için kaza merkezinden vilayet f 
merkezine aelmek belki de bizde de J 
yıkım olmazdı vaziyet böylemi ya!. ] 

Gramofon kıvrak bir danı ı 
olduğu halde paraıız olaı,lar da havaıı çalıp maıa bir tarafa çe· 
bir köteye çeillmeğe mecbur o- kilerek danıa batlanıncaya kadar 
turlardı . Taıavvur buyurulsun bu gözleri bulanarak batları dönen-

························································ 
Yeni neırlyat : 

z . .k.. 

Sultan Aziz 91 Lira nasıl uçtu? 
Bayazıtte Gedıkpaıa'da Der- İmperatorİçe öjenİ 

viı ıokağinda Suat 8. apartma-
nın 2 ncl katinda oturan Dr. \ (Ay Han) beyin bu tarihi eı1e· 
miralay Şükrü beyin daireıine rini okuyunuz lmperatortçe öje-
hınız glrmif, yatak odasında asılı 

1 
nt.ile Sultan Azizin husuıi hal-

caketinin cebinden 9 ı lirasını vetleri bütün tafsilatile taavir 
ve karyolaaının altından da iki edilmlıtir. fiatı 30 kuruı : Curn-
çift iakarpinlni atırmıttır. hurlyet kütüpaneıiode satılır. 

dolaıarak otomobillere üıt Oıte 

yıfılanları teıyi ettik .•. 

* 
Maclisin küıadı merasiminden 

dönüyorduk: Reisi cümhurun ta· 
mana iki buçuk saat blla fa11la ' 
devam eden kudretli Ye çok be- ı 
ili nutku yüzlerle meb'uıun ıl-
taylıkar lisanlarında dolaııyordu, 
Caddele halkın izdihamından 

geçilemeyecek hale gelmifll, 

--
sına kürk geçirerek babasını 
maaraft6n kurtaracağını ıöyliyor: 

- Beyhude para vermiyelim 
değilml Feridun bey? Diyor .. 
Yalnız annesinin eyi bir mantoya 
lhtiye cı varmıı. lktaine birden 
masraf yapılıraa oldukça yıkım 
olacağında iarar ediyordu. 

Yüz liralık tahıiıata ihtiyacı ol
ınanıak lazımdı. Şu halde, ihti
::r7ctan nıüıtalnl idiler demek 
0 udyordu. Fakat, hepıi böyle
mi 1 acaba? 

Rükzan hanıın, bu dda da 
magrur edasıyla itiraz ediyor 
aöründü. Bu kadnıa kartı bir 
meclubiyet, takdirle karııık bir 
meclubiyet hiı ediyorduın. Gü
lerek dedi ki : 

naaıl olur. Sivaatan Ankaraya geç- 1 lerin buruıuk dehaları harikalar 
mek burada ıene-nin yedi cyını ' ıbduında birbirinden geriye kal
aeçirmek mecburiyetinde bulun- 4 mamııtı. Bu gece ilk defa Rük-
mak kolay bir ıeymldir? zada danı ettim. 

Ve bir baıtan öteki baıa kal bar ıakırdıyan alkı9lar arasından, 

' 

samimi tebe11ümlerle milleti ıe
nlamlıyan reisi cümhur a-eçiyoı du .• 

Her gün bu küçük ve yuvar
lak çocuğun husuıfyetlerierındcn 
birini öğreniyorum, hergün , gi
zli noktaları gözlerim önünde ca
nlanıp açılan ma1um hissiyatın 
•afiyeti karııaında biraz daha 
küçüldüğümü ve meclup olduğu-

- Ala efendiler. O zaman 
bir intihap daireıioden keıeslne 
ınvenmlyen her hangi bir zatı 
namzet aöıtermek müıkll blr ıey 
olurdu. Zenginler tahılrata ihti
yacı olmıyanlar meb'uı olurlar 
tahıil, zeka ve ikUdarı yerinde 

Zenaln olanlar kalkıp aelebi- yeniden ye~iye hürmet et-
lfrler. Ve kendileri ken,\l menfa- ' meğe baıladııım mairur ve uzun 
atleri için de mükemınel kanun- 1 boylu vekil kızına, mecliıte ka
lar çıkarırlar. Bu ıekil ınevzii ve 1 dın meb'uı olduğu zaman ken· 
mahalli mecliılerde kabili tatbik 1 diıinln namze.tliflnl koymaunı 

E'.olabilir. lıviçre kantonlarında 1 temenni etmek suretiyle hurmet 
Almanyanın ( Lantag ) meclisle~ ve takdirimi lhıas etmek lıtedim· 
rinde Amerikanın müttehide eya- Sadece dudaklarını biikmekle 
letlerinde belki. Ancak bu da bir 

1 
iktifa etti. 

ıartla. lçtimaların çok kııa bir ' Ve ıef ak kalın perdelerin 
müdet devamı tartiyle •• O zaman arkasında aıarırken,ayakları_do· ~ 

- 18- ı 
nıu his ediyorum. 

