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-~-------=Eski tas esk.i hamam!=----=--=---
Bir 

.. . t 
umı daha söndü, 

heyeti le 
ismet Pş. 
hükiimette 

kabinesi 
kaldı gene 

Milletin n a z a r 1 a r ı y a 1 ı n ı z Me c 1 i s e çevrilmiştir 
Eski tas 
Eski hamam! 
Dün ıaat on dörtte Tür· 

kiyenin dört senelik ınukad· 
dera.tı halledildi 't'e bütün 
meçhullerin üzerinden per· 
de kaldırıldı. Bu tarihi cel· 
•elere yalnız ve ancak ka V· 

rulan refah ve saadetini bek· 
leıerek seyirci olan milletin 
buzuruada doğan yeni hü· 
kumel yene ismet Paıa 
hükiimeU oldu. 

Halk fırkasıaın, efkan 
umumiye huzurundaki ıon 
inıllhanı da böyle bitti. 

Efkarı umumiyenin yek· 
pare bir kütle halinde bü· 
tün •amimiyet ve O.mitle· 
rlle baflandıiı inUhabatm ne· 
Ucesi gözler önünde bir in· 
klıarla kapanmııtı •ve bu 
kapanıı, yalnız muhalefetin 
deiil, muhalefete bailı emel· 
lerin kapanııı olmuıtu. 

Gene efkarı umumiyenin 
Y•kpare bir kütle halinde 
bütün samimiyet 't'e ümitlerile 
bailandıfı hO.kO.mel kurul
llıaaı neticesi de aıözler 
Önilnde iokiıarla kapandı. 
Neticelerin bağlandıiı inti
habatta dilediğini bulamı· 
Yanlar yeni ıtyaıeti tatbik 
edecek yeni kabinenin ku· 
rulmaıı sırasında da dile
dllderini bulamadılar. 

Biz, büyük hedeflerin 
iıttbıaline memur edilen 
fırkadan bu endiıelerle 
•atnhniyet iıbatını bekliyor· 
duk. Hükumet otow-Ueıinl 
kurarken· hakiki memle· 
ketçllifln buıünkü icap 
~e nıükellefiyetlerinden uzak 
kahnamaıını iıtiyorduk. 
tıer yeni hedeflerin mem· 
leket ve milletin huzur ve 
lnktıllfında esas olduğuna 
ka.ni bulunuyordı iıeniz ve 
buna samimi merbut idi· 
•entz yeni, taze ve sa· 
lllhni bir hükumet kurmakla 
'hitlerlnizin ilkini millete 
Gtlltlli bir iıtJkbal ba~ıılı· 
)ara.k eda etmit olacaktı· 
l\ı~. 

lı. ifkArı umumiye bu ci· 
ette bir daha inkisara uğ· 

ta.dı. 

t Meı:nlekeUn dertleri ta· 
~ defildir. Ve müzmlnleı· 
f •k tehlikesi karıısında ti· 
' •eren ameliyatı fırka bu 
·~f. ı ld r Yapacaktı. Yapma 1 

it~( Y a.pnıak için hilınüniyet 
'hn~ detildı. icra ku vvetinl 
., enerjlle rle mahmul, fe· 
'~•u . bcık e çalı~abilecek yenı 

c.lı {1rrıete • ermek icap eder· 
\ta:_ ite fırka biıtilo efkarı -..u ' ~l rrıtyeye bu umidl ver• 
~,!tı ~e düne kadar oyala· 
r, .. ~ ta.kdir ve tahminler 
~lt~il'ı bu cihete davet et· 
fl);; 

Q,,.ı 4 üncü •alaifeJ•) 

Dün yeni Meclis açıldı ____ ..,.,, ___ 
Gazi Hz. ittifakla reisicümhur 

intihap edildi 
Yeni Mecliste reisicümhur intihabı için mustakil
lerden Halil Beyle Recep Bey arasında ilk hara
retli münakaşa oldu Meclis 9 mayısa kadar tatil 

Ankara, 4 (Telefon) - Hamit bey, Mecliı katibi 
Bugün de Ankaranın tarihi umumisi Veysel Adil beyin 
aıünlerinden biri oldu. Mec· kolunda ıalona girerek ti· 
Jis azasının ekıerisi Anka.- d,.tU alkıılar arasında riya· 
raya dünden gelmlılerdi. set kürsüıüne çıktı. KAtip 
Meclis koridor' arında eski mevkiinede meclisin en genç 
nııebuılar yeni gelenleri azası Ruıen Eıref bey (Af· 
meclis arkadaılarına tanıtı- yon) Ferit Celal bey (Mersin) 
yorlardı. Yeni mebuılar Re· Avni bey (Yozgat), Emin 
iı paıayı, Fırka riyaseti umu· Asaf bey (Denizli) geçtiler. 

miyet1ine ziyaret ediyorlardı. Hamit Beyin nutku 
Çehreleri ıaneı altında yan· Abdülhak Hamit Bey 
mıı genit omuzlu, ıeı t bakıt· Meclisin küıadını ilin eden 
lı, nasırlı elif çiftçi m•buılar ıu hitabeyi irat etti: 
köylerJndcki kıyafetlerile - Azaıını.a •n müıfnnl 

ı k f t"le Büyük Millet toprak altında, a teı karıı· o ma ıı a ı 
M il 1 i küıat ediyorum. 

sında ve makine baıında ıe· ec ı n 
l · · - .. ı ı i Fakat bilir misiniz, muhte-ne erını, omur er n veren 

· · b l bilh x rerem efendiler, bu benim 
ııçı me us ar a11a aıvze i fti _ için ne eıs z ıere r. 
çarpıyordu. Yeni meclis reisliğine tek· En büylk kürsüden ta· 

Saat 12, 5 de ve 3 de rar intihap edilen rihin en büyük milletini ve 
samiin loca Ye me'f'kileri Kdzım Pş. milletin en büyük adamını 

ldolmuıtu. "enı· kabı.ne alkıılamak mazhariyetine 
Bütün ecnebi hükt\metler ı j 

••--...._gene aynı ıt firleri ıüfera locaıında 

toplanmıılardır. Ankara, 4 (Te~efon)-
Hühiimet erkanı, aıaze- I 

ımet Pı. buıün Reiııicum· 
teciler, kadınlar ve halk a• bur H:ı. ine uıulen kabl· 
ya.kta yer kalmıyacak kadar neıiain utif asını vermtı, 
hıncahınç dolmuılardır. Sa~ Reisicumhur H-z. tarafın· 
miin arasında Müıur Fevzi dan gene kendisi yeni ka· 
Paıa da bulundu. 

Mecliı tam 14 de büyük bineyi teıkile memur edil-
zilin çalması ile açıhnıttır. mittir. İsmet Pı, yeni ka· 

ermiı en büyük faniler~• 
nim. Bır çek muvaffakiyet 
ihraz etmit olan heyeti ce
lilenlzin bu devrede de mu· 
vaffakiyabnın devam ede· 
cefine eminim. Ve efer hu· 
zurunuzda liyıkile arzı ıük· 
ı an edemiyorsam kusurumun 
kernalil sinnime bafıılanma· 
sını da ayrıca dilerim efen· 
dilerim. En yaşlı reis bineyi teıkil etmiıtir. Ye-

ni kabine hiç bir deği· Tahlif 
Saat tam on dörtte mec· tikiik olmaksızın eskisinin Hitabe tiddetle alkıslan· 

ıı·sın en yaıh azası olan İs- 1 aynıdır. dı. Müteakiben tahlifler baı· 
tanbul mebuıu Abdülhak ladı. Evvela Ali Münif bey . T dfd~ , i,"~h·~~~~~~~ . d~d~~ . ~~Çiii~~~. ;;;;?" (Adana) kürıiye geldi. Bir 

müddet gözlüifuıfi aradı. 
"Vah vah kaybetmit !,. Sa· 
daları araıında buldu. (Kah· 
kabalar) 

Elde kala
cak tütün 
bulunmıya 

cak 
Evvelce Maliye vekil~! 

tarafından zilrrıun elinde 
i · mir tütünlerin alınması çın e 

veriidiil ve tütün inhisar 
idaresi tarafından oıubaya· 
atta bulundufu yazılmııtı· 

Bu mubayaat itinin 
ne gibi safahat gösterdı· 
iini anlamak için va· 
ki olan ıuale Tüt~n in· 
(Daoamı 4 üncü aayhıfaJan) 

Türkiye tütün buhranı et· 
rafında mühim bsyanatta 

bulunan Befh~t bey 

Amele .,.e çiftçi mebuılar 
çok alkıılandılar. Mebuılar· 
dan bazılarının yeminlerini 
azalar gibi:! 

- "Afe;in, bildin, bravo, 
iyi okudun!,, ıeılerle karıı· 
tanıyordu. 

Evveli. Nefıa .,.ekili Hil• 
mi bey (Adana) de yemin 
etli. En kuvvetli ıeıle ye· 
mineden Cebelibereket me• 
busu Haıan Basrı uıta oldu. 

En sonra Ragıp bey 
(Zonguldak) kürsüye ıele
rek yemin etU. 

Hamit bey - Şimdi· rei· 
si intihap edeceflz •.. Dedi. 
(Devamı 4 ünc'ii sayfetl'!) 

~ ~ 

Ankaraya sureti mahsusada 
gönderdiğimiz siyasi muha-

"" birimiz Bürhanettin Ali Bey 
telef onla bildiriyor: 

Müstekiller 
Yeni mecliste nasıl 

çalışacaklar? 
Tek ve müşterek bir programla 

bir Blok mu teşkil edecekler? 
Ankara, 4 (telefon) -

yeni meclisin Halk Fırkat1ı 

mebuıları hemen hemen 
meclisin eski ıimalarıdır. 
Orta İntihap denesi bitme· 
den f eıhedilmiı bir medis 
bulunması ve yeni mecliste 
ilk defa Halk Fırkasından 
ayrı ve hiç ıüpheıiz muay· 
yen bir programa göre inti· 
hap edllmiı müstakil namı 
altında mebuslar bulunması 
bütün dikkati Halk Fırka· 

sından ayrı olan mebuslara 
tevcih etmektedir. 

