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_ Nushası her yerde S kuruı 
Başmuharriri ARiF ORUÇ 

Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Millete aht·nizi unutmayınız! 
Muhalefet bir lüzum değil, arhk memleket için bir hayat 
zaruretidir. Şimdi kestirme yol müntehibi sanilerin ellerini 
vicdanlarından indirenleri geri çekmek ve muhalefete 

muhalefet etmemektir !. . 
Millete 
Ah tinizi 
Unutmayınız! 

....... :.: . 

ismet Pş. kabinesi tarihe göç_ecektir! 

Gazi Hazretlerinin be
yannamelerinden : 

"A ık bıraKtıQım yerler 
icıin hf c;bir şahsiyet lehin
de veya ... aleyhinde herhan
gi bir telkinim yoktur ve 
olmıyaoaktır,,. 

Fırka divana açık kalan 

Umumi kongreden sonra Recep 
Bey Başvekil mi olacak? 

Umumi kongrede Gazi Hz. pek mühim beyanatta 
bulunacaklar kabinenin fırka grupundan ayrıl
~ası gibi çok mühim kararlar verilecektir. 

mebusluklara müstakil nam· 
zet ıeçemez. Gazi Hazret
lerinin Farka divanını tem
ıllen mGntehlbl Nnllere teb-
111 buyurdukları beyanna
menin muhteviyatı çok aa
rtb ve açıklar. Hiç bir ıah· 
styetln lehinde ve aleyhin· 
de herhangi bir telkini 
yapmıyacağını beyan bu· 
yuran Gazi Hazretlerinin 
müstakil muhalif intihap 
etmelerine tmkln yoktur. 
Bittabi Divan da b6yle bir 
hareket yapamaz. 

Zaten bu kaydın evvelce 
mukarrer olmadıfını kabul 
dahi etle gene H. fırkaıuun 
kendi proıramana muhalifi 
seçerek namzet ıöıtermesi 
ıayri tabii olur. 

Bu dofrudan doğruya 
lll6nteblbl aantlere bırakal
lllıt bir hakta. 

Bu vaziyet karıı•ında 
llllstaktl intihap edilmeyen 
dairelerde bütün içtima 
llliiddeUoce münhal bırakı· 
••caiını da düıünmek doğru 
olamaz. 

O halde ancak iki ıekil 
•ardır: 

1 - Milntehlbi sanilerin, 
tekrar namzetltklerini ko-
tanlar veya koymıyanlar 
•raaından Gazi Hz. nin ita· 
ret buyurdukları evsafta fır· 
ka Proğramına muhalif seç· 
a.ıeie davet edilmeleri ve 
l'e.hut •. 

2 - Fırka divanının bu 
-llnhallere tekrar namzet 
i6atermes· 

' F ı. 
li ırke. divanının ancak 

•ile fırkası namzeti göıte
tebUeceğtne ıöre evvelce 
:Gttehiz mukarreratından 
önbıeıı icap edecektir. Bu 

e••el& b 
11 Yarına milteveccl 
.. taaeun icabı olarak bir lü· 
'llbı k dı Ye zaruret halinde ta • 
tıı~ olunan fırka programı· 
, L llluba•efetin tenkidine 
Çı" b l t-11 u undurulma11nı mu· 

••u:1•cak ve ıantyen kuv· 
)~ •ebeplere istinat etml· 
dt-. hır ltaatalzliii fırka 
)•tt~llın hoı aarmek vazi· 
~le~ • kaldığını fıpat ed•· 

f~ 
"'' 4 611c6 •alail.Je) 

Ankara, 1 (Telefon)
Muvakkat lımet Paıa 
kabinesi yarın usulen 
fıtifaıını veriyor. Halk 
fırkaıı mehaftli yeni 
kabineyi de gene İsmet 
Patanın teı kile memur 
edileceği kanaatinde· 
dir. f smet Pı. yeni mu· 
vakkat kabinesile de 
yeni meclisin huzuruna 
çıkacak ve yeni prog· 
ram ve beya11namealni 
okuyarak bermutat itJ. 
mat reyini alacaktır. 
Maamafib itimat reyini 
verilirken btlba11a yeni 
çiftçi mebusların tenkt
datına uf raması muh
temelcltr, 

İımet Pt-tn umumi 
Halk fırkaıı kongresln· 
den ıonra tamamen 
iktidar mevkllnden çe· 
ktleceil h•kkındakl pek 
kuvvetli tabmtnierl kay· 
detmlıtlm. Zira umumi 
fırka kongresinde bil· 

Tarihe göçecelı ismet Paıa 
kabineai yerine kabineyi 

teıkil edecek olan Recep Bey 

kılmetln yeni dahili ve ha· /takarrür edecektir. Bu tak· 
rici ılyaıet'nln programı dirde tamamen yeni bir 

Anlaşılmaz veya pek anlaşılır bir hadise! 

müstakil meb Jzmirin 
uslarına bakın! 

Halil ve Ali Münif B. ne diyorlar! 
Aydın müstakilinin telgrafı 
lzmtr. 1 (Huıusi) - Dün 

lzmir Halk Fırkası idare 
heyeti yeni intihap edilmiı 
olan müstakil mebus Halil 
~e Hüsü Beyleri fırka mer· 
kezine davet etmlılerdir· Bu 
davetle neler görüıüldüğü 
maliim değildir. Hihnü Beyi.H 

_ _ davetin ıebebi ve ne gorup 
görüıüldüğü hakkında izahat 
rica ettim. 

_ Hareketimizi tebliğ 
için çaiırmıılar, baıka bir 
fflY yoktur. _ 

Demiıtlr. Halbuki mus-
taktl mebusların hareketine 
Halk fırkasının karıımaıı 
ıayana hayrettir. Aleluıul 
mebuılara vilayet vaııtaıile 
tebligat yapılmadıfına ıöre 
Halk fırkaıanan btlba11a 
müstakil mebusları da veli 
ıaynı dıkkllttlr. 

istifaları şayıası tahakkuk ctıniyen 
Halil ve Ali Münif beyler 

lzmlrin mustakil mebuı 
namzedi Mllasb Halil beyin 
mebuıluktan iıtifa edeceil 
haberi gelerek lımlr,gerek ıe 
lstanbulda ıayl olmuıtur. 
Miliıh Halil beye müracaat 
eder bir rivayetin dofru 
(Deaamr 3 ı&neii •o."'l*'tl•) 

1 

siyaset programını ıene 

gene siyaseti mailim olan 
b:r baıvekilin deruhte etmesi 
dünyanın hiç bir yerinde 
görüJmemlı garibe teıkil ede· 
çektir. Binaenaleyh umumi 
kongreden gonra İımet Pı. 
ın memleketin baıından 
çekilmesi gayet tabii görül· 
mektedir. 

Burada politika me1atlini 
pek yakından takip eden me· 
hafilln ıon ıOnlerde birer 
birer tahakkuk etmlt olan 
haberlerine istinaden bir 

"emniyetle btldlrJyorum ki lı· 
met Pı. ın Jıtffaıını mü· 
müteakip Recep B. in Bat· 
vekalete geleçeii hemen 
muhakkak gibidir. Yarın 

Kabineden mutlaka çekile· 
cefı •öylenen Maarif rJekili 

E•at B. 
usul en latif a t decek olan kabl· 
ne yerine tekrar teıkil oluna· 
cak kabineye de bu itibarla 
muvakkat bir kabine naza· 
rile balulabiltr. 
(Devamı 3 ünc6. •alaileJe) 

Dünkü maç! 
Fener - Beogradski 

Berabere! 
Bayramda Galatuaray 

Beogradskiyt yendi. 
Dünde Fene .. Jtlerin phane 
oyunu maatteıilf galibiyet 
temin edemedi' 

Beogradıkt diln hayla bu
caladı ve maf lublyellen 
kurtulabildi. Çok heyecanla 
ve milhtm olan bu maçın 
tafıilltı ıpor ıOtunum•ızda. 
dır. 

Gazi Hz. şark seyaha
tini tehir ettiler 

Yeni meclis reisleri kimler ola
cak? Fethi B. sefir oluyor 

Ankara, 1 (Telefon) Re
fılcümh.z. Şark vllayet
lerinde lbir tetkik seyahati 
yapmak tasavvurundadırlar. 
Fakat gerek meclisin açılma 
sı ve gerekse: yeni hüköme· 
tin faaliyeti ve icraat le ya
kinden alakadar olmalarının 
mukarrer bulunması itibarile 
bu seyahatleri teahhur ede
cektir. 

Gazi Hazretlerinin seya
hat tarihçesi ıimdiden kes· 
tirilemez. 

Yeni mecli.ıe TBi• rJekili 
olacakı •öylencn Ha•an 8. 

Fethi Bey sefir I 
Ankara 1 (Telefon) -

Fethi BeyJn Moıkova ıefa

retine tayin edilecefl ıöy· 
lenmektedir. 

Meclisin ichmaı 
taraf atan yeni mebuılar 

Ankaraya aeimektedfr. Yeni 
Ankara 1 (Telefon)- Her (Devamı 3 üncti •ayhilade) 
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Hakikat her taraftan yükse/iyot! 

Afyonda da gizli 
talimat verilmiş! 

Afyon mebusunun telgrafı kay
makama gelince iş değişti 

Afyon karahlur muha· 
biri mahsusumuz yazıyor : 

Afyonkarabııarda intiha· 
bat ıöyle cereyan etti : Ak· 
ıamdan müıtakil namzedi· 
le vilayetimizden dört za
tın müracaatları anlatıldı. 

içerisinde kaza ve köyleri
mizin en fazla tanıdığı Ka
rahisarlı tüccardan arpacı 

zade Salih Talat Beyin bu· 
lunması her milntchibl ıanl
yi ıevindirdt. Zira dtAerle· 
rini ne kaz11mız ve ne de 

köylerimiz tanımıyordu. 
Sabahleyin intihap ha· 

zarlığı baıladı. ve her miln· 
tehtbt ıanlnln ağzında Ar· 
pacı zade dolaımakta tdf. 
Tam bu sırada Afyona ge· 
lerek oraliye görünmeden 
Halk fırkasına talımat veren 
Afyon mebusu Haydar B. 
in telgrafı kaymakam Heye 
gelince it deilttl. Tedbir 
alındı ve Halk fırkasındfln 

baıka müıtakil mebuıluk 
(Devamı 3 üncii •aluled~) 

-·Bugün .. : 
2 büyük tefrikaya başladık. 
Proteatan pa•t6rlerinin oe Baybil/ıavz. deroiılerirtin 

müthiı 11• ••rar.rı,ü faaliyetlerini naklediyoruz.: 

-4 üncü sahifemizde okuyunuz-

<<O kadın» 
Neli• edebi roma"· Muharriri: H. Zeki 

Ba roman aüi merak ve heyecanla ıürükliyecektir. 

-3 üncü sahifemizde okuyunuz!-
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Sahife 2 

~Serbes Fırka 
TARİHÇESİ 

, . 
j ŞEHiR 

1 Nasıl Açıldı, Nasıl Kal'a~dı !1 
Muharriri : Bürhanettin .. 4.li 

İktibas edilemez 

Hidi,Tin 
valdiesi İzmirliler, içtimai şuura sahip insan

lardır. Onlardan şüphe edilemez 
İkinci Kısım 

Eğe vapuru ile 
şehrimize geldi -18-

' Günlerdenberi şehrimize 
Tehlikeye düımekte olan 

iki İstanbul gazetecisi, ta
vanda bir delik gördüler. 
Ve birbirlerine omuz vere
rek, bu yuvaya sıçradılar. 

Burası bir tavan arası 

olmakla beraber yan taraf
tan yine küçük bir delikle 
diğer binaya geçilen bir 
(Dehlize)e benziyordu. Ora
da kalmakta tehlikeli idi. 
Bu sefer ikinci deliğe adım· 
ları atar atmaz .. Kendilerini 
yumuıak birer minder üze
rinde buldular. Meğer bu 
yeni "Melce" Anadolu mat
baasının yanındaki bir incir 
deposu arkadaşların düıtük· 
leri yer de, incir çuvalları 

idi. 
" İzmir palas" ın pence

relerinden birindeyiz. 
Otelin önünde halk, dur· 

mak, dinlenmek biln1iyen 
bir çoşgunlukla mütemadi
yen Fethi Beyi alkışlayor. 

O, artık nutuk söylemek
ten kısılan sesile te,ekkür 
eCliyor, tenbihat yapıyor ve 
halka dağılmalarını hem 
kendisi için, hem de fırka 
için iyi olacağını anlatıyor· .. 
du. 

Dağılacağız fakat 
Başındaki kasketi yırtıl· 

mı1, gömleği pa rçalanmıı, 
yüzünde "kan" lekeleri olan 
bir genç ceyap verdi. 

- Dağılacağız, hem sü
kunetle ve senin istediğin 
gibi Fethi Bey .. yalnız sana 
bir emanetimfz var, onu ka· 
bul et de sonra ... 

Herkesin gözleri, bu ema
netin ne olduğunu görmek 
istiyen bir arzu ile açıldı. 

O, yüzlerce kalabalık 
açıldı, otelin kapısına doğru 
üzeri güzel bayrağımızla 
örtülü bir cenaze getirildi. 

Ayni genç, derin bir hu· 
ıu ile bayrağı kaldırdı. Za· 
vallı yavrunun yüzü kan 
pıhtıları içinde bir " Kor " 
parçasına dönmüıtü. 

Mini mini ıehidin öyle 
masum bir yataıı vardı ki, 
insan bakmağa cesaret ede
miyordu. Mektepli kasketi 
göksünün üzerinde duruyor, 
mefkuresini alkışlıyan yı:· 

muk elleri, bir daha bir. 
leşmemek üzere yanla· 
rından sarkıyordu. Sanki 
bir daha birbirine çarpma
mak için ahdetmişler gibiydi. 

Heyecandan titreyen ikin· 
ci bir ses haykırdı. 

Fethi Bey al emanetini, 
bu vatan yavrusunu, sana 
terkediyoruz, bu senindir. 

- Fethi Beyin gözlerinde 
biriken yaılar, traılı yana• 
ğının üzerinden süzüle süzüle 
ağzının etrafına iniyordu. 

Lider yalvarır gibi ses
lendi: 

- Götürünüz, hastahaneye 
götiirünüz. durmayın. 

- Öldü ... Fethi Bey öldü. 
Oau öldürdüler. Nereye gö-

türelim. Artık :onun yeri gelmesi beklenen Hidivio 
mezarıdır, hepimizin kabesi validesi. evelki beraberinde 
olacak mezarı.. Mmrm bazı asil ailelerile 

Fethi Bey okadar ıaıır· birlikte Eğe vapuru ilegelmiş-
mııtı ki muhakemesi, dimağı lerdir. Eğe vaporu misafir 
iılemiyor gibi zıt emirler ıerefine süslenmiı ve grandi 
veriyordu. Hiç ölen bir direğine bir Mısır bayrağı 
adam hastahaneye götürü· çekmiıti. 
lür miydi?. Son günterde Pitede gö-

İzmirin kahraman mert rülen bazı veba vakaları 
delikanlıları hep birden dolayısile İskenderyeden ge· 
"Necati" nin üzerine örtül· len posta vapurları limana 
müı hayratı açtılar. Türkün sokulmadığı halde Eğe va· 
namusu, ıerefi ve her fE:Yi puru rıhtıma yanaştırıldı. 
ol~n bir "ay yıldız,,lı. Htdivin validesini istik· 

Bayrakta üç tane delik bale gelenler pek çoktu. 
vardı. Etrafı birer yanık Saat tam üç buçukta va· 
izile çerçivelenen bu delik· purdan inildi. • 
ler kurıunla açılmııtı. Hidivin validesi ve refa-

- Biz, dediler, bu bay· katiodeki aileler otomobil· 
rağı " Yunan"a bile deldir· Ierle Htdivin yalısına inmif· 
mt:dik Fethi Bey... lerdir. Validesi Hidivi ken· 

Bu iki cümlelik ifadenin disini istikbale gelenlere 
gizlediği mana o kadal" bü
yüktü ki, orada toplanan 
binlerce halk bir an için 
süküte daldı ... , 

* * Altın kalpli bir baba 
Ak§am üzeri, lime 

lime fakat tertemiz bir ih· 
Uyarı Fethi Beyin yanma 
götürdüler. (Bu bedbaht ıe· 
hit Necatinin babasiydi. 
Fethi Bey ona yardım et· 
mck istemişti. Fakat , aldı· 
ğı cevap şu oldu : 

Beyim, ben bunları 

vatan için yetiıtirdim. Bu· 
nunla dördüncü sebit veri· 
yorum. Keıke daha olsada 
hepsini feda etsem. Yeter
ki vatan, millet sağ olsun. 
Gazi yaşasın ... 

Her biri altından daha 
kıymetli olan bu kelimeleri 
Fethi Bey derin bir tevekkül 
ile dinlemiı ve ihtiyarın 

ellerini sıkmıştı. 

Necati ihtifali 
İzmir şehsidi "Necati,, 

için AziT. İzmirliler ihtlf al 
yapmak istemiılerdi. Bunun 
için. Urfa, Kemal Paıa, Kar
şıyaka hatta Manisadan bin· 
lerce halk İzmire akın et· 
mitti. Fakat çocuğu hastaha
neden almak için giden bu 
halka fll cevap virıldi. 

Cenaze kaldırıldı 
Evet cenaze kaldırıl· 

mıf tı. Yüz kitilik bir müf
reze bir intizamı tam ha· 
linde onu son yatağına ka· 
dar teıyi etmiıti. lıte bi· 
çare yavru için tertip edi
len merasim de bu suretle 
yarıda kalmıştı. 

Bu hadiseden sonra vi· 
layPt erkanı, şehirde as-

keri bir inzibat teıkil etti· 
ler. Polis ve jandarma müf
reze halinde sabahlara ka· 
dar dolaşıyordu. 

Sebep böyle ikinci Vllk' a 
olmaması için. 

Halhuki bilmiyorlardı ki, 
İzmirliler asil ve mert in· 
sanlardır. Birçok tarihi ha
diseler görmüılerdir. İçtimai 
ıuuru yarinde vatandaılar 

seyahatı hakkında şunları 

söylemiştir: 

" - Seyyahatim fev· 
kala<le rahat geçti. Seyri
sefain vapurunda gördü
ğüm temizlik, intizam, hüs· 
nü muameleyi hiç unuta
mıyacağım. Bu Türk va
purlarını herkete anlatma· 
yı methetmeyi bir vecihe 
addederim. Bilhassa bana 
karşı çok mihmannüvazhk 
gösterdiler·,, 

Hidivin validesi Teşri· 
ni evvel nihayetine kadar 
şehrimizde kalacak ve bu 
arada Yalovaya da gidecek· 
tir. 

Afyoncuların 
şikayeti 

Hükumet afyon satı§ ve 
ihracını menetmiı, yalnız 
ham afyonun bırakmııtır. 

ihraç ediltcek afyonlar 
buradan serbest bırakılmak· 
tadır. Fakat ecnebi bir li· 
mana giden af yonlarımız 
içeri sokulmamaktadır. 

Hükumetler afyonlarımızın 
memleketlerine ithali için 
buradaki aefarethanelerin· 
den tasdik edilmesini iste· 
mektedirler. 

Afyon {tacirleri bu ka
yıtların k~ldırılması hak· 
kında teıebbüsatta bulunul
mar-ı için lktısat vekaletine 
müracaat edeceklerdir. Bu· 
nun için bir ri\por hazırlan· 
maktadır. 

Hilaliahmer kongresi 
Hilaliahmer umumi kon

gresi 9 may11ta toplanacak· 
tır. 

du. Onlardan sükun ve hu· 
zuri ihlal edecE'k h6.diseler 

beklemek onları tanımamaktır. 
( Devamı var ) .... 

Eskiıehirde Ahmet Nuri 
Beye: 

Tefrika için gösterdiğiniz 
alakaya hararet v~ minnetle 
teıekkür ederim. 

Mevzu bahsettiğiniz cihet 
bilAhara nazarı itibare ali· 
nacaktır Efendim. J B. A 

• 

HABERLERi 
Türk tütünü ve Mısır . 
Yeni ticaret 
kında Mısır 

mukavelesi hak-
sef iri ne diyor ? 

Bir kaç ğündenbeı i İstan
bulda bulunan Mısır'ın An· 
kara sefiri Aptülmalik Ham· 
za. B. Türkiye-Mısır münase
batı hakkında ıu beyanatta 
bulunmuıtur: 

-iki kardeı memleket 
münasebetinin çok dostane 
bir sahada bulunduğunu 
soylemek kadar tabii bir 
ıey olmaz. ~Bugüne kadar 
yapılan mukavelelerle ara· 
da ballolunamamıı hiç bir 
mesele kalmamıştır. 

Çoktan beri aktı dütü· 
nülen Türk- Mısır ticaret 
mukavelesinin müzakeratı· 
na da bugO.nlerde Ankara-
da baılanacaktır. Hükü· 
meUmden aldığım direktif 
üzerine türk hükümettle 
bu hususta vaki olan te· 

maslarımda. Mısır'rın noktai 
nazarını izah edeceğim. 

Maamafih ikJ tarafın hüs-
nü niyeti sayesinde mesele 

pek az zaman zarfında 

halledileceği ümidindeyim. 
Türk Mısır : ticaret mu· 

ka velesi her iki memleket 
iktısadiyet ve ihracaatı için 
çok faideli olacaktır. Mmr· 
ın Türkiyeden en çok) 'aldı
ğı tütün bu mukaveleden 
sonra memleketimize daha 
kolaylıkla ve binaenaleyh 
da ha çok miktarda girebi· 
lecektir. 

Yeni ticaret mukavelesi 
aktile Türk- Mıur dostlu
ğunun inkişafına doğru yeni 
ve feyzli bir adım daha atı~ 
lmıı olacaktır. 

-------.J-.....,""--------

Böyle varidat olmaz! 
~ Esnafın iizerinden yük kaldırı

lacağına vur abalıya 
Belediyenin yeni yapa· 

cağı itler arasında bir de ruh
satiyeler i!i vardır. Bu mü
nasebetle Belediye bir tali
matname vücuda getirmek
tedir. 

Talimatname~ etrafında 
alınan malumata nazaran: 

Bu talimatname lokanta, 
bar, sinema, berber gibi yer· 
lerin açılması için küşat rub
satiyesi verilecektir. 

Ruhsatiye sınıf üzerinden 
alınacak olduğundan bu gibi 
yerlerin dereceleri fiatlarına 
göre tesbit edilecektir. 

Berberler ücret ve mev· 
kie göre sınıflara ayrılmış· 
Iardır. Berberler küıat ı uh· 
satiyesini iskemle adedine 
nazaran vereceklerdir. Me
sela Beyoğlunda dört san
dalyalı bir berber dükkanı 
açmak için kaç kurut ruhsa· 
tiye verecekse Edirnekapıda 

Dahili telsiz 
ıl1uhaberatı başlıyor 

Memleketin muhtelif 
yerlerinde dahili telıdz mu
amelatında kullanılmak üze· 
re küçük telsiz istasyonları 
tesisine baı1anmııtı. Bu is• 
tasyonlardan Edirne ve Di
yarıbekir telsizlerinin tesi· 
satı bitmiıtir. iki istasyon· 
da iki gün evvel tecrübe· 
lere baılanmııtır. 

l 5 Mayıstan itibaren bu 
iki istasyon halka açıla

caktır. Dahili telsiz ~muha
beratı çok seri fiatları da 
telgraftan daha ucuz ola
caktır. 

Buğday fiatları 
Bugday fiatları nakliye 

masarifini korumiyacak ka
dar dü~müıtür. 

Bundan dalayı son gün· 
lerde Anadoludan lstanbula 
az buğday gelmektedir. 

Belediyede para yok 
Belediyeler bankası için 

her sene ayrılan parayı bu 
sene !stanbul Belediyesi ayı
ramamııtır. 

dört sandalyalı bir berber de 
o kadar para verecektir. Üc· 
retler nazarı itibara alınmı
yacaktır. 

Eskiden bu yerlerin açıl· 
masında Belediye bir pul pa· 
rası almakta idi. Halbuki 
yeni tal~matname tatbik edi
lince vaziyet değiıecektir. 

Esnaf zaten kendisin" 
yüklenen bin bir çeşit para· 
dan gına getirmiıken tekrar 
böyle bir ruhsatiye parası 
alınması esnafı büsbütün eze· 
cektir. 

Ayrıca Beyoğlunda veya 
daha revaçta bulunan bir 
yerde dükkan açanlar Edir· 

Pnekapıda dükkan açacak 
bir berberi mukayese etmek 
lazımdır. 

Berberler cemiyetinin bu 
vaziyet karıııında icabeden 
makamata ıikayete hazırlan· 
dıkları haber alınmııtır. 

Erzurum da 
Bir telgraf memuru 

öldürüldü 
Erzurum telgraf muha

bere memurlarından Hasan 
Bey Hasanka)e civarında 

esrarengiz bir tekilde öldü
rülmüıtür. Sureti katil henüz 
anlaıılmamııtır. Bir tren 
kazasına kurban gitttlği de 
söylenmektedir. 

istikrazı dahili 
istikrazı dahili tahville· 

rinin kuponları bu gün tev
zi olunacaktır. 

lstanbul doktorları 
Belediyeniu yaptığı bir 

istatistiğe göre lstanbulda 
1037 doktor vardır. 

İsmet Paşa 
Dün gitti 

Bayramı ıehrimizde ge· 
çiren lımet Paıa, Meçlis 
reisi Kazım Paıa ve Halk 
fırkası katibi umumisi Re
cep Bey dünkü ekspresle 
mecliı içtimaında hazır bu
lunmak üzere Ankaraya 
hareket etmiılerdir. 

Bu da 
Bir masal 

Bir varmıı bir yokmuf··· 
tıpkı masa) stbi seldi ve· 
geçti. 

Hoı daha sizin için bu· 
gün de bayram ya... ( Dü 
demek istiyorum.) Hele ka 
dı:ılara göre "40" gün ba 
ram sayılır. 

Bize gelince zavallı ga• 
. zeteciler ekıik doğmue 

çocuklara benzeriz her ft' 

yimiz de bir"yarım,, tık va 
dır. 

Günümüz yarım, yem 
ğimi~ yarım, eğlencemiz y 
rım, bayramımız yarımdır 

Sizin nasıl bir hayra 
gecirdiğinizi bilmiyorum, 
karagözün "Yalova" saf 
sını ihya ettik. 

Faka "tali" orada 
bize kü kün]üğünü isbat e 
Haftalarca açık olan ha 
o gün tam biz eğlenceye 
karken ağlamağa baş!a 

Bereket versin aramız 

sade gazeteci olmadığı i 
onların yuzu suyu b 
metine sonradan gül yüzil 
gösterdi. .. 

Sende bir iki gün olt 
elimiz~ kalem almıyal 
derken, vapurda da gaze 
cilik ettirmelerine neder• 

"Yaiova,, diye el ya 

bir gazete çıkaran arkaıl• 
mın hatıranı kıramadım. 

Şimdi düıünüyoru 
bizieri ölüm döşeğinde 
seler. 

Nasıl öldün?! 
Diye ölümümü tasvir 

tit ecekler. 
Herneyse... iç yüzii 

kadar acı olsa da gene z 
değil _ vesselam ıu gazete .. 

Size "Yalova,, gaze 
nin zabıta vakasını ok 
yım. 

"Sivri, namı diğer 
lakabile maruf E.B. 
kimsenin 
bilistifade 
nevale paketini 

ve da vetlilerioe mü 
mel bir ziyafet cek 
E. N. B. her nekadar ne 
gösterjp" afiyet olsun,, d 
sede aç kalmaktan müte 
bir kinle E. 8. beyin ıofr' 
taarruz ettiğinden her 
de yakalanmıılardır. .. 

lıte bizim bayra12' 
mim iz. 

Beğendiniz mi ? 
BÜRHANETTİN 

1 ••••••• 1 ••••••••• ' 

;Kaçıncı tetki 
Serbest mıntakB, 

yeniden tetkik ed 
Ticaret müsteıar• 

ve ticaret umum JJ1 
Nakı Beyler ıebri, 
serbest mıntaka itirıi ~ 
ediyorlar. Hemen diYe 1 
yılan hikayesine dô: 
itin bari bu sefer 
tetkiki olsa ... 

Karaağaç me:ıb ,.Jı 
Karaağaç ınasb j" da bir tasfiye ha vıı r• 

la.rak Eyüp ve ci~" ,al 
kının mezbahadan b'j.
pis . kokudan kurtıl,; 
için belediyenin be~cfl 
programına bir 111• 

nuhuuıtur. 
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ECE it t 
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Siraır s o N ._..H_A_J!_E _R L~E ..... R_. 
Tlkvill 
En )ıestinne yoJ 
Koıkoea l1tcanbulda 1&· 

ml111I muhalif buhaoamadı. 
Neyıe ailem edildi kalem 
~dtldi ve müıtakiJltrfn yJn· 

l paraları 
lıınna iıtida pu u ol· 
kir bir akıldı! O""; dl· 

1 dl bif maz derler ıa)' adi ~en• 
vanan muhalifi ke fı'1 dcı. 
dine arayıp bula~• ar••'" 
tilnelim. Bu ınulll :...ıakll 
laa muballfletln• ki.,. ne
muvafık ol••1•ea 
reden .,.ıo• 7 d6nen 

,.çı•• 
Bu Ar•P k dlvanıvın 

d fır • itin içi~ eD 9'eklemek 
na11l çıkac•fı~ peynir ıe· 
defru ol_... tlD•k tehlikeıl 

-• 1>eoıe mı .. ne kluna bir çare 
B nilll • var. e H 1 fırkaya davet 

eU1or. an b 
!ıiJD1e.mit 111iıaflrler al l 

k • km iıtida göndercm 
a uı k 
binlerce neviden nıebuılu 
iıUyenler vardı. Hattl bazı· 
ları da ellerinde asa arka· 
larında aba Ankaraya üıüı· 

tOlerdi. 
Bunlar mebuı olmayınca 

ne aldular? 
Bitt• bi koyu muhalif• 
1,.. dlvanm elinde bin· 

lerce mGteha .. lr mubalJf 
11.ae .. yar. 

Oteye beriye bat .urmala 
ne IGzum vrtr. Bu il.tenin 
fçlnden 16 .. !e kelli fellf bir 
kaçını ıeçive-rmeH olu b ter. 
Hem bunlar öyle muhalif· 
lerdir ki mani zail o1unca 
memnun avdet eder. .. .. 

Salahiyet meselesi 
bmirin mOıtakil 'mebuıu 

Mlllslı hali! Bey demlı ki: 
• istifam mevzuu bahiı 

delildir. Eıasen henilz 
masba tamı almadıfım tçln 
mebuıluğuma muhakkak 

nuarile bakmıyorum!,, 
Halil Bey mutlaka ıaka 

etmifo Çünkii yine dlyorkf: 
.. Millet beni intihap et• 

tikten ıonra ben istifa ede· 
cek ıallhiy.?ti kendimde ıör· 

miyorum.,, 
A, Halil Bey; 
_Millet ıizi intihap ettik· 

ten aonra mazbatanızı verme· 
mek sallhiyetlni kimde ıö· 
r(lyorsunuz? 

"' yerinde bir fıkra 
Bazı mGıtakil mebuıla· 
'-mir Halk fırkaıma 

rın P 
bareketlednl bıldlrmek için 

-ş· ;yı· a 1 Şark hudutlanmızda bir memnu 
ldı mıntaka tayin ve ilan olundu. 

Hakkında a -1 Ankara 1 (huıusl) Ain· lakbaıı- - Yarımkaya)hattı 
';!. . ..,... nıa/(imat dafı ıeklvet yeri olması ve •• cenuben Saııu-Şeyhlııııı .z,, .. M 1 h".ldutlarımıza ll'illlıık lran Şark kenarı ve ıarben 

Uyak devlet esaslarına 1 hudutlarındaki eıklyanlD tahlkı • Ocıof • Arıacl hatta 
•6'• bası mOeısesatan hGlcCı· kuvvetli İrılD m6frezelerile ( au dat hariç) ve tl•alea 
metle allkalarınıu keailece· tenkil itine baılanılmaıı Arıaci • Taıburun · Ha11&n· 1 
fi hakkında bazı akıam ve hududumuza iltica eden· han· Bqköy Arataalar. Gi-
ıazetelerinin tespit ettiği ıa.· , lerin yakalanarak lran hüku· dekli • Borafan hattı (Bu hat İ 
yialar etrafında Ankarara 1 metine te.lfm oJunmaıı bak· hariç}. 
mulaaltirimizden keyfiyeti hmdakl mukarrerat dolayı· Memnu mınhka umumi 
ıorduk, aldıfımız cevap sile bu havallde bir memnu Mufettlılife Van, Muı, Be-

k k b 1 d J yazıt, kara, HakArı vllAyetl-
ıudur: mınh 8 a u e i mittir. Ez- ne ve mahlmaten difer vi· 

Ankara 21, 22 (Telefon)- cilmle: llyetlere bildlrllmiıtfr. Ay· 
~yanet itlerine menııop Ağrıdağ heyeti vekile rıca hudut kumandanlıkla
"vat ile bu itle alakadar kararile birinci memnu mıata· na ve jandarma kumandan-
0\\nlar yalnız Diyanet iılet 1 ka olarak kabul ve ilan lıkların da keyfiyet blldiril· 
r~nin tekaOde sevkinden edilmiıtir. 21 Hazıran 1927 mittir. 
ba~ tayanı dikkat bir tarih ve 1110 numralı aıkeri Memnu mıntaka kanunu 
vazl)\tin bulunmadığını memnu mmtakalar kanununa mucibince köylere tamim ve 
söyl~lerdir. Filhakika nazaran birinci memnu mın· teblil edilmiıttr. 
Rtf at •. haziranda tekaüde taka Hududu tayin ve tesbit Son aldıfım mal Oma ta 
edilecıı~r edilmft olan b!r mıntaka de· nazaran Jranlılar hudutlar 

Hü"'et mehafılinde bu mektlr. Bunııntaka dahiline ilı.erinde takip müfrezeleri 
huıusta ~ bu mQzakere vo allkadar zabitan ve aıker· hazırlanmıtlardır. 
karar yolt,\ lerden batka hiç bir ktmıe Bazı yerlerde faaliyete 

Hat' a K~· baılanmııtı. Bu ciheti evvel· . ' ~)auet itleri reisi airemez ve girenler derhal J 
Rıfat beyin .,__.ıetle yfne ri· • di t 1 ce bu telefonunda ı6y emir ~ mahkemeye tev ve ecz ye H 
yaset mak~da iltihdam tim. Tahran Elçimiz tb· 
o'unacafı s6\\.:':mektedlr olunur. t rev beyin İran b0k6metl 

Okuma '~lenler A~rıdafı memnu mın a· nneeztidcei~~delry.apbff teıebbilıatı 
~ katının tespit edilmit olan bu- .. 

Ankara, 1 ~---,. ) dudu ıudur: Bu itibarla evelden beri 
Askerlik mGklel-Jt.,onla - Şarkan fran hududu bu bavalide çaliıan heyetin 

nanda okuma yaz--!'U kanu· (Borlan membaıı- Sulan to· faaliyeU tek~mmill eder etnaez 
vazzflar lehine \tJen mu pu _ Tojiktee-T elikııhğı - memnu mantaka tayin olu· 
yapılması ye bu ~ilit Karatepe- Demfrtepe-·Bu· nacaktır. 
kanunda nıuaarrah ~,lere ı -----p h k•k t ••k 

müddlerinden ultııar ay~"'et smet aşa a 1 a yu se .• 
aıkerlik yaptıralmaıı ~n r d d l (Birinci •a"f*dan deuam) ..... (Birinci •ayıa an euam .,,. 
bulmaktadır. '\ Rectp 8. kabinesinde z. için boı kalan yere Afyon 
l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!l!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!~!!!l1tııı... h d'l Ha elektrik tirketi müdürQ Ce· 

d edildikl;rlni fa~ mirden inli ap e 1 en l • 
avet ""'"' lil e. Hariciye nazırı o aca· mal Bey yazıldı. 

yolları sora ınra ıittılt. "'" tahmin edilebilir. ismet Heyeti mubabiye kay· 
lerini okuduk 1 J: nın yeni kablneainde makam Bey beledı1e "'li 

Bir aOn Naarattln Hoca• ~.·a aı'I tadtllt olacakbı. Ye kazamız maarif memu· 
1a arkadaıı aormuı ~ c Dahiliye, Maliye ru Mehmet AD 8e)olenlL 

_ yahu karının iımi \t içlye, .1 . c xı lnUhap mlnteltlbl eanileri 
nedir 7 ~'tleri deiiıtirı uuye t'• birer birer intihap odaııaa 

Naarattln dOıOnmeden ~iyor. l E t BeJ koyar•k itbu kltıttakl aandıfa 
Y~rif veki i ıa f at) demekten ibaret kaldı. 

cevap vermiı: ~ f B in Maarl H ve Vası ey Bu ıuretle yine kazamız · 
- Vallahi bilmiyorum? muı.~~ alınması kuvYetle fırkaıı milnteaı.lplerlnln arzu· 
Arkadaıı hayret etmiı ~~lr· su isaf edilerek halkımızın 

ve ıöylenmit : H. fır~, ı (Telefon) - iıtediji zate rey vermelerine 
- Yahu naııJ olur, biç nln bu~ \J-.ıuml konıreıl· mani olundu n mOntebibi 

inıan kar111nın lımlnl bil· teıl ın-;\'-ıı-.be veJa.cumar· aanilere Gazi Hazretleri 
mez mi ? karrerdh·. ~!anmaıı mu· tarafından ıönderilen be· 

- Canım niye hayret edi- rahbaılar '"'•etlerden mu· anname mtıbaptan sonra 
yorsun. Geçinmele niyetim fiu defakl ;: edilmitUr. ievzl edildi. Milıtakil nam· 
yok ki iımlni ıorayım! fevkalide ~L"'-al konıre zetllk mes'eleai burada da 

MOstakil muhalifler bu Gasi Ha~ .. ıacakbr· böylece cereyan etti. 
1 l•etl i 1 ı konıreye tıu .. ,,...,... dahi Af•on • -•·i•e kazaıında ıeçinme e n ~ er o m • ve pek möhl"' N•cekler ~ ,.....Vı U d 

yan Halk fırkası binası· bulunacaklardır. ~'natta HacıB. R~ı.!a e 
Da 

'
(inlerden bir gün çagı· B k el u •u--.,..~· u ongre ,_..,...,,~ um o a 

r ılarak •Tren vakti ve bil- yeul ıiyasetfne att ~fı.a01n _..,.. ı 1 baW. edilecektir. 
... ~ mevzuu la , 

halla bir teblij ile bildiri· teıplt olunacakbr. ~-- Bu takdirde de met pat ın 
len içtimaa ıllmelerl IOzu- bOk6met icraatının -._ kabine relıl ve hem 
mu bakkındn lka.z olunacak· çe murakaba edfl9\tı....~ hefırka relıi umumi vekili 
tarını,, dilıilnm~mekte ıaliba için kabine azasının ~ de da iııtkln o1mıya-
aldanmıılardır., . ıurupu haricinde bı"~ kalma11nka binedeP çekil111aıl 

Miineccım maıı. .. tı için a k 
U h line ıelece tir· 
~r saruret a =--

Tefrika 
No: 1 O KADIN Muharriri: '\ 

Hüseyin Zek~ ~ 

nilyordu. Hem anaıında._ 
• • bem babasından yetim kal.. 

mııtı; 6yle kalabalık akra· 
bası da yoktu. Onu halaıı 
bGyOtmOı , yetlıtfrmiı ve 
d6i0n olur olmaz, çekilmlt 
gltmlftl. Binaenaleyh, ıenç 
kadının etrafındakiler , ko
caıının akrabaıından lba· 
retti. 

' rcl fakat bu, ne ten 
~IJO u. de ikttdar-

aden ne ' d 
~~·- dolayı defli ı. 
tt~l'a~daD 1 her de· 

Birinci kısım 
-1-

Enlı Bey, eyinin kapı11nı 
çaldılı vakit, saat yedi ol· 
aauıtu. içeriye ıirer ıtrmez 
hizmetçi kıza sordu: 

_ Hanım evde mi? 
O her akf&m, eylne dön· 

dQG, zaman, daima ayni 
li ıorar ve daima: .. Evet, 

ıuad cevabını alırdı. Buna 
ev e •. ,, d 1 1 ıtb ki, Şa iyen n· 

?okadar a ~aba ıelmedi •. " 
•Hayır, 
şeklindeki cevabı, ıenç 
ada•ı hayrette bıraktı. 

Dtlıünceli düıilnceli bir 
kaç adım yilrOdG; sonra mı· 

nldanc:lı: d 
- Demek daha ıelme i 

ba7 nedea acabJ .. 

Suzan Hanımın tablattn· 
deki intizamı bilen bir klmıe 
için, bu teahbGr, hakikaten 
fevkallde ıöriinebilirdl. Su· 

Eni• ile e•lenell bir zan, 
sene olmuıtu; kocaıını çok 
seviyordu. Onun için, ıenç 
adamın samimi hayatına 
aykırı dOıen biç bir meıau· 
liyeti, biç bir düıGnceıl, hiç 
bir anuıu yoktu. Kocasına 
boı ıörilnmek, evinde bet 
aıafı. bet yukarı dolaflllak, 
yeılne zevki idi, Sokafa, 
6fleden ıonra, dalma mu· 
ayyen saatlerde çıkıyor ve 
athayet aaat bette eYiae d6-i 

Onlar, btrlblrlerl için 
yaııyorlar, yalnız, pek sa· 
mimi doıtlarını kabul edl-
yorlardı. Umumiyetle, on· 
ları, 1ıahtllikle itham eder· 
lerdi. Eniı, bunlara kulak 
asmaz, ınlerdi. 

Merhum Şadan Paıanın 
biricik otlu olen Eni ı, ç&• 

laımıyor, ıerek bankalar
daki paraıımn prekae, bir 
çok yerlerdeki emlllrlnin 
yartctaUle bir Prenı rtbi 

l _.Jen eYve , 
""ı. cu arkadaılarile 
~.. ~' G0sel, bot 
Ol.a '"".. ud. I Bunlar ona '-it ee• • Bt\ı,,'-- '"-lıı1• otar•uttu. 
ara'" ' oaaceraları 
ctddt .,,,_' .,~ bir kadınla 
Fakal ~e bulundu; 
kesmelt '~' betilll de 
dı ve ~~ "al9 de kal· 

Kendı~cla. 11~etlD 
lttlll bir it::: ~ti hayret 
nı deiltli1' ~'-1.;ı: bayab· 
evUllk haJ'~'S tle 
nna katland,. ~:::'.:ı •. 
çok, fakat, ~lttı ç ,

1111
, 

bir ıOk6netle --~:· ~'* 
luk arkadaıı ~~· ~ 
Salım • bir ımı-1111 .\c1._'-k• 
tatlı tatlı ıtt•m •ctı.,.. 0~ (Deva'-' 0 t: ... _ 

' 

Oç KiJncle 66 hdd;;. olj; s 

Bayram böyieıni Olur? 
!'i~mi kifi biribirini cerhettiı 1 
ıntilıar oldu, 3 yangın ve 11 /ıazo 

B•yHm mC!ddıtl zer- lalr ı b 1 11
_., 

tında bir f Ok zabıta vuku- 2 da ıçalda Ya:_a..:
1 rp, 1 llıühlr ....-· 

•ti olmuttur. !unl•rı yer Panoaıtıda • 
yer J•zıyoruz: 2 Bıçakla · ıaaaaa• Z 

Emfn6nü•de: ılrkat. yara 

1 - Bıçakla yaralanma, fatihte. 
1 - Otomobil kaeasın· 2 Otoın~bll kazalllldlll 

dan 1aralanma, ~~ralanknaa, ı ıabntaktlll 
Suitan Ahmette: fere Yaralanma, 1 _. 
1 Yanrın, 2 bıçakla ya. murn hakaret. 

ralanma. Keaırnpetada . 
2 8 . 

Kumkapıda : d ıçalda Yaralan••• l 
4 Bıçakla yaralanma, karp, 1 tarhoılukla cam ı 1rma: 

yanfın, 2 otomobil kazasın· O 
d •Küdarda •. an yaralanma, ı ıalıncak-

Bıçakla 
tan dOıerek yaralanma, 1 d 

1 
k Yaralanma, 2 

b i d d k arp, adın• taaruz. eyı r en ilıere Y• ralanma K ... 
Şehreminde: adık6YOnde 

1 Yan 
1 Memura hakaret. ı 1 k rın, 1 •illh at•ak, 
Beyazıtt•: 1 

r at, 1 otomobil kaza· 
ıından yaralanın 

1 Sarhoıluk yGzlnden Sametyeda: a. 
sarkıntılık. ı Otomobil 

kazaımdan Kü9ük p•z•rd• ı yaralanma. 
1 Bıçakla yaralanma, Sarıyerde : 

1 darp, 1 harfi endazlık. 1 Esrar içerken yakalan· 
BeyoGlundı: ma. 
1 Emniyeti ıuistlmal, 1 Gılat•da: 

yankeılcilik, 1 hakaret, 1 3 Dnrp, •arhoılukla sar-
b ki kıntılık, 2 otomobil 1 
ıça a yaralanma, ı fazla cazaaın· 

sarhoıluk. 1 bıçak zuhuru. dan yaralanma. 2 ılrk.ıt, 
Heybeli Adadı: 1 intihara teıebbüı, 3 bıçak· 
1 Bıçakla yaralanma. la yaralnma, ı tehdit. 

•akalan olmuıtur. iiısk6yde : 
Bu vakalar ı6y]e~e hl--2 Bıçakla yaralanma, 1 ıa. 

••• edilebtlır. 20 cerh, ı 
ıirkat, 1 memura hakaret. esrar, ı ı otomobil k , 

Büyükıda, d• : 1 ılllb a tnıa, 1 •Irk:~:·~ .. 
1 Bıçakla yaralanma. yanfın, ı bıçak teıbiri 1 
Be!iktıtt•: kaza, 1 emnlyeu ıuı iıtlmal 
1 Darp, 2 otomobil mu· 4 hakaret, 1 yankf'slellllr, 

ıademeıl. 1 sarkıntthk, ı mübiir fekki, 
Kar•gümr-Ok te: 10 darp, 2 sarhoıluk, ı teb· 
1 Sarh'Gılukla earlnntı· dit, 1 intihar. 

-zm-fri~ -müSi~kifG~ifH~. ~~·ş~~k 
mebusları ' seyahati 

(ı irinci •ahiledM Jeoam) (Birinci •ayladan devam 
olup olmatlıtını öfrenmek mecliı Mayısın 4 GncQ Pa· 
fıterdik • Halil bey demi· zaretesi ıWıü f evkallde iç· 
ıtlrkı lıtifam mevzubahis tımaını aktedecekur. ilk 
delildir e1a1en benOz maz· celseyi en yaılı mebuı ol· 

l d 1 .. , · mak itibarile Kars -ebuıu hatamı a ma ı am .. çın ... 
muhakkak Faik B. açacaktır. meb1uıluf11ma 

nazari e bakmıyorum. 
Hiç 1tlphe1izki milletin 

vekili oıa.k bGvilk bir ıe · 
ref Ur. Millet beni intihap 
ettikten ıonra ben lıtlfa 
edecek salahiyetini kendimde 
16rml1orum. Milletveklll 

olduktan sonra ıueı.lerde 
neırinde belı s6rme dlftnde 
bazı ta1&vvurlar1D1 vardır. 
Bunlara birer birer millet• 
fayclalı olmala çalıeacafım 
iıUf am haberini katl:retl• 
tekzip edeltllirlinis. 

Millılı Halil B. din 6lled•• 
sonra Hftlk fırkaaınadaYel 
edilmiıttr, Halil bey Halk 
fırkası blna11nm nerede 
oldufunu dlae kadar bllmi· 
yordu! 

Ali Münif 8. in 
istifası doğru değil 

Adana 29 ( huıuıl ) -
Burada m61takil mebus ola· 
rak intihap edilmfı olan 
AU mOnlf 8. in fltlfa tayıaıı 
tahakkuk etmemlıtir. Muma• 
ileyb blyle bir niyette) ol••· 
dıfanı beyan et~ııttr. 

Ali Vaıfi B.yın telgrafı 
DDn ıece .. ç vakit Ay· 

&takil namzetlerinden 
clın m Vasfi tmzaıi le tU tel· 
Etem aldık: 
ırafı t4 (Geç Yekit)-

Ayclıa, ha.-• Ana· 
_..ıdlll• 

Faik Bey Gazi Hazret· 
lerinln boca.adar ve S.ll· 
nlk aıkerl rOıllyeslnden ken· 
dtlerlne riyaziye okutmuı 
ve çok çahılien harJkullde 
zeki buldufu talebesine- oza· 
men Muıtaf a Kemal lıml• 
al vermtıUr . 

ilk celsede rlya1et Jıva· 
ın lnUhabı yapılacaktıktlr. 

Mecliı rlyaıeUne Kazım 
Paıa tekrar intihap .. dile
eekttr. 

Riyaset divanı teıkil ede· 
cek zevat arasında lılmlerl 
ıeçea birçok tabıiyotler 
vardır. 

Trabzon meb'uau Haaaa 
beyin reiı vekili ol111aıı bah
aedllmektedlr. 

Bu celıetle reiıiclmbur 
intihabının tecdidi için he
nilz mukarrer bir ı•Y yoktur. 

dolu ıazeteılnlo yalan net
rlyatı halk arasında fena 
bir aldı yaptı. Gazi Hz. ia 
beyannamelerindeki 1&rib 
emirlere ralmen jJllGn~ 
netice bizleri muhalefet 
mftcadeleılnden uzaklaıtıra· 
maz. Yakında tekrar nam. 
zetlifiml koyacafımı muh· 
terem ıazateniz •aııtaı•le 

Aydın efklrı umumlyeıine 
arzederlm. 

Antalya mebusları gitti 
Antalya, 1 (A.A.)-Yenl 

Antalya mebusu Haydar ve 
Apturrahmen Beyler bu ınn 
ankaraya hareket ettiler. 



Millete ahtınızı 
unutmayınız 

(Başmakaleden devam) 
Muhalefet b;r lüzum d•· 

iil memleket için artık bir 
hayatiyet zaruretidir. 

ismet Patanın Manisalı
lara kendi intihabından 
dolayı teşekkür ederken bu 
hareketin doğru olmadıiını 
söylemesi ve G azi Hazret-

lerinin emir ve ita etlerine 
muhalif olduğunu ilave et· 
meıi de hadisenin bir itaatsiz· 
lık mahfyetinde bulunduğu· 
nu pek sarih 111rette göster• 
mektedlr. 

Fırka divanının yine ken· 
di arasından n~mzet gös· 
termesi bu sebeplerle ancak 
iki nokta ile ifade olunu· 
bilecektir: 

1 - Muhalefe'te görülen 
lüzum ve ihtiyacı ihmal 
etmek ve yani yarının 
siyaseti fç'n istihdaf edilen 
çok mühim gayeden vaz 
geçmek. 

3 - Karar ve emrinden 
dönmek. • 

Biz bu çok mühim iki 
sebebin, fırka divanını, yine 
kendi arasından namzet 
gösteımekten geri alaca• 
ğını zan ve tahmin etmekte 
haklıyız. 

O halde ancak bir yol 
kalıyorkf o da, müntehibl sa· 
nilerin tekrar müstakil mu· 
halif intihabına dayet o!un· 
mıtJarırlır. 

İntihabatı bitaraf bir göz· 
le gören vatandaşlar muba· 
lif ve ya muvafık ne olursa 
olıun kabul etmişlerdirki 

müntehip santlerin müttefi· 
kan müstakillere rey verme· 
meleri memleket endiıesin· 
den ziyade ·vermemek vazı· 
yetinde kalmalarındandır. 

Yoksa İstanbul intiha· 
batı bugün bitmiş olac k 
ve ister bir reyle olsun 
&&ter birkaç reyle olsun 
1stanbulu temsil eden mu· 
haıif namzetler intihap edil
miv bulunacaktı. 

B , hadise fırka dh anı· 
nı mı şkül vaziyette bırak

mış oiuyor. Aşağı lükürül· 
se ıakal yukarıya tükil'rül· 
se bıyık olan bu mudil 
f<!klin en kestirme hal yo
lu mfintehibi sanilerin el· 
lerint vicdanlarından indi· 
ren1eri geri çekmek ve mu· 
halefete muhalefet etme· 
mektir. 

Yeni meclis bütün halk 
sınıflarını temsil esasına gÖ· 
re aziz türkiyenin dört se· 
nelik mesuHyeti tarihiyesini 
yüklenirken muhalefetten, 
muhalefetin icaplarından va· 
rede kalmıyacağını müd
riktir. Bu itibarla bütün 
bir emniyetle diyebiliriz ki 

fırka divanının muhalefete 
arzı ihtiyaç etmesindeki isa· 

betli kararı nakzeder hare
kette bulunmayacaktır. 

Türkiye uzun senelerin 
tccrübelerile artık iç düı· 

manlığı tanımıı ve yekpare 

bir kütle halinde hu gün ki 
inkılabına ıamimi olmıyan 

ve hakiki muzur huviyetleri 
tasfiye etmiotir. Bu gün ha· 

la aranılan ve meydana çı· 

kan muhalefetin arkasında 
maske görmek dalalete dOı· 
mektir. 

Her hangi bir mu ha lef e-

ti daha rüfeym halinde iken 
iskat etmek memleket için 
bi7ük' ı\inahtır. 

Tflrklyenin mukadderatı 

YARIN 2 Matı• 

·u·-n-ut-ul-m-uş-B-ir_T_c_k'-ke ... ~-.. J/ Aşcı Mehmet çok vahşiyane. bir 
_____ B_ay ... h_iI_ha.v._z1_0 _E_sr_ar_ı....... surette sekiz yerinden vuruldu 
Manevi bir maktel... ık; aaFhadan ibaret bulunan bu cinayet hadisesi 

ıBir Türk kızının Baybilhavz pa- bir kahvecilik r~k~beti~~~n me!~ana gvlmiştir. 
1 pazları elinde elim maceraları.. /f ın ıç yuzıı nedır · 

Kumkapıda sekiz yerin· ı kaç züpbe müıterini.1 kaç· 1 komıuları geri çekUmiı1er 
- 1 - den çok vahıiyane bir ıekil· masından ne olur. Bizim ve onlar gene Mehmedl döi· 

"Vatanclaılar! Maıum çocuklarınızı lıoruyunuz!.. de vurulan ahçı Mehmedin gibi kiUhanlara bak. demit meğe devam :etmiılerdir. 
Müthiı bir tuzak teşkildtın<lan haberdar olunuz.! . ., esb11bı cerhi hakkında dün ve küfretmlf. Bu:ara arabacı Bekir: 

~f isyoner f aafiyet·i kelimelerJe ifade muharririmizin yaptığı ~ayanı Bu söz üzerine Mehmet: - Yettıtr arhk bırakm 

d 
dikkat tahkikatı kari!eri· - Ağzını topla! demiı ve ben hesabını göreyim demiı· 

e ilebilir mi?.- 18 yaşındaki berber cıra- hf"man karakola giderek , mize bildiriyoruz: b tir. 
ğının davası .- Asırlardanberi gizli kalan Hem kahveci hem ahçı unları tiki.yet için çıkmıs. Arkadaıları hemen emre 

Bu üç kafadaı hunun ne· itaat ederek bırakmıılar Be· 
bir hıristiyan rezaleti. Takriben otuz beş yas· reye gideceğini hisseder kır de elindeki bıçağı Meh-

Babilhavz denilen ve maceralardan sonra vicdanı- larında olan ahçı Mehmet etmez heman onlarda çıkarak medin rast gelen yerine 
milletimizin göğsüne bir nı kurtarabilen maruf bir aslen Adanalı olup bundan - D"r ulan, böyle kara· batırmağa baılamııtır. 
çiban Ribi yapıımı~ olan ailenin kızı Mij .• Hanımın on sene evvel sehrimize kola sen sehebsiz gitmiyor· Sekiz yerinden yara 
tekke bu irtica heyulası batından geçen!-eri nRkle gelerek Kumkapıda bir dük- sun, di.rerek Mehmedfn üze- Mehmedi sekiz yerinden 
herıün biraz daha renitli- baılıyorum: kan tutmuf ahçılık yapma· rine çullanmışlardır. yaralıyarak öfkesini aldıktan 

f 1 " fa haılamııtır. Evvela" dayak sonra·. 
yor ve etra ı <arartıyor. ., Fakat bir ay evvel yal· f k" 

.Babilhavz ( lncil evi de· Bir çok ıeylerin Yalnız haşana elan zavallı - ıte a 
ine k n 

~ h k k mz ahçılıkla iı yapamıyaca- VE'cil 'k 
mektlr) dünyanın her tara· a i atinde ekseriya keli- &§çı Mehmet bu üç kiıiıain 1 

Y P 
0 

l l 'b ı ğım anlayınca aynı dükkanın ve ka ı 

zm? d .. miş 

fına yayılmıı en zengin, en me er n ve ı are erin zaptü tokat ve yumrukları ile hı:-.· ç oa an ' 
t b bir kısmını bölerek kah ve- K k d 1 

· d büyük, en korkunç bir tekke rap ına giremiyen ir zor- men yere serilmiıtir. um aptct..ı ç.~ı t\ .ır 
1 k d l ciltk te yapmağa ba,tamııtır. görülmiyen böyle b r vak'" 

dir. Dini düşüncelerin en u var ır. ıte ne kadar - O aralık oradan Muh· 
G . mem l dan halk son derec korktu 

nenie. hürriyete mazhar ol· çalıııam, cabalasam "Ba.bH- ayrı nun ar sin bey geçmekte iken bu 
• ll' h d l L k b b l ğu için bittabi Bt:k•ri ve 
duğu FrRnsa hükeimetl bile avz" eni en o mbyoner a in unun u ite ıs rı • hali görmü• ve koıarak 

d ~ i ard b l ır on· arkadaşlarım tutmag~e cesa· 
Babflhavz denilen bu ise· müeHeselerfnde gördü~üm ı.,ına 0 c v a u unan ları ayırmak istemiıtir. ·· kahveciler memnun olma- f ret edememiıler ve onll rda 
vivet tekkesinin - tahrtpklr faciaların uğradıiım akibe- mdat kollannı sallaya sallaya 
faal'yetine mOsaade edeme· Un, Jfade: ile, kelime ile mıılardır. Fakat bu üç azılı kav- deniz tarafına yürümeğ~ 
mit. Misyoner unvanı altın- kabil değH yiizde birini bile Bu memnun olmayanlar· gacılar bir türlü ayrılamatü batlamıılardır. 
da zehir kuıan Babilhavz söyliyemiyeceffm. Elinizde dan biri de karşısındaki mışlardır. Karakola haber 
dervişterinl bütün tetkila.t- 0 ~uytu eırarh yP.rlerin kahveci lranla Alt fmiı. Nthayet Muhsin bey dü-
!arile birlikte milll hudut- fecaatini ö1çebilmeğe bir Tetebbüı ettiği günden· ~dükle zabı'anın imdadına 
lan haricine kovmu~tur. mikyas olmadığı için, cemi· beri birihirlerine hor bak· tevessül etmiıttr. Lakin bir 

F b b h i yette kokmut bir yara halinde ma~a, birı'bı'rlerine kı'n baııc.. k k ranıa gi i ir ırist • K ~ çeyre saat süren a,·ga 

d d b 1 1 olan bu müessesenin mah· lamag"a ba•lamı•l.ardır. d yan iyarın a i e faa iyet ll' ~ esnasın a mütemadiyen ça· 

ı remiyatının, füphesiz ki pek Nihayet İranlı Atı· ait 1 imkanı bulamıya.n bu se· k e ınan düdüklere polis gelme 
viyet tekkesi. tekke faliyeti ço yerleri yine örtülü ka· gide buna tahammül edemez mlştir. 

!acaktır. 1 k 
Türkiye cümhuriyeti hudut- 0 111Uf ve kendisine bir i i İtin nihayet cinayete dökü· 

Bundan dört sene d f t )arı dahilinde kanunen ev- e a vaz geçmesini söy e· leceğini kt•sdiren reis MuhalnB. 
memnu olmasına rağmen vel Selanikte eski lstan· mittir. 

yurdumuzda faliyet halin· bul baı papazı matrut Mil- Mehmet ne diyor ? 
dedir. Bu faaliyet bir kara tiyo alt:yhinde en sekiz ya· Mehmet ile buna: 

duman gibi kara ve istila· ~ındaki bir berber çırağı ta· - Ben çoluk çocuk sa· 
idir. Salilderini her tekke :rafıudan bir dava açılmııtı. hibiyim, Allah senin de rız· 

gibi ataletE, tevekküle, ka· Bu dava asırlardan beri gizli kını verir benimde. demi§· 
ranlığa; ahlaksızlığa tereddiye kalan bir hırısUyan rezale· Bunun üzerine lranh Ali 
ve nihayet uçuruma atan tini meydana çıkardı. Güya sesini çıkartnıyarak 
Babihıavz tekkesininde bu Allaha kavuımak için yalçın - Pek ala ama sonunu 
zaviyetlede asırlarca yaıa· dağların ihtivasına çekilen sen dütün demiş. 
tılan tarıkatlerden ve hatta papazların her gece genç ÇO· Bir kaç gün sonra 
jsimleri yalnız tarihte kalan cuklarla, ayinler, esraren- Aradan bir kaç gün 
daha çok eaki dinlerdeki ğiz ibadetler. alemler yap· heçtikten sonra yani bay· · 

ramın üçüncü günü akıam 
bütün esrarengiz tarikatler· tıkları. mahbupperestlik 
dE:n nisbet ve adet alma• esasına müstenit bir ta· üzeri gene dükkanmda ka· 

rısı Sıranoıla çalıımakta 
dığmı bir an için düıünmek rjkatm buralarda yaıatıl· iken içeriye arabacı Salahad-
bile çok safdillik olur. Pro· dığı, Sokrat, Cemıtt, Zer- din ile arabacı Bekir ve 
testanlığm zuhurundan sonra deıt, Mano, Roma impara· arabacı Acem Mehmet Ali· 
meydana gelen ve az za· · toru Tıayan, her günün mah· n~n girdiğini görmiit· 
manda dünyanın dört bir bus nersisi ıibi tarihte nam Bunları heman karııla-
bucağına derviılerini mis· bırakmıı bu nevi adamlar yarak >zaıı: ikram etmfttir. 
yoner namı altında dağıtan namına çeıit, çeıit zevk ayin· ikramdan anlamıyanlar 
bu tekkenin asrımızda varlı· F k b ı d k ı 

ğını/cemiyet, fazilet ve insani· 
yet Hürriyet vicdanının te· 
mini hesabında hakikaten 
tevekkufa değer. Babilhaviz 
Türkçemizde ltekke) namile 
tevsim edilen harafe varlık· 
)arından öaıka hiç bir ıey ~ 
cleğildir. Bu esrarengiz tekke 

feri yapıldığı anlatıldı. Bütün a at un ar 1üçü e a·, 
Yunanistan bit kısım hıristi· falar tütsülü o!duiundan 

yaniyet alemi bu vaziyet heman nara atmağa, küfür 
kar111ında hakiki ve samimi yağdırmağa baılamışlardır. 
bir heyecan gösterdi. Niha)·et Bu hali gören Mehmet 
Se~anik Yunan ceza ınahke- kendilerini sükute davet~ 
mesi, bu asırda bir çiban gibi tderek dükkan içinde güzel 

gördüğü bu zaviyelerin dağı· oturmalarını rica etmiı.Fakat 
tılmasına karar verdi. esrarla birlikte rakı çeken· 

••-"'!..~!!!!'!-!"'-~~-.!!!-.!!!~-"!!!!!!'!!'!~~!!!!!!!!!~!!!'!!!!!!~~~'!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!(~D~-!:!!!ev!'!...a!!!!!!......m!!!'_!!'!!' !!"'v~-~"!!!!!r~) bu üç kafadaı buna ehem· 
killiğine bırakınız millet iı· miyet vernıiyerek yine ken· 

için fazla tafsilata giriımeden 
derhal hinbil' elemli, acıklı ' 

üzerinde her hangi bir 

mütelevvJn siyasetin nevmidi 

vereceğini hatırlatırız. 

Fırka divanının, efkl.rı 

tediğini geçirsin! di bildikleri gibi nara ve 
Bırakacaksınız bu vazife küfilrleriue devam etmittir. 

borç ve vadinizdir. Buna 1 Bunun üzerine kahvede 
efkarı unıumiyenin imanı 1 bulunan bir kaç mütteri 

umumiye muvacehesinde bir j ayağa kalkarak birer birer 
teahhüdü ve vadi var. Yal· var. Fakat bırakmak kifi kaçmağa baılamıılardır. 
nız fırkanıu defil her ıeyin 

fevkinde millet ve memleket 

vardır. Bugün artık gözle 

ıörülen t lle tutulan ihtiyaç· 

ların doiurduğu muhalefeti 

memlekete çok gören cim· 

huriyetçi, samimi ve vatan· 
perver delildir. 

değtt! Müntehibi sanilerin j Mehmet bu hali görünce 

vicdanlarını kilitlemek isti· 1 büsbütün öfkelenmiş? fakat 

yen ten kanaatli insanları 

geri çekiniz ! 
Muvafıklarla muhalifler i

l gene f fi yatıvtırmak 
istemit ve: 

- çocuklar beni sever· 

seniz yapmayan. Bak müıte· 
rilerim dağılıyor, demit· 

Züpbe müşteriler 

hemen her lftrlft tehUkeyi 
gözüne kestirerek kavga· 
cıların içine atalmıı ve ayır· 

... .. 
maga muvaffak olmuıtn:-. 

Bunun üzerine hala imdada 
yetiımiyen polislerin mey
danda olmadığını ğörünce 
kahveçi Mehmedi kolundan 
tutarak dükkanına getirmiı 
diferlerinide d~niz tarafın· 
daki bir kahveye götürerek 
hadisenin birinci safhasının 
önüne geçmiştir. 

Polisler ne yapıyor? 
Polisler meseleyi öğren· 

mlıler fakat kapandığını 
anlayınca avdet etmişlerdir. 

Lakin bu üç azılı kafadaş 
Mehmedi bu kadar döv· 
dükleri halde gene ö çJerini 
alamamıı olmalılar ki tekrar 
nara ile kalkarak Mehme· 
din dükkanının inüne gel· 
mitler ve içlerinden Acem 
Mehmet Ali haykırmıı! 

- Olan Mehmet, bana 
Acem Mehmet Ali derler 
keıtiğim kestik, vurduğum 
vurduk mertsen çık dııarı 

ikinci safha 
Ve Hemen dükkinm 

önünde duran Mehmedin 
karısı Sıranuı kolundan 
çekmit· Kadın korkarak fer· 
yada baı1ayınca bu seferde 
kadını "dövmüıler. Karısının 

dayak yediğini ğören Mehmet 
Üzerlerine atı!arak karısını 
kurtarmak isteıniıtir. 

Sıranuşu bırakmışlar 
Bu seferde bu üç Hrseri 

Sıranuıu bırakıp Mehmedi 
tekrar yere yatırmıtlar ve 
paket taıları ile öldüresfy~ 
dövmüıler. O ara bu ite ta· 
hammül edemiyen komtular 
kurtarmak için koımuılarsa· 
da gözleri kararan ve kana 
susayan bu adamlar hemen 
biçaklarını çekerek muave· 
nete gelenleri menetmiılerdir. 

O ara karakola ko4an 
birh.i meseleyi haber vermiı 
ve polisler vaka mahalline 
gelerek aıcı Mehmedi ecza· 
neye kaldırmıılardır. Eczane· 
de müdavab evveliyeai ya· 
pıldıktan ıonra Cerrahpafa 
hastanesine naklolunmuıtur. 

itte vakanın cereyanını aynenı 
bize bu tekilde anlatan Meh
met §unlau da ilave etmek· 
tedir. 

- Baııma bu hal hep 
benim rakibimin teşvikiledir. 
Çünkü dükklnda bugün on· 
lara rakı ziyafeti verdi. Fa· 
kat bu derece hayatımla 
uğraıacaklarını bilmiyordum. 

Tabii bihe} dim ben de c•· 
nımı kurtarmak için haur· 
lanırdım • ., 

Polis tahkikab 
Polis bu ikinci safhası 

kanla biten hadisenin tabki· 
katana baılamııtır. Mehmet 
aldığı yaraların tesiriyle 
baygm ve kendinden ıeç· 
mit bir halde hastahanede 
ancak bu hadtaeyi bukadar· 
cık hikaye edebilmiıtlr. 

c•.,,.,.._ --
Caniler yakalandı 

Antalya, 1 (A.A.)-Kor· 
kudeli kazasında bir karı 
kocayı öldürmekle maznun 
caniler yakalanarak Adliye• 
ye verilmitlerdir. 

Tekzip 
MUHTEREM 11 Y ARIN,, 

GAZETESiNE 
AH Naci bey "İkdam,, 

sahibi değildir. 
Aii Nr.ci beyin "İkdam. 

ıahibi olmak üzere iımi geç-. 
Uğini hazı gazetelerde gör .. 
düm. Mumaileyhin "İkdam,. 
ile hiç bir alakası kalmamıı
l!r, Gazetenin imtiyazı be-
nim üzerimdedir. Şu haki· 
katın neırini rica ederim. 

Nia'te 
Ahmet CeuJ.t ---

Tassih 
26 Nisan pazar günki 

nüıhrım,zda lıtanbul yedinci 
icra dair min Mülatye pas· 
tahanesiode satıla c k roah· 

lstanbulun ve ana vata· 
aın \iç lteı boı millet .... 

okadar garip bir kimyevi 
terkibi siyasidir ki muhale· 
fet zehirse bile bu birleıince 
memleket için bir tffa ve 
ııda olur. 

•• 
Bunun üzerine heman 

arabacı SalihatUn atılarak~ 
- Ohın ... ın~n löyle~ir 

Bıçak karşısında 1 
Bittabi hu hal karıısınad ' 

cüz eıyul .. ra ait ilA ıda pas· 
tahane numarası 353 ola .. 
cajı yerde ıehTeD 146 ola
rak yazıl•ııtır. 
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~ İfitilmemiş bir haydatla.J!!. 

··; 'Müthiş bir facia 
Erzincanda beş kişilik bir aileyi 
baltalarla parça, parça ettilu. 

Erzincan, 20 (Hususi)

urada tüyler ürpertici 
ir cinayet olmuıtur. Bu fe· 

!I çinayet ıehre bir saat me· 
fede Büyük Köıünkiar ka· 

'iYesinde ika ediloıiıtir. Ci· 
la yeti tıliyen cana varlar 
ıöy muhtarı Mehmet çavu• 
un saadet ismindeki " karııı 
le 19 yaıında kızı Nuriye 
Yaıında oğlu Salaha tUn 
Yaıında Bahattin ve dört 
aıında Sabihayı Mehmet 
'a\'uıun ıehiı'de bulunduğu 
)fr gece evine girerek uy· 
uda bulundukJars esnada 

+altalnrla çok feci b!r ıuret· 
e katletmiılerdir. cinayetin 
aber alınması üzerine Mü· 
deiumumi, Muıtantik Adem 
'abri, Hükümet Tabibi 
fecatf, jandarma Bölüki ku· 
aandani Fuat beyler mahal· 
vakıaya giderek mahali· 

ıde üç gün geceli gündüzlü 
hkikat yapmıı ve vak'ayı 

ütün çıplakhğıyle meyda· 
a çıkarmıı ze failJerini te· 
it etmiılerdir. 

Vak' anın esbabı hakkın· 
a yapılan tahkikata naza
an fili katlin köydeki ikiltk 
üzünden yapılmıı oJduilu 
nlaıılmııtır. Köyde Hey' eti 
tiyariye intihabatı yapılır

cen, benliğini idrak etmiı 

an köy halkı müteğallibe· 
~rin nüfuz ve tahakkümün· 
en kurtulmak için intihaba
ta pek titiz davranarak ye· 
~i bir hey' et ıeçmiılerdir. 
egallüp tehakkümlerini i· 
arne ettirmek isteyen diğe· 

r parti bu ;ntihap netice· 
sinden ziyadesile mütef'ssir 
olmuşlar ve yeni iniihapta 
ekseriyetin itimadına maz
har o~arak Muhtar tayin 
ed ilen Mehmet ça vuıtan in
tikam almak sevdasma düı. 
müşlerdir. 

!\' ütegallibeJer partisinin 
hükmü otduğu CJ.nlaıılan Be· 
k ir bu mağlubiyetin intika· 
mırn almak için de Mehmet 
ça vuea evvelce husumeti 
bulunan ve vaktile Gire· 
sonlu Topal Osmanın maiye· 
tinde çetecilik yaparak hun· 
har lığa ah§mış olan m ezkiir 
kariyeedn Yaşar ve ealih 

namlarmd <ı ki ıerirleri fikrin· 
de ta sarladığı bu feciayı 
icraye müstait gördüğünden 
merkumlaran Mehmet ça vu· 
ıa olan husumetlerini sayıp 
dökerek intika m hislerini ta· 
brik ve ikna etmiştir. zayalh 
maktuler masum bir sure
tte emin bild ıkleri yuvaların

da yatarlarken haydutla
rın taa rruzuna maruz kalmıı 
ve her biri müteaddit yer· 
Ierinden ve bilhassa kafa
larından üç dört balta dar· 

besi yemek su .. etile feci bir 

surette can vermiılerdir, Ha

ydutlar bunun lada kalmıya . 
ra k maktule Saadetin iç'do
nunu baııına sarmak feca.atini 
de irtikap etndılerdir. Halk 
katilleri Jinç etmek istemff 
zabıtanın aldığı tedabir 

sayesinde bu arzularına 

muvr ffak olamamıılardır. 

Zararlı Y~~ğmurlar 
~danaya son günlerde düşen yağ
murlar çiftçiye çok zarar verdi 

Adana, ( Husuıi ) - ilk
ahar bir kaç gündür çok 

zel ve ılık bir lıavıt içinde 
eçiyordu. Bundan iki gün 
vvel hava gene bozularak 
llbahtan biraz sonra batlı· rn :ısurekli yağmur gittikçe 
ddetini artırdı ve ıokaklar-
n yağmur suları sel halin· 

ıe llkmıya başladı. Yaza gi· 
f'diği halde bu ıene bu mev· 
ltııiz yağmurların kesilme· 

.. Avusturalya 
züm rekoltesi bu 
sene 
Beri in 

ne kadar? 
Türk Ticaret o· 

•ından gelen bir rapo· 
a' bu seneki Avus· 
talya üzüm rekoltesinin 

eçen seneden yüzde kırk 
-.:tecesinde noksan olduğu 

44000 tondan ibaret ol· 
Uğu bildirilmiıtir. 
l Ayni raporda Almanya· 

a Mart ayı zarfında deri 

,:~a~asının yüzde 10 tezayüt 
~1 bildirilmektedir. 

lltk demı;;olları yel(li 
tarifesi 

' Şark demiryolları onbef 
'l'ııt ttt an itibaren yeni ta.· 
~•int tatbik edecektir. 

mif olması ciftçiye çok zarar 
vermiştir. 

Sel sular ından biraz ne· 
fes alan köylü ve çiftçi bir 
kaç gün süren güzel havalar 
içinde selden ma hvolan mez· 
ruatın yerini tekrar sürüp 
tohum ekmek fırsabnı bul· 
muı iken yağmur bu ümidi 
boıa çıkardı. Ve çiftçinin iti 

bir müddet daha geriye vurdu· 
... ~ 

Edirne 
Tapa müdürü tev

kif edildi 
Afyon kara hissarı'ndaki 

memıriyeti esnasında cere· 
uyan eden bir hadiıe dola· 
yisile mevkufen lüzumu 
muhakemesine karar veri· 
lan Tapu müdürü Şemsettin 
B. geçen cuma gün~ te~ki! 
edilmit ve cumaıtesı gunu 
akşamı mahfuzen Afyona 
sevkedilmiıtir. 

İkhsatçılar 
çalışıyor 

Türk İktisatçılar cenıiye· 
ti f aaliyetioi geniıletmit 
ve yeni bir program hazır· · 
lamııtır. 

Cemiyet badema on beı 
günde bir defa içtima edecek 
ve konferanlar verecektir. 

YAR~ 

Cinayet! Pore= .h J 
Bu işin içindede nb ar. 

kadın var Bir kızcağız az 
Bayramın ikinci gfinü 

Karagümrükte, bayram ' ye· 
rinde iki gencin kanla hal
lettikleri bir kız meselesinin 
iç yüzü hakkında yaptığımız 
tahkikatı yazıyoruz. 

Kara gümrükte oturan 
Sıdıka arkadaılarından Sı
ranuı isminde bir ermeni 
kızını alarak bayramın ikin
ci günü kara gümrükte gez
meğe baılamııtır. 

Bu sırada terlikçi Kenan 
isminde bir gençte bunlara 
lakı rdı atarak gönüllerini 
çelmiı ve koluna takarak 
birlikte gezmeğe baılamııtır. 

O sırada Sıdıkanın eski 
dost larından biri olan kun
duraçı Ahmet önl~rine çık
mıştır. 

Bir şeyden haberi olmı· 
yan Kenan mütemadiyen 
gülüp Edirnekapı caddesine 
doğru yürümek istiyormuş 
fakat Sıdıka Ahmedtn ken: 
dilerini takip ettiğini bildi· 
ği için muvafakat etmiye· 
rek kalabalık yerden ayrıl· 
mnmııtır. 

Ahmet bunu hiueder 
etmez hemen yanlarına gi· 
derek Sıdıkaya: 

Onu barak, benimle gel 
sonra karı ~mam. Demiıtir. 

Sıddıka da buna karıı: 
- Şimdi gelemem, yarın 

gelirim demiıtir. 
Bu hali gören Kenan er· 

keklik onörüne yediremiye· 
rek yanlarına gelmiş: 

daha ölüyordu 
Taksimde oturan Neza• 

hat hanım isminde genç bir 
kızcağız yolcu salonu önün· 
de gezerken uzun zaman
dan beri •evdiii Saffet efen 
di ismindeki ıenci baıka 
bir kızla gezerken görmüı 
fena halde müteeHir olarak 
evine dönm\Wf ve bir ıiıe 
tentirdlyot içerek intihara 
teşebbüs etmiısede hemen 
haber alınarak kızcağız Ö· 

lümden kurtarılmııtır. 
HEM KEL HEM, .. 

Kasımpaıac!a Bahriye cad· 
desinde hakveci Eyüp. kar· 
deıi Rüıtü ile çırağı Cemali 
yanına alarak afÇi Karan· 
filin dükkanına gitmiıler 
yemek yemiıler para ver· 
meden çıkmak isteyince 
Karanfille kavgaya hatla· 

mışlardır. 
Bu eınade Eyübün çırağı 

Cemal camları kırmıf, Rüt· 
tü de Karanfili bıçakla teh· 
dit etuıiıtir. 

DiT 
Aziz Mahmut 

Efendi caddesinde oturan 
Nizamettin ile Fahrettin, ayni 
mahalle sakinJerinden Saniye 
Hanımın evine taarruz ederek 
tehdit etmiıler fakat Saniye 
Hanımın feıyadı üzerine 
kaçarken yakalanmıılardır. 

CÜRMÜ MEŞHUT 
Beyoğlunda sabıkalılar· 

dan Apturrahman,Corci is· 

minde birinin ıaat ve kor· 
donunu çalarken cürmü 
meıhut halinde yakalanmıı
tır. 

CERH 

- Affedersiniz ona, ne 
hakla benim damımı alıyor

sunuz?D~mif. Bunun üzerine 
dam senin, dam benim mü· 
nazaasına giritmiılerdir. o 
ara kavga büyüyere iki genç 
bıçaklarına sarılmıı ve bir 
birine batırmağa baılamıı· Kaaımpaıada Bahriye1 
]ardır. caddesinde oturan Süley-

Bu d Ah d 
rnan dostu Zehra ile kavaa 

sıra a me in ar• 
0 

kadaılarından biri Kenanı etmiı Süleyman tabancasını 
tutarak Ahmedi kaçırmak çekerek Zehrayı yaralamiı-

. istemi•tir. ı · .. ır, 

Ahmet kaçmağa ela vra· Carih yakalanmıt mec· 
nırken yaralandığının farkı- ruhede hastahaneye kaldırıl· 
na varmıı ve son o'arak -~m~ı~ş~h~r·~~-~-"'!!~~2!'!..!!!'---"!. 
Kenana bir bıçak daha sal· Şimdi K t nan hastahanede 
lamıttııtır. yatmakta, Ahmet te yaralı 

İıte bu son bıçak Kenanı olduğu hald{' firar ettiğinden 

Çok şükür hasta 
değilmiş 

. 'f ~iğ~~i ........... i'. "Miib~~~~i il:. 
tehlikeli surette yaralamııtır. zabıtactl aranmaktadır. 

. 
işleri 
Ne halde? 

Şehrimize gelen telgraf 
itleri müdürü ihsan Bey, 
tahkikatına baılmııtır. Bu 
tahkikatı ve posta ve tel· 
te]graf idaresinin faaliyeti 
hakkında diyorki: 

- Bu ıene mevcut telg· 
raf hatlarımızın takviye ve 
yenilenmesine çalııacağız. 
Elim izde mevcut hatlar bu 
günkü ihtiyaca tekabül et· 
mekle beraber bunlara ye· 
nilerini ilave etmek te la
zımdır. Bu senede Samsun 
ile Ankara arasında yani 
bir telgraf battı çekilecektir. 

Hükumet merkezimizle 
Samsun gibi başlıca ihracat 
ve ticaret merkezimizi biri
birine daha yakm bulundur· 
mak ihtiyacı bu hattın ya• 
pılmasında baılıca amildir. 

Herkesce malunıdur ki 
son iktısadi krizden dünya· 
nın hemen her tarafında 
telgraf muhaberatı azalmıı· 
tır. Halbuki bizde bu tenez· 
zül görülmemlıtir. Muhabe
rat normal bir vaziyette 
devam etmektedir. 

Hasta olduğu yazılan 
sabık gQ.zellik kraliçesi Mü
beccel H. ın babası Namuk 
B. matbaamıza gönderdiği 
bir mektupla keyfiyeti ıu 
suretle tavzih ediyor. 

" - Kızım Mübeccelin 
hastalığı hakkında gazete· 
lerdekt neıriyatı hayretle 
okudum. Pek ıayanı esef 
olan cihet ash olmıyan 
böyle dedi ve kodularm 
matbuatımızda yer bulm ı· 
sıdır. Ben ve bütün ailem 
kızımtza bundan bir sene 
evvel üç ay müddetle jim· 
nastik yaptırmak liit-
funda bulunan Selim 
Sırrı Beyin kerimeleri Sel
ma ve Azade Hanımların 
ilelebet medyunu ıükranıyız. 
Hakikaten mesleklerinin 
sahibi olan Selma ve Azade 
Hanımların üç aylık him
metleridir ki MübecceU çok 
çevik bir hale getir111i1tlr. 
Ve elyevm gösterdikleri 
yolda hergün idmanlarına 
devam eden kızım el
hamdülillah pür ıibhatttr. 
Kızımı böyle sihbatta olduiu 

S.laıfe S 

Dünkü büyük maç 
Fener bahçe çok güze) oynamak

la beraber Beogradski ile 
1-1 berabere kaldı 

Dün Beoıradaki Fener 
bahçe takımımızla üçüncü 
maçını yaptı. 

B 'k eıı taı Galata ııaray 
maçlarından ıonra Fener
bahçe ile yapılacak olan bu 
maça pek büyük ehemmıyet 
verildiği stadyomun dünkü 
kalabahğıle kolaylıkla an· 
laıılır. 

leıine iniyorlar. Lakin Natık 
çok güzel oyunile takımını 
muhakkak bir kaç golden 
kurtarıyor. 

. Btr aralık Beogradski sol 
açığı topu sürüyor; kaleci 
yer tutuyor, fakat birdenbire 
ıağa giden topu sağ iç sıkı 

bir tütle Fener kalestne 
sokuyor. Gol 

üçten itibaren ' 
stadyoma gelmeye baıhyan Oyunun bitmesine oo 

Saat 

seyirci kafilesinin arkası Jakika evveline kad.ır f e. 
oyun haşlıyana kadar de- nerliler rakiplerinin tazyı· 
vam etti. kından kurtulamadılar. Et-

S•at beı. Herkes sabır- raftan gol isteriz sesleri Fe-
ıızlanıyor, ıarı laclvertlile· nerlileri gayrete getirdi. Ar· 
rin galibiyetini bir an evvel tık hakimiyet Fenerde. Ze· 
görmek istiyordu. kinin Muzafferin, Niyazinin 

Nihayet miıarlflerimlz ' ~~k güzel ıütleri ıanssızhk 
alkıılar arasmda sahaya çıktı. ıçınde geri dönüyordu. 
B.ir iki dakika ıonra çılgın ı Fenerin bütün gayreti 
bı ?· alkıı dalgası içerisinde boıa gitti. Oyun 1-1 bera· 
FenerHler sahaya koıuıtular berlikle bitti. 
Mutat merasimden ıonra Beogradstki dünkü oyun· 
takımlar dizildi. larile futbolu bihakkın kav· 

Beogradıki Beıiktaıla ramıı olduklarını gösterdi-
Galatasaraya çıktığı ıekli ler. Fenerliler de çok güzel 
kaleciyi defittirmek ıuretile aynadılar. Fakat tanıları 
bozuyordu. yoktu. 

Fenerbahçe ise: 
Natık· Lastardi, Mithat 

Cevat, Sadi, Reıat • Niyazi 
Alaeddin, Zeki, Muzaffer 
Fikret teklinde, hakem 
Şer af ettin 8. idi. 

Oyuna misafirlerimizin 
ayağıle baılandı. Fakat Fe· 
ner fot veti topu derhal kap· 
ta. Alaeddin Niyaziye, Ni
yazi Zekiye, ZekJ Muzaffere 
mütemadiyen pas veriyor 
ani ıütler çekiliyor bir türlü 
topu kaleye sokamıyorlar . 

Oyun bidayetinde Fene· 
rin bu seri güzel oyun ne
ticesi galip geleceğini ih· 
su ettiriyordu. 

Bütün birdevre zarfında 
tek kale oynayan fe· 
nerliler son derece ıanı· 
sızdılar . 

Zekinin ani ıütleri ya 
kalecinin eline gidiyor ve 
yahut direğe çarpıyordu. 

Hele Niyazinin kaçır· 

dığı büyük bir fırsat talih· 
stzltği ıon derece hbıetti· 
riyordu. 

Fenerin tazyıkı altında 

geçen birinci devre sonlarında 
asabileıenBeogradskl müdafii 
Fikrete kasti harekette bu· 
lundn. Aleyhlerine frikik 
cezası verildi. Zeki çok gü· 
zel bir ıütle takımının ga· 
libiyet sayısanı yaptı. Artık 
tribünlerden yaıaf,, sedaları 
stadyomu dakikalarca çınlat· 
tı. Pek az ıenra da devre 
bitti. 

ikinci devre baıladığı 

zaman misafirlerimizin hakim 
oynadığmı görüyoruz. Ara· 
ıu·a Fikret tarafmdan yapı
lan tehlikeli akınları misa 
firlerimiz atlatmakta gecik· 
miyorlar. Derhal mukabil 
hücuma geçerek Fener ka-

halde malul göstermek pek 
fena ve çirkindir. Çok te• 
menni ederlmki ne~ih mat· 
buatınuz da bundan böyle 
diiımanhklara yer bulunma· 

ıın.,, 

• 
lzmir 

A. R. 

Atletizim müsaba
kaları yapıldı 
lzmir 30 (A.A) - Bugün 

Alsancak spor ,.. saha~nnda 

Altınordu kulübü ile ıeh· 
rimfzde bulunan Bahkeıir 

idman gücü atletlerj ara· 
sında muhtelif atletizim mü· 
sabakalar1 yapılmııtır.! 

Bu müıabakada Altınordu 
atletleri 52 ye karsı 73 pu

vala Balıkesirlilere galip 
gelmiılerdir. 

İzmir spor B. takımile 
Altınordu B takımı arasmda 
yapılan futbol maçında 

ınfıra karıı birle altınordu 
galip gelmiıtir. 

1 Kücük ilanlar 
POSTA PULLARI 

Satın alıyor ve mübadele cdi· 
yorum. Beyazıt posta kutusu g 
Nejat 

* UCUZ SATILIK İRAT 
Y~nibahçc, Arpa emini ma

hallesınde Köprü mevkiiııde dört 
o~aJ~ 7 ve iki odalı 9 numaralı 
kargır hanelerle altlarında 16 11 
numaralı dükkanlar. ' 

1 
. l Topkapı, w Fatma sultan, Şey
ııs Am sokagında dört dönümden 

fazla bahçesile dört odalı ahşap 
~ve ve 20 inek ahır, samanlık ve 

uyu. 
y }opkapı, tramvay caddesinde 

ogurtçu sokağında r anyana 
3,5,7 numaralı üç dükkan. 

Acele satılık . Görmek, pazar
lık için Topkapı, tramvay cadde-
sinde kahveci Abdürra!1 im Efen· 
diye müracaat. 

* Satılık 
Diş muayenehanesi 
Niğdede her türlü alatı 

fenniyeyi havi mükem 1 
b . d· me 
ır ıı muayenehanesi satı-

lıktır. Muaytne ve t f k e erruatı 
ço ucuz bJr fiatla satıla-
caktır. Talip olanların Niğ
dede m~rhum cl it tabibi Ce· 
vat Bey r f·k A H e ı aı zmiye 
anıma müracaatları. 
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Hakiki /fr HAKiKi ~~ 
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~ RADiUM t 

RADIUM Traş Bıçağı 
Haliı lsve9 çeliOinden mamOI, rekabet kabul etmez derecede metindir. Her yerde •r•yrnız. 

Tahta kurusu, sinek ve 
eden 

haşaratı yumurtala-• 
saır 

rile 
bir 

kat'iyen imha F A y D A alemi medeniyette rakibi bulunmıyan 

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

Bütün devait i devlet ve müessesat, vapur kumpanyaları, demiryolları, Seyrisefain, 
hastaneler, Hilaliahmer, ecnebi ıirketler, FAYDA istimal eylemektedirler. Kutusu 50, yanm kiloluk 75, bir kiloluk 125 kuruıtur. Hasan ecza depo!u: Toptancılara tenzilat. 

4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 de~ir 

Büyük ikramiye 

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

Deutshce Orient Bank 
1ıtanbul ıubesinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum kabna mükemmel ve 
müzeyyen kasalar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aıirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karıısındı-ki bankaya müracaatları lazımdır. 

WW@M' 41 & - -
• • 4 ....... ~ 

QSM~ A J\11 J Çocuk hastanesi kullak, boğaz, 
.11.J. Y J..,,, burun mütehassısı 

BANKASI Dr. Ekrem Behçet 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

lSTANBUL ACENTALIÔf 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESi 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve polic;a mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,polic;a ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsaliitı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kı7metli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça· 
tarın tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 

8. o&lu Mektep sokak t 
Telefon 8. O. 2496 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefr.a : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir :o 

Şerhli borçlar kanunu » » 

(İKBAL) kitaphsnesinde 
......,. ..... lllllİllll .. ~ .... -

Tayyare cemi
yeti lstanbul 
şubesinden: 

215 adet müstamel keli· 
mei tevhitli beheri 500 ku· 
ruı 245 adet müstamel ay· 
yıldızlı beheri 200 kuruıluk 

icarı. 
a1_rım ___ lf.t"l11SJm!!•;ıı; 267 adet müıtamel haritalı 

iyi inşaat, iyi çimento ile yapılmış olmalıdır 
FAKAT ..... 

Beton. erme intaatında kullanılan 9imento, en AIO cisten, daima ayni, 
her husus• mukavim ve gayet mütecanis olmalıdır 

Darıca, Zeytin Burnu ve 
Eskihisar Fabrikaları 

Daima aynı ve değişmez cins 

Yüksek Derecede Mukavemet 
Fevkalade Mütecanisiyet 

HASSALARINI CAMI SUNI POTLAND 

an Çimentosunu 
Takdim Ediyorlar 

:.: s=E l=A N=i K=B =A N=K A=S 1~-~-=.::.. ::. •• ::ms::·.:: ... =.=.::..~ . .=..=..=..=.= ... ı: 

Sermayesi Bahrisefit Felemenk 1 
Tarihi tesisi: 1888 ~ ı 

Tamamen tediye edilmiş: il:+ •• Bankası ı· 
30ı000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
iST ANBUL ŞUBESİ 1 

Türkiye' deki şubeleri: idare merkezi: A M s T E R D A M 
Mezun sermayesi: 25,000,000 FL. 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yunarıistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala .................. ... ,, ' . ' . 
.. <·'' • ' 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

ların dahili (iç) hastalık· 
larını cumadan maada 
her giin (2·4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu·ı 
susi kabine11inde tedavi 
eder. 

Telefon Jstanbut: ı.:98 il 
- Doktor 

., 
Hayri Omer 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve zülu-evlye Cernlye· 
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa. 
cami kartı sırasında 133 
No. öğleden •onra müra • 
caaL 

Tediye edilmi~ sermayesi : 5,000,000 FL. 1 
h1tiyat akçesi : 3,250,000 FL. 

OaJntada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 
fstanbul tali şubesi : "Merkez Postanesi ittisallnde 

Alla'lemecl fhın. Telefon: lst. 569 
Bilumum banka muamelat 

An karada 

OT[l T ASHAN PALAS 
• 

KALORiFER - BANYO 
Asri ve hususi salonları havidir. 

SERVİS MUNT AZAMDIR 

R[SJORAN KARPi~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarmızı telgrafla angaje ediniz. 

Pariı Tıpf akülteıi mezunu• beheri 200 kuruıluk. 
B IJ!.d d t f Telefon: 3586 Emrazı cildiye .,c ıiihrnly• a A a a e ve ••sa ı 

mutehaHıaı yazılı Türk pulları pazarlık iı•l":=-~-··-----..ı @•<®e~~(W~~~~~~ 
Dr. Bahattin Şevki suretile ıatılac.aktır. Çatalca. Mst. Mv. lzmir terzihanesi Petin ve veresiye muamelaatla ~' 
Babılli Meserret oteli karşısı Us Taliplerin 12 mayıs 931 Sa.al. komisyonundan: @. ve çok ucuz fia' lstrla her nevi kostümler, pardüsüler, ~ 

ALEMDAR ZADE 
VAPURLARI 

MİLlET vapuru 
3 Mayıs 

Pazar 
~ 

günü akıamı saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, İnebolu 
Ayancık, Samsun, Or· 
du, Gireson, Trabzon, 
Rize , Mapa vri ve Ho· 

.. 

pa) ya azimet ve avdette 
Vakfıkebir,Görele ve Ünye 
iskelelerine uğrıyacaktır 

Müracaat mahalli İs· 
tanbul Meymenet Hanı 
altındaki yazıhane. 

Telefon: 1stanbul 1154 

SADIKZAD.E Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Sakarya 
vapuru Pazar s~· 

3 Mayıs nu 

akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle (Zonguldak, ine· 
bolu, Ayancık, Samaun,Ordu 
Giresun, Trabzon, Ri· 
ze ve Mapavri'ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acentalığına müracaat. 

Telefon lst. 2134 

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

Her gün atleden son
ra altıya kadar baıta• 
larını kabul eder. 

1 Doktor 
ı Fevzi Ahmet 

Cdt, Saç ve zührevt 
hastahldar mütehas 

Cumadan maada her 
saat 10 dan 6 ya kadar b ti 
kabul edilir. 

Adres Ankara Caddesi N.4' 
Telefon utanbul 3899 

CI" --

Dr. A. KUTİE~ 
~öv Börekçi fırını sırasmda ~ 

-TAKVİM _________________.-: 
Zilhicce 13 - Niıao 19 

Mayıs 
2 

•linci kat sabahtan akşama kadar Sah arünü Caialoğluada ıu· Hadımköyündeki kitaatın Frak ve Siruokin, <'aket ~ 

1 
be binasındaki komisyona ihtiyacı için pazarlıkla mü· ve ~ • 1 Doktor müracaatları. bayaa edilecek 80000 kilo Hanımlar için: ı Cumartesı 

D fırın odununa talibinin teklif 1 1 
Agoın Essarvan aktar En son müdellere muvafık tayyör, ve mantolar 93 ,- ._,, F ettiil fiyat •ali göıülmekle imal eder. @ 

t S b•t yeniden pazarlığı yapıla· ~ fJ 
anga cami sokak No ua a 1 cafandan taliplerinin 2-5-931 Adres : ~ Sabah 4,561 Akt•JU ;:ııo 

19 Her gün hastalarım Ankara caddeıl Cihan kdtOp- Hc~ma~.~si ı;nii saat 15 te Babıali caddesinde İ:ımir terzihanesi sahibi tüccar ı ,:.!!~ :::!! ~::~ _::, 
abul ve tedavi eder. hanesi OatOnde No. 66 a ım oyOnü eki tklomiıi1Y._":.. terzi ve biçki mütehassısı: MUSTAFA SALiH r.;.; •~ıı 

numuaa m racaa an 1 -.u & - Mes'ul mildir ve mB•..-
Telefon: lıtanbul 2385 olunur. ~~ +®+®"~'®- .1.. 1H Bar,.,,,..ıı... _.... 
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