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Bu 1 Mahkemede müddeiumumile vekilimiz Gazi 
lngiltereye 
Çağırılıyor 

Kabine 
Gayritabiidir 1 

Bu kabineye en ıamil 
h ıefeti bizzat fırkanın mu a . . A 

hazırladığı yenı sıyası ve 
iktısadi hedefler yapmakta· 

d Yeni kabine gayri ta· 
ır. 

bfidir ve yalnız gayri tabii 
değil çizilen müstakil pren· 
t.iplcrin tatbık ve icrasını 
da kafil bir el değildir. 

Muhalefet milletten mec· 
liıen geçıriHrken matlup 
maksatların muhalefetle 
eda edilecek tarafları si-
yanet altına ahnmıı oldu. 
Bir mütearife hahnde aıi· 
kardır ki büyük ve bariz 
değiıiklikleri topıulıyan ge· 
rek ıktrnadi ve zırai aahada 
ve gerekse memieketm di· 
ğer ihtiyaçlarını tatmine 
matuf siyasi emellerde tam 
ve emin netice alınabilmeıi 
tenkide ve muhalefete ayrı· 
lan temsili tarafı da tam ve 
emin §ekilde tatbika ve ih· 
mal etmenıeğe nıütevafıktır. 

Görülüyor ki Fırkanıo 
yarın için kabul ettıği isti· 
kametlerin de tebellür eden 
manayı muhal(~fet her ıey· 
den evvel Fırkaya değil, ka· 
bineyedir. Kabine velevki 
uf ak tefek değiıiklikler arz· 
ederek istimrar beklese de 
kendisine yeni prensiplerle 
tevcih olunan manayı mu· 
halefete karşı tam itimat 
almamı§ olur ve alma•.1 da 
ıa.yri tabii olur.Zira, eskı ka· 
bine yeni hedeflerdeki esaa· 

larla zıt değilse bile telif edilemi 
yecek eski prensiplerin ~i· 
megsil ve icra vaııtaıı ıdi 
ve bunun bu defa tekrar yeni 
hedefleri deruhte etmiı ol
ınası telifi imkanı olmıy~~ 
taraflarda daima ve tad:h 
iınkansız olan hafif ve mu· 
halif taraf bırakır. . 

lsteniten muhalefet, yenı 
hedefleri icraya memur e~i· 
lecek yeni kabinenin ~~s
takil icraat ve harekatı ıçın· 
dir. Bu esas, kabinenin de· 

aiıiksiz bir halde gene ismet 
Paıa tarafından kurulmut 
0 hnasile kül halinde kaybol· 
tı:ıaktadır. Aksini bir un için 
düıiinmek yeni meclisin 
farklarını ve bOgiin mevzu 
olan zümre!erin temıili 
\'e muhalefetin sokul· 
llıa.sı taraflarını da inkar et· 
tı:ıek olur. Bir hakikat ha· 
linde .. H .. ki dördüncü gorunur k 11 . 1. 
llleciııı, muh .tlefetin e a ıye ı 

kalile halinde de olsa temsil. e.t· 
lkıektedir ve çifiçi hizbını 
fıtkanın nevima bir inki· 
i:"trı mahiyeti bahasına te· 
akkt etmiştir. 

· O halde istenilen mu· 
halefet ve istihdaf olunan 
(De"V"aını 4 üncü sayfada) 

arasında şiddetli münakaşa geçti 

200 iıci namına gelen g~ra"J? 
Dün matbaamıza (Yazısı 3 üncü sahıfemızde) 

Zulüm! 

Bu çocuk dün elinden 
maişet vasıtası tekmt::lerle 
alınan Ahmet isminde bir 
Türk çocuğudur. Vakayit 
karilerimiz 3 üncü sahife· 
mizin birinci sütununda ib· 
ret gözü ile okuyacaklardır. 

gilız münasebaıı üzerinde 
çok iyi tesir bıraktığını yaz· 

maktadırlar. 

Bu gazetelerden bilhassa 

,,Nmst,, gaz tesi şayanı 

dıkkat bir haomakale yaz· 

mııtır. 

(Nirist) ııazete:ti, bu ma· 

kalesinde ziyareti iki tdra· 

münasebetberıni çok kolay· 
lıkla samfnıfeıtirdıklerine 
kafi bir deli addettiğini be· 

seyahat yapması her ecnebi 
memlekette ıahlrıızl ıkla 

beklenmektedir. Gazi Hz. 

Hususi muhabirimizden 

ismet Pş. zorlu bir 
imtihan geçirecek! 

Müstakiller 
tenkidat 

mecliste şiddetli 
hazırlanıyor 

Ankara, 6 (sureti mah· 
suıada giden muharririmiz 
Bürhanettin Ali B. bildiri
yor) - Ankaranın siyasi 
muhitinde iki mesele tebel
lür etmektedir: 

İsmet Pv. kabinesinin yeni 
meclis karşısında vaziyeti 
ve Halk fırkasının pazar 
gunu baıhyacak unı umi 
kongresi. 

ismet Pı. kabinesi bu de
fa meclisten itimat reyi is· 
terken pek hararetli müna· 
kavalar olacağı muhakkak 
addolunuyor. Binaenaleyh 
kabinenin itimat reyi ala-

cağı celse de meclisin 1 
en mühim celsesi olacaktır. 
(Devamı 4 üncü aayf aJa) 

Dünkü fırka gropu ictima· , 
ında umumi reia vakilifine 

•efilen Cemil 8. 
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1 Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı ?l 
Muharriri: Bürhanettin Ali 

İktibas edilemez 

Vatanperver lzmir! 
Nasıl coşkun bir heyecanla 
Alsancağa doğru koşuyordU 

-23-
Soförler, arabacılar, halkı 

nutkun lrat edileceği ( Al· 
sancak) ıtadyomuna götür· 
mek için adeta yarıı edi· 
yorlardı. 

Fakat ıuraıını da arzet· 
mek isterim, kt bu yarıı, 
hiç bir zaman, hiç bir men• 
faal için defli, sırf, fırka
cılık aıkı, vatan sevgisi tçln· 
di. Kimseden on para alma· 
dan sadece oraya gitmek 
istiyenleri ta.ııyan hamiyetli 
vatandaılara da rahat veril· 
medi. 

Pollıler, jandarmalar ve 
Halk fırkası erkanı ıoförler 
cemiyetine müracaat ederek 
halkı taşımamalarını temin 
etmek iltediler. 

1zmirin esasen sayıb olan 
otomobillerinden ancak dört 
tanesi bu emre itaat etti. 
Difer yüzlercesi, harıl, harıl 
nutku dinlemek istiyenleri 
taııdı, durdu. 

Bunlardan baıka binlerce 
halk ellerinde bayrak, önle· 
rinde davul zurna olduau 
halde ( Alıancak) a doiru 
yol alıyorlardı. 

Denilebiltrkl, bugünkü 

ıevfnç, bugünkü faaUyet 
İzmirin tarihinde kaydedil· 
mis hadiselerden değildir. 

Bir düfün evi gibi her 
katına mukabil, her ıemtln· 
den neı' e ve ıat.aret lt..~ . • 
yor, her odasına mukabh, 
her caddesinden içleri ıe· 
vinç dolu insanlar fııkırı· 
yordu. 

Dükkanlar kapalı, evler 
boı, sokaklar tenha, hull· 
sa vatanperver lzmir kadı
nile, erkeille bugün (Alsan
cak) a koıuyor. 

O koca ıehirde kalan 
yürüyemiyecek ihtiyarlar, 
yatalak zavalhlar ve •. bir de 
H. fırkası erkanı ••. 

Nutuk saati yaklaııyor. 

lzmir palastaki hazırlık· 
tan da bunu anlıyoruz. 

Fethi Bey söyliyeceği nut· 
kun ana hatlarını katibi umu· 
mi Nuri Beyle bir kere daha 
tetkik ettikten ıonra yola 
çıktı. 

Lider, daha otelin kapı· 
sına geldiği zaman bir alkıı 
yağmuru hepimizin kulak· 
larını doldurdu. 

(Devamı var) · ışıer .. ··iiecıe-.ı···1cariyo~1-
v aıi muavini ''Bir Kaymakam 

kafi gelmiyor,, diyor 
Vilayetle belediyenin tev· 

hidinden sonra tevhidin 
iyi olmadığına dofru bil 
takım gazetelerde imalar 
görülmektedir. Bu imalar 
da ıuradan çıkmaktadır : 

Beyoğlu Kaymakamlıjıoa 
Belediye itlerini tcd•ir için 
bir muavin tayini, Emlnö· 
nü Kaymakamlığındada ayni 
suretle bir muavinltk ihda11 •. 

Bu huıuıta Vail muavi· 
ni Fazlı Bey ıunları söy· 
lüyor: 

- Belediye iılerile beraber 
bütün kaza muamelatının 

bir Kaymakam tarafından 
hakki!e idaresi müıkül olu· 
yor. Ayni suretle Eminönü 
kazası da fazla nllfuıa 

maliktir. Diğer mıntakalar· 
da ise muamelat, bu iki ka· 
zaya nisbetle mahdut ve 
Kaymakamlar iıleri tedvire 

1 

kafidir. ihtiyaç nazarı eli.kate 
alınarak ıtmdilik Beyoğluna 

bir Kaymakam muavini ta· 
yinl düıüniilm6ıtür· 

Şehir meclisi, tahsisat 
•erir vekalet de teklifi ka· 
bul ederse bu tasavvur, 
kuvveden fitle çıkarılacakn 

tır." 
Belediye reiıi muavini 

Hamit Bey de diyor ki: 
" - Kaymakamlara bi· 

rer mua vln verilmesi te'Y· 
hidin ifenalıjını göstermek 
için bir delil addedilemez. 
Beyoğlu Eminönii Kayma· 
kamlarının muhitlerinin ka· 
labalık ve bilyük olması do· 
layıstle hakikaten fazla meı· 
guliyetleri vardır. Belediye 
itlerinin daha iyi görülmesi 
için buralara birer yardımcı 

amir tayini gayet tabiidir.,, 

/._(_Y4_a_r_ın_)_ın_H_a_l_k_d_ip_l_o_m_atı 
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ŞEHİR 
Belediye 
Henüz maaş 

vermedi 
Belediyede dün de maaı 

verilmemiıtir. Bunun hak
kında muhtelif rivayetler 
vardır. 

Bu rivayetlerden birisi 
ıudur: 

Belediye evvelce Kon· 
l!rvatuvar ve lladyom için 
bankaya yatırdığı 240 bin 
lirayı ıarfatmiıttr. Şimdi 
ise bu paranın derhal ban· 
kaya yabrılması zarureti 
vardır. 

Bu 240 bin Ura banka· 
ya yatırılmadıkça maaı te· l 

idi yesi mümkün olamıyacak· 
tır. 

Halbuki diğer, taraftan 
Belediye muhasebeciıt Nuri 
8. de ıunları söylemektedir. 

Konıervatuarın ve 
stadyomun bankaya mev· 
du 240 bin lirasına el sü· 
riilmüı dejildJr. Maaı vere· 
cek paramız da vardır. 
Maaı, icap eden muame· 

le ikmal edilmediği için ve· 
rilememiıtlr. 