K endiılnfn hastalığı dolayı-
ıiyle babasının ııkıntıda olduğunu 
ilk defa rğzından kaçırdı Maaı
ları kff ayet etmediği için, borca 
da girmiılerdt. Sami beyin keıe
ıf nde açılan bu rahneyi elbise ve 

(5 Kunun evvel) 
Deli fırtınalar uluyarak ca

mları eınettyor: Kıf aeldt diyo
ruz. Geceleri ılık bir hararetle 
çıtırdıyan ıoba baıında taze 
kokulu çaylara limon katıyoruz. 
Handan geçen seneden kalma 

' kıılak mantoıunun bu ıene yaka· 

1 

tuvalet masraflarından hazf ede-
rek lamlrlne'çalıımak lüzvmuna ka-

\ ildi , Bütün kıı evde kapanacakla 
(Devamı var) 
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ithut Pafanın son 
1 - -

1299 ıenf ıi ıabamnın 24 ün· 
cü pazartesi gnnü idi l*J 

Baı katip Rıza paıa (Taif) 
te bulunan (Şerif Abdülmuttalıp) 
efendinin hususi surette saraya 
gönderdiği bir jurnah tetkik 
ediyordu. Rıza paıa özü sözü 
doğru, saf bir zattı. Yüz yaıında 
bulunan Şerif Abtulmuttallbin 
ihbar ettiği meı'elelere padııa· 
hm pek ziyade ehemmiyet ver
diğini biliyordu. 

Şerif Abtülmuttalip gene (Ta
if) te bulunan Hicaz valiıi Saffet 
pafa aleyhine tiki.yeller yağdı· 

rıyor, Taif kıılaaında bulunan 
Mithat paıa ile arkadaılarına 

fevkalade eyi muamelede bulun
duğunu bildiriyordu. 

Hatta, Saffet paıa "Sultan 
Abdulazlz han aleyhirrahmeti 
fvelğufran,, hazretlf!rinin hal'ine 

fetva veren ıeyhullalam "Haıan 

Hayrullah,, efendiyi Mekkeye 
aöndermeğe bile cür'et etmiftl. 
Şerif Abdülmuttalibin jurnalı 

cidden mühimdi. 
Saffet paıaom Mtthat paıa 

ve arkadaıları gibi devlet ve 
millet hainlerini (!) himaye et
mekte gizli bir makıadı mı var
dı? Neydi?. 

1ıte Şerif Abdülmutta)ip de 
bu cihetlere dokunuyordu. 

Baı kitfp Rıza paıa, Şerifin 
uzun jurnalını Sultan Hamide 
takdim etmek üzere padııahm 
bulundufu odaya gitti. 

Abdülhamit üç aündenberi 
mabeyn daireıindekl meaai oda
aından ayrılmıyordu. Bunun 
ıebebl, İngilf zlerin lıkenderyeyl 
lopa tutmak istemeleri, Mısırda 
çıkması muhtemel ıtddetli bir 
ilyana meydan vermemek be
haneıini ileriye sürerek Mısır 

itlerine reımen müdahale kap ı11 
açmak niyetinde bulunmaları 
idi. 

İstanbul lngtlfz ıefiri Lort 
"Döfrl,, üç ıün evvel Oımanlı 

hariciye nazırına tiddet li bir tak
r lr de vermiıtl. 

Riza pafa hünkarın Mıaır 

itleriyle met aul olduğunu biliyer
du, Şerif Abdülmuttalibin Hicaz 
valisi ve Taif menflleri aleyhin
deki jurnalının veaveaelt padııahı 
büsbütün vehimlere düıüreceil· 
ne de kanaat getiriyordu. 

Abdülhamtdln yanına airdiği 

zaman, padııahı çok ıevdiği 

uzun •liaralardan birini yakmak· 
la meıiul bulmuıtu. Abdülhamit 
ıözlerlni açmıı, merakla ıor
muıtu. 

- Gene ne var paıa? yokıa 
lnailiz ıeflrl ienl bir teklifte mi 
bulunuyor? 

Rıza paıa elindeki jurnah 
uzatarak dedi: 

- Efendimiz ! Şerif Abdül
muttaUp hazretleri dailertnlzden 
bir muhtıra •. 

Abdülhamit : 
- Naaıl? Şerif Abdülmutta

lip'tenmı? 

Diye ayaklanmııtı. 
Evet, Abdülmuttalip haz· 

retlerlnden; atebet felelanertebel 
hazreU cihanbaniye mufassal bir 
arlze ef endtmtz. 

[•] (28 haziran 1298) 

Mekke emiri Şerif Abdülmuttalip 
bir jurnal göndermişti. 

--------~-_,__-~ 

Mithat paşanın boynundaki Jile çözül-
müş/Şeyhulislim Hayrullah efen dinin 
ayaklarındaki bukağılar çıkartılmıştı. 

