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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Yeni usul tehditlere cevap! 
gazeteleri gene palavralı bir tehlike hükiimet Fırka ve 
hükiimet saltasını ileri sürüyorlar. • • 

işaretı verıyor , 

Efendiler! olalım, lem ek orsunuz? 

Halk Fırkasının artık 
beatçe at oynatacafı mey· 

üçüncü meclisle tarihe 
rıımııtır. fırka bu gün 
iyaçların ıztırapların em· 
akilerile muhalifetl ta

j etmif ve ona hür
tl eaaı prensip olarak 
zetmiıtfr. Bu vaziyet için· 
herhangi bir tahlil veya 

iyaç ifadesi veya samimi 
kit ve muhalifet karıııı· 
derhal (hükGmet otori

i) diye bir tehdit mani· 
kurmak gafletin ayni 

ildir. Mecliste görünen 
iletin mutaaallüp ve mad· 
leımit muhalifetine daha 
diıalın inkiıafına intizar 
nan bu sıralarda taham· 
-ısüzlük ıöstermek hiçbir 
Yle tevil edilemez. 
Hükdmet saltaıı, hariç· 

toplanacak kuvvetle ve 
Yllletle değil binneffs haiz 
lunduğu kuvvet ve ldfa· 
tle korunur. Fırka ve 
kunıet gazeteleri bugün 
k ıanıimi tenkit ve mu· 
lef etlere yine palavralı 
r tehlike iıareti vermekle 

bu fikirlerini müdafaa 
lıı h6kdmet saltasını ileri 
r1ııekle korkutmuı mu 
Urlar? 
~endi kararları mukteza· 
dan olan uıktrdüklerlni 
laraaııyacaklarını bilme· 
l&z,mdır. . 

baz, kalemimizin bürriye· 
l Cazi Hazretlerinin be· 

'nııarnelerind.e muhalefete 
)talan tarafa bir an tered· 
'1t etmeksizin tevcih 
lttk. T enklt ve muhalefete 
6tkörüne ve mutaaasıp bir 
~ltacıhkla değil memleket 
li)aç ve zaruretlerinin icabı 
'ntık ve it ıilablarile 
F ak lazımdır. 

l •rkacılık inatçılık delil· 
t. Fırka bizzat kendi ener 
llt Gazı Hz. nin buyur• 

d,.lcları gibi: "Sınıf miica· 
~:-•inden içtimai intizam 
r,,~ ... llG.t tf!mln ve men• 
t, arda ahenk tesis etme
V" Çevırnıekle mükelleftir. 

' ~ft lazetelerl bu mükel· 
dt )ett bir au ihmal ile ken 
''l>toıranılarına ihanet et· 

ı.. olurlar 
qlllt • 

'-''Un 61ııet saltaıı hükO.· 
"-tt 1t nlıpettle ve müspet 
~~lerne mtlesaeı olar. 

' ' -.:aıı bir tekil muhale
~ 'ıı u •alta üzerinde teli· 
~~le lll6vazeneyi temin 
fo_:)ettnde kalır. 
~ 3 illc6 •alailcd•) 

Meclis yarıl_! f a3:!.~yetine başlıyor! :e:i meclise verilecek ıay:~a'!!! 

K b. ·· · ti v .k 1 . . . . 1 V ılayetlerde muhım a ıne sura a programını ı ma _
1 
ıçın ıçtıma ar d "" . . . 

aktediyor, bütçede memur tensikatı doğru değildir egışıklıkler olacakbr 
Ankara, 7 (H. M.) -

Vekiller heyeti ıayaoı dikkat 
bir faaliyete geçti. Dün ve .. 
killer heyeti saat 15 den 17 e 
kadar içtima ettikten sonra 
ıaat 17 de ikin del defa top· 
landı ve geç vakte kadar mü• 
zakerata devam etti. 

Vekiller heyeti bu gün de 
toplandı,. yarm da cuma ol· 
duğu halde toplanacaktır. 
Bu ictimalarda kabinenin 
meclise arz edecefi program 

iki aylık muvakkat bütçe 
meseleleri konuıulmaktadır. 

Bütün vekiller ayrı ayrı ve
kaletlerine taalldk eden progra 
ına ait mevadı kimilen tesbit 

iktisat Vekili 
Mu•tala Şeref B. 

Adliye Vekili 
Yu•ul Memal B. 

kında alabildlflm mald· 
mat audur: 

Gazinin ıeyyabatları e .. 
naaında memleketin ihtiyaç· 
ları etrafında aldıkları not· 
lar ve vilayetlerden evvela 
talep edUmiı olan ihtiyaç 
liıteleri tetkik olunarak proi· 
ramm esas hatları teabit olu· 
nuyor. 

Gerek biltçe gerek profram 
da ana prenıip olarak azami 
tasarruf eıaıı kabul edilmif 
ve alınacak tedbirler bu 

etmiıler, baı•eklle vermiıler- esaıa istinat edilerek tayin 
dir Şimdi programın heyeti olunmuıtur. 
umumiye•i tesbit olunmakta- Maamafih memurin ka
dır. kabinenin programı hak- nununun değiıttrlleceği ve 

1 1 1 ,... ıı ı ı _. .. ıt MI 1 1 1 1 t 1 ;t 1 •I ı ı " .. ,., • .. ı .. '9 ı ı ı ı ı • ı ı ı ı t ı ı • wt ı ı ıııı ı 

hük6metin memur kadro· 
sunda vlsi tensikat yapa· 
cağı , veya bütün memur 
maaılarından yüzde 30 niı
bettnde tenklhat yapılacağı 
katiyen aıılıızdır. 

Umum veı gilerden ten· 
zilat yapılmasına gelince bil· 
kümetin bütün maliye ıis· 
temi meselesidir. Böyle bir 
~eyin umumi btltçelerden 
evvel ciddi surette mevzuu 
bahis olabilmesine ihtimalC 
verilemez. 

mecliste itimat meselesi 
Meclis cumartesi günü 

açılıyor. Kabine programını 
sürafle ikmale çalıımasına 

Nafia Vekili 
Hilmi B. 

rağmen cumartesi içtlmaın· 
da nıecliae çıkmaıı kabil 
elamıyacaktır. Kabinenin 
programı Fırka grupu müza· 
keresinden geçmeksizin mec· 
lise arzedilmiyecektir. 