Maliye müfettişleri 
Fransada tahsilde bulu

nan altı maliye milfettiıi 

daha ıehrimize gelmiıtir. 

Yakalanan sütler 
Dün ıehirde bir ıüt buhra· 

nı bakam ınrmaıtür. 
Buna ıebep ıehtrde do

laıan sütçülerin zabıtai b,. .. 
tediye tarafından anıızrn 
çevrilmiı olmasıdır. 

Yakalanan sütler Bele
diye kimyahaneıine gönde· 
rilmlttir. 

Feribot tasavvuru 
Slrkeci·Haydarpaıa ara· 

ıında Feribot tesisatı tasav· 
vuru yeniden canlanmııtır. 

Asri balıkhane 
1stanbulda asri bir balık· 

hane açılacaktır. Bu balık
hanenin yeri Kerestecilerde 
olacaktır. 

Manifatura piyasası 
Manifatura piyaıaıında 

yeniden buhran baı göster· 
mittir. 

Borsa nizamnamesi 
Zahire borıaıı için hazır· 

lanan yeni '.nizamname tas
dik edilmek .. üzere İktisat 
vekaletine ıönderilmittir. 

Nizamnamenin ıüratla 

ka'hul ve tasdiki için borıa 
idaresi tarafından An karaya 
bJr heyet gönderilecektir. 

Yıldız sarayı 
Sarayın bir dairesi Maarifciler 

için hastahane yapılacak 
Dün Belediye daimi en· 

cümeni içtimaında Yıldız 

ıarayının bir dairesini Maa· 
rifçiler için hastahane yap· 
mağa karar vermittir. 

Maarifçilere tahıis edile· 
cek bu müessesenin tesiıl için 
muktazi 75 bin liradan 25 
bin lirasını Maarif temin ede
cektir. Mütebaki 50 bin lira· 
nın 25 bin lirasını Belediye 
bütcesindeo ayıracak, kalan 
25 bin Ura Evkaftan alına· 
caktır. 
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- Burada muallimler ve 

talebeler tedavi edilecektir. 
Ayrıca halk için de bir 

haatanenfn tesisi mutaıa V· 

verdlr. Eğer ayrıca bir has· 

tane yapmak imkanı bu 
sene için bulunmazsa, her 

halde mevcut hastaneler 
tevsi edile~ektir. 

Yine oradan oraya! 
Haziranda polis teşkilatın da 

vasi tebeddülat yapılıyc r 
lstanbul polisinde genfı 

mikyasta tebeddülat olacağı 
soyleniyor. 

Haziranda yapılacağı 

söylenilen bu tebeddülde 
dördüncü, beıinci, altıncı 
ıubeler ilga olunacaktır. 

Dördüncü ve beıinci ıu· 
belerin bir kısım iti üçüncü 
ıubeye, diğer kısım iılerile 

Hidirellez 
Dün serin geçti 
Dün bütün Şarkta bahar 

bayramı addedilen Hidrel· 
lezdl. 

Havanın serin olmasına 

rağmen bazı aileler yiye· 

ceklerini alarak kırlara çık
mıılardır. 

Yunan mebusu bugün 
geliyor 

Ankarada bulunan Yu· 
nan mebuıu M. Makaıı bu· 
gün ıehrimlze gelecek ve 

cuma aünü Darülfununda 
bir konferans verilecektir. 

Şekerde 
Damping 

Son günlerde memleke· 
timize ithal edilen Rus ıe· 
kerlerinln piyasayı altüst 
ettiğini yazmııtık. Ticaret 
odası bu mesele hakkında 

mufassal bir rapor hazır· 

lamııttr. Raporda Ruı ıe· 
kerlerinin piyasa üzerindeki 
fena tesirleri ve tüccarın 

düıtüğü müıkül vaziyetler 
teshil edilmiıtir. Rapor lk· 
tisat vekaletine gönderilmit· 
tir. 

altıncı ıube altıncı ıube 
itleri de ikinci ıuheye dev· 
redilecektlr. 

Bu takdirde ikinci ve 
üçüncü eube teıekk ülleri 
tevıi olunacaktır. 

Bu tebeddüle ıebep ola· 
rak ıehrin dört beı sene 
evvelkinden farklı hususi· 
yetler gösterdiği zikrediliyoı. 

Ticaret odası 
oıv ANI DON TOPLANDI 

Dün Ticaret odası divanı 
riya.eti toplanmııtır. 

Dünkü toplantıda zahire 
borsasının mali vaziyetinin 
düzelmesi ne ile kabil ola· 
cağı görllıülmüotür. Neticede 
bunun ancak borsa itlerinin 
azaltılması, memurlar ara· 
unda tenkıhat yapılması lü-
zumu ve memur maaşlarının 
azaltılması ile mümkün 
olabileceği kararlaıtırılmıı· 
tır. Riyaset divanı, gelecek 
içi imada bu hususa ait esas .. 
ları müzakere ve tesbit 
edecektir. 

Nikotinsiz 
Tütün 

Bcrlin ticaret odası, ıeh· 
rimiz ticaret odasina gön· 

derdiği muf aııaal bir rapor· 

da dünyada nikotinsiz tütün 

yetiıtırmek kabil olduğuou 
bildirmiıtir. Ticaret odası 

bu raporu hulasa edecek ve 

bilumum ziraat odalarına 
gönderecektır. Ziraat oda· 

ları da tütün müstahsillerini 

nikotinsiz tütün yetiıtırmeğe 
teıvik edecektir. 

7 Mayıi 
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Siyasi 
Takvim 

Salı 
Pek muvafık mebuslar· 

dan biri muhalif bir gazete· 
ciye demiı kı: 

"Siz ismet Paşaya dua edin! 
Bugün böyle gelişi güzel 
sölemenizi ona medyun· 
sunuz. Onun kabinesini is· 
temeniz lazımdır. Onun sa· 
yeainde ıöyliyorauuuz!" 

Aceba dedim ben mi ha· 
ta ediyorum ? 

Düıüodüm taıındım bu 
mebusu haklı buldum. 

Filhakika hu zat ismet 
Paıa sayesinde söylüyor fa· 
kat biz: 

Cümhuriyet ve kanunları 
sayesinde .• .... 

Arife 
Bir arkadaıım dediki: 
" - Yahu müneccim, 

her kafadan çıkan fbln bir 
renkli sözlerin hulasası bir 
kelimedir: 

- Arife ... ıunun arife· 
ıindt=yiz, bunan arifesindeyiz. 
Hep ıaıırdık, neyin arifesin· 
deyiz bir de sen ıöylel,, 

Sual kuvvetli dedim ki : 
Naırattin hocanın ala· 

caklıları baıma ütüımüı ve 
kendisinden borçları için son 
zaman istemiıler. demiı ki: 

Yollara diken ektim. Bun· 
lar büyüyecek koyunlar geçer· 

ken, otlarken bu dikenlerde 
yünleri kalacak. Bunları 

tophyacağım. öreceğim, ip
lik yapacağım, satacağım. 
Bana da kalır size de yeti· 
tir . • 

Hep gülüsünce o da gü· 

lerek naz yapmıı; 

Peıin parayı gördü
nüzde nasıl kıs kıs güleni· 
niz· 

1ıte birader bunun ari· 
fesin deyiz! 

... 
Kara 

... 
kaplı 

Fethi Bey; 
"Siyasi hayattan cekildim· 

Artık kitap okumakla vakit 
geçireceğim demiı." 

Meclise gir~n bazı me· 
buslar da siyasi hayattan 
çekilmiı demektirler. 

En iyisi de bu ne etliye 
ne sütlüye karıımamak. 

Fakat bir noktada zihnim 
duruyor. Kitap okumak .• 
A, Fethi Bey! Sizin tecrü
beleriniz bini aımııtır. Ki· 
tap okuyarak kazanı· 

lan şeylerin hala bir ıeye 

yaramadığını kabul etmi· 
yor musunuz ? 

Batınıza gelenler ve 
ıördükleriniz, görecekleri· 
niz heıaba kitaba gelir mi 

ki hala ıu kara kaplıyı 

raf tan iodirmeğe çalıp.i"ıınız? 
MÜNECCiM 

Acaba böyle mi olacak? Jııı 

Recep B. - Al paıam, ıöster kendini! ı - Eyvah afır basıyor! 

' 

Karagöz - Gidiyor, ıtdiyor. Muvazene-
[Jlltı 

Karagöz- Bir ipte iki cambaz oyna r 
derler amma bir cambu da oynay""'"d'• ıinl kaybetti. 
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Zu üm! ( SON HABERLER ' Talebe aç kalmış! 

Bir memur bu l~r.mma~~.ım;a:;~•'-..·--------.... ---• Yedi aydanberi yemek verilen 
hakkı kendisin- Amerı·kada 1·syan mı? A talebenin yemekleri kesildi • tina Dün bize lıtanbul Türk Tabelelere yedi aydan-
de nasıl görür? . . maarif cemiyeti talebe yur· beri yemek veren yurt, asıl 

Dün .natbaamrza :esmin Polıs kıtasına taarruz etmışler Mebusu bir kon- dunda bulunan iki genç mü- ta)e~elerin imtihan zaman· 

de gördüğünüz Bursalı vfürk Ve ateş acmzşfardzr :::~::ı a::!·u.ı!~e acı acı ları geldiği bir sırada ye-
ağlııyarak geldı. Bu ge ı~ç, ' feraDS Verdi ~ mekleri kesmesi çok acı ol· 
bir lokma ekmeğini çıkttrmak Harlan, 5 (A.A.) - Har- 1 Poliııin mukabelesi üze- "Talebe yurduı.da yedi muıtur. 
için gece gündüz minimini lan mıntakasında maden rine mutaarrızlar daha tid- Ankara, 6, (A. A.) - aydanberi iaıe edilmekte Bu talebe efendilerin 
taplası başında didinen bir kömürü ocaklarında iş yü- detli bir ateı açmıf olduk· Atina mebusu M. Maccu olan talebe yemekleri ke- 1 iıtikballerl üzerinde büyük 

d 
d d k b' ihtilaf lar~ndan polisler ricat etme· bugün saat ( 16) da eski silmiıtlr. bir rol oynayacaktır. Ye-

hırsız cleğil, dolfln ırıcı e• zün en çı an ır ğ k k 

gwr·ı, katı"I deg"'il yalnız çörek neUcesinde a~açlar arkasın e ve ta viye ıtaatı alıp Türk ocağı salonunda çok Bu talebeler ikt gündilt mekleri kesilen talebeler 
getirmeğe gitmiılerdir. Ni- ı h h k satan bir küçük satıcı. da pusu tutan amele bir mümtaz ıami er eyeti uzu- aç almıı, mekteplerini ikl ıündenbcri muhtelif yer-

d 
hayet, mitralyözler ve göz· d y i t k f Dün Muzaffet efen i is· polis kıtasınataarruz etmit· d .. k run a unan s anın ıon ıe- ter ey emfılerdir. lere müracaat etmektedir. 

