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Baımuharriri ARİF ORUÇ 

Zavallı Türk matbuatı! 
Gazeteciler için yatağı yorganı daima hazır bulundurmak, 

çamaşırları bavulda tut~~ktan · başka çare varını? 
Milletin hesap soru aramak zevkini tatmasından mı ediliyor? 

av allı 
Türk 
Matbuatı 

Nereye, han~i ~ıkma.2ı0· 
lara gidiyor? Gasetelerimize 
umumi bir nazar! 

ARiF ORUÇ 
Türk matbuab, ıün geç· 

tikçe memleketin ııbrapları, 
elemlerile acı acı iıUhza 
eden birer matbua haline 
rehneğe baılamııtır: 

lıtanbulda çıkan muhte· 
rem ıazeteler memleket 
itleri, balkın hakiki dertle· 
tile meıgul olmaktan çok 
uzak bulunuyor. Hü{lOmet 
lılertnde en belllbatlı mil· 
takıp olmak llzım laelen, 
illbaadl, mali itler berlade 
etlıirı aydınlatmak vazife
IJaaı uhdeıine almıı bulunan 
llaatbuat, halkı beıliyemlyeo, 
tenvir edemiyen vaziyetlere 
lirmltUr. 

HGkOmete menıup gaze· 
leler, memleketi cm tabii 
16z1Gkle a6rilyor. Bu ,.ldlde 
h.reket etmek •lana ken
di ıiarları lktisuından ol· 
dufu takdir edilir. HtlkO· 
illete ntsbetl olmayan aaze· 
lelere gelince, bunların afin 
ıeçttkçe hükOmet ıazete· 
lertnden farkları hiuedllme
mep baılamqtır. Ya kor
kuyorlar yahut korkutulmak 
lıteaiyorlar. Bunun iç ylzünll 
ataıbrmak icap ederse evveli: 

BüyClk tanınan Devlet 
ricalinin icraatının ten· 
kidlne -tahammül edeme· 
dikleri kaklkattle karıılaf
lllamak mümkOn defildir. 

HilkOmet dairelerinde 
lılertn balkı devletten aofu· 
tacak .. kilde alır ıtttllfnden 
tlklyet ediliyor. Fakat mat· 
buat bu ıtklyetlere hakiki 
lllakeı olamıyor. Daire miidilr· 
lertnın mahkemeye mdracaati 

Gzertae ,eldeki kanunlar gaze

telere isbat hakkını ver
lltiJorlar. Gazete haklı da 
olta, en tabii bir ıekilde 
l'laabkam oluyor. 

Tıp fakültesinde Hariciye vekilinin muharririmize beyanatı 

Doktorların bayramı! "Dünya halkı aldablamaz!,, 
Nutuklar söylendi, yenildi içil- Halkı aldatırız zannede~kr kendilerini aldatırlar! 
di, böylece bir gün daha bitti i Siyasi müzakerata. iİtmiyoruz •••. 

12 May•s Tıbbiyeliler Kredı meseleleri konuşulacak ! 
meraıimi dün ıaat (14) de Avrupa ittihadı koalı- tardır. Giden heyeti mu· 
Fakülte salonunda yapıldı. Jonuna ittirak edecek olan rabbaaamız 3 kfflden ıba· 
Meraaime deniz orkeıtraıı- murabbaılarımı& dün An· rettir· 
nın çaldığı lıtiklll marıı ile karadan ıehrimlze ıabab Baımurahbaı Hariciye 
baılandı. ıaat 9 da muvasalat etmtı· vekdi Tevfik RüıtO, 1'ralt-

Müteakiben Fakalte umu· lerdlr. zon mebuıu Haıao B. Ha· 
mi katibi Behçet Sabit bey Ekıpreı rötarla ıelmit· riciye ikinci daire umum 
Fak61tenln ıimdlye kadar lir. Haydarpaıada Vali Mu· müdOrü Cevat B. 
naııl doktor yetlıtlrdiğlne biddin, Poliı miidürii Ali Bu zevattan maada ıl· 
dair bir hitabe söyledi ve Rıza ve mübadele komls· yıui milıavir olarak ta Sup· 
alkıılandı. Badehu Dr. Beıtm yonu azaları heyeti murah· hl Ziya B. dün Ankaradan 
Ömer Paıa da bir hitabede Tıp Fakültesinin yaralarım haaamızı karıılamıılardır. hareket etmfıtir. Buıiln 
bulundu. açık9a deımeıi IAzımge· Haydar papdan doi\"uca ıehrimlze muvaıalat edecek 

Tıp talebe cemiyeti reisi len Darülfünnn eminı Mu- motörle geçilerek Tokatlıya· ve ekıpreıle gidecektir. 
Necmi Beyde bir kaç sözle ammer Ra,ıt B. na ,ıden murabhaılarımız, Tevfik RüıUi 8. murab-
hazuruna teıekkiir etti. Fakülteyi 16,30 da terket· dünkii ekıperesle hareket baılarmızın Avrupa ittihadı 
Bundan . sonra davetliler mefe baıladılar. etmiılerdir. Tetyi meraıi· ~ ~---- ~ komisyonunda yalnız iktııadt 
büfeye çafırılarak kendile- Doktorlarımız geceıeç minde yine Vali Muhiddin Heyeti murahhasa ve Tevfik RDıtB B. \ (Deoamı 3 i nd aahifede) 
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lerl ·~bir ptba neteılle mlılerdlr. ları ve sefirler balanmat- s H b k ld f 

Bir milyon liralık •igara kdfıdı mabayaaaı etrafında UZ8D • ıra 1 1. 

Tütün inhisannda bir muamma! 
Tütün inhisanna gönderilen 4000 bobin sigara 
kağıdının ortadan yok olduğu iddia ediliyerl 

Tutün inhiıarı umumi mlldürli Beh9et B. 
Titln tnhiaar idareıinin hat.le vaki olan kuvvetli 

b ı 000 000 liralık iddialara nasaraa, bu bir 
er sene ' ' 

ı ara k&fıdı mubayaa ettiii milyon liralık kllıdın mil-
lg d Vukuuna ihtimal nakaaaıı iflerinde bazı ka· 

malOm ur. 1 1 k llzım ıeldlii nunıuz muame e er cereyan 

etmekte ve hattl tartlara 
riayet edilmemek ıuretile 

iı yapıldığı meıelcıl iizerlne 
allkadarlann nazarı dikkati 
celbedilmektedlr. 

Verilen mal6mata iare 
mGııakaıaya ittirak için lnhi· 
tar idareatne Avrupadan 
gönderflmtı olan ( dört bin 
bobin ) ılgara kiiıdı afim· 
dikten Çlkbktan aonra orta. 
dan ıırra kadem baım11tır. 
İnbiıar müfetUılerinin bu 
muammalı me•eleye vazıyet 
etmek bere oldukları haber 
alınmaktadır. 

Şu pek garip vak'a için ne diyor? 

lzmir-lıtanbul aruında büyik dedikodunun kahramanı 
Suzan H. dün (reılmde aol tarafta f6runen) yefenl Fazıl 
Beyle birlikte matbaamıza aelmtı, bidlıenln iç y(iz0.n6 
anlatmıı, timdi lzmlr • lıtanbul gazetelerini dava edeceflni 
söylemlıtir. Suzan Hanımın (reaimde ıafda kendisini din· 
leyen) mubarririmlze anlattıkları 3flncQ aalıifemlzdeclir. 

Halk Fırkeıı kongresinde : 

Halbuki ceza kanunu· 
llUQ bu maddeG kat'iyyen 
~ ecltlmek icap eder, 
lcanaatleri vardır. 

Abdalbamit samanında, 
de•atr muamellbodakl ıui· 
11tbıaaller, yolauzluklar mey· 
daııa çıkarılmak, ıtzll kal· 

vertlmeme .• • ........ ......-. ....... ...,........ . .... 911 .................... , ,..... 

- E,;;;.geldi! Cemiyeti Akva-
MiJnhallere kimse ma cevabımız 

_ TG.tlıı inbiaan idareılnhı 
nlmreaml bir devlet mle11e· 
ıeıl olma11na nazaran vaki 
iddiaların tahakkuk etme-1 
meal arzu edilir. lahlaar 
umumi mfldtlril Behçet B.ID 
meaele1i tenvir etmen ve 
vuku bulduiu iddia edilen 
kanuna uypn olmayan mfl· 
nakaaa itleri meaelelini taY
zlh etmeıi beklenir. 

YAŞA PASA\ 

YAŞAAA ı ı ..... 
BRAVooo '" 

llla111ak ıçtn, zem mahi· 
)etindeki neşriyabn 
mevzuu isbat edile· 
hilınek en meşru bir 
h.ıc görülüyordu. 

Bu kanuni hak Mahmut 
l-.ı Beyin tadil ettlil ceza 
lcaauııuııun lianunlyet ke1-
'eatne kadar mer'i idi. 
(.0...,,., 4 anca .aylatla) 

ka,..,ırıl.._ı..,acak Ankara, 12 .(H.M.) - Ha-
.., , ... .,, k4metla Cemiyeti Akvam 

DOn ıeç vakit Dahiliye umum kltiplJiine çekUit 
vekl.letbıden •illyete bir telıraf ıudur: 
emir aelmiıtlr. Bu emirde •K&ubı Umiml Beyfendt • ., 
mCiobal memuriyetlere kim· Ttlrk heyeU murabhaıa11-
aenin tayin eclllmemeai ve nın Avrupa ittihadı tetkik 
hariçten memur alınmaman komlayonunun mtlsakeratına 
bildlrilmiıttr. ittlrak etmek Clzere Cenev· 

Dahiliye yek&letioln bu reye azimet edeceitnl sab 
eclil Alilerine bildirmekle mt.iba· 

emri vtllyetçe tekılr e· hiylm, Ayni samanda hO· 
rek kazalara teblit oluna· kbleU cumhurtyenln ken· 
caktır· 

............... _ ...... -................ .. 
dlıine vaki olan davet hak· 
kında evvelki mektup ve 
telsraflarla anobuaan nek· 
tai nazarı muhafaza Ye 
teyit etmekte oldulumu bd
lıaua beyan etmek lıtertm •• 

Piyango! 
Dlln 9ekllen tıyyare 

piyangosu numaraları 
kAmllen 4 ünoü sahlfe
mizdedlr. 

• •• 

/•met Paıa - El•ndiler oergileri indirecefa.. Hayatı 
~latacafg.. Refahı ~ofaltacafız; ihracatı tG112im ede
cefİ•· 861fetle maoıuen• temin edecefiz •• Yollar yapa· 
cafg.. Ta dereceli intihap ,apactıfU .. 



Sahife 2 

Enerjiye devam! -
Aptullah Cevdet B. ge i-
mize heyecanla hitap eclfJor : 

Bunda 60 sene evvel 
Gyük tbl z N mık Ke 
a Bey Lo d adlı ma-

kales e; "Burada B r mat
ba' ada el in amele lslih 
dam olun uğu görülmüıtür,, 
diyor. 

İıveç'te, Finlandia'da, 
ıenelerce maznun ve da· 
vacı görmfye.ı, aenelerden· 
her· kap111 açılmamıt mah· 
pealer var. 

Bizde mevkuf ve mah· 
kam adedi vasatiılnin 30 
bip oldulu ı6ylenmektedir. 

ltalyan milleUnin nüfuıu 
her ıene yarım milyon ar· 
tıyor, orada 13 DarülfGnun 
var, bunun 3 il Sicilya ada· 
ıındadır. Şu ıatlrları da 
ICTIHAD'ın 24 Gncü senel 
devrıyen m6naeebetile 259 
uncu nuıhaıına yazdılınıız 
makaleden lıtinsah ediyoruz: 

Bize az çok yakın kom
ıu öyle milletler var, ki okur 
yazarı olmıyan bir kimseyi 
inıandan addetmezler: Fin· 
landiyalılar okumak yazmak 
bilmlyen bir adamın buluna· 
cafını ha vıalanna 11fdıra• 
mazlar. Finllndlyada meb'· 
uılar reyllm ile yani bir 
dereceli intihap ile intihap 
olunur ve reyler yazılarak 
imza edilerek verilir. 