Maaınaflb Fırka irupu· · · · · · Dağarcığını omuzlayıp gitti 
- nun cuına giinü veya cu· 

D • • k t ' O"artesi öğleden evvel bir 
aıma aynı na ara . içtima aktederek bükdmetin 

(Deoamı 4 üncü •aylada) 

CevdetKerimB., genelstanbulun --_ A;if Oruç .,; 
dertlerini götü:rdi1. Ne olacak? 

Mayısın onuncu Pazar 
günü Büyük Millet Meclisi 
binasında açılacak f olaD 
Cümhuriyet Halk fırkası 

konıresine, İstanbul vilayeti 
milmeHill lıtanbul Halk fır· 
kası heyeti idare re:iıi Cev· 
det Kerim Bey de lttirak 
etmek üzere gitmiıtlr. Di
ğer m6me11il SaJlh Cim· 
coz Bey zaten Ankarada· 
dır. Dtfer vilayetlerin ba
zılarından da m6me11iller 
gitmiılerdir. Henüz gitme· 
mit olaalar da cumartesi 
gününe kadar hareket et· 

1 

aılt bulunacaklardır. 

. . . 1 fırka müme11lllerl bu· 
~ latanbulun dertlerın; hd;ı~.,. lundukları vilayetlerde teabit 

1 
Anlcaraya 6id~n !,1~ a B (D•amı 4 iinc6 aaylatla) 

Fırka r•i•İ Ceou•t Aerım • 

Başmuharririmiz 
tahliye edilmedi! 

lzmit mahkemeslnoe 
hakkında kefaletle tah
liye kararı verilen Bat· 
muharririmiz Arif Oru9 
Beyin kefaletnamesi dun 
tanzim edilerek lzmit ıı
liye mahkemesine g6n
derilmittir. Bu kefalet
name üzerine lzmitten 
vaKi~aoak it~rıtevf~ 
kan Arif Oru9 B. tahUye 
edilecekti. 

Dün t•hliye emri ge9 
vakit muddel umumlliO• 
gelmlıtir. Baımuharriri
miz bu ıabah tahliye olu
nıoaktır. 

Valiliklerin üç sınıfa indirileceği 
teşkilatı mülkiyeninde epiyce 

tahavvüle ağrıyacağı görülüyor 
Ankara, 7 ( H.M.) - için de bu sene dahiliye ve-

Teıkilatı mülkiyenin bilyük kileli tahsisat isteyecektir. 
bir tebeddüle ufrayabağı Bu değiıiklikler btlha11a orta 

- .. ... A k h bi Anadolu ve ıark vilayet· goru oyor. n ara mu a • 
1 1 1 dlğf bu lerimlzde fazla olacaktır. vtll· r mız n evv,.. ce ver yellerin kazalar ve kazaların 

haber teeyyüt etmektedir. hl 1 b kk d ki . na ye er a ın a yaptı arı 

Bugün Türkiye (63) vı· tetkikatı muhtevi rapor Te 
!ayettir ve bu m6lki takıl· haritalar D. Yeklletine Terli· 
mat bazı vilayetlerin pek mittir. 
küçük olmasına mukabil 1 
bazı vilayetlerin de çok bü 
yük kalmasını intaç etmiş· 

tir. 
Kaza ve nahiye teık i· 

llta da yeni ve eaaıh bir 
tebeddGle ufrayacaktır. Çüa 
kG bazı kazalar 1rerek lkti· 
ıadl ve gerekse hudut va · 
ziyeti itibarile merbut ol· 
ması lazım olan vilayetlere 
verilmemiıtir. 

Bazı vilayetlerde lnzum 
görülen yerlerde yeniden 
kazalar teıkil olunacaktır. 

Nabiyelerden pek çokları 

da bulundukları kaza merkez· 
lerine üç gün uzaktırlar.Hal· 
bukt diğer kazalara dada 
yakındırlar. Köylünün gününü 
yolda geçirmesine sebebiyet 
veren bu yanhılıklar düzel- Yeni teıkilatta kendi•ine 

birer rakip 6•lecek olan 
tilecekttr. Vaziyeti iktisadi· /atanbul Vali muavini 
yeıi itibarile yerle deffttl· Fa•lı bey 
rilecek kazalarda vardır. Bazı kazalar lağvedilecek ve 
Tam teıkilatlı nahiyeler (Devamı 4 üncü •aylada) 
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.... serbes Fırka 
TARİHÇESİ 

1 Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı ?I 
Muharriri : Bürhanettin Ali 

iktibas edilemez 

Elli bin lzmirlil 
Kürsünün etrafında merakla 

toplaşmış bekleşiyordu 
-24-

S. C. F. liderine eıraftan yapılmııtı. Çevik adımlarla 
birinin hususi otomobili tah· çıktı. İşte o zamanki manza-
ıis edjfmitti· rayı, o zamanki •yaıa,, yı, 

Maiyetini götürmek için o zamanki alkııı yazamıya• 
de on otomobil emre amade cağım. Çünki kalemimde o 
idi. kudreti bulamıyorum. 

Bayraklar, çiçekler, kur- Bana öyle geliyor ki ne 
delalarla birer gelin arabası sesli sinema, ne fotoğraf, ne 
gibi süslenen otomobiller, de ... tarih bu heyecanı ka· 
ıehrin rıhtım caddesinden yıttan acizdir. O coıkun te-
yaıa sesleri arasında, alkıt zahüratın manasını hakkile 
tufanı altında yürüyordu. anlıyabilmek için insanın o 

Nutkun söyleneceği yere dakikada orada bulunması 
geldiğimiz zaman kendimizi lazımdır. 
bir rüya içinde znnettik, Fethi Bey çok yorgundu. 
Hayatımızda bu kadar kala- dört gündenberi muhtelif 
balık görmiye alııık olma· vesilelerle söylediği nutuklar 
dığımız için bu insan kay- haspihaller onu epiyce hır-
nağı karıısında ıaıırdık. Elli palamıı ıeıini adeta kıımıı· 
bine yakın İzmirli nutuk tı. 
kürsüsünün etrafını bütün Nutuk baılamazdan evvel 
ruhile, bütün dikkatlarile katibi umumi Nuri Bey, ıu 
çerçevelemiılerdi. ıekli münasip gördü: 

Geçecek değil, adım ata- Fethi Bey evvela gücü-
cak yer yoktu. nün yettiği kadar söyliyecek 

Güneı, en hararetli ne- ve söylediii her kelimeyi 
fesile oradakileri yakıyordu. kendisi tekrarlıyacaktı. 