- Ne istiyor paşa ? Mithat habisinden malumat ve
riyor mu ? Mısır meselesinin o havalide icra etmesj 
melhuz sui tesirden bahsediyor mu ? 

Cafer bey namile mubim roller 
oynayan Abdülhamldin hemıireıi 

Cenıile sultan 
Abdülhamit, merak ve tece

asüs içinde sormuıtu: 
- Ne isliyor paıa? Mtthat 

hablılnden malümat veriyormu? 
Mııır meıeleıinin o havalide icra 
etnıesl melhuz sui tesirden bahs· 
ediyormu ? 

- Efendimiz .. Şerif hazret· 
lerl,aaitanı hümayonlarına fartt 
merbutiyet ve sedakatlarından 

"Taff ,,te bulunan eıhası malii
menin vazıyeti ahirelarinden ba
his ve Hicaz valfıl Saffet paıa 
bendelerinin bazı mertebe nali
yık ahval ve hareki.ta tecasürün· 
den tiki.yeti havi maruzatı mu
faasalada bulunmakla . •. 

- Nasıl, nasıl paıa? Mithat 
ve rüfakayı habaıetinin vaziyetle
rinden ... Hicaz valisi Saffet pa
ıanıo ahvall gayrs layıkaımdaP 

öylemi? Bana veriniz o raporu •.• 
Sultan Hamit,Mıaır meaeleıl

nin aldığı ıon buhranh ıekil üze
rine, zaten Şerif Abdülmuttalip, 
ten etraflı haberler bekliyor
du. Şer~f Abdulmuttallp. Mit
hat paıanın fikir ve kanaat
larına öteden beri muarız bir zat 
idi. Hele ıeyhulislam Hayrullah 
efendinin can düımanıydı. Esa
ıen Sultan Hamit bu cihetleri 
eyice bildiği için, lıtanbulda 
m~nkiip bir halde bulunan Ab
dülmutalip efendiyi" Şerif,, nasbe
tmiıtt. Abdülhamidin "düıman
larmı düımanlarıyla bir birine 1 

düıürdükten ıonra vaziyeti idare 
etmek; dütman1arına hakim ol
mak,, husundaki idare kabiliyeti 
malumdu. · j 

Şerif Abdülmuttalip efendiyi· 
de, sırf Mithat pafa ile arkadaı
larını sadık bir nezaret altına 

aldırmak için "Mc- kke emirl ,, 
yapmııtı. 

Veıveıell hünkar, baıkatıbln 
elinde titreyen uzun jurnah al
mııtı. Dikkatle gözden geçiriyo
rdu Abdülmuttaltp diyorduki: 

- "Vali Saffet paıa bende
leri esaın matuh bir zat olmakla 
beraber ,kendtıinin Darüıaelam' da 
bulunarak Mithat ve avneıinln 
muhakemelerini takip eylemeıl 
ve Mithat ile Hasan Hayrullah 
fettanın• ötedenberi intisabı bu
lunma11~ lhaaebiyle, artık menfi
lerin daire! inzibatta tutulabil
nıelerl dairel imkan harclnde 
bulunnıakla ve.. Hüdanekerde 
valit vtl&yetln Haıan Hayrullahı 
hacı Şertf behaneaiyle kendı refa
katına ve maiyyettne almaia mn-

1 

nın hal'ı günü, Babı serukerfde 
bu Abdühnuttalip de bulunu· 
yordu. HayrulJah efendi mt9c· 

nun biraderime biat etmesini 
1 söyledi : 

"- Hazret.. Teberrüken ev· 
vela biat buyurunuz ! dedi ,. 

Abdülmuttalip : 
-- "Sultan Azizin kabahat• 

n t ydi ki, hal' ine fetva vermif 
•iniz ? Neuzü billahi teala dai· 
nfz böyle bir hareketten tevak· 
ki eylerim ,. Cevabını verdi. 
Hasan Hayrullah yanında bulu· 
nan Mithat paıanın yüzüne bak· 
tıklan sonra : 

r · .>"! " - Efendi, efendi ! Sizi 1au-
' 11 ıare için değil, biat için davet 

'l'a i( kalesi 

caıeret eyliyerek alameleinnaa 
esvak ve çarıu ve pazarda ıuretl 
aleniyede gezmeıt hayli dedi ko

duyu mucip ahvaldan olmakla 
ıüddei ıeniyyeye arzına mecbu
riyet ha11l oldu,.,, 

Şevketlu, mehabetlu padiıa
hımız efendimiz hazretlerinin 
muhali ilmü alileri oldugu veç
hfle, mahza ıevketrneap efen· 
dimize olan farlı merbutiyet ve 
ıadakat gayretile tarafı ubey
danemden mahkumini malüme· 
nln ayaklarına vurdurulan "Bu
kağı,, ve timur "Lale,, gibi me
vat dahi mücerret vali patanın 
himmetiyle kaldırılmıf •.. " 

Sultan Hamit, baıkAtfp Riza 
paıaya sordu. 