B l d
. uru l f i -ı .. yafı 0 türücü gazli bom- nelerdeki terakkiyatına dair _______ ,,... __ ...:--_...,. ___ -

minde bir e e •Y- mem tir. 4 po is ne er 0 muı ve balarla mücehhez olan tak- V d•k / b b 
bu biçareyi elindeki tap!ası bir çok polis neferi de ya- viye kıtaatı vaka mahal- bfr konferans vermiotir. ~ e l u e ta akcıları mat aamızda 
ile merkeze sürüklemiş ve ralanmııtır. line gelmiştir. Büyük Millet Meclisi 2 00 • • J 
orada bu zavallının yine ı Reisi Kazım, Baıvekil lımet JŞCJ aç. 
baıkasına ait yegane ekmek Cebe/üttarik fe karıstı Paşalar, Hariciye vekili, bir 
vasıtasına kkırmıı:ltaı:· :ıu~~: ____________ ...:_ çok meb'uslar, Haric ye Türkivede herkesten evvel Türk 
mı~ v ey a ırm ~ F 1 Yı·ne ı·hıı·ıaA l var·' erkanı, devair rüessası, An- .. .., 
ehemm yeti yoktu r. a~at kara Hukul .. Fakültesi Mü- ekmek yivecekfir 
kırmak hakkını kendinde b S V 

gör~nlnin bu işlerinde hangi Karargahlara bombalar atıldı deris ve ta!e esi, ovyet, Dün matbaamızaJYediku- hatta g .~celeri yabancı teba
alardan adam kullanıyorlar. 
Derdimizi Sana) i müdiriye
tine de söyledik." Bu vazi-

Fransa büyük elçileri, Yu- le tabak iıçileri, aelmiı ve 
kanuna, hangi e mre itaat • 
ettiklerini sorarız. Portekiz de karma karışık nan, Yngoslavya elçileri, bir çok ıeyierden acıklı , •. 

Halkın elindeki vasıtai , lngiliz masJaharıüzarı kon- kayette bulunmuılardır. 
Tanca, 5 (A.A) - İs- yaralanmış ve bir çok nefe· fe:ansta hazır bulnnuyor• Hu itciler aynı zamanda 

maisetlerini parça parça panyol Lejyon etranjerinin · d h h k S d d d 
etme

• k, Adliyeye, İcraya git· rın e asta aneye aldırıl- lardı. anayi mü iriyetine e gl e-
umumi karargahının mekO.- oı b i t h"' ı k ikı:. ti i · : 1 i meğe lüzum kaimadan her asına mec ur ye ası ol- Hatip Yunanistanın muh· re f aye er nı suy em ı· 

b l lal deposunda zuhur eden mu•tur. Sükun ve 1·ntı·zam d k kk I lerdir. · k d"nde u up ... telif sahalar a i tere ferini huvvetı en ı bir arbede bir takım kim- iade edilmiştir. l Bu iıçtlerden Yedikule 
işi zalimane bitirmek kaçıncı selerin ölmesine ve bir ta- Madrit, 5 (A.A.)- İnfor 1 büyük bir belagatle izah ede· tabak fabrikasından birin-
hi' zin günahtır. maciones gazetesı"ne Tetouan'- 1 rek alkıılanmıı, Türk - Yunan de çalı•an ıık lyetçilerden 

P 
h kımının da yaralanmasına ır 

Tahtakalede apas nnın· dan gelen bir habere naza- ı dostluğundan çok hararetle bir tanesi tiklyetlerini fÖY· 
d sebebiyet vermiştir. Hadist· ı daki Mehmedin yanın a h J h k bahsetmi•tir. Gerek bu dost- le anlatmııtır: 

nin sebebi §Udur; ran, a ve are etleri fÜp· 1 ., 
çırak olan bu biçare Bur- heli görülen bı·r çok yerli . luğa ait sözleri, gerek bu ve· "Uıtabaıılarımız Türk de-

h KıraHık taraftarlarından I" salı Ahmet ağlayarfl.k a- bi k f d 1 ıUe ile geçen M. Venizeloı iildir. Onlar tabak tılerini 
bir zahit cümhuriyet lider- ve ecne tev i e i miı ir. f b k 1 d k kmız ne .. n latıyor: 0- k k ve Mihalakopuloaun isimleri a ri a ar an klloau üç u-

" Do-vdu··ı .. r. Bunun ehem· Jerinin doponun duvarla- un ü argaıalıklara sebep ruıtan alırlar ve bize yedi .. 1 ı· · ·ı d l ıürekli alkıılarla kar•ılan· 
k F k t 

t pJamı rında bulunan resimlerini 0 an yer 1 ııçı er en birçoğu y yüz kilosunu 180 kuruıa 
miyeti yo · a a a b' k b K f d ) 

b . k üyü ir camı·de t I mıttır. on erans, in iyen· 1 8 k d b k kırdılar. i§te ! artık enı opnrıp atmış olduğundan op annııı· verir er u a ar üyü 
orada tutmazlar, kovacak· Lejyon efradı kendisine fe- lar ve yerli hükumet memur üzerinde çok büyük ve sa• farkla kazançlarından ıarh· 
Jardır. Ben ne yaptım, beni na muamelede bulunmuş- larının kebileler efradı tara· mimi bir intiba bırakmııhr. nazar Tü k iıçinin çalııması 
aç birakmHk neden? Ben lar ve sonra zabitler ka- fından reyfim usulile lnti- BiR TEKZİP için ftç yevmiyelik iti bir 
Türk değil miyim, ben hu b • hap edilmesi temennisinde Ankara, 6 (AA) _ Ko•ıt &"ünde iıterler. Bittabi buna 

rarga ına bombaiaı atmıı- •· 
memleketin evladı değil mi- lardır. bulunmu~lardır. de Chambrun tarafından hiç birimizin kudreti yok· 

yet üzeriııe Sanayi müdfri
yetinden keyfiyeti fOrduk. 
Geç vakit olduğu için mü• 
fettiı Burhan Beyden baıka 
kimseyi bulamadık. 

Mumaileyh ıunu söyledi. 
" - Benim böyle bir 

mürac~atten haboriDI yok. 
Yalnız bir Rum tıçi teldi. 
Kolunu evvelce makineye 
kaptırmıf, tekrar i§e alın· 

masun istedi. Belki müdür 
beye söy!emi ılerdir.n 

Ş kayetçfütrden Mf'hmet 
Tevfik Efendi hmindeki iıçi 
bizzat müdüre ıöylediğini ve 
hatta bu fabrika sahiplerine 
iltimas edileceğine de viat 
aldıklarını tekrar etti. 

Yı. 01 ? Bu ; benim evimi, PORTEKİZ'DE NUFUS tur. Hastalıkla veya her 
GREVLER Frerler mektebi drektiSrüne h b b l ı k Türkiyede herkesten ev-

ümidiıni, yiyeceğimi ve ha- T AHRiRi aneı ir ae ep e ayrı ma 
Lizbon, 6 (A.A.) - Maa- hiçbir mektup yazılmadı§ı zarureti ha11I oluyor ye ya- vel Türk ekmek yiyecek· 

Parçalamak degvil LizBon, 6 (A.A.\ - Na-yatımı rif nezareti tarafından ne,- "Son Postan gazetaıi tara· hut en küçiık bir fırsatta tir' Bu itin hallini Sanayi 
midir? Ne yaptım? dizdiz- zırlar meclisi yakında icra 

h 
. d. redilen yarı resmi bir teb- edilecek intı·habata esaı ol- fından neıredilmit olan bu Türk olmıyan ustalar müdiriyeUnden itekleriz. 

ci miyim, ırsız mıyım, şım ı IP'e nazaran yüksek mek· Lazı iılerimizdesı çıkarırlar "' ·''' · · · ... ·'' ·' "''' '" ' · · ' ·' · ·' · · '' · v ? h • k maktu bun Fransa ıefare· • 
ben ne yapa7cagım. ırsız· 

1 1 b me üzere 20 Mayuta ya· Buaün 200 kiti çalıımı- Talebe yine airiyor 
d 

. tep er ta e esinin grev te· 1 k f h •t tince yalan olduiu beyan • • 
hk mı e eyım . .. n ' pı aca nu uı ta ririne aı yor. 2500 tıçiye ihtiyaç göı• Ankara,, 6 (Hususi) -

Mektep talebelerinin spor 
kulüplerlle alakalarının 

b 
. _ m ıebbüsü akim ka.mışllr. h 1 ki h k k k edilen bazı ittfhamatı teyit 

Bizde u ışguzar me ur- PORTEKİZ ASİLERİ azır ı ar a kında i a- teren tabak itleri bugün 
1 1 f makaadile tamamen uydu- 00 1 ı B 

Iara soıuyuruz: Founchal, 5 (A. A.) rarname eri tasvip etm ıt r. 7 İfçi 1 e yaptırı ıyor· u 

Efendı·ıer! Bu Türli oğluna -- rulmuı ıahte bir vesikadan ı.tn ehli olan Türkleri de 
London namındaki lngiliz A k r w 

bu Zuıu··m ve kahrı yapmak n ara sporcu.an ibaret bulunduğu mezkôr u:aaklaıtırıyorlar. 
kruvazörü Portekiz asilerin· f f ı· J 

ı·çı·" kı·mden euıir alıyorsu- zmı"rde se are ın i Umasına binaen Yedigule Tabak fahri-
.. den mürekkep 61 kişilik bir 

nuz? lzmir, 6 (A.A) - Vu- hariciye vekaletinden bil· kaaından bu ıuretle uzak-
b Ik. 1 grupu Curnev kruvazörüne dirilmektedit. 1 1 Bu zavallının e 1 0 an naklettikten sonra İngilte· rutlarına intizar olunan aıtırı anların hemen hepıl 

ufacık hat.ası yanında sizin· Ankara sporcuları oehri· Vekiller içtı·maı Türktür. reye müteveccihen hareket 
ki bir cürümd\ir. mize gelmitlerdir. Bu itten anlamiyan ve 

h 
etmiııtir Ankara, 6 (Telefon) 

Artık bu zorbaca are· v • Mtsafirler tertip heyeti TOrk olmıyanlara hakik1 
TOUAN'DA KARGA Vekıller heyeti dün ilk 

ketlere müsameha edilme· TE • namına üç kişilik bir he- mesaiye mukabil (160) ku· 
ŞALIK.LAR t f d M d içtimaını aktetmittir. Bu 

tnelidir. Memurlar halka, ye tara ın an enemen e ruı yevmiye veriyorlar. 
htllkın ekmeğine, mesaisine Cebelüttarik, 6 (A.A.)- istikbal edilmiılerdir. Spor- içtimada meclisten itimat Bugün hiç bir yerde Türk 

h b
. d f Yerli amele tarafından ilan cular B:ısmahane istasyo• istemek üzere hazırlanacak t kt h ti. "ki ürmet edilmesi ır e a us ası yo ur ve at ı 

daha söylenmelidir ve böyle olunan grev dolayısile Te- nunda ıehrimiz sporcuları olan program etrafında gö· Türk fabrikatöründen ba~ka 
hareket edenlere acıma· touan'da bir takım karga- tarafından parlak ve pek rüıülmüıtür. Vekiller prog- Türk fabrika.törü de yok-
lllıık, hL~ biçareleri himaye ıahklar olmuştuı • Bir çavuş samimi bir surette karıı· ramlarını baıvekile vermiı- tur. 