Burada müstakil mebus· 
larla seri bir temastan aldı· 

1 
ayrı hiziplere ayrılarak mı 

çalııacaklar. 

Evvela kat'i bir ıurett• 
bildirebilirim ki müstakil 
mebusların Halk Fırkaıına 
iltihak edecekleri yalandır. 
Müstakillerden bu fikir •• 
niyette oJan hiç kimıe yok· 
tur. 

Müstakiller meclise eaa· 
ıen Halk Fırkasına karıı 
ve tenkit vaziyetinde olmak 
sebebile gelmiılerdt. Mü .. 
takil mebuıların Halk Fır· 
kuma iltihakı ıöyle dur• 
sun. bizzat Halk fırkaıı 
mebuslar arasından çiftçi 

~ım netice temamen sarih ve amele mebusların ay· 
de~ildir. Müstekil mebuslar rılarak müstakil bloklar teı· 
yeni mecliste ne ıekilde ça• kil edecekleri beklenmek· 
lıımak btiyorlar? Tek ve mü· tedir. 
ıterek bir porogramlamı, yok· Milıtakil mebiıılardan 
ıa kendi aralarında ayrı (Devamı 3 üncü ıayfad~ 

Hük&lmet gızeteleri ismet Paşının kabineyi teşklll 
lıtemediaini yazıyorlardll 

- istemem, yan cebime koy! 



1 Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı ?I 
l\ı1uharriri: Bürhanettin .4.li 

iktibas edilemez 

V hayrette! .. 
Feth• . valiye işin çocuk oyun

cağı 01madığını bildırdi.. -. 
-21-

Kazım Paıanm gözLri, 
kendisine uzatılan kağıdın 
üzerinde dakikalarca dolaıta. 

Üç snat evvel postahaneye 
ge1eı. iki otomobil biraz 
sonra tekrar vilayetin laf 
merdivenleri önünde durdu. 
Kazım Paşa telefonla F et· 

hi Beyi buldu. 
Biraz evvel nutkun te• 

lnri için v.ıki olan ricaıun· 

dan vazgeçtiğini, arzu edil· 
diği günde nutuk söylenme· 
sini istirham etti. 

Serbest Fırka lideri, fU 

c "'vahı verdi: 
"Ben nutkumu Pazar 

günü söylemeği vadettim. 
Pazara söyl mek mecburi
yetindeyim. 

Başka türlü 
etmemin imkanı 

hareket 
yoktnr.,, 

Burada anla~ılayorki, Va-
1 , Fethi beye evvela bu ric;tyı 
yapmaklr. büyük bir hata 
etmifti. S aniyen Amirinden 
bu huıusta bir emir telakki 
etmeden işi resmiy1te dök
mesi de ikinci bir hata teş 
kil ediyordu. 

Bunu Dahiliye vekale
tinin gönderdiği tdgraf 
teyit etmekte idı isede Fethi 

ey işin çocuk oyuncağı 

olmadığını verdiği cevapla 
anlatmıştı. 

Hiç ~üphe yokll\ ki bü · 
tün bu hareketler sebepsiz 
birer endiıeye kapılmaktan 
ibaretti. 

Vali Paşa, hatasmtn tami· 
ri için fevkafide tela§ edi
yordu. 

T elefon1a ricasının F etbi 
Bey tarafından reddedildiği
ni görünce araya mutavas
sıtlar koymağ~ karar verdi. 
Valinin Fethi Beye gönder· 
diği zat, İzmlr müstahkem 
mevki kumandanı Hüseyin 

Hü nü Emir Pa~a idi. 

Kumandan g"ce yarı· 

sından sonra Fethi Bey.ı 

geldi, Valinin ricasını tek· 
rar etti. 

Fakııt eski bir asker 
olan Fethi Bey, Hüseyin 
Hüımü Emir Paıaya döne· 
rek: 

- S6z, sözdür Paşam 
Ve a§ızde.r çıkar. Ben nut
Kumu pazai' günü sôyle
meği il@ın ettjm, vadet
tim. İmkAn ve ihtimal 
yoktur ki sözümden dö"' 
neyim ... ,, 

(Devamı var) 
--=-ocmroc:-

E 'aman! el' aman! 
Kahveciler cemiyeti de cüzdan
ları iki misli fiatla mı satıyormuş 

Esnafın bir çoğu haıın

dakı cemiyetlerinden ıika

yetçidir. Bunlardan biri de 
kahveci esnafıdır. 

Kahveciler cemiyet"nin 
Belediyeden aldığı cüzdan
lara 25 kuru§ veriliyor. Hal· 
buki buna mukabil bunlar 
esnafa 50 kuruşa satılmak
tadır. 

Diğer taraftan kahve ve 
kıraathane sahipleri i!kam
bil kfığıtlarmm da pahalı ol
m 'lsından sikayet etmekte· 
dirler. Bir deste kağıt mali· 
yd fiatı ile 15 kuruştur. Hü-

i'ı metin aldığı rüsum ve 
damga pulu ile kahvecilere 

1 
200 kuruta kahvecilere H· 

tılmaktadır. 

Bu yüzden piyasaya bir 
çok kaçak kağıt çıkmakta 

v~ esnaf ta gene ceza vermek 
suretile mutazarrır olmaktadır 
Bu küçük ve fakir emaf 
zümresi alakadar mak~ma· 
ta müracaat ederek rüsu~ 
mun indirilmesini temenni 
etmtılerdl r. 

•• 1 • ' 1 • 1 • • •••• ' •• 1 • • t~. il,. 
Dünkü sis 

Dün Marmarayı sis ka· 
pamıı ve bu sehepl~ boğaz 

ve Adalar vapurları Köprii
ye ~eç gelmiıt·r. Sia az de
vcım etmittir. 

( Yarın)ın Halk diplomatı 

ş 
.................................................... lllllİI .... ~ 

Bu badirede 
Şirketler 
Kazanıyor! 

Ta nzim edilen bir ista
tistiğe göı e memleketimiz· 
de çalııan şh ketlerde 105 
milyon 273 bin lira serman 
ye vardır. Bu sermayenin 
929 senesindeki karı 11 
milyon 272 hin liradır. 

Bundan baıka bu tirket
lerin içinden 35 tanesini 
bankalar :tetkil etmektedi•. 
Bankalardaki sermaye ye-
kunu 52 milyon kü&ur lira
dır. Bu aermayeein 929 se• 
nesindeki kan 5 milyon 
888 bin küsur liradır. 

Yapılan bir hesaba gö· 
re bunlar 928 senesine 
nazaran 1 mil yon 111 bin 
lira daha fazla kar temin 
etmiılerdir. 

Sanayi ıirketlerinde 8 
milyon 331 bin lira sermaye 
vardır. Bu sermayenin 929 
seneıindeki karı 323 bin 
liradır. 

Bunlardan maıida ser-
mayesi 5 milyon lngiliz li
rası ecnebi tütün virketleri 
vardır. Bu şirketlerdeki 
sermaye 929 senesinde 259 
bin İugillz liratı kir temin 
etmiıtir. · 

Diğer ecnebi tirketlerin
deki ıermayenin yekunu da 
54 milyon lsviçre frankı tut
maktadır. Bu ıermayenin 

929 ıenealndekl karı 12 mil
yon 463 bin İsviçre franw 
kıdır. 

Peşte • • 
sergısı 

Gönderilen af yonlar 
ne oldu? 

Peıtede açılacak beynel· 
milel sergideki Türk pa v
yonunda teıhir edilmek 
üzere gönderilen afyonlar 
el'an mahalline gitmemiıtir. 

Bu afyo:nlar Triyeıte 
tarikilc Bodapeıteye gide
cekti. Ffikat afyon1ar Tri
yesteye aıic!ince transıt geç· 
meıine müsaadıe .edtlmemiı 

ve buradaki sefaretba .. 
nemiz bu afyonların 
tranıit geçmesine pı(isaade 

edilmesini istemittir. 

Diğer taraftan Ticaret 
borsaıından da bu afyonla
rın Peıteye gittiğinden ha· 
beri olup olmadığı sorulmuı 
tur. 

.S-:!rginin açılması yaklaı· 
tığmdan bu baıhca ihraç eı-
yamızın ıergide y ersi~ kal· 
maması için muameleei d~r=
hal ikmal edilerek Triyeı · e.

ye gönderilmiıtir. 

ı Şehir meclisi dünkü ictimaında da 

ı Beyhuc?e münakaşa
lar rekorunu kırdı 

Dün §ehir meclisi Necip 
Beyin ı iyasetinde mutat içti· 
maını aktetti. 
mebusluğa intihap olunan 

azadan Salahattio Cimcozla 
Vasfi Reıat Beyl~rin istifa· 
ları kabul edildi. 

Belediye için neye 
imkan var ki? 

Daha sonra meclisi vila· 
yette bir kütüphane tesisi 
münakaşası oldu. 

Bu huıuıta Tefik Salim 
paıa bir çok mütalealar 
dermeyan etti. 

Bunun için Avrupadan \ 
bir mütehassıs getirilmeaioiden 
müze ye v erilen eıki tarihi 1 

kitapların tekrar ahnmaıından 
ve bu suretle kütüphanenin İ 
zenginleşeceğinden bahsetti 
netice bfüç~ı1in imk.insız'1· 

ğı dolayisile şimdi lik bu 
n~ eselenin tehirine karar 
v~rildi. 

Dispanser iste dur 1 
Sıra Sıhhiye bütçesinin 

müzakeresine ıelmişU. Büt~ 

çenin müzakeresi çok can· 
la Qldu: l3ütçe encümenine 

1 havale edildi. O sarada 
Avukat İsmail Şevket B. 1 
yin bir takriri okundu. 

