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Muvaffakıyetle 
geçen siyasi 
bir imtihan , 
İstanbul intihabatı enlden tahı.ı ... 

:İ~e';"iyen bir şekilde neticelendi. Mün 
li hıbı saniler umumiyetle Cümhuriyet 
t)k l<'ırkasının gösterdiği namzet1e· 

~: l'tylerini verdiler. Açık: bırakılan 
0rt nıeb'usluk için müstakil olarak 

11~11tzetJiklerini konnJardan hiç biri· 
lı' • • 
d 1 ıntihap etmediler. Rey pusulaların 
a dört isim yerini ho!f bıraktılar bu

~11.ıı neticesi şu oldu: Fırkanın nam
~~leri ittifakı lra ile meb'ua çıktı. 
~ ~taldllere mahsus oJan dört mtb· 
s ille ntünhal kaldı. 
~ ~Untehibi sanilerin H. Fırkası nam· 

1 tlerine müttefikan rey nrmi~ olma::1 Pek tabiidir. Yalnız miilıtakil 
bir ~tJer arasından dört kiJi defil,J 
~ kİ§i bile intihap edilmemi' olması, 

tta bir tek müntehibi aninin müs
~Ulerden br tane.ııine olıun rey nr
~'ltıiş bulunması çok dikkat ile tahlil 
n~k bir hadiiedir. 

lt8ı Bir. ke~di heabımı:ı~ bu netice .. ka~~ 
bi nda hıç hayret etmıyoruz. Çunku 
l'ı t\aç gündenberi (Vakıt) sütunla
•ı"da işaret ettiğimiz veçhile müstakil 
'a'tak namzetliklerini ilan eden ze
•ıı ttan hiç biri Halk fırkasına men· ttf llliintehibi anilerin müstakil nam
~ lerıe arıyacakları "asıflara. kıtfi 
ı;:ecede dikkat etmemişlerdir. l\fü~
~t illerden bir kısmı Halk Fırkasının 
ı_ °tta_nıını kendileri için program 0-

~1 tak ıleriye sürdükleri gibi diğer bir 
,_ 

11
" 1 da ('ümhuriyet Halk fırkasına 

~~ha)jf olduklarından fmhsettikleri 
-._de ınuhalefet noktalannı muayyen 
dit~deler halinde te»bit ed•memi§ler 

taı.!~lnız bu ~a~iyet Halk Fıl'.kası mün 
~bı sanilerının mevcut namzetler-
4ı: ~da hiç biri ini intihap tt· 
'6 ·~ oimala11nm ebeı> Ye hikm~ti· 
~iJ ~ ·an gelir. Kaldı kı müntehlbi 
~I erın meb'us olmak için rey ,·ere
h~l ıe,·atta anyacakları vasıflar 
ıııu 11 ar~an da ibare değildir. Niha}et 
~ lebıbi sanilerin ny verecekleri 
~ib~tı1ı S..'\ntimi bir fikir ve içtihat sa
ll~"'ıoldukıanna da inanmı~ olmaları 
\fıeı- dır. Binaenaleyh müntehibi sa

'•fta l'la';"tetler ara ında aradrklan e\' 

ia31t1 hır kimse bulamamış olurlarsa, 
~llllıı ?lsa bile bunların kimler oldu
~ l"t \'ıcdani bir kanaat ile bilmezler 
1'11 ~ Plls]alarını kı men boJ bırakmak 
'ltjt Şka Yapacak makul bir hareket 

""" ı ... 
'a : ~stanbul intihahatmm bugün
'-etı Y~ı 11\untazar netice8i ancak bu 

o ~ •7.ah edilehilir. 
tty .~ide şimdi ne olacak'.' Olacak 
~bat~ott ntünhal meb'u ~ıuk için inti· 
"'ıı. l' tekrar etmektir. ~adece müs
~)a ahut müstakil muhalif sıfatile 
~ ili Çıkan namzetler arasından hiç 
\ deıltl. ~Çilmemi~ olduğuna göre 
ı.~~} •ntıhap olunacak dört münhal '•l'l. ..... k ., . 
''"llsı 1 ~ın ya Cürnhuriyet Halk 
"tlııı,.1 lttnunıi reislik divanı - n bir 
~- .. e .. ıı, \it ~oı:e fırka mensupları arasın-
~ '-k _Jhtımale göre de kendi yük,,t dır hakkını kullanarak muariz 
t~ ~)'a 0:ntak üzere k~ndilerini orta
,;'tiı.tıll ar~an - ()ört namzet göste
lı 1h'hı l', '~ahut hu dört namzedin 
~' ._ douudan doğruya İstanbul 

bı""a~tkezine ve müntehibi sanileri 
1-t •laC'aktır. •-t lltthu1 . • 
~:Gaz· ıntıhahatının hulrlsası ı-;u 
,~ ((.'ii 

1 
Hazretleri miintehibi sa~i

-~lir llıhuriyetçi, ırlyik Ye samimi 
•ı~"'1.tclitıol~ak üzere dört mü~takil 
~~ cunıh':t~hahını tavsiye etmi~lt'r
- lt1t div rı,>et Halk Fırkası umumi 
t. t'· anının . 1 • • 

'~ı Ote d . emır en, nızamname-
~ 11ta. iti ahı, bütün fırka mensup-
ttl.llıeıı11 Uladır. Hu makam fır-

·ıııı llpI·u· d ' 
'' 1 'aiye l\ı:. ın an başkasınıl rey le· 
,~llıtı ~ aade edince ,.e hatta bu
"ıı'~ti k go .terince fırka müntehibi 

'" endı lakd' . l ltı '-'akt ırlerıne göre rey 
\ •Q· 1''-'a~i~erbest kalıyorlardı. ~a 

•tetıeı-d e serbest kaldılar ve ba
'V., e ~ine fırka müntehibi 

taraf 2 · 
' ~ci ıa11ıfada) 

~.A&c. ) 

ı - Rey sındı~ Darülfünun 
Dün fehrimbde yapılan Meb'u•an lntlhabınd•n bir intiba : 

konferans salonuna gelirken. 2 - Konferans salonunun kapısında. 3 - .Müntehibi saniler intilııp sındıtını reylerini atarltrkeR .. 

Memle eti er t r lD e 'uslarımız seçildi 
Her yerde Halk Fırkası namzetleri müttefikan kazandılar. Başta Istanbul 
olmak üzere birçok vilayetlerimizde müstakiller tek bir rey alamamışlardır 
Meb'uslula seçllen mUstaklller : Kastamonudan doktor Suat , lspartadan Kemal Turhan, lzmltten sabık meb'us All ve Sim 
lzmlrden esbak hariciye nazırı Halll ve HUsnU, Nlldeden -bık meb'us Gallp, Afıyondan Cemal, Bursadan tohumcuHU•I 
Aydından Halk fırkası heyeti idaresinden Fuat, Ak .. raydan Rıza, Kayserlden COfkun Osman ve avukat Tevfik Beyler 

Şehrimizde 

Şehrimizde meb'us intihabına 
dün sabah saat sekizde baılan-

ıidiyor. Valinin ve heyeti tefti- ı 
ıiyenin otomobilleri yavaf yavaı 
arkasından aıeliyordu. İtfaiye 

her 48 kiıiye baliğ ölmu§tu. 
MUntehlpHnller geliyorlar 
Saat 8 den itibaren ilk &rup 

rinci mevki hususi tra.mvaylu 
semtlerinden alıyor tezallOndııi 
salonun yakımndaki kavM b• 

· - Sırrı B. ( lzmlt ·MUstakll meti'us) 2-Haun çavu' (Zonguldak) 3- Dr. Galip B. (Bursa). 4- Çiftçi lsmall Et. (Slvaa).s!-Ah 1 
met usta (Eskl,ehlr). 6 - Ha-n çavu' (Ankara). - 7 Cafer :çavut (Eskl,ehlr). 8- Hasan Basri usta (Cebellbereket)• 

mıf ve seçim aktam 16 da bi- otomobilinin ve ~ndığın iki tara miiiıtehibi saniler ıelmeğc baıla dar getiriyordu. 
tirilmittir. fında saf halinde 30 polis bu- dıllar. Bunları bayraklar ve def- 8 den ona kadar Eminönü ve 

Bir muharririmiz intihabata lunuyordu. ne ve çam dallarile süılenmİ§ bi- (Alt tarafı 1 üncü HIJlfa.da) 

ait mer~simi baştan sonuna ka- Tam Beyazıta gelince valinin ' 

] d~r ıa~•P. ve her safhasını tes otomobili sıradan çıktı, kö,ede [ Ha rd 1• n g nası I 0• • ı d u· · ? 
bıt etmııtır. Şu suretle anlatı- durdu. Lastik patlanııttı. Mu-
yor: h' · B ıttın ey mecburen yürüyerek 

İntihabın yapılacağı Darülfü- salona ıitti. 
nun konferans salonu geceden 1 
bayraklarla süslenmif, içeride ha ntlhap salonunda 
zı tertibat alınmııtı. . İçi halılar ve bayraklarla do-

Saat yedide nadılan Darülfünun konferans 
İntihap heyeti teftiıiyesi saat salonunda büyük bir faaliyet var 

yediden itibaren belediye dai- dı. Sandığın konulduğu büyük 
resine toplanmağa başlamıflar, kürsünün önüne heyeti teftişiye 
tarihi İntihap sandığını götüre- azasına tahsis edilen koltuklar 

-13-

Hardingin çocuğu 
Hardlngln karısı yeni bir iddia Deri 
stlrilyordu : Bu çocuk kocamın değil 1 

cek olan itfaiye otomobilile onu ııralanmıJ, önüne masalar di- Madam Harding, bana: çocuğu deiildir. Ben bunu Uap&t ei• 
takip edecek otomobiller de ka zilmitti. Arka tarafta ayrı ayrı - Otur! dedi. Sana söyletecek ba~ iim. 
pı önünde sıralanmıflardı. iki siyah tahtaya fırka namzet- ka flÖzlerim var. Birdenbire hayrete dtiftüm n ili-

Beledlyeden hareket lerinin ve müstakil taliplerin Oturdum: kat ettim: 
Tam saat yediyi 25 ıeçe san- isimleri yazılıydı. Müstakiller Madam, mevzuu birdenbire deii~ti - Ben Hardingi bu korkunç kl* 

dık otomobile kondu ve alay ha- sabahleyin Jzmitten telırafla mü rerek şu sözleri söyldei: tan kurtaracağım. Bu hınzır kız oa& 
reket etti. Önde ,ehir bandosu racaat eden Ahmet Ef. ile Lera- - Nan Brittonun oilu, Hardingin hiyanet etmiştir. Bu mel'un kan H&T 

• •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ••••• d. · · ld B nu bu _....__ a • • • •• •• "" ıngı pençesıne a ı. en o .... ~ ocu yramının 1 ıncı ya a eg ence er çelerden kurtaraca;nn. 
.- . - Madam Harding, Mn dıreeı a.zbl. 

DUn Makslm barda focuklara gUzel bir mU-11tere verlldl 
. - Yazısı 3 üncü sayıfaaw:da -

klr bir kadındı. Hardingi kurtaraea. 
tından bahsederken ıtözleri alevlt11iyor 
du. 

- Misttr .Minı sen dtdiiim! Y4 
ve ıııüratle hareket et. Sonra Nan Bnt 
tonu kat'I bir tetkike tlbi tut! 

Madam, mütehakkimane emrecliyer 
du. Cevap verdim: 

- Bir şahsı tetkik etmek onu dotdu 
tu günden itibaren günü rüaiiile fakiP 
etmek demektir. Bunu mu arztı e

0

diyot 
sun uz? 

- Evet. Tam istediğimi söylediniz. 
Sen bana. Nan Brittonu hu ~kilde tet 
kik et ve derhal işe ba~la. Bu if, zama 
na ve paraya muhtaçtır. Sen ikiıini il& 

ıan dikkate alma. Adamlarını ıatç .,.. 
derhal çalı~! 

- Madam! hali hazırda on yedi a
damım sizin işlerinizle meşculdür. Mi· 
ralay (B) yi takip ed~nlerin \'erdikl• 

(Lütfen ıayıfayı ~~viriniı) 
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Dünkü Likmaçlarında 
Vefa lst. sporu (3-0), 11.,ener Beykozu (5-2) 

Galatasaray Anadoluyu (4-0) yendi 
Futbol lik maçları devam Veta bu oyunla Feneri de Gala. 

ediyor. Dünde statyomda üç tasarayı da her zaman için ye-
mllaabaka· yapıldı. Bunlardan ne bilir. Fener bahçe geçen haf-
hilbaua son ikiıi tayan dikkatti taki galipleri bugün çok çalışlı· 
CBnkli Vefa - iıtanbul sporla lar ama karşılarında faik oyun, 
ı!' enerde Beykozla karıılaııyorlar-
dı. İstanbul sporun Vefayı yenmesi, haklı olarak galibiyeti kendi ta· 
Fenerin de Beykoıun karşısında- ' rafına çekti; ilk devrede Vefa 
yeni bir mu·.affakıyetsizliğe uğ- faik oyununun neticeıi olarak 
rama11 ihtimalleri maçlara ehem· iki golü kaydetti. Bunlardan bil· 
miyet •erdiriyordu. hassa ikinci sayıyı fevkallde bir 

Galatasarayla Anadolu arasın· ıutla yapılmıştı. 
da yapılan güniln ilk müsabaka- ikinci devrede Vefa gene mü· 
sı likin en az ve en çok puana e11ir ve faik oyununa devam 
sahip takımlarmı karşı karııya ediyordu. Devrenin sekizinci da· 
getiriyordu. Her takıma büyük kikasmda üçüncü golü de attık-
farklarla yenilen Anadolunun tan sonra büyük bir emniyet 
bu maçta da ayni akibetc uğT1- içinde temiz oyununu bozmadan 
yacağı oüphesiıdi. Netckim öy- devrenin nihayetine 3-0galibiyctle 
le oldu. Galatasaray belki mevsi· erişti. 
min en fena en bozuk oyununu Günün &on m~çım Fcnerbah· 
oynamasına rağmen gene 4 • O çe ile Beykoz oynayor. Bugün 
galip geldi. Bu maçın yalnız ilk Fenerin kaptanı ve bel gemiği 
devresi biraz meraklı geçti. Zeki ayagı sakat olduğu için 
Çünkü Galatasaray takım mm on oynayamıyor, F enar muhacim 
oyuncusu da Anadolunun 18 pas hattında merkeze Muzafferi, Mu· 
çizgisi içinde çalışıp çabaladık- zafferin }erine de Sadadı koya-
lan halde deneyi ancak bir sa· rak çıkmış .• Binaenaleyh ilk dev· 
yılık bir faikıyetle bitirebildirler. rede bir bire iken ancak Zeki-
ikinci devrede 25 dakika gene nin ferdi bir hücumile ancak 
gol yok... Nihayet Galatasaray 2-1 yenilen Beykoz için bu ta-
devrenin sonlarına doğru arka kım daha ümit vericidir. Oyunbu 
arkaya üç gol daha atarak ga· haletiruhiye içinde başladı. Ve 
lip geldi. filhakika ilk deverde bu ümitleri 

Bunu müteakip günün en mü· takviye edecek gibi göründü. 
him karıılaşması Vefa ile istan- Beykoz hafif bir faikiyetle oyna-
bulspor arasında oynandı. Her yarak 11 inci dakikada Fenerin 
iki takım da gUzel oyunlarla F e· kalesine ilk ıolü attı. Bundan 
nerbahçeyi yenmişti. Bu itibarla sonra karşılıklı hüçumlar uzun 
arılarında yapacakları maç haklı semeresiz geçti. Nihayet 30 inci 
olarak alaka uyandmyordu. Ay· dakikada solaçıktan gelen bir bası 
ni zamanda bu maçın neticesi Alieddin güzel bir tiltle içeri 
tikin dCSrdüncüsünu de tayin edi- atarak beraberliği temin etti. 
yordu. Oyun hakem Sedat Rıza Bundan sonra Beykoz iki mu· 
beyin idnresinde oynandı. Müaa- hakkak golü kaçırdı ve devre 
baka çok güzel oldu. Bilhassa beraberlikle bitti. 
Vefa çok güzel, temiz, teknik, ikinci devrede Fenerbahçe 
ıeri Ye ahenktar bir oyun gös· ağır basmaya ba,hyor. Muzaffc· 
terdi. Öyle tahmin ediyoruz. ki rin canla oyunu, Fikret'in tutul· 

smn·--,.._mmmıııııunııımı11111rmut1 maı itişleri fener hücum hattını 
ı·i son raporları Utkdim C'diyornm. Uun daima gol yapacak vaziyetle 
lan botf \'aktinizde okuyunu1... getiriyor bundan yine ilk iıtifa· 

