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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Türkiyede intihap hürriyeti var mı? 
Müstakiller hangi muhtelif meslekli Fırkalara karşı ayrıca istiklali efkar ile hareket edecekler? - --

Halk Fırkasının son idarei maslahatçı vasıfl~rını bir kerre daha tebellür ettiren müstakillerden inhilal ettirilen 
mebusluklar meselesı de böylec~ geçiftirilmiş olacak demektir 

-
Türkiye(~ 
intihap hürriyeti 

lstanbul gene müstakil meb- j Ölüleri dirilten Safiye H. diyorki: 

'. !. .ı ,~ ~- us mu intihap edecek? Benden günah gitti! 
Var mı? 

ARiF ORUÇ 
Müstakillerden açık ka

lan mebuıluklara n aınzet 
ıeçllecell haberleri &'elmek· 1 
tedfr. Gerçi haberin sıhhati 1 
hen<ız resmen te'yit edilmiı 

Şair Mehmet Emin, tütüncü Kavalalı Hüseyin Bugün olmazsa yarın mutlaka 
ve N B kabul edeceksiniz biliyorum 

uri eyler mebus oluyor Ôlülerl tahriratle resmen gönderdi. 
mektedfr. Bazı viilyetlerde dfriittiğfnf Kurunu vüstadan beri Ta-

bulunmuyor. FakatTerllen hu
ıusi malumatm mahiyetine 
bakılacak oluraa, Halk fırka
ıının kendi içinden namzet 
göıtereceil ihtimali kuvvet· 
leıt yor. 

Zaten böyle olmasa da, 
haıka namzetlerin intihap· 
larına imkan olmadıfı tec· 
rube ile ıabit olmuı tur. Şu 
halde, uzun boylu meraıi· 
itle, k\Ufete fll&.n hacet kal
ttıadan, meselenin ıtmdiye 
kadar baltedllmemff bulun· 
!nası bilft do~ru değildi, 
demek olur. Bunlar tabii 
a6rnlmeie alııılan mevat
tandır. 

Buna rajmen Halk fırkasına 

Yeniden mebusfufu söylenen 
Kütahya mebusu Nuri B. 

intihap edilmeyen yerlerde 1 
münhal mebusluklara yeni 
namzetlerin gösterilmesi için 

Fırka divanı yarın tetkikata 
baılıyacaktır. Kimlerin nam· 
zet gösterilecefi henüz belli 
değilse de bazı isimler etra· 
fında riTayetler vardır. 

ve ezcümle lstanbuldakt ~6 yle yen babetin mübhem ıarları kar• 
mfinhallerin yine müstakil Safiye Ha- 1111nda yüz binlerce nazarf-

Fnka divanının bu müs· 
takil olarak bırakılan yerlere 
H. Fırkası namzedi g6stermesi 
meselesi bura mehafilinde 
epice dedikodu zemini ol· 
maktadır. 

Maahaza henüz Fırkanın 
bu mebusluklar f çin verilmiı 
bir kararı yoktur. 

Divan azası ketumiyet 
1ıöetermektedir. 

valalı Huseyin, sabık K4· Kavalah Hüıeyin B. 
tabya mebusu Nuri B. lerln oluak birakılacakları de 

nımdan bir yeler yürütülmüıtür. Bun· 
mektup al· ların °!o 99 u içinde bulun· 
dık. Bunda dufu zı,.man takdir ve kabul 
diyorki: edilmiıtir. Fakat onu takip 

eden asırlar kabul ve tarihler 
takdir etmiıttr. Hatti. bu 
katiflerin içinde mücrim 
addedilerek .. 

" Bazı 

gazeteler 

benim vi· Ölüleri dirilten 
]ayete mü· Sefiye H. 
racaat ettiğimi yazdılar. Hal
buki istida değil müracaat 
bile etmedim. Vali Bey iti· 
mat ettikleri bir dostundan 
meseleye muttalı olarak ala· 
kadar olmuı bizzat telefon 
edüp çafırdı kendisine lza· 
hat Yerdim. 

Müsveddeleı f tekik etti. 
$ayanı dikkat bulduğu f• 

çin Tıp FakOlteıi rfyaıeUne 

İdam olunanların Nasaıi· 
yelerl ilim ve h fan ocak· 
laranda tedris edilir bunla. 
rı bilerek ve kabul edilmf· 
cefi ihtimalinide düıünerek 
Ömrümün en kıymetli za· 
manlarında muhitime, memle· 

ketime Te cemiyete nafi bir 
uzuv olmak için büyük bir 
feragati nefisle çalıotım. 

Bu saatin bir neticesi 
(DarJemı 4 üncü aehifede) muarız Yatandaıların zihin· 

lerine bir muamma takıl· 
ınıı kalmııtır : 

Evveli, Meclise müstakil 
altında otuz kadar vatan· 
daıın alınmaaına karar ve
rtlıniıken, lıtanbul da dahil 
olnıak üzere bazı yerlerde 
lialk fırkası müntehibl sa• 
llilertnln ı akılne hareket 
etnı eleri muamması .. 

E~~~bii~;·t;,~~iıÇ',;i~j~;;;;;· ı;;kJi;';ttii;;/ · ·M ;~·badi}··· 'Stadyo~;J;, ·-g6;iii",;ı~miı bir k;[;;ba1ık 

Çiçek . ~ergis~ açıldı I 'zeng~Ier mecli- ~ e~~r ~~)ip o'Idu f 

Ankara, 22 ( Hususi ) -
Müstakil namzet göstertltp 

Şair Mehmet Emin, Ka· J Yeniden meba•lufu ıöylenen 

lılmlerl ku••etle söylen· (Devamı 4 üncü •alıifeJe) 

Dun sergıyı ecnebıler ve 10 se şikiyetediyor Alaeth~ın golu ıle Yunan şam-
bin kişi gezmiştir Mübadillere emlak tevzii pıyOnU 'mağlôp oldu 

Eıaıen memlekette fnti· 
hap hürriyeti olmadığı için, 
hlüstakil namlle namzetlik
lerint Koyanların hareketleri, 
htr nıana tf ade ede1Dezdi. 
Fakat, 0 yanlıı hareket 
tanı bir tecrübe vesilesi ha
:tırlamak itibarile faydalı 
olnıamııtır denemez. 

Tecrübenin muvaffak 
olnıa11, yani: Müstakiller 
Meıelesinin Halk fırkaıınca 
llleclise girmeleri arzu edil· 
tniyenler aleyhine neticelen• 
llleıı, Mecliste vücudu arzu 
~dilen mürakabenin tama
~en teesafts edemiyeceii 

anaatlerini kökleıUrmeğe 

Sergide asri bir tavulı. 
dolabı 

~eıtle olmuıtur. Nitekim, Ziraat odası tarafından 
h eçen Mecliste mebuslann taksim bahçesinde hazırlanan 

lr fırkaya bağlı olmaları Tavukculuk ve bahçavancılık 
itibarile mfirakabe vazife- ser&"iıi diln saat on ikide Va· 
•lntn yapılamadığı huausu, li Muhiddin Bey tarafından 
aene Halk fırkuı erkanı ta· açılmııtır. Küıat resminde 
tafıudan muhtelif zaman ve gazeteciler, Vilayet erkanı 
~ekanlarda itiraf edilmiıtl. ve ecnebi sefarethaneleri 
le 'lta, bir aralık mftra- hususi memurları hazar bu· 

abenin Halk fırkuı içinden lunmuıtur. Ser1ıi açılır açıl· 
l>ıtpılabtleceil itldiaları da maz derhal höyük bir ratbete 
~llrdı. Geçen gün Fırka ıong- mazhar olmuı ve akıama 
~e•itıde Recep Beyle Vaııf 8. kadar tahminen 10 bin kici 
ta•ında YUkuunu HükO.met sergiyi ziyaret etmiıtir. 

~-~etelerinin "tiddetli mü· Sergide en fazla takdiri 
1 'it•!•lır!,, ıekline soktuk· celbeden tevukçuluğumuzdur. 
(';; tneaele bu cilmledendlr. Şimdiye kadar memleke-

•uamı 4 iincii •ayfada) timfzln bu nevi tarakiyatı 

mestur bulunuyordu, Fakat 
dünkü serıf. bu tarakkiınizl 
ortaya lrnymuı ve fennin 
usullerinin memleketimizde 
hüınö tatbik edildiğini aö•· 
termiıUr. Ser.iyi ziyaret 
eden ecnebiler btlhasa ta· 
vukçuluk tarakktyatımız (ize· 
rinde beyanı takdirat et
miılerdtr. Sergide tavuk· 
çuluktan maada teıhir 
edilen çiçekçiliffmiz de ol
dukça takdire ınazı ar ol· 

muıtur. 

Bu sahadaki muvaf fa· 
kıyetlerimfz de bütOn ecne-

1 

bileri takdire sevketmtıtir. 
Ser&"f bu&"iln Te yarın da 

halka teıhlr olunacak ve 
halkın en fazla takdir ettlil 
ıeyleri• ıabf plerine mokifat 
tevzi edilecektir. 

Sergi beyeU umumtyesl 
itibarile takdir edilmekte· 
dtr. 

Halkın serıtye gcbterdi· 
il rağbet te ıayanı ılkran
dır. 

Serıide tavuk, piliç, hin· 
dl, kaz, tavuz, maymun, 
ördek gibi canlı hayTanlar
la tavuk yetııtlren fenni 
makineler ve kitaplarla 
memleketinıi:ıde mevcut her 
türUl çiçekler teıhir edilmfa-

ur. 

meselesi bir sllrü tiki.yet· 
lerl mucip oluyor. Btlha11a 
elif bin liradan fazla ser· 
veti olan mübadiller hak· 
farının zayi olduJtunu yana 
yakıla anlatıyorlar. Şikayet• 
lerin eıaa noktasını da ıu 
cihet teıkll ediyor. % de 
50,40 ve 20 nisbetinde ya· 
pılan tevzlatta ancak 50000 
liraya kadar serveti olanlar 
bu nıiktar dahilinde 
para almıı oluyorlar. 

Halbuki daha fazlal aer· 
Teli bulunanlara 50.000 lf. 
radan fazlası verilmiyor. 
ÇGnkü meTcut mübadele 
kanunu bu eaa1a istinat edl· 
yor. Binaenaleyh, meıela 

°!o 60 derecesinde mal 
(Devamı 4 üncü aahifdee) 

Refia Hanım 
intihar etti/ 

Aıığı Kadri EfendJnin 
artık kendisine hor gözle 
baktığını anlayan Refia Ha· 
nım ölmeğe karar Tererek 
eline geçirdiği bir tendtrdiyot 
ıtıesini içmlı ve intihar et• 
mek istemfıttr. Şimdi ne
damet eden Refia Hanım 
yatağında bakınız neler an· 
)atıyor? 

(Talaildtı 4 iincıi •ahiled•) 

Yanan ıampiyonunun] mağlübiyetile biten Jankü 
maftan bir ,.intiba 

Fenerbahçe oe ikinci de1Jrede'1.i golil• muzafferiyeti 
kazandıran Aldettin 

(Yaızsı dördüncü sahifemizde) 

- -··ucı"'e1.11. me· 
lllurda yoktur. Ancak mün· 

d b •·•· ıs ... ı •\:-•n· 
e ir karar ·ı 1 Yerı eceği an• 
a§ıi maktadır. 

. uuııuuı ıııııt;~ı ıımLa errıgını· aevaır ve 
mıyenın enazırı ittil3ına arzeyıerlz. . mUesse 



Sahife 2 

Muasır Cümhuriyetlerde 
T eşkilcitı esasiye: 

IJ Dünya cümhuriyetlerinde t 
' l"eşkilatı esasiyeler nasıldır? ' 

Başlangıç 

Harpten evvelki Avrupa T eş-
kilatı esasiyeleri nasıl dı? 

-4-
1866 harbinden dolan 

timali Almanya hükumeti 
müttehideıl, 1867 ıeaesl Ha• 
ziranında bir tetkilltı eıa· 

ılye ricuda ıetirlyor ki, 16 
Niıan 1871 den itibaren 
Alman Kanunu eıaılıl olu· 
yor. Bu tarihten Harbi 
umuminin nihayetine ka· 
dar Alman hükiimetlerlnin 
T eıktlltı eıaslyeılyelerinde 

defltiklik olmıyor. 1902 

tarlhimılen itibaren, bunlar· 
dan çogunun Teıkllltı eA• 
ıiyelerinde pek milhim ta• 
dillt yapılıyor. Bunların ek· 
seriıi mebuıan ve lyan 
meliıleri azasının ıureti in• 
tihap ve tetekkillGne, !nti· 
hap hakkının tevıilne aittir. 
Bu hükumetler Saxe, Bavi· 
ere, Wurtember•, Bade ..• 
ilh.. tır. 

Avusturya, bunun akıl 
teslrile, 1867 tarihinde ta• 
mamile teıekklliinü delir 
tiriyor. ikilik usulfl idaresi o 
vekit düıQnülüyor. lmpera
torluk ikiye bölünilyor. Bu 
da Alman ve Macar unıur· 
larının pek b6yük bir tavaf· 
fuk hazırlamıı olup ( 1867 
senesi 21 Kanunuevvel tah· 
kimnameıl) ltalya harbinden 
beri ( 5 Mart 1860 ve 26 
Şubat 1867 imperatorluk 
beraeti) tetkik oluna ıelen 
ıslahat tahakkuk ederek, 
Avusturya Reichatart mec· 
liıi kavanlni eıaıiyeıi kabul 
ediyor· ( 21 Kanunuevvel 
1867) (Fança .. Zoıeph) ın 
Macaristan kırallık tacını 

glymeıini bir bak olarak 
istihsal eden Macarlar, Tet
kllatı esaılyelerine tekrar 
mazhar oluyorlar, 1848 den• 
beri devam eden kanunla· 
rından kemalile lıtifadeye 

baılayorlar. 

Müteakip 1enede Maca· 
ristan ile Hirvatiıtan araıın· 
daki müaaıebetleri tanzim 
eden bir diler tabkimname 
kabul olunuyor. 

Cermen ittihadından ay· 
rılan luxembour1r bu veıile 
ile, Teıkilitı eıaılyelini ta• 
dil ediyor. Bunun tarihi 17 
Teırlni evvel 1868 dir. 

Maamafih bu devrede 
hürmet Te~kilatı esaılyeye 

taalliik eden en bariz ıala· 
hat , Avusturya teıkilitı esa· 
siyesi, İsveç Siksdage kanunu 
esasisi (1866) ve Fenlandya 
diete meclisinin davetidir. 

Üçünc6 Napoleon'un 
sukutu ve ilçüncü cilmhurl· 
yetin zuhuru (1870) fransa· 
nın bir feliketi ile birlik
le vaki olduiundan, Avru· 
pada bir akıl teıir uyan· 
dırmadı. Hatta bizzat Fran· 
sa bile, beı sene müddetle 
Teıkilatı eıaıiyeıiz kaldı. 
Ancak istical ile kabul 
olunup teferruat noktaım• 
dan tadile uirıyan (1875) 
T c§ktlitı eıaıiye kanunları 
ihtimal bütün dünyanın en 
nakı• teıkilit metinlerinden 
biridir. 

Bu tarihten itibaren Te .. 

kilatı esasiye hareketi, git· 
tikçe mana ve istikametini 
degiftlriyor. Artık mutlakı• 
yetin yttrine temıili mü· 
eaaeseler ikamesinden, key· 
fi hareketlere kartı vatan· 
daılar için teminatlar araı· 
tırmaktan ziyade si} aıi dip· 
lomaıi yeni müe11eıeler vü· 
cude getiriyor. Avrupanın 

Şarkında teıekkül eden yeni 
devletlerin TeıkilAtı esasiye 
metinleri, bu ruh dahilinde 
yekdiierlni takiben l mey· 
dana çıkıyor. 

30 Haziran 1866 tarihli 
Romanya, 26 Haziran 1869 
tarihli Sırbistan, 16 Niıan 
1879 tarihli Bulgar Teıki· 
litı eıaıiyeleri böyledir. 

Bunlardan birincisi 1884, 
iklnciıi 1888 ve 1803 tadil 
olunuyor. Oımanlı lmpera· 
torluiu da 1877 tarihinde 
bir T •ıkllltı eıaıtye (Kanu· 
nu esasiye) kabul ediyor. 
Bu uzun miiddet hükftmden 
sakit ofduktan ıonra 1908 
ihblllile yeniden mevkii 
mer'iyete konuldu. 

16 Tetrinlıani 1864 tarihli 
Yunan Teıktlitı eıasiyeıi, 

30 Haziran 1876 lıpanyol 
T etkilatı esaıiyeıi tadilatı 

Hanedan veya uıulü idare 
tebeddGlatlle ali.kadardır. 

Bu devrede Teıkllitı eıa· 
ıiyede haaseten taahlhat, 
hatta tadilat, 1852 de de 
ıözden geçirilmtı olan 1826 
Pörtekiz fermanının 1878, 
1885 ve 1896 tarihlerinde 
Taki üç defa tashihidir. 

lıviçre iltiına olunmalıdır. 
Burada Halk hilkiimetl ıekli 
miiıtemirren ulahabna daha 
.loiruıu kanunun yeni battan 
elden ıeçirilaeıine mO.ıaittir. 
ittihat Teıktü.tı eAıiyeıl, 
29 Mayıı 1874 de bir yeni 
ıekil aldı; memleketin mü· 
dafaaıını temin için ittihat 
hükiimetinin salahiyetleri 
tevıi olundu. Hatta ondan 
sonra da,~muahher ve miite• 
addlt T etkilatı eıaılye ka· 
nunlarile, bu ıallhiyetler 

tekrar tezyit edildi. Yirmi 
iki Canton dan ancak iki· 
sinin 1848 den mukaddem 
bir beraeti vardır. Bunlarda 
Geneve {24 Mayıı 1847) ve 
T e11ln ( 23 Haziran 1830 ) 
TeıkllAtı esaılyeleridlr. Hattl 
bunlar da öyle tadlllta utra· 

mııtır k!, eski halleri tanın• 
maz olmuıtur. Diler Canton 
lar, 1848 tarihinden itibııren, 
kanunlarını tecdit etmtıler· 

~ir. Bir çoklarırda yeni it· 
tihat metnile hem ahenk 
kılmak için 187 4 tarhinden 

itibaren kanunlarını ıençlet
tirmek lhtlyacmda kalmıılardır 
lıvfçrede de kıml veya kiilll 
tadillt devir devir olaian 
tılerdendir. 

1905 de Norveıe in lıveç· 
ten ayrılmau; 1905 de Fen• 
lendiye muhtariyetinin kısa 
bir müddet için ilaaaı, 1906da 
tekrar teılıl bu muhtelif 
memleketlerin Teıkilitı eıa· 
ıiyelerinde akıi tesirler yaptı. 

(Deoamc var) 
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Maarifte 
Müdürler 

Toplandı. 
Dün Maarif emanetinde 

mektepler müdürlerinin it·· 
tirakile bir içtima &ktedil· 

mittir. Bu içtfmaada bir iki 

gün sonra haılıyacak olan 

imtihanlar hakkında görü· 

ıülmüttür. Buna ıebep te 

ıeçenlerde yazdığımız veç· 

hile bazı huıuıi ve reımi 

mekteplerde iltimaslı tale· 

benin ibrazı liyakat etme

dikleri halde terfi ettirilme

leridtr. 

Maarif emaneti bu hem 

talebenin ve hem de Maari

fin aleyhine olan itlerin bir 

nihayete ermeıi için mek· 

tep müdürlerine cezri hare· 

ket etmeleri hakkında ta

Jimat vermiıtlr. Bu ıene 

imtihanlar çok ııkı yapıla· 

caktır. --

Yanlış bir gümrük siyase..!!_ 

Bu kendi günahımız! 
Bir kaç parça yaş sebze Gümrü
ğü, peynirlerimizi düşürdü! 
Mevsim, beyaz peynirle

rin külliyetli miktarda pi· 
yaıaya çıkarıldığı ve ibra· 
cat yapıldığı zamandır. 

Buna rağmen ıimdiye ka· 
dar iyi bir mahreç olan Mısıra 
bu ıeue pek cilz'I olarak 
beyaz peynir ıevkedilmittir. 
Çünkü eskiden bir teneke 
peynir baıına 2 lira güm· 
rük resmi alan M111r hü· 
kumeti, balen gümrük res· 
mini 4 liraya çıkartmııtır. 
Bir teneke peynir 12·13 
kıye ıeldiğine göre 4 lira 
reıim vermek maliyet ffatının 
haylı miktarda tezayüdüne 
sebep olmaktadır. 

Bu tezayüde ıebep te ıu 
olmuttur: 

Lkendertyeden memle· 
ketimize giren mevılm seb
zelerine fazla gümrilk reıml 
tarhetmekliğlmiz! Bu vazl· 

yet 1 kartıaında mukabelei 
bilmiıili zaruri addeden Mı· 
ıır hükümetide derhal pey· 
nirlerimizden aldığı gümrük 
resmini yftzde yüz arttır· 
mııtır. 

Bu mevsimde aııarl 3000 
teneke peynirin Mısıra ıevk
e<lildiğinl düıünürsek ıu he· 
sap meydana çıkar: Beher 
teneke peynirin fiatı 7 lira ol 
duğunagöre,3000)(7==21000 
liralık bir zarardayız demek· 
tir. 

Peynir imalathaneleri ıa· 
hiplerinin % 80 i fakirdir. Bi
naenaleyh. bu zarar da A • 
nadolu v~ Trakyadaki müs
tahsillerin sırtına yüklenmiı 
oluyor. Halbuki iskenderl· 
yeden gelen yaı sebzelerin 
miktarı pek azdır ve güm· 
rüğe temin ettiği reıim de 
llıey mesabesindedir. 

Muallimler birligincle bir içtima 

Ha gavret ~u da Dereden çıkb? 
153 polia mek- ilk mektep muallimlerinin maaş-

tepli oldu ları tenkih edilecek mi ? 
Trabzon ve Konyadaki 

polis mektepleri liivedilmiı, 
lıtanbul pollı mektebi ile • 
birleıtirilmeıi kararlaıtırıl· 

mııtır. 

iıtanbul poliı mektebi ıon 
devıe mezunları 135 kiıi 

dfr. Bu polfılerle beraber 
31 tane de polis namzedi 
mezun olmuıtur. Bu 31 
namzet Ankaraya gönderil .. 
mittir. Namzetlere, pollılife 
terfi edinceye kadar 1200 
aıli maas verilecektir. 

Bu son devredf! (mezun 
olanlar at aıında 2 komiser 
ve komiser muavini~vardır. 

Altmııar kittlik olan 
Trabzoa ve Konva poliı 
mekteplerinin lıtanbul po
liı mektehi kadrosuna'ilaveıile 
kadro 300 kitiye yükıelmiı· 

, tir. Yıldızdaki mektep bi
naıı, 300 kitinin ibateıine 

müsait bir bale ıetirilmir 
Ur. 

iıtanbul pollı mektebi· 
ne poliı namzedi kay.il için 
bir müsabaka imtihanı açıl
mııtır. imtihanlar bili de· 
vam etmektedir. 

Polislik için istenen va· 
ııfları haiz olan 30 kiti 
mektebe kabul edilmittir. 

Kadınlar 
Yol vergisi verecek 

Yeni vilayet ve Belediye 
kanunu, tarik bedelini 8 lira 
olarak teıbit etmektedir. 
Buna, vilayetlerini iki lira 
da zam hakkı vardır. 

lstanbul Nafia baımü· 
hendiıl Avni B. iıe, mükel· 
lefiyetln 6 liraya indirilece
ğini söylemektedir. 

Yol oıiikelleflyetini çalı
ıan kadınlara da teımili muh· 

temmeldtr. 
Yol verıiılni vermekte 

teallül eden ve bedenen 
hizmet ifa etmiyenlerelen, 
vergi, 0 

/ 0 30 cezaılle tabıil 

edilecektir. 

ilk mektep muallimleri· 
nln, Mualltmler birliğinde 
aktettikleri içtimada ittihaz 
olunan kararlar Birlik ida
re hey' etine verilmiıti. Bir
lik idaresi bu huıuı etrafın· 
da bir rapor hazırlıyarak 
Maarif Veki.letlne verecektir. 

ilk mektep muallimleri· 
nln dilekleri yalınız Barem 
kanunu etrafındadır. Mual-
(Jmler evvelce Bareme ıi· 
rerken baı:ılarının az veya 
çok mutazarrır oldukları 
ile ıOrülerek yeni bP.tçede 
yapılması icap eden tenk· 
ihatını kendile~ine teı· 

mil edilmemesini lıtemek· 
tedirler. 

Bu takdirde zaten mük· 
teıep haklarından kaybet· 
miı olan muallimlerin bilı· 
bütün fena vaziyete düıe· 
cekleri ıöyleiımektedir. M·u-

~-

allimlerden biri bu husqıta 
diyor ki: 

•Biz benilz bizim maaı· 
larda tenklhat yapılıp ya· 
pılmıyacağını bilmiyoruz. 

Ancak baremde olduğu 
gibi gene bir emri vaki kar· 
tısında kalmamak için bu 
tarzda hareketi düınndük. 
Maarif vekaletine Muallim· 
ler birliği veıatetile bir ari· 
za vereceiiz. Bu !münase· 
betle dileklerimizi teıpit 
ettik ve heyeti idareye ver• 
dik. 

Makısadımız arkadaılar 
arasında birlıtiıare yapmaktı. 

Belki bir daha toplanacağız 
ve hazırlanan arizayı oku
yacağız. 

Memur maaılarında ya• 
pılacak tenkihatın ilk mek· 
tep muallimlerine teımil edi· 
lip edilmiyeceil hakkında 
Maarif Emanetinde bir ma· 
liimat yoktur. 

Niye toplanmıyorlar? 
Sigorta tarife komisyon azasından 

bazılan sigortacı imiş 
Bdtün zahiri çalıımalara 

raimeu bir tijrlu halledil· 
meyen meselelerden biri 
ıiıorta tarifelerinin tan· 
ıimidtr. Umumiyet itibarile 
sigorta tarifelerinın aiırlı· 
ğmdan müttekt olmıyan 

yok ıtbidir. Nitekim ıahsi 
bir ıQrü ıiklyetler netlceıln-
de tahkikat yapan Ticaret 
oduı tariflerin tahammül· 
ıuz derecede alır olduğu 
neliceıine varmııtır. 

Hele sigorta kumpanya· 
larınm itfaiye resmi diye hal· 
ktan fuzulen cibayet ettiği 
para da bu miktarın biiıbü· 
t6n hadden efzun bir hale 
gelmesine sebebiyet veriyor. 
Sııorta kumpanyalarınıb Be
lediyeye vermeie mecbur 
olduiu bir resmi, bililfizum 
halkın sırtına yüklemeıl dol· 
ru delildir! 

Bu mahzurları nazarı dik· 
katten uzak tutmıyan iktisat 
vekAleU t•rifelerde tenzilat 

yapılmasının zaruri olduğu 

fikrindedir. 
Mevcut tarife komisyo· 

nu iıe, bu ane kadar biç 
bir it görmemiıUr. Halbnkl 
19 Temmuzda, elyevm tat
bik edilmekte bulunan ta· 
rifelerin müddeti bitiyor. 
Unümüzde pek az vaktin 
kalma11na rağmen tarife 
komisyonunun ne zaman 
içtimalarına baılıyacağı da 
meçhuldür. İıte bu nokta 
esrarengizdir. 

Yapılan dedikodulara 
göre komisyonun içtimala· 
rını geciktirmeıindeki ıebep 
ıu imiı: 

Komisyon azalarının mü· 
htm bir kısmının ıtıortacı 
olması! 

Eier bu mesele de bir 
kördGfüm mahiyetinde lıe 
lktııat vek&letfnin kılıcına 
liizum hiısediliyor, demek· 
tir. 

İntihar 
Bir acizdir J 

Her gün bir intihar itlti
yoruz. 

Her gün bir bedbaht ken· 
diıini öldürüyor. 

Halbuki ••. 
intihar aczin mütemmi· 

midir. 
Bu arzulu ölüm6 tercih 

edenlerin, sebep her ne olur• 
ıa olsun cemiyeti beıeriye 
içinde acınmaktan nasipleri 
olmamalıdır. Zaten yoktur 
da ... 

iısiz kalclıiı için kendini 
aıan a~, sevgilisine ka· 
vuımadıgı, ~lef n zehir içeıı 
gencin ölümleri bence 111ü· 
savidir. 

ikisi de aczin esiridir. 
Bizi hayatta ıürükledil 

faciayı öldükten ıonra d 
temadi ettiren bedbahttı 

Çünkü sade kendi yok uluc 
ile itini bitirmemiıtir. Hı 
misiz kadını, zavallı ya' 
ruları kalmııtır. Kendh 
maddeten öldürmüıtnr. K, 
lanları da manen .. 

Öteki ise aıkını uyut 
cak ılık bir göğüı yerine y 
kıcı bir kurıun ıeçmlıtir. 

Bu da bir aciz deiil • 
nedir ? 

Azmi, iradesi safla 
"Enerjik,, bir adanı hiç 1: 
zaman intihar zafını gô 
termez, daima mücadele· 
amade bulunur. 

Mücadele inıanlıiın ıı 
rıdır. 

lf 
Memlekette maaleı 

günden güne çoialan in 
har hldisel,rini tetkik ed 
cek olursak, "Moda,, deme 
güçlük çekmeyiz. 

Anasına kızan çocu 
intihara kalkıyor. 

Sinemaya stdemlyen I ' 
kız hıncını ıüblimedı 
alıyor. 

Çok ayıp olan bu vak' 
ların hakiki manasını a 
latmak hepimizin vazJfeaiı 

Bilha11a hilkiimet, m 
allimlerile, gazetelerile in 
harın ayıphjını, çirkfnliji 
iıpata çalıımalıd11. 

Eier bu nesil için a
kalıadıyıa, gelecekler olıt 
belki flrendirillr. 

BÜRHANETTlN Al 
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Sular 
Teftiş ediliyor 
Memba sularının ka 

naklarında tetkikat yap 
maktadır. Bu tetkikler, 
ların ne ıekilde tiıel 
doldurulduju, membala 
etrafının temlzUfi, ıu d 
duran adamlatnn ııbhl 
ziyetlerine aittir. 

Evvelki liin Elmab 
yu membalarında tetk 
yapılmııtır. 

Diler membalar da 
sıraıile teflif edllecektil• 

ı\1eclis Haziran 
iflerini bitiriyo 

Ankara, 22 (T elefoP 
Meclis Haziran içinde 
çe ve ıslahat kanunu 
yilıaıını bitirmi ı olaca 
Müzakerat uzasa btle 
dil karannın nihayet 'fı 
muza kadar uzaması 
temeldir. Mecliee Y 

diğer layihalar ıelecek 
rei lçtimalyeye bırakıl 
tır. 

v 

n 



Yeni intihap 
M4nhal mebuıluklar 

me1eleli yine ateılenlyor. 
Ahnan haberler Halk fır
kasının pek bu münballeri 
mlıtakillere kapbrmıyaca• 

fını göıterlyor. 

Bu kadar bol azaıı 

varken bu birkaç ıaCbta~.il 
yeri de kendilerine mal et· 
meleri biraz fazla hasiılik 
gibi geliyor bana. 

Ôyle ya, evvdli denildi 
ki: •itte ıize meydan at 
oynatabillrainfz !., 

So~ra •lıtmlze ıelmedl,, 
demek tuhaf olmaz mı ? 

Bu bana naııl bir va· 
ziyetl hatırlatıyor biliyor 
musunuz? 

Hanlya çok ballı biri· 
nln ıfgaraımı çıkarıpta 
Mechıe •buyrunl. elye eli
ni paketi OzerJnden kaJdır· 
ma~11zm bir ıöıterdikten 
toora cebine koymasına 
benziyor. 

Fakat ne oluna olıı1n 
itin kolay tarafı bulunmuı 
olacak. Ondan ıoara11 rey 
tasnifine bile hacet kalmak
ıızın mezbatasıııı yazmafa 
münhaur kal1r ıtbi rörünO· 
yor. 

Bu aralık ıair Mehmet 
Emin Beyin lımf de söyle

nf yor. Hatırlıyorum demlıtt ki: 
• Şimdilik ılyaıl hayat• 

tan çekiliyorum.,, Mehmet 
Emin Bey demek nmad1nt 
keımemekle bata etmedi. 
Felek bu kimine kelek ki· 
mine çilek. Fakat ıtmdl an· 
latıh)·orki bazen kelek ye
dird!ifne çilekte yediriyor. 

Di110n6yorum da ya mil· 
tarOntleyh • BnıbGtOn aya al 
hayattan çekildim., deaeydt 
bu ıefer ı6zünden de d6ae· 
mez ve çareliz Mecllıte 
artık çiftçilik yapardı. 

Jf- lf 
Tasarruf 

Bir çok bGtçelerden ten• 
ki.kat yapıbyor. 

Maarif veklletlnden de 
bir milyona yakın ten:dllt 
olaeakmı1-E1er böyle bGtçe· 
lerde çokça~taaarruf yapılarsa 
bilmen ki emniyeti umumiye 
bGtçeslne de ili ve etmek il· 
zım gelmeyecek mi? 

* Safiye Hanım lıminde 
bir kadıncafız •Ben ölüleri 
dirlltlyorum!,, diyor. 

Bu pek dofru bir ıeJ 
olma• ıerek. Ç6nkii o dirilt· 
ıe bile kalkacak kim? 

Bilmiyorum amma diinya• 
nın alb üıtünden daha ralaat 
ıibl geliyor bana. 

Sonra Amerlkada bir 
aum kedileri dirllU:rormuı• 
Bu pek fena defll. 

Blslm memlekette de bu 
kabil olsa da ,. tarlaları lıUll 
eclea farelerden kurtulmak. 
Mabaza diriltmek modan 
eplce artmıı oluyor. Siya• 
1ete de intikal edecefe ben· 
zl1or. 

Meaeli Mehmet Emiu 
Bey, Kavalalı Htlseyln Bey, 
Nuri Bey yine mebus olu· 
Jorlarm•ı· 

_ _........,...-

ltalyan i•tikrazı 
Roma, 22 (A. A.J -

9 1eaelik yeni basioe bo. 
noları almak için halk ban· 
ka mo ...... 1ertne lt•hac6m 
a6atermektedlr. 

ı 

Divan 
Dinlediği isim
leri bildirecek 

Pariı, 24 (A.A.) - Ayan 
mecllılnde, yüksek adalet 
divanının ml\arif enciimeni 
matbuata hiçbir tebliğde 
bulunmamafa, yalnız herıln 
dinlenen kimselerin 'iıimle· 
rini bildlrmemeğe karar ver-
mittir. 

1 M. Briand döndü 
i Cenevre, 22 (A.A) - M. 
1 Brlanc1, M. Von Curtluı'u 

ziyaret ettikten ve M. Hen 
j deraon ile ıarüıtükt,a ıonra 
1 ıaat 13-15 te Parile müte· 

1

1 veccihen buradan hareket 
etmtıtir. 

1 
Mumaileyh, iıtaıyonda 

ı Fransız murabbaı heyeti aza11 
ile, yüksek sahıiyetler Cemi• 
yeti akvam katibi umumisi 
ve ıabık maharipler cemi· 
yetlerinf n bir çok murab· 
haıları ve keılf bir halk 
kiltleıl tarafından teıyt edtl· 
mittir. 
Avam kamarası tatil 

etti 
Londra, Z2 (A. A.) -

Avam kamara•ı fçtlmaları
nı 2 Hazfrana kadar tatil 
etmtıtlr. 

Parlı, Z2 • (A.A) - Me· 
ıal nazın bırtblrln mlteaktp 
Şimal mıntakaıı mensucat 
ıanayft patron r ıendtkaları 

murahhulan ile amele mu 
rahhaılarını kabul etmif, ma 
zalrerat ' ıaat 17 ye kadar 
devam eblalftir. 

Fransa'da grevler 
Ltle, 22 (A..A.) Rouboix 

ive Tourcoına'daki ırevcllerin 
miktarının 11 O bin kitidcn 
ibaret olduiu resmen bildi· 
rllmektedtr. Hiç bir h&dlle 
olmaınııtır. 

Avusturalyada 
tasarruf 

Melbourne, Zl (A.A.) -
Herald gazete8f, hlk6meUn, 
hOk6mete alt maıarlf ile 
memur aidat Ye maaı 
larını 0 / 0 25 nlıpetlnde en 
c:lirmek tau nurunda bu· 
lunduiunu haber varmekte
dtr. 
Belçika kabinesinin 

istifası 
Brnk1el, 22 (A.A.) - Ja .. 

par llablneat ıai cenah tara· 
fından alkerl kredilerin ten· 
zili için yapdaa teklif bak· 
kında liberallerle zuhur eden 
lhUllf Ozerine lıtlfa etmiftfr 

Meclisteki 
Ldyılaalar 

Ankara, 22 (Telefon} -
Ayrılan encimen1er hazır· 

ladıkları liyıhaları birer birer 
Mecllıe g6ndermitlerdlr. Sa· 
yım verıtu liyıhau vekiJler 
heyeti lçtlmamda intaç eclil

mrıtlr. 
Yeni llyıhada verıkle 

10 kuruı kadar bir tenzdlt 
yapılmııtır. 

lktııat encGmenl dıl tik 
lçtlmaında kaanç wr.ı•· 
de Japılacak tadilatı halle 
çah,.oaktır. 

Kalan dtler l&if*alarcla 
bu .. nlenle IDtaç ecltlecekttr· 

Muğlada hareket! 
Arpa mahsulünun hasadına 
baflandı. Muğlalılar memnun 
1 
~u~I~, 21 (A.A.) - Ye- ı temin edilecektir. Mecliı aza· 

n e e iye mecliıl dk içti- mi tasarrufa riayet etaıltU 
maını dün öileden sonra Mutia, 21. (A.A.) - y; 
:küttetmit!ir. k Bu içtimada ni elektrik fabrikasına alt 

çe muza ere edllmiı ve . I M ~ı proJe er Awupadan rel· 
u. anın hayati meıelele· mittir. Projeler taadik edil 

rtnden olan ıu meseleti de mek üz b .ıt.-( d ö .. 1 ere uguu er e ve· 
1 rutü müı ve suların fenni kalete aö d il ktir 
bir t h . . • n er ece • 

sure te ıe re getırılmesi M wl 21 ( "A ) V 
i i k • k aa a, "" • - I· 
ç 0y ~ti arar alınmııtır. liyeUmiz aahil kııımlarlle 

enıden ıu getirmek için sah'llere k ba 80·100 b 1 ya ın zı mınta· 
b.. 

1 
ld ı~_ıdıraye ihtiyaç kalarmda Arpa mahıulOnfin 

an o u ... n an bu par h d tub 'kt d a asa ına baılanmııtır. Bu 
ar ve 1 Hat 1&11 ığıadan ıene feyiz Ye berketln fazla 

istikraz ve diier ıuretlerle oldutu temin ediliyor. 

ispanya • Rusya bir ;d~vele imza ediyor 

Damping ispanyaya 
arzulan ile giriyor 1 

Madrit, 21 (A.A.) -El Sel lar d b k l k 
gazeteı· 1 

1 
a aı a mem e etten 

ı, apanya ma iye nazırı de Ruı petrol mGıtah· petrol almıyacklardır. Buna 
ıilleri, bir mukavelena.m mukabil, Ru•lar damilhlm 
projeıi akdi huauıunda ma~ miktarda. lıpanyol eıyası 
tabık kalmıılarclır. Bu mu· ıatın alacaklardır. BGUbı 
kavelename mu~ibince Ruı bunlar, diplomalf münate-
lar kendi petrollarını diğer r batının ıadeıf tarJhinclen 
petıoll11rdan %28 nilbettnde itibaren baılıyacaktır. Bu 
ucnz verecekler, İıpanyol· da pek uzak delildir· 

BiravoCemiyetei 
Ağaç koruma Cemiyeti fidanlar 
hakkında bir katalok yaptı! 

Memleketimizdeki alaç· Btse Terilen mal6mata 
laıı attbnnak. chıılerJai iyi- ~re, cemf19Un bu .a•e 
leıtirmek; baıtalıldarclaa, kadar 40 vtJlyet 128 kasa 
tahripten korume.k için le· 81 nahl7• ye 1020 k&1de 
ıekkal et~lf olan afaç ko 1ubelerl tepkktll etmtıttr. 
ruma cemıyetinla bu ,tlne 
kadar olan faaliyetine t.e- Alaç koruma cemlyeU 
maı etmefl faideU ı6r· memleketimizin bazı al&~ 
mekteytz. Ataçlarıamı ko- mmda yetlpn eJI clnı mey-
ruma ve ıılah 1oluncla ~ ce- velertn her tarafta taam· 
mlyet bu atıne lJiad.,. çok mOml, yabaoı aiacl•nn eJI 
ıayanı takdir meıai •rfet· nevllerle aıılanmaıı için ıe-

mlı Ye bu yolda oldukp ıenlf nlı bir surette aıı kalemle• 
ve mflıpet itler g6rm0,tür. ri tevzi etmııur. B ak ı. 

Cemiyet halkımızda 1 u m aa 
afaç aevı1ılol uyandırmak a geçen 1ene tem edilen 
için her aene afaç bayram llf• mıktarı 3300 iken bu 
farı tertip eylemekte ve bu tene bu mlktaı 70,360 kaleme 
ıü:nlerde yer yer muhtelif lblli olunmuflar. Bu afi 
clnı qaç fidanları dikilmek kalemlerinin her biri iki 
tedlr. Ye hattl Oç k11111a aynlabi-

Cemlyet tarafından tan, lecelfne nasaran teni ecll· 
zlm edilen bir tallmatnaae len miktar 20 bine yakın 
ile yapılan bu bayramların olarak kabul edilebilir. 
cemiyetin gayeital temin Bundan maada, bllha .. 
yolunda ne kadar iyi neti· •a cenup ıablllerlmlzde ye-
celer verdllfD.I g&lterlDit ol• tft•• ıaln& alaolannıa Ay ... 
mak için bdhaıaa ıunu kaJ• tap fııbfl apılyle aıalan• 
dedellm ki bu ,... bıqr011 maaaı temin lehi buralarda 
kadar aiaç bayramı ya- 7750 !atı kalem dalıblmıtbr. 
palm11 olan 18 •illyet, ka· Cemiyet fidanlar ve fi-. 
za k6yde 27113 alaç dl· dancılar haldancla bir ka· 
ldlmiıUr. Bun&arclan maada talof tabettirmff ve te•al 
bu MRe cemiyetin dela)e- etmlıtlr. Dtter taraftau ap-
ttyle memleketin muhtelif cıhfm fenni aıullerlnl ıa .. 
yerlerinde dlfdlen afaç tertr 700 ıaldfeltk bir eHI' 
mfkıarı 229 257 dir. baıtırmıı ve dafıtmııbr. 

Akvam meclisi Buğday konferausında 
Loadra ,21 • (A.A.) - 8111-
day konferanıanda, So vyet 
IDIU'abhaılan pl,..adakl ke 
aadın .. ..,ıert hakkındkl 
umumi mGtalealarmı ıöy• 

ve zirai şirket tesisi 
Cen-evre, 21 • )A.A.) -

cemıyeti akvam mecllıi, 
cemiyeUD aWeamAI oldu• 
tu mukaveleaaJPeleriD.. im• 
M811la ve taa«Unkuıa mOte
a IUk noktal nazarlar teaUllD 
de ltulnm8ftW'. 

lemftler ve tekliflerini tev 

dt •tmiflerdir. 

o 7 ' 1 .... 

Hapiaane birdenbire h:.:ılJı m 

Kalp para bulu;du! 
Mahkumlar tarafından basılmış 

ve çıkanlmış 9000 lira var 
Kalp para yapmakla l larında toma:la ıahte ban· 

maznun yeni bazı adamlar 1 knot zakalanmıfbr. Evve· 
yakalanmııtır. Bu adamlar ı ltıi gün hapishaneden çıkan 
5,10,50,100 liralık aahte pa 1 ve hadiseyi gören ıabık ta
ra yapmıılardır. pu memurlarından Celal B. 

Bu hldlle ıu ıekilde ce· ıördilklerini f6yle nakledt-
reran •laafttlr. yor : 

lıyaı kaptan ıahte 
para yapmıı; Kadir pebli· 

Sinop haplıhaneıinden 
İıtanlaul baplıbaneılne ıür· 
ıfln edilen 10 1eneye mah· 
kam Uz kaptan ltyaı Ef. 
50 yaılarmda zeki ve un'· 
atkir bir adamdır. Haplı· 
hanedeildnclkoluataml1&· 
flrdlr. Daha evvel de d6r· 
dilncil koiuıta bulunurordu. 

Burada kalp para ,ap-
mak te19bbü1Gnde bulun· 
dulu için daha emin adde· 
dilen ikinci kolu• veril· 
mitti• Halbuki o, ikinci ko. 
iuıu ıan'atl için daha mil· 
ıalt buJmuıtur. Burada, tam 
bir emniyet içinde 5, 10, 50 
ve 100 liralık paralann kil· 
ıelerlni, reslmlerlai ve ya• 
zılarını tamamen hazırla· 
mıı ve ihtimal haplıhaaen 
matbaaunda da bunlan 
baımak im klnaaı bulmuı· 
tur. 

Paralar taklit edllmtıUr 
Y alnı& yazılarda biraz 

tuhaflık vardır. 
Fakat bunun da çok 

kuıurlu olm.dıfl ı6ylenlyor. 
Bu para ifl*de ili iılm 

de mevsuubabiı oluyor: 
Kadir, Pehli'An ve MI· 

ıak ••• 
Bu iki mabkdmun ziya· 

retçileri vaııtaıile (9) bin 
lirau da Zonpldak havali· 
sinde ılr61mift6r. Nihayet 
ıeçen pazar 14D6 bapl1-
baae lclaNli, iti haber al· 
mıı ve ..at (2,S) ta kolu
f& •bJr batkua ,....,....r IJ
yaı kaptaam J•talı Te yor• 
ıanı arauadu (10 • il) ka· 
dar k)ife, kli&l ve bo1a 
elde edllcllll ıtbl KaclU 
peWiv• Ye Mllakuı toıba· 

van ve Mlıak ile bir gar 
dlyan bu paraların ı6ril-

münü deruhte etmiıler. 
{9) bin lira kada rını 

Zonguldakta ıürmilıler. fa
kat llyaı kaptana menfaat 
ıöıtermediklerl için ihtilaf 
çıkmıı. 

Nihayet pazarteıi g(inii 

ant olarak haplıhane basıl· 
dı, llya·; kaptanın yatafın· 
da kltıeler, boyalar ve ban· 
knot klfıtlan çıktı. Kadtr 
pehlivan Ye Mis11kın çanta 
ft torbAlcrmda da kalp pa
ralar bulundu. Taharrlyat 
esnasında orada bulunan mah· 
kamlardan Htlllfabmer 1&bık 
aıahaMbeclli Hakla, Cerrahpa 
ı• hutanea Sabık baıkaübl 
Celal ve tofir Sami Beyler 
le meydaaca yamalı Oıaıan 
Ef · de bulundu. Ve zaptı 
imza ettiler. Salı ıGnG ha· 
piıhanenln ziyaret gOniidür. 
İlyaı kaptan paraları salı 
ıin6 plen ziyaretçilerine 
vermek üure Kadir pebli· 
vaa Y4! Misaka vermlf, fa· 
kat billbare de aralarında 
ittllf çıkmıı. HadiMnin 
patlak noktaıı budur. 

Mnddelumumi Kenan 
Bey de bu buıuıta din 
ıunları 16yleml1tir : 

- '"İlyaı kaptan bazı 
p.ralarm kliıelerlni ve ka· 
tıtlarıa reaimlerini bazır
lamlf, boyamıı vefakat be· 
nla ........ ı,ur. SGrillecek 
bu vasfyetta de deiddfr. 
K.eacllıl don Buna hapı.ha· 
netine nakledllaüttir. Tahkl• 
kat yapıyoraa. .. 

15 milyonluk hisse se
netleri kimilen sahldı 
Bankanın 15 milyon liralık hisse 

senetleri halkın elindedir 
CClmhurt7et merk• Ban· 1 Bankalann bu talepleri 

kumın hl11e kaydı muame· ı bittabi il' af edıbnemlt 
l.U miadmcla büU. Ve Baa· fasla olan 897.100 Iha kı . 
kanın 11 mllyoaluk hiıse Y 
Haetlwt klmllen •tıldL 1 metinde 8.971 blue talep-
Buadan ıonra hine almak l lerinden tenzil edllmiı ve 
lıteyenler Banka htı1elerlnl 1 keyfl1et kendilerine teblf# 
kıymeti aıli1elerlyle Banka· ecldmt,ur. 
dan delil, raylç kfJ111etfe. Merkez banka11Da kartı 
rlyle Bor1&clan edinebilirler. ıerek yerli ve gerek1e ec· 

15 Milyonluk bt.-den; nebi bankaların ve tarihi 
bir buçuk mllJODU•U ecnebi içtlmamcla llDlet Pa,a bu 
baakalan 1 md,.. 200 bine neticeden: 
yalda bH- .aktarma milli •Merkez bankaıınm 15 

Bankalar, S mlbonunu"da hl• milyon lira Hl'lll&J'eal uıulfl 
ıe teaetleıl hlaallleri, ıer· veçhtle ve mJadmda tediye 
mayenln °/

0 
15 ine muadil 2 ve teahhGt olunmuıtur. 

milyon 2SO bin lirahlmı da Halkımwn bu maeleJe 
htlk6met satın aldı, ı6ıterdlli alaka, rafbet ve 

Hlktmetln 1atm alclıiı itimat memleket için ha· 
bu laluelertn mukabili te• klkaten ıeTlnllecek, 6fflnii-
19l.kal6 anantla h0k6met lecek bir muvaffaklyettlr" 
tarafından albn olar ... Ban· d17e bah1etU. Merkez Ban· 
kafa teıltaı edilecektir. kaaımn teeııGafl, meaılekettn 

Ecnebi Bankalar dk tek- milli paranın lıtlkranna 
lifte 23,971 hiaeyl eabn al- kredi, para uhfmın lıaleı~e 
mak tatemlfl- ye teala he- dolru ablan en kuvvetli bir 
yetine ba miktar iflD tek· adım olarak glrillmektedl 
lifte bulunmuılercb. Fakat Etrafmda -•terilen eri~· 
Banka teılı kQuaunda ee• yabancı allka B k Y ' 
nebi Bankalara !T.rletek mayeıtnı teıkt1 'ede:n ıs :~: 
bine mlldan 15 bin htı1e l yoa Uranın m 
olarak t..blt edllclitl için eder. anaıını izah 

d 
-··••u'"'a.11; me-

nıur a yokt A ur. ncık ü m n· 
de bir karar ..•. fS ... • ıçın

la§ıj maktadır. verileceği an .. 
. "uıruı;ııııııu~ı ıKnza amgını• aevaır ve mu· esse 

mıyenın enazırı ittilaına arze ıerİz. 
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Sahile 4 TARIR 

Türkiyede j ~ 
İntihap hürriyeti 
Varını? 

( Baımakaleden devam) 
Halk Fırkasının kendi 

kendini tenkidi temayülle
rinde hüsnü niyet görmemek 
inıafsızlık olacaktır. O ar 
zular, Fırkanın iktidar mev· 
kiini muhafaza etmek endi
ıesile, Hükumetin ziyade 
hırpalanmama ıını, Meclisle 
hükumet arasında istiıari 

mahiyette ve fakat bir pren· 
ıipten ayrılmıyan idarei mas
lahatçı miinakaıalar yapıla· 
bilmesini, temin maksadın· 
dan ibaretti. Tabii ıu .. ıek· 
lha pek danıııkla dövüf, mil
lete karıı açık muvazaa 
olacağına ıüphe edilmemek 
te, zaruri idi. Binaenaleyh, 
daha makulü, Meclise her 
meılekten mebus almak, 
icabında o meılek erbabı
nın ihtiıaılarından iıUfade 

etmek, taktbedilmek iıtenen 

yola en muvafık, en uygun 
düıecekti. Hakikaten öyle· 
dir de .• 

Gürültüsüz, sakin, endi· 
ıesiz ve teminat1ı vaziyet; 
ancak bu kadar olabilir· 
di . Buna rağmen inti
haba baılanmazdanevvel, 

Meclise müstakil namı altında 
Halk fırkaın haricindeki va· 
tandaılardan otuz kadarı

nın alınma11 eaaaına gidJldi· 
-ğl görüldü. Bu tasavYur, bir 
dereceye kaelar vatandaıları 
tatmin edici mahiyette idi. 

Sonra, nedense vaziyet· 
te bir baıkalık bi.111 oldu. 

• Fırka, bunu ayrıca meıele 
haline ı oktu. Müıtakil me
buı intihabı kıamen halledil· 
miı, k11men de muallak kal· 
mıı oldu. 

lıte, neden sonra, Halk 
fırkasının Meclise daha zi
yade müıtakil almaktan te· 
vahhuı ettiği, ürktüğü an
laıılmıı bulunuyor. Demek 
oluyor ki, Mecltıe yeniden 
Halk fırkasına menıup beı 
on zat daha iltihak edilecek· 
tir. 

İntihap serbeıtisi olmı· 
yan bir memlekette, yeniden 
müıtakil namzet olarak orta· 
ya çıkmak hiffeUni röste· 
recek vatandaılar tasavvur 
edilmez. Zaten böyle olma· 
sa da, yapılacak ıey yoktur. 

Müstakiller neye, hanıi 
muhtelif meılekli fırkalara 

kartı ayrıca istiklali efkar 
ile hareket edeceklerdir? 
Meclbte muhtelif meslekleri 
temıil eden muhterem meb
uslar, esas itibarile Halk 
fırkasına bağlıdırlar. Ken· 
dilerinin siyasi haklar ara· 
maktan ziyade, meılek ih-
tisa sları haaebile encümen· 
lerde müıa virlik vazifesini 
yapacakları tabiidir. Kanun
lar, ve layihalar bu zaviye
den gene Meclise gelir ve 
geçer. 

Gerek Fırkanın, gerek ik· 
tidar mevkiinin arzusu da, o 
merkezde toplanmıı bulunu
yor. Halk fırka11nın ıon 

idarei maılahat91 vasıfla-
r mı bir kerre daha tebellür 
ettiren müstakil ettirilen meb· 
usluklar meıe-lesi de, böylece 
geçiıtirilmit olacak demektir. 

ARiF ORUÇ 
E .- ~ 

M. Snovden'in vaziyeti 
Londra, 21 (A.A.) - M 

Snowden iyileımi~tir. Kendini 
yazlık ikametgahına gidebi

bilecektir. 

Refia hanım sevilmediğini gö
rünce intihar etti! 

Refia hanım diyor ki: "aşk uğruna ölmek 
ahmaklıkmış ve budalalık mış!,, 

Evvelki gün, Unkapanın· 
da demir sokağında 15 nu
maralı hanede Refia Hanım 
tentirdtyot içerek intihara 
teıebbüı etmfıtfr. Bu huıuı
ta kendisini, diln Haıeki 
haetahaneılode ziyaret ede· 
rek almıı olduğum malii· 
matı bildiriyorum. 

Refia Hanım kimdir? 
Refia Hanım aslen latan· 

bollu olup 23 yaıında genç 
ve gOzel bir kadındır. 

Bundan dört sene evvel 
kunduracı Alt ilminde 
biri ile evJenmlı, geçinmeğe 
baılamııtır. Fakat, bundan 
bir tene evvel aralarında bir 
kavga çıkmıı, ayrılmıılar· 
dır. 

Bu ayrılıktan sonra Refia 
Hanım, eıyaıını almıı,J ak· 
rabaıı olan Hüıeyln Efendi 
namında birinin evine gel· 
mifUr. Bir müddet burada 
kaldıktan ıonra tüUin depo· 
sunda bir it bulmuı ve ça· 
lıımafa baılamııtır. 

Çaliıırken 
Bu ıırada g6nül buya 

karımna çıkan Kadri lımin· 
de bJrfle tanıımıı, aradan 
çok ıürmeden seviımeğe 

baılamııtır. 
İıte . hayatında ilk aev· 

difi erkelin Kadri oldufu
nu ı6yliyen Refia hanım 

nasıl sevdifini ve na11l ıe· 
vfftfğlni anlatıyor. Bizzat 
afzından dinliyelim. 

Refia H. ne diyor 
- Dört sene evvel var· 

dıiım AUye, Allah bilirken 
kuldan ne ıaklayayım; Ken· 
dl arzu ve kendi lıteiimle 
varmamıı, adeta zorla gibi 
bir ıey olmuıtu. 

lıte bu zorla olmanın 
netlcesldirki meı'ut olmayıp 
ayrıldım. 

Bu ayrılmamı mlteakip 
dayım Hüseyin efendilere 
ıelerek oturmaia baıladım. 

Bir müddet sonra 
Aradan bir milddet geç· 

mi§ti. Rejiye devam eden 
lcomıumuz Saime iıminde 

btr arkadaıım bana ıelerek: 
- Kız Refia, 11e oturu-

yor1un? gelıene •eni Rejiye 
yazdırayım, dedi. Bu tek· 
lifi can ve baıla kabul et· 
mittim. ~Hemen birlikte 
kalkarak ıittim ve yazıl-
dım. Erteıl günden itiba
ren çalıımağa baıladım. 
lıte bu ııralarda, iımini 
hatırlayamadıfım bır günde 
Safftle ile rene birlikte 
tıtmize gidiyorduk. O ara 
kartımıza bir delikanlı çı· 
kar ak: 

- Ufurlar olıun abla· 
lar diyerek' edalı bir giilüıle 

yanımızdan geçti, Tanımadı
iımız bu aencin ktm oldu· 
ğunu anlamak için tbiz de 
hemen arkamıza dönerek 
bakmaia baıladık. 

Bu ıırada, K:adrl ıene 

gülerek: 

Candan seven aşık 
- Yalancı dejil, lçidiz· 

den birini candan seven 
bir itık, dedi, bu ıöz tu· 

hafıma ıitmit olacak ki gayri 
ihtiyari bir kahkaha ile 
acaba kimi? Dedim. 

Bunun üzerine o da: 
- Kimi olacak, Refia 

Hanımı, dedi. 
Biz güldilk, o da güldü; 

biz yürüdük o da yilrfidQ. 
Nihayet tenha bir sokağa 

aeldik. Bu aefer yanımıza 
sokularak adeta eski bir ta· 
nıdıkmıı gibi görüımeie 
baıladı. 

İıte o gündenberidir ki 
biriblrimizi görüp aevmittik. 

Sevişiyoruz 
Bunun üzerine haftada 

bir gün buluıup geziyor, 
tozoyor ve eğleniyordu. Ni· 
hayet bu eğlencelere nlha· 
yet vererek birlikte oturmağa 
karar verdik Bu kararımı-

zın haftası olmuıtu, Unka· 
panında bir eve taıınarak 

yerleıtik. Burada birçok za • 
manlar güzel geçinmtı veyat 
mııtık, fakat, ıon günlerde 
bilemiyorum nedense ben· 
den ıoğumuı ve hor bakma· 
ğa baılamııtı. 

Bunnn i"zerine bu hal· 
den miiteesair oldum ve nl· 
hayet kendini öldürmefe ka· 
rar verdim. 

Bu kararını da e~velkl 
gece tedarik ettiğim bir 
fİf tentlrdtyotla tatbik ettim 
fakat yine ölmedim diyerek 
ıözünü bitiren Refai hanım 
ıunlarıda ili.ve etmektedir. 

- Aık uiruna ölmek, 
ahmaklık ve budalalıkmıf, 
fak at bunu timdi 6frendtm. 

A. S. 

lstanbul gene müstakil mebus mu 
intihap edecek 

(Brinci aahileden devam ) retleri namzetleri seçerek 

söylenuıektedlr. 

Mecliıte bu nokta etra· 
fın~a müstakillerin bir mii

dafaaya hazırlandıkları söy
leniyor. 

Fırka, tetkikatı neticesin· 
de kararını verdikten sonra 
katibi umumiliği va11tası ile 
müntehtbi sanilere bir teblff 
gönderecektir. 

Ay nihayetine dofru bu 
vaziyete bir nihayet verile-
ceii en kuvvetli ihtimaller
dendir. 

Fırka namzet gösterdiği 

takdirde Mehmet Emin ve 
Ka valalı Hüıeyin Beyin 
latanbuldan gleterilceklerl 
söyleniyor. 

En kat'ı safha, bu ay 
içinde bu cihetin halledile
rek Mecliıe verflecefidir. 

Meclfıln bu celseıi çok 
hararetli olacaktır. Müsta· 
killerin bu nokta etrafında 
nasıl hareket edecekleri ıtm
dlden keıtirilemezıe de her 
halde münhallerin gene 
ıerbeıt bırakılması etrafın· 
da ısrar edecekleri tabiidir 

Mebuı namzedinin Fır· ı 
kaca göıtertlmeıi takarrur 
etliği takdirde Gazi Haz-

ilin edeceklerdir. 

.. * 
Bu meaeJe etrafında iı· 

tanbul Fırka merkezi ve vi· 
liyet henüz daha hiç bir 
tebltl almadıklarım ıöyle

miıtir. 

Blttabi namzetler göıte
rilince heyeti teftlıiye faali· 
yete geçecek ve intihabatı 

Cumaya düıtırecektir. 
lstanbuldan tekrar Fırka 

divanına namzetlikJerinin 
konulma11 için müracaat 
edildlil ıöylenmektedlr. Bu 
huıuıta Ankara muhabiri· 
mfz telefonla ıunu söyle· 
mittir. 

Ankara, (Telefon) - Bu 
elbet için söylenilenlere ba
kılırsa henüz ktmıe milra• 
çaat etmemlıttr. Fakat be
nim aldıfım haberlere na· 
zaran Divana timdiye ka
dar birkaç vtllyetten nam· 
zetlik için milracaat olmuı• 

ltur. 
Heniiz tahkik edeme-

dim. Maahaza Fırka mebus
larından birinin verdifi iza
ha ta nazaran yine mO.raca
atlar nazarı dikkate alın-

mayacaktır. 
.... 1 1 1 •• 1 ••• ' ' ••• f •• t ............ i l ••• fi •• 1 • i l f l lt<* •• ""'' .. -.----. 

Ankara at koşuları 
Koşulor çok heyecanlı olmuş ve 

fazla rağbet görmüştür. 
Ankara, 22 (A· A.) -

İlkbahar at koıularının 
üçünciiıü buglin yapıldı. 

Ha va gayet güzel idi. Bü
yük Millet Mecllıt reisi 
Kazım ve Baıvekil lımet 
Paıalarlarla biiy6k bir ka_ 
labalık sahada hazır bulu
nuyordu. 

Birinci koıuya, hiç koıu 
liazanmamıı 6 tay ıirdi. 

Şevket beyin Suzani 
birine, Hüseyin efendinin 
11 Yagine"si ikinci Şükrü 
efendinin "Naıthı. 6çflncii 
geldi. Mesafe 1200 metre 
idi. 

1931 ıeneıi zarfında ka· 
zandıfı ikramiyelerin yekO· 
nu 1000 lirayı reçmfyen 
hiliı kan 1 nıiltzler araıında 

r 
yapılan koıuya 8 hayvan 
lttirak etti. 

Fikret Beyin .. firik"I bi· 
rincl, Celll Beyin "E.puvar"ı 
ikinci, prenı Halim Beyin 
Leditar"ı üçincü grlmiıler• 
dir. Meıafe 1400 metre idi. 

Yerli ve arap hayvan· 
ları arasında 2000 metre me
meıafeli hendikap koıusuna 
5 hayvan ıtrdl. Cenap Beyin 
"Sada" sı birinci, İhıan B. in 
"Devrit"i ikinci Cemil Beyin 
"Tayyar" ı GçGncü gelmlıtfr. 

Bu ıene aldıfı ikramiye· 
ler yek6nu 2000 lirayı teca· 
vüz etmiyen haltı kan lnrtlız 
koıusuna 3 hayvan ıtrdl.Aktf 
Beyin "Andrenlkoı•u b5rinci 
Şakir Beyin• FilOEof "u ikinci 

geldiler. Me1afe 2000 metre idi. 

2S ·;Mafi; ,, 

11 I ___ 
Fener galip oldu! 

Alaettinin golü ile Yunan şam- B 
piyonu mağlup oldu 

Yunaniıtan tampiyonu 
Olimpiyakos ilk maçını dün 
Fener bahçe takımımızla yap· 
tı. 

zarfında rakiplerini dene
yorlardı. 

Çok geçmeden ağır bas
mağa baıladı. 

Dün maçı §eyre gelenler Mütekabil hücumlar ka~ 
ıtadyomun kap11ından bin leler'arasında biribfrini takip 
bir müıkülitla bir haylı ediyordu. 
bekledikten ıonra ancak Olimpiyakos ıol içi fe-
girebtUyorlardı. ner kalesine kadar indi. Sı-

Ôyle kalabalık ki lltad- kı bir ortalayııJa topu ka· 
yom böyle bir kalabalığı leye gönderdi. 
daha timdtye kadar görme- Bu ani vaziyet karo111n-
miıti. Tra:bünler hınca hınç da Na~ık çok güzel bir ya. 

dolu. tııla topu kornere atmakla 
Duhuliye kısmı keza. Vel- muhakkak bir golü kurtardı . 

haııl aahadan maada bot Aleyhimize olan korner 
yer yoktu. J tehlikeılz geçti. Bu sefer top 

İıte bu kalabalıktan Fe· , Ala.ettinde. Alaetttn Zekiye 
ner - Olinıpfyakos maçına paı veriyor, Zeki bu pa11 
verilen ehemmiyet kolaylık- durdurmadan Nlyaziye ve-
la anlaıılır. lBinlerce halk riyor. Kalectle karıı karııya 
oyun dakikalarını ıabırsızlık- kalan Niyazi ' bu güzel fır-
bekliyordu. Çilnkil bu maç ıattan istifade edemedi· 
dün de yazdığımız üzere Her iki tarcıfta : çok gfi· 
iki cihetten miihtmdi. zel oynayorlardı. Misafft. 

Aynı zamanda bu maçı )erimizin güzel hücum-
bitaraf bir hakem idare tıde- lan Cevadın, Hüsnünün, 
cektf. SadJnin çok güzel müdafaa· 

Tribülerden, duhuliye larile akim kalıyordu. 
kısmından, kııla pencerele· Buna mukabil Zekinin, 
rinden, agaçların ilz~rlnden FikreUn, Niyazinln ve dün 
alkıı aeıleri ıtadıyomu çın· çok güzel oynayan Aliettl· 
latıyordu. nin akınları misafirlerimizin 

Bu alkııla beraber Yu. ıai beki tarafından kırıh-
nan futbolcuları tabaya koı· yordu. 
tular. Böylelikle birinci devre 

Evvela tribün tarafını ııfır ııfıra bitti. 
sonra da duhuliye k11mını İkinci devre baıladı. 
selimladılar• Oyun bet on dakika m6te-

Arkadan daha fazla &6· vazın, yine gol yok. 
ren alkıılar içerisinde Fe- Seyre gelenler: 11 Haydi Fe-
nerliler çıktılar, mutat me· ner •ol isteriz" diye bağırı-
raıimden ıonra takımlar ııyorlardı. 
yer aldı. Fenerliler güneıe Oyunun bitmesine on 
kartı düıtüler. Takım dün beı, yhmi dakika bir ıey 
yazdıfımız gibi Natık· Hü.. kalmııtı. Yağmur yağmafa 
nü, Ziya • Cevat, Sadi. Re- baıladı. Herkeain neıeıi 
ıat • Niyazi, Alaatttn, Zeki kaçmııta. Fakat bir kaç da-
Muaaffer, Fikret ıeklinde kika ıonra Aliettln yine 
tdt. ıüzel çahmlarile kale önüae 
Hakem M. Kaçef'fn dildii· kadar geldi. Çok sözel baki· 
ğ(l ile Fenerliler hücuma kalen üstadane bir ıütle Fe-
geçU. Fakat . derakap top : nerin galibiyet ıayııını kaptı. 
miıafirlerimizin ayafına 1 Sevinç ve alkıt-•• 

ı Oyunun bJtmeıine on daieçti. Hücüm onlarda. Hatta 
tehlikeli bir hücilm. Ne iıe · kika kalmııtı. Bu müddet 

rarfmda her iki tarafta gol 
top kalenin 6zerinden geçti, 1 yaıJmağa muvaffak olamı· 
bu tehlikedk atlatıldı. ' yarak oyun Fenerin l • O 

Devre baılanğıcında mi· gallbiyetile bitti. 
ıafirlerimiz daha hakim oy- Dün her iki b.kım da 
nayorlardı. güzel oynadı. Fenerlileri 

Fenerliler bu müddet tebrik ederiz. 

·s~~d~~ -gü~·~ · · · Müb;Jm~~~;r~-
gitti 

(Birinçi •ahifeden devam) 

olarak liir hakikata erdifi· 
me kanUm ve bunu muıirren 
iddia ediyorum. Memleketim 
kabul etmeue baıka Memle· 

ketlerin ilim ve Fen m6e11eae· 
lerinln kabulu ihtimali var· 
dar. Onlarda etme11e NeıH 
ati edecektir. o zamana ka-
dar cemiyetin iıtlfade ede
memeıinden ben vicdaaen 
meı'ul delilim. Me11•uliyet 
alakadar müe11eıata aittir. 

Yahnıa fUD& kaniim ki 
ergeç kabul edilecektir. Çün-
kt bunun bir baıka ıekli 

yoktur. Eler ben bir darill· 
ft'inun mezunu olmadığım, 

için tereddüt ediliyorsa aıır· 
larca fereab geride yettımtı 
Ef litunlan dekkartları, Jan· 
verllmlf olan bir mObadi· 

meclise şikayeti 
l (Birinci aahifeden Jevam) 

lin istihkakı, aerveti yüz bin 
lirayı bulduğuna göre, ya
rıya azalmıı demektir ! 

lıte, bundan müıteki 
bulunan zensin miibadlller 
tekrar B, M. meclisine mü
racaata karar vermlılerdtr. 
Bu husuıta, geçenlerde miis
takilen namzetliğini koyan 
miibadillerden lımail Şefik 
B. demittir ki : 

- Hakkımızm za yl olma· 
ması için B. M. mecliıine ev-
velce de müracaat etmiıttk. 
Miitbet bir netice çılinı ayın
ca yeni Mecliıe tckraı· mü.. 
racaata karar verdik.,. 

- 2 8 

jak Rusolara Hanai daröl: 
fünunlar yetlıttrmiıtt? So-
rarım. 
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23 Maytı 

Beybilhavzın Esrarı... H Ik - ""&'-11~~1 
b k ı a ne ıslıyor . ç·f ı·k ""' ~ 

anevi İ! ma te ... Mahkiimlar af istiyor-erzak mağ- ı t ı ler çogalıyor! 
Beybilhavzda işe başlayınca 

ı1e garip şeyler gördüm? 

Tek ışık etrafında 
"Sen de kızım bir tecrit ve 
riyazet devri geçirmelisin!,, 

. 

-19-
-M6j •• kızım, dedi. Gö

Gyor musun dünya ne gü· 
el. Bunu sen hayatı ele 
teçtrmiı bizim gibi müce,. 
ep ve hakikate vasıl olan 
hıeanlardan öğren ! ... 

Büyik peder olan Allah 
leni buna mazhar kıldı. 
Sevmekten, sevilmekten 
baıka her 1ey, büyük pe
der indinde de yalandır. 
Sevmek ve sevilmek .• 

lıa f le Alla hın sırrı, bii
Yük pederimiz allahımızın 
sırrı bu iki kelimede mün· 
deaıiçtir. Sevmek ve sevil
lllek kızım. Sen bGyük pe
deri peder olarak ve hazreU 
l..yı da inıan cesedine 
llrmtı hakiki pederimiz 
ldutunu tanıdıktan sonra, tr 
te aermeıt mazharf:vetinede 
laıtık. Ey Şarunun Nergiıin· 
den daha bahUyar, ey du
daklanndan bal damlayan 
lnz, söyledik söyledik ıende 
lev kızım. Seni seveni kal
htnle g6n16nle, ruhunla sev. 

MGJ .. dedi. 
Doktorun kara parlak 

16zlerinl baıka bir elli ael· 
11111, kır aaçlan, nihayetsiz 
eıırtnlerdekl den.iz gibi urla 
lıı1r mahiyet alarak dafıl· 
llalfb.. Gönlümün içine yak
llaa" isteyen bir arzu ile ba 
"- bakıyor pzlerl g6fsftmun 

GatGnde tevakkuf ediyordu.Ne 
den? 

Oradaki yer, yer ve ç6-
rG.nıiı yerlere mi bakıyo,. 
du ••••• 

Ermeni duduıu içeri il· 
rlnce tloktor adeta derin bir 
Uykudan uyanmıı gibi ıll· 
keleadl. 

- Benim bugün genç ••• Ce· 
llllyetfmle çok mfihfm bir 
ltonferanıım var, dedi. Biraz 
enel ıevmek ve sevilmek 
llaevzularında o taıkın ve 
ıuurauz heyecanı g6ıteren 

•anki kendiıi dejilmit•• 
Bütün dlkkaU timdi ve

tecefi konferansa tekisilf 
•bnfttL Her ikimize: 

- E•et ben ıtmdi _.. 
llalyete gidecefim, verece· 
ltbı konferaoıla birçok ıenç 
lert aycbnlatmabyım, onları, 
ilıaanlan aldatan milliyet· 
Clllk haltabjmdan kurtar
ı-.ak suretile tedavi etmeli· 
)l111. Btlılnler, ki d6nyada 
1'-•nl•r bir t~k tı, bir tek 
~af etrafında d6nmekle 
llaea'ut ulurlar. Likterin tu· 
tutturdulu 1pk. Proteıtan• 
hk. 

Sen ele kızım, bir tecrit 
•e riyazet devreli geçir• 
"'•IWn. Mama seni de ha
latlum da bir iki ıü· 
Qe kadar tecride ıirmeliıfn. 
Orada 'Ylcdanınla, büytlk olaa 
:-ıer allahmla baıbaf& 

abnabam, Korkma kızım 

korkma, ıeni orada da, cen• 
nette de yalnız bırakmıya• 

lcağım. Her gün, belki her 
ıaat yananda olacağım de
di ve gitti.,. 

Müj .. hanım gözlerini, 
elem ve acılarla dolu fol
duğu halde mçrhul bir nok-

taya dikti. Artık s6yliye· 
miyeceğim. Size bu hususa 
miitedair habratımı aynen 
veriyorum dedi .• 

•..• Beybilha vz deutıleri 
nihayet beni de kendi müs
tekrih ileınlerine düıürdüler. 

Bir kaç ıGndenberl artık 
ben de Protestan, bilha11a 
büUln dünyayı Preotstan 
yapmağa azmetmiı, muaz• 
zam Beybilhavz tekkesinin 
en büyük bir ıeyhlnln, bu· 
ıusi teveccüh, muhabbet ve 
aıkına mazhar olmuı sözde 
bir bahtiyardım. 

Bu manevi _sukuta biraz 
kendi arzum, fakat en çokta 
çocukluk hayatımın bir sui· 
teaadafü, bir talisizliği oldu •• 
Ayni zamanda Beybilbavz 
tekkesinin miihim bir ıeyhl 
mahiyetinde olan ıube reiıl· 
mln, buıud teveccGb, mu• 
habbet ve qkıaa mazhar 
olmaklıiım neUceal olarak, 
iıte artık iUklfe ·de giriyo
rum.... O kara pençeli bir 
yarasa ıopkluille yurtlu· 
muzda ytkaelen Beybilhavz 
binasının mermer ıütunlu, 
ı:ı merdi•enlerlnln gerisine 
isabet eden earareqlz itiklf 
loca.ına nihayet ben de gfl'" 

dim. Bu, uzun mermer ve 
çok temiz fakat bir kort· 
dorun üzerinde, yallı beya 
kapısı boyanmıı in ıibi bir 
yerdi. Beni buraya, uzun 
boylu, luvılcım gibi ıiizel 
ıubemin reiıi doktor (N ... ) 

getirdi. 
Doktor çok kıllı ve kaba 

eli ile parlatılan kapının 
tokmafını tutunca: 

- ( Haçını alıp ardımca .. 
ıelmiyen bana liyık degil
clir.) Dedi. 

Doktor haç yapb, ben de 
onu taklit ettim- Vücudumun 
her b•r kılı titrlyerek çok 
hafif ıııkh hGcreye girdim. 
içeri girince doktor : 

·- Kızım bizi kabul eden 
bilyük pederi kabul etmlt 
olur. Btıyiik pederi kabul 
eden blZI kabul etmtı olur. 
Blliyorauald artıll b6,.ok 
peder Allahımızdao ıayrl 
kimse delildir. lıte seni 
sema ve zeminin sahibi 
olan biiyiik peder huzuru· 
na ıeUriyorum. Kıs, Kız, 
bahUyar kız!.. Bil ki, bana 
kalbini veren en kısa yoldan 
b6yftk pedere vlsıl olmuı 
demektir. 

(O....ı oar) 

şuş-memba sulan pis... Pamuk '?iya~ası nifin düşüyor? 
Mahkiimlar af istiyor Tabii membalardan kum, Islah ıstasıyonları açılıyor, 

lstanbul umumi hapis- taı çıkmasına ihtimal veri· I k Adana (Hususi) -Mem- 1 terekklden ziyade bir tedenni 

lz 
. · A b I e eUn bazı yerlerinde ev· meıhuttu H h 

hanesinde mabküm mlrlı rız... ca a memba ardan Ik· r. emen er 
Nazir oilu Hasan Tahsin B. kıl! da çıkar mı?!!. vel ı ~fenl'ekllerde fesls edtlkmfı günkkü• te graflar kıymetli o an çı t ı erin bu sene ıs- evra ıa yeoi bir zaaf bil· 

den aldığımız bir mektupta Koca b!r ıehlı,- halkının men takviyesi düıünülmek· dirmektedir. Netic ten pa. 
mumaileyh lstanbul hapi- uhhatine karıı bu ıuretle tedir. Bunlara yeni iki çift- inuk piyasasındaki daimi 
aaneıindekl mahkumlar na- lakayt kalan dairei alde- ilk ~aha illve edilecekti•· likidasyonlar ve açığa sabt· 
mına diyor ki: sini bu bayati noktada sor- lstanbul, Adapazn, Eski- lar devam etmektedir . 

Bir bedbaht mtıcrim kar- guya çekecek bir makam ıehfr ve Adanadaki ıslah Ahvaıi 1 
bu vaziyetine em· 

tumda ilk vehlede hiısedi- yok mu ? ~taııiyonlarmın umumi faa· niye~. edilemez •. 
lecek duyğu ondan nefret °J•eUerl ııeçen ıeneye na- ıyaııa ıuretı mahıusada Mağşuş erzak zaran bu sene daha yük- btr tum~t buhranından mü-
olıa da ikincisi muhakkak ıek ve genlf bir ıekilde teel bı~dır. Halen drnyada 
rikkat ve merhamettir. Yevmi gazetelerden biri tanzim edilecektir. Amerıka pamuğu pek faz· 

Eski k.mun devrinde çarıı ve pazarlarda satılan Bu liene p ki 1 ladır. Hüküm ıüren key· k amu ar a meı. f 
mahkum edilen bizim gibi erza ın maiıuı olduklarını gul. olmak ilzere Nazilli de iyet pamuk" ha~icindeki 
mücrimlerin yeni kanunlar ve bunların Belediye kim- bir pamuk 11lah iıtaı onu ve ••baptan mute~BSır olan 

yahanesinde tahltl edildi~- Mar t d . I y piyasanın fenalıgını artıran 
öniinde affi tarafına gidil- ıP aı a a pırinç e meıguı . ~ 
meai temenni olunur. ni geçenlerde yazmııtı. almak üzere diler bir iıta.. pamuııun az lstıhlak olun-

M b l 
• Buna ra~men hıı.Jıı. çar- yonu tesiıi dil il ül kt • maıındadır. 

em a su arı pıstir 5 a. a. d 
1 0 

me e B k ··d·· ·· h 
fi ve pazarlarda bu kabil er· lr. an a mu uru ma -

Hüviyeti idarehanemizce zak satalmakta ve allkadar Pamuk vaziyeU umumi- kum oldu ! 
mazbut bir kariimiz, dün yetle ıu merkezdedir. memurlar da bu vaziyete Bu hafta zarfında plya- Mersin (HusuılJ - Tah 
elinde bir ıjıe "Sırmakef,, karıı tamamen ıa· kayt kal• l minen bir buçuk sene ev• sa ar geçen haftaki teıirat 1 
suyu getirerek 25 kuruıluk maktadır. altında kalmııtır. Banunle. ve vazffeten köylerde mu· 
bir fıçı suyun küp dibinde ( Şehrin sıhhati ilzerJnde beraber 5 Mayıs 931 tarihin- ayeae ile meıaıul olup av-
bıraktafı tortuları göıterdi.. de hazırlanmakta olan yeni dette Selinik bankası mü· 

Filbal karlimizin geUrdiği 1 muzur tesirler yapan, ayni mahsule alt haberle ftzerhıe djrf Naim beyin idare et-
mali bf b h ı k ld k mekte olduğu otomobille 

ıiıedeki suda "çöp, kıllar, r u t'an ıeç rme te, 0 u ca vüı'atli bir aksüla- k azaya uğrayan ve aylarca 

muhtelif renkte tortular, fıçı olduğubir zanıad" maddetende mel vuku bulmuıtur. d te a vlden sonra t fay p olan 

kırıntılan !... aynen ıörülü- zararını mucip olan bu hayati En doirusu pamuğun sıtma mücadele doktoru 
yordu. Kari diyor ki "Bun- meıelelerln cezri bir surette Nevyork kıymetli evrak bor- Celil beyle Selanik bankası 
lardan baıka bu tortuda halli lizımdır. sasınm Ye eıyayı tüccariye müdiri Naum beyin asliye 
kimbilfr gözle görünmeyen Bu itlere Belediye mi, piyaıaJarınm ve JJl'lllDk sana• ceza mahkemeıinde muha-

dab 1 d ?I k 
ylinin hakiki vazi-tinl •öı· kemesi du" n hitam bulmuı 

a ne er var ır • yo ıa sıhhiye m.n.dürlu" ~ı h J - • u • terir aberlerln tesirleri al· 
Memba ıuyunda yukarda mü h6llsa haD•I daire ha· t d k J d ş ve Mösyö Naum altı ay • ın a a ma11 ır. imdiye hapse ve masarifi muhake-

nevllerlni ıaydıfımız mad· kacGksa bir an eyvel baksa• kadar ham Ye mamul pamuk me ile ilcretl vekaletin ita-
deler gözümGzün 6nindeseyre da halkm hem sıhhati, hem iltlhl&ki her hangi bir salah sına mahkam edilmiıtir. 
derkenmahut Terkos suyuna de kesesi korunsa? göatermiıtir deuemez. Bina- Ceza tecile tabi tutul-
rabmet okuyacağım geliyor! S. enaleyh bu hafta zarfında mamııtır. 

Poliste: 

Cinayet 
Bir kadın ağır 
yaralandı 
Yanıın yeri kadınların· 

dan yamalı Fatma, dGn 
d6kmeciler caddesinden ıe
çerken etki dostu hamal 
Htıaeyln tadından kama ile 
karnından yaralanmııtu·. 

Carih yakalanmıı, mecruhta 
haltahaneye kaldınlmııtır· 

Cerh 
Perıembe pazanada ahçı 

Gani ile çıralı Hnaeytn kav· 
ga etmlf, neUcede Gani bı· 
çakla Htııeyinl omuzundan 

varalamııtır. 

Kaıını yarmıı 
Fatihte imam ıokafıncla 

oturan Fuat ve Aziz iımıa· 
de ild çocuk, dnn oynarken 
ka ••• etmif, Aziz ıopa ile 
Fuadın ıaf katını yarmı,tır. 

Taarruz 
Meıruu,.t mahalleainde 

oturan Aziz fnninde b4'1 
diln, ayni mahallede otu· 
raD Necmiye hanımın evine 
taarruz etmek lstemtı fa· 
kat yakalanmııtn. 

Gülleyi düşürmüş 
Ferik6y Baruthane cad

deainde oturan Vaıd, elin
deki 4 kiloluk ıGlleyl ka· 
zaen dtln, ayni mahallem 
oturan 10 raııoda yani i .. 
mfnde bir çoculun aya• 
fma dlfClrerek, yaralanma
ana sebebiyet vermiftlr• 

Gene cerh 

4 ölü 
Tayyare parça 
parça oldu/ 

Toulon, 21 (A.A) -Bah• 
riye daireıf, birinci filonu• 
Bearn lnlllndeki tayyare ge
mlıiae mensup bir tayyare
nin Fada Meknes civanncla 
700 metre irtifadan dGımlif 
oldufunu bildirmektedir. 

içinde bulunan 4 kitinin 
dördil de ölmiıtelr. 

M. Aguilera'nın vefatı 
Madrit, 21 (A.A.) - A1-

kerl •lll M. Aguilera ölmıtilr. 
Mumaileyh, 7 4 yaıında idL 

Lübnan meclisinde 
Beyrut 21. (A.A.) - LGb· 

nan meclili, Irak ile Suriye 
arasında petrol boruları feı
tine müteallik olan ltlllfna· 
meyi tasdik etmfıUr. .. 

• ----- ÇP 

sakinlerinden Apturrabman 
<•llu Oımaa, çiçek toplamak 
için dün, 86yük Piyalede 
Hacı Bayram oflu Muhar
remin bahçeılne glrmiıUr. 

Bu hali göresa Muharrem 
Osmanın yanana ıelmlf , 
kavgaya hqlamıflır. 

Neticede Oıman bıçakla 
Muharremi yaralam11, kat
mak isterken yakalanmııtır. 

Çocuğu düşmüş 
Arap camllnde Deve 

Nikbin sokafında oturan 
18 J•ılannda Memnun ba· 
DID dtın, ayni mahalle. 1&· 

kinlerinden Suat handa ka• 
ıa etmifUr. 

Ka vıa netlceıl Memnun 
Hanım ilç aylık çoculunu 
dilfClrmiıUlr. Bu hususta ~aJı. 
klk.ata baılaamutır• 

Farelerle harp 
5,500,000 dönüm arazi farel ,rin 

istiliSına uğradı! 
Son iki sene kıpa 70aı11• 

ıak gltm•li neticeli olarak 
memleketin bir çok yerlerin· 
de ttlreyen tarla farelerlle 
mücadele için hD.kdmelçe 
ittihaz edilen tedbir ve mi· 
cadele heyetlerinin mesain 
neticesi olarak iıtllyi ma 
ruz kalmıı olan sahaların 

milhim bir kısmı temizlen
miıUr, 

Tarla farelerinin istilasına 
uğrayan ıahamn genlıliii 
hakkında fikir vermit olmak 
için lkbsat VeklleUnce bu 
hususta tespit edilen rak· 
kamları kaydediyoruz. Bu 

rakkamlara göre 35 muhte· 

lif vilayetimizde fare hOcu· 

muna maruz kalmıı olan 

arazi 5,500,000 d6nimdGr. 

Bu araziden 2,900 bin dö-

1 almtl yapılan sıkı mClcade· 

le sayesinde tarla farelerin

den temiz enmiıtir. Müteba· 
ki kısım berinde mücade· 
le devam eylemekte ve bu 
'Sahalarda g(in geçtikç fare 
keaaf~U tenklı edılmekted r. 

Fare ist'Iasına maruz 
kalmıı olan 35 vilayetten 
dön6m itibarile en ziyade 
istilaya uirayan villyetler 
ıu suretle tasnif edilmiıtir : 

Konya : 753,000, Sam 

sun: 600,000, T eklrdağ : 

492,800, Denizli: 383,000, 
Çorum: 337 ,000, Ş. Karahi
ıar: 300 bin, Mardin: 265 
bin, Ankara: 220,000, Urfa: 
219,000, Y ozıat: 200,000, 
Tokat: 185,000, Bordur 141 
bin, Kutamonu: 123,500 
d6nüm. 

---·• ''Ya rın ,, ın 4•-·-
K üçü k llinları 
''V .1 arın,, karilerine bir hizmet edebil-

mek emelile küçük ilanları aşağıdaki şart
larla kabule başlamıştır. 

1 - 5 kelime bir aatırdır. 
2- Her aabr için 5 kuruı Gcret alınır. 
3- Bir defadan fazla neıredilecek illnlardan yD.zde 

15 tenzilat yapibr. 
4- KGçilk ıt&nlar her ,.an neıredillr. 
5- isteyen kariler intihap edecekleri rumuzla 

ıazetemlzl adrea ,astereblllrler. ................................... 1 

l 
....... a'-dlL me 

nıur da yoktur. Ancak mün: 
d~ b· k .... ~u • ıı · ın· 

ır arar 1 r 

la§ıjmaktadır. Yeri eceği an• 
uurJUGı ııım:~ı ı~nza enıgını• derair v 

mlyenın onazırı ittilaına arzoylerİz. . e müesse 
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ANKARA OTEL TAŞHANPALAS 
Bütün konforü havi. 

o Telgraf - Taşhan Ankara 
Fiatlar ehvendir 

Telef on 1163 

Muharrir ve Tabilerin 
nazarı dikkatine 

Maarif vekaletinden : 
Gelecek ders senesi baıında neıredilecek mektep kitapları listesine konulma k 

üzere muharrir ve tabiler tarafından yeniden ıönderilecek kitapların tetkik za· 
mani arı, ıekllleri ve f artları ıunlardır : 

1 - 15 Haziran 1931 tarihine kadar Vekllete teslim edilmeyen kitaplar 1931-
32 ders senesine ait kitap listesine konulmıyacaktır. 

2 - Tetkik için gönderilen kitapların iki nüsha olarak ye yazı makinesi ile 
kaAıdın yalnız bir tarafına yazılmıı olması ve harita, resim ve ıekll gibi kita
ba ili ve olunacak ıeylerin de yalnız bir takım olarak l beraber ıönderilmesl 

lizımdır. 

Doktor 

Hafız Cemal 

teda vihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk

ların dahili (iç) hastalık
lannı cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan

y~lunda 118 numaralı hu
ıust kabinelbıde tedavi 

~ eder. 

Doktor 
3 - Tetkike verilecek kitapların her kopya ilzerlnde on beıer kuruıluk birer 

damga pulu yapııtmlmıı olarak beı kuruıluk bir pul ile birlikte ve Maarif ve
kaletine hitaben yazılmıı bir istidayı melfuf olarak Maarif vekaleti Neıriyat Mü
dürlüğüne taahhütlü olarak gönderilmesi veya elden tevdii lazımdır. 

Fuat Sabit 
4 - Yapılan tebligata uymayan tekilde gönderilen kitaplar sahibine iade 

Ankara caddesi Cihan kütilp· 

hanesi üstünde No. 66 

Telefon: latanbul 2385 
olunacaktır. 

0 Allo! Allo!· 

Hayır! 
Kıyamet 

Değil! 
KORKMAYINIZ! 

Artık çıktı! 
Bütün esrarı 

okuyunuz! 
Her yerde arayınız! 

Çıkma dan evvel büyük dedikodular uyandıran Birin• 
cisi yapılacakların bir takdimi idi. ikincisi aııldır. 

. . 
Nakliyatta tasar,,uf meselesin& tet:kik ederken he• 

-bınızı kilomet:lf'O başına tteher tona göre yaır:>ını&. 

BENZİN ve yağ sarfiyatını, yedek parçalarının 
T harablye!in:, şoförlerin ücretini hulasa masilrı.ı 

umumiye ile servis masarifini nazarı itibare alınız. 
Tamiratla m<:sraftan maada gaip edilen zaman da 

haizi ehemmiyettir. b;te yeni FORD Kamyonu ve 

esaslı taS<Jrrufu temin eder. • 

Bundan dolayı naklıyat işlerinizi tetkik ve hal eder-

gıvRiSiNEKLERfN \sırmaeı zetrırtld•r ve ek· 
serlya bir bıçak yarasından daha tehltkelt

dlrl Stvl'lslnokler yalnız ıattmayı bulAftırmakla 
kalmayı~ aynı zamanda bir çok mühflk has

.talıkların slrayetın9 vaeıfa olurlu. Onun için, 
böyle bir tehllkeye karti ke~lnlzl muhataıa• 
ediniz 1 Flit pUakUrtünU~. 

F'llt, sinek, alvrlalnek, pire. kannoa, ltOYe, 
tahtakurusu gibi hataratı ve'bunlann tohum
larını imha eder. Ha,aratt öldürür fakat lıl'llaan .. ~ 
lara asla zarara yoktur. Kullan.ılmaaı tc:olQdır. 
Leke yapmaz. Flltı diğer hllf8,rat imha edtot: 
eczalarla te9vlt etmeyiniz. Siyah kuplı:h aarr 
teqekeler üzerinde asker markasanı lat9yJniz.! 

t:'LIT PDSKDRTDNDZ 

lifll iıtifaiı1'l1/ tımi/J ıtmlk mabadilı Flit. ıatnız lllfJhflrllJ l111ıkllırdı :atılmaitadıt. 

tJmuml Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASJ İılanbulı· Galata Voyvoda Han 

iCnt 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

IS'fANBUL ACENT ALIÔf 
Telefon: lstanbul 3318 

BEVOÔLU DAiRESi 

Telefon: Beyoğlu 1303 

j SELANIK BANKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

V una rıistan' da ki şubeleri: 

-

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

5 inci Keşide 11 Haziran 1931 de 

Büyük lkramiy 

50, 000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. 

Tütün inhisarı Umu .. 

Müdürlüğünden: 
15,591 kilo kanaviçe parçaları. 

40 ,, Çul parçaları. ~ 

Azap • kapı11 depoıunda bulunan bu iki kalem eı1l 

satılacaktır. Taliplerin 3 6-931 Çarıamba günü ıaat 11 
120 lira teminatı muvakkata akçelerile Galatada mübay• 
komisyonunda hazır bulunmaları. 1 mır BllllJ _,_, ı= azı 

Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orient Bank 

lıtanbul ıubeslnin mnceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına milkemmel ve 
milzeyyen kasalar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı' da 
Aıirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karııaındı"'ki bankaya müracaatları lazımdır. 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENlZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Dumlu Pınar 
vapuru Pazar gil-

24 Mayıs nü 
akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle ( Zonguldak, ine
bolu, Ayancık, Samsun,Ordu 
Giresun, Trabzon, Sür· 
mene ve Rtze)ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafıillt için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 

acentalığına müracaat. 
Telefon lıt. 2134 

Doktor -.. 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve zühreviye C emtye
tf aza smdan Beyoğlu Ağa
caml kartı IU'asmda 133 
No. 6i leden sonra müra • 
caat. 

Telefon: 3586 

- - it Çocuk hastanesi kulJak, boğaıt 

burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o· lu Mektep sokak ı 

Telefon 8. O. 2496 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoghı Mektep sokak 

Telefc>ıı: B. O. 2496 
r. 

Haydar Rıfat beyin eserlerinde& 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir > 
Şerhli borçlar kanunu » » 

(İKBAL) kitaphanesinde - lıtanbul 5 inci icra D• 
ireıinden: Bir borçtan dO' 
layı satılmasına karar veri' 
len Aynalı Gardorop, matl 
karyola, soba ve saire 1 H•' 
ziran 1931 tarihine mü_. 
dif Pazartesi gilnü saat 11 
den itibaren Galatada Kıs' 
le diblnde Direkli Lefl 
aparbmanının onünde bil1110' 
zayede satılacağı ilin olun 

TAK Vf M 
Muharrem 4 - Mayıı 8 

ken, ev::ıl emirde "FORD Kamyonlarını muayene ve 

tecrllbc etme~i unutmayınız . 
En yakın Ford acentasından bu kamyonları göster· 

mesini isteyiniz. Her d!ırt tekerlekteki frenleri prova 

ediniz, arızalı yollarda tecriJbelerini yaptırınız, sarf 

Seııedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkrye Cilmhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalat ı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
k1JD1etli eşya muhafazası, kupon 
ahsilitı, Türkiye'ye ve memaliki 
caıcbiyeye keşide edilen poliça
lann tesviyesi, borsa muamelit 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelitı, kasa 
lun. 

Atina, Selanik,Kavala r
·------- 1 ... Doktor 

1 Doktor 1 ~ Fevzi Ahmet 

Mayıs 
23 

olunan benzin ve yaö mıkdarlarını yazınız. 

Bu suretle Ford Kamyonlarının elyevm müstamel ve· 
saıti nakliyenin en tasarruflusu olduğunu göreceksiniz. 

~ ·~D LINCOLN<,., 1-0rdsol\ 

l 

AIRCRAFT _____ J .. - ................... _______ __ 

Cilt, Saç ve zihrevl 
Agop Essayan hutalıklar miltehas 

• Cumadan maada her 
anga camı sokak N eaat ıo dan 6 ya kadar h ~ ı;ta 

19 Her gün hastalarım kabul edilir. 
• Adres Ankara Cadd..ı N.43 

abul ve tedavı eder. Telefon 1&tanbuJ 3899 

Cumartesi 
1931 Ruzuhızır; 

Sabab 4,36 ı Atıam 1 'I 
Ôlle 12,10 Yatsı Ilı 
ikindi 16,08 f mıllı: 

••'•l midir H .... _... 

s ... ltanellla Ali 

h 

r 

• 
d 