İ&mail Şevket 8. bu 
takririnde haJi faaliyette 
bulunan Üıküdar Hilaliah· 
mer dispanıerinin mahalli 
mezkur ihtiyacına kafi gel
pıediği, (750) yataklı bir 
haıtane inşas•r.m ı;a.ruri ol· 
duğunu ıöyhyordu-

lımail Şevket B. söz 
alarak. bu itlerin yapılması 
için budcay& ( 150) hLn lira 
tahsisat vaz'ını fste rli. 

Bu mesele de bütçeyi ala· 
kadar ettirdiği için hep birltktr: 
bütçe en1::ümenine havale 
edildı. 

ikinci celsed~ 
ikinci celsede Halit B.· 

in Me:ı:baha içln verdi#l 
takririn münakaı asma bat· 
landı. Evveli. Galip Bahti· 
yar B. söz aldı: 

Reis başına alman re· 
ıim dolayısile halkan büyük 
baıh hayvana daha çok sat 
tığını, bu münasebetle de 
.~~ft hayvanınm azaf dığmı 
anl~ttı~ 

Bunun için kiJo ile re~ 

sim alınması için verilecek 
kararın çok muıip olduğu· 

nu söy1edi. Belediye reisi 
Muhittin bey ıöz alarak 
Galip beyin sözlerine ceva· 
ben: 

- O zamanda reEmi ki
lo üzerinden veriyoruz. Hay
vanları zaif satmak zarure· 
tinde kalacaklar ki, ıüphesiz 
bu da bir zarardır. maama
fih ben de kilo üzerinden 
resim almmau taraftarıyıtl',, 
Dedi. 

Galip Bahtiyar Bey Şe· 
hh-dcki buz fabrfkasınm lü· 
zumunu ileri ıürdii. Hali 
haauda ki fabrikanın ihtiya
ca kafi gelmediiini, bu 
müessesenin ıslahı dolayı· 

sile kazanılacak varidatın 

mezbahadan gaybedeceği

miz paranın kat kat fev
k inde olacağını, Avrupada 
buz müesseselerinin ayrıca 

birer menbaı varidat oldu· 
ğunu anlatta. Neticede bu 
meselenin halli için gene 
encümene ha vale edildi ve 
mecliı perıembe günü tek
rar toplanmak üzere içti• 
maa nihayet verilbi. _ . .,..,... -
Akil Muht~~r B. 

Tıp fakültesinde 
diktatör mü? 

Tıp fakültesi müderrisli
ğinden çıkarılan Dr. Rasim 
Ali Bey bu kararın haksız 

9lduğunu id~ia etlJ)lfti. Mu
maileyh bu ihraç kararı 

için Vekalete müracaat ede
rek vaziyeti anlatmak için 
Ankaraya gitmittir. Gider 
ken ıunfarı ıöylemiıtir: 

- Hakkımdan emin ol
~u~uro if.İn ta ~nka~aya 
gidip meseleyi takip edeçe· 
ğim~ Tıp f akülteıiQde keyfi 
ye yolsu, ~ütün itleri Veka· 
leıe birer biref anlAt~cağım, 
Koca fakülte Akil Muhtar 
Beyin diktatörlüğü ile idare 
edilemeı. 11 
Polislerin 

4000 lirası 
Pollı taa viin aandığımn 

( 4000) liraıı hakkında bir 
rapor hazırlanmııtar. Sandık 
heyeti idaresi keyfiyeti mü-
zakere ettikten ıonra kim· 
lerin zimmetinde ise ta hıi
line batlıyaca~t1f~ 

f __ s_s_a~=1 

Siyasi 
Takvim 

Kim haklı? 
Bu günlerde siyasi ha· 

va o kadar karanlık ki her 
kafadan bir ses çıktıiı hal· 
de bir tek kafa üzerinde 
toplanılamıyor. ismet Paıa 
kabineyi teıkil edect-k, et· 
miyecek, kabineye yeniler 
girecek, girmiyecek ve daha 
buna benzer çefit çeşit ha· 
herler, tahminler .. Siyaıete 
merakla dostlardan birine 
raıt geldim: 

w - Yahu • dedi • haydi 
diyelim ki, iki ay. ı ayrı ta
rafa yürüyen gazeteYer biri· 
birlerini nakzedecek haber 
ler versinler. Nihayet tah
mini icap cttirmiyen haber· 
leri her ikisinin de aynen 
yazması lazım gelirken 
havadiaçiliğe de Fırka ve 
Muhalefet sokuldu. 

Bazıları da. en y ni ve 
ötekilerini kııkandıraıı ha· 
herler veriyor. Meıeli: 

- Kabine MecHs açıl· 
dıktan sonra anlaıılacıık. 

- Meclis açıldıktl"n son· 
ı·a ka biue istifa 8decek. 

- Aynca müıtakillen 

intihap edilen mt: hu,)ar iki 
dairei intihabiyeden biriQi 
tercih edecekleı·. 

- Olacak! 
- Olmıyacak ! 
Ve nihayf!l NaaratUn 

hocanm yorganı batına ge
len oluyor. 

Ne oluyorsa karie oluyor. 
Bir gazeteye bakıyor o•talık, 
gülülk ıülüstanl:k, diğerine 
bakıyor meyus, karanlık ... 
de~il mi sen ne dersin? Mu· 
halif hakla birader, Fırkacı
lar ne desin o da haklı, 

Sen de haklısın b~~ de bak~ 
lıyıml 

'f 'f 
Tercih 

Hem H. FırkaH namma 
intihap edilen, hem müdakll 
muhalif seçilen iki tarafh 
mebualardaQ Salah Cimcoz 
Bey, datrei intihabiyeıi ola· 
rak lıtanbulu tercih edecek
mif. Bu bence tercih defi), 
bir sarurettlr. 

Yoksa ıu Viiayet \•eya 
bu VJlayd mebusluiu 
diye payeli Millet vekilliii 
yoktur. 

Niçin mecbur oluyor· 
biliyor muıunuz? Koca latan· 
bulun dört münbaline kim· 
ıeyi bulamadılar.Ya bu bet 
olursa büsbütün dert artma~ 
mı? O halde Cimcoz' Bevi" 
cinıözlük yap~aşına ~ell 

l ~ayr~t ~\memelidir. MÜNECCiM 

- Bakanız efendiler içleri bomboı 
defil mi? 

Havdi efendim ne sihirdır nfl ai.hir! 

Şimdi bakınız bu sağdakinden ne ı - Tattara .. Tatlara Haydi efendim timdi 1 
çıkacak. 

1 
ba.kınız ne oluyor? Tııttara . . Tattara el 

Ha. ••di efendim ne keramet ne keram~t' çabukluğu. 

Marifet! 
Marifet! 
Hah hah hay! 
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• Dün yenı Meclis açıldı 

(Birinci sahifeden de vam) 
Reyler toplandı ve ta &· 

nif edildi. Kazim Paşa mül· 
tefikan intihap ed ildi. 

Abdülha k Hamit Bey 
•·ey ile Balıkesir mebusu 
Kazim paşa medin reisliğine 
intıh::.p olunmuştur. Dedi 
ve k ürsüden indi. 

Kazim Pş. ın nutku 
Kazim Pı. kürsü ye çı

karak şu kısa nutku irat 
e tti: 

Gösterdiğiniz itimada 
teıekkür ederim. Tevdi bu· 
yurduğunuz ehemmiyetli ve 
şerefli va zlfeyi tcv~ccühü· 
nüze ]ayık bir surerlte ya p · 
mağa. çaht c ığım . C üm 1e
niz meserretle selamlar ve 
muvaffakiyet dilerim. ,. 

Bundan sonra reis ve· 
kilı ve idare a mirlikleri in· 
tihabına geçildi. 

ikinci celse 
Reyler in tasnifi için 

saat 19,50 de celse 50 da· 
kika tad tl edildi. 17 ,40 da 
tek rar toplanıldı ve netice 
tebliğ edild i. 

Reı \'ek illerine Hasan 
(Trabzon), · Vasıf (İzmir), 
İda ~e amirHklerine Necip 
Ali (Denizli)' katipliklere 
Avni (Yozgat), Ruıen E§· 
ref (Afyon) beyler seçildi· 
le r. Reyler çok dağıldığı 
içiıı b ir reis vekili ile iki 
idare a m iri ve bir katip 
yeniden in tihap edilecektir. 

Reisicümhur i·'ltihabı 
Fa kat, katip intiha p 

olunduğundan Divanı r iya
set teşekkül etmiş addo]u-
narak Reisicümhu r intiha · 
hına geçildi. 

Bu sırada Hasan 
ve Vasıf Beyler kürsüye ge· 
~erek reis vL"k iller ine tnt ·· 
hapla rmdan dolayı teşek· 
kür ettiler. 
Reı sicumhur intıhab:na 

gelince müsta\il mebuslar · 
dan H alil Bey söz aldı: 

- Bendenizce kan u n un 
maddeleri çok sarihtır. Mü· 
saade buyurursanız okuya
yım, dedi ve bazı maddeleri 
okudu. 

S o'lra tıözüne 11u su retle 
devam ettı: 

- Bu içtim a. fevkalade 
içtlmadır. Devre teşrinisani· 
de başlar. Halen Reisicum
hur Ha zretleri dört .seneyi 
jkmal etmemiılerdir. Eğer 
ş mdi yaparsak teminatı bir 
taraft~n azaltmıı, bir taraf· 
tan arttırmıı oluruz. 

Milletimizin baıı•daki 
yüksek ve muhterem tarihi 
ıah~iyetin buna tebaiyet et· 
mekte tereddüt etmiyeceğine 
e minim. 

Kürsüye Recep bey (Kü· 
tahya) geldi - Yeni arka· 
daıımız metnini okumadık· 
lart kanunda m eclis devre· 
si in 4senelik olduğunu söy· 
lediler. Kanunda böyle bir· 
ıeY yoktur. Kanun mec!isin 
intihabı 4 senede bir tecdit 
olunur, diyerek Reisicüm· 
hur intihabının tecdit edile
bil·c~ğini izah etti. 

