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Bski meb'uslar intihap edilmiyecek 
lN'fIHAP MÜDDETiNi KISALTMAK,INTIHABATI SÜRA TLE 

y APMAK iÇiN YENi BiR KANUN ÇIKACAKTIR. 
~alk fırkaat ., IST ANBUL BELEDiYESi BU 
~:ı;:.;h;;,;~~~/' GUN TEFTiŞ HEYETiNi 

lbfthıı. lcalmıı m6him bir SECIYOR 
~eıele vardır: HaİI\ fırka•liiio 1 3 
91l'lat, tat-ibt' sekiz ıededen• t 
~ri Türkiy~yl idare eden 1 Bu gün Tilrkiyenin her tarafında yeni meb us 
vq ılyaıl teıekk61ün bfrteY · • 
~•Pınadıfını iddia etmek l ı·ntihabah başlamıştır. intihabat nihayet kırk 
•ınakat niıanesl olur. Her 

leyden evvel, tahakkuk et· be!llgiln zarfında hitam bulmu, olacaktır. 
tlrflmtı bir inkıJ&p fçinde T 
1-t•Yoruz, Aıyanın keiinn 
ltıantıtından ayrılanı, bu 
tGııkG medeniyetin hayati 
lhantıtını benfmaemiı bulu· 
ııuyoruz. 

Bu bir realitedir ve biz· 
Ce H. fırkaıının eıerf dtr. 
Buna rafmen memlekette 
li. fırka11nın ikbsadi, mali, 
.harsı ve liyul ılıtemlerlne 
l'e bunlarm tatbiki ıekl lerl· 
ile muhalif bir cereyan da 
'tardır. Bu cereyanın için· 
de memleketin en otoriter 
llimleri olan profesör M. ı 
Şe1c1p ve lamail Hakkı B,· 
lerı - · · • · .. ıorcıaıümüz gibi inkı-
lap edebiyatının müe11iı· 
lert olan muharrirler ve 
111kılabın tabii mubafıalan 
olan ili tabıil görmilı va· 
taııdaıları buluruz. Her hal
de, ne bu ıınıfa ıuinlyet at· 
tetınek doiru olabilir; ne de 

Unlann memleket itlerinin 
ı,., ııtmemelerlnl istemekle 
lttiham eylemek te iıabet bu· 
luııabUir. Bu da dlier bir 
realitedir! 

• b Halk fırkası muamma11, 
u iki ea.ıı ihtiva eden bir 

llluadeledlr, bal ıuretl de 
llldıar: 

1 - Hak fırkaıı neler 
,. • ._bildi? 

2 - Halk fırkaıı neler 
t•PeınacL? 
"-tı Halk fırka11, inkılabı ta· 
... lruk etttrmit. Çill?kü, 

6rlc inkılabının biltün mü
eaıeaelertnın edebiyatı yapıl· 
lllıı -, 

1 
• llleıruiyet sahasına av· 

t ce ıettrilmltti· 
lııkıl&bın hangi m\iesse:•l \'ardır ki, bir Tilrk mü· 

b fekkirinin kitabında mü· 
•ltıa edilmemit bir ıairln 

•lir1 d ' 
111 

11 e terennilm olunma· 
1
• \'e nihayet btr aınter· 

tiını '-' n eserinde zikrolunma· 
~ •ı olıun. Tnrk milfekklr· 
lt~h Sultanlar tsUpdadının, 
it ' ve T erakkl façlst· 
liııtıı meı'um devirlerinde 

>•ıın 1 •ili ıı ar, ıöylımiıler, ne· 
i ertnın teref ve hayıiyetl 
Çin her teYI yapmıılardı. 
ı_ Halk fırkaıı bu flkf rleri 
-.uhı ' t,f lf eyledi. "Fani Muı· 
I(• 1 Kemal, ebedi Muıtafa-
lca:"•llertn hayalleri haki· 
ı,.. ••haıına" getirdi, on· 
ş • llu~ıru bir ııfat verdi. 
'"6Pheıız, bu büyük Mimar
a 

1 
kararlannı kabul ve 

?l •rı k d" li n anunlarını yapan 
•lk fırkası idi. 

Ha1k fırkası hesabına 

Ankara, 5 (A.A.) - Bü· 
yük Millet mecllıl bugünkü 
içtimaında Saffet Erzincan, 
Cemil Tektrdaf, Ali Afyon 
beylerin Cümhuriyet Halk 
fırkasının ıon aylarda mem· 
lekettekl büyiik mecllıteki 
ve hilkQmettekl idari ve ıl· 
yaıi f aaHyetl aleyhinde bir 
hava yaratılmafa çalıııldıfı 
malQmdur. Asırlarca milh
mel bırakılmıı ve memleket· 
te ve bir millet hayatmda 
filhakika birçok eksiklikler 

ve ibtiyaclar olması ve milleti 
kurtancı bu eaaıh alyaaetin 
ta tbikabndan mesanun olmı· 
yacak kimselerin bdunmaıı 
tabiidir. Ancak Cilmburiyet 
Halk fırkası, mlllet ve me
mleket için en hayırlı pros· 
ram kendi pkoııramı oldu
iuna ve milletin kendlılle 
beraber bulunduiuna kanidir 
ve mtlletln kendisine olan 
itimadını en ı6phell ve 
tereddütlil nazarlar karı•· 
sında her zaman ispat ede
cek vaziyettedir. Cümhurl
yet Halk fırkaıı ırupu, ye
ıane ilham ve kuvvet kay· 
nağı olen milletimizin Bü· 
yük meclise ıeçeceil meb
uılannı yeniden lnflhap et· 
meainl önümözdekl yıllarda 
tatblkını muvafık gördüğü 
tedbirlere ittirak ve muta 
bakat dereceıinl anlamak için 
daha faydalı te!ekki et• 
mitlerdir. 

