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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

.. 
yeni meclis bu gün tarihe doguyor! 

Yeni meclisle Halk fırkası muhalefetin huzurunda, muhalefet fır
kanın huzurunda her ikisi de milletin yüksek huzurunda olacaktır 
Siyaseti ziraiy~ baş mecliste artık ay!ı bir hizbi~ müstakil i.ktı~d! pro~r~mla ~yrı bir teşekkü~ün 
şuurundan dogacaktır~ Bu ~nuru .meclıste teşekk~l edecek hır çıftçı par~ısı temsıl edebilir. Türkıye 

nin refah ve selametı yenı hedeflerde ıse bu hedeflere , vasıl olacak sistemlerin 
tatbik ve icrası da yeni bir hükiimettedir ! .. 

• 
enı 

eclisten 
ekledik/erimiz 

Bugün yeni Mecli11 açılı· 
or. Bugün Türkiyenin mu• 
adderatı baıına eeçen mtl

et vekilleri, "mflletf n yük
ek naza;ları önünde,, bütün 
irikmi ı hidf ıelerin perde11i-
açıyor. Buıiin yeni Mec

iı, •müetekar umumi siya
Un en kııa Te veciz lf ade· 

ai olan yurtta ıulh, cihanda 
ulb için çahımafa,, baıhyor. 

Mecliı .. mUletin takdir ve 
enkidine arzedilecek ve ya• 
ın hesabı verllmeıl mubak· 
ak olan yapılacak itlerin, 
inde yaıanılan umumi ıart· 
t Ye hadiselere ıöre en iıa-
etliılne,, bueün kararı ve
ecek. 

Cazı Haınetlerf, millete 
itap buyurdukları beyan· 
anıelerinde yenf Mecliıin 
tııumt meıal hatlarını çiz
Jı ve memleketin bueilnkü 

buyaçlarını en hakiki ve 
a.rJz, vazıh ıekllde telhis et· 
lılerdir. Beyanname, her 

aha.da umumi ıfyuetin 
tl& hututunu gö11termekte 
e bunların bu11ulü için m~ 
llye emniyetle intizarı bil· 
itnıektedtr. Yeni Mecli.ten 
Gtün efkarı umumiye em· 
l)tetle bu itlerin huıul6nil 
kliyecektir 'Ye Mecliı bugün 
lltnt cihan lktııadi vaziyeti· 

n ana vatanda akseden yeni 
e lcil ihttyaçlan ve bu thtl
'çle.rın huıule getirdiği yeni 
' i.cil tedbirleri ittihaz mü· 
ellefiyeti karıııındadır. 

1 
'Yenı Meclis, memleketi 

'lentien refaha kavuıma· 
't bir halde karıılıyor 
e lnillet Meclisten " ferdi 
~eaa.ı ve faaliyeti e11aı 
()~~inalda beraber mümkiin 
lçt Ufu kadar az zaman 
~ llde milleti refaha ve 
t e1rıleketi mamurtyete eriı· 
)~k lçtn milletin umumi ve 
llttı •ek nıenfaatlerlnin icap 
"-d rdttı fılerJe, bilha111a ikb· 

'l&~ •abada devleti fiilen 
~~.. e.dar ve faal kılmafı ,, 

l'!eYden evvel iıtiyor. t, \lrkıye baıtanbaıa bir zl· 
\t 

~~) nıernleketl, boydan· 
fit~' topraklarından altın 
~lt lt4'11 bir çiftlik, bir tarla, 

''tlh he.fdır. Memlekette 
l~u-ıı durduran iç ve dıı 
1~1 erın izalesi zamanı 

)'ı '9e itte bu aziz gaye 
f~ Mecltıe naıtp oluyor. 

er,,., 4 tnc:t •alailetl•) 

Yeni emellerle yeniden toplanan 
Meclis bu gün milletin dikkati 

, 
intihabatın akisleri yer yer görülüyor! 

iş Boluda açıktan 
açığa olmuş! huzurunda tarihe açılıyor! 

G 
• H · b •• -~1,,.4,,,..,,.._ • d k S. Cimcoz B. nasıl müstakil inti-

azı~ z. nın u gun saat ten sonra ırat e ece - h d.l . ? Al. lh p d. 
leri nutuk radyo ile her taraftan dinlenecektir. ap?e ;

1 mışb. -l'_J ı 
1 

s~n kş:l~ hı-
hur intihabı. 8-Relaicüm· yor. -ıslan U aan musfa l aa Q 
burun tahlifi. Mebus intihabı fiilen Bolu•da yapılan intiha· 

Bu 2'Ünkü meclisi açması ihtimali 
olan en yaşlı mebus 

Abdiılhalı Hamit B. 

Ankara, 3 (Telefon) 

Mecli11in en yaılı azasına 
gelince yeni meclisin en 

yaılı mebusları Abdülhak Ha
mil ve Kars mebu11u Faik 
beylerdir. Abdülhak Hamit 
8. Ankaraya gelir11e kendisi, 
aksi takdirde Faik 8. Mec· 
Jisl açacak ve riyaıet ede· 
cektir. 

Gazi hazretlerinin 
nutukları 

Ankara, 3 (A.A.) - Bü· 
yük Millet Meclisinin yarın 

ki içtimaında Reisicimbur 
Gazi Mustafa Kemal Hz. tara
fından irat buyurulacak o

lan nutuk ayni zamanda An· 

Yeni Meclle buifilD öğleden kara radyosıyıla neıroluna· 
caktır. TuUimevç her zam anki 

sonra 11aat 114 te açılacak· 
br. Ruzname ıudur: 

eibi 1550 met redir. Saat 15 
ten 11onra dinlemek mum· 
kündür. 

Reisicümhur yemini 
1-Yatlı reisin tayini. 

2-y aıb reiı tarafından 
mecllıin küıadı. 3 -Azanın 
tahlifi. 4-Relı intihabı Teıkilltı eıaılye kanunu-
5-Relıln nutku.6-Rtyaset nun otuz Hkizincf maddesi 
divanı intihabı 7-Relsicüm mucibince Reisicümhur, inli-

Parlak bi.. zafer ! 

Muhtelit takıınımız 
6-2 muzaffer! 

Diln ıtadyomda Yugoı· 
Jav ıamplyonu Beoıradskt 
ile ıon maçımızı yaptık. 

Cuma ıüoü Fener· 
bahçeDiD a6zel oyunu 
1

_ da alınan beraber· 
..... ar111ı• 
ltk neticeıinl bu ıon maça· 
da bilyfık bir ehemmiyet 

veriyordu. d k 1 Stadyom d6n • a a· 

balıktı. ld fi halde 
Saat beı• ıe 1 

takımlar bir türlil ıahaya 
çıkmıyor, berke• ıabırıız· 
lanı yordu. 

Nihayet muhtelitl• mlı•· 
firlerimiz aynı dakikada 
alkıılar arasında ıabaya 
çıktılar. 

Beıiktaı, CalatuaraY 
Fenerbahçe mulıtelttl ı&yle 
7er aldı. 

Natık-Burhan Mitat·HI· 
ınü, Nihat, Reıat • FahrJ, 
Kemal Faruki, Muzaffer, 
Fikret, Rebii. 

Miıafirlerimfz gene aynı 
pkillerinl muhafaza ediyor· 
!ardı. Hakem Salt Beydi. 

Oyuna baılandıiı zamaıı 
muhtelit oyuncuları birbir· 
lerini yadıraamala baıladı. 

Bu vaziyetten fllUf ade 
eden ml•aflrlerimfz iki daki
ka ıonra ıai içleri vaııtaıile 
ilk eollerlnf yaptı. 

Bu ant ıol mubteliti 
harekete ~eUrdiıe de ya· 
pılan •hücumlardan hiçbir 
oettcı baeıl olmadı. 

Devre ortalarında Fikre• 
tin kaleye kadar giderek 
çektlil ıdt direğe çarpa· 
rak geri rellyor. 

(Deoamı Sinci •alaifeJe) 

Bugünkü tariht meclisi açması 
ihtimali olan en yaşlı mebuslardan 

Kars mebusu 
Faik B. 

babı akabinde kürıüye gele
lecek ve meclisin huzurunda 
ıu suretle yemin edecektir: 

"Reisicümhur sıfaUle Cüm· 
huriyetin kanunlarına ve 
Hakimiyeti milliye eıaslarma 
riayet ve bunları müdafaa, 
Türk milletinin ıaadetine ıa 
dikane ve bütün kuvvetimle 
sarfı nıeaai, Türk Devletine 
teveccüh edecek her te:bli-
keyi kemali tiddetle men 

(Devamı 4 üncii aayhifaJan) 

,,_Siyasi 
muhabirimiz. 

Yeni Meclisin içti
malarını ve Anka
rada ahvali siyasi
yeyi yakınd 1n ve 
bütün hakikatlerile 
takip etmek üzere 
müdürü mestulümüz 
ve rnuharririmiz Bür
hanettin Ali B. sure-

ti mahsusada dün ak
şamki trenle Anka
raya hareket etmiş
tir. 

Karilerimiz siyasi 
faaliyet ve müşahe
deleri en doğru şe
kilde siyasi muhabi
rimizin kaleminden 
takip edeceklerdir. 

bittiği halde münhal dört bat ta oldu ve fakat her 
mebusluğa müstakillen nam· yerdeki gibi de~ll. Ulu Ga· 
zetliğini koyanlar hala ek· zi'ntn müstakil namzetlerin· 
silmedi. DO.n yine intihap den münhal bıraktığı bir 
heyeti teftiıiyesine bir zatın namzetliğe bir avukat bir 
müracaat ettiği bildirildi. de ıabık Maarif miidtı-
Bu zat (Şamlı zade Milli rlerinden Ali bey lımlnd• 
tktııat kitabı müellifi Hilmi) bir zat namzetlliini koy• 
B. dir. muıtır. 

Yeni meclisin ilk içtitna· fnlfhaptan bir kaç ıtn 
ının sonuna kadar mün· 
hal bulunan mebualuklara 
ne ıekilde mebuı intihap 
edileceği malum değildir. 

1 - Ya müstakillerden 
mebu11 seçilecek. 

2 - Yahut Halk far· 
katıı namzet göeterecek 
deniliyor. Bu iki ıekilden 
hangisi olacağı belli de· 
ğildfr. Heyeti teftiıiyeden 
bir zat: 

- Milntehibi ıanileri· 
miz hazır. Ne zaman, ne 
ıekilde intihap edileceği 
emrini bekliyoruz. Bizim 
L-ıtihap ltlmlz fiilen bit· 
mittir. HattA bu yeni 
müstakil namzetliklerini gön
deren beylerin istf d alarmı 
yalnız hıfzediyoruz,, dedi. 