Halil 8 . - Bendenizin bunda 
istinat ettiğim bütün şey reisi 
clt vlet kuvvetini düıürecek 
b i harekette bulunm a mak
tır. 

Kürsüye Süleyman Sırrı 
bf'y (Y ozgat) geldi. Da hili 
nızıı.mnamesinin bir madde
sini ok udu. Bu madde ye 
göre her tecdidi intihapta 
reisicümhur lntihabınında 
tecdidi lazım geliyordu. Bu 
suretle mesele hallE"dildi ve ., 1 
Süleyr. ,n Sırrı bey alkıı· 
landı. 

Bundan sonra Reisicum
h u r intihabatı yapıldı. Re· 
•sicümhurluğa 289 reyle 
mCittefikan Gazi Hz. intihap 
olundula r. Bu n•tice mec-

liste dakikalarca türen tid· 
detii a: kıılau ve tezahuratı 
mucip oldu. Memleketin her 
tarafında toplar atıldı. 

Gazi Hz. nin nutku 
intihap neticesini bildi

ren meclis reisi Kazım paıa 
keyfiyeti intihabı Gazi HaL· 
retlerine iblağ c:tmek üzere 
celseyi yarım saat tatil etmiş 
ve Çankayaya gitmittir. 

Saat 19 da tekrar açılan 
celsecle reis Kazım Papı key· 
fıyetl mtihaplo rını Gazi Haz
r etlerine arzett lğini söyledi 
ve teırifJerinden Meclisi ha
berdar etti. 

caviizde bulunmaktır. Bütftn 
medeni memleketlerin teşki· 
lata eıaaiyesi bir eı;ası kabul 
etmi§tir. Bende elimizdeki 
kanunda mevcut ıarabata 
göre bunun sizce de düıü· 

nülmüş oldıiğunl\ kaniim. 
K atibi umumi Recep Bey 
aksini iddia ile demistir ki : 

"Teıkilatı esasiye derecei 
tekemmüle varmııtır." 
Recep Bey iddiası manllkam 
Doğru bulunurdu. 
. Recep Bevden sonra Yoz· 

ga t mebusu küniye çıktı. 

Dııhili nizamnamenin bir 
m ôdde sini okuyarak Reisi· 
cümhur tecdidi ıntihabına 

1 
lüzum olduğunu söyledi.Ve 
müteakıben Reisicümhur 

Gazi Ha zretle ri salona 
girince bütün meb'uslar ve 
sa m iler, ayağa kalkarak 
m ütemadi alkıtlarla Büyük 
Reisı selamJadılar. J 

intihabı yapıldı. 

Gazi çiftliği yıldönümü 
Reisi cümhur Hazretleri 

riyaset kürsüsünden fU kHa 
nutku irat buyurmutlardır: 

" - Muhtert1m Efendi· 
ier, 

Beni te/ıı.rar Türkiye 
R eisicümhuru :ntihap etmek 
suretile bizzat ue b'ilyük 
m illetimiz namına hak· 
kımda gösterdiğiniz itima· 
tla teıekkür ederim. C,id· 
detti alkıılar.) 

Bu tev~ccühün bana tah· 
mil ettiği mes'uliyetin ağır· 
lığını müdrikim. Bunun 
icaplarını ifada muoaffa
kıyyetin ancak azi:;z mil· 
letimi2in muhabbet ve em· 
niyetine ve celil heyetinizin 
ciddi yardımına vabeate 
oldufuna itikadım vardır. 
Bunu kemali samimiyetle 
arzederim. (şiddetli alkış· 
/ar. ) 

Bu muhabbet ve itima· 
dın bend"'n esirgenmiyece· 
tine eminim. 

Büyük milletimiz ıçın 
yük.ek saadetler ve ali 
meclisinize feyizli m esa · 
isinde muvaffakıyetler di· 
lerim. 

Büyük Millet Meclisi· 
nin muhterem azası, 

Rcisicümhur sıfatile 
Cümhuriyetin kanunlaına 
ve hakimiyeti milliye e.sa· 
satrna riayet ve bunları 
müdafaa ve Türk milleti· 
nin saadetine sadıkane ve 
bütün kuvvetimle sarfı me· 
sai ve Türk devletine te· 
veccüh edecek her tehlike· 
yi kemali ıiddetle men ve 
Türkiyenin ıan ve şerefini 
vikaya ve ilaya ve deruh· 
te ettiğim vazifenin icaba· 
tına hasrı nefaetmekten 
ayrılmıyacafıma hu%uru· 
nuzda namuıum ÜZ•rine 
&Öz v•rerek and icerim. 
(Şiddetli alltıılar.)" ' 

Bundan sonra, devrenin 
başlaması münasebetile İ11· 
met Paşa hükumetinin istifa 
ettiğine ve yeni icra vekil· 
leri heyetinin tekrar lımet 
Pata tarafından teıkiline dair 
Riyaseti Cümhur tezkereleri 
okunmuıtur. Kabinede hiç 
bir tebeddül yoktur. Bütün 
Vekiller eıki yerlerini mu· 
hafaza etmektedirler. 

Meclis 9 Mayısta saat 
15 te içtıma etmek üzere ta
til edilmiştir. 

Hararetli münakaşa 
Ankara, 3 (Hususi muha

birimizden) - Büyük Millet 
Meclisinin b u günkü en ha· 
raretli münakaıaeı Reisicim
hur intihabı meselesinde 
İzrnir me busu Milaslı Halil 
beyle Fırka katibi umumisi 
Recep bey arasında olmuı· 
t ur. 

Halil Bey noktai nazarını 
iıpat ederek demittir ki: 

"Reiıicümhurun dört se· 
nede bir intihabı bitmeden 
intihabın tecdidi dofru de· 
ğildir. Sebebi Reisicüm 
hur dev!e ti temsil eden 
bir şahsiyet olmasıdır. 

Reisicümhurun vazifeıini 
teksfr etmek hukukuna te-

Ankara, 4 (Telefon) -
Gazi çiftliğinin 6 nci yıl 
dönümü münasebetilP. bir 
çok zevat çifhfe davet edil
mittir. 
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Eski Tas 
Eski Hamam 

( Baımakaleden devam) 
Şimdi vaziyet nedir? 
- Eski tas, eski hamam! 
Biribir~ arkuına iki ümi· 

di aömdük. 
Biribiri arkasına iki inki

aa ı ın husrıtnile meyusuz. 
Efendiler! 
Her menfaatin fevkin de 

Türkiye ve Tiirkiyede sulh!. 
Sulh için bihuz·ır, refah, 
saadet ve servet ve bunun 
iç iu ferağat , ahitlere sadakat, 
vicdania ra itaat ve mulaa Je· 
fetc hürmet lazımdır. 

Bugün m "ilet asıl ve gömü· 
]ü servet membalarıncla topla
flfor. Yeni ikttıat Türkiye· 
senin hamuru, m ezru tep
raktır. iktisadi bünyemizin 
sarsılmaz istikbali zıraattan 
doğacıı ktır. Her şeyin başı 
para ise aziz vatanımızda 
her paranın baıı topr&ktır. 

Bu cihette inkisar, inki· 
sar değil inhidam ofor.Mem· 
Ieketin yürüyüı ve itila ma • 
kanizması artık eski pren· 

siplerden başka yeni kuvvet· 
lere feragatkar saiye muh· 
taçtır. 

Bu vaziyet karımnda 
bir kaç mustakilin kendileri· 
ne merkuz büyük istekler 
etrafında toplanacaklarını 
ve bir teıekkül halinde çalı
ıacaklarını tabii buluyoruz. 
Ve zebani muhalefet kapan· 
mamıı daralmıt olur ve mane· 
vfyette teksif edilen re· 
fah ve istikbal ümldlerinin 
tazelendiii sürurla görü· 
nür. 

Bu vaziyet karpsmda çift 
cilerin kendilerine merkdz 
büyük istekler etrafında top· 
lanacaklarını ve bir müstakil 
teıekkül halinde çalısacakları· 
nı tabii buluyoruz. 

O zaman refah ve aaa· 
det ümidleri kapanmamıı 
olur ve maneviyette teksif 
edilen yarının iktisadi refah 
siyaseti kuvvetlenmiı can· 
lanmıt ve hakiklleımit olur. 

Bütün milletin iradesi 
muhalefete hürmeti amirdir. 
Hakiki devletçiliğe yürümek 
için bu tek ıarttır. 

Bu büyük hedefleri üzeri· 
ne alan lımet Paıa hükume· 
tinden hoş ıörerek değil sa· 
mimi memleket endiıesi ile 

en kestirme iti isteyiniz.Artık 
Türkiye, tek ve monoton bir 
fırka proıramının eskiyen 
ditlileri arasında mütevekkil 
kalamaz. Yeni icra kuvveti 
nakıs ve lciz kaldıkça siz 
mCbtakil partiler yar.ın mil
lete hesabıiverilecek bu bi· 
yilk emellerin, itlerin, he
deflerin batına ıeçiniz! Gö
nül isterdi ki intihap imtiha
nını veremeyf'n fırke bu ıon 
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Ustura altında, denizde, ağaçta 
ölen 4 bedbahhn can acıtan 

ölümle:rini dinleyiniz! 
Kendilerine btrahmane kıyan bu kadınlı, erkekli, 

çocuklu biçarelerin mesuliyeti kimindir? 
Dün ıehrimizde 24 saat 

zarfında 4 intihar vak'ası 
olmuıtur. 

Bu hususta yapmı~ ol· 
duğumuz tahkikatı bildiri
yoruz. 

Beykozda yalı köyünde 
oturan 17 yaflat ında Mah· 
mure Hanım, kunduracı Os
man efendinin kerimesidir. 
Bundan bir sene evvel aynı 
mahaHede sakin Niyazi is· 
minde bir gençle tanııarak 
eevişmeğe başlamııtır. 

