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• 
iktisadi program _ . ._, ....... . 

Buna bir program demekten ise bir 
temenniname yahut bir teşhisi ma

l raz raporu derneği daha münasip 
buluyoruz. 

İımet paıa kablneılnln a3 • 
lardan beri çalııar.ak vıicude 
Retirdiğl ve evvelki gün Bü
Yük Millet Meclisine tevdi ey
lediği iktisat programınm met
llinf aazeteler yazdılar. Bizde 
dünkü bat makalemizde bun
dan bahsettik. 

Bugün de, ehemmiyetine 
binaen ayni mavzua avdet e
diyoruz. 
Programın, kemali dikkatle 

\'e tekrar tekrar mutalea et
llglmiz 69 maddesinde mün
deriç huıuıatı, ancak : ıöyle 
böyle yapmak lmmdır, goru
lecek ıu ve~ bu itler vardır 
Rlbl bir temenniden ve yahut 
bir teıhilı maraz raporundan 
ibaret bulduk. Şimdiye kadar 
blldifimlz, bfitün Avrupa mem
leketlerinde ve batta bizden 
ayrılan hükömetlerde yapıldı· 
lını gördügümüz lktieadt prog
ramlara hiç benzemediglnden 
buna bir program demekten 
lae, bir temenniname, yahut 
hır tf'thilı maraz raporu de
rnefi daha münulp aördük. 

Filvaki, proaram haıtalılı 
eyi teıhiı etmlt ve eıbabı ma
razın neler oldufunu bularak 
Parmagını çıbanın üzerine koy
ırıuıtur ve b\J cihetten ıayanı 
takdirdir· 

Zannediyoruz ki proıram 

69 maddeyi havi olacaiına 

tirnc..tllk en mühim ve en müı· 
ta.cellerinden bir kaç maddeyi 
llluhtevl olmalı ve fakat mad
deler yalnız temenniden Ye 

beyanı teıhieten ibaret kalma
Yup teıhiı edilen hastalığın 

tarzı tedavisi göeterilmell, 
reçetesi tanzim edilmeli ve 
Mecliıe: haıtaya ıu ilacı vere
ceğiz, ılzde münasip görürseniz 
bize mezuniyet veriniz diye 
tevdi edilmeli idi. Halbuki böy
le olmadı. 

Ştnıdı ne olacak ? 
Revı1ı h 

... ale nazaran bu pro-
granı '"eclt l 
içtima d • n, pek az kalan 

kunduktevreıtnde ıöyle bir 
o an •onr p 

Heyeti vekile de bu madde
lerde teıhil edilmlt olan has
talıkların hf'f biri için lcabe
den tedavi tarzını dütünecek 
Haçını kararlaıtıracak, reçete
ıini yazacnk, ve bu kadar 
it, Meclisin gelecek devrei 
lçtimaiyesine kadar yetl~liri

lebilirae, taıdık edilmek üzre 
Meclise verilecek ve ondan 
ıonra, münıkün olursa,gelecek 
ıenei malt yeden itibaren 
tcraıına baılanacaktır. 

Ancak, hükumetiıı de tas
dik eylediği veçhlle memle
ketin zebunu buluLduğu ikti
ıadi buhran hastalığı, o vak
te kadar bila tedavi .kalmak 
calzmidlr ? Acaba o zamana 
kadar lıaıtalık daha ziyade 
artmayacak mıdır ? 

lıte bu ihtimallere meydan 
kalmamak üz~e Meclis, ya 
proiraman 69 maddesinde 
münderiç huıuıatın icabet· 
tfrdlil her türlü icraatı 
derhal· mevkii icraya koy-
mak için hükflmete bir 
ıalihlyetl kamile vererek ge· 
lecek devreye kadar beklet
mek tehHkeılni bertaraf et
mek ve yahut bu devret içU

malyeelni münaelp müddet 
temdit ederek ve bütün encü
menlerde el birliglle, hatta ge-
celi gündüzlü . çalııarak mad
delerde gösterilen huıuılara 
mütedair yapılacak itleri tayin 
Ye taedik, diğer bir ifade ile 
ilacı tertip ve reçetesini tanzim 
ederek hükumete : Alın ! he
men icraeına baılayın demek 
tcabeder ıanırız. 

Vatanm, milletin selametine 
elzem olan bu müetacel itleri 
görmek için muhterem Millet 
Vekillerinin biraz yorulmaktan 
çekinmeyeceklerine hiç ıüphe
mlz yoktur. 

Proıramın 69 maddesinden, 
gerek Devletin ve gerek mllle
tln mali vaziyetine tealluku ol
duğu cihetle en mühim ve 
müatacellerinden biri olan 16 
inci maddeyi yani vergilere 

Ücüncü idman şenliği 
t &&W!W' Mi'3 tt• 

Dün Istanbul mekteplileri Taksim 
stadyumunda şenlikler yaptılar. 

~~--~------

Genç ve gürbüz yavrularımız; çelik biriyay gibi munta-
zam hareketlerile. on':binlerce halkı teşhir etti. 

Genç Jazlarwnz idman harckalt yaparlıcn 
Dün Takaim stadyomunda 

mektepli gençlerin üçüncü jim
naıtik tenliklerl yapılmııtır. 

Stadyum hiç btr zaman bu kadar 
kalabalık bir ıeyirci kitleıi tara
fından dolmamııtır. Tahminen 
on bcı bin kiti stadyumun her 
tarafını dolduruyordu. Geç ka
lanlar harekatı seyredecek bir 
yer bulmak için pek Çok müıkü
lat çekiyordu. Davetiyeıi ohnı· 
yanlar kapının önünde mektepli
lerin geliıinl ve çıkııını ıeyretmek 
üzre beklemekte idi. Sabah ıe-

1 kizden itibaren mektepliler mun
tazam adımlarla gelmeğe baıla
dılar ve kendilerine tahılı edilen 
yerlere yerlettller. Saat onda 

mektep geçtikçe hararetli olkıı
lar yükseliyordu. Beı bin kitilik 
genç kitlesini seyredecek halkın 
yüzlerinde bir gurur ve iftihar 
dalgaeının geçti~i hfBSolunuyordu. 

Tribünün iki tarafına konan 
hoparlör bandonun çaldığı yürü· 
yüf marılarmı büyültiyl r, genç 

1 idmancılar da buna ayak uydu
ararak ,\aha canlı yürüyorlardı. 

'. saat on buçukta ıahada her 
mektep kendi yerinde rahat va
ziyetind • duruyordu. Bnt.eanada 
hoparlörden: 

- "Dikkat;.. diye bir ses 
yükseldi. Ve arkadan bando lı
tlklal martına baoladı. Bu bittik
ten sonra tcrbiyei bedeniye kursu 

, bütün mektepler gelmiı bulnnu
yordu. Onda ıenliklere baılamak ı 
üzre yürüyüıe baılandı. Her 
mektep sahadaki yerine mün- 'ı 
tazam adımlt: rla ilerliyor. Ve her 

müdürü ıunları söyledi: 
"Bugün Türkiye cümhuriyeti 

mekteple rinfn üçüncü jimnastik 
ıenliklerinl ıeyredeceğiz. Turkiye 
fikren ahlikan yükıelmek fçin 1 

----~----~--~---~--~--

evvela ııh 1atve kuvvetinin tam 
olması lazımgcldiğlni anlamıştır. 
Cümhuriyet evlatları vazifeıtnaı 
çalııkan ve n:üte~ebbis olmağa 
ahtetmiolerdir. 

Şıarımız iyilik, gilzellik, ııh
hat ve doğruluktur. ve bu ıen
likler de bunların samimi bir 

tezabüründan ibarettir. Üçüncü 
sene ıenliklerini yaparken yü
reklerimiz imanla doludur. 

Bundan ıonra erkek talebe 
ıahnyı kızlara bıraktılar, eski 

yerlerine çekildiler. Matn azel 
Nerman harekatı idare etmek 
üzre yerine çıktı. İki bin kızın 
birlikte yaptıkları harekat uzun 

}lir ıa!t~be luızırlanzyor 

Aksar ayda Dünkü Spor faaliyeti 

Beşiktaş - Fener 3-3 be
rabere kaldılar 

Bir iflas ve firar 
hadisesi 

alt meı'oleyl yarın mevzuu :ah· ı 
ıedeceglz. "l" 

P k .. 1.. , Al a.: ek ıfizel! 
e a a . •nda ı b b H ca ına a· 

kın ! diye eyeu VekUeye lide 
olunacak. 

Havanın ~üzel olmaaı Stad
yuma kalabalık bir seyirci kit
lesi toplamııtı. 

İlk müıabaka i. sporla vefa 
arasında idi ma5 umumiyet iti
barile 1. ıporun faik oyunu al
tında cereyan etmiıUr. i. ıpor!u
lar ilk devrede 2 ve iklnd dev-

kaleler ıeçlldikten sonra,takımlar 
ıu tekilde idi. 

f. B. 
Rıza 

Arif Oruç B. dün Ankaraya gitti 
Maliye vekili Saraçolu Şftkrü 

beyin Baımuharrirlmiz Arif Oruç 

bey aleyhine ikame ettlfl hakaret 

da\'aıının rüyetine yarın ıabah 
Ankara asliye ceza mabkeme
•lnde baılanacakıır. 

Ba,muharririmiz Arif Oruç 

bey avukatımız Nuri beyle be

raber Yarınki muhakemede hazır 
bulunmak üzre dün Ankaraya 

aflmittlr. 

iflAı ve firar eden dokuma 
fabrikası ıahibl 

İbrahim efendi 
( Yazısı 3 üncü sahifede ) 

rede ı gol yapmıılar buna ve
falılar ancak ikinci devrenin or
talarına doğru yapılan 1 golle mu-
kabele etmlılerdir. 

Sıra günün en mühim maçı
na gelmiftl. Evvela Fener bir az 
sonra Beı,ktaı ıah·aya çıktılar 

Kadri Firuzan 
Cevat Sadi M. Reıat 

Niyazi Ali Zeki Muzaf .Fikret 
Beıiktaı 
Osman 

Kadri Adnan 
Tahir Hüınü Nuri 

Hayati Nazım Şükrü Fevzi Eoref 
Hakenı Kemal Halim 8. 

Oyun baılar baılamaz Fenlııln 
(Devamı 5 inci sahifede) 



Sahife 2 .. 

en ı idare edi ir 
---·· .. ~-···--

Yazan: Ah nzet Cevdet 
Dünkü nushanıızdan devan1 

Avrupada tahsile giden ve 
sonra buraya avdet eden talebe 1 

f çinde: hususi bir meslek sahibi 
de mevadirdendir. Bunlar, zaten 
tahsil ettikleri memleketlerde 
bir kaç nene olsun ameli me§• 
guliyetlerde bulunmadıklarından 
onlarda İstanbula gelir "gelmez 
memuriyette soluğu alırlar. Sü· 
rey ya pa§a zade Atıf bey ki, 
büyük bir mensucat müessese
sinin direktörüdür, nevadirden 
ve müstesnalardandır. 

Avrupada tahsile gönderilen
leri oralarda iki üç ıene ame
liyatta bulundurmalıdır. 

Halk, bihakkın yeni Avrupa 
haralni anlamı§ değildir. Hatta 
büyük davairimizde bile bu nok
sanı görmekteyiz. Bu ise umum 
meldepler tedriıntının ve içtima
iyatta münasebat tevessuunun 
fikdanmdan ileri geliyor. 

Bizde fikren inkılabı ihti
yariyi tevlide müstait adamlar 
azdan azdır. 

ihtiyari inkılap dtyorum, bu
nunla demek istiyorum ki o, f n
kılabı, güya tabiatinde peyda 
olmuı gibi hisseder. Hele tedri
satta bunun nak'ldar ehemmiyeti 
vardır. A.vrupa mekteplerindeki 
muallimler iıte böyle kimseler-. 
dir. Onlarda tekamül, adeta ta
biatl saniye olmuıtur, binaena
leyh talebeye vakı olan ilhamları 
çok müessirdir. 

Bizde hayatı nmumiyesinde 
bu ilhamlar ile tekamül vüs'a
tlne nail olanlar nadirdir, bina
enaleyh adam yetiıtirmek mese
lesi bizim için çok, çok güç bir 
ittir. 

Buna dördüncü bir sebep 

bulmaktayım: Diye bHirki bJr 
Türk :genci çahıtı, çabaladı, 
mümkün mertebe yetiştirilmeğe 

bir sayın neticesi olduğunu gös
teriyordu. 

yarım saat ltndar süren ha
reketler hatalar nazarı itibara 
almmazsa umumiyet itibarile çok 
güzel oldu. Hareldittnn sonra 
Kız talebe cümhuriyet ıerefine 

üç dnfa (yaın) bagırarak yerlerJ 
nl erkeklere bıraktılar. Erkek 
talebe kızlar kadar mvvaffakiyet 
gösteremediler, Fakat harekat 
daha ağır ve güç olduğundan bu 
nispi muvaffakiyetsizliğl buna 
atfetmek lazım gelir. 

Erkeklerden sonra terbiyel 
bedeniye kurs talebesi bazı ha.
rekat yapmııtır. Şenlik heyeti 
umumiyesi itlbarJle çok güzel 
olmuDtur. 
~~-

Tefrika No : 33 

ağaçların Yetil yapraklarına çe
viriyor. Seıl titriyP.re!t bir ıeyler 
anlatmağa çalıııyor. Gözleri 
güneıden miltcessır olmasın için 
yumu~ak bir panama getirdim. 
Giydi. Yaralı ceylanlar na11l bi
tap bakarlarsa öylece yüzüme 
baktı Kıvrık dudakları ile te-
fekkür etti.. Ellerini yanlarına 

bırakıyor, kanaız yüzünü ıol o
muzu üstüne yaslıyor. Canı sı
kılmasın diye kitap okuyorum. 
Ge(.eden okuyarak teferruatına 
kadar bellediğim htk&yelerl ıefJk 
dadıların uykusuz çocuklara an
lattığı masallara karııtırayor. 
Karıısına geçip tatlı tatlı a••latı

yorum. Sakin dinliyor. 

ıayan oldu, bu adam bilahara 
kendini kabul edecek b!r ikti
sat evi bulamıyor. dönüyor, 
dolaııyor, aç kalıyor ve nihayet 
melcei umum olan memuriyete 
can atıyor. 

Bizde, Pariate ögrenmiı mü
kemmel bir hakkak vardı, bi
nazir idi. Cıgal oğlunda bir de 
dükkan açtı; fakat geçineme
di. Onu bilahara Darülmuallimin 
müdürü yaptılar! 

Memuriyette bulunanlar da, 
kendilerine lazım olan mesleki 
malümata ekıeriya sahip degll
dir. Mesela. Zabıtai belediyeyi 
manen ve maddeten anlamı§ me
murlar yetiıtirmek nakadar güç 
olduğunu görüyoruz, çünk bu 
vazife ile mükellef olan memur 
nakadar malumata sahip olmalı
dır. lstanbulun zabıtai belediye
sine girecek kimıe evvel emirde 
ıu memleketin kıymeti tahriyesi· 
ni bile bilmek lazım gelir. 

Naaılki büyük maliye me
muru, "Kolber,, "Malyanl,, gibi 

zevat vatandaıı oldukları memleket 
lerin nali ve iktisadi ahvalını düzelt-

mek için hangi fikirlere sahip 
olmu~lardır, iıte bunları bildik
ten sonra kendi memleketlerinin 
edvari ne gibi haletlere sahne 
olmuıtur onu bilmeli, ahaliye 
cesaret veren ve yahut ümitsizli
ğe sebep olan muamelatı göz 
önünde tutmalıdır; o zaman mu
Yaffakiyet kolaylaıır. Bu malu
mat olmadıkça, maliyece bir 
memleketi ıslah etmek mustahll 
olur. 

Meslek mea'elelerinde biraz 
da, maalmusade Millet Meclfsin

den bahsedeceğim. 

Millet Meclisi iıter bir, 
ister bir kaç fırkadan mü
rekkebolıun, aza meslek ve 
ya meıgale veyahut malü
matı mahsusa ıubelerine ayrılma
lıdırlar. Mesela zirai ıube,slnai ıu
be, ticari sube. Hatta bir ıube 
mesela zirai ıubede bağcılık, 
eltincilik, meyvecilik gibi ikinci 
ıubelere sahip olmalıdır. 

Avrupado. görüyor1.ızki Senato
lard bile böyle ıubeler vardır. 
Gönül isterki lstanbul Meb'usları 
belediye, liman, sanayı, bahkcılık 
meselelerini kendilerine f§ edin
sinler. 

Eğer bu uıul ittihaz edilirse 
alelumum iktisadi meslekler baı ka 
bir refaha nail olur ve bu mes-
leklere mensup Meb'usluklar 
tekamül görür. Meclisin heyeti 
umumlyesinl tenvire hadim ola-

24 1\iayıs 1930 

• r macera 
Yazan : A Y l/Ai\1 

Enfizi ya de ben sıgara içerken 
hoılandığını ıöyltyor ,' sütilnü el
lerimle ıçlriyorum, ÇQrbasını ağ· 

zına besliyorum ellerini sabunlu 
bezle ıildiğim de oluyor annesi ya-
nımıza geldtil zamanlar öteden 
beri den görüıüyoruz. Hizmetçi 
kızlar bile pancurların aralıkla
rından acıyarak bize bakıyorlar. 
Onlar bile benim ruhi alakam
dan blrıey anlayamıyorlar. Ah, 
elimden bir çorba içmesi var ki .. 
Kumru yayruları analorının ga
galarına nasıl çırpınarak ağız 
açarlarsa, küçük ağzını öyle a
çıyor. Anneaı latife ediyor. 

Yemin ederim F ertdun bey 
•izin elinizden tam bir iıtlha ile 
gıdasını alıyor. 

YARIN 

Daya 
-·>Jııoo.«-

İz mir p1~lis müdü-
ründen sorulacak 

izmir, 23 - Şehlrimiz mülld
ye müfetif leri dahiliye vekaletin-

. den aldikları bir emir üzerine 
polis müdürü Ömer beyi iatlçvap 
edeceklerdi Lakin Ömer B. hasta 
olduğu için isticvaba gelmedi. 
Ömer beye sorulacak sualler 

ıunlardır: 
latanbula niçin gittiniz, Mu

ammer beyi dövdünüz mü? 
ltıcvap yakında icra edilece

ktir. 

İ.zmirde şenlik 
yapıldı 

lzmir, 23 (A.A) - Havanın 
muhalefetine binaen bu haftaya 
tehir edilen mektepliler (spor ve 
idman ıenliği bugün fevkalade 
meraıimle ve binlerce halk hu

Feci bir sahne! 

Alevler arasında yanan 
vapurda bir dua ! 

Hacıları 'gütüren Asya vapuru ile 
beraber 112 hacı da yandı mı ? 
Cidde, 23 ( A.A ) - Asya tasvir etmektedir. Asya gemisi, 

vapurunda zuhur eden dünkü hala atevler içindedir. Ve yarıı-
yangında pek feci sahnelere ıa- na yaklaımak ihtimali yoktur· 
hit olunınuıtur. Limanda bulu- Parlı, 23 (A,A) - Asya va· 
nan bütün vapurların 20 ye baliğ purunun tayfasının kurtuhnUI 
olan tahlisiye sandalları vak'a olduğu haberi teeyyüt etmekte• 
mahalline giderek 950 yolcuyu dır. 112 hacı meydanda yoktur· 
kurtarıp almıılardır. Gminin Ate§, çanaklıkların ahıap kısım· 
kaptanı, alevler lçersinde dua larını tahrip etmekte ve geminin 
etmekte olan bir takım hacıların ambarlarına doğru ilerlemektedir· 
bu elim vaziyetlerinin arzetmek- Bu hacıların Hint müslümanları 
le olduğu harikulade manzarayı oldugu söylenmektedir. 

-----------~~.....,;;;------~~--

Zeplin ! Buhran! 
1 ~""-"«-

Aman u 11 ah Balon Amerikaya'lngilizmeclisida
iniyor\ 1 ğıtılacak mı? 

zurunda icra edtlmtıtirr 

Yakında İstanbula Berlin 22 - Graf zeplin balo- Londra, 22 ( A.A) - Amele 

1 nuu hakkında henüz kati haber fırka11nın içtimaı öğle yemeğin· ge İyor yoktur. 1 den sonra ba§lamııtır. Bu içtima 
Bir rivayete göre balon doğ-

Roma 22 -Eski Afgan kralı gece geç vakte kadar devanı 
rudan doğruya Biade Joneria yo- edeceğı" zannedilmektedir. M. Amanullah yakında kızı ile birlikte 1 o·... hı · 

Tu- rkı'yeye gelecek ve yaz mev- unu tutmuıtur ıger r rdıvakye- Macdonald ile bir çok nazırlar 
le göre balon Pernambucu a a- ı 

ıimini orada geçirecektir. raya inmittir. içtimada hazır bulunmaktadır· 
Kralın hareket edeceği tarth Balondan alınan son telgrafta Bu içtima gayet büyük bir alaka 

kat'i surette mal<im değildir. hattı üstüvanın gcçlldi~i bildirll- uyandırmakta ilede bu akıalll 
Kral bunun için hamile olan mektedir Bu münasebetle neıelt kat'i bir karar ittihaz edilmesi· 
kraliçenin vaz'ı hamletmeıini · merasim yapılmı§ Dr. Ecnkner de ne ihtimal verilmemektedir. M. 
bekliyor. su içine daldırılmıı ve traı edil- Macdonald, parlementonun fes-

Amanullah kışın tekrar Ro- mfştir. Bu telgrafta seyahatine hini talep etmeğe mütemayil 1ae 
maya gelecektir. iyi devam ettiği bildiriliyor. avam kamarasında 

28 
Mayi• 

~ca~k~,~.~,~~~b~u~~~u~b~el~e~r~d~ir~.~Y~o~k~sa~~~~~~~~e~c~li~~~n~m~u~h~t~er~e~m~a~z~a~s~ın~d~a~n~ tarl~ne muha~znk6r~nn tak-

müzakerat hususiyetle tamik rica ederim: bu memuriyet me- rJri üzerine. verilecek reyin ne-
edilemez. s'eleslni inceden inceye tetkik ticesinde intizar etmesi mu~ 

Fransız Meclisi Meb'uııanında etsinler ki memur ordularından meldir. Bu takrir iosfzlik nazı 
bu sene buğday mes'eleıi ne et- kurtulup. saileri memlekete ik- rının maaıının tenkiıl talebine raflı tetkikata mevzu oldu. Öyle 
ıf adeler okuduk ki bunlardaki tisadi mesudiyet neticesi getire- dair olup kabulü hükumete karı• 
vasi ve cihani malumat ancak ve cek insanlara sahip olalım ve bir tevbih reyi mahiyetini ala-
ancak bu mes'elelerle ötedenberl memleketimizin gayri müsmir caktır. Liberallerin bu meı'elede 
meıgul olanlardan sadfr o1abllir- ma&arif ve ııylıklardnn uzaklaıtı- müstenkif kalacakları zannedl-
di. Meı'ele Senatoya gitti. O- rahm. Haddinden ziyade fazla liyor. 
rnda da tetkikatı mahiusa memur istihdam ediliyor ve de-
naarı göze çarptı. lam eden muracaatlardan bat İspanyol ta)')1aaresi gaip 

Ben isterdimki Millet mecli- 1 ( 
k a mayor. Maişet bunun en mües- Paris, 23 A. A) - Binbaıı inde memuriyet hevesinin ,l tl- sir saikıdır. 

sadl mesleklere tahvili mes eleal A Burgette'fn rakip olduğu lspanyol 
sıl gençliğin ikti adi mes-

Meclisin h'lftalarca, aylarca sert I k askeri tayyaresi Jupy purnu cı- · 
mu-naka•alarına mevzu olsun. lıte I e lere girmelerini intaç etmeğe 

~ varında motörüne arız olan sa-bu tarz ile gençliğin terbiyesi için yarayacak diğer bir tedbirden 
filiy~ta tatbik olunacak makul ayrıca bnhsedeceğlm ki onun katlık yüzünded düımüv ve ıtm· 
usulün neden ibaret olduğu ta- umuru maJiyemfz içinde büyük diye kadaİ· yapılan taharriyat 
hald<uk ederdi. pek büyük bir yardımı olacaktır. neticesiz kalmııtır. 

rmrm 

Handan hafifçe kızarıp önü
ne bakıyor ve 0 zaman onunla 
daha ziyade alakadar oluyorum. 
Büsbütün t uhum onun feri taze 
gelmlğe baıhyan ölgün gi"bi göz
lerine akıp karıııyor. 

Kar§ıdaki kırmızı köıkte bir 
kaç genç kız var ki, çalılar arka
sına saklanarak bizi tetkik 
ediyorlar, Çok defa ak~am ıerin
liklerinde ıaL rak kahkahalarla 
"Teniı,, oyniyorlar. Güne§len 
yanıp kızarmıı çıplak kolları ve , 
kanlı yüzlerinden hayat ve ne§ e 
fııkırıyor. 

Handanın ıezlongunu ilerlere 
sürüyorum. akıam ıerinllklerln· 
den üıümemesl için narın vücu
dunu ince bir atkıya dolayıp 
ıarıyorum. 

Sessiz sadaaız "Tenis,, seyre
diyor. Geçen ıene • kendisininde 
oynadığını söyliyor. Bir defa to
PlJ tutarken aya(iı burkulmuf 
aülerek: 

- Tamam bir hafta çekmit· ' varlıklarından da bir ıızı sar'ası 
tim .. Dedi. geçecek, ruzgardan alınan mu-

Akşamları güneşin kızıllık- kavemetslz gül fidanları gibi 
ları kumral saçlarında yanarken inhinalaıan körpe vücutlarfyle 
veda ediyorum. Bol yeni içinde koıuvup çığrıııyorlar. Bunlara 
degnek kadar incelen eltnl uza- lzhrap temenni etmek iatemi-
tıyor. Elini yanan avcuma alı- yorum. 

Yorum. Gözlerim gözlerine dalı- Fakat bir gün kalplerinin 

yor. sızladığını ve ruhlarınm boğul-
Ônüne bakarak : duğunu hiı ederlerıe, beni hatır-
- Yarın sabah diyor. larına getirmelerini çok arzu 
- Yarın sabah dlyoP:"um. ederdim. O zaman, karııki te· 

Kederden ağırla§an başım omuz- pelerin çıkıntılı tümseklerfnde 
larım araıına çökmüı olarak güneı batarken, ayni saatte 
otonıobile dönerken, üzüm kü- mağmum ve omuzları düıük bir 
tükleri aruına sıralanan güzel adamın hayaletleri gibi bu yol· 
tenlsciler bir birlerine göstere- lardan geçip gittiiinl ) adetsinler· 
rek b kıtıp gülüıüyorlar. içlerin-
de b· - 15 -ır ıımarık çocuk varki 
önlerinden geçerken her akıa~ 5 Ağustos 
karanfil dudakları arasından Samiye· bil zatfladığımı ıöY-
kı~mızı ıivrt dilini çıkarıp kaçı- liyor. 
yor. Yemekten ıonra kahve alır-

Bir gün onlarda anlayacaklar, ken : 
bir ıün onların ıen ve mes'ut (Devamı var) 

' 
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Bizi nasıl 
görüyor! 
~-

Amerikalı gazete- Tarama! 
-·~<-

cile bir saat karşı 
karşıya! 

Mt11 Pr11cılla A. Ring, üç ae
lleye Yakın lstanbulda yatayan 
~enı dün)alı bir gazetecidir. 

Gizli emlak ortaya 
cıkarılacak 

h endfainl ne yazık ki daha blı 
A.a.fta evvel tanımak naıip oldu. 
lllerikalılara Pera Palasta ''e· 

rllen ri.i ziyafette tanımıı ve ertesi 
n için ı!Öz almııtım. 
Cthangirin güzel apartmanla

i~:da__n birinin, eski Türk zevki 
P doıenmıı salonunda Aıoıye 
reıın muhabiri ile türkçe ko· 

lluıuyoruz. 

d - Afederainiz, diyor. O ka
ar eyf aöyleyerneyorum. 

Kelimeleri bir tiir kadar 
ıevkle döken meslekteıımda bel
ltkı ince bir tevazu var. 

Duvarda Ali Ekrem beyin reı
lnl vardı. Miaa üıtadı cokeyi ta
nıyor. 

Selma hanımında kart postalı 
Yllz.ı ınaıaamın üzerinde idi. 
b - Çok ıeverfuı Selmayı dedi 

lr eıer yazdı fevkalade ..• 
Mias Ring, İstanbulun kibar 

~uhm ile de tanıııyor . .• Saydığı 
ir kaç isimden anlıyorum. 

d 
İki çay yudumu araıında de

bn ki : 
- Aziz Missten Türk ka

dını için ne dütündügünü ög
reııebiltrmiyim ••. 

Bir Amerikalı jesti ile. 
- Ah... diyor. Çok büyük 

btr •üal. bence Tü~k kadını çok 
•tvlınltdlr, naziktir, kibardır. 
~ına köylüde böyle... temiz ruh
hudur. Benim Türk kadını için 

1••lın fazla! 
- Hanımların erkekler kadar 

~lıımaları ılze bir ıeyler dütün
Urüyormu? 

Miu Ring, bir lahza durdu ve 
10ııra gevrek bir kahkaha içinde : 

- Bu zevk meı'eleaidir, De
~i iıteyen kadın çalııabilir. Ama 

ir ıartla kadın gibi. Ben kadının 
erkeğe benzemeıine tahammül 
edemem. 

Bir an ciddiyle§ti. 
- Türk kadınında çalıtan 

'tok az. Dedi. 
Gazeteciye Türk erkeğini 

:~•ıl bulduğunu sordum, tered
Utıüz. 

k - "Charmant,, dedi. Bu bir 
b tltm\! onlar için kafidir. Hem 
en Türk erkeği için darbı mesel 
hptıın. "Centilmen Türk,, diyo
runı. 

b~ Mıaatn bu iltifatına o anda 
b UtGn erkekler namına tetekkür 
h orçlu idim. hemcinslerim her 

alde benden bu salahiyeti eslr
aeınezler. 

- Ankarayı gördünüzmü ? 
d - Çok defa . . Her glditlm

e Yenl l _ l eıer erle karıılattım. 
•te.nbut? 

- Oh • 
· · Ona k ·· ve ziya meanlek . aıı ım, ııır 

d etı aazetem be-
ni bura an ayırırıa k _ 
eaalr olacağım. ço mute-

- Mi11 eğer bu hab 1 d er uyar-
•ak bizleri bu kadar ıeven bir 
doattan ayrıldığımız içtn aaıl bir 
kederleniriz ... 

Nazik bir hareketle aözüınü 
keıu. 

- gördünüzmü, Türk erkeği 
için 4-Centilmen ıözü ne kadar 
) " 

erinde imiı .• lıte isbatı. 
hı ,~ıaaın nasıl çalııtıtını öğren

eg htedim. 

- Sizin atbi. Yazıyorum , 

' Emvalı metruke idareıi ha-
zirandan itibaren tU itleri ya
pacaktır : 

1 - Halen baıkalarının yedi 
gasbında kalmıı emlaki metru
ke var mıdır ? Vana bunlardan 
bu emlakin timdiye kadar olan 
bedelatı icareıi tahsil ve ken
dileri mahkemeye verilecektir. 

2 - Emlaki metruke idare
since btlhaaaa vazıyet edllmlt 
olan emlakin sahiplerinin fira
rından hükO.mete intikal ettiği 
zama kadar olan bedelatı 

icareıi aranacak ve tahıH edfl
memit ise istenecektir. 

3 - Bunların içindeki emvali 
menkulenln ne olduğu sorula
cak, takibat icra edilecektir. 

4 - Bir arahk iade edilen 
bazı emlaki metrukenin, mev
zuatı kanuniyeye tevfikan mı 
f ad" edildigi ve bunda sui isti
mal olup olmadığı arattırıla

caktır. 
5 - Muhacirlere verilen em

laki metruke kıymetleri kıyas 
edilmek üzre çıkarılacaktır. 

6 - Satılmıı olan metruk 
emlakin llateıi çıkarılarak, bun
laran taksitlerinin tahsili iti tet
kik edilecektir. 

Yapılacak itlerden en mü
himmi olan emlaki metruke ta
rama meseleıidir ki, yeniden 
mühim mıktarda emlakin ortaya 
çıkacağını zannettirmektedir. 

Hırsızlıklar 
~ 

Yeni vahalar oldu 
1 - Cafer Sadık efendi is

minde ' bir zatın Beyazıt camii 
avlusunda aptes almalı Jçin çı-' 

karıp yanına koyduğu ce}cetfn
den 65 lirası çalınmıtllr. 

2 - Meçhul bir hırsız Ka
dıköyünde Mısırlı oğlundu Naci 
beyin dükkfınından 6 liralık tü
tün çalmııtır. 

3 - Küçükpazarda sepetçi 
Kegorkun [dükkanından bir ta
kım elbise çahnmıttır. 

~l - Beıtktaılı Şadiye hanı
mın Bahçe'kapıdan geçerken sabı
kalı Osman 15 lirasını çalmıı ya

kalanmııtır. 
5 - Onnik faminde biri Lan-

gada tekerci Ohanesin dükkanın
dan 42 ,lira çalıp kaçarken ya-

kalanmııtır. 
6 - Üsküdarda kö~ürcü Ali 

efendinin 1 çuval kömürünü ara
bacı Oımanın 5 lirasını doıandı
ran sabıkalı Bekir yakalanmıttır. 

~-
havadis arıyorum .. Sazanda at-
layorum ha .. Dedi. 

Miza Rtng, yalnız kendisine 
gelen mektup ve telgrafların bir 
az geç eline gelmesinden müı
tekt.. ama sebebinide biliyor, 
diyorki: 

- Neyapahm İstanbul - Beyo
Alu a.ra.aında postanın ancak iki 
motoılkletı iıliyormut• .• 

Bana fazla iltifat gösteren bu 
kıymetli kadınla. bir aaat konut· 
mak kafldi. 

Bürhaneddin Ali 

YARIN Salilfe S 

Acaba nerede ! Çok fena! 
Aksarayda bir iflis ve 

firar hadisesi oldu. 
Ticaret borsası 

maaş veremiyordu 
--~~~~-··· 

Bir dokuma imalathanesi sahibi iflas 
ederek dün ansızın kaçtı ! 

evvelki gün de İbrahim efendi
nin bu mes' ele hakkında ifadesi 
zaptedflmtıtir. İbrahim efendi 
metreıi olmadığın: ve mevzuu 
bahis kadının ltcisi olduğunu id
dia etmekle beraber metres tut
tuğu bütün bir mahalle halkınca 

Piyasada ıon zamanlardaki ma
lum buhran dokuma imalatıla 

meıgul olan ıehrimizdekl doku
macıların itleri üzerinde de müeı
sf r olmaktan hali kalmamııtır. 

Akaarayda Etmeydeanında ve 
topkapı ıemtlerlndeki tezgahlar 
faaliyetlerini tahdit etmiılerdfr. 

Dün dokumacılar arasında 
bir haber ıayl olmuıtur. Büyük 
~ikyaıta dokuma iti yapan İbra
him Ethem efendi namında bf r 
imalathane aahtbi borçlarını 

veremediğinden lmalathaneılnl 

olduğu gibi bırakarak bir ıemti 
meçhul firar etmf ıttr. Bu mese
le hakkında bir muharririmizin 
yaptıiı tahkikata nazaran vak'a 
ıöyle cereyan etmittir: 

l 
malum olduğunu ve binaenaleyh 
keyfi:yetin muhnlcemede kolayca 

I sabit olacağını düıünerek buna 

1 

bir çare aramııtır. Eıaaen aon 
zamanlarda itleri bozulan ve 
binlerce lira borç altında bulu-

nan lbrahlm efendi hem ima· 
alithane ve hem d-: ikametgah 
ittihaz etmit olduğu Akıaraydaki 

İbrahim Ethem efendi 38·40 
yatlarında eıki bir dokumacı
dır. Manıaalıdır. Akıarayda mu
ratpaıa mahallesinde Sülüklü 
caddesinde büyük bir dokuma 
fabrikasının sahibidir. lbrahim 
efendi memleketinde evli oldu
ğu halde iıtanbulda tekrar ev
lenmiı ve kanunu medeninin 
ilanından sonra ikinci karısının 
üzerine birde metres tutup evi
ne getirmlıtir. 

binada karııı, çocuğu ve metresi 
ile bütün tezgah ve makinelerini 
bırakar&k kaçmağa karar vermiı
Ur. 

Son zamanlarda kar111 ile 
metresi arasında geçimsizlikler 
batlamıı ve nihayet zevcesi 
Müddeiumumilfğe müracaat ede
rek zevcinin evine ve kendi 
üzerine bir metres getlrmlı ol
maıının kanunen cürüm teıkil 
ettiğini beyan ve takibat icrasını 
talep etmiıttr. Zevcenin istidası 
tahkikat icrası iÇln Aksaray po· 
111 merkezine havale olunmuı ve 
polis merkezince iki gün evvel 
tahkikata batlanmııhr. lbra
hiın ef endinln metresi karakola 
c-wlbedileıek ifadesi alınını§ ve 

ibrahim efendi evelkl akıam 
kalfa ve amelelerine haftalıkla
rını dağılmıf ve bazı huıusi iı
lerini tesviye ettikten aonra dün 
sabah erkenden lüzumlu bazı 

rfYosını bir kamyona yükletmlf 
ve bir semti meçhule kaçmııtır. 

İbrahim efendi, nereye gitti
ğini dargın bulunduğu zevcesine 
ıöylemedfği gibi metresine de 
açmamıttır. 

lbrahf m efeninin firarı alacak
lıları telaıa dütürmüıtür. 

Şimdi eaki bir konak bozması 
olan koca imalathane içinde ka
ruı ve metresi ellerinden kaçan 
bu kuıun hangi yuvayD kondu
ğunu aramakla metguldürler. 

DJğer taraftan söylendiğine 
göre lbrahim efendinin alacak
lıları ıon günlerde kendisini 
aıkıthrmaya baılamıtlar ve hatta 
bazıları icraya müracaat ederek 
haciz ve iflas talep etmiıtfr. Mu
maileyhin Anadoluya firar~ ettiği 
tahmin edilmektedir. 

Lalelide bir cinayet ! 
.... .... , ....... --

Araba boya sandığına çarptı, 
yacı arabacıyı öldürdü. 

bo-

Son günlerde clna}etler ço
ğalmağa bnıJadı. Gün geçmiyor 
ki biri bıçak)anmuın veya ta
banca kurıunlle öldürülmesin. 
Daha iki gün evvel, Beyoğlunda 
polis merkezi karımnda bir genç 
katledilmitti· Aradan bir gün 
geçmeden ikinci bir cinayet ol 
du. Vakayı naklediyoruz : 

1 
." sandığına çarpmıt. Feraf albildi
ğlne arabacıya küfür etmeğ,. bar 
lamııtır. 

Ômerln arabası Feraıın boya 

• • 
pırlanta taşı 1 

değiştirmişler 
Taksimde Nofti sokağında 5 

numaralı evde oturan madam Po
liva konıolunun gözüne bıraktığı 
pırlanta taıh kıymetli hır yüzü
günün tatının değiıtirildiğini gör
müı zabıtaya müracaat etmiıtir. 

Madam Poliva yüzüğünün ta-
ıını değf ıttrilmeıinden ıüphe ettl· ı 
ğlni söylediğinden tahkikata bat· 
lanmııtır . 

Bu yüzden çıkan bir kavga 
üzerine Feraı ; arabacıyı bıçakla
mııtır. 

Yara111 çok ağır olan Ömer 
Cerrah paıa haatahaneıine nakl
edllmfııede orada ölmüıtür. Katil 
boyacı yakalanmııtır · 

• 
Koca otomobili 
görmemiş! 

Dün Betlktatdan gelen 2280 
numaralı ıoför Sabrlnin otomo
bill, Tophaneden geçerken ıua 
kahvelerin önünde duran ı 808 
numaralı otomobile çarpmıı, 0 • 

tomobilin arkasmda tamir ile 
meığul Ethemin baıından yara
lanmasına sebep olmuıtur. Et

hem hastaneye nakl edilmtıtlr. 

Ticaret ve zahire borsasında 
ve Ticaret odasında bir müddet
tenberl itler çok durgun gitmek
tedir. 

Ticaret borsasından oda mec
lisine gelen bir tezkerede ıöyle 
deniyordu: 

" Ticaret borsasında bir kaç 
aydanberl muamele gayet az 
olmaktadır. Bunun netlceıl ola
rak borsa varidatı masarifini 
koruyamıyacak bir hale düımüı
lür. Muhterem heyetinizin odanın 
borsaya on hin liralık avans 
vermesine müsaade_ buyurmasını 
rica ederiz.,, 

Borsa komiseri Arif bey, ıu 

ıayanı dikkat sözleri ıöylemlı
tfr. Aylardanberi idarel masla
hat ettik, mukadder akıbeti 
biraz daha geçiktirmek için. 
Fakat bugün itiraf etmek mec· 
burlyetindeylz ki, para bulun
mazsa borsa memurlarına maaı
larını vermiyeceğiz. 

Bunun üzerine Oda mecllal 
borsaya beı bin Ura avans ve
rilmesine karar vermtıtir. 

- _..,._-M.,_ ... ~ ·-·--
ı~kan işlerı 

iıkan itleri bu ayın sonunda 
bf tecektlr. Aldığımız mahlmata 
nazaran iskan umum müdürlQğü 
bu gün lağvedilmekle beraber 
bkan ıdareıl tamamile kaldırıl
mıyacak, nüfus müdirlyetlne ra
ptedllecektic. 

Eşek 
Bir genci omuzun

dan ısırdı 
Büyükadada belediye çöpçü

lerinin kullandıkları eıeklerden 
biri; lbrahlm isminde 17 yaıında 
birinin omuzundan 11ırmıttır. 

Hükö.met doktoru tarafından 
görülen lüzum üzerine çocuk 
daülkep haıtahaneline gönderil-
miı, eıek mütahede altına alm
uıııtır. Eıeğin Jbrahlmin omu
zunda açtıAı yara çok büyük ve 
tehlikelidir. 

iki Cerh 
Dün biri Unkapanında diğeri 

Beyaz.ıtta 2 cerh vak'aıı olmuıtur: 
ı - Unkapanında lbo ilmin

de biri Gemlikli Ali ef endiyl 
ıuıtalı çakı ile sağ gözünden ya
ralamııtır. Sebebi meçhuldür. 

2 - Beyazıtta kebapcı Ha
san, kebapçı Ahmedt bıçakla 
yaralamıı, kaçmııtır. Bu cerhin 
de sebebi meçhuldür. 

Yangın 
Küçükpazarda Pehllven oilu

nun çimento ma4azaaıodan yan-
gın çıkmıtaada etrafa ıirayet 
etmeden ıöndürülmüıtilr • 

Yangının naııl çıktı~ı meçhul
dür. Tahkikat yapılmaktadır. 
-~ .............. __ 

Kadıköy tramvayı 

Üıküdar tramvayının Kadı
köyüne temdidi huıuıu müna
kasaya konarak tekliflerin ka· 
bul üne baılanmııtır. 

Tek lif mektupları Haziran 
, nihayetine kadar kabul edilecek 
~ ve ondlln ıonra en müsait ıera
E iti 1ıöıterene ihale edilecektir. 



Sahife 4" 

ŞİŞMAN!? 

- Sahur mu, sahur mu ? 
Y ooo ! dünyada yemem ! ... 

Ferdi, yarı ciddi, yarı alay
la, sanki ona bir alçaklık teklif 
etmiıler gibi, böyle ıöyliyordu. 

Diğuleri, gülerek bir ağızdan 
haykırdılar , 

- Ne kızıyorsun, yahu ! 
Ferdi cevap verdi : • 
Naaıl kızmam, birader, ıa

hur yemeği, bana öyle bir oyun 
oynadı ki! 

- Yemek, insana oyun oy-
nar mı? 

- Oynar ya ! anlatayım da 

bakın: 
" O gece, dııarıda her kes 

gilüp oynarken, ben, apartıma
nımıo bir odasında, canım sıkı
larak hır ataiı bet yukarı gezi
niyordum. 

Hiç ıüphealz ki dııarısının 

zevk ve net' eden gürültüsü ru
huma nüfuz edemiyordu. Fakat 
ıokağa çıkmamak için cehtet
mlıtim, Mamafih fJkrimde sabit 
kalmadım. Zile basarak, h ızmet· 
çi kızı çafırdım. 

- Dürnev bana iki kiti ilk 
yemek hazırla.. Dııardan iki ıi
ıe ıarap getir; ıu masanın iüs
ti ne yerleılirdikten ıonra git 
yat! 

O, biraz hayretle itaat etti. 
Her ıey hazır olduğu zaman, 
pardeıümü omuzuma alarak dı
ıarı fırladım. 

Şimdi, halledilecek büyük bir 
meı' ele vardı: Y emeğl iki ktıılik 
hazırlatmııtım; fakat kiminle yi
yecektim? arkadaılarımın herbiri 
bir tarafa gitmifti. Kadm arka· 
daılarımdan birini bulayım desem 
onu evvelden düıünmek icap 
ederdi. 

Aklıma birden yeni bir fiki
r geldi. Kendi kendime düıün

düm: 
" - İstanbul, akıama yiyecek 

bulamıyan fakir ve güzel kızlarla 
dolu. Onlar, timdi, alicenap bir 
delikanlı ele geçirmek g~yetıile 
ıeneri ıerseri dolaıırlar. Eğlen· 
ce yerlerine gider, istediğim gi
biılnl bulurum. 

Baıladım b\itün Beyoilunu 
dolaımaya. 

Macera arayan bir çok fakir 
kızlara tesadüf ettim, fakat bun
lar, ya çirkin, ya zaif yahut 
eğ:I bacaklı idiler. 

Bilirsiniz ki. eti budu yerin
de olan kadınları severim. Ne
kadar ılıman olursa o kadar ho
ıunıa gider. 

Ansızın, Darülbedayi'in kar
ıııında, zevkime göre bir profil 
gördüm. Evvela bir baı, sonra 
kabarık bir aöğüs... sonra, tiı
mandı da ... Hemen yanına ıo
kuldum. 

Benimle gelıneıini teklif et
tim. Kabul etti. 

Yirmi dakika sonra apartı
manımda, masanın baıında idik. 
Mantosunu, ıapkasını çıkardı. 
Tekrar oturup yemeğe baıladık. 
Fakat hiç keyifli değildi. Bazan 
yüzünde ıstırabın ıiyah bulutu 
geçiyordu. Sordum. 

- Nen "Yar? 
- Hiç bir ıeyhn yok. 
Ondan sonra lçmele ba 1 d 

'. ı. 
Kadehleri bir nefeste boılatıyor, 
tekrar dolduruyor, gene botlatı-

7ordu. 

Nakili : Hüseyin Zeki 
Bir zaman sonra sararan 

çehresine bir kırmızılık geldi. 
Gülmeye baıladı. Hayatma alt 
sualler sordum. 

- Adam sende! Dedi. 
Fakat bir ıaat ıonra .. Artık 

uyumak zamanı gelmffti. 
Ben masanın ötesini beriaini 

düzeltirken derinden bit ses geldi: 
- Haydi, sende gelsene! 
Arkama döndüm baktım. Has-

pam soyunup yatmıt··· 
- Ne oluyoraun'? diye ıordum. 

cevap vermedi. Bir dakika ıonra 
acı acı haykırmaya baılıııdı. 

- Söyletıene, ne ·oluyorsun? 
Bu defa kulaklarımı yırtan 

bir feryat daha kopardı, 
Elime ıamdanı alarak acele 

acele karyolaya koıtum. 
Çehresi, istıraptan karma ka

rıtık olmuıtu. Derin derin inliyor, 
boğazından <laimi, hırıltılar çıka
rıyor. tekrar sordum: 

- Neren ağrıyor, neren ağrı-
yor? 

Aynı hırıllt ile cevap verdi: 
- Oh! karnım, karnım! 

Bir hamlede I yorganı açtım 
ve ne gördüm, biliyormuıunuz? 

Doğuruyordu .•.• 

O zaman deli gibi oldum. Du
vara koıarak bütün kuvvetimle 
yumruklamağa batladım" : 

- İmdat ! İmdat ! . 
Kapım açıldı; odaya bir cem

mi gafir girdi. Erkekler elbisele
riyle, kadınlar dekolte ... 

Bu hucüm, beni o ~adar ta
ıırtmııtı ki hfç bir fey aöyleye
meyordum. Onlar bir kaza, bel
kide bir cinayet olduğunu zan
etmiılerdl; füpheıfz hiç bir ıey 
anlayamıyorlardı. Nihayet: 

Bu ... bu .. , bu ... kadın ... do
ğuruyor .•. diye bildim. 

O vakit herkes, karyolaya yak
laıarak onu, muayene etti, her
kes fikrini söyledi. fçlerinden 
biri, bu huauıta malümattar 
olduğundan bahsederek doğuma 
yardım etmek istiyordu. ~ Hu 
cemmi gafirin karyolaya dikilen 
nazarlarından öyle ıezdfmkl ka
dını öldürmek istiyorlardı. Yalın 
ayak baıı kabak merdivenleri 
uçar gibi inerek mahallenin 
ihtiyar doktoruna koıtum. 

Doktorla eve döndüğüm va
kıt, bütün mahalle ayakta idi. 

Dört külhani de o aralık ma
sanın baıına oturmuılar ıarap

ları temizliyorlardı. 
Sonra, hepsinden daha acı 

bir feryat daha koptu: Doktorun 
elindeki havluda, biçimsiz, kü
çük bir et yığım vardı. 

- Kız. dediler. 
Doktor, hastayı muayene et

tikten ıont'a, vaziyetini ağır 

buldu. Gtderken, hemen bir az 
sonra tki hasta balı:ıcı kadın 
göndereceğini söyledi. 

Hasta bakıcılar, bir sürü ilaçla 
beraber geldiler. Ben, bütün 
geceyi koltukta geçirdim. İtin 
nihayetini dütünüyordum : Ne 
olacaktı~? 

Erteıl gün, doktor yine geldi. 
Haıtayı yine ağır buldu. 

- Zevceniz eplylce haıta ••• 
dedi.: 

- Benim karım filin dt-ğil f 
diye bağırdım. 

Ne yapmalıydı? Zavallıyı 
haıtane7• mi aandermelldl ? o 

YARIN 

Polis müdiriyetin
den bir süal 

ı mayııta bir araba almak 
için lıtanbula geldim. Şehrema
netinde 820 liram çalındı. Poli
ıe müracaat ettim, bana bir çok 

relim gösterdiler çalanları tanıdım 
altm dl ı İhtıan ile Bura alı Meh
met olduklarını anladım. 

Sonra polisler baıka adana
lar getirdiler. Parasız, periıan bir 
halde kaldım bakbmki paralarım 
bulunamadı, çamafırlarımı sata
rak Adanaya döndüm. Kuzum po
lis müdürlüğünden sorunuz aca
ba hala bulunmadımı? 

Adana : köprü mahallesind 
Mahmut 

cC7T' gQ" .... c::mn-----
Fahişeler artist oluyorlar 

Fuhuı talimatnamesi muci
bine İıtanbula ecnebi fahiıele
rin girmesi ve muntazam paıa
portla gelmelerinde burada ic
rayı fuht etmeleri memnudur. 

Ecnebi fahiıeler Türklyede 
kendilerine ekmek kalmadığın
nı anladıktan sonra baıka bir 
htleye teveasül etmiıler ve ıehre 
"Artist,, unvantle gelmeie baı-

mıılardır. 
Bu hile lııanbulda da tatbike 

baılanmıt müstahdemin idareha
nesi diye it gören bazı r yerler 
"Artist acentası,, namile lt yap· 
mağa batlamıılardır. 

Avrupadan ıehrimize gelen 
kadınlar burada emıallerlnin pek 
çok olduiunu ve it bulamıycak
laran öjrenince Anadoluya glt

meğe baılamıılardır. 

Buna mani olmak lazım ve 

zaruridir. 

Şadatan doktorlar 
Etıbba odası heyeti idaresi 

neıriyat kıtımını takip için'" hey
eti idare azasından bir zatı me
mur etmiıtir. Bu zat gazeteler
deki ilanları takip ve tetkik 
ederek her içtimada bir rapor 

verecektir. 
Şarlatanlık yapan bazı dok

torlara ihtarnameler ğönderılmıı
tlr. Bu meyanda frengiyi belso
ğudluğunu bir iki günde yeni 

mualecelerle tedavi edeceğini ilan 
eden bazı doktorlar vardır. 

Bunlarda bu gibi ilanlardan 

ıarfınazar etmedikleri takdirde 

kendilerini DivaD1haysiyete tevdl 

edilecekleri bildirilmiıtır. 

zaman herkes beni, karının a

tığı zannedecekti. 
Yine odamda bıraktım. kar-

yolamda tamam bir buçuk ay 

yattı. 

Çocuğa gelince, onu köylü
lerden birine verdim; aldı götür· 

dü. El'an ıeyeılnl çekivorum: 

ayda tamam on tane Hra gönde

riyorum. 
Kim bllfr, ilerde, belki Je 

beni, babaaı zannedecek .• 

KRdın iyi olduğu zaman beni 

çıldıraııya ıeviyordu .• 

- E? •.• 
- Eıl, timdi, doğurduktan 

ıonra kedi gibi zayıfladı. Zayıf 
mayıf dinlemedim, atlattım. 

Fakat, her aktam, beni dai
renin kapıaında bekler, ben çı
kınce ellerime ıarılır, öper .. 

lıte, bunun için, kat'iyen 
sahur yemeli yemem, 
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Müddeiumumi sözlerini 
hangi kanundan alıyor? 

Mahkemece hazırlanan istinabe 
suallerini kim değiştirdi! 

11 - Müddei umumi tahli
ye müdahala ile olmuf•n Bu 
ıahitle naaıl flbat olunur." di
'YOrlar. Ala, güzel mantık,dürüst 
muhakeme.· Evrak üzerindeki 
muamele tam yerli yerinde ow 
lunca zulümler, cürümler, cina
yetler iıbat olunmaz, öylemi? 
Ne yaman kaide, ne mutena 
hüküm. 

Soruyorum, merak ediyorum, 
Müddei umumi bey sözlerini han 
gi kanuudan alıp, hangi kanuna 
ihticaç ediyor. Bunu bir kerre 
gösterir mi? 

12 - Ben, Mahmut Esat B. 
mekamını, mevkiini ıui istimal 
etti; mahkemelere müdahaleleri 
var Cdiyorum. Mahkemece ıahit
ler sorulmak t.zre her birinin 
bulunduğu ıehf rlerdekl mahke
melere bu yolda ıualt havi va- ı 
rakalar gönderiliyor. Çünkü mah 
keme kararı böyledir, mutlaktır. 

Sonra nasılsa bu ıüal vara
kası iptal edilmek ve ancak ıu 
ıüaller ıorulmak emrile diğer 
bir istinabe varakası gidiyor. Bu 
lıtanbula da, Eskiıehire de, Bile
ciğe de, Mudanyaya da, Aydını 

da böyle oluyor. Bu ikincl va
rakadaki süallerden biri ıu :"H. 
Rifat, Mahmut Eaat bey ikinci 
ceza heyetinin tıtlfa temayülle
rini bertaraf etmek üzere kendi
lerine terfi ve taltif vadı sureti 
ile vazlfel memuresini aut htimal 
etti diyor, öyle mi?,, 

Buna mukabil arz ediyorum
ki efendim, böyle bir ıui isti
malden babı etmedim. Valt cü- l 
rüm değildir, ıui istim~l değil- 1 
dir, Siz Reis bey ef. günde katip-

1
1 

lere filan kim bilir ne vaitlerde 
bulunmak iztirarında kalırsınız. 
VekJlin telefonlarla sekiz, on 
defa tekerrür eden bu vadini is
bat etsem qe çıkar ? 

Sut istimal kanunsuz bir ha
reket yapmaktır, o hareket va it 
etmek değildir. Ben ikinci ceza 
reisi Hamit bey veya azaların
dan Hayrettin bey terfi ettirildi
ler' ama buna layik değildiler, 
dermlylm, dedim mi ? Şu halde 
bu sual yanlıı. Diğer taraftan 
muhterem mahkemenfz kendi 
kararınızı yanlıı ta oltıa kendtli
ğinjzden bozamazdmız. Bu ma
fevk mahkemeye ait bir hak ve 
\'azifedir, lutfen karar dairesin
de ve ilk iıtinabe varakasına tev

fikan ıuali : "Mahmut Esat bey 
vazifesini sui istimal etmtı, öyle 
mi?,, suretinde iade buyurunuz, 
dedim. Müddei umumi bey: ha-

yır, mahkemenin o suali o tümul 
ve o manadadır, diyor. Buna 
nasıl mukabele edebilirim ? Di-

ier bir ıualde: "M.Eıat bey sırf tahsi 
l"b _g lrarından dolayl dava açtırmıı, 
oylemt?. ,,buyurulmuıtur.Benim ya-

z alınımda ne ıırf ıahıi lgbirarı 
ile, ne igblrarı ile, ne de açtırdı 
kellmeleri yoktur. Yine uiğer bir 
ıüalde: 

( Şahide telkin yapılmıı öyle
mi?) buyurulmuıtur. Ben hiç bir 
zaman ıabide telkin yabıldı de
medim. Ben mevkuflardan bah
settim.Müddei umumi bey bu ıüale 
0 aynı tümul daireılndedlr ,diyor 
ve batka bir ıurette ıorulmama11nı 
iıtiyor.Takttr rey karar mahke-

menindir. Benden yalnız ve yal· 
nız doğruyu göstermektir, o ka· 
dar .... 

13 - Müddei umumi beY 
vekil aleyhine tahkikata hakkılll 
yoktur. O benim davam üzerine 
benim layıham eline geçince ka· 
nun mukteziyatını yazıp vekile 
vermeğe mecburdur. Vazifeıl 
budur. Bunu o yapmıı mı? Vekil 
aldatarak,: yahut her hangi bir 
ıebeple layıham üzerine kendi 
aleyhine takibat yaptırmaktan 

uzak durabilir. Fakat o, layıha

larını rapt ederek vekf l kendiıf

ne benim aleyhime dava arzuha
lini gönderir, göndermez, layi
haları ayırarak : - EfendllDı 
bunlardan dolayı evvela zatı 

devletinizin takip olunmanız la
zım gelir! kanun budur! demir 
mi? demltıe bunu mahkemeye 
söylesin. Gene benim da vaın 
üzerine ,ben vekil aleyhine ne 
yapabilirim, diyor. Y 11 pacağı ıeY 

bir müzekkere ile davamı kendf
ılne yollamaktır. Bunu bir tec· 
rübe etseydi, o zaman vekilin 
naııl naçar kalacağını görürdü! 

iftira davam hakkında delil· 
leri tekemmül edince dosyamdan 
çıkaracagım . diyor. Efendim, bi
zim deltllerJmfz :iıte ıu cereyan~ 
eden musanna iftira davasından 
ibarettir. Ben bu davanın ikame
sinde kullanılan "yanlıı üıulden 
de istiane etmiyorum. Benim da
vam doğrudur ve yolundadır ya
kın bir atide bu görülür. 

(Devamı var) 

Buz buhranı 
olmayacak 

Buz fabrfkaaı tarafından ya
pılan buz, geçen ıene lstanbulun 
ihtiyacına kifayet etmemiıtl. 

Bunun üzerine emanet ıehrln 
buzsuz kalmamaa1 için Kadıkö
yünde de bir buz fabrikaıı yap
mağı düıünmüı ve tetkikata 
baılamııtı. 

Yeni bir fabrika yapıldığı 

takdirde idareıl ve kadrosu iti
barile daha masraflı olacağı na
zarı dikkate alınmıı ve kara aiaç 
taki fabrikaya bir motör llaveıi 

sure tile f abrlkanın büyütülmesi 
muvafık görülmüıtür. 

Bir müddetten beri burada 
yapılan tevıl ameliyatı ;akında 
bitecek ve yazın ııcak günle
rinde fazla buz yetiıtlrilecektlr. 

Yeni teıiıat günde daha 50 
ton buz iatihıal edecektir. 

Tifo çok degil ! 
Şerfmizln bazı seıntlerinde 

tifo vukuatına ıık ıık tesadüf 
ediliyor. Şimdiye kadar alınan 
neticelere göre bu sene ur o hafif 
geçmekte, nadiren ölüme ıebep 
olmaktadır. 

Sırbistandaki n1allarımız 
Yuaosla vyada emlaki olan 

Türklerin bu emlAk miktarını 

mübeyyln beyannameleri ot VI· 
layete veya polis merkezlerine 
tevdi etmelerini hükfımet lliD 

etmittir. 
Bu ilan üzerine Vilayete 

yüzlerce beyanname vertlmtıtır. 
Vtllyet bunları tasnif etmekte 
olup hariciye vekaletine 16nde
recektir. 
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Kral Faysal A vrupada 3 ay kalacak 
Bagdattan: Rahahız bulunan Kral Faysal yakında berayl ted~vi 

Vııt 'Veya Ekislebene gıdecek ve bu seyahatinde Avrupada üç ay 
kalacaktır. 

Niçin gelmiş 
.. >).Od!~ 

Atina temyiz mah-
Müıarünileyhln gıyabında Ummanda bulunan biraderi Hicaz sa~ık 

l\.ralı Emin Ali vekaleten lrakta umumi idareye nezaret edecektir· 

• • * 
120 ~1ilyar sigara! 
Nüyorktan : Dünyada tütün 

1 

içenlerin miktarı günden güne 
artıyor. Fn ziyade tütün sarfiyatı 1 

feza yut eden yer Amerika ile 

Irak - Britanya 
111iizakeratı 

nailteredir. 

Amerikalılar 1929 senesinde 
119,0ss,845,566 ıigare istihlak 
etlbfılerdır, Bu miktar 1928 ıene
•lne nazaran 1 s milyar fazladır· 

1ngllteredeki tezayüt bundan 
"tağı değildir. Bununda sebebi 
harbı umumiden beri tütün içmek 
llıodaıın1n, bllhasa kadınlar ara
••nda f1'yf olmasıdır. 

Yeni bir siyasi fırka 
Beruttan - Berut gençlerinden 

bazıları, siyasi, iktisadı ve içti
!'ai mesall ile lttigal etmek üzre 

lilz:bilumme,, namile ıiyasi bir 
fı~ka teıkili için hük\imetten 
llıuıade istemi§ lerdi. 

Dahiliye Nezareti bu talebin 
~abfl olmadığını bildirmittir. 

Tazminat 
N ekadrr tahvil 
cıkaracaklar? 

t 

Parfı, 22 (A. A.) Almanya
dan aıacaklı olan devlet murah
haıları Yong iıtikrazı tahvilatı
llın ihracı ıartlarını tetkik et
lllek makıadile toplanmıılardır. 
Ptturahhaslar ııeçen hafta Bile 
konfranıının ıarfetmit olduğu 
llltıafden malO.mat · almıı-
lar 'Ve istikraz tahvillerinin ih
racı usullerine müteallik bütün 
lloktalarda hemfikir olduklarını 
111üıahede eylemitlerdir. Muhtelif 
ltıtnıleketlerde ihraç edilecek 
tah-.nıer miktarının hemen 
htnıen kat'i gurette tesbit edil
~lı olduğu söylenmektedir. 
l'tnıa 'ile Amerika herbiri 82 

111llYon İngiltere 59 milyon Fe
lemenk ve lıveç 25 milyon iıviçre 
lö tnilyon Almanya 1 O milyon 
"e Belçika 5 milyon dolarlık tah
lj) ihraç edeceklerdir. 

l~ahri nıuahede 
h Tokyo, 23 (A.A.) - Kabine 
h ahrı muahedenamenin tasdiki 
Uıuıunu M. Vakatsuki'nin tHa

llran ortalarında muvaıalatı 
'nına kadar tehir etmittir. 

Zeplin 
Pernamboc, 22 ( A.A ) - Zep· 

hn •aat 19,40 ta yere iomit ve 
20,15 l 

ti B l 
e Yolcularını boıaltmıtr. a on 

Yarın tekrar hareket 
edecektir. 

Anıerikadaki kon · ti 
lonıs er 

Vatington, 25 (A.A.) _ Mü-
tne11iller meclisinde A-. ik d ... er a a-
kı komonist faaliyetleri hakkın-
da tahkikat icrasına ınenıur beı 
aıadan murekkep bir kornı~Yon 
teıklli 18 reye kartı 21 O reyle 

kabul edilmittir. 

Bağdattan - ingiliz Fevkalade 
Komiseri ile Irak hükumeti ara
sındalCi ittifak müzakeratı devam 
ediyor. Müzakerata d~ir malu
mat alınamıyor isede pek beta
etle ilerlemekte olduiu ıüphesiz
df r. 

Ancak anlaııla bilen, yeni 
muabeddesinln ilk maddesıni 
Irak mandasının ilgası ve Irakın 
tam istiklali hakkında olduğudur. 

İra nda ziraat bankası 
Tahrandan - Burada 100000 

İngiliz liraıı sermaye ile teliıi 
takarrur eden ziraat bankaıı 
için Milli lran bankası müdirl 
doktor Lindblot sarfı mesai et
mektedir. Mezkur banha gele· 
cek ayan iptidasında açılecaktır. 

Bu bankanın idareıi Alman 
mütehaaaHlarma tevdi edilecek
tir. 

Mimarlar 
Yeni bir ıeşebbüs 

yapıyorlar 
Şehrimiz Mühendis ve mi

marlar birliği dün vilayet ve 
müddei umumiliğe birer istida 
vermlılerdlr. Mühendisler birliği 
bu istidada, 1035 numaralı mü
hendis ye mimar kanunu muci
bince mühendis ve mimar ünva
nile vaz'ı imza ıelihiyetinin yal
nız mühendis ve mimaı· mek
tepleri mezunlarlyle imtihan ne
ticesinde ehliyeti tebeyyün eden
lere verildiilnl kaydettikten 
sonra bir çok kimselerin vaz'ı 

imzaya ı~lahiyetlerl olmadığı 

halde buna cür'et eylediklerini 
hatta bu aibilerden bir çokları
nın mahkemelerce bile ehli vu
kuf olarak kabul edildiklerln 

bildirmlttir. 
birlik bu hale bir nihayet ve

rilmesini istemittir, Birlik bununla 
beraber ıtmdiki halde izmtrde 
mühendislikle ittiğal eden memur 
ve serbest çabıanJarm isimlerini 
de bir liste halında teeplt etmit 
ve bu liste harici kalanların eh
liyetsiz ve mektep mezunu ol
madıklarını kaydetmittir. - ---Aln1anların borcu 752 

n1ilyon dolar ! 
Vaahington, 23 (A.A.)- Mü

messiller mecliıi, 752 milyon do
lar ,olarak teıbit edilen Alman 
tamirat borçlarının 62 senede 
tesviyesi husuıunu kabul etmittir. 

Hala o ha yal ! 

Hattı üstüvada 
Pernambouc, 22(A. A) Telsiz 

~elıraf htaayonu zeplinden ıöyle ı 
h lr telıtz almııtır: s,.at 9 da 
attı fiıtüvayı eeçttk gece Per- 1 

ll&rnb ' i 

Pariı, 23 (A.A.)- Hazine mu
rahhasları dün toplanmıtlardır. 
Y oung piktuıı iıtikrazının tahvil
lerini ihraç edecek olan banka
lar müme11illerile beynelmilel 
bankalar mümeaailleri bugün 
toplanacaklardır. 

Dehşetli yağmurlar 
Serreı, 2a ( A.A) _ Sel ğt

bi yağan yalnıurlar mühim ha 
ıarlara bais olmuı, bır kadınla 
bir çocuk boğulmuıtur. 0 c a vasıl olacağız,,. 

kemesi başkatibi 
izmirde 

Hizmet refikimiz yazıyor: 
Atina temyiz mahkemesi bat· 

katibi Möıyö Kanburoplos düu 
ıebrimize gelmtıtir. Mösyö Kan· 
burupoloıun tehrimize gelmekten 
maksadı mühim bir meselenin 
takip ve tahkiki içndir. Mese
lenin mahiyeti gizli tutulmaktadır. 
Müsyö Kamburopoloı dün vali 
paıayı ziyaretle uzun müddet 
görülmüt tür. 

Evlat katili 
_.Poıııe<--

Çocuk öldü kendi· 
de delirdi 

Hizmet refikımız yazıyor. 
Ctdeli İbrahim ~ğlu Mehmet 

namında biri oğlu 16 yatında 
Muhiddint tabaeca ile beynin
den yaralaınıttır. Çocuk vefat 
etmlıtir. Katil baba da tevkifha
nede tecennün etmittir. 

Bir katil 15 sene
ye mahkum oldu 

lzmirde çıkan "Hfzmet,, reff-
kimiz yazıyor : 

Çayırlıbahçe tütün amelesin
den lıak oğlu Avramı öldür
mekten maznun Üıküplü Ahmet 
oğlu Rızanın ağır cezada devam 
eden muhakemesi dün hitam 
bulmuıtur. Rıza, 15 sene aiır 

hapisle 1000 lira tazminat itası· 
na mahkum edilmiştir. 

Yeni 
Reisi 

-.-·- -----
Arjantin 
cumhuru 

Rlyo de Janeyro, 22 (A.A)
Mongre M. Jululio preteı'i 

19 3 O - 19 3 4 devreıi için ~elsi 
cumhur muavinliğine intihap 
etmlttir. Yeni Reisicumhur San
toı' a gltmiı ve resmen ziyaret 
etmek üzre Müttehidei Amrika'ya 
müteveccihen "Almlrante Jace
gua,, gemisine binmtıtır. 

Nümayiş 
Parla, 22 ( A .A ) - 60 lcadar 

Annamlı öğleden sonra Elize 
sarayı önünde nümayif yapmıtlar 
"kahrolsun reisicumhur,, diye 
bağırmıılar etrafı ıiyahla çevril
mit bir bayrak açmıılar ve Yen
bay vukuatmı habrlatan bir 
takım riıaleler dağıtmıılard1r. 
Nümayiıçilerden 12 kiti kadar 
tevkif edilmit ·diğerleri daiıl-

mııtır. 

Dondan sonra fırtına 
Relmı, 53 (A.A) - Büyük 

fırtına bu havallde hüküm sür
mekte bağları asmaları, buğday
ları tahrip etmektedir. Eıaıen bu 
nebatlar geçenlerde zuhura gelen 
don yüzünden haıara ueramıt 
bulunuyordu. 

Başvekile suikast 
Malta, .J3 (A.A) - Bu ıa

bah baf vekil Lort istriclnd bir 
tabanca aletine maruz kalmııtır 
Başvekile bir teY olmamııtır. Son 
zamanlarda hükumetle Katolik 
killıeıl erkanı arasında büyük 
bir gerginlik hüküm ıürmekte 
idi. 

Sahife 5 

Gandinin karar-Dünkü spor 
faaliyeti 

[Birinci sahifeden devam ] 

bir hücumunu görüyoruz. 
Top bet on dakika kadar Fener 
kalesmin önünde dolaşıyor. Ta
kımlar adeta birbirlerini dene
yorlar. 

gahı tahrip edildi 

1 
Bombay, 23 (A. A.) - Polis, 

gönüUülerfn tuz deposuna vuku
bulan yeni bir taarruzlarını defet-

Fakat biraz sonra Fenerin sağ 
taraftan lnkiıaf eden akınları 

tikten sonra Gandı taratdarla
rının karargahını tahrip etmitUr. 

-~ .. ··---
Nihayet bitiyor! 

Taksim meydanının tanzimi 
lff epfce ilerlemiıtir. Abidenin 
tamiri de bitmi§ ve tahta perde
ler kaldırılmııtır. Emanet bahçe
nin tanzimine baılamııtır. 

o kadar tehlikeli oluyordu ki. .. 
Nihayet J 5incl dakikada bu gü
zel hücumları hatalı bir surette 
tevkif.eden Bet iktaı müdaf aaııı 
aleyhine bir firikik cezası verili
yor. Zekinin Alaya bir pası ... 
tüt. Top kale direğıne çarpıyor •. 
Sırasında yetişen Niyazi nin yer
den güzel bir köte ıütü .. gol !. · 
Herkes bu güzel akınların tevali 

"···············~··········~ 
: TİYATRO VE SİNEMA : 
• • m •••••••••••••••••••••••••••••• 

·edeceğini zannediyor. Hayret ! 
Betiktaılılar, çok bozuk oynıyan 
Fener müdafaası önünde ıerbeıt 
kombine hücumlar yapıyorlar ve 
Şükrü vasıtaılyle 1 gol de atıyor
lar. 

Oyun bir müddet Beıiktaıın 
hakimiyeti altında cereyan edi
yor, Bu sıralarda Betlktatlılar 

bir çok fuıatlar kaçırıyorlar. 
35 inci dakikada soldan a

kan bir Fener hücumu, faulle 
durduruluyor .• Firikik •. Fikre
tin kaleye doğru hesaplı bir 
havalesi •• Sağdan yıldırım gl
bi inen Niyazinfn nefiı bir ka
fa vuruıu ve gol ! .. 

Mütekabil hücumlardan ıon
ra 1 inci haftaym 2-1 Fenerin 
lehine bitiyor. 

2 inci devre baılar baılamaz 
Beılktat behemehal yenilmemek 
azmile oynıyor, Fener kalesini 
gittikçe daralan çemberle taz
yik ediyorlar. . Fener müda
faaaı bılha11a Firuzan çok fena 
bucalıyoı .. 

Onar dakika fasılalı iki korner 
oluyor ve ikisinde de Beıiktatlı
lar bu fırsatları hüsnü istimal , 
ederek 2 ıol atıyorlar. 

O!'un bariz hakimiyetle Betik· 
taıın lehine cereyan ediyor. 

Devrenin bitmesini 15 dakika 
var. Geriden bir pas alan Zeki 
Betlktaıın her iki müdafiini de 
atlattıktan sonra plaıe bir tütle 
takımını mağlubiyetinden kurta
rıyor .. Ve oyun sert bir mecra 
takip ederek 3-3 olan neticeyi 
değiıtirmeden bitiyor·· 

Fenerin bu oyunda çok bozuk 
oynadığını kaydetmek lazımdır. 
Buna mukabil Betlktaılılar çok 
ıüzel oynadılar. 

Zarif Keınal 

Pangalti sinemasında 
Bu ge~e san'atkar Natlt bey, ko

mik Şevkı bey ~umpanyaları, 
iki büyük kumpanya birden 

Birinci defa olarak 
SEFAHA1~ 

BÜLBÜLLERİ 
Komedi 3 perde 

Duhuliye 36 kuruı 

,.-T AKSİM'DE ~ 
J-> A N O R A ~1 A 

Tıraş olduktan sonra 

rüzgar cildinizi tahriş 
' r' 

ediyormu ? Şayet Jilet 

tıraş bıçaklarını kulla

nıyorsanız bu hal vu-

İ1<1n 
Beyoğlu - Tophane-T opcular 

l
caddesi No. 324 Beyoğlu Tophane 

Medrese sokağı No. 4 
31 Mayıs 930 ıenesinde kon

turatları hitam bulacaktır. 
Mezkur günde ıaat 14 de ~v-

kafımülhaka müdirfyetlne arzu 
edenlerin müracaatlar1. 

Satılık Piyano 
Senenin ilk atletizm müsa- Alman markah bir piyano 

bakası dün Bebekte Robertkolej acele satılaktır. 
sahasında yapılmııtır. Keıif bir Talip olanlar atideki adreıe 
seyirci tabakası huzurunda yapı· müracaat etmeleri. 
lan bu müsabakalar çok heye- ADRES. Tarla baıı tulumba 
canlı olmuıtur. Alınan neticeler sokağı No. 3 ikinci kat 
de fena değildfr. Bu neticelerden -- ~, 
bir kıamı ıudur: 1 

' y ARIN,,IN T AKVİA11 
100 metre Semih 11, 1 ,5 ıanfye ı 

200 metre Mehmet, Ali 2~ saniye j l\iavıs 
500 metre Sadri 2, 11 saniye 1 Senei CUMARTESi Senet 
1500 metre Kazancaplus yüksek t Resmiye 24 Hicriye 
atlamada Haydar. 1, 76 netice 1 19SNO~ 18!!.,_ 
a1mıılard1r. 1 amaz vakıt]arı --
Al<adenıide yeni azalar 

Parla, 23 (A.A.)-Franıız talr 
ve romancılarından Cbarles Le
ğoffic ile yine muharrirlerden ve 
gazetecilerden Chaumel Frnasız 
akademlıl azilıgına intihap olun
muılardır. 

Bir tayyare düştü 
Chartreıı, 22 ( A.A) Bir aa.

keri tayyare ıukut etmiı pilotu 

ajır murette yaralanmııtır. 

ı Alafranga ı Alaturka 
•. d. ı .. d • 

1 

Cüneı 4,36 Güneı 9,08 
Öyle 12,11 Ôyle 4:,4:3 

ı I İkindi ı 6,09 ikindi 8,4:2 l ı Akıam 19,27 Akıam 12,00 
j Yatıı 21,21 Yatsı 1,55 
ı İmılk 2,25 İmıak 6,58 

Zilhicce Ruzı Hızır 

25 19 



---· ---------- - --- ... - . . - ~ . - . ~-=-- - .. - -· - ---~-- ,.. ... -- -· -

Sahife 6 
YARIN 

irk eti Hayriyeden : 
ı haziran qao tarihinden it\baren, ahıren Köpru müruriyeBi olarak vesaiti nakliye ücretlerine ya

pılnn zamain ve rüsumu ıefre dahil olduğu halde sivil bilet ücretleri berveçhiatidir : 
Köprüden iskelelere Köprüden lıkelP.lere iskelelerden Köprüye 

MINTAKALAR ve iskelelerden Köprüye azimet ve avdet bilet azimet ve avdet bilet 
tek bilet fiatı fiatı fiatı 

2 inci meTki 1 inci mevki 2 inci mevki 1 inci mevki 2 inci mevki 1 inci mevki 

1 inci mıntaka 
1 inci kısım 11,25 14 22,50 28 20 26,50 

1 f ncf mıntaka 
2 inci kısım 13,25 16,25 26,50 32,50 21,50 .. 26,50 

2 f nci ,mıntaka 
1 lnci kısım 16,50 22 39 44 31,50 37,50 

23,2:S 41,50 46,50 32,50 38,50 
Harem, Salacak, Üsküdar iBkeleleridir. 
Köprüden Rumeli Bebeğe Anadolu Vaniköyüne kadardır 

2 inci mıntaka 
2 inci kısım 20,75 
BfrincJ mıntaka birinci kısım: 

,, 
" 

ikinci " 
" 

" " Y entköye " Bey koza kadardır 
,, " ikinci ,, ,, ,, Altmkuma ,, A. Kavağına kadardır 

1 - lsteyenlere tek bilet kıymetleri üzerinden · kıymetlendirilmtı müd(\etsiz abonman karneleri 

İkinci 
" 

btrincl 

verilir. 
2-Aızu edenlere iskelelerden köprilye mahsus olan tenzilatlı azimet ve avdet.bilet ücretleri üzerinden 
kıymetlendfrflmlı fotograflı aylık abonman kartı verilir, bu kartlar hangi ay için ita olunmuııa ancak 
o ay için muteberdir ( Cuma günleri için ücret alınmaz ve bu kartlarda Cuma günleri kullanılmaz ) 

3 - Ara iskelelerinin birinden diğer birine gidecek yolculardan vapura girilen iskelenin sıra
ınnda bir iskele ise hem aıa~ı ve hem yukarm için girilen ve çıkılan iskele dahil oluuğu halde altı 
iskeleye kadar birinci mıntıka lkincl kısım altıdan fazlası için ikinci mm taka bf rinci kısım ücreti alı
nacaktır ( sıra takip olunmayıpta kartı geçilirse vapura glrHen iskelenin karııhğı olan iskelede mez-

kur altı iskele meyanındB sayılır. ) 
4, - Usuli dairesinde paso almış olan mekatip tn1ebes1 her hangi bir iskele için eski tarifede 

olduğu gibi ikinci mevki fçtn 3 bJrinct mevki için 5 kuruş ücret ita edecektir. 
5 - Efr1Jdt askeriyede her hangi iskeleye giderse gitsin ikinci mevkide oturmak ıartiyle bir kuruı 

ücrete tabidir. 
6 - Zr.bitan biletlerinin tek bilet akumma Köprü mürurlyesl olarak otuzar ve azfmet avdet ak

samına altmııar para znm edilm~ıtlr. (Bu biletlerden evvelce yRlmz yüzbaııya kadar zabitan istifade 
etmekte idi , bu tarife ile reıımi elbiseyi labts erkan ve ümerayı askeriyede i!ltifade edecektir.) 

7 - Memurin karnelerine Köprü müruriyesi olarak 87 ,50 kuruş zam edilmiıtir. (Evvelce bu kar· 
nelerden maaıı aslisi üç bin kuruıa kadar olanlar latlfade etmekte idi bu tarife ile maaı mıktarı 
nazarı dikkate alınmayarak bil'umum muvazzaf Hükumet ve Belediye memurları da istifade edecektir. 

8 - Biletsiz vapurlara binenler her hangi iskeleye çıkarlarsa çıksınlar ikinci mıntaka birinci kı
sım ikinci mevki ücretini iki misli olnrak ita edeceklerdir. 

9 - Mevkisiz biletle mevkide oturanlar mevki farkını iki kat olarak vereceklerdir. 
OC'.s=~W~~~~ı>nJMJ!E!mmR:m!zmMll.-'8et~Ml.ltiRZS'&itwı~i:;8ıı!liiD~~~IW.ıı~~~~~~~~ 
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. K BANKASI 
1888 de tesis edilmi~tir 

Merl·ezi umumi. İstanbul 
SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERİ 
Galata, lstanbui, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

SADIKZADE BİRADERLER 

VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Sadık· zade 
vapuru Pazar 
25Mayıs 

24 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TERTİP f>. İNCi KEŞİDE 

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

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

( 50,-000) irad1r 
Her keıtdede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

, -· l Devlet demiryolları ilanıj 
Koıum takımları ve teferuatınm kapalı zarfla münakasa•• 

23/6/930 pazartesi günü saat 17 de Ankarda Devlet Demiryolları 
idaresinde yapılacaktır. 

lıt1rak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakko.t teminatları~ı 
ayni günde ıaas 15,30 a kadar komisyon katipliğine vermeleri 

lazımdır. 
Talipler münakasa §artnamelerini on lira muknbtlfnde Ankarada 

Maliye ve Muhasebe tılerl Reisliğinden, istanbulda Haydarpıışa 
vznesinden tedarik edebilecekler. --- - -
Emvali metru e müdürlüğünden: 

Satllık maa dükkan nısıf 
hane hissesi: 

Talibinin nüküline mebni yeniden müzayedeye konulan Beyo· 
ğlunda Hüseyin ağa mahalesindelZiba sokağında atık 55 cedit 69 
numralı nısıf hane ve dükkan hlsesinin 680 lira bedeli muhamene 
ve 2000 lira bedell mefauh ile 2/6/930 tarihine müsadtf Pazartesi 
eünü aaat 1-1 de pazarlık auretile icrayı müzayedesi mukarrerdir . 
Taliplerin J..ı 7 ,50 hasebile teminat makbuzlarile İstanbul Milli 
Emlak müdürüyeU Satıı komisyonuna müracaat eylelmeleri . .................................................. .... ~,. ... ~ ... 
yyy~~~~~YYYYY~~"rr~YYYYYYYY~~"~ 

~:· 
ı OSMANLI BA KASI ·i· 
~ 1 
.,ı. SERi\1A YESİ : 10,000,000 ingiliz lirası •l 
~ ~ 
..ı. İstanbul açenteliği - Telefon: lstanbul 1948 •i• 

Yunanistan Şubeleri: Selanik, Atına, Kavala. •!• Beyoğlu dairesi - Tel fon Beyoğlu 1303 j• 
Günü akıamı sirkeci rıhtı- •:• Senedat ve poliça mukabilinoe muayyen ve vadeli veya •• -. 
d (z ld k ••• h b .... Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevJ 

al) akçe üzerinden heıabah cariye, çek inuamelatı. 
(<U 
~gg~gggg~gg§~gg~g~~~ 

AA~&•••AAAA AA!AAAA••AAAAAA•A• 

M. NURİ ve Ş RİKi 
BiJcün1le Gün1rük nn1an1elatı ve nakliyat işleri 

l<en1alı sürat ve eınniyetle ifa olunur. 
MALI ve JDAR[ iŞLER DAHi TAKİP EDİLİR 

Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 

Telefon: Beyoğlu 45lö 

Kelepir Otomobil 
Yedt kitllik yarım kapalı FİAT marka az kullanılmıı 

ve clyevm Takside çalıımakta olan Otomobil acele 
satılıktır. Görmek ve görülmek için Anadolu Ajansı 
tlanat ıubeıtnde Nihat Beye müracaat: Tel. is. 2735 

. ·. +i 

•e••• • • 
Doktor 

AGOP VESSAYAN 

1 

mm an hareketle ongu a , • eaa ı cari ıuretile nvanılar, poliça ve iskontosu. ~ 

1 O •) ·:· nebolu, Samsun, nye, Ordu, (• Türkiye cümhuriyetinin baısl.~a ıchirlerine ve memaliki ._•. 
GireBun , Trabzon , Rize ) +!. ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf .:. 
iskelelerine azimet ve aTdet ~ emirnameleri iraalatı. .:. 

edecektir. 1 !l .!. .... 1.. .... .,•.~ .......... ._• ... +. .. •++•+•._ ..... .,,.,. ........ ~ .. • ... • .. ~ .. •++•++••• ............ . 
,• .... ~ ... T" .............. ··~······· ... •• 

TafsilAt için Sirkecide Mela- l~~~gg~:~,c:-:x::ı~~~ 
det hanı altında acentalağana 

müra•ca•a•t•._T•e•le•fo•n-•İs•t._2•1•3~ .. : 1 S A 8 LJ L 
-------v-apu-r1a~ I U., Hapisane Matbaası 
KARADENİZ posTAsı Ucuzluk ve süra' 

Vatan vapuru 

28~1ayısCarşamba ... 
günü akıamı saat 6 da(Sirkeci) 
rıhtımından hareketle doğru: 

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

TafıilAt için : Sirkecide 
(Yelkenci ) hanında (Y elkencl 
vapurları) acenteliğine müra-
caat. Telefon: Is: (1515) 

Eczacı kalfası 
339 lenesinden beri hasta

nelerde pratik olarak eczacı kal

falığı yapan bir genç Haıekf, 
Cerrahpaıa ve Etf al ve Beyoilu 
Zükur hastanelerinden birinde it 

ıJ/alıkiiJninin san'at sahibi olnuda1·t icin tesis • 
olu,nm1tş her türlü vesaiti /enniye ile ndicelllwz liay-
ırlt bir nıiiesse8edir . 

Her nevi tabı' işleri deruhte olunur, ve her 
gün sipariş kabul edilir. 

I 

lstanbul Sultan Ahmet U. Hapiıane 
Telefon: lıt. 1863 

~)c=c:~~~·gg~~=~gs~~~~ 
Kac, ırmavın / lstanhulda Tahta kalE"de Hocll 

'J Hamza mahalleBlnde Şekerci so· 

Fotoğrafcıların ve fotoğraf 
malzemesi ticareti yapanların 

kaçırmamaları l6zımgelen bir 
fırsat çıktı: Bütün teferruatı 
ile yeni ve mükemmel bir 

Agl'andisutan 11ıakinesi ve 
T om son markalı yeni bir 

kağında 12 Numaralı elelttlri1' 
tesiaatile mücehhez 

Tathcı ve pasta-
cı fırını 

Kiralıktır 
Lavta ve Uahili l{adın Hastalıkları ınütehassısı arıyor. Böyle bir eczacıya ihtlya-

Langada camııerıf •oka~ında No. ı 9 Hususi kabinesinde . r cı olanların Üsküdar imrahor 1 
Her gün Çocuk. Erkek ve l{adın hashı kabul eder. ' eczanesinden eczacı lbrahlm Suat ı 

Vantdfitör pek acele ve yarı 
ftatlarına satıhkbr. 

İsteyenlerin hergün saat dört
ten sonra idaremizde "N" beye 
müracaatlerl. 

Taliplerin Galatada rıhtım ıtr 
keti müdlrlyetlnde baıkatf P 

Zihni Beye müracaatları ~ 

9 GG998 S beyden süal edilmesi. Meı'ul Müdürü: Süleyman Tevfik 