Salah Cimcoz B. 
Boluda nasıl intihap 

edilmiş? 
Bolu bubabirimiz yazı-

yor: 

Hakkındaki rivayetleri ıiddetlt 
reddeden 

Ali Ihsan Pı. 

evvel Bolu Halk Fırkası 

reiat Tahir bey leminde bir 
zat Şehir müntehibi ıanl· 
lerinden 50 adedini Fırka,. 

ya mükerreı en çağırıp bun• 
)ara tenbihatta bulundu. 
(Devamı 4 üncü aayf ed•) 

- A, Paıam bu deulet kuıcafızında Ufacak 
bırakmadın I 

lıal 
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ŞEHİR HABERLERİ ~~ Serhes F ır.ka 
TARiHÇESi 

mtmm 
Kama = Içe-i + Kadın 

Kurşun 1 Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı ?I 
Muharriri: •ürhanettin Ali 

lktiaeı edilemez 

Belediye 
Memura niçin 
maaş vermedi Nutku tehir için 

Memurin •aaıları dün 
verilmiıtir, Fakat bu, yal· 
nız vilayet kıamıdır. Bele
diye memurları maaıları 

buıfto de verilmiyecektir. Be
lediye bet ayh~ b6tçeıin· 
.Yeki bazı varidatı henüz 
tahakkuk ettiremedıiinden 
maaıların bir hafta sonra 
verileceği ümit edilmekte
dir. Heaap iılerJ müdüriyeti 
tahsil dairelerine emir ve· 
rerek maaıın bir an evvel 
verilebilmeli fçfn tedabir a
hnmııtır. 

İzmir valisi iki otomobille tel
grafhaneye koştu ve ... 

-20-

- Paıa ıesinio en gür 
(ton) ıyla bir daha haykırdı: 

- Fethi Beyin nutkunu 
tehir etmeliyiz. 

Bu kararı verdikten son
ra, paşayı, Fethi Beyi zi
yarete kuştuğunu görüyoruz. 

Lider, lzmir valisi Kazım 
paıanın teklifin i kabul et
medi. Nutuk mutlaka gü
nünde söylenecekti. Karar
laotığı halde bir gün sonra
ya kalmasına imkln yoktu 

Paıa, bir kerrede Dahi
liye vekaletine iti anlat· 
mak istedi. 

Derhal iki otomobille 
telgrafarıeye koıtu, jandar
ma ve polise emretti: 

Hiç kimse içeriye ıtre

mez, yasaatır. Müdürün ya
nına çıktı. Makinelerin 
hepsini, yolların kafesini em
rime tahds idıniz. M1'kine 
baımda Dahiliye vekaleti 
ile konuıacağımJ 

Emirler harfiyen icra e
dildi. 

Fethi beyle beraber iz
mire ritmiı olan gazeteciler 
o sua:.la telgrafhanede ha· 
vadls vermekle meıguldü1er. 

Bu vaziyet karımnda gaze
telerine havadis vermenin 
imkanı dahilinde olmadığını 
anlayınca hayli telaıa düı· 

tüler. 
Bir- kısmı da Maniıaya ... 

kadar gidip oradan telgraf 
çekmeyi düıündü. 

Lakin, bir az sonra iki 
hat olduğu, binaenaleyh 
diğer hatla muhabere edile
bileceği anlaııldı. 

Vali paıa , Dahiliye ve· 
kaletine telgraf çektikten 
sonra, derin bir hP.yecanla 
gelecek cevabı bekliyordu. 
Dakikalar, saatler gibi uzu· 
yordu. Saatlar uzun yaz 
günleri gibi bir türlü geç
miyordu. 

Makinenin her " tik ,, , 
"tak,, ında paıanın kalbi de 
refakat ediyordu. 

Nihayet ... 
Emir, geldi •. Dahiliye ve

kaletinden aelen bu emirde 
takriben ıu mealde bir lisan 
ku Uanılmııtı. 

"Fethi beyi,, nutkunu ka-

f' elht ~. tarihi nutkuna 
verirken 

nuna riayet etmek f&rt11e 
istediği yerde ve zamanda 
söyleyebilir. Vali sıfatile 
vazifeniz buna mani olmak 
deöıl, her ne bahasme 
olursa olsun aıayifi mu
hafaza etmekten hatanızı 
tamir ediniz.,, (Devamı var) 

Diyecek yok! 
Belediye narh müd

detini artırdı 
Belediyede müteıekkil 

narh komisyonu ekmeğe 

narh koymak için timdiye 
kadar haftadan haftaya 
toplanıyordu. 

Bundan sonra on beı 
elinden on beı aüne top
lanılmasına karar verilmlıtlr. 

Mübadiller Gümrükte 
Mal almamış olanların Tarassut arttınldı 

müracaah 
Son rünlerde çoealan 

Şimdiye kadar mal al- atlmrük kaçakçıhiı yüzünden 
mamıı mübadillerin 28 ha· 
zlrana kadar müracaatleri limanlarda ye yolcu salon· 

larında tedabir ittihaz o· kabul edilecektir. Vali mu4 

avini Fazlı Bey, 28 hazirana lunmuıtur. Bu cilmleden 

kadar müracaat edecek mal olmak üzere ıehrimlz yolcu 
almamıt mübadillerden maz- salonu tara11ut memurları 

hataları mukabilinde kendi- ile liman muhafaza memur-
lerine verilecek ilmühaber· farı ziyadeleıtirilmtıtlr. 

.lerio üç ay zarfında veki.· Sehrimizde en fazla i-

lete gönderlleceiini ve bun- _ pekli. kokain, sigara kağıdı 
ların üzerine gelecek bono- ve çakmak taıı kaçakçılıaı 
ların ashabına dağıtılaca· yapılmaktadrr. 

iını, bu vaziyette olanların Merhun tütünler 
28 hazf rana kadar her halde Tütün inhisar idareıi 
müracaat etmelerinin ıayanı dünden itibaren 
tavsiye bulunduğunu töyle-

merhun 
tütünleri mübayaa etmeğe 
baılamııtır. 

miJtir. 

Boğazlılar 
Biletlerdeki tenzilattan 

memnun mu? 
Şirketthayriye ıon gün

lerde muhtelif takeleler ara· 

11ndaki bilet ücretlerinden 

ban tenzilat yapmııtır. 

Yalnız gidip gelme biletler

detenzilat yapmıı tek bilet

lere biç dokunmamııtır. 

Boğaziçi halkı bu vazl· 
yelten ıtki.yetçi bulunmak
tadırlar. 

:Muallimlerin seyahati 
Muallimler birliği tara

fından bu yaz tatilinde ya
pılmak üzere bir Bulıariı· 

tan seyabatı tertip edilmit· 
tir. Bulgaristan seyahatine 
her muallim elli lira mu.ka
bilin de ittirak edebilecek· 
tir. 

Muallimler Bulıaristana 
trenle 1ıidecekler ve Sofya
dan maada müteaddit Bul
ıar ıehtrlerini ziyaretten 
ıonra Romanyaya ıeçf'cek
lerdir. 

Balıkçılık geriliyor 
Bu usullerle balıkçılık memleke
timizde inkişaf edemez diyorlar 

Uzun müddettenberl ba
lıkçılığın inkiıafı için mem• 
leketimizde üç mütehaeaıa 

çalıııyor. Böyle olmakla be
raber hiç bir müıbet neti· 
ce elde edilnıed ifi ıöyleni· 
yor. Hatta bu huıuıta Fran
sada bulunan vaktlle biz.im 
Balıkane müdürlüğünü yap· 
mıı Kanakin Deveciyan Efe
ndi isminde biri de İstanbul 
Ticaret Odasına bir mektup 
ıöndermiıtir. 

Denclyan Efendi takip 
edilen tekilde balıkçılığın 

inklıafına imkan olmadığı 

kanaatini izhar etmekte ve 
Fransızların Suriyede takip 
ettikleri bir projeyi - taklit 
edilmesi kaydile - Odaya 
aöndermektedir. Oda bu 
mektup ve projeyi balıkçı· 
lara bildirecektir. 

Diğer taraftan lktısat ve
kaleti hesabına bir balıkçılık 
vapuru almak için Vekalet 
deniz müıa viri Şevket Bey 
Avrupaya gitmiştir. 

Diğer taraftan balıkçılık 
için bir de motör satın alı· 

nacaktır. 

Kadın birliği 
Dünü içtimaında rozet paraları

nın hesabile meşgul oldu! 
Dün kadmlar birliği he· 

yeti idareıi bir içtima yaptı 

İtimada bayram münasibe

ttle birlik namına tevzi 

edilen rozet hesabatını tet 

kik etti, Birlik bu sene 
rozet ku tularmı maarif 
mtıdürlyetlnin mekteplere 

ıöoderdiği tnmim ile tevzi 
etmiıti. Dağıtılan 280 ku· 
tunun bir kısmı henüz bazı 

mekteplerden aönderilme
diii için o mektep le re haber 
ııöneerildi· 

Kutufarın hepsi top1an· 
dıktan sonra murak•p huzu
zurunda alacsk. içindeki 
parlar tesbit edilerek birliğe 
varidat kaydedilecektir• 

Bir gazetenin yazdığı gi· 
bl rozet dağıten iki musevi 
çocuiunun rozet paralarını 
cebine koyduiu haberine 
Birlik reisi Latife hknım 

h kzlp ed iyor ve diyor ki: 
- Bizim kutularımız hep 

Türk çoçuklarına verildi. Ben 
böyle bir meseleden haber· 
dar edilmedim. 
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Maşallah 
Belediyeye 

Hayır ola? Bu harıl 
harıl faaliyet ne ola? 

Dün belediyede hummalı 
bir faaliyet vardı. Encümen· 
ler akıama kadar ayrı ayrı 
çahıtılar. Bir tarafta vilayet 
encümeni her günkü mesa
isine devam ederken, diğer 
tarafta sıhhiye encümeni, 
imar encümeni, bütçe en· 
cüment daha bir çok encü· 
menler içtima halinde idi. 
Vali Bey de bu mühim 
faaliyet ocaklarına sık ıık 
alrip ÇJkıyordu. 

Sonunda anladık ki bu· 
aünkü ıebir meclisi içtima
ının ruznameıi bazırlanı· 
yormuı. 

Bundan da anlaıılıyorkl 
bugünkü ıehir meclisi içU· 
maı epeyce canlı olacak. 
lütçe encümeni 931 büt
çesini hazırladı, Sıhhiye 

Zahire borsası 
ihtilafı 

Zahire borsası idaresile 
mübayaacılar arasında ihti
laf yakında halledilecektir. 
İhtilafı yeni borsa nizam· 
namesi halledecektir. Çün
kü yeni nizamname müci· 
bınce borsalardaki simsarlar 
it göremiyecek ve bu suretle 
mübayacılarm arzuları ye
rini bulmuf olacaktır. Yeni 
borsa nizamnamesi inümüz
deki haziran ayında merl. 
yete vazzedilecektir. 

encümeni Sıhhiye müdü
rünün hastaneler hakkın· 

daki mazbatasını hazırladı. 
imar encümeni beı senelik 
mesai proaramında yaptıf ı 
tetkikini bitirdi. 

lı, bugünkü içtimaa kal• 
dı. Bakalım geçeq içtimalar 
aibl bütün itler yine encü
menlere mi havale edilecek 
henüz belli deiil. 

Dikkat edlyormuıunuz ? 
Her gün bir cinayet o

luyor, her gdn ya bir kama, 
bir betbahtın kasıAını yır-: 
tıyor, yahut bir ıncak kur
ıun kalbini yakıyor. 

Kadın - İ9ki ... 
Bir veba afetınden daha 

korkunç,, olan kadın ihtira11, 
l.ir zehir çanağından daha 
acı olan keyif süsü ... Bu fa· 
elaların baımda birer bay
raktardır. 

lf 
Dün Kumkapıda bir re

kabet yüzünden zavallı bir 
vücudu "Kalbur,,a çevirdiler. 

