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Muhalefet·n samimiyeti ~üphe götürmez! 1 
Her vatandaş mutlaka bütün meselelerde iktidar mevkiini 
tutanların fikirlerine inanıp iman etmek mecburiyetinde değildir --------

vasfı idarei maslahatçı olmaktan başka şey değildir ! -ı'Wuhalef etin Başvekil gene nutuk irat etti ! Müstakil intihabı sükut halinde ! 

~:;i':~~:rmezı Fırka kongresi bitti, acaba halkın 1 Müstakiller intihabı 
Muhal•f•t ,:.~~.11~~~~- dertleri _de ~nlaşıldı mı ? i . perilere mi karıştı? 

~::~.d~!·~ö~~,6~··::,.:.ı:: Kongreye Başvekilin nutkile nihayet verilmiş, yeni lstanbuldan bir müstakil namzet 
yor. Halk fırkası erkan ve idare heyeti intihap olunmuştur. Heyette kimler var Halk fırkasını tekzibe davet ediyor 
rneıaıı bu telakkilerini taı-
hth etmefe alııtıkları gün, AnkaralS(A.A.)- Cüm· cep (Kütahya,) Saffet (Erzin· yilk kongrenin faaliyeti yal- İntihabat 24 saatte ma· 1 müstakil mebusluk ayrıldıiı 
nıuhalefetin ıamlmiyettne, huriyel Halk fırkası büyük can,) Aptülmuttallp (Malatya) nız fırka hayatımızda defli IQm ıektlde yapıldı, geldi hakkındaki hararına iptal 
lllemlekete taalluk eden umu- kongreıl bugün saat 12 de Reılt Galip (Aydın,) Hakkı milli hayatımızda da kıymetli geçti. Meclis toplandı, bütçe olunduiuna dair bir karar 
illi hizmetler bahsindeki toplanarak fırka Umumi mer- Tarık (Glrason), Doktor bir hatıra olarak kalacak· pek muhim layihalar Millet tebliğ ve Jlio edilmlı te 
faydalarına kani olmıyal Cemi (Antalya), Eıat (Amas· tır. Müzakerenin cereyanı Meclisinde müzakere edile- delildir. 
alııacaklardır. ya) Hasan Gemil (Bolu) konıre azalarının kanaat- cek muhim bir çok ka· O halde soramaz mıyız: 

İcra tılerfnln tatblkabn· Memduh Şevket { Elazlz ), lerini millet ve memleket nunlar çıkacak.Elan münhal Ne oldu 7 Milstakiller in· 
da yolsuzluklar bulunduiunu, Muhlis ( Kütahya ), Doktor menfaati için ne kadar vu· kalmıı olan müstakil mebus· tihabı meselesinden ıeytan 
da.hm tılerde vatandaıların Fikri ( Erzurum ), Muataf a zuh ile, serbesti ile ve inana· luklar için fntihap yapılma· mı geçti ? 
bazı haklarını müdafaaya Fevzi (Manisa), Hasan Reıit rak ortaya koyduklarını mııtır. e· ·· k ·1 • Çalııan muhalefet, inkılabın (Muı), KazımHihnü(Konya) vazıh bir surette ,asterlr can- Malumdur ki bu son in· ır musta 

1 namzetın 
lı ılneılndt"n dofmuf bir Beyler ıeçilmiılerdir. lı bı"r mı'ıal halindedir. 86· telgrafı 

d 
tthabatta mistakiller mese· 

\>arbktar. Her vatan af, mut idare heyetinin intihabı- yük Reisin dediji gibi bu lıtanbuldan müstakil nam 
l,lc:a biitün meselelerde ik· nı müteakip lımet P,.konııre- millet ve memleket ~ı,lerinde lesi pek ıayanı dikkat ve zetliğini Koymuı olan dok-
lidar mevkilnf ellerinde nin mesaisi hakkında bir · vazlfedarların fikirlerini her hayli garip ıafhalar söster· tor Vassaf Kadri Beyden dün 
hıtanlann flktr ve ka· nutuk irat ederek C. H. fır- türlü kayıttan azade ola· mlı, hemen her taraftan t l f ld k 
llıaatlerlne inanıp iman k ıı üçüncü büyük kongre· rak istifade ıahasına koy· müselıel tiki.yelleri mucip fU e gra ı a ı . 
~lblek mecburiyetinde de· a · ı Aydın, 18 (Huıuıi) -x..ı 1 d 1 ıinin içtimaına nihayet ver. malarında memleket yalnız o muıtur. "Bugün Anadolu gazetesin· 
•• dtr. nktlibın esaı um e erl, · istifade görür. Bu müzakere Fırkanın müntehibi sanl· 
0nu bilflll tatbik meı'uliyetlni ' mitl~~lı;:ara, 18 (A. A.)- C. tarzının hayırlı neticelerini fere bfr taliım e1raren8"fz de müstafdl mebusluğa in· 

''k•bbületmlt olan vatandaılar A H. Fırkası koniresinin son bugiln burada iktitaf ettJk. ve anlatılmaz emirleri ve tihap edilmemekliğimln ve 
kadar, bazı hususlarda ken· l celsesinde Baıvekil lamel Bir nokta sureti mabıu- mftdahaleleri mevzuubahs muhalefetimin tarzı hak· 
dUertnden ayrılanlarca da . Paıa ıu nutku Irat etmiıtfr: eada iftiharımızı tahrik et- oldufu zaman, hatta, Jstan- kındaki neırfyat, burada be· 
llıukaddeı bir ahit halinde idare hey' etine seçilenlerden Muhterem Efendiler; ti. Kon2red• bulunan arka- bul Fırka heyeti reisi C. Ke- ni Serbes fırka zamamndan· 
kabul edtlmtıtir. Zaten lna Safoet Bey Biiyük kongrenin ruzna· daıların millet iılerinde aös- rlm B. bu vaziyeti müdafaa beri ve elyevm tanıyan ve 
kılapçı inkılAbın ana esaı· i terdiklerl alakadarlak ve vu- bütün tesir ve emirlere rai· 

• kez idare heyetini inUhap mesinde me'Vcut olan mesa · k f 1 içia intihabı (gülünç) olarak h larına ıadık vatandaılar için b Bil uf ve vazı e erini ifa için men inli ap kudretini göı· 
onun haricinde ve hil&fına etmiıtir. İdare heyetine R~: ..... ~i-~ .~.~~~~.~.~~~~ ....... '.t~~~~İ~·.,, .,. ..• ~ mücehhez oldukları: iktidar tavsif etmittl• teren müntehlbi ıanller ilze-
Çalıımak ihtimali olamazdı. .. ... '· · .... ·-- " · . .. ·•· ...... ,..... . k l h d• ve kifayet hakikaten 1ayanı O gün bu gündiir, mün· rinde çok fena tesirler uyan-

Bu gön Halk fırkası cilm· Tıp Fakültesinde i e im d ıse iftihar bir örnek olmuıtur. hal bırakılan 11 müıtakil dırmsk için yapıldıfı aıi· 
huriyetçidir. Onun mali, tk· - o 000 Bu kongreye teıkilitımı· mebusun intihabı meıeleslni kardır. 
tıaadi, adli ve idari progra- Rası· m Ali B. 3 ' zm atfettikleri kıymet ve yine oarip. görülebilecek bir Millet kürsüsünde liberal· 
llıının bir kaç noktasmı tat· ehemmiyet farka teıktlAtı· sük<kt kaplamııtır. \ık esasları dahilinde Halk 

htk kabiliyeti olmaması ha· ıı•ra dava ettı•.ı mızın vazife ifa için ıös· Halbuki Halk Fırkası rl· fırkasına muhalif olarak 
.. bile -kabul etmekte umu- (Devamı 4 üncü Sayfada) yaset diTanının meıhur 30 (Devamı 4 üncü sayfada) 
"'"'u f d zarar ,. · .. •· ·• · .... , .. • ıaııı •••• •·ı . ......-ıu w .. . . . .. ..... . .... n ay ası namına .. , ...... . . . , , , , . , , ... , , . . , .. , .. . , . , , . 

taıa'fvur edenler de cümbu· _., Veklletln evrakınıı Tavla cı·nayete Kongrenin hitamı münasebetile 
1 B A

nkara, 18 (telefon) - __ 
r Yele ıadıktırlar. ütiln var· d ıade etmesini bende bekU-
1 k d f d 1 VekJı. let, Tıp Fakültesi mü er· b J ? 
1 lartle onun mil a fi ir er. C1 ı yordum. Netekim geldi. Bu Se ep 0 Ur IDU • 

k l Jı. 'k risleri ara11ndaki Tıp i im 
Gene Halk fır ası aı • · .. hadisenin iç yQzünü anlat· 

tir. Bu madde üzerinde ken· müessesesi için uyğunıuz ıo· 
k k t kt mak çok güç, çok acıdır. 

dilerinden ayrı ıörünmeğl rülen hali tet i e me e· ._ l · F k"lteden Şimdi Şurayı devlete mura· 
ttltnıentn aklından geçlrdlii dir. Veka etın a u d 
)oktur. uzaklaıtırılarak istenen i.enç caat ettim, Şuradan yüz e 

Şu temel üzerinde mu· mütehat1ısların vaziyetine yüz lehimde karar alacağımı 
htkkak birleımft olan vatan· müdahale etmeıt çok muhte· biliyorum dört ay açıkta 
datların, teferrüata terettilp meldir. Netekim Rasim Alt 8. kalmama sebep olanlar aley· 
~den memleket iılertnde ihraç kararını reddetmit ve hinde 30 bin lira. tazminat 
&)'rı dnıünce ve kanaatleri t krar tetkik edilmek üıe· dayası açtım.,, 
0laıaktan zarar yerine fay· r: Darülfünun emtnliği~e Söylenildiğine göre Rasim 
d b V kJı.l t Rasım AliB. Fakülteden, bu defa 

- ıelecefine neden fÜP e ıade etmiıtir. e a e 
~diliyor? Ali Beyin fakultede tbkasını mebuslufa intihap edilmemtı 

H ık k D l t k d. olan Nurettin Alibeyct Fakülte· 
ltı a fır asmıo ev e tenıip etme te ır. 
ht..,rcılığını beğenmiyenler, Raılrn Ali B. bu huıuı· de münhal açmak gayretile 
h.hut benimıemiyenler o· taki sualimize kartı dediki ihraç edilmek lstemiıttr. 
t~n bu giinkü ıartlarla tat· m ' 
•katında kiilli mahzurlar ,- T .. k .. nurlandırıcı tefrikamız : i" blazarratıar tahmtn eden· aH~e.:.r_::..u:.:.r_...u--------------~:-
erdır. -
l ÇG.nkü Devlet elile iı· «Muasır Cümhuriyetlerde 
eulen, Devlet mhisar1 altı· Balatta ~resmini gördü· 

ğ6nüz kah\'ede bir tavla ~~ •okutan re•m' nımres1• Teşkilatı __ e_ s __ asiye/er •• » 
h nıüeHeselerin umum '"'<?-~ oyununda Leoo yenilince 

.. ·~illetlere terettüp eden 1 "Yarın '' da bıçağını çekerek Hasan Bas· 
'-reketleri sekteye ufratı· Salı rlyl masaların araıına yu. 

::l';du. Limanlar, ,ımendi· Günii Okuyacaksınız! varladı. 
er, diler taraftan zaruri ••••••••••••••••••ı~•-••11 J(Taflilitı dördüncü sabifededlr) 
Devamı 4 üncü aayfada) 

Konıreden alınan netice! 



