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28 NiSAN - SALI 1111 No. : 487 

SENE: 2 
'Jarehane 

Abone Şeraiti 

DAHiL iÇiN 1 HARiÇ JÇIN 
eliği : 1400 kuruş Seneliii : 2700 kuruı 

b Aylığı : 800 > Altı Ayhfl : 1500 > 

ç Aylığı : 450 > Oç Aylığı : 850 > 

Nu11haaı her yerde 5 kuruı Rtumaltm·riri ARfF ORUC 

Gönderilen evrak iade olunmaz. 

fst. Ankara c.ıddesiııde Tel. Santral ist. 24316 
dairei mahsusa DahiliNo. 1 Başmuharrir 

Telgraf ist ( y ARIN) > No. 2 Müdi!iyet 
• > No· 3 Tahrır 

Posta kutusu Jst. 395 > No. 4 Muhasebe 

..., 
2 

• • memleketin hürriyet ve refahı için cidal etmiş (Yarın) mubarek kurban bayramını muhterem kari-
Karilerımıze: /erine gene g_eçen ku_rban bayramında ?lduğu gibi ~a~m~h!'rriri hürriyetinden mahrum bir halde ve 

memleketin refah ve saadeti niyazlarıle tebrık eyler. Gazetemız bayramın ıkıncı, uçünçü, dördüncü günleri çıkmıyacaktır 

Müdahale olmadı diye bagıranlara: 
• Gazi Hz. nin miJ.ntehibi 
aanilere beyannamelerinden: 

1 .• "Kendimizi tej1kide muhatap 
bulmayı lüzumlu görüyoruz. Bu se
bepledir ki sizden, fırkama mensup 
arkatlaılarımdan bizim programımı
za taraftar olmıyan namzet/ere rey 

• • 
vermenızı •• ,, . . 

il .. " Açık bıraktığım yerler ı~ın 
hiç bir fahaiyet lehinde veya aleylıın
de herhangi bir telkinim yoktur ve 
olmıyacaktır. Açılı yerlere namzet-

işte Istanbul C. H. F. 
reisi Cev~ et Kerinı B. 

itiraf ediyor! 

Bu utanılacak bir 
itiraftır Cevdet • 

. 
lstanbul Reisi C. Kerim ' 

Beyin beyanatından: 

" Başka memleketlerde acaba bir 
muhafazakarın bir liberali, bir cüm· 
huriyetçinin bir kıraliyet taraf tarı 
mebusu,hattd bir demokrat müntehibi 
saninin bir sosyalist mebus namzetini 
intihap ettiti vaki midir ki, 