Binaenaleyh teıkillb 
eaaılye kanununun 25 inci 
maddeılne tevfikan Blyilk 
M. Meclilinln tecdidi lntl· 
baba karar vermeılnl ye bu 
k ann derhal llln edilme· 
trhakkındakl takrir okun· 

ı Takririn okunma· 
muıtur. 

iiteaklp Haıan Bey 
'T':a:on) söz alarak takri· 
( kabulü halinde Teıki· 
fa':ı eeaıiye kanununun 15· 

25 tnci maddelffi 
ici ve 1 Unaden yeni 
hükmüne s d 

f aliyetine ka ar 
meclisin a Uyenln devam 
faaliyeli tettr 

Bir Aıya 
bir Avrupa 

kaydedly.,rum: 
devletini yıktı, 
devleti yaptı ! d inde in· 

Bu lnkıllp evr ' d 
l b"n e 

kJllp fikirlerinin a ey ~ re 
bulunan m6nevver bir zum 

u bir aleyhtar eıer 
y:~~adı. Bu sünOn muha· 
~fleri, inkılabın ateırutyet 
verdiil zihniyet in ı~mioıi 

3 uncii .ahıf ede) 
(Deoamı 

• 

1 
edeceğlnlnl ıaylemif ve bO· 
kQmetçe derhal intihabata 
geçilmesi ve asıari milddet 
zarfında intihabatın netice· 
lendtrilmeıl lizımgeldiflnl 
il& ve etmittir. T ı. krlr reye 
vazedllerek 270 rey ve it· 
ttfakla kabul edtlmiılir. 

lıtanbul Belediyesi bu 
gün tef!lı 
heyeti ıe

çecektir • 
Mamafi 

324 sene
sindeki in· 
tibabı meb 
usankanu· 
nu intlhp 
müddetini 
fazla uzat 
makta bu 
suretle tef 
t i f bey· 
etlerinin 
faaliyetini 
faz 1 ala t· 
makta idi, 

Dahiliye 
Ve kl le ti 
bu gln kO 
va z 1 yetle Şülırü Kaya b•Y 

nazaran bu milddetl l6zumauz 

addederek intihabatın müd. 
cletlnl azaltmak için bir 
kanun llyihaıı hazırlamıı 
ve mecllıe vermiıtir. Llyl
ha yarın mecliıte mözakere 
ve kabul olunacakbr. 

Yeni mecliıin biltçeyl 
m6ukere etmesi için Niaan 
ortasında toplanmaıı icap 
etmektedir. 

Ve bunun için intihaba· 
tın seri olması l6zumuna ka· 

l'ar vertlmtıtir. 
Bugün muhtelit bir en· 

etmen tctlma edecek idare 
amirlerinin seli.biyetlerl ize· 
rinde tetkikatta bulunacak· 
tır. Bu,On tetkil ecldecek 

olan heyeti teftiıtye encQmenl 
ite baılıyacak mahalleler
de nufuı cetYellerinl tanzim 
edeceklerdir 

Maddeli kanunlyed za· 
manında birinci mlntehlp
lerden itirazı olanlar varta 

heyeti teftitlyeye mlraceat ede
ceklerdir. Bu milddet te ye
ni kanunda azaltılacak ve 
meb'uılar ıOrat mömk6ne 
ile f ntibap edilerek bir an 
evel meclfıln akdine ıay· 
ret edilecektir. 

M üntehibi saniler 
kimler olacak 
Halk fırkaıı bir kaç haf· 

tadanberl yeni intihabat için 
teıkilit yapmııtı. Dahiliye 
Vekaletinin dan akıaıokl ta· 
mimi üzerine Villyet ve Be
lediye l{airelerl faaliyet~ ba.-
1 amıılardır. Halk fırkası miin· 
tehibi ıanl namsetlerlnl ayır· 
mııdı. Btlhaua Affon meb'u· 
su Ali Bey heyeti lıtanbulda 
teıkilit yaparken bu nam· 
zetler tefrik olunmuı Halk 
(Deuamı uçüncü •aylatla) 

Lise mezunları 
Diin hararetli bir içtima yaparak 

&ir bir.lik tesis ettiler 
- Erkek Uıeıi mezunlann· 1 bey celıeyl açarak kanuni 

d 
ühlm bir ekseriyet 1 olan konsre için rlyaıet 

an m Ek k Useıl 1 divanı aeçilmeılnl nmuml 
diin lıtanbu!ato~u:da top- ı heyete teklif etmtıUr. Hafi 
konferanı ki rl .. lı· reyle yapılan intihap netice· 
lanarak teıkil etti e sinde Hayrı Bey relılik,Ta
tanbul Erkek Liıeel me- t nk Bey ıktncl relılik, Mit-
unlar Cemiyetinin,, ilk bat ve Kadir Beyler de 

~ongreıinl aktetmlılerdlr. kltlplikler için teçilmtılerdir. 
evelce intihap edilen Bu eınada Relı Hayri 

ve cemiyetin eıaı nlzamn~ Beyin ihtarı (izerlne heyeti 
sini hazırlayan miltete ( Deuomı 3 üncü •alıiletle 

:: komite azasından Hayri 

Türk tarihinde ~~~ 

UNAN iHTiLALi 
Etniki Eterya teşkilib -
Mulıarriri:Arif Oruç •••• -7-

Denizlerde bu hldiıeler 
ve maceralar geçerken, Ruı 
hududunda devam eden 
harplerde ikf tarafta, eaaılı 
muvaffakıyet göıteremlyor

lardı. (1184) ıenesl Rebiul
abırm beıtncl pazar sini 
Ruı orduıunun vaziyeti teh· 
ilkeye ıtrmiıU. Ruılar 