- Paıa 1 Siz bu raporu oku· 
dunuz mu? 

Riza paıa dikkatle okuduğunu 
söyledi. 

Abdülhamit : 
- Pek Ala , ıu Saffet paıa 

denilen kınzır delirmıtmldir ? 
Rtza paıa, ıes çıkar01arnııtı. 

Şerif Abdülmuttalibin yazdıkla
rına inanmıyor gibiydi. Abdül· 
hamil dedi ki : 

- Bu herifin yazdıkları doğ
rudur paıa ! . . Çünkü kendisi· 
nio Mtthat paıa ile Haıan Hay
rullah efendiye kartı beslediği 
klnü adaveti yakinen biliyorum. 
Siz cennetmekan amcamın ka
l'lnden ıonra, zavallı mecnun 
biraderim " Murat efendiye ,, 
biat eınaaında aeçen muaraza· 
)arı biliyormusunuz? 

Rıza paıa : 
- Hayır efendimiz . Diye mı

rsldandı. 
Abdnlhamtt : 
- Abdülmuttalf p yalnız on· 

l llara (değil, J betbaht [biraderimi ettik. Şayet istemezseniz avdet 
Murat efendiye de muarızdı. \ lbuyurunuz ! " Ce~abını verdi. 
j l b h b "f lıte pafa, ben bunları yakinen 

" yor um. it at aıa ma -1 e en ıu ıe epten u mu ıit ı bili d M' h p h 
adamı ferif,, tayin ettim. Ab- kum olduktan sonra Abdülmut-
dülmuttaltbin ıahaı hümayunu· talibi mahza onların muhafaza-
muza ıedakatı vardır. Mahküm- ıına itina tlsln diye Htcaz'a 
ların ayaklarına pranga vurdur- ğönderdim. Bu a.iamin yazdık-
muı olmasını müsteb'at görmiyo- larma ehemmiyet verilmek li · 

zımdır. rum. Abdülmuttallp, Hasan Hay-
rullahtan ve Mithattan intikam Baıkatip Riza pına, ayakta, 

efendiılni dinliyordu. Abdülha-
almak için her fenahğı irtikap midin enditeıi artmıa gibi ıö-
edecek tıynettedir pa••. . Cen- .. - d ır- runuyor u ... 
netırıekan amcam Abdülaziz ha- 1 (Devamı var) 

• 
Sabık Iran şahının • • 

vasıyetı 

Nevyorktan bildiriliyor : 
Servetinin en büyük kısmı 

burada olduğu cihetle Nevyork 
Noterlerinden birine mevdu olan 
sabık İran ıahı Ahmet Kaçarın 
vaıtyetnameal açılmııtır. 

Bunda biraderi prenı Mehmet 
Haıana, kaydı hayat ıarUle 
•enevi 1200 İngiliz lirası tahılı 
edilmıı ve bundan batka olarak 
iki oglunun talim ve terbiyesi 
1 çin on ıene müddetle maaraf
larınuı itası göıterflmlıtlr. 

Şahı aabık klttbi Salih hana 
4 bin lira mükAfat verllmeıinl 
vaıiyet etmfıtlr. 

lrandaki emlakiyle mücevhe· 
rotanın nıafını ve ıahip oldufu 
eıham ve tahvilltın altıda birini 
valideıine terketmtıtfr. 

1

Sekiz 

zevcesi nden her birine senevi 
200 er lira maaı tahılı etmlıtlr. 

Terekenin mutebakisl de tek 
oğlu Emin Feridun ile kerime
leri Meryem, lran ve Humayun 
arasında takıim edilec:ektlr. 

. * * 
·Iranda Arap harfi 

Tahrandan bildiı iliyor: 
Bu günlerde Arap harflerinin 

diğer bir harfle tebdili meıeleıf 
gene ortaya çıkmııtır. Bu fikrin 
mürevviçlerl iki fırkadır. Bir 
kısmı Aarap harflerinin terkiyle 
eıki iran harflerinin kullaaıl
maaını ve dlier kıamıda Utln 
harflerinin kabuftınQ ihizam edi
yorlar. 

Ancak Arap harflerinin ınu-
kaf aza•• taraftarları bili ekee
rlyeti teıktl etmektedirler. 

1 • 
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-Kıra/içenin yatak -;,dasına giren 
genç adam halkın en büyük düş
manlarından biridir. Ona kont 

d' Artuva derler ! 