Bu gün babayigit bir 
adamı, kadın için söndürdü· 
ler. 

lıte içki ve kadının lt le-
dJf i iki cinayet. 

lf 
Rakıyı, kabadayılık için 

içen insanlara l'.cırız. 

Kadını, karş111ndakinin 

kanına tercih eden canavar· 
lz.rada linet ederiz. 

Sebep her ne olursa ol· 
ıun, kimse baıkasının ceza· 
1101 veremez. 

Adalet kapıları niçin 
açık duruyo•·· 

BÜRHANETTIN ALI 

Kapanan Eyup ti
yatrosu açılıyor 

Eyupta Fıkarapervttr ce· 
miyetinin bir tiyatro bina11 
vardır. Bu tiyatro binıuı 

bundan bir ay evvel beledi
ye tarafından görülen lüzum 
üzerine ıeddedilmiıti. Bele
diye bu set kararına ıebep 
olarak da tiyatronun ıeraitl 
fen niyeyi haiz olmamasını 

locaların çökmeıi ihtimali 
mevcut olduğunu göstermtıtt. 

Yapılan teıebbüsler ve 
uzun tetkikat neticesinde 
Eyup halkının yeğane eğlen· 

ce mahalli olan bu tiyatro· 
nun açılmaıına müsaade 
edilmiıtir. 

Yeni ilkmektepler 
Önümüzdeki ders sene· 

sinde Kumkapıda ve Fdiroe 
kapıda iki ilk mektep açı· 
lacaktır. 

Polisteki münhali er 
Polisteki mfi.nhallere po 

Iis mektebi mezunları yer
leıtirilecek hariçten kimsf' 
alınmıyacaktır. 

Tarik bedelini 
veremi yenler 

Tarik bedelini vermtyeo· 
lerden iki yüz kiti daha 
yollarda çabımağa sevkr 
dilmiılerdir. 

l :i!......-(_l';_a_rı_n_)_ın __ H_a_l_k_d_i_p_lo_m_a __ tı ___________ B_ir_R_. _Fı_rk_a_a_ı __ m_eb_u_s_u_n_u_n_n_ü_Fu_s_k_u_··t_ü_ğ_u_· _J 

- Eh au mis gibi bizim Salih Ctmcoz 
Bey! 

- Al1ah Allah ben bu 2ab tanıyacafım 
B• at, ltu u.t. Hah bultl ... Sallb Canı6:ı 
Bey. 

...::~ 4-. .. ~~~ 
. - ~~ 

- Bu da tuhaf, ya bu kim? Ne benzeylt 1 - Vay yaramaz vay, demek be~os-' 
yahu. Ben böyle birini tanırım. Buldum ejleııiyordun ha, ıenl gidi c SalAb! bu 
b'ddum buldum Sallh Camr6z Bey! Cmıös •~ni ...• 

o 

• 
. 
ı;: 

ı • 
in 

G 



Takvim 
Latifeler 

lımet Paıa Ankaraya 
ıiderken teıyiine ıelenlerle 
mülltafada bulunmUf· Ez· 
cümle Dr. Neıet Osına,n 
Beye ıormuı. 

- Ne vakit Ankaraya 

ıelecekıfniz? 
Neıet Oıman Beye so· 

rulan bu ıuale hazar bulu
nanlardan lstanbul mebuıu 
Ahmet Ihsan Bey cevap 

vermiı. . 
- Bendeniz ve Hamdı 

Bey Jle Übeydullah Efendi 
arkanızdan hareket edecek 
olan trenle hareket ediyo· 

ruz! 
Aklıma ıene hoıca bir 

fıkra ıeldi : 
Zamanın kodamanların· 

dan birine nedim olan bir 
zat, efendillinin birgün çok 
canının ııkıldıjmı görmüı 
ve etlendirebilmek için dü
ıünmüı taıınmıı bir çare 
bulamamıı. Fakat bu vazi· 
yete bil'ine kalmak la o!
maz. Dönüp efendisine sor· 

mut: 
- fursayı teırif ettiniz 

mi efendimiz? Efendi bu 
ıuale hllyretle cevap vermiı: 

- Münaaebet olmadı. 

Hayır! 
Nedim boynunu bilkmüt 

ve taylemit: 
- Bendeniz de gftme· 

dim efendim. 
Efendi zaten kızl'ın. Da

ha fazla ılnirlenmif ve hay
kırmıı. 

- Ben ıana rordum mu? 
Nedim aynı tevekkülle 

••va, vermit: 
- Bot lif ediyorum 

•fendim. 
Ahmet Ihsan Sey de 

;~endiıine ıor•lmıyana mut· 
laka bunun için cevap ver· 
llllt olacak ! 

• • Gazetecilik ne 
işe yarar? 

Şu gazetecilikten içinde· 
kiler de dıtındakiler de e· 
llnıan demişlerdir. Biz sa
tetecıler yaramaz v•ya us· 
lu nıektep çocuklarına ben· 
terız. 

Elimize kalemi aldık mı 
)•, bunu bir çenber gibi 
t••trele yuvarlar l'ideriz ve 
)•but kaliırafi yazar aJibi 
''la ıola mGrekkep ya· 
)l}ltıamaıı için endiıe ile 
)'tarız. 

Fakat içimizden müstcs· 
-._ bile olamtyacak bir ka· 
~ llıGıtesna bu meslekten 
,~hr ıörmemlıtz. BtnneUce 

lbizde avucumuzda ka· 
'- llıfnarentn kılıfıdır. 

.... 1 
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HABERLER 
z JIQ- &il 'Al ~ •ı•ım------------·· 

' Romanya sefaretinin tebliği Ankara 
Bir mebus teklifine 

karar verdiler 
J Diktatörlük yalan! 
1 a:: Bu, kıralın ve Başv~ki~in noktai 

1
. nazarına nıugayırdır!ıı . 

Ankara 3 (A.A) - Ro· mezdi. 
manya ıef ar eti teblii ediyor: Yeni hükumet par lamen· 

Romanyada diktatörliik toyu tatbiki fevkalade müş 
ilanı hakkırdaki bütün ıa· kil olan kanunları tadil 
yialar asılıızdır, böyie bir hususunda ııkııtırmak iste· 
tarzı hareket kıralın ıioktai mediğinden teıkilatı esasi-
nazarma muhalif olduiu ye kanununun bBhsettiği 
gibi 40 senelik ıiyaıi haya· parlamentonun feshi vası· 
tile de ıabit olduğu veçhi· tasını kullanmııtır. Ka111Jni 
le ba§veldlin de noktai na- intihabat vuku bulaeak 
z:H'ına muıayirdir. Kıral ta· parlamento 15 Hazirandn. 
rafından tayin olunan me· açılacaktır. Yorca hükumeti 

.. 
Sporcuları iz-
mire gidiyor 

Ankara, 3 ( A.A. ) -
Ankara mıntakası sporcu, 
atlet ve izcilerinden D"Ürek· 
kep bi:- sporcu kafilesi iz. 
mir ve Balıkesir ıporcularıla 
maç yapmak üzere Salı ı 
günkü trenle lzmire hareket . 
edec~klerdlr. Sporcular ilk 
hafta lzmirde, ikinci hafta 
Balık esirde müsabakalar 
yapacaklardır. 

Orta mektep 
müdirleri toplanıyor 

sai kabinesi büyük ekseri· parlamentonun feıhi günü Ankara, 3 lTt>iefonla) -
yeti iktidar mevkifni terke· izah edilen program hak- ı On beş Hazhanda bOtün 
den ve sıyaseti yeni hükii· kında karar verecek olan : mekteplerde baıhyacak olan 

Diln ıanayl blrlfiinde 
bir çok ıanaylcllerbı lttlra· 
kile ıene bir içtima yapıl· 
•ııtır. Bu içtimada ıanayil 
körleten ıebepler üzerinde 

konuıulmuıtur. Sa.nartcller 
bilha11a muamele Yerılıt 

lzerfnde bJr haylı mflna· 
katada bulunulmuttur. Bu 

verai muafiyetinin bir mu· 
amma oldufunu o kadarki, 
ıfmdiye kadar t•ıvJkl ıanayt 
kanunu mucibince hiç bir 
ıanayıclntn muıu11ele verıt· 

ıinden lıtifade etmedftl ve 
yüzlerce ıanayi erbabının 

mahYoldufu anlatılmııbr. 
Sanayiciler bu mlhf m ve 
lttıUln me•leket ıanayflnl 
allkadar eden meıe!enln 

r 
halli için •ızvn boylu mil
nakaıadan aonra Burhauet· 

tin B. namın.la bir fabrika· 

t6rftn latanbuldan meb'us 
çıkarılarak Meclise ıönde· 

rllmeılnl ve bu ıuretle ıa· 
oayttn Millet Meclisinde 

bizzat allkadarları tarafın· 

dan mtldafaa edilll'\eıine ka· 
ıar vermfılerdlr. 

Saaayıciler, Burhanettfn 
Beyin mebusluiu meselesini 

Halk fırkaıına bild ir~cekler 

Ye mebua yapılmasını rica 

edeceklerdir. · 

Burhanettin Beyin meb'· 

lufu muvafık görülürse mü. 

teakiben mebus int~ - an olu· 
nacaktır. 

metin siyasetine uymayan yeni meclitılerin tazahür l imtihanları müteakip bilii· 
bir fırkaya m""nsup bir edecek reyleri netayicini mum orta mektep müdür· 

Portekiz duruyor /apanya başlıyor 
pariamentoya istinat ede- kabul edecektir. Jeri Temmuz içinde Anka· 

~ da toplana•:ftk kongreye iıti-

Mısır 
ne halde? 

Kahire, 2 (A.A.) - Vaft 
ve Abrar fırkalarının liderleri 
12 ıaat evvel zorla binmiı 
oldukları trende hayla can· 
ları ııkılmıf ve saatlarce 
aynı vaziyette kalmak neti· 
ceıl olarak ayaklan adeta 
tutulmus b:r halde ııaat 21de 
enfp kurtulmuşlardır. Lider
lerin binmiı oldukları tren 
Baıvekilin emri üzerine 
muhtelif iıtaayonlarm kör 
yol denilen taraflarında sa· 
atlerlce bekletilmtı ve niha· 
Jet Naadide piyade kıılaıı 
6nünde durdurulmut ve bu 
gAIGnç macra da burada nl· 
hayet blmuıtur. 

Selinikte 
Bir hidise 

Sellnlk, 2 ( A.A. ) 
Sellnikte komünistler ile 
poliıler aruında tilfek ve 
rovelver ateıi teati edilmlt
tir. iki pollı ile htr tıçl 

yaralanmıılardar. 10 kiti tev· 

kif olunmuıtur. Sükiin ve 
alayit iade edilmfttfr. 

Alhn kubbe 

Bu da ı rak ~deçf·k,~rdir. 
ı Rasım Alı Bey 

dampingmi! 1 meselesi sorulacak 
Portland, 2 (A.A.)-Doğ- An kam 3(Telefon)-An· 

ru malumat sahibi olmakla karaya g•len Dr. Akil Muh· 
tanınmıı mahafi) lngiltereye tar Beyin Avrupada akto~u-
eönderilmek üzre 200 b in ton .~nacak ııhhi bir konferansa 
buğdayın yakında vapurlara .Jgönderilecefl bildirilmlıtir. 
yGkleUlmeıine baılanacafını Akil Muhtar Beyden, Me. 
haber vermiıtir. Yerli hu- if vekaletinin ıon dnrülfü· 
bubat müıtabsilferi cemiyeti r 1 i · •aıı·m Ali 

nuıı meıe eı nı ve n 
elinde bulunan 12,000 ton Bey itini soracalı söyleniyor. 
miktarındaki bufdayı ihra· 1 .