"Peki, okur yazar olmı
yan Flnllndiyala ne yapar? 
Sualime bir Fin; "Okuyup 
yazmayı btlmiyen adam 
olur mu?,, diye cevap verdi. 

Etrafımızda 6yle millet· 
ler var ki Harbi umumi es-
nasında topraiı lıttli.ya ve 
tahribe hemen hemen biç 
maruz olmadıtı halde m6• 
tarekeyi mllteaktk d8rt se
ne zarfında bGtüa konforları 
cimi ve kavaidi 11hhiyeye 
muvafık olarak 1,000,000 
( bir milyon ] meıken tnıa 
etmi§tir. 

Etrafımızda 6yle milletler 
vardır, ki niifuıundan her 
sene artan ve taıan alb yGz 
bin kl,lyl her aene Şimali, 
Cenubi Amerikalara, A vu .. 
tralyaya, Tunuıa, Cezalre 
ili.h. botalbyor. 

Etrafımızda 6yle mil· 
let var, ki bGtçealnln 
varidat kısmı maıarlf kıı· 
mından çok fazla oldulu;:
dan ahalisi Gzerfne mevzu, 
vergilerin bir kısmını ilga 
ve diler bir kumını tahfif 
ediyor. 

Etrafımızda 6yle millet 
var, ki içinden bir siinde 
150,000 muıiki Gıtadı çıka.· 
rıp 200 trenle Avuıturyanm 
Viyana ıına gönderebiliyor; 
(Viyana) ıehri de bu 150,000 
fhtadı muıiklnin eababı il• 
tlrahatlnl mlkemmelen temin 

Muharriri: Ap ullah Ceod t 

ediyor ve iki yüz bin mü· 
nevver ıamfe bu artiıtlerl 
dinletiyor. 

Etrafımızda öyle mili et 
var,kl buıün Şimal denizin· 
den 200.000 hekterlik [Yani 
iki yüz milyon metre murab. 
ba 't] bir ıaha fethi le arazi· 
ıin e ilhak etmeyi karar 
altına almıt ve fıe baıla· 
mııtır. "Bu kadat saha 
denizden ıed ile tefrik o· 
lunacak, ve ıeddin kara 
cihetinde kalacak deniz ıu· 
yu Devendam tulumbalar
la denize botaltılarak ka· 
raya ka lbolunaktır. 

Bir kaç sene bu iki yüz 
milyon metre murabbaı 
akim deniz ıaha ıının yerin· 
de akıllara hayret veren 
Hollanda bahçeleri buluna 
caktır. Her taraf, çiçekler, 
meyveler, alaçlar, bajlar, 
tarlalar ve, blyGk mer' a· 
lar da, pek çok kerre en 
dllrlba levhalar ilham 
etmlf olan hayvanatı ehliye 
ile dolacaktır. ,, Bu hldlse 
Gzerlne nazarı clikkaU mlln· 
cellp olan Le Tempı gaze. 
lesi 20 afaıtoı 1928 tarihli 
nüıhaunda muazzam karan 
bu IUl'etle kaydettlkdea 
sonra 16ztlne ıu tabrlarla 
nihayet veriyor : 

Milletler b6yle cehdlerle 
b6y6rler, Biz tavaklmf edeın 
mdlet olmamabyız,, demek· 
tir. 

Şunu, tll ve edeblllrlz, ki 
bütiin mG'tena çay aofrala· 
nam peynirlerini ve bilha1-
1a tere tallannı Holtuda 
g6ndermektedlr. lıtanbul 
daha bu tere yatının kıy

yeıf ne 600 kuruı vererek 
Dlmitrakopolo balckaliye
ılnden almaktadır 

Harbi umumiden evvel tu 
kGçGk 6,841,000 nlfuılu 
(Hollanda), cihana her sene 
on milyon albn brahk taze 
çiçek aabyordu! Bu _..ktl 
paramızla •talı yakan dok· 
san milyon lira demektir. 
Belki bu mpbllf bu,O.n ytb 
milyonu aeçmlftlr, 

S Atuatoı 1928 tarihli 
yevmi aazeteler bu ... 
mektebi aanaylden ylndl 
efendinin mezun oldulunu 
bir zafer ılbl ilin ettiler. 
Yedi milyon kflnr nGfuılu 

Belçikanın sanayi mekteple
rinde lae lkiyGz yirmi bin 
talebe tahlil etmektedir! itte 
bu aayededlr ki, hemen he
men bGtGn kGrrel arzın 
tramvayları Belçlkah tlrket· 
ferin lmtiyazındadır. Hatta 

(Devamı var) 

• 

YARIN 

H R HABERLERİ 
Vilayetlerin 
Salahiyeti 
Kaldırılmadı! 

Memurinin meMi saat· 
ferinin tayini Heyeti veki
lenin evvelki kararına göre 
mahallin en büyük mülki· 
ye memuru.na bırakılmııtır. 
Bu vaziyet zail olmaksızın 
müddeti mesai tebdil edil· 
mittir. 

Meıai mGddett blll.hare 
Heyeti vekile kararı ile alb 
ıaatten sekiz ıaate ihlal 
olunmuıtur. Dahiliye veka
leti tarafından HeyeU veki· 
le karan bGtGn villyetelere 
tamim olunmuıtur. Diln geç 
vakitte Vfllyete tebllt olun· 
muıtur. MtlddeUn takıiml 
ıekll valilerin aallhlyetf 
cflmleainden bulunduiu için 
lıtanbul vlllyetl meıal mGd 
detin! 9-12, 13-18 olarak 
taytn etmiftar. 

Fakat heniz 111abata ta· 
mim edllmemltUr. Muhtelif 
vilayetlerin cofraft vaziyet· 
lerl tebeddGI etmektedir. Bu 
itibarla mesell bvrada tat• 
bık olunan meaai saati Şark 
villyetlerlnde tatbik edile
mez. Adana, Urfa, Dlya· 
rbeklr gibi bazı vlllyetler• 
de yazın derecel haraı et 
43 e kadar yllkaelmektedir. 
Buna 16re meıal saatleri an
cak 6,5 • 14,5 olarak teeblt 
olunablt.cekttr. 

Şuabata vlllyet keyfi· 
yeti tm,e tamım edecektir. 

••• . 

Tuhaf iş! 
Dalavereyapm-

1 afa çalıııyorlar 
Fmdıklanauz fenamı?. 

Almanyada Vented ve 
Şlplruq lıminde iki firma· 
yı hak bir fındık tlcaret
haneü memleketimiz fın· 
dıldarı aleyhinde propaıan
da yapmaktadır, 

B• Ucarethane bGttln 
devletler ve tehrlmlz tlca· 
ret odauna ılnderdllf bir' 
tahrlratta T&rk fındıklan· 
nın kallteıinln fena oldu• 
tunu ve buna mukabil Ruı 
fındıklanmn hem kalite ıu. 
barlle ve hem de ftat iU· 
barile Tilrk fındıklarına 
falkoldufunu bildirmektedir. 

Ticaret odaıı bu hareket 
üzerine derhal tahkikata 
batfamıı ve yukanda mez• 
k6r fındık Ucarethaneıtlll 
Ruı fındıklarını propaıanda 

Şehir meclisinde karııık bir celse 

Lif yeter iş yapalım! 
Dün dört saatta ancak bir 

iş neticeye bağlandı! 
Belediye meclisi diin lçt • 

mamı akdettl. Müstahdemler 
tallmatnameılnln müzakere- , 
ıinden ıonra meıai proira-
mına aft muhtelit encümenin 
mazbata ıı okundu. 

Saat 6,5 ta kadar devam 
eden içtima hep bu mazba· 
tanın munakaıaıiyle geçti. 
Milnakatanın bu kadar uzun 
olmaıı aıhbiye enclmenl ile 
daakamı icra araıında haı· 
tane bahıinln bazı noktala· 
nnda lttlrak edememeleri 
idi. Sıhhiye enc6menl na· 
mma T. Salim paıa bu 
meaele için ıunlan ı6yledl. 

"BGtthı lllem1eketlerde 
haıtaneler memleketin her 
k6191ine dafthnıtbr. Halbuki 
bizim memleketimiz gibi 
dafınık bir ıekllcle ııbhl le· 
temerküz prenllbl hiç dotru 
deflldır. 

Meseli Oıkfldar ve Ka
dıkl) Gnde bir Fak6lte ha .. 
taneal vardır. 

MeeburtyeU olmadıfı hal· 
de Belediye haıtalanm ka· 
bulGnden dolayı müteıek· 
kiriz. Sonra bura11 yedi ay 
açık, bet ay kapalıdır. Cer• 
rahpata, Haseki, Guraba 
hutanelerlne pavyon ilave 
edllecelfne Oıldldarcla, Bey· 
ofhmda bazı mmtakalarcla 
birer kftçGk baetane yaptı
ralım sonra buraları tevıl 

ederiz. 
Btz 550 yataklı mGte· 

addlt haıtane yapıl11n iıti
yoruz. 

Şimdi en bG,.Ok ihtiyaç 
OakGdarda, ikinci aene Bey· 
ollunda, Oçilncll, dardlbıcil 
senelerde dlfer mııstaka· 
lardır. Azami 5 lellede bu 
yapılmahdır. 

Ve bu haıtanelerde orta 
aınıf halk içinde Gcretll ya
tak aynlıraa tarfettqlmlz 
paranın kıımı mGhlmml ltu 

etmek için açılmıı bir mG· 
e .. ıe oldqunu aırenmlr 
tir. 

Ticaret oclaamm tahkl
kabnda mak6r m1leıaeae 
tarafından satılan fındıkla· 

nn kabte itibarile bizim 
fıadıklar11D1Zdan daha ata· 
lı oldulunu da anlamııtır. 
Keyfiyet bitin devletler 
Ucaret odolanna bildirile
cektir. 

1 

suretle temin edimit oiacak. 
Vali B. Oakadarda evet 

bir haıtane yapılacak. Ka· 
bul ediyorum. Yalnız Pataya 
bir cihetten ittirak etmiyo
rum. Beyollu hakkında bir 
noktal nazanm var. O da her 
yerde haıtane yapmak eyi 

amma o hastaneler teılaat vG· 
cuda getirmek, bu zannedil-

dtif kadar baılt delildir. 
Paraya mGtevekiftfr. 

T. Salim Paıa Vali Beye 
uzun bir cevap verdi. 

Daha sonra Rıfkı Beyde 
Sıhhiye enclmenl namına 
bazı 19yler ıiyledı. 

5az6ne nihayet. verirken 
dedtkl: 

- Bize makamı icranın 
teklifi bir altın ki.ıe içindeki 
terkoıtur. 

Bltçok mGnakaplar ol
du. Abdülkadir B. yeni bir 
teklif yaptı. 

- Şimdi OıkGdarda yeni 

bir hastahane yapılacaiına 
Tıp fakillteline her sene 
muayyen bir para versek, 
burada daha çok haıta te-
davisine lmkln bv lmut ol
mazmıyız? 

Mev.zu okadar daiılmıt· 
b ki toplamak .....,ı be
mea hemen bal11aamıyordu • 
Ona da Adil B. bir çare bul· 
du. 

Tekliflerin birer birer 
reye vazını teklif etU bu 
teklif kabul edildi. 

Vali B. ıözilnde ıarar edf. 
yordu. "Biz yalnız haıtalau 

diltiinecek delfliz. Çalııan 

ıınıfın lıU.-ahaH için yapa
caltmız te,ler nr. diyor
du. Reia Ferit B. mflıkGI 
vaziyette kalmııtı. Netice-
de ııhhlye encilmeninin ar
zuıu akalllyette kaldı. En· 
cdme ı taraftarlan makamı 
icranın teklifinin kabul 
edilip edllm9dıllnlnde reye 

VUIDI latl10rlarclı. Millen· 
klf olanlann buldufu lh· 
tlmall ıayleniyordu. Bu ar· 
zuları da kabul edilmedi. 