8 -
Bu suretle Mari Antuva

llttle genç aıığı, tricaın iki 
rehperl haline gelmiılerdl. 
lier rece, aıl1zade meb'uıılar
dan bir kııımı, bazı büyük 
Papaılar, kıraliçenin, ipekliler 

"' altın yaldızlı döıemelerle 
•6ılü kabul odasında toplanı
Yorlardı. Bu toplantılarda 
erteıi gün mecliste nasıl ha
reket edileceği konuı uluyordu· 
Baıen söylenecek nutuklar 
bile burada yazılıyordu. Bur
Juva, iıçi, esnaf ve köylü 
lheb'uslarına kartı alınacak 
tedbirler münakaıa olunuyor
du. Büyük bir merasimperver
lilde yapılan münakaralar ek
ıerlya gecenin geç vaktine 
kadar sürmekteydi. Ve üçüncü 
tabakanın, ertesi gün ne su
retle atlatılacağı tesbit edil
dikten sonra meclis dağılıyor, 
lurallçe salına ıalına yatak 

odasına çekiliyordu. 

!Avusturya'lı güzel kadın çok muhte
!risti. Bir papas terbiyesiyle büyüyen 
1 kıral onu doyuramazdı!. 

tek baılarına toplanırlardı . 
Zaten onlar, bütün f ranıız 
milletinin yüzde seksen altısı-
nı temsil etmiyorlar mıydı .. 
Hazır toplanacak bir de büyük 
salon vardı . . Artık İf, ken
dilerine ayn bir ilim bulup müs-

--------
tekilen çalıımaya baılamaktay

dı . . Ayra bir isim bulmak . . Bunda 
da güçlük çekilmedi .. 

1789 senesi 1 7 haziranında, 
üçüncü tabaka meb'uııları,ken
dllerine MlLLİ MECLiS ismini 

Onaltıncı Lui erkekliğini güç hisseden bir adamdı. 
Hatta ilk evlendiği gece kendisini, sarayın açık sa
' k • [ l J f • l • b • d d l vererek kırala bir beyannam e 

. ~:mlerd~~:~~r ::.~im:O U ::ZJ;;:n~şl:;di. a'.:::~~rtı: A:~a:.:.:~ca \ ;E~~;fü~::o~~~:~~~~:~~. 

lıte, Bütün bu münakaıalar
dan asabı yorulan kıra1içe dan
telalı genlt yatağında tombul 
kollarıyla gerinmektedir. Uyu
muyor. Düt ünmektedir. Pembe
dudaklarında ıehvetli bir tebes
•üm var. Beyaz elleriyle me
tnelerini oguıturuyor. Birni bek
ledi il muhakkak. Acaba kimi? 
lCocasını mı! Kısa boylu ablak 

•uratlı ıtıko on altıncı Lu'iyi mi 
bekliyor. Her halde onu değil. 
Çünkü haımetmeap kıral on 
altıncı Lul ile asaletlu kırallçe 
arasında uzun zamandan beri 
aııkane münasebetlerin keıildl
it iddia edilmektedir. Zaten 
bir papaa terbiyesile yetiıttrilen 
kıra\ hiç bir zaman bu muhte· 
rlı avuıturyalı güzel kadını 
doyuramamııtır. Hatta tik ev
lendikleri gece Luiyi, vazifeyi 
zevciyeyi ögrensin diye sarayın 
açık muaıaka resimleriyle dolu 
gizli bir koridorunda uzun uza-

1 dıya dolaıtırmamıılar mıydı! 
, hk aık dersini bile cansız re-

yatağının içinde kıvranan Mari ..., ke.ndtlerlyle bir arada, bir mec- • o gün bir de yemin ettiler. Bu 
Antuvaneti nasıl teselli edebilir- , liste toplanarak rey vermeğe yeminde : " Üzerimize aldığı· 
dl? razı olmıyacakları gün gibi mız vazifeyi namuıı ve ıada-

lıte, kıraltçentn yatak oda- meydana çıkmıftı. Madenıki, katla icra edeceğiz" diyor-

11ndaki gizli kapı açılıyor. . , ~lardı .. 
Uzun boylu, bir delikanlı gir- J Üçüncü tabaka mümessille-
dl içeri. Bu halkın en büyük F rlntn bu hiç beklenilmiyen, 
dütmanlarından kont D'artua- J ani hattı hareketi, asilzadeleri 

fena halde ıaıırttı. Papaslar-
dır •. dan bet alta tanesi derhal, ar-

Blr saat evvel, üçüncü ta- • tık yegane kuvvet olduğunu 
bakayı nasıl ezeceğini, kıhncı- ·r- anladıkları, halkın tarafına 
m çekerek sahte bir aslan yav- geçtl. Papaaların kurnazlığı 
rusu gibi anlatan kont, timdi I malumdur zaten. Dünyada, 
genç bir aygır gibi ıehvetlidir 1 cennetin anahtarını satarak 

Kıraliçe Marl Antuvanet , \ dünyalık yapan bu din tüccar-
kırallığı kurtaracak olan, aıı- ' I lari, ne zaman sıkıımıılar da 
ğına doğru uzanıyor . . . du- .M • bir kolayını bulup itin içinden 
daklar birleıiyor 1

1
. ıı) rılmağa çabırnamıılardır '? • • 

Saray kiliıeainln çanı, ge- !! Yalnız son 191 7 ruı inktlabın-
ce yarısını çaldı. Yeni bir gün 'ı da hapı yuttular .• Her neyse .. 