Bu ;ki genç gün geçtikçe 
birbirlerine daha ziyade 
ısınmağa ve aıklarını daha 
ziyade kuvvetlendirmeğe 
başlamışlardır. 

Fakat, günün birinde na
sılsa iki kenç tenha bir kö
ıecikte buluıarak tatlı tatlı 
konu!)urken ahpapları tara
fından görülmüılerdir. 

Bunun üzerine Mahınure 
Hanımın pederi bu mesele 
ile alakadar olmuıtur. Lakin 
nedense bu ile i gencin mes' • 
ut olmaları kısmet olama
mııtır. 

O ara Mahmure Hanım~ 
Veysi isminde biri istemit
tir. 

Mahmure Hanımın ebe· 
veyni de buna muvafakat 
etmi~ ve Mahmureyi nişan· 
lamı~tır. 

Li.kin gün geçtikçe eski 
itıkına karşı haıırett fazla
laımıt ve evvelki gün ani 
bir karar!a hemen evde bu
lunan Niyaziye a it bir fotog
rafı a!mıı, koynuna koyara k 
evden çıkıp gttmittir. 

işte e vden bu çıkı§Ja be
raber kend 'sini denize atması 
bir olmuıtur. 

O gün geç vakit olmuı 
eve kızlarının gelmediğini 
gören bedbaht ebeveyn po· 
lise müracaat etrniştir. 

Polis bu tahkikatla meı· 
gulken dün ;skele civarında 
zıı vallının cesedini bulmuş· 
tur· 

Ceıetin muayenesi esna· 
sında eski sevgilisi Niyazinin 
resmi bulunmuştur. 

Ebeveyn timdi dövüne 
dursun! 

Asabiyetten intihar 
Tütün gümrüiü civarın· 

da Tulumba sokağında Arap 
zadeler ticarethanesi muba· 
se!beciai kostantin ef. 35yaı· 
larında olup piyasada büs· 
nü hal sahibi olarak tanın· 
mıı bir ıahsiyettir. 

Evvelki ıün bermutat 
sabah saat 8 de vazifesi 
batına gelmittir. 

Fakat aksitesadüf, o gün 
için kimse o saatte yazı
haneye gelme~ittir. 

Bu hali evvelce tasar· 
lıyan Ko&tantin efendi bun
dan bilistifade hemen pek 
ender açılan bir depo oda
sına girmi§tir. 

Bir miktar afyon içtik· 
ten sonra müptela olduğu 
asabiyetin tesirile hemen 
yanında buluudurduğu ust· 
rayi çıkarmıı bileklerinin 
damarlarını kesmek euretile 
intihar etmiştir. 

Vazifesi batına gelm e· 
diğini gören arkadaıları 
bittabi o gün aramamıılar· 

imtihanında efkarı umumi· 
yeyi tatmin ehin! 

Efkirı umumiyenin ümit 
ve ıözleri artık hükiimetten 
meclise dönüyor. 

Tekrar ederiz bu cihette 
de inkisar acı ve hazin olur. 

~ -« 

-
dır. Fakat o gece evine de 
gitmeyince sabahleyin ailesi 
yazıhaneden aramııtır. 

Bunun üzerine arkadar 
ları merak ederken nasılsa 

biri o kanlı odaya girmiştir. 
Ve biçareyi kanlar içinde 
görmüıtür. Ve meseleyi poli
se bildirmif tir. 

Polis müntehirin cebin· 
de bir mektup bulmuıtur. 

Mektupta yalnız ıu cüm· 
leler yazılmııtır. 

- .. Benim cesedimi af• 

leme teslim ediniz ve inl:
harım hakkında fa il s.ra· 
mayınız kendiruim" 

Bunun üzerine tahkikata 
baıJanmıt ve muayenesi 
neticesinde hasta olduğıı 

anraıılarak ceıe t a ilesine 
verilmiştir. 

Şifayap olamayınca 
22 aündenheri Amerikan 

hastahaneıinde yatmakta 
molan duvucı Agop efendi, 

Adapazarlı olup kırk yaş
larında mazlum birisidil:'. 

Bir müddet evvel müp
tela olduğu mide haetah

ğmdan baııtahaı.eye yatmıştır· ı 
18 gün evvel a meiiy&. t 

olmuttur. Fakat hıer nedense ı 
saucıla n kesilmemiş ve ken
di ı:;ini yine kıvrandırmağa 1 

b;.ılauuştır. 

Bu canına t r.:.k demiş ol- 1 
malı ki · tedarik ettıği b ir 

jiletle hastahanenin bir köıe· 
sine çekilmiı ve sol kolunu 
bileğini kesmek suretile inli· 
hara teıebbüs etnıittir. 

O 11ra nasılsa Hemıire
lerden biri görmüş ve biçare 
basta muhakkak bir ölüm· 
den kurtanlmııtır. 

Kendini idam 
Koz yatağında, Sıtme 

pınarda 63 No. da oturan 
Bahriye binbaıılığmdan 

mütekait Niyazi beyin 15 
yaımda manevi evladı Mu
harrem, akıam ycmegını 

yedikten sonra ses!lizce oda· 
dan çıkıuak bahçeye git 
m ittir. 

Gü11düzde:ı hazırladığı 
ip i alarak ağaca bağiıya
.rak kendiıini asmışt ır. 

Epeyi zamandanber~ a da· 
ya gelmiyen Muharrem, ha
ne halkn.ın na.zarı dikka tini 
ce1betmiıtir . Sulenmişler
dir. 

Cevap alamayınca merak· 
!a oc!aları aramıılardır, Ni
hayet bahçede zavallı yav · 
rucuğu erik ağacında asılı 
bu)muılardır. 

Feryat ve figanla zabıta· 

ya kopuılardır. 
Bunun üz rine potb vak'a 

mahalline gele rek tahkika
ta baılamıstır. Se bebi inli· 

h nr henüz anlaıılamamııtır. 

Bir teessür neticesi zanne
d l\mektedir. 
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Tütün buhranının 
önüne geçiliyor mu? 
İnhisar umum müdürü Behçet B. 
tütün buhranı hakkında nikbin! 
(1 inci sahifeden devam) 1 

hiıarı müdürü umumısı . 
Behçet B. atideki benatta 
bulunm U§t ur: 

- "Zürram e 1 i n de u 
tütün alıyoruz. Fakat mev· 
zuu babas emir umumi ma· 
hiyette değildtr. Yalnız 1 
Mart tarihine kadar ban
kalara merh\lm bulunan t i!· 
tünlerin mubayaa edilme
s!ni amirdir. 

Esasen idarenin satın aldığı 

ltütün miktarı senevi 12 mil· 
yon kilodur. 

Memleketimizin istihsa· 
latı ise 40.000.000 kilodur. 
Bu itibarla, bizim daha 
fazla tütün satın almamıza 

imkan olmadığı g ibi lüzum 
da yoktur. Çünkü senevi 
ibracatımJzın miktarı 30 
35 milyon kilo arasındadır. 

İstatiı:ıtik neticesinden an
laşılıyor ki, elde kalacak tü· 
tiin de bulunmayacaktır. 

Ayni za manda, biz, mali se
ne heııabile Hazirana kadar 
mubayaatta bulunacak de· 
ğiliz. Belki l\ltıl mühim mik· 
tarda yapacağımız muba
yaatı Hazirandan sonra ve 
Eylôla kadar yapacağız. 

neden ileri ıeliyor? Çünki 
memleketimiz tütünleri, di
ğer memleketlerin tütün ha
mur tarının ıslahı için lazımdır. 

Bu itibarla, ihraca t mik· 
tarının, belki inkişıdmı bile 
beklemeliyiz." 

Kaçakçılık 
Behçet B. muharririmize 

kaçakÇ1lık hakkında da ıu 
beyanatta bulunmuıtur: 

- "Kaçakçılar tiddetle ta• 

kip olunuyor.Eğer1kaçakçılık 

faa liyeti olmasa, iılediğimiz 

tütün mıktarı 12,000,000 
kilodan 20,000,000 kiloya 
çıkar ve mütebaki tütünle· 
rimiz de faz!~ fiatla hariç 
piyasalarında yer bulurlar. 

Aylık istatistik ne 
gösteriyor ? 

inhisar idaresini:.s yaptığı 
istatistiğe nazaran, haziran
dan ıubat gayeıine kadar, 
9 ay zarfında (17. 319) ka 
çak ~ak'ası olmuştur. 

İstirdat edilen tütünün 
miktarı (92.665) kilodur. 
Keza yakalanan sigara 
kağıdı da varc.k itibarile 
(134.000.000) adettir. Bun 
lardan maada havan, hı·· 
çak gibi (604) adet mem
nu alet elde edilm; t=tir. . .... Dünya piyasa11ndaki tü· 

tün buhranının nitbeti % 20 

olduğu halde, bizde ancak 
0

/ 0 5 Ur. Bu ekstkliğide M t.yts 

ayı zarfında telafi edebile· 
ceğimizf ümit ediyor.um. Bu 

Borsaya neler giriyor? 
Borsaya yeniden peynir 

ve çimentonun aluıaıası ka .. 
rarla,tırı1m1'tı". 

'-1 
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Unutulmuş Bir Tekke 
Beybilhavzıa Esrarı •.• 

Manevi bir maktel ... 

Poliste: 

Yine kız 

YARIN Sahife 5 
_z 

Adliyede: llJlılılll 

Nazım H. ı -·~=;;:====~~~;;;;;;;;;;;; 
-·~-

Beyin davasına Sef11let hüküm sürüyor! --
Bir Türk kızının BeybilhaYz pa
pazları elinde elim maceraları .. 

-3-

Kaçırdılar fa
k at bulundu 
Kandillide maranıoz lb

rahimin oi lu 17 vaılarında 
Klzım ayni mahallede otu
ran 14 yaılarında Emine 
isminde bir kızı kaçırmıı· 

başlanıyor 
Şair Nazım Hikmet B.· 

in eıerlerf milddelumumi
likçe komilolstlik propaıan
dası mahiyetinde görüldü
ğünden hakkmda tahkikat 

lzmirdc intihar! 
40 •ene yafamış bir it adın sefa
let yüzil.nden kendini öldürdü .. 

