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Scrbcs Fırka 
TARİHÇESİ 

1 Nasıl Açıldı, N, sıl Kapandı?j 
Muharriri: llürh•nettin Ali 

iktilt~s etlllemez 

İzmir son derece miit~••sirdi; Çünkü 
yapmak iftediğ_i tezahürat bırakılmadı 

lklnei Kısım 

-19-

lzmirdeki hadiselerin en 
muhim kısmını Fethi Beyin 
nutku teıkil eder. 

Fakat, daha bu bahıa 
girmeden evel, Liderin iz. 
mire geldiği gündenberi ge· 
çen Yak' alara bir göz atmak 
lazımdır. 

Malftm olduğu üzre Fet· 
hl Bey lzmire girdikten son· 
ra, çok samimi bfr lstikba· 
le maruz kaldı, içten ko· 
pan derin bir aevincle yedi 
yaıından yetmiı yeıına ka· 
dar b6tün halk, bu zatın 

peıine takıldı. 

Halbuki halkın bu &evin· 
ci her zaman, her vasıta 

ile baltalanmak istendi. 
1 - Evvela seyrisefain 

vapuru tam üç saatlik bir 
"Rötar,, la limana girdi. 
Çünki hu suretle hareket 
etmesi için emir almııtı. 

Zira herkes bilirdi ki bu 
"Konya" vapuru, bir parça 
yol vermek suretile değil üç 
saat rötar, altı s<ı at, yani 
iki misli bir farkle limana 
girebihrdi. 

2 - Bu olmadı, halk 
bundan son derecede mü
teessir oldu. Çünki yapmak 
i&tediği tezahürata bu su
retle tezahürata mani olun· 
muıtu: 

3 - Sonra, karıılamağa 
gittikleri adam, memleketin 
muhtelif siyasi saflarında 

bulunmuş, vekillik etmiı, 

baıvekiliik etmiı ve sefir· 
likte bulunmuş muhterem 
bir simadır. Bunun istikbali 
vatanın öz evlatlarına yapı· 

lan "karıılama,, merasımı 

ıeklinde olmalıdır. 

Binaenaleyh ona açı1an 
bayraklar hiç bir zaman 
yarb lamazdı. 

4 - Polis idaresizlik gös· 
terdi. 

5 - Karaya çıkması için 
vesait ve-rilmedi. 

Hulata bütün bunlar hal
kı haklı olarak sinirlendirdi. 
Halk fırkasının mukabil nü
mayiı yapmağa kalkması, 

aralarda söylenen ağır söz· 
ler, İzmirlilerin bütün bütün 
çileden çıkmasına sebep 
olmuıtu. 

Bu hadiselere, eğer 

"Anadolu,. matbasının önün· 

deki kanlı hadiseyi de tll
ve edecek olursak artık ıeh· 
re hakim olan asebi bir ha· 
vanın cereyanına ıizler de 
kapılırsınız. 

Ht le bir ya vnanun ölümün• 
dört vatandaııo ağır ıurette 
yaralanma11na sebep olun· 
duktan sonra, bu gayri ka· 
bili inkardır. 

!ıte lzmfr valisi Kazım 
Pata, bütün bunları gözleri· 
nin önünde bir kere daha 
yaıatbktan ıonra karar ver· 
mtıtt: 

- Bu halde nutuk söyle
nemez! 

...... 
etrafındakiler, yanında Halk 
fırkaıı mutemedi, poliı mü· 
dilrü olduğu halde biitün er· 
kin paıanın bu ıözlerf kar-
ımnda ağız açamamıılar ıa· 
dece ıükiit etmitlerdi. 

1 Sük(lt ıiibhe yok ki fk· 
\ rardan gelir. 
I Bu zevat da makmnı taı· 
~ dikte süküt etmiılerdi. 

1 

Pa§a seıinin en gür, en 

1 

kuvvetli "Ton,. u ile bir 
daha haykırdı : 

(Devamı Yar) 
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Muhacir eşyası 
Gümrük Baş müdür· 
lüğü müracaat etti 
İstanbul gümrük baı mü

dürlüğü, gümrükler umum 
müdürlüğüne müracaat et· 
mittir. 

Bu müracaata sebep, 
muha cirlerin haıiçten getire· 
bilecekleri eıya meselesidir. 

Memleketimize gelecek 
muhacirlere, muayyen bir 
kıymete kadar eıyayı bila 
resim getirmek hakkı veril· 
mittir. 

Son zamanlarda bazı 
muhacirler bu haktan isti· 
fade ederek memleketimize 
aile halinde dt-ğil fert halin
de gelmekte ve bundan 
istifade ederek hariçte ucuz 
fakat gümrük resmi fazla 
eşya getirmektedirler. 

Bu eıya hariç kıymetile 
geldiği için burada sahibine 
büyük bir servet temin et· 
IJ'ekte, fak at hazine zarara 
uğratılmaktadır. 

Ankaradan h'.1 eıya hak· 
kında ne eibi muamele ya· 
pılacağı aorulmuıtur. 

ŞEHİR 
Bakın! 

. ' ,,......._ 

1 Bir Halk fırkası 
meb'usu 

memleket dertleri 
için ne diyor! 
Halk fırkaıı yeni lıtan-

bul meltuılan odan Sallh 
Cimboz B. bjr arazeteciye 
bakınız ne beyanatta bulu· 
nuyor: 

- Beyefendi, Meb'uslu· 
ğunuzu tebrik ederim. Fa· 
kat yeni medlste naaıl çalı

tacafınızı sorabilir mjyfm ? 
- Efendim. Halk Fırka· 

sının prenıtplerlnt kabul et· 
tJğJmfz cihetle proaıamımızda 
Fırkanın proaramıdır. Tefe
rriiata 1relince biz o insan· 
lardanız ki, dtiı&nülerek ya
pılacak iılerf teferrQat me
yanında milzakereye mfthey• 
yayız.. Bu11ebeple, yapma· 
dan, yapacaiımızı ı&yliyen· 
lerden deiiliz. Beyefendi •• 

- Muhterem beyim. Bir 
sual , daha... lımlntzin Sel· 
lah kısmını çok iyi anlıyo
rum. ~ Affedersiniz... Cim· 
cozdan bir mana iıUhraç 
edemiyorum. 

- Aman efendim. iıim 
aile ismimizdir. Cingözden 

!mukalleptir. Biz hafifliği aev
medfğfmiz cihetle, biraz sık
letle talaffuz ederek Cingöz 
yerine Cimcoz diyoruz ... 

Yaşa!! 
Şehrin parası 

tasarruf ediliyor! 
Belediyenin yaptığı hesa· 

ba göre telefon muhaberesi 
maırafı 7,000 lira tutmuıtur. 
belediye timdi bunun bir 
kısmını indirmek istemekte 
ve buna çare aramaktadır. 

Mezbaha resmi 
Belediyenin hayvan ha· 

ıma almakta olduğu mez
baha resminin kilo baıına 

aı alınmuı kara rlaştırılmııtır. 
Yalmz bunun için Avrupa· 
dan b6yük iki kantar geti· 
rilmek lazımdır. Bu da kam· 
biyoya ihtiyaç gösterdiğin· 

den ıtmdilik hükumet buna 
müsaade etmemektedir. 

Tacirler birliklermi 
yapıyor? 

Piyasa tacirlerinden bir 
kıımının ıon zamanda fiat· 
ları yükseltmek için arala· 
rınde birlikler yaptıkları 161· 
leniyor. Oda bu huıuıta tet
kikata baılamııtır. 

~--------------------- ----------------------
(Yarın )ın Halk diplomatı 

- Adaların keyfine doyum olmaz ! 

·t .. 
,) 
~· 

1 
- Alıı CeYdet Kerim i Bey! Feleiin çen· ı 

berinden ıe•de ıeç bakalım! 

HABERLERİ 
Bu itin aonu yokmu? 

Binlerce mütevelli 
sürünüyor! ı 

Vekaletten' ~ekilete evrak gidi- 1 

yor binlerce adam aç ve sefil... 
1 

HAkQmetmizle Yunan h6. ' 
kdmett arasında akdedilen 
ıon btr muahf!deye göre Yu
naniıtandaki vakıfların me· 
mleketlmizdeki müteve1lile
rine ve memleketimizdeki 
vakıfların da Yunanlıtanda 

ki mütevelilerine iadesi ka
rarlaıtırılmııtı. Ancak mü· 
badele ahkamı bu emvali 
aynen iadeye mani oldu· 
fun~an bu gibi malların 
iki hilk!\met tarafından sa· 
tılarak parası a~a kadarlara 
teYzi edilecekti. 

Yunan hükQmeti flmdl· 
ye kadar bu iıin mühim 
bir k11mmı ikmal etmiı ve 
birçok mütevelfilerin işlerini 
bitirmlttir. 

Memleketimizde ise bin 
leree mütevelli hala tevziata 
intizar etmekte ve bu yüz· 
den ıefil olmaktadır. 

Yalnız tehrimizde iki 
bini mütecaviz mütevelli 
vardır. Bunlar iılerinin bir 
an evvel intacı için bir cemi· 
yet teıkil ve Ankara.ya mü

teaddit heyetler &öndermiı· 
lerdir. Buna rağmen bu it 
ne bitmiı ve ne de müsbet 
bir sahaya ithal edilme· 
mittir. 

Müte\•ellilere tevzi edi· 
lect.k paranın evrakı 2 ay· 
dan beri Maliye vekaleth de 
tetkik edilmekte olduğu 

halde matessüf hiç bir ne• 
ticeye vardırılamamıttır. 

Bu iti uzun müddetten 

beri takip eden müteyelli
lerden biri muharrirlerimizden 
birine ıunlan söylemiıtir. 

- "Yunanistandaki Rum 
mütevellilerin itleri kamilen 
bitmfıtfr. Bizim iıleriml~ 

lee betaet ve sürümceme 
yüzünden yüz üstü iduruyor. 

Halbuki Yunanistandaki 
mütevelHlere nazaran mem
lekeUmizdeki mütevelliler 
hem daha çok ve 

hem de hepsi fakirdir. O 
kadar ki bütün ailesi efradile 
bu itin neticesine intizar ede 
ede sefil olanlar da pek çok
tur. İtlerimizin gecikmesine 

sebep ise bu husustaki evra 
kın gah Maliye, gah Baı 
vekilet ve Da biliye ve
kaletlerine gönderilmesin· 
den ileri gelmekte ve 

dolayıaile lılerimiz büyük 

bir çıkmaza girmektedir. Ge
çenlerde Baı vekalete müra· 
caat ettik. 

Evrakımızın maliye ve· 

kaletinde tetkik edilmekte 

olduğunu ve ancak on gün 
zarfında para tevziine hat· 
lanacağını söylediler. 

Halbuki aradan iki ay 
gibi uzun bir müddot geçtiği 

halde ne evrakın tetkiki ne· 
tlcesini ve ne de para tevzi
atını öğrenemedik. Bu gidite 
nazaran itlerimtzln hiç bir 
neticeye vasıl olamıyacağı 

tabiidir.,. 

Kadın. birliği 
Hanımlar bu yaz Ankara Eski
şehir, İzmire seyyahat edecekler 

Kadınlar birliği bu yaz 
Anadoluya bir tetkik ve ir· 
tat seyahatı tertip etmiıtir. 

Bu seyahate evvela Ankara, 
Eskitehir ve lzmirden baı· 

!anacaktır, Seyahate çıka· 
cak htyetler muhtelif kol
lara ayrılarak köylere kadar 

aıidecekler, kadınlık hakkında 
konferanslar verecttklerdir. 
Birlik ayrıca vücude aeti· 
recefi bir breıürünü ele tevzi 
edecektir. 

Birlik umumi katibi Ali 

ye Esat H. bu hususta tU 

izahatı vermittlr; 

- Seyahat çok mühim 

neticeler verecektir. Ka· 

dınların da erkekler yanın· 

da müıa vi haklara malik 

olduklarını, iı hususunda 

onlardan hiç bir vakit aıa

Aı bulunmadıklarını muhte· 

lif propaganda vasıtalarile 

halka anlatacağız. 

Çiftçi 
Vekil 

Yeni bir rivayet var: 
İsmet Paıa ka binerini 

tekrar teıkil ederken Tekil· 
ler arHına bir de "Çiftçi,, 
aeçecekmif.,. 

Demokrat bir hükume· 
tin, bu kadar demokratça 
dü~ünmesi hiç te fevkalade 
bir zihniye) değildir. 

Bunun pek çok misalle· 
rinden iıte iki dan esi: 

Fransa' da Heryu fngilte· 
rede, Mak Donalt. Hem bun· 
lar, sadece vekil değil birer 
baıvekil olmuılardır. 

Millet Vekillerinin ara· 
sına karııan bu "çiftçi,,leri 
ben §imdi herkesten farklı 
görüyorum. 

O, bence, "ıalvar,, mı 
"pantalon,,, "kasket,,ini 11 ıi· 
lindir ,,e, "sako,,sunu "Fra· 
k,,a çeviren bir idealisttir. 

Fakat, bunda bütün 
bu tahavvüJlta rağmen 
değiıtirmiyeceği bir ıey 
varsa oda, 

- Kafasıdır. 

* Vekalete girdiği zaman, 
köy odasına girmiı gibi ola. 
caktır. 

Sandalyasına oturduğu 

vakıt köyünü kahvesinde kf 
hasır iskemleyi hatırlaya· 
caktır. 

Kalemi eline aldığı za· 
manda sopasına sarıldığını 

f urzedecektir. 
Hülaea yürürken, karar 

verirken ve yazarken dal
ma köylüuün iztirabını_ dü· 
şünecektir. 

Zira bütün köylü, onun 1 

kokan nasırlı parmaklarının 
göstereceği yolu, dobro dobro 
söyliyen agzından çıkacak 

kararı beklemektedir. 

Eger doğru ise ... 
Bravooo ... 

BÜRHANETTIN Ali 
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ıl1übayaacılar 
Toplanıyorlar! 

Uzun zamandanberi bor
sa heyeti idaresi ile mübaya· 
acılar arasındaki ihtilafın 

halledilmediği maliiındur. 

Hatta bu ihtilaf haylı dedi 
kodu]arı mucip olduğu gibi 
bazı çirkin hadiselerin zu· 
buruna da sebep olmu§tur. 

lıte bunun için bugün 
mubayaacılar içtima ederek 
bu husus hakkında görü~e· 

ceklerdir. 

Bu sene yapılacak 
istimlak 

Belediye bütcesinde bu 
ıene istimlak için y6zeHi bfıı 
lira ayrılmııtır. 

Bayram kartpostalları ] 

- Maaı yerine hava alanlar! - Bayram ıen ye ıatır geçti! 
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- 2 - tHlnden iki muallimin daha 

B b k k l J esrar•ngı·z uzakl~ıtırıldı~ı ıayıaları çık· 
EYYeJki rece Şehre•a· 

reli cl-.arında PJyerloU cad
d(~sin.le kadın yilzünden 

Bir iki turda orada yap· 
hktan sonra tekrar Beyazı
da dofru çıkınafa baıl1ı.mıı· 
hr. Çakır keyif olan ibra· 
bim Tevfik yava~ yavaş 
Uirbeye çıktığı sıralarda İ>1r
de ne baksan kırıta kırıta 
muazzez geliyor. 

az yormuısada bittabi kend 
de yorulmuıtur. . .. e e ora arınaa ~ mıf, ilaha ıonra da tekzip 

• J l edilmiotir. dün bu meselenin Bundan istifade eden hu 
meçhul üç kiti hemen bıçak· 
larını çekeı-ek zavallı gencin 
muhtelif yerlerine batırmağa. 
başlamııtır. ıiddetli vurulan 
bıçak zarbalarına tahammül 
edemeyen Tevfik hemen: 

bır auama ras arsınız... haki'{atmı öğrendik. 
1 b Cerrahi hecalarından 

Bir berber çırafının .la· o Milyoner m~ anetinln ütün 
d b j Türkiyedeki faaliyetlerini bir kısmı Raıdm Ali beyin 

vaıı binlerce sene en er b k aleyhinde rey !o•lanırken·. bHtH in· tanzim eden bina, u te • "' 
devam eden ve u un ke aeldi. - Efer Akif Şakir be· 

· t• ha•iyete düılren • d · icl · d ki h •anıye ı -ır Alt kattakl matbaasın a yın aresan e cerra 1 
bir facianın iç yilzünü ı.çtı harıl harıl zehirleyici yazı· pavyonunun kapatırsanız 

feci bh cinayet o'. muıtur. 
Bu cinayet hakkında muhat· 
rtrimizin yapmıı olduju 
tahkikatı yazıyoruz : 

lbrahiın kim ? 
Maktul lbrahim T edik Başlangıç 

- "Ah... Vuruldum n 

nihayet onları yıktı. lar basılırk~n, ikinci katta rey veririz. 
" Beybilha•z n denilen melanet, pıopağanda, igfaJ, Demi~ler ve Rasim Ali 

ıüphesiz ki çok kadim olan izltd, varidat ıçın de- ~· nıeseleıt bitince pek tabii 
bu zaviyelerden de dnha met, demet sayılan do- olarak pavyonun kapanması 
karar renkli ve kara mak· !arlar, yanı baıındakt mevzuu bahsolmuıtur. 

Yavuz gembinde hizmeti 
askeriyesini ifa etmekte iken 
bayram münasebet "Je izin 
alıp bayramı İstanbulda 
yapmağa gelmittir. 

Heman durmuı yanına 
geleceğini zannederek dik
katle bakmağa baılamıştır. 
Fakat muazzez bu esnada 
bunu görünce hema n istika-
metini çivirerek Piyerloti 
caddesine sapmı,tır. 

diye feryat etmiıtir. 
O ara bu üç meçhul şahs 

firar etmi§ ve etraftan 
yetişen halk zavallı Tcv· 

ıadı ve binaenaleyh cemi· kitap r;ukaddeı kısmında Bununla beraber bazı 
yet için daha çok tchli_ıce i memleketin en seııiz ma· müderrisler, bilhassa Kamil 

Cinayete sebebiyet veren 
Muazezde seyya~· tiyatro kum• 
panyalarandan birinin ar· 
tiıtldir, 

Bu hali gören Tevfik 
dP.rhal toparlanarak arka· 
sın dan yürümeğe baş
lamıştır. 

f;ğin kanlar içinde yattığı· 
nı görmüıtür. · 

Bu hali gören halk he
men cı-varda bulunan Meh-olan misyoner teıkılat· hall<'rinde maliyetin ancak Beyin teklif ve ı~narları i\-

h k ., __ . d 1 'Ze"rine Hıfzısınhha müderris met paıa karakoluna koı· 
muılardır. 

buradaki a un ondn biri 11isbetin ıe satı • 
rının d h 1 k muavfnl, daha evvel bakt· Kendisi oldukça şirin ve 

cazibedar bir kızdır. Oyun• Yu-zünü açmak için ene§• mak için azır anan itap· 
'd ı 

' 
d rioloji dersini vekaleten ted-

terin vurulması la.tım<liir. lar, ya ız ı. ıüs ü söz e mu· - Muazzez, Muazzu:; Mes'eleden haberdıır o:an 
Mehmet pa§a karakol komı· Hanım anlayiniz ki taş· kadde1 eserler, bir yanda ris etmektP. olan İbrahim 

h k k ki 
' 

k Şevki Beyin de ihracı ta· 

' larda da mümkün mertebe 
kendisine verilen rolleri mu· 
vaffakiyetle ifa eden ve bir çok 

Kız sana söy]iyorum demiş. 
O ara Muazzez ba~ını 

çevirerek: kin ve heyecan gösteriyor· er yaşta i er e er e a· 
d 

' 
h · bi o karrür etmif ise de, üst du. Çok 'ka.-a gözleri p~k ın arın ve azın r rgun 

ser muavini Necmi Efendi 
hemen vak'a mahalline ko· 
şarak gelmiştir. karanlık mazinin elcmıle iştirakile ııöylediği ila· üıte verilen bu kararlar 

hl·Jer se ·ı·z ve esrar""ngı·z efkarı umumiye ve ala· ka 1 ar 

gençleri kendiaine ce2b t 1-
ınefe muvaffak olan biridir. 

Ne istiyorsun? Demh. 
tenha sokakda bulunan 

Kanlar içinde yatan Tev
fıği derhal bir otomobıle ko· 
yarak hastahaneye gönder-

adete bulanmı~tı. ' 8
" .., c 

O ıöyle .. k"n gözümün koridorlardaki her donuk makamattn iyi bir tesir ha- Muazzezin aşlkı 
itte Muazzezin kendhine 

bendetti~i zavallı aşıklardan 
biri de lbrahim Tevfiktir. 

bu iki kızgın ıuvaller he 
men oracığa sen ne istiyor 
sun? Ben ne istiyorum? 
Di}'e münazaa başlamıştır. 

önüne iıbınbulun ortasında mermer sütünun kararlısın· sıl etmeyeceği clütünülerek 
Riza Pata tekkesindeki ka• da miiebbet bir sadakat vniJen ihraç kararı tehir miştir. Tevfik guçlükJJe fU 

fadeyi vermiıtir, ra pençeli yarasalar gibi yemini aık ve ihtiras, bahçe- edifmfttfr. Bunun üzerinde 
· d k' t kk b' d · e dir ki, gazetelerle de tekzip Bu çocuk, Muazezle bun

dan haylı bir zaman evvel 
tamşrnıt ve onun bir çok 
oyunlarını gördüklen sonra 
kendhine karsı ciddi bir 
afk beslemeğe baılamııtır. 

Meçhul adam ar - "Beni vuran ;u ist 
Muazzezin kocasıdır." Za
bıta bunun üzerine hummalı 
faaliyetine devamla tahtika
ta ,ba;ılamııtı, ve meseleye 
vaı. 1yet eden müdd i mua· 

yurdumuza yapışan o mef· sın e ı e e anasın a yan 
[ D ] etmek mecburiyeti hasıl Bunun üzerine nr1(afaı 

rından ğelen meçhul üç 
kiıi yar.larma sokularak 
ne oluyorsunuz hemweti 
dur bakalım demişler. 

um Babil havuz binalar, evamı ıJar olmuıtur. 
1 '... 1 •••••• 1 1 •••• 1,. 1 •••• 1. 1 •••• 1 •• t 1 1 ••• 1 ••••• " 

Şirketteki 
• • • 

zemının ıc 
t 

yüzü nedir? 
( 1 irinci sahifeden devam) 

tayin ~dilmiı ve hesabatın 
rüyeti aırasıı da şirket mü
dürü olan Hüs!'yin Cahil 
Beyin zimmetinde ( 7 ) bin 
lira bulunmuıtur. 

Bu paranın diğer iki şe· 

rikin matlup hesapıarmdan 
olduğu anlaıılmıı ve ayrı· 
ca (25) bin liralık bir zim· 
met Hüseyin Cahil Bey 
aleyhine tesbit olunmuıtur. 
Hüseyin Cahit beyin parayı 
kendisine ait itlerde sarf 
ettiii söylenmi§tir. Tasfiye
nin bu netice ve ıekil alma-
sı ve bilha11a çok gecikmiı 
bulunması itibarile ıüreka· 
dan Refet Beyın, Hüseyin 
Cahit Bey hakkında mahke· 
meye müracaat e ttığide h~ 
an.ıam gazetelerinde oayı 
olan haberleıin mütemmim 
nıaruaıatıdır-
Şur1ıkadan İsmail ~üştnk ve 

(Reft:t Beyler, tirketm te.111et· 
tüü olan (200 ) bin 1 radan 

t Hüseyin Cahil Bey hesabı· 
na geçmi& oıaD (100) ~m 
lıranın evrak müıbitesıoe 
dest~rest olamaınıglardır. 

Fakat Hesap memuru bu 
yekunu ancak (6·7) bin lira 
raddesinde göstermektedir .. 

Meselenin bu iti bar a Adlı· 
yeye intikal edeceği ve 
tnefsuh tirket müdiri Hüse· 
Yiıı Cahil Beyden bu para· 
tun hesabının sorulacağı söy~ 
lenmektedir.f 

Bu deveran eden haber· 
ler hakkında en doğl•uıunu 
kendisinden öğrenmek isle· 
diğimiz Şanı.yl ve Maadin 
bankası heyeti idat'esi reisi 
liüseyin Tevfik Bey muhar
tirimize demiştirki: 

- Simdi bana da böyle 
bir haberden bahsettiler. 
Benim böyle bir meseleden 
asla malumatım yoktur. 

Ortada ne bir türeka 
ihtilifı iti ve ne de bir 
borç veya zimmet medelesi 
vardır. 

Bunu bana atfedilen laa· 
lettayin ve asılsız bir me· 

.. 

Yeni Rasim Ali B. ne diyor: 
Fijiyoloji kitabı için Tıp 

Meclisin fakültesinden ayrılmasına 

Mı 
karar verilen Rasim Ali bey Tevfik de: \'inlerinden Şefjk bey dün geç 

vakte 1\adar tahkikatla mer 
gul olmu~tur. 

esuliyeti <lün kendiı.ile görüşen bir 
( 1 muJıarı irin.ize fU sözleri söy-

Aşkın iç yüzü 
Muazzez İfe ha vatının so· 

nuna kadar muvakkat ve 
sahte aşkla vRkit geçirme· 

Size ne, haydi i~inize. 
DemiştJr. 

Başmakaleden devam) 1 \emiştir. Sen işine, biz itimizc de.· 
ken kavga büyümüt ve meç· 
hul üç kişi hemen tevfigin 
üzerine çullanmışlar. 

Düne kadar yapılan tah
kikat neticesinde bu meç· Ancak bir an kin mec· 

iısin, yarım intihab.atı. ken· 
cJ: ar;,lı·rından namzetlerle 
dold1.1racaklarını kabul ede
lim Bu takdirde de timdiye 
kadf' r olduğu gibi meclisin 
artık yalnız tek fırka mane· 
münıvf'lasiyle dör:miy•~ ceğini 
ve yeni hükumetin muhtelif 
sınıfların ve bi.- kunm müı· 
takil muhaliflerin iradeleriy
le daha hakih ve faydalı 
hükümetçiliğe sevko unaca
ğını görürüz. 

Meclise atılan bu ilk 
müatakıf muhalefet adımı 
yeni hükümete fırka l<.ına· 
lından yekpare itimat vazi,. 
fesini tenkidi mahiydine 
sevkedecektir. 

Yeni meclis artık bir ıey 
terennüm eden tek ajız ye 
bırden alkıılayan, kalkan ve 
inen bir tek el değildir. Ve 
olmaına&ı ıniJletç de mat· 
lubtur. geııe siyaset meıcesi 

nin doğuracağı en kuvvetli 
neticelerden biri de, Fırk~· 
nın büyük farkfarle 
yarına hazırladığı yeni siya· 
seti ve ımıfların temsili, mu· 
halifetin ye.- olmasiie, 
artık eski meclis pren· 
sip)erinin icabı olan e.ski hü
kumetin yenileıtfrilmeıi ola· 
caktır. 

yeni umde ve ahtların 
etrafmda yeni ı:ılemanların 
iş ba~ma geçmeleri bir za· 
ruret hahndedir. 

Bütün hamiyet ve ümit• 
lerinuzl bağladığımız mem· 
Jeket rL·fahına matuf 
siyasetin önünde yep yeni 

e daha ter ve taze muhale· 
; t ve tenkıtlere hürmet 

- Bugün bazı ~~~ete!e
rin hakkımda yaz,'ık11lrı u,. 
durma yazıları okudum. 

Ben sekiz sene evvel Tıp 
faküitesinde münhal olan 
Kimy"Y' mebani mualltm· 
liğine tayinin bir tesadüf 
eseri değildir, 

Senelerin doldurduğu 
uzun bir mesai neticesidir. 
Sekiz senedenberi bütün 
heyetini Trp Fakülteainde 
tedrisata, tedrisat haricinde 
taburatuvarına vakfetmif 
bir hoca ıdim. Yetittirdi&jtn 
hlebelerim hiç bir ıuret· 
le inkar kabul etmez 
canlı birer vesikadır. Aynı 
zamanda ilk defa oiarak 
Türkçe, Kimyayı fijyoloji ve 
marazi dersini okutıum. Bu 
isimde bir de kitap neşret· 
tim. Daha sonra Türkçe, 
Fransızca bir çok yazılar 
yazdırn. 

Düne kadar bu yazılarım 
çok beğeniliyordu. 

Maelesef bugün hayati 
Aers'mi rf/sen tedrise memur 
müstakil ,nıüdt'rris muavini 
idim. Buraya, usul ve niza· 
mına tevfikan icra edilen 
musabaka imtihanı neticesi 
intihap edilmiıtim. Bilihara 
Darülfünun talimatnamesi· 
11in tadili üzerine unvanın 
muaJliınliğe tahvil edildi. 

Son hadiseJerin tevelit 
ettiği husumetler neticesi 
olacak ki bug6n dünkü haki· 
kat tahrif ediliyor. Yazıla· 
.rım beğenilmiyor, Seviimi· 
yor. 

Fakülte m~clisinde ban 
müderrisleı·in Föyledikleri fe · 
na aözleri it:diyorum. 

ğe yemin edenlerden biri ol· 
duin i~in hiç oüphesiz: lbra· 
him Tevfike de bu yemini 
tatbik etmeğe mecbur ol· 
muıtur. 

Fakat zavallı genç, "Mil· 
azzezın bu yeminJnden biha
ber plup onun ıatavath sözü 
!ahte nafmelerine k~pı1arak 
Hayatını bile fedaya amade 
fmiı. 

J'[itekimki yiqede onuun 
uğruna hayatını feda ett'. 

Buluşmalar 
Biri ciddi di~eri gel geç 

sevdah o1an bu iki ge:lç bc-y
ramın ikinci günü Gülhane 
parkında buluşarak bir iki 
saat gezdikten sonra ertesi 
gün için yine birbirlerine bir 
randevu yererek ayrılmıılar 
dır. 

Ertesi gün, yani Cuma 
günü olmuş İbrahim T vfik 
Yine randevu mahal li olan 
parka gitmfttir. Gözleri mü· 

em adi yen yolda iki saat olduğu 
halde sevgilisinin gelmediğini 
görünce yavaı yavaı kızma
ğa baıla.mııtır. 

Aidatı yar 

Onlar levfiki döve 
dursun, Muazzez de ufak 
ufak kaçmağa baılamııtır. 

Bunuıı üzerine oldukça 
güçlü ve kuvvetli olan Tev· 
file her ne kadar hun]uı bit-

hul üç kitinin biri terlikçi 
Kemal, diğari yine Kemal, 
birininde ermeni milletinden 
Agop isminde oldukları anla-
11lmış ve bunlardan yal11ız 
Aeop yakalanmııtır. Diğerle
lerinin de yakalanması için 
süratle çalııılmaktadır. 

Yarın reisicuznhur 
intihabatı yapılacak 

(airinci sayfadan devam 
bah Sakaryaya kadar trenle 
gidip gelmek suretile bir le· 
nezzüh yapmıı:ardır. 

Ankara, 2 (Telefon)
Meclis yarın ilk fevkalade 
içtimaını aktedeçektir. Bü· 
tün hazırlıklar ikmal edil· 
miıtir. ilk celsede riyaset in· 
tihabatı ve yeni mebuıluk 
rnazba · alaı·mm okunup tas
diki bittikten sonra münhal 
mebuııluklara yeniden inli· 
habat yapılmasına karar ve· 
rilrnesi muhtemeldir. 

Eğer kabine bu akıam 
istif asını verirse öğl,..den ıonra 
aktedilecek ikinci c~lşe mü· 
him olacaktır. Yeni kabineye 
itimat reyi mesef .,si m cvzuu
bahs olacaktır. 

Encümenler 4.5 gün sonra 
intihap olunabilecektir. Büt 
çe yetiıtirilmiyeceği ıçın 
bütçe encümeninin süratla 
ıki aylık muvakkat bir bütçe 
haıırlaması mukarrerdir. 

Zonguldak, (Hususi) - Bu 
radan amele namina seçilen 
yeni mebus Hatan ve EL·~• 
Efendiler amele arasında 
tetkikat yaparak Ankarav1t 
hareket ettiler. 

Her ikisi de, mecliste 
''melenin hukukunu müdafa& 
edecekleıini ve bilhaua \t 
kanunanul\ bir an evvel çık
ması için uğraıacaklarıat 
röylcmektedir. Sözlettilderi \Jaat fıelmiı 

ve bir kaç m "sli ~eçmiı. Mu· 
azzez hala meydanda yok. 
Keı:disini ekseriya böyle al· 
dattığı için artık gelmiyece
S?ine kanaat get•rerek İbra· 
bim Tevfik te yavaş yavaı 

Reiıiccmhur intihabınM 
tecdidi de bu be!seee mav· 
zuu bahs edilmesi muhtewel· 
dfr. 

C. H. F. büyük konıır~· 
sine seçilen murahhasfar 
fehl"imize gelmeğe ba.la.ını,.. 
Jardı . 

' parktan fıkmıt ve bir arka· 
daıına tesadüf ederek bay
ram yerlerinde dolaımağa 
baılamııtır. 

Buraya her taraftan yeni 
mebusların hemen dörtte 
üçü ge)miılerdir. 

Aı\k .ra 2 ( Teteıon ) 4--• 

M .. clisin fevkalade içtimaın• 
da hükllmetçe müzııkere edil
mesi teklif edilecek layihalar 
ıunlardır: 

1. 931 bütçeııJ, 2. Aylık 
muvakk!'lt bütçe, :-J. İcra Ye 
iflas kanununun tadilatı, 4. 

ed:nbir hükumet be~iyo:;z· 

se-fe olarak teİ;kki--;derim:n 
Bu hususta görüşmek u· 

zere evinde aradığımız Is
mail Müştak Beyi bulamı
yan muharririmiz evinden 
;u malumatı almııtır: 

Bunlar birer uydurma· 
dan haıka bir ıeY değildir. 
Yarın hakikat meydana 
çıktıfında bu sözlerin ka
illeri acaba ne olacak ? 

Herkes ıen ıatır geziyor, 
gülüyor ve oyniyor; fakat 
zavaliı İbrahim Tevfik hali 
Muazzezi düşünüyormuş. 

Rakıda şifa 
Nihayet akşam olrnuı 

gece meyhanelerden birine 

Temas ettiğim mebuslar 
fe@hedilmiı bir meclit yeri
ne geldikleri için yeni 
meclisin ağır mes'uliyetli 
bir vaziyeti olduğunu söyle· 
mekte ve ilk içtimaı ehem· 

Valilerin salahiyetlerinin tevsi 
S. Kazanç, arazi, musakkafat 

ve veraset vergiİerinde ya
pılacak tadilat, 6. Muamele 
vergisi, 7. Orman kanunu 
8. Divanı ınuhuobat teıki: 
lalı lihiyası, 9. Hususi ide.re
ler llhlyaa1 ve yol vergisJnia 
te~zili> 10. io kanunut 1 L 
Muhendislik kanunu 12 ~ "Biz de okutluk. Fakat 

ivi bi:iyoruz ki lsmaH Mü§• 
t~k Beyin bizim gibi key· 
fi yellen haberi yoktur." 

lV.isan maaşı 
Memurların Niıan ayı ma· 

aıb.rı dün tevzi ediJmiıtir. 

Bütün devab: memurlarıma· 
aşlarını almı,lardır. 

2iden İbrahim Tevfik bir 
iki tek yuvarlıyarak çıkmıt· 
tır. 

Devam eden canının 
sıkıntısı ile tekrar Sultan 
Abmede inmlt ve rozinmefe 
ba f la mıttır. 

mi yet ve heyecanla bekle· 
mektedirler. 

lıçi meb'uslar meclise 
bilhassa fıçi kıya fetlerile 
ıelmekte mllsirdirlcr. 

Enciimealerin intihabı 
bu cel11ede yapılmıvAc11ktır. 

Fırka kongrer.I muka~rera: 
tının tatbıki için )Azım gelem 
kanun IAhfyalıırı. 
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Cingöz Bey 
lıtanbulun iki çeıit meb'· 

uıu S .. lih Cimco:& Bey be 
yanatı ıiyuiye&i araunda 
ıöylı • EÖylüyor: 

., Aman efendim, bu iılm 
aile lımimlzdlr. Clzıözden 
mukalleptlr. Biz baflfliil 
ıevmedlğiml.z cih~tle biraz 
ııkletie taliffuz ederek cin· 
gö:ı yerine cimcoz diyoruz" 
ve bir arahk h. diyor ki: 

"Biz yapmadan yapaca 
lımızı ıöyliyenlerden deAi· 
liz ! ,, 

Fakat Salah Cingöz Bey 
ıiz iımini&iu möıemrnas111-

nız. Böyle dönüp dolaııp 
yine mebus oımak ve cin· 
cozluk ne de cıaıbızlıd: glbi 
ıeyler ile ifade olur..lbılir. 

Bu tt.:maıntle c ·neözlüktür. 
Kendinh:i bu kadu güzel 
ifadeye kac.ır hir aile ismine 
kıyrrıak dojruıu p•k isabetli 
bir it değil... 

Eğer yapmadan ya pil ca
ğınızı ıı~ykyecetfm'z itler 
de buna benzene 11izin fili
nizi anlamak için keramet 
aahibl olmak llzım gelecek-
lir. 

Ney•e bunlardan ~arfına
zar a:ul b:!n ıizin nıuıl Halk 
Fırkası m ebusu iken hır 

baıka yerde mfhtekil mu· 
kallep olmanıza hayret edi-
yorum. 

• 
Muzir oluyorsnnuz! 

Gazetelerin ücuzluğa 
doğru çala kalem yürüdük
lerini görüyorsunuz. Çocuk
Jardan baıka karii kalma
dığını anlamıt olmalarından 
mıdır nedir, hepsinde bırer 

çocuk su.ytf ası merak ve 
hevesi Laıladı. 

Bunu mazt.r gör..Jim, 
bu sayifaları idare eden mu· 
barirlerin ufuk tef~k kuıur
larına bakmıyahm. Fakat 
Cumhuriyet zihniyetile yetif• 
tirllmest aıla ihmale gelmi· 
yen ya vrucuklarm zihniyet
leri üzerinde ~ahripkiır 

tesir yapılmasına razı o!mak 
a~la.nacak bir günah olur. 

1 1 

Türkün asırlarca çektiği 

Padiıahlık devresinin iıtirabını 
unuttuk mu? 

Geç çikan bir akıam 
aazetesi (Çocuk) isimli aa 
yifasınde kudret, • ihtiıam, 
kuvvet mefhumlarını bakı· 
mz taze Türk yavrucukla· 
rına naaıl telkin ediyor: 

"Aslnn Padiıah ta aaliba 
birakıp baıbütün gidiyor!" 

Aslan a vcıhğından bah
ıederken çocuklara bu t€1· 
kini yapmak çam devirmek 
değil hanı berhava etmektir! 

MÜNECCiM 

Tefrika No: 2 

so R 
m~~tıı!·~~~!Yi~~ ~~ Cl'~&~~ ... -~&JIS~~_,ı:Jnmı:illi211i;!'A'l!?H~lıi!llB1• 

Madritte 
Büyük 
Nümayişler 

1 14 b çuk ınilyon lira 

Madrit, 1 ( A.A) - So.-
y al:ıt fırku . Le itçiler umu 
ıni birlifi ıökfto datreıtnde 
büyük bir nümayt~ yapmıı 
lardır. Nümayifçiler haıvc· 
kalet dafrl!ıine ııitmiılerdir. 

Burada nöma.yif çiler namı· 
na murahhaı bir heyet ıoa
yallst fıı·kası ıle içiler bır· 
liğJnin taicplerrn.l havi bir 
bey .• nnameyi muvakkat hü 
kıimet r~isl Mö Zamoraya 
v~rmi§ft'!ruir. Bu beyanna 
medc, ııümrük çalııma müd 

de~inin 8 ıaa t olarak 1..eı· 1 
piti hnkkındnki VaıinatonJ 
misakının tasdiki içtimai j 
sfgorln t.eıkilatı yapılmaıı ! 

1 

ve zfraat itleri hakkında 1' 

cap eden lcanun ve niEam 
larm tanzim ve tatblki is· 
tem:nekh~dir. M. Z amora 
balkona çıdmı~ V"' verrll~' 
cev~ pla, bu taleplerin esn.
SP11 hükumetin programma 
dahil bulunduğunu öyle· 
mittir. 

İhracat ofisinin tebliği 
İstanbul,, 2 ( A.A. ) -

İhrac~t ofhinden tt.ıbHğ ı 
olunmuıtur: 

Yl·aniıtal'a ithal edilecek 
yumurtaların. damgala mrıaıtı· 
na dafr Yunan ziraat neza, 

rr.ti tnrafmdan ittfoaz o'unan 
27 Şubnt tcırlhlt karar neı· 
rini mütel\kip ilga edilmiş 

olduğundan hilkmfi kalma• 

Edirnede idman 
Ediı ne, 2. (A.A) - Ôi-

t leden sonra atadyomda erkek 
liıeainin idman ıenlf ~i ya.pıl
mııtır. Büyük bir intizam 
ve ncıe içinde tatbik edilen 
proiram muvaff akiyetle in· 
taç edilmittir. [Mesainin fe· 
yizlt neticeleri bütün Edirne 
halkının takdirini mucip ol
muıtur. 

Bombayda yangı;1 
Bombay, 2 (A. A) -

Dün akıam Kombe.yda Müs
lüman tüccarlarla esnafın 

oturmukta oldukları mahal· 
lede büyük bir yangın çık

m11lır. 8 en yanmıf, 8 ey 
hasara uiramııtır. 100 kadar 
aile de: evlerini terketmeğe 

mecbur olmuılardır. 4 kiti 
hafif ı•rette yaralanmııtır. 

Zarar miktarı 300 bin lagf· 
liz lira11 tahmin olunmakta· 
dır. -

Cümhuriyet bankaaı Anlı.arada 
toplanarak muhim ifler gördli. 
At>karıı, 2. (A. A) - Cum· Teıiı hey~ti bunu mGte· 

huriyet merkez bankaaı lesin aktp ( A ) smıfı hluelerinl 
heyeti bugün MaHye Tekili ı temsilen hiikO.met tarafın· 
Aptülhalik Beyin riyaıettnde ittihaz edilı..!cek ve bunlardan 
toplanmıt ve kapatılan banka l biriei bankı\ idare mec 
hlueleri mıktarına ıttıla kes· liıi riyaseti vazifesini görecek 
betmittir. Teıbit edilen bı.:. 1 olan iki idare meclisi azasile 
miktara naır;arıtn, kapatılım B ve C h11&edarları bulunan 
h. k .1 • mi11t ve ecnebi bitnkaların 
ısreler 14 buçu mı.yon ti· . t•h d ki 1 ık· (D) _ . . _ ın ı ap e ece er ı, . 

ra.yı tecavuz elmıılır. Mut~- hfsfedarları bulunan ticari 
bal:~ hisıoeler de Z~raat, Em 
lak ve iş bankulaı ınm teıkil 
c.ttik e i bir ba ıka konsorııi 

yon u tc..ra fmdan kapatıla 

rak banka nm sermayesi ta
mı men te~in edilmııtir. 

Ru içtime.dll, sermayeler 
ecnebi parası nlarak mevzu 
hıenkalar-la imtlya:ı:lı tirket
Jerin 2 milyon .ılOO bin liraya 
baliğ olan tal•·pferini, baıı
ka.nın teıkillne dair kanunun 
tayin cttllli bir buçuk milM 
yon hra~ n irca eylemiıtir. 

Muayyen miktar"" n1ı.za ·an 
vaki taleplerin yüzde 62 .is· 
betinde fazla bulunduğunu 
tesbit ~den tf'ıııis h~yetl, bu 
mtif"~ıeaelerin f stedikleri 
htı~e miktarını bu esas dn:· 
resinde yani yüzde 62 nis · 
betinde tenzil eylemlıtlr. 

müesseselerle hükmi ve ha
kiki eıhaı tarafından intihap 
olunacak bir, ticaret odnl~rı 
rnurahhaı!arınm intihap 
edecekleri bir1 ziraat O· 

ddarile ziraat koopera· 
tiflerinin erbabı ziran~ten 
olmal. üzere 'ntihap rd~·
cekleri iki n za h h:k •ndu 
temenniynltn bulur:ulmuştur. 

Heyet. bu maksada 
.lk iki ilıZa He ticaret ve 
ziraa l odaları ve ziraat koo· 
pt:raıtfierinın l'o'"çeklıeri aza 
larm tem)ni mtihabını ve 
dif{~ı tar.,flan milli ve ec· 

uebi bankalarla hissedar· 
la ınm seçek1eri azal ırm 
intihabına ml.saadc edilme
sin! ve intihap gününün ta· 
yinini hükumetten ricayıı 
k&rat vermjftfr. 

__ n:6__,iliiit~ ................ --~-

Müstemlekelerde de 
isyanlar başladı! 

Hükumet kuvvetleri asileri 
dağıtarak püskürtüyor 

Liıboon'", 1 (A.A.) - Mn.- ı 
der'de toplanmıı olan kuv
vetlere kumanda eden bah
riye nazırı, h ükfımet reisi M. 
Carmona\a bir telgrafoame 
göndererek askori hareketle
rin büyük bir muvaffakıyetle 
baı lamıı oldufunu bildirmlt 
tir. Bir askeri lınta, h;ç bir 
mukavemete •aruz ve harp 
1ıemilerini yardım etmeleri
ne hacet kıılmakıızın karaya 
çıkarıl nıııtır. 

Çıkarılan kuvvetler; c.ıkeri 
harekat planında df .. piş edil· 
mlo olan mevzil~ri i11r;ll.l et
miıtir. Bır kararname, Ma· 
dere ve Açoreı ihtillline it· 

tirak etmit olan askeri ve 
mftlki bütün memurların 

azled!lmiı olduğunu natık 
bulunmaktadır. Baıka bir 
kararnamede Funchl, Ponta 
·eeJ-Gada, Anirado ve Her-

oiımo asi.eri bh liklC' rln feıı 
bini ne mevcut pıyade kuv· 
vetierhıin yeniden tenıikini 
natık buluıım~ktadır. Yi"rı 

resmi bir noktada, Funchal 
piskopuıu kaıı dökül· 
meıinin önüne geçmek için 
yeniden teıebbüs ve tevaa
ıutlarda bıalunmuı olduğu 
beyan edilmektedir. 

Hök\lmet, bu tevaasutla
rı reddetmitUr. Madere' deki 
Hükllmet kuvv«tlert, Calhe· 
tn kasabası civarında istik-
ıaf yapmıılar ve asiler: gay· 
rımuntazam ıurette ricale 
mecbur etmiılerdfr. Asiler 
den bir miktar eı:r alm-
mııtar. Zikri ııeçen notada, 
ortade dönmekte o~an oa· 
yıalara rafmen, hükO.met 
kuvvetlerinin hiç bir guna 
z .. yiata uğramamıf olduğu 
i 1ave ~dilmektedi,, 

----------------·---
f kurnaz bir ıeydı. KaJ'fn 

OKAD 
valdeaile, kocasının amca-
11na çarçabuk alıııvermiıtt. 

Daiımt muzta.,.ip, dalma 
inildeyen Flroza Hanım, bu 
ıen, ıakrak i.enç kadımn; 
bu altm kafes içindeki 
hakiki kuıun vftcudile hfr 
teıelll va silkOn~t buluyor-

nın ta vur ve hareketinde, 
nazarlarında, erkeklerin bir 
kadından ümit edebilecefi 
hiç bi:- mana, hiç bir ıey 

yoktu. bir kediyi bile incit· 
miyecek kadar yükıek ve 

-Euiı,ıofukaan -diyordu. 
Hayatının bütün m4t1erretle· 
rint lakaydi ile kabul edi· 
yorıun. Saadetin tabii bir 
,., oldufuna inanır aıbı du-
ruyorsun, hakıızaın. İnsan 
ıaaddinln kıymetini bilmeli, 
onu takdir etmelidir. Yokıa, 
kedor, aail•, inkiıar .,.. teeud 

re kapılıne1ı ... Zaten loıan 
bir ~eylıı kıyaıeUnt, ancak 
onu aatp ettikten sonra 
anl~r. 

- Dolru. Saadetimtn 
kıy .r.atlni btlmeltylm. 

Muftarriri Hüseyin Zeki 

Bu iki doat arasında~ da 
ha bunun aibi binlere• mil· 
nakrııa cereyan ediyor, Ad· 
nan Salim, Entı, hayata 
bukadar lakayt oldufu için 
paylayordu. Onu, yakıcı bir 
ya• afi.netinin altında su 
cereyanlarının ıilrdüfü btr 
kayıta benzetiyordu. 

Enli, Suzanı, mektepten 
çıkar çıkmaz almııtı. Genç 
kız, o zaman on ıekis ya• 
ımda idi. 

Hayat ha.kkında hiç bir 
fikri yoktu. Fakat zeki, 

du. İhtiyar kad10, gelini 
geldiği zaman seviniyor, 
1rıderken, bazen, af lıyordu. 
Amcalarına gelince, kay· 

makam Sabri Efendi, o 
kalender meırcp, rentı kalpli 
fakat hayatın bin bir acııını, 
bin bir zevkinı tatmıı asker, 
böyle bir aenç kadına ma· 
lik olduğu içiu, y~jenful 

tebrik •diyordu. 
Suzanı herkeı güzt:I, 

nazik ve ıe•imlt buluyor, 
herkeı ona hürmetle mua• 
mele ediyordu. Genç kadı· 

Qtemiz fikalpli idi. 

Suzanın, bütün bu nıe· 
ziyetlerden sonra tamamile 
mes'ut olmaıı lazımdı, de
ğil mi? Bununla beraber ol· 
madı. Kocaımdan sakladığı 

fokat Sabri Efendi ile Ad· 
nan Salimden gizliyemedifi 
bir kııkançlık sırrı, rahatini 
kaçırdı. Enisin meıguliyetle
rini, devam ettiği yerleri, 
mazideki ta biatlerini ve mü
uacebetlerini öğrenmek is
tedi. Sabri Efendi, bir baba 
tavri1e, böyle ufak tefek 

ıey!cr için iızülen Suzanı 

payh?rordu. Genç kadın, 

SahU"e S 

Sanayi bir iğinde 
lstanbul meb'uslariyle sanayi
cilerin talepleri te•pit olundu 

Dün Sanayi birliğinde 

sanayici meb'uılarla İatan
b~lda buluna.ıı meb'utlar 
dan bir !mımmın ve erbabı 
ıanayiln itUrakile bit iç· 
Uma yapıimııtır. Bu ıçti
mada lıtanbul meb'uaların 
dan Haıan Vaııf, Hayrul· 
lah, Salah Cimcoz. V a1fi 
Raılt (Şibin Kara:.lıar) ve 
Hakkı 1Tarık (Gircıon) 
Be) lerde ıöz nlmıılardır. 

Snnayi erbalıının mebuı· 
)arından fıtekleri ve tespit 
edilen mukarrerat fU nok· 
talarda temerkilz etmekle· 
dır: Sanayi ve Maadin ban· 
kasıma erbabı ıanayie daha 
nafi bir ıekle konulmaıı, ka· 

ı 
zanç Vdrgisi kanununun ta. 
ma.nit tatbiki, makine mua· 
me.&tına alt muafiyet.erin 
bs ıftleştirHmesi, n.aevadi 
iptidaiyenln a-üınrilkten !{o· 
lay:ıkla aeçfrilmeıi geçen 
devredP. f:ndlm~nlerden ge
çen muamele vergisi kanu· 
n•ı r.un bu devrede Meclisten 
çıkarılması. 

Mebuslar sauayi erbabı
na bu taleplerin is'afı için 
çalı~acakla ı anı vadetmiıler· 
dir. 

Bundan sonra san~yi bir· 
lf~j tarafmrlan mebuslar fe
rcföıe bir çay ziyafeti verJ. 
m.ıtir. 

----- J>-.--

Yıldız sarayı 
Belediye burasını sanatoryom 
haliııe getirmeğı tasavvur ediyor 

Yıldız ıarnyınıa sanl.tor
yom yapılması Belediye ta
rafuıdt\n düıLintilüyor. 

Belediye reis nma .-ini 
Hamit 8. bu hususta ıun· 

ları ıöyllyor: 

Yıld:zı bahçeainia,iaz'ao 
olarak kullanılmaısında.ı 

:ziyade ıchre Te halka da -
ha faydalı olan sanatoryom 
haline retiri1mesini düıtı
nüroıuz. 

Bunun içm de yapılması 
icap eden tadilatın ne ol
duğıınu tetkik ettiriyoruz. 

Şn muhakkak ki burası 
vnztyeti. genı§ bahçeleri iti· 
barlle sanatoryom yapılma· 
la gayet müsaittir. Bu tak· 
dfrde saray d ha nafi bir 
tekilde kulla 11ılm1ş olur ka· 
naatiod .... yiz, Reledfye bu 
husu&tl'. bazı tiıketlerden 
teklif alacak hunları t' th:ik 
edecektir. 

· ·-- ··· ... ~-~·M~~~~J~·~iiı~~ ·iı~~~1~.Y~~~· . . . . . . ..... 

intihabata boykot· j 
Yapılan bir müsademede 18 kişi 
yaralandı, Baş vekil dayak yedi 

Kahire, 1 (A.A.) - So· 
kaklardt. otomobille ve in· 
t:hl\bata boykotaj yazııını 

havi bayraklar taııma.kta 

oldukları halde dol~ı•n blr 
•alcım kadmlar tevkif edtl
miılerdtr. 

MISIR HADISELDRl 
Kahire, 1. (A.A.) - Tan· 

taya ıitmek btiyen Veftçtlerlc 
Polisle)· arasında yukua ge· 
len müıademede 18 Veftçl 
yaralanmıı ve buı1dan maada 
. abık Baıvektl Mahmut pa 
f'lnın da bir ık' ıopa yemtı 1 

olduğu ıöylenmoktedir. Bat· 
vt:kil akıam olmadan evvei 
yapı:mu1 muhtemel numa· 
yiılere mani olmak Kahire' 
de meYcut kıtaatın Mmr pi
yade ve suvı\rl kuvvetleri 
t1e takviye edilmesini emre ı-

s 

mahzun mahzun baıını sal
lıyor Ye dudaklarında ıarip 
bir tebe11fim yayılıyordu. 
Suzan, kocaıının ıadakattne 
ait bahiılerde taka etmi· 
yordu. Altın kafesteki ıen 
kuı, meyuı bir hal alıyor, 
artık eıktai ılbi cıyıldamı· 

yordu. 
Miralay Hayri Efendi: 
- Kızım, diyordu, Enfı 

ıenlnle evlennıeden evvel 
baıka kadınlarla mefgul 
olmuı olmamıı, ıanH. ne? 
Şimdi maziden böyle bir 
ı•Y hatırlamıt olduğunu tah· 
mln edormlı,in? O seni ıe· 
viyor, ıenden baıka kimı& 
yi ıevmiyor ki .. Za.ten aklı 
baıkalarına aitse, dünyanın 
en budall adamı olur! 

- Baıkalarma mı? "baı· 
kaları,, ne de o kadar kulak 

( Devamı var ) 

mittir. Her tar.afta süt. ün 
vardır. Dahiliye nazm Mı· 
ıırda vaziyetin sakin ve ta
bu oidufunu beyan ctmiıtir. 

PAŞA YARALI 
Kahire, 2. (A.A) - Dun 

vuku bulduğu bildirii~n arM 
bederler netfccıinde Nahas 
Paça baıınıu muhteiif yer· 
ferinden hafif surette ya
ra lanmıehr. --

Almanya 
Young plan 

Berliu, 1. (A.A) Salihi· 
ycttar mahafil, Alman31 anın 
ha)f hazırda Y oung planı
nın yeniden tetkikini t lep 
etmek niyetinde olmadığını 
beyan etmektedir. Kabine 
ziraat ve gümrük tarifeleri· 
nln tezyidi hakkındaki talep· 
leri kabul etmitUr. 

Bu1gar kabinesi 
Sofya, 1 (A.A.A.) - M. 

Liapcheff, yeniden kabineyi 
teıkile memur edilmfttir. 

Romanyan'nın nüfüsu 
Bükreı,l 1 (A.A.)- Son 

iatatistiklerlere göre Roman· 

nıo nüfuıu 18 milyon 23 bin 
kftiden ibarettir. 

Bekleme yerleri 
Tramvl!lly tiri etfnio Tak· 

ıim Ye Osmaabeyde yapmak· 
tl\ olduğu bekleme yerJer" 
bitmek üzeredir, 

Eyüpte mektep 
Eyüpte yeniden yapıla· 

cak iJk mektep binası fçfn 
Cuma pazarında bir arsıı 
bulunmuıtur. 

Şimdt bir bostan olan 
bu arsada büyftk bir mektep 
yapılacaktır. 

G 
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3 Ma111 
Poliste: 

Gemlik halkı sıtmadan muztarJe. 

Halkı kurtarmalı! 
r:;emlikte tütün istihsali 400 bin 

kilodan yarıya düştü 

Ceset 
Çifte Havuzlar

da bulundu 

Cemlik her §eyden evvel 
bir tütün mıntakasıdır ve 
tütünün alası Orhan Gazi· 
den çıkar. Evvelce senevi 
(400,000) kilo tülün istihsal 
olunurken bazı esbap dola· 
)'leile bu miktar yarıya in· 

ittir. 
Gemlik laalkı iktısadi cep• 

ede mağlôp hir vaziyete 
ii~nıüılerdir. Bunları dirilt· 
ek ve yaıatmak inhisar 

daresinin elindedir. 
Halkın ricalarından biri· 

i burada teslai tekarrür et
it olan karton fabrikasının 

~ir an evvel intasıdır ki bu 
layede kaza ahalisi hem pa
·a kazanmak ve hem de is
il&t bir halde bulunan sıl-
adan kurtulmak gibi iki 

* 'f 

Trabzonda 1 

n f iatları düşüyor 
ekmek düşmüyor 

Trabzonda un fiatları 

lilıkünlükte , devam ediyor. 
akat ekmek fiatları ye
"nde sayıyor. Halbuki ek
nek fiatları un fiatlarile 
ip çıkması lazım gelirken 

ler a ksinedir. Mu,ır fiat· 
rında ·ıon günlerde yük· 
liı baılamııtır. Dün bor
da terme malı (6) kuru· 
satılmııtır. Fındık alım 

tırn h ar.netle devam edi
or. Fiatlar 21 ile 13 ara
ındadır. 

Yumurta fiatları da yük 
iane • e baılamııtır. 

rımurtaİhracatımız 
"ttikce artıyor mu? 

Trabzon ( Hususi ) -
Ürkiye yumurtaları fazla 
'ğbetle karıılaııyor. Bu 

retle yumurtalarımız. 

ispanyada büyük bir 
'abet kazanmıştır. İspan· 
a Tıcaret odası İstanbul 
ita.ret odasına müracaat 
derek İstanbul ve Kara· 
eniz ihracatçılarınm isim· 
~~ini istemiı ve mühim 
dttarda yumurta mübn· 
'' edileceğini bildirmiıtir. 
Diğer taraftan ihracat· 

da ı k tıınıza kolaylık o ma 
ere doğruca İspanya li· 
nle.rına gidecek vapur

\t "t. aranmaktadır. 

tab.zon Osmanlı 
l' bankası 

ıtı rabzon osmaoh banka-
'' ikt llıOfetttı gelerek bir 
ç 

'ti RGndenberi tefUıata 
· . ~tnıılardır. 

' . p .................. .. 
oata kadrosu 

~ genişliyor 
'~~•tahane paket tıler~n~ 
~ .. .._ k için kadroıunu kafı 

il e11ıı1ur. 
~'1,h itibarla posta idaresi 
e~ '-lle kadrosunu tevsi 
~~karar vermlıtir. 

tl~ .. ~ Ya.kında kadro tevsi 
l.. •ek 
"t~lt Yeniden memur alı-
~ lır. 

~~~i hususta müdüriyeti 
,._ltt )eye mal'Gmat veril-

• 

saadete mazhar olacaktır. 
İkinci ricaları ise tütünü 
Gemlikte işletmektir. Gerek 
buranın ve ırerekse Polatha· 
nenin tütünlerini mahallerin· 
de itletmek halka büyük 
1'.14enfaatlar temin edecek 
ve buhran içinde çırpınan 
fakir fukaranın hayatlarını 
kurtaraca k ve yüzlerini gül· 
dürecektir. 

Gemlik halkı sıtm.adan 
kırıldığı halde Burrasının sıtma 
mücadele mıntakaınna ithal 
edilmemesi bu kasabanın 
bo~almasına sebep olacak· 
tır. 

Hasta ve malO.I bir halk
tcn ne faide beklenir ve 
bunların iskan edildikleri 
kasaba ne hale gelir. 

ll-

Üzüm, İncir 
lzmir borsasında 
yapılan satışlar 
İzmir ticaret ve sanayi 

odasının üzüm ve incir alım 
ve satımı hakkında hazırla
dığı raporlara nazaran, mev
sim iptidasından 31-3-31 ta· 
rihine kadar izmir borsasın
da 22,219,406 kilo incir sa
tılmıştır. 

Aynı müddet zarfında 
İı.mir boraaıında satılan 
üzüm miktarı da 34,263,341 
kiloya baliğ olmuıtur. Mev· 
sim iptidasından 31·3·31 ·ta
rihine kadar İzmir limanın
dan ecnebi memleketlere 
vaki ihracat yekiinu da 34, 
milyon 148, 707 kiloya baliğ 
olmaktadır. 

Bir müddet evvel Bos· 
tarıcıda kendini denize ata· 
rak intihar eden tornacı 

Salih isminde birinin cesedi 
evvelki gün çifte havuzlar 
önünde bulunmuıtur. 

SARKINTILIK 
Paşa bahçede Tepe köy 

caddesinde oturan fanin Ef. 
oğlu Tahsin dün sarhoıluk· 
la aynı mahallede oturan 
Fatma hanımın eYine. taar
ruz etmltlir. 

O ara evde bulunan 
Fa tma hanımm ka.in ' birn· .. 
deri mini olmu~ ve Tahsi ıi 
tutarak zabıtaya teslim et· 
mııtir. 

YANKESİCİ 

Maruf ya•1kenecilerden 
Kasım paşah Hidayet dün 
tramvayda İzm i rli Mehmet 
Ali namında birinin cebin· 
den 22 lira çalarken yaka
lanmıştır. 

TAŞLA CERH 

Şehremininde oturan ga· 
bıkalı Sadettin,a vnı mahal ede 
oturan Mes'ut isminde bi. ri· 
:ıe bıçak çekmiı, Meı'ut ta 
bilmukabele eline geçirdiği 

bir taıla Saadettini başından 
yaralamııtır. 

KİRA DERDi 
Ü.sküdarda Kora bakkal 

mahallesinde oturan Ahmet 
Kadri ile Ahit isminde iki 
k iti kira yüzünden kavga 

etmişler Klldri, Abidi sustalı 
ile hafif yarala.mııtır. 

-·~ 
Lüzumu muhakeme 

Gümrükteki Buğday süi 
istimalinden dolayı Şurayı 

devlet üç memurun muha· 
kemesine karar vermittir. 
Bu üç memuru.o kim olduğu 
timdilik ketum tutulmakta· 
dır. 

Çok şayanı dikkat biı: isticJ.~ 

Tüccar su altında 
cc Değil ithalat ihracat yapmak 

dükkana girme kabil değil 
Limon iskelesi harap bir 

haldedir. Denizin istilasına 
uğrayan bu yerlerde otu ran 
tüccar uzun zamandanberi 
ait olduğu ınakamata şikayet 
etmiıler fakat dinleteınemiı· 
lerair. 

Ahı veriı yeri olan ve 
ithalat ve ihracatı ile çok 

h mmiyetli bir yer bulunan 
e e b . 
Limon iskelesinin u perı§an 

·yett'"" bırakılması yalnız 
vazı -
tüccarın znrarına değil ls-
tanbul ticareti için de za· 

rardır. . 
Limon iskelesi esnafı bır 

kaç gün evvel tekrar Emin· 
önü kazasına bir istida ver· 

. 1 ve bu vaziyetten ti· 
mıt er 
kayet etmiılerdir. 

Bu istidayı çok ıayanı 
dikkat olmak itibari\e ay: 

d . Eminönu nen neıre ıyoruz. 
kazası kaymakamlığına 26 

4-1931 tarihinde verilen is· 
tidanın suretidir ... 

Biz yemiı vapur iskele· 
si dükkancılarıyız. Bir kaç 
aydanberi duçar olduğu· 
muz bir beliyyeden makamı 
alilerini haberdar etmek 
cür' etinde bulunuyoruz. Ma· 
lüm olduğu veçhile Limon 

iskelesi İstanbuJun İthalat 
ve ihracatının e n m ühim 
iskelelerinden biridir. 

Fakat bir kaç aydanberi 
sabit toprakları çökmüı ve 
Deniz, kumilen dükkanları• 
mızın kapılarına kadar hü· 
cum etmiıtir. 

Bu vaziyet dahilinde de· 
1 ğil ithc;.Jat ve ihrecat, hatta 
dükkanlarımıza bile girip 
çıkamıyoruz. Muvakkat tah· 
talar uzatmak suretiyle bin 
müıkülatla mağazalarımıza 

girdik, bütün iskele halkı 
elleri bağlı kaldı. Artık hi· 
mınetinfzi bekliyor ve rica 
ediyoruz. Her halde bu mev
kiin böyle su altında ve Atıl 
kalmasına makamı alileri· 
nin de riza göstermiyeceğin 
den eminiz. 

Bunun için hiç olmazsa 
bir parça kum ve toprak 
doldurulmaıı suretiyle zaten 
dar olan sahilin su hücu· 
mundan kurtarılmasını rica 
ediyoruz •. 

Ufak bir zahmetle teırif 
buyurup 
diikten 
tedbir 
eminiz. 

bu feci hali gör· 
ıonra her halde 
düıüneceğin izden 

Rica ve iıtirhamlarımı· 

YARIN 

Son maç bugün 
Bekgradski bugün Beşiktaş, Ga
Iatasara y, Fener muhtelitlcrilc 

son maçını 
Bu gün taksim stadyo· 

nıunda Sırplarla yine kartı· 
laşacağız. 

Bu karııla ıma son maç 
olmali itibarile çok mühim 
olacaktar. 

Cuma günü Fenerbahçenin 
çok güzel oyuı ıu karşısın

da aynı derecede muvaf
fak olan Beogradski hiç 
şüphesiz yapmış olduğu 
üç oyunla bizim oyun tar· 
zımızı kavramış ola rak bu· 
gün karşımıza çıkacaktır. 

Misafirlerimizin üç oyu· 
nunu da seyirettikten sonra 
hasıl olan kanaat, Beogra· 
dskinJn futbolu hakkıyla 
anlamı§ olmasıdır. 

Yer tutuşları, mükemmel 
pasları mükemmel, top sü
rüoleri mükemmel olan bu 
takımın b izim futbol tarzı· 

mızı anladıktnn sonrll. yapa
cağı son maç tabii mühim 
addedilebilir. 

Misafirlerimizin bu me:zi· 
yetlerine bir de nefeı ka· 
biliyetlerini ili ve etmek ya· 
pılacak maça daha fazla 
ehemmiyet verir. 

İ§te bu nefes kabiUyett
dirki Cuma günü misafirle· 
rimizi sabadan mağlup çı

karmadı. 

Bütün bunları gördük· 
ten sonra muhteliti son de· 
rece isabetli teıkil etmek 
lazım gelir. 

O halde takım naııl ol· 
malıdır? 

Bize kalırsa takım fÖY· 
le olmalıdır. 

Avni-Hüsnü, Burhan
Cevat, Nihat, Reıat-Meh· 
ınet, Kemal, Zeki, Fikret, 
Rebii. 

Avni değil bu üç kulil· 
bün, İstanbulun en iyi ka· 
Jecisidir. Bu yer tabii ken· 
disinindir. 

l 
yapacak 

Burhanla Hüsnü çıkarı· 
lacak müdafilerin en iyi
sidir. Yerlerini baıkalarına 
terketmek insafsızlık olur. 

Haf hattına Mitat da 
girebilir . Lakin Re~adın 

muvaffakiyeti Mitata naza· 
ran daha fazladır. 

Mitatin daha zıyade sol 
oynaması Cevadm mevkiini 
de takTiye P.der. Nihat için 
söylenecek biç bir ıöz olma· 
ıa gerek •• 

Her kesin bildiği fort için 
fazla fikir iyürütmege değ· 
mez. Y eterki bu gençler mü· 
vaffakıyetli oyunlarını oyna. 
11nlar. Temennimiz budur. 

Ali Rıdvan 

• 
Kumkapı kulübünde 

Cuma günü ıaat 10,Sda 
Kumkapı terbiyei bedeniye 
kulübünde bayram teb• ikA
tından ıonra kulüp güreıci· 
lerine madalya takma me· 
rasimi yapılmııtır. 

Kulüp reisi İsmail bey 
güreıcileri davetlilere birer 
birer takdim etmiı mutemet 
Muhsin bey de madalyaları 

kıymetli güreıcilerin göAüı· 

lerine takmııtır . 

Muhsin beyin ıporcula
ra karı• g6ıterdiAi alAka 
mucibi şftkrandır. 

Edirnede maçlar 
Edirne, 1 (A.A.)-Uzun· 

köprü Erğene spor kulübü 
lik maçları yapmak için 
mıntaka reisi İhsan Bey)e 
Keıana gitmiılerdir. Yapılan 
maçta Uzunköprü takımı 
1-3 le galip gelmtı ve maç 
gayet heyecanlı olmuıtur. 

Bütün memleket maçla ala· 
kadar olmuı ve oyunu sey· 
retmek üzere Keıana git· 
rniılerdir · 
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Adliyed.e: 

Nazmi 
Hapsaneye tek 
rar girecek mi? 

Meymenet hanı odaba· 
1111 Mehm1:t ef. yi öldüren 
Nazmi Ağarceza mahkemesine 
24 seneye mabküm edilmitU· 

Nazminin verem olduğu 
tıbbıadlide teıbit edild iğin· 
den dört ay ev\"el berayi 
tedavi tahliye olunmuştu. 
Bu ıekilde 6 ay için 
mabkümiyeti tecil edilen 
Nazmi halen Adada tadavi 
edilmektedir. 

Yakında tekr~r tıbbi 

adilce muayene edilecektir. 
Eğer hastal ığı hapsine 

mani değilse tekrar hapis
haneye girerek ma hk\imi· 
yetini dolduracaktır. 

Kücük ilanlar 
POSTA PULLARI 

Satın alıyor ve mübadele edi
yorum. Beyazıt posta kutusu 8 

Nejat 

* Bitlislilere müjde 
Damğa pulu, tütün .,.. 

s!gara, kırtasiye kitaplarile 
mecmua ve gazetelerinizi 
Yılmaz kütüphaneıi sahibi 
Niyazi Beyden alanız mül· 
hakatlara da gönderir. 

* Nitan miraıimi 
Bali. kazası Tapo me· 

muru Süleyman B. mahdu
mu Muallim Hafız KA.mil 
Beyin Üıküdarda kör bak· 
kalda Halim Efendi kerimesi 
Fatma Hanımla Ni§an me· 
rasiml icra edilmiıttr. 

Bu çifte saadet temenni 
ederiz. 

-
fittirmek huııııunda kuv· 
vetli bir saik {oldu. Avrupa
daki bu umumi zanda meı'• 
ul olan gene sizlersiniz. 

Seyahat etmiyorsunuz, 
Avrupanın biç bir tarafında 
takımlarınıza tesadüf edilmi· 
yor. Burada e lde edeceğiniz 
neticeler ise mahalli ve mev· 
zii kalır, hiçbir tarafa akset
mez. Eğe futbolünüzü terakki 

ettirmek isteyorsanız, ecnebi 
takımlarla mümkün olduğu 

Yugoslav federasyonu katibinin beya~_!! kadar fazla temaslarda bulu· 
nunuz. Faka t yalnız bura.le 
değil, bilhassa futbolün mi· 
terakki olduğu memleketler-"Avrupa sporcuları

mızı tanımıyor! •• ,, 
lstanbuJ, 2 ( A. A. ) - t mütehatslı olduğumuzu ıöyle· 

Beoğradeski kulübüile lstan· 1 mek iıterim.Emtn olabilirsiniz 
bula gelmiı olan Yugoslavya ki, ılzin ıporcularınızda da 
federasyonu katibi umumi- Belgrata geld~kleri vakit ay· 
si M. Andrejeviç, Anadolu ni samimi doılufu buJacak-
Ajanıına ıu beyanatta bu· lardır' 
lunmuıtur. Oyunlarınızı gördüm.Takımla· 

"Uzun zamandanberi rınızın Gçüde mükemmel bir 
Türkiyeye gelerek hem se- oyun g6ıterdiler. Gayet ka· 
vimli memleketinizi tanı· Uyetle ı6yleyebilirm ki, Türk 
mak, hem de spor erkanı· futbolü yogoslavya futbolil 
nızla temaıta bulunmak ı.. ile bir ayardadır. Oyuncula· 
tiyordum. Bu ıefer kendi rınızdan bir çoğu yalnızı bi-
kulübünı olan Beoğradıkinin ülm degfl merkezı-eAvrupa 
ıeyahatinden bilistifade 1.. nın b:te en eyi takımlarında 
tambula gelebildim. Her yer alacak kabiliyettedir. 
ıeyden evvel bize kartı gös· Buna rağmen,şurasınıda 
rilen fevkalade ıamimi kayde mecburum ki Avrupa 
hüınü kabülden ne derece 

zın nazarı dikkatten dur tu
tulmamasını rica ederken 
lutuf ve himmetinizl bek· 
lemekte bulunduğumuzu ar· 
zeyleriz efendim. 

Limon iıkelesinde Ahmet 
Niyazi, Tevfik , İsmail 
Hakkı, 

sizi tammıyor. 

Umumiyetle cari olan fi
kir Türkiyede oynanan fut· 
bo!iin iptidai bir ıekilde 
olduğu merkezindedir. İtiraf 
edeyim ki, ben de gelJrken 
aıağı yukarı aynı fikirde 
bulunuyordum. Fakat daha 
ilk maç, derhal fikrimi de· 

de .••. 
Bu meyanda söyleyt-hl· 

lirim k i Balkan kupasına 

ivtirakiniz fevkalAde haizi 

ehemmiyettir. Ben bu mu· 
sabakalara ittirak eden bü· 
Uln takımla rı biliyorum. Bu 

vukufuma istinaden tddla 
edebilirim ki, Türk takımı 

bunların en tehlikelilerinden 
hiri olacaktır. 

Bu meıele hakkında 
ıpor ,.rklnınızla 

~endilerlni ikna 
ümU ediyorum. 

temaaJaıda 

edecefimf 

31 Mayiı ve 1 Haz;ra 

tarJhlerinde Almanyanın Ein· 
tracht takımı YugoslaYyaya 

geleceekve Beoıradskl kulDbile 
Belgratta maç yapacaktır. 

Sizden de bir kuliıbün i~

tirakini rica ettim. Bu su-

retle yapacağımız turnuva
da birinci gün 4 klüp çar· 

pııtıktan sonra ertesi gün 

galipler ve mağluplar ayrı 
ayrı müıabaka yapacaklar
dır. Buna da muvafak edi~ 
lecefini tahmin ediyorum.,, 
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Yeni sene münasebetile 1 
• 

KOLUMBIA 
Fabrikasının piyas0:ya çıkardığı yeni plaklar 

KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 

GencOs-, 

man, .. 

Yeni pldklar şunlardır: 

Sarı ya
pıncak. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
45, 000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 35.000 
Liralık Bir /Jllükafat Vardır. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
A YV ALJK.fZMlR poıtaaı 

,. 

SAADET 
yapuru Paaartesi 

akıaaı 

17 de Sirkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
AyTalık J •• İ•mlre azimet 
Te Çanakkaleye uirıyarak 
avdet ed•cektir. Yolcu bi· 
leti Tapurda da verilir. 
Adreı: Y emlıt• Ta Tllzacle 

biraderler. Telefon lıt: 2210 

ALEMDAR ZADE 
VAPURLARI 

MİLLET vapuru 
3 May11 

Pazar 

Çingene
ler, .. 

Sarsam 
kolumu ••• . ,· .. '\ . . '~.. . ~ .... ·, ' ' . . . 

gunu akıamı saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, lnebolu 
Ayancık, Samsun, Or-
du, Cireson, Trabzon, 
Rize , Mapa vri ve Ho
pa) ya azimet ve avdetle 
Vakfıkebir,Görele ve Ünye 
!lkelelerine uğrıyacaktır 

ma, .. 

bı:run mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o ıu Mektep sokak 1 

Telefon B. o. 2496 

Çocuk Jıestnlıkları mütehassısı 

Dr, Semiramis Ekrem H, 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telcf<>n: B. O. 2496 

·===~~!A1JllG f • .... -··-= Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İkı lia 
Miras meselelerı. Bir .ı> 
Şerhli borçlar kanunu l> ;ıı 

~Al) kit;gh~ne:indL1l 

1 

0Sl't1ANLI 
BAl'lKASI ----Serma· ıesi 10,000,000 

r 1giliz lirası 

İSTA ı~BUL ACENTALIÔI 
r [elefon: lstanbul 3318 

BEYOÖLU DAİRESİ -·---Telefon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar ,poliça ve iskon-
tosu. 
Türkiye. Cümhuriyetinin başlıca 

şehırlerıııe ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çe {1 iubar mektuplar 
ve teloraf ~ınirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eş} a muhafazası, kupon 
ahsi'atı, 1'ürkiye'ye ve memaliki 
ecnebiytye keşide edilen poliça 
larıu tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akç · bey'i ve şerası, sair 
bilcümle b.an .a muamelatı, kasa 
ıcan. 

•iliıl.M'* -BIBlllllEmıi!iilll----·· 
SELANİK BANKASI 

Sermayesi 
Tarihi tesisi: 1688 

Tamamen tediye edilmiş: 

10,000,000 Frank 

Merkezi idaresi; istanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yunaııistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

Bilmem 

ER a •-7 :sıamsmJIU! 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi dare: MıLANO 
ıtalyamrı aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, İsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, M.ısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641~2-3-4-5) 
. ŞEHiR DAHİLİNDEKİ ACENT ALAR : 
lstanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 

Müracaat mahalli lı
tanbul Meymenet Hanı 
altındaki yazıhane. 

Telefon: lıtanbul 1154 

1 Doktor 
1 Fevzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehaı 

Cumadan maada her 
u.at 10 dan 6 ya kadar b , 
kabul edJlfr. 

Adres Ankara Caddetl N.4 
istiklfü caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

1 
iZMİRDE ŞUBE 

~~~ -
Teklon ıstanbul 

- Doktor 
•• 

Hayri Omer 

Deutshce Orient Bank 
lıtanbul ıubeıinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kasalar vazolunmuıtur. Fintlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Atirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karıııınd .. ki bankaya müracaatları lazımdır. 

11?•.•·~ -- E&Jlllilll • _' ___ _ 
Istanbul Dördüncü kra me- malumat almak istiyenlerin 930-362 

murluğundan: Tamamına20400 lira dosya numarısile memuriyetimizc 
kıymet takdir edilen Karakay'de mu·racaatl 'k thAhl 
K k 

arı ve 1 ame a arı meç-
eıncn eş Kara Mustafa Paşa h 1 • 

mahallesinin haracçı ve Voyvoda u olan hıssedarlardan Nazım 
caddesinde eski 1 mükerrer !,3, Ferdi Tarik, Şefik beyler hakkında 
5,11 ve yeni 1 ila 5, 7, l 1, 9, 11 tebliğ- makamına kaim olmak üzere 
numaralarla mürrkkam ve üstünde ilanen tebliğ olunur. 

Doktor 

lbrahim Zati 
Cağaloğlu - Mahmudive 
caddesi Çatalçeıme s"'o· 
kak No. S. 

Her gün öileden ıon· 
ra altıya kadar haıta· 
lannı kabul eder. 

odaları hav! dükkanların 42-432 
qissesi 30 Mayıs 931 tarihine 
müsadif Cumartesi alı.nü saat 
13 ten 16 ya kadar dairemizde 
satılacaktır. Şartı:ıamesi 18 Mayıs 
931 de divuhaneye talik edile
ccktır. Birincisi artırmada 500 
lirada talibi t'.ıstündedir. Arttırma 
ikincidir. ~ 2iyadc arttırının 

üzerinde bırakılacaktır. Arttırmayı. 
iştirak için hisseye musip kıymetin 
yüzde 7 teminat akı;esiz azımdır. 
Hakları tapu sicililc sabit olmıyan 
ipotek alacaklılar ile di~er alaka- Dr A KUTJ• EJ 
daranın ve irtlf ak hakkı sahiple- • • ~ 
rinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddealarına 

ilan tarihinden itibaren virmi gün 
içinde evrakı mftspitelerilc bildir
meleri lazımdır. 

Aksi halde haklan tapo sicili
le sabit olmayanlar satıı ..-elinin 
paylaşmatından hıriç kalırlar. Ali· 
kadaranın icra ve iilas kanununun 
119 unca 111addesine göre hareket 
etmeleri Mizunı ve müterakim 
vergi ve ıusumu 9elediye ve Vakıf 
icaresi müşteriye aittir. Daha fazla 

Zührevi hastalıktan tedaviha
nesl ve elektrik liboratuvarı Ga
lata Karaköy'de börekçi fırını sıra· 
sında No. 34 

Daktilo istiyoruz 
Gazetemiz idaruinde ça• 

hımak üzre lıtlr daktilo arı• 
yorum. Yeni Te eıki harf· 
lerle okur yazar ve biraz 
da lıeıaptan anlaması ll
zımdır. 

Tüccar ve Banka memuru 
olmak için 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve zührevlye C'emlye• 
ti aza ıından Beyoğlu Ağa
caml kar~ sıraımda 133 
No. öğleden sonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 • !m--ISll ____ .. 

1 tWI' Doktor 

Anonim Şirketi 
Sermayesi: 25.000.000 Frank 

Merkezi l~aresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 
Şubeleri: lstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 

Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: tBoğlu 1421 - 2-3 
Posta keusyu Galata N ı . 376 

«Harbin 
«Mukden 

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

sandığı-M ~kukatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtia üzerine avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilat 

muhafazası vesaire. 

Bah;:fit Felemenk! 
Bankası 

IST ANBUL ŞUBESl 
idare merkezi : A M S T E R D A M 

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

ihtiyat akçesi : 3,250,000 FL. 
Galatada Karaköy ;>alasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 
İstanbul tali şubesi : •:wıerkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemecl Han,. Telefon: lst. 569 
Billı.mum banka muamelat 

Emniyet kasaları icar 1I 

AgopEssaya 
Langa cami sokak N 
19 Her gün hastaları 
kabul ve tedavi ede1 

1 • . ~ . . . . '. .. ··~. . 

Doktor 

~ Hafız Cemal 
Dahili hastalıklat 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çoc 

ların dahili (iç) hasta~ 
larını cumadan maadl 
her gün (2·4) de Oiv•O' 

:tlyolunda 118 numaralı flaı' 
ıuıi kabineıdnde tedatl 
eder. 

TAKVi_! 
Zilhicce 14 - Nııall ıD 

Mayıs 
3 

Pazar 

1931 ı.I. 
Sabah 4,541 Akf8

111 
, ~ 

Ôlle 12,ll YaPI V.. 
ikindi 18,0J 11111•

1 

M•'al mldDt H •P. 
Bwrletln.u.bl l'M' 

--
J 

SeneJi 
Altı . 
Uç A 