Fethi Bey otomobilden Bu suretle çok uzak-
enince ona hür metle bağlı lardakiler de duymuı ola· 
olan lzmtrliler ona· yol ver- caklardı. Fak at bu usul de 
diler. kar etmedi, on dakika ıon-

Ltder, iki taraflı canlı ra Kütahya mebusunun da 
duvarm ortasından gene al- seli bofuk boğuk çıkmafa 

~kıt ve yafa sesleri ile geçti. ba ılamııtı. 
Meydana güzel bir kiiraü ( Deoamı oar ) 
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360.000 lira tasarruf! 

YARIN , ~ ~ 

o • ' 

1 ŞEHiR HA~ERLERI 
Suiistimal 
icin Bekcet B. 

t t 

ne diyor? 
Tütün inhisar idaresi Ka· 

dıköy deposu muhasebecisi 
Celal Beyin 3500 lira mık
tarındaki ihtilası tahkikatı 

devam etmektedir. Müdü
re de emri mürakabeden 
dalayı itten el çektirildiği 
maliimdur. inhisar idaresi 
müfettfılererf raporlarının 

tanzimle meıiuldürlel'. Fa· 
kat henüz raporların tan· 
zimi hitama ermemittir. Bu 
hususta müdiri umumi Beh
ÇPt B. bir muharririmize 
demiıtir ki: 

- Müfettiıler raporla
rını trnzimle meşguller. Tah
kikatın hitamından sonra, 
muhasebeciyi derhal ma
hkemeye vereceğiz. 

Verem hastanesi 

Beyhude münakaşalar meclisinde 

Kadın iza ilk defa 
söze geldi! 

O d~ tam çocuk sütü meselesinde 
Dün tehir meclisi ikinci Tevfik Salim Paşa darül-

reis Saddettin Beyin riya- acezedeki henüz yeni doğmuı 
setinde toplandı. Dünkü 130 çocuğun beslenmesi için 
fçtlmaın en mühim mese- lazım olan temiz inek sütü-
lesi olarak Darülacezenin nün teminindeki müıkülatr 
müstakbel şekli için muh- izah ediyordu. 
telit encümenin hazırladığı Nihaye~ Nakıye H. 
mazbata okundu ve içti- Na kıye Hanım söz istedi. 
maın nihayetine kadar mü- Bu kadın azalar arAsında 
nakaıa edildi. mecliste ilk defa söz almış 

Muhtelit encümenin mec- idiki .• Bütün baılar o tarafa 
lise verdiği mazbata çok döndü. 
uzundu. iki mühim nokta Nakıye Hanım aynen şu 
yı ihtiva ediyordu. sözleri söy lediJer: 

1 - Darülacezenin ook- - 150 çocuk için yapı-
sanlarının ikmali lan uzun münakaıayı gör-

2 - Darülacezenin süt dükten sonra kendi mi bir 
meselesi. dehşet kapladı. 
muhtelit encümen, mazba- Acaba bizim vazifemiz 

Komisyon dün de taya birinci derecede ihti- yalnız bu 150 çocuğun, sü-
t J yaçları sayıyordu. Bunlar tünü dütünmekmi ? Kreı 
op anaı arasında bilhassa aceze kıs- meselesinde kifayetsizliğin-

Hıfzıasıha komisyonu mındaki hastahaneye mül- den bahsediliyor. Yedi ya. 
dün vali muavini Fazli B. hak ameliyathanenin tesisatı şından sonra yat mektep-
in riyasetinde içtima eimit· eskimiş ve bozulmuıtur. Bu lerine vereceğiz deniliyor. 
tir. içtimada ıehrimfzde ya- ameliyathanenin ıimdiki Acaba bu fenni surette ye· 
pılacak verem hansanesi ıeklile cerrahi ameliyat icra· titdirdiğimlz çocuklara yatı 

Sını f k bil 1 ""ı mekteplerinde, krette gör-meseleıi rörüıülmüıtür. Bu n ennen a 0 mıyacag ır 
müteha11ıslar tarafından be· dükleri banyoları hulabi-

husus için 115 bin lira ıarfı yan olunmaktadır. lecekler mi?. 
takarrur etmiıtfr. Bu mfk- Ebeveyni tarafından so- Çocuklarımızı mütevazı 
tarın 25 bin lirasını maarif kaklara bırakJlan ve ora- yetiıtfrelim. 
vekaleti vermiıtir. dan müeaseseye tevdi olu- (Bravo!) seıleri. 

L •k " l • • nan yavrulara mahsus kıreı 150 çocuk için verilen 
l OT erımız ihtiyacı. Temiz ve iyi süt 80 bin liraya mukabil so 

REKABET EDiLECEKTiR bulunamaması. bin ilk tahsil yavrusuna 5 
M k d h bin lira veriliyor. 

Müıklrat inhisar idaresi evcut ıreşte iz i am 
b ı Bu 80 bin tik tahsil ta-

tarafından teaiı edilen Li- münase eti e 135 çocuğa 
bakılıyor koğuılar doludur. lebesinin laakal 8 binJ 

kör fabrikaıı faaliyete bat· ve binnetice yatak ihtiyacı bir lokma ekmek için ve· 
lamııtır. Bu fabrikadan 0 niıbette kendisini göster· rem oluyor Te,rinievvelde 
meyve likörleri ve bütün mektedir. değil, Te§rinisanide, Kanu· 
A r ilk• l · · ü M h•dd• B ld ·· •• nuevelde ateı gormiyenleri v upa or erının m ma· U ı ın .a ı SOZU •• 
stlleri yapılacaktır. Yaptı- Bunu müteakip Beledi- bir fincan süt içmiyenleri 
ğımız tahkikatta ıeri bene- ye reisi Muhiddin B. söz al- caba ... 
diktin, ıarlirö:ı:, küraıu dı: En mühim ihtiyaçlar için Ben fenni Darülaceze-