(Kartal) da muhasara edil
mlılerdi. Terk aıkerl adet· 
ce dOımaua katkat faik 
idi. Ziyade olarak Kaplan 
Giray handa, Ruıların ar
kada vurabilecek vaziyette 
bulunuyordu. ikinci bir (Pe-
rut ) muzafferiyeti kazanıl· 

(Deaamı 3üneu •ayla.da) 

Ba,vekilin aeyahah 

ismet Pş. ve T. RüştüB. 
Atina ya gidiyorlar 
Baıvekll lımet Patanın 

Macar ve Yunanlıtan Bat
vekillerine iadel ziyaret için 

Peıte ve AUnaya gldeceil 
malQmdur. Haber al~iımıza 
s6re lımet Pap bu 18yabatı 
mayıı ayanda yapacakbr. 
lunet Pap evvell Atlnaya 
ıldecek, orada Gç d6rt sGn 
kaldıktan sonra tekrar mem· 

lekete dönecektir Peıte ... ----· -yahatlnede avdetlerinden bir 
kaç hafta sonra çıkılacaktır. 

Bu ıeyabatlerinde Ba.-_ 

yekli paf&ya hariciye vekl· 

ltnden batka ldmleriD ~ 
tkat edecell henüz belli 

delildir. baıuelcil l•m•t Pı. 
............ 1 ............................................. !!9ot 

Belecflye mecliainde her aza hakkı huzur otuz lira alıyor. 
M,/mur - itme hanım. Her akıam iatedilclerini ••· 

tirebıllnem için, Belediye mecli•inde aza olmam /asım. 

, 
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ŞEHİR HABERLERİ 
Böyle mi olmalı?I Yılan hikayesi 
Berberler dün dük- Adalar ne zaman 
kanlarını açmadılar elektriklenecek? 

Berberler cemiyetinin 
verdiği karar mucibince 
dün berberlerin hemen ek
ııııcrisi açmamıtlardır. Yal
nı .z Beyoğlunda bir kısım 
dükkanlar açmıılardır. 

Belediye halkın ihtiya-
catı umumiyesinl temin e
den bu gibi dükkanların 
kapalı kalmalarına katiyen 
müsnade edilmiyeceği ala
kadarlarını bildirmişti. 

Bununla beraber beledi· 
ye ayni zamanda ruhsatiye 
resmini de istemektedir. Bu 
işde yalnız berberler vazi· 
yetlerinl tayin etmişlerdir. 

Bu karar dolayısile Perııembc 
beı ber dükkanları oldukça 
kala balık olmuıtur. -·-
Gümrükte: 
İmza meselesi 
Gümrükte dert halini 

a1dı 
Son zamanlarda güm

rüklerde muamelatın mun· 
L ta7aman cereyan etmeme

sinden ve ağırhğındau do
layı tikayetler çoğalmııttr. 

En ziyade ıikayeti mucip 
olan cihet imza itidir. 

Gümrüklerde imzasala
hiytlı olan üç makam var· 
dır. Müdiriyet, muavinlik, 
ba§ldtabet. 

Eğer bu üç zat birden 
tasdik yapsalar İstanbul 
Gümrüğünün itleri ancak 
tabii vaziyette yürüyebile· 
cektir. 

Halbuki it böyle değildir. 
Müdir ve muavin beyler 
makamlarından bulunduk
laı·ı zaman baş katJp bey 
tasdik itine bakamaz. 

Muavin Bey oradl\ iken 
müd'r bey tastik ve imza 
itile uiraşmağa ihtiyaç gör
mez. 

Muavin Bey kendi kıs
mının işlerine bakıncıya 
kadar da bütün eshabı 

mesalih ve komisyoncu· 
1 ar karıısında ayak ta 
bekler. Bu bekleme müd· 
delinin asgari haddi bir 
saattir. 

İstanbul gümrük baomü
dıriyetinin bu vaziyeti na
zarı dikkati celbetmit ve 
bunun sebebi müdürlerden 
sorulmuştur. .... 

Mü tef erri~: 
şeker kaçakçılığı 
Tahkikatagöre yapıl

mamış mı? 
Bulgaristandan muhacir 

namı altında gelen bazı 

kimselnin beraberlerinde 
ıeker getirdiklerini yazm•ı· 
tik Bu mesele etrafında Rüsü· 
mat idaresi tahkikatını bi· 
tirmiştir. 

Gümrük idaresi şeker 

meselesi hakkında fU iza
hatı vermektedir: 

- Muhacirler beraber· 
lerinde 5 bin liraya kadar 
eşya getirebilirler, teker 
ticaretile meıgul olan tacir· 
ler memleketimize girerken 
beş bin liralık şeker getire
bilir. Kanun sarjhtir. 

Diğer taraftan aldığımız 
malumata göre bu mesele 
gömrük idaresini alakadar 
etmekten çıkmış Maliye ve
kaleti tarafından tetkik e
dilmektedir. 

Şimdiye kadar geçirdiği 

bütün safhaları kaydettiği· 
miz Adalar ve Anadolu 
elektriği mukavelesi derin 
bir uykuya daldı. 

İstanbul belediyesi bu iti 
tam neticeleneceği sırada 
yeni bir mesele çıkarmııtı: 
Kurbağalı derenin elektrik 
tir keti taraf mdan temizlen· 
mesi .• 

Belediyenin bu işde hak
sız olduğunu evvelce izah 
ettik. Nihayet belediye de 
bunu anladı ve bu fikrinden 
feragat ederek Kurbağalı
dere meselesini Adalar ve 
Anadolu yakası elektrik mu
ka velesile alakadar olmıya· 
rak_ mütalei:L edeceğini bi
lirdi. 