1 cat tacirleri vasıtaaile tema• smaı ağa 
men ıatılmııtır· Bu miktarın Ankara3, (Telefon)-Bu 
9000 tonu lngiltereye, 3000 Trenle selen meb'uılarla 
tonu da Japonyaya a6nde· Ankaraya gelenler260 meb'· 
rilecektfr. uı oldu. 

Gandi -1-4-,0_.0_0_l_ir_a_ 
SESLİ FiLiMDE 

Bonbay, 1- Gandi seılf iHTiLAS MAZNUNLARININ 
bir fJlm için ilk defa olarak DAV ASI 
bir kaç ıöz söylemfttir. Ken· Belediye oktruva müd6r· 
dini bu filmde g6rdtıf6 za· Jüiüodekf 14,000 liralık ıul· 
man •ben bu ıtbi ıeyllerden iıtfmalden dolayı mevkuf 
katiyyen hotlanmam. demlf bulunan veznedar Satiık 
ve bir Amerikan gazeteciye Beyle makbuz katibi Nu· 
Hindlilerin •illi mücadele· rettin Şefkati BeylHin Afır· 
sine karıı Amerikahlarca cezada devam etmekte olan 
ı&sterilen teveccüh ve alika muhakemeleri ıon ıafh,.ıına 
yı takdir ettfiinl s6yledfkten l'ehniı bulunmaktadır. 
sonra MüslOman · brehmenf Hesabat defterleri ye mak-
arasındaki mOnasebet mem· buzlar üzerinde tetkikat 
nuyetl mucip bir ıurette yapan, müfettitlerle, hattat 
halledilmedikçe lncfltereye ve mahkeme aza11ndan 
ıitmiyeccfinf ve ondan ıonra mürekkep bulunan ehlivu· 
da Londrada ancak cJ:zlere kuf tetkikatını bitirerek 
kadar inen ı6lsü açık· raporunu mahkemeye ver· 

mittir. 
bir g<Smlekle dolaıacafını Afırceza heyeti hikimeıi 

Ranıoön, 1 - En meı· 
bur ye en eski Budiıt ma· 
betlerinden o!an Şvedagov 
mabedinin ıon zelzele yü· 
ziinden uğradığı mühim 
baıarın tamiri Yeıfleılle dGn 
yüz binlerce Budiıt huzurun· 

illve etmittlr. bu hafta içinde, bu mühim 
muğlada tütün zerriyah ıuflıttmal davaıı hakkındaki 

Muğla, S ( A.A. ) - Ha· kararını verecektir. 

da böyiik meraıim yapılmııtır. vaların ıon derece müsait Yeni nüfus layihası 
l'itmeıinden, Vilayetin her Dahiliye veklleti yeni 
tarafında tltün zeriyatına bir nüfuı llyihaaı hazırla· 
devam edilmektedir. Bazı 

maktadır. Yeni kanuna na• 
yerlerde yatmur ihtiyacı zaran her belediye dalreıin· 

Madere isyanı bitti! 
Dahiliye nazırı isyanı ba•tıran 

kıtaata teıeklrür etti 
Funclı•l, 2 (A.A.)- Mu· 

harebe bit•lı Y• aıil•r te•
Hm olmuıtur: Voıco de Ga
ma namındaki kruyazörGn 
tiddetll bombardımanı asile· 

rfn kuvvel manevlyelerlnin kı · 

rılmaaında btr imli olmut-
tur. 

lngiliz bahriye ıtllheadazları 
ecneltl ve lnıiliz tebaaıının 
hayat ve •allaırnı muha· 
fasa etmek için karaya çık·"1: 
mııbr; AıtlerJn relıf in.iliz 
konaolodıaneatn• iltica et· 
mlıtfr, AbalJden kJmae ya· 
ralanmamııtır. 

Ll•bon, 2· (A.A) - Da· 
hfltye nasın, Mader• Jıya· 

nını baıbrmafa muYaffak 
olan hClkdmet ldtaatına t• 
ıekkGr Te tebniklerJai bildir· 
mittir. 

BARSELON H.A.DISELERI 

Baraelon, 2 ( A..A. ) -
Sehrfn her tarafında ıGkdn 
htıkOm ıürmektedir. Miralay 
Macla . araba ile ıokaklar· 
da dolatmaktadır. Sabahle· 
yfn anarılıtlerle komilnlıtler 

araıında bir arbede olmuıtur. 
Bu eınada kowiinlatler 

I 
bırakılması Ye bir ihtilal 
mabkemeıi tetkili istenmiıtir. 

SEBEP NE? 

Parla, 2 (A.A.) - Matlaı 
ıazetesl komilni~. t meb'us· 
lardan M. Doriot'aun dün 
ıece HındAy'de lspar.yol 
hududunu aeçerek ispanya· 
ya ıttttiiini, ora da Moıko· 
vadan hususi vazi fe ile gön· 
derilmit bf rçok k imselerle 

bı luıacaıan~ haber vermfıUr. 

Balkan konferansı 
AUna, 2 (A,A) - Bugiln 

Atinada toplanan Bı> ikan ik
hsadtyat konferanıı Balkan 
memleketleıi arasında bir 
ticaret sanayi odaaı teıkiline 

matuf bir temenni izhar e t· 
mittir- Vocuda setirilecek 
bu miie11eıeye ait esai nizam· 
namenin hazırlanması Atina 
ticaret odaıına havale edil· 
miıtiı. 

Konferanı, Balkan mem· 
leketleri araaında her l!e· 

ne bir pana yir tertip edil· 
meal lehinde bir karar ver· 
mittir ilk panayır Seli.nik· 
te açılacakl>r. Bundan, Tür· 
kiyede dahil olduğu halde 
Balkan mi!letlerinden her 
birinin batlıca ~ehirlerinden 
birinde bir ticaret müzesi 
açılması da karar altına a· 
lınmıthr. 

kavraya tututanları ayırmafa 
çabtan poliılPn tecaytlzatta 
bulun•ut1ardır. Sivil mu· 
hafızlardan bir kiti 3lmüıUır. 

Bir kiti afır ye müteaddit 
klmıebr hafif ıurette y.:ı ra

lanmıılar dır. 

Makdonald nediyor? 

' Fakat ıon intihap rüz· 
tları btrtmtzi ta Meclisin 
ile attı Ye misal ve miis
~alar yekdnunu kabartb· 

Bu eınada binanın ıırf al· 
tından yekpare kubbeıi ye 
rine konuhııuıtur. içi mö· 
cevheratla doln olan bu bub-

1 benin kıymeti altıyOz bin 
lngıliz lirasına balfi olmak· 

varaada bu o kadar fazla de bir (Hali ıabıl) memurlu· 
delildir. fu ibdaı edilecektir. Bu me· 

En yüksek bina murlar daimi ıurette 61Gm 

Sendikalar birlill aza· 

11ndan 3 kiti ajır 10 kiti de 

h•fff ıurette yaralanmıtlar· 

dır. 3 kiti tey)dfte.lllmlıttr. 
Bunlarm ara11ndan birde 
tanınm•t Itır komünfıt Yardır. 

Londra 2 - Baı vekil 
Makcy.uald dün Londra ima· 
llth&elerinden birinde s6y· 
ledif i nutukta Lortlar kama· 
raıını tlddetle tenkit etmiı· 
tir. Makdonald, Lortlar ka· 
maraıını milli bir tee111üı 
ııfat iyle defil belki muhafa· 

1 
tadır. _,. ___ ...,...,. 

,~, ..... ~ ~ - .. -" -

"ıet lhıan Bey mebuıu· 
\a~ bakınız ne diyor: 

' _ Sakfo ıaınanı gelir 

- Biltyoraunuz ki Ga· 
Clltk \'e matbaacılık ve 

)atını kırk seneyi ıeçti 
thaacılıtın ticari ve ik· 
el 1 kısmında çok teyler · 
~~Ilı. Bur\ln iktııadi me· 
)~ r Çok mühim yer tu· .... 
\r~ iti. -
~ ..,te bu g6rıüleri yu· 

" lbeınır ve müftehir 
'-leh 
th "' olmuı· 

\ı_ ~ecdadımı• tevekkeli 

"'-lbtıler: 

zamanı! 
1f 

lamel Paf& arzı tazi· 

d bı·r aazeteciye mat e en • 
.. istirahat ettik, Ankaraya 
gidiyoruz. Söyliyecek bir 
ıey de yok. SelamalJtr !.,, 
demit· 

Hakikaten iıtirahat edil· 
.:J · hakikaten Ankaraya 
uı, 

ıtdildl ve hakikaten bttiln 

bu itlere: 
diyecek yok ! 

MÜNECCiM 

NeY-York, 2 (A.A.) - ve dofum ltlerile meı•ul 
Dnnyanın en yüksek Ye olacaklardır. Bir ay içinde 

herkeı bu memura miiracat 
büyük ftbinanı olarak "Em· 

ederek yeni dofan çocufu 
pire Ttata Building,, in açıl· ile aHe lırnfni kaydettirmek 
ma reımi, Reiıicümhur M. mecburiyetinde olacaktır. 
Hoover tarafından yapılmıı 
tır. 28 metre yük.ekliil olan 
bu binada 86 kat vardır ve 
icinde 25,000 kiti oturmak· 
tadır. 

-
itizar 

Miinderecatımızın çok· 
lufundan tefrlkalarımızı neı· 
redemedik. Karilerimizden 
6ziir dileriz. 

·-Hayırlı bir iş 
Eabılllde .. Metanet hu· 

ruf at dökClmbaneıi,, t aahibf 
Mehmet Ali bey bayram 
mOnaıebetlle Anadoluhiıarı 
34 üncii f lkmektep talebe
ıinden 16 kız ve 24 erkek 
yetim çocufunu yeni elbfle 
dafıtmak ıurettle ıeYindir· 
mittir. · 

KOMÜNiSTLER 

Seviller, I. (A.A.) - Ko· 

mllnlıtl\!r tarafından yapıla• 

bir mllfn•to kabul edilen 

karar ıuretlnde sabık kralın 

muhakemeye Terllmeıl, ce

neral Berenruer'fn kurtun• 
citzllmeıl. ıfYll muhafızla· 

rın ıllablarının alınmaıı, 

ahaliye ıillh dalıtılmaaı, 

Faıın Katalonyanm Ye 

Baıque'larla meakdn hava· 

terki, Abd61kertmtn ıerbeıt 

zakar fırkası merkezine tlbi bir 
teıekkOl ıibf hareket etmekle 
lttlham ederek demi~tfr ki 
muhafazaklrlar iktidar 
meYkiinde bulundukları za
man Lortlar en küçük bir 
muhalefet göıtermediklerl 

halJ e amele veya liberalk r
ft baıına geçtiği vakit 
Lortlar kamaraııında derhal 
ıiddetli bir muhalefe t cere· 
yam ltatlar ıimdiki siyaıi 
ahval ve ıeralte uymıyan 
difer br zı aıüe11eıe!er gibi 
bu heyeti d e mill~tin ira
deılne rafmetmek lazımdır. 
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lntihabahn akisleri 
yer yer görülüyor! 

ediyorum. Fıkrimce bir meb • 
ue iyiye iyi ve kötüye kö • 
tii diyebilmeli ve bund ""~ 
dolayı nezih bir fikir mü
nakaıa11ndan batka hiç bir 

(BiTinci aayfadan devam 

Hatta "Müstakillere rey 
vermek Fırka nizamname· 
ıine göre Fırka dan ihraçı 
müstelzimdir, Gazl'nin bu 
teklifi bir imtihandır. Aca
ba memlekette muhalif var 
mıdır? gibi bir tecrübe ma· 
hiyeihıdedir. K.aUyen Fırka· 
nın 5 amzedindt: rı baıkaıına 
rey '.!ritmiyecektiı· " 'e ıair 
bir ~ok tedabir ve ısrarla 
müntahiplerin kuvvei mane· 
viyeıini kırmakla beraber 
intihap aıünü zımbalı bir 
deftere numara 11raılle lıim· 
leri yazılmıı aynı numarayı 
taı1yan bir listede ihzar edil· 
mit ,hey' eti tcfttılye . ortasına 
ıandıiı koymuıtur. 