Bizde, hususile İstanbulda 
1 

lik/erini koyacaklar hakkında vicdani 
kanaatinize göre rey vermek hassa
ten rica ettiğim husustur.,, Kerim Bey! böyle gülü:nç intihap olsun?,, 

~~~~~~~~~~~~~~;;::=~=~~~* 
Gülilnç 
intihap! 

Evet Cevdet Kerim Bey 
lıtanbulda böyle gülünç bir 
intihap olmadı. Fnkat intihap 
ıiililnç oldu . .. Baıka memle· 
lcetlerdekl intihabı bir tarafa 
bırakınız. Bu ılzln mantı· 
lınızla bir hamlede hClkm Cl· 
Diize veılle olamayacak ka· 
dar bambaıka bir ittir. 

Ey Ccımburlyet Halk fır· 
lcaıının lıtanbul relıl, bu 
illü:ıç g& .·dtlfil nnz lnUbap 
telclinln kimin kararı oldu· 
lunu ı6rmemenls daha si· 
IGnç delil midir? 

- O Mabller kl derya 
içredir deryayı bilmezler!,, 

Ey c. H. fırkaıının kl· 
ttbı umumlıl Recep Bey' 
t-ıenllntzle tamim ettlllnlz 
tlJaaet divanı kararındaki .. . . 
lla intihapta umamı rıya· 

.. , tarafından aıaııda • 61• 
terilen 22 intihap Jair••İn· 
ele,. 30 icatlar m•bu•lalı 
)eri için Fırka namına ıaam· 
ı.t a6aterilmiyeceldir, malr 
lcat c. H. F. prosramın· 

clcaıa baılıa bir prosram il•1 
fttillet oelıili olan T. B. M. 
ftaeeli.inde çalıımak i.tiyen 
~caıaclClf ların intihaplarına ::.'4,. bıralımalıflr... KaJ· 

ın lıtanbulda ılzln m6· 
"'-••lltoız olan Cevdet Ke
~ Bey tarafından ıolnnç 
llkıcı edllecellnl dnıOn· 

'-'edtnıa illi 1 
Fırlc., divanını teıkll 
~ llllllet Yeklileri ve fır· 
~Liderleri kenclllerinl ten· 

' lllubatap bulm•JI 10-
, lu &örmelerine kal'fl 
~ dt llllaıe .. lllerl mOntebl· 
'ti '-ıallert lıtanbulda tem· 
b1atede1a bu zata fırka dlılp
' •e direktifi harici ka· 
"le~ •• kararlarile hareket 
"-a ~ec:e)c h6rrlyet verildi· 

.. ~llllJorlar mıydı. 
"iti Uhabata mtldahal• 
f~•-•ıurı. diye bafrı· 

. ..,.,,.. 4 c1ndt .aJail-1•) 

H. Rif at B. dün cıktı ! 

Kendimi mahpus olmıyanlar
dan daha hür budum! 

~--------·------~-· H. Rifat Beyle uzun uzadıya bir miJltikat-lsmet Pı. 
vergilerin azaltılması için tepine Jur•un •. - Bit yarııları • 
Cenaze ıenlikleri •• - Mahmut Eaat Beyin meıhur nutku ••• 
Sabik Adliye veklllnln 

hıımına ufradıfı için do· 
kuz ay yJrml bet ıon haplı 
yatan Haydar Rıfat Bey 
dün tahliye idildi. 

Bir aeneye yakın hnr
riyeUnden mahrum edilen 
bu kafa adamının bu uzun 
maziye alt batıralannı ali· 
ka ile okuyacaklannı bil· 
dlflm için (Y •rın) karllerlne 
bu zevki tatdırmayı vazife 
edindim. itte konuıtuklarım: 

- Hapiıhane na11ldır? 
Gnllilk, Güllıtanlıktır! 

Al& biri 1enatoryomdur! Df. 
ylp keımek umureccahbr, 
çGnkl uzun ınrer ve tim· 
dl f aydaıı yoktur. 

_ HGrrlyeUnlzl kayb· 
etmit olmaktan ııkıntı çek· 
medlnlz mı? 

_ Bu bir kerre nlı· 

be~ meı'ele:tl. Sizin ufkunuz 

filan ve filan 1emt!erdlr. " _, Rı'ıat B. 
{ı la '4 tlı ) nayaar r• 

.. 'e?.~~u~~! .b~ .~na.c. ·Y·~~ ~~·da «Ie~raiı "ifeoğr;d~ki g~ıdi 
Beoıradıkl takımı dnn 

d ' 
tehrlmtze aelmtıttr. Misafir 

Yl·ne o evran. takım ilk maç111m buıOn 
Betlktat ile yapacaktır. 

Tam bir 1ene evvel kur· bayramı, bizim için bayram· Bayramın GçüncG ıilnil 
B dan madut olmamak ilzam Galatasara• ile d6rdGncG 

ban bayramında yine B ''' ı 
muba

rrlrlmls Arif Oruç ey gelir. ,ana de Fenerbabçe de 
B ü ' Pençeıinde kıvrandlfı• maç yapacaktır. 

baıta ve mahpuı ıdl. uı D mız lktııat buhran ltıizlik, Beoıradıkl, pazar aann 
yine Baımuharrlrlmiz mah· keaat, ve bunlann netlceıl bu Gç kuliibGa muhtellU 
puı ve yine baıtadır. olan paraıızlık ekaerlyeU ile karıılaıacaktır. Yapacak 

O ıeçen bayram ıGoii balkın, bayram, yapmaıı· maçlann. tafstllb Spor ıO· 
• -•· kari.erimize demltlz ki: 1 k b tGnumuzdadır. .... d na mani, o ma ta, ay• 

•Bır milletin bayramı e· - . -.. .. . ... ...... ..... • ... - , . 
' ram aGllerl, ,bayram bOI- Bayram namazı: -

mek o mtlleUn en meı ut en bnllerl olan mini mini yav• - --
pn, en 1eT1nçll en etlenceli rularmı sevindirmek lmk&· Ezanı saat 10,50 - zevali 

a d ektir Bu Hl· 5.50 de kılınacaktır. bir ,nnu em • (D.oamı 3 anca.alai/ed•) 1 .. ___ iiiiiiıiiiiiiİİİI_ .. 
barla bu pıkl kul'ban 

Meclis reisi Kazım Pş. söylüyor? 

Gazi Hz. namzet iılti-
/ hap edecekler! 

intihabat meclisin içtimaından sonra 
Reiaicümlıur intihabı yenilenecektir 
Don, phrfmfze BlyOk ı Jerl ve verecekleri fıtifaları 

Millet Meclfıf Relıf KAzım sene meclJıln açılma11ndan 
Pı. gelmfttlr. Konvanliyo- ıonra kabul olunabtlecektir. 
nelle ıeyahat eden Klzım MOnhal kalan 10 mOıta· 
Pı. dofruca berayı tıtlrahat kil mebuıfok için henüz fır· 
Tokatliyan oteline gltmittir. kaca .hiç bir karar ittihaz 

Klzım Pı. meclfa ve in· edilmemiıtir. 
Ubabat itlerfJ hakkında ati· Esaıen, mezkQr mebus-
deki beyanatta bulunmuıtur: lukra fırkaca namzet g6ıte· 

- Yeni 8. M. Mecltıi, rtlip ıöıterilmiyeceil hak· 
Mayııın dördünde, azami kında ancak Gazi Hz. nin 
olarak ta beıinde içtima kendileri bir karar verecek· 
edecektir. Mecliıin kütadın· lerdir! 
dan ıonradar ki ancak, ha· Reisicümhur intihabı 
len mnnhal kalan yerlere Ankara 24 (Telefon) -
mebuı intihabı yapılacaktır. Yeni mecliıte Reiıicümbur 

Aynı zamanda tekraren ıntihabının tecdit edllece· 
mebuı intihap edilen zeva· llae muhakkak nazarlle 
tın, hanglıinl tercıh edecek- (Deoamı 3 üncü •ayfeJe) 

•Fethi B. nifin 11 nutlit:1i luymı:lt !i,, Sütte 1 aısı 
yanan yofarda ill•Y•r•lc y•r / 
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HABERLERi 
1 Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı?lı 

Muharriri: Bürharıettin Ali 
İktibas edilemez 

Lordd .. 1 

Refi asile un 
Tasfiye yok! 

Avukatlar arasında tasfiyeye 
lüzum ve sebep yokmuş! gazetecilerinin geçirdikleri 

heyacanlı bir vak'a 
İkinci Kısım 

şehrimize geldi 
Ankarada bulunan kra· 

liçesinin biraderi Lord Ath· 
lon refikası ve kerimesi ile 

-17- ' 
Siyasi cephesi ne olursa 1 

olsun, Anadolu muharrirleri 
de birer arkadaı sayılabi

lirdi. 

beraber dün kayseri trenile 
vehrimize gelmiıtir. Mitafir
lerimtzin rükı'.ibuna riya· 
seti cümhur vagonun tah
sis olunmuştur. 

Sonradan anladığımıza 
nazaran eğer zemin ve za
man müsait olduğu takdir
de Vekil B. de nutuk irat 
bu~uracaklarmış. Onun için 
oraya gelmitlermiş .. 

Fırka son kozununda su· 
ya dü~tüğünü anlayınca .. ye· 
nl yeni tedbirler almak uze
re tekrar içtinıaa çekilmişti. 
Anadolu gazetesi ida-

rehanesinde 
Halk fırkası gazetelerin· 

den biri olan AnRdolu ga· 
~etesi, Fethi beyin izmire 
gelmesi münasebetile müthiı 
makaleler yazıyordu. Her 
kelimer.inde her satırında 
halkı rencide edecek ve bi
hakkın asabiyete sevkede
cek olan bu yazılar bir gün 
son haddini bulmuştu. 

Bu nüshada 5 Eyhi\ 1930 
Cuma nüshası idi. 

"Halk teessür içinde,, 
başlığı altında iri harflerle 
yazılan bir ( Bant) ta, 
Fethi Beyi istikbal edenler 
sarhoş, para ile tutulmuş 
diyerek tezyif edilmekte 
idi. 

Halk bu yazıyı görünce 
do~ru gazete idarehane ine 
giderek, bu küstah adamlara 
hallerini bildirmek istemi§ti. 
Matbaa, bir kaç kişi tara
fından hücuma maruz kalmış 
ve oradaki muharrirler, bfr 
daha l-öyle yazı yazmamağa 
dair teminat altına ahnmıı· 
)ardı. 

·Telaş, korku, heyecan 
Bu vaziyet karşısında 

gazete heman poliEe telefon 
ederek ("mdat) ~gönderilme· 
sini talep etmişti. 

Biraz sonra gelen jandar· 
ma ve polis, toplanan ha iki 
dipçik, f.üngü ve tokatla 
kovmuşlardı. 

Fakat, ne yazık ki iş bu 
kadarla kalmamıı, bu ar· 
bede esnasında sekiz yaşında 
bir yavrunun, feci bir surette, 
m alesef bir polis kur unile 
kafası parçalar: mı§tı. T cmiz 
bir mefkure taşıyan bu ba· 
şm na ıl delik deşik edildi· 
ğmi yarın yazacağım. 

Fethi Beyle beraber iz. 
mire giden İstanbul gazt~te
cı ri meslektaşlık arzusite 
matbaaları geziyorlardı. 

Fakat ıım garabetine 
bakın ki, tam onla r, oturur· 
ken dı~arıdan matbaaya 
hücum baılamııtı. 

İstanbul gazetecilerlni 
pek tabii o\arak bir telaş 

ve daha doğrusu bir korku 
aldı: 

- Ya bizede Anadolu 
muharrırlıeri zannederdık 

hücuma kalkarlarsa. ..• 
Ôyleya, ellerinde 1 lstnn· 

bul gazetecilerilmi yazıyor
du, hnyır, ~u halde, belki 
onlarda tehdit edilebilirdi! 

Bu mülahazaları bir sa· 
niye içinde fikirlerinden ge
çiren lstaııbullı arkadaşlar 
ikinci saniyede ( sarhoş ) 
diye tazyik edilen vatan· 
daşların savletile karşılaş 

tılar. 

Daha evvel de valinin 
emrile matbaaya dört polis, 
iki jandarma muhafız olarak 
verilmi~ti. 

Halk içinde bağıran bir 
delikanlı, çelik bir pazı 
yardımile yerden bir kaldı-
rım taşı söktü ve matbaanın 
penceresine fırlalh. 

Bunu gören polisler 
(atef) etmeğe ba ladılar. 
lstanbul!u bir arkadaı po· 
l"slerc yalvarıyordu ... 

- Atm& polis Efendi, 
atma, bir can yakacaksın, 
ne yapıyorsun? 

Fakat kim dinler, mav· 
zerler gırıl gıril işlf yordu 
lrnr§ı tarafta mukabeleye 
başlamı§tı. 

Orası artık bir muharebe 

Lord ve ailesi erkanı 

vali ve belediye reiıl Mu· 
b ittin Bey tarafından fstik· 
bal edllmiılerdir. 

Seyahatleri huıusi ma· 
hiyette olduğundan bn~l<a 
bir merasim yapı1mamııtır. 

Lord ve ailesi ıehirimiz 
d e dört gün kadar kalacak 
lardır. Kendileri İngiliz sefa· 
retinde misafir edllmiılerclir. 

aaş verilmedi 
Teaviin sandıktarı bulu· 

rıan bazt daireler bayram 
münasebeti le memurlara 
karzan para 'ermiş!erdir. 

Bazı daireler iıe dün son 
dakikaya ·kadar maaılarına 

mahsuben para alacaklarını 
müit elmiılerse de Barem 
kanunu buna müsait olma 
dığındnn alamamışlardır. 

T e vün sandıklarından 

en fazla polis ve tütün inhi
sarı sandıklan tediyatı yap· 
mıılardır. 

BAYRAM YERLERİ 
Belediye Şeker Bayra• 

mında salıncak ve atlı ka
rıncaların kurulmaıına mü
saade etmemiıtt. 

Bu bayram bunlara mü. 
saade edilmiıtlr. 

Macaristan' da 
Harici ticaret inhisar 

altına alınıyor 
J'icaret borsasına gelen 

haber1ere göre Macar hü
klimeti harici ticaretini in· 
hlear altına alacaktır. Bu 
suretle Macar buğdayları 

yerine dönmüştü. hariç memleketlere daha 
Bir ses işidildi: ucuza satılacaktır. 
- Kurşun bitti. l .ASRI AHIR YAPILACAK 
- Benimde. Ahırların asrileştirilmesi 
- Aenim kide.. hakkında J>eledıyece verilen 
Jandarmalar atıldılar: kararın mühlet; bu ayın on 
- İmdat, kurıunsuz ka l-

beıtnde bitmiıtir. 
dık. Belediye, ahırlarını asri· 

Bir komiser muavini 
leıtlrmiyenferin ahırlarını 

hemen telefona kovtu ... 
kapatacaktır. 

- Teller kesiJmiı... BİR BU EKSiKTİ 
Vaziyet çok nazikti. A · 

merikan filim1erinde olduğu Haıılatı korumıyan Bele-
gibi aşağıdan da artık'"mer· diye mecmuasına abone ol· 
divcnlerc tırmananları;} ayak mıyan Belediye memurları· 
sesleri, küfürler arasında nın maaılarından birer lira 

Avukatların tasfiye mes· 
elesi için bazı gazeteler ba
ro - ile Adliye vekaletinin 
bu hususta halimüzakere de 
olduklarını yazmıılardı. 

Dün alakadar bir zat bu 
mesele hakkında bir muhar• 
ririmlze şu izahatı vermiıtir: 

"- Tasfiye yapılmıyor. 
Çünkı taıfiyeyi icap ettiren 
bir hadise yoktur. 

Devlet ıura11 aYukatlar 
kanununun bazı maddeleri 
ni ıayanı tefsir görerek ka· 
nunu meclisin tefsirine ar· 
zetmifti. Faka t kanun mec· 

liste ıayanı tefsir bir nok· 
ta bulamamııtır, 

Söylendiğine göre yeni 
tefsir ı ay ıh ası heyeti mah· 

susaca tetkik edilmektedir. 
Haklarında karar veri-

lenleı le evvelce çalııtıkları 
Vekaletlerde cevazı istih
tam kararı almamıı bulu· 
nanfar badema avukat
lık yapamıyacaklardır. Bu 
esasen eskiden de böyle idi. 
Yeni avukatlık kanunu za
ten bunu amirdi. Şu. izaha· 
tından anlaıılaca~ı veçhile 
ortada yeni tefsire gör~ 
yapılacak tasfiye yoktur." 

L!!Z>•~· 

Bakım evleri 
Anneleri işte olan çocuklar 

bakım evlerinde vakit geçirecek 
Dün vali ve gazeteciler 

vilayet tarafından açbrılan 
çocuk bakım evlerini ziyaret 
etmiılerdir. 

Bunlardan biri Beıiktaı-
tadır. Bundan bJr müddet 
evvel açılmıı ve faaliyete 
baılamı~tır. DIS'erleri iıe biri 
Şehremininde diğeri Atik 

Ali pa~adadır, Bunların inıaatı 
bitmittir. 

Levazım ve mefruıa-
hnın tedarik ve tanzimi 
için çalııılmaktadır. 

Bakım evlerinde fakir v.e 
zengin ailelerin yeni do
ğan çocuklarına ilk tahsil
lerini bitirinciye kadar ba· 

Murahhaslar 
DÜN BOGAZI GEZDİLER 

Türing kuliibünün Bal· 
kan haftası için hazırladığı 
program mucibince dün de 
Boğaziçi ve adalar gezin· 
tiıi yapıldı. Gezinviye Sey-
rJsefalnin Kalamıı vapuru 
tahsis edilmiıti. · 

Kulüp azaları aileler~le, 
misafirler Türk darülfQ.~un~ 
h.ılıtrı gezintiye it~ira~ et
rniftir, Yolculuk çok eğlen-
celi olmuıtur, Vapurda 200 
kitilik bir çay zıyafeti ve· 
rildt. Samimi nutuklar ıöy
lendi. 

'I arın da balkanlı misa· 
firler için Makslmde bir 
ledansan yapılacaktır, 

İktısatçılar toplanıyor 
Türk iktısatçılar birliği 

yakında toplanarak koope-

1 
ratifçilik mevzuu üzerinde 
münakaıalarda bulunacak· 
tır. 

kılacağı glbi anneleri itte 
olan fakir çocuklarda anne
lerinin itte bulundukları za
manlarda bakım evlerinde 
vakit geçirebileceklerdir. 

Bu kabil çocukların 
günlük bütün ihtiyaçları bu 
hayır müesseıeleri tarafından 

temin edilecek ve hasta 
olanların tedavileri için la
yJki veçhile ihtimam göste
rilecektir, 

Bundan batka muhtaç 
ailelerin hasta yavruları üc
retsiz olarak muayene edi
lecek ve icap ederse gt•ne 
parasız olarak ilaç verile
cektir. 

Belediyede 
AZA İŞLERiN ÇOKLU-
~UNDAN ŞiKA YETÇİ 

Belediye daimi encüme
ni gittikçe itlerinin fazla
laımasından ıikayetçidir. 
Bilha11a bu tiki.yetlerin ba
tında azadan Nakiye H. 
Tevfik ve Avni Beyler gel· 
mektedir. 

Q'cgz farapların 
Sırrı neymiş 

Ucuz çoraplar meselesi 
uzayıp gitti. Sanayi birliği 
bunların yerli olmadığını id
dia etmittir. auna kartı ı •. 
tanbul rusumat bat müdü· 
rü de bunların açak olma· 
dığmı söylemifti. Bir muam
ma halini alan bu çorapla· 

Yeni Asır, Hizmet ziya· 
ret edildi, sıra "Anadolu,, 
ya gelmişti. eşidilıyordu. kesileceği haber alınmııtır. 

--------------....;.:~--------~~-----------------

rm mahiyeti hakkında dün 
mehaftli aideeinden verilen 
mali'ımata nazaran bunlar 
yeni gümrük tarifeP.inin tat· 
bikından evvel gümrüklerden 
geçirilmit çoraplarmıı. 

Bayramınızı 
~utlularım 

Bugün mini mini 
bebek olmak isterim Çüo 
bu bazan' da olsun, düoY 
nın "gam"ını "kasavet,.i 
çekmek istemiyorum. 

Gülmiyen bir nesli 
hıçkıran bir ferdi 01111 

mefer acıların en acıııyD1 
Nedense her bayram 

hiı, bende kıvılcımken .,k 
olan bir alet halinde d 
marlarımı aarar. 

Herkesi, yepyeni, üt" 
tam elbiselerile parıl, ps 
iskarpfnlerile birer "kukl 
gibi kartıma çıkaran 
"Bayram" ları ben ıahte 
gün ola,.ak tanıyorum D ~ 
günler "Dalkavuk,. luk t 

bu günler yok mu ... .. 
Neolurdu, o tarihi ısı 

kaddes efsanesi bir hakıJ: 
olsayıdıda bu Sc\bahki 
"Koç" )arın boyunları 
parlıyan bıçaklar, 
gırtlaklarımızı parçalaııtt 

İtte ozaman, ne -Gam, 
"Kasavet" ne "Dü,unc• 
Hiç bir şey. 

* Her neyse, madtl 
yaııyoruz vazifemi yapaf 

Ey aziz kariler 
bayramınızı kutlJ1 
rım. Üç gün için 1 
ha ısmarladık .•. 

~ k~~i~. Aii 'f1~y ... 
Mesele 

Tıp fakülterlnden 

edilen Rasi Ali bey Ş 

devlete m<iracaat etml 

Bu hususta Rasim J. 
tunları söyll'yor: 

- Tıp Fakülteıt 111 

riıleri heniiz demo!ıf 
hürriyet mefhumlarını 

yamamıılardır. Bu 

meselesinde amil 

şey yalnız garezkarV 

Hakkımı beı yerde 

yacağım. Bu meırılt 

daha yüksek adalet rıı' 

ları rardır. Şimdiye ~ 
olup biten ıeyleri uı&Jf 
istida halid~ hülaıa eJ 
Şurayı devlete moraıı'' 
deceğim, Hakkımdaıt 1 

olduğum için her tarJ 

k 1 
.. ,, 

mm açı o arak ıniJ ) 

edebilmek kudretini 

dimde görüyorum. 1ıP 
kOJteıi bir kaç ki§frıiıJ 

de inhisar vaziyetiıtde 
best kalamaz.,, 

Yar n)ın alk dip omalı Bir perdelik intihap 
_______________ ,....~------------------------------------~,,.__."~~----------,;.;.;,;__;,.-;;;;;;;;;..;;;;;o-=~~ .... ----------~------------------

---Buyrun Efendiler bmyrun: içerde ne ıa·.~ 
1anr h yret ıeyler görecekseniz ! 1 

- ? ..• 
ffl' 

1 
-)ıte'Efendiler: Çin iti japorı 

yapan bir kiti! 
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Akdeniz 1 Kuponlar işi 
Siyasi ---
Takvim 

Ver, verme! 
Bır an için kendimi mGn· 

tehibt ıanilerden en hOrrü 
olarak dGıGndGm. Şimdilik 
eltnıizde tek miıal var: Ap· 
tullah Bey vicdanım emre· 
diyor': 

Tenis 1 Saraç oğlu Şükrü Bey müzake-
Turnuvası ratı idareye memur edildi 

- Reyin• ver ! 
Etrafımdakıler eınredi· 

Atfna, 26 (A.A.) - Şar· 
k1 akdenfz tenfl turnuvası- Ankara, 27 (Telefon) -
nın neticesi berveçhf atidlr: DOyunu umumiye mümes-

y alnız erkekler arasın· ıillerinin geleceff a-un he
nüz bilinmiyor. 

da: Almanyalı Gramm, 
Yalmz takarrür ede bir 

Fransız Berthet'e 2-6,2-6,6·0 
- Verme! 6·2 ve 6 ·3 ıalfp yalnız k._. t•Y vareır. Buda müzakere-
Fırka emrediyor : dınlar arasınde: Almanyalı nin Ankarada ceryan cde

)or: 

çe~idir. 
- Reyini ver ! MJJe Rost, Almanyalı Mile 
Sandık batındakller em· Neppach 6·2-6-4 galip. Düyunu umumiye müme 

Meclisten itimat olduktan 
ıonra ıeleceklerf tahmin 
ediliyor. 

Müzakerata HükOmet ta-
rafından Sarç oğlu Şükrü 

Bey memur edilml§tir. 

Şükril B. meseledJd bü· 
tüd tarıh fnl ve ıafh 11 tını tet, 
kık edecektir . r*dtyor. Ç f k ki d ••illerinin yeni hükümet "" i t e t e er araıın a; 

- Verme! Klainıchroth • Gramm çifti, Z k .__. _ ____ _ __ _ 
imdadıma bir fıkra ye· Mısırlı Schukal . G .. angiuillot arar yo 40 00 kişi öf sün/ 

tııu. Bir adam itile meıa-ul ine 7.9.6 3 6-2-6·4 galip çift v ı • B J H Ik -arkadaıına gelmlt ve ıor· kadınlar: Madam Serpierl a J • • a senin 
lllut. Lenoı çifti Mis Cambell-Mlle 

- Ben uzaA• gidiyorum Neppeor fngilfz • Alman çif- k •• ı ı • • d • ? 
karımı haata bırakayım mı tine 6-1·6·2 gelip çift m11h- o e erın mı ır . 
bırakmıyayım mı? telitler arasında' Serpieri 

_Bırak! Granguıllot ç·fu Lenos Ballı Muhiddin B. yapılacak hastane 
- Amma benden başka "Yunan,, çiftine 6 2-4-6 ve 

bakan yok! 6·5 ıalfp. münakaşasında ne söylemiş? 
- Bırakma. Fethi Bey Ot ı b d d _ Amma ııdene havası· r aya yen lr c i edilfr. Mevcut t ehir hasta· 

na dayanamaz! Siyasi hayatta 1 çeki- dkudd~k ddalıa çıkmııtır: Bu nelerine beı ıene ıonra 250 
- Bırak! Jiyormuş? e ı o u tehrin hastane lh deill, b irinci ıneden iti-
- fakat 1ıtmez••de ben tiyacı münakaıaıından doi- haren hdr ıene ıonundo 250 

~ Ankara, 27 (Telefon) - muıtur 
endi.eden ölürOm. H · zatak ill ve edilmek ve bu 

Serbest fırka JJderi Fethi tt b h d d 
- Bırakma! B. bir kaç ınne kadar lttan· sile e:ıc~ıy:ı r a. ~ '~ o!ayı· yataklarda t edaviye baıla-

- Amam .• Adamcafız bu bula aidecektir. Fethi B. y euının: nılmak üzre 4 H de nlhaye.· 
• e - arsın 4000 kiti öl d b 

muacclze fena halde kızmıı lstanbulda oturacaktır. Ken- ın .. 1 d dfği .. I . • tin • in yatak temJn etmdk 
Ye ı6ziln0 bitirmeden hay· dislnln politika hayatından u ·M- e ıoy enıyor. kab ldlr. unakaıayı ve hadiseyi 
kırmıt uzaklaıacafı ıöylenfyor. hüliıa ede lim: Bu suretle hem dört ıe· 

- Be adam acıda benim Hamdullah Suphi B. Belediye reisi beı ıene ne nihayetine kadar 30 bin 
yakamı bırak! Aptullah Bey zarfında 1,250,000 lira ıarf- kitinin tedavisi yapılmıı, 

Bu bayramda 
duran 

(Birinci •ayfadan devam 
nından mahrum ve blnatıtn 
aleyh çok mah:ıı:un bırak· 
makta&l ır. 

Aocak bir ıeyle mfite· 
ıeJli oluyor ve dOıOnQyo· 
ruz kf: TOrk mflletf, tarihin· 

de bundan çok kara bayra mlar 
görmnı ve ıeçfrmfttlr. Bu 
t lmdikl hal tle, eaııali ribl 
ar•lfp ıeçicl bir haldir. 

T O r k milleti, metin, 
•zimklr, bütan bir cihanı 
ada veto karıı koymak iktl· 
darını göıtermıt bundan 
ıonra da aröıtcrmefe hazır 
bulunmuı, yaıamafa, hemde 
hür, meıut ve müreffeh ya· 
ıamafa azmetmif olan Tlrk 
milleti için, delil bu ıeçlct 
hal karımnda, bundan daha 
mOıkGI zamanlarda blle1e'ae 
dGtm•k taıa vvur edlle•az. 

Bizi cidden teıelll eden 
bu dütiln~ ile dlr k i bay· 
ramı tebrik edıyor, bu mfl· 
leta vakınd z•manda sela
met, ıaadet, ralaat Ye refah 
tewenni etmeli fıteyeruz Ye 
bunun böyle olacafanada 
eminiz. Vatanın en k Rran· 
lık ve en telalikell 1ıOnl•· 
rinde kendini r<htermiı olan 

milJetln azmG iradesi burGnde 
yarın d" lıer törHı müıktı· 
IAtı fktiham edecek kabiliyet· 
tedir. 

Bu ba yra :n bir ıenellk 
bir tarihten ıonra a-•l· 
d tfi halde yine karileri· 
mi• için bu sözler ne kadar 
taze ve yerindedir. 

Karllerimızm bl\yramları· 
nı taılz ve Baımuharrrlmizln 

Ntaan 28 -·== zıxzuua:= .... 

l_ll_a_l_k Sütunu-1 

Adalet i•terim ! 
GaHtemi•• t lkayet edl· 

ltyer : 

"Edremfdfo lbrahimcik 
maballeıladea Koçuvalı tlc· 
cardan kay!n b ira.lerJm 
Adem Ef. lııundan bir aen• 
••vol akclfer ••remtndea 
Yef at •ttffl doktorların ra· 
,orile ıabltttr. 

Mu•afleybia vefatında• 
h•ı st•• ovvel de a Jlul ve
fat :d•lıtı. AJleıtnfn vefa· 
tında d8rt yaım.la Rahlaıe 
tıafade bir kıs çocufu tor
ketmlıtl. lu çJcuf u bakmak 
a .. r. mlh n ff a kırk yaııa· 

.la Hlılye lunla4e btr hlz· 
metçi kaeıa almııh, Ade• 
Ef. v .. f a.tınd~ on beı bin lf. 
radan faala enakı naktfye 
ile bir •• de bırak •ııtı. 

Hbmetçl HlıfyG laer ••· 
ıı1 yaptardfıe •lt•veff aaıa 
6ldlfG arDnln erteı l ıitnl 
mfrasıaa konmak Gser• nı· 
lclh memurlufunca nikahını 
aktettfrmft •• meakar eor'fe
to konmuıhır. Bir yothaln 
para11•1 yfylp duruyor. Va· 
rlıl olan mlt• ,·•ff.nın enlt
teıl olmaklıfım tlolayııfle 

mahkemeyoj mfiracaat ot· 
ti• 'H hl•H lllmı aldım, 

ve vel. fi umu•iıl oldum, 
çocuk htaayemdedlr. Fakat 
bfr Hnedlr ki bu malda ye• 
raıetle allkuı olmayanlar 
çocukcajısı •tlrQndClrlıyor· 

lar. "lrçok mdracaatları• 
huıraltı ediliyor. 

lu Adem Ef. öldtktea elin kalem mi tutmuyordu elçi oldu . ederek Cerrahpaıa da 250 hemde 900,000 lira ıarfıle 
bari ıen kendine acıda ya· Ankara, 27 (Telefon) - t ki b h tehir hastanelerine bin •atak yaa a ı ir utane daha 1 

kamı bırak! Türk Ocakları sabık umumi tefli etmek fatemektedtr. illve cdilmit bulunacaktır. 

bu hayı amı da aramızda a•· 
çirmemesine bayanı tee11ilr 
ederiz: --

Tekzip 
MUHTEREM " YARIN • 

ıonra nikahı nasıl a lctedllt· 

* * reisi Hamdullah Suphl B. Halbuki bu hastaneden an· Belediye reiıi Muhiddin 
Sürpriz Bükret orta elçllifine tayin cak bet aene sanra istifade B. Buna f, arıı: 

Haydar Rlfat Bey çıktı edllmltUr. edilecektir. - 1000 yatak cazip bir 

ı Ş·hı 11 t d k d k ıeydtr. Fakat ben makem· 
Fakat dart senede bir dev· t• d "" r mec • n • 1 o • r ışa avası torlar Muhtddln 8. in bu pre• mel bfr hastane YUcudy , •. 
rerlen lntfhabı ıoremedl. Urmek fıtfyorum, demfıtır. 
G6rmelt idlkl yücut hap11 GiZLi TAHKiKAT YAP- Jenf 1anfp etmiırerdfr. Haua 30,000 kitinin 5 
kafa hapsinden yektir. TIRILIYOR Oanların noktaf nazarı 

t
udur 1 senede CSleceflne kartıda 

B k d Ankara, 27 (Telefo•) - Al J k k J tr ar a aıım: _ Bir yatakta ıenede man arın mar ın urtu ma 

d dl H d Ankara mOıtanUldiif frtfıa ılnda kullandıkl bi (j - Aman, • ay ar yirmi kiti tedavi ıörOr. iki· arı r c m 

Rı meıeleıinfn tahkikatına de- leyi ıaylenmektedir. 
fat Beye bir ıilrplrfzlm yüz elli yatakta lıf bet hin 

t vam ediyor. Muhiddin BeyJn bu cüm· 
•ar. d Tahkıkat a-lzli vaptırıl· kiti ... Bu iki yOz elif zQz eJll leıhıfnde fU oldufu riyayet 

Merak ettim ıor um; maktadtr. Bu tahkıkatın yatafın beı ıenede bin kiti· edilmektedir. 
- Bana ı&ylemezmlıln? nfn 6lmeılne aöz yummak z ikmalinde : mGıtantiklik ka- - arar yok 4,000 kiti 

.. - Ama m6Jdeıl benlmk: rarını verecektir. demektir. daha 6lı6n 
~•hmut Esat Beyin te ~ Bu noktaf nasarden pro- " Meıele ıehir mecliılndf' 
rar meb'uı oldufunu ha- ~aı·rı· ,ı:.zamı tebcı·l Je kabili tasuip delildir. Bu - k be ~ u muna nıa edilirkea bQyOk 

r •erelim: d b 1.250,000 Uranın 1arfına da sürültüler kopaca~ı ıöyle· 
- Yo dedim bu dofru Türk tllr ve e c fyatının lOsOm yoktur. 900,000 ıarf niyor. • 

olnıaz. en metbuır ve en mümtaz - . 
- Eter haber verirsek Gıtatlarından Florfnalı Ni· Ankara Ticar~t .... bor;~~;~· . 

onu tekrar mtllet vekili zım Beyin, dahi ıairfmlz 
olarak g6rmektenıe terki (Abdülhak HlmH) 1 tebcilon 
hGrrlyet edip yine mahpu•• neırettiff 240 ıahtfelik bu 
d emıalıiz eıerf (Hlmft) in, 
~hı er! 

Müneccim Florfnalıya ait bir çok tak· 
...._ dirkir mektupia rlle bir hay· 

Af e~li; ·r~i~i 'f(d;~ U reıim ve el yazı!.nmı ve 
metahirhnizin kıymetli ya· 

~ı..... H ı • or, zılarını havidir. 
··•PŞ· soy ıy 0 

_ 

b(Birinci •ayfadan deoam ) çocuk hastalıkları mltebaasısı 

or. Semiramis Ekrem H. •kalabilir. Mecliıl Adliye 
•llcGnıenı azasının noktai 
:••arlarıda bu ilk içtimada Beyoğlu Mektep sokak .,, ı Telef<'ıı: B. o. 2496 

d e •fcGnıbur intihabının tec· •·---~~~~~=== ldi C!__ ., 

l ınerkezindedfr. ~bep 
~ •rak, RelılcOmhurun me· 
llı ohnaa1çıye mebuılardan aeçu .. 

-.ı lllek mecburiyeti bulun· 
-·· a6ıterllmektedir. 

... Cazı Hazretleri Ankara 
,...ebu 
"1 •u bulunduklarına ve 
.. , •chıııı tecdidi intibap ka· 

~il. h '-'tab a6re Reillcilm ur 
-ıttı abınında tecdidi iıabet 
\,. ekteddır. 
len· 1 nıebuslara bay· 

ı:u•ın. hediyesi! 
'ıtle ıı Ankarad,n ıelen 

Jenı mebuslar Ma· 

Haydar Rıfat bayin eserleri~d~n 
Ayni haklar f ~ lıa 
Miras meseleleri Bır > 

Şerhli borçlar kanunu . > • 
(iKBAL) kitaphanesınde 1 • yııın ilk a-Gn )erinde Aakara· 

ya davet edildi. Bu haber 
ıehrimlz C.H.F. idare heyeti 
tarafından bOUln yeni me· 
buslara teblli edilmltUr. 

EocOmenl daimi dl• 
yeni mebuılarıo mazbata 
larını ikmal etmfı ye yeni 
mebuslara ıönderınfttlr. 

işlerde kesat var 
1929 da 2,651,369 lira 
1930 da ise 1,583,269 lira 
1930 SenHf sarfında / 

Ankara Borauındıı. mua me· 
le ı3reD mevat hal«kında 1 
tanzim edilen bir lıt .. tlıtll• 
r6r• 1·1-930 dan 31-12-930 1 
tarihin• kadar yapılan muh· 
tel!f cfnı lııufday alım ea· 
tımının halli oldufu miktar 
14 milyon 8305 lt!n 564 ok· 
kadir. bunun umumi kıy· 
metl 784 bin 415,95 il.radar. 

Muhtelif clnı hutdayın 
930 Hnetfntle borsada 
g&:-.1110 mua••lenln yaaatı 
kıymetleri tU ıuretle tesblt 
edll•ekte.llr . 

Yamuıak: 103,78 Sert 
96,51 mahlut 85,73 sllnter 
89,16 kuruıtur. 

1929 Hneafnde borsada 
•ua•el• a-6rea muhtelif 
cin• butdayın a6rd611 mu•· 
mel• •aktan 1 milyon 238 
~la 8SZ okka leli. Bu mıkta· 

rın halli eldufu kıymet bir 
milyon 127 bin 724,87 ldi. 

Arpa lserfnde 930 •••• 
••de yapılan muamele mik· 
tarı 270 ltfn &70 olıı:lıı:adır.Bu 
ıuiktarın umumi kıymeti 70 
itin 488,45 liradır. Gördlll 
va.ıau muamele ffatı 52,08 
kuruttur. Geçen Hne zar· 
fında muamele a-ören arpa 
miktal'ı 1 milyon 588 bJn 
20 okkaya Te umu•I kı1· 
•eti 152 bin 950,36 liraya 
balil olmakta idi . .:..:..ı~~ 

Un flaerlndekl muamele 
miktarı 1130 da 47840 çu·B 
valdır. 

U11ıuml kıymctl .. 461 bla 
112,62 lfraya baUf olmak
tadır, 929 d•boraada ı&ltılan 
un mıktan fH 715 bin 
182, 18 lira lıı:ıymetlntle 59 
bin 309 çuvala haltl olu-
7ordu. 

Ankaranın baılıca llara· 

GAZETESiNE, 
AU Naci Beyi "ikdam. 

sahibi deflldir. 
Ali Naci Bey"fkdam.ıahlbl 

olmak !zere fıml ıeçtlf lnf 
ıazetelerdo ıördGm. Mumall· 

"ikdam. fle hiç hlr alllıı:aaı 

yor 7 Kim mQıacde ediyor? 
Hanıl doktor bunu ılrmlı 
•• aaflamdır diye ı apor 
.-ermlt 7 •• 

Batt111 meıarffJ tarafıma 
alt olmak tlaer• v ekll•tt•• 
bir mOfettftl• taamı•a .ı •. 
llletinizt bir yetfm namı· 

na fıtlrham odlyorura .• 
Edremfdfn ibra hl •cik 

kalmamııtır. Gazetealn im· 
tiyazı IMnlm üserlmdedlr. 
Şu hakikatin neırlnl rica mabal1Hla de mukim 
ederim. Paıa otlu Karçe'felt 

Nlı't• Ahm•I Cevdet HüHyİn 
...... . .................. .... .. _ • ....- .. ··~· ..... . ..... ... t • • • •• .. •• • 

''Y ~ arın,, ın •'4--
K üçü k llinları 
''V ı arın,, karilerine bir hizmet edebil-

mek emelile küçük ilanlan aşağıdaki şart
larla kabule başlamışbr. 

1-
2-
3-

5 kelime bir satırdır. 
Her ıatır için 5 kurut ücret alınır. 
Bir def adan fazla neıredilecek ilanlardan yüzde 
15 tenzHlt yapılır. 

4-
i-

Kilçük ilanlar h er gün neıredillr. 
lıteyen kariler intihap edecekleri rumuzla 
ıautemlzi adreı göaterebilirler. 

........................... ~ .......... ııım ........ ~a~-•I 

ilcat e11a11 olan tiftik ise· 
rinde 1930 ıeneıl içinde ya· 
palan •uamele miktarı 23 
bin 41 lira 26 kuruı kıym• 
u • .ı. 219 bin 780 okkadır. 
Boraada Ufttffa bu sene 
ı3rd0i0 mu~melenln a•a•I 
fiatı 145 kuruı olmak üzere 
aaıarl 72 ve vasati 152,12 
dir. 1929 HnHlade tiftik 
Clzerl•e yapılan muamelenin 
miktarı azami flah 205 aa· 
ıart 100 ve yaaatl J6 ı ,S7 
kuruıtan olmak 6aer~ 507 
bin 537 lira kıymetinde 314 
bin 499 okkaya halli ol· 
muttur. 

Yapafı lserlnde 930 
MnHI zarfındaki muamele 
mıktarı azami flat 83 84 

aıııart 44 yuett 63-22 ku
ruıtan olmak Oser• 23 bla 
707 lira kıym•tlnde 37 bin 
497 okkadan ibarettir. 1929 
ıenealnde lıe yapalı nzerl· 
ne 7apılan muamele miktarı 
•s••I fiatı 100 u • a rl 50 
•• va1atl 89 50 kuı uıtan 
of ma k lzor• 128 b:n 89!) 89 
lira kıymetinde 144 blıa 3 
okkaya balll olmuıtur. 

Boraanıs 1930 Hneıf 

sarfında yaphfı umumi mu
amalenln balli olduiu mik
tar bir milyon 183 bin 269 