Memf eketimiz ispirto imalatı likörıerııe muhtelif kremli yapılan tedbirleri aoıauı. nin fenni ihtiyaçları yapı -
likörler (manegibi) imal edi· Su ihtiyacının temini için masıo demiyorum. Memle-

fezyİf edilmiştir lecektir. Mesela ıeri likörü yeniden boru tefrişine ihti- ket mevcut teııisatla iktifa 
de balen yapılmıı bulun- yaç olduğunu söyledi. Bu da edilsin. Daha fazla yapa-

Memleketimizde mal edi- 1 memlekette kalacak demek- maktadır. epice bir masrafı mucip ol· cağımız masrafı tik mek-
len ispirto mikdarı tezayüt 1 tir, imal edilen likörler din· acağı ve bütçenin vaziyetine teplere verelim. 
ettirilmittir. Bunun netice· KAÇAKÇILIKLAR göre kabil olursa bunun da Netice itibarile bu maz-
sinde, hariçeten, Türkiyeye Müskirat kaçakçılığı aon lendirildikten sonra, piya- hal edileceğini beyan etti. batanın en çok bütçe encü-
ispirto ithal edilmiyecektir. günlerde azalmııtır. saya ıevkedilecektlr. Müs- Bunu müteakip sıhhiye menini alakadar etmesi do· 

Evvelce, memleketimize Bu tenakus müskira.t ka·· kirat inhisar idareıl her ye- encümeninin yine darülaceze layısile bütçe encümenine 
bir senede, 3

1
5.4 milyon lit· çakçılıimın men ve takibi re bu likörleri yollayacak· için hazırladığa mazbata havale edildi. 

re ı"spı"rto gı"rmekte idi. Bu tır. okundu. Onlar da aıağı yu- Bir de Darülacezeyi hi-kanununun çıkmasından son k k k 
rakam mu"skı"rat inhisarının Yalnız, timdi yapılmıt kan aynı noksanları sayı· maye omitesi teı iline a-

ra elde edilmiştir. l d ·1d· K "t d Ş hi teeHüsünden sonra bir mil· olan likörler, ancak üç ay yor ar ı. rar verı 1• omı e e e r 
Bi1haısa Anadolsıda epi k l Yalnız sıhhiye encümeni meclisinden üç, hariçten zen-

yon iki yüz bin litreye miktarda kaçak rakı çekil- sonra satıoa çı arı acaktır. iki noktada muhtelit encü- ginlerden üç, Matbuat cemi· 
düımüıtür. mediği mahsustur, Fakat, Bu müddet, likörlerin, din· menin fikrine ittirak etmi- yetinden, Himayei etfalden, 

Şimdi ise tamamen iı· ne nlıbette bir tenakusuo lendirilmeleri için geçmesi yordu. Kadınlar Birliğinden, Sana· 
pirto ithaline nihayet veril- lazım olan zamandır. 1 - Hasta bakıcı kad· yi Birliaindan de bı"rer ..... a 

bulunduğu tamamen tayin • -... 
diğinden senevi mühiın bir pa· edilememektedir. Lise müdürleri rosunun tevsii. olarak Belediye reisi Beyden 

ra miktarı memleketimizde t J 2 - Eyi süt temin için mürekkek bir teıekkül ola .. 
kalacak demektir. Vasati ola· Çünkü müskirat ıarfiya- op anıyor müeHeıeye bir kaç inek al- caktır. Bundan sonra vak-
rak ispirtonun litresi (30) tının miktarı sabit deiildir. Lise müdürleri önümüz• maiı bu nokta üzerinde bil· tin gecikmesi dolayısile cu-
kuruştan hesap edilirse ıu Maamafih Anadoluda eıkiıi deki hafta toplanarak, hususi laklı ıüt ihtiyacının temini marteai günü tekrar toplan· 
meydana çıkar. 1.200,00 gibi b-ö.yük kazanlar vesaire liselerin imtihanları etrafın· hususunda uzun uzun mü· mak üzere içtimaa nihayet 
zarp 30=36,000,000 kuruı yakalanmamaktadır. da aıörüıeceklerdir. nakaıa devam ediyordu. verilmittir. 

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

8 Cuma 

Siyasi 
Takvim 

Destan: 
Halk Fırkaaınm alkı§l 

la kabul edilen fakat 
sefer açıkta kalan Şair ~ 
met Emin Bey kendisi 
görüıen bir gazeteciye 
mittir ki: 

- Şimdilik siyasi ha 
tan çekildim. İstanbul 
oturacağım ve destan ya 
cağım. 

Meclisten çıkmağı hay: 
siyasiyeden çekilmek tarı 
da telakki etm~k bana ( 
rip görünüyor. Hatta Mecl 
te bulunmanın da hayatı 
yasf yeye girmek demek 
ma sı da tuhaftır. Neyse b 
rası bize lazım değil. Me 
met Emin Bey Muhakk• 
ki kendini en emin yola • 
pıtmııtır. Bittabi bu desta 
ların en çoğu kendi dertle 
için terennüm olacaktır. 

Biz ilk çıkacak her haC 
gi bir destanının söyle J 
duğun ·ı tahmin ediyo~uz: 
Ankaranın yolları taıhk be 
hey hey! 
Yoktur cepte on para har 
lık bey hey hey! 
Bana derler kızıl Elmalı ~ 
min, 
Bu Meclise dönmekten o 
mam emin! 
Şimdiki halde yazar desV 
satarım ben, 
Derdime dert, hasrete h& 
ret katarım ben, 
Ne ettim de ah ! çekildi 
ben Fırkadan, 
Hem oldum dilden, çuldl 
hemde hırkadan. 
Allkaı a nın yolları 
hey hey hey! 
Yoktur cepte on para ha 
lık hey hey hey ! 

Bu destanların ııuzi 
den besteleneceği de 
bet ol :ı cak ! 

lf .. 
iki karpuz 

Bir mebus demiıtir 
" - Mebus oldum ve 

duğuma sevjniyorum. Dil 
henüz ir şey düşünmedi 
Doğru: "Nt· düşı.i üyor« ı 
Diye ı:o .nnd kfl hRhat. 