NeUcede OakGdarda. bir 
haıtahane yapılmaaına ka· 

rar verildi. Yarın tekrar 
toplanmak Gzere içUmaa 
nihayet verildi. 

Meclla ve Fırka tçUma• 
larından fırsat buldukça 
Ankarayı geziyorum. İıUyo
rum ki bir tek " 16r6 ,, tün 
bir tek •ıtaret,, in meydana 
getirdiif bu harildllldeliii 
herkese tanıtayım. Zaten 
bir gazetecinin vazifeai ıade 
ıfyaıl eaaılar, notlar dahi· 
llnde yazı yazmak delil, 
btr parçada memleket hak· 
kında mal6mat toplamak 
delil de nedir? 

Dan"Y eni tehlr.e stttJm. 
Ya vaı ya vaı tekltlte aevk· 
edilen hurda otoblılerba 
yerine timdi, bütGn konforu 
havi iki otomobilden btrl-
buna otobtll demete dilim 
bir t6rlü VanDIJOI'. Bizi 
dGz pilrilzıilz parke ~r cad
de o kadar ıarambaız 
aatilrüyordı ki, aayrJ ihtiya
ri lttanbul 10kakları batı~ 
rıma geldi. Kum çalGnde 

yemyepl bir phlr yapan deha· 
nın azameU 6ntlnde o memnun 
lnaanlar ,ıbı bende efdmek 
anuıunu duydum. " Yenlte
hl,,re giden muaaam c:acld• 
nln aath. ıollu iki tarafmda 
aann yentbklerlnl tapyan 
aQzel binalar var. 

Medeni bir memleketltı 
medeni bir tehrbllıı .. ne 
medeni bir mahalleıl Yeat
ıehirdlr clenem Bana illa• 
nırmıamız? inanın ••. Her yeri 
birer saadet yuvuı tekliade 
teceuGm eden mllll lllilll 
k&faneler, ufacık kitlder, 
iyle 11bhl bir seYktn mah
ıu1G halindedir ki lnaaıa~
bkta ba' , •• 11 üttyor. 

Bu aarl tehrln en atbel 
evi lzmir mebuau 0-a 
zade Hamdi Beytaclir. Bah
çeıl gtizel, biaa11 ıtızel, feri 
gGzel olan bu bir kath klfk 
bana uzaktan •lrem baiı.ncla 
kurulmuı bir •cennet klfldl. 
blıalnl verdi doya, lla1a 
aeyrettlm. 

Yanm saatten fasla ılo
reblldtllm im •Nefaset teh· 
rlnden iıtemlyerek aynlchm. 
Dlntltte yolun dd tarafmcla 
birer atet b6ceii ,ıbı ıarala
nan elektlrllderln nuru al
tında tehre dandik. 

Ne yalan eöyleylm,kl 1 .. 
taabul aklıma pldL. Ne 
demek l.techilmf tabd 
anlaramıa? 

Taşhan palAs 
B0RHANETTIN ALI 

Rasim Ali B. Şuraya 
müracaat edecek 
Hocabktan çıkanlan Ra· 

lim Ali B., Maarif ... ekli .. 
Unden de menfi cnap aı. 
aa Şurayı de...ı.te m1ruaaı 
edecektir. 
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Suzan Hanım neler 
anlatıyor? Methü zem 

Biz daima diyoruz ki 
hükumet ve fırka gazete· 
lerinin fikirlerinde de, dü· 
ıünüıferinde de gözlerini 
koyu ve in'\tçı bi .- fırka· 

Fransa Reisicümhurluk itnihabı etrafında 

M. Doumere bir rakip çıktı! 
M. Briand da namzetliğini koydu 

Paris, 12 (A.A.) - M. 4 oğlunu kaybetmiı ciddi 
sade ve çalışkan bir hayat 
geçir mittir. 

M. Briand'ın dostları, 

Günlerdenf:.P.rf İstanbul Hidayet H. Fazılla geçine· 
'9e İzmir matbuatını işgal mediğinden evden kaçmı§· 
eden Hafize Suzan Hanım 
meselesi, dün, Suzan hanı· 
mın meydana çıkmaıile ni-

tır. 

cılık bürumüıtür. Meth et
mekte meth olsun zemmeet· 
mekte zemmolsunda ne olur· 
sa olsun! 

Bunları haksız bulmu
yoruz. Ne yapsınlar araLa· 
)arına bindiklerinin düdüğü· 

Briand, reisicümhurluğa na· 
mzet göstf"rilmesi matbuatın 
büyük bir ekseriyeti tara
fından gayet müsait bir 
surette karıılanmııtır. 

neticesi hakkında şimdid en 

tahminatta bulunmak hu
susundaki güçlükleri kay. 
detmekten hali kalmamak
tadır. M. Brian<l'ı ı siya. i 
mazisi son derecede dol
gundur. Mumaileyh 12 de
fa Başvekalette bulunmuş
tur ayni zamanda ecnebi 
memlt-ketlerde inkar edile · 
miyecek bir nüfuza sahip· 
th. M.Doumer büyük harpte 

mumaileyhi.o ilk rey topln
Dlflnda parlak bir muvaffa-

hayet bulmu§tur. Suzan 
H. İzmir polisinin şehrimiz 
polisine vaki iı'arı üzerinne 
polis müdürlüğüne c~bedi· 
lerek ilk sorgusu yapıldık· 

tan 60Dra Adliyeve teslim 
edilıniıtir. 

Hakkımdaki isnadatı da 
hep bu meseledendir. Naz
miye H. ise kocam M. Gi'yi 
kıskanmaktadır. Bunun için 
aleyhimde bulunuyor. Mak· 
sadı, benl kocamdan bo· 
ştttmaktır. 

nü çalacaklar. Fakat ~biz de 
söyledik mi hemen yeka va z 
geygoya baılamak gülünç 
oluyor. 

Neyse itht bu tarafı bi· 
ze lazım değil. Bir sabah 
gazetesinde Ba§vekiJin res-
mi altında ıu yazıyı okuduk: 

"Baıvekilimiz umumi 
riyaset b<.yanııamesini okur· 
ken belagat hududunu çok 
geç• n bir çelik .. ,, ve saire. 
Methetmenin, yarenlik et
menin de bir ipe sapa geleni 
vardır. 

Baıvekilin, umumi riya· 
ıet beyannamesini okurken 
beligatan hududunu geçmesi 
nasıl söylenebilir ki bu be· 
yanname hatta kendisinin 
bile değildir. 

Bu "deryayı tutu§tur· 
mak,, tan aıağı değil. 

Bu meclise giremiyen 
mebuslardan bfr arkadeıım 
var. Onunla buluıtuk. Hot 
bet sırasında çok merak 
ettiğim bir feyi sordum. 

- Yahu! ıen de alkıı-
hyor mıydın ? 

- Evet! 
- Olmaz, olur, muva· 

fık diyor mu idin ? 
- Hayır. Benim zama· 

nımda yalnız "olur, muva
fık,, derdik. 

- Bir ıey anhyarak mı 
yapardın? Güldü. 

- Ha bak ! dedi bu 
mesele mühim ve bir mini· 
mini hikayecikle cevap ver
di : 

_ Bir gün meclisteyiz. 
Vallahi epi zaman oldu ak· 
hında yok bir ıey müzakere 
ediliyordu. 

Galiba gene vekillerden 
biri bir nutuk söylüyordu. 
Eh bazı yerlerini alkııhyor
duk. Tabii: (Bravo! Yaşa !) 
diye bağırıyorduk. 

Bir aralık yanımdaki ar· 
kadaıım fazla vecde gelıniıı 
olacak ki biz alkııı kestik. 
O devam etti. 

Merak ettim sordum: 
Yahu niçin alkııbyor· 

ıun? 

- Hiç alkıılıyorum.. ... 
- Peki niye bravo bagı· 

"•yorsun ? 
--- =---

Tefrika No : 8 

Bunun1a beraber gazete
teler, bu intihapta M. Briaud 
ve M. Doumer gibi iki 
muktedir ve m ü m t a z 
ıahsiyetin karşı karşıya 
bulunmasıııdan dolayı intihap 

/rtif a maznunları 
Ankara, 12 (Hususi) -

Müddei umumilik düyunu 
umumiye :suiistimali hak· 
kındaki iddianamesini ha· 
zırlamıştır. İddianamede sui 
istimalle alakadar komis
yo:ı azalarının isimleri de 
zikredilmektedir. Bu azalar 

şunlardır: 
Recai, Mubahat, Nazif, 

Niıan, Logosenfo, Şeri Te· 
ador, Mukadder, Danıf, Vi· 

telis, Gaspor. 
Suiisti mafi bilfiil icra 

edenler de şunlardır: 
Lionida Aspfra1, Seriko 

ınümeyyizlerden Hacı paıa 
Meri Teodor, Azeri Biltiski 

iddianame istintak ha
kimliğine tevdi edilmiıtir. 

Sporcular Balıkesirde 
lzmtr, 13 (A.A.) - An· 

kara sporcuları bu sabah 
treale BalıkP-ıire hareket 

hareket etmitler ve ista ı: 
yanda izmir mıntaka spor 
heyeti tarafından teıyi edil· 
mitlerdir. Sporcular Balık· 

esirden sporcular Balıkesir

den sonra İstanbul tarikile 
An haraya avdet edecekler

dir. 

Gene hiç, bağmyo· 

rum. 
Peki ne görüıüldüğü· 

ne dikkat etmiyorsun galiba 

ne konuşulduğunu biliyor· 

musun? 
- Yooo ... 
- O halde niye alkıı· 

b ... "} )tyorsun ve agırıyorsun . 
- Siz alkıılıyorsunuz 

ve bağırıyorsunuz diye! 

Şimdi düşünüyorum. 

Artık Mecliste muhalefet 
varken böyle beylik alkış 

' yok! 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
önündeni ayrılmıyan bu sa· 
rııın kadınm, hala Enisle 
alakası varmıydı? Koc!lsı 
eıkf, aıkını yenisine tercih 
etmiımiydi? Mıeıru karısını, 
bir metrese feda mı ediyordu? 
Oh! Bundan emin olmak, 
kalbini kemiren ıüpheleri 
sıyırıp atmak, Enf sin yalı· 

Suzan bu ihtiyatkar ve 
doğru nasihatları diı-1lemedf · 
lier yeri öğrenmek için sa
bırsızlanıyordu. Gözlerini 
kapamak isteuıiyordu. Kıs· 
ke.nçlık onu ısırdıktan son· 
ta ıztırap çelcmeğe karar 

~ernıitti. lıkenceye, a:ıaba 
do" H i b·ıgru koıuyordu. er ıeY 
h 1 tnek, sırrı parçalamak, 
&.ykırnıak çırpınmak. 1ıte 

kendine bakim olamadan 
~)'" l Kınca hissettiği arzu ar ..• 

liıç bir zaman ııözlerinin 

nı:z. kendisine ait olduğunu 
anlamak ve rakibesinin göz· 
yaılarını görmek ne vahıi 
ve tat'ı bir hülya idi! 

Kendisine cebrJ bir neı'e 

kiyet ka zanarak intihap e· 
dı leceğini temin etmekte· 
dirler M. Doumer'in ahpabı 
ve taraftarları da kendiıiniu 
kazanacağı hakkında ayni 
derecede emin görünmek 
tedir. 

ı Bir nazır vakalandı! .,, 
Bütün manastırların mu hafa-

zasına imkan yok ! 
Madrit, 12 ( A.A. ) 

Harbiye nezaretine mensup 
birçok memurlarla tayyareci 
zabitler bugün Madrit üstün 
de uçacak olan müteaddit 
tayyare filolarının idaresin 
ele almak üzere askeri tay
y{lre karargahına gitmiıler· 
dir. Bu tayyareler, evvelki 
gün ve dün kralhk taraftar
larile komünistler tarafından 
yapılan hareket hakkında 
izahatı havi binlerce beyan
nameler atacaklardır. 

Madrit, 22, ( A. A. ) -
Komünistler dün akıam Po
lazz· Ma yar' da mitiı1 g yap· 
mışlardır. 

Zabıta, hu mitingin ter
tip edildiği meydanın civa· 
rında bulunan yerleri tut· 
mak ve meydana cıkan 
yolları kapatmakla iktifa 
etmi§tir. Bu esnada 80 ko· 

müniat tevkif edilmiıtir. 
Miktarı tahmin edilmemiş 
olan nümayişçilerin geri ka· 
lan kısmı kaçıp kurtulmağa 
muvaffak olmuıtur, 

Madrit 12 (A.A)-Dikta
törlük idaresi zamamnda 
nazırlık etmif olan amiral 
Curnejo, dün tevkif edilmiı
tir. 

Madritl2 (A.A) - Umu
mi vali jenera! BeJliano,dün 
akıam nazırlar meclisine gi· 
derek vaziyet hakkında ba
zı izahat vermiş, sükun v~ 
asayiıin iade edildiğini söy
lemiştir. Vali, mtclise ver· 
diği izahata fU sözleri de 
ilave etmiıtir. 

" Okadar çok Manastlr 
var ki yeni hadiseler vukuu 
halinde bunların hepsini bir 
den ayni zamanda muhafa
zaya imkan buJamıyaca~ız. ,, 

Iktısat olamazmış! 
istikraz yapılacak amma son

ra nereden verilecek ? 
Dün Ticaret ve Zahire ' 

Borsasında bir içtima akte
dilır.iştir. Bu içtimada Bor
sanın mali vaziyetindeki 
bozukluk meselesi görütül
müttür 

İçtima üç dört saat de· 
vam ettikten sonra borsa
mn memur kadrosundan 
tenkiha t ve zaruri mas· 
raflardan azami taaarruf 
yapılması imkan haricinde 
görü1erek memur tensika· 

verdi. Gece geçti. Sabah 
oldu. Genç kadın kocasına 
düıünçeleri hakkında hiç 
bir ıey hissettirmedi. Gene 
her val<itki gibi, yemekten 
sonra, biribirlerinden ayrıl-

dılar. Enis, okumak, mektup 
yazmak ve sonra da sokağa 
çıkmak için odasına çekil-
di. Suzan da, giyinip rande· 
vüsüne koımak için yukarı· 
ya çıktı. 

Genç kadın, vakit geçir
mek içinf eı i dostu ziyaret 
ettikten sonra, tünle doğru 
yollandı. Oradan bir ara· 
baya atladı. 

Aksaray merkezinin 
önünde indi. Şaıkm şaşkın 
yürümeğe baıladı: 

Saat dört olmuıtu. Su· 
zan, her ıeyi öğrenmenin 

tile tasarruftan vaz geçil· 
mittir. Borsa idaresi rnali 
vaz~yetin bozukluğunun mu· 
vakkat bir zaman için ol-
duğunu nazarı dikkate ala· 
r ak ,imdilik vaziyetin kur· 
tarılması içfn bir istikraz 
aktedilmeıine karar vermiı· 
tir. 

Boran heyetinin verdiği 

bu karar önümüzdeki Çar· 
famba gunu toplanacak 
olan Oda meclisinde görü· 
§Ülecektir. ----- !} 

Bira11, geriye dönmek 
istedi. Reddettiği nasihatler, 
tekrar kulağında çmladı : 
"Ne çılğınca bir tehJi. 
keyi istihkar ettiğini hili· 
yormusun? Kendini terke· 
deceğin insanlardan ne 
dereceye kadar eminsin? 
Meçhul bir ithama inana· 
rak gidiyor:lun; fakat nere· 
ye? Onu sen de bilmiyor· 
sun. Geriye dön, şimdi tam 
zamanıdır. Evine gidip ir· 
tikap ettiğin hatanın ceza· 
ıı oAarak, koca.na hepsini 
itiraf et, o, belki de seni 
azarhyd cak, bi)mediklerini 
izah edecek ve bir buse 
ile ıt ni ikna ve s:.Jki'ınete 
kavu§turacak ,, 

Bunlar o kadar doğru 
sözlerdf ki, Suzam müte· 
reddit kaldı. Sonra , 

zamanı yakJaıtıkça, mera· 
kının bir derece daha art· 
tığını hisaediyordu. 1 

bir hareket yapıp geriye 
dönece~i zaman Jcaldırımda 

(Devam< oar) 

Adliye dairesi de Su· 
zan Hanımı isticvap et 
mit ve fakat iz mir 
zabıtasının Suzan H. hakkın
da gösterdiği sebepleri cü· 
rüm addetmiyerek kendisini 
serbest bırakmıştır. 

Suzan H. yeğeni F ıızıl 
Bevle birlikte dün matba-
amıza kadar gelert>k t1imdi· 
ye kadar yapıls n uydurma 
ne~riyat ve asıl mesele hak· 
kında şu izahatı vermiıtir: 

" - Ben İzmirden firar 
etmedim. Buraya gelmemin 
!ebebi ise zevcim M. Giynin 
bugünlerde buraya gelece
ğindendit. 

Çocuk çalınmamış 
İzmir ve İstanbul gazete· 

!erinde çocuk kaçırdığımdan 
bahsolunuyor. Bu noktada 
katiyen yalandır. Ben çocuk 
kaçırmadım. Bendeki çocuk 
Manisalı Ane H. nammda 
bir kadınındır. Çocu~unu 

evlatlık olarak bana vermio
tir. Bu hususu bütün Karıı

yaka. halkile ve hatta ma· 
halle muhtarı Yusuf Efendi 
ile isbat ederim. 

Bütün bu meselelerin 
ortaya atılmasına sebebiyet 
veren yeğenim Fazıhn refi
kası Hidayet ve Nazmiye 
Hanım namıpdaki kadındır. 

Hakkı ıüküt olarak ba
zı gazetelere 100 İngiliz li· 
rası verd iğim hakkındaki 

haberlerde külliyen yalan· 
dır. Çünkli bunları yapma· 
ma sebep yoktur. Kocam 
çocuğum olmadığını bilir. 

f zmir palastaki hadise 
Hida yet Hanım lzmir 

gazetelerine verdiği iza· 

hatta benim bazı gaze
tecilerle birjikte İzmir palas 
gazinosuna giderek ıarhoı 

olduğunu ve kokain içti4i· 
mi söylemiıtir. 

Halbuki İzmir palasa Hi· 
dayet Hanımı'1 israrile git· 
tim. Sarhoı olan, kokain 
içen ben değil, kendisidir. 

Kocam zenğin değildir. 
.ki üç güne kP.dar. fstan
bula gelecektir. 

Ggazeteler hakkındadava 
acacakbr İstanbu ve İz· 
mir ğazetelerinin hakkım 

daki neıriyatı tamamen uy
durmadır. 

Harim ismetimi bile çiğ
neyerek ıeref ve h«ysiyeti-

mi kesredecek mahiyette neı· 

riyat yapan gazeteleri ve 
Hidayet hanımla Nazmiye 
Hantmı da va edeceğim.,, 

Suzan H. Davaları bu 
gün açacaktır. 

Hariciye vekilinin beyanatı 
(Birinci •ayfadan devam) 

faaliyete iftirak ederek siyasi 
mesailin müzakerelerine iş· 
tirak etmiyecekleri, hatta 
son gelen davet tezkeresin· 
de umumi ıekilde müzake· 
reler mevzuubahis oldu2u 
için komisyonun hareketin· 
den sarfı nazar edilmesi bile 
dütünüldüğü hakkında in ti· 
ıa:- eden muhtelif yazı ve 
havadislere ce vaben demit· 
tirki: 

- Madem ki cihanıümul 
bir buhran meHlesi mevzuu· 
bahistir. 

Bunun içinde siyasel 
ve iktısat meselesi ayni 
ehemmiyetle mevcuttur. 

Buna istihsal, istihlak 
ve emniyet bahisleri dahil· 
dir ve emniyet mseJelerile 
iktısat meselesi ayni ehem" 
miyeti haizdir. Yapılacak 
ıey, buhranın siyasi veya 
iktisadi ıekillere ayırmadan 
etrafile tetkik ederek ko· 
misyonlarda bu mevzuları 
tetkik ettirmek ve umumi 
kararlar alabilmektir. Çünkü 
sulhtan emin olmadan mua. 
melati ticariyenin selametini 
nasıl dütünebilirfz? Emniyet 
olmadan kredi muamelatı
nın tarzı cereyanını taıav· 

vur kabil değildir. Bunlar 
birbirlerile hem ahenktir. 

Bu meseleleri bütün ge· 
niıliğile ve etrafile mütalea 
edip umumunu birden mü· 
zakere etmek lazımdır. Bun
ları biribirinden ayırmak 
netice itibarile if görmemek 
demektir. Nihayet dünya 
halkı aldatılamaz. 

Ancak halkı aldatırız 
zannedenler kendilerini al
datmlar. Gazetelerde mev
zuu bahis olduğu şekilde si-

yesi meseJeler etrafında 

münakaıaya salahiyetimiz 
olmadı~ını söyliyebilirim. 

Ancak, iktısadi cephe
den vaziyeti görebileceği

mizi söylemek, i§in hallini 
arzu etmemek olur.,, 

İngiliz da yinler vekili 
de geldi 

Dün ıehrimize ekspresle 
İngiliz dayinler vekili M. 
Veit M. Brudon ge'miıler

dir. 
Dayinler vekillerinin Dü

yunuumumiye katibiuınumi
si M. Lakey ile Düyunuu· 
mumiye memurini istikbal 
etmiılerdir. 

Düyunu umumiye kati· 
bi umumisi M, Lokey ise 
murahhaslnrın ga zetecilere 
hiç bir diyecekleri o1madı
ğını söylemiftir. 
M. Vert ile M. Brudon dünü 
ıehrimizde geçirmıılerdir. 
Bugün Ankaraya hareket 
etmeleri muhtemel görül
mektedir. 

--- -.,,,,...:-.. 4Jt14 

K vaaklı Dispanseri 
Kavaklıda Yl'niden yapı· 

lmakta olan dispa nser bina
sının inıaatı ikmal edilmi§
tir. Yeni bir hükumet bina
sının inıası için teşebüsata 

bulunulmakta olduğu haber 
alınmışlır. ..... _ 

Fırtına 
Dün akıam saat 8 ,5· 

tan itibaren hafif bir yağ
mm dan sonra hatırı sayıla r 
bir fırtına çıkmış vt:. epice 
devam etıniıtir. 



Satitfe 4 

Zavallı 
Türk 
Matbuatı 

( Baımakaleden devam) 
Kanunun o müsaadesinin 

faydalarını söylemeğe hacet 
bile yoktur. Bir defa hüku
met memurları itlerine ih· 
timum ediyorla r, hareket• 
lerinden daima mes'ul ol
duklarını, matbuatın her za· 
man kendilerini muahaze 
edebileceğini zihi nl erinden 
çıkaramıyorlardı . 

Matbuat murakaheıinden 

korkmıyan bir memurun as
habı mesalihin işini ipe se
receğine, hatta ahlakı bir 
parça zayıf olanların her 
türlü suiistimali mubah gö
receklerin e asin ıüphe edil
memelıdir. Kendi ıerefini 
düıünmiycrek ahlaksızlık 

edeu bir adamda şeref ara· 
mak mantıksızlığın en beliğ 
nümunesidir. 

Bu cihet, icrai iıter içln 
böyledir.Mahmut Esat Beyin 
İstiklal mahkemelerine lüzum 
hissetmemek için tanzim 
etmi§ olduğu cezn kanunu
nun diğer bazı maddeleri, 
memlekette fikir münaka· 
şasına, Hükümetin yüksek 
siyasetini herhangi bir ıe· 
k' de tenkide dahi imkan 
bırakmamaktadır. 