Burda papaa efendilerin zeki-
baılıyor. Bu baılıyan günün I llnı münakaıa edecek değiliz 
tarihi : 1789 ıeneıi 17 Haz.1- ya? •. Bahsimize devam edelim 
ranıdır. 

i\1illi ~1eclis 
Menü Plezir sarayının bü

yük salonunda üçüncü tabaka 
mümeııaillerl toplanıyor, diğer 
iki salonun birinde ıı ıılzade 
diğerinde ruhban sınıflarının 

mümeaalllerl içtima ediyorlar· 

dı. 1789 seneıl 17 Haziranın
da, gene aynı büyük salonda 
toplanan üçüncü tabaka meb' -
usları, yani: burjuva, tıçl, eı-

. naf ve köylü tarafından seçi-

len meb'uslar, çok mühim bir 
iıe karar verdiler. Rey mes
elesinin etrafında çıkan mü-
nakaıaların uzftmaaı canlarını 

-.: 

biz .•. 
18 haziranda, yani Millet 

mecllsin'ln ilanından bir gün 
sonra, rühban sınıfının 149 
murahhaaından lli l,üçüncü ta-
bakaya iltihak ettı . (Yine bahiıı 

, papaslarıo üııtüne düıtü. Fakat 
kabahat biz de değil, tarihte .. ) 
Bu kendisine iltihak ed~n 
ı 15 reyle Milli Meclis büıbü
tün kuvvetletmltti·. Artık onu 

imtiyazlı sınıflar, akalllyette mağlup• etmek pekte öyle ko-
oldukları halde kafa tutuyor- lay bir ft değildi . · 
lardı; ekseriyette olan imli 1 (Devamı var) 
yazıız sınıfların meb'uıları da - I*] Aaııemblee Natfonale. 

-...-=-~----İliİlllmm ... .-.ı••----• 

,-..BE-L-VO-::;m !81!:!1D< ... -.,..ı10,000 kilo kınnap ve 

12fi OO kilo delikli bakır antertuvaz çubuklarının kapalı zarfla mü· 
nakasası 7 Temmuz 1930 pazartesi günü saat 15 le Ankarada Dev-

let demlryolları idaresinde yapılacaktır. 

BAHÇESİ 20,000 kilo tonga ipi 
- HARBİYE - I 'T'ütün nhisarı Unıunıi müdiirliiğünden: 

İstanbulun cenneti idaremiz için en kııa zamanda teıllm edilmek farllyle 10,0 00 

lıurak edeceklerin teklif mektuplarını '\e muvakkat temlnatları11 ı 
aynı günde saat 14,30 a kadar münakaıa komisyonuna vermeleri la-

Viyolonist ZEKi B. idaresinde kilo kınnap ile 20,000 kilo mevcut nümuneleri vechlle tonga ipi pa-

0 R KES TR A zarhkla mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip nümuneyl 

aıındır. 

Talipler münakasa ıartoamelerini be~ lira mukabilinde Ankarada 
"'e liaydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler· 

Taze bira, nefis mezeler görmeleri ve 14·6·950 Cumartesi günü ıaat 10,30 da yüzde yedi buçuk 
teminatı muvakkateleri ile Galatada mübayaat komhyonunda bulun-

------....._____ __,,.__ ----_ .. 

Beyoğlu Şubesi : BOSTON 

Birahanesi - TEPEBAŞI 
.-• ~A •••·~~~~~AA~~~#••' Y~~~A~Abbbbb'H~~yYY~~~~•••~#9 i ... ôSMANL.ı BANKASI ! -,-D-o-kt-01·· Frle-y.z-.i ·A-hı-ne-t ... 

i+ SEH~1AYESİ : 10,000,0(J() inı,>iliz lirası •!• frengi, belıoğukluğu, cilt, 
y ~ + lstanbul açenteliği _ Telefon: İstanbul 1948 .. ~. 1 tedavihaneıl 
•) Beyoğlu dairesi - Tel fon Beyoğlu 1303 •~• Cumadan mada her gün 
•) Senedat. ve poliça mukabilinoe muayyen ve vadeli veya •> ıaat 10-6 ya kadar hasta ka-
+ hesabı carı sureUle avanslar, poliça ve iskontosu. .?• 
• : bul edilirr 
• Türkiye cümhuriyeUnin baJi.~a ıehirlerine ve memaliki ~:_• 
• ecneblyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf •.• Adreı Ankara Caddeaal N. 48 
~ emirnameleri iraalitı. •) Telefon lıtanbul 3899 
~... • • ........ •......-....... -.,. ..... ~ .. .. .. .. • •> 
••v•+~Y~"~Y~"r~~,._r><~><~~~"IYY++• 

maları, ----------------------
Beşiktaş icra dairesin

den: 
Deynden dolayi merhun ve 

mahcuz ve ıatılına11 mukarrer 

bulunan muhtelif cinste yirmi 

bet çift kundura 10-6·930 ıalı 

günü ıaat 15 te tophanede Kapı 

içinde kunduracılar önünda ıa

tılacafından talip olanların yev

mü mezkürde mahallinde hazır 

bulunacak memureyne müracaat 

etmeleri ilin olunur. 