Çocukl .. rcı bayramda ti 

nan yeni ıeyleri mırıı mi 
ler bat uçlarına asarlar. 

Hatta ayakkaplarını bi 
Hemen ne kadar yaılan 
bu çocuk tarafımız düı 
miyor. 

Hele bu mebusluk ol 
çerçivelenip boyna bi 
asılır. 

Bu zat na11l sevinmesi" 
Siyaset piyangosu vurJ11 
elbette bol bol sevinece~ 

Ha dü~ünmek tarafı ( 
gelince • Bu üzerinde cltJf 

lacak ittir. 
İki karpuz bir koltııt: 

sığmaz. Daha henüz durıı',t 
üstünde mebus olan bu " 
nasıl: 

be~ - Hem sevinsin, 
dütünsün?! 

Nerede bu boiluk? Jftf 
MÜNE~, 

Fakat! ... Oj 

Karagöz - Bolca çimentola peıam, ne ı Karagöz - Bu direk pek o sıkleti kal· ı Vekiller - Paıam bizi çekmez. direk J 
)<oJe-· 

Zira bu terazi bu kadar sıkleti çe 

olur ne olmaz! dıracağa benzemiyor!.. çok esnedi. 



Ali İhsan Pş.ya 
cevap veriyor~ar 

Ali lhsrın Pt· fzmitten 
namzetliğini koymadığına 
ve bugünkü ahval dahi~n· 
de bunu faydıu;ız bu!dugu
na dair bir mektup n~r 
retmfftİ· Yeni meclis meb· 

1 d n bazıları A'i İhsan 
us ar a d' 
P Cevap vermekte ır. 

f· ya 
Mebuslardan Ali Saip 

Bey (Urfa) diyor kj: -
" _ Ali Ihsan Paşanın o• 

tedenheri takip ettiği siya• 
set onun mnvaz nf'ıini lcayb· 
ett;ğhıi gö term ktedir. Ken• 
diıi Türk inkifahmm Cüınlıu
rly<ltinin icraatını kavr. mm 
de~ıldir.,, 

İsmet B. (Çorum) : "Ha -
kın iyiye iyi, kötüye kötü 
demesi onun hakkıd! r. H er 
kim halka kendini tanıtırsa 
ond~n iyiye ıvı, köiüye 
kötü hükmühÜ rve cevabını 
alır. İyi ohrar..ıak, kötü di· 
ye halktan korkmak de· 
mektir.,, 

Osman Fevzi Bey (Ma· 
nisa} - "Bu meclıste hürl i
yeti kelam vardır. Herkes 
kanaati vicdaniyesini izhar 
etmekte daiaıa ve tamamen 
serbesttir.,. 

Salahattin Bey (Ereğli)
Bu mütalealar zımnında 
mebusların fırka displınine 

r ayeti muahaze edilemez. 
Memleketimizde hiç b.r me· 
bus, vicdani kanaati'!i izhar 
etmekten menedfleınez. 

Refik Şevket B. İzmir -
"Ben meclise daha dün gel· 
dim. Gelir gelmez hürriyd 
gördüm. E~kilere dargınım. 
Bu gibi iddfalaı, onları i1eri 
16.renleri muhakkak akibete 
sürüklenmekten muvaffakı
yetsizliğe uğramaktan me
nedemez.,, 

~=:.-=--===-~=====-=============== 
Gayri mübadillere 

Para tevzii 
Gayri mübadiller cemi

yetinde gayri mübadillere 
yapılan para tevziatı nıaa· 

melesinin sekteye utr~dığı 
Yazılıyordu. 

Halbuki, bu haber, itle· 
rin umumi olarnk hitama 
ermesinden galattır. Mala-

matına müracaat 
Gayri mübadili ·r 

reisi sanisi Celal 
demiıtir ki: 

ettiğimiz 

cemiyeti 

Galip B. 

- Pera tevziatı kesil· 

tııenıiıtir. BilAkis arkası 
alı ,ımııtır. 
Taırada bulunup ta şim· 

dıye kadar milracaat ede· 

hlenıiı olanların da 
ları görülmekttıdir. 

.._ .. _. 

hesap· 

Bir simsar yakalandı 
B'orıa nizamnamesi mu· 

ctbtnce satılması memnu 

olan para!a.r üzerinde mua· 
hıel~ Yapan bir ıaraf tevkif 
Eıdilnıtştir. Bu simsar eski· 
d~ cl • h" k 11 e stmsa:- evamtu u-

~tnete nıuhalefet ederek bu 
tıe\>· ... d n b ı lllua ıF le yı;ptıgm a 
u kere mahakeıııere verile· 

C•Jtr , ır, 

~·-~ --.----.. ___ _. ..... ~.~ 
~!2!'!.!.. ~!.:!...- -

itizar 
ıe. l\tünderecatımızın çoklu~ 
"~nd O 
t) an K.,. dın tefrikamız! 
tıredcoıedik. Karilerimiz· 

~~tı h 

0 zür dileriz. 

,. 

lzmir Kişif i ! Muğlad a Ticare~~:.:.:.s~::~ ":.,' ,ı~':w~~!!?..en sımaar• 
Kurtarmağa c. a· I 7 ütün zeriyatı dan yapılan yeni nizamna· ıar i§in kurnnzıık tarafına ff 

Uzüm satışı ne 
menin bir an evvel İktııat kaçmışlardır. Nizı.mname 

lışıyorlar • ne halde veka'41Unce l udiki için ayrı· henü~ tudik edilmeden bun· 

Kopenhag, 6 (A.A) - Tay- Muğla, 7 (A. A.) - Bu ca bir de Ankara.ya heyet lar borsaya müracaat etmek· 
halde? 

İzmir, 7 (A.A) - Şehri· 
miz Tiçaret odası tarafından 
neşrolunan bir rapora naza 
ran mevsim jptidasından 
itibaren Nisan sonuna kad-ır 
lzmir borııasmda 34,984.686 
ki'o üzüm ve 22,358,901 
kilo İncir satıJm11tır. 