0··1nıüş, bir y.üzb:ısı ~~:r su rPtt<· hnmı .. Ja•<lır. 1"1'dir. Hapirniz 1.1.cız. Bu i•lerc1~ 
tHrne-kti r. L v 

~ -
1 ef r ika No : 5 -

Genç adam ciddiyetle 
ce"e.p 'Verdi : 

h - Hem kendini, hem de 
1tıka'a.rını meraklandırı· 

torıun Suzan. Bu, büyük 
... fik" fl"ğ·d· .~ ır, dütünce zai ı ı ır. 

\1itrıd·d 
l' 1 n böyle olursan son · 
fl ll~ 

Yapacağız? 

Qı - Pek baı beliıı olaca· 
I~ ~ ialiba ! Belki ıtoıdi bi-

. '··· 
fih_ - Hayır, hayır. Maa01a· 
'-tı senı da.ha sakin görmek 

\! ederim. 

Muharriri Hüseyin Zeki 

Suzan, kocasını, sık-

maktan korktu; sözü değif· 

tirerek neı'eli göründil. 
Lakin neı'eli görünmek için 

kendini okadar tutuyordu 
ki... Kalbinde müthiı bir 
merak vardı. Şimdiye ka· 
dar, korktuğu ıeylerden hiç 

biri, bu ıekilde meydana 
çıkmamıfh· Bu, muhayyele· 
sinin icat ettiği, esatirin bir 
hayvan mevhumu değildi. 

Kadın, ona görünmüıtü, 

canlıydı ve çok tehlükeiiydi. lar ve oyunlarındaki şanı· 
Zjra, ~üphe etmJyordu ki larını anlatıyorlardı. 
önünde durup tecessüs 'Ve Yanlarında, kibar, sükiiU 
tehditkar bir nazarla baş· duran delikanlılar vardı. 
tan aıağı süzen kadın, onu Suzan, bu muhavereleri din-
tanıyordn. Bunu düıündük· lenıiyor, kadınların içinde, 
çe, ıüphesi teyit ediyordu : "o kftdını,, arıyordu. Aceba 
Kendisi ile bu genç kadın, oradamıydı? 
arasında gizli bir rabıta Bulamayınca ferahlandı 
vardı ve bu rabıta, Eniıti! ve kocasının, etraflarını ıa· 

Günün diğer k11mı, Su· ran erkek •e kadınlar hak-
zan için pek feci oldu. Genç k mdakı anlattıfı izahata 
kadın, fikren pek meıguldil kulak verdi. 
lakin pek sakin duruyordu. 

~ Genç adam: 
Nihayet salona , yeme5e 
indiler: 0 zamaıı bira:ı: unu· - Şu beyaz elbiseli, eı· 

d 
mer kadını görüyor muıun? 

tur gibi ol u. 
Diyordu, onun ilmi: Semiha •• 

Kendi maıaliarmın etra· 
d 'eli yanındaki güzel delikanlı da: 

fmdaki masalh.r a, net 
ıakrak gruplar vardL Ka· Şadan Bey .•• iki ıenedenberi 
dınlar, ince, 1.effaf tuvalet· dehıetli para ıarfediyor-
ler geyınişlerd:ı, çok güzeldi· muı... öbir masadaki tit· 
ler. Kahkaha,larla gülüyor· man Bey • Hani dirseklerini 

masaya dayam11 ·Selim Bey; 
Parilte bir bangermif, yanıo
daki kızia beraber ıelmif .. 
ıonra, ta kenerdeki masada 
yalnız baıına oturun Andre 
Marteroy, meıhur Eranıuz 
romancm... fıte bütün bu 
tanıdıfımız •• tanımadıfı· 
mız ınsaalar, buraya etlen· 
mefe, arOnün yorjunluğunu 
unutmafa aıelmigler •.• 

Birden durau, karıaına 

baktı. Suzan onw beklemi· 
yor gibi 1ı&rfin\lyordu, tial
rındı, g6zleri, ·•alıp dalıp 
aidiyordu-

Enf ı ıltemlf bfr ıeıle: 

- Yazık - tf~edt- boıubo· 
ıuna zahmet etmfılm! Sen 
dinlemiyorsun. 

Suzan albderJot kocuı
na çevirdi •e ıO.lerek: 

- VallAhr ıöylediklr.ri· ı 

kestirilmesi mühim spor 
teıekküllerini zayıflattığı 

kulüplerin vaki ıikayetle· 

rinden anlaıılmııtır. 

idman ittifakı merkezi 
umumisi yaptığı son bir 
içtimada talelıaelerin tekrar 
ıpor kulüplerine gire. 
bilmesi için Maarif vekaletı 
nezdinde teıbbüsatta bulu· 
nulmasma karar vermiştir. 

Maarif vekileti nezdin
deki teıebbüslerJ İstanbul 
meb'us•ı Rana Bey ynpaca~ 
hr 

nin bir kelimesini kaçırma· 

dım .•• Diye cevap verdi. 
- Maamafih batka t•Y"' 

1 er de düılnüyordun.. Ne 
idi 7 •. 

- Htç •.. 
Kar11ını pek ıakln rör· 

dfl ve fazla meıaui olıntl dı. 

Yemekten sonra Fransız 
Uyatroıuna 1"ittil r. Paristen 
yeai a•len bir trüp yeni bir 
piyes oyniyordu : Aralan 
payı ... 

Gecenin ilk k11mı 1ıüzel 
ıeçti. T eınıil çok hoıtu. 
Entı ıahte sanatına kartı 

mGteaaaıp olmamakla bera
ber locada. gizlı gizli esne· 
yordu. Halbuki suzan artist· 
leri zevkle takip ediyor ve 
eudiıeıl temamlle zail ol· 
muı gibi aörünüyordu. 

( Deva~ı var ) 



Efendiler lif ıa peynir 
gemisi yürümez! 

Konuşmalardan, kararlardan 
birşey çıkmaz. İş yapılmalı! 
Umumi merkez relıi 

Rana Beyic teıkili.ta mer· 
but bütün spor kulüplerini 
ziyaret ederek azalarile 
uzun uzadıya haabihalde 
bulunacajını haber aldık. 

Bir iki kulübümüz müı· 
teana diierleri yokıulluk 
içinde bocalamaktadırlar. 

Ôyle kulüplerimiz varki 
sahaya çıkarken arkalarına 
ne giyeceklerini düıünüyor. 
Ôyle kulüplerimiz varki bina· 
sızhk yüzünden kahve köıele· 
rinde toplanıyor .. Bir az daha 
ileri gitmek istemeyiz. Bili· 
yoruz. Çünkü ıözlerimiz 
zülfüyara dokunacaktır . 
Sırası geldikçe biz yine ya· 
zarız. 

Her nefse, bu konut· 
malar, bu dertleımeler ne 
netice verecektir ? Şuraıını 
kat'iyetle ıöyliyelim ki ıize 
Bütün kulüplerimiz dertle
rini döktükleri zaman kar· 
ıılaıacaAınız yegane baki· 
kat paraıızlık olacaktır. 
Acaba teıkillta merbut 19 
kulübe ki.fi derecede ihti· 
yacı temin edecek para 
nereden bulunacaktır? 

Bize kalana bu tonut-
malardan, bu dertletme· 
lerden vaz geçerek teı· 
kllltı iılih etmenin çare
relerine bakılmalıdır. 

T eskflitımızı iıllh et· 
mekle bu aiinkü spor inhi· 
ıarı da ortadan kalkakacak· 
br. 

Evet spor fnhlıarı. Bu 
gün batta bulunan bir 
kaç ktıt kulüplerinin timdiki 
vaziyetlerinden iıtif ade ede
rek diğer kulüplerimizi ihmal 
ediyorlar. 

lıte bu ihmallerdir ki 
vücutlarından istifade edl· 
lecek bir çok gençleri Ü· 

mitsizlik içerisinde bulun· 
dukları. Kuliiplerden uzak· 
laıtırmaja icbar ediyor ve 
n bayet o kulübün ıerefll 
bir maziıl unutuluyor. 

Bunların önüne geçmek 
için senelerdenberi düıünü· 
len semt teıkilatı bazı ku· 
lüplerimizln aleyhine olaca• 
ğındl'n unutuldu aitti, 

Semt teıkilitında her 
idmancı oturduğu muhitten 
haıka bir kulübe intisap 
etmiyecektir.. Bu ıuretle 
her kulüp, muhitinin güzide 
gençlerile iftihar edecek 
ve kendi ıineılnde yetlıen 

gençleri her hangi bir pn 
karıısmda hasım olarak 
görmiyecek, bir ıuretle de 
hakiki kıymetlerini kaybet· 
mlyecektir. 

Evveli bunlara hallede· 
lim, . ondan ıonra kulGple· 
rimizle dertleıelim. 

Dertlerin birincisi para 
ise, para kadar mühim olan 
lkinciıd de aemt teıkilat.ıdır. 

A. R. 

• • 
A akara atletlerile fut-
bolcuları lzmirde 

lzmir, 6 (H. M.) - An· 
kara futbolcularlle atletleri 
dün akıamki trenle tehri· 
mize geldiler. 

Basmahane lıtaıyonun· 
da ıporculanmız tarafından 
istikbn edildiler. 

8 May11 cuma günü An-

kara · İzmir ıampiyonları 
karıılaıacak 10 Mayısta da 
Ankara ve lzmir muhtelit· 
leri son maçlarını yapacak· 
lardır. 

Bu iki günde de muhtelif 
atletizm ve blıiklet muıaha

kaları yepılacaktır. 

Muhtelitler maçına pek 
büyük ehemmiyet verilmek· 
tedir. 

İsmet paşa 
(1 inci •ahifeden devam) 

lamel Paıa, kablneılnln 
mecliste okuyacafı beyan· 
nameılnl hazırlıyor. Gazi 
Hz. dahi kabinenin bu de
f akt beyannameslle yakın· 
dan alikadar oluyorlar, fı· 
met Paıaya notlar tevdi 
etmektedirler. 

Kabinenin mecllı huzu· 
runda yapılan ltlf're alt bir 
bilanço verecefi ve lımet 
Patanın biikümet:proıramı· 
nı uzun uzadıyM izah ede
ceği anlatılıyor. lımet paıa 
yeni mecliıten itimat reyi 
isterken mGstaklller tlddetli 
tenkldatta bulunmafı.. hazır· 
lanmaktadırlar. 

Bu takdirde Mecllı gilrill· 
tülü bir içtima aeçlrecekt r. 
Bu celıe müıtakll mebuslar 
için hakikaten teırlt vazife
lerini kemallle yapabilmek 
için Jlk en müsait celse olu· 
yor. 

Münhaıiren Halk fırka11 
anımdan mürekkep yekpare 
meclis zamanların da olauıu 
Jibi bütün eller kalkıp 
lımet p&f& kabineılnf kolay-
lıkla atlatmıt olmıyacakbr. 

MGıtakil mebuılarda Halk 
fırkası mebuıları gibi aiız 

açmadan rey verecek delil· 
ler a! 