Aksi takdirde, Hüku· 
met nüfuzu, Devlet otoritesi 
ve ilah... ıekillerde mahke· 
melerde dolaımaktan, mah
kum olmaktan kalem er· 
babı için kurtulmak ihtimali 
mefkuttur. Şu kan~ni çem
Lerler arasında sıkıımıı 
kalmıı olan Matbuat hür· 
riyetinden bahsedilmeğe im· 
kan ve ihtimal var mıdır ? 
Gazeteciler için yatağı yor
ganı daima hazır buiuodur· 
mak, çamaşırları daima ba
volda tutmaktan baıka ça
re mi vardır ? 

Gene Mahmut Eıat B.· 
in yaptığı ceza mahkeme· 
leri o kadar sakattır ki, 
müphem tabirler, neyi kas• 
teltiği anlaıılamıyan cüm· 
leler karıunnda adalet tev
zii yükünü omuzlannda ta
fıyan hakimler ıaıırıp kal
maktadırlar. 

Adliye vekaletinin ha11a· 

ten usul üzerinde yapmak 

istediği tadilatın sebepleri· 
nl baıka nerelerde arama-
hdır? 

Bazı maddeleri Teıkila
tı esasiye kanununa kat'iy-

yen müna fi olan ceza ka-
nunile usulün ooksanla· 
rı samimiyetle itiraf edil· 
meli, hataların tamirine ça
lııılmalıdır. 

Bu ıerait altında gaze· 
telerden hizmet beklemek 
nafile olacaktır. Hele Mat· 
buat hürriyetinden bahsede
bilmek, büıbütün manasız· 
dır. 

Bu kanunlar şahısların hür
riyetlerine uzak kalan ve fa-

kat resmi vazifelerinden mün· 
bais suiistimal ve yolsuz· 
luklardan serbesti ile bah· 

sedebilen matbuata ishal 
şartile salahiyet ver· 
melidir. Mevzuu bahiı sala· 
hiyetin millet ve memleket 
işlerinde çok büyük faydaıı 
olacağına iman edilmek la· 
zamdır. 

Türk matbuatuaın, günden 
güne milletin mü kabil 
hizmetle r beklediği Hü-

- ' 
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Kazanan numaraları aynen dercediyoruz! -
Dünkü pİ!_~ngoda ka

zan an nlımaralar 
15000 

Lira kazanan numara 

7053 
12000 

Lira kazanan numara 

35568 
10000 

Lira kazanan nÜmara 

j38128 
22402 

46356 
41918 
49964 
44270 

4068 
32224 
22632 
46103 
11591 
2944 

141 
15723 

5007 
14662 

9912 
36282 

21691 
40774 
17737 
24792 
29499 

318 

49754 
22128 
33299 
6095 

36304 
16990 

7010 
7388 

14077 
8370 

43597 
38863 
10898 

1282 
14462 
37266 

24845 3903 49380 
39258 6150 4965 
8690 1819 45137 

35877 48951 23263 
43850 38916 34559 
34684 49888 41530 
33432 3241 45503 
4518 25704 46463 
2210 41222 5695 
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Soluça drahoma yüzünden 
kendini denize attı fakat 

intiharlara çok alışık olan kaptan derhal 
sandalla kızı kurtardı işin iç yüzü nedir? 

Dün Soluça hminde bir 
muıevi kızı kendisini va
purdan denize atarak inti· 
har etmiıtir. 

Buhusuaa almıı olduğum : 
munzam ve mufassal nlalu
matı bildiriyorum. 

fında çalıımakla kolay ko
lay meydana gelmez. 

l~te, bunu hisseden So· 
luçada nihayet pederine söy 

leyerek kendisinin drahu-

oturmuı, gülüp oynadıktan 
sonra yatmııtır. 

Fakat zavallı kızcağız 

o gece düşünmüı taşınmıı 

nihayet sevgilisine kavuıa
mıyacağım anlamışttr. 

17404 27677 48298 7613 38563 Müntehir kimdir? 

maama yardım istemiıtir. 

Bunun üzerine geçinmesin· 
den aciz olan pederi yakada : 

- Kızım herhalde sen
den daha ziyade dütünerek 
gayret etmek isterim. Fakat 

Dün sabah itine gitme
yüp bir kaç ahbaplarını zi
yaret etmiı ve saat tam bir
de Köprünün Haydarpaıa 
iskelesin~ gelmittir. Kala· 
mış vaporuna binerek iske
leden uzaklaımağa haıla· 

25209 49835 33879 

5000 lira kazanan 

9810 
60 lira kazananlar 

46994 28960 30489 25055 

Sirkecide krgili sokağın
da 19 numarada oturan13 
yaelarında Soluça, Y ako 
isminde bir musevi kasabın ne yapayım? der ve §Unla

rıda ilave eder. 

3000 
42875 

lira kazananlar 39045 
17330 

46626 7316 2759 
29961 

2000 lira kazananlar 
18951 28291 40112 
15837 41891 30477 
1000 lira kazananlar 
37029 19293 45684 

273 13640 6210 
5225 24992 21388 
4138 44052 32282 
40360 

46487 
18876 
14193 
2555 

31969 
5287 

42623 
22978 
24494 
9333 

44434 
47588 

200 lira kazananlar 41925 
49008 

34300 48769 49247 2049 
23591 25122 48208 3626 
27236 19851 9126 
24056 34039 28354 4203 

30933 
15962 39158 14090 44507 23846 
25640 35286 11769 7662 11096 
11390 18187 13110 17600 8977 
14770 29683 21747 42690 348 
37964 39066 45906 32874 16108 
15176 33002 38100 36733 22476 
43624 48245 15220 23962 21986 

43110 
31844 

70S5 
42719 

48246 8786 32178 29100 

125 lira kazananlar ı2sı 
4314 13852 24180 43533 25068 

36058 
39425 34640 13058 13201 41612 
44246 23746 9305 18067 47305 
5892 7458 5797 7084 21036 

19143* 3119 47300 34663 2916 
9268 30512 12469 32813 34641 

25265 42761 46912 47182 2497 
13896 10523 25124 13293 16175 
8021 24920 31160 40529 32377 

21750 1678 8490 24090 2351JS 
14387 

21756 1678 8490 24048 40140 
20872 11378 31264 15167 5383 
15097 2621 46604 29380 3056 
3292 17115 32634 11970 44125 

23803 39007 30195 21208 22102 
17542 30339 3050 30286 42887 
38041 16581 1464 28728 22622 
11200 47164 7138 35165 16006 
13641 43712 1272 25855 16583 

• ••• 1 1 t ••• 1 •• ' 1.... 31698 
kumet iılerile mefgul ol- 26962 
maktan uzak bulunması, tld· 7941 
detle arzu eiiliyor. Matbuat- 39430 

. 1 37785 
ta, pıyango ara, açık sa- 23531 
çık hikayelere, gençlerin 40796 
ahlakı.'t\ı ifsat eden çıplak 26008 
resimlere' hücum ediyor. 34453 
Halkın ıstn~abile alay eder 25757 
gibi manzaralarla çıkmakta 3280 
olan gazetelerin ıu hali, ne 11230 
deh§etli bir protesto mahi- 3~;~ 
yetindedir, bir lahza teem· 5081 
mül edili1or mu? 5509 

Her şeyin, her muamele- 10322 
nin sessiz sadasız, ıuzıltısızca 25415 
yapılmak istenmesindeki 45480 
hikmet nedir? Milletin hesap 3827 
ıorup a ramak zevkini tat- 22902 
masmdan mı endiıe ediliyor 15607 
nedir? Anlaıılamadı gitti!.. 28113 

ARiF O.RUÇ 49215 

6644 
11135 
35792 

5320 
24980 
31825 
13535 
41879 
37358 
46646 

2929 
16051 

9132 
4N7o 

4675 
34206 
49895 
48290 
33283 
48591 
29820 
48712 
44965 
30463 
32504 
44101 

1886 
39005 
40603 
37019 
27502 
32714 
2999 

20558 
49691 

3303 
33118 
38321 
34066 

6706 
20056 
32943 
4837 

27975 
32596 
30006 
48115 
19634 
44503 
8137 
4725 

43071 
46734 
25975 
24171 

967 
35266 
19802 
48932 
9809 

33477 
13318 
6428 
8381 

33900 
23534 
41191 
42133 
8463 
2848 

14025 
38240 
10168 
23360 

1484 
24872 
15343 

22559 
12002 

2800 
27239 
15328 
33915 
31755 
21705 

5741 
20182 
44756 
t.4183 
46065 
11357 
46450 
9998 
8337 
2024 

12105 
16341 
31846 
14425 
10154 
39930 

7593 
39961 
33921 
13817 
11228 
38235 
17597 
38518 
48667 

383 
42838 
36320 
30582 
46828 
15807 
45386 
21940 
42767 
20782 
22236 
42499 

6950 
15808 
30254 
35579 
16831 
24464 
18235 
21412 
41'141 
13044 
41379 
27193 
19197 
19390 
18634 
16099 
41492 
9514 

38006 
36796 
10266 
21073 
40874 
12087 
21351 
27256 
30249 

45()6 
1406 
6276 
7n05 

26497 

39368 kızıdır. 
31912 l 
30725 Kendi oldukça güzel bir 
22212 kız o1makla beraber biraz-

2717 da tiUzdir. lıte bu · titizliği· 
45990 dirki kendisini mütemadiyen 
17205 üzülmeğe, mütemadiyen ince 
44511 düıünmeğe sevketmiıtir. 
2612 Bu kızcağız adetleri veç· 

17891 hile kendisine 3 senedenbe· 
7797 ri çalıııp drahuma hazırla· 

12237 maktadır. Fakat, Malüriıya 
40120 mühim bir miktar tutan bu 
10317 duruhuma böyle; 3 sene zar· 
6363 -

41613 47613 35966 10061 40500 
20691 11931 20445 42219 38366 
49697 43845 30063 12992 7642 
21636 25307 29999 2912 34836 
41700 23925 12202 36508 21505 
33853 38278 41743 8711 46333 
11699 20142 1614 5534 48294 
4289 6103 25741 42884 34974 

39919 22546 33409 7475 20294 
15333 26354 48103 10363 21149 
11284 9380 21952 19633 43813 
25551 8920 11842 46769 37440 
38695 25069 35677 1 5690 11105 
14972 32620 26877 13914 10314 
18523 17428 1790 21614 287 
18058 45826 17844 9209 34126 
38651 22462 24074 27970 42604 
44240 4745 24502 35297 35798 
31005 40076 47817 8354 46631 
42130 32745 7436 21939 36713 
32582 49455 5314 13473 18414 
17783 1351 26082 39653 5259 
5856 16847 48770 44804 5726 

27051 20037 9267 6ö41 15863 
18083 1838a 27399 9689 621 
20555 36278 37547 1364 19167 
14614 45150 42193 47238 18778 
37104 

30726 22962 18855 42786 36749 
43349 3174 41824 26029 30345 
12461 14784 31732 14089 11554 
26574 4051 18698 7628 8047 
22594 46986 33977 14147 32362 
22798 3857 21146 1§793 1&055 
23710 42790 13856 43334 37147 
39595 40374 10100 13930 45178 

~:~~ 15656 29052 14366 23951 
29573 3876 5323 14460 31985 
45324 43367 21407 604 39532 
43482 15644 2§38 36006 21314 
34811 43708 47158 12570 30318 
42976 44592 40g96 49973 

~~~:~ 35000 liralık büyük 
9553 .. k ,.~ t 

36382 mu a a 
29651 En son çekilen 35 
30830 bin liralık büyük mü-
41387 k"f "d k" 35 

- Hem daha durbaka· 
lım, sen küçüksün. Bu ıözü 
itiden Soluça, o ara beynin
den vurulmuıa dönmüştü 

çünkü babasının küçün dP· 
diği Soluça, kendini öyle 
görmüyord•J .... 

Karar 
lıte bunun ü~erine Solu

ça fikrini değiftirerek intiha 
ra karar vermiı ve nihayet 
dün bu kararını tatbik et· 
mittir. 

Bundan hayli zaman ev· 
vel Soluça Muis isminde bir 
gençle tanıımıı ve sevifme· 
ğe baılamıştır. 

işte, o gündenberi sevi· 
ıen bu iki genç Atıklar her 
hafta buluıup geziyor ve 
efleniyorlarmıı. 

Görüyor 
Nihayet, günün birinde, 

nasılsa tanıdıklarından biri-
ne tesadüf ederek yakayı 
ele veriyorlar. 

Bunun üzerine ~u aok· 
larını ailelerine bildirmeğe 
karar vermi şlerdir. 

iki sevdalıların aileleri 
birbirlerine gelip konuşuyor 
ve anlaşıyorlar. Lakin, yal
nız bir n.eseleda anlatamı
yorlar, 

O da drahumada. 

On bin lira 
Oğlan tarafı 1000 lira 

istiyor, kız tarafı da zar zor 
200 lira verebiliyor. 

Bunun üzerine kısmet 

değilmit deyüp her iki tarafta 
sözlerini kesiyor. Fakat, ba-
kalım bu iki aşıklarda ke
siyormu? Hayır, bilakis onlar 
daha ziyade biribirlerine bat• 
lanıyorlar Fakat bir müddet 
sonra kız çocuktan ayrılmıı 
ve evine gelmiıtir. 

Her vakitki gibi ıen ve 
ıatır görünen Soluça evvelki 
gece gene ıen vatır •ileaile . 

mııtır. 

İntihar 
Vapur açılmıı ve Saray 

burnu önlerine gelmiıtir. 
Bu sırada ölmek için hazır
lanan Soluça, hemen ken· 
disini vapurun arka tarafın
dan kaldmp denize atmııtır. 
O ara, tam yol alan Kala
mı~ vapuru içinde bir fer· 
yattır baılamııtıt. 

Bu gibi fery~tlara ku· 

la ğı alııan kaptan hemen, 
makineleri istop ederek de
nize sandal indirmiıtir. 

Soluçayı sular nasalsa 
sahile yakın atmııtır. Geç· 
mekte olan sandalcılar bu 
hali görmüı ve hemen var 
kuvvetleri küreklere aınlıp 

zavallı kızcağızı kurtarabil
mişlerdir. 

Poliste 
Kaptan yine müıteriıi 

olan Soluçayı vapuruna 
alarak Haydarpaıa polis 
merkezine teılim elmittir. 

So!uça bilahare Tıp fakül-

tesine gönderilmtıtir. Polis 

tahkikatına devam ediyor. 

A . S. 

Edirnede zahire 
Son günlerde zahire fi· 

atlerinde n1ah su11 bir teref· 

fü görülmektedir. Bunun 

mevsim ic rıbından ve ayni 
zamanda yeni sene zeriyatı· 
nan azlığından ileri geldiii 
tahmin edilmektedir. 

MÔSYÔ BEN • AMAR 
Bu kerre İstanbul valisi ve şeb· 

remini Beyefendi tarafından kabul 
edilerek evvelce Darülacezeye teber
rü ettiği 500 lirayı 1000 liraya 
iblağ etmek ~licenaplığından bulurı

duğu haber alınmıştır. 

Şehrimize muvasalat eden 

BEN AMAR 4 KARDEŞLERİN 

Meşhur ve büyük sırı 
7885 a atı atı e ı nu-

48070 mara kazanmıştır: Yaran akıam tam saat 9 da 

3
36786722 33052 24530 43200 27646 Taksim talimhane meydanında 
~142 28792 20360 18322 8014 (Telefon B.O. 47) 

10902 30010 45211 30120 36075 Müsamerelerine başlayacaktır. 
31268 18511 26877 15267 34378 Biletler yarından itibaren Sirk giıelerinden sabah 
30569 27132 15418 26993 11506 saat 10 dan 12 ye ve öğleden sona·a 2 den itibaren 
47146 36946 44810 8837 18700 tedıuik edilebilecektir. 

19974 48647 19036 5583 38521 Sirk cumadan itibaren hergün sabah saatlO dan akıaJJl 
20008 44546 44197 36357 26402, saat 10 a kadar halk tarafından ziyare t et.IHehileceldlr, 
33391 5923 12597 23831 l• 44 
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nutulmuş Bir Tekke 1 e· d h t 

13 M" ,.,. 

Bilet işi 

Beybilhavzın Esrarı... ır a a. ,_ ___ "_. __ -· k } ismi kaza, fak at 
800 lira 

Tayyare almış Bu cumanın maçları 
Cuma günü. Taksim, Kadıkö
yünde yedi türlü mac olacak 

anevı hır ma te ... adam ölüyor uçuyormuş 
Sürp Agop hastahanesin· 

de hademe Hacı Mikef, 
evvelki gün bu keoideye 
mahsus 9464 numaralı bir 
tayyere bileti almııtır. Evine 
gidip biletin isabetine intizar 
ederken Hırant namında 
biri Çin iti Japon işi yapıp 

zavallı adamı o biletini elin
den almıştır. 

eybilhavzda işe başlayınca 
ne garip şeyler gördüm? 

Vaftiz . . ' merasımı ... 
kirbaşılık yapan komitecilikte 
şerlenmiş bir Ermeni karısı idi.. 

-11-
Aradan bilmem kaç saat 
Çtniıti. Gendimi o adamın 
ltuğunda buldum. Doktor 
·· ) nın gözleri, sabit na· 
tları karşımda çakar gibi 
ti yordum. 

...... 
O geceyi mühim ve ma· 
vi bir rüc'at ve bırafatm 

inı telkinleri altında tabi
ğini gaip eden ve şuur
zca cezbeye gelen bir 
evriı gibi geçirdim. Bütün 

gecede bir dakika bile 
~unıak mümkün olamadı. 
1reğimden bir şey kopınuş 

i bir acı vardı. Manasını 
ltnediğim garip bir ha va 
"erlerimi zehirliyor, beni 
durüyordu. Annemi, baba
ı, o sıcak ai1e kocağını 

-tünüyor, vücudum, kor
nç raıelerle sarsılıyordu. 
Sabahın ilk ııığı bu Nas• 

tıiYet tekkesinin pencere· 
ne bir kefen soğukluğile 
Pıırnııtı, her ıeyde bir 
tku, bir fevkaladelik gö· 
Yordum. lsa ibni Allahın 

hına gireceğim gün, dün
Yt; bılkanin ilk günleri 
dar sessiz ve tenha bulu
rdum. Hazreti Mesihin 
"iYeti, daha doğrusu Alla
ın tuhu, her mevcudun 
erinde tifa veren bir mel-
tn gibi uçuyordu.. · 
. Güneı daha yükselıne
•ı, camıma akseden ince 
liıtnelerin adeta kalbi 
t 1 
rlyordu. Fasılasız iki darbe 

I!! kapım vuruldu. Cevap 
eldenıeden içeriye saçları 
ltnuk gibi aklaşmıt bir ına· 
ltn girdi. Her günkü dua· 
tırnız da zakirbatıhk, va-

lfe. . 8 sını gören madam... u 
'-ita komitecilik zihoiyetile 
'ı~rlanmıı bir Ermeni du-
1.ıaıydı. Galiba ta gençil
" l:lde Protistan olmuş ı 
:~G.n mel'anetini Beybilhavz 
if kesinin masatlerine ter-
in i!lediğine vüphe yoktur.J 
.. Çer: girince bana: 

~ - Sema vatta olan 
~de · t ~ tttniztn ismini takdis et. 
l!!lek' · q Uti gelsin. lradatı sema· 
~ ald .. ~ ·b· - · de qilh '4gu gı ı yer uzerın 

b, i icra olunsun. [ Loka 
.ı~: 11-2] dua et kızım! " 

l. 

~d Qende dua ve tefekkür 
l!!cek k k 1 ~•n a ıl, idrak a ma· 

~\ı 1
• Ermeni dudusuna 

~l~ll:rdaki la vhayı göıter· 
~ \'e oun okudum. Beni 
kdı, 

~,~1 liaydi yavrum seni 
il 'Yım, dedi. 

~,h:~aberinde getirdiği bir 
~~1 .ı en. her çeıtt çaınaıır 

t'"''· 
)~"~t'tneni duduıu bu yep· 
\~\t'-l Çaınaıırları büyük bir 
~.. 'Ilı ile ve birçok dua• 
~~ illh ·"'il Her okuyarak giy· 

' 1'.andil gibi bir ıeyin 

içinde getirdiği bir şeyler 
yaktı. Ermeni dudusu buna 
(Hunk) diyordu. Bu mukad
des bir şey imi:. Lisanımızda 
buna Günlük derler. Odamın 
içerisi ar~ık bir kiliseye dön
müttü. Yalnız pastorlar ek
sikti.. Günü çok gar ip ve 
müşevveş ruhi ihtilaçlar 
içerisinde geçirdim. 

Kurbanhk bir koyun gibi 
Hıristiyan olmağa hazırlanı
yordum. 

(Devamı var) 
' •••••• 1 1 • ' • 1 1 1 ' ' 1 1 •• 1 •• 

M. ılleje 
Belgrada gitti 
Fransız bi1oloğu M. Meje 

ıehrimizden Belgrada mü· 
teveccihen har-=ket etmiştir. 
Teşyi merasiminde darül· 
fünun müderrisleri ve Ede· 
biyat fakültesi katibi u· 
mumisi Çulukçu ıı:ade Sıtkı 
B. ile darrt.lfünun talebeleri 
hazır bulunmuılardır. 

Tekaütlük istiyenler 

f 

Son günlerde 800 ü mü· 
tecaviz polis memuru gerek 
sin ve gerek muayene ne· 
ticesi maluliyetlerinden bah
stle tekaütlüklerini istemek· 
tedirler. 

Bu huıuıu Emniyeti umu
miye müdiriyeti nazarı iti· 
bara almııtır. Fakat Hazi 
randan evvel bir şey yapıla· 
mı ya caktır. 

Ticaret odası 
içtimaı 

Ticaret odası meclisi 
önümüzdeki çarşamba günü 
içtima edecektir. 

Bu içtimada zeytinyağ· 
larının Borsada satılıp satıl 
mıyacağı meselesi ile Tica
ret ve Zahire borsasının u
mumi masraflarında yapıla
cak olan tasarruf şekilleri 
tesbit olunacaktır. 

Eyüp hattı 
Vakit vakit Tramvay 

ıirketinin Eyüple - Köprü 
arasında yapacağı hat hak
kında neıriyat yapılıyor. 

Alakadarlar nezdinde 
yaptığımız tahkikatta Bele
diyece istimlakat yapıldığı 
takdirde Eyüp hattının der
hal invasma baılanacağı 
ilave ediliyor. 

Beşiktaı. Maç~a .hattına 
l
. e bu ihtiyarı bır hattır. 

ge ınc ' 
Alakadarlar yapılması acil 
bulunan tramvay ıebekele-
rinin inıasından sonra düşü· 
nebileceğini söylüyorlar. 

Reddedildi 
Aero Ekispres tayy~re 

şirketi gümrük idaresıne 
müracaat ederek Avrupa· 
dan gelen evrakı matbua 
ve sair paketlerin biran 
evvel sahiplerine verilmesi 
için yeıilköyde muayene 
edilmesini istemiıtir. 

Gümrük idaresi bu ne· 
vi paket ve matbu evra-
kın beyannameye ta~i ol· 
duğunu bildirerek şırketin 
talebini reddetmiotir. 

W Ayşe isminde 60 yaıla-
F. rında bir kadın Ankara cad

desinden geçerken numara
sı anlaşılmayan bir otomo· 
bil çarpmış, tehlikeli suret· 
te yaralanmıf ve hastanaye 
kaldırılmıştır. 

Diplomasızmış 
Aynahçeşmede F oti is· 

minde bir rum, diplomasız 

dişçılik ettiği için polis ta· 
rafından yaklanmı§, adliye
ye sevkolunmuştur. 

Bir çocuk bulundu 
Taksimde Talimanc mey

danında tatlar aral!ına yedi 
aylık bir kız çocuğu hıra· 

kılmııtır. 

Zabıta, bu kıza Ane 
ismini vererek Dnrülaciıı:eye 
göndermiştir. 

Sandal bath 
Mehmet isminde birine 

ait bir sandal diin, Arnavut· 
köyünden geçerken suların 
akıntısından dubaye çarp· 
mı§ ve batmıştır. O esnada 
sandal içinde bulunan Meh· 
mette denize düşmüısede 

kurtarılmıştır. 

Kolu kırıldı 

1 
1 

1 

1 

~ 
' 1 

Tesadüf buya, dün de bu 
bilete 800 lira isabet etmiıtir. 

Bunun üzerine zavallı 
72 yaşlarında bulunan Hacı 
Mtkel ağa, bilet bayiine git· 
miı:ı ve: 

- Haydk bakahm evlat 
şu bizim günlükleri ver, de· 

mit. 
Bayi de, elinden bileti 

almış. Fakat bu biletin eski 
olduğunu görmüştür. 

- Bu eski bilet, yenisi 
nerede? demit· Hacı Mikel 
ağa da: 

- Canım, eskisi yenisi 
yarm1, işte aldığım da bu 
alacağım da bu, demiı· 

Onun üzerine mesele 
ehemmiyet ke&bederek za
bıtaya aksetmiştir. Zabıta 
hemen tahkikata girişmiş ve 
Hırantı yakalamıştır. Dün, Sirkecide gümrük 

hamalrarından Hüseyin, sır
tına yüklediği büyük bir bal
yaı götürmekte iken düıerek 
kolunu kırmıştır. 

~~!'!!!!!!!!!~~~!!!!!!:~P-!'!!!11= 

1 li Cemiı,I dün sustalı ile 

Polisin eşyası 
Polis memurlarından Hik

met Ef. dün yeni isticar ettiği 
Kasımpaıada, Yeldeğirmenin
deki hanesine naklederken 

sol hacağından yaralanmıı· 
Ur. Mecruh hastahaneye 
kaldırılmış, carih te yaka· 
lanmıştır. 

Para çiğneyen 
Beyoğlunda kuloğlunda 

oturan Salih isminde biri, 
sarhoş olarak istiklal cadde
sinden geçerken on liralık 

bir evrakı nakdiyeyi haka· 
ret kastile ayağı altına ala· 

meçhul bir ıahıs tarafından 
iki yorğan, bir battaniye, , 
iki yastık yüzü ile tabak 
gibi eşyası çalınmııtır. ı rak ezerken zabıta tarafın· 

dan görülmüı ve yakalana· 
rak hakkında tahkikata baş· 
lanmııtır. 

Cerh 
Kasımpaıada oturan şo· 

för Ekremi, muavini Bitlis· 

Hilaliahmer işleri ne halde? 

Bu millet işidir ! 
Evkaf, Belediye ve her •• mu-

essese iştirak etmeli! 
Ankarada Hilaliahmer 

kongresine İstanbul mü
messili olarak ittirak eden 
İstanbul mıntakası Hilali· 
ahmer reisi Ali Paıa av
det etmiıtir. 

Ali Paıa Hilaliahmer 
itleri hakkında demiıtir 
ki: 

" Bu kongreden mem· 
nunum. Hayırlı kararlar 
verdik. Kongre Büyük M.M, 
reisi Kazım Pş. nın riyase· 
tinde toplandı, 

İstanbul kongresince it· 
tihaz olunan mukarrerat 
ve verdiğim takrirler mer· 
kezi umumiye tevdi edildi. 

Kongreden en çok ileri 
sürdüğüm mesele fakir mek
tep çocuklarma muavenetin 
bu sene tezyididir. Geçen 
sene iki bin lira tahsisat al-

1 
1 

veremin önüne geçmek için 
bir sanatoryomun vücudüna 
ihtiyaç görülüyor. 

Hili.liahmerln bu bapta 
yapacağı fedakarlığa Evkaf 
idaresinin icap ederse hü· 
kumetin de iştiraki için 30 
bin lira kadar bir paranın 
teminini istedim. 

Bunun üzerine Hilali· 
ahmer merkezi umumisi 
reisi Refik Bey nizamna -
met esasiye muvafık bulu· 
nan bu huausun heyeti 
merkeziyece de ıltizam 
edildiğini bu iı ile uğra· 
ıılmakta olduğunu btlJrdi . 
Henüz tasavvur halinde 
bulunan bu iş yakında tat· 
bik sahasına girecektir. Bao
ka bir . ,ey yok. 

11 

Bu, millet iıidir. Evkaf, 
Belediye gibi parası bol ve 
bu ite haaredilebilecek mü
esseselerin bu İf için para 
ayırmaları lazımdır. .. 

t 

Her hafta üç ve bazao 1 lstanbulspor da geçmek is· 
de 4 maç yapılırken bu cu· tediğinden Cumnki maç e· 
ma Stadyomda yalnız iki hemmiyetli olacakt1r. 
maç yapılacaktır. A· R. 

Maçlar ıunlardır: Jt- lf 
Vefa-Anadolu, Sü1cymn- İstanbul Futbol hey'etinnen: 

niye-lstanbulspor. Bu Cuma günü icra edilecek 
Bu maçlardan evvel Lik maçları 

me~teplilerin jimnastik bay· İkinci kümeler: Kadıköy 
ramı olacaktır. Kasım paşa. Kumkapı saat 

Bu sene mekteplerimiz 10 hakem Refik B. 
jimnastik bayramına esaslı Süleymaniye-Anado!u saat 
bir surette hazırlanmışlardır. 11, 15 hakem Refik B. 
işte Pazartesi günkü hazır· Betik taş-Vefa saat 12,45 
l•k talimleri bize bunu isbat hakem Nuri B. 
etti. 

Bu jimnastik bayramını 
futbol maçları takip ede· 
cektir, 

Yapılacak maçların şam

piyona üzerine tesiri olma
makla beraber spor hare
katı noktai nazarından hiçte 
ehemmiyetsiz degildir. 

Vefa - Anadolu maçında, 
Vefa diğer müsabakalarına 
iyi hazırlanmış olabilmek 
için nisbeteo zayıf rakibi 
karşısında teknik bir oyun 

ııı.oynayacaktır. 

Bundan evvel Vefanın 
Ga1atasarayl=ı. yaptığı maç 
yarıda kalmıf, her iki takım 
da oynadıkları müddet zar~ 
fında gol yapamııtır. İıte 
Vefalılar yarına kalan bu 
maç içın hazırlanmış ola· 

caklardır. 

Anadolu takımı ise ge· 
çen devreye nazaran ıyı 

neticeler alan bir takımdır. 
Yapacağı maç herhnlde 
zevkli olacaktır. 

Beşiktaı - 1stanbu1spor 
maçına gelince : Bu maç 
çok heyecanlı olacaktır. 

Beıiktaş takımı bu se
neki lik maçlarının ikinci 
devreııinde çehresini deği§· 
tirmit ve bu tahavvülat 
Süleymaniye ile berabere 
kalmakla netiGelenmişti. 

Fakat Beogradski oyu
nundan sonra Beıiktaş her 
halde Cumaya lstanbul ıam· 
piyonasında mühim bir mev· 
ki almak için sahaya kuv· 
vetli bir kadro ile çıkacaktır. 
İstanbul ıampiyonluğuna kil
dar çıkan Beıiktaıın yine 
kuvvetli bir ıekil alması spor 
noktai nazarından lazım

dır. Rakip bir vaziyet 
yalnız Fenerle GalataHray· 
da olmasın. Nekadar rakip 
kuvvetler meydana çıkarsa 
memleketimizi sporuda o 
kadar ilerler. 

İıte bu rakip vaziyete 

Fenerbahçe - İstanbulspor 
saat 13,45 hakem Refik B. 

Beykoz· Eyüp saat 15 
hakem Nuri B. 
Birinci küme: Stadyomunda 

Vefa-Anadolu saat 14,30 
hakem Sedat Rıza B. 

Beıiktaı lstanbulspor 
saat 16,30 hakem Necmi B. 

Tali mübadele 
azası geliyor. 

Gümü1cünede bulunmak· 
ta olan tali Türk mühadele 
komisyonu memurları ya· 
kında ıehrimize avdet ede· 
ceklerdir. 

Bu memurlar açığa çıka
rılmıyarak mübadele bita
raf komisyon bürolarına tev
zi edileceklerdir. Böylece 
mevcut olan k,adro da geni§· 
letilmtı olacaktır. 

Köprü çürüyor mu? 
Köprü üzerindeki tramvay 

hattının tecdidi ameliyesine 
devam ediliyor. Fakat, tram
vay hattının geldiği yerlerin 
alt kısmındaki demir ba~la· 
ma noktaları çürümüştür. 

Mezkıir iltisak noktalarmın 
tamirini Belediye tramvay 
hattı güzergahıdır diye, yap· 
mıyor. Tramvay ıırketi de 
köprüyü tamir etmenin 
kendisine ait olmadığı noktai 
nazarını ileri sürüyor. 

Küçük İlanlar 
POSTA PULLARI 

Satın alıyor ve mübadele edi· 
yorum. Beyazıt posta kutusu e 

Nejat 
KERESTE MÜZAYEDESİ 

Daruşşafaka A\üdürlüğüııden. 

Mektebimizdc takriben (70) 
metre mikabı fıacıniııde eski Ro· 
manya kaf,ısları ıniizaycde ile sa
tılacaktır . .Mayısın ( 18) inci Paz:ır· 

ksi günü saat (16) da ilıalei kat'
iyyesi icra olunacağından talip olaıı
lann keresteleri görmek üzere 
Darüşşafakaya ve ihale günü Nıı

ruosmaııiye mahfelinde Cemiyet 
merkezine gelmeleri. 

m ''Y ..... arın,, ın ~1--

K üçü k llinları 
''V ~ arın,, kariJerine bir hizmet edebil-

mıı ve iki bin çocuğun ia· 
ıesini temin etmiştik. Buse
ne bunun beı bin liraya ib· 
lağını istedim. Meı kezi u· 
ınumi bunu kabul etti. 

mek emelile küçük ilanları aşağıdaki şart
larla kabule başlamıştır. 

Babaeski ı- s kelime bit' satırdır. 
Kongrede şefkat pulları 

ıeklinin ipkası kararlaıtı· 
rıldı. 

Sanatoryom meselesi de 

l 
ehemmiyetle görüşüldü. Kuv
vei umumiyemizi tahrip eden 

Su yolları düzeliyor 2- Her satır İ\:İn S kuruş ücret alınır. 
Babaeıki belediye kasa- 3- Bir defadan fazla nevredilecek ilanlardan yüzde 

basının su yollarını tamire 1 15 tenzilat yapılır. 
karar vermif ve bu maksat-, 4- Küçük ilanlar her gün ne~redilir. 
1 k 

5- isteyen kariler intihap edecekleri rumıızla 
a projesini tanzim ettirece 

f l
. 

1 
gazetemizi adres gösterebilirler. 

aa ıyete geçmiıtir. -••••••••••••••--ıım-•1.111---IJI 
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A.A. neşriyat bürosundan: 
.... iZi .............................. ... 

Istanbul halkına ilin 
21 Mayıs perşembe günü için yapılan hazır

lıklar ikmal edilmiştir.21 Mayıs perşembe günü 
bilumum resmi ve hususi müessesat, umumi 
meydanlar dahil olmak üzere Türkiyenin her 
tarafında bomba tarakalarına müşabih (Allo! 
Allo!) sesi işitilecektir. Halkın heyecana kapıl
ı=: şimdiden ilan olunur. 

·ı .. ~::: ....... ı;,.;: .~· ı# l) \ •• 
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KARADENİZ POSTASI 

Vat v'l:puru an 13 Mayıs 

Çarşamba 
günü akıamı 18 ,ıe Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, Jnebolu, Sam· 
sun, Ordu, Gireson, Trab· 
zem, Sürmene ve Rize ) 
iskelelerine azimet ve av· 
det edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 
acentasına müracaat. 

Tel. İstanbul 1515 

~ 

Doktor 

Ag·op Essayan 
anga cami sokak No 

19 Her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder 

-Çocu,k hastanesi kullak, boğaz, 
burun miitehassısı 

Asri ve hususi salonl.an havidir. 
SERVİS MUNT A2.AMDIR 1 
RESTORAN KARPI~ ~ 

Fiyatlarda mülıim tenzilat ~ 
Odalarmızı telgraf;~- angaje ediniz. . rJ 

~llııi:::::~~~~~~ 
BankFranko Aziyatik 

Anonim Şirketi 
Sermayesi: 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi: Paris" ·surda (Boudrean) Sokak Mo. 9 
Şubeleri: fstanbul,. Galata, Voyvoda Caddesi No. 102 

Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: tBoilu 1421 - 2-3 
Posta keusyı• Galata N '· 376 

• • • • • • KOK KOMURU 
Y edikule ve Kurbalıdere aa.zlıaanE:lerinde 

Asg•rt 1 O ton olmak üzere tonu 20 liradır. 

Sikleti garanti edilir. 
Sipariı yerleri ; 

Satie, Metro Han Tünel Meydanı, Beyoğlu Tel. 
Elektrik Evi, Beyazıt, lııtanbul " 

B. O· 1161 
24318 
355·6 Mühürdar Caddesi No 13-15 Kadı"köz" Kad. 

Muvakkithane CaddHi No. 83 ,, ,, " 
Şirketi Hayriye lıkelHi No lOÔıkiidar" 

İyi tıraı olmu§ bir çehrede fev· 

kaladellk söze çarpar. 

Size bu iyi tıraıı da ancak MOND 

EXTRA bıçalı temin eder. Her 

ye .. de ıatılan bu MOND - EXTRA 

bıçafının 1 O adedi 75 kuruıtur. 

Toptan ıabf: Karkçtıbaıı Han. No. 4 Galata· 
PlYER PIRIMY AN 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

Sermayesi : 700,000,000 Liret 
İhtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi da.re: MlLANO 
ıtalyanm aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
lngiltere, tsvıçre, A.wsturya, Mtcari:stan, Çekoslavakya, Lehistan, 

Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Ccmahiri Milttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekv-.t<lr ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palb (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHİLİNDEKi ACENT ALAR: 

lstanbul'da : Alalemciyan hanında Telef. 2821. Bcyoğlunda: 
istiklal caddesi Telef. 1040. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

İZMİRD.I! ŞUBE 

13U.-

SiNEMA 

ÜSKÜDAR 
HAie sinemaaında 

f LORANSAll IEMANCI 
Miimeaaili 

Gonrad Vaid 
Programlarım,z Cumartesi 
ve Çarıamba günleri defitir 

Hergün gündüz 3,30 da 
geceleri 9,30 da Cuma gün· 
leri 2 de, 4 te aeceleri 9,30 
da gelecek program 

MOSKOV ALI DÜŞES 

BARTIN - INEBDLU POSTASI ... 
CİDE vapuru Per~embs 

14 May11 Y 

Sirkeciden hareketle 
Erelli, Zonıuldak, Bartın 
İnebolu ve Iliıeye azimet ve 
avdetle mezkO.r iskelelerle 
Cıde ve Kuruca Şaleye uğ· 
rıyacaktır. 

T afıilat için: Sirkeci ıa· 
lonu kar111ıoda Mizanoğlu 
han No 2 Telefon lıt: 354 • , 
...-~----------------~ıca 
TA VIL ZADE VAPURLAJtl 
Muntazam AYVALIK poıtaıı 

~ S ElAME 
Yapuru Perıem 

akta•• 
17 de Sirkecid • 

hareketle Gelibolu,Çanakkal 
Küçükkuyu, Altıneluk, Ed· 

nın 
remil, Burhaniye ve Ayva: Ua.llel 
lıia azimet ve avdet ede lda.n 
cektir. Yolcu lttleti vapurda .ıı. 

"lenı 
da verilir. u 

Adres: Yemlıte Tavil.zade f tna 
bircderler. Telefon lıt: 2211 •irin 
~~~--------------~'n e İıtanbul 4 üncü icra m., lldde 
murluiundan: ApUilkadl dıı· 
beyin H6seyin beyden bor tlte~: 
aldıj• 132 liraya mukab Do 
-.ef aeD mefrul Çarııyık ldde 
birde re11am ba ımacala G 
ıokaimda eıkl -.e yeni 2 1

1 !"fil 

1 
~v No. lu ı.ır bap d6.kkln rıı1ı1ıı 

dörtte bir hi11eıi lhaleıi Y' ~ııı ; 

Dr. Ekrem Behçet 

(<Harbin 
«Mukden 

Bilcümle Banka muamelatı 

pılmak üzere 30 ı&n mnd' >'61ı ea 
=--·l'ilı4itl4Jlı1lılm•~a••,••t ••••r•-•••••-••-• detle milzayedeye vazold' ._ l<ın 
-----·----------------~ narak 20 lirada talibi ub' ç b~:t 

desinde olup bu kerre yill' it 1 

B. o lu Mektep sokak 1 

Telefon B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir :ı> 

Şerhli borçlar kanunu » > 

(İKBAL) kitaghaneslnde 
!tW = 32, 

~ ~ 

1 Doktor 

. Hafız C~mal 
Dahili ~ıastahklar 

ie~, .. avihanesi 
F .. rkek, kadın ve çocuk· 

~a~m dahil? (iç) hasta ık· 
larım cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 

m~c.lunda 118 numaralı hu-1 
~ ıusi kabine!lnde teda v1 

eder. 
Telefon lstanbul· 2393 --~Doktor 

• İbrahim Zati 
Cağaloğlu - Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme ıo· 
kak No. S. 

Her gün öjleden soıı· 
ra altıya kadar hasta-
larını kabul eder. 

Doktor 

Fuat Sabit 

Hesabatı riye küşadı- Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarruf 
sandığı-M Jrukatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı
mı--Senet iskontosu- Esham ve tahvilat bed~ller~nin .tahsili--Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esha~ ve emtıa uzerıoe avans.:
tlinecb Emekleremt üzerine kredi kuş~dı - Esham ve tahvılat 

muhafazası vesaıre. .. --Ü 2 •• 77 =·-
Doyçe Oriant Bank 

Deutshce Orient Bank 
lstanbul ıubeslnin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına. miikemmel ve 
müzeyyen kasalar vazolunmuıtur. Flatlar 
ehvendir. Arzu , edenlerin Bahçekapı' da 
Aıirefendt caddeıinde Yeni Vakıf han 
kartısınd•kl bankaya müracaatları llzımd11ır •. --• 

tJG!aJK as a> *-
-;;; OSMANLI 'r:-"" ~oaor = 

BANKASI , ~~~!! ~~=~t 
Sermayesi 10,000,000 

Ingiliz lirası 

iSTANBUL ACENTALlÔl 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESi 

Telefon: Beyoglu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vaddi veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

§ehırlerine ve memaliki ecn~biye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve elgraf emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıyınetli eşya muhafazası, kupon 
ahsi!atı, Türkiye' ye ve memaliki 
ecneniyeye keşide edilen poliça
ların te-sviyesi, borsa muameıa 

ı· . 
ıcrası, akçe bey ı ve şerası, saır 

hastalıklar mütehaı 
Cumadan maada her 
eat 10 dan 6 ya kadar b "ta 
kabul edilir. 
Adreı Ankara Caddesi N.43 

Telefon astanbut 3899 
'l'';;13'1111111Bmlftlmfi ____ ıa•s:••&mP: • 

Doktor -ı 
•• 

Hayri Om~r 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve zührevlye C-emtye· 
t1 aza smdan Beyoğlu Ağa· 
cami kartı sıraımda 133 
No. öğleden eonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 ........................ 
Dr. A. KUTİEL 

Ankara caddesi Cihan kütüp· bilcümle banka muamelatı, kasa Zührevi hastalıklar tıdıviha· 
nesi. Galata l(araköy'de börekçi 
fırını sırasında No. 34 

haneıl 6atüode No. 66 I lcan. 
Telefon: laı. nbul 2385 ~ ••--••-•,_ ____ lll!ii J ... 

Bahrisefit Felemenk 
Bankası =-·=-

fST ANBUL ŞUBESi 
idare merkezi : A M S T E R D A M 

Mezun sermayesi: 25,000,000 FL. 
Tediye edilmit sermayesi: ~.000,000 f'L. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Oatotada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu S7ll-O 
lıtanbul tali şubesi : •Merkez Postanesi ıttlaallnde 

Alla'lemecl Han,. Telefon: lııt. 569 1 Bilumum banka muamelat 

S(llHll BlHKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, lzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

YunaTJistan'daki şubeleri: 

Atina, Sel!nik,Ka.vala 
;:ıa: • 

lıtanbul 3 üncft icra me· 
murluiundan: lstanbul Sul
tan Ham Emin B. han 23 
No: da mukim iken elyevm 
lkametıi hı meçhul bulunu 
tüccardan Morls Abraham 
efendıye: 

lıtanbu dçClnc6. icraıından: 
Hayim Abraham efendi· 

nln zimmetinizde 5 kıt'a em· 
re muharrer ıenet mucebin· 
ce matlubu olduiu iddia 
edilen 300 lngillz Uraıile 
1000 Türk llraıının temini 
için lıtanbul Aıllye mahke· 
meıl ikinci ticaret daireıln
den latibıal eyledlff 21 Ni· 
ıan 931 tarih ve 931-20 No: 
lu kararda: lıtanbul ıtımrü· 
iünde mahfuz B. K. marka
lı ve 1·8·9 No: lu RtlYerver 
ıandıklarının tbttyaten hac· 
zine karar verildi il cihetle 
bu baptaki karar ıuretl lı· 
tanbul gümriiiüne 26 Nisan 
931 tarihinde teblli edilmek· 
le emri haczin tatbik edll
mlt ve icra ve iOls kanu· 
nunun 92 inci maddeıi mu· 
cebince karar ıuretl ve ha
ciz zabıt varakasının teblill 
makamına kahn olmak üze
re illn olunur. 

Ce 
de beı zamla -.e on beı ı 'JI 
müddetle lhaleıl kat'i'Yf' r,:~ 
mnzayedeılne vazoluomuf' y u 
tur. 

Hududu Fatma han 
ve Osman efendi dükkanl 
ve çarıı duvarı ve tarik ti 
mahdut olup atlı metre te 
biindedir. lıbu dükkan 1 
No. lu Fatma hanıma • 
dükkan ile mftıterek Te 
mini ahpp olup ve ara 
rında bölme yoktur. Ve b 
iki dükkanın üzeri too 
kemeri ve methalleri bir 
Dükkanda Fotakl efeo t 
kiracıdır. • .. ı li 

T allplerin tamamının' ~ 
meli muhammeneıi olan ~ ~, ~ 
liradan hi11eye musip Dl I lllek 
tarın yftzde onu niıbetlll ~ >, ' 
pey akçesini teslimi v~ 'il 
ey lemeler! Te 30-5-931 t_.f ~ 
hinde saat 14 ten 16 "ıllı 
kadar ihalesi yapılacafıO il ~ 
927-9511 No. lu Doıya ~ J> 
müıterilerin bizzat 'f~ "ıa 
bilvekile mdracaatları 1 "ıi 
oluntır. 

TAKV_J!' 
Zilhicce 24 - Nı .. o JO 

Mayıs 

13 
Çarşamba 

1931 
Sabah 

Ögle 
ikindi 

4,451 Akşar.I 
12,10 Yatsı 

16,06 11115'• 