Mevsim ip~idaımda 30 
Nisan 931 tarihine kadar 
34.192.872 kilo üzüm 
20.972 504 kilo İncir ,ecne
bi m• mleketlere ihraç edil· 

yareci Ahrenberg, dün refa

katinde İn1ıiliz tayyarecisi 

Cogens oldui..ı halde saat 

11 de Anhmagssalik (Groen· 

lant} darı hareket ctmtıtir. 

Üç &aa.t sonra buzlu mıota· 
kaya fnmi11lerdir. Hava mu· 

salt olur olmaz Cou. tauld'u 

bulmak için ar:ı.ıtırmalarına 
baıhyacaktır. miştfr, ..... · ·ve~i · -~-~~r iehditr · ·· · 

(Başmakaleden devam) 
Biz, bize tevccüh eden 

bot lafların yolumuza engel 
olı,uııy cağına büyük bir 
emniyet taııyoruz. Fırka ga· 
zetelerini de hürriyet~ dü
şüren bu kabinenin d~ği

şiniz eskilifi ile bu günkü 
s ya•İ hedeflarin mübayetini 
tahlil ederken kör bir fırka· 

cılık degil samimi bir mem· 
lf:'ketçilik yaptıjımıza k & niiz. 

Gazi hazreti rinin millete 

Bu kabine, memleketin 
yeni siyasi eahnaıi için klasik 
bir idare: ve hükumet o1u.t
Bu gün iıtihdaf ediien eser
leri temsil edemez. 

Y e:ıi meclis, yeni bir ke. 
bine ye muhtaçtır. O halde 
hükiimetçi ,,e fırka ci gaze

' lelerin hu kabine de tebcd. 

ı dül. beklemelerinin manası 
I nedır? Eğer yeni' hedef eri 
[temsil ed~mh ors11 ve onun 

irat buyurdukları bey1ınna· 
me'erindeki hükumet o .orite· . 

ı1 için deği~ k iğe mul ~açsa 
btl kabine veı i InPc isin im 
b 'nesi değil demektir. Eğer 
yeni hedefleri temsil iddia· 

' sini milntehf bi san ile re iblağ 
olunan beyanname gibi anla
mayanlar izah edeceğiz. 

'' Bütün inkilap netice· 
lerir. i vatanda§ların tam em· 
niyetini ve milli nizam ve 
inzibati, dahili ve adli teı· 
kila t ve kanunlarile koruyan 
ve hiç bir hadise veya tesir 
önünde sarsılmaz bir hükii
met otoritesi kurmak ve İf· 
lctmek iılerimizin temelid•r.,, 
Öyle bir hükumet otoritesi 
ki, çizi!t'n yeni hedeflerle 
harici ve dahili &iyasette, 
lktiıtadi ve zırai sahada, it 
ve zümre temsilinde büyük 
bir kifayeti haiz bulunmalı· 
dır. Hükumet otorJtesi onun 
üzerine alacağı mesai kıy· 

metlerindeki ehliyetle tev'· 
em olma •ıdır. HükOmet, 
bugün meydana sürülen pro

grarnm her noktaamı temsil 
c,1ebHme'idlr. 
vatandaılarnı tam emniyeti 
esası üzerine kurulacak hi1kii· 
met otoritesinin vatandaıların 
emmi işlerinde ileri sürmek 
kendi kazdığı koyuya kendi 
düımekdir. 

Bu kabine, iddia değil iı· 

pat ettiğimiz gibi yeni he· 
defleri temsıl edemez 
Bu o kadar mütearife halin· 
dedir ki, bizzat hükumet ve 
fırka gazeteleri kabinenin 
bunu Umsal edebilecek ma· 
hiyet Alabilmesi içic deği· 
ıikliklere ihtiyacı bulundu
ğunda müttefiktirler. Onların 
ileri kencin diye kaçamalr 
ve palavra yaptıklara vaz· 
iyet( biz millete bağıılanan 
tenkit ve muhalefet emni· 

yetik~ d&.ha ıamil bir . bale 
. . ve hakıkatı an· 

getırıyoruz 

cak ozaman pervasiz söyle· 

miı oıuyoruz. İsmet P~fa 
kabinesinin üçüncü mecbse 
kar~ı vazifesini yapup yap· 
madığı noktasında değil bu 
günkü nıeclise kartı deruhde 
edeceği mesuliyete muhatap 
olamıyacağı noktasmda müt· 

tef ikiz. 

sında iseniz o halde tebt~d
dül b klcmıekte ve kayıt et 
mekte kasdıntz nedir? 

Bugünkü meclis yeni pi· 
rerı sipleri millete karıı züm· 
re ve muhalefet esaslarile 
temıil ediyor. Millte kartı 
bu programla nekadar ahit 
ve tarih meıuliyeti aJtında 

ise yeni kabinenin de bu 
ahit ve mes'uJiyet altınıla 
bulunan meclise knrtı aynı 
meauliyeti haiz bulunma•• 
tabiidir. 

Baıanlan itlerden hiç 
bahsetmfyoru·t:. Baıarılan 
i~lerin taze enerjtlere ve 
yeni ihtiyaçların ortaya 
attığı yeni elemanlara mühtaç 
olduğunu söylüyoruz. Yeııi, 

meclisi, yeni elemanları 

taze enerjilerle jf baıına 
geçirirse bu İsmet paıa 
hükumetinin aczine veya 
kifayet&ızliğine iıaret olmaz. 

Bu yeni ve tek programın icap 
la rına daha emin bir istik 
bal ile bağlanmak olur. 
Tekrar ediyornz ki biz iı 
met Paıa hükftmetinin 
ftçüncü meclise kar.§ı mesuli 
yeti üzerinde değiliz. Dör 
düncü meclise karıı deruh 
te edeceği 111asuliyeti teın 
ıile kifayeti olmadığmı sôy 
lüyoruz ve bugün bu kabl 
nenin müstemir ve müstaktr 
olnmıya.cağı ve gayrı tabif 
vaziyette kalacağı dillerde 
gveley~n fakat ümit ve tevek· 
küle bağlanan hakiki vazi
yetin hakiki icaplarm, bakil 
ki ihtiyaçların, yeni zıraf 
Ye iktisadi gayelerin tarihi 
emridir. 