Bilha11a Halil B. in par· 
lamento hayatında pek tec· 
rübell bir cerbeze ve tali· 
katle ismet Pı. nın mutat 
parlak nutkunu tedit tenkl· 
daUle aöndürebilir. 

Halil Bey de o cel 
ıede hükiimetl ıtddetle ten· 
kit etmek için pek çok 
notlar almııtır· Bu akıam 
lımet Pt. anın cumarteıl 
içtimaında meclise çıkmak 
niyetini tehir ettiği .c;yleniyor. 

lımet Paıa mecliı hu· 
zuruna çıkmadan yeni fo·.,. 
ka ırupu bir içtima ak
tederek müzakeratta bulu
nacaktır. 

Yeni fırka idare heyeti 
Zira Fırka arupu buıGn 

lımet Pı nın riyasetinde 
içtima ederek grup reiı ve· 
killerile idare heyetini in· 
tltihap etti. intihabın neti
ceıl tudur: 

Refı vekilliklerine reye 

ittirak eden 215 azadan 215 
reyle Afyon mebuıu Ali ve 
205 reyle T ekirdai• mebuıu 
Cemi! Bey intihap olunmut· 
tur. 

Azalıklaı a . Kılıç Ali 
(Gazfayıntap), Doktor Ce
mal (Antalya), Raıih (An

ltalya), Ali Rina (lıtanbul), 
Aptulmuttalip ( Malatya ) , 
Raıim (Sivas), Zamir (Ada· 

Bu 
kabine 
Gayritabiidir 

( Eaımakaleden devam) 
hizipler u[ak nokıanlarla 
hisıl olmuı demektir. Bu· 
n.m icra vasıtahğını eski 
kabine nasıl temıil edebilir? 

Eıki kabine; eıki mecli· 
ıin, eski prensiplerin ve her 
halde e•ki ihtiyaç ve zaru· 
retlerin mecllıteki akiılerl· 
nin if ade~i idi. Bu kabine 
eıkinin ayni olduğuna gö· 
re prensipleri yenileıen, ih· 
tiyaçları ve zaruretleri ye
nileımiı yeni mecHıin bit· 
tabi bir ifaclesl, bir icabı ve 
neticeıi olamaz. 

Bu kabine bunlar için 
ıayri tabiidir ve yuru· 
tülecek yollarda da gayri 
tabii netice alınacatından 
batka bir ,eyi iıbat etmez. 

lımet Pafll kablneıl, dçün· 
c(l mecllıte fırkanın yekpare 
kuvvetinin itimadtle it batın· 
da idi. Bugün earlh bir tekil· 
de fırka çok zaif de olsa bile 
bir lnkııama uiramııtır. Tek 
ve temıili program üçe ve 
hatta d6rde ayrılmııtır. Bun· 
ların batında müıtakiller ve 
çiftçiler vardır. 

Esaı prensip ve ıaye· 

Jer defltmemtı olabilir. Fakat 
bun1ann artık eıu programla 
tatbiki de~lımlı ve tıler 
zlmrelere 16re taınlf ve 
tefrik edilmtıt•r. Tek pro· 
gram ve tek fırka eıa•ları 
ribi Ana noktalar tamamen 
deiitmittlr. Fırkanın blitlln 
aınıfları tcmıil edehllmeıl an• 
cak 0 sınıfların da bizzat te· 

me11ül etmeleri ile kabildt. lıte 
bu g(lnkü mecli•ln ilçilncil mec· 
liıten aynldıtı bu fark bir de 
müıtakll muhaliflerin v6cu· 
dile büsbütün derinleımtı 
ve kökleımiıtlr. Bu, fırkanın 
uf ak hiziplere inkısamı ne· 
ticeıfnt virecektir. Bu heıap
lara a6re lımet Paıa kabl
neıinin fırkanın yekpare ili· 
madını haiz olamıyacaiı 
tabii ve bitaraf bir tahlil 
neticesi olur. 

Bu kabine programını 

yeni eıaılara ıöre tanzim 
ederek itimat lıterae ve ka· 
zanırıa bu itimat mec!iı 
itimadı deill, fırka itimadı 
olur ve fırka bu itimadı ile 
efkarı umumiye muvacehe· 
ıintle kendlıinde tutunacak 
taraf bırakmaz. 

Yeni Elemanlarla laazzuv 
edecek bir kabine direktifini 
ana butut üzerinden, mec· 
listen alacaktır, fırkadan de
lil. Artık itler fırkadan 
meclise geçerek değil, doj· 
rudan doiruya mecliste 
doğm•.lıdır. Buaiinkü mec· 
liı Halk fırkaaı meclisi de· 
tlldir. Halk fırkaaı ekseriye· 
ti te,kll eden mecliıtir. 

Fırka direktifi ile yilrü· 
yen ve fırkanın lideri olan 
lımet Pt• kabineıl fırkaya 
kartı da, mt:cliıe karıı da 
hem saildt, hem meı'ul. 

Hangi çepheden bakılu 
bu kabinenin ıayri tabii ol· 
dutu tezah6r eder. Fırka 
kongreıl, tahmlnlerimfzl 
boıa çıkarsa da ihtiyaçlar ve 
icaplar iti bu neticeye ıü· 
rilkltyecektir. 

* * 
na), Ali tuuri (Balıkesir) 
Hakkı Tarık (Gireson) Bey· 
ier seçilmlılerdir. 

münhal mebusluklar 
Geri kalan miıtakıl mebu .. 

luklar için intihabat yapıl
maıı me1eleıine ıelince bv 
meı-ele mecllıi cthnarteai 
gilnkO. , fçttmaında mevzuu 
bahsolacaktır. 

Bllrh•n•ttln An 

Müzeyyen ağlıyarak diyor ki: <<ikinci tokatta 
bavıldım ayıldığım zaman burnum yoktu ! >> 
Galatada Kara oğlan o&o:_ 

kağanda oturan 19 yaıında 
Müzeyyen kiba t bir ailenin 
kızı olup bundan iki sene 
evvel Sezai İllI'inde birile 
evlenmittir. 

Genç ve oldukça güzel 
olan bu kızcağız nasılsa 
zevcile imtizaç edemeyip 
ayrılmıı. 

Bir müddet yalnız baıına 
ğeçindikten sonra tali klir· 
bayı olarak umumhaneler· 
den birine düımüı ve ıim· 
diye kadar çirkef hayattan 
kurtulmamııtır. 

Nihayet zavallı kızcağız 
dGıe düıe, Galata köıelerine 
kadar dütmüt ve timdi ora· 
nın sakinlerinden biri olmuı· 
tur. 

müzeyyenin odasında 
Dan bu betbaht kızı, 

karşımızdaki kahve:J•e gele
rek beni çağırth. 

Gitmiyccektim, fnkat 
gitmesem biliyorumkl buraya 
gelip tam 200 çerçiveyi 
aıaya indirecek onun için 
bilmecburiye gittim. 

Suratı as.ık ve biraz da 
sarhoıtu. Yanma oturarak 
onu teskin edecek latife
lere baıladım. Fakat o, be· 
nim sözlerimi dinlemeden : 

Tokat 
- Ulan Müzeyyen beni 

dost tutmadın baıkasını ha. 
Dedi ve hemen suratıma 

doğı u bir tokat indirdi. 
Bırdenbirc yı~diğ:m tokat 
ııdddetinden serscmh .. dim: 

- Ah Hüseyin derneğe 

kalmadı ikinci bir tokat ye
dim burnuma bir ~eyler ol· 
duğunu hial'"ttim Fakat, çok 
sürmeden yere dü~tüm. 

' 

Uıt tarafını bilmiyorum 
ziyaret ettim. t Burnu kesilen Müzeyyen çünkü bayılmııım. Gözle· 

Vüzü ıa rılı, gözleri de l rimi açtığım da burnumu ıa· 

Mahut ıemtln kahvelerinde 

JC.l kt l bi t beri gelip gider; mütemadi- rıh buldum diyerek sözümü ag Rma an t f r vazıyf • yen bana doıt tutuıahm di-
len yatağına uzanan Müzey· ye israr eder durur. kesti ve yine atlamalarına 
yen vak'a haickında bana, Ben iıe uıandığım bu ha- baıladı. 
ıu malumatı Yerdi; yattan kurtulmak çareleri· Meseleye vaziyet ede. n 

b kt Polıı bu huıustcı. tahkikatına - (xfal ile bu bayata atıla· ne aı vurma ayım, 
8 Bittabi kabul etmiyor· devamla fiur eden carih 

rak altı aydanberi buralarda dum itte bu cevabı kendi· ıabıkalı Hüseyinl aramak-
ı6r\inmektcylm. Bu müddet ılne kat'i olarak vçrdim. tadır. 
•arfında bir çok erkeklerle Son sözden sonra Hüıeylnin evvelce bu iti 
tanııtım. Lakin bu Hüseyin Bunun üzerine bir kı..ç taımim ettiği ve onun için 
gibi sırnaıık, çamur bir er- ı gün benimle dargın durdu. kızı çağırdığı anlatılmaktadır 
kek görmedim. Dört aydan. Fakat evvelki gün, yine Ahmet Süleyman 
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Mahkemede müddeiumumi ile vekilimiz arasında 
(Birinci •ayladan deoam) 1 

Teıkilltı adliyeden bir 
müeuesemtzln raporudur. 
Arif Oruç B.in vaziyeti 11hhi· 
yesindeki tehlike İzmit heye
ti ııhhiyeıincede tasdik edil· 
dıfinden dolayı bizzat lzmlt 
muddeiumumlliğtnin tatebile 
Adliye vekaletinin tasvip ve 
emrile lstanbul hapiıhaneıi 
hastahanesine gönderilmiıttr. 
Haıta bu gün orada yatıyor. 
Tabibi reımisi seyrlıefere 
muktedir değildir diyor. Cüuı 
huriyet kanunlarında bir has
tanın leılni sürüklemek için 
meaağ yo~ tur. Böyle olduğu 
içindir ki vazu kanun size 
hakkı takdir vermlıtir. 

Adil vicdanlarınız bu 
haatnya sürüklemek fçin bir 
karar verJree gene muta ve 
muhteremdir. Fakat Arif 
Oruç B. için ne mahkemei 
alfyeniz ve ne de kanunları
mız miiıteına bir muame
lei kanuniye yapmata tenez· 
zül etmez. Ademi huzurlarile 
mJhakeme istiyorum.,, 

Baha Beyin tarizi 
EtE·m Ruhi Beyin bu 

if adeıi üzerine müddeiumu
mi muavini Baha fl. ·• Efen
dim vekil 8. muıalata yap
maıın • dc~di. E\em Ruhi 
Bey de cevaben: •· yaıım 
ellidir, elli ıenelik bir ba
yatı mesaiden ıonra muıa· 
lataya mGracaat edecek kadar 
küçülmek iıtemem. Her 
halde Baha B. ef. nln tasbi· 
hl zebp buyurmalarını rica 
ederim. 

Bu münakaıa iizerlne 
Heyeti hlkime m6zakereye 
çekildi. Haylı m6zakereden 
sonra heyet yeniden ıalona 
geldi ve kararı okudu. 

ilk karar 
Maznunlann aeyrtsefeı·e 

muktedir olmayacak kadar 
vaziyeti ııhhiyelerl teblllre· 
de olduju reıml fen rapo· 
larlle sahil olduiundan ve· 
killerinin huzurile devamı 
muhakemeye karar verildi. 

Bu karnrdan sonra 

uzun ıüren tenayiz nakzı 
okundu! Reiı, makanuid
diaya fikrini ıordu. lttiba 
edilmesini iıtedi. Müddei 
ıahsilerle vekilimiz Etem 
Ruhi B. dahi temyiz nak· 
zına lttiba talebinde bulun· 
dular· 

Mahkeme Temyiz nak· 
zına ittiba kararanı ve· 
rir vermez Ethem Ruhi B. 
kalktı, ıöz istedi ve kenciisi· 
ne söz verildi. 

Etem Ruhi B. in talebi 
- Muhterem Reis Bey 

Temyiz nakzına ittibadan 
ıonra müekki11m Arif Oruç 
Beyin vaziyeti kanuniyesi 
hakkında bir tebedoül hu· 
sule g~lmiıttr. Mukadder ce· 
za çok tahaffüf etmiıtir. Beı 
buçuk aydır hapisaneJc:rde 
inliyor. 

Belki mukadder cezadan 
fazla yatmıt bulunuyor ve 
kendisi hastadır. 

Mumailcyhin mağduriye· 
tinde ne cemiyeti beıerlye 
ve ne de memleket ve bü
kümet için bir f aide veya 
şeref melhuz değildir. Cüm· 
huriyettn en büyük ıerefl 
adalettir. Ben bu mu
azzam adalet namına artık 
magduriyetine nihayet ve
rilmesini, hiç olmazsa hita· 
mı muh11kemeye kadar 
kefaletle tahliyesini talep 
ediyorum. 

Müddeiumumi muavi· 
ni Baha B., Etem Ruhi 
B. in cezayı hafif görmesi 
hiikümden evvel hüküm ver· 
mPktlr. Bir takım mü· 
taleat dermayanile devamı 
mevkufiyetlnl talep etti. 

Etem Ruhi B., Baha B.in 
bu tarizi üzerine ayala 
kalkarak - Reis B. Ef. -
Memleketimin Adliye ve 
adaleti ve mahkemlert hak
kındaki hini tazimfm pek 
yüksektir. 

Blnaen1aleyh okuduğunu 
anlayarak ve bi!difini ıöyle
meği bilen bir avukatım. 
Ben bGkilmden evvel büküm 
vermiyorum. Mabkemei tem· 

yizln kararındaki Jncelikleri 
iyice takdir eyliy ~rek müta· 
leamı dermanyan (;di}•orum. 
Bir az evvel muhterem Bil· 
ha B. T cmyiz nakzının bir 
iki nokta11 hakkında b"r tef. 
air ve lüzum söylt-<liler. Ben· 
deniz bunun akıini iddia 
ettim. Mabkemei al yeniz be· 
nim mütalcamı daha musip 
ve ilmi buldu ve adil bir 
kararla kabul etti. 

Demek olıyorkl ben daha 
iyi tetkik etmiıtm. 

Baha B. ayak ayak 
üstüne atnuı ve oturduğu 
yerden heyeti hikinıeye 
lcar§ı müteazzimane bir ta
vur!a 

- Vekil B. tahl h-t.lme
r.in, dedi. Etem Ruri B. ceva· 
ben: 

- Muhter< m Refi 8. 
makamı iddianın ıeref ve 
kutsiyetıni ve mehabeti 
hükkimı talcdir ve tekrfm 
eyliyen bir kanun adamıyım. 
Tahkir gibi bir faziha al ıl ha· 
yal imden bı e geçmf z, Bılakiı 
makamı icidia ın f refi t 

hnttfı mehc.ı t;ti hükkam 
ayak ayak üstüne atmıf 
olarak mahkemede oturma-
ıile ıu dakika isbat eyleyen 
Baha B. i ı makamı uıü• 

dafaayı itfa) eden bir ve
kili kanuni ye bu gibi tına• 
dntt.l bulunm:uını hayret 
ve elemle karıılarım. 

Etem Ruhi B. bu s6Sil 
söyler ıöylemez Baha S. 
derhal vaziyetini düzelti .,. 
ayağım ayafıınn üzerin~ 
indirdi, müteakiben mab".
me karara çekildi. 

Tahliye kararı 
- Adf O uç Beyin~ 

lir. kefaletle tabliyeıioe 1' 
dev;;ımı muhakemenin 
Mayısa talıktne karar ~~ 

Baımuharr,rimiz 
0

, 

Oruç B. bugün tahliye dl•" 
am~'eııi uıulen apıı.r ~ 
t!'hliye edilec~k ve aau~~ 
deı hürriyet hakkına te 
sahip olacaktır. 
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de 
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~----...;~~---------· Adliyede: Poliste: 

nutulmuş Bir Tekke 
Beybilhavzın Esrarı ... 

~---------bir maktel. .. 

Hikmet B. iki Bulgar 
-·~·- ·- ·~~ 

Hudut haricine A 

anevı 
4 

r Türk kızının Beybilhavz pa-
azları elinde elim maceraları .. 

Davası dün de 
bitmedi 

Kadriye H. tarafından 

sabık müstantik Hikmet B. 
aleyhine açılan tazminat 

çıkarılıyor 
Geçenlerde oüpheli görü· 

lüp yakalanan Bul.Bar BorJs 
ile Senko namında iki kiti· 
nin evrakı tahkikiyesi Veka· 
lete gönderilmittir. 

-5 

Mürtet herif .. 
Qrkta Bulgaristanda ve Al-

davasına dün de Hukuk mah· 
kemeıinde devam olunmuı· 
tur. Dün mahkemede müd-

' l ? Ttıanyada nasıl ça tfmış · ·· i 
söylediklerine pek büyük bir 

1 hürmet ve itimadım vardı. 

dei tarafı hazır bulunuyordu. 
Fakat Hikmet B. rahatsız· 
lığına binaen mahkemeye 
rapor gönderdiğinden mu
hakeme) başka bir güne 
bırakılmıthr. 

Vekalet bu evrakı tetkik 
ederek bunların hudut ha· 
ricine çıkarılması için polis 
birinci ıube müdiriyetine 
emir vermiıtir. 

Uydurma ilaç parmağı 
çürütmüş 

Erzurumlu Mehmet Şük· 
fendi Ohanes Avitaryan 
olduktan sonra hususi 
tahsile tabi tutulmuı, 
bir Baybilha vz ~er· 

Yani misyoner ol!lbil· 
i için kendisine ne la· 

1 

ea. esirgenmemif, yapı • 
ır. Nihayet müıtakiHen 
ilhavz tekkesini temsil 
biyettne, yani bulundu· 
diyarın en büyük mis· 
eti olmak derecesine 

l olmu~tur. 
lrtıdadı ve faaliyeti 
er alınan Mehmet Şük
Ef. idama mahkum edil-
, bunun üzerine Ermeni 
itacıları tarafından bü
bir gayret ve fera· 

sarfe~ilerek Acemistana 
ırılmııtır. Oralardaki saf 
:ahil iılam milletler içine 
ıkça Protestan tohumu 
kten sonra Beybilhavz 
esinin umumi merkezi 

f1nd.ın Almanyaya gön· 

ilmiı, orada da lisan tah· 
den sonra umum Bul-
istanda Beybilhavz tek· 
inin faaliyetine neza· 

etmek üzere Sofyaya 
derilmi§tir. 
Sofyada (Hurıit) iımile 
Tiirkçe gazete neıret· 

1 bu vasıta ile de İslam· 
arasına Proteıtanhk ze· 
ni sokmağa gayret et· 
tir. Birçok dindaşlarımı· 
Rfale ve irtidada muvaf· 
olduğu rivayet edilen 

Utunılu Mehmet Şükrü 
llceye kadar bu Ohanes 
itaryan unvanını, bir Er· 
nı iıtnini bir tekke gibi 
tından taşımaktan utan· 
ttlııtır. 

Gençlfğime rağmen hu 
t\ll.llıın Mehmet Şükrülük· 
d Ohanes Avıtaryan 
d~unu oğrenince kendi· 

l en iğrenmiı ve tiksin· 
tt· 
~h•tn. Fakat bunu pek 
l\~eınane öğrenmiıtfm. 
i \i mektepte muhtefi 
il.~ Zaten fazla duramadı, 
~,:n b çabuk knçırdılar, 
~ek u sergüzefti takip 
~it bana bir merak ol· 
~ t~. İıte kaçbktan sonra 

•tı ıp edildiğinim haya· 
~lll.t iıulasaı.mı size kısaca 

ttın d ~t\ Bulgaristan a 

Bu itimat neticesi ola· 

rak ebeveyninden ıeriksiz 
ve nazirsiz i§lttiğim (Allah) 
ın üç olduğuna kail olmuı· 
tum. Allah, karısı Meyrem, 
olflu lsa... Bunların her üçü 
de aynı mana,· aynı ulviyeti 
ifade eder. Mektehlmizin kü· 
tüphaneainde bir çok kitap· 
lar vardır. Bunlarlarla meş· 
guliyeti, mutaleayı pek çok 
seviyordum. Hep bunları 
okuyordum. Okumak için 
de Amerikalı muallimlerden 
mütemadiyen teşvik götü· 
yordum. (Deoamı oar) 
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Poliste 
Müfettişler tah
kikata başladı 

Polis müdiriyetinde ye· 
ni iki meselenin tahki

kile meşguldür. Bu ·tah

kikatın biri 4 üncii şube 
müdiriyetinde pasaport ve 
cezayı nakli makbuzları 

diğeri de nizama ve talimat 
mucibince cami, meıcit ve 
karakollar ctvarında açılan 
gazino ve meyhaneler hak
kındadır. 

Tahkikata vaziyet eden 
müfettioler yakında tahki
katlarını ikmal ederek neti· 
ceyi Emniyeti umumiyeye 
bildirece~lerdir. 

Aslı yok 
Dünkü sabah gazetele· 

rinden birinde Rusyadan 
geldiği tahakkuk eden las· 
tik ayakkaplarının lstanbul 
gümrüğünde ~evkif edildiği 

yazılmııtı. 
Bu haberi, kendisine 

müracaat ettiğimiz İstanbul 
Gümrüğü batmüdüı·ü Sey· 
fettin Q, hayretle karııla
mış aslı esatı olmadığını 

söylemittir. 
••• 

Eski borçlar 

N. Hikmet B. 
Dün beraet etti 
Nazim Hikmet Beyin 

m•ıhakemesi dün bitmittir. 
Dünkü muhakemede 

Nazim Hikmet Bey uzun 
bir müdafaa yapmııtır. 

Müdafaadan sonra müza
kereye çekilen Heyeti haki
me kısa bir müzakereyi 
müteakip kararını tefhim 
etmiştir. 

İkinci ceza mahkemesi· 
nin verdiği kararda Nazım 
Hikmet Beyin neıreWği ki· 
taplarda, komünistlik pro· 
pağanda11na ıayan bir kayıt 
görülmediği ve ittifakla be· 
raet ettiği beyan olunuyor· 
du. 

iki kişi adliyeye 
verildi 

Kendilerine Ticaret odası 
memuru süsü veren, bir çok 
ticarethaneleri do'andıran 

iki kiti yakalanmııhr. Tica· 
ret odası bu adamların hangi 
müesseseleri dolandırdıkla· 
rını tahkik etmektedir. 

Dolandıncılar dün polise, 
oradan da adliyeye verilmiı· 
ferdir. 

Emlak bankası 
Emlak ve Eytam bankası 

gördilğü lüzum üzerine ticari 
kısmın muamelatını tatil 

Kara gümrükte oturan 
Salih Efendi isminde btri 
parmağında çıkardığı çıban 
için aynı mahallede oturan 
Ayıe Hanım namında bir 
kadından ilaç almııtır. 

Bu ilacı • çıbanına sür· 
müv fakat, faide temin 
edeceği yerde parmağını 
kangrene sardırmı~tır. Bu 
hususta tahkikat yapılıyor. 

Tramvay kazası 
Feriköyünde Suphi Pı. 

nın hizmetçisi Zekiye, Tü· 
nelbaımdan tramvaya atlar• 
ken bavından ve bacağından 
yaralo.nmııtır. 

Paraları çalmışlar 
Kumbar~cı yokuşunda 

otura::ı madam Raıel Poli!e 
müracaatJa, kızının birik· 
tirdfği 1909 Hra ile 850 fi. 
ra lık üç kıt'a senedin va· 
lidesi Ester, kız kardetl 

Roza, kardeol SalAmon, 
Eni§tesi Halit ile komik 
Muammer tarafından sfr· 
kat edildiğini iddia etmittir. 

Yangın 
Burgaz adasında Süley· 

man Beyin hane•i yafh bo· 
ya ile boyanırken kenarda 
yakılan bir ateıten kıvılcım 
sıçrıyarak ateı almıı ve ev 

etmiıtir. • kaınilen yanmııtır. 

-==:::=;:=:=========================~ 

Çiçek ve Tavuk sergisi 
Sergi 22 Mayısta açılıyor Hazır

lıklar ikmal edildi 
22 Mayis Cuma gönü 

Ziraat odası tarafından açı· 
lacak olan Çiçek ve Tavuk 

sergisi için hazırlıklar ikmal 
edilmittir. Bu sergiye ittirak 
etmek üzere 25 bağçe ve fi· 
danlık sahipleri resme-.n mü· 
racaat ederk yerlerini tut
muılardır. 

Tavuk kısmı için yer tutan 
on iki müessese vardır. 

Bu yerlerin sergi vazi· 
yetinde hazırlanmasına Ma· 
ymn 10 uncu gününden iti· 
haren baılanacağından bu 
tarinten sonra müracaat 
edeceklere istedikleri kadar 
yer vermek mümkün ol
mayacaktır. Bunun için bah· 

çe tavuk sahiplerinin birgün 
seı·gi heyetinin merkezi olan 
Şauıh haninda 10 r'umaraya 
müracaatları lazımdır. Ser. 
gi heyeti sergize ittirak ede· 
ceklerin isim ve malları 
hakkında JJıeccanen da· 
ğıtılmak üzere bir kataloğ 
hazırlamaf a baıladığından 
geç müraca~at edecekte 

rin isimleri ve ticarethaneleri 
bu kataloğa giremiyecektir. 

Mükafatlar hazırlanmıı 
olduiundan müsabıkalafı· 
na hiç bir masraf yaptırıl· 
mıyacaktır. Serkiy~ getiri· 
Jecek mallar ve e1ya fçfn 
biç bir para ahnmıyacaktır. 

İzmir gazeteleri Belediyeden soruyor i 

Bu nasıl hesap? 
Bir milyonluk varidatla bir 

milyonluk borç ödenir mi? 
lzmir sazeteleri l1:mir 

Belediyesi hakkında tid
detli ne§riyat yapıyor ve 
Belediyeyi tenkit ediyorlar. 

Bunlardan birinin fayanı 
dikkat buldujumuz bir ya· 
zısmı naklediyor uz : 

lzmiı' efkarı umumiye· 
sine bir ga~eteci sıfatile ha• 
her veriyoruz. 

1 - lzmlr Belediyesinin 
931 senesinin bütçesi bir 
milyon yüz bin küsur li
radır. 

2 - lzmir Belediyesinin 
931 senesinde iki milyon Ji. 
rahk mahut tıtikrazından 
itfasına mecbur olduğu tak· 
sit miktarı üçyQ.z hin li· 
radır. 

3 Teeaaürle kaydediyo· 
~uz ki; yine İzınir Belediyesi 
fevkalade bütçeden yani 
istikraz parasından tamam 
(aekiz yilz bin) lirayı adi 
maarafları için ıarfetmiıtfr. 
Dahiliye vekaleti fevkalade 
bütçeden adi bütçeye ıarf· 

edılen bu sekiz yüz bin li· 
ranın bir faslı mahsusla adi 
bütçeye konulmasını çok 
hi:\klı olarak lıtemckte ve 
iarar etmektedir. 

Vaziyetin netincesi ,udur: 
931 senesi zarfında lzcnir 
Belediyesi bf r milyon yü:z: bin 

lira borç ödemeğe mecbur· 
dur. Fakat Belediyenin hü· 
tün varidatı da yalnız bir 

milyon yüz küıur bin liradan 
ibuettir. Şu hale.le ya borç 
verilmiyecek ve yahut İzmir 

Belediyesi borcunu verdik· 
ten aon"a yalnız otuz bin 
lira bir para ile bütün mev· 
cudiyetini tamam bir sene 
idameye mecbur kalacaktır. 

lktısat doktoru ( ? !.. ) 
da aramıyoruz. 

Alellde amali arbaa bi· 
tenlere soruyoruz: 

Bir milyon yüz bin lira· 
hk varidatla bir a nede hır 
milyon yüz bin liraf.k borç 
verllt<tbilir mt ? 

•rıı>• 

--İz mirde. Adana da 
Komünistler hakkında 

takibat 
Adananada ara ııra ko· 

münistlikJeriod.en ıüphe edi· 
lerek ba:z:ı kimseleri zabıta 
celp ve iatic .. ap eylemek· 
tedir. 

Bu ciimleden olmak (ize· 
re bayramdan evvel de hası 

eıhaa koaüniıtıHkle mazaWI 

olarak teYkff ed.flmJıUr. 

Bunlar haklcındakj talı- ~ 

kıkata devam olunmaktadır1 :1 
aynı zamanda da bunların 

ikametıahlarında tabarrJyat 

yapılmııtır. 

mevkufJar araımda tab

liye edilealer de vardır. 

Kilis kaymakamı 
Muhakeme alhna 

alınıyor 
Kilis gazeteleri yazıyor: 
Evvelki sene bekçi in

tihabı eınasında bJt· yol 

mükellefini kanun hUafın· 

da teıhir ettiğinden dolayı 

muhakeme altında bulu.nan 

Kilis kaymakamı Cernil B. ge· 
çen ıene de bir Tilrk kızu'll 
SurfyelHere teslim ettilfiode.n, 
ıazetenıfzj mükerreren toplat · 

Şehir meclisi ta5arruf 
yaptı 

Şehir Meclisi Fırka gu· 
rupu İzmir ~ili.yet maka· 
mında içtiana ederek yeni 
seneye ait ıehir bütç•ıi Ü· 

zerinde tetkikat icra etmlt · 
tfr. 

Şehir biltçeshlfo varidat 
ve masraf kısmı ikmal edil- 1 
mittir. Bütçenin mHarJf kıa· 
mında memurun kadrosun· 
.da mühim tasarruf vardır. 

Şehir meclisi bütçeyi tet· 
kik ederek mesaisini derhal 
ikmai .eyliyeceidir. 

Beledi ye hissesi 
Müıkirat inhharı idaresi 

her sene belediye hissesi 
olara.k 31COO lira verecek· 
tir. 

lw ~üf!._ik ilanlar _J 
POSTA PULLARI 

Satın alıyor ve ınılbadele edi
yorum. Rcyazı.t post;l lmlusu e 

Neiat 

• 
SATILIK CAZBANT 

DAVULU 
Teferruatiy)e birlikte 

mlkemmel bir Cazbant Da· 
vulu ehven fiatla satılıktır. 
"Yarına,, A. S. rumuzuna 
yazınız. 

• 
MUHASİP ARANIYOR 

I'\ tlleıhur ulemayi iılam· 
ikı ki . 

\t-~ı_ ııyi, Balkan mu· 
) oe,· d 

Haber aldığımıza göre 

Haziranda Ankarada Maliye 
vekaletinde muntazam borç· 
Iar müdiriyetinde 17 kiti· 
Jik bir kontröl kalemi teıkil 
edilecektir. Bu kalem eski 

borçlan tetkik ve bir cetve· 

le raptedecektir. 

''Y r:-: • arın,, ın _..,. __ 
Küçük llcinları 

tığından ve dfier bir maddeden 
naıi Devlet ouraaınca lüzumu 

muknkemeaine karar veril

mfı, bu karar da makamı 
Vilayete gelmiıtir. 

Muhasebet husuıiye ıa· 
bık tahıildarı Ali Ker.ııal 
Efendinin hapsinden dolayı 
vukubulan müracaat Qze?rf· 
ne de talakikat icrasına bıat 
landıiı haber alınmııtır. 

Taıraya gitmek ~artiyle 

200 lira maaıla İtalyanca 
Ql~t\il~n e Sofyaya esi~ 

il.)) nlerden bir jkı 
~ b}'ı daha ihtilale 

~"°'f~llaenaJeyh frtidada 
lı~~, ak olduğu rivayet 

:~tılt" ~~ adam bende pek 
'i! bn .. ısler bıraktığı için 
~ ~Un w 
~ 'i!t\ I> gayretlerine rag· 
d~ tıf,k toteatanhk lehinde 
~ '•ll.~nd btr tesir bile uyan· 
~ttı~t'i ı. liakkımdaki gay· 
~,I , lelki l 
~~ ~ ~a.lı t~ eri hep seme· 

-h tl\ Yordu. Fakat Ame· 
lıalltnııerin sözlerine, 

MuamelPye vakıf olma· 
ları dolayısile bu kalem me· 
murları İstanbul zat maaıları 
muhasebesinden intihap edi· 

lecektir. 
Buraya yeniden memur 

ahnınıyacak mevcutlarla ik· 

Ufa edilecektir. --Asri ahır hikayesi 
Milhlet bıttiği ha ide be· 

tediyenin asri ahır iti hal· 

ledilmemif Ur. 

' ' yarın,, karilerine bir hizmet edebil
mek eme1ile küçük ilanlan aşağıdaki şart
larla kabule başlamışbr. 

1- 5 kelime bir satırdır. 
2- Her satır için 5 kurut ücret alınır. 
3- Bir defadan fazla neıredilecek ilanlardan yüzde 

15 tenzilat yapılır. 

L 
4- Küçük ilanlar her gün neşredilir. 
S- isteyen kariler intihap edecekleri rumuzla 

gazetemizi adres gösterebilirler. .. .............................. ... 