lfra 17 kuruıtur. 1929 un 
umuml muamelltmın balfl 
oldufu miktar h• iki mflyoa 
651 bin 369 lira 49 lrnr uı 
idi. 

, 1 (A 
!buıu 
n Beı 
•reJc; 



Gü üne 
t 

intihap! 
(Başmakaleden derıam) 

§anlara, İstanbul fırka mü· 
me tıilin :n bu sazleri müıldt 
bir c v p delil midır ki bu 
z t rey sandığı başında 
müntehibi sanilere fırka di· 
vanınm direlctiflni vermek 
mtıkellefiyetile bulunan bl· 
ridir. 

Gazi Hz. nin, istihdaf 
cdildi~inl iıaret buyurdvk· 
ları yarının ıiyaıetin• müı· 
tenit talepleri kartıaında 
müntehibi 6ianilcr• bu tarzı 
intihabın gülünç olacaiı ka· 
naatin'i izhardan çekinmi· 
yen Lir zs tın bnı olması 
fırka disiplini fübarıle ne 
hazin bir h6.diıedir. 

intihabata müdahale edilip 
edilmemesi meselesi artık 
tarihe kaı·ııtı. Bu, o ka· 
dar kendi kendinde ifşa 
mahiyeti bulunan bir itti ki 
bunu nafıle yere milallerle 
tevsik ve isbata çalııtık. 

Netekim iıt bir lıtanbul 
mftm alil ki b yan ettfğf ka· 
n atine tabii bulunan roün-
tehibi sanllerl slirü~lemel• 
mecburdu. 

Cevdet Kerim B. okadar 
cömhuriyetçl kl bir müstakil 
intihap etmedi ve ettirme· 
dl 0 kadar ki bu vadide 
fırkanın mı.ıkarreratına itaat 
otmek vazifesini unuttu. 
Unutmadı mukarrerahna 
"gülünçUiı ! " declf. 

11 • vektlter, muhalefetle 
bıııbaıa kalmn.~a razı olmuı' 
lcen bu iıgüz.ar idare refet 
onlara düıünemedlkleri bir 
hakikati fillt\e tıbata ç Iı,tı. 

hte kaTar1ar, lfte ,tn ti hap! 
Sebebi müstalctllerin 9a

hJ1luında rayan\ara, sebe
bin mdstakitlcrin tahtsların· 
da değil, ııandık baıındakile· 
rln kana t ve ttaatalzliilnde 

0ıduğunu bu hA.dlse nt gÜ· 
ze\ tayin etti. 

Efendiler intihap, ismet 
gPatanın Manfsada~i 8 c1 IA· 

ifesl. Cevdet Ker1mCQ eyin 
ülilnç lttlhamile tamam o'du! 

.>f .>f 
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Amerikada 
Türk talebe birliği 

yaptılar! 
A merilrndaki Türk tale· 

beui tarafından tahsil edf'n 
Türkler B;rlf ~I namı altında 
bir clmiyet te@kil edH mi~ 
tır. B•ı cem ·yetin ga ye si 
Türk 1 ürk taiebeıi arasın· 
da tes nüdiı temin v~ tah
ıule he· ece a-ençlere müm· 
u an yardim la bulunmak, 
ve anlyen TürA{eri Ameri
kaya tanıtmakıır. 

Memleketimizin Amcri· 
Jrnda l'!e kedar tanınmadığı 
deha do~rusu n~ kadar fc· 
nn tanındığı nazarı itibara 
a ınacak olursa bu cemiye· 
tin faaliyt-ti lin büyük bir 
ihtiyaca tekabül edeceği 
a~ıkirdır. 

Gençleri mf zin büyük bir 
noksan ve ihmal!mfzl tE'lafi 
eden bu te§el:bsdcrini tak

. tir ederiz. 
Türkiye büyük elçisi Ah 

met Muhtar B. biı-liğin fahri 
reisliği i kabul etmek rure· 
tile çemiyeli teşvik ve faa· 
1 ydlni teshil eylemiılerdJr 
Amerikada tahsil etmek ia 
teyen ıençleri bu memleke· 
te gitmezden evvel cemiyete 
müracaat ederek tahsil ve 
yaşama hakkında malumat 
edınmelermin liizumlu ol· 
dıığu daha evvel gelenlerin 
acı tecrübeleri ile sabittir. 1 

Cemiyet bu hususta elin· ı 
den gelen her sühuleti gös- 1 
terecektir. 

YARIN 

aydar Rifat B. 
d .. çı tı 

(Birinci sayfadan devam) 1 temin edebilmeıi yahut o 
Mahpuı;un unku da öylece gece, b ir vak'a yapma11 ve 
mnhdut, nisbelf az daha kü- hüner göıtermeıf pek tabii 
çük .. Son 8 ıamimi kanaat· dir, ve adetmı~tir. lmalat

haneda yliz kiti bile çalııtı· lar ufruna ne g <? lirse 
rılır, çaiııtı·ı lmaz. 

hov gelmiş olur. lkisinide Ben bet on kerre imala:.-
mahpusluk addedebiliriz... haneye gittim, it verdim ve 
Ben mabpua ikl n kendimi a lııveriı itlerinde tamamen 
mahpus olmayanlardan da- acemi o!duğum halde uıta· 
ha hür bulduium zaman· lara yapılan mubayaatın 
lar olmuıtur. aynı malda muhtelif iki 

- Vaktinizi nasıl ı•· eardfyan ta.rafından alındı· 
çirdiniz? ğına göre yüzde yilz ve bir 

kısmında yüzde beı yüz 
- Dört bet ay ellen· -müretUp hatası yok, yüz· 

mek tein okudum üç, dört de yüz ve yüzde bet yüz!-
ay kadar da eene •ilenmek fark oldufunu ıördüm. Ve 
için yazdım. o aralık imalathaneye ıelen 

- Mahpuılar ne halde· müddeiumumiB.'e MDdür B.ye 
ciir? 

malları da, bedelleri de, al· 
- Hürriyet itibarile tabii dıranları da, alanları da, 

aç, perlıan. iki üç ayda alınanları da canlı ve terfi· 
bir Rum kadınları yemek taze olarak rösterdim. 
verirler. Umumi olarak ha· - Hapiıhanentn 151ııhı 
pfıhane oıünler bayram neye mütevakıftır? 
~der. - Bunlar uzun ve tek-

Cenaze şenlikleri nık meıeleler. 
- Kaç mahpus vardır ? 
- Altı ile yedi yüz ara-

11ndadır. Hemen hepıi dınç, 
tüvana ıirer, haftada üç 
dört cenaze çıkar. Bu da 
bir n ı'• •eıilcıi olur. Bunu 
gören her mahpus to.butu 
götbren otomobili alkıılar, 
bir ki~i daha tahliye olundu, 
diye sevinir ... 

Hakkınızda idarece 
hüsnü muamele edilmıı mi
dir? 

ilk üç dört nyırn çok 
berbat geçmitlir, diğer mah· 
pus1nrdan daha sıkı lıir hal
de idim diyebilirim. Müte· 
akiben tazyık kalmamııtır. 

Bir misal: 

Garip iki vak'a 
Nont edilmıı geçen-

hallerden biri: Bir gün 
Ahmet Cevdet Beyefendi 
gelirler, günlerden cumadır, 
umumi ziyaret günüdür. Btr 
çok kimseler göreceklerini 
bayağı ınnlerde de gördftk. 
leı-i halde Cevdet Beye kim 
ve neci olduiu orulur ve 
iyice kaydedilir. Çtınkü 

biln:stiGna bana gelenlerin 
ıaimlcri ruimlcri islenir, 
yazılırdı. Ce•det B. İkdam 
gazetesi sahibi oldujlunu 
söyler. Güya gazeteciler bir 
ahbabını görmek memnu
mut gibi reddeolur, gaT:e· 

ted olamaz derler. Canım 
ikdnm çıkmıyor dereede, 
çıksın çıkmaıın, ıen eaze· 
teclıtn derler. Aynı gOn 
yaof bir takım gazetecf'er 
muharrir ııfatlle eelmtıler· 
di. Keza Nadi B. Ef. yf bir 
kere uzun müddet atma· 
mışlar ve kendilerde me· 
buı oldukları hald hapiaane 
haricinde bulunan jandar
mu. koguıunda yarım ıaat 

kadar beklem tlerdi 
Mahpuslar salah 
bulurJarmı? 

- Mahpuslardan aafih 
bu)uyorlarmı? 

- Bunların mühim bir 
kısmı birer teaadtifün mu· 

hitin, yahut uzvi ve ruhi 
bir haatalıfın kurbanı ofa· 
rak iİrmltlerdir. Bunlardan 
üç bet sene yattıktan sonra 
a-ünü gelince tahliye edilen· 
ler vardırki ogün dahi ıt· 
decek, yatacak bir yeri 
yoktur ve ceblndede on 
para11 yoktur; bu adamın 
o aün ya dilenip bir ıey 

- Şöylece fikriniz nedir. 

Bit yarışları 
- Bir kerre mOdüre bir 

parça olsun mevki ve aala
hiyet verilmelidir. Şimdiki 

müdilr faal ve mftnevver btr 
zattır. Hiç bfr ıey yapamaz. 
Yakın vakte kadar müdlriyet 
mnaı• cem'an 55 lira jdf. 
Halbuki hele mütareke ııra· 
la nnda hapiıhaneye kibrit 
kutuları içinde bit ıatııı 
revaç bulduğu doy,. larak 
Niri&t Relif iımindeki ce
miyeti tarafından ezciimle 
on bin il ra kıymetinde bir 
etol maklnaıi teherrü edl· 
lir. Ozaman buna bir efendi 
mnkfniıt olarak 75 lira ay. 
lık)a tayin olunur. Makina· 
r.ın bir yeri üç Hne evvel 
bozulur. Maktna rüzgarın 
yafmurun altında o zaman· 
danberi metruk durur Bu 
suretle artık bir f ıc yarıya· 
caiı da ıilphelidir. Makfnfıt 
ayda 75 lirasını bugQne 
kadar alır, Bu maktnayı 
her g6rdükçe 10,000 lirayı, 
bazı koğuılarda kaymyan 
hH!eri, bir gömlekle ge· 
zin.. lu göm lef in yanı ya· 
kuı, önft, arkası kopmuı, 
etleri gözO.ken mahpusları 
ve ıenelerdenberl iılemiyen 
ala makinanın makinfıtint 
hatırlarım. 

ismet Paşa 
lımet Pata vergJlerin 

azaltılmaeına medar olmak 
üzer zait masrafları keıtnlz 
diye tepine dursun. Hapiıa· 
nede tek atlı bir araba var· 
dı, bunu bir ıardiyan idare 
eder. Bu araba kırılıncıya, 
veya at göçülünclye veya 
araba kullanmasını bilen 
ihtiyar ölünciye kadar ara
banın müteferrik maarafı, 
ıhtiyar atın yemi, o ihtiyar 
ıardfyaoın maaıı lfliyecek· 
tir. Bütçoye bu yüzden bir 
katre derman gelebtlmeıi 
ıçın bu üç ıarttan birinin 
tahakkuku lazımdır ve kafi· 
dir. 

Bu mahpuıların çoğu 
zeki gençlerdir. bitmez bu 

temiz tükenmez hüın mlıalleri 
görmekte ve ıazetelerde ver
et ve bütce dertlerini oku· 
maktadırlar. Bu nihayetsiz 
küçük itler mülakatlara sığ
maz, bunları birer layıha 
halinde teıbft etmltimdlr. 
Büyük itlerden nispeten aza
de kaldığı zaman mmerciine 
verf lecektir. • Kan unların tadiline 

gelince 
- Ana kanunların ta

dili hakkında fikriniz nedir. 
- Bu kanunların her 

Polis Rüstem Efendi metresi Na-
1ciye Hanımı kurşunla niçin vurdu 

•• 
Rüstem Naciye H. ın ccAtı alan Uskudarı geçti 

sözünden kendini kaybetmiş ve öç almıştır 
Küçük pacar müretteba· 

tından (526 numaralı poli tı 

memuru Rüıtem Efendi 
Naciye iımind~ bir kadını 

tabancası ile ifadeye gayrı 

muktedir bir halde yarala· 
mıttır. Bu hldisenin 9ayanı 
dikkat tafsilatını neırediyo· 
ruz: 

Naciye Hanım 
Naciye hanım bundan 

btr kaç sene evci polis Rüa· 
tem Efendi tarafından sevil· 
mtıttr. Rüıtem efendi epice 
takip ettikten aonra nihayet 
Naciye Hanımla tanaımıı 
ve ıeviımiıtir. 

Gizli yaşarken 
Rüstem Efendi ile Naciye 

Hanım bu seviımelerln k im· 
seye bildirmek istememiıler 
fakat nihayet yavaı yavaı 
haber alınmağa başlandıfını 
görünce iti aleniyete vurmut· 
lardır. Bu tarihten ıonra 

Naciye Hanım Rüstem Efen 
dinin metresi olarak tanın· 
mııtar. 

Ailesi razı <l eğil 
Naciye hanımın atleıf bu 

ite razı olmamıf ve N'lciye 
hanımın Rü•tem Efendiden 
ayrılma1ında iarar etmiıttr, 
Fakat Naciye hanım çok 
sevdiği poliıten ayrılmafa 

razt olmayarak aileıini 

terketmif ve büıbdtün Rüs· 
tem efendiye iltica etmiılir. 

Zeyrekte oda 
Rüıtem Efendi bu va· 

ziyet karıııanda bir oda 
bulmak mecburiyetinde kal
mıı ve Zeyreğe ıiderek bir 
oda tutmuıtur. Bu ilii lf'V· 

gili bu odaya yerleımiıler 
dir. 

Üç ay sonra 
Üç ay sonra aralarında 

gOriiltü çakmağa ba§lamtf 
----

biri Aurupanın bir batka 
devletinden alınmııtar. Biz de 
henüz bu bap ta ne ulema 
fikri ne de muhaktm, 
ictihadatı yoktur. Eıktden 

meceliede bizi methur 
Haydar efendi nereye 
ka·du götürebilmiııe ora· 
dan bir adım ileri hemen 
htçbirimiz ıldemedığimlz 

gabi t imdi de garpten alınan 
bu kanunları a-e rp uluma ve 
garp mahkemeleri ictiada· 
tını takip etmeyenlerin bir 
ıey yapamamaları kadar ta
bii bir netice olamaa. 

Halbuki Adli°ye veka· 
leti bu kanunları yapacak 
komisyona lıtanbuldan ktm 
bilir kimin ta vılyeatle Anka· 
ralara kadar a-•tlrttlfl z••&· 
ta ikıinin hiç bi:- llıandan 
hiç bir kelime btlmediklerini 
yakınen bfllrim ... Mahmut E 
ıat beyin meıhur nuteu ylae 
meıhur bir nutuktu. 

- Barç için bapi• kalk· 
malımıdır, kalkmamalımıdır? 

- Elqette kalkmalıdı ·. 
Mahmut Ent B. Ttlrkftn ne
cabeti o kadar yüktektlr ki 
borç için bir vatandaıın 

hapı olma11na kail olamaz, 
diyordu. Bir kerre hilkemet 
boı-çu için her hap11anede 
adamlar yatıyor; \Jtnaena
leyh necabetin bu bahılde 
bir yeri yıktur. Sonra halk 
bunu huhukunu temin içfn 
tehdid olarak knllanabile· 
cejini g6sterir ve borclunun 
yine veremediifnt anlayın· 
ba derakap vaz geçer, ve 

ve her nedenıe ıeçimsizltkl J Asabiyet: 
boı göaterm ı~tir. Filhakika Rüstem efendi kazmıı ve 
araya komıular girmtıler bağırmııtır: 
ve yine birbirine ı11ndırmıı- _ Ne için, benden, 
lardır. 

tık ihtilaf 
Bu böyle pek uzun aür• 

memit ve gene iki ıevgllf 

bozuımuıtur. 
İhtilAfın sebebi, Naciye 

Harımın gezmek tstemeıi 

fakat buna Rüstem Efendi· 
nin muvafakat etmemeıidir. 

Bir aralık Rüstem Efendi 
çamaıırlarım ayırmıı ve bu 
hadile de ayrılmalarına sebep 
olmuttur. 

Fakat dayanamamış 
Aradan iki gQn eeçtikten 

ıon-ra yaloızlıfa dayanamı· 

yan Rüıtem Efendi tekrar 
Nacıya H.ı aramağa baılamıı 
Ve gördüğü yerde takip et· 
mittir. 

Bu vaziyeti haber alt.n 
Naciye Hanım RC.atem Efen• 

. diye ıu haberi ıöndermiıtlr. 
- Atı alan Üıküdarı 

eeçti! 
Rüıtem baımın çaı eıine 

baksın. 
Rüstem bunun üzerine 

daha fazla mGteeaair olmuı 
ve alevlenmittir. 

Evvelki gece 
Rüstem Efendi ile Na

ciyn Hanım evvelki ıece 

hernaaılsa Zeyrek caddeılnde 
teıadüf etmtılerdir. 

Naciye hanım Rüstem 
efendiyi görünce sokaklar· 
dan birine ıapmak istemft 
fakat o ara arkasından Rüs
tem efendi yetiterek; 

- Naciye dur, bir ıey 
söyleyeceğim demittlr: 

Naciye hanım yürümek 

istemitti•. 

vaz geçmek onun elindedir; 
elverir ki kanaat ehin. Hal· 
buki bir defterdarın hüku
met borcundan dolayı elyevm 
tatbik edilmekte o1an hapis 
ile tazyik uıulündc; ı\ vaz 
geçmek haddımıdır? Mecburi 
olan bu cihet mer'i tutulu· 
yor da ihtiyari olan diğer 
yol kapanıyor. Bu cihet 
sabık icra reisi miltehasaıs 
Refik Beyden ıorum z. 

Borç için hapis cezası 

kurunu vüıtatt bir zihniyet 
tmif. Bunlar dekor, pudra, 
dGzgün sözleridir. 

Şayet bu ıefer de kon· 
mazıa hldiıatın zaı uretine 
ıalebe kanun tabiata mu
ğayir olduğundan gt"lecek 
sene, öbür sene muhakkak 
konacaktır, zannedeı im. 
Bir mahpusuu istidası 

- Mabpualardan ne 
muamele ıördünü.z ? 

- Umumi ıurette iyi. 
Yalnız biri "biz hınız 
bu hükQmet reami ile bir 
dam altında yazmak dol
ru olmadıiından affımızı 
iıtida ederi•,, maallinde bir 
telgraf etmtı; sureıini verdi· 
ler. Mahmut Eıat Beyfn 
ıahıını hük<imet addeden 
zavallı zihniy~t. 

Avukatlık meselesi 
- Son haptı cezanız, 

dokuz ayı da g~çtiğlnden 
avukatlık edemiyeceğlniz · 
mütaleaıında bulunuluyor. 

Evet bir iki ay bir sayfiye, 

kaçıyorsun? 

Naciye Hanım demfttirki: 
- Seninle artık ne ali· 

kam var ki kaçmayayım? 
Bu ıöz Rüıtem Efendiyi 

çileden çıkarmaja klfi ael-

1 
mtıtir. 

Tabanca çıkıyor 
Rüstem Efendi kendini 

kaybetmit ve derhal belinde 
ki tabancaeını çekmit ve 
Naciye Hanımın üzerine atef 
etmtıtir. " 

Silah sesleri 
Atılan ıiJih ıealeri Qze· 

rine vak'a mahalline der· 
hal poliıler yetiımittir. Po· 
liıler arkadaıları olan Rüı" 
tem efendiyi elinde ıillh 
ile tutmuılardır. 

Naciye hanım derhal Ha· 
sekiniıa baataneıine nakle· 
dılmiıtir. 

Yaralar ağır 
Naciye Hanım aldıiı ya• 

laların teıirile kendini kay• 
bet mit Ye hastahaneye ifa· 
deye ıayri muktedir bit 
halde naklolunmuıtur. Ha•• 
tahanedera doktorua •erdifl 
malt'.imata nazaran Naci· 
ye Hanımın hayatı tehlike' 
dedir. 

' Rüstem Ef .nin if adesJ 
Rüstem, polise ~erdlf 

ilk lf adeıinde demfıtir ki: 
"N<. ciye benim h iz•et· 

çimdi. Eıyamı alıp kaçoı•f' 
tır. iade etmeeini ı5yledl,
"Vermem!,, dedi. Ben d' 
kendisini vurdum. 

Bu kadar basit bir seb~ 
le olmadığı anlaıılan f' 
cinayet etrafında eheaıllll ,. 
yelle tahkikat yapılma1'1 

dır. 

bir iki ay da Avrup&da ot~ 
simi hapsetmek istediıı~ 
den böyle iki üç ay k•d

1 
daha avukatlık etmlyecel ~ 
Avukatlığa mani olan j 
kam afır hapıe muh1; 
haysiyet ıuçlara taall 
eder. 

irtişa.. , 
- lrtiıa da vaıı halı1'1 

da fikriniz nedir? ,~ 
- Hiç bir f ey çık dl 

O kadar. fi_ 
- Mahmut Esat Bjı 

mebuıluiu hakkında ne 

ılniz? '-
- Allah mubarek -'i 

derim. bmirden ol~( 
g6rede acaba, acaba dJ~ 

lerimde bata mı vardıt~ 
uzaktan uzaaa bir ıtJ• 
bile duyar ııtbi oluyorLJ 

Jt- tJl 
Müllkat ltiterkeP , ~ 

da kararıyordu. Hayc:l•lı~J 
fat B. elektriklerJ 1•1,1 
için düğmeyi aradı, lıJLI 
dı. Güldü. oıı ff 

- Evimi daha bul .,ı'' 
nıdım, çünkü daha 1' 
ıınmıılar, ~r 

Dedi, hızmetç1Y1 f , : 
mak istedi. Bu ıed~/ 
kızın iıminl bulaaı• 11 
fer o da efendiılrı1 ı 
gören biri imif. ~ 

(Şahbaz) apartıdl',,i' 
çıkarken bir çok z1y• 
ıiriyordı. , ) 

Bürhanil1'" 
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Poliste: 

Yangın! 
ıl1asallarda olduğu gibi 

Gene çoğaldı 
Masımpaıada Pi ya 1 e 

YARIN 

Adliyede: 

Perepalas 
Davası bitti 

21 Nııan 

Beogradski geldi! 
Cinli çiftlik! 

Bir oda da tam otuz kişi Cin bek
ledi ve ateş yakamadılar 

Hacı Hüsrev mahalleafn· 
de Sinoplu Mehmet Efendi 1 
nin evinden yangın çıkarak 
yanındaki iki eve sirayet 1 
etmiı ve klmilen yandık. 

tan ıonra ıöndiirülmüıtür. 

Dün Muhtelit mahke
mede nihayet bulmuıtur. 

Heyeti hakim~ beynelmilel 
otelciler Cemiyetinin iddi
asını reddetmek suretiyle 
lehinize karar vermittlr. 

ilk maç bu gün Beşiktaşla 
yapılacak. Pazara muhtelitle. 
Belırat ıaınpiyonunu istik- kulüplerinin en ıallniyet· 

tarları tarafından tenkitle· 
rile birlikte ıporcularımıza 
yeUıUrec•ktir. Bayramda 
intiıar etmiye<·effm z :için 
bir nevi yevmi gazetecilik
le mecmuacılıfı memleketi
mizde ilk defa mezcedecek 
olan bu yeni ıpor mecmua· 
ıını ıiındiden ıporcu karile· 
rf mize tavsiye ediyoruz. 

Dörtyol ( H.M.) - Son 
liinlerde, halk araıında bir 
efsane dedi koduıu burada 
-ld, )'Üriidü: 

- Ocaklıdan Kerim Be· 
Yin çifliğinde oturanları Cin· 
ler taciz ediyorlarınıf. Hatta 
canları isterse bu Cinler 
orada yatıp kalkanlarla ko· 
0uınıakta fmiıler. 

Cinli çiflik Dörtyol~ 
ıarbı şimali:ıe düıen ve i 1 

•aat kadar uzak olan bir 
Yerdi. Çiflikte bir seneden· 
heri oturan Erzinli bir çifçi 
" Gece bizi taciz edenler 
'9'ar. Kendilerini göremiyo
ruz,, diye çıflik sahibi Ke· 
rim beye müraca11t ediyor
lar. Kerim bey de silahlı 
bir kaç adamla gece saba· 
ha kadar Cinleri bekliyoı 
ve nihayet çiftlikte yatan 
Fatma isminde on iki 
yaılarında bir kıza ismi 
"Übeyir,, olduğunu söyliyen 
Cin geliyor ve kızla konu
ıuyor ve hatta Kerim beye; 

- Sen yarın gelirsen se

ni bofarım. Diye bir takım 
kGfGrler savuruyor. Kerim 

bey ve arkadaıları da bu 
sözleri ltidiyor. 

İıte bu efsaneoin ıayiaaı 
bu ıekildedir. Halk arasın· 
da "Cin ıöyle demiı, yok 
böyle demff,, gibi burada 

günün en kuvvetli dedikoduıu! 
Bir kaç gün evd clnli 

çfft!iğe gittik. Çiftlik damı · 
nm bir odasında otuz kiti· 
yiz. Bizimle gelip konuıa· 
cak "Zübeyir!,, bekliyoruz. 
Zübeyirin sıkııtırdığı Fatma· 
da yanımızda, her ikisinin 
nasıl konuıacakluına sabır· 
sızlıkla intizardayız. gece 
yarısına doğru oturanları 
bir heyecan kapladı içimız
den: 

- Çık bakalım Zübeyir 
nerde isen görün. Divenler de 
o:uyor, Ortada çıt yok. Her· 
kes Zübeyirin y•rtarak gel
diği söylenen duvara bakı
yor fakat ne gelen var nede 
giden, aaıl itin garip tarafı 

Fatmanın ateıler içinde 
kıvranmasıdır. Bir müddet 
sonra kızcağız biraz ayılır 
gibi oldu. Kendisine Zübe
yir! sorulduğu vakit. 

- Bugün .. dedi Zübeyir 

5 Sene süren işsizlikten sonra 

. Nihayet cinayet 
lzmir Karşıyalta da bir sarhoş 

genç bir çocuğu öldürdü 

Sahte bilet 
Ecnebi tab' asından Jan 

ilminde biri kendisine va· 
pur acentısaı ııüsü vererek 
ıahte bilet satarkan yaka· 
lanmııtır. 

Altmış liraya kurban 
Üsküdarda ~ urbanlık 

koyun satan cambazlardan 
biri dü11 Ömer Efendi iıımin 
de birine 10 liraya bir kur
ban ıatmııtır. 

Ömer Ef. cebinden bü
tü'l bir yüzlük çıkararak 
canbaza vermiı, canbazda 
Ömer efendıye 40 lira iade 
ederek üst tarafını verme· 
den kalabapk arasından 

kaçmaıtn, dranmaktadır. 

Polis evinde hırsız 
Şehremininde Arpacı ma

hallesinde oturan sabıkalı 

Atık Ali, yeni mahallede 
oturan polis memuru Ali 
Riza efendinin hanesine 
girip elbise çalarken yaka
lanmıtt·r. 

-- 1,., 

Gayrimübadillere 
tevziat başlıyor 
Gayrimübadillere Hazi

randa tevziata başlanacak
tır. Müıakkafata ait mazha-
tatarın tanzimi için Yuna· 
niltanda çalııan takdiri kıy· 
met heyetleri ancak May11 
ıonunda lstanbula dönecek· 
lerdir. Buııların verecek1eri 

lzmlrde Karııyakada So- Bu çocuğun Adıl Efendi-
ğukkuyuda bir cinayet ol· ye ait olduğunu tahmin 

1 rapora göre bonolar dağıla
caktır. 

nıuıtur. Kırk beı yaılarında eden Yuıuf Efendi bıçakla 
Mesrur oflu Yuıuf Efendi çocufu omuzundan ağır ıu-
bu cinayeti sarhoılukla itle- rette yaralamıı ve ıonra da 1 

mi ve bir kiıiyi de yarala· çocuğu olmadığını anlayınca 
mı:tır. Y anlıılık oldu! 

Vak'a ıöyle olmuıtur, Diyerek kahvehaneye ıir 
Yusuf Efendi beı ıene· miı,Adil Efendiyide omuzun· 

de b i ıısiz dolaımaktadır. dan yaralamııtır. Yetiıen 
Bun y~:den kendisini içkiye halk Yusuf Efendiyi yaka-
ka tıran Yusuf Efendi gece lamıı, jandarmaya teıllm 

pd h ) rak do- etmittir. Ali oflu Veli is· 
&fin ÜZ sar Of O a 
ı ~ b lamııtır. mlndeki çocuk aldıfı yara· 
&fmaısa aı d - . f t t 

b h i l ·le· an mutee11ıren ve a e • Çuma ıa a ı y yece ~ 
rini alarflk zevceıi Ayte mittir. 

HAM MADDELER 
Teıvikf sanayiden istifade 

eden fabrikaların mevaddı 

fptidaiyelerinin gilmrük reı· 
minden muaf olarak ithali 
hükümetce kabul eldilirken 
kanunlardaki bir ıart sanayi 
erbabını telaıa dOıürmüıtür. 
Bu ıartta, mevaddı iptidai· 
yenin bir defada ıeUrJlme· 
ıine ait ola• fikı a idi. 

Nihayet bu ıart sanayi 
erbabının lehine çıkmııtır. 

hanımla dafa giden ve öğle 
)'emelini dağda yiyerek ra· iş gittikçe alevleniyor! 
k11tnı içen Yuıuf efendi 
akıam (iz,.ri evine dönerken 
Soğuk kuyuda Şükrünün 
kahvehaneıine uğramııtır. 
Bu sarada parası olmad•· 
iından beı kurut kahve pa· 
raıını zevceıi Ayte hanım· 
dan almıı, Ayte hanım da 
evine gitmiıtir. 

Müderrisler işi 
Nihayet Tıp fakülte.si talebesinin 
birbirine girmesine sebe oldu 

Davalar kesildi 
Dün arife olmak mina

ııebetile ceza mahkemele
rinde hemen hiç da va görül
memittiı. 

Hukuk mahkemelerinde 
iıe görülen davalar bir kaç 
tane daha fazla idi. Bu 
münasebetle her gün kadmlı 
erkekli hıncahınç dolu olan 
Adliye binasında dün kimse
cikler yoktu, ---
Burcumuz! 
dün Fakirçocuk
lar sevindirildi. 
Hilalfahmer her mıntakada 
dün fakir çocuklara elbtıe, 
ayakkabı, fapka, Çorap .. 

Bir çocuğa bayram için 
ne li.zımsa hepıloden aldı. 

Ve çocuklara daiıttı. Bu 
münasebetle himayei etfal'n 
Laleli nahiyesi ıubeıini zi 
yaret eden bir muharrirlmiz 
diyorki: 

Himayd etfalin Laleli 
ıubeıi memuru Hikmet Bey 
zevcesile birlikte içten gelen 
bir sevinçle çahfıyordu. 

Hikmet 8. dediki: 
- Nahiyemizden • ı ı,, 

mahallenin fakir çocuklarını 
gezdirecektik. Daha evvel 
fakir çocuklar menfaatine 
verdiğimiz milsamereden alı
nan para ile ancak (18 er
kek 7 kız) 25 çocuğu ıevin· 

direbildik ıonra birde bal 
lakeleıi yumurta tüccarla· 
rı ve esnafı tarafmdan, 
Nafiz, Hamdi, Cevdet Hey· 
lerin tava11utile fakir çocuk
ları için gönderilen iki ıan· 
dık yumurtayı muhtelif mek 
teplerdeki fakir yavrulara 
tevzi edeceğiz. Ayrıca bazı 
çok fakir dul kadınlara hl· 
rer pl\rça para vermek iıti· 
yor uz. 

bal için ıporcularımız daha 
ıaat yeai buçuktan itibaren 
!lrkecl ıarını doldurmaf a 
baılamıı1ardı, 

Küme küme toplanan 
• P o r c u larımız takımın 

kuvvetini münakaıa edi
yor ve yapılacak maçlar 
hakkında ayrı ayrı fikirler 
YÜrGtllyorlardı. 

Her dakika artan sporcu 
kütleıi konvanıiyonelin bir 
an evvel 1relmeıinf ıabırıız· 
lıkla bekliyordu. 

Ne akıl teıadlf ki kon
Tanılyonel rö!ar yapmııtı. 

Bir buçuk 11\atlik rötar
dan ıonra tren alkıılar ar.ı
ıında aara ıırdi. 

Misafirlerimiz trend•n 
indller. Kendilerine buhet 
verildikten IC\nrn Muvaffak 
Bey kııa bir nutuk ı6yledl. 

Sporcularımız Şa.. Şa •• 
ıedalarlle misafir kard•ı· 
lerini ıellmladılar. 

Beoıradeki reill Muvaf· 
fak Beyin nutkuna muka· 
bele etti, 

Müteaddit reıi•1er aiın· 
chktan ıonra misafirler f ıti· 
rahat için dofru otellerine 
ıilmiılerdir. 

Kafile en beı futbolcu 
ve ikide idarecldea 1 baret. 
tir. 

Misaftrluimiz ilk maçını 
buıün 17 de Beıtktaı takı· 
mımız'a ynpacaktır. 

Çok kuTvetli olan bu 
takım kar1111nda Beıiktaı· 
lıların ınu•aff akiyetinl a<Sr
mek taterJz. 

Btlha11a Beılktaı takımı· 
muı: rakibinin yol yorfun
lufundan ve yabancı sahil· 
da oynamalarından istifade 
etmelidir. 

Beoıradıkl ikinci maçı
na Bayramın üçfincü aünü 
Galatasarayla yapacaktır. 

Miıaffrlerimtzln bir ıOn 
htira ha tten ıonra yapacak-
1 arı bu maç çoh milhlm o· 
lacaktır. 

Cuma rünil de Fener 
Bahçe ile üçfincü mtııaba
kasını yapacaktır. 

Pazarada bu üç kulübün 
muhtelitile ıon maçını ya
pacaktır. 

Sporcularımıza mu•af· 
f akiyetler dileriz. 

Biraz evvel dııarda pej 
mürde elbiıelerile bekleı•n 
vatan yavrularını yeni elbi· 
seleı·ile ıevfnirlerken aör
düm. Ve bu çalııkan vatan· 
daıı ve ailesini bOtün ıamf· 
miyetimle tebrik ettim, bu 
gün fakir yavrularda neıeli 

bayram yapacak. Verilen 
boıa gitmiyor ltu muazzez 
cemiyete her zaman, yar
dım edelim. 

K umkapı kulübünde 

İSTANiUL FUTBUL 
HEYETiNDEN 

1-5-031 Cuma ~ünü icra cdi. 
kcek ikinci takım lik maçları 9er. 
veçhi atidir: 

KADIGôY SAHASINDA 
Vefa· Eyup ıaat 10 Ha

kem Şahap Bey, Galatasa
ray· Beykoz 11,15 Hakem 
Şahap Bey, Kuımpaıa-Fe
nerbahçe 12,30 Hakem Re
fik Oıman Bey, Süleymanl
ye • Kumkapı 13,45 Hakem 
Refik Oıman Bey, lıtanbul 
ıpor Anadolu 15 Hake~ 
Refik OımanBey. 

1·5·931 tarihine mllıa• 

dif Cuma rünü icrası mukar
rer birinci küme ilk maçları 
ıehrimizde miıaffr bulunan 
Yoıoıla vya Federasyonunu· 
na menıup (Beograakl) maç
ları dolay111le tehir edllmiı· 
tir. 

TİFTiK KEÇlLERl 
Ankarada hftik cemiyeti 

teıkil edildıil malümdur. 
Tiftik cemiyeti, tiftık keçisi 
yetiıtirenlerio hOkümet tara
fından himaye edilmeılni 
temine çalıımaktadır. Bu hu
susta 8. M. Mecliııue tak
dim edilmek (lzere bir ariza 
hazarlanmııtır. 

Tiftik cemiyeti sayım 
veralılnin azaltılmasını da 
iltemektedi r. 

Küfük }!anlar 
POSTA PULLARI 

1 
Satın alıyor ve mübadele edi· 

yorum. Beyazıt posta kutnu 1 
Nejat 

SATILIK 50 TONLUK 
MOTÔR 

Çekdirme biçiminde mııet 
yıkar çift silindirli bolender mo
torile müıehheı, kapalı anbır ıirt 
demir vı aincirli yelkenli 1'ılatta 
Osman aia kıufındı Necmi ikbal 
ismindeki motör satılıktır. Yemiı 
iskelesinde 23 numaralı dükklndı 
Badınnılı kumusyoncu Ahmıt 
Efen diye müradaat 

UCUZ SATIL IK IKAT 
Yenibahı;;e, Arpa emini mı· 

hallesinde Köprü rnevkiinde dört 
odalı 7 ve iki odalı O numaralı 
ktrız-ir hanelerle altlarında 10, 11 
numaralı dükkanlar. Şiikrünün kahvehane· 

•inde elli yaılarında Adil 
Efendi de bulunmakta idi. 
Yusuf Efendinin ıarhoı hal· 
de kahvehaneye girdiğini 
IÖrünce: 

Son günlerde Tıp fakül
tesi talebesi araıında derin 
bi" ihtilaf hüküm sürüyor. 
Bunun baılıca sebebi Rasim 
Ali 8.in faktülteden ihracı· 

dır. 
Bu vüzden talebe iki 

kııma ayrılmııtır Bu ayrı· 
lık kavgalı bir ıekle sokul
muı ve bu arada kan bile 
çıkmııtır. 

labeleri bu tenbihi yerine 
getirmemek suretile Raıfm 
Alı BeyJn aleyhinde nüma· 
yit yapmıılardır. 

Diğer taraftan Rasim AH 
Beye taraftarlık eden diğer 
talebeler bu nümayiıe hid
detlenmiıler, evvela talebe
den Rasim Ali B. taraftarı 
Nuri Efendiye dayak atmıı, 
sonra da iki parti birbirleri· 
ne ılrmlıler ve birkaç ki· 
tinin batı yarılmııtır-

DEFTERDARIN iKRAMiYESi 
GERi ALINIYOR 

Defterdarla difer me· 
murlara dağıtılan 20,000 
lira ikramiye teblfıat yapıl· 
dıfı halde henOz lıtirdat 
edilememiıtir. CBu mesele 
tekrar alikadarl4udan so
rulmuıtur. 

Kumkapılılar bayramın 

dördüncü ıünü bayramlaı· 
mak üzere öf leden e•vel 
kuliiplerinde tophmacaklar
dır. Bu toplantıda saz hey
eti müntehap parçalar ça
lacaklardır. Billhare yeni 
idare heyeti ıeçilecekur. 

. Topkapı, Fatma sultan, Şey
hıilAm soka2'ında dört döniimden 
fazla bahçesile dört odalı ahpp 
eve ve 20 inek ahır, samanlık ·n 
kuyu. 

L - Bu ayyaı herif ge· 
uerınelt! 

Diye ortaya bir söz at
llıııtır. 

Bu ıözden fena halde 
htddetlen~n Yuıuf Efendi 
kab'9'ehaneden çıkmıf, git· 
llıltUr. 

Fakat bu söze fena halde 
i . h Çerlemiı ve tekrar kahve a· 
neye doğru ilerlemeie baıla· 
"-ııtır. Bu ıırada kahvtthane 
i>nJinde Ali oğlu Veli duru· 
1ordu. 

Hadise ıu ıekilde olmuı· 

tur: 
Pazarteıi günü bir Tıp 

müderriıi Tıp talebe yur
duna gelerek salı günü 
toplanacak olan müderrisler 
mecliıinin lçtimaıudan son· 
ra alkıılanmasını tenbih 

etmlı. 
4 't'e 5 incJ ıınıf ıivil ta• 

Devlet 
Doktor Bankaaı 

F S 
Devlet bankası umumi 

Ua t ahit heyet içtimaı Mayısta An· 
karada akdedilecektır. Ban-

Ankara caddesi Cihan küttıp· 

hanesi Gstiinde No. 66 
Telefon : lıtanbul 2385 

kanın hl11edarı bulunan me-
murlar Ziraat banka11nı iç· 
Uma için murabbaı yapa
caklardır. 

Yeni spor mecmua•r 
Bayram erteıl (Olimpl yat) 

tımile yeni bir ıpor mecmu. 
aıı çıkıyor. (OHmpiyat) ta 
ıerek maçlar, ıerek .. mle
ketimlzin •e dünyanan ıpor 
hareketleri ··a kudretli ka· 
lemler tarafından yazılacak. 
Aynı zamanda her cumarteıi 
intiıar tedec~fi için cu•a 
maçlan•ı yeYmi raEetelerle 
bir •••1 mQsabaka yaparak 
bemen erlNI 1iln6 tarafeyn 

Topkıpı, tramvay caddesındt 
Vofurtçu soka~nda yanyanı 
3, 5, 7 numaralı fiç dükkf o. 

Acele satılık. Oörmtk, paıar
lık için Topkapı, 'Tamvıy cadde-
sinde kahveci Abdumıl im ~fcn
di1e müracaat. 

rt"'"'f! D~kto7' -
01 

l.Agop Essayan 
anga cami sokak N 

19 Her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

1 

~, J ( 
ebuıu 

tofltrı Be 
lıareJc 
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Sahife 6 YARDi 

ta kurusu, s · nek ve 
eden 

Ntaaa 28 

sair haşa atı yumurtala-
F A Y D A alemi medeniyette rakibi bulunmıyan rile 

bir 
kat'iyen imha 

h •k • ' tt• Türk zekası, Türk sermaveıi ve Türk amelesile yapılan FAYDA emıaline nazaran daha 
arı aı san a ır mühlik, daha müessir olup yarı yarıya daha ucuz. Kokusu latif ve kat'iyen leke yapmaz. 

Büün devait i devlet ve müesse~at, vapur lrnrnpanyaları, demıryolları, Seyriıefaln, 
hastaneler, Hilaliahmer, ecnebi şirketler, FAYDA istimal eylemektedirler. Kutusu 50, yarım kiloluk 75, bir kiloluk 125 kurutlur. Hasan ecza deposu: Toptancılara tenzilat. 

~~~ 

Büyük Tayyare 
-

gosu 
4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 ~e~ir 

üyü ikramiye 

45, 000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
B.000 Liralık ikramiyeler ve 35.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. 

~ .:. • l. ••• ., ··~.&. .ı 'l.'-': . ,· 

F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi ıqaresf: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. g 

Şubeleri: lstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 
Telgraf adresi : f rasiabank 

«Harbin 
«Mukden 

Telefon: tBo IJ 4?1-2-3 
Posta keusyt• ), 376 

Bilcümle Banka muamelatı 
Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarruf 

sandığı-M kCıkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektuplan - Esham ve emtia üzerine avans -
clinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvil.it 

muhafazası vesaire. 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi dare: MıLANO 
dalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

lngiltere, lsvıı;re, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cem:ıhiri Muttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi .K~raköy .Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞElilR DAt11LINDEKI ACEı\JTALAR: 

lstanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlund:ı: 
istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

İZMIRDE ŞUBE 

a 

-
• 

rı e it e emenk 
ankas -

IST ANBUL ŞUBESi 
ldııre merkezi: A M STER DAM 
Mezıın serme) esi: 25,000,000 FL. 

Tedll e edilmiş sermayesi: 5,000,000 fL. 
İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

Oıılatnda ı<ıırııköy pnlasfa Telefon: Bel oğlu 3711-5 
lstanbul tali ~ubcsl : •Merkez Postanesi lttlsallnde 

Alla'lenıeci ı:ıın. Telefon: lst. 569 
Bilumum banka muamelat 

Em ıyetkasaları icar 

- .... • ~ • • ="' • • • , • / 

ilin 
Bir ınütldettenberi ga· 

zetemlz Tillyet ve kaza
lara ıayri muntazam el
ler ile Hvkedildliinden 
muhterem karilerlmizden 

bir çok ıtkayetler aldık. 

Bugünden itibaren yeni bir 
teıkilit ile gazetemizlnher 
yere muntazaman $evke· 
dileceğlni ilan ederiz. 

.... lllE!m 

Büyük Ada rakısı 
Sahip 't'e amili muhte

rem müıterllerinin kurban 
bayramlarını tebrik ile 
keebi teref eyler. 
.... La .......... .. • 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

ların dahili {iç) haıtalık· 
larını cumadan maada 
her gfin (2·4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu· 
ıusi kabinertnde tedavi 
eder. 

:ı!T!e~le!f!onll!sta!n!b!u!1:!!239S!!!IJ 

ŞÜKÔFE 1 
.triyat fabrikası 1 
IMuhterem müıter!leıl· 

nln bayramlarını kutlular. 
\."' "'. •· r,.- . -

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehaı 

Cumadan maada her 
saat 10 dan 6 ya kadar b ta 
kabul edilir. 
Adreı Ankara Caddeıl N.43 

Telefon ıstanbul 3899 

rn 5 

1 Bilecik rakısı 
Sahip Ye amili muhte· 

1 rem müıterilerlnln kurban 
bayramlarını tebrik ile 

ıbl ıeref eyler. ---
KARADENiZ POSTASI 

Vata Yapuru 
D 29 Nisan 

Çarşamba 
günü akıamı 18 de Slr· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonıuldak, İnebolu, Sam· 
ıun, Ordu, Gfreson, Trab· 
zan, Sürmene ve Rize ) 
iakelelerJne azimet ve av· 
det edecektir. 

TafıilAt için Sirkecide 
Yelkenci hanında katn 
acentaıına müracaat. 

Tel. lct anbul 1515 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENTALIOI 
Telefon: lstanbul 3318 

BEYOGLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

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

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf eminıameleri irsalatı . 
(tlesabı cari}küşadı, senedat ve 
kı7metli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve nıemaliki 

ecnebiyeye keşide edilen poliça
larnı tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muaıneliitı, kasa 
icarı. 
...,.,.,,,_ BP 

lstanbul birinci iflas ıne mu rlu 
ğundaıı: İstanbııl dördüncü vakıf 
hanında asma katta 1 numarada 
mukim Motoz.ıdc Raif Necdet 
Beyin idare ve iflas kanununun 
234 üncü maddesi mucibince ala
caklı l~mnın ikinci içtimaı karargir 
olmuş ve alacaklıların nazari tet
kikine arzedilınek üzere hu bap-
taki sıra defteri tanzim ve izlıa·r 
edilmi~ ve aynı zamanda muma 
iley bazı şerait tahtında ylızdc yüz 
tesviye Sllretile seba bı matlubuna 
kongord.:ıto teklif edeceğinden bu 
baptaki müzakerenin dalı i icrası 
20 mayıs 931 tarıhınc müsadif 
çarşant>a günü saat 14 te alacak
lıların lstaııbul ıcra dairesi birinci 
iflas memurluğu toplanma salonun 
müracaa ti arı ilan olunur. 

İstanbul birinci iflas meın ur-
luğunJan: İstanbulda Balıçekapıda 
Agopyan hanında 5 nuınarad i 
mukim Motozadc Osman Bey 
icra ve iflas kanununun 234 ünclı 
maddesi mucibince alacak! ıların 
ikinci içtimaı karargir olmuş ve 
alacaklıların nazari tetkikine ar
zediımek üzere bu baptaki sıra 
defteri lanzim ve ihz:ır edilmiş v
aynı zamanda mumaileyh bazı şee 
rait tahtında yfızde yüz tesviya 
suretile ashabı matlobuna korgur
dato teklif edeceğinden bu baptaki 
müzakerenin hani ıcrası 20 mayıs 

93 t tarihine müaadif çarşanba günü 
aaat 14 tc alecaklıların İstanbul 
icra dairesi birinci iftAs memurlu-
ğuna müracaatları ilftn olunur. 

İstanbul ikinci icra me· 
murluğundan: 

Mukaddema Beyoğlunda 
Asmalı mescitte 29 No. lu 
dükkanda iken elyevm ika· 
metgahı meçtıul bulunan· 
Antuvan efendiye: 

Doktor İzidor paıanın ha 
ilim zimmetinizde ezgari 
masarif vesaire alacağı olan 
(222) liranın tesviyesine mü· 
tedair lkametgihınızın meç· 
huliyeti itibarile mukadde· 
ma ilanen yapılan teligata 
rağmen meblağı mezburun 
tediye edilmediği cihetle 
bermucibl talep ıahıınıza 
ait olup alacaklı nezdinde 
bulundufu beyan kılınan eı· 
hasın 4·5-931 tarihine mü
ıadif Pazartesi günü ıaat 17 
ila 18 de eıyayı mezld'ırenin 
bulunduğu mahal olan a .. 
malı mescit te 29 No. lu duk· 
kAnda tahtı hacze alınacağı 

U .. zu·· M KIZI ikamelgah1nızın meçhuliye· 
tine binaen icra ve iflas ka-

R8 klSI sahiP ve amili nununun olbaptaki maddei 
Muhtem milıterJlerf nfn mahıusaaına tevfikan ma!ii· 
Kurban bayramlarını j munuz bulunmak üzere illnı 

kutlular. keyfiyet olunur. --·Uilil---.. 
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KAYMAK 
MAKİNELERi 

Halkah Ziraat mek· 

tehi alisinde tecrübesi 

yapılmıı ve MÜKEM· 
MEL tabirini havi 
raporuna haiz olmuı· 

.y E DE K PARÇALARI 
DAiMA MEVCUTTUR. 

Türkiye acentalığı: 

istanbul Galata Mah· 

ilecik Rakısı 
en meşhur ve m~rgop 
rakısıdır 

Doyçe Oriant B;nk 1 
Deutshce Orient Bank 

lstanbul şubesinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kasalar vazolunmuotur. f iatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aoirefendl caddesinde Yeni Vakıf han 
karıısınd-kl bankaya müracaatları lazımdır. 

Y€ni neşriyat 

Türkspor çıkıyor 
Türksporun 31 inci sa· 

yııı perıeoibe günü 24 sahife 
olarak intiıar edecektir. Bu 
sayıda her zamanki cazip 
müder1cattan, haberlerden 
maa ea Beogradski takım1-
111n ıehrimi7e geliıine ve 
Bayramın birinci günü oy· 
nadığı Betiklaı maçına ait 
tafsilat ve resimleri de bu
lacaksınız. 

* "Yardım,, çıktı 
Mecmua; mualimlerden 

mürekkep bir heye·i lahri· 
riye tarafından nel'redimek· 
tedir. Mündericatı zengin 
ve cayanı ittifadedir. 

Aneıti Efendi tarafından 
Ferlköyünde kuyulu bağ ön 
sokağında 8 No. ~u hanede 
mukim iken halen ikamet
gahı meçhul bulunan Hiriso 
Hanım aleyhine ikame ey· 
lediği boıanma davaıının 

cari tahkikatında h11zır bu. 
lunmak üzere ilanen vuku 
bulan da vele lca betmediğin· 
den hakkında H. U. M. K. 
nun 401 inci maddesine 
tevfikan gıyap kararı veril· 
mit ve tahkikat 7 · 6 - 931 
pazar gunu saat 13,30 ta· 
ilk kalınmıı ve bir sureti 
mahkeme divanhaneılne 
talık kılınruıı olduğu mu· 
mailyha Hiriso hanıma ili.· 
nen tebll~ olunur. 

-Cuma efendi tarafı ndan 
karısı Ayte H. aleyhine ika· 
me olunan boıanma dava· 
ıının icra kılınmakta olan 
tahkikatında zevciyet vesikası 
ibraz ve ıahit istima edil· 
mek suretile ceryan etmiı 
ve tahkikat ·6 Haziran -931 
ıalı eaat ona bırakılmııtır. 
Be§ güıı zarfında muamelatı 
mezkftreye itiraz etmediği 

ve bilmüracaa tahkikat 
günü almadığı takdirde gıya• 
hında yapılan bilcümle mua 
ll'elitın mukbir addedileceii 
ve tarihi ilandan itibaren 
bir ay zarfında lıanei zev· 
ciyete dönerek karılık va:ıi· 
fesini ifa etmesi lüzumu 
ilan olunur. 

Dr. A. KUTİEl.1 
Karaköy Börekçi fırını strasmda N. 14 

TAKVİM 
Zilhicce 9 - Mfsan 15 

Nisan 
28 
Salı 

1931 
Sabah 5,181 Akşam ıs,51 
Öğl~ 12, 14 Yatsı ')J),'tl 

ikindi 15,59 lsmh 3,30 

Mes'ul mlldilr ve mnmeHll 
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