Bugün Türkiye Cumhu· 

riyeti ismet Paıa hükdme
tidir ve buhran 7oktur. Bu
rası malumdur. Bunun bu 
mahiyetin ak&lne gösterme· 
ğe çahıdclıfı iddiaııı; gözle 
görünen, @He tutulan ve 
bugün artık dille söylenen 
hakikatlerin ıeklini deilttl· 

rönderiiecektir. 
!ene Muğfil roıntakasında u 

1 
t dl te ve kendilerinin ~üccar 

.uu nizamnamen n as • 
tütüncülük fevkalade iyi· r k k d ı I kinden ıonra tüccarla muba- 0 ara ay o unma arını iı· 
dir. Havalar müsait g\ttigi k d ı 

yaacılar arasında mütevauıt teme te ir er. Bu vaziyet 
için fidanlar ielmiıtir. Fa.· 

vazifesini ıören ıimıarlar bor- kttrıttında borea keyeli de 
aliyetle di kilmeğe devam 
edilmektedir. Dikme ame- saya giremlyeceklerdir. Bu- ıaıırmııtır. 

Jiyatı 15 güne kadar hi· 
tam bulacaktır. Bu sene 
çardak!arıo ağustosta hitam 
b\ la.cağı muhakkak ümit edi· 

liyor. Bazı yerlerde çapa ame
liyatına başlanmışllr. Tütün 
vakit ve zemaPile ekiJmlt ve 
tnrlalar iyi sü ülmü~ oldufun· 
dan bu senıe tütünler diğer 

senelere nisbetle da.ha nefis 
olacaktır, 

ılluğlaJa fare 
mücadelesi 

Muğla, 7 (A.A.) Vilayet 
clahilinde fare mücadeleıine 
faaliyetle devam edilmekte
dir. Turgut nahiyesinde 50 
ve Karaman nahiyesinde 
700 dönüm arazi fare tahri· 
rahn• !an kurtarılmı~tır. Tur
gutta 800. Karamanda 1500 
donüm ar. zi tarltt faresile 
bu hı şıldır. 

Rusya - Litvanya 
muahedesi 

Moskova, 6 (A. A.) 
Hariciye nazırı M. Litvinof 
ile Litvanya sefiri, ikf mem
lf'ket arasında 1926 da imza 
olunan ademi tecavüz ve 
bitaraflık muahedesinin beı 
• ne müddetle temdidi ha· 
kkında bir protokol imza· 
lamfıiardır. 

Kalan tütünler 
alınmaga haf landı 

Tütün ııatıı faaliyeti bu 
günlerde fazlalaımııtır. f Ü· 

tün tüccakları, peyderpey 
tütün inhisar idaresine mü· 
racaat etmektedirler. Bu 
meyanda K;ı va lalı Hüseyin 
E. de göze çarpmaktadır. 

Tütün inhisar idareıi, 

mezkur müracaatları müs· 
bet btr ıurette karıılamak
tadır. Bir kaç güne kadar 
idare tarafından tütün mü· 
bayaatına baılanacaktır, 

ıez _ _ ---

renıez. " Mençi guyem 
tamburam çi guyet,,. 

Bu iddia, vaziyette bir 
buhr.ın olcluguuu anlatmak· 
tır. "O mahiler ki derya 
imiredir deryayı bilmezler!,, 
Fırka içinde fırkanın mec· 
lisi ekseriyeti teıkil itibarile 
için de tek ve ana profram 
çfzilmiıtir. Bu sebep yenidir 
ve bu yeniliğin yeni bir 
kabineye muhtaç olduğu 
neticesi ne hüktlmet otorite· 
si rneselesile, ne de buhran 
kaydile ört bas ediiemez. 
Müttefiklerde ahenk tesis 
etmek, bugünkü yolun bir 
iatikameti iıe bu ahengi tam 
ve tab!i tel.ilde temsil ede
cek yeni bir kabine de bu 
yolun sonudur. 

Efendiler, açık olalım ne 
söylemek iıtizorsunus? Mu
halefeti, karımızda muta vaat 
halinde görmek hodbinlJğiniz 
olur. 

Bu memleket hepimizin 

.,~ 

Yüklen tüccara 1 
Tüccarlar Ticaret odasını veka

lete şikdyet edecekler! 
Dünkü nijıhamızda, Ti· 

caret odasına kaydedilme
leri mecburi olduğu halde 
her hangi bir sebeple oda
ya kaydını yaptırmıyan mü· 
e: ıeselerden fiç misli ceza 
alınacağını yazmııtık. Ticaret 
odasının hu kMarı, ticaret 
aleminde ıiddetU bir teıir 
basıl etnıiıtir. 

iktisadi buhranın tiddetle 
hüküm sürdüfiü böyle bir 
zamanda Ticaret oda~ırı ıo 

tücarn ceza tarh etmesi, 
tücearı pek haklı bir ua· 
biydP. sevk etmi§tir. 

Bazı ticarethaneler, Ti· 
caret oduınının bu ceza· 
sına tahammül edilmiyece· 
ğini ve hiç bir ticaretha· 
nenin keıllen cezaları ve e 
miyecekierıni söylemekte· 

dirler. 
Diğer taraftan bazı 

tüccar bideıerek bu mese~ 
leyi müzakere ve cezanın 

alınmaıı için vekalete mü
racaat edeceklerdjr. 

T•caret odasının keatiği 

Belediye hazirana kadar 
faaliyet yapamiyor 

Belediyenin haziran ipti· 
dasına kadar yapılmıı olan 
beş aylık bütçesinin masraf 
kısmındaki tahsisat bttmiıtir. 

Bunun için belediye ha· 
ziran iptidasina kader hiç 
bir faaliyet yapamıyacak ve 
tedtyatta bulunmıyacaktır. 

Belediyenin baılamıı olan 
faaliyetlerininde devamı için 
haziran iptidasınl beklemek 
ve yeni bütçen'n ıeh:r mec
lisinden çıkmasına intizar 
etmek içııp et.mekted!r, 

dir. Bu meclis hepimizin.lir. 
Bu ihtiyaçlar, bu zuuretleı· 

bu 11tıraplar bepimlzindir. Ar-
. tık aksi 1ıör6tü bırakınız. Afa· 

kt ve gayri ıahat muhakeme 
memleketin aziz mllletin 
tek dileğidir. 