Sütle 2 

R' aiilosman dafının eteklertıt: 

Yanmış bir ce 
Bu hddisenin esrarengiz iç 

yiizifnil yasıyoruz! 
Kıllı 17 tHuıuıl)- Ktllıln 

Demirci maballeatnden Atlı 
oflu Rettt pek feci bir tekil
de iki ay evvel, 6ldilriilmtı .. 
t6r. Bu hu huauıta elde etti· 
ttm mal6mat ıundan tbaret
Ur: 

Yukarda iımhıl yazdıJım 
Rf"tlt aia iki a1 .evvel orta· 
dan kaybolmuftur. Zabıta· 
nm Ye akrabalannın arqtar
malan hep bop ıUmtıttr. 

Ea nlha)'.el llç ........ 
kavahnı çalarak koJUDlarını 
otlatmakta olan Y anapna, 
Re'ıllomaan dafmın etek· 
lerlade fena bir koku bi1-
telmtt ve aramafa batla· 
mııbr. 

Etki Selçuldara ait bir 
mataranın önlne ıelditl va· 
kit kokudan bayılacak dere
ceye plmlfUr. 

lçe.ıye ıfrmlı ve ,,Retlt 
afa>'I ka)'alar berine da· 
JaD•lft kumı ıtlfllu , .... 
IDlf, ala hunıu k ... lmlf, 

\ 
çeaecUaba Ozerlne btnbtr çeıit 
kurt Gf6tmlt aörUJ9Mr. 

He yapacatını .-ttran 
Y anqma, vakit geçirmeden 
vakayı haber vermit ve bu 
habu tberlne Hak6met te 
taJaldkatma baflamııbr. Ni 
hayet maznun ol"rak Tev• 
flk aamıada lnrhl teYki 
dil18ifttr. 

Ortada d6nen havadiıler 
•• h6k6metçe yaptlmakta 
olan tıilılli~ta Mdma 
Talik, .A.ptt ........ 
ıfnden bapiıli&nede: 

• Senı 6ldlr6rtlz yapılan 
teJ'I ktmaeye a6yleme. Şek
ltncla telacltt mektuplan 
almaktadır. ilin ehemmlye
Unl anlayan Tevfik mektup-
ları •lchlel-.U~ Yer
mlfflr. Bu cinayet liakklllda. 
,....... tıaJaklka .,k ..,, 
raklı ıaffaa ya ıtrmektedlr. 
Zavalb Re.ttt aja eneli 
ma Tzerle lldGrCllmlı ve 

tonrada, clnafetln lrtbas edil
meıi için ceaedl yakılmak 
llt••iftlr. 

Dan Sayanı dilılllll 6ir lwalaaıu 

TiJtiinler . • Çocuklar ka ybediJ r 
Muayene edildı! Profesör Ba~börn yeni bir tedris 

Ttlt6n tüccarlannın de· Y 
polarında merhun bulunan usulünden bahset tİ 
tlttlalerln lnhitar ı•ares1 
tarafınyu muayeneıiae 
burisı aaat 15 de baıla· 
mla,aırı lu ınuaJene, 
lnhiıar idareden iki eki ıper 
beyle Omaaala Bankası dl· 
f'eblrl uralatidan fRa ecltJ. ......... - .... 
kadar mubayaaıına l>a~ 
nacaktır. 

Tirktye Ulttla lnbiaarı • 
nm ltu,, •ne mabayaa ede· 
ceil t6tiln bet mllyondur. 
Bu beı m'1yon Uıtin TGrk 
tfçarethanet.rfaden ahnaoak
tar. Aynca lnhfıar tara• 
fmua mulrOr m6e•eeler 
birer lhte tevzi edilecek ve •• .,t..,... •ltllatldlt .. 
cardan ahnacaktır. 

Bu buıuıta bası ttlccara 
ttltlıilerti11111 numara ıı· 
raıde aabbnaldadır. Birinci 

Din Amerikalı profet6r 
( Baıbarn) Muallim birliiinde 
fttdl te•rı•t hakluadakl 
konferanunı Mrmlftlr. Pro· 
fealrtn konferanunı kız liae-
11 lllGd&rit Hattoe HaQt~ 
Amerikan kollej muallimle· 
rinden Mebrure ve Sadiettln 
c.Jal beyler 1'tlrkçeye t ..... 
cllme etmtılerdtr. 

Prof-.. tözlerine flyle 
batlıuılı: 

"Dlayamu her tnrafıada 
mektep clerıt programları 
fusutl derslerle dolclurul· 
mupr. Ayal zamanda unıf. 
.... balaluuı tat.be .,.., 
mevzuu llrenmele mecbur 
oldufaadm taep1a1s taktltr 
edeniniz ki talebe ıerbeıt 
çahpmamalwrclır. 

mam ileadt dertlertae tah
ılı ederek daha fula istifade 
edecektir. 

Ferdi tedrl1atta mua1ııın 
talebeye dert! takrir etmez 
talebe yazlMaıai u.atB J•P
maz aurup halbufe çalıtbril • 
Ve talebeye hayatıada ı.. 
dtlhıe llzım olacak ıeyleri 
ölretecekUr,,. 

Ve bu mevzu etrafuiu 
taflll&t Yermlf koİlferaQt 
bitmiıUr. 

Koaı.r..t münakapb 
oluyonluı 1.aten umlml hep 
muallim hanım ve beyler-

Yıldn la:L..c...•eaine Jön-'ı1 ı nomara)'a tnadGf eden lb-____ uav _ _.__~-....;.~8;.;.;.;.1~· rahlia Pata saclelerlacllr. 

Halbuki ferdi tetlrlat 
aafelinde çocuk ,_.., ....._ 
lerle kaybettllf uzun •· 

den mGınkkeptıt A,..,._,da: 
ıurulan ufakt t•f4' bası 
auaUere ee•ap •mmkte 
tereddtlt etmeyordu, Profe· 
lirtbt konferaamclan IOftl'a 
muallim blrhtt matat kon 
faam " mılnakaplanaa el• 
YamettL 

Hafize Suzan Hanım lhb1if Buğday düşüyor! 
"Sahte iş yapmadım, hastaneden /Mn görlifiJlda Çiftçiyi kurtarmak için vekilet-
Çocuk filin çaldırmadım,, diyor ! Karar kaldı! ten bazı şeyler istendi 

lsmtr17 (Huau1I) - Ser- ıaviri bulunan M. Artur Cinin Din Se)';l'flefatn idare- Bqday Efatlan bu tene için, ekmek ftatlannm dd 
be.& bırakılan Hafbe Susaa refika11 lfaflze SO.n H. dGıı ..... madlvtl _ _. Sa4ul- dOıkOacl6r.Bu cllfktınl"'tea k111'11t kadar artbnlmaıı da 
Haaıw kal'flJalrada otura- l;ır po1iı refakaUnde ~nku· lala beyin rl'paletiacle Mf.-19! en fa• Oiftçl mlteeulr rapora ,... ...... 
yor. fen tehrlmlze ıettrdDaftUr. U.. -aldMllmlfUr. Bu. ltU- olay.ot. Bu --.le .. klpada Bona 

Gazetecilere, ve Nazmiye Dtln ıeceyt mltefe~a liada Sefl'IHfalBe aa besa Bu mAnuebede Ttcarel bqldmJa,.I NıtretUn B. de 
ffldaret hanımlara kaqı pollı merkezinde Ole aln ye Mdll ..Wliix.U .tctkfbl yq•ıı ıunlan 9')'lemıktedtr: w-.. cM fa•'•w .. •••• raiii l f •• hu tetldkatlDI lkt..at w- - .....,., n '411.d• 
•etelıeıiade ele doktor IC&· fuzen Aclhyeye ıevl:edllmfı ı&iiiffilmilıtGr. içtimada klletine bir raporla bıldır aeluea W.. ..,..._.n alda1' 
-... kara Alı Beyi tuıaaa· ve mtddefumumt muavini MtlJI vapurcular idare laey• mittir. Bu raporda çfftçtJI ~:· Ç::.=:v s::::: 
~· bildiriyor. Bunlara Fuat Bey tarafıııdab lıtlcv•p Une memup bir Qt ta ltlltak fıimaye etmek tçın nalrllye yttzde altmıı bete indirmek 
dl•etencle dl1orld otunmtııtCır. -tllilncleo U-UlAf mrıaeletl 6crederlnde t~ztflt ya)nl- u ....... YakUle llltbl. • 

- S.late la yapmadım; Su'zan Manım, Adli•eye n .... ..cwwı L- il A.;;.-k t maıı tletl ı&rıt..-ı.c:lır. ı-
1 -r.-... .,.e .,., ıp..._ era nelerinde lmnuıa pkalnl dG· 

butanecleta çocuk fdln çal· sevkedilfrken kendiıl ile ~eyaq et~lt#.r· Buildau bafka W.U,.ler flnGyorduk. Ç6nk6 0 zaman 
cla ... dam. ıGrtl,enlere adiletl'n tecelb· tarafllıdan e~k narhı tMllt lia b et 

na-.., tar.aftan Sumuı ha· hıtllafm balll için evvelce dd k b d ft tlan tlçten uı •J •Byorda. 
-.... ılnden emin ofdafunu iten· •aputcula1' k~jt'eiblde "*" e it' en ul ay " nm Ba lthalltı-blbdlt etmek._ 

D._ ahla11 .A.,.. Hamm cltll ale)'h1ncr. lnılunan Nar len kararlar Se"hefafla nazan itibara alDUQtl ~U· y(\zde .... ra aıman 
ela bu 9KUlun Naclp Ha· mtye T.tuın -v~ Hldaje\ K.tar umum mildi .. tı tarafmclatt vafık ,ettıhtjektedw , Buf. fj'•&& t.ıt.ıı.ır. F*'- busGn 
nim fllllinde bfrflinfD oldU- -l-L..1-. aLa--1 c1a ... ,. da• b.-tl•nn ..a.- k l.AI --:0.1- L ı·~ -L fa! __,...... "' - da munfık ı&illmtf ve -, ua • ı &ıruıuua ve ~·n ~ uu uaf larnDa .-»--- Ye.,. .... lllerlae alan· ıtJıe~ı .a..1 ........ ,..... aoı•_.,,,,.. ·--...ı. .:.-•-m·---1- 111 ~--d; llyltl,or. Aid;::;; .;.,:.,.... ihtılaı.n kat~I aurette haUI ~·~,. --;·•, , ..a 5---;,..,.;Y#; var\11,1'• 

istintak ldklmt tarafm. zaraa Suiıaa laamm a.eı'e- ~in vapurcular taraflndan J!.elediw-Yil~et matbaaları da l,.irleıti_J 
dan fapilan tabldkat ta ller· 18ifn4e alakadar ohln Naz. t.e.&ll ol1JD"9 mevacıd@ dah• ~ • - · -
lemektedtr. Buna nazaran aliye Tahıtn hanımın pe· baa teJleı lllve olunmllf- Şu Bele~y-ct el! ltealifllde (Js-
iıhJ tMd• bir tüım pli deri t.uJaadaa M.lcledildie tJ1n 1.:. J ı ..: ' 
ellerin btdondutu pJidir. 11 ı&ylenfyor. Nazmt:re ha· liu huıua""i karar Ona- f(lft,,Q Vİ dyea.v denilip bftiri/lf! /. • 

FTaa .. ıa Nlı kontoloıu· nım timdi Htdaret hanım iç(ilcfJt ~ S....zl aıek'4abtn~ Till• bu tkl ••tM.aın lifl-leı~ll· 
nun iımtl'tt Wdl..ae dolaylılle ıle ve talr blldtlderi de b• dilecek olan fçtlmada veri· :r•t.e alt ve a..ledire de Be .. : l8eal tçlp ka tedahlr atm. 
ıeçlyor taQla ~p) Fr- raber oturu)'Ol'mıq. 1-f'•kur. dtyeıe alt iki matbaa ayrı milctadar. •u iki matbaa 
anıanıa bm.fr konaolonı elin- lzmir, 19 ( Huıuıl) - Y!!Z!!L! ayn ~~kt& ve lifalae de birleftirlldlfl takclt.nle Ylll· 
lenecektlr.. Haf.ize Suzaa Hanımın ıa· MENFAATi MiLLiYE a1n tahtlut verilerek idare ha 

Bu hldlle milaaaebettle -.ıerd• çlkan beyanab fn mütemayiz insanlar ~Ht eCIGekte idi. Btıtçe •iD· Jet r ıml ıazetell cı. 
lzmtr ıaz ... rba,den biri de ~ ı~ Nazmiye H. ~ müsavi bir rek~ ıiö- kereii emannda bu iki muutauıp çıkacak, Belecll· 
ıunlan yuıycm- -ledtjl ı6zler- djlia kat; matemadi zararlan matbaanın birleıtirlferek -bir Je keadt ey..rakl,m ~ 

Sabık F...-. 1toalOlaeu Nazmi• teWi ve .b810n müfkillltı defet- clltlpbn altında maııtaam "ll~aumdan teclamk ptmlı 
ve: el7eYID 'F...u ...... 0... ~uzan H. rlek ljin mJı•tihlWtı her teY çahJtımma11 meftııubah• bulu•eak. IQDf• da Wkı 
dinde F....._ ball6m.U mi- açıyor. dfeM d• emi=:= olmff~ h~ tieYUıhı ........... 

~cııef>İ ... ._..iti 
ifl•rini or 

Şelalll~ade .,. 
bUIUIS \~far aplaat 
lerial talltfıt etmft!J'"'
na ,.hepte lllU.dl ...... 
dola~ itJerllt ualmlt 
o?maıHlu·. 

Swii«imtJ 
~lıilıatı 

rlk tdareı ~ 1'on• 
.ı••Cla ve omqrılyom 
_,.eıtnce de ıtlmı6kte ya• 
P4dılı iddia olunan otomo· 

lildlf ıuH Umalt tahkl
-Mllh d•a-.r~llmektedtr. 

tkatı idattt- den ali· 
ye- dillfettlıleri rlni lr 
iki atine kadar ~k 
ve .atlstll11alin yapıldıjl • 
lreyi ta yln edecek! dl 

mıtf4. Avrap•a atpa edi
len malzelM -..ld'iil için 

lhJÜCPAlf .... (\lf• &a•tRt. Mal&,eU ........ ~. 

llaalnftan ,..ı metal 
1Utlerine 1619 lf'e;ıe 1&bab 
9,Scla lie baılanarak 12 d•, 
611eden toara 13 de itebat
aauacak lSde bftecektlr. 

tl@Jdarpaf&lllO tamiri 

ıarınua W kamıma tamiri- T.IDlrat' •dla)'llf• aaa 
:ae bir mldUı enel llqlaa- j 8lt kata tapaamen tahliye ............ 

mak anec:bbriyetindedirleT. Bu, her •lchtlmaa alre kaltel eclecelrMr. 
yerde böyledir. Yerli mahs'ulttm . ,.. 

0 
""°~ '' '' 1 

, ,,_ 

ktYıneti ekseriya yalandan ve eo Belediyede ödada m 
nebi mtld1illtlıtm lehine olarak Hı 
tenzil edlbektedir, fııs4Jhba müfe~leri Din, nc.~eı. an ttate 

Kendimizi iifal ettinnfyelim ve olacaW he1elı topla.; • Wu fop-
bu gibi ~ara meydan vermb lantıda lllktia 1'altal et. ~~.: 
yelim. Yerli mamulAttan 11D1'1 

(Portland çımentostı in'aatımıza 
en elverişli ve miisait havassı ca
mi ve memaliki ecnebiyeden ıt
hal edilen en mükemmel çimen
tolar~ rekabqt ~bil~k müke
mel~ejtedir. Mütecaniıiyc:ti ve 
y0k$elt derecei mukavettıeti d f ı1la 
ve Bitf H fakdfr ecfflmrş. Dara, 
Zey1flıbulu '4e ~Viur fa.bııiJA. .. 
ll{ının ~slan çimentoşq. 6ütün. 
mimarlannu~ ve umumıyntle inşa
at sahipleri tarafından fd!ntiff 
,,. ıiwdyetle istiiial Ye 1!u lo:J 
retle aanayü milliyemizi tetvik ve 
himaye ebneleri lhimedeııdir. celdenltr • 
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1

. Mekteplerin bir 
...... yardımı 

neler lzmir valisi 
Aclanada mektepler Hf. 

mayel etf ale yardımda bu
luamuılardır. 

Peıte 18 (A,A) - Macar l tfn tehlikeleri Gıeriade Cemi 
Ajaoaı bildtriyer. yeti akvamın nazarı d'kati cel 

Bu gün her sınıf balkın bedtlmekte ve ml1akm 19 un
ııttraktle Trianon muahede. cu •addeıloe mtlıtenlden 
•inin tadili için muazzam Trtaac.n muabedc-ılntn :me
nlmayiıler yapılmııtır. H6r· denfyet, 5ulh ve be,eriyet na
rfyet meyd•ıunda 'üç dört mına tadl!t talep olunmaktad1 

ıaat devam eden büyük Buljar ve Av11ıturya mua
mitinıe takriben 200 bin hedelerinln tadtll cemiyetleri 
kiti itUrak etmiıtir. tarafmdan gönderilen mu-

Aralarında ltalyan mG. babbet telgraflrn okunmuı, 
Makedonya cemiyeti namına 

ellfflerinden Cucheti bulunan Efu 1 f SJ k bt 1 I 
bir çok hatipler Trianon mu• d n o vehh uvaM rlki buioam•· 
h na a mura aı ecz te,. 

a edesinın ıhdaı ettiii va- zabOrra 8 fftfrkk etmlılerdlr. 
ziyeti tebarüz ettitmlıler ve Meczik, Sluvak miletlnin raz· 
mezkür muabedeıain ıulhan ası hiliflna olarak celpren 
behemeh•I tadilüıı talep el- Macarfsta .. dan ayırtıldıfım 
mfılerdir. fakat SllivaklN•n rene Ma-

Kabul olunarak Cemiye- carlarla yaıayacakları gG-
yetl akvam mecli~lne ıön- nG ıelecei:fnl ıöylemlıtlr. 
dedlen karar ıureUnde Tu- Ayni tezabflrat Macari1-
na havzasındaki gayri tanm binden fazla tehrlnde 
kabili tahammfll vaziye- yapılmııbr. 

..... • • • • • • ..... .. 1 ................ tı it 1 ........... .. 

Mıınm faizi t•zile mfl1ait kana•te v•rullen banka ma-
olmama11 ve bir kıa mid- aarıfatıncla memur masraf· 
dette mevduatın tamamının !arı lfbi husuaatta vaziyeU 
n&malandırımr maıı yani va- ikt.uaclıyenln v• benkacıbfın 
16r zayıab ve bir kııım lcapettirdtfi u1arrufata rl· 
ıube ve sandıklann eerma- ayatklr olmuı, bu faiz te
)elerinin azhfı ha~bile..zarar nellı:Gltınden doalayt neta· 
etqıekte olmaıı ve zirai mu- yiela b.:nkaınn zararına bir 
hitlerde bulunan bu tube -Ye ~ tnltt etmetf lffn bir 
ıandddarın kap-.blması iı· zar111'eU kat lyye oldufunu daı 
tibtalab ziraiye :Erile caJs' Mnetlllftttr. Dfter ıatttaleba- ' 
s6'6lmemeel yQ ıqeY• bn bankanın mu .. ellb da-
duata 11zde'9• n~\far hlltyeılnlll IC• ~ u-
fala verddlll cıheıı. faDılaa :t yete lfJrıd '*1rtPea naaan ı 
temlB cthetlne pdtleıol~ i:.~te alınaeafını k•t'fyetle 
it ve nakli nukut ıılerl t .et•kte,ts. 

de yeni., JAplıaa tacife tt.bfa ite SJhhat Ye içtimai 
atfı ehemmiyet edilip potta muavenet 
Ocretleri teaezzll eWI~.. ı - Sıtmanm memleke
dirde bu lcreUn tentdll J*btl timtzdeld tahribatı halk tara
olabilecetJ. .. ..-adtll .._ fıadan da ehemm11et1e takcllr 
•U& 3-12 ay, o~ yac:loll oluaarak birçok bataldiklann 
lkr•Jeıt& b• .,.,,.. eeae ve derelerta kuratufmaıı, ı. 
~~- olup ~-- m.lzlenmeaı ana ecltlmkte fae 
8'flllaJ~ .... dola.· de Jalnıa lzmtr mmtaka11 
ynıJ HP u.., vadttltJ. fçta 20 mll1oa fi• lkım ol
na allQdA\* kabAI 01-APJ•- du......_ bltpcle apalaa pa· 
f".aiı Ye ba'il malaall... ra ile J'apılsbllecek ...... 
vaziyete pre tecil ,..,.a. Japılmal.ta olclulu. 
makta oldutu merkeabuledlr. 2 - Sıtma mkatlelell· 

°!o 9 faiz Din 24 Vill,.ıte devam et· 
EGcl.menlmlz bu ba1U•l 1111 dah• ı.tyode teımtll lçla 

k• ~da cereyan edea _,,o- para ve vesaite lhUyaç bu· 
qlrf'pt ve mOzakera~ landatu " bGtçe YuiJeU 
sonra baakanm h••...t• _.._. tnlaait bulundufu takdirde 

._ _,. bitin atmab ,...a.de ml-
·~~ece muaaddak 1929 bl- cadele yapılmatı Veklletçe 
ıam:o.,.,na l'6'e zirai, llr.ra· de arsu edlldttı vekalet 
zaıı. 27 klRr milJ'GD mat'" pr d-L L d hıbab ol,....aa ,are. banka oıramıua -wll ,,ulun ulla-

Tetkik ıeyalaatı ra
porunu hazırlıyor 

lamlrl7(1Jaıuıl) -lzmlr 
valiıi Klzım Pap, Tire, Ô· 
cle•lı, Bayındır ve Torbalı 
kazaları dahilinde bir tef· 
Hı yapmııb. Şfmclı bu tet· 
kakatı aetlceıl hakkında 
bir rapor hamrlamalda meı 
guldlr. 

idare heyeti toplandı 
Düo akıam Vilayet idare 

beyeU de bir fçUma aktet
mlıUr. 

Bu içtimada Defter· 
darlıta alt ı..zı meali ,a. 
rGıGlmflt~r. 

içtihat çıkb 
l)oktor Abdullah Cev41et 

beyin netretaıekte oldufu 
l~at •uı,. inci ıa:r;111yle 
don ka11ı_.1 ç4tı. 

bmt, edebi •e taa'at mec 
muaa olan bu eteri okuJ&a• 
lar her tlrlfl zevklerini tat· 
mla etmlf olurtar. 

Çiçek ..... 
Feke kaSM111cla 1323 ye 

Salmbeyllbe 1577 ldfi1e 
çiçek a1111 yapılmqtır. .......................... __ , .. _ 
dileklerine ka111 laer kazada 
beıer yataklı ditpanter 
yapmak velıl~lte mutam· 
mem 1>uluoclulu v:e fakat 
her ditpan.er için 11 bin 
U.. ....... F•Plllak ilzam 
•ıl.,I ve buctlbka 4tı 
pan_. aeYCadaaan 3IO ,. 
........ 19~· 
_. •oda.d icap eyMdfll 
ve fakat mab Ya.ıyetta ne 
bu- dtıpanıerlere Ye ae de 
hastane açılma11na mfltalt 
buluamadlfı ve ...ıt hnkl· 
aın humlG talrdtrlnde bu 
dll•ler aazan itibara ah· 
nacafı .. 

6 - Men'i fuhut talf. 
mablameatnia emr,sl ılb· 
reyip atu.amamell ile u· 
muml hıfaı111ha kanununun 
klktlmlerlae a6re tatbiki ve 
bu ıurette fuhuıua 11kı bir 
kontrol albna almma11 hu-
ıuıu araıbnlmakta oldufu. 
Sıhhiye veldıt be:r tarafm· 

dan ifade eclllmlf " bu lsa. 
bat en~nlmlzce de mu· 
vafık c&illma,uır. 

Tayyare cemiyeti 
Ço111ıq, Sam•ua ye Yossat 

kODp'elerlnce la•••la bir 
mahrece •&11'1• T6tllld• 
batka ...... lb anl,..dea 3 - Flrenfl 1-ieadelell 

slral •--b •rmaJealacl• için de lriitçep mewa 3IO 
pek •• tasla miktarı olma- bm lil'ahk talalllat nt.ı..tiad• iane ........ v-. ha.Hun 

Mekteplerin illm1erile 
yardım miktarı ıu f klldedlr: 

lıimled Ltra. Kuruı. 
Lise Jb 45 
Otta 14 35 
Tlcar'et 00 35 
Namık K. 
23 Nlıan 
CClmburiyet 
lnkıllp 
5 K. Mni 
l.uklll 
Kaz Mu. M. 
.Cmarh 
Sakarya 
Seyhan 
29 T. Evvel 
Pl&vne 
NecaU bey 
Dumlupınar 

Yealmektep 
lnantı 

Yek6n --

21 
19 
22 
8 

19 
21 
9 
5 
3 
8 
3 
3 
9 
5 
7 

10 -206 

18,5 
90 
40 
63,5 
18 
80 
22 
69 
60 
97 
96 
5 

67,5 
12,5 
78 
66 -37 

Urfa ya 
Çekirgeler düştü 
Urfa, 16 (Huıuıl)-Urfa 

haYalittpe çeldrae akım bat
lamıaı.r. Çeklrıe ıGrillerl J 

olıadu çoktur kt, tr_.ılerl 

hile Jtl.tme1ecek hale ıe
tlruıektedir. 

Urfaya ıelen trenler, 
yelda bir haJll paU.aj yap
tıktan, pel bir laketin oy
nadıktan sonra yolunu kap
layan bu karabu?ut atlrflıiln· 
den kendtılnt aflç kort rabtl
melde ve lıtasyonlara vak· 
tmdan pek ıeç ıelmektecllr. 
~ ... fth baha ameli

,_. ~,,.......,. Burada 
tarla f ......... ._ .... a~ ·~hı 
pp .... t alan ıatlmdele 
peki,. aeUeeler v:er.mekte
clir. 

Gablsade Mahllut Ef. ta· 
rafından tabanca de wru· 
lan Hanife H. buıiin 61-
mlfttlr. Faili zabıta1a tes
lim edllmlftlr. 

ua ese 

HALKIN BiLMESi 
LAzIMGf.LEN ŞEYLER 

Taksim Talimane meydanında 
icrayi IAbi- baıhyan Ben-Amar 
sirki büteln Avrupayı dolqaıı en 
temiz ve en gdzel sirklerden bi-
ridir. Bu sebepledir ki ufradığı 
her yerde ve ahiren bet hafta 
kaJdıiı Atinada, 4 a)t kaldığı Mı
sırda, 1 ı ay kaldılı Afrikada, 3 
sen• kaldlfı Belçikada, 2 sene 
kaldfil Hollandada, l sene kaldı
iı Jspanyada, 2 buçuk ay kaldıgı 
ve Fas sultanmm ziyaretile müter
rd olduiu Pariste emsalsız mu
vaffalcıyetıer kazanmlfbr. 

lstanbulda ic:rayi labıyat et
mek üzere verilen ruhsatname bü
tihı bilyak m~eketıerde otdufu 
a-fbi bUtmilfldlllt ılınmıpr. 

•111• a ... raa ..... daata ••- IDelat 1arWdmekte ol"81u 
rilea ,a-.le 9 f.- mlkWa daha,_., mlaadeleye ........ 
bu metelerde mOetdr _oıa.-s IMk tçla im talallsaba 'td)'idi 
ye •u bankama huhi umu· sarun bu'-tlat..· 
mldoP evwel uma Ya4e- 4 - Hıt olm..,. h• ka• 
ferden aklafı, faiz mlk- zacla bıı dokt'~ bulmdur•· 
tan karcli1e. de bea bllmıaek n .... ve1a1aa ıoo &.. 
~ ,ezele 7 olup ~ el- kim. ta1i;°J1Jbım ..Wlll ve 
~da tatbik edilen lakonto doktorlar kin mecburi bla-

ı..1a taqtk edilme.meal ıul· 
lttlma .. menedllcllklerlae 
ka..,. -.clmentmlae ıelea 
Rtu meb'11111 ve tanare c• 
mlyett reltl Fuat Bey tay· 
Jare cemlyetlafD Yatan mil· 
dafaa1ma çahtan cem.,.et
lerden oldufunu' ıuelercle 
halkın alla tufik ecldme
dillDI M lktiaa• ,.ulyetlere 
a6r• .... ,... ..... ,.,... 

Taksimde kurduju muazzam 
çadırm 1Ô adet çıkacak yerı var· 
dır. Sirk tstaabufdan Sofyaya ha
reket edeeektir. Sirk fimdıden 

1600 lira rilsuma, 1000 hra bir 
emri hayre, 100Ô' pasaporfla 
nn viıe muamelesine, 9000 lıra 

Jlatlarına g6re bu miktardan meu. koaulduiu· M&tfta· 
;azla faiz ı•JI'• tabu bulun• 1tı.rta Gcretle tatı1•d .. •tan-
~aıına binaen :draatln lnkl· na karar varlldill ve cltier 
ıa& malF~~.ıe te•• echpa taraftan mema.kette llokbtr 
bu Lallka.Al .slraal lkr•--- adecllQln ar'••• lçla çalı. 
ıta budak& W..-. de..•IM pldtiı ve bu .. bldere ml-
clotru olmayacaı-dan fal& racaatle doktor lhU~aa 
ye komiayoaların tenzili )6.. teminine cayret .... chlL 
sumnna kant olmupr. Bu 1 - DJtpaa.. k ... cla 

elamda baluadujllilu Ye ea 
ufak IUlltU•allet tflla be• 
mea lllaDI teclbltler almdı
lau' .. ,........ edd&fbrıldı 
tuu llJl...ı, " 1'eyanat 

encl'NDlmt•cede muvafık~ 

rllmlttlr· 

lıtanbull ıelmek ıçin nakliye ma
sarifi olarak sarfeyledığf gibı ay
nca da sahiplerile müstahdeminin 
ıqeune ve arslan ve kaplanları 
fıllerm ve beygirlerin vesair hay 
vanatın yemlerine ve umnmly tle 
idare masarifi ile. afisaj ve reklAm
lara mühim mitarda para sarfe
dilmiş ve edilmektedir. 

Halbuki sirk, ancak pef1C111be 
günündenberi lstanbulda bulun
maktadır. 
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fa~~~;:~~n - .cj ID () IQ i1 t 
Şüphe götürmez! 1\JI 
( Baımakaleden devam) ı • d J 1 Y J 

~:;::!~:eks;~: :~~:~~~!~ zmır e spor. 
rat inhoarcılıgı bat<• başka Tavla az daha feci bir cinayete Atina ikincisi .1\pollon lzmirde 
~~~~am:!~~~:ı u:::~e::: sebep olacaktı?. Alta" ve K. S. K kuliiplerile iki olduğu yerde söndürüyordu. 'J. 

hutD~;!~!t 
1

~~!~:~nın~u!~ Hasan Basrı· ı·kı· bıç .... a ..... k~y .... arası aldıktan sonra maç yapacak 
her y .re t zanabihı ei!İ için, lzmir, 18 (H.M) -Atina 7 Hazirlln Pazar ıünü 
bütü , umumi hizmetlerıe }t J d ikinciıi Apollon futbol takı- de K. S. K. ile ikinci ve 
mün Gebet Ve İrLibatı bulunan masanın a ına yuvar an 1 mile ıehri•izde iki maç SOD maçlarını yapacaklardır. 
müesse.Gelerin milliltıtirilmesi Evvelki gün Balatta ha· Sen at, ben at derken 1 oynıyanın da, oynamıyanın yapılmuı takarrür etmiıtir. Yapılacak müsabakalar 
lazımgelir, yahut ferdi te· cı Hasan Basri namında bi· nihayet gene Leon attı ve da diye küfre baıladı. A p ol 1 on kulübü reisi büyük _bir alaka ile beklen-
ıebbüsün hürriyeti temin ri iki yerinden vurulmuı· (yeki) kondurdu. Ben de attım Oldukça ağzını açmıı,do- doktor M. Marsolostan Al· mektedir. 

d D l t ld (leli) Yaplltırlnca Ç' ft zari ··rı lu, dizgin küfür ediyordu. k 1 b l h k 1 • d R d edilmek buralar an ev e tur. Bu hususta almıı o u- • '4 tay u ü üne ge en ir me · zmırspor a a osa 
k 1, k ti haAsıl 1 b ld' i alarak attım. Sabrettim, fakat nihayet h eli çe i me zarure ğum ma umatı i ır yorum. tupla ApQllonun ıe rimi- •d k 

H B Evvela btr mars yaptım dayanamaz bir hale gelmiı- gı ece 
olurdu. Pisik!etci hacı asan asri tim ki ben de·· ze gelmesi için huıusi mü· I 

k b. · · 1 d b" l d d b zmirsporun Radoe spor· Halk fır ası mncı Efendi kırk yaı aı ın a ır sonra ar a a irer oyun ya· _ Mukabeleten söylen· saadenio alındığı ve takı-
ıekli kabul ettiği takdirde, zattır. Macer .. ını fÖyle parak bet olmuıtum. mın Haziran lptiılasıoda cuları tarafından bir maç 

· t harı"cı·nde ı Bunun '"'zerine bir mars meğe baıladım. ıçın davet edileceklerini muasır cemıye an atmııtır. "' Bunun üzerine anlıya- lzmirde bulunacağı bildirl-
kalırdı Ruslar gibi. ikinci - Beyefendı; Yaram daha yaparak Leonu kapısız madım hemen üzerime lıü- liyor. öğrendim. Cereyan eden 
ul!lule gidecek olurıa, baıtan hamdolsun o kadar teklike- olarak yendim. cum ederek beni tokatlama- Bu Auretle Haziranın muhaberat hGsnü suretle 
iki sistem arasında bocalı· li değildir. Mahlmualiniz, bir darbı· ia ve yumruklamağa baı· ilk haftasında mi\him futbol neticelenirse lzmirspor bu 
Yan siyasetinden ric'at etmek Macera ıudur: mesel var ( yenilen oyuna l•dı. ayın sonunda Radosa uide-

.. maçları seyredec rğimiz e 
mecburiyeti altında kahrdı. Otuz sekiz yaıındayım, doymaz.) Derler. O ara ayağım nasılsa rek bir maç yapacaklardır .. 
Halbuki, timdiye kadar tet· san'atim pisikletçillk, d&k· Lte bu kabilden olacak bir masawa iliımlı olacak- kat'iyyetle tahakkuk etmiştir. 

lf 
1 A il t k y nan. stan Yunanı·stan'da Dav is kik ve takip edilen iıtıka- kin ve ikametalhım da ki Leon da doymiyarak ki kendimi miidafaa ede- po on a ımı u 1 

met kendine mahsus b ir Balatta Tahta minare cad· ikinci bir partiyi teklif etti. ylm derken yere düıtüm. şampiyonasında büyük muvaf- kupası 
yola gitmekten ibaret kal- desindedlr. lıim var, gücüm Tar filan Bıçak çıktı fakiyetler kazarıımıı bir ta• Atina, l7 (A.A.)-Davis 
mııbr. Buranın oldukça eskisi dedisem de anlatamadık. kımdır. Bilha11a ıampiyona- kupası müsabakasına ittirak 

h k ta-· d 1 . Nı'hayet İkincı· bı'r parti- Bu sırada bilemiyorum d E d" K t' 1 Fırka ve ü üme ıuı ıa- ve ayni zaman a yer \si gı- a Dosis o osan ınop os 
l Leon, benim bu vaziyetim-

mimiyetle tenkit eden er, biyim. Fakat, biliyormusu- ye de baıladık fakat, baıla- den istifade etmiı olmalı ki takımını da büyük sayı far-
ilk planda olarak bu siyasete nuz ?.<endiml nasıl tanıtmr madan evvel Leona : hemen elindeki bıçakla beni kiyle yenerek Atina ikinci-
itirazda, kendilerini haklı ıımdır? tavla ustası, daha -Bak ı;ana altı oyun yap- ıaplamafa baıladı. )iğini alması kuvveti hak-
bulmaktadırlar. doğrusu tavla profesörii diye tınp yedinciyi yaptırmıyaca- Ah ... Vay ftlan demeğe kında az çok bir fikir vere-

1 Muraf aoktasından tanıtmııımdır. fım. Dedim. kalmadı ikinci bir bıçak bilir. 
2 - idare noktasından lıte bu muhitte güzel bir işin bqlangıcı darbesi de endirdlkten sonra Apollon takımı 25 kiti· 
3 - Tedavül sermayesi· tavla oynadıiım için herkeı Altı oyun verdim ve: firar etti. lik bir kafile halinde 4 Ha-

nin bir a raya gelerek hare· benimle oynamak ister ve _ Kifl Leon deyip kol- Bunun üzerine zabıta ye- zfranda ıehrimlzde buluna-
ket edememesi noktaıından. b eni yenmek fıter. ı ti•,.,rek beni hastaneye kal· 

larımı sıva yarak a tı oyun r- cak ve 5 Haziran Cuma 
Şimenclifer tıi böyledir.Liman lıte bu muratlarına yaptım. dırdı. lıte timdi yatıyorum. günü de ilk müsabakasını 
itleri öyledir. Şeker, gaz, nail olmadıkları içindir ki Bu hali ıo"ren Leon kız· Son sözlerini ıöyle bl-

Altay ile yapacaktır. 

edecek olanları ayırmak için 
yapılmakta olan Tenis maç
larında Çekoslovakya'lı He-
cht Yunanlı Zerlendis'i 6 2, 
6·4, 3 6, 6·4, yine Çekoslo-

vakya'Jı Menzel Yunanlı 
Garangiotis'i 6-1, 6 3, 6-1 
yenmiıtir. Neitce olarak 
Ç4!koılovakya bire karıı dört 
sayı ile Yunanistanı mağhlp 
etmiılir. ispirto, k ibrit, hatta sigara i ~im dahi olsa ahbahlarım mağa ve 6fkelenmeğe baı· tirdi: 

l(ajıdı meselesi bile... oeltr, beni zorla alarak hiç .,Bundan sonra tavla mı? 
• Jamııtı. d dd b l Bütün bunlar hariçle mü- olmazsa bf r üç oynamak ye i ce ime lanet, unun a 

lıi anladım, fakat dedim be be ı d ı.e. nasebetlerimiz üzerine tesir için kahveye g6türürler. ra r oynayan ara a a.· 
Ya, serde profeıörlük var. et tmeler'ni tavsl•e ede etmiıtir. Tedavül bankaları- İşte evelki gOn de, se- D e l " • 

Z ~ t maaşları 
Muhasaaıatı zatiye mes'

ul muhasipliğinln Hazirandan 
itibaren kaldırılacağı vilaye
te bildirilmiıtir. Zat maaıları, 
kazalar malmOdürlüklerine 
verilecektir. 

1 Müstakil intihabl 
sükut halinde 

b d k " Son oyunu oynarken Leon ı nın Türkiye kredisini büs ü- ne böyle bir if sırasın a o- r m.,, 
tün kesmelerine sebep ol- mürcü Leon dükanıma ge- büsbütün kızarak elindeki Meseleye vazıyet eden 
muıtur, denebilir. Netice lerek: pulları tavlaya attı ve: zabıta carih Leonu yakalamış 

· - icat edenin de, etme- tahkikat ikmal edllmlttlr. ıhracat it ine bile tam tesır- - Haydi bakalım pro-
Ierini göstermiıtir. fesör! bir soğuk ıu ile yenin de, seninle bir daha A. S. 

kiim~~:";:~:a~~~ ::~:ı:;~.~- ~~ .~:bi.:::~~· h:; •. :::e::l~ · · B~ş· · ;ekil g. - ~;e-~iitiik·-
lüzum hisaeta1eden, Türki- miş olacak ki: 
yey• açık, bir istikamet - Oğlum, ne korkayım; • t tt • 
verebilirdi. Her biri üzerinde ben tavlayı yutmuıum. ıra e J 
ayrı ayrı durulmak icap Sen ise daha parmak 
eden yukardaki bahisler hesabı yapıyorsun. Nasıl (Birinci •ayfadan devam ı 
iizerinde hükümetin siyase- olur da seninle ben oynarım. terdlil ciddi takayyüdün 
tine muarız olmak, itiraz Dedim. canlı bir misalidir. Burada 
edenlerin samimiyetlerinden Leon tekrar ıırara baı- vazife ifa eden arkadaıla-
oiiphe edilmesine neden hyarak nihayet beni zorla rın gösterdikleri ciddiyetten 
veıile teıkil edebilsin ? dükkanımdan kaldırarak ve sırası gelip te birbirlerile 

Bilakis fikirlerini açıkça, Acem Kazımın kahvesine fikir münakaıası yaparken 
samimıyetle söyliyenleri getirdi. muhabbetlerini •e itimatlarmı 
nıemnuniyetle karıılamak Bir yedi varmııın? Dedi. daima muhafazada göterdik-
makul olu rdu. Gerçi, mem· Ben de gülerek. leri samimiyetten dolayı bil-
leketimizde kötü, sakim - Haydi otlum sen be- hassa teıekkür ederim. 
b ir zihniye t vardır: Hükii- nim harcım delilsin. 

Büyük reisimiz konıı-e-
meti idare edenlerin tenki- Eğer senden on kat üstün nin cereyanını v·e fırka teıki-
c! , yanlıclarınm açıkça oyuncun varsa gelirde oy- k 

ır labnın alacafı istikameti ço 
söylenmesine tahammülleri nıyayım dedim. dikkatle vt- çok yakında takip 
olmadığı kaziyesi, maliim Bunun üze rine Leon tek· 

ettiler. Neticede hasıl ettik-olan, mücerrep bulunan ah- rar : 
valden~ir. K ndilerinin fU - Korktun ha, yahut ta leri fahır ve ehemmiyeti ifade 

h ki b A - "ı d ... ·eneceğlmt' anladın da baha- ederken kongrede vazife alan a arı ta h goru ıe e, mu· t J 

arızlarını behemehal inkılaba ne ediyor1un ha. Dedi. biittln arkadaı1ara ve bun-
sekte g.e tirmeğe çalııan fena ı T l b J d lar vasıtaıile b6tün teıktlab-
maksatlı a damlar olarak kar- ava aşa 1 mıza muhabbetlerinin ve mw-
şılayabiJmek hakkı nereden Tavlamız geldi, Leonla kar•. vaffakiyet temennilerinin 
alınmııtır? Halk fırkasına ıılıkh oturarak pulları d iz- ibllğına da beni ıureti malı 
muhlllefot edenler, her hal· d ik. At bakalım dedim, o da susada memur ettiler. 
de vatanın dağını t•ıını bana sen evvela at. Dedi. Büyük kongrenin vacuda 

satmıı d<.."ıldirler. Kendile- ~~dahi te;eddülsüz g:ğhkıi: getirdiil eserler pek mihim· 
r i:li hoı görmtyenlerin ıu irtlcala itham ediliyor. dtr Evvela fırkamızın hesap 
topraklar üzerindek i hak- Henüz (so) ve ('ağ)ın an· itlerini bir kaç aenedenberi 
arı k ... d ar onla r da hukuk d elde m t olan ve•aitle •· laıma ıiı bir fırka karıısın· evcu 

sah 'bi bulunuyorlar. b" -k k · mik da kalındı"ana ı·nanıln-.amak uyu ongre arız ve a 
He vatandaı, mutlaka • k B k k 

ı·ıten'Se de görülüıı ititilen· tetkl etti. üyü ongre her ıeyl beğenmekle, tak· k f k h 
k lJ f d x.n ler " ksine ıa hadet etmekte· verdiği ararla ır a esap"" 

d ir etmekle mü e e ea - ... larının muntazam ve ta1Vihe 
d ir. Ve bu hareketinden dirler. Halk fırkasının bu· 

llyik olduğunu illn etti. 
dolP.yı, kendisine can dür günkü vasfı: Dilekler için büyük kon-
manı olmak, memleket itle- idarel maslahatçı so1luk-
rinde kimseye atız açtırma- 1 tan baıka bir §e) delildir ki, 
mak iste ekle müsavidir. J filhakika ne ileri, ne de ge~ 

H alk fırkası: inkılapçı, ! gidilebilecek vaziyet vardır. ı 
ıol fırkayım iddiasındadır. f ARiF ORUÇ 
Kendınden dııarda kalan-

grenin mesaisi bütün mem
lekette dikkat ve alakyı tah
rik edecektir. Vilayet kon
grelerinin millet ve memle. 
ket itleri için dil~kleri daha 

evvel icra vekilleri nezdinde 
ayrı ayrı ve blrerblrer tetkik 
olunmuıtur. Dilekle progra· 
mm nasıl yapılmakta olduiu; 
her vekil tarafından ayrı 

ayrı esbabile izah etmiıtir. 
Bundan baıka büUin viJiyet 
konırelerinl dileklerini bu-
rada muhterem arkadaıların 
halin ica hına g6re serdettik-
leri yeni fikir1er!e beraber 
ayrı ayrı dilek encilmenlnde 
tetkik olundu. Bu müzakere
lerde icra vekilleri gerek 
enc6mencle kerek heyeti 
umumiyede dalma hizmet 
etmek için emre Amade ol· 
muılardır. Dilekler heyeti 
umumiyede birer bfrer mev
zuu bahıolarak arkadaılar~ 
yeniden fikirlerini ıöylediler 
ve ati için bunların nasal btr 
istikamet tektp edecefini 
burada vazıhan tebarüz et· 
tirdiler. · 

Memleket idaresinde ek
seriyet ve mes'uliyer sahibi 
olan fırkanın dilek sahasın

da attyen alınacak yeni ted
birlerin mahiyetleri hak
kında mana ve itaretlel çr 
karmak kolaydır. Burada 
karar altına alınan bir çok 
müıterek dilekler 6nQm6z
deki senelerde peyderpey 
mevkii tatbika konacaktır. 

BDylik kongreı fırkamızın 
nizamnameıinl tadil ederken 
fırka arkadaıları arksında 
millete karıı vaziyetlerini 
temin ve tarsln edecek 

ve kendi aralarındaki mu· 
habbet ve rabıtayı kuvvet
lendirecek bir nizamname 
vücude getirmek htikame· 
tinde gösterdtkleri himmet 
bilhassa zikre ıayandır. Ümit 
ediyoruz ki yeni nizamna · 
mede fırka teıkilAtımızın 
tesanüdilnfl: lnktıaf iDi ve 
hizmetlertnl teıhll edecek· 
tir. Büyük kongrenin bu se-
ne vücude getirdlil eserler· 
den bilhassa dikkate ıayan 
ve mihim olanı progı·amı
nı vazıh ve mazbut olarak 
ifade etmlı olmaeıdır. 

Senıelerdenberi bu mem · 
lekette bir çok mes'uliyet· 
lere glrmiı ve birçok büyQk 
tılere baıarmıı olan bGyük 
kongrenin noktai nazarları 
fikirleri ifade olunan bir 
programda tesbit edilmiıtir. 
Programın bizzat hepi mi z e 
tahmil eltili bir vazifeyi 
bunada nazarı dikkate tek· 
rar arzetmek isterim. O da 
programdaki maksatları, 

fikirleri bibzzat kendimiz 
anlamıı, tetkik etm!ı olmak 
ve buıün bütün fırka arka
daılarımızın programımı~• 

herkese anlatacak vemüdafaa 
edecek vazi yette bulunmak 

için deruhte ettiğimiz vazifedir 
Muhterem arkadaılarımız 

fırka teıktlatımız arasında 
programımızın mümkün ol
dufu kadar gentı ıabalarda 
anlaıarak yapılmasına dikkat 
ve himmet eclece klerdir. 

Nizamnameye göre bilyük 
kongreden ıonra umumi riya
set bir program beyannameli 
neıreder. Bu sene büyük 
kongrenin vücuda getirdiil 
fırka programı hal ve istik
bale ait yakın ve uzak nok
tai nazarlarımızı cemetmiı 1 

(Birinci •ahifeden J'-'oam) 
miUefimin en tabii ·9e kanu-
-;f haklarını müdafaayi mil
li, vatlini bir borç bilirim. 
Yakında münhal müstakil 
mebusiuklardan birine nam· 
zetliğimt tekrar koyacalım. 

Halk fırkasına ıtmdiye 
kadar hiç bir müracaatfm 
olmadığı gibl olmak arzuıu
da yoktur. 

Şahsiyetle ufratan za.· 
vallılara en açık cevabım 
muhalefette aebatım olacak
tır. 

Her ıeye raimen yalan 
neırlyatı Halk fırkası t ekzip 
etmezse, dün serbeı bugün 
halkçı olan refendılerin hu· 
viyetlerlnl efkarı umumiye
ye bildirmek mecburiyetin· . 
de katacaiım pek tabald.' .r. 

Müstakil mebuı namr .edi 
Dr. Etem Vaıaf 

bir eserdir. Ve bllh.tt ,;a bu 
ıene bu eser üzedıml .ae efki.n 
umt ımiyenin n•~ ı dikkatini 
temerküz ettiNW:x. iıtiyoruz. 
Onun için pıo~ı:am hOyük 
kongrenin bu s·.ene için ayni 
zamanda proeram beyan
namesi y~rl.Qi tutacaktır. 

Mu 'ııte:ı-em arkadaıla r; 
vücı1du,.ıuzun hikmeti ve ba
tün emelleriıniztn hedefi 
eevgili ve aziz milletimize 
hizmet etmelıtir. (Dofru seı· 
leri.) 

Fırkamız,n bütiin azası
nm her türlO faaliyetinde 
bü)ük milletimizin muhab
betini muhafaza etmek ve 
arttınnak gayesi gözlerimi zf 
dikUifmiz en mühim hedef 
olacaktır. (Bıravo sesleri, 
alkıılat ). 

Muhterem efendile r. C. 
H. fırkasının üçüncü büyOk 
konereıi kapanmııbr. 
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Be bilhavzın Esrarı... ikkat · ı yon Yeni gıdasızlık has-
A k l Silahlarınızı Dolandıran ceza anevı bir ma te .•. boş bırakın mahkemesinde talığı nedir ? 

B 
··- -·--b- l Auna Millı bankasını s Mazhar Osman B., Tevfı·k Salı·m 

rn 

Eybi/havzda işe QŞ ayınca Ortaköyde, Mecidiye ma· milyon drahmi ve ıehrlmtz 

d 
? hnlleıinde oturan lbrahim peynir tüccarlarından birini Pş. hastalık İÇİD d• } f 

ile garip şeyler gör üm. beyin ır.ahtumu 13 yaıluın· konyak ve peynir verece- ne ıyor ar. g~ind L h' ı 500 li d ı Dünkü n6ıhamızda ı,. NesJı· i · b ı k ı ı k 
da Nafiz, dün derse çalıı· en · a ıs e ra o an· yı eı eme , cı ız ı . 

~endı
.mden geçı·nce... dıran beynelmilel ve meı· tanbulda açlıktan, gıdasız· taıı. hastalıklardan kurtar· 

mak fçin ayni mahallede b d l 1 kt k 1 ur o andırıcılardan An· ı an ve sefaletten Pel· ma azınıdır.,, 
oturan Şeref isminde bir docıya Koıta dün ceza mah· lagr;ı isminde bir hastalığın Tevfik Salim Pf. ne diyor? 

ikramlar, teklifler uyuşmuş ŞUU• 
1
1
1 

arkadaşını evine getirmiıttr kemeıinde mevkufen mu· türediğini yazmııtık. Bu ye· Doktor Tevfik Salim 

B k k 
hakeme edilmiıtfr. Maznun ni hastalık hakkında dig"'er P d 

1 

u i i üçük yaram•zlar aıa a: ııu uıülalcada bu-

rumu 
büsbütün uyuttu.. eınayl muhakemede kendi· doktorlarımız da ıunları lunmuıtur: 

bir müddet derslerine çalıı· tine atfolunan cOrOmlerl ıöyldyorlar: " - Bu hastalık yeni bir 
- 17 - tıklan sonra odanın içini tamamen lnk&r etmfı ve Mazhar Osman B. ne diyor? ıey değildir. İsmine Pellagra 

Renk renk kadehler t asır evvel ahlaksızlık esasına karııtırmağa baılamıılardır. ber11.et talebinde bulunmuı· Doktor Mazhar Oıman derler. Ôte! enberi bu gibi 
b~rden boıandi. Dumanlı 1' müstenit olarak teıekküJ Bu sırada Nafiz pederinin tur. Bez don bu hususta demit· vakayie tesadüf edilmekte 
aozler üıUlme dikildi. HPr • etmiı tarikatlardan görülü· Heyeti hiklme davanın tir ki: idi. BilhaHa harbi um•Jmi-
laraftaıı gelen ikramlar, tek· yor ki h•çte farklı değildir.. - o tor Hul6si Behçet den sonra Mısırdan gelen 

1 

tabancasını ele geçirerek: lıenüz karar kısmına gelin- " D k 

llfler, zaten uyuımuı ıinir· Budanın, Zerde§tin tart· -Şeret, bak bak ne bul mek~iğli ve dolandırıcbılık Bey de bana bu hastalıktan, esir askerlPrfmizden bir kısmı 
1 d ık dum, diyde urkadaıına gös· va 8 arının sObutu için azı bu hastalığa musap olan bir hasta idi. Onları Gümüısuyu 
etimi, ıuurumu büsbütün katlarındaki ipti ali ' za- · tahitlerin dfnlenme•lne JA , k h d Jd ı x ter i ti " u aç hastaya ıon günlerde astanesine yatırdık. Yapılan 
qyuttu... hir eki bütftn a atıcı lga m f r. zum olduxunu beyan ederek t d f d b b lb 15 eıa ü ettiğinden bahset· muayene neticesin e un· 

Artık bir sefahat çağlı· rağmen Bey i avzın, ve Tabancanın aksamını ka· muhakemeyi baıka bir güne mifU. ların Pellagra hastahğına 
Yanına kapılmıı gidiyorduk. bütün Beybflhavz' faali· rııtıran Nafiz nası'.ıa tetiğe talik etml•tir. Ô d mu ld ki d k 

B k 1 d 
Y te enberi tıp Alemince ıap o u arını gör ü . 

ebtlhavzın bu-tün devrlıleri yellerinin esasını lef i e i· d k "r hl• f P il ı Hastalık t b"i d 1 k o unmuı, ıOrülü olan fiten· ,1 Q fVB • e agra ismi e anılan bu a ı gı asız ı · 
Jıte aıkın mestil bazı için· i yor. "'I ı T b eT hastalık doğrudan do~ruya tan, vitamin nokıanlarında 
de çalkalanıp gidiyorlardı.. Dünya ahlikıoın bir adom g pat atmı,tır. A ancadan Beraet edenler serbest ıııcla11zlıktan, vltamlnsı:ııırten ııelmektedlr. 
llırütıyan olduğum için tak· bile ılerilememeslne çalıf&n çokan kurıun Şerefin çenesine bırakıldılar ileri gelmektedir. Maamaflh, Hastada evveli ishal 
diaen verilen bu ziyafet, en bilyük beyuli görünOz kl iıabet etmlı, yaralanma•ona Gebzenln Balçık karye- bu yeni bir butalık defll- baı1ar. Sonra vücutta tltkin· 

b d h d 
. t B bilh te kı·Ia"tıchr sebebiyet v iti 1 d H k dir. Harbi umu-ide bu haı· likler, çatlaklıklar görülu··r. 

e.na eğil Beybil avz ev· ıı e ey avz f • erm ! r. • n N Gıeyfnf öldOrme le ... Önü alınmazsa hasta ölür. 
riılerine dahi Protestan mis· Beni renkli, boyalı keli· Şeıef, Etfal haıtahaneıfne maznun Recep, Ahmet ağa, talıAa çok tesadüf edllmtıttr. fakat bu vak'alar pek en• 
Yonerlerine aleni bir aık ve melerle Hıristiyaniyete al· kaldırılmıı, k6çük carfh Hasan, Yahya izzet, Meh· Bllba11a Mısırdan, Htndt.. derdir. Ben hastalarım ara-
~iyafeti idi. dıktan sonr•• takdim için Nafiz de yakalanmııtır. Bu met ve diler Mehmedin tandan ıelen esirlerimizin ıında ıimdiye kadar Pellag-

Şerefime kopan bu tıü· verilen bir ziyafette, ağni· muhakemeılne dftnde devam ekıerlıl Pellagra hastalığına ra musaplarına tesadüf et-
huıuıla tahkikat de' am olunmuıtur. Uzun zaman· b d' M h nuı •ık ve ihtlra

11 
ka· yetillaianl ve feramlr ayet· musap ulunuyorlardı. me ım. aamafi ıehrlmizde 

ediyor. danberi devam etmekte olan B b bile bf iki b t •ırgalan içinde haklı bir lerinfn dekolte safıatalarffe u aıtalılın çaresi ha• r aı a varmıı. 
davet K b h t k

• d ? bu dünkü celsede hitam tayı bilhassa vitaminli ••- Hastalığın tedavisi gıda lle 
ıurur duyuyordum. arsızlıfa olunuyo• a a a ım e bulmuı ve maznunlar hak· d l 1 b kabildir. n a ara eılemektlr. Besle· 

Bu aık sofrasının ve ia- rum. Yeni mahl'Jlede sakin kında karar verllmfttlr. mek hastalılın bir derece· HulOsi Behçet Bey 
Pirtonun müıkir havasında (Deoamı uar) kahveci Davudun otlu Adil, Afırceza mahkemesinin ye kadar önGne geçebilir. ne diyor? 
tururla uçuyordum. Bu baz M verdıxı bu kararda maznun· Hul6sı· Behçet 8 d 

B 
• h aymn on altısında Köp. 8 Hastalık tedavi edilmezse ey e 

te mestlilk içinde yalnız ba· Jr eyet ların, maktul Hüıeyini kat· diyor ki: 
na eiillmiı ezeli •ı•klarıle rllden hareket eden Şirketi leıtıklerlne hiç bir delili kat'ı ölümll intaç ettlll vakidir. Pellagra denilen 

b l d b 1 d H b 
Bu bastahiın sari olup ol- d h b 

durmadan yanan parıldayan e· d d ı k avriye vapur arın an i· oma ıfı ve (beyinin aı· ve a a ir çok isiln lerlt-
lcoyu kara gözlerlle yüreil· 1ğa 80 amz ) rınde gitmekte iken uyumuı, kaları te.raf1ndan parasına mabdıfı dhlakkında Mbir ıey yadedilen ve gıdasızlıktan tamaan katledıldiil zikre- teı it e 1 memtıtir. aama· dolayı hasıl olan hastalık 
illi ıören doktora: alıyor bufsırada gümüf saatini çal• dUerek maznunların beraeti· fih hastalığın çtkblı mu- lıtanbulda ilk defa görülme· 

- Gel ey gönül bekciıi dırmııtır. Polise müracaatle ne müttefikan karar ittihaz hitlerde bu vakayi mütekA- mittir. 
huradan çıkalım, ömrü ıe- Ankara, 18 (A. A.)- Blfa Anadolu Kavafında sakin, olundufu beyan olunuyordu. ıif bir halde ıörülmekte· Harbi umumi senelerinde 
llinle cancana geçirelim de· civarına gonderilen bir heyet Beraet eden manunlar mev· dfr. de müıahede edilmiıtir. Fa-
dtm. marifetile Gepıut, Karaca· Şerif oflu Haıipten. tOphe ı uf bulunduiundan geç va· Haatalık tabii içtimai kat bu eünlerde yeniden 

Of! 
0 

ne meı'um gece bey ve Çifteler inekhaneler! ettlifnl iddia eylemlıtir. kit tahliye edılmlılerdlr, ,-~~.!!_ !~. ~~-- ~~~!~·.,. ~I ırli•termtıtır •• 

~~~Gr!::!~~l ba:::::..1.·•·mı :~=n 2°:1ı!:~.::~k ı::n~0!: .. Zi'y". a·. p aş·.~. ·m~rasiilif Buhran t e~i'Z. 'Siit 
Doktor birdenbire de- Sultansuyu inekhaneleri için ••ıtı. Durgun çehresine bir de Edirne ve Karacadai Cİ• Adanada diln şair Ziva Konserveciler içebilmek nasıl 

neı'e vekarına daha ha· vanndan inek ve boğa IA· ~ • kabilmiş? flflık geldi. Hemen: tın ahnmaktadır. !kınat ve- Paşa ihtifali yapıldı fena vaziyette lstanbulluların temiz süt 

B k b k b
- Ak kileli takip ettifi yetiıtirme Bi k k b ı - a , a , uyu pe· Adana, 17 (A.A.) - Ya· mektebine ismi verilmesi, r ço onıerve amilleri içe 1 meleri hakkında tıÜt· 

d l istikametinde kat'ı bir mec- k l "I er, aıkın ve sema arın ıa· rım aurdır Adanada 1amü· merkadinin belediye tara· müı il vaziyettedirler. Hat· çu er cemiyeti umumi katibi 

hib b d b kdi bUTiyet hiasetmedikçe da· a Ed k l ı i üyük pe er, u ta 1 lü bulunan Şair Ziya Pata· fından ta h t 
1 

t. ime onıervecflik Tiirk ıun arı ıöy iyor: 

1 b 
mızlık içfn harice para ver· r ve anz m ve B k l eminde bu evlatlar uzu- nın vefatının 50 inci yıldö- h anonim ılrketinln de vazl· - ir ço büyük müstah-
memekte ve memleketimizin er s M ili Punda seni naoıl intak etb. nümll mlloaoebetlle Maarif ene •111ta ziyaret yeti çok bozulmuı ve faali· 

1 
er mevcultur. Bu kabil 

Senin kellmın ayaklarıma eyi damızlık yetlıtfren ma· aileai tarafından Tiirk ocağı etmenin usul olması heyetçe yetini tatil etmek mecburi· milıtahıillerden bazıları ıüt· 
hallerinden mubayaa yapa· 1 •• yol•ma ıııktır, dedi, hll- rak hem 

0 
muntakalar ye· alnema11nda muazzam blr kabul edildikten sonra yetinde kalmııtır. Şirket el· erini beyglrlerile çobanla· 

tün kızlar, paıtörlere kartı ihtifal tertip edildi. Muallim ihtifal nihayet buldu. yeYm talftye edilmektedir" rına sattırmaktadırlar. Bu tiıtlı fcillğini bilfUI teıvik ve b l L k ınuhabbetlerinl ibzal eder· mektebi mftdüril tarafından -·- Dıx ço an arın e serisinde ııh· hıma ye etmekte hem de "er taraftan kGçilk f ı h ü d 1 
celine milltefıt Ortada kendi hayvanlanaıızın fenni toplanııı izah eden hır nu- 8" yapan kon .. rveclelro de ya at c z an arı yoktur, ce· 
vekar na111ına hiç blr l"Y teralt clahllınde teğaddl ve tuk ırat edıldı. Llıeden, mu· ır papaz •aı yavaı ıılerlnl terketme- ;myele mukayyet defıldlr· 
kalmamııtı, aleni rarkıntılık lskiin ederek teklmülleriol alllm mektebtnckn talebe Bir cinayet işledi ğe baılamqlardır: er. olınamakla beraber gQ.ya 1 k . hanımlar eserlerinden par· l 1 8 8 K Kon-rvecller bu l.ecl va· Bilha11a ehemmiyet ve-temin ey eme tır. l k d 

1 
M f zm r, 1 - uca ato· - .. , rllmesi lizım gelen bir meıele· 

Hiriıtiyanlıiı mı takdi• için Tu·· rk-~ko.~mu·· ru·· ça ar o u u ar. aarl emini, 1 lik kilisesi baıpapazı Mar· ziyetten kurtulmak için hü· de çobanlar meselesidir. Bunlar 
"erli b i fet birer re· Ziya Papnın hayatı, Adana· k4metln muavenetini temin en u z ya daki valillil tiirlerlnin kıy· tioelli bir rnünaza .. eıwa· sıkı bir muayeneye tabi 
zalet numunesiydi. ıında İımail Abdili isminde etmek üzere Ticaret odasın• tutulmalıdırlar. Zira çobanın 

lıllmlyetin bektaıl tek· Tehlike mi geçiriyor meli, yaptığı bityOk hizmet- müracaat etmiılerdir. Hu· elinde her hauıi bir hasta· 

k l d b 1 
· ıı te·• lıtanbulda tkl ko" m"r tir- ler hakkında uzun izahat bir TOrk 

0
encinl çifte ile i d d • erfn e 1 e mıı ne -- u • ıuı surette e in iflmlz ma· lık mikrobu bulunabilir. o 

düf edllmiyen biedlbane bir keti arasındaki rekabet yü· verdi. Ziya Pap merkadinin afır surette yaralamııtır. Pa· 16mata nazaran Ticaret oda- mikrop sağdığı bütün sütle· 
llfal ve ihtiraı fırtınaıiydf. zünden, Türk kömi\rlerl aley· civarında bulunan İnkıJ&p paz te~kif edtlmlttir. 11 konservecllfilmfz hakkın- re karııabllir. Cemiyete mu· 

Bu ziyafetlere 111anevi hine fena propaııandlar ya· ' - - da bir rapor tanıılm ede· kayyet emaf her ilç ayda 
bir mahiyet verilmesi, ve pıldılı haber verilmektedir. lm1••-•ll-~ CC YarJD cek Ye vekllete göndere· bir muayene edildikleri için 
PeYramber Davudun aık iddia edlidliloe pre, Pire ~ '' JD ....... --•-• cektlr. Bu raporda konser· bunlardan korkulmaz. Çoban· 
teranelerinin zikrolunmaıı, limanında çıkarılan • ıayialar K •• •• k 1 l A l netlerin dertlerinden de lar da cemiyete ithal edil· 

h 
h Ereili Türk kömürlerinin UÇ U an ar) babıolunacak ve hGkumetln dikleri takdirde mesele kal· 

te \'etin ve ta•llQ.tun i tı· fena harman edtldfii ıek· mamıı demektir. , 
t•· d b k hl bi ıey muavenette bulunDJaıı te· YENi NEŞRiYAT 

Foto SüreY'Ya 
-ın an af a ç r Undedfr. ' ' }4 il arın k ·ı . menni edilecektir. 
• te" 'l edilemez. lıtanbulda çıkan Fran- " an erıne bir hizmet edebil· .... 

Demekld bütün manevi 
11

zca ıazetelerde, "Kazeen mek emelile küçük ilinlan aşagı" daki şart-
kelimeler, vaizler, tertipler, ıtrketlntn aleni ftha.mları l arla kabule başlamıştır. 
~avallılaıı aldatmak için g6rfllmektedir. 
kurulınuı bir tuzaktan iba· Mesele Tiirk ıktısadi]'a· 1 - S kelime bir aabrmr. 
rettir. Dincilik ilnvanı altın· tına ıfddete taalak etmek 

2
- Her satır l\,in 5 kuruı Gcret alınır. d 3- Bir defadan fazla neıredtlecek tllnlardan yüzde 

e. çalınan bu mlthiı tekkenin itibarile, alakadar makama· 16 tenzil&t yapıhr. 
btr takdisi meraıiınlnde ııte tın tahkikat yapmaıı ve iler· 4 - Kfiç8k tlanlar her ıtln neıredflir. 
hakiki mahiyeti meydana de hisıl olmau muhtemel 5- l.teyen kariler intihap edecekleri rumuzla 
çıkıyor. bulunan vaziyetin önilne ıe- gazetemtsl adreı 16ıtereblllrler. 

Beybilhavz , yüzlerce çilmesi icap eder. 

Muğla - Tavas yolu 
yapılıyor 

Mutia, 17 (A.A.)-Mut
ia • Tavas yolunun iatlkta· 
falı emaneten yapılmakta· 
dır. 12 kilometrelik GGzer· 
ılh teeldt ecldmft, evrakı 
keıflye ve projeleri tanılm 
edllmtıttr. 

Kıymetli ıanatkar Sürey
ya B. "Foto Süreyya" na· 
mfle bir ıan'at mecmuası 
neırtne baılamııtır. 

İlk n8ıhası nefis bir ıe· 
kilde çıkmııtır. Gerek fotoğ. 
raf, gerek tab'ı itibarile eıslz 
olan bu mecmua fotoğraf. 
çılık ilminin hocaSJdır tay. 
ılye ederiz. 
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ANKARA OTEL TAŞHANPALAS 
Bütün konforü havi. Fiatlar ehvendir 

Telgraf - Taşhan Ankara Telefon 1163 

A • e •• h F d Daha ucuz, daha kat'i ve müesair bir barikai san' attır. Vrupaya Para Vermeyiniz' guna tir. ay a•• Yerli malıdır. Pire, tahtakurusu vesair haıaratı bir 
anda itlaf eder. Kutusu 50 büyük 75 kuruıtur. 

Bütün devair ve müeuesat FAYDA istimal eder. Hasan ecza deposu. 

~Demokrasi~~~ Doktor 

Hafız Cemal 
20 Mayıs 1931 çarşamba g':'/ 

İstanbul 4 üncü icra me-
morluğundan : Tamamın• 

400 lira kıymet takdir edi· 
len Edirnekapı' da Hatice 
Sultan mahallesinin Kara• 
baı sokağın'da cedit 78 Ne. 
lu bir bap hanenin tamamı 
açık arttırmaya vazediluılt 

olup 3 Haziran • 931 taJ"i• 
hinde ıartnamesi divaohan .. 
ye talik edilerek 18· Hazl· 
rao 931 tarihine müsadif 
Perıembe"ıünil saat 14 teo 
16 ya kad~r İıtanbul 4 üncii 
icra dairesinde açık arthrma 
suretile aatılacakhr. Araıroı• 
ikincidir . ~Birinci arttırmaıın· 
da en ziyade iki yüz liraya 
talip çıkmıttır. 

Muharriri 
Etienne Vacherot 

Tercüme eden 
Hüseyin Cahit Bey 

2 Büyük Cilt 
Demokratik devlet sistemi, bir demokrasi hükumet 

idaresinde vatandaıın mevkH ve vazifesi, Demokrasiyi 
doğuran içtimai ve siyasi amiller v. s. Bütün bu mev· 
zuları bu muazzam ve mühim eserde bulacakıinız. 

Demokrat ve Laik Türk vatandaıı Demokrasinin 
ruhuna nüfuz etmek ve Demokratik prensipleri iyice 
kavramak mecburiyetindedir. Binaenaleyh bu eser 
mebus, hükılmet erkanı, memur, muallim, askar hu
lasa her Türkün ehemmiyetle alakadar olacağı bir 
kitaptır. 

2 ciltten ibaret olan bu kitabın fiatı her 

3 liradır 

Turhan valde 
Muharriri: Müderris Ahmet Refik Bey 

Saray kadınlarınm, cahil kadın ağalarının devlet 
idare ve ıiyasetinde oynadıkları rolü ve Osmanlı 
imperatorluğunun Köprülüler devrine tekaddüm eden 
bu devresindeki tezepzüp ve karıııklıkları bütün fe· 
caati ile meydana koyan bu eser 150 kuruı fiatla 
satılmaktadır. 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

lann dahili (iç) bastahk· 
larını cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 

yclunda 118 numaralı hu·ı 
ıuıi kabJnelfnde tedavi 
eder. 

Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme to· 
kak No. 5. 

Her gün öğleden son· 
ra altıya kadar haıta• 
larını kabul eder. 

.. Naıiri: Kanaat kütüpanesi ~ 

1 D~oyçe Oriant Bank 1 
Cilt, Saç ve zührevi 

hutalıklar mütehaı ~ 
Cumadan maada her . l 

gat 10 dan 6 ya kadar b \"ta 
kabul edillr. 

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

1 

Deutshce Orient Bank 
İstanbul oubesinin müceddeden küıat olunan 
dalreıinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen F iatlar 
ehvendir. 

..... 4. i .···.: . .. ,~;; •• -~: ~ .. 1:i--·.-'I· ... ! ......... ·.-~f•1"-".ı.(""""·· ......... '" 
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BANKA KOMERÇIY ALE 
ITALYANA 

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

Merkezi dare: MıLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
ISTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

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

fstanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 282J. BeyoğJunda: 
İstikl!I caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

İZMİRDE ŞUBE 

Büyük Tayyare 

piyangosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 

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

.... . 
Çocuk hastanesi kuıtak, bogaz, 

burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o~ lu Mektep sokak 1 

Telefon B. o. 2496 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H, 
Beyoğlu Mektep sokak 
Telefcıı: B. o. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir » 
Şerhli borçlar kanunu 11 » 

• fil<BAL) kitaphaneıinde 

r'"-"" Doktor 1 
Agop Essayan 

anga cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 

abul ve tedavi eder. 

Doktor -•• 
Hayri Omer 
Almanya Emrazl cildi· 

ye ve zilhrevlye Cemiye
ti aza sın dan Beyoğlu Ağa
cami karoı sırasında 133 
No. öğleden ıonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 
~ ................ . 

lıtanbul Sekizinci icradan: 

Bir deynl mahkumünbihin 

temini tahıill hakkında tahtı 

hacze alınan bir adet yazı 

makinesinin furuhtu 23.5.931 

cumarteıl rünü ıaat bir bu· 

cukta !andalbedeıteninde 
furuhtu takarrOr ettiğinden 
talip olanların yevmi mu
ayyende memuruna miira • 
caatları illn olunur. 

TAKSİM'DE 
En son sistem allt ve edevatla müceh bez bir 

Service Station 
Asri benzin sa hı ve yağlama mahalli küıat eyleye· 
ceğimizi muhterem otomobil sahip ve şoförlerine ilan 
eyleriz. 

Standard Oıl Conpany Hevvyork 

lst; nbul mıntakası Ticaret müdürlüğünden : 
Merkezi idaresini Galata postanesi karşısında Adalet hanının 

31 ve 32 No. lı odalarına nakleden İstanbul süt müstahsili ve 
Sütçüler cemiyetinin idare heyeti intihabı Mayısın 26 ıncı salı günü 
saat 10 dan 16 ya kadar cemiyet merkezinde yapılacağı ala.lcadarana 
i!an olunur. 

TiYATRO-SiNEMA 

Kadıköy 
Kuıdill tiyatroıunda ya· 

rınki çarıamba günü akıamı 
biiyfik ıan·atkar Naıit bey 
ve heyet'i Hermine hanımın 
ittirakile 2 oyun bir gecede 
Saraylı Naime hanım efendi 
taklitli vodvil 3 perde. Naıit 
bey Saraylı hanım rolünde 
Ceza mahkemesi taklitli 
vodvil ayrıca konıer • kanto 
variyete •. 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp

hanesi 6stünde No. 66 
Telefon : latan bul 2385 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

.. İngiliz lirası 

1S'f ANBUL ACENT ALIÔ1 
Telefon: İstanbul 3318 

BEVOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkf ye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebi yeye keşide edilen poliça -
tarın tesviyesi, borsa muamelat 
icras1, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

SELANiK BANKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, lzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

YunaTJistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

latan1tul 4 üncü icra me· 
murluaundan: Olombiyanın 
borcundan dolayı mahcuz 
Kaıımpaıada Sahaf Muıla· 
hattin mahalleıinin Çeıme 

ıokağında Sve küçük Piyale 

mahalleılnln tahta köprü 

ıokağında 16 numaralarla 

murakkam Boıtanların 32 
hisse itibarile 3 hisseıi iha

lel evve11yesi icra edilmek 
üzere 30 gün müddetle mü· 

zayedeye konularak 8 nu· 

maralı Boıtan hl11eıl 300 

lira 16 numaralı Bostan hia

ııesi 320 Ura bedelle talibi 

uhdeıinde olup lhalel kat'· 

f yyeleri icra kılınmak üzere 

ve 0/ 0 5 zamla 15 gün müd

detle müzayedeye konmuı· 
tur. 

8 numarala Bottan tah· 

minen 14 döniim terhiinde 

olup hududu Yuvanakl ve 

Tarik ve Keıerciyan tarlaaı 

ve Baruthane cadde ıi de

reılle mahduttur. Derunun
da iki oda bir ahır nıaa sa· 

manlık ve bir Bostan kuyu

su ve yirmi kadar eıcarı 

müımirej mevcuttur. Deru· 

nunda hl11edar Hüseyin ağa 

sakindir ve ziraatle meığul
dür. 

16 numaralı Bostan 9 
dönümdtr. Hududu Petro ffı. 
risto bostana ve Hediye 

hanım bostanı ve dereike· 
bir ve tarik ile mahduttur 

Derununda bir kuyu eski 
iki odalı bir kulübe ve yeni 

bir oda bir ıofa bir mut
faktan mürekkep kulübe 
ve eamanlık bir ahır ve 
250 eıcarı mihmlre mevcut· 
tur. 8 numarala Bostanın 

tamamının kıymeti 1000 ve 
16 numaralı Bostanın bin 
iki yO.z liradır. Talip olan-

ların tamam kıymeti muham· 

minelerinden ht11eye musip 
mfkdarın yüzde onu nisbetinde 

pey akçesile 340-838 evrak 
numarasını m(btashiben dai• 
reye müracaat eylemeleri 
ve fazla izahat isteyenlerin 
evraktan 16.zımgelen malu· 
matın verileceği ve lhalel 
kat'iyyenin 6/6/931tarlhinde 
icra olunacalı ilin olunur. 

Bu kerre en çok artlara· 
nın üstünde bırakılacaktır. 

Arttırmaya fftirak için yüzde 
yedi teminat alınır. Mütera• 
kim verıiler ile belediy• 
reıimleri, vakıf icaresi müı· 
teriye aittir. Hakları tapu 
sicillerile ıabit olmıyan ipo· 
tekli alacaklılar ile diğer 

alakadaramn ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin bu haklarını 
ve huıuıtle faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilin 
tarihinden itibaren yirmi 
eün içinde evrakı müsbite
lerile bildirmeleri lazımdır. 
Akıl halde hakları tapu 
ıicillerlle ıabit olmıyanlar 

satıı bedelinin paylaımasın· 
dan hariç kalırlar. Alaka
darların icra ve iflaı kanu· 
nunun 119 uncu maddeıine 
göre tevfiki hareket etme· 
leri ve daha fazla malftmat 
almak isteyenlerin 930 · 635 
dosya numarasile icra me• 
murluiua müracaatları ilin 
olunur. 

-------------------1 s tan bul mahkemei aıli· 
ye beıincf hukuk dairesinden: 

Mndam Nemzarın Gala· 
tada Mahmudiye caddesin· 
de 52 No: lu hanede oturan 
Y ervant Beyazcıyan efendi 
aleyhine ikame eylediği da· 
vadan dolayı evrak ıureti 

Jlinın tebliğ edildiği halde 
henüz cevap verilmiı ve 
yevmi tahkikat olmak üze· 
re 3-6·931 rarlhJne müıadlf 
çarıamba günü saat 14 de 
tayin kılınmıı olduğundan 

yevm ve vakti mezkurda 
mahkemede hazır bulunma· 
ıı ve yahut taratından bir 
vekil rgöndermeıl lüzumu 
beyan ve akşl halde hak· 
kında gıyaben muamele icra 
olunacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilin olu· 
nur. 

------------------------TAKVİM 
Zilhicce 30 - Mayıı 6 

1931 
Sabah 

oııe 
ikindi 

Mayıs 
19 
Salı 
Ruzuhızır 14 

4,391 Akşam 
12,10 Yatıı 

16,07 lmslk 

19,22 
21,13 
2,33 
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