Listeden Fırka reisi Ta
hir Bey müntehtbin iımlni 
okumuı, müntebip gelince, 
eline zımbalı defterden beı 
na1r1zedin yani Fırkanın bet 
namzedinin isimleri ya~ılı 
verak verllmiı, mftntebip 
bir be.kıp tekrar mezkUI' 
verak mftntehtbln elinden 
alır :tra k hey' eti teftlıiye 
refıine yerllmtıtir. 

Bu zat ta bizim miinte· 
hiplerden beı namzedlmlze 
vermiıtir. diyerek mintihi
bi sanilerin cümlesine ilan· 
dan sonra hey'eti teftlıiye
den hir zata verildi. O da 
mezk<ir mera1im görmtif 
varakı alıp ıendıfın orta-
aın<la .allayıp ıandıla at· 
mııtır. 

Ulu Gazt'nln münhal Ye 
ıerb~ıt bıraktığı ve müntehlbl 
ıani arkadaılarından rica 
ettiği altıncı müstakil nam
zete rey vermefe imkan yok. 

Bu arada müstakil nam· 
zetlerden birisinin yani Ali 
beyin biraderi diıçi Adil B. 
isminde bir genç mezkı\r 
varak eline verilince kale· 
mini çıkarır. Fırkanın bet 
namzedinin yazısına iliımez 
ve fakat 6 mcı namzet ola· 
r1tk biraderi Alt beyi yazar. 

Bu hidite heyeti tef
titiyeyi teli.ta diitOrür 
ve derhal mukabil taarruza 
geçercesine Gazi Hazretleri· 
nin lstanbulda gösterdikleri 
Fırka namzetlerinden Salih 
Cimcoz Beye bet rey verdi
rilir -ve bu ıuretle müstakil 
namzete verilen rey suya 
Jüıürülmüı olur. 

Salih Cimcoz Bey mu· 
h itçe tanınmıı bir zat oima· 
makh beraber Gazi Hazret .. 
?eri tarafından lıtanbula 
ıeçilmtı namzetlerdendir. 

Mumaileyhln bir tesiri 
siya'Jİ ile Boludan tanımadıiı 
bet müntehtbl ıanl nln ver
di~i rey ile Bolu mebuıu 
olarak mecliıte ahzi mevki 
edecefi zannedtlemez. 

Ali Ihsan Pş. ne diyor? 
Alt İhsan Paıadan dün 

matbaamıza ıu mektup gel· 
mi1t1a : 

"Yeni gün gazetesinin 
dünkü nüshasında (Ali İh· 
san Paıa mebusluğu için el 
albndan çok çalıımııtır. 
Hatta bunun neticesi olarak 
Paıaya 25 rey de verilmlt
tir .• ) diye bir fıkra yazılmıı. 

Tarafımdan ne zahiren 
ve ne el altından,hiç bir su-
retle mebusluk için hiç bir 

:.,teıebbüs vaki olmamıtbr. 
Bunu yazan ve haber veren· 
leri iıbata davet ediyorum. 
>\ski takdirde adi birer ya· 
lancıdırlar.E1a1en ben bugün-
kü ahval için meb'usiııUhap 
edilmeje bir kıymet verme-
dfllm cihetle bu huıuıta 
.alıımayı manasız teJA:kkf 

mukabele görmemelidir. 
lntthapçılar iıtedlklerlne 

rey verebilirler ve vermtı 
olabilirler. Bana rey vertl
diflnden de kat'lyyen habe· 
rim yoktur. Eter yazıldıiı 
aibi lzmttde ikinci intihap· 
çılardan bazıları fırka bari· 
cınde bazı zatlara rey ver• 
mitler ise hiç aoımadıiım 
ve kendllerlle bu hususta 
tek bir kelime bile konut
madıfım bu zotlara g6ater-
dlkl€rl cesareti mede11lyeden 
dolayl tetekkGr ve takdire 
llyiktırlar. 

Fakat herhangi birrferde 
rey verilmesi o ferdin lnti· 
hap için çal11tılına de1Alet 
etmez. Bah.edilen rekabet
ten ve rakiplerden de hiç 
haberim yoktur. Be'• umumi 
harpte altıncı ordu ve istik· 

• ili liarblnde btrtncl ordu 
kumandanı idim; bu sebeple 
1abık kolordu kumandanı 
jarlfi de yanhıtır. Ldtff!n 
bu yaniıt lıtlhbaratın kat'ı 
ıurette bir ke-re daha tekzl· 
bın: rica ve hilrmetlerlml 
teyit eylerim efendim," 

Yeni 
Meclisten 
Beklediklerimiz 

( Baı mahaleden deotım 
.. Türkiye çlmhuriyetf hal
kını ayn ayrı ınnflardan 

mtlrekkep delil ve fakat 
ferdi ve içtimai bayat lçfn 
it bulumu itibarile muhtelif 
mesai erbabına aynlmıı bir 
camia telikki etmek eaaı 
prensiptir... Sınıf m6cade-
lt!sl yerine içtimai intizam 
ve te1anüt temin etmek 
ve btriblrint nakzetmlyecek 
ıurette menfaatlerde ahenk 
teıis eylemek,, tik hedefler· 
den biridir. 

Yeni Meclil bupn yalnız 
dört senelik değil, Türkiye
nin bütün bir yarının 

meı'uliyetlni ydklenlyor. 
Göz(l önünde bulunan he
defler ve bunlann genlt 
ve ıamll icapları d6rt içtima 
devre:slnde yorulmak bilml· 
yen tenkidi, tahlili mesaiye 
muhtaçbr. Yeni Meclisle H. 
fırka11 muhalefeUn huzu· 
runda; muhalefet fırkaıının 
huzurunda ve her ikiıi de 
milletin yiikıek huzurunda
dır. 

Bizzat çiftçi, memleket 
ibtlyaçlannın nhımı vazi
yetindedir. Amele Mecltı 
içindedir' Ve bunlar .. men· 
faatlerin kabiliyet, marifet 
ve çalııma dereceıile mü
teqasip o!maıı,, esaıını mil
let vekili olarak kendi ken· 
dinin, kendi ıınıfının vekili 

olarak 1icdanının emrlle,mem· 
le ketinin emrine, milletinin 
emrine ıöre kendi!eri kura· 
cak, kendileri yapacaktır. 

Siyaseti zirralye; Mec
lbte artık ayrı blr hizbin 
milat.akil lktı1adl 1trogramh 

ayrı bir teıekkülbün ıuurun· 
dan dolacaktır. Bu ıuuru 
Mecliste tetekkül edecek 
bir çlf tçi partlıi temsil ede-
bilir. Muhalefette, ııoıflar 

;c1a, fırka da, memleket te, 
millet te bu ıuurua tecelll
ııne muntazır ve hlmldtr. 
Yeni Mecliıin ıene Gazi 
Ha""'"tl.-rf nf'1 h,.y,. ... ?" .. m"" '("· 

tyARll't 

rile mual yollarmda11 biri 
de bunun lcaplandır .. lktı· 
asdi mtUlhazaları anzda her· 
hanıi vekllet ve DPakam· 
lara taallı\k eden büttın 

devlet tılertnln mllb lktııat 
noktat nazarından mutlaka 
klrlı olmaıı,, kaldeılnl umu-
miyetle eıa1 tutarız. Eıkt
den kalmıı kanunlann ve 
uıullertn zamanla bu nok
tadan ıslahına ehemmiyet 
veririz. O zerinde ) ap.dıiı· 
mız vatanın servet membala· 
rı nı it letmek ve bu suretle 
iıtlkbalimizl açmak ve ay· 
dınlatmak için yapıiacak 
olan her tedbire teve11iil 
olunacaktır.,, 

Gazi Hazretleri 
yannamelertnde: 

" Biitün lnkıllp netice
lerini, vatandatların tam em· 
niyetini ve mtlll ~nizam ve 
inzibati, dahili ve adil te,. 
kll&t ve kanunlarile koruyan 
ve hiç bir hidt1e yeya telir 
6n0nde aa.nlmaa bir h6.k6met 
oturlteıi kurmak ve itlet
mek itlerimizln temelidir• 
buyuruyorlar. 

Yeni Mecllıten illttyorus: 
Yeni slya1etln, yeni tecelli
lerin, yeni fikir •• hedeflerin, 
yeni lbttyaçların lçap ettir· 
dili yeni hdkGmett ıeçer• 

ken memleketin balrından 
kopan ve Gazi Hazretlerinin 
ifade buyurdukları hGk6met 
oturiteı!ni kurarken, bütün 
ıaye \le emellerin huıuliine 
temel atarken, bGtün mnca
dele ve ılilerinin buna ballı 
ve mevkuf bulundulunu 
dCltGnerek kıtk~ baslı ve 
memlekeıt, millet hatırından 
bqka hatır dinlemlyen bir 
kudret olmalıdır. Btıtiin mil· 
lelin bekledlji bu neticedir. 

Ttlrkly:entn refah ve ıe· 
llm•ti yeni hedeflerde ime 
bu hedeflere Yltıl olacak 
ılıtemlerin tatbik ve icrası da 
yeni bir hlk6mettedir. 

* ... 

ELZLZ sac 

- Ne var Aleko, ne ol
dwa demiı. 

Alekoda: 
- Bilmiyorum, kerim

de bir fenalık var rtıkanacak 
ıib! oluyorum. Demit ve 
pencereleri açmaia baıla· 
mı ıtır. 

O ara amellyada kork· 
mut ve doktora haber ıön· 
d•mek iltemlttlr. 

Fakat Aleko lıtemeylnce 
o da vaz ıeçmiftir. 

Bir müddet daha de~ 
vam eden fenahk nihayet 
bir az hafifler gibi olmu~tur. 
Bunun fi.zerine elini yilziinfi 
yıkanı.ık için aıafıya fn
miıtlr 

lı bitiyor 
Fakat ıon defa tlddet· 

le baıtıran fenalık Alekoyu 
heli.dan çıkıp odadan içe• 
rlye girinceye kadar yere 
dfltilrmilıtGr. 

Koca11nın bu halini gö· 
ren madam Amelya hanım 
ftzerlne kapanarak feryat ve 
fiıana baılamııtır. 

LA.kin kar11uıın .eılni duy· 
mayan Aleko Amelyanın 

kollan araııoda bir s6z IÖJ· 
lemele muktedir olmayarak 
ölmüttilr. 

Amelyanın feryadına 
ora komıular gelmif, ve 
alekonun bu halini görünce 
onu sevenlerde hep birlikte 
feryada batlamıtlardır. 

Bunun üzerine hemen 
zabıta haberdar edilmif ve 
vaziyet edilmitUr· 

Miteveffanın karıu ko· 
casına evveli. bir fenalık 
ıeldfiini ve ıeçUfini fakat 
ıonra aıağıda öldüjünü ıöy
lemiıtlr. 

Polis ölen Alekunun 
kafaıında ıördBid yarayı 

ılpheli bul111ut Ye karuı
nın ifadesini ald.ktan ıon· 
ra cesedi morıa ıönder· 
mittir. P~llı ay.ııca tah
k•k"tA b11t1am1st1r. 

.: 
! ıC .,.. 

Ka,..kçılar araıında ela 
mt\ftert alm•k J(lzGnden 
ka•ı• çıkıyor. Bunu nazau 
itibara alan Belediye hali 
deTam eden bu ıediklerle 
aıetrul olmafa karar ver
mtıtir. 

Tramvay tarifesi 
TTamvay tlrkett M .. yı· 

ıın onuncu ıününden itiba· 
ren yaz 1erviıt te tbikine 
baılı1acaktır. Yeni ıerviı 

belediye ve Nafıa komt .. r· 
lerinin tanlbine iktiran et· 
miıUr. 

Serviıe nazaran bilUln 
tramvay ıebekeainde mün
teha lıtaıyonlarına ıitmek 

(lzere gece yarısı•dan yarım 
ıaat ıonraya kadar tramvay 
bulmak kabil olacaktır. 

lstanbulda ilan 
ifleri 

lıtanhul ıehrinin illnat 
iti Anadolu aJan11na vo
rllmitUr. 

Dan bu husustaki mu
kavele vilayet encümenince 
tasdik edilmiıttr. 

ihtiyat zabitlerine 
F atlh askerlik reisliğin

den : ihtiyat zabitanından 
halen mOıtahdem ve 1erbeı 
it erbabın.lan olup 317 \ da· 
htl ) tevellitlü ve daha kü
çlk yaıta bulunan zabit ve· 
kili, Miilizım, Birinci müla
zım rütbesinde olan efendi· 
lerden Orduda muvazzaf ola
rak istihdam edilmek üzere 
alınacağından nakle talip 
olanların bu baptaki ıeraitl 
anlamak ftzere buTundukları 
mıntakalardakt askerlik ıube
belertne 12 Mayıs 931 tart• 
hine kadar mtiracaatları. 

• F atil:a aakerltk relıltfinden 
Mitekait, Muıtafa, ve 

ıtvil Tüfekçi, Kamacı, Ma 
rangoz, Demirci, olan ıa· 
natklrlara ihtiyaç oldufun
dan orduda lıtlhdamlarını 
anu eden bu gibi sanal· 
kiranın .. raltl anlamak 
flzere bulundukları mıntaka· 
lardakt Aakerllk tubelerine 

Ankara, 3 (Telefon) -Ce
mil beyin yeni kabineye ıtre
ceği haberi aaılıızdır. Trab-
zon mebusu Ha1an B. bar 
vektlle uzun müddet görilt· 
tii. Bu, Haıan Beyin kabl· 
neye alınacaiı ıayfnıına ıe

bep olmaktadır. Bu rgftn 
Meclisten evvel Fırka grupu 
telime edip Meclis t'el.Werini 
intihap edecektir. 

C. H. Fırkasının 
bir tebliti 

Ankara, 3 (A.A) - Cam .. 
hurtyet Halk Fırkaıı klttbl 
11mumiliiinden tebltf olun
muıtur: 

Ciimhurlyet Hal Fırka11 
biiyOk kon1rreıinl Mayı
sın onuncu Pazar gilntı 1aat 
on dört biiçükta 86.ytık Mf1· 
Jet Mecllai içtima salonunda 
toplanacaktır. 

Gehn yeni mebuslar me-
yanında Arnavutklytlnden 
lsmatl ağa ayafında çank 
ve ıırtında k6ylil elbi1eılle 
gelmlfttl'. 

lımail ala trende lç8neU 
mevkie binmekte idi. Tren 
durdufu zaman bavolunu 
hamallara Yermiyerek omu· 
zunda trenden ~nmtıttr. 

En yaflı mebusun 
hahraları 

Ankara, 3 (Telefon) -
Meclisi açma11 muhtemel 
olan Kara mebuıu Fai" 
bey 1897-1898 1ene1inde 
Manastır aıkerl ldadısinde 
Gazi Hazretlerine riyaziye 
okutmuıtur. 

Bu huıuıtakl ihtfıa• 

ve hatıralarını töyle •il• 
lattı: 

- • ıs97 de yüzbaıı ıd 
ve Manastır aıker 1 idad• 
ıinde riy•zlye muallimi idi
Gazi Hazretlerinin üç ıeo' 
riyaziye muallimi bulud 
mak ıereflle mdbahiyto 

re 
~ 

tllt 
reı.ı 

ile 
leç 
tıın 

!be 
Gç 
•fa 

B6y0k dahinin, dab'
mektep 11ralarında ke_.al 
ermlı oldufunu ve llDJll 
ders anlatırken birinci ıı,.J! 
zeki rözleri ve vakuı· tavrtl' ~ .. 
difer arkadaılanndan te~ ~ .. 
y(iz ettiiinl takdir etme~ d, 
kabil delildi. Gazi Ha....:. >e 
leri, riyaziyede fevkaııM 
kudret ve kabiliyet ı~ 
mfıti Derin muhakemesi~ 
vvetli mantılı ve ince ta "rJ 
ile bu rencin mtlıtesO• -~ 

yaratıluta oldufuna ve ~ 
lckete bilyük itler 16r~ 
ne kanaat ıetirmiıtldl~ 

Gazi HazretlertnlD pr 1111111 

ni ve rarihi tahtı idik~ 
vlarak ryalnız me~ 
mlzi kurtarmakla lı• ~ 
bütün ıark milletlerıo:~ 
dırmıt ve ıarbtnde bfl' ~I 

celbetmft oldufuna h•f ~ 
ıörmek mazlıartfewa-~ 
oldufum içha en b6,0~ 
zı vlcdaniJI ...._. 
bahtiyarım ... 
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iki aşıkın tetJkıf.i 

Ail e faciası 
Samsunda maruf bir kadınla 

ô.şıkını tevkıf ettiler 
Samıunda çok acı bir 

ıaUe faclaıı olmuıtur. Vak'a· 

nın ıekll ıudur: 

iyi bir mevki sahibi bir 
llhn karısı, bir hastabakıcı 
adının delaletile bir 'gençle 
iinasebet peyda etmiıtir. 
rkeğin, vazifesi münase· 
ettle nöbetçi bulunduğu 
a.nıan kadınla aııkı bulu
arak tatlı alemler yaşar· 

arnııı. Y ine erkeğin nöbet· 
t bulunduğu bir gece kadın 

renç aııkının evine gitmif, 
geceyi birlikte geçtrrneğe 

arar vermiıler. 

1 
yaptığı çirkin teıir neticesi 
ve kanuni zaruret üzerine 
müslantiklikçe tevkıf edil· 
miılerdir. Samsunun bu ma· 
ruf a ile kadını ile ondan 
daha maruf aile çocuğu 

o~an aııkı ıimdi tevkifha· 
nededirler. Kefaletle tahliye 

~talepleri reddedilmiıtir. 

Darülbedayi Mer
sine vasıl oldu 
Darülbedayf heyeti Mer· 

eine vasıl olm uştur. O rada 
üç t emsil v~nc · kfü 

Çatalca'Ja yeni 
belediye heyeti Esasen vaziyeti yakın· 

an takip eden kocanın ar· adaıları, gece zabıtaya mü- Çatalca be!ediye intiha-
racaat etmiıler, bir cürmü· batı tecdit edilmi,U. Yeni 
hıeıhut tertip ettirmiıler. belediye heyeti vazifeye 
~ecenin iki buçuğunda tes· başlamııtır. Silivri Belediye 
bu edilen bu cürmümeı· intihabatındaki yo]suzluk 
hut n'-'Uceıinde erkek i'e tahkikatmın intacı da kuvw 
adın, hadfıenin muhitte vei karibiye aelmiştir. 
.................. ..... 1 .-..ı ._.,__.., ... a.L.I . .. ...... 1 1 • f 1 1 1 1 1 t.: 1 1.. 1 1 kl. 1 1 1 1- '"- t l< 1 1 -4 1 1 1 1 .. 

Tali mübadele reisinin başına gelen 

ölümler geçirdiler 
M. Gorter boğulmadan yüze
rek karaya çıkmış ve gelmiştir 

Gümülcüne dokuzuncu iyi yüzdüklerinden 1 
llt üb d mroza 

1 
m a ele komlıyonu yüzerek çıkıyorlar. lstanbula 

1~ ıı Hollandalı M. Gorter gelmeleri bir kaç ıün te· 
e baı katibi Şerif B. hire ujradığı için Yunan 

' eçen Paıkalya tatilinde gazeleri bunların boiulduk-
. ıtnlerini lıtanbulda aeçir· larına hüküm ediyor ve 

ek için kendilerine ait mübadele komiıyonu da 
G.ç tonluk kotralarile Dede- tabarriyata başlıyor. 
•&açtan yola çıkıyorlar. Bu iki kazazede bir 

10 mil kadar katettikten 
•onra hava birdenbire deii· 
tlYor ve fırtına baılıyor. Bu 
iltt cesur zat aüç halle Se. 
tlıendirek adasına gidebili· 

r~rlar. Bi<kaç gün havanın 
} ileınıesini bekledikten son· 
ra tekrar yola çıkıyorİar. 

Bu sefer lmroz açıkla
~tnda daha tiddetll bfr fır· 
~na.ya tutularak kotraları 
e\'riliyor. lkiıi de gayet 

kaç ııün sonra ko ~ralarını 
tamir ettikten sonra lstanbu
la gelebiliyorlar. Şehrimizde 
bir kaç gün kaldıktan sonra 
Gömülcüneye avdet eden bu 
iki arkadaı bu seferde bay· 
ram tatilmdeıı istifade et· 
mek için ayni kotra ile bu 
ıefer t ekrar 230 millik me, 
safeyi kat€:der~k ıehrimize 
gelmiılerdır. Salı aünü de 
avdet edeceklerdır. 

Yeni bir şayia mı? 
kuslarm şark piyasafarında yeni 
ır nıücadelesinden bahsolunuyor 

için hariç ve mahalli teıek · 
kül ve ıirketlerden ~e isti· 

f ade etmek için karar ve· 

{) .. ~ un piyasada deveran eden 
~"'"etli bir habere nazaran 
'1e\lalıtr fark memleketlerin· 
)' btr mücadelei iktuıadi· 
e-.e hazırlanmaktadırlar. 
a '• undan bir müddet evvel 

4'l()ak d - k "S ova a toplanan buyü 
fe hıo Sovyetik ticaret kon· 

r,n t'tç sı,,nda Rus eıyasmın ha· 
lt'-l Plyaa.lardaki alını ıa· 
ı, 1 hakkında milbim karar• 

t ittihaz edilnıittir. 
.. , Gelen malömata naza· 

'-'~~ttılar bilUin 1arkta ol· 
,,,.

1 
' lıieraber bilhuıa Ak• 

t~, t•rkta ıeniı mikyasta 
'1aadt ~'r Dıflcadele yapmak 
'r•ndadıl Ş ar. 

"-t 
1

11lldiye kadar hariçte 
•an b t, nuı emtiası Soyyet 
''-'t . ---e licaretı hariciye mu· 

• '•ll] · lı:. l h 1•1 tarafından satıldı· 
t.lde bun.lan ıonraıı 

rilmiıttr. 
• 1. 1 ... .. . .... 1. 1. 1. 1 1 

irfan Ef. 
Muhakemesine 
başlanacak 
Emniyet Sandığı memu· 

ru iken muhtelif tarihlerde 

2550 lira ihtilas ederek 

tagayyi'ip eden ve aeırceıa 
mahkemesince hakkında 
açık yakaiama müzekkeresi 

çıkarılan İrfan Ef. zabıta 
tarafından yakalanarak 
tevkifhaneye ıönderilmiıtfr. 
Muhakemesine 14 Haziran· 

da baılanacaktır. 

Poliste: 

Bir ölü 
Zabıta bu işi 
şüpheli buluyor 

Aleko isminde bir aar
hot dün ıaat 20 de Bey
oğlunda Ağa çe~me soka
iında 8 numaralı Abuda 
ölü olarak bulunmuıtur. 

Zabıta tabibi bu ölümü 
ıüpheJi l'Ördüğünden ceset 
morğa nakledilmittir. 

ihtilaf ve kavga 
Gala tada Knraoğlan so 

kağında 46 numaralı umum· 
hanede sermaye Ester ile 
Mahmut Faik efendi ismin· 
de biri arasında ev kirası 
mesJesinden ihtilaf çıkını ~ 

ve Faik efendi Esteri dö· 
verek batından yaralamı :· 
tır. 

İntihar! 
Fatihte oturan 17 ya ş 

larında Saime isminde g~nç 
bir kı z tütün memurlarından 

AH Efendi isminde b :rile 
kavga etmiştir. 

Bu kavgadan mu~ber 

olan Saime bir f : şe tendür
diyot içerek intihara teıeh · 

büs etmiısede kurtarılmıotır. 

Irza tecavuz 
Hüseyin ile Kazım is

minde iki gE·nç evvelki gün 
Kazım iıminde bir çocuğun 
namusunu berbat etmiıter

d ir. 
Polis bu namus düşman

lara hakkında tahkikata.ta 

ba§lamıştır. 

YARIN 

· Adliye~e: 

idam! 
Müstantiklik bu 
cezayı istedi 

Taksimde Şiıli sokaiın· 
da Musul meb'usu sabıkı 
Nuri il.i vuran Arnaut Hacı 
hakkında müstantik1tk tet
kıkatı hitam bul mu~ ve idam 
talebi!e ağırcezaya sevk· 
edilmittir. 

Hacının ilk isticv11bı dün 
ağırceza kaleminde yapıl· 
mııtir. 

Muhakemesine 30 Mayıs 
cumartesi günü saat 10 bu
çukta haılanacaktır. 

Hakaret davası 
Tülün mecmua~ı ıRh!bi 

Sait B. tarafından İnkılAp 
gazetesi mes'ul mödilrft 
S ~ bri B, aleyhine açılan 
h k ıret d~ vası dün üçüncü 
cezad a rü'yet ed·lmit ve 
Sıı bri B. al tı ay hapse 
v l~ 100 lira ağır cezayi 
nakdiye mahkum edılmiıtir. 

Ceza tecil e dilmittir. 

Filimciler mahkemede 
Agopyan Hanı yangın 

faeiası hakkındaki Beş·nci 
İstintak dairesinin tahkikatı 
hitam bulmu§ ve filtm ku· 
musyoncuları Emil, Yorai 
ve çırak yani ölüme ıabe· 
biyel cürmi1e asli lkınci 
ceza mahkemesine ıevke· 
dilmt ıtir. Mezkur mahkeme 
da vayı vazife•i haricinde 
aörerek Ağırcezaya ıevk· 
etmiştir. Dava 30 Mayısta 
rü'yet edilecektir. 

. 

Parlak bir zafar! 

Muhtelit takımımız 
6-2 muzaffer! 

(Birinci •ayfadan devam) 1 
Fahri boı kaleye atamı· 

yor. Muzaffer çok güzel bir 
fıraatı harice atmakla kaçarı· 
yor.Birinci devre her iki tara· 

Ekıik bir kadro ile ıa· 
haya çıkan muhtelitin bu 
neticeyi alması pek tabii 
herkesi sevindiriyordu. 

fın mütekabil hücumlarile 
netice değiımiyerek bitti. 

İkinci cevrede muhte· 
]itte ufak bir tadfat göze 
çarpıyor. Sağ açıkta mu· 
vaffak olamayan Fahrinin 
yerine Melih, Reıadın ye· 
rine Suphi, kaleyede Halis 
aeçiyor. 

Mitatla Hüsnü, Kemalle 
Muzaffer yerlerini de~iştl· 

rerek oyuna devam ediliyor. 
Daha beı altı dakika olma· 
mııtı. Fikret o güzel 
çalımlarile haıım oyun· 
cularını atlatarak kaleye 
kadar girdi. Gol. 

Bu gol muhtellte hakim 
bir vaziyete 1ıetirdir. Akın· 

farın biri rakip kalesi dahiR 
linde kasti bir hareketle karıı • 
laıtı. 

Penaltı. Tribünden hay· 
di Bürban!. ıesleri Stadyomu 
çınlatıyordu. Düdükle bera· 
ber Bürhanın sıkJ bir ıütü 
bu ıefer ııtadyomu ııol a• 
vazeleri ile çınlattı. 

Oyun bet on dakika çok 
hararetli devam ederken 
Muzaffer ıolla çevirdifi topu 
üçüncü defa Beogradski 
kaleıine soktu. 

Artık galibiyet tamamile 

temin ed ilmiıtL 

Çok geçmeden Rebil 
dördüncü golü de attı. 

Arkadan Fikret çok ııü· ~ 
zel bir akınla beıinci golü 
atmada gecikmedi. Beıinci 
golden ıonra misafirlerimiz 
bir az canlanır aihi oldu. 

Sant r forları vasıtaıile 
ikinci ve ıon gollerini yaptı. 
Devrenin bitmesine az kal· 
mııtı. Çok güzel oynayan 
muhacim1erlmiz ikinci bir 
kasti hareketle karıılaıtı. 

Bu hareket hakimin ai· 
zünden · kaçmHdı. Penaltı. 

Bu ıefer penaltıyı Fikret 
attı. Sıatyom altıncı ııoliin 

neıesfle dakikalarca çınladı 
ve oyun bu suretle 6 · 2 ııali· 
biyetimlzle bitti. 

Avni, Zeki, L. Mehmet 
rahatsız bulundukları ıçln 
dün oynamadılar. 

A.R. 

Posta mektebi 
Posta telgraf mektebi bu 

Hne açılmaktadır. Aldıiı· 
mız malfünata nazaran buna 
ıebt"p tahıiıatın bitmeıi ve 
yeni tahsiıat verllmeemıldlr. 

Yal ıız bu sene kurs ha
linde b ir ıtınıf mevcut bu
lunmaktadır. 

izciler birliği yapılıyor 
Türk ize lliiiııin lnkiıafı 

için bir "izci btrlfii,, yapıla· 
caktır. 

SM1fe 5 

Bursada müstakiller intihabı nasıl oldu? 

Acele bir mens~p 
bulunuverdi ! .. 

Müntehibi saniler yeis le rey 
puslalarına isimleri yazdılar 

Buna muhabirimi'! yazı· 
yor: lntihabattan bir kaç gün 
•v•el müıtakillen nams.etllk· 
lerlnl vazedenler doktor 
Münir Halil, a'fukat Aıaf, 
İhıan CelA.I Beyler olmu1tur. 
intihabat ıerbeı ve müda• 
balesiz bırakıldıiı takdirde 
hu zevattan birinin kaza· 
nacafı k aviyyen memul Te 
muhak\s:ak oldufu cihetle in· 

tihap at\nOnden takriben yir· 
nıi dört saat evvel Halk fır· 
kaıına mensup ve B•ledlye 
azaıından tohumcu ve 
Zineli R'1ıtü Efendi her iki 
cihetten istifa ettirilerek 
müstakiller meyanına tthal 
edilmiı ve lehinde propa· 
ıandaya. baılanmııtır. Bu 
propaiandaya Vı.lii vtlayet 
F alin Bey dahi kemafiau.
bık mülhakata aitmek sure· 
tile tıtirak etmtıUr. Hatta 
intihap ııilnüne takaddüm 
eden ıece de Buna kaı:uı· 
nın nahiye -ye köylerınden 

davet edilen mflntehibi sa· 
niler kaplıcalarda mtaafir 
edileuk izaz ve ikram edil
dikten ıonra nam 'Ye ıahıl· 
yelleri malam zevat tara
fından fırkadan mfı.stafi to· 
humcu IRüıtü Efendiye rey 
verilmesi huıuıu vaı:ıhan 
ihsas edilmtıUr. Buna rai· 
men metanet glht ermek lı· 
tlyen bu milnh:htbt ıaniler 
weceyi bitek bfr endlıe 
içinde •eçlrmlılardır. 

PuslaJar dağıblırken 
Erteıl aabaı. mlnteh :lbl 

aaniler Belediyenin intihap 
ıalonuna çıkarken ortalıfı 
saran zabıtai mahalliye ara· 
ıında ellerlııe mf11tah:ur 
naıqzetter puılası verilmlt· 
Ur. Halk fırkaıı namzetle
rini ihtl'Ya eden bu puıla
ların altına evvell bir çok 
kimıeler, ve •heman bir ek· • 
ıeriyeti azime müataklllerin 
iıimlerlnl ili.ve etmefe hat· 
lamıılaraa da bir aralık 
vali Beyin mairur ve 
muzaffer 'Ye vazı ile •a
lona aırerek tehirli ııeldiii· 
nin esbabını mahza kaza· 
)ardan aelecek olan intiha
bat neticeıine intizardan 
münbeiı oldufunu ve bihl· 
mum kazaların müttefikan 
Rüıtü Efendiye rey verdikle-

rini tepıir etmtı 'Ye daha ıonra 
b uradan da kazanaca~ı ümit 
ettiiini ve m\intebtbi ıani 
olmak ııfatile ilk reyi kendi 
atacaaını mutazammın olan 
hitabet vilayetpenahi üzerine 
bunun bir emri muta olmalı 
lizım aeldtafnl zannettiren 
bu vaziyet karımnda zavallı 
milntehlbi ıantler ev•elce 
yazdıklan müıtaktllerfn fıfm. 

)erini kemali yeı hO.aranla 
çizerek Ha1k fırkası tara· 
fından tıaret edilen namzet 
Rüıtü Efendiye ya.:ımıılar· 

dır! 

Fakat mft.ntehllıl uniler• 
den bir çoiu bunu da yaz· 
mıyarak yalnız muayyen 
olan Fırkanın aııl namzetle· 
rineı rey vermtılerdlr. 

Namzetler: turfa mı? 
Bfttiln bu cereyanlar ara· 

ımda uiraımak istPmiyen, 
bir P1 o~ram ıahibi bulunan 
doktor Münir Halil beyle da· 
ha bir kaç aün evvel hal
kın mebua olmaktan z iyade 
artık memlekette kalması ve 
kendi ilim ve san' atile meı· 
ıul olmasmı tat ıhdaf eden 
ikinci bir arzuyu umumiye 
tebaan çekileceiinl matbuatı 
mahalliye i'e utanbul iaze· 
td erinden bazılarının istihba
ratında kaydedild ~i üzere 
ahaltnin bu baptaki arzu· 
hırını yerine 1ıetirm lf olmak 
için mücadeleden çekilmit 
ve diler nıibtakil nam
zetler makıatlarında ısrar 

etmiılerse de intihabat gö.oi 
bu namzet!erlerin değil Be· 
ledfyenin alt kat ıalonu· 

na bırakmak, Belediyenin 
umumi methalini bile 
tecavilz etmelerine mibaadc 
edtlmemiıtır. 

Mahalli ıazete ıah.iplerl 
dahi ayııi muameleye maruz 
kalmıılaraada bunlardan bl· 
rinin müntebibl saniler me
yanında bulunduiunu iıbat 
için ibraz eyledift evrakı 

reımtye ftzerlne duhultlne 
mihaade edilmtı ve büyük 
btr hahiıle karıılanacak 
olan zavallı intihabat bu 
suretle netfcelenmiıtir! 

Civar kazalarda dal.. 
Burada Gemlik, lneıöl 

kazaları Gazinin dilhahına 
mu~ayir yaphrı1mak fıteni· 
len bu fnUhabatta vali be· 
yin Yuku'bufan bıltün tc•t· 
Yik ve teıirledne raf men 

müıtakll olara k namzf!tlifl· 
ol vazeden Rüttil efendiyi 
bile in tihap etmeme le karu 
vermlt ve bu k ıuarlarında 
lırar etmlılerdlr. 

Btz Halk fırkasına kavl
yen merbut bir b.lediye 
azuının yirmi dört aaat 
evvel istifa ettlrilmeıil• 
müıtaktl namzet göıterile

ceflnl asil ümit ctmiyorduk
çünkfı: Kana&timize aöre 
müncl, ulu Guinin .. üatakil 
mebuılar hakkındaki noktaf 
nazarları Halk fırkasından 

ıu ıuretle istifa etu rilen her 
hanaJ bir kimıen n MecHıte 

nıihtakil mebus ı fatile te· 
celli ettirilmeg ıı l i akıl vtt 

hikmettn,faz:let ve dirayetin, 
menafii mülk ve m· ıletin ha· 
ricinde bir aayeye matuf 
olmasa aıerekti .• Fakat bu da 
böyle oldu .• 

Küçük //dnlar 
POSTA PULLARI 

~atın alıyor ve mübıd•I• ..ıi
yorum. Beyant poıta kulıı.au 1 

](cjat 

• 
Satılık 

Diş muayenehanesi 
Nttdede her türl6 alltı 

fennlyeyf haTI m6keWlmel 
bir dıı muayenehaaeli ıatı

lıktır. Muayane ve teferruatı 
lçok ucuz bir ffatla .. tıla-
caktır. Taiip olaaların Mıt
ııiede •er'ıaum •iı talıııtlti Cc
Yat Bey reflkaı AEmlyo 
Haaıma mlrı.caatları. 
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Beynelmilel Turizm 
mecmuası 

Şehrimizde turizm hare· 
keti uyandırmak üzere (The 
Clobetrotter) isminde lngi~ 
lizce, A lmanca ve Fransızca 
beynelmilel bir mecmua net· 
rine baılanmııtır. Evelki gün 
intiıar eden bu mecmua bir 
nushası gönderilmittir. Mem
lekemizi turizm merkezi 
yap mak gayeıile yapılan bu 
neıriyata takdir ederiz. ---il Çocuk hastanesi kullak, boğaz, 

burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o Ju Mektep sokak J 

Telefon B. o. 2496 

Çocuk hastalıklar ı mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyogıu Me.<tep sokak 

Te lef<'n : B. O. 2496 

!~~i= ====ı 
Haydar R ı fat beyin eserlerinden 
Ayai haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir > 
Şeritli borçlar kanunu » > 

(İKBAL) kitaphanesinde 

Beyoğlu dördüncü ıulh 
hukuk mahkemesinden: 

Akıl hattahğına müptela 
o!un Feyruzağada Saka· 
ba§ı mahalleti ve caddetinde 
15 : 18 numaralı hanede 
sakine Yuvan kızı Vaıillkl
nin hacrine ve kendisine 
Feyruz ağa mahallesi ikinci 
muhtarı Fazıl beyinvaıl tayi
nine 26 4· 931 tarihinde karar 
verilmiıtir, keyfiyetin ilam. 
mN?U4 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

iSTANBUL ACENT ALIÔl 
Telefon: İstanbul 3318 

BEVOÖLU DAiRESi 

Tt!lefon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon· 
tosu. 
Türkfye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı . 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahı:ilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça
ların tesviyesi, borsa muametat 
icrası, akçe bey' i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
kan. 

• A ' 

St lANIK BAN KASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: istanbul 
Türkiye'daki şubeleri: 

Galata, İstanbul, Izmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Vumırıistan'daki şubeleri : 

Doktor 

Hafız Cemal 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

ların dahili (iç) haıtalık· 
larını cumadan maada 
her gün {2·4) de Divan

yolunda 118 numaralı hu
ıusi kabinesinde tedavi 
eder. 

YARIN 4 Ma11• 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

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. 

Tahta kurusu, sinek, ve ıair 
haıeratı yumurtalaril~ bera ber 
kat'iyyen imha eden 

FAYDA 
Daima birincil iği kazanmış bir ha

rikai san' attır. FAYDA daha müessir, 
daha mükemmel ve yarıyarıya ucuz
dur. Kokusu l ~tif olup kat,iyyen 
leke yapmaz. insanlara hayvanlara 
ve nebatata zar an yoktur. FAYDA 
ismine dikkat ediniz. Devairi devlet, 
müessesab milliye, hususiye ve ec
nebiye, Seyrisefain, Hilaliahmer~ mek
tf pler, hastaneler, sıhhat yurtları , bü
yük otel ve lokantalar, vapur kumpan
yaları f AVDA istimal ederler.Hasan 
ecza deposu 

Doyçe Oriant Bank 1 
Deutshce Orient Bank 

latanbul ıubeıinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum kabna mükemmel ve 
mfizeyyen kasalar vazolunınuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aıirefendl caddesinde Yeni Vakıf han 
karıııınd..-ki bankaya müracaatları lazımdır. -

Ankarada 

om T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPi~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Doktor ı~ Doktor ~•an 
Fuat Sabit • Ibrahim Zati 

Cafaloğlu - Mahmudiye 
Ankara caddeai Cihan kütüp- caddesi Çatalçeıme 80• 

hanesi üstünde No. 66 kak No. 5. 
Telefon: lstanbul 2385 Her gün öğleden son-

Ticaret tıleri umum mü· 
dürlüAünden: 

ra altıya kadar hasta
larını kabul eder. 

. ~·· . .. 
Yeni sene münasebetile 1 • 

KOLUMBIA 
Fabrikasının piyasaya çıkardığı yeni plaklar 

KOLUMBIA bayilerinde artıyınız. 
Yeni plaklar şunlardır: 

Gene Os-, 

man, .. 

Çingene
ler, .. 

ma, .. 

Sarı ya
pıncak. 

Sarsam 
kolumu 

Bilmem 
neye. 

cw e• Mif @ Bankası 1 KARADENİZ POSTASI 

Erzurum •apuru 

1 Çarşamb:a111 

İST ANBUL şum::si 
İdare merkezi ! A M STER DAM 

Mewn servııı} esi: 25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi : 5,000,000 FL. 

İlı11yat at·çes!: 3,250,000 FL. 
Oalatada Karaköy pnlasta Telefon: Beyoğlu 3711-~ 
istanbul tali şubesi : •Merkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemecl Han. Telefon: lst. !169 
Bilumum banka muamelat 

eünü akıamı 18 de Sir· 
kecl rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, Jnebolu, Sam· 
ıun, Ordu, Gireıon, Trab
ZCJo, Sürmene ve Rize ) 
iskelelerine azimet Te aT· 
det edecektir. 

TafsilAt için Sirkecide 
Yelkenci hanında klln 

l~mniyetkasalarıicar.ı l ı•cen;.:;:ni.ı:.':.':;~~is 
_ Doktor -

Bitlislilere müjde Hayri Ömer 
Damğa pulu, tütün ve sigara1 kırtasiye ki· 

taplarile mecmua ve gazetelerinizi Yılmaz 
kütüphanesi sahibi Niyazi Beyden alınız Mül
hakatlara da gönderir. 

mu ...................... :..._ .............. . 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi dare: MıLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
lııgiltere, İsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 

Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
İST ANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
. ŞEI IIR DAHİLİNDEKİ ACENTALAR : 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve züb..ırevlye Cemiye
ti azasından Beyoğlu Ağa
caml karıı ıırasmda 133 
No. öğ leden sonra müra • 
caat. 

Telefon: 3586 -----··------
1 Doktor 
~ Fevzi Ahmet 
- Cilt, Saç ve zührevi 

hastalıklar mütehaı 
Cumadan maada her 

saat 10 dan 6 ya kadar b ta 
kabul edilir. 

Adres Ankara Caddeıi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

öım----------T AK V İM 
30 ikinci teırtn 330 ta• 

ribli Kanun hükümJerJne 
göre bankacılıkla ittlial ey· 
lemek üzere teıcil edilmft 
olan ltalya tabiiyetli (banka 
ttalo oriyentale • Banio ltalo 
oriyant le) ıirketi bu kerre 
muracaatla Tür kide ki faali
yetine nihayet verdiğini ve 
tasfiye muamelatına Haıan 

Tahıin ve Aakkı Beyleri 
tayin eylediğini bildirmit 
olmakla mezkar banka ile 
alakadar bulunanların yu· 
karıda ilimleri yazılı taafi· 
ye memurlarına ve icabın· 
da Jıtanbul mmtakaıı tica· 
ret müdirliilne miiracaat 
eylemeleri llAn o!unur. 

Istanbul'da : Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 
istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

İZMİRDE ŞUBE 
Doktor ı ı 

Agop Essayan ~~~mmlllıım.>.8 ..... -. .... ~...-.---·• 
Langa cami sokak No T •• İ •• • h• "' 

Zilhicce 15 - Nisan 21 

Mayıs 
4 19Hergünhastalannı U Ull lll JSarI UmUmJ 

kabul ve tedavi eder ••d •• } ••"'"' •• d 
içtima tehiri . mu ur ugun en : 

Cemiyeti tedrislyei fıll· 
miyeden: 

Cemiyeti tedrislye He· 
yeti umumiyeıi lçttmaının 
May11ın on betine talik 
edildt~i azayı kiramın 

mal6mu olmak üzere ilan 
olunur. 

Bahriye'de iplikhane ambarı avluıunda yapılacak han· 

garın inıaatı 11·5 931 Pazartesi günü saat 11 de pazarlık 

suretile ihale olunacakllr. Arzu edenler ıartname He p)Aa 

ve ketlfnameyi her gün Galatada mübayaat komlayonun· 

da görebilirler. 

Taliplerin dörder yüz liralık teminat mektubunu hamil 

' olmalara lazımdır 

Pazartesi 
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