Sergilzeştçi lra~ın kalbini. ~e
miren elemlerı anlamış gıbı 

bir göğüs geçirdi ve .. 
her mlllettf'n toplanmıı kü· 
çücilk yavrulara yaptırılan 
ilahi talimlerle ve nihayet 
arkadaki 111ız, isfmıfz, loı 
ve muhteff odalarda inziva· 
ya çekilen bir çok Türk kız 
ya vrularınıo vaftizi' lga 
Peyıamberin namma sayııız, 
bakirelerin mabvolma:arını 
zihninden ıeçf yordu. 

lkı sene e vel bu mevzu· 
da tetkıklere devam eder• 
ken aynı binanın llynı ıube
ıinde zamane ve mevsime 
IÖre efbfte dPftftfrfr gibi 
müstaklr bir ıecfye ıöster· 

nıl yen mahut bir adamın 
zavallı küçük kızını da, tel· 
kinlerin altırıda göz yaıı 

dök~rken manen bıkılırıı, 
ruhu sönmüı, saçları peri· 
tan olmuş, bir halde gör
müıtüm. 

Demek ki M6z. Hanım 
da daha çok evvelden bura· 
larda aynı elemleri aeçlr
mif ... 

Serıüzeıtci kadın, kalbi. 
nıi kemiren elemleri anla
mıı gibi bir gögüs geçirdi ve: 

- Ah ! dedi. Gençlif i· 
mtn çocuklufumun yıldız· 
lartlan bile nur aldıfı bir 
deminde, hilkatin çok tabii 
ve rebil bir yavruıu iken ka· 
der 6niime bu menhuıları 
çıkardı. Ne talJılzmfıtm iten. 
Ca.yet miıacılr bir dalka· 
\'uldWda yanıma ve zihnime 
tirdiler, ıarlp ifade ve ta· 
\'urlarile zenıtn vadeler, 
leaatn öfütlerle en ince asa· 
bundan ta ruhuma kadar 

Gltll ettiler. Pen·aznzca 
iirGlen tehalOklerl ı6ya 

11•aniyete hizmete matuf 
llliı!. 

Bunlar; meier benim ıtbl 
•-ı Çocuklan kandırmak f çin 
llltı. Mefer biltiln bunlar 
-.Uhte19m bir riyadan,blr 
le •l.n.tan bir habaaetten baı· 

' biç birtey deill•fı. lu· 
~ ~ırık olan nefıim, ıe-
"'''"'• lametlınle bu haklkatı 
~ aeı bir ilaç halinde lç· 

ıtbiyfm. 

'-il Faıflet ve insaniyet ma· 
~t •rı kar111ında yalancılıiı, Cd •na. ve imana, tımete 
~lt11tu, bir Uim bir fen 

lae reUren bu, bu )iter 
tlrılnlarının bu Protea· 
il '1t P&ıt6rlerlnl• baleti 
~ ~el~.,fnf, cır• etloı!rlni, kara 

1 
adımlarını ıösteklemek iıti· 
yen bunların aldatıcı tırpan· 
lanna ben on dört on beı 
yaıımda düıtGm. Ailemin 
biricik çok ıevimlf ya vruıu 
idim. Bir dedfii m iki olmaz
dı. Her arzum muhakkak 
yerine gelirdi. O zaman 
Bebekte oturuyorduk. Her 
akıam civı>. r bahçelere, koru-
luklara ıezmeie çıkardım. 
Yanımda biraz aptalca, fa
kat emektu bir hizmetçi
miz bulunurdu. Bu gezinti· 
lerde munis, çok tatlı konu· 
san ihtiyarca bir adamla 
ilnsfyet ve dostluk p.-yda 
etmittim, Onun ıözlerf, oyun· 
ları, hikayeleri, ıevi•leri 

benim çok hoıuma aidiyor
ıılu. Türkçeyi çok tuhaf 
bir ıive ile konuıuyor, bu da 
itana ayrıca zevk veriyordu. 
Mefer bu adam Amerikalı 
imif. İnsaniyete hizmet etmek 
için Türkiyede bulunuyor· 
muı. Ben o zaman mektebe 
ıltmiyordum. Evimde huıuıi 
muallimlerden huıuıi ders
ler alıyordum. 

(Devamı var) 
•• • 

0 
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Bir aile faciası oldu 
lsmlrde Enverlye ıoka· 

iında bir aile facfaıı olmuı 
ve bir çocuk babaıını bıçak· 
la baıından . ajır ıurette ya· 
ralamııtır. Meı'ele ıudur: 

Enveriye sokafında 5 nu• 
maralı evde oturmakta olan 
Kasabalı Yusuf efendi, ka
rısı ile bir meıeleden dolayı 
kavıaya bqlamııtır, o ıırada 
(lyey· çocuğu Hilmi babaıı· 

nıo; bu hareketini hoı ıör
memlı ve annesini m6dafaa· 

ya baılamııtır. ~--
Anneıile oflunun ken· 

diıine iltihak ettlflnl ıö· 
rilnce daha çok bafırmafa 
baılamıı ve oflunun arka· 
ıına ıeçmJıtfr. 

Yusuf efendi bu vaziyet· 
ten b6ıb6Uin kızarak karı
sının iizerine yilrilmüıtilr. 

Annealnf mGdafaa etmekte 
olan oflu Hilmi de bıçağı· 
nı çekmlı ve babasını ba· 
ıından ağır ıurette yarala· 

mııtır. 

tir .. 
Bunun üzerine polise 

müracaat eden Eminenin 
valdeıl memurlarla birlikte 
Kizımın evine gelerek kızı 
Emineyi dolapta aaklan· 
mıı olarak bulup evJne 
getlrmitUr. 

Yakalananlar 
Bir kaç gündenberi Ka

dıköyünde biribirl arkasına 
vukubulan sirkat üzerine 
zabıta faaliyete baıhyarak 
faillerden 3 kiti tevkif et· 
mlıtir. Diğerlerinin de yakın 
zamanda tevkifleri bekleni
yor. 

Fena kaza 
Fındıklıda aıçı Davut çı· 

rafı R eıftlt" kavgaya baıla
mıı, o ara ayırmak için iç· 
lerine aral •acı Ahmet gir
mitUr. 

Bu eına.da elinde balta 
bulunan Retit ustasına vu
ı·ayım derken Ahmede gel
miı ve batından yarala
mııtır. 

Otomobil kazası 
Galatada ıof6r lbrabi

min idaresinde otom.>bil 
6 yaılarında Ruhi isminde 
bir çocuğa çarparak bir kaç 
yerinden yaralamııtır. 

Çocuk haıtaneye ıötCl· 
rüliirken ölmilttir. 

Borsada 
Vaziyet gittikçe 

fenalaşıyor 
Ticaret ve zahire boraaıı· 

nın mali vaziyeti bozulmul" 
tur, 1Bunun sebebi borsada 
muamelenin azlıiı ve ftat• 
ların d6tk0nlüfüdür. 

Bu vaziyet kaıııında 
Borsa, Ticaret oda11nda11 4000 
lira iıtikraz etmiıtlr. Borsa 
bu para ile memurinin maa· 
ıını vermlı ve aalr llzum)u 
cihetlere sarfetmlıUr. 

Boraada hemen yalnız 

zahirenin muamele ı&rmeıl 
ve zahire fiatlar•nm da düıilk 
olmaıı bunun baılıca sebe
bidir. 

Vapur '/Jcretleri 
indirilebilir 

Deniz tarife komlıyonu 

haziran ayı zarfmdft lçtfma 
ederek k6ç6k merakibln ye 
ŞirkeU hayriye ve Haliç Ta· 
purlarımn Gcret tarifelerini 
tanzim edecektir. Tarifeler 
hazırlandıktan sonra lkbaat 
Teklletfne sönderi(ecek ve 

yapıldıfını yazmııtık. 
Nazım Hikmet Beyin 

evrakı ikinci cezaya hava-
le edilmlttir. 

Çarıamba ıünii muha- · 
kemeıine baılanacaktır. --Sergiye gidiyoruz 

30 Mayııta Almanyanın 
Breslav ıehrlnde açılacak 
olan beynelmilel tkcari ser· 
giye hiikQ.metimlz de ltUrak 
edecektir. HilkQ.metlmlz ıer
gfde m sJlarımızm teıhtrl 
için yer de tutmuıtur. 

Bu ıerrf de ihracat em· 
tialarınıızın baılıcaları olan 
incir, üzOm, tütln, zeytin 
ve sair mallarımız teıhlr 
edilecektir. 

Mallarımızın nlmunele· 
rl hazırlamııtır. Mayııın or
tasında Breılav'a ıönderf· 
lecektir• 

Ekmek yükselecek mi? 
Son bir hafta zarfında 

lıtanbula ancak 90 vagon 
buğday relmfıttr. 

Buna ıebep flatların çok 
düıük olmaııdır. 

Buğdayın pek az ıel
mif olması dolayııile ek· 
mekçiler ıüçlükle buğday 

tedarik edebıi'mektedirler. 
Bu itibarla ekmek flatla· 
nnın y6kselmelf lhtlmalfnden 
kuvvetle bahsedilmektedir. 
................... rım.-..1111 ........... ~~·· 

Sıhhi imdat 
Şehirde bunun için 
teşkilat yapılacak 

Belediye ıehrin muhte
lif semtlerinde olmak üzere 
ııhhf ye imdat muavenet 
merL:ezleri yapmağı dii· 
ıOnmektedlr. Hali hazırda 
Belediye hekimleri yalnız 
kaza merkezlerinde oldu· 
iu için uzak yerlere der
hal ıidebilmek kabil ola· 
mamakt'11dır. 