Vali ve Belediye Reisi 
Muhiddin Bey de bh' refi· 
kimize Adalar ve Anad•>lu 
yakası elektrik mukavele· 
sinin imzalanacagına hiç bir 
mani kalmadığını söylemişti. 

Aradan 15 güne yakın 

bir zaman geçti. Muka ve· 
lenin imzalacagrn dair h ıla 
hiç bir haber yoktur. 

Anlaşılıyor ki belediye
nin imzaya mani görmedi~i 

K urbağalıderenin temiz 1 enmesi 
iti tama mile halledilmeden, 
Nafıa vekaleti mukaveleyi 
imza etmiyor. 

Belediyenin yerinde o!· 
mayan bir ısrası yüzünden, 
daha uzun seneler lstanbu· 
lun hemen 'yarısı karanlık· 
lar içinde bulunup kalacak
.tır. Bu günahhr. Şehre 

hizmet ıehir it lerile iftihar 
etmek buna denmez! Bele· 
diye yaptığı yanlış hareketi 
anlamalı, bir an evvel bu 
iti halletmek için harekete 
geçmelidir. 

-·-
İnhisarda : 
Asker sigarası 
Bunları satanlar 
cezalandırılacak 
Tütün inhisar idaresi 

asker ve köylü sigaralarının 
tehir dahilinde sahlmasını 

menetmi§ti. Fatih'te Malta 
çarıısında Behçet isminde 

bilinin dükkanında 750 pake1 
asker sigarası bulunduğun

dan tütün muhafaza nıüdi· 
riyeti bu paketleri satan 
adama kaçakçı muamelesi 
yapacakhr. 

Kibritler 
en fazla lstanbulda 

sahlıyor 
Yapılan bir hesaba göre 

Türkiyede vasati olarak 
adam başına senede 400 
kibrit çöpü isabet etmekte· 
dir. En ziyade kibrit sarfe· 
dilen yer İstanbuldur. lıtan
bulda senede adam başına 
1220 çöp isabet etmektedir. 

İkinci derecede lzmir 
gelir.lzmirde de adam başına 
1125 çöp isabet eder. 

Edir"'le' de adam batına 
790, Mersin' de 750, Aydın' da 
700, Bursa'da 550, Trnbzon 
da 4CO çöp isabet eder. 

En az kibrit sarfedilen 
yerler Urfa, Mardin, Artvin 
taraflarıdır. Bunlardan Urfa 
da bir sene içinde adam ba
ıına isabet eden kibrit mik· 
tarı 50 yi geçmez. 

Ormancılık 
'tahsili .. 

Bazı memurlar Avru-
paya gidiyor 

İktısat vekaleU orman· 
cılık tahsili için Avrupaya 
11 orman memuru göndere· 
cektir. Bunlardan altısı Al
manya'ya diğerleride Fran
ıaya gideceklerdir. 

-·-
Petrol fiatleri 
Son günlerde çok 

ucuzladı 
Romanyadan gelen ha

berlere göre petrol · fiatleri 
düımü&tür. 

Romanyada toptan sa· 
tı§larda b.ir kilo petrol 40 
para, lstanbul piyasasında 
ise 20 kuı uıtur. Aradaki bu 
kadar fark doğuran nakliye, 
sigorta, gümrük ve istihlak 
resmi, rıhtım masrafıdır. --·-
Poliste: 

Casus değil mi? 
Ali Can'ın komünist 

olduğu anlaşıldı 
Polis birinci ıubesince 

tevkif edilen Ali isminde 
bir adam Adliyece de tahtı 
tevkife alınmıt bulunmak 
tadır. 

Ali Can'ın cürmü her 
hangi bir devlet hesabına 

casusluk değil; komünistlfk· 
Ur. Üzerinde ve evinde ya· 
pılan taharriyatta komünist
liğe ait evrak ve vesaik 
bulunmuştur. 

Bu komünist hakkında 

ilk tahkikat bittikten sonra 
Ağırceza mahkemesinde 
mevkufen muhakeme edile· 
cektir. 

Sahtekarlık mı? 
Sen Benua tahkikatı 

ilerliyor 
Sen Benua ve Sen jorj 

emlaki üzerinde yapılan 

vasi sahtekarlık hakkındaki 
thbarat üzerine, müddeiu· 
mumilik harekete geç mitti. 

Bu meseleye dair tah· 
kikatın icrası, hali hazırda 
zabıtaya havale edilmiş bu
lunmaktadır. 

Polis bu itle ali.kadar 
eıhası ve bu işi takip eden· 
lerin malümatlarına müra• 
caat etmektedir. 

Bu malumat p6yderpey 
Müddeiumumiliğe ve Defter
darlığa bildirilmektedir. 

Sahte isbatı veraset mu· 
ameleleri yapıldığı, bu su
retle veras~t senetleri alın
dığı anlaıılmı~tır. 

Tahkikat bir kaç güne 
kadar bitecek ve alakadar· 
lar Adliyeye verileceklerdir. 

Çarpışmışlar 
Dün gece, Pangaltıda 

Şoför Rüıtünün idaresinde 
1791 numaralı otomobil ile 
Vatman Bekirin idaresinde
ki 125 numaralı Tramvay 
çarpıımıılar, bu esnada o· 
tomobilde bulunan dört müş· 
teriden ikisi ağar surette 
yaralanmıştır. 

Rolisler, ypralıları has· 
ta haneye kaldırmışlaidır. 

Henüz hüviyetleri tespit 
edtlememiıtir. 

KUŞ----
---BAKIŞI 

Davetiye - 110 
Epi zamandanberi işiti· 

yordum, müstakil ressamlar 
bir sergi açmışlar. Bir türlü 
vakit bulup göremediğim 
bu ( nefo set meıherl) ne dün 
nihayet gitmek kısmet oldu. 