Miralay (B), Dogetrinin arkada::.la de eden Fikret oldu. ufki bir 
rından ve beyaz saraya ık sık giren a· 1 şütle beraberliii Fener lehine 
damların biri idi. 1\Iııclıım Hal'ding o-I bozdu müteakıben bcı alta daki-
nan. takihini de istemi~ti. ka içinde Fener penaltıdan ve 

.Madam sordu: , Sedadın şütiyle 3 üncü ve 4 ün-
- Ben hu i~in yalnız neticelerini cü sayılarını kaydetti. Buna bir· 

anlamak istiyorum. Miralayın altı ka az sonra Fikret yalnız. baıın;ı 
ı-ısı oldufu muhakkak mı? Onun karlın yaptığı son sayıyı da ilive edin· 
larfa birçok iskundalJeri olchığu doğru ce fenerin galibiyet aayıları beş 
:mu? baliğ oldu. Fakat oyunun ilk a;ı 

- Dotru madıtm. y111da olduğu gibi son golünl 
- O halde mesele ba~ittir. Bu adam da yine beykoz. atıyor. Sol ı 

hir daha beyaz saraya · girmiyecektir. güzel bir ıüriiıten sonra top a~ 
"'. *. * (ara takıldı.Bu ıayının bir kıyme 

_ Mıtdam Hardıngın yanından çıktı- meti Beykoz.un bu arada on kişı 
gım zaman kendi!"i sükunetini muhara d d H k S J 
ıa ediyordu. Pal<nt ben onun miralay ohyndad'!lasbın anb ır. it ademk'k a a· 
( B) Yi be . . _. a m ey eş a ı a ı a ev· 

• yaz ar.ı)daıt ko,·abılecegıne vel Fener kalesi önünde cereyan 
pek ınanmı\'ordum. ~İl"tla" petr(ıl d b' k · · d b • . . · .. . · ' ·• e en ır avga netıce.sın e ey-
ışlenndekı saıı tırnalleri, be) aı: :;ara- . 
vın sırlarından biri idi. Madam Har- kozdan bır oyuncuyu dışarı çılcar-
ding, bugün kuvvetleri hazırlıyan bir mıfb. Onun için devreninin son 
kUmandan gibiydi. İçimden, reise acı· dakikalarını beykoz on oyuncu 
yordum. Z:avallı adam, ale~ hinde har.ır ile oynadı. Ve gol yaptırmadı 
lanan inikadeleden tamamlle hahcrsiz ı gol attı. Bu sarı siyah formalı 

ff. j takım · için lebde kaydedilecek 

Çocuk bayramı 
Çocuklar bugün resmi 

makamları işgal 
edecekler 

Çocuk bayramının ikinci iÜnÜ 
de neş'e ve sevinç içinde geç· 
mi§, Ç')Cuklar bayramlarını şehrin 
muhtelif yerlerinde tes'it etmiı
lerdir. 

Dun ıehrin muhtelif semtlerin
de çocuklara mahsus müsamere· 
lcr verilmiştir. 

Bu meyanda Himayeietfal ce· 
miyeti Sultanahmet tubesi tara· 
fmdan Gülhane parkında büyük 
bir ıenlik tertip edilmiftİr. Bu
rada mütenevvi eğlenceler hazır· 
lanmış, Mehterhane takımı, mu
zika çalışmış, küçük mektepliler 
arasında yarışlar, oyunlar, bede
ni harekat yapılmıf, ayrıca kuk
la oynatılmıthr. 

Bundan başka Maksim barda 
çocuklara mahsus bir müsamere 
verilmiştir. Saat on dörtte baş· 
lıyarak yirmiye kadar devam 
eden bu müsamere çok güzel 
olmuş ve küçük mektepliler neş'c 
içinde eğlenmiılerdir. 

Müsamerede mini mini mek
tepliler tarafından canlı tablolar 
tertip edilmiş, İsveç dansı oy· 
nanmış, Gazi ve istikial marşları 
ıö~·lenmiştir. Celile hanım ismin· 
de küçük bir mektepli hanım 
Kazaska dansını oynamış, küçük 
mektepliler tarafından monoloğ· 
lar, manzumeler söylenmiıtir. 
Mlisamerede bir de piyango ter· 
tip edilmişti. 

Biletleri elli kuruşa .satılan bu 
piyangonun hiç boı numarası 
yoktu. Çıkan eşya arasında bir· 
çok kıymetli vu:olar ve oyun
caklar bulunuyordu. 

DDn bu iki müsamereden baf· 
ka şehrin diğer semtlerinde de 
eğl~nceler tertip edilmişti. 

Dün akşam saat 19 da mual~ 
lim lbıahim Necmi B. lstanbul 
radyosunda ve Şükrü Yusuf B. de 
Ankara radyosunda birer konfe· 
rans vermişlerdir. Çocuk haftası 
zarfında resmi makamları İf· 
gal etnıek iç.in seçilen çocuklar 
bu sabahtan itibaren vazifelerine 
baılıyacaklardır. 

Bu meyanda gazetemiz yazı 
.şleri müdürlüğüne seçilen birinci 
nektepten Güzin H. ve baımu
.arrirliğine scçilmit olan Orhan 
;, ile yeni Istanbul valisi Remzi, 
>olis müdürü Hamdun, belediye 
reisi Orhitn, fırka reiıi Salihat· 
tin, tayyare cemiyeti reisi ilhan 
beyler, Hilaliahmer reisi Zerin, 
kadın birliği reisi Müyesser. Hi-
mayeietfal reisi Lutfiye H. lar 
işleri başına geçeceklerdir. 

Bu gün de çocuklara mahsus 
eilenceler t~rtip edilmi,tir. 

23 Nisan Bayramı 
Edirne bugünü tes'it ederken bilyi.lk Gazi
nin heykelinin de küşat resmini yaptı 

Merasimde heyecanh nutuklar söylendi 

2;; nb.an hayramı Edirnl'de g(iriil · ,.e de\'amlı bir ebntln muhitlrri': 
nıemiş derecede heyecanlı H' samimi cemiyet hayatını yükseltmeğc ~bSbf 
lt'lahürata n ile olmuc:tur. .\ylard.ın yor. \ ' c mu,·affak oluyorlar. l>tt 
beri re mi küc:adı beklenen büyUk ha· sene de (Gençler birliği) civar kas&1' 
JasJdlrın heykeli biitün Edirne halkmrn !ardan da gelen bir çol~ halkın ,... 
coşkun tezahüratı arasında küşat edil- le ~c.rrctikleri muhtelif eğlenceler~ 
di. Bu müna ebette \'ali Emin Berin at ko usu tertip etti. \"c güzel bir .j, 
hafılskirın menukibinden \'e yaı·attığı geçirildi. Muhitlerilc ciddi ve sıııni 
i.,.lcrin azametinden bahi 1 ırmetli bir alakudaı· olan hu gcn~lcr takdire Jif* 
nutuk irat ederek "biz bu hrrkelle h:ı tiı'. 
Jeflerimize kadirşinaı;Jığımrzdan na· 
~iz bir nümune bırakmak isti)oru1 .. 
Yoksa Mustafa Kemal. nesilden ne5le 
bütün bir heyecan ve hararetle Türk 
milletinin göniiJlerde yaşattığı ölmeı 
bir \'l\rlıktır. Onun ebedi heykeli, türk 
kavminin harimi kalbindedir.,. Deni. 
Vali Beyi liseden Vasfi Bey takip etti. 
Ve serapa aşk ve heyecandan ibaret o· 
lan hitabesile büyük Gaziyi devrin ,·c 
anrJarın büyük1erile mukayese edil
miyecek bir kudrette huldu. !\ihayct 
Edirnenin çok mütemayiz bir §ahsir<'· 
ti. tüı'k hitabetinin ~e\'lmli nümune· 
!erini ibda eden Şeref Reyi hl?ykelin 
k:lide:-inde görüyoruz. Mtb'u · f$eı·er 

B., o her zam:lnki heyecan ve taJfı.kati 

le türk tarihinin mefahirinden ve ıı · 

nun mübdilerinin a,· ıet ve kudretin· 
den bahı;ederek hal ve istikbalin eşsiı 
kahramanına söıü intikal ettirdi. Ye 
6emalarda parlı:ran güne. ten daha 
parlak bir varlıkJR bize yaşamak hak· 
kını veren tarihe ac::ırlınca ş~hane 

Lort As!on 
Ankerayo muvasalat etti. 
Ankara, 22 - ingiltere kıl'I· 

!içesinin biraderi Lort Aslon fi 
refikası bugün geldiler. istasyoıt' 
da merasimi mahsn5ıtile karııl•' 
dılar. Misafirler Ankara pal•" 
misafir t.dildiler. 

Lord Hı. Aazi Hz. ni Çankl' 
yada zivaret etliler. Müteakihf' 
Gazi Hz. Müşarünileyhe iadi 
ziyarette bulundular. Ankara~ 
lasta misafirler şerefine bir 'I 
yaf et verildi. 

Bcnda Gazi Hz., Kazım !'t 
heyeti vekile azası Hariciye fi 
kaleti ve İngiliz sefareti erk.
hazır culundular. 

hükmeden türk milletini tunçtan ~c M tf k l 
Jikten turasını basan büyük türkii onun uva a ıyet e 
ahlafa yadigar kalacak olan heyke • ,. 
li kar ·ısında takdis etti. 1 geçen sıyası 

Vali B., .anlı sancağımız sarılı hey bir !ntihap 
bli açarken bütün millet yaşa ni· _ . 
dalarile büyük müncisini selllmhyordu. ( u~ı ta rafı 1 ıncı ıyıfada l 
MuaJJimler birliği bahçesinde topla- nnilel'inin hu ~olda ~ıkan namt't 
nan yüılerre ta lehe muvacehe ·inde tıtll I den mcb'us i ıttihap ettikleri hn 
allim lhsan Bey heyecanlı hir hitabe , de geldi. 1 tarıbul müntelıibi sa 
ile çocuklara bayrnmlarını kutluJadı. 1 i e ya bü~·ük tei inin heyanna 
Belediye önünde reis Ekrem Bey, şe· de yazılan ve yahut haddi za 
hir namına yavrularımızı tehrik ile ı-a bir ıneb'ustıı anınacak olan asli 
•imi hlslertnt bttcUrdt. HlmRyet Bt· fı. kanclilerlnf nrzeclen nnmr.et 
fal anneler birliği yüksek faali.ııetle· bulamadıklımnı gi>!stennek i~i 
rine ilfın~ten bayram müna .. ebetile kırk pusla rnda ilört isim yerini boş 
bike çocuğu a:iydlrdi. mı ... Jardll'. Bu tarzı hareketin 

Zonguldakta ettiği itizar ltakikaten çok man 
Hıausi Zonquldak mulıabirimiz yn· . ~onra naıan dil<knt~ ahn~c:J~ 

:ryor,: cıhet daha vardır: Eger müJ1 ~ 
~:J ni ·an t•ocuk bayrnmı ,.e milli bay anilcr içinden biri ~ıkıp ta kendi 

ıamın sen el dewiye~i bu sene peh ·.!n dine ,.c J ah ut dostlarından ,,et' 
likli ve hararetli tes'it edildi. Dilhas· mat ettiği kimseleı·den birine rtf 
a mel\tep ~ocuklarınm 'e orta mek· mi ol aydı mevcut intihabat S. '"/. 

t .. P izcileı·inin sehri ba~tun hasa cın· mucibince böyle tek bir rey aı1111f ~ 
... • ,. '> • il ... 

latan ı;arkılan, muhtelif maha11erde ~atın meh'u olma ı muhak1' • , 
söyledikleri hitabeleri 'e lncirsuyu lstunhulda ve miilhakatındıt~1 

1 
mevki indeki spor ahasında yaııhklurı beş yüz kııdu müntehibi sanl ,ç "'/_ 

h• l b' 'k" k" . . d b11 .J jimna tiklrr halkı pek ziyade mem- u· o mazsa ır ı _-ı .~ış_ı,nın. e. ;.,,-: 
1 nun etti. Gece fener alayı yapıldı. Ve da hareket etmesı buy~~ bı_r ıht ~ 
ı Hima) ei Etral cemiyeti menfaatine larak hatırlurn gelebıhrdı. JJ~ 

!nema binas1nda yapılan mibameredc berabeı· hu ihtimal zuhür etme 
genç nesil yükskek takdirlere nıazhar • Ualk Fırka,ınu. menRup bütürt ,
oldu. Görülüyor ki memleketin her ' hibi aniler, bir tane i müst~~ 
tarafında parlak limitler 'e mıyarak, ayni tarzda hııreket e:l 
yüksek bir i~tikbal \'ıtdeden hayat do· dir. Mü~~ehib.i saniler arasıncl~ 
lu y<'nl bir nesil fışkırmnfn ha)amış len bu muttehıt tal'Zı hareket ,"i 
tır. kctimizin siyasi teı·biyesi nok~ ~ 

Va•ıf Be, maarif vekill olacak ~·aycumn nahiyesinde gen~ler bfrJi. p~k kı~·m~tli bir ~eza~ı~ir t~şf\ıl~i 
Ankandan gelen bir telgraf ği adında muhitine çok faydalı hll' şu.~he::-ı~d.ır. ~len~lehılı~ l~ı bıti ~ 

haberine göre, yeni teşekkül e.. cemiyet ,•ar. 'l'amamen genç \ ' C çalı~- mııntchıhı t->anılen on ıntıM ·rtı' 
dccek olan kabin ede maarif ve· kan .• ahıslardan teşekl<ül edeıı (Geıı ~· ı ynsi bir imtihnn \'erdi. \ c hU ~,d;. 
kiletini İzmir meb'usu Vasıf B. ler birliği) her sene at koi:'usu Ye? hazan b\iyül. bil' muvaffakıyetle ge~~"~ 
işgal edecektir. da mU~:tmereleı· tertip ederek müsnıir l .A{efıme.t ~ 
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nünü bir başkasına da çaldırmak· sevişmek hoş bir şey olmaz... - Bırak Umran bırak··~1' ~ 

(Bitmedi) bir noktadıt. 

.. V Ak.iT ın tefrika• : 142 

Yesan : Hü•eyin Rahmi 

~~-------

1 
.... 
1
.. lığının ihtimali var mıdır? Gönlünü bana nasıl çaldır- ı bizi kucak kucaiJa yak~l~tiiti' jf 

- Bak bu sualine kat'iyyen ha· dın İclllciiim anlat... hu bir tuzl\lctır. Şir-.ı.1dı .~'İet~ 
yır diyemem... - Haniya bir yaz günü Bm.· gelirler... Pencereden goı _iil 

. Umrani belinden yakaladığı tancrya inmit aktam üstü deniz te· ayırmıyalun... . 1'•~cıl' 

=-------ııiiiiiiiiiiiiiiiiii----;;;; 

ıevıilisini tezlonga yatırıp didim di nezzühü yapnıak iç.in bir ıandalR filhakika bu esns~n d• iP" 
dim didikliyerek: binmittik. Avdetle sandaldan çı· düşe kalka &Qluk aoluga. 

0 
• ,r_ 

- Ah vefa11z mahluk yüzüme karken elimden belimden tut&ı'ak sının öniincle görüner~.k· ·ctİfit f 
kar~ı söylüyorsun.. sen beni karaya almıftın ... İşte hu - Ayo öpüıtüğunu~ )kÖflc' 

- Fakat yal~n söyle~iyorum.: nim kucaklaıma •.nmda ~enin vi.i tık. Geliyorlar ... Şimdı ~ 
_Ben esir değilim. Hiçbir kim Karı kocadan hangisi ötekinden -.- Yalanı boyle sah1ye tercıh cud~ndan. bana bır elcktnk aad~· recekler... . bitil'f11 t ( 

te hiçhir vesile ile bir diğerinin eti bıkarsa kalbinin cezbolunduiu tara ederım.... . . . meaı eeçtı.. Bu o ~adar !~tlı hır Ara_P daha 1hb~rın~ft k•"' 
l'le kemiğine malik olamaz .. Canım fa meyil ediyor. Etinden bıkamı· - Kımbıhr belkı ıenden bık· aanılıttı kı o sanıycden ıtıbaren Umranı kolls.rmı bır ç . 
1-!- • • • k lb. d k kt · b' k d uc.t\I•• ı Jnımi ııterae ben onun olurum. yan zavallı ııe ferıat ve kanun hak mam.. .. .. . . . ~ ım en ocarn ~ı. ı ıen gı.r· ı çıq;ara o asına ı ,.,ıf' 

- Ya zevciyet hakkını ne yapa !arını kendi lehine söyletmeye uğ - B~yle fuphelı atkta cıddıyet d1n. O aktan,ı Çelebmm nefcelerın . - SO-:-·nce l<d,ıe. 
Jrm? ra§arak çırpınıp duruyor... olur mu. den, buıelerınden muazzep olmı· Çele hı oclaya ~ırı tul, 117, 

- Böyle bir hak yalnız laf ile - Sen evvelden Çelebi kocam - Beni kc.ndin.den ~ıktmp bık· yrı. batladım... . ~ . f}ezlongun iizerind: "~:ıll' it~~', 
Tarcbr. Fakat hakikatte yoktur. çok severdin... hrmamak ıenın ehndedır. - Şuna cmın ol İclal k1 bu ki\· bnkışlar a yatan b~r )<ı pt ·t ,,. 
Ben '.Ali Senaverin karısı iken Çele - Evet çıldırasıya.. - Nasıl kuzum lcliıl? dar kolaylıkla girmİ§ olduğum bir buldu. Bu komedı tı~e t•b~,tl'~ 
bl. zevc!y~t hakkrna riayet etti mi? - Ya nasıl aöynünü ondan a· - Be?i çok sevme.... ~~ipten .dünyaı:ım hiitün topli\n çılı:na:r.d8:~ .~~.el ~atı;:n 1'1~ '

1
, 

~u~. Jum1 severse onun. olur .. Ne lıp ta bana verebildin? - ~eı:11 ç~~ a~v.~e demekle ~ar tufeklerılc bc~ı .çıkaramazaın. lerıle cul.u~u_p soY~cl~ sçıh~ 1,~.',., 
*ürlu kanun konulu daıma böyle - Göynümü ben sana verme· tındakını buabutun çı)dırtacagım fclal kendını a~ıkının ateşli kol den her bırının peı 511r" ite•· 
oluyor ... Gönül temayülünden baş· dim. Sen onu çaldın... bilmiyor muıun? lur arasından kurtarmak için tepe hal rollerine ınahısus ı,e11ıeıı;,;J 
la hakkı makkı aldıran kaldı mı? - Şimdi bende zannettiğim göy - Çıldırma sakın bir deli ile! lenerek: vırlarını almalarına tBil"'e 



Biz de şaşalım ! 

Bir Fransız gazetecisi anlatıyor 
nüfus kağıdı 24 haziran 1930 tarihli 
idi. Hıd\'an Bey izah etti: 

"E ki tiirk harfleri halkmı olduğun 

dan Zaro ağanın e ki vesikaları yeni 
e\'rak ile mübadele edilmi,. tir.,, Yapılan 
hu inkılap saye inde kabın üzerin· 
de: (Niifu l:liiviyet Ciizdanı) kelime 
-Jerini okuyorum. Bu doğum şehadet
name i demektir. Diğer arıfalarda 

Simdin ağa oğlu Zaro ağanın Kür
distanda Bitlis vilciyetinde Mutki kö
yiinde hicretin 1191 inci senesinde ya .. 
ni milat tarihi ile 1774 te doğduğunu 
öğreniyorum. Zaro ağanın pasaportuıı 
da da ayni malümat ,·ar. Ve inanıl 
maz tulü ömrünü i pat için ha:.ka. 
vesika yok.. Fakat na ıl oluyor da, 
30 yaşında iken memleketinde güreş 
. ampiyonu olmuş olan bu eski askeı: 
f e,·kalbeşer bir ömür sürebilmiş. Yi· 
ne tercüman vasıta~ile Zaro ağa an· 
)atıyor: 

- Daima ~adc ve sıhhi hayat ür 

1 
Zaro Ala diiği.inden böyle uzun ?1üdde~ yaşa· 

. . . L d dım. Beş defa askerlik etmış olmak· 
l\faten gazete.sı muhabırı on ra· 1 beı·aber a ıl i im köyümde rençper 

Z w ·1 b" · m""Iakat a 
da bulunan .aro aga 1 _e 11 

• u ' likti. Açık havada yaşadım, ''Ücudu 
yapmış ''e bunu gazetesıne bit. ~ektup çok t•alıştırdım. dimağımı hiç yor
Ja bildirmiştir. Bu mektup~akı dıkkate :~dım. Kur'anın ahkamına riayet e.. 
değer kı:;:ımlar şunlardır: d k l arap ,.c ,· pirlolu madde 

w ' h h' b . . Z ere a a ş, ' 
w Z~ro aga 'm_u a ır u ısmkı ,ara a- kullanmadım. En sevdiğim gıda As. 
g~. dıye bellemış, •. ~onuşara on?ı~ yayi uğra ve Balkan köyliileıinin kul 
mukemmel :sıhhatının . snnnı kendısı 

1 
( w t) t G'"nde b'ır 

• • • ,., w )andık arı vogur ur. u 
ne söyletmek ıstedım. Fakat Zaro aga ı·t f ··t ·d . · , ,c bal ,_ .. L 

0 1 k ı re sa su e ıçerım. • .J' • 

yalnız t~r~~e _kon~şuy~r. nu_n n. :o· hut tatlı yemi.ler yiyerek ağzımı tatlr 
nuşmak ısın bır rnutercıme yanı hal ıha 1 llf • f 'h . ı"tı"barı'le 

· • C h' · arım. n aama ı prensıp zırda (manaJcr)ı olup onu ema ırı d . · · ~· Et balıktaıt 
t h . t . 1 A aıma az yemısımcıır. " , l\f""ttef"kada eş ır e mış o an · 

1 
Polis Haberlen· u 

1 
· •• • • , hoslanmam. 1\leyYa Ye sebzelere de ~ok 

sım Rıdvan Beye murncaat etmek ıc,1p ~b t 
. d rng et e mem. 

Otomobilden ateş! edıyor u. ' w Zaro ağa asla tütün de kullanma-
Ote]e erkenden vardım. Zar~ aga mı tll". Hatta mülakatımız esna ında 

Kayıt edildiğine göre evvelki koca bir. taba.k poriç (aı:pa . lapa. ı) tercüman Rıdvan B. ,e ben cigara içti· 
gün bir zabıta hadistsi olmuştur. nı ze' k ıle yıyordu. llarıkuhı~e ıh- ğimizden rahatsız oldu. Pencerenin 

Emlak komisyoncusu Arap tiyar beni görür görmez ka,ı.gını hı- ımlrna mı istedi ve ah ık olduğu saf 
Salih ile Siirtli Arap Kamil raktı. Ve hemen kalkarak benı al~tuı: h~Yan bulunca tatlı tatlı tcbes üm et· 
cümhuriyet birahanesinde içip ka selamladı. Bir~ok defalar _sag elı ti. · 

sarhoı oldııktan onta ~aragüm- alnına ve kalbine dokundu. Ayrıı zam~n Bir metre 2 santim boyundaki bu 
rüğe gitmek üzere bindikleri da boğuk bir sada ile: (_Eyrnlla~ ! },?· ihtiyarın ce im azaları var. Ellerini 
otomobil ile Beyazıt nahiyesi vali ah!) diyordu. Bana ızah ettıklen- boksör Karnera görse gıpta eder. 
binası önünden geçerken taban· ne göe bu kelime: (B_orj?r!) ,.e Kulakları şimdiye kadar bir im.;anda 
ca ile rastgefe ateş etmeğe başla- (nasılsınız?) manasına gelı~~!ş. . , gördüğüm en büyük kulaklardır. Say; 
m1şlardır. Bu vaziyeti gören .za- Mülftkatımız başladı. Mulakat ıptı \'anları 11 buçuk antimdir. Hnrikül· 
bıta memurları başka bir oto· dasında zahmetli oldu: ~re uz?." uzun ~ide bir nokta da Zaro nğanın tam:ı· 

b l k sürdü. Bir ::.ıra gcl<ll kl tercumanm, men sncsız olma ıclır. Makine ile mo i le takip edere sarhoıları d r d ~ 
yakalamışlardır. bu bir bu~u~ ası~·lık a. am tar~ ın nn tra:;- ettirdiği ha:.ında hafif bir tüy ta 

söylenilen sozlerı keyfıne tef:m· ede- lıaka::,.ı rnr. Kürük beyaz ve kı. acık Bir manav a§ır yaralandı d d w ~ 
rekk cevaplaı· uy ur. ugu~u zan- hı) ığı da me,·cuttur. Traş olduğu za Kasımpaşada oturan seyyar ı ·d d d d k 
nettim. _ptı asın ~w· e. ım 1.=. man yüzü yasında beklenmiyecek bir 

manav elli yaılannda Hüseyin _ Parısten geldıgımı kendısıne a~- tazelik gösteriyor. Birka~ seneden· 
oğlu Mehmet Ağaya, dün Ka· latınız... heri Ankara hükümetinin ,·erdiği el· 
sımpaşada 226 numaralı otomobil Zaro ağa bu Paris kelime ini du- li Jira maaşla Istanbulda yac:amakfa· 
çarpmış ve ağır surette yarala- yunca, harekete geldi. Ve ayn ~eısi ile: dır. Okuma le yazmak bilmez; imza bi 
mıştar. Mehmet ağa Beyoğlu (Paris! Pnri ! Almanya! Almanya!) le edemiyor. Gam ka a'•ct nedir tanı· 
hastanesine kaldırılmıştır. diye bağırmağa ba~ladı. l\lanejeri ~ mamıstır. 11 kadın almış bunlardan 

Taarruz eden bir sarhoş vakit kendisine hitap ederek ona co~.t ı 36 çocuğu olmuştur. Yalnız bir tane· 
Evvelki akşam, sarhoş olarak rafi hakikati izah etti ve ihtiyar adam sı 6'i ya:;.ında, bir kızı sağdır. Zat<>.n 

öteye beriye taarruz ettiği gö· bu sefer uzun müddei Fransa da meıı uzun ömür Zaronun ailesine adeta. 
rülen Yunanlı Yorgi isminde klip kalmı~ olan Şerif Pş. nezdinde val, vediadır denilebilir. Ölen iki oğlun· 
birisi yakalanmıştır. y orgi ken· tile hizmet etmis olduğun_u söyle~di. Za dan biri !l7 yaşında diğeri lOr yaşındn. 

ro ağa milliyetimi öğrenınce ~1 '99 da ölmüstür. işte dünyanın en ihtiyar 
disini tutmağa gelen zabıta me- Akfl muhareb<'~incle hulundugunu \'C adamı oldu••u övlenen zaro ağa böyJe 
murlarına da kakaret ettiğinden 0 muharebede jeneral Ilonap_:ırtı gör hir adamdı;. • 
hakkında takibat yapılacaktır. müş olduğu zannmda bulundugunu an Amerika mütehassı:--ları Zaronun 

Alman polislerinin, Turlng lattı. . . . .. daha 2:> ~ene ya~ıyabileceğinde mütte-
(~asıra rn (Montabor) isımlcrmı ::.oy fildiı·Jer. kulUbe teşekkUrleri .. k 

Geçenlerde şehrimizi ziyaret lediğini duydum. Oralarda t_ur . sii\:~ llıtiyaı· türkün hasıra. ı mük~mn~c~-
rbi olarak Fransız askerlcnnc hu- dir. lfafifce .ağırdır. l\laamafıh ışıt 

eden 280 kişilik Alman polis cum etmi~ Zaten Zam uzun miiddct me~i icin ~z hızlı sö)1emek kafidir. 
heyeti reisinden Turing kulübe müminler ordnsun~a hizm~t ctıni. tir. Ağzında biı' tek disi yoktur. WKendisi 
bir mektup gelmiştir. Suriye muhurebesınden bırkaç sene ne ncve takma diş yaptırmadıgmı sor-

Mektupta heyet azasının ıeh· sonra Haslarla olan muharebede daha dum. · Dis etlerini g'ö tererek dedi ki: 
rimizde gördüğü hüsnükabulden sonra 1$23 te Yunanlıların d~anını _~;eme yarar? Yemek yerken çiğ
ve kendilerine karşı gösterilen durdul'mak için yapılan ıseferde bu· nem"~c mecbur değilim. Hem de yiiz 

lunmu~ 1~54 - 1 S::> te Kırımda muha- ::-ene disli olarak yaşadım. Dişlerim 
teshilattan çok müteşekkir kal- rebc etmi:.• l"i7 de 103 yaşında ol<luğıı bana faydadan ziyade zara nrdi. l). 
dıkları kaydedilmekte ve Yıldız- halde o~man Pa~anın yanıncla Ple,·- Hinci) c &.adar di:;siz yaşıyabilirim. 
daki polis mektebini :ziyaretleri ne muharebesine iştirak ctmi~. Altı Zaro ağadan ayrılırken kıllı elle. 
esnasında Türk inkılabı hakkın- defa ~nralanmı.,; bu yaralar da hirı ri ile elimi eiddetlc sıktı. Ilım merdi
da verdiği Almanca konferantan omuzundan, iki i ayıığınclan, üçii lıaral• ,endC'n inerken arkamdan baso ~adası 

)arından imi..;, Zaro hayatında 3,.,J~ nı duyuyoı dum: dolayı turing kulilp idare heyeti .ı 
hasta olmamıştır.. l\lanejeri bununn - J<~yvalJah ! Erva ilah! ... 

azasından Ekren Rüştü Beye be.:: sene mukaddem ttalyada bir defa 
teşekkürlerinin bildirilmesi iste- fn~la nıaJ..al'na yi) erek ~ui hazinı 
nilmektedir. çektiğini öy1eyinrt• :Zaro kahkaha .le 

. 'd h t• N' .. - gülmü tiir. 
yenı ı are eye me, ıyazı ıs- b • "hı" U"'al , al ·a ı l· 

. . . Akft muhaı c e ı gı ~ ' \ • 
met, Fahrettın Kerım, bakterıyo- h t .1• tılnı·ısı heni 'a irtti. Bi· nn nıı.ı •· .. .. 
loğ Fethi, Naz1m Hamdi, opera- nacnalcyh Zaro :ığ'nnın l!ii .ra~ında o1 
tör M. Kemal, Mustafa Talat, ı duğuıın dair n:-,ikalar gösteı·mcsiııı 
Şuayip Nuri beyler seçilmişler· 1

1

Rıd,·an Beyden rica c'•im. Hemen 
dir. ilıti) arın uüfu::. kağıdını gösterdi. Bu ı 

Tasfiye edHecek valiler 
Ankaradan alınan haberlere 

göre vilayetler adedinin azaltıl· 
ması hakkında hazırlanan layiha 
kanuniyet kesbettikten sonra 
tasfiyeye tabi tutulacak valilere 
geçen mecliste çıkan muaddel 

memurin kanunu ahkamı tatbik 
edilecektir. 
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! Ust tarafı I inci suyıtacla) 

Fatih müntehihi sanileri reyle
rini atacaklardı. Beyazıt münte 
bipleri salonun sağ ve Fatih 
müntehipleri de sol tarafında 
yer almıtlar, sıralara otunnuslar 
bütün sıralarda mahsus bir ·he· 
yecan süzülüyor. Herkes hirbi
rile konuf uyor bazan yükkaek 
sesle münakaşaya benziycn 
mütalealar oluyordu. 

ilk rey atılırken 
Saat 8,20 da içi boş olan san

dık herkesin gözü önünde mü
hürlendi. Şehir meclisi azasın
dan Kamil, Necati Beylerle mü 
rakip Kadri Bey sandığın ba§ı
na geçtiler. Ve müntehibi sani
ler reye davet edildiler. Vali 
ve belediye reisi Muhittin Bey 
yavaşça sandığın yanına yaklaş
tı, rey kağıdını uzattı. Fakat 
Sultanahmet sulh mahkemesi 
baskatibi Hakkı Efendi bir sani
ye ·eve) sandığın ba§ına yetişmiş 
ti. 

- Uk evel ben geldim, birinci 
reyi ben atacağım. Dedi. Vali B. 
gülerek: 

- Bırakın atsın, ıevki kırıl
masın. Cevabile geri çekildi. Bu 
suretle birinci rey atmak şere
fini Hakkı Efendi kazandı. 
ikinci rey Muhttin Bey taraf m
dan üçüncü rey de sabık Isparta 
meh'usu hakim Rıza Bey tarafın 
dan kulanıldı. Bunu öbürleri 
takip etti. 
Mahkeme celbinden mazbata 

olur mu ? 
Salona intihabın ne kadar ser 

best cereyan ettiğini görmeleri 
için gazetecilerin de girmesine 
.müsaade verilmiştir. 

Kapının önünde iki polis inti
hap mazbatalarını tetkik ediyor 
Te ımüntehibi sanileri bu suretle 
içeri bırakıyordu. Bu aralık bir 
adam cebinden çıkardığı bir 
mahkeme celbini göstererek po· 
lisi aldatıp içeri girmek istedi. 
Fakat geri çevrildi. 
MUnteAlp sanilerde - nUt 

Salonda müntehihi s .l .:r a· 
rasrnda muntazam bir tesanüt 
vardı. Hemen hiç kimse müsta 
kil namzetlere rey vermek iste
miyor, rey puslalarmı dört
isim açık bırakarak sandığa atı· 
yordu. Arada bazı küçük müna 
k14alar ve propagandalar da 
olduğu görülüyordu. 

Tuhaf bir hadise 
Bir aralık tuhaf bir hadise ol

du. Avukat Abdullah Bey is
mincle bir müntehibi sani pus
laya müstakillerden de yazmak 
istedi. Yanındaki arkada~ı: 

- Canım Abd:.illah Bey sen 
f rrka müntehibi sanisisin. Sana 
itimat gösterilmiş ve müntehihi 
veHer tarafından intihap edil
mişsin. Bu itimadı sui istimal 
edecek misin? Diye itiraz etti.Ah 
dullnh Bey bir az mütebessim: 

- İtimat etmeselerdi. Dedi. 
Sonra tahta başına giderek puı
laya bir şeyler yazıyormuş gibi 
yaptı ve .sandığa yaklaştı. Rey 
alan memur uzaktan münakaıa
yı görmüştü. Fakat kağıdabak 
mak usulden olmadığı için kat· 
ladı deliğe uzattı: 

- Y ooo.. Olmaz dedi, reye 
bak bakalım. 

- Bakamayız, rey, reyi hafi . 
dir. 

- Bak canım ben müsaade e
diyorum. 

Memur reye bakmamakta ıs
rar edince Abdullah Bey reyini 
aldı arkadaşlarına gösterdi. Kü 
ğıtta yalnız fırka namzetleri
nin ismi bulunduğu görülünce 

'Abdullah Beyin bir şaka yaptığı 
anlaşıldı. 

MUstaklller propaga lda yapıyor 
İçerde intihap muntazam bir 

şeki d devam ederken salon 
kap mm yanlarında, bahçede 
de ba.Jka bi!' faaliyet görülüyor
du: 

Müstakillen namzetliğini ko· 

nemeıı et ı .ıtrnı .1 .. ın g .. zdecııer 

meb'us namzetlerinin salona gi
remiyeceğini Jatife yollu söyledi
ler: 

Molla B.: . .1 Yo çocuklar 
dedi ben zaten oğleye kadar 
1200 rey almışım ... Şimdi rakip · 
lerimin halini ~örmeğe geldim ... 
Hem canım isterse sıranın üs· 
tüne bile çıkar nutuk söylerim .. 

Fak at her nedense Molla Bey 
nutuk söylemek değil fazla ko
nuşmaktan · bile çabucak caydı. 
Müntehibisı:ın ' lerdcki yekpart: a
hengı gön:nce ori.adan kaybol
du. 

K1rk dokuzuncu namzet 
Saat onbeş buçuktu. Salona 

bir mi\vezzi geldi. Vali Beye bir 
telgraf verdi. Muhittin Bey tel
grafı okudu, mütebessimane tef· 
tiş heyetinden Tevf ık Beye uzat
tı. Bu meb'usluğa 49 uncu talip 
fakat çok geç kalmış bir nam
zetti. 

Telgrafı tahtaya diğer namzet 
isimlerinin altına yapıştırıldı. 

Pangaltıdan ıaat onbe.şte çe· 
kilen telgrafta aynen şu satırlar 
okunuyordu: 

"MiJJeti refaha, memleketi is· 
tiklali ikhsadisine kav';lşhracak 
olan bir insan ve en büyük va
tanperver olarak lstanbul için 
namzetliğimi vazediyorum kay
dini rica ederim.,. 

iktısadi istiklali hazırlayan 
Danrili Adil 

Son dakika 
Saat on altıya beş var ... San· 

dık artık kapanacak küçük bir 
zil sesi ile son d~kikamn geldi
ğini hatırlatıyor: 

-· Efendiler beş dakikamız 
kaldı ... 

Atmayanlar buyursun. 
Salonda tek bir hareket yok. 

Kimse kımıldamıyor. Belli ki her-
kes reyini kullanmış. Kamil bey 
saatini çıkarıyor ve i.!ç dakika 
kaldığını s5ylüyor... Gene bir 
sükun. Yava~ci bir mınlh Ab
durrahman Naci beyin sesi: 

- Ben sabahtaııberi l.. ckliyo· 
rum .. En son atacağım.. Naci B. 
yerinden kalkıyor, reyini sandığa 
bırakıyor. Tam bu esnada arka
dan bir hareket ... bir kahkaha ... 
Şehir meclisi azasından Amce 
Tevfik bey Naci beye 41Scni at
lattım!...,. diye gülerek en ~ona 
sakladığı pusulayı atıyor ... Der
ken bir hareket hir gülüşme 
daha ... Bu şehir meclisi azasın
dan doktor Hikmet bey ... 

Hikmet bey: 
-- Tevfik bey i~te sen de at· 

ladın! son rey böyle atı:ır .. Li· 
tifesile pusulasını veriyor. 

Bu fakat Hikmet beyin de bu 
şerefe nail olamadığını bir sani-
ye ıonra görüyoruz 

Sababtanberi sandık başmda 
reyleri alan ve vaktin yaklaştı
ğını ısrarla söyleyen Kamil bey 
daha kurnaz düşünmüş cebine 
reyini saklamıştır. Hikmet beyden 
sonra artık kimse kalmadığına 
tam bir kanaat g tirerek kimse
nin atmaması ıçin bir elile ka
pağı ka9arken öbiri ile cebinden 
pusulasını çıkarıvor ve muıaffe
rane yukarı kaldırarak: 

- Son rey buna derler deye 
haykırıyor .. Gülüşmülcr ... Alkış
lar ... Vay kurnaz seılf'ri ... 

Kapak artık kapanmış mühiir
lenmek için kibrit çıkarılmıştır. 

Tam bu esnada ~alonun dıbinde 

iiOfcl koşa geıen r atıh mutemedi 
Murat Bey pnsulasını uzatınca 
Kamil Beyin de atladığım anJıyo-
ruz. 

1 Reylerin tasnifi 
. Bu atlatma keyfiyetinden sonra 
salon tahliye edildi. T eftit heyeti 
azaJarı içeride kalarak derhal 
reylerin tasnifine başladılar. Tas-
nifin devamı bitince müstalcil
lerden bazıları ba~çede dolaşı~·or 
heyecanla neticcvi be4liyorlardı. 

Tasnif iki saat sürdü Saat 18 de 
yapılan tahminlerin tamamen 
doğru olduğu, fırka namzet e
rinin mültefil an kazandıkları 
müstakHlerin ıse tek bir rey 
alamadıkları anlaJıldı. 

llalük Ci!mal 

Cevdet Kerim B. in beyrnatı 
H. fırkası idare heyeti reisi 

Cevdet Kerim B. intihap hak-
kında dün akşam şu beyanatta 
bu!unmuşlur: 

- lstanbulda intihaba 1335 
miintehibi saniden 1324 dü işti
rak etmiştir. Silivri, Yalova, Kar
tal, Çatalca Şileden ibaret olan 

mülhakatta ise 224 müntehipten 
lıepsi reyini kullanmıştır. Bütün 
reyler ittifakla H. fırkasının 12 
namzedine verilmiştir. 

Bu suretle yeni meb'uslarımız 
Apdlilhak Hamit, Yusuf Akçora, 
Ahmet Rasim, sıhhiye vekili 
Refik, Hamdi, Ali Rana, Salih 
Cimcoz, Halil, Hasan Basri, 
Hamdi, Ya~ar, Hayrullah B. ler
dir. Müstakillerden hiçbiri rey 
alamamıştır . ., 
intihap Ankaraya bildirildi 

Yeni lstanbul Mcb'us!arının 
tayini dün aktam geç vakıt tel
grafla dahiliye vekaletine bildi 
rilmiştir. Şehrimizde münhal ka
lan dört meb'usluğa ftrkaca ye
niden namzet gösteriJecek, ağlebi 
ihtimal haftaya cumaya intihap
ları yapılacaktır. 
lzmitten iki mUstakll meb'us 

çıkarJlocak 

lzmit, 24 (Vakıt) - Vıliyeti
mizde meb'us intihabatı bugun 
yapıldı ve 12 de bitti. Vilayetin 
erkek nüfusu 141 bin olmasına 
nazaran yedi meb'us çıkarılmış-
tır. Meb'uslarımız beşi halk fır
kasının namzetleridir. Salihettin 
Ragıp, lbrahim Süreyya, Reşit 
Satfet, Kemalettin Beyler 731 
reyie ve müttefikan lrnzanmış
lardır. 

Vilayetimizde açık bırakılan 
iki müstakıl meb 'usluktan 
birisine, halkın 300 iır.zah maz-
batasile namzetliği konulan u
bak lımit meb'usu, feshane çif
liği sahibi Ali B. 461, di§'erine 
esbak lzmıt meb 'usu Sırrı B. 
347 reyle intihap t.dilmitlerdır. 

Mustakil meb'usluk için daha 
16 znt rıam~etliğini koymuşlar· 
dı. Bunlardan Keyveıi doktor 
Celil B. 157, f515m Fuat B. 61 
rey almışlardır. Diğerlerinden 
bir kısmı pek az, diğerleri hiç 
rey alamamı~lardır. 

Kastamonuda bir mUstaktl 
h;azandı 

Ka!lamonu, 24 (Vakıt) - ı~eb'

us intihatı bcgün öğle vakti 
bitti. Fırka namzetkri nıcb'us
luğn seçildiler. 

Çifçi meb'usunıuz Halil beyin 
oamzetl•ğı memnuniyetle karşı
lanmıştır. Kendisı elli ya
şındadır. Çok mısafır perver, 
haluk, mütevazi bir zattır. Sa
m arcı köyundc oturnıakta ve d~rt 
çift hayvan kullanmaktadır. Eski 
ve yeni harflerle okuyup yazma-

-·· - -- -- ---- - ---- ·-r- - - --
r.:ı [iJ 
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Sinenıaları; Bu akşanı : Matbuat şerefine BÜYUK GALA 

Olarak C H A R L J E C H A P L 1 N' in Ş E H İ A 
I ~:i L A Jl Q fihnini takdim ediyoJar. 

evelden tedarik Izdihanıa ınahaJ kalmamak için biletlerin 
yan eshak Rize meb'usu Sudi. 
Arif Feyzi Beylerle Cemi) Pa· 
şanın adamları ... c ~a~t müsta
klller propaganda yapıyor. Sa- · ll•••••&ı;;:iii~•a:.:rim•• edilmesi nıercudur. . 

aını biJıyor. ~vveJce redit ı.1bU
runda bulunduğu için baıça9Ut 
Halil Ef. lAkabmı taıımaktatfır. 

Burada müstakil meb'uılui' 
esbak kastamonu meb'uau Dr, 
Suat B. 198 reyle ıeçilmiftit· 
Suat B. evvelce vilayetimiz ltd" 
taneleri mufettitliğinde bulur 
muştur. Mefsuh ıerbut fırkJ5 reisi izzet B. 90, Reıit B. l 
rey alabilmitlerdir. 

Talıit ;\lümta• 

Şilede 

Şıle, 24 (Vaktt) - Meb'uı io• 
tihabı bitti. Müntehibi 1a11ilet 
müttefikan Halk fırkası namzet• 
lerine rey verdiler. Fırkahln ti• 
!ayet idare heyetinden olup bil 
mıntakada umum intihaba neır 
ret eden Hnseyin B. de Şiledt 
bulunyordu. 
· Hekim Hanımlar , 

Hekimham, 24 (V1lKıl) - ikioC' 
müntehiplerimiı; reylerini müttr 
fikan Halk Fırkası meb'uı n•~ 
zetlerine vermişlerdir. Ali 

Ünyede · · -~· 
Ünye, 24(Vakıt) - intiba~ 

yapıldı. Vilayet fırka namıetle.t 
Ahmet ihsan, Hamdi, Recai, ~ 
mail, Şevket beyler mOttefik~ 
kaıandılar. 
Akhl•arda mUsüııkll nemz•-a. ... ıı 

ismet Pa'8 seçlldl 
Akhisar, 24 (Vakıtl - Meb' 

intihabatı bitti. Müttefikan fır 
mız namzetleri kaundılar. 

Gazimizin iıaret buyurduld 
evsafı haiz m6ıtakil namıet bf' 
lunmadığından müstakil meb'"' 
luğa iımet pafa Hı. mOttefik•• 
intihap edilmiştir. 

Giresun da 
Giresun, 24 (Vakıt) - Ha~ 

Tank, Kiz.ım, Şevket, izmir milb; 
usu Münir beyler İstanbul m
usu ihsan pafa 2!>9 rey ve ittif 
giresun mebusluğuna seçildi!.,. 
Bursada bir mOstakll kaa 

Bursa, 24 ( Valut) - fır 
namzetleriııdm ycJi:n mü\\ 
kan, bakt~riyoloğ Refik B. ,• 
mUstakillcrden Vodinıh tohuı!r'. 
Rüştü B. ekseriyetle aeç'ildi~ 

Bordurda . -' 
Burdur, 24 (Vakıt) - Fır~ 

namzet gösterilen ikhaat •~ 
Mustafa beyle açık namzet~ 
rine {ırka kltib; umumisi R /.. 
beyi ittifakla intihap etmek .:'J 
retile Burdur müntehibiıa~ 
Cümburiyet Halk f1rkasın•! ~ 
kuvvetli rabıtalannı iz.bar tP": 
)erdir. l\luh-' 

,.1erdinde ~ 

Savur 24, (Yakıt) - f'Jlıt 
namıetleri irfan Ferit, Ali 1 
ve Aptüıreı:zak Beyler rnU!J' 
kan Mardin meb'usluğuaa L..ı 
diler. Kamil \'e1ft'" j 

Urfa da ti" 
Urfa, 24 - Fırka nırDı' · 

ittifakla kazandılar. 
Samsunda .,,t",. 

Samsun 24 - Burada rO, 
bibis:ıniler reylerini rnOtt 
fırka namı.etlerine verdile'" 

Müstakıller hiç rey alaııt• 
Ankarada ,.. ~ 

Ankara. :t4 - Ankar•0 _,it,-1 
tün kazalarında intib•P ,il 
merkezde de yarımda ~ı: ~ 
kullanılmıştır Gaıi Hı. ~·Uet " 
vekil ve diğer bfitün ve.' ,ı ~ 
meclis reisi ı C) let ini iıtırıl ~fi. 
mişlerdir. Son reY .~ 
Rcc-ep Bey: f rktfP"'. 

"Cümhariyet Halk 1 ~ 
. f ' d . Ok k ofıo• • 

şert ı aıma y se 
1

.Jll. 
mistir. ·ıer ,,. ... 
B~t·· .. t hibiı•0' ~'" u un mun e . lef"""' 

namıet)erıne rey verO'lf .• ul 
•• of. ~ 

Ankara, 23 (V11kıt)- 8~,.~ 
başlayen intihap, kaıalarde '° 
olmak üzere vilayetler .J6I 
birde bitmi,tir. 'b' 111i? 

Burada nıünt.ehB 15 
.,ettP 

ılk reyi Abdülhalık · r d• 1 .. 1•. [ O" ırııı {ı ın'-1 
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t Kadınları Alakadar eden Meseleler 

l{adınlar yaşamaktan na
siplerini alamıyorlar mı ? 

ipek pijamalar Geçmie Asırlarda Kadının Kıymeti ' 

Moda pljamalar1 da hUkmU 
alhl\a aldı Bir takım memlel{etlerde 

kadınların değerleri nedir? 
" Hayat ! Bundan· kaçan ve kaçınan 
kadınlar utanmalı , hicap his etmeli

dirler. Bu tereddüt yerine kat'i 
adımlar atmak lazım • " 

Zulu kabilesinde bir kadın üç ineğe, haydi 
haydi sekiz ineğe satın alınabilirdi •• 

Bir aser evel Rusyada da genç kızlarla genç bekAr erkekler 
bir panayırda buluşurlar, birbfrlerlnl beyenlrlerdl •• 

Bir takım kadınların ehemmiyet (Zolo) kabilesinde bir gelin dört İ· Hediyelerden ~onra ) ine hedi) eler 
erdikleri a salet kadın için hakilrnten nek fiyatın:ıdır. Halbuki bazı Avrupa dc,·am eder \ 'C nihayet hazı kızlar ko 
tihara ve~ile teşkil edecek bir ~ey 1ı erkekln· karılarının ni;ırlıklarınca caya Yardıkları zaman babalnrını da 

l eğildir. Fnlcat kadınlar. maalesef, altına mal olduğunu öyle) ip duruyor beraber götürebilirler ye damat bu ka 
lı irçok hadiseleri dar bir görfü~Je görü lar. ym pederi be lemeğe mecbur olur. 

yorlar. Kafi derecede müsamahakar Çingene kızlarının fiyatı Meksika Eski 'fölonlarla Ke1enler karı alır· 
olamıyorlar; kısaca anlatmak için söy tahYilatının fiyatı gibi zaman zaman larken altın, gümüş, hay,anat, topraK 
.iyelim: Dünya ii>' lerini bugünün icap 'b. ı · 1 d. 

deg~is .. ir, pi'-'a!'a'-'a tabidir. :Eski çingene ,·eya ev gı 1 şey er verır er ı. 
ettirdiği gibi telakki edemiyorlar. '" '" -

Onların blitiin tasanurları, hazır Adetlerine göre, çingenelerde damatlar Bu yekuna kız babalanna Yerilen dl 
Irkları, düşünceleri ancak kendi hot· ilk e,·lenmelerinde ka),n pederlerine ğer birçok şeyleri de ilave lazımdır. 
gAmlıklannı tatmine matuf bulunuyor. j büyük bir senet verirlerdi. Bu: dünya Es~i Cerm~nler d~ğlin ?ünü (ağır· 

Buna mukabil erkek serbest ··e per b l . d h·1· b"" .. k t . . lık) dıve hedıye ,·enrlerdı. Bu, belki , nın azı yer erın e a a uyu esırı· • . k f k b" h 
b. h t ·· ·· Et~ ı · d" S 1 d d . cift sürmıve varıyaca u a ır ay. nsız ır aya suruyor. , '' emın t· on zaman ar a mo a müta- nı gösteren ,.e çok canlı ya~ı)an (ser- - ~ • . : . . ... 

yeceği söz, yapacağı dedikodu onun hassısları, ve şık kadınlar ve be t 1 • ) t•b· 1 . . t" ( 1 k van da olabıhrdı. O gunun hatırasını s pazar ıga a ı nr ış ır. pazar ı .
1 

d b"l k .. ,_ 1 bl 
için bir mahzur, bir engel değildir. f dalma tehcı e e ı ece muıu:mme r 

bilhassa sinema yıldızları zari la evlenme) sami ırklar arasında öte· b. k lk ak 
Orta tabakaya mensup bir kadın, . . . ko ·um takımı, ıı· a an, mızr mu· 

bir kadın hizmetr.i ... ·i tutarken ekserı· ... ·a pijamalara bir ehemmiyet atfe· denberı müteamıl Adetlerden sayılır· . . b" k 1 t h d" ·e edilebilirdi - " ·• E k G • ,.. . ı a a ır ı ıc a e 1) • 
ona ;;;öyle ihtarlarda bulunur: diyorlar. s iden gündüz öğleden dr. ehnlere agırlık ,·ermek tc bazı kn .Karı almaJk Afrika kabilelerinde &· 

- Önlük takacaksın .. Haftada bir sonra ve gece elbiselerine veri- bilelerin Adetlerinde son derece mühim leliıde meselelerden sayılır .. 
·· ··ğı d ·· d · k t t k 1 dir. Bu suretle evlenme bağları ilk gü gun o e en sonra sana musaa e vcrı· len ıyme ar ı güzel vucut arı Zolo (Evlenme kadınlar pazarı) nın 

M bot M 1 rl·m başka 7.""man bı·r '-' ere gı"demez d ki nu··nden ·ıtı"baren altın \'e ı>latin halini l . • ose ey • • ..u • '" • • gece uyu u arı ve sabahleyin fi) atlan hemen hemen muayyendir. 
l..' 'tthı kadın romancı1anndan (Ma· sın. 5 .. 0 n .. ra ge.nç er·k· ekler. le konuşm'i· mahmur mahmur uyanacakları alır. B ı d b 1 fı"s Ae "'l lııl... - k t t B • k b"I 1 . d .. t u pazar ar a azı sene er ne ı-
''&VSeley) son günlerde kadınların nı, ~?ruşmenı ·a ıyen L.'l emem. U· zaman örtecek elbiselere veriliyor. nazı yahuda ·a ıke erı nraı-!n a o c rika güzelleri üç ineğe alınabilir bu fi 
~ rı dikkatini celbeden ve araların· na musaade etmem... denberi cari bir ta ım merasım 'ar· . . . . . . 
\ 014.... B 'ht 1 k d b•tt b" h' t PiJ. amalar yine dirilmeye ba•lamıc d d h h . ıı· yat bır senenın on ıkı ayı nctıccsındc 
ı... ..a~ dedikodu uyandıran mü- u ı ar ar ·arşısın a ı a ı ızme "il Y dır· nu evlenme en a a e emmıye ı . . _ 
"" Lı_ • • ı onlar da mod h""k ·· k · çıksa cıksa ~ekız ınegc cıkar. 't "'il' makale yazdı. Vakttın kadın ~i kızlar isyan duydukları ı~ın ça ış· ve anın u mu u· dir. Ve izdi\'açtan ev\el mutlaka yapıl - -

taı.hf'-tnı okuyanları da alA.kadar ede mak istemiyorlar. Ve hu yüzden hiz· mandası altına oirmicıtir ı~ 1. Hayvanlarla bir nevi trampa olan 
-~ ~ -. • m~ı ö.Ztmge ır: . • . . . . 
ı..., "ahiyette bulunan bu maka· metd buhranı meydana çıkıyor. Resimde gördün.. . kl. t B h d" k b"I 1 . d .. bu ış KaramoJa kabılesınde bır mesele -#, t. - uz ıpe ı ve uru- u ya u ı ·a ı e erın e guvey, ge 

bt..:tteme ve dercediyoruz: Halbuki hiç bir erkek kendisine U· c s a oll · .. . r . b b d daha e lenme nin halli için ortaya. çıka1·ılmıştır. O 
~ ~nlar hayattan azami derece· şak Ye yah ut ~ofi" · '-1 t rken bu yol da n .~ ' l krı y tu pııal~~yı .gıyen ınm a ası yanın a 

1 1 
,. h . , ·akitler ~ok nz evlenme ve ~ok a~ tc· 

~ . . . ·ht ·I ı kl b' l guze ı z me ro o ~vın sınema den en·el uzun :ıaman ar ça rşır ve er .. •. . 
;~ı~ ıy«trlar, ımfade edemı· ı ı rn unma) ı a ına ı e ge- • ~ .. vcllüdat olurdu. Bunun onune geçmcK 
~ t. Onlann hemen hemen en faz" tirmez . yıldızlarından (Lılyan Bonde) dır. husu ta kıza l;\yık oldugunu gosterme . . 1 _ 1 . k . k .1 k bil" 
r._ ''-d ' · · M.. . b . .. d- .. . d ğ • . ıçın karı a magı Jlr aç ıne ı e a ı 
. ._ llklan, bekledikleri ~ey tasadü Pek i) i kndınlnr nidn bunu yn- utenasıp ır vucu un uzerın e e ugra 11 • • "h 1 b. ı ki. k 1 
lı._ ~ ta •· :.- ' ' • .. h . . . . . . . h d" d ti k ıstı sa ır mese e şe ıne şo muş ar· 
.~ ~ hın önlerine çıkaracağı izdi· pıyor? Diyeceks iniz. Sebebi aşikilr ,.e mu mel hır surette kıvrılan ınce Dıyebıhrız kı ya u ı ama ar, ız 
~-1 ~tusunun içinde gizli olan meç· basittir. Kadın yaşamasını bilmez de ipe~lilerin gö~e nekadar güzel ların aileleri nezdinde (bir karı ala· dır. . . . . . 
~ '"lbttt· n· k .. .. 1 • h h k 1. 1 1 , b"l . 1 1 h. t ·ı·w Dır senehk yakın bır mnzıye gelın· tU, LL• ır. ırço Jarı bu tun kalp- onc an. \ a ut aşka c ıme er e n:ı.K göründüg· ünü söylemeye hacet ı mek ı~ n) ısene erce ızme çı ıgc mec . k d . b . 1 1 "'- ,. .. ı... ü h • 1 d ı· ..... el h t h t f . . . ce)c a aı, u neH ev enme pazara· -....~ti J "' m p em ve gayrı muayyen e e ınt: na ın. a~ a ın er ara ını yok. burdurlar. Şimali Amerıka yerhlerı a· .·· .. . . . . _ 

're inanarak yaşarlar. ancak kendi şahsi zaviyes inden görür. . . . .• 1 n, rus koylulerınrn ıçtımaı hayatın· 
L 1111"1>., 1• 1tlllllll1tııınıuı1111tıtllUlllllllllllllllllllltJUll:M ?&Sında geJın)erın f1yatJar1 eksert)et f d hfıl• a~ ._ rd 
" · lVtt k d 1 • k Bir hadi~evi diğer ha diseye lrnrıştınr. ı d d "k 1 . . • • a a Y şı,.o u • 
._l'l it a ın ar \·ardır kı yapaca ·. 

0 
d ~ •. b" . . k " yem e ı odulara kulak arını tıkamak beygirle hesap edılır. Afrıka aşıretle· p t b d b"" 1 b' d "H- ~, SÖ ı · ki . .. . . k d. n a n yenı ı r netıce çıkarmak ım -a· . · ı 1 . • .. 1 . e ers urg a oy e ır )er var ı. 

ı.:·otti Y ıyece erı oz ıçın ·en ı· . 'e eg ence crıne, gıyını~ erıne, spor· rinde babalar kızları bazı bir haynn d , b h . d .1 d 
"!it' llıun uı.adıya dU:. ünmeğe mec· nını bulamaz. Hundan dolayı yakıt· larına ve saircye dair çıkarılan sözle . . . . .. . . Ora a )az a çesı enı en yer esene 

l( d~erter. siz hükümler Yerir ve farkında olmak· ri yok addetmektir. Böyle hareket e· ı~ı~, baıan kıymetl~ce hır kurk ~u~a: nin muayyen bir pazarında öğleden 
L '!l\t11 ı.ad .. ·ı· . ,.. .. ~ızın merhametsiz bir eda takınır. lclt'n ırenc kız hı"r ·ız ·'al1a "-'asamak bıhnde, bazı defa hır parça rum ıçkısı sonra bÜ'-'Ük bir kalabalık olur bekar ,._t ile inin SO) ı)eCCı;l SOZ, yap o • • • U< .,,, :. • • • •• • • }' • • h '" ' 
"ı\" :1lhtenıel olan dedikodu baz:m Yaşamak bir an·attır 'e hunun kudretini. harabı! lezzetini duymak hatta hır parça tutun ı~ın ta ıbının u gençler teşhir edilen gelinlik kızlardan 
"-ıt oı"ttk4tını durduracak kadar mü i~in de cesaret .. l fızı~<!~r. Bir ~c kabiliyetini iktisap eder. desine ih~le ederler!. . . seçer1~r. ve. alırlardı. Bu her sene tek· 

llıt tır, şın, her tarafını ıyıce gorup kanıya- Eğer se,·mek mevzuu hahi~ ise 0 ;.a Bazı Çın eyaletlerınde fakır yerlıler rar edılırdı. Bakınız nasıl! .. 
~ ( kadın bugün için ya ayıp yarın bilmek icap eder. man da yine diyebilirim ki yaşaması ise kızları alelade eşya ile mübadele Ebeveyni yahut mürebbileri tarafın 
1': l4aftl sen de!) diyemez. Onun B_azı hadisele.r karşısında .m~steh~i nı iyi bilenler, daha fazla sevimli c- ederler. Yani kızlar oralarda havayici dan güzel terbiye edilmiş genç ktılar 
- '~a v~ !.akay~ .kalabılmck ve anı h ıslerın lur. r • zaruriyenin tedariki için adeta paranın o gUn en son ye mükemmel tu,-aletleri 
,-.. ,... dem ki eninde de, sonunda da surukleyışıne kapılmamak ta )aşamak Nasıl )aşamak lazım geldiğini bil· .. d ... il "f .· örürler . . . . • d 

ı d tdır, o halde ye, iç ve mes•ut san'atının icabatındandır ki kadın memek husıı~unda kadınlar uasında gor ~~ v~zı e)ı g . • . . .. le hu.raya .getırılır • .Kalab~~ık .. arasrn a 
•,:-ek imkan dahilinde değildir. bilhassa bu has::.,ıyı ihraz etmekte aciz sınıf yoktur. Ayırmak doğru olamaz. _ .. Çının Kant~~ eyaletı d.ahı-~ı~de du· ellerındekı tuzaklarla (gumuş. takı~· 

\?it at kadın bu halde kalmalı mı- gö teriyor. Her hangi ağır bir darhe Bu husuı-;ta ı,;alon kadınile l\enar ma· gunden enelkı ılk adım; tıcaıı ışler ko lar, kaşıklar bardaklar ve saıre) ıle 
~~ ~alde bu tarz hayatı değiş· karşısında işi a]a)a alıp geriştiriver.l hallele~:de .sakin basit kadın arasında misyoncuları gibi. kız babalarına .. <on cemaati mest \"e mahmur eder ve avla 
~ ~Uıum var. Zira hayatta ya. mek kadın için mümkün değildir. O, fark_ gozetılemez. şiling ilii iki sterling) menfaat go te· mağa salışırlardı. 
,~ tt §eyi korku ve tereddüt ile höyle bir hadise kar ısında ölümler . ha.dının hu ,·:ısfı hiç şüphe yok ki ren bazı mütenssıtlar tarafından atı. Nihayet izdivaca talip genç karan· 
\~>'lt." l'eya yapamadıktan sonra geçirir. Bu ı tırap Jalnız şahsi \'C e~ımdır, n~ıdır. ninaenaleyh hen hu· hr. nı nrir de bir kn:ı seçerse hemen ebe. 

· "ne fayda.c;ı ve ne lüzumu o- nefis tesirinden değil , konu komsu·ı lasa . ve ne.tıce olarak kadınlara şunu Az bir zaman sonra ufak hediyele Yeyne yakla ır. Ye kendi eşyayı zatiye 
~ nun ne diyeceklerini dü. ünmesindeıı tavsıye edıyorum: . ş . 

>'ltı n d .
1 

. 
1
. • z . . . . rin kabulü ba lar. Bu hedıyeler şunlar sinin esamisini muhtevi defterı kızın 

\.~lt un an kaçan ve kaçınan ı erı ge ır. 1 - ,amanınızı hoş geçırınız. dedı· . . . . . . _. .. . .. . . . . d 
~:~. lllltannıalı, hicap hissetleli Şu de~ikoducu ~adın tipi ortadan J,oducu kadını unutunuz . ., d~n ı~ar~ttı~: lkı hoı.~~ '~~a.ıkı ::,uap ~abasına go terır ~·e kızının destı ız a-
~ ~ 1l tereddüt yerine kat'i adım kalksa. şuphe yok kı kadınlar çok dah:ı Anrak 0 zamandff ki kadın bu dlin· kase ı, yırmı otuz okkalık bır domuz, Hlcını talep ederdı. .. • 

~ ~t-,;~ffakıyetler kazanmak ne ka me.:.'ut olacaklardır. ) a üzerinde nasıl yaşamak liızım ı.:cl· bir kutu tuzlu balık hiç olma~a iiı.; Tabiidir ki bi~ ~ızın boylece b~rçok 
1 olacaktır. nilh~ !'lSıt ~ene kızlara hc>nim ta\' İ · rlii!ini i~ h c>necektir... terling !\!)' metinde herhan~i bir :;.ey. hayranları çıkabıh~ . "e. kızı bırçok 

~ f --- genç ~eçebilirdi .. J.ııkın ilk e\'Yel kara 
'~ka numarası: 116 Ye ya\'aşça dedi ki: un seferleri olduğu halde gezdiğiıni l - Efsanedeki ye~il esrnhlı Hanri rını ,·eren her şeyi kazanır. Ak am geç 
~- • ·c;.;:; c-pb . d _ lif'. - Bir g ün harpten eYeldi. llir kız 1 z i hatırlıyor musun? ile .Jüdiri hatırlıyor muı::un? Yakit aileler arasında bir meclis kuru-
~.lt ıw .. eaın e .... mue 11 • • • ,. • • 

.. ,,4ri41 Remaıgue sev~ıştım: Ona bırkac h.afta en~. tı•· •. ~· ık.ı:ı~in ba. ka .bir maceraya g~rdi Ba~ımla tasdik ediyorum. .. . . lur. ,·e hediyeler kararlaştınlırdı. Da. 
s~.d~f ~ttım. ~ana C\'el~ınden gt~zel gını gorunce e\lnerek ce,·ap 'enyo. ..- F~kat sen. kahraman Ilolderhııı ha doğrusu kararlu" tırılan kızın fiyatı 
gozuktu. Sankı , u mahlukkta nıazı tal nınt: dı~erlerıne tercıh edh ordun. 1 d" n ı · t k b b. k .. . . · i ı. u mec ı e ·a\'gaya enzer ırço · 
mamen tecessum ctmıştı. Ondan son- - Evet hatırlı)orum . ı-;rnst ... Ya· Uıdl"igi tatlı bir sükün istila etti. .· . 

1 
·d V k . , . . 

ra birçok defalar görüştük. Nihnyet zın onunda idi. -amimane de\'am ediyor: çekışmeleı 0 uı u. c araı \erıldık-
hissettim ki.... Bir defasında bil' kirpi bulmuştuk.. -Ya o vakit ki projelerimiz? Bi:.ı: j ten ı-onra genç adamın talili i ~tikbali 

Başını basarna dayanı. Tekra r k:ıl· Yüzü teh('S!'ôÜm etti: asil \'e iyi olmak istiyorduk. llnkikat-
1 
kendiı..inc bildirilir, kendisi tebrik edi· 

dırdığı zaman gözleri ye'se ga rl\olmu!'l· - Evet, )ıldızlar, ~edi· te ise ne olduk? Betbaht nıahlôklar lirdi. 
tu. yele>rle bir cf ane taFawur etmi ... tik. eleği! mi Ernst:' ... Yanrana pencere~ c Kız alım satımı bugilnün yirminci 

- Artık benim için hunlar yok. Hallmki trene hinl'cek paramız ;.ok· dayanıyoruz. Rüzgar kirez ağaçlan· asır idealinde yoktur ve ol~maz. Bu· 
Ernst. ... Ben hastayım.. tu.... Liıh ig in , iiz ıi gittikce -.enlC'ııi· nın dallarına sankı asılmış bulunuyor., nunla be ·ab k 1 - 1 k . . 

r Ik · G 1 • ~ • . . • ı er ·arı arına. agır ı ıçın 
na · tı pencereyı açtı ıec.c sıcn ' ) or. tdıf;'ı klişa) i ~ t~ iri ile ndt>ta Ludvıg dıyor kı: 1 . .• 

yıldızlarla mahmul idi. Gözlerimi Ü· e rareı\giz gözükiiyor. Diyor ki: _ Akşamları kadınlardan da bahis epe~ ce para doken Ye ( atın alsaydım 
nürne dil, erek nH') uı;; durdum. Liıdl'ig _ Sonra Yerteı i okumu~tuk. açılmış olurdu. bu kadar para gitmezdi) diyen bir kı· 
uzun müddet nazarlarını harice atfet· iline edh orunı: :. Rüzgfır hafif~e esiyor. Dallar tit- sım çingenelerden maada bütiin çinge 
ti . Sonra döndü: ı _ Y(• --~~RP içmiJik... • reşiyor. Bir yıldız d~ üyor. • aa1 ge. ne kahileleri arasında iş hala IJerde-

tebcssüm etti. - O zaman da elimizde A)hendorf Tebessüm edi) 01: ce yarısını haber Yerıyor. ~ \arndır. Ye Yaşıvor. 
'~ (Bitmedi) l · · 

ta'rırla 
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Memleketin her tarafında 1 H a r i c i t-I a be rl er 

b' l ·ıd· Barut üzerinde oturur gioi ... 
me us arımız seçı ı "H d· 1 • d . rt b· d·kk ti a ıse erı aıma a an ır ı a e 
[ 4 tincü ••Hfadad: d .. \lnı 

11 de •İsmet, Kbım Paşalarla 
Tevfik RUttü bey geldiler. Bade
hu lc6tibi umumi T evik B. geldi. 
Ayni zamanda Gazi Hz. nin re· 
yini de hamil idi. Gazi Hz. nam
ıet listesiıai %arfa koymuı ve 
Oıeıine "reyimdir,. diye işaret 
buyurmuıtu. 

Müteakiben Şükrü Kaya, Ce-
lil (iımir), Mahmut (Surt) Bey
ler relerek reylerini istimal et
tiler. 
Amele ve çiftçi meb'uslar 
mecliste kendi klsvetlerile 

gelecekler 
Ankara, 24 - H. fırkasının 

amele ve çiftçiden gösterdiği 
namzetler intihabatı müteakip 
meclise geldikleri zaman çiftçi 
Ye amele kisvetlerini terketmi
yeceklerdir. 

Hatta Zoogulda" namzetlerin
den Hasan çavuı kravat takma
mayı namzetliğini koyarken prt 
,,larak ifade etmiştir. 
Memlekette aaat 13 e kader 

intihap vaziyeti 
Ankara, 24 (A.A.) Cümhu-

rlyet Halk Fırkası katibi umu· 
miliğinden tebliğ edilmittir: 

24 -Nisan· 931 öğleden sonra 
Aat bire kadar tesbit edilen 
•tibap vaziyeti şudur: 

1 - Farka namzetlerine ve
rilen reyler: 

Amasya, Kars, Van, Çankırı, 
Silifke, Ankara, Kırşehir, Trab
zon, Samsun, Elbiz, Mersin, 
Giresun vilAyetlerinde intihap 
hitmiıtir. 

Bileciğin Bozöyük ve Söğüt, 
Ş.rkikarabisarın Suşehri, Alucra 
'fe merkez kazalarında, Çanak
kalenin Bayramiç, Kilyos, May
doa ve Ezine kazalarmda, izmi· 
rin Torbalı, Kuşada!ı ve Kara· 
burun kazalarında, Edirn.:nin 
Uzunköprü, Merkez ve Keşan 
llazalarında, Antalyanın Ma-
navgat kazasında, Çorumun 
Oımancık, iskilip Osmaneli, 
Sunrurlu ve Alaca ka-
ıalarında, Erıincanın Plumer ve 
merkez kazalarında, Sıvasın Şar
lnfla ve merkez kazasında, Kırk· 
larelinin Babaeski, Lüleburiaz 
•e Vize kazalarında, Manisamn 
Kasaba, Kırkağaç ve Soma ka
zalarında, Eaki,ehrin Seyitgazi 
kaıumda, Edirnenin ispata ka
M11Dda, Buraanın Gemlik, Mu
duya kazalınnda,. Muğlanan 
Marmeris ve merkez kazalannda 
ismitin Kandere kaıasıoda, Ce
belibereketio Dörtyol, Ceyhan 
ye . merkez kazalarında, Afyonun 
Aziziye ve merkez kazalarında, 
Yozpdm Boğazlayan ve Akdağ 
madeni kazalarında, Denizlinin 
Çal, Tavas ve Sarayköy kau
lannda, Zonguldaiın Ereğli, Er-
mramun Tercan ve Hasankale 
lıualannd, Muıun Bulanık •e Bit-
111 kazalarında, Rizenin Hopa ka
••nda, Gtimlıanenin merkez ka
SM1Dda KGtabyanın Gediz kazasın· 
tla Koayanan merkez Karaman ve 
Alqehir kazalarında, Bursa 'nın 
8irecik kazasında intihap bitmiş 
ft mllntehibisaniler klmilen cüm
hri,.t Halk fırkaaı namzetlerine 
reylerini vermitlerdir. 

2 - Farkaca müstakil meb'· 
-.. bot barakılan yerler için 
Mmıetlik koyanlara verilen rey
ler: 

Al latanbuJ, İzmir, Kütahya 
Ye Tekirdai viliyet)erinin öğleye 
'caclar indhabı hitam bulan ka
ıalarmcla mlntebibisanile mllsta
kil namıetlere hiçbir rey verme
-.....ır. Rey pasulalannın bu 
lmmun bot baraklDlflardır. 

B) Bana YilAyetinin bazı lca
ıalanada miiatakil namzet olarak 
Talmmcuzade RGıtü Beye kısmen 
rey verilmiftir. 

C) Maaiu vili'!etinin intinahı 
Mten kazalarında müstakil nam
zetlere rey verilmiı ve bu rey-

ler Ba,vekil ismet paıa Hz. nin 
üzerinde toplanmıştı. 

D) Burdur Yilayetinin intihabı 
biten kazalarmd3 mllstakil nam· 
zetlere rey yerilmemiş ve bu 
reyle fır!~a katibi umumisi Recep 
beyfediye verilmittir. 

E ı Konyanın intihabı biten ka
zalarında müstakıl namzetletden 
ziraatçi Haydar ve avukat Halil 
Hulki A. Jer üzerinde reyler top
l1nmaktadır. 

F) Aydın villyetinin bazı yer
lerinde milıtakil namzetler ye
rine Şahın zade Fuat, lsparta
nın bazı yerlerinde Kemal Tur
han, Afyonkarahisannın intihabı 
biten yerlerinde Mollaıade Ce
mal, Balıkeırin Erdek kazasın· 
da Havranlı Feyzi, Antalyanın 
Manavgat kazasında avukat Nu
man Beylere rey verilmiftir. 

Samsun viliyet:nin lıer ta
rafında intihap bitmif, müntehi
bisaniler bot bırakılan yere mlis
takil olarak hiç kimıeyi intıhap 
etmemıılerdir. 

Çankınd• 
Çankırı, 24 (A.A.) - Şimdi 

vilayetin meb'us intihabatı bitti. 
Milntehibi saniler mnttefikan 
Halk fırkası namzetlerine rey 
verdiler. Meb'us Beyler tarafın
dan bu akşam müntehibi saniler 
ıeref ine Halk Fırkası binasında 
ıoo kişilik bir 7.iyafet verilecek
tir. 

51 vllAyette lntih6p ikm•I edlldl 
Ankara, 24 - Saat 18 e ka

dar 62 vilayetten 51 inde meb
us intihabı neticelenmiş, C. H. F. 
namzetleri kazanmıştır. 

Kazanan müstakiller: Kaata
monuden doktor Suat, Isparta
dan Kemal, lzmitten Ali, Sırrı, 
lzmirden asbak hariciye nazırı 
Halil ve Hüsnll, Nığdeden Ga
lip, Afıyondan Cemal, Buraadan 
Hüsnii, Aydından C. H. F. idare 
heyetinden Fuat, Aksaraydan 
Rıza, Kayseriden coşkun Osman 
avukat Tevfik Beylerdır. 

Samsun, İstanbul, T ek i rdaiı 
müntehibisanileri milıtakillcrden 
hiçbirine rey vermemitlerdir. 

intihabatı henüz bitmiyen vi
layetler şunlardır : Balıkesir, 
Trabzon, Bolu, Mersin, Konya, 
Kütahya, Mardin, Sinop, Antalya. 

la mirde 
İzmir, 24 - Meb'us intiha

bında. Halk fırkası namıetleri 
müttefikan intihap edilmitlerdir. 
Müntebibiaanilerden ancak 40 
kiti müstakil meb'ualar için rey· 
lerini istimal etmişler, diğerleri 
reylerini istimalden istinkAf et
mitlerdir. 

Bahlliye vekAlettntn 
bir tebliği 

Ankara, 24 (A.A) - Dahili
ye vekaletinden tebliğ olunmuı
tur: 

Bu sabah baılayan meb'us in
tihabı memleketin her tarafında 
bitmi,tir. Müntehibiaaniler her 
tarafta müttefikan C. H. Fırkası 
namzetlerine rey vermiflerdir. 
MOstakil meb'usluk için cumhu
riyet Halk fırkasınca kısmen 
namzet ı&ıterilmeyen 22 villyet· 
ten lstanbul, Samsun ve Tekir
dağı villyetleri mlntehibisanileri 
namzetliklerini koyan!arı matlup 
evsafı haiz görmediklerinden in· 
tibap etmemitlerdir. 

VAKiT 
ID 

Avukatı 
Jı..ônııra11 Ttv/ılt. Hanıma: 

Sulh halcimiue miiracaat e
diniz; Size bir vasi tayia eder 
O vasi malınızda oturanla ki
ra kontratı yapar. Etki yeni 
haklannıza vermeyince mahke
me yolu ile alır, ıize verir. 

t~kip etmeliyiz ! ,, 
Kont Bellenin ınilhtm bir nutku 

Budape~te, 23 - (A.A.) lfllkü
met fırkası kont Beti en 'in $ere
fine bir ziyafet vermiştir. Kont, 
sörl~diği bir nutukta bundan 
15 sene evvel Macaristan'ın ha-
rap bir halde bulunduğunu ve 
bugün yaşamakta olmasının bir 
mucize telakki edilebileceğini 

s6yledikten sonra Avrupanın si
yui ve ikbsadi vaziyetine temas· 
la demiftir ki: 

- Umumi harbi müteakip 
alctolunan muabedelf'f Avrupaya 
yeni bir teıkilat vermittir ki o 
da cemiyeti akvam meclisi ve 
bir çok ralip devletler arasında 
aktolunan ittifak muahedeleri 
idi. Her ikisinin de haddı zatın
da bir tek maksadı vardı "ralip 
devletlerin tefevrikUn& temin 
etmek,, binaenaleyh bu tetkila· 
bil Avrupa 1Ulbuna uzun müd-
det hizmet edememiş olmaaı biç 
bir veçhile mucibi hayret dejildir. 

Bugün belki bizi adalet ve 
müsavat fikirlerine yaklattıracak 
olan yeni bir siyasi tefkilltın 
arefes:nde bulunuyoruz. Muahe
delerlc ihdas olunan iktisadi tcı 
kilitlara gelince, bu teşkilit da 
muvaffak olamamıştı. Bu saha
da da şimdi salib baş göster-
miştir. Hadiseleri barut üzerinde 
oturur iibi daima artan bir 
dıkkatle takip etmeliyiz. 

Şayet Avrupa siyasetcn ve 
iktısaden yeniden t~şkil oluna
caksa Macaristanın adalet tale
binin işidilmesi için çalışmalıyız. 
Macaristanın bu adalet talebi 
dört noktadan ·bulisa edilebilir: 

1 - Haksız. plarak itkence 
edilenlere adalet. 
ı - Müsavatsızlığa uirıyan

lara müsavat. 
3 - Cebren bir birinden ayrı

lanlara tekrar birleşmek. 
4 - Güneı altında yaşıyan· 

Iara hakkı hayat imkanı. 
Yeniden teşkil olunacak Avru

pa için Macaristanın vereceii ufak 
pusula bu olacaktır. 

• • * 
• ispanya hadisatı 

Ticaret 9emUer1 kr•llll• •it 
lalmlerlni detı,tırıror 

Madrit, 23 A.A) İspanyol Ak
deniz seyrisefain idaresi gemile
rinin isimlefini değiıtirmeğe ka· 
rar ve~mittir. Eski idare reisle· 
rinin veya prenslerin isimlerini 
taııyan remilere tehir is•mleri 
verilecektir. Transatlantik kum
paanyası da bu veçhile hareket 
edecektir. 
lspanyol bahriyesi cQmhurlyet 

leh inde 
Madrit, 23 (A.A) - Kadikıten 

ıelen haberlere göre Servanteaı 
zırhlısında is~an çıkmıt olduiuna 
dair Londra 'da 4ayi olan 
haberlerin aslı esası yoktur. Esa
sen, Servantes Kadiks'te bulun-
mamaktadır. Yalnız bahriyeliler, 
cümhuriyet lehinde' nümayitler 
yapmışlar ve bir çok binalardaki 
krallık armalarını söküp atmıı
lardır. 

Yeni Fas komiseri 
Madrit, 23 ( A.A ) - Tevkif 

.edilmit olan ispanya'nın Fas ko
miseri jeneral Yordana'nın yeri
ne jenual Sanjurjo'nun tayin 
edileceği haber veriliyor. 

Amerika ve ltalr• yeni lspanroıı 
hUkOmetlnl tanıdı 

Madrit, 23 (A.A) - Amerika j 
ve İtalya hilkfımetleri, yeni is· 
panyol hüli fımetini lanımıtlardıı. 
Parls seflrinden son,.. Londra 

sefiri de dell•tl 
Madrit, 23 (A.A) - Bu sabah 

bir ıaı.:te ispanyanın ecnebi· 

memleketlere göndermesi muh
temel bulunan sefirlerin isimle
rini mObcyyin bir liıte neşret
miıtir. Havas ajansının muhabi
rine nazaran ıimdiki halde tayi-
ni katiletmiş olan sefir, ispanya· 
yı Londrada temsil e.iecck olan 
1\1. Perez de Ayoledir. Diğer şa
yialann aslü esası yoktur. 

Bulgar kabinesi 
Sofya, 23 (A.A) - M. Mali

nof, yeni kabinenin teşkiline me· 
mur edilmiştir. 

Ayni 9Unde Pmris, Londra, 
Romar 

Londra, 23 (A.A) Paristen 
gelen Amerikan tayyarecisi Ha
vks, Kroydon tayyare kararglhı-
na muvasalat etmiştir. Mumailf'yh, 
bugün yeniden Londra - Roma 
gidip ıelme seferini icraya te-
ıcbbüı edeceğini beyan etmittir. 

• • • 
Londra, 23 (A.A) - Am~rikan 

bahriye yüz ba,ılanndan tayya
reci Havks, aaat 6,20 de uç
muttur. Mumaileyh, rtıneıin doğ
masile batması arasında Lond
radan Paris ve Romaya gidip 
gelecektır. 

Slvll tayyareclllk 
Cenevre, 23 (A.A) - Alman

ya cemiyeti akvama bir nota 
vererek sivil tayyarf'ciliğe ait 
maJOmatın netri meseluine mü
teallik bir mukavelename bnzi
mini teklif etmiıtir. 

Dllsseldorf Canavarı 
asılmıyacak mı ? 

Dusseldorf, 23 - (A.A.) Düssel
dorf canavarının muhakemesin
deki jCl{inin m.Uza~ere ve mll.s~ 
vereleri 105 dakika devam et
miştir. Kürten, ikisi namusa te
cavüzle mOterafik o1mı'1c Oıre 
9 katil fili irtikip etmit olduğu-
nu s6ylemİftİr. Kürtcn, 9 ·defa 
idama ve 60 sene hapse mah
kum olmuş, ancak hapis cezası, 
ceza kanunları ahkamına tevfi
kan 15 seneye indi'rilmiıtir. 

Kendisinin medeni hukuku 
refedilmiflir. Hayatının kalan 
senelerinde zabıtanın nezareti 
altında bulunacaktır. Kendisini 
mildafaa eden avukat, mückkili
nin gayri mesul olduğunu iddia 
etmiş ve bunun için delil olarak 
onun bu işleri f evkallde ve mu-
kavemeti kabil olmıyan ıehevi 

ir buhran tesirile yapmıı oldu
ğunu ileri sürrnüş Ye binaena
leyh İfin içinde tasmim olmadı
ğını s6ylemiştir. Mtıddei umumi, 
ftç mOthaau111n tasmimin mev
cudiyetine karar vcrmİf oldukla
rını ileri sürerek bu iddiayı red
detmiıtir. 

Mahkeme heyeti çekilmezden 
evvel Korten bir J.:aç söz söyle
mit. yaptatı işlerden dolayı özür 
dilemeğe bil~ cesareti olmadığı
nı beyan etmiftir. 

Yeni bir korsan mı? 
Cebelüttarık, 23 ( A.A ) -

Kürlev namındaki İngiliz kruva
zörü bu sabah garbe doğru m~ç
hul bir semte hareket etm=ştir. 

Amerlk•J• damping 
Provıdanı (Amerika), 23(A.A) 

- Bir Belçika kun panyasına 
mensup olan Finlandes ismınde-
ki vapur aovyet kereste ve odun· 
larını hlmil oldu~ halde buraya 
gelmiştir. 

Be.edayede: 

Şehir mec:llslnde mUnh•I 
anhklar 

lstanbul tehir meclisi azasın
dan Salih Cımcoı beyın lstan
bul meb'us'uğuna, Vasfı Raşit 
beyin de Şibinkarıhisar meb'us· 
!uğuna intihap ed;lmeleri üzerine 
tehir m~clisinde ilci nafık inhi-
lil etmiıtir. Bu mevkilere Salih 
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1fl - Başarma (5), iıı•an ıullll 
il - Af (2) biz neyiz? (4) 

Davetler 

Tllrkiye T urung ve oto 
klübü bu senenin aidatını 
miş o!au azasını hüviyet "' 
larını gostrrerek önümüzde&i 
zartesi r,ünü saat 14,30 da 
hanede Seyriıefain saJoo 
hareket edecek npurl• 
gezintisine Ye nisamn 2~4'1 
salı günti saat 17,30 da~ 
batı tiyatrosunda ve t~ 
bir mlisamereye dıvet • 
ledir. 

!\ 1~rker. :oı:cntrn C: :ıl:ıt1 ~Rp,IU 
H '"!l62 "uh!' ıııC'ent•ct 

:'.luhurd.ır za le han• 2 -' 

P;ru -lstendırlYI 
1 ftif J v~:~ 21 dil~ 
Galatctdan hareketle 

Pireye uğrayarak 
lesi sabahı 1 

ye varacaktır. 

den pazartesi 15 te 

çaf1Amba Pireye de 
perfembe gelecektir• 

Cimcoı beyin yerıae fi> 

d 'bt·yat • kazasın an ı .' '/• 
vekillerden Azmı B.,,h lr" 
beyin yerine de fat~b,.O 
ihtiyat azadan Dr- 1 

gcleceb.lerdir. 



Ankara V alili~inden: 
l - Ankarada yangın yerinde 64152 lira bedeli keşMi bir 

ilk mektep binaaı yapılmak üzere kapalı zarf tı sulile münakas•
J• fcoamQftur. 

2 - 4 mayıs 931 padr giinü ihale günü olup o günün saat 
oa IMfine kadar zarflar vilayete verilmiş olacaktır. 

3 - Verilecek zarfların üzerinde adres açık yazılacak ve 
zllfa 4812 lirayı havi muteber bir banka teminat mektubu veya 
nttaha.,bei hususiy~ müdürlilğüne sureti tevdiini nahk makbuz. 
•enedi Ye ehliyeti fenniyeyi isbat eder bir vesika leffedikcek ve 
teldlf,.ame şartname h ilafına bi'ley yazılmıyarak yalnız tenzilatın 
ınalstaan Ye 0 o hesabile dercile ayrı bir zarfla t eminat ve ehli
yeti CIUIİJe mektuplarını havi zarfa konacaktır. 

5 - Plan ve ıartnameler l 7 lira mukabilinde Ankara muha
sebei hueuıiye müdüriyetinden alınacak ve ona göre teklifat 
Yapılacaktır. 

Emhik ve 
Satılık 

Evtanı IHtn kasından 
ve çiftlik 

. 
emlak 

. Mevkilerile evsafı aşağıda yazılı iki parça emlak pefin para 
ıle kapalı zarfla satılıktır. 

ihale 4 mayıs 1931 pazartesi fUnü Aokarada banka idart 
llleclisi huzurile yapılacaktır. Bu hususta tafsilat almak idiyenler 
~tanbul ve lzmir tubelerimize veyahut umum müdürlük emlak 
ıdaresine müracaatedebilirler. 

262: lstanbulda Küçükçekmecede Isparta kule civarında 
l' uran çiftliği na mile maruf 3199 dönüm araziyi ve 600 metre 
lllurabba: mebaniyi havi çiftlik teminatı 2000 liradır. 

le 
263: lstanbalda Klçtikçekmcce Isparta kule civarında Tahta

ale çiftliği mile maruf 5_,94 dönüm araziyi havi çiflik. T e· 
ltıinat 1350 tin. (258 . 

T aı·sus ziraat bankasından: 
Tar;usun Mersm caddesi üzerinde Kancıkkapı cıvarmda Ha

'•ca Debbas evlitlannClan metrQk Çırçır ve Buz fabrikaları Vt'! 

lbilitc:n.latının 1-6-931 tarihinden 31-5-933 tarihine kadar iki 
•tnelik icarı 20 4 931 tarihinden i~ibaren bir av miiddetle kapalı 
tarf uıulile mÜt <.1} <?de} c çıkarılmıştır. 

Bedeli müıav,de haddi layikım bulduğu takdirde baclelisti
lan ihale edilecektir. Talip erin Tarsus ziraat bankasına müra
caat ederek şartnameyı görme'. eri ve rr i!zayedcnin hitamı olan 
~93 tarıbltae ml\eadıf Çartamba ~ür.ü saat onaltıya kadar 
(2 00) k teuı 'nah n:uvakltatelerile birlikte t eklifna ın e leri ni 
llank ~ mı1a tevdi e} le mel eri ilan olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 iincii l<eşide ıı Mayıs 1931 dedir 

&iiyük ikramiye 45,000 liradır 
A\rRICA: 

.ooe, ı2.o-oo, 10.000, s.ooo 
Liralık ikramiyeler 

Ve: 35.000 Liralık bir 
mükafat vardır 

Satılık Rakı Fabrikası 
• 

ıı18'Pirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
:1unı müdürlüğünden: 

"-naıa~,~in Galatada Mumhane caddeaindeki rakı fabrikasının satıl
~d 

1 
ıçın 7 niaan 931 tarihinde vukubulan mtlzayedeainde verilen 

~ıtı: haddi layıkında görülmemiş olduğundan 25 nisan 931 
d~ti rt~si günü aaat 11 de ihale edilmek üzere müzayede müd-
llltı,, lltataım..-.r. Taliplerin ıeraiti anlamak üzere imalit şubesine 

taatiarı ıl&n olunur. 

0a ILA. 

ttıl\ ~~iaJı bankası gişeleri, Ma- j 
11 ~~ .Jftcj cumartrsi g ününden 
Ilı trı t..• 
"b•tr • •rı abire kadar, zirde 

~klardtr saatlerde açık buluna· 
l ır: 

)~'•:' Galata idarei Merkezi-
t 

16 Yamı 
Jlh k~ ede, saat 9 1·2 tan 

l~ alat · 
lt tr-i leri, saat 9 !-2 tan 
~ ~-
t Yeni C 

16 )-lbı ad' amı Şubesi 
b' k,d 'Yede, saat 91-2 tan 
.-:'-tt ar. 

~leri, saat, 9 1-2 tan 

ZAYiLER 

Tatbik mührümü zayi ettim. 
Yenisini yaptıracağımdan hükmü 
yoktur. 

f\laden camii imamı Ccnıal 

. . . 
rınızı yapar 

12 ye kadar. 
- Beyoğlu Şubesi: 
Eyamı adiyede, saat 10 dan 

12 1-2 ğa kadar, Saat 14 ten 
16 ya kadar. 

Pazar giinleri, saat 9 1-2 tan 
12 ye kadar. 

i1.• 
Bayı am Geliyor 
Siz de 
Çocuğunuzu 

Sevindıriniz 

Bir KUMBARA Alınız 
\ Türkiye İş Bankası 1 

V AKIT 25 NiSAN 1931 

VAK 1 Tın 
Gençlik ve çocuk 
ikbaat kuponu 

2 5 Nis a n 1931 

rM M . V Satın alma ko·, 
n-ı lsyon u ı ıan ıarı J 

Ordu ıh 1\ a ı ıçın \ crlı fabrikalar 
mamulatından 4 bin metre haki kaputlu 
kuma:- kapalı 1.arOa mtınaka"ı) a konmuş· 
tur. lhalc.-ı 27 -4 !).J 1 Pazartesi gtimi 
•aat ond.ı \nkaıadı ,\Jcrkcz "aun alma 
komisrnnurd \IPI caktıı Taliplerın 
şarcname alma!. \e tekliflerini vermek 
lizere teminadnrıle mezkt\r ı, omisyona 

* * * 
:\ma5Hıdakı kııaat 'c muessesaun 

</.H E) Jul nıha\ etine kadal' ekmeği ka
palı zarfla munaka a) a konmuştur. Jhale· 
i --l\Ja\ 1 931 Cumartesı saat 15 te· 
\ma \ada a"keri .. aun alma komİS) OOU· 

nda 'apıl:ıcaktır. taliplerin ıartnameı;ini 

almak 'c teh liflenni \ermek tiZere me• 
zkurkomı"\Ona murıcaatlarL (33 1) 

* * * 
.Ankara ve l s tanbun kimyahanelerl 

icin liizumu olun altmıs yedi kalem mu 
ay ene aıat \e edarnh kapalı zarfla mü 
nakasa)a konmu tur. İhale i 415)931 pa 
zarte i günü aat 14 te }'ındıklıda heye 
timizde yapılacaktır taliplerin şartna· 
me ini he) etimizde görmeleri \'e ihale 
santinden cnel teminatlarile birlikte 
teklifnamelerini heyetimize vermeleri. 

* 
1 tanbul l ernzını yolla ma müdUrlü· 

ğü emrindeki merakibi bahriyeden Ka. 
nije motörii pazarlıkla tamir ettlrfle. 
cektir. lhale i :!) ni an 931 cumartesi 

Tütün inhisarı m " •• güni.i saat 14 te Fındıklıda heyetimiz~ u u mı mu- de yapılacaktır. Taliplerin motörü 
Topanede )olhıma müdürlüğünde H 

d •• ı ·· •• d sartname ini he) etimizde görmeleri 'e ur ugun en : ihale saatinden elel teminatlarile bir· 
. . Jiktc he.} etimizde hazır bulunmalarr. 

Hazıran 31 iptidasından mayıı 32 nihayetine kadar hır sene zar- * * 
fanda Cibl\li fabrikasında birikecek tahminen 200,000 kıyye kırpıntı 1000 adet po ot bujisi .. o 11 
mukavva ve kağıt ile 2500 kıvye si gara kağıdı püskülü ve 1200 kıyye 2000 metre murabbaı kanat hezi 
ambala j kağıdı parcaları 6 5 931 çarıamba günü saat 11 de pazar- ?OOO t 1 ·• k · · ı· · 7 l\f 1 
l ki l 'b" 'h ~ d 1 h .. . G - me re lUJı a p u u 
ı a ta ı ıne ı ale olunacaktır. Arzu e en er er gun şartnameyı a- .. 

1 t d "b · d ·· b'l' 1 T ı· 1 d 400 ı· t 10000 metre ı,c ten J,a nat serıdı 7 S 1\f a a a mu ayaat komısyonun a gore ı ır er. a ıp er en ıra e· d ~ 
• 1., k · 1 arzın a mma" a çesı a mır. 

MO adet kanat bezi dikmei:e mah· 
- - --- ---------- - ------------ sus keten makara 

Müsabaka ilanı 
Balkan 81rliği cemiyetinden: 

Balkan konferansının Selanikte içtima eden üçüncü Konsey 
mukarreratı cümlesinden olmak üıere, Balkan memleketlerinin 
iktısadi münasebetlerile bu münaaebetlerin inkişafına ait en uy· 
gun tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkında bir kitap yazılma
sı için bir müsabaka açılmıthr. 

Altı Balkan memleketinde, yani Türkiye, Arnavutluk, Bulga
ristan, Romaya,Yugoılavya ve Yunaniıtanda açılmıt olan bu mü· 
sabakanın şartları şunlardır: 

1 - Yazılacak eserler, Balkan konferansı katibi umumiliğine 
1932 yılının mayiıi sonuna kadar yedi nüsha olarak verilecektir. 

2 - Eser, Fransızca yazılmış olacaktır. 
3 - Gelen eserler, her biri alb milli grup tarafından seçil

miş altı mütahassıstan mürekkep bir jüri heyetinin tetkikine arz 
edilecektir. 

4 - ·Birinciliği kazanan esere (400) , ikinciye (200) , üçüncü
ye (100) dolar mükafat verilecektir. 

Bu mllkafat Kameji mücss,.seıinin Balkan konferansı emrine 
tebcrrü etmiş olduğu paradan •eritecektir. 

-
Iktısat vekaletinden: 
Sanayi fen müıavirliklerine iki yüz ellişer lira ücretle ati- ı 

deki şeraiti haiz ve biri umumi iş makinaları ve hususile 
mensucat makinalarında; ikincisi alelumum kuvvet makinala-

1 larında: ve üçüncüsü kimyayi sınainin bilhassa Türkiyedeki 
tatbikat sahalarında kesbi ihtisaı eylemit bulunmak şartile 1 
üç mütahassıs alınacaktır. Kabul ıeraiti aşağıda beyan olunur: 

1 - Türkiyede laakal lise tahsilini ikmal etmiş olmak. 

2 - Avrupada ali derecede bir fen tahsili ikmal etmiş 1 
ve diploma almıf olmak. 

3 - Tahsilini ikmalden sonra Avrupada ve Türkiyede 
ameli sahada bir müddet muvaffakıyetle icrıyi faaliyet etmiş 
ve bu sahada ameli tecrübeler iktisap etmiş ve kezalik Tür
kiyenin mevzzuat ve şeraiti iktısadiyesile alakadar olmuş bu
lunmak. 

4 - Tali pi erin tercümeihal varaka ve memurin kanununun 
5 inci maddesindeki şeraiti haiz olduklarına dair vesikalarile 
birlikte tarihi ilandan itibaren on gOne kadar Sanayi umum 
müdürlilğüne müracaatları ilan olunur. 

2:> metre murabbaında kaplama. tah 
ta .... ı l ;>M )1 

hıtaat ihtiyarı icin a) rı ayn ola
rak berveçhi balfL altı kalem malze
me pazarlık su ı ctil e ntübayaa oluna
caktır. T aliplerin şeraiti anlamak H 

pa1.a r1ığa iştiı1ık etmek üzere 4 ma) ı 
931 tarihine mii adif pazarteı:ıi günü 
aat on birde teminatlarile bir1ikte 

Ankarada l\ferkez satın alma komis~o 
nuna müracaatları. 340 

Ordu ihtiyacı için benzin kapalı 
zarfla münakasa) a konmuştur. İhalesi 
6 6 9~1 cumar tes i günü saat ı:; te An
karada merkez satın alma komisyo
nunda ) apılacakhr. Taliplerin şartna
meyi görmek 'e tekliflerini vermek üz. 
re temina tla rile mezkur komisyona 
müracaatları. 

* ıa * 
Askeri lahrikalal' unıunı müdürlü· 

ğü satın alma komisyonundan: 
Rırıkkalede kain fabrikaların sula

rını temin etmek üzere tulumba vazı 
il e ) aptı rıl acak boru 'e elektrik te isa 
tı pazarlıkla 16 'llllY1 931 tarihinde 
iha le e dilecektir. Taliplel'in proje ve 
şartnamelerini görmek için her gün 
tetkik komisyonuna pazarlık için de 
yevmi mezkfırda satın alma komisyo. 
nuna müracaatları. 

İL \N 
Kara 1 alı kazasının Karsantı nahi

~esi da hilinde Po:-; ormanı dahilinde 
meHut (2 740) parça çam kerestesi öe 
heri 1 "iO kuruş muhammen bedelle ka
ı>alı zarf u ulile 1 ma) ı 931 tarihine 
kaclaı· iliına konulmu stur. Tafsilata!
mak ' e 5craiti mi.iza yede) i öğrenmek 
b tiycn lerin \ :ı lrnrada Orman miid üri 
)etine mür,ıc:rntl :ı ı ı ilıin olunur. 

1)) ,ıoı 

Hahz Cemal 
Dahili hasta ıklar tedavihanesi 
cumad. ı m ada her "un oğledcn . on
r:ı (a:ıı 2 den 4 de kııd:ır erkek, hı· 
dın \ e çocukların el ıhilh e h:ı talı kln -
nnı Dh an, ılund.ı 118 numaralı hu
ı:u r liahineıınde tcda' i eder Telefon 
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Istanbul Mıntakası Maadin Mü-
hendisliğinden: 

Antalya vilayetinin Eğdir maa Kardıç nahiyesinin Çay içi karyesinde kain olup şimalen doğru 
yal başı kapu kaya kızılca kaya, tepeleri beynine mevsul hattı münkesir, Garben Kızılca kaya 
tepesi Çayiçi camii kaklık tepesi noktaları beynini vasleden hattı münkesir; Cenuben kaklık ve 
Balcı pınar tepelen müstakimi; Şark en Balcı pmar Top Dübük Boşnak ve Doğru yol başı tepeleri 
hattı münkesiri ile mahdut 1305 cerip saha dahilindeki mekşuf krom madeni: 

1 - Teslim tarihinden itıbaren 1 inci sene nrfında (A) maden sahasmın 1,5000 mikyasında 
topografik \"e jeolej ı k haritası yaptırılmak ve muvassal fenni rapor ile (B) işletme proje ve plin· 
ları vekalete verilmek: 

2 - imtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında 100000 lira sermaye ile 
bir Türk şirketi teşkil ederek imtiyaz hukuku bu şirkete devredilmek: 

3 - ikinci sene zat fmda 1500, üçüncü ve müteakip seneler de asgari 3000 ton cevher istihsal 
ve bunun ~o 1 O n :.smi .ni ' pile işbu resmi nispinin % 6 sı nisbetinde techizatı askeriye tertibi verilerek 
imrar edilmek ve istihsal ve imrar edemez ise işbu miktara tekabül eden rusum tamamen de de::f 
aten tediye ed.lrn"'k ve bundan başka madenin ihtiva eylediği 1505 cerip arazinin beher ccribi içi11 
senevi 10 kuruş resmi mukarrer ve bu resmi mukarrerin %6 sı nisbetinde techizat tertibi verilme"; 

4 - imtiyaz kararnamesine zeylen teati olunacak şartnamenin ahkamı maliyesine ait 4 ünciı 
· fas;ınm mevad<lı mahsusasrna tevfikan hissei temettü olarak ton baıma asgari 1,5 Şilin verilmek; 

5 - T eabhüdah temin için milli bankalardan birinin 7500 liralık teminat mektubu verilmek; 
6 - Mültezim 1 inci sene birinci maddede gösterilen (A) fıkrasında yaııh hususatı ikmal ettikten 

·maada eski. imalat kale alınmamak şartile asgari 100 metre galeri veya 50 metre kuyu açtığı ve 
madeni kabili imal olmadığından dolayı hükumete iade etmek isterse teminat mektubu iade edilmek 

. şartlariJe zuhur edecek talibine ihale eifileceğinderı taliplerin 11-5·931 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 şe kadar kapalı zarf ve teminat mektubile lktısat vekaleti maden umum müdürlüğüne 

.. müracaat eylemeleri. 
--------------,.. 

1 
Devlet Demiryolları ilanları ı 

idaremize ait olup görülen lüzuma mebni 15-5-31 tarihinde 
Filyosta bulundurulması icap eden 10 adet muhtelif vagon ile 1 

. adet fırgon H. P. rıhtımından alınıp Filyosa nakil ve ihracı pa· 
zarlığa konmuştur. 

r:· VA K iT ın ·-
1 Küçük ilanları 1 
., • •!er ,rııı n•trolurıur • • 

1ürk 

lerinin en 

büyük vazüesi 

nedir 
Pazarlık 26-4-31 pazar günü saat onda H. P. mağazasında 

icra kJlınacaktır. 
Talip olan vapur şirketlerinin H. P. mağaza müdürlüğüne 

müracaatları ilan olunur. 

lstanbul ithalat gümrüğü 
dürliğinden : 

•• mu-

Satılık - K. Pangaltı, Nişantaşında 
Kuyumcu sokak I\o. 34. Hepsi 345 M. 
arşın; hane \ ' C bahçe 3500 lira. Müracaat 
lst 3 icra (Do~ya 9'.?9 - 5 l i). 

Bir Alman Matmazel iş ara
maktadır - Almanca. Fransızca lisan 
ve dikiş dersleri verir. A ıarranga yemek 
yapar. iyi bir aıle yanmda mürebbiycliğe 
dahi taliptir. Taşraya ~debilir. Jdaremizde 
A.. B. rümuzuna müracaat . 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
Yetiştirmek. 

O haldel derhal 

VE 

Kilosu Cinsi eşya 
54() Pamuk mensucat 
253 Adi kumaı 

31 Pak. Muhtelif cins eşya 
35 Kilo Yağ 
16 Adet Köhne sandal ve balık kayığı 
8 Parça Muhtelif mensucat 

Bilrada miktarları muharrer eşya 25-4-931 tarıhinde 
ithalat gi..ı·mrği müdüriyeti satış komisyonu tarafından 
yede .ıutıJacağı ilan olunur. 

Is tan bul 
bilmüza-

Yerli malı kullanınız 
lVlitli iktisat ve tasarruf cemiyeti lstanbul Şubesi. 

ZÜMRÜT 

Yalova Kaplıcaları 
Kurban Bayramını ilkbaharın 
güzellikleri arasında istirahftf

le geçirmek için 

28 ·Nisan - Salı 

ILIYOR 
OTELLER: 60 kuruştan 5 ·ura ya kadar 
YEMEK: (Tabldot) Sabah, Öğle ve ak 
şam dahil: 225 - 450 kuruştur. 

UÇUNCU SINIF Otellerde yemek mec· 
buri değ'1 ir. Gayet ucuz fiatla alakart 

yemek bulunur 

Hazir" n bidayetine kadar Otel 
fiatlarındau yüzde 20 tenzilat 

vardır. 
Her türlü malumat için YALOVA'da Kaplıcalar Müdür· 
lnğüne ve ISTANBUL'da Seyrisefain Umum Müdürlük 

Kalemine müracaat: Tel. B. 1745 

Para - I lissesiz eml~ke veyahut 
bedeli icara mukabil ipotekle para veri· 
lir. Saat 9· 12 arasında müracaat 

lstanbul dördüncü Valcıfhan 
UNIO~KOL 

Emlakiııizi satmak yahut kira
lamak - .Şümendüfere iskele\·e tram-' . ' B 

ZiRAAT 
Basıadad 

vaya yakın olanlar miircccahtır. Saat9- l 2 
arasında müracaat 

Jstanbul dördüncü Yakılban 
O~JONKOL 

Satılık apartıman - Harbiye 
mektebi karşısında 13 oda, 4 kat, 90 lira 
kira getirir, nezaretli bir apartıman 6000 
liradır, saat 9-12 arasında müracaat 

lstanbul dördüncü \'akırhan 
l~IO:\KOL 

kiralık köşk - Yakacıkta Ayazma 
karşısında nazarcti ıı amil eyi haLt köşe 
ki ralıkcır. Beyog-lu hilaliAhwer merkez 
muhasebecisi yahut telefonla Beyoglu 
2I68 numaraya muracaat. 

Kiralık evler - Nişantışında teş 
\'ikiye camii arkasında Çınar sokağında 
birisi beş odalı, iki sofalı, daraçatı, Yasi 
nezaretli, mutpaklı, geniş bahçeli, tulum 
balı ve elektrikli; 

Diğeri bir antreli iki odalı, mutpak 
\·a~i bahçe, tulumbalı ve elektrikli iki ev 
kiralıktır. Görmek ye p;örüşmek istiyen-
lerin mczklır hanelerin fltisaTindeki evde 
Enis beye müracaatlan 

Satılık Han - Galatada tram
vay yolunda 5 mağazayı ve 6 odayı bıı · 
vidir, ayda 230 !ıra kira jtetiı mektedir. 
Pazarlıksıı on seki.ı bin liradır. 

l-tıınhul dördüncü \ ' akıfhan 

1111111 

ve harsa I< 

HiH 

nıüzayedesı HER YERDE 
Tayyare Cemiyeti lstanbul şubcsin- ------------

de~~miretimiz tarafmdan Kurban uay BULUNUR 
ramında top1anacak deri \e barsaldar 

t~li~i uhdcsinc~e ~.ıu.~ nisanrn yirmi he· Siparişler 
şıncı cuınartesı ~unu saat on altıda pa- kabul edilir. 
zarlrk suretile ihale"'i yapılacağından TOPTAN 
talip olanların Cağalo~lundald vilıi~·et 9 PERA-
şubemize müra<"aatlan ilan olunur. 

1 ı Dğoum ve--=,aa:n hastajiktarı ı . 

I mütehassııo;ı 1 1 

\' Doktor : 1 Oeposu: Yeni Postane Karşısındaki 
1 l Hüseyin N aş it Caddede No. 20. Telefon Jat 62. 
1 

1' , Türbe, eski HiJaliahmer binası Telgraf. Depo lstanbul 
1 No. 10 Te'. 'stanbu': 7622 ı 

~l _~ -=- - l=== 

KENDE SATILIR 
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