... F ~iz~ii~~ . ~ü~~~d~ .. 
alacaklar 

İktııat vekaletinin tan -
zlm ettifi bir llyıhaya ıöro 
f afzciler bundan sonra hü•· 
kümetten müsaade alacaklaı ·• 
dır. 

ve A!manca bilir tecribefi 
bir muhasip aranıyor. N. 

rumuzuyla gazetemize mü-

racaat ediniz. 

• 
iŞ ARIYORUM 

22 yaaında yım Orta mck· 
tepten mezunum her hangi 

bir mie11a11cde çahım k 
lzeri 11 iıteyorum. 

(Yarın)da A.M. rumuzuna 
mmacaat 
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Istanbul halkına ilin 
1 

21 Mayıs perşembe günü için yapılan hazır- "' 
lıklar ikmal edilmiştir.21 Mayıs perşembe günü 
bilii um resmi ve hususi müessesat, umumi 

~ meydanlar dahil olmak üzere Türkiyenin her .. 
tarafında bomba tarakalarına müşabih (Allo! 
Allo!) sesi işidilecektir. Hal~ın heyecana kapıl-

1 maması şimdiden ilan olunur. J 
L?A~~~~y~~"~~y~~~~~ 
SiNEMA VE TiYATRO 

Ortaköy Halk 
tiyatrosu 

Bu defa yen!den ve aile
lerin bilcümle esbabı istira-

ltSlt ....... 119!! 

Doyçe Oriant Bank 1 
Deutshce Orient Bank 

hatı temin edilerek açılan İstanbul şubesinin müceddeden küıat olunan 
Halk tiyatrosunda 7 Mayıa dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
931 perıembe akıamı saat müzeyyen kasalar vazolunmuıtur. Fiatlar 
9,5 te tiyatro müdiriyeıinin ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
yüksek fedakarlıklarla temin Aıirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
ettig"i Dumbullu İsmail B. karıısınd~ki bankaya müracaatları lazımdır. 
kumpanyasile meıhur Anas· 
tas varyetesi icrayı lubiyyat 
edecektir. Fiatlar ucuzdur. 

Jt-

Şehzadebaşı Millet 
tiyatrosunda 
Bu akşam 

Komiki ıehir Şevki Bey 
ve heyeti temsilesi tarafın· 
dan iki temsil birden 

Sevda kurbanları 
Facia 4 perde 

Kızmı kısrak mı? 
Komedi 2 perde 

Dıram kısmı tarafından 
komedi kısmı tarafından 

Kanto düeto varyete 

1!!&'!~~1Eiıaa;ımsım1111ım.111111İ ... EJ1Blri:2l.llDZ~ ....... 

An karada 

OTEL T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonlan havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİÇ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. 

ve dans lıbu müsame- -

reye Necati B. ve Selma B k F k A • t• k 
!anın:!~r.:tir~-::cekt!:;.. an ran o zıya 1 

Çocuk hastanesi ku~ıak, bogaz, Anonim Şirketi 
burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet Sermayesi: 25.000.000 Frank 
B. o~!']u Mektep sokak ı Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Telefon 
8

• 
0

• 
24:,w 1 Şubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 

Telgraf adresi : frasiabank 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telef<' n : B. o. 2496 , 
wwwwu: 
Haydar Rıfat beyin eserle~inden 
Ayni haklar Iki lia 
Miras meseleleri Bir :ıı 

Şerhli borçlar kanunu ıı » 

«Harbin 
«Mukden 

Bilcümle Banka 

Telefon: tBoğlu 1421 - 2-3 
Posta keusyu Galata N ' · 376 

muamelatı 
Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat- Tasarruf 

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

muhafazası vesaire. (İKBAL) kitaphanesinde 
lm:~~•L'!!iİlcw~a:ıımm:;:m .. uai' ~•*Wmız®~a~am1P*rmıı .. 1mesma•a•-m.aa .. meem'i.'l.ı~•'*mmaaıı:111ıa.•~ ...... 

Zayi 
Kadıköy askerlik ıube· 

sinden almıı olduğum asker· 
lik teıkeremi zayi ettim. Ye
n isini çıkartacağımdan eski
sinin hükmü yoktar. 

Çerkeı kazasının Ovacık 

nahiyesinin kavak kariye· 
ıinden 319 tevellütlü ·sadık 

ojlu Hüseyin 

Doktor 

/lafız Cemal 

teda vihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk

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

yolunda 118 numaralı hu·ı 
' ıuıi kabinesinde tedavi 

eder. 

BANKA KOMER~YALE 
İTALYANA 

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

Merkezi dare: MıLANO 
ıtal~ anın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, İsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 

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

yada Afilyasonlar 
İST ANBUL ŞUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Tele~on: 2641-2-3-4-5) 
ŞEJ-llR DAHİLİNDEKİ ACENT ALAR: 

istanbul'da : Alaleınciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 
İstiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

İZMİRDE ŞUBE 

~Z,i!M =a· .. 
ParisTıpfakültesimezunu• D A KUTJ.E'· 
Cttt, frengi ve zfthnvi hBlltalıklar r • • ı.:.. 

muteha91ııı z··h • h t 1 ki t d "h • • u revı as a ı arı e avı ı-
Dr. Bahattın Şevkı nesi ve elektrik laboratuvarı Oa-
Babıfü Meserret oteli karşısılS5 lata Karaköy'de börekçi fırını sıra-
linci kat sabahtan ak§ama kaGiar sında No. 34 

-.. Doktor • ııeı~· 

B?yük Tayyare ~~:~~:~~-~~~; 
Piyangosu Telefon: lııtanbul 2385 

Üsküdar altmcı icra daire 
den : Bir borçtan dolayı mah '' 
ve paraya ı;cvrilmesi mukarrer 

~ 
4üncü Keşide 11Mayıs 1931dedir 

Büyük ikramiye 

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

•• • ./..-:·.: •• • \ • ~ .' • .. • ;'-'. • ' • ~- • ~ 1 • .J 

Bitlislilere müjde 
Damğa pulu, tütün ve sigara, kırtasiye ki

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

~ YFNI ÇIKAN ALA4111 

B A ~ Ç E 
BOMONTI RAKISI 
Tecrübe ediniz. Emsali arasında bu nefasette hiç bir rakı yoktur. 

Kilosu 2~0 kuruştur. 
150, 250, 300, 500, 1000 Gramlık şişelerde 
30 50 60 100 200 kuruıa ııattlıyor. 

Her yerde arayınız. ....,._. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

Cibali faprikajında müterakim takriben on bin kilo iiı
tüTani kazwk (Trifil)16·5·931 Cumartasi güni saat 10 1/2de 
Galatada mübayaat komisyonunda pazarlıkla satılacaktır, 
Talepler her gün bunlan fabrikada görebilir. Pazarlığa 
iıtirak edebilmek için 20 lira teminat akçesive rmek lazımdır -~\ 

Fazla para vermemek için 
mahrukatınızı yazın tedarik ediniz. 

•• •• •• KOK KOMURU 
Y edikule Te Kurbalıdere irazlaanelerinde 

Asgar1 1 O ton olmak üzere tonu 20 liradır. 

Sikleti garanti edilir. 
Siparit yerleri ; 

Satie, Metro Han Tünel Meydanı, Beyoğlu Tel. B. O· 1161 
24318 

Kad. 355-6 

Elektrik Evi, Beyazıt, İltanbul ,. 
Mühürdar Caddesi No 13-15 Kııdıköz,. 
Muvakkithane Caddesi No. 83 ,, ,. 
Şirketi Hayriye İskelesi No lOÜsküdar,. 

.. 66 
312 -i"E 

~Doktor ..... · 

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

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

TıF 1 Doktor 
ı Fevzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
haıtalıklar mütehaı 

Cumadan maada her 
aaat 10 dan 6 ya kadar b ta 
kabul edilir. 

Adres An.kara Caddesi N.43 
Te1efon ıstanbul 3899 .................. . 

De.rülbedayi müdiriye

tinden: Önümüzdeki tiyatro 

mevsf miode temsil edilecek 

eserlerin tetkikine baılan• 
mııtır. Muharrir veya Mü-
tercim Beylerin eserleri!li 

(tercüme olanlar aııllarile 

beraber) pazartesi ve çar• 

ıamba günleri ikiden dörde 
kadar T epe·baıında Darül-

bedayi idaresine tevdi etme

leri rica olunur. 

(Aynı eserin müteaddit 

zevat tarafından tercüme 

edilmemesi için mütercim 

Beylerin tercüme edecekler 

eserleri evvelden bildirme· 
leri kendi menfaatleri ikti· 
zaıındandır.) 

adet r·ayton maa iki reis bey 
10-5-931 tarihine müsadif Pıı 
günü saat 9 dan 10 na kadar 
küdarda at pazarında ikinci a 
arttırma suretile satılacağın 

t:ılip olanların yevmi mezkfı 
mahallinde hazır bulunacak m 
ra müracaat etmeleri itan olu 

lstanbul 4 üncü icra 
morluğundan; Tamamı 

(4410) lira kıymet tak 
edilen Topkapı haricinde 
lanlı Ayazmada Çınarlı J'JJ 

kıinde 3,3-1, 42 numaralı 1"' 
la murakkam tasarruf 1'l L e 
nununun neırinden muk'U 
dem mulıdes maa t;ab 8 
bir bap hane ve ahırla JT e 
minin tamamı açık arıt H 

mıtya konulmuı olup 21erbes 
931 tarihinde ıartnadJiJan 

divanhaneye talik ve 4- t\a.rıı 
ziran·931 tarihine müsıl~tiya 
Pertembe günü saat 131*l ~• 
çuktan 16 buçuğa kadarlakki 

çık arttırma suretile lstaoreu 
4 üncü icra dairesinde .-vazet 

lacaktır, Arttırma tkindfıe he 
Birinci arttırmasında bio httya 
raya talip çı'anı§ olup enki 
kere en çok arttırmamn a d 

tünde bırakılacaktır. Ar 
maya iştirak için yüzde 
teminat akçesi alınır. illet 

Müterakim vergiler ı.leleı 
Belediye resimleri, vakıf hadis 

reıi müıteriye aittir. oluna 
ları tapu sicillerile sabit ~üls" 

mıyan ipotek alacaklıl leyle 
diğer alakadaranıo ve Hü 
fak hakkı ıahiplerinio ~en t 
haklarını ve hususile b ıyın 
ve maıarife dair olan 1 ulu 
alarını ilan tarihinden 
haren yirmi gün içinde 

rakı müsbitelerile bildi 
leri lazımdır. Aksi h 
hakları tapu sicillerile 
olmıyanlar sattı bede 
paylaımasından hariç lı 
lar. Alakadarların yeni 
ve iflas kanununun 119 
maddesi hükmüne göre 
fiki hareket etmeleri ~e 
ha fazla malümat ali 
istiyenlerin 930 - 485 O 
numarasile memuriyeti 
müracaatları ilan oJuıııı' 

1 Doktor 

AgopEssaj~ 
Langa cami soka1' 
19 Her gün hastalj 
kabul ve tedavi 

TAKV~ 
Zilhicce 18 - N1'3" 
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