Lutfen gönderdikleri da· 
vetiyeyi cebime koydum ve 
serginin bulunduRU yere git
tim. ·Da.ha kapıdan girerken 
ahengi kuiaklit.rımı okşayan 
bir cazbant beni karşıladı. 

İçerde masalardan ancak 
bir kaçı itgal edilmiıti. Bir 
iki çift te dansediyordu. 

Bir tarafa iliştim. Keten 
ceketli garson bir fincan 
çayla bir pastayı önüme u. 
zattı, arkadan da bir pusula •.. 
Alelueul nihayetine baktım 
110 yazılı .• Üç kişi idik .. 330 u 
verip, Allahaısmarladık de
dik. 

Res11amlar sergi yapmış, 
.gözel gidip gezmek herkesin 
arzusuna tabidir. 

Bizim bildiğimiz da ve· 
tiyenin manası başkadır. 

Sergiye kimse gelmiyor, 
gezmiyor diye ıikayet eden 
bu hanım ve bey restamlara 
acaba: 

- Sergi bedava iken 
kimse gelmezse parala olunca 
ziyaretP. koşulurmu? dersem 
acaba kızarlarmı? 

P~ii~· imtih~·~t~~. 
yapılıyor 

Polis müdüriyetinde ya

pılan komiser muavini ve 
komiserlik imtihanlarına ait 
evrak, bir heyeti imtihaniye 
tarafından tetkik edildikten 
sonra, Emniyeti umumiye 
müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Emniyeti umumiye mü· 
dürlüğü terfi edenleri tayin 
edecektir. 

Terfi edenlerin adedi ge· 
çen seneye nazaran fazla 
olacaktır. 

Terfi eden memurlar, me
murin kanunu ahkamına 

tevfikan ıark vilayetlerinde 
de muayyen müddet ifayı 
hizmet edeceklerdir. 

Bir ceset 
bulundu 

Evvelki gece Beyoğlunda 
Y eniçarııda bir mahzende 
bulunan Nikola ismindeki 
oahsın cesedi üzerinde yapı
lan muayene ve bu ölüm 
etrafında icra edilen tahki
kat intaç edilmittir. 

Buna naza.-an 10 gün ev· 
vel öldüğü tahakkuk eden 
Nikolanın zaten f artı zaruret 
içinde bulunduğu ve mahzen
lerde yahp kalktığı ve ni-
hayet bu mahzende yattığı 
bir gece soğuğa tahammül 
edemiyerek öldüğü tesbit 
edilmiıtir· 

Cesedin boynunda ve 
vücudünün bazı mahallerin· 
deki çürük ve dit yerlerinin 
mahzende on gün kaldığı 
müddet zarfında fare ve kö· 
pekler tarafından yapıldığı 
anlatılmış ve cesedin defni· 
ne müsaade edilmiştir. 

Evkafın nazarı 
dikkatine 

Üsküdarda (Surphaç) ki
lisesinin uhdesindeki 20 ila 
30 parçadan mürekkep mül· 
kiyeti vakfa ait olan emlak 
Kmstoodur veledi Hosep 
oğlu Hacatur oğlu Hampar
ıon ve kızı meryem uhde· 

Kembriç Darül
fünununda 

Esrarengiz bir ölüm 
vak' ası 

Londra, S (A.A) - Es· 
rarengiz bir cinayet mevzuu 
bahsolunduğu zannını uyan· 
dırdıtından dolayı İngiliz 
matbuatını telaıa düıüren 
ve on günden beti yevmi 
Londra gazeteleri okuyucu· 
tarını heyecan içinde bırak
mıı olan bir mesele dün 
yapılan tıbb i ve adli tah
kikat neticesinde [tenevvür 
edilmiıtir. 

23 Şubat sabahı, EIUs 
namında ve 19 yaıında ganç 
bir talebe meıhur Kemriç 
darülfünunu binası dahilin· 
de kain odasında ölü olarak 
bulunmuıtur.Maktulün na'i• 
yüzünün ve kolunun etra· 
fında sıkı bir surette sard
mıı ve düğümlenmiı olan 
sekiz mendHle bajilanmııtı. 

Biçarenin bacakları do
laklarla birbirine bağlanmıt 
ve bacakları da elektrik 
kablolarile kollarına rapte· 
dilmiıti. Tıbbıadli mütehas· 
sısı, doktor]arlarla diğer dok· 
torların Ellisin bizzat kendi 
kendisini bağlamış olduğu 
ve kazaen boğulduğu sure· 
tindeki ifadeleri üzerine 
Juri heyeti ölümün kazaen 
vukubulmuş olduğuna karar 
vermiştir. 

lngilterede bir istifa 
Londra. 5 (A.A) - Ha· 

zine nazırı Lort Arnould, 
sıhhı sebeplerden dolayı 
isttifa etmiıe. 

Bir Yunan istikrazı 
Londra, 5 (A. A.) - Yu· 

nanlstan bankası müdürü M. 
Diomede Londra bankerle
rile icra ettiği mükalemeler· 
den sonra bugün Parise mü-
teveccihen hareket f;tmiıtir. 
Mumaileyhin bu ziyareti Yu· 
nanistamn aktetmek tasav· 
vurunda bulunduğu bir is
tikraz ile münasebattardır. 
Bu istikraza Londra ve Pariı 
piyasaları lıtirak edecektir. 

Amele fırkasında bir 
istifa 

Londra, 5 ( A.A ) - Ge
çen hafta Avam kamarası 
reisinin nüfuzunu istihkar 
etmif olduğundan dolayı teı· 
rii vazifesini ifadan mu· 
vakkaten menedilmiı olan 
amele fırkasına mensup 
meb'uslardan M. Brovvn, 
M. Macdonald' a bir mektup 
göndererek fırkadan istifa 
etti~ini bildirmiıtir. Bu is· 
Ufa, son günlerde vukua 
gelen istifaların beıincisldir. 

Birmanya' da 
Rangoon, 5 (A.A) - Bir

manya teırii mecllsi bir tak· 
rir kabul etmiştir. Bu tak-
rirde, Birmanyaya en ziyade 
uygun gelecek kanunu esa· 
sinin intihabı için bir yuvar· 
lak masa konferansının içti
maa daveti talep edilmekte· 
dir. 

lerindekl emllk Meryemln 
terketmiş olduğu üç evladın 
intikal kanununun neırinden 
mukaddem vefat ettikleri 
halde bu emlakln Hazinei 
vakfa intikal etttıesi lazım 
gelirken uzun müddettenberi 
vakfın malını kilisenin hiç 
bir suretle yedlerinde senet 
ve saire mevcut oldufu halde. 

Gandinin be· 
yan atı 

Yeni DelhJ, 5 ( A.A. ) "' 
Gazetecilere beyanatta ıa,o
lunan M. Candi, pek hef"ır 
canlı bir ifade ile valU uoı 
mi hakkında takdirkAr•0e 
sözler söylemiı ve milli fırlı: 
kongresinin Hint yuvarl• 
masa konferansının Hindir 
tana istiklalini bahıedet" 
ğinl ümit etmekte bulundu· 
ğunu söylemiıtir. 

Hindistan' Ja 
Yeni Delhi, 5 (A.A) ~ 

Milli kongre, silahsız it•• 
sizlik ve vergilerin tedif" 
sinden imtina mücadelelertle 
buna mümasil faaliyetlerill 
hitam bulmuı oldutunu iJj.ll 
etmitti!'. , 

Deniz itilafı meseleS' 
il' Parfs, 2 (A.A) - S."'i 

hiyattar Fransız mah•P' 
Messagero gazetesi tar•fıl'' 
dan deniz itilafı ile te•~ 
edilmiı olduğu beyaO 
neıretmiı oldutu hac111i jr 

tiabilere ait erkamın dol'" 
olmadığını beyan etmekte' 
dir. Bu rakamların Pas•r 
tesf akıamı matbuata fe' 
rilmesi muhtemelldir. 

Cenubi Amerika taY" 
yare servisi . 

Paris, 5 (A.A) - Cenub' 
Amerika posta servisini j/ı 
etmekte olan tayyare ku.,r 
panyası mali bir buhr,ıı 
geçirmekte olduğundan bO' 
kumet devletin kumpao1:s 
nın sermayesine yüzde 
nisbetinde ittirak etme•tııf 
ve kumpanyanın tıleriJliJI 
görülmesi huııuıunda de"I" 
tin hakim bir nisbette ııtr 
rakı auretile kumpanya idi' 

re meclisinin tenslkını d~ 
piı eden bir kanun layib• 
tevdi etmittir. Mezkur kU.,,. 
panyanın tensikı için bit 
komisyon teıkil edilmiıtit• 

Fransa-Lehistan 
Paris 5 (A.A.) - M. cJr 

lapovski M. Briand'ı zfyarel 
ederek dah~ ıimdiden zi11• 

ret ederek daha ıimdtdfll 
beynelmilel vaziyeti ıılalı 
etmek suretlle sulhun teıı.t' 
kını teshil edecek olan fr•11' 
sız.balya deniz itilafıo1ıı 
aktinden dolayı Lehistat' 
hariciye nazırı na111ıO' 
tebrlkatta bulunmuıtur. • 
ingiliz bahriye bütçeSI 

Londra, 6 [A.A] - Ge" 
lecek mali senenin bugOI' 
neıredilmiı olan harp ba~ 
ye bütçesi 50 605,000 lııır 
liz lirası mikdarında bir 1~ 
kfın göstermektedir. Şuh•,. 
nazaran 1930 tarihindeki~ 
kamlara nlıbeten geçen te 
muz ayı zarfındaki munı•fdı 

tahminatta dahil oldutu h• 
d •• 342 bin inalllz liraııı mik 

rında bir tenakus vardır· eP 
Bir muhtırada geÇ 1,ıı sene bidayeten yapılmıf 0.,,, 

tahminatın 1930 progr• 
1 

için hiçbir meblağı tbtif
0 

etmemekte olduğunu, çilo1'., 
o zaman Deniz konfranıın' 
henüz içtima halinde buluıt' 
duğunu kaydetmektedfr. 
Bu serviıılere ait olan ıııll~ 
zam tahminat bili.hara t• ,ı 
vip edilmiıttr. Deniz biilÇ~ 
tahminatı bilhassa bahrioO 
zabitleri miktarlarının 3,4dl• 
kiti noksan olarak tesbit e iJJ 
leceğini ve Bahriyelil~ 
yekunu miktarının 93. er 
kiıiye irca olunacaiını d 
piı etmektedir. 



yap 
~ )-..-. ... 

Bu akıam yapdacak glJreı 
1116 abakaları heyeclual.ı 

olacaktır 

y ......... Japdacak .... ..,.. ......,... 
JklaçW, bu•kP•..,.. 
........ Artld ........... 
icra ecllleeekUr • ... k__. ............ 
&e8IUlara auaran Aaha 

~· Blrlad•••---lau
talak .. ...... llldet ,.. 
alaull• ....._olan lhtlW 

df;i&Jlllle ......-:ren diler 
dd Ynua alNMlll bu ak· 
.,... ki .... ıılın lftlrak et· ....... 
Yananlılar naaıl? 

P....-be okpm• plda. 
Pmh Zer.tf911 l'4lt Zam•ut· 
mind• berlBcle teknik ltl
barl7le meharetlerüıl Ye 

kunetlerlnl h• eafllatla 
11tterl1orlanb. 

8dlaw•%enbdl Barhan 
.....-a• YUDaDlima idman 
............... faik ol· ,w•lli~~ . ........ ~ 

Kanetlla _,_..., liia 

...... :ar.-.. ~·· 
mu bdml~am. Acele acr 

le bpaJı ... ----

tlnllm. 
Bu ..,.ıt1 .... ... 

-- j ....... ı 
-~1 
KcıııWz• ıJebt derhal ..., 



Sahife 6 YARIN 

OPERA TÖR DOKTOR 

HALil SEZAİ 
BASUR MEMELERi ELEKTRİKLE 
ve cerahi hastalıkları mutehassısı 

Divanyolu Dr. Eminpaşa sokak 
No. 2o 

Çocuk hastanesi kullak, boğaz, 
burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak t 

Telefon B. O. 2496 
Sizin de gaip olmak üzere bu

lunan güzelliğinizi ihya edecektir. 
Krem Pertev,in ciha!'tümul töh· 

,--··------•, retl esa11ız değildir. 
Çocuk hastalıkları mütehassıs1 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserıerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir » 

Şerhli borçlar kanunu ll » 

(İKBAL) kitaphanesinde 

lstanbul Dördüncü İcra 
memurluğundan: 

2500 lira kıymet takdir 
edilen Üsküdaı da Tembel 
hacı Mehmet mahallesinin 
Atlamataıı caddasinde 67 
numaralı gayri menkulü. 
ardiyesi ve bahçesi üstün· 
de hanesi bulunan sebze 
vatçı dükkanının tamamı. 

4 Nisan 931 Cull'artesi 
günü saat on üç buçuktan 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden : 

Mevcut şartnamelerine tevfikan Trabzondan, Erzurum, 
Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Torul ve Maçkaya bir 
sene zarfında yapılacak mamulat nakliyatı münakaııaya 

konulmuıtur. Talip olanların teminat mektupları ile 
10-3-931 Salı günü saat 10,30 da Galata'da mübayaat 
komisyonuna müracaatları. 

Bahrisefit Felemenk 
Bankası -

1 İST ANBUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: A M S T E R D A M 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

2 inci keşide 11 Mart 1931 dedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 
Ayrıca : 15.000, 12.000, 10,000 8.000 liralık ikramiye 

ve 25.000 liralık bir mükafat vardır 
• ~;·,,~ .. , • r f • ~-:.. ~ .• '< • ~~~ • • • : :. - • o ; 

OTEL T AŞHAN PALAS ' 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

8[STORAN KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat, " 

Odelermızı telgrafla angaje ediniz. ~ 

~ ~ 
~==~~==::::::~==~===~=m'ilv Biçki diki~ bilmiyen hanımlara "-

Maarif Vekaleti Cdilesinin ruhsatı resmiyesini haiz t] 
HANIMLAR H 

BlCKİ, DİKİŞ DERSANESl U 
M'ü DÜR VE MÜESSİSİ t~ 

NEKTAR K. ZARUKYAN r4 

itibaren onaltıya kadar ikinci 1 
arttırması yapılacaktır. Sa· 

Mezun serrıayesi: 25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi: 5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

Ailenizin bir senelik dikişine vereceğiniz ücretle ı 

1 
üç ay zarfında biçki ve dikjş nazari ve ~ 

1 
ameli olarak esaslı surette tedris eder 1 

tış ıartnamesi 23 Mart 931 
tarihinde divanhaneye talik 
edilecektir. Birinci arttırma-
da en ziyade 1600 liraya 
talip çıkmııtır. 

Arttırma ikincide emni· 
yet sandığına birfnci dere
cede ipotektir. En ziyade 
arttıkanın üzerinde bırakıla
caktır. Arttırmaya İ§tirak 

için °/u 7 teminat lazımdır. 

Hakları tapu sicilile sa
bit olmıyan ipotek alacak
lılarla alakadaranın ve irti· 
fak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve 

masarife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden itibaren -20-

gün içinde evrakı müıbite· 
lerfle bildirmeleri lazımdu. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmıye.nlar ıa
tıı bedelinin paylaımasm· 
dan hariç kalırlar. Alaka
darların icra ve iflas kanu· 

nunun 119 uncu maddesine 
göre tevfikı hareket etmeleri 
iuzumü ve müterakim vergi 

beledeye, vakıf icrası müş
teriye aittir. Daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 

66-930 dosya numaraslle 
memuriyetimize müracaat
ları ilan olunur. 

ve musaddak şehadetname verir ~ Oalatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 
Jıtanbul tan şubesi : •Merkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemeci Han,. Telefon: lst. 569 
Bilumum banka muamelatı 

1- 1 f ı·stanbul 735 Beyoğlu Panğaltı 'İc ı:ı> diye caddesi U 

1 
e e on: Çayır sokak N 0 63 ~ 

Wi SF FWWS "'nl·f'dFM Vlla!t 15i151i ---· 1, &_..... . .. 
jEmniyetkasalarıic~- ·, ! 

il& 22 .ııı 

Bank F ranko Adiyatikı 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Şubeleri: lstanbul, 

--

Galata, Voyvoda Caddesi No.102 
Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: Galata No. 376 

« Harbin 
« Mukden 
Bilcümle Banka Muamelatı = 

Hesabatı <' riye küşadı - Vadesiı ve vadeli tevdiat - Tasarruf 

İstanbul şubesinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katma mükemmel ve 
müzeyyen kascllar vazolunmuştur. Fiatlar 

-- ,,.., " .. - . . ' 
-) J'·~ 

sandığı-M ~kukatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı
mı-Senet İskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektı,ıpları - Esham ve emtia üzerine avans -
elinccb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilat 

- Doktor 
Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
muhafazası vesaire. 

•tt 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve zühreviye Cemiye· 
ti azasından Beyoğlu Ağa
cami karıı sırasında 133 
No. öğleden sonra müra· 
caat. 

Erkek, kadın ve çocuk

ların dahili (iç) hastalık·ı-:: 
larını cumadan maada _ 
her gün (2·4) de Divan· • 

e(@ee@ce@>ee®o.e(@oe@ee@)ee@)e 

Uğur Evi ' ---------------· -------- l
yolunda 118 numaralı hu·i~ 
susi kabinesinde tedavi ~ 
ede~ l 

Telefon fstanbul: 2:'198 t 
~ Tele fon! 3586 

Nuri · Dayyal ~ 1 ı:R;; '*o kt &EH 
Bilcümle devairi mü- ~ O Of # rJ Beyoğlu Tapu baome-

i essesat resmiye ve husu- @ BANKA KQMERÇı YALE Feyzi Ahmet J murluğundan: Kağıthanede 
· d ı· 'd ·hukuk• 

0 
., Emrahor kö•kü caddesinde sıye e ma ı ı arı ı ~ JTALYANA Cilt, Saç ve zührevi ll' 

ve emlak hiselerinin f haıtalıklar mütehas kain cedit 2,324 numaralı 
® em{aklarını hüsnü su· <f Sermayesi : 700,000,000 Liret Cumadan maada her ahırların gerek Maliye tahak-

retle ida.re etmek kira· @ İhtiyat akçesi 580,0QO,OOO Liret ıaat 10 dan 6 ya kadar h .ta kuk ve gerekse Tapu kuyu. 
e Merkezi dare : MILANO 

larını muntazaman ken- ı~ İtalyanın aşlıca: şehirlerinde kabul edilir. datında kaydı olmadığından 
dilerine göndermek ve ş U BELER Adres Ankara Caddesi N.43 senetsiz tasarrufa ta kıyasen 
fırağ intikal ifraz istik- ® İngiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan·, Çekoslavakya, Lehistan, 1 Telefon ıstanbul 3899 muamele icra edilerek ha-f raz alım satım ve usulü t Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Miittehidesi, ,-----1.m--m.ı••• zinei maliye namına Tapuya 

ı 
defteri üzerine defter- @ Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi- raptı için 

12
• 4 • 931 

Pazar 
~ yada Afilyasonlar 

lerini yazdırmak ve her @ İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ Doktor günü mahalline memur izam 
,,! nevi muamele takibi "' Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) A E edileceğinden işbu emlak 
~kabul va deruhte eylerler.~ ŞEHiR DAHİLİNDEKİ ACENTALAR: gop SSayan ile aJakai tasarrufiyesi olan-
@ Adres: Galata eski ~ İstanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: L • k k N Iarın vesaiki tasarrufiyesile 
~ gümrük ceddesi Uğur -®' istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo c.lairesi Borsada Telef. 1718 anga camı SO a O birlikte yevmi mezkura ka-

! han No. 2 Telefon Bey- ! İZMİRDE ŞUBE 19Hergün hastalarını dar Beyoğlu Tapu başme-
'W1 oğlu 4515 ~ ıkabul ve tedavi eder· murlu~una müracaatları ilan 
cı@ee@oG(@)oe@c.e@ee@oıı@ce@e -~· -R4ıt:::::llm•••-ıl?lllllTlllll91 .. __ ll-W-Wt••-•&.;.ı· ı m9:f - olunur. 

7 Mart 

Büyük tayyare 
piyangosu 

ikinci keşide 11 ınart 
1931 de~ı:_ _,,,., 

Taksim Kazancı mahalle· 
~ inde 30 numaralı ha nede; 

Abdi Beye: 
İstanbul 7 inci icrasın (tfi 

Mihrünnisa hanımdan ala· 
cağınız olan meblağ.o tah· 
sili hakkında Evkaf mah kt• 
mesinde:n istihsal ve daireye 
mevdu 2 nfran 313 tarihli 
ilamın takip olunmamasırıtt 

naen alacağın temini için 
mumaifeyhanın gayri m eP' 
kulesine mevzu haczin fekld 
talep ve mülga İcra Ka rı\J ... 
nunun 118 inci maddesine 
tevfikan tarafınıza gön deri· 
len ihbarnamenin ika rnel• 

gahınızın meçhuliyeti hasa· 
hile tebliy olunmamasına -;e. 

ilanen tebligat ifasına kar•' 
verilmesine ,binaen tarihi 
ilandan itibaren bir ay :ıar'"' 

fında 315-367 hukuk dosya 
numarasını müstashiben da· 
ireye muracaatla bir gurıa 
kanuni it'raz dermeyan oluP' 
madığı takdirde gıyabınızda 
haczin fekolunacaAı ihbarna· 
me makamına gaim olarak 

tebliğ olunur. .................... _ .... , 
SADIKZADE Biraderler 

VAPURLARI 
KARADENİZ MUNTAZAM 

ve LÜKS POST ASI 

SAKARYA 
;a~ı;;;. Pazar 

akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle ( Zong11ldak, ine· 
bolu, Ayancık, Samsun,Ordu 
Giresun, Trabzon,Sürmene 
ve Rize)ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet ham altında 
acen tahğına müracaat. 

Telefon İst. 2134 

Satılık eczane 
Beyoğlun:ın en iıılek " 

mühim bir mevkiinde bulu' 
nan bir eczane acele satılık· 
tır. Beyoğlunda Ağa hama
mmda Ertuğrul eczanesine 
mbracaat. 

TAKVİM 

Mart 
7 

Cumartesi 

1931 
Sabah 6,261 Akşam 18,7 
Öğle 12,26 Yatsı 19,35 
İkindi 15,39 f msdk 5,47 

.+ı. Müdür Hurhanettin A !i 

1: 