İmdat ve muavenet mer· 
kezleri ibdaı edildiği ,ebrin 
umum ıibbatı bir tebeke 
halinde muhafaza altma-
alınmıı olacak ve lhtfyaç 
vukuunda bu merkezlerden 
bir doktorla bir baıtabakıcı 
hemılre ·vak'a mahalline 
derhal ıic.ebllecektfr. 
Eyl41de d _;-;;~b~ik~o:!:l~un~a!!!!:c~ak~-· 
tir. 

Tarifelel" azami hat tlzerin· 
den teır,aft olundufuna ıöre 
lıteyen ıtrket ve ya miieeı· 
ıeae bu miktarı tenzil ede
bilir· Derıtz tarife koml•YO
nu bu cilıetf teyidetmekte
dfr. 

lzmir Karııyakanın Soiuk· 
kuyu Balariye caddeıinde 

Y Aıakçı mahalleıinde oturan 
Cemile Hanım iımlnde kırk 
yaılarıada bir kadıncafız 
zaruret aalkaılle perıenbe 

ınnü akıam kendinlıbıf 

aımıı Ye bittabi 6lmcııttlr. 

Cemile Hanım bir haftadan 
beri komıularına zaruretten 
ltahıeder Ye da•adınJn iki 
aydanberlboııezdtftni yana 
yakıla anlabrmıı. 

Vak'a ıbl damadlyle 
kısı ıokafa çıkaıılar.Cemll 
Hanı• tasa TTUruDu meydana 
çıkarmak fıraabaı bulunca 
bir iıkeıaleala laeı ine iki 
yaıbk koyarak Aıtlne çı

kar, Elindeki fpl tayana ıe
çlrfr Ye ilmikler. ipi ltofa• 
aına ı•~ir!r, keadiılal salı· 
Terlr meı'ele biter. 

Dama.tiyle kısı eTe aT· 
detlerf nde kapıyı çalarlarıa 
da bittabi açan bulunmaz. 
Zorlarlar, • •rada ıeçen 
bekçi ile beraber kapıyı a· 
çarlar. Biçare Cemlle Ha· 

nımı o halde 16rtlııce fer
yada baılarlar. 

Derhal karakola haber 
verilmlı ye selen jdndar· 
malar maılubu komıuların 
yardımlyle yere lndlrmlıtir. 

Cemile hanım f yf bir 
kadıncafızdı. Bu ,.kılde 
hayatına ka•tetm•li ken• 
diılnf tanıyanlan mCUeufr 
etmiıtlr. 

Evelki aln Cumaovası· 
nın yukarı mahallesinde 
elli beı yaılarında bir kadın ; 
lıabmın bozukluiu yüzün
den intihar elmiıUr. Miin• 
tehire Gölcükler karyesin· 
den O \•alı oğlu Hüseyin kızı 
Eminedir. 

Emine üç aenedenberi 
akıl haıtalıjıyle malül bu
lunmakta idi. Son zamanlar
da ıık ıık aıabi buhranlar 
ıeçlrmeje baı1amıt ve ha
disenin vuku buldufu Çar· 
ıamba ıünü saat on birde 
tekrar buhrana kapılmıı ve 
kendiıini avludaki kuyuya 
atmııtır. 

Eminenin Hacer isminde 
14 yaılaaında jb!r kızı var• 
dır. Hacer bu aralık elinde 
bakracile k uyu baıına ıel· 
mekte f di. AnnHfnfn keodi· 
ılni kuyuya attıtım alhtlnce 
feryat etmeje baılıyor ve 
koıarak komıulara haber 
Yeriyor. 

Komıular a•ltlJil zaman 
ltiıten ıeçmlı ve Emine 
61mlı bulunuyordu. 

Hldi .. den haberdar olan 
mahalll jandarmaıı Emine· 
nln ceıedini kuyudan çıkar

mıı ve mer.eleyi İzmire 
haber vermittir. Dün ıaat 
12 de miiddei umumi mua· 
vini Cevdet ve tabibiadli 
Ş!!lkfr beyler vak'a mahalli· , 
ne aiderek tahkikata ba.
lamıılardır. 

Muhalif kim dir? ~ 
İzmirde "Hizmet,, gazetesi bul 
baılıkla bir makale neşr~tti 
lzmirde çıkan, •Hfzmet,, 

ıazeteıl •Muhalif kim?• un· 
vanh ıayanı dikkat bir ma· 
kale neıretmtıtlr. Bu yazıyı 
aynen alıyoruz: 

"Blse muhalif di1orlar, 
hlıa! .. 

Muhalif kimlerdir bfltr
mtıinls? Halk farkaema mu• 
halefet eclen Halk farkacı· 
lan •• • 

makıkeıini ·ıu 110 0 intihap 
ortaya atıvermfıtir . (8 zden 
delildir) demek içm evveli ~ 

~iitün (bizden) zannedenle· 
rln hakikateni (bizden) ol
•aları iktiza etmez mi? 

Halk fırkasına halisane 1 
taTılye ederiz: her ıeyden 
kendi ıayritabfi yaziyeUnel 
bir nihayet versin ye iki· 
yemi üçeml, kırkamı, kaça 
aynlacakıa ayrılarak haki· 
ki bir çehre alıın. 

Yokıa ıtmdiki rfbl çeflt, 
çeıft kanaatlerle ve çeıit, 

çeılt düıüncelerle kendi 
mensuplarına (muvafık) di· 
yemlyeceil için bizlere aıla 
(muhalif) diyemez. 

... '-t ve kara ytreklerini 
Yllfte 

,.,ı .. 
11 

n kelimeler, cl•leler . ır. 

Ne denilirse, nasıl ıöyle· 
Lı11ıİtdır. Çilnkü bunlar 

hı ruhuna ıençlifin 

Vakadan sonra Hilmi 
derhal yakalanmıı, vıe Yu· 
ıuf efendi memleket haıta· 
nesine kaldırıhnııtır. Yuıuf 
efendinin vaziyeti ııhhlyeıi 

''Y -
1 • ann,,m " 

Küçük llinları 

DiTaaırlyaMt karan çı· 
kar, ftrka teıkilltı muttaııl
lıtfsaa eder Te nlha1et ev· 
Tel& Dahiliyeden, ıonra da 
fırka umumi kltfplifinden 
emir alır • Dabillyenln 
emrini Vali temin eder, fır
ka relılerine Yerilir. Recep 
beyin (81> bici mad'deden 
blhlı emri de dofı·udan 
dofruya fırka teıkiLlbna 
ıellr ve ıu ıuretle blzzat 
Halk Fırkaıı Dıvanıriyı\aet 

aet kararına itaatsizlik, ya• 
nl muhalefet eder. Onların 
adı, bitin bunlara ratmen 
yine fırkacı blzimı adımız 

lıe yapbfımız haıka bir 
ıey olmadıfı halde muha· 
llfttr• 

Ortada sizden ıörünen·' 
lerln bile ılzden olmadriı 
hakikati 11ntıp · dururken 
baıkaıına (bizden deiil) de
mete ne hhkkınız vardır? 

En bilyOk ilim •kendini 
btlmek. ilmidir .• 

"il ' 
"" 1 

1118
• iitnetln hilviye-

ll eıalJutu aıılamaia ui· 
ti,, ~Utlak ltırer menhu1-
ta~6 u, henfm için artık 
h ._ t'Qaez kat'ı ve elim 
-~ık. 'ttt '- t olmuıtur. Her 
~t ~r hıeılekte ve her 

lçı t.lrı inıanları aldat· 
il eı 1- rarengf z blııımlara 
fl~ llliiracaat ederler, 
ba 11 llbi yerlere ı6ril· 
&aıalann, tabfllfjln 

iyidir. 
----- Fa 

Devair teftiş ediliyor 
Maliye mflfettiıleri de· 

vairdekl teftlılerfne eeTam 
etmektedirler. 

Müfettlılerfn balen tef• 
tfı ettikleri daireler defter-
darlık Gümrük, Titün 
inhisarı, Seyriıefaln ve 
Ltman daireleridir. Teftiıat 
altı ay kadar devam ede-

cekUr. 

' ' Yarın,, karilerine bir hizmet edebil
mek emelile küçük ilinlan aşağıd'aki şart
larla kabule başlamışhr. 

1 - 5 kelime bir satırdır. 
2- Her ıatır l\,iD 5 kuruı ih:ret alıııır. 
3- Bir defadan fazla ne,redilecek llinJlardan yilzde 

15 tenzillt yapılır. 
4 - KGçilk ilanlar her stln netrechllr. 
s- lıteyen kariler intihap edecak1ıeri J"Umusla 

ıazetemlzf adre• ,a.terebilirler. 

Manzara belli ye ne
ftıtlr. Bu manzaraya rai· 
men Halk fırkaıı aO.ya 
kendlıi pek (muTafık) lmif 
aibl baıkalanna hemen 
(muhalif) llil yapııtarıJor. 

Jlalk fırbııam t-.ntlt 

==- -=-
Beyoğlu Belediye işleri 

Beyoilunda tıler fazla
dır. Bundan dolayı , Beledi
ye itleri, Kaymakamlık ıı 
lerinden ayrılacaktır. 

Küçük ilanlar _I 
POSTA PULLARI 

Sıbn alıyor ve mübadele e6 
yorum. ltyazat posta kul.ısu 8 

Nejat 



Eserler: 
ORMAN VE AV 

Nefiı tahılı ve zenıtn 
mündericatlı mecmuanın 

(38) inci nüshası intitar et· 
miıtfr. Tavsiye ederiz. --------

TiYATRO VE SiNEMA 

Bu gece 
Üıküdar Hale tiyatroıunda 
Komik D. lımail ef. temsili 
A Yrupadan yeni gelen Hintli 
Fakir Aziz Bey M. Anastas 

varyete hey' eti 

iki çiçek bir böcek 
Vodvil 3 perde 

Rakı ıante, Dans. Duhuliye 
40 kuruı 

Çocuk hastanesi kullak, boğaz, 
burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak J 

Telefon B. O. 2496 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
lieyoğlu Mektep sokak 

Telefcn : B. O. 2496 
m 

Haydar Rıfat beyin eserle~inden 
Ayni haklar iki lia 
Miras meseleleri Bir > 
Şerhli borçlar kanunu > > 

(iKBAL) kitaphaneıinde 

Beyoğlu Beıinci icra me
murluğundan: Ayte Müker· 
rem hanıma borçlu Vildan 
Hanıma ait mahcuz bulunan 
ev e11aaı 9.5.931 Cumaerteıi 
pnü saat 13 ten itibaren 
Beıiktaı Abbaaala maha· 
Ut sinde Kapancı sokakta 32 
nu-lu hanenin önünde sata· 
lacağı ilin olunr. 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENT ALIÔf 
Telefon: İstanbul 3318 

BEVOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

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

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
klJllletli eşya muhafazası, kupon 
ahsititı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça: 
lann tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
lcan. 
su ;aııt 

lıtanbul 8 inci icra Me· 
. murluğundan: Bir alacağın 
temini zımnında mahcuz 
ve müıtamel Eıeks mar· 
kalı bir adet otomobilin 
10·5·131 Pazar giinü ıaat 

12 den 13 çe kadar Tak· 
simde takıl mahallinde ıa· 
tıla cağı ilin olunur. 

SELlHiK BAHKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İırnir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yllllarıistan'daki şubeleri: 

Atina, Se1ftnik,Kav:ıla 

Y.Altm 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

. 4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 ~e~ir 

Büyük ikramiye 
45, 000 liradır 

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

• 
Bank F ranko Aziyatik 

Anonim Şirketi 
Sermayesi: 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 
Şubeleri: fstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 

Telgraf adresi : Frasiabank 
Telefon: ·tBoğlu 1421 - 2-3 
Posta keusyu Galata N ), 376 

«Harbin 
«Mukden 

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

sandığı-M sktıkitı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilit ahm satı
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvi11t bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektuplan - Esham ve emtia üzerine avans -
clinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahviU.t 

muhafazası vesaire. 
................................. 1 .......... 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi dare: MıLANO 
ıtalyamn aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, İsviçre, Awsturya, Macaristan, Çekostavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uru211vay, Arjantin, Peru, Ekvatör ·ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
ISTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

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

fstanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 

1 
istiklAJ caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

İZMİRDE ŞUBE 

•F< 1 :P 

Bitlislilere müjde 
Damğa pulu, tütün ve sigaraı kırtasiye ki· 

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

............ :arm11 .... s~r .. •Ft..iı1' .............. ?? ......... . 

Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orient Bank 

lıtanbul ıubeılnin miiceddeden küıat olunan 
dalreıinde bodrum kabna mükemmel ve 
m6zeyyen kasalar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Atirefendl caddeıinde Yeni Vakıf han 
karıısınd~ki bankaya müracaatları lazımdır. -Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

Bahriye'de iplikhane ambarı avlusunda yapılacak ban· 
· ıarın lnıaatı 11-5 931 Pazarteıt ıiinii ıaat 11 de pazarlık 

ıuretile ihale olunacaktır. Arzu e.lenler ıartname ile plin 
ve keılfnaaeyi her ınn Galatada miibayaat komisyonun· 

da ıörebilirler. 
Taliplerin dörder yüz liralık teminat mektubunu hlmll 

izam dır 

OTEL T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir . 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTOHAH KARPİÇ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odelarınızı telgrafla angaje 

. 1 
Bahrisefit Felemenkl 

., B k 
l!S" ·mu an ası ==-,. ... --

İSTANBUL ŞUBESİ ' 
tdare merkezi: A M S T E R D A M 

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

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Oıılatadn Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-!) 
lstaııbul tali şubesi : •i\lerkez Postanesi ittlsalintle 

Alla'lemeci Han. Telefon: İst. 569 
Bilumuın banka muamelat 

Emniyet kasaları icar,, 
- 4 -@o®ea{®)e~e@)ee@)eıı~~e~(~}•~@••e@et 

İzmir terzihanesi Peıin ve vereıiye muamelaatla ~ 
@ ve çok ucuz fllltlarla her nevi kostümier, pardösüler, ~ 

Frak ve Simokin, ("aket 
ve 

Hanımlar için: 
En ıon müdellere muvafık tayyör, Ye mantolar 

0 imal eder. 

Adres: 

Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme s o· 
kak No. 5. 

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

Dr. A. KUTİEI. .. 
Zührevi hastalıkları tedaviha

nesi ve elektrik laboratuvarı Ga
lata Karaköy'de börekçi fırını sıra
sında No. 34 

!!!ISil-•& 2 --1 Doktor 

... 
Fevzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zü!ıre'Wi 

hastalıklar mütehaa 
Cumadan maada her 

saat 10 dan 6 ya kadar b ta 
kabul edilir. 

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ı stanbul 3899 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp

hanesi üstünde No. 66 
Telefon: 1ııtanbul 2385 

- Doktor -,. 
Hayri Omer 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve zühreviye remlye· 
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa· 
cami karıı sıra smda 133 
No. öğleden sonra müra • 
caat. 

T ~lefon: 3586 •n 

Dahili hastalıklar 
tedavihanesi 

Erkek, kadın ve çocuk· 
ların dahili (iç) hastalık· 
larını cumadan maada 

' her gün (2·4) de Divall'" 
. yolunda 118 numaralı hu. 

ıuıi kabinesinde tedavi 
eder. 

İsknbul Sekizinci icra· 
sından: Beşiktaı Çeıme so-

kağında 3 numarada Dimltri 
Daskalikoı efendiye. 

Y orgi Simonidi efendinin 

üç bin lira alacağından do· 

layı gönderilen ödeme emri 

ikametgahının meçhuliyetin· 

den tebliğ edilmemiı oldu
iundan on beı gün müddetle 

ilanen tebliğine karar veril· 
mit olmakla teblif makamı· 

na kaim olmak üzere ilanı 
keyfiyet olunur. 

İstanbul Süt müstahiilleri Koo
poratif şirketi idare heyetinden: 

il - 4-931 tarihindeki heyeti 
umumiye içtiınaında ekseriyeti ard 
hasıl olamadıi"ından yevmi içtima 
16:5:931 Cumartesi saat 14 talik 
edilmiştir. 

Hissedaranın yevmt mezkfırda 
4 cü Vakıf Hanında 39 numaralı 
yazıhaneye iClweleri ilan olunur. 
RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 
1 1 Şirketin tasfiyesi hakkın: 

da karar ittihazı, 

? - Tasfiye memurlırınııt in: 
tilıabı. 

su..,. 
!!il! ti 

PERTEV 
Diş macunu 
En btlyiik vasfı miimey· 

yizi kalay tüplerde oluıu 

ve fenni bir dit macunu 
olarak ihzar edilmJıtir. 

İstanbul alhncı 
Noterliğine 

Efendim. 
Dairenizden 27- Aiustoı -930 tas 

rihlnde tanzim ve (10172) numara ile 
taıdlk edilen Vek41etname mucibince 
Muhakim ve icra dairelerindeki mua: 
meJAtımı takibe ve ahzükabza 
mezun o:ıııak üzere VJora hanında 
(15) numarada ( Hafız ihsan Beyi ) 
nkll tayin etmiptlm. Ba kerre gör
düğüm lilzum üzerine Mumallyhf 
Vekltettrn azil ve kendisine terdl
ğlm bütün salAhlyetıeri iıtirdat ey
ledim. Keyfiyet malUmu elmak 
üzere tanzim olunan ffbU azilna
melerden bir ngıhuının Mumaileyh 
Ihsan Beye t~bllğini ve bir nilıhaaı
nın da berayi ma1Umat (VllAyet ve 
Yarın gazetelerile) netr ve illaını 
ve bir nüshasının dairede hıfzile 

muıaddak suretinin tarafıma iadeelni 
rica ederim. 

Yenipostahane caddesinde 
21 Numarada Hacı bey zade 

Hilseyin Rahmi 

latanbul 6 ıncı noter mühiirii 

Rekabet 
Kandreye gitmek iıti· 

yenler: 
izmitte (3) numaralı o· 

tumobili tercih etsinler. A· 
dam baıına (1) lira beher 
kilo ( 40) para. 

Doktor 1 
Agop Essayan 

anga cami sokak No 
19 Her gün hastalarım 
kabul ve tedavi eder. 

lıtannbul ikinci ticaret ;mahkeme .. 
ılnden: Mukaddema ifllsına ~karar 
Yerilmiş olan Beyoflunda lıtlklll 
caddesinde 233 No. lı mağazada 
gömiekci Alelcsandır PoplidJı efen
dinin akt eyledlfl kon•urdatonun 
tasdiki 13 • 5 - 931 tarihine mllsadif 
Çarşanba hünü saat 13 buçukda ta~ 
yin edildiği icra ye iflAs kanununutı 
287 inci maddesine tevfikan !1611 
olunur. 

İstanbul birinci iflas memuru I· 
ğundan: Yeni postane karşısında 
Letafet hanında 1-2 No. h yazıh.
nelerde icrayi ticaret ederken if• 
laslan ilin edilen Lutfu Kamil ve ~ 
zilzade Bahaettin Şirketi iflb idari 
ve mürakabe hey'etleri istifa c~ 
mif olduklarından di~erlerin~ 
intihabı ve masa muamelatı halı' 
kında malumat almak üzere rrıe' 
selenin ehemmiyet ve müstacel" 
yetine binaen alacaklıların 6- Mıf 
-931 tarihine müsadüf Çarşart"' 
günü saat 14 buçukta adliye ' 
rayında vakı birinci iflas idaret' 
toplanma salonunda hazır bulııı" 
malan ehemmiyetle i11n olu~ 

TAKVI~ 
Zilhicce 16 - Niaao j) 

Mayıs 
5 

Salı 

1931 

p 

• 