ı,~----, 
ldaı·e: 

lıtanbul : Ankara caddesi. 
Telgraf : İstanbul "Yarın ., . 
Telefon : İstanbul : 424-3 . 

Poıta kutusu : iı. ,195 

Abone: 
Dahil fçin ıenelf~i : 1400 ku. 
Hariç için ıeneliğl : 2700 ku. 
lıan : Tarifeye tabidir . 

Fiatı : 5 kuruş , _______________ !, 
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İzmirin Balçova (Ağa memnun) ıhcalan açlldı.-Aileler devama 
başladı • Zaruri ihtiyaçlar temin edilmiştir . Romatizma ve 
Asabi hastahklara çok faidelidir . İzmir Reşadiye' de 

araba ve otomobiller hazırdır. 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. iN<~i TERTİP 5. İNCİ KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Ketideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük . ikramiye 

( 50,000) Liradır 
Her keıtdede çıkan numaralar tekrar dolaba konqıaz. 

' , , , ... ,."r. . . 
·lıt:~ ... r-... •· ,;r.-)- \. ,. : .. -:..,... /, . • . . .. ' ' ~." . l, . . ~ ~/'· .,, ·, '·· .. ( 
~.\>. . '"'; 'tf l • • . • • -· 

·.'' ':. Jıı • ~ ·.: ,..., : .. 
2. . O. SA. A . komisyo- 1 

nundan: 
Balıkesir Garnizon efradına Ağuıtos gayesine kadar Ekmeklik 

altmı, bin kılo üç yıldız Un kapalı zarf usulile ıatın alınacaktır. 

Evıaf ve ıeraiti komisyonda mevcuttur. Taliplerin 18 Haziran 930 

Çarıamba güaü saat 12 de teminatlarile komisyona müracaatları. 

~=~~~~~c:>C~~~~~><=>C~:~s~~ 

İSTANBUL 
U. Hapisane Matbaası 

Ucuzluk ve süra't 
ıJ/ahküminin .~au'at sahibi olnıaları icin te.<;is • 

olunmuş ner türlü vesaiti /eıu)iyc ile 1niicehhez ha.y-
ırll bir ndiessesedir. 

Her nevi tabı' işleri deruhte olurMr, Ye her 

1stanbul Sultan Ahmet U. Haplsane 

gün sipariş kabul edilir. · ~ 

Telefon: İst. 1853 1 

~~c::::::x::>c:~~:>C::):ggg~~~ 
1 

,_. ..................................... :,~~~ ! 

"KUR'A · 1 KERİf\A ,,İN 

San'atkfır Naıit bey, komik Şevki 
bey ve kumpanyaları birinci defa 
olarak gala müsamere. 

İki oyun birden 

Asri zübpeler 
Koca isterim Büyük elbise fabrikasına müracaat ediniz 

Kumaıları~mükemmel, biçimleri ıon moda ve 
fiatları gayrikabili kıyaıtır. 

Kostümler, Pardeıüler, Trençkotlar, beyaz ve bej f anili Panta· 
lonlar ile çocuk kostümleri ve İngiliz biçimi ivit v~ saire 

kadın" mantolarının müntahap çeıitleri. 
Gramofon, makine ve bilumum ..._ Ismarlama si arişat dahi kabul edilir. 
alaturka ve alafranga alalı mu- ~ 

sikiye teminatla ıurette tamir !-~g=~~~~~~@~~~ 
olunur. Adreı : Beyoğlu, tü- 1 g 
nel hafı, Tti<l<e caddui,No464 Sühulet kütüphanesinin 

1JIAKİ1YİST REJ1rZİ .. # ·YENİ NEŞRİYATI 

Türk edebiyatınınkıymetli bireseri Acele kiralık han 
Karaköyde Aynalı lokanta ü-

zerinde tramvay caddesine nazır ~ S 0.. N E N I Ş K ~ 61} 

~!~:.:~~~;~i:~~:;:~::::: i ~~:rkün haosao edlbeıl 1'/ı!brııre l/ıırş İl H. E. n~::kAr 
elveritli 21 oda 3 bü~ük dükkan (ttl dehasının yarattığı bu güzide eıer, Türk edebiyatına kazandı
ve mağazası vardır. Yeni ıahibf (O) rılan çok kıymetli milli bir eserdir. 

taıraya gideceğinden acele toptan (O) 11/ebrure //urşil H. E. bu güzide eserde hislerin bütün 
ve pera\cende kiraya verilecektir. (t& 
~- (ll) incel klerlni sanatkar kalemlle tahlll ve ayni zamanda içtimai 

~ Veresiye ; hayatın yaraların• n•ıs~:=~ Işık 
~ Edebiyat meraklısı bütün ha11as kalplere hıtap eden edebi, 

lzmtr terzihanesinde ~ içtimai, milli bir romandır. 
moda, ehven fiatlarla, son 
derecede ıuhuletli ıeraula (U) Fiatı: 125. CiJtlisi 150 kuruş . 
erkek ve kadın kostümler 68 Taşraya 20 kuruş zan1n1olunur. 
ıerf an imal olunur. 

Ankara caddesi Vilayet 1 K J R l A N G / Ç l A R 
karııaında No. 17. 

MUSTAFA ve KEMAL Çulluk, Akıaçlı genç kız ve sair eserlerile Türk karllerlne 
kendtıini ıevdiren güzide edfp Mahmut Yesari beyin bu eıeri -Satıhk Piyano 

Alman markalı bir piyano 
acele satılıktır. 

neır olundu. ~ 
(U) Fiatı 50 kuruştur 
~ggı~~~=~~gg~sg 

Talip olanlar atideki adrese 
müracaat etmeleri. 

ADRES: Tarla batı tuluınba 
sokağı No. 3 ikinci kat 

Defterdarlık ilanı 1 .... ____________________ , 
A abcası ile birlikte Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

Lüğ·atı Kuraniyesini havi 

'· 1929 seneıtnde '\ 

lstanbul limanı 
SATlL.IK EV 

No. 47, Havuzlu hamam caddesi, Şeyh Ferhat mahall ·ıi, Kumkaplı 
bodrum katında odunluk, kömilrluk, 1 inci katta 1 oda, 1 ıofa, l hali, 
2 inci katta 1 oda, 1 sofa, 1 hala, 3 üncü katta 1 oda, 1 sofa tahmin 
edilen kiymati bedeli defaten alınmak ıartiyle (2000) lira ıatıa mua
melesi aleni müzayede usulile 21 haziran 930 cumarteıi günü ıaat 

/ 

Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 
tertip edilm!~. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 

tarafından tashih idilmittir. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildli~intn hediyesi 2 00 kuruıtur 
Kaymak kağıdlısı ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

... m. .......................................... .. 

SELANiK BANKASI 
1888 de teıis edilmittir 

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

TÜRKiYE ŞUBELERi 
Galat.a, İstanbui, lzmfr, Samıun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Selanfk, Atına, Kavala. 

Her türlü banka muamelatı, itibar ·mektupları, her nevi Ol) 
akçe üzerinden heaabatı cariye, çek muamelib. ~ 

-·-ggg~ 

' 

Türkçe ve Franıızca ilk defa 
olarak neıredilmfı en mükem
mel bir istatiıtiktir. lktiıatçı
lara, tüccara, vaporculara ve 
herkese lazımdır. btanbul Li
man Şirketinde ve büyük kitap-

çılarda bulunmaktadır· 

1 "Y ARIN,.IN TAKVİi\11 ~ 
1 Haziran 
1 Senet CUMARTESi Senel 
Reımtye 7 Hicriye 

1930 1849 
-----:~~--~--.:~...--=----Namaz vakıtları 

Alafranga 1 Alaturka 
d •. d. •• • 

Güneı 4,29 
Ôyle 12,12 
İkindi ı 6, 12 

Akıam 19,38 
Yatsı 21,38 
1maak 2,11 

Muharrem 

9 
1'- --

Güneı 8,51 
Öyle 4,35 
ikindi 8,35 
Akıam 12,00 
Yatsı 2,01 
lmıak 6,38 

Ruzı Hızır 

33 

14,30 da Defterdarlıkta yapılacaktır. (R. 207) 

~~bbbhbbb~bbAAb~~b~~~bAbbb~bbb : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
X DOKTOR ~ 

:t AGOP YESSA YAN ! • • ~ ~ ı Langada camtıerif sokağında No. 19 lu muayenehaneıinde : 
~~ ~~ •!• hergün haıta kabul eder. .,ı. 

~~~~···········~·············ı ~~~~YYYYYYYYYYYYYYYYYY~"~YYYYYY ••••••••••••••• jA AAAAA••······ 
~ Bilcüml~0üm~ü~~~a::atı~~n~~l~!t işleri ~ 
~ kemalı sürat ve emniyetle ifa olunur. E 
~ MALI ve iDARi iŞLER DAHi TAKIP EDiLiR ~ 

~ Adreı : Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 

l
~ Telefon: Beyoğlu 4515 ~ 

~TTTTTTTTTTTTTTI?!!~!!lt!!!..~!~ 