Milletin vekilliflle dili, 
! kalemi ve hürriyeti teırii oıa· 

sunlyctine m:\.zhar olan ıiz· 
ler gazetelerinizde diliniıd, 
kaleminizi ve h-Orriyetlnizl 
göğüı aermeğt kabul. ettifi· 
ni:ı muhalefete tehdit sell
mı ola~ ak kullanmaktan vaa: 
aeçiniz. 

Ortada memleket endi· 
ıeafnin samiaı YicdanmıJ:dan 
kopan neticeleri üzerinde 
en lıakiki, en tabii ve eo 
ıelim muhakememiz vardır. 
Bu büv~k ve mukaddeı 
hakkın karıuımda kuru ıı

In tehditler gülünç Ye i4renç 
olur. Gene ve daima tekrar 
ediyoruz : 

Yeni Meclise yeni kabi-
ne 1Azımdır. 1f Jf 

cezaların ne derece kanuni 
olduğunu bir müesseseden 
tahkik etik. Aldığımız cevap 
ıudur: 

- " Ticar"'t odası kanu· 
, nu bu cezalaun kenilmest 

için müsaittir. Yalnız şurasını 
kaydedeyimki, böyle buh· 
ranlı vaziyetler bu müsade· 
yi kaldırır, Odanın, odaya 
kaydını yptırmaynn muesse· 
seferden üç misli ceza almnğa 
katar vermesi, varıdatının 
azaldığına dela!P.t edeT. 

Çünkü, mahza tüccarla· 
rın menafiini gözetmek ve 
onları şiyanet etmek gayesiie 
tesis edilmiı olan bu mües· 
seselerin piyasanı en buh· 
ronlı zamau!arında müesse· 
ıeleri ezecek derPcede ha· 

reket etmesi değil, tüccar· 
ları elden geldiği kadar hima· 
ye etmeleri icap eder. Ma· 
mafih para ve iısizlik buh· 
ranı içinde kıvranan müeı 
ıeıelerin, odanın tarh etti~i 

cezaları vereceklerini zan 
etmem.,, 

Cezalar 
Nasıl ahnacak ? 

Ticaret odası meclisi 
önümüzdeki Çarıamba günü 
içtima edecektir. Bu içtima
da Oda tarafından mallı· 
mat istenilipte cevap vermi· 
yen resmi ve gayrı reıımi dai· 
relerden alınması icap eden 
cezaların ne suretle alına· 
cağı tesbit edilecektir. 

Bakkalların intihabab 
Bakkallar cemıyeti inti· 

babalı önümüzdeki pazar 
günü yapı'acaktır. Yeni he· 
yet seçild kten soma bde
diye ile olan aıhhat vesika· 
ları Jhtilafıııın halline çalı
ıılacaktır. 

Poliste yenilik 
Polis Altıncı §Ube mü· 

dürlüğünde yeni t\!ıkilat ya· 
pılmııtır. 

Bu ıube poliı'n diğer 
ıubeleri gibi kısımlara ayrı· 
tarak bir kısmını bi beled1ye 
baı uıemuru idaı e edecek
tir. 

s~ıedıye itleri 4 kuma 
taksim edihniştir: 

Birinci kmm meşrıı bat 
ve mekuhil ile ha vayıci 
zaruriye üzerindeki mua· 
melata, ikinci kıs:m halkın 
iaUrahatıne müteallik itleri 
han, hamam ve otel'erin 
kontrolüne, üçüncü kısım 
müteferrik işlere ve ıı;eyyar 
esnafa, dö düncü kısımı da 
ıeyrüıef er i~lerine baka· 
caktır. 

MerkezindcKi Bc!ediı e 
merkez memurları i'e lcom
serle r doğrudan doğru}a. 
altıncı ıübe i\,,. muhab re 
ve muamele yapacaktır. 
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Bugünkü maçlar 
İkinci devre lik maçlarına 
Taksimde devam edilecek 

Bir hafta teehhürden . 
Monra bugün Takıfm ıtadyo· 
munda ikinci devre lik maç
larına devam edilecektir. 

Yapılacak maçlar ıunlar• 
dır: 

Galatasaray - Beykoz , 
Vefa - Süleymanlye, Fener· 
bahçe - Anadolu. 

Galatasaray - Beykoz 
maçı zevkli bir oyun olacak
tır. Galatasarayın Beykoza 
nazaran daha kuvvetli ol· 
ma11na rajmeıı Beykozlular 
İ:>u maçta iyi netice ajmak 
için çalııaçaklardır. 

Vefa • Süleymaniye maçı 
mühimdir. Bu ikinci devre· 
de teıadftf edilen gayrı mun· 
tazır neticeler bu maça baı· 
ka bir ehemmiyet verir. Ve
falılar kümenin üçüncibii ol· 
mak ;çin çalııacaklar, Süley· 

maniyelilerde rakiplerini ye· 
nerek iyi bir netice almıı 
olmak için ıon nefeslerile 
oyna yacaklardar. 

F ernerbahçe karı11ında 
Aaadolunun geçen devreye 

nazaran iyi bir oyun oyna
yacakları muhakkaktır. 

Çünkü Anadolunun son 
Galatasarayla yapbiı maç 
bize bu kuliibün son zaman· 
larda iyi çalı1111ıı oldufunu 
ıöaterdf. ~ Bakalım Fener
bahçeliler ıe\:en devredeki 
13-0 neUceıinl bu seferde 
alabilecekler mi? 

Buncn cevabını yarınki 
maç v~ recekttr 

Galatasaraylı atletler bu 
gtln Peralılarla huıuıi bir 
karıılaıma yapacaklardır. 

29 Mayısta 
Robert Kolejde yap•la· 

cak beynelmilel atletizm 
milsabakalarına hazırlık yap· 
mak için Galatasaray at· 
letleri Pera rum kulftbü at• 
letlerile buıün ıtadyomda 
karıılaıacaklardır. 

Knmkapı kulübü Ati
n•y• davet edildl. 

Kumkapı futbol takımı 
Atinaya davet edilmiıtir. 

Bu davet eıaı itibarile 
kabul edilmiı bir ıekilde 

değildir. 

Dağarcığını omuzluyara!!_ gitti 

Daima ayni nekarat! