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[Çiftçi, l,çi ve Esnafın haklarını müdafH eder L6ik Cümhuriyet9i gazetel 

\.Gönderilen evrak iade olunmaz) 

~Yunus N~diden sonra, Falih Rıfkının hakaretine tahammül~ 
edilemez ! izzeti nefislere karŞılı~b · hüf met edilmesi bilinme

Ul§liiliiili!ii lidir ! Yoksa sonuna liadar öğretiriz ! ~MtM@s::cl 
Muvafık gazete!!;! i'""'H~~;· -;,;;;iüii~~;;;;;;;~·Ja~i.6 ·/'fi;;;;;···· .. 'AiÇ~kJ~; · · · j K~7.d~~~;;r;,;· k~~;,~;~ii'ii;;d;kT3ö'öö''i;~'a 

Muhalefet diye üzerımıze Malôller içtimaı pek Kooperatı•fı·n 3000 lı·ra-•ııldıran bu gazetelerden Yüzbinlerce lira 
:,~;~r~b:.e~e~:rı~~i r~~~ıı:~ gürültülü •oldu ı ( vurdular! sını kim ödeyecek? A 

aoır ithaMlar, en fiddetli 
hücumlar mubah oluyor. , Mezarlardan calınan ~ 
Hücum eden, muhalif gaza- kemikler k'ara t 
tel er mi, onlar mı? Muhalif 

7 
· L.. ' _ 

gazeteler ancak kendilerini satılıyor? 
müdafıa ediyorlar, fııkat, Belediye tahkikatı sathidir 
buna da tahammül edilmiyor! Bir kaç gündenberl lstan-

Arif Oruç bul kabristanlarında yapılan 

--.----------- alçakça hınızlıklar hakkında 
Muarızlar, gün geçtikçe 

ııddetlenen bir lisanla hücum· 
\arına devam ediyorlar. Bun· 
!ardan ıahıslarımız namına 

zerre kadar teıir duyulmadı· 
ğı bir defa daha tekit edil· 
mek iltenlr. 

' Halk fırka11 gazetelerinin 
Harp malOllerimizin dünkü gürültülü içtimaı esnasında 

(Yaz aı 5 inci sahifemizde! 

tafsilat veriyoruz. 
Ulülerimlzln harimine ka

dar ıokolan bu ıeni ticaretin 
nasıl yapıldığını bütün elim 
tafılıatlle karilerimiz okumuı· 
!ardır. 

Mezarlıklarımızı henüz ida· 
resine almıı olan lıtanbul Be· 
(Davamı 2 inci ıahifede) 

Biçare 
. 

kooperatifleri berhava olan ayakkabıcılar cemiyeti 
!Yazısı 2 inci sahifemizde! 

ıon vaziyetleri göz önünde duru• 
yor. Bunlar, muhalefet tllye mu· 
ha taplarını ilim ve iz' anın man· 
tık ölçüslle değil, fakat en ip· 
tldai insanların ağızlarına ya· 
raımıyacak ilnatlar, küfür ve 
hücumlarla susturmak lltlyor 
!ar. Bu usul, ittihat ve Terakki 
cemiyetinin muarızları için kul· 
!andığı geri lepen slli.hlardandı. 
Onlar, siyasi haaımlarını, ya 
vatan hainliği, yahut Rum• 
YunAn t•r•rt ... ı . .;. •1- =•L-ıu.-

.................................................................................................................. . ...................................................... . • ........................................................................................................... 4 ... 

çalııırlardı. Muvaffak olup 
olmadıklarını çok yakın tarih 
ıabat etmiıtlr. 

Halk fırkasının ayni izler 
üzerinde yürümek istemesi, 

ötedenberi tatbikinde yanlıılıklar 
yapılan hataların en fahiıl 
idi. Hükümetin tenkidine ta
hammül edılenıiyor. Fırkanın 

programına itiraz edilmesi 
hazmedilemiyor, en sakin ve 
mantıki mütalealar, en ağır 
ve garezkAr hüçumlara vesile 
teıkil ediyordu. Şimdi de da
ha ziyade etmektedir. 

Milletin bu köhnemit 
paslı ve gıcırtılı küfürlerden 
artık istikrah ettiğine ıüpbe 
edilmesin. Zaten yeni teıkıl 
edilmek istenen (L.C.Ç.l.) fırkası 
programının neırlnden sonra 
kopan fırtınanın, nereden eıtl• 
ğl kıımen anlatılıyordu. E vve• 
li., gazeteler hücuma geçtiler. 
Arkasından mebuslardan bir 
kaçı yeni bir mo~a çıkardılar. 
Şabıalara ıövdüler. Muhalefe
te küfür ettiler. Bidayette 
kendilerine ıükünetle ve ilmin, 
milnazara adabının göaterdlğl 
yollardan mukabele edilmek le
tenmlıtı. Bu nazikane muka· 
belelerden bilakla daha ziyade 
feverana geldikleri görüldü 
ve kendileri gibi konuıulmak 
mecburiyeti hasıl oldu. Netice• 
nln vatandaılar ilzerlnde bı· 

raktığı elim izlerden mütee11ir 
olmamak imkanı var mıdır? 

Bundan ıonra, Halk fırkaıı 
gazetelerinin edep ve nezaket 
dairesine rücu etmeleri bekle· 
nir. Çünkü, herhangi bir tariz 
veya taarruzu, aynı mukabele ile 
karıılamak zaruridir. Hele on· 
ların kendJlerl için mubah gör· 
dükleri her ıey, baıkaları için 
hiç le haram olamazdı. Sövene 
ıöverler, nezaketle görüımek 
lıteyene de, nazikane muamele 
ederler. Bu da, böyledir. 

Fırka meı' eleılne gelince: 
Bidayette Ankarada lakaydi 

(Deııamı 5 inci •oyfado) 

Mevsimin en büyük afeti! Sıhhat 
A 

şurası Kaymakamlarda bu ne salahiyet! 

Istanbulda süt af eti Liste başvekalete geldi . Kiliste de bir hadise 
Ahır sahiplerine kızgın olan Muhit
tin B. süt afetine karşı ne yapıyor? 

Ankara, 21) "-----~-~~ 

<Telefon> - - İstifaya mecbur edilen Belediye azası 
T~ekkill ede· h f J f) d 
cek olan Sıh· er tara a te gra ar yağ ırıyor 

• 
Belediye reiıl Muhittin B. 

latanbulun müımlı ... "" J.. _ 
yatı meseıeılnden irini teıkıl 

hatıurası aza· 
lar. eıamlılnl 

vel' .e gelmlı· 
tir. Bu listede 
Akil Muhtar, 

eden ıilt meıelesinl iki defa 
kendi bild141 gibi halle kal· 
kııtı. Bir defasında bir silt 
ıtrketl teıls edildi. Sütçüler 
mahvoldular, ıtrket iflas etti, 
esnaf kan ağladı. 

Neı'et Ömer, il~~_:.:;;~~..: 
Mazhar Osman 

B 1 1 D k 
Sihhat ŞGrası lls- 1 

ey er e 0 • !esinde ismi geçeu 
tor Kilisli Rıfat Akli Muhtar B. 

Killı, 26 ( Hu. Mu ) - Ki· 

lttı!' &!~in 'Waııl'~tnsı1'rara· 
fmdan namzet gösterilerek 
intihap edilml§ olan belediye 
azumı Ktlls kaymakamı isti· 

faya davet etmif, mezkür aza 
intihabın feshini ve ya isti· 
fa Hizumunu icap ettirecek, 
bir sebep görmedikleri için İl· 
Ufa teklifini reddetmiılerdir. 

bu zevat Kıllı kaymakamının 
tarıı{ Klyase\ıcilmhiıra. asiı.ıve. 
kalete, Halk fırkaaı katibi 
umumiliğlne, Dahiliye vekale
tine, latanbul ve Ankara mat• 
buat cemiyetlerine müracaat 
etmltlerdir. 

Sütçünün, aıitıin ııe lstanbu· 
lun, sıhhatin düımanı 

Belediye reisi Muhittin Bey 

ikinci defasında, Muhittin 
B. bu ıüt tlrketi gafletine ıüt· 
cülerin muzaharet etmemele· 
rlnden münfell olarak ahır ıa· 
hiplerlnln asri ahırlar inıa 
etmeleri hususunda tarar etti. : 
Bu yüzden ahır ıahiplerlninde 
iflasa mahkum bir halde bu· 
lunduklaıı ve Muhittin Beyi 
yola getirmenin imkanı olma· 
madığı malümdur. 

(Deııamı 2 inci sayfada) 

Dünkü maç! 
----- -

Galatasaray 3 - O galip! 

Dı'inkıi Galatasaray • latanbulapor maçından bir eııtantene 
Dünkü maç tafıilatı ile diğer ıpor haberleri S inci ıahife-

istifaya davet edilen zevat 

B. lerin azalığından bahıolun· 

(Hayrettin, Mahmut, Vakıf, 
Ahmet Hılmi, Alı Atıf, Meh

(Dır..ıamı 2 inci sayfada) maktadır. 10 azadan mürekkep olan 
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.............................. ~ ........................................ _ -····-··-···-·······-················ Yeni Tefrikamız __1111!11!1!111 ___________ __ 

Enver Paşanın Turan 
lmperatorluğu ! _______ .. ______ _ 

Enver Paşa Türkiyeye hesap vermeden i,:==i:::: fethetmek ,, PROJE sini kabul ederek 
kaçmış, Lenin hükOmetine iltica etmişti. kuvvetli bir ordu ile Enver Paşayı Tür kistana 
Lenin, Enver Paşanın meşhur "Hindistanı göndermişti, 

--------~~-Enver paşa, Hindistanı 1ethedeceğine: 
Vatan, ne Tı'irkiyedir ne Türkistan •. Vatan buyuk ııe mübbet bir ülkedir Turan 

ıı 

Evet... Çok karıştırmağa gelmez ! 

- Aman birader! Çok karııtırma ....... ( Altında• da dizim Zira karı,tırılınca evvela bun!ar çıkl\r 



Sahife 2 

Dünya piyasasında düşkünlük devamda! 

Pamuk ve yünlerimiz 
tehlüke var! • • 

ıçın 

Pamuk piyasaaı dütkün· 
dür. Adana haTaliıinde yetiı· 

tlrilmekte olan pamuğun mü· 
hım bir kıımı stok halinde· 
dır. Hariç piyaıaları ise ıa· 

tın almakta oazlı davranıyor• 
lar. Maamafth, ıon haftalarda 
biraz ıatıı olmuıtur. 

Liverpul p:yasaıındalcl 

ithalat 10,188 balya ve ıa· 
tıt 4000 balyadır. 

Amerika Pamuğunda % 6 
Brezilya " % 6 
Mmr " 0

/ 0 10 
tenezzül kayedi!mfıtir' 

günlerde 167 balya yollanmıı 
ve 60 balyası satılmı§tır. 

Hariç piyaıalar umumi 
bir görüfle bakanak; Marsil 
yadan yiln satıı ıııda dikkate 
§ayan bir tahavvül yokbr, 

A~ıcıların fiatların düşkün· 
lüğüne binaen müşkülpeıent 

davranmakta ve iyi cinı mallar 
almaktadırlar. Fransanın tl
malinde yün fabrikalarında 

devam (den grev yün piyaaa
aında teılrinl göstermektedir. 
Manilyaya Cezairden 2390 
balya yün gelmlf ve~ 1990 bal· Haver bonaıında ise pamuk 

plyuaaı durgundur. Satış 2850 ya tatılmışlır. A~ıcılar, alaka 
balyadır, göatermelıtedirler. 

Yün piyasasıda düşkün Tunuıta 73 balya yün gel-
Yün piyasaıı geçen ıeneye mit ve 110 balya aatıo olmuı· 

n:ıbetle düıküodür. Son hata• tur. 
larda fevkalada bir ıatıı ta ol· Suriyeden 306 balya yün 
mamııtır. Eıaıen hariç piya·~ gelmlı ve 586 balya ıatılmııtır. 
aalarında da Yün üzerinde faz. Havr boraaıında yün flatı 

la muamele olmuyor. Nltck m, haziran ıla teırinisaol teıliml 
memleketimizden harice ıon kilosu 5,90 franıız frangıdır. ............ ,, ... ,, .. , .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........... 

Çukurbostan Halk stadında 

Dünkü ·maç! 
Karagümrüklüler Edirnekapı Olimpiyakos 

takımını 7 .. 2 mağlup ettiler 

T::aırnehapı Ol mdiyakos takımını 9 - 2 majtlıip eden Kara· 
gümriltün liıymetli on biri 

Dün H.,Jk ıtadında en mü· 
him maç Karaııümrük idman 
y11rdu ile Olimpiyakoı araıında 
olan maçtır. · 

Saat altıyı beı gfce al· 
kıılar arasında takımlar ıa· 
haya çıkdı. 

Karagümrüklüler dün ekıik 
bir kadro ile çıkmıtlardı. 

Maç heyecanlı oldu. 
l:k devrenin 5 inci dakika· 

11nda Karagümrükler güzel bir 
akınl>ı Oiimpiyakos kaleıine 

ileı 1 di, bir kargaıalık eınaıın· 
da ıol iç güzel bir ıütle ilk 
ıayıyı kaydetti. 

Kaçırılan birçok fırsatlar· 
dan Karagümrüklüler 1 gol 
daha yaptılar. 

Harekete gelen Olimplya. 
kos takımı birbiri ııra kurnadan 
2 gol yaparak be~aberlığl 
temin ettiler. 

25 inci ve 40 ıncı dakika· 

larda güzel bir oyunla birinci 
devreyi 4·2 galip gelen Kara• 
gümrüklüler doğruıu çok güzel 
oynamııtı. 

* İkinci devrede iki taraf to. 
gayretli oynuyor Karagümrük. 
lüler 5 sayı daha yaparak 
7 2 golile aahayı alkıvlar ara
ıında terkettller. 

Dün Karagümrukluler na. 
sıl oynadılar : Kerim çok gfü:e 
tüller attı ve üçün Ü kalesıne 
yolladı .. Sayı .. 

Lütfi dün durğun olma
ıına rağmen ,pek güzel müda· 
faalar yaptı iki golü ıon da
kika çok mahir bir tarzda 
yaptı 

Heyeti umumiyesl itibarile 
Karagümrüklüleri Defans hat· 
ti kusursuz hucüm hattı pek 
güzel oynadı 

K. Saim 

Kundnracılar kooperatifindeki üc bin lira , 

Kooperatifin 3000 lira 
sını kim ödeyecek? 

(1 inci sahifede~ dn:am) 
Kunduracıların evvelce ya P· 

tıkla ı kcoperatlf halen faali· 
Yellen sakıt olmuıtur. Fakat, 
dedikodusu bitmedi. 

Sabık reis Halil Sıtkı B. in 
namına yaptığı bir ihaleyi 
ıahıen zarar edeceğini an• 
layınr.a kooperatif üzerine 
Yilkledlğlnl ve bundan aabık 
idare hryell azalarının hr.be· 
rl olmadığını vaki ihbar üze· 
rlne, ya:r.mııtık. 

Bu huıuota naııl bir cevap 
vereceğini öğrenmek lltedlği· 
mlz ıabık rela Halil Sıtkı B. 
muharrlrlmize atideki cevabı 
•erıniıtı•: 

- "idare heyetinin haberi 
'\'ardu, Bunlar dnımenlarım la· 
rat.n.ı~., ''Vduruluyor. KA.tıbi 
umı r ,... \ R d 

""" ,.Y e bunu 
bilir. AmtnG, be,, yine "b•n· 
kaya olan ve koope ... Ufın le· 

diyede ızharı aczetllği borcunu 
vereyim. dedim. Bu para da 
900 lira tutuyor. Borcum "f.30 
heıabile. Fakat, meblağı 
mezkuru yalnız <!eğil, katibi 
umumi Cemal beyle beraber 
vereceğim. Amma yarı yarı· 
ya değil !. 

Halil Sılkı B. in ıözlerlnl 
yukarıya dercettık. Fakat, 
burada oayanı dikkat bir el· 
lıet var: 

Katib( umumi Cemal B. de 
bir gün evvel matbaamıza ge• 
!erek "yine hakikati ifade edi· 
yorum. cümlelerile ıunu ıöy• 
lemlolir: 

- Heyeti idarenin malii· 
matı haricinde bu it yapıldı!" 

Relı Halli Sıtkı B- Cemal 
B. e latlnat ediyordu. Cemal 
B. ise, mütenakız bir ifadede 
bulunuyor! 

YARIN 27 Haziran 

Darülfünunun Ro
l manya seyahatı 

Temmuz ortalarında Ro· 
manya Darülfünun!ularından 
bir grup şehrimize gelecektir. 
Bunal iadei ziyaret olmak üze
re bir talebe grupu da bizden 

araya gideçektir. Bundan baıka 
temmı.z nihayetinde Polanyaya 
da bir heyd gidecektir. 

Müstahdemin 
Idarehaneler gittikçe 

artıyor 
Gittikçe müstahdemin ida· 

rehanelerl artıyor. 
Son günlerde bunlar on 

ikiye baliğ olmuıtcr. 

Boğazda 
Şirketi hayriye otobüs 

işletecek 
Şirketi hayriye Cuma gün

leri Boğazıçı vapur ıeferlerinl 
ııkleıtırmııtır. Şirket aynı za· 
manda, Boğazlçlnln Rumeli ve 
Anadolu sahillerinde de oıobüı 
işletecektir. Otobüılerin ıefer· 

lerl vapur saatlarına göre tan· 
zim edilecektir. 

Eğer baoka otobüslerde it· 
lemek lıterler ~e bunun için 
bir teıekkül vücuda getiriline 
tirket bu teıekküle 1 iıtlrak 

• edecektir, 

Esnaf bankası 
karar verdi 

Eınaf bankası Belediye me
murlarından batka diğer me· 
murlara da ucuz faizle ıkra· 

zatta bulunmağı tasavvur et· 
tlğinl ya:r.mııtık banka bu 
husuıta müıbet karar vermlıtır• 

Adalar elektriği de vı· 
Jan hıkayesı oldu 
Adalar elektrlkinln tevsi 

edilerek Anadolu yakaıındada 
elektrik verilecektir. 

Bunun için elektrik ılrketı 
faaliyete geçeceği haberini 
daha evvel } azmııtık, Araıın 
dan gilnler geçliği halde he· 

nüz şirket faaliyete geçmemlıtır. 

Kiliste de hadise 
(Birinci sahifadan devam J 

met Emin, Kemal, ha, Ahmet 
ve izzet) lmzalarile zikredilen 
maka mata çektikleri telgraf
larda hadlıeyi aynen ıu ıu· 
retle bildirmektedir: 

"Cümhuriyet Halk fırkası 
tarafıodao namzet gösterilerek 
belediye azalığına intihap olun
duk.Ne intihabın feıhlnl ne de 
htlfaınızı mucıp hiç bir sebebi 
kanuni yoktur. Fırkanın ıah
ıiyell allyei manevlyeılne kar· 
ıı samimi irtibatımız bakidir. 
Gerek buna ve gerek demok· 
rıul halkın en mükaddeı hu• 
kukl eııulyeslnden olan inli· 
hap hakkına rağmen dünkü 
gün hodbehod Belediye riya• 

G•eti vekaletini lıgal eden kay· 
makam tarı:fından latlfaya 
davet edilmekteyiz. Bu davet~ 
icabet etmiyor. vaziyetin ula· 
hını lazimatımızla iıtlrham 
ediyoruz efendimiz hazretleri.~ 

Ofis ders mi veriyor! -
ihracat servetmiş! 

Bilmiyorsanız harici ticaret ofisi
nin bu dersinden istifade ediniz l 

Harici ticaret oflainin ta· 
cirlere gönderdiği bir mek. 
tup alakadarlar araunda hay· 
ret ve birazda alayla karıılan· 
mı ıtır. 

Mektupta bulunan cümleler 
§Unlardır. 

ihracat Tiirkiyeye hayati bir 
zarurettir. Bir memleketin ih· 
racatı arttıkça servet ve refa· 
hı da o niıbette artar. 

Türk taciri! 

Memlekette yetiıen neflı 

mahıullerin ihracatını arttır• 

mağa çalıı. Hem memleketini 
zengin et, hem de kendin 
kazan. İhracat oflai hariçle ya· 
pacağı:ı bütün iılerde seni 
tenvir ve sana müzahir olma· 
ğa amadedir .• 

Ofiıln bu mektubu hak· 
kında bir tüccar mulıarrlrlmlze 
ıunları söylemiıtir: 

- Ofis tüccarlara bu gibi 
sözlerle edebi ders vereceğine 
bir az rasyonal çalıımağı ög· 
renıe iyi eder. 

Ofisin baıındakilerden çok 
daha iyi olarak ihracat art· 
tıkca o memleketin serveti 
artacağını tüccar biliyor. O 
halde bu çok gülünçtür. 

Tramvay şirketinin 
Otübus1eri 

Tramvay ıirketl, Beılktaı· 
Maçka arasında itlettlğl otobüı· 
!eri, bir taraftan T akılm 
meydaoma diğer taraftanBetik 
taıtaki tramvay deposunun 
yanına kadar temdit etmiıtir. 

Saraç esnafımız da şikayetci 

Saraçlar hükumetin 
dikkatini celbediyor ! 

Vergi tarhı usulünun yanlış ve ha
zine aleyhine olduğunu söylüyorlar 

Bugünkü iktııadi buhran· 
daıi en çok müteesıir olan 
esne f '.zümrelerinden biri de 
saraçlardır. Bilhassa gümrük 
tarifesi değiıtirilmeden evvel 
Clahılt aaraclye mamullHı daha 
çok zarar görüyordu. Çünku 
ı.ııı..... Alma,nvadan "Fiber 
üzerinde yapılmıı bavul çant; 
veıaire az gümrük resmlle 
memlekete ithal edıllyordu. 

Gümrük tarifeleri tadil e
dildikten ıonra vaziyet ıaraç. 
larımızın lehine bir cereyan 
aldı. Fakat, böylece ıaraçla· 
rımızın tikayetleri ortadan ka· 
lkı:aıı olmuyor. Bu hususta 
görüıtüğümüz saraçlardan biri 
muharririmize ıunları anlatı· 
tıyoı; 

- Bugünkü aaraclye ma
mulatının % 6!> ı fiber üze. 
rlndedir. Yerli deriler daha 
az dayanıklıdır. Fakat !tabak· 
hane ıabiplerinln ufak bir 
hlınınetile bu düzeltilebilir ve 
o zaman Alman fiberlerine 
rekabet kabil olur. 

Yalnız ıaraciye eıyaaını 

imal etmek için hem nikelay 
görmüı madeni teferruat hem 
de veıaitı lmallye Avrupadan 
getirtiliyor. Belki inanmazsınız 
bunların yeril olanları daha 
adi olmalarına rağmen fıatları 
fazladır. 

lıte bu iki m .. ı....... . .. 
tadan kalkaraa yalnız bir 

ıikayetimiz kalır, o da vergi· 

!erdir. 

Hükümet vergi tarheder· 

ken müstecirin vermekte ol· 
<luğu dilkkii.n kirasını nazarı 
itibara alıyor. Haibuki bu çok 
yanlıı bir usuldür. Çünkü ser· 
mayesl bin lira olan bir saraç 
ta ayni dükkanı klralıyabillr, 

üç bin lira olan da keza. Zira 
piyaall veri ınuayyendlr ve 
dükkan aahlplerl kira fıyatla· 
rını kırmadan bize kiralarlar. 
Binaenaleyh vergi tarhedilir
ken konturatolar değil mOıte

clrin ıermaye miktarı tetkik 
edilmelidir. 

-İ~st_a_n-:--b-u:-ld __ a_s-üt-a-fe_t_i -
(Birinci aahifeden devam) 

Şıı11dlde Belediyeye yeni bir 
müracaat olmuıtur. Bu mü· 
racaatta ah"ır sahipleri ıüt me
aeleılnl muntazam bir hale 
koymak için tekllfatta bulun• 
muılardır. fakat Belediye 
reıen meıgu 1 olacağını ileri 
sürerek bu teklif atı tetkike bile 
yanaımadı. Fakat aıcaklarda 
ıilt sarfiyatında bulunan halkın 
aıhhatı azami tehli.ikeye girmio 
bir mevıimde bulunmaktayız. 

Dün bu aüt meıeleıınin 

aıhhi tehlükelerlle yakından 

alakadar bulunan bir zat ıu 
fAYaoı dikkat huauıatı anlat
latmııtır. 

- " Şimdi, Belediyenin lh· 
mal ve lakaydiainden bertaraf, 
Sütün bu gOnki ıekll teyzlf 
tamamen sıhhati umumfyeye 
muzır bir haldedir, Çünkl, ııh· 
hl tertibat noksandır. Bu ook· 
•anlık ise lleledlyenln zannet
ligi ıibl ahır yapmakla tel6fl 
edilemez. Dört duvardan ne 
çıkar? Sütün İneğin memeıln· 

Limanda 
zulüm! 

Mağdur mavuna
cılar akıbetlerjni 

bekliyorlar 
Kazım Pı. ya, İatanbulda 

bulunduğu ıırada mavunacıla• 

rın mümeullleri Liman ılrke

tinin yaptığı haksızlıklardan 

şikayette bulunmuılardı. Ka· 
zım Pı. da Ankaraya gittiğin• 
de bu lıle bizzat uğraıacağıoı 
vadetmlıtl. 

Henüz bu huıusta Anka· 
radan bir haber gelmemlıtir. 

Şirketteki itlerinden çıka
rılan •7" mavunacı mümeul· 
li de henüz itlerine alınmamıı· 
tır. Şirket istediklerinin ya· 
pılmaaında iıırar ediyor ve 
iki günde bir yeni ve daha 
ağır ıeraitll talimatnameler 
göndermektedir. Zavallı mavu 
nacılar da bu itin vahim akı· 
betinin neticesini beklemekte
dirler. 

Alçaklar 
(Birinci sahifeden devam) 

lediyesininde ötedeberide bil· 
vasita bazı tekzip l oHu ıöz1erl 
hiç mucibi hayret görülmeme
lidir. Zira bu hır11zlıklar öyle 
zannedildiği gibi ufak tefek 
değil, azim mlkraıta ve 
aylarca vap;.ır doluları halin· 
de Avrupaya kaçırılmak ıu• 

rctile yapılmııtır. 

Belediye, neıriyatımız üze

rine vakıa bir taraftan takl· 

kata baılamııtır. 

Fakat bu tahkikatın bu 
itlerde ne kadar acemice ve 
şathi o'acağı gün gibi aılkardır. 

Simdi mezarlıklarımızı ida
resine almıı olan Belediye 
den temenlmlz hiç olmazsa 

bundan sonra bu lain ticare

tin önüne geçecek tedbir it· 

tihaz etmesidir. 

Belki Belediyede de birçok 
za vtıt bu kadar. küll1 miktarda 

kemiğin neye yarayacağını bu 

derece vasi bir Hırsızlığa değip 

değml yeceğini de tereddüde 

düımüılerd.r. 

H~lbukl dünyanın her ta· 

rafında kemık; ve boynuz pi· 
yasası son günlerde tereffü 
etmiştir. İstanbul mezarlıkla· 
rında kemik hırsızlığı Y• pıl· 
dığı bir sırada harici ticaret 
ofisinden aldığımız bu ma)Q. 
matı dercedlyoruz: 

"Marallya borsasında kemik 
100 kiloıu 30 32 franktır •• 

Marsilya boraaaında ke
mik ıatııı pefln ve iıkonto· 
ıuzdur. 

Boynuz 100 kilosu : 
lstanbul 100 kilosu 40-45 

fr. frangı, İzmir 100 kilosu 
40-45 Fr. frangı, büyük boy· 
ouz 100 kilosu 60.70 Fr. fran-

Bizden söylemek ..• 
iden çıktıktan ıonra evlere gelin· 

ceye kadar elden ele dolaıma11 
kafi derecede mlkroplanma11na 
ve bılhaaaa halta ve çocuklar 
için temamen muzur bir hal 
almasına kafidir. 

gı, küçük boynuz25 30Fr. Fran· 
gı, öküz tırnağı boı olo.rak 
30 35 ,Franıız frangı, koymn 
tırnağı bot olarak 30-35 Fr. 
frangı. Satıı peıln lıkonta °!o 2 
dır •• 

Bu flatlar tetkik edilince 
derhal anlaııhr l<I bu nıel'(i. 

nane ticaret birçok deni ve 
clbilliyehlzl yüz binlerce lira
ya ka vuııurnıuıtur. 

Yeni Günde bir kari· 
kntür var. Yunus f.'adi 

penc;ereden bakıyor, Arif 
Oruç Bey de, sözüm ona 

köpek kıyafetinde, Yunus 
Nadinin pençeresinin du· 
varına kirletiyor. 

Üzerinde ( Eceli gel· 
miş şafii köpeği) yazılı 

Meşhur darbı meseldir. 
Altıda föyle nihayel/enir. 
( cami dıvarına siyer ) • 

Şu hale nazaran Ya· 

nus Nadi hala 11oftalıtın 
tesirinde kalmı, demektir. 

Te,ekkür olunur ki 
zatı sıfat hakkımızda 

fetvalar vermeğe kalhı· 
yor. 

Bütün kirli r,:amaıır
larından maada birde bu 
11ölzerini dinledikten sonra 

Onun doğru söyledi
ğini, 

ister dinle 
ister dinleme 1 

. -· 

Bir kere açıkta satılan ıüt· 

!er, tamamen kirleniyor, Su. 
nuo için yegane çare ıiltü 

kapalı vııeler içinde ve talıim 
edilmlı bir halde satmalı· 
yız: A nupada olduğu gibi. 

Ayni zamanda fenni ahır 

yapmak, yani karglr binalarda 
inekleri yatırmak hiç bir fa· 
ide vermlyecektır. Zira inek· 
lerln beılenlı tarzı deflttlkçe 
•• aQtfio •Otçtıler elbıde pi• 

Belediye iki üç bekçiye so
rup ıoruıtıırarak g(iyo. tahki
kat yapadursun! 

lenmeıl men ed!lmedikçe 
bu lıal devam edecektir. 

Belediyenin, ıeh"-"1 u .. 1uml 
ııhhati için bir afet mo.hiyetl· 
nl alan bu mesele}! bir an 
evvel halletme•! lazım· ır. Fa· 
kat tehrin ııhhalinl düıünen 
kim 7 
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l KUŞ SAKIJI ., 

Alın 

YARIN ' 

Payınızı I 
Bir Ankara haberi: 

Zabıta muharririmiz yazıyor : 
"Fırka' da serbestii 

matbuatın ınahaf azası 
iltizam edilmektedir.,, 

Baralarım Af• ' ma ış .•. MAf• ' a ış •• 
Bu haber gazetelerin baıma 

iri harflerle geçectk kadar 
ıayanı ehemmiyet bir heber 
deiilldir. 

Bağdatlı Hacı 
lira uçuyor .• 

hayret bir 

1000 Babaya bir misafir geliyor .. 
Kibar hırsız Hacı babaya şayanı 

centilmenlikte de bulunmasın mı? Halk Fırkasının vereceği 

bir karar, bizimle beraber va· 
tandaıların da heyec1.ınla, sabır· 
ıızlıkla bekledikleri bir haber 
olmuıtur. 

Muhalif matbuat, ne ıah· 
ıa, ne de rejime hüküm 
eden matbuat değildir. 

Muhalif matbuat, yolsuz· 
lukları pirincin içinden taı 

ayıklar gibi inceden inceye 
elemek demektir. 

Binaenaleyh, b~\ün kaba· 
hati " DOGRU w luğu gör· · 
mek olan bir göz ç .ka· 
rılamıyacağı gibi, tutulan 
yolun yanlışlığıoı, hataların 

derecesini işaret enen . gazete· 
ler de kıpatılamaz. 

Esasen büyük ve nihayetsiz 
feragatle it gördüğünü iddia 
eden "HALK FIRKASI. ken· 
dl kendine ve kendi prensip· 
lerlne ihanet ederek böyle bir 
karar veremezdi. 

Bu karar Fırka gıızeteleri 
için 4,e acı bir dere olmuıtur: 

Farfııracılığın, yaygaracı· 
lığın da ' bir haddi, bir budu· 
du vardır. O geçilince ada· 
mı durdururlar. 

iıte: 
Ahn payınızı oturun 

u 

aşagı 

BÜRHANETTIN ALI 

Kuduz! 
Çengel köyünde bir 
köpek 12 kişiyi ısırdı 

Havaların 11caklığı kuduz 
vak'alarını gün geçtikçe ço· 
ğaltmaktadır. Evvelki gün 

bulaıık mıntt1ka addedilen 
Çengelköyünde mütekait bay
tar Rasim Beyin köpeği ku· 
durmuı, evdeki beı klıl ile 
komıulardan yedi kadın ve 
erkeği muhtelif yerlerinden 
ısırmıı ve dün ölmüıtiir.Bunun 
üzerine on iki kiti tedavi al· 
tına alınmııtır. 

Tevziat! 
Gayrimübadillere bo
no tei:..ıziatı yapılacak 

Gayrlmübadlllere Temmuz· 
da bono tevziatı yapılacaktır. 
Müteakiben Anadoludaki Yu
nan emlaki müzayedeye çıı 
karılacaktır. Bu tevz.iatın gay. 
rimübadillerın yekununun an· 
cak yüzde on beti nlsbetinde 
olacağı anlaıılmak~adır. Çün· 
kü müzayedeye çıkacak Yu
nan emlaki bu kadardır. 

t::cs il& 

Geçenlerde Bağdattan İı· 
tanbula gelen ve Fatihte bir 
otele mi~11fir olan Bağdat eı· 

rafından Hacı] efendinin ba· 
ıına bir felaket gelmiş, bu da 
bin adet dünyalığının yoklara 
karıımaıile netlcelenmittir. 

Hacı efendinin ika met et· 
llğl oteldeki mlıafirler geç.!tl 
akıam istirahat etmek üzere 
uzandıkları yataklarından: 

- Baralarım mafit .. 
mindlr ıaldi? 

Anaai, babaıl ıeni de beni cf 
harap yapll, gibi yarı Türkçe 
yarı Arapça bir tive ile kopan 
va veyi anın teıirile fırla yarak 
otelin aıağı katına inince, te· 
essüründen çırpınan ve müte• 
madiyen: 

- Fülus mafiı... Saralar 
mafi,... Diye ıöylenen Hacı 

Efendi ile karıılaımışlardır. Bu 
miıafirlerden biriıi Hacı Efen· 
diyi: 

-Hacı Efendi ne oldu? sor· 
guıuna çekince, Hacı Efendi: 

- Yevmel safer Bağdattao 
bara geldi, bugün aldı, mafiş 

oldi, cevabını vermiftir. 
Otelci tarafından ilk ola• 

rak tahkikata baılanacağı ıı· 
rada, dinlenmek bilmiyen bir 
çene ile bu yuna : "Baralarım, 
baralarımn dıye barbar bağıran 
Ha·cı Ef. tekrar : 

- Şu odadaki misafir 
bana geldi, veçhlmi ve yedimi 
öpdl, fü?üılar mafiı oldi, diye 
gürledi. Bu hal karıısında otelci 
keyfiyeti zabıtaya bildirmiı, 

zabıta da meseleyi tahkika 
baalamııtır. 

Hacının Şark, Garp cephe· 
!erindeki odalardıı oturan zevatııı 

ifadeleri alınmıt ise cie bir ne
tice elde etmenin imkanı ha· 
eıl olamamııtır. Bu sırada reı· 
men ifadeıiaıe müracaat edl· 
len Hacı Ef. vak'ayı ıu 

suretle anlatmııtır: 
- Bana Bağdattan geldi 

1000 zehebl bankaya aldi, 
yola ııktl. Mapyen bir ltahva
da girdi, bir kahva itti aonra 
misafihana geldi. Namaz kildi. 
biraz ge~di, alıba p galdi, 
evvala yedimi, veçhimi öpdl. 
Baralar mafi§ oldi.. Zabıta 
tahkikatını tamik ederek fU 
netlcyeye varmııtır : 

Filhakika Haci efendiye 
Bağdactaki aileıinden 1000 
Türk ltra61 gelmi~tir. 

Mumaileyh parayı banka. 
dan alarak Fatihte bir kahve 
ye ot urtroUf, bR:ıı 

Muharriri: Mütercimi : 
Raynonda Machard Ahmet Fürk6n 

- Fransız edebiyatından büyQk k romanı -

170 inci binden tercüme edilmiftir ..• 

Buyurunuz, buyurunuz - Oğlum, dün akıam hal· 
aziz doetum, sizi ııördüğüme ne yadan avdet etti. 
kadar memnunum, bilseniz... Ve oğluna mlaaflrlerlni ta· 

- Biz de ayni memnun!· nıtıyor: 

yeti hiuediyoruz, aziz madam. - Madam Ambuvaz, mat. 
Anneme dedim ki..... mazcl ambuvaz.Benim en aev. 

Kız, birdenbire durdu, göz- diğim dostlarım. Sıksık görü· 
leri Franıuvaya dikilmifti. §Üyoruz. 
Madam Dötrev işin farkına Franauva madam Ambu· 
vardı ve kızın yiizün~ baktı. Jvnzın efü:rini öptü, ve matma· 
Göz~eri ufka dikilmişti. Oğlu zelin önünde derin bir ~re ve· 
he kitabın üstünden kıza ba· rans yaptı. 
kıyordu. Kız, gOya farkındıı bile 

Madam oğlunu çağlırdı ve değilmiı gibi davranıyordu. 

lnlaafirlere oğlunu tanıtıyor: Franıuva düıünüyordu. Bu 

1 
laklakaya baılamııtır. lıte bu 
laklaka araaında henüz hüvi· 

yeti anlaıılamıyan bir yankesici 
tarafından cüzdanı cebinden 
aıırılmıştır. 

Tuhafı ıurada ki yanke

sici cüzdanın içinde bulunan 
paraları alarak Hacının pa. 

•• 

aaportunu, diğer evrakını 

postaya tevdi ederek doğruca 
Hacının adresine göndermittir. 

Bunları alan Hacı Ef: 
- Mel'uuunnn ıarik. Bara· 

lan aldı, kaıdi, varaları yol· 
ladl. Sözlerlle ağlıyacak dere· 
ceye gelmiıtir. Zabıta tahki· 
katına devam etmektedir. 

• Uzüm pıyasası 
Bu sene bütün dünya üzüm 

istihsalatı noksandır 
Bu sene Kalifomiyada Ü· 

züm istihsalatı normal vaziye· 

te nazaran 89 90 arasında 

olacağı tahmin edilmektedir. 

Avuaturalya üzüm btihıa· 
!atı geçen sene 46 bin ton 

olmasına mukabil bu sene 25 
bin ton olmaıı tahmin olunuyor. 

Dünyanın üzüm yetittiren 
bütün memleketlerinde hu ıe· 
ne rekolte itibarile nokaan!ık 
vardır. Yaloız, Ege mıntakaaı 
hinterladındaki mahıulün za· 
rar görmesi, diğer memleket
lere nazaran noksandır. İzmir 
havalisine ilkbaharda y11ğan 
yağmurların tesiri olmuııa da 
bunun fıatlere menfi bir dar· Yunanistan da bağlarda azim 
be yapması ihtimali zayıftır. tahribat vuku bulduğu teeyyüt 
Hariç piyasalara gelince: etmektedir. ................................................................................................................... 

Ankarada inşaat amelesi feci bir halde! 

inşaat mültezimleri 
An karada amelenin çokluğundan bu 
zavallıları aç çalıştırmağa başladılar! 

Ankara, 26 (Hu. Mu.) - 1 
Eski aenelerdeki Uııaata raptı· i 
ümit ederek gelen amelenin / 
Ankarada çokluıiu fnıaat mül
tezlm!erlnin İ§lne yaramııtır. 

Rivayet edildij!lne ve ta· 
haklı uk eyledij!ine göre, ame· 
le yevmiyesi 30-50 kuruı ara· 
sında tehalüf eylemektedir. 
Bu hususta mljtevatir olan 
§Öyle bir muamele mevcut• 

tur: 
lnfllat mültezim ve müte

ahhitleri alakadarlarla yap· 

tıkları mukavelatta amele 
yevmiyesini lOJ kurut heıa· 

bile teıbit ederek müraka
be uıulünün vücuduna her 

nedense lüzum görülmemekte 
olmuından haddi zatında aç 

ve yalınayak fakir halkın bu 
tekilde çalııtırılmasına ıebebi. 
yet vermektedirler. 

Harman zamanı olduğunu 

nazarı itibara alabilen amele· 

nin bazı yerlerde yevmiyeleri 

70 kuruşa iblağ edilebilmiıtir. 

ldanı edilecek kadın! --
Eğer hüküm tasdik edilirse ilk defa 

olarak asılacaktır ! 
Adananın Karanti nahiye. 

sinin bir köyünde hizmetçi 
durduğu ailenin ev hanımı ol· 
mak makıadiyle ev sahibinin 

karulle küçük çocuğuna bal 
içinde aninik yedirip öldür· 
mekle maznun hizmetçi Ane· 
nin muhakemesi A<lana ağır C:C· 
za mahkemesinde mevkufen 
devam etmekte idi. Bu vak'a 

.. ı.,.fınd" m11h•k,.rrıPnin mııh. 
:sı: .. 
ne tuhaf kız böyle... Taktim 
bittikten ıonra ev &ahibl ma· 
dam herkesi çay masaaının 

baıına toplıyordu. F ra su va 
Klod'un yanındaoturmak yan· 
lıılığını~ yapmamıtlı· Çünkü 
ne vakit bir kadın soğuk dav• 
ranına onun üstüne düıme
mek i lizımgeldlğlni bilirdi. 
Böyle olanları diğer ince usul· 
!erle elde etmeği tercih et· 

meli idi. 

Fransuva, madam Ambu· 
vazın yanına oturmuı, annesi 
vaaıtaıile kızına hulul etmek 
çaresini tecrübeye karar ver· 
miıtl. Madam dö trev berke· 
ee çay veriyor. 

Hafif değil mi? 
Evet .• 

Frımıuva sen de Fransu· 
va da Klod gibi evet, diyebi· 
lir ama •• demiyer ve: 

- Nasıl oluraa olsun, de
meil tercih ediveriyordu. 

te'if celaelerinde bir takım 
tahitler dinlenmiı ve he· 
yeti hakime iddia makamı· 
nın mutalaa ve talebini din· 
lem ittir. 

Makamı iddia timdi ye ka· 
dar cereyan etmiı olan mu
hakeme ıa.fhatına ve görü
len delail ve emmareye iatı. 
naden Türk ceza kanununun 
450 inci madd.-•inin ü~üncü 

Fransuva yüksek terbiye 
görmüş bir adamdı. o, diı'fer 
alelade adamlar gibi hareket 
etmiyordu. kadınlar, malum 
olduğu üzere medhedilmekten 
hoılanırlar. Fakat Fran uva 
baJl<a tarzda davranmafı ter· 
cih ediyordu. 

Kadınları beğendirmiyecek 
pek çok ıeyler vardır. İyi bil· 
meli ki bunların hangi çeıidi· 
ni hangi çeıit kadınlar için 
kullanmak lazımdır. 

İıte Fransuva ite b14lar· 
ken bunları dütiinüyordu.l 

- Madam, valdemle ar· 
kadaılık yapmak için kerime· 
!erile sık sık teırıf buyurulu· 
yor demek .. 

Evet Müsyü .. Biz de 
Senjermende kamete batla· 
dık. Kocamın •ıhha i bu u 
icap ettirdi. 

Şurada yemaçtakl Villada 
oturı;yoruz. Bahçede, balkoır 

Sahife 3 
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Türk·ye 
emniyet y 

1 Planları satılıyor~u ---- --21-

Ilk 50 ingliz liralık cek 
bozduruluyor .• 

Sonra kış gunu ve İ tanbul 
sokakları, birilcmiı suları, yer 
yer dağılan çamıırlarlle insa• 
mn ruhuna bir bezginlik veri· 
yor. Ş~linln Bomonti htasyo· 
nundan bir otoya atlıyarak, 
Voyvoda caddesinde (A .. ) ha· 
nındakl yazıhaneme geldim .. 
Behemal arkadaşımı, renam 
(Ö. K.) ı görmek baııma ge· 
!enleri müthiı ve cür'etkar tek· 
lifi kendlaine anlattıktan son· 
ra yapılacak tedbir ve cüret· 
kar caıuılara karıı alınacak 

vaziyetimin tesbitlni ve hiç ol· 
mazsa müzakeresini istôyordum. 
Yazıhanede katibe (Ô. K.) 'Beyi 
sordum. 

- Biraz evvel burada· 
!ardı, dün sizi görmediği için 
endiıe ediyor, her halde sizi 
görmek istediğini söylüyordu, 
dedi. Katibe elli İngiliz lira· 
!ık kıymetindeki ceklerden 
bir tanesini bankadan bozdur• 
mak üzere verdim. 

Y azıh nede yalnız kalıııca 
hemen &elefon mikrofonuna 
Nlrılarak bulunması melhuz 
olan yerlerden arkadRtım 

(Ô. K.) beyi arıyordum, Niha
yet buldum. Babıa\ideki ar· 
kadaılardan biri inin yanında 
imiı. Hemen yazıhaneye gel· 
mesini söyledim. Bir kaç da· 
kika sDnra (Ö. K.) yazıhane· 
ye geldi. Menua müteallik 
bir kelime ıöyleQ'.leğe vakit 
kalmadan katip bozdut'duğu 

cekin bedeli olan elli İngiliz 
yani befyüz kütur Türk lira· 
sını getirmitli. ( Ö. K. ) para 
·ıe hiç alakadar olmadı, bunu 
alelade bir tahsilattan ibaret 
addederek, gaybubetimln le• 

beblerlol öğrenmek için beni 
ııkı bir sual fırtınasına düıü· 
rüyordu. 

"Ba,1ıma gelenleri aulat· 
mak için içimde yanan bir 
arzu olduğu halde meseleye 

-
fıkra&ı mucibince teczlye•inl 

i&tedi. 
Kanunun bu maddeainin 

üçüncü fıkran ıud..ır. 

Madde 450 - katil fili: 
3 - Canavarca bir his ıev· 

kile veya itkenı e ve tazip ile 
ika ediline fail idam cezasına 

mahkCım olur." derıilmektedir. 

Bu talebe nazaran Anenin 
doğrudan doğruya ipe çekli· 

"'""' 182.ım ll"ım .. ktPtli•. An· 

da valdenizle karşılaııyorduk. 
Neticede konuıtuk, tanışlık ve 
dost olduk. 

- Ne kadar mahzunum, 
annem buraya taıındığı zaman· 
danberi hiç kimse ile •örüf" 
müyordu. Onun bu yalnızlıiı 
iae beni üzüm üzüm üzüyordu. 
Çünkü, ht!r zaman yanında 

bulunamıyordum. Sizin lutuf· 

karlığınızla bu huıuıta hiç bir 
guna düıüoce ve üzüntüm 
kalmıyor demektir. Müsaade 
buyurunuz, kalblnıden gelen 
minnet ve ,akranı zatı alile
rine ve kerimelerine arzede
yim. 

Müheyyiç bir see: 
- Yavrum, dedi. 

Diğer bir aeı te bu kelime· 
lere cevap veni(: 

- Ne iyi bir oğlunuz var, 
madam. 

Franıuva misafirlere paa
talar takdtmlnu ba1lam11 •• 

nereden, naaıl haılıyacağımı 
bir türlü keıtlremiyordum. 
katibi uzaklaıtırmak için iki 
saat eonra avdet edebilectk 
bir vazifeye gönderdim. Aya· 
ğa kalkarak dolaımağa baı· 
!adım. Arkada~ım gayri ta· 
bii ahvalimi eezmit benden 
vüzuh bekliyordu. 

Nihayet meseleyi çıtlatma· 
ğa baıladım : 

- Biliyormuıun bir hafta 
evvel yaz ıhaneye hüviyeU 
gayri malum adeta eararengiı: 
bir adam gelmit benden mah· 
remane bir telaki vadi aL 

mııtı. 

- Evet, Ben de onu sura· 
caktım. 

Görüıtüm! 

- Klmmlt? 
- Bir lngiliz uıağı, 

- Bir İngiliz mi? Seninle 
alıp vereceği ne imi~? 

- Türkiyeyi aatın almak 
iatiyorlarmıt , ta ! Arkadaşım 
sözümü lıtlhza zannederek 
manidar ve ihtarlı bir bakııtan 
ıonra: 

- EAer o esrarengiz adaaıli 
mülakatınız mahrem değilae 
ıöyle fakat alay etme,ie mahal 
yok! .. 

- Azizim alay etmek had
dim değil, gelen adam bir 
uıakmıı onun vazifeel Tokat· 
lıyanıla beni baıkiı. bir İngiliz 
memuru ile buluıturmaktan 
ibaretmiı ben ıana neticeyi 
kestirme ıöyledim ! 

- Ne söyledin ? 
- İngilizlerin Türkiyeyi 

satın almak niyetinde olduk
larını. 

- Yahu b!r memleket, 
mahlül bir ev gibi ıatılır mı? 

Rııhl ve akli bir hastalık 

arazi göstermiyoraan biraz 
vazıh ol!. 

(Deoamı ııar) 

cak mahkeme kararını bug.ine 

talik ettiği İfhı iddia maka· 

mının talebi kart11ında dızle

rinln bağı çözülüp gözlerinden ' 
yatlar akılmıı olan Ane üç dört 

gün daha neticesi k~ranlık ola.11 

bir müddet lieçirmit olacaktır. 

ldclıia makanımıa talebi 

mütuelailen ~sdik edildifi tak

dirde oüpheıfz ki hükmün infazı 

Turklvrde ilk hiirli•e ol•c~ktır. 

madamın önünde durmu§tu : 
- Madam ... 
-Çok lutullrarsınız n;üsyü..' 
- Matmaırel 
Kuru bir ses ve l~aret le: 
- Mersi! 
Fraoauva içinden diyor ki: 

"Bu kızı anlamak pek güç. 

Klodu terketmell, ona soğuk 
<lavranmalı. Bazı kadınları da 
soğukluk cezbeder •• 

Bu emade evveke kszan• 
dığı madam Arobuvaz ile 
görüımeğe batlamııtı: 

- Sen Jermenden meın. 
nun mumnuz, madam? 

ek çok ... 
.... Ne iyi... İr.san aLştığı 

bucağından uzak ınca İ>a
müteesair olur. 

··- Evet, bu l.iır.cr?•Jôr, ei:cr 
hayat de;\: ve kolp kııl:.e 
geçmiı oluraa ... 

Franıuva bu sözil'-.ı ıı!t.nı!.ı. 
bir faeianın gizli buiunrlıı!lı.r.11 
anlayor ve bu bahiıtı a .ı:z.J,. 
lqmajı müo..ip l>ulayeulu. 

oa.·) 
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Meşhur dalgalar ... 
Dede sultan 10,000 papeli cebe 

bastırdıktan sonra ... 
içeriye glrmlı, memurla•· 

dan birine hitaben: 
- Azizim, ıu benim man· 

gizleri uçlansa, demlıtir. 
Memur efendi de Dede ıul· 

tana: 
- Ne istiyorsun? Mangiz 

demek ne demektir, demltti· 
Bu söz üzerine Dede sul· 

tan, ıuratı asmıı, kaılarını 

çatmıı, öfkeli bir ta vur la: 
- Mangiz demek para de· 

mektir anam babam para pa• 
ra, demlıtır. 

Bunun üzerine memur 
efendi, Dede sultanın elinden 
bileti almı,, lazımgelen mua
melenin ifasından Dede ıulta· 
nın hineılne isabet eden 10000 
lirayı vermiştir. 

Beı paketi binlik, müteba· 
kisi de tek tek liralardan pa• 
ket yapılmıı tam on bin lirayı 
alan Dede sultan kaıla göz 
arasında bu paraları cebine 
yerleıtırdi ve memur efen
dJye kuru bir "eyvallah ahi· 
cim. kelimesini teıekkür ma· 
kamında dedi ve hemen yıl· 
dınm süratıle dııarıya çıktı. 

ilk iti kendisine güzel bir 
kostüm ile iç çamaıır veıaire 
almak olmuıtur. 

Parannın kuvveti ıayeain· 
de bu ihtiyaçlarını temin et
mek onun için itten sayılmaz· 
dı.Hemen iki üç ıaat zarfında 
hamama gltmif, traıını olmuı 
yeni Ç'lmaıır ile yeni ve ıon j 
moda koıtümünii glylnmifti. 

Dede sultan için artık, ne 
karada ve ne de denizde ölüm 
vardı. lıte bu darbı meseli 
o da bildiği için bir an düıün· 
dü, taıındı; ve hemen kendi 
kendine: 

- Ulan be Dede sultan, 
mademki ıu yalancı dünyaya 
ıeldin ye, iç, zevku ıefa ile 

, ömrünü geçir, diye karar ver· 
dı. Bu: kararını mllteakip he
men, karııaına çıkan bir oto· 
mobile atlıyarak "Kaaımpa· 

faya. diye emrini) verdi. 
Şoför de, yağlı bir müıte· 

riyel düıtllğllnü gl>rünce: 
- Emredersiniz beyefendi 

dedi) ve ıon ıür' atle otoyu 
ıllrmeğe baıladı. 

Otonun içinde bulunan 
Dede ıultan hayatında, değil 
kendiılnl izmaritini dahi 
ıörmeylp, aynı zamanda da 
bir nefes dahi olıun çekipte 
lezzetini bilmediği " Boıfor ,. 
alaaraaından bir tane ateıle· 
mlı, mal(lm ve mahut harp 

kafasını cama dayadı; yolda, 
çalak adımcıklarla ilerleyen 
bu aevlmli metresi gözlerile 
ohun takip etti. 

Ne yapacağını bilemiyordu! 
Hicranının bu dür!lıt ha· 

reketı, baydutu altüst etmlıll. 
Hiddetinden küfürler ıa vuru· 
yor, için için kuduz bir cana· 
Tar gibi söyleniyordu. 

- Vay kaltak vay, beni 
Amerlkaya kadar ıürüklemeğe 
kalktı be. Ne numara oruspu. 
G(lyada zenııln edecekmit! On
bin papeli ceı.e koyup, yal\ahf2 
fortluğun yolunu tulacakaıııım ! 

• zengiıılerl gibi bu da otomo· 
bilin lçerlıine kurulmuı, 

etrafını ıeyredlyordu. 

Çok ıürmeden altındaki 
oto, Kaaımpaıada tenekeden 
derme ve çatma olan evi· 
nln önllnde durmuıtur. 

Şoför kapıyı açmıı, tapkaıını 

çıkararak Dede sultanı selamla· 
mııtı. Şoförün bol ve beıapaız 
iltifatları karıısında atağı inen 
Dede sultan, ıoföre hitaben : 

- imanım beni bırakıp 
sakın ha voltanı alma, diye· 
rek evinden içeri girdi ve : 

- Bana bak ulan ölüıü 
kınait karı, para para, paradıı 
parada diyerek allahıu günü 
baıımın etini yiyfp dururdun. 
Al bakalım timdi mangizleri· 
de lllyemde yaıa. Diyerek bir 
deste tek liraları verdi. 

Hayatında değil, rüyasında 

bile böyle para görmeyen 
karısı da: 

- Herif bunları nereden 
çaldın , doğru söyle nereden 
aldın ?D.iye ıöylenmeğe başladı • 

Bu söz Dede sultanın fena 
canını sıkmı~, ayni zamanda 
ıereflne dokunmuıtu. 

- Ulan be dinigl imanını, 
mezhebini kitabını Allah ya• 
rattı knrıııyor. Bu si>z na· 
aıl aöz? Ha ıöyle bakayım. 

Diyeak çıkıımağa baıladı. 
Çok ıürmeden karı koca an• 
la;mıı, çabucaktan barıımıılsr· 
dı. lıte bu barıımadan sonra 
Dede sultan tekrar karıaına : 

- Voltamı alıyorum, bir 
şeyler ıöyleyeceğin var mı 1 
Demlttl· Karısı da ıonsuz cil· 
ve ve nağmelerile : 

- Yok, yok, benim eı

rarkeı kocacığım yok. Demlttl• 
Bu söz üzerine Dede ıultan 

evinden çıkmıı, iki üç ev ileri· 
de bulunan kardaıı Efe Ali· 
nln evine gelerek: 

- Efe, efe, ulan efe. Diye
rek seslenmeğe baılamııtır. 

Bu feryat üzerine dııariya 
cıkan Efe, Dede Sultanı göre· 
rek: 

- Ulan, ulan Dede bu ne· 
bal bu, diyerek taaccüp etmeğe 
batlamııtır. 

Dede Sultan, Efenin bu ta
accübüne ehemiyet vermiyerek: 

(Deııamı ııar) ........................................................ 
ismet Pş. gitmedi 
Şehrimizde bulunan Baıve· 

kil ismet Pı. Ankaraya dün git
memittlr. Bugün gitmesi muh· 
temeldir. 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
Yusuf, o kadar şiddetli bir 

infial hluedlyordu ki, Hicranı 
timdi elinde bulsa gık dedir
mez, tepelerdi. Hatta plıman 
oluyordu bile: 

- Ne halt ettin de yaka· 

ıını bıraktın kaltağı gebert· 

mek, tavuk boğazlamaktan 

kolay olacaktı burada! Tam 
da elime düımüttü! 

Fakat, Yuıuf, bir ara 

hiddet ve zaaf, hicrana karıı 

duyduğu zaaf içinde kendisini 
yokladı. Hayır, yapamıyacaktı ! 
Yuıufu, la içinde, ıtmdfye ka· 

YARIN 

Poliste: 

Bir katil 
Yandan kaçmış, 
burada tutuldu 

Bir mllddet evvel Yanda 
blrlıiııl ö'dürüp ıehrimlze kaçan 
Osman ilminde bir katil dün, 
polla 2 inci ıube memurları 
tarafından Azapkapıda bir 
eve aaklanmıı olduğu halde 
yakalanmıı, evrakile birlikte 
adliyeye verilmiıtlr. 

Komşu düşmanı 
Karagümrükte Zeynelağa 

ıokağında 6 numaralı hanede 
ıakin Hayri, ayni hane sakin· 
lerlnden Ahmed! ailevi bir 
mesele yüzünden darp ve hı· 
çak la cer bet mi ıtır. 

Dayak 
Beyoğlunda tarlabaıı ıo· 

kağında oturan madam No· 
vert dün, zabıtaya müracaatla 
ameleden Halil ile Mehmet 
tarafından dövüldüğünü bil· 
dirmittlr.: 

Araba kazası 
Gedikpaıada oturan Harit· 

yon isminde, 8 yaılarında bir 
çocuk ıokakta oynamakta 
iken Şükrünün! idaresindeki 
arabanın altında kalmıı, batın

dan yaralanmııtır. 

Pencereden düştü 

Ziraat alemimizde: 

·Havalar 
Ekinlerimiz için 
meş'um oldu! 
Ankara, 26 (H.M.) - Me

teoroloji Büroıu raporunda 
tunları bildirmektedir : Hazi· 
ran birlncl on beı günlük dev
resi zarfında Türklyenin hemen 
her tarafında fırtına ve yağ· 
mur bük(lm ıürmüf, ziraat 
bundan oldukça hasar gör
müıtür. Bu ay zarfında düıen 
yağmurların miktarı geçen se
nelerin haziranı zarfında düıen 
yağmurların miktarından fazla 
olduğu anlaıılmııtır. 

Mücavir memleketlerde 
dahi aynı badlıeler olmuı, 

bu hadfıat bazı neticelerin, 
mesela Meriç ve Tunca nehir· 
!erinin tuğyanına sebebiyet 
vermiıtır. Seller ve tuğyanla· 
rın çok mühim tahribatı mu
cip oldukları anlaıılmııtır. 

Bir çok mezru arazi ve mah· 
ıulat suların tesırile ıürüklen• 
mit va harap olmuıtur. 

rabet dün, evin ikinci kat 
taraçasında oynamakta iken 
yere düımüı, kafan parçala
narak ölmüıtür. 

Ansızın ölüm 
Kumkapı Nııancasında otu· 

ran sabık Maliye memurların
dan Yuıuf Ef., evvelki gece 

Mercanda Muradiye soka- Beyazıt Cümhurlyet caddesin-
ğında oturan sandıkçı Ohane· den geçerken ıektei kalpten 
sin 4 yaılarında ki torunu ka· düımüı, ölmüıtür. 

............................................. 'O: ..................................... ... 

Ml~LISllTTI 
Adana' da feci bir cinayet ! 

Hacı Hasan köyünde 
İsmail isminde biri iki kız kar. 

deşini nasıl öldürdü ? 
Adananın Kartaıın Hacı 

Haean köyünde iki gün evvel 
çok feci bir cin~yet olmuı ve 
Memili oğlu lımail lımlnde ki 
köylü hemılreleri Şefika ve 
Mürıtdeyi av tüfeği ve bıçakla 
muhtelif yerlerinden yaralayıp 
öldürmüıtür. 

Vak'anın taflllatı ıudur: 
Bu iki kız kardaıten Şefika 

ilmindeki evlidir ve köyde 
kocası da vardır. Her iki 
kız kardeı bir kaç gün evvel 
gezmek için köyden Adanaya 
gelerek bir takım erkeklerle 
münasebette bulunnııya batlı· 
yorlar. Hatta ismi henüz ma· 
lüm olmıyan bir berber tara
fından her ikisi otomobille 
Yeniceye kadar ııötürülüyor. 
Fakat orada yağmurlu havalar 
dolayıaile tekrar Adanaya dö. 
nülerek Yortan mahalleılnde 
b r eve kapatılıyor. Ve bu ev
de bir takım [erkeklerin zevk 
ve eylence hiılerlnl tatmin edi
yorlar. 

Bütün bunlardan haber al
mış olan kardeıleri lsmail de 

dar ılık, tatlı bir hini yaıa· 

yabllecegine hayret ediyordu! 
Bu dağlı adamı, hayata karıı 
bir huğa gözile bakan bu 
dağlı adam, neden çekiniyor, 

niçin bir ande Hicrana kartı 
beslediği kini, aıkı, öldürmek, 
zevkini vo ka ranızlığı ta beynin· 

de kııynaıır görüyordu. Yuıufun 

dimağı, dinamosu bozulmuı 

bir motöre dönmüıtü. Bir 

ande vurmak, kırmak, ge· 

bertmek istiyor, bir ande 

de kendlıinden geçerek bu 

yaıına kadar tutmadığı, içine 

yuvarlandığı gayri vazih bir 
kararsızlığa, avareliğe düıü· 
yordu. 

Ob, Hicranı ne kadar ae· 
vlyordu bu haydut! Fakat bu· 

na rağmen Yuıufun kıakançlık 

damarlarına girmiyiyor değildi. 

Hicrana ne de demlttl? Göz-

kızlara karıı bir nefret ve 
ilrrah hl11I baılıyor ve bu biı 
gittikçe taılun bir hale gele
rek intikam ıeklini alıyor. 

İki gün evvel Adanadan 
Hacı Haaan köyüne dönmüt 
olan iki hemıire evde kim
senin bulunmadığı bir sırada 
lsmalli11 hücumuna uğramış· 
lardır. lımail cinayeti yapma
dan evvel bir de guıül aptes· 
ti almıf ondan ıonra tüfek ve 
bıçakla hemıirelerine saldırıp 

iklıinl de yaraladıktan ıonra 
atına binerek ıavuımuıtur. 

Kızlardan biriıi yarayı alır 
almaz caıı11z dütmüı, diğeri 
ise iki ıaat kadar yaıayabll
mlttlr. 

Cinayetten Nahiye müdürü 
haberdar edilerek vak'a· 
yl tesblt etmiı olup ilk tahki· 
kat ile müddeiumumi muavl· 
ni Ahmet Remzi B. tarafın· 

dan yapılmıı ve hükümet ta· 
bibi Nasır B. cinayet kurb&n· 
!arını muayene ederek defol· 
ne ruhıat vermiıtır. 

lsmail, h0onüz yakalanmıı 
değildir. 

lerl hakikaten her ıeye rağmen 

kan görüyordu! Kan kan ! Hic· 

ran ve Atıkı. Sonra da kendi· 

sini düıünüyordu. 

Birden karar verdi ve bu 

müthifti. 

- Üçümüzden biri fazla 

la, diye haykırdı Yusuf! 

• • • • • • 
Bir kaç gün sonra yevmi 

gazeteler, zabıta ıütunlarında 

titlre tiılre fU vak' ayı yazdı

lar: 

• Sabıka! mükerrere ea· 

babından Yusuf namında bir 

ıahıa ötedenberi ıevmekte 
olduğu Hicran hanımı beı el 
ateı etmek surellle katletmlt· 
tir. Katilin bu cinayeti kıa

kançlık ıalkaılle yaptığı ve 

I · ~ . • • • • ilh • • • 
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~-------- MÜSAHABELER 

işçi Çocukları 
-------------Yazan: Ahmet Fürhan 

işçi Fırkaları 
A vusturyada başarılan iş, gelecek 
nesli bile sefaletten kurtarmıştır 

Avusturya iıçl fırkalarının 
son aldığı tedbirler sayesinde 
Avuıturyadaki itçilik bayatı 
bugün vartalara rağmen ken· 
dini kurtarmıı addolunabilir. 
Geçen müsababelerlmlzde de 
bahaettljtimiz gibi Avuıturya 
hükümeti İıçl fırkalarının gör 
terdiği yolda yürümekle ltçi 
hayatını her türlü tehlike ve 
tehditler.den kurtarmıı, lıçlye 
bihakkın nefeı almak fırsatı· 
nı vermiıtir. 

Aviıllurya cümhurlyeti da· 
bilinde işçi fırkalarının teıeb
büsü ile ıehremanetlnln göı
terdiğl yardım, Avusturya it• 
çisinin bu günkü değil, yarın, 
öbürgünkü nesillerini de kur
tarmıı addoluna bilir. 

Avuıturya ıehremanetinln 
tuttuğu bu rehakar yolun ne· 
den ibaret bulunduğunu biraz 
izah edelim: 

Avuıturya'dan bugün ıeh· 
remanetinln himayesindt>, yani 
Avusturya milletinin viıa yeti 
altında bulunan çocukların 

nev'i ikidir: 
1 - Anası, babaaı çalııan· 

lar, 
- Gayri meşru dünyaya 

gelenler. 
Şehremaneti, son aldığı 

tedbirlerle meıru ve gayri 
meıru suretinde tanılan fark
lıırı ortadan kaldırılmııtır. 

Her çocuğu vatan evladı ad· 
detmlttir. 

lıçi ana ve baba çocukları 
doğunca, emanetin çocuk ha· 
kımı müeueseılne giderek ço
cuğu oraya tevdi eder. 

Bundan baıka gayri meıru 
ıurette dogupta, killae kapı

larında terk edilen nevzatlar 
zabıta memurları tarafından 
Çocuk bakım evine getirilirler. 

Çocuk bakım evleri Viya· 
na'nın ve sair Avusturya ıe· 
birlerinin en güzel, er. ııhhi 

ve en modern binalarını teı· 

kil ederler. 
Buralarda emanet tarafın

dan tayin edilmiı sütanalar, 
çocuk bakıcılar, doktorlar, ilk 
mektep muallimleri çocukla.rı 
daima teftit ve nezaret altın
da bulundururlar. 

İrsi haatalıklar, bu yaıtan 
itibaren tedaviye baılandığı 

için nesli atinin daha gürbüz, 
ııhhatll yetlıeceğinde ıiipbe 

yoktur. 
Çocuk okuma çağına ge• 

lince muallimler Çocuklara 
en aari ıekilde tedrlıata baı· 
!atmaktadırlar. Tedrlı vaııta• 
!arının en mühimmi ıesli, 
renkli flllmler teıkil etmek· 
tedirler. 

Bunda da hayat bilgisine 
en çok ehemmiyet verilmekte· 
dlr. 

Mesela beı yaıındakı bir 
çocuk ezb,.re biç bir ıey öğ· 

renmez. O, her ıeyl görerek 
anlıyarak öğrenir ve onu bir 
daha unutmaz. 

Çocuklar muhteıem apar· 
tımanların park haline getl
rilmiı bahçelerinde ders alırlar. 

Sınıflar biraz: yükselince 
tatbikat deılerl baılamaktadır 
Kunduracılık, dokumacılık,ter· 
zlllk, marangozluk, demir ve 
teneke itleri, çinkografi, oy· 
macılık resim ve desen gibi 
ıeyler... Çocuklar tatbikat 
derslerinde güle, eğlene vazl· 
fe görürler. 

O günden ltlbaran çocuğun 
kabiliyetine göre mesleği ta• 
yin edilmiı ~ addolunmaktadır. 
Çünkü mektebin doktorları 
çocuğu akıl, zeka ve kabiliyet 

gibi banlatlarını ilk zaman; 
danberl tayin etmişlerdir. 

Bunların içinde okumaya 
büyük kabiliyet aöıterenler 

olursa, onlar için, llıelerln, 
darülfünunların kapıaı~ açıktır. 

Ve bu talebe buralarda, 
Şehremaneti hesabına tahsil~ 
!erine devam ederler. 

Viyana ıehremanetl bina11 
Y ımında papılan ve 20,000 ço:, 
cuğun asri bir ıehilde ikame• 
tine elverltli olan bir P.part-f 

• 
manın taksimatı hakkında bir 

t 
kaç satır yazarsak karilerim!· 

' zin bunu mazur göreceklerine 
emniyet edebiliriz. 

Arzettiğimlz büyük apart• 
man arsanın dört köıesine 

yapılmıı, ortan açık bırakıl• 

mııtır. Burası mükemmel bir 
bahçedir. Zemin katında 

2000 klıiyl alacak bir kütüp· 
hana, bir cimnaıtlk salonu, 
bir yemek salonu vardır: 

Bunlardan baıka çamaıır; 
ütü hane gibi yerl"er de bu kat• 
tadır. Asri mutvak dahi bu 
katta olup en asri ıekilde ya• 
pılmııtır. , 

Yukarı katlar yatak salon· 
!arı, atelyeler vesaireye tahsis 
edilmiıtir binanın dam kıs· 

mı dahi bir hB bçedir. 
Buradaki kumlarla küçük 

oyun oynarlar ve öğle uyku
suna yatarlar. Sinema filim• 
!erile' tedriıat dahi bu hah• 
çelerde yapılır. 

Emanet, küçüklerin yeme
ıl. içmesi ile yakından alaka· 
dardır. 

Sabah kahvaltısı: Franca• 
la, reçel, peynir, çay. 

Öğle: et sebze 
ikindi: Francala tereyağ, 

ıütlü kahve veya çay. 
Akıam: yumurta, süt, mey 

ve. 
Bu ıatırları naklettiğimiz 

me'baz, çok batın evvelle· 
rinde çocuklara gösterilen 
ıu tekayüdata hayret izhar 
ederek diyor ki : 

"insan bu dikkatle çocu• 
ğunu büyütmek için mutlak 
milyoner olmalıdır!" 

Ahmet Fürkan 

Zıyaı müessif 
Üsküdar fıkara babası 
doktor Hüsnü bey vefat 

etti 
Kırk beı ıeneden fazla bir 

zaman Üıküdarın bilhassa 
yoksul halkının 11tırap ve göz 
yaıına feragatle ıitap etmi~ 

ve dillerde fıkara babası diye 
töhret almıı olan doktor Hacı 
Hüınü bey vefat etmlttlr. Na· 
mazı Yenlcamlde kılınarak 

Tunuıbağındaki medfeni mah· 
ıuıuna nakledilmlıtır. 

.Allalı rahmet ey leye 
ıt 

Doktor Hacı Hüseyin Bey 
1299 tarihinde mektepten neş' 
et etmlt bazik [ve emektar 
Etıbbamızdandı. Memlekete 
gllzlde evlatlar yeliıtırmlıtir. 

Geceli ııüııdüzlü laıey mesa
besinde bir ücret mukabilinde 
ve ekıerlya bunu da almıya. 

rak dertlerine derman olmıya 
çalıtlıitı Üsküdar halkının bu 
:ı:ıyadan çok müteuir olacağı 
muhakkaktır. Alleılne ve Üs· 
küdar halkına beyanı taziyet 
eyleriz. -·-Gaip aranıyor 

Aydınlı İbrahim Atalayı 
arıyorum. 

iatanbul Alay 4 Sıhhiye ge
diklisi Milat zadelerden 

SPrusf ..\ta!aa 
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Ziraat bankası 
Bundan sonra kazanç verğisi me

murlardan kesilecektir. 
Ankara, (Hususi)- Ziraat 

bankasının tasarruf kararını 

föyle hulasa etmek mümkündür 
25 lira olarak verilen mes

ljen bedelleri 10 liraya 25 lira 

o!arak verilen nıeken bedelle
ri 15 liraya 50 lira olarak ve-

Evlenme talimatna
mesi yeniden tetkik 

ediliyor 
Ankara, 26 (Telefon) -

Evlenme muayenesi talimat
namesi yeniden bazı madde
lerinin tetkiki için Şurayı dev· 
lete verildiği habe; alınmııtır. 
Almanya ve Sovyet 

Rusya muahedesi 
Mo~lrnva, 25 (A.A.) - Al

manya ile Rusya ile Rusya 
arasındaki ve bitaraflık mu
ahedesi t•cdit edılmiştir. 

rilen mesken bedelleri 25 lira· 
ya lndlrilmlıtır. Bunlardan 
baıka banka memurlarının ka 
zanç vergisini timdlye kadar 
kendisi tediye etmkte iken 

timdi bunu memurların ma· 
atından kese.:ektir. 

Bir Japon tayyarecisi 
devrialem seyahatine 

çıktı 
Londr1>, 25 (A.A.) - Dev· 

ria'.em seyahati yapmağa çık· 
mıt olan Japon tayyareciıl 

Sutemaru Chingu Southamp· 
ton'da karaya çıkmıt ve saat 
15,45 te Londraya muvasalat 
elmfıtir. Mumaileyh 1 hemen 
Crnydon tayyare karargahına 
gitmiıtlr. 

Oradnn saat 17 de Paris' e 
hareket edecektir. .................................................................................................................. 

Harp malul/erimizin dünkü içtimaı 

Maluller içtimaı pek 
gürültü Ü oldu 

Bir s'alname meseıesi şiddetli itham
lara, polis müdahalesine sebep oldu 

Di.i'J saat ikide harp ma
lulleri Darülfünun konferans 
nlonunda bir içtima yaptı. 
Bu içttm:ıda istila •den heyeti 
idarenin yerine .. yeni. heyet:. j 
idare intlh p edıoecektı. Evv.,,a 
iki katip ve l..ir kongre reiıi 
lntılıab odan to:ıra on seneden· 
beri dedı l;ociusu devam eden 
bir sa'name meselesi meyda· 
na ç\ktı. Bu saln,.me me.elesi 
ıudur: 

Salahattin efendi isminde 
bir genç, cemiyet namı· 
na bir salname neşrediyor. 

Bu salname yüzünden bir çok 
paralar kazanıyor, halla ce· 
mlyetin ıerefinl tehlükeye dü· 
§fırecck vaziyetler ihdas edi· 
yor. Bunun aleyhinde ıon 
heyeti idııre uzun bir rapor 
d-1 h •zırlamıı. 

Müdafaayi dinlemediler 
Şımdi bu zat bu salname 

meselesini heyeti umumiyeye 
anlatmak, kendbinin hakuz 
yere itıh~m3 cdildığml isbat 
etmek için çırpmıyordu. 

Fakat bir tür.Ü heyeti umu 
m 'ye dınle :ıek ıatemlyor, ma· 
ıal dinlemiyt;ceklerhıl her kö· 
ıcde haykırıyodardı. Buna 
rağmen Z• vatlı ııdamcığaz yır· 
tılırcasına sözlerine devam edi· 
yc.rdu. Hr ttii. bir aralık : 

- Cemiyetimiz 50 bin lira 
ile çalışıyor, halbuki millet 
vekil' !ri millet ve hükumet 
b ze dalma muzaheret eder. 
Biz 300 bin ltrad'l'n çalı~abile
cek lir, dedi. Bu söze evvelce 
malül!<;,: 

-Mi!leti aldatmamak sartıle, 
diye lıaykırdılar. 

Yavsı yave~ içlimaın tadı 

k .. çı)'ordu. Her köıeden reisin 
ma~ıuma hücum edenler, aya
ğa kalkamıyan!ar bütün ~ uv
v.tı!e yırtı ırcasına bağırıyordu. 

Mc vzu ortada yoktu. Geliıi 
ı:üzel kimi (bravo), kimi(rrzil) 
kimi l dolandırıcı ), kimi (sizin 
jjibileri .. çoğunu cebimden ÇI• 

karırım) gibi Eözler ... 
Polislet"in müdahalasi 

Araya polisler giriyor, blrl
birin.:ı karııan malulleri güç
lül<le ayırıyordu. Bu arada 
Sa1ahattin efendi yine sözleri· 
ne devam ediyordu: 

- Ben!m aleyhimde rapor 
hıı.zırlayan reis bana cemfye· 
tin reisliğini tt-klıf etti, dedi. 

Gene her ta!aftan: 
- B·avo Nafiz be)· ( e.kl 

reisi ) vah vah... Bravo ıeı· 

leri ..• 
Benim al.tı bin lira bor· 

cum varmıı. Borcum olsaydı 
bütün dosyalarımı huzuru• 
nuzda önüme dökerlerdi. Ma
lullerden biri: 

- Demek bütün malülleri 
kandınyordunuz. Teessüf ederiz 
reis bey Bravo... reis gürültü 
kıyamet kopuyordu. 

Salname işi bu gürültüler· 
le devam ederken polis ite 
kanıtı. Bir az sükunet temin 
edl'di. Bu salname işıni yeni 
intihap edilecek heyete bıra· 

kalım diye bir teklıf valt~ oldu. 
Pek çol' kürültil ile, bu 

kabul edıdi Fakat gürü!lü 
tekrar b11şlamııtı. Bir türlü 
intihap yapmak için sükunet 
temin edilemiyordu. 
Şahsi menfaatlerm kokusu •. 

Bu arada eski heyeti idare· 
den Galip Bey. 

- Şahsi menfaatlerin ko
kusunu h;saediyorum. 

Buna ben cevap vereceğim 
diye bağırıyordu, her taraftan: 

- Y alancuınız, diye ce· 
vaplar yağdı. Hatta muma· 
lleyhin üzerine yürüdüler, po· 
!isler güçbela yine bu gürül
tünün de ö:ıünü alabildiler. 

Nihayet yeni idare heyeti 
intihabına baılandı. Bu içti· 
mada iki parti nazarı dikka· 
ti celbediyordu: 

1 -E.kı heyeti:dare kısmı ki 
malul zabitandan mütqekkildi. 
E!unlıır ( bugiin eıki idare 
heyetinin raporunu dinleye
llm) dtyorlur. 

2 - Ayni parti hayır in· 
tlhap yapalım diyorlardı Ek
ıeriyet le bunlarda idi. Hem 
de hepsi l:öylü ve aıker kıs· 

mı ki •alname meselesinden 
itiham edilen Salahattin 
Efendi bu partiden gürültüle· 
re bır türlü nihııyet verilemi· 
yordu. 

Polis yardımile intihap 
Polislerin yard•mile heyeti 

idare lnlihabını isteyenler sa· 
tonun bir tarafına çağrıldı. Ve 
ekseriyet olduğu icin intihaba 
baılandı. 

Kongre reisi Ahmet efendi 
Mehmet çavuı, Kamil bey gibi 
ilimler okuyordu. 1.ımlerin iti· 
tilmeslne imkan olmayan gü· 
rühüler içinde her taraftan 
kabul kabul bıravo... denili
yordu. Bu ~ekilde on beı kiti 
intihap edilmit oldu. Yeni ida
re heyetinin· isimleri sunlar• 
dır: Blnbaıı Sıtkı, yüzbaıı 
Ahmet Faik, lbrahim, Abdür· 
rahman, mülizim evvel Zeki, 
Cevdet, Cııvat, Celil, Sadettin 
Mehmet Alı Beylerle Musa 
ça vu§, Cemil ça vuı, Binbaıı 

Mağmum Beyler. 

YARlN 

Muvafık gazeteler 
( Ba,malraleden derıam) 

Jle karıılandılı ilan edilen Çif· 
çl ve lıçl fırkası teıebbüsü· 
nün, program neıredildikten 

ıonra en tiddetli hücumlara 
hedef olacağı tı.bmln edilme· 
miıtı. 

Yeni fırka henüz reımen 
teıekkül etmlı değildi. Sade
ce muvakkat bir program 
•netredilmiıtı. Halk fırkası ga· 
zetelerinden beklenen ıey de,· 
onu kurmağa çalııanların ıa· 
lııslarına, vatan hainliklerine 
ve salrelerine hücum etmek· 
ten ziyade, akıl ve manhk 
dairesinde ortaya atılan prog. 
ramın maddelerine dokunmak 
olabilirdi. Onların, nedense 
bu cihete yanaımadıkları gö. 
rüldü. 

- Vatan haini, fırka ya. 
pamaz ! dediler. Alçaklar boz· 
ğunculuk yapıyor diye yay
garalar koparıldı. Bilakis or
tada ne bozğunculuk yap:na
ya çalışan vardı, ne de, yı

kıcılık.. Her siyasi fırkanın 
tabii memleket idaresinde bir 
telakkisi, bir noktai nazarı 
olmak şırttır. Her vatandaı 

pek tabii olarak, Halk fırka· 
n gibi dü§ünemez, onun ida
re tarzlarını beğenmeğe mec
bur tutulamazdı. 

Cehalete bakılsın ki, yeni 
programı görenlerden bazıları 
derhal: Türkiye Cumhuriye. 
tinin yıkılarak yeni baıtan 
yapılmak iıtenıldiğlnl haykırdı· 

!ar. Programa göre Cumhu· 
riyete, onun değiımeıine 

imkan olmayan ana halları
mı değil, idare ıekiJlerine 

itiraz edıld!ğlni bile dt'ıüne· 
memiılerdl. Bunun sebebi de 
açıkça: Bilgigizlik, görğüıüz· 
lük ve ol..:umamazlıktan ileri 
geliyordu. 

Bize göre, mesele baıiltir: 
Fırkanın teıekkülüne ya mü
saade edilir, yahut edilmez· 
di. Edilmemek için de, mutlaka 
onu kurmağa azmedenlerin 
abaanceddin yedi sils;Jedne 
küfretmek mi icap ederdi? 

- Müsaade edilemlyecek· 
tir. denilir, geçilirdi. Fakat, 
hayır. Böyle yapılmaktansa, 

o eıki, o köbnemit ıahılyat 
siyasetine sarılmak daha mü· 
nasip aörülmüı olmalı ki, hep 
bir ağızdan küfürlere ve hü
cumlara baılanıldı. lıte aakat· 
lık buradan çıkmııtır. 

Halk fırkannın, kendi saf· 
!arı haricinde kalanları Yatan 
hainliği veyahut serserilikle 
ilham etmek suretile milleti 
kendi etr11fında toplıyacağını 
zannetmesine çok hayretler 
edilir. Hissiyata bitap edilecek 
zam,.nda bulunulmuyor. Bila
kis maddeler, hakikatler ara. 
nılıyor. Bu günün vaziyeti 
kat'iyyen böyledir. 

Dünkü Halk fırkası gaze
telerini okuyan vatandaılarıo, 
verdıklerl hükmü bilemiyoruz. 
Bunun fırka ve bükümet lehine 
olmadığında da ittifak vardır. 
Asıl biz'ere hücum ederek 
kfıfür savurdukları halde, yine 
bizleri lıüfiirbazlıkla itham 
eden bu gazetelerin yazıların. 
dan aıraslle fıkralar alıyoruz. 
Vatandaılar oku.unlar ve ib
ret alsınlar: 

Milliyetten: Hiç ~üphe 
etmeyiniz, bütün bu muhalif 
gazeteler, hep bir kelime l!e 
alçaktır. Ve ila .. bizde iıe Çer
kef Etemfn Ufağı ve iliı ... Yok
aa, hürriyetin re.kak köpekleri 
tarafından kemirilmek için 
kaldırım üstüne atılmıı kemik 
parçası olmadığını herkes bı. 
lir !.. 

Vakitten: Mücadelei mil

liye devrinde memlekete sui
kact etml§ c,lan bir çeteye 
hizmet etmekle (!) itham edil· 
mit bir kimse ortaya çıkar •. 
ve lla .. böyle bir küstahça 
cür'et .. ve ila .. 

Cümhuriyetten: Mü~ec. 
cel vatan haini Arif Oruç mem• 
lekette muhalifet mi yapacak? 
Henüz kefaletle tahliye olun· 
duğu en ıon hapishane hesabı 
tasfiye edilmemlı olan bu 
müseccel vatan haini ve ilah •• 
Çifçl fırkası teıkiline teıebbüı 

Dünkü maçta 
Galatasaray 3 - O galip 

Geçen hafta berabere ka· 
lan Galatasaray· latanbulspor 
diinde tekrar karıılaıtılar. 

Galatasaray Avni - Asım, 
Vahyi - Supbi, Nihat, Zarif 
- Mehmet, Ahmet Kemal, 
Necdet, Kemal Faruki, Rebll 
teklinde aabaya çıkmııtı. 

lstanbulspor ise : 
Kazım - Tevfik, Sami·· 

Ali, Hasan, Murat- Salahattin, 
Nevzat Safa, ŞHif ıeklinl 
muhafaza ediyordu. 

Oyuna beşi on yedi geçe 
Galatasarayın bücumile baı· 
landı. Bu hücum İstanlspor 
müdafasından forvete geç· 
ti ve soldan ilerliyen akın 

Galatasaraya ilk t~h'.ükeyl· 
geçirtti. Böyle bir teh· 
lüke lstanbulıpor da ge· 
çirdi. Arkadan lstanbulıt><Jrun 
ikinci ve daha tehlükeli bir 
akını. Muhakkak gol olacak 
Fakat Tevfik yetiımede gecik· 
nıedı. Top korner•le. Böylelikle: 
tı!hlüke atlatıldı. 

Oyun bir müddet müteva· 
1 in bir şekil aldı. Bir aralık 

Salahattlnln güzel bir orta 
pasını neticesiz görüyoruz. 

Oyun gene bir müddet mü· 
tevazin devam ediyor, top iki 
muavin' hattı arasında netice· 
ıiz dolaıııı duruyordu. 

Bir aralık lstanbulspor akı· 
nını durdurmak isteyen Vahyi 

topu elle tuttu. On ıekiz pa• 
sın bir kaç metro ilerisinden 
inlbol ceza11. 

Salihattln çok sıkı bir 
ıüt çekti. Top kalenin aağ 

üst köıeslnde avuta gitti. Ga· 
latasaray da büyük bir tehlüke 

atlatmıı oldu. 
Otuzuncu dakikada Rebi· 

inin hücümü ve Necdet pası· 
nı görllyoruz. Necdet bu pa11 
durdurmadan topu güzel bir 
ıütle lstanbulıpor ağlarına 
taktı. 

Diğer on beı dakika netice
siz geçti. 

İkinci devrede Galatasaray 
1.tanbulsporun fena oyunun· 
dan htifade etmesini bildi. 
Rebll kornerden gelen topu 
ikinci defa olarak lstanbulspor 
ağlarına taktı. 

Üçüncü golü de Ahmet 
Kemal kazandırdı. 

Bu suretle lstanbulsporu 
fena bir oyunundan istifade 
eden Galatasaray bir çok fır· 

ıatlar kaçırdıktan sonra 3 · O 
maçı kazandı. 

Bu suretle de bir G.lata· 
saray Fener müsabaka11 zey· 
retmiı olduğu. 

Şunu birkaç aahrla söyle
mek isteriz ki hiç bir hakem 
hatadan münezzeh değildir. 

Baari Beyin biraz daha dik· 
katli durması lizımgelırtll. 

Fakat halkımızın çirkin 
yaygaralarile buna mani olu· 
namaz. Ayıplar. Spor terbiyeai 
bu değildir. 

Sedat teni~i bır~kıyor 
Çok kıymetli teniıçfmiz Selat 

ahvali sıhbiyeslne binaen çok 
ıevdiği bu sporu teessürlerle 
terketmek mecburiyetinde 
kalmııtır. 

Sedadın tees.aurüne bizde 
iıtlrak ederken, onu yakın bir 
vakitte yine muvaffakiyetler 
peşinde koıarken görmek isteriz. 

A· R. 

Galatasarayın kongresi top andı 
Dün ıabah Galatasaraylılar 

fevkalade olarak toplanmıı· 

!ar ve yeni idare heyetlerini 

ıeçmiılerdir. 

Tahir Kevkep bey riyasete 

F etbl bey reiıi saniliğe, Vamık 
bey umumi katipliğe, Sermet, 

bey veznedarhga Suat bey de 

muhasebeciliğe intihap edilmit· 

!erdir. 

Bekir geliyor 
Yunan maçları için Be 

kirin Almanyadan gelmesine 

muhakkak nazarile bakılıyor. 

Samatya sahasında 
Samatyada fimendifcr ıa· 

hasında Haliç fenerin Yılmaz 

takımi!e tark timendiferi.ı) 

ikinci takımları arasında yapı

elMif imi~. Yoksa ha:a ika 
olunmak iıtenilen yeni bir el· 
nayetln .. ve ilah .•. 

Yeni Günden: İyi kötü 
&amlmi fikirler cesaretle, açık. 
mertçe müdafaa edilir. Muha· 
lefetlerini Arif Oruç gibi hain· 
!erin gölıesine sığınarak onla· 
rın dili ile yapanlara .. Ve ilah. 
(Allah Allah bunlar da kim, 
imııl) 

lıte, Halk fo·kasının dört 
gazetesinden alınan fıkralarla 
küfürler şunle.rdır. Bütün bu 
açık hakikatlere rağmen de, 
küfür ve hücum edenler gene 
muhalif gazeteler olarak gö .. 
terilmektedlr,) Bu gazetelerin 
hepsine birden aynı nezahet 
ıizlıkle cevap vermek imkanı 
olsa da, vatandaıiarın temiz 
hiılerl ve vicdanları rencide 
edilmlt olacağı bilindiği için, 
mukabelede mazur buhınuyo
ruz. 

Temenni edilir ki, kendi 

huysuzluklarından kendileri 
hicap duysunlar da, karııların· 
dakilerin sabırlarını bir defa 
daha taıırmaıınlar ! 

Arif Oru9 

lan maçla Yılmaz 1 · 3 galip 
gelmiıtir. 

Birinci takımlar maçında 

da Şark ıimedıfer takımı 

5· 1 galip gelmiıtir. 

Kayık ınukavemet yarışı 
Dün Çınkogıraf Kenan bey

le Syret bey arasında Papbah· 
çe iskelesinden baılıyarak 

Anadolubisarı dubası Rumeli· 
hisarı ve Yeni köy dubası ve 
tekrar Patabahçesine muva· 
salat suretile bir bJçuk saat· 
!ık, kayık mukavemet yarııı 

yapılmııtır. K.,nan Bey pek 
büyük bir farkl:ı müsabakayı 
kazanmı§tır. 

Siyret Bey ise yeni iskele· 
!er öcünde kürekleri dümen 
tutan a•!::::daıına terketmek 
mecburiyetinde kaim ftır. 

Askere davet 
Matbua, umum müdür!~· 

ğünden: 

Piyade ve levazım ve sa· 
nayii harbiye sınıfına menıup 
322 326 doğumlular ve bu do· 
ğumlularla muameleye tabi 
kısa hizmetliler mükellefiyet· 
!erini yapmak üzere orta ehli· 
yetnamelilerl 1 Temmuz 931, 
tam ehliyetnamelileri 1 Eylul 
931 tarihinde hazırlık kıt'ala· 
rına sevkolunacaklarından bu 
gibilerln hemen ıııkerlik tııbe· 
!erine müracaatları. 

Bir tavzih 
Gazetenizin zabıta vak'ası 

ıütununda aleyhime zevcem 
Seher Hanım tarafından tertıp 
olunan uydurma beyanatın 

ani ve esastan Ari olduğunu ve 
bu vak' anın ufak aile nizamdan 
baıka bir ıey olmadığı ve bu 
tezvirattan dolayı aleyhine alt 
olduğu mahkemede hoıanma 
davası ikame ettiğimi beyan 
ederim Tekzipnamemin dercini 
rica eylerim. 

Tayyare bayii Kemal 

Sahife 5 

tl-.... K•Omç•OmKmiıilLmAmNmLAmRİİıı;mııımı~llt 
Satılık evler: 
Kedıkôyünde satılık mü. 

ceddet kAOir hane - Kadı
köyünün en eğlenceli yeri olan 
Yoğurtçu Parkı yanında Çam· 
lıca, Fenerbahçe, Kalamıt Ko
yuna nezart:tl fevkaladesi olan, 
üç daireli apartıman tarzında 
lnıa olunan ıayet havadar 
hane satılıktır. Taliplerin Ga
latada Mehmet Ali Paıa ha
nında 41 numaraya müracnat· 
ları. (7) 

Büyük derede satılık 

hana - Piyaıaya iki, iskeleye 
üç dakika mesafede İ panya 
ıefaretbanesl sokağında bülbül· 
!erile meıbur Sefarethane hah
çesl kar111ında iki daireye 
münkasem apartıman tarzında 
lnıa edilmit hamam, elektrik, 
terkoıu havi (9) odalı 26 nu· 
maralı hane satılıktır. Talip
l~rln Galatada Mehmet Ali 
Paıa hanında 41 numaraya 
müracaatları. (7) 

Kalamışta satılık, kiralık 

mükemmel köşk - iskeleye, 

İstasiyona bet dakika mesafe. 
de plajlar civarında, munta· 
zam bahçe dahilinde nezareti 
fevkaladeyi haiz (24J odalı, 

mü~temilitı saireyi havi kö~ 
satılık olduğu gibi toptan ya. 
hut dört kısım olarak kiralık· 
tır. Tal!pl .. rin Galateda Md1· 
met Ali Paıa hanında 41 nu· 
maraya müracaatları. {7) --Kadıkôyünde mühürdarda 

satılık hane - Dört kattan 

ibaret on bir oda, mutfak, ku
yu, bahçe, elektrik, ha vagazl. 
banyoyu havi nezareti fevk
aladeyl haiz hane satılıktır. 
Taliplerin Gala.tada Mehmet 

Ali pa~a hanında 41 numara• 
ya müracaatları (7) 

Aksal'ayda acele satılık 

hane - Tramvaya üç dakika 

meıafede dört kat, yedi oda, 
mutfak, koyu, bahçe, elektriği 

havi hane satılıktır. Talip· 
lerin Galatada Mehmet Ali 
Paıa hanında 41 numaraya 
müracaatları. (7) 

Ev aliyoruz: 
Satılık hanesi olanlara -

Pek terefaiz yerlerde olmamak 

tartıle, 1500 liradan 2000 ıı. 

raya kadar dört, bet odalı 

satılık hane, dükkanı olanların 

Galatada Mehmet Ali paıa 

hanında 41 numaraya müra• 

caatları. (7) 

Satılık emlaki olanlara -

Galata, BPyoğlu, Şisli, Ma.,.:-· 
ka, Osmanbeyde ıaul k apar
tıman, hanesi, Galata, Beyoğh., 

Eminönü, Sultanhar>.ı.-.mında 

mağaza ve dükkanı, Sultanab. 
metten Beyazıda, Beyazıttan 
fatih ve Aksaraya kadar ha. 
nesi olanların Galata.da Meh
met Ali Pata hanında 41 nu-
maraya müracaatları. (7) 

Satılık çiftlik, :ırezısı olenlc.;-a 
- Anadolu, Rumelintle satılık 
çiftliği olanlar ile Boğaz· 
içi, Haliç marmara ıahillerinde 
fabrika Jnı .. sın'l müsait a'la, 

veya arazisi olanların Galıı ada 
Mehmet Ali Paıa banında 
41 numaraya müracaatları (7) 

inşaat: 

Apartıman hane iııta otrnok 

İsteyenlere·-Apartıman, ha"c, 
dükkan inıa etmek isteyenler ile 
Üıküdar • Kısıklı tramvay gü· 
zergahında ve diğer ı:..yflyc 
mahallerinde (ViJle) tarzında 

köık inea etmek isteyenlerin Ga
la tad,. Mehmet Ali Paıa hanında 
41 numaraya müracaatları. 

(lntaat paraaı noL.ıan olan· 

lara teshili~ gösterilir (7) 
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ANKARA OTEL 
Bütün 

Telgraf 
konf orü 
- Taşhan 

havi. 
Ankara 

TAŞHANPALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

_... .... olimpiyat çıktı!~ 
Bu gün yine iki renkli olarak intiıar eden Olimpiyat 

mecmuasında dürıki sipor faaliyetlerinin en canlı safha· 
ları:ıı kılişe ve ya:r.ılarile bulursunuz. 

1 - Fenerbahçe kulübünün kuruluşu 
2 - Amerikan şampiyonunun yüzme dersleri 
3 - Büyük futbol turnuvası 
4 - ltalya muhabirinin Türk futbolcularına mahsus 
olerek yazdığı teknik bir makale. 
Olimpiyadın şayanı dikkat bahislerini teşkil ediyor. 
Bu güzel mecmuayı sporcularımıza bilhassa tavsiye 
ederiz. ı 

Ali o 

. " 

QNU 
l>EF'E~iNiz . .; . . 

TAHTAKURUSU, u pi s hay van, geceleyin sl>. 
) u y ku d a iken U zerlnlze g elerek uykı.ınuzu ' 

kaçırd ı ğı gl bl aynı zam a nda s ı hhatın ı z · ıç ı n 

bir tehl ll<e teşkil eder. Evinizi tahtakuru ı a, 

rından temizleyini z , Flit püskürtUnüz. 

Büyük Tayyare 

piyangosu 
6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 ~e~ir. 

Büyük ikramiye 
200, 000 liradır 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 
15,000, 10.000 Liralık ikramiyeler ve 
100.000 Liralık Bir Mükafat Vardır. 

... ~~ 

Yeni harikuladeliklerle .., Vantilatör sayesin-~ 
k Flit, elnek, sivrisinek, pire, karınca, güve~ı" :j 
tahtakurusu gibi tıafaratı ve bunların tohum• _ _ 

!arını imha eder. Ha~aratı öldürür fakat insan: :· ~~t../ · 
lara ael ~ zararı yoktur. Kullanılması koJaydır. · 

6 ıncı sayı 
Çıkmıştır 

~~~~~ .. ~~~~~ 
Türkiyenin bu en mükemmel mecmuasını 

Koleksiyon yapına~ istiyenler 
Buldukları yerlerde satın almalıdırlar 

.;: ~ Jf 

Zira mevcudu kalmamaktadır 
İdarahanemizde bulamıyacaklardır 

''Allo Allo,, nun 
bu nüshası tabı ve münderecat 

itibarile 

Her zamanki 
f evkaladeliğine 

faiktir 

''Allo Allo,, 
Her nüshasında size fevkalade meraklı 

ve 
seyahat 

hastahanesi 

lak boğaz burun mü· 

tehassısı 

Leke yapmaz. Fl it '! d i ğer haşarat ltnha edici . ' -
eczalarla te~vl~ etmeyiniz. Siyan ku~aklı sarı. ' 
tenekeler üzerinde asker markasını isteyiniz, · 

FLiT POSKCJRTONoz' 

·;::~ı ~ . 
' ·· ·- t .. _- ) 
~ ;-........ ' ··ı -.... ... ' 

. i!';'. ~ 
....... ~ - lji 

--~ 
<O 

l/ılı lıtifalınlı/ tımfn ıtmıt maJsailılı flit. ıotmı moMrl# ıenıiİlard• soiiimat(lllır 
Umumi Depoıu: J, BERT ve ŞÜREKAsl lstanbul • Galala Voyvoda Han 

Banka F rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMA YESf : 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi; 

Şubeleri: İstanbul, 
Paris, Bur do (Boudrean) sokak NO. 9 

Galata, Voyvoda caddeıl No. 102 

Telgraf adrt"ıİ : F raalaban k 
Telefon Beyoğlu 1421·2·3 
Po•la kutusu Galata No . 376 

"Harbin Mukden. 

Bilcümle Banka muamelatı 
Hesebatı cariye küıadı -Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf 1andığı - MekökAtı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tahvilat alım satımı - Senet iskontoıu - Esham ve tahvi· 

lô.t bedellerinin tahsili - Adı ve sirküler itibar mektupla· 

rı - Esham ve emtia üzerine avans - Ecnebi memleket 
üzerine kredi kütadı - Eıham ve tahvilat muhafazı .. esaıre 

.... UGUR EVi ~ 
........ ı:ım ........... .. 
NURİ - DANIY Al 

Bilcümle Devalr ve Müe11esatı resmiye ve hususiyede, 

6 
Ay 

v 
A 
D 
E 

i 
L 
E 

de serin·. hava 

>SAT 1 E~ 
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l~-B-A_N_K_A __ K_O_M~ER-Ç-İY-~E 

ITALYANA 
Sermayesi: 700.000.00!> Liret, İhtiyat akçesi: 580.000.000 

Merkezi idare: Milano, İt&!yanın baılıca oehirlerind '· 

Şubeler: lngiltere, İsviçre, Avu!t11rya, Macaristan, Çe
koslovakya, Lehistan, Romanya, Bulgaristan, Mısır, Ame· 
rika Cemahiri Müttehidesi, Brezilya, Şili, Urugu ' a , 
Arjantin, Peru, Ekvalör ve Kolumbiyada Afilyaaonlar. 

istanbul şube merkezi: Galata Voyvoda cadde Kara· 
köy Palas (Telefon: 2641·2 • 3. 4- 5) 
Şehir dahilindeki acenlalar : İst<ınbulda Alalemciyan 
hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: t .uklal caddesi Telef . 
1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718. 

ia.Brdc ıube 

1 
1 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz 1irası Dr. Ekrem Behçet 1 

Mali, idari, Hukuki itleri, Emlak ıah.iplerini~ .emlaklerini 
idare etmek, lfrez, Fera~, lntıkaf, ikraz, htıkraz, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. Doktor fey zi A~ınet -.--Selô.nik Banka s;ı 

ISTAN8UL ACENTALIGI 
Telefon: lstanbul 3318 

EEYOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyofjlu 1303 

Senedat ve poliça muka· 

1 
bilinde muayyen vadeli 

veya hesabı cari ıuretile 

avanslar, pollça ve lskon· 

loıu. 

Türkiye Cümhuriyetl • 

nln baılıca ıehirlerine ve 1 
ınemallki ecnebiyeye se• 
neılat, çek, itibar mek· 
lup\arı ve telgraf emir· 
nameleri iraalatı. ( Hesabı 
cari) küiadı, ıenedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 
ve memıı.likı 

keılde edilen 
ecnebi yeye 
poliçaların 

teıvlyeıl, boua muamelatı 
icrası, akçe bey'i ve ıe· 

rası, ıair bilcümle ban

i. a mu~ .,.,e'iHı, kıua carı. 

Beyoğlu Mektt"p sokak 1 Telefon: Beyol/lu 4515 Galata, Eski Gümrük 
Cilt, saç ve 

talıklar müte 
zührevi has· 1 Telefon: B. O. 2496 1 _ •= -- Doktor 

Çocuk hastalıkları ı • J'b h·· Z t• 
mütehassısı 1 ra ım a 1 

Dr. Semiramis Ekrem H. Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddeıl Çatalçeıme so· 

Beyoğlu Mektep ıokak kak No. 5. 1 Telefon: B. O. 24961 Her gün öğleden •OD· 

- = ra altıya kadar haalala· 

1- _..... rını kabul ~der. 
Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Ayni haklar lkı lira 
Miras meıelelerl Bir ~ 
Şerhli borçlar kanunu « " 

ılkbal) kitaphanesinde 

Doktor Agop Essayan 
langa 

Hergün 
ve 

cami sokak No16 
hastalarını kabul' 
tedavi eder. 

Acele satılık ev 
Mahmutpaıa mahıı.lleılnde 

küçük Yıldn han ıoka4ında 

beı oda' m.utbah ve taraçayı 
havi 21 numaralı hane acele 
ııı.tılıktır. İçindekilere nıüra• 
caat. 

•ı Pariı Tıpfakülteıi mezunu -, 
CJlt, ve z0hrev1 hastalıklar 

mütehassısı 

Dr. Bahattin Şevki 
B. bıili Meserret oteli karşısı135 
lin • i kat,sabahtan akşama kadar 

Dr .Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
buldn Divan yolunda (118) 
numaralı husuıi kabinesinde 
dahili hastalıkları muayene 
ve teda vl eder. 

Telefon: lıtaobul 2398 

Caddesi Ufjur H_.,, 
Satılık ev 

Aksaray Horhorda Sofular 
mahallesinde Ragıp bey soka· 
ğında 14 numaralı hane satı· 
lıktır. Talip olanlar"Yarın.ga· 
zeteoslnde mürettip Nevzat 
efendiye müracaat etsinler. 

.--:zm--ı:::ımı-
Kiralık daireler 

1 

has1111 Cu· 
madan maad a her gün 

6 ya kadar saat 10 dan 
halla kabul ed ilir. 

ra caddeıi Adres: Anka 
No. 43 

Telefon: İsta nbul 3899 

Dokt or 
-

Fuat S ahit 
Ankara caddeıi 

haneıi üstünd 

Telelon: lıtan 

Cihan kütüp· 

e No. 66 

bul 2385 

-

ikdam yurdunun 
üçüncü katı kısmen 
mefruş olarak kira
lık Dördüncü kat 
dahi kiralıktır Ga
zete idarehanesine , 
kitapçılık ve müret- Dr. Hayri ·Ömer 

mrazı cil· 
eviye cemi· 
n Beyoğlu 

tiphaneye elverişli - Almanya E 
diye ve zühr 

dir Görmek için ka- yeti azasında 
§1 ıırasında 

sönra mü· 
le fon: 3586 

pıcıya müracaat o- Ağacamı kar 
lunur. 133 No. öğleden 

1 Telefon Beyoğlu: 4515 racaat. Te 
m:;ıı;ı::m;z _____ İİlllll_::m .. l?!I ·--.. --

1 

1 

1 
1 
1 

1 

Tarihi tesisi : 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmi;i 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: istanh ul 

Türkiyedelli şubeleri: 

Gala la, İstanbul, lzmi r, 

Samsun, Adana, Meni n 

Yurıaniatandaki ~ubeleri 

ı Atına, Selanik, Kıı val:ı - --1 27 Haziran 1931 = Hızır 
=Cumartesi = 

Arabi Rumi 
10 Sefer 14 Hazir an - -Vakit - Ezani Valcir - Vata ti 

J:vkat s. u. 
Sabah 6 43 
Öğle 4 32 
ikindi 8 33 
Akşam 12 00 

2 

Ev kat ---
Sabah 
Öğle 
ikindi 
Akfam 

s. -
2 

12 
16 
19 

u. 
!!) 

17 
17 

1 

Yatsı 3 

1 im~ ttk 6 2~ 
Yatsı 21 
lmsA~ 2 

-~ 
~6 

il J 
Mesu1 müdür \'O müme:;s .1 

Bürhanei!fo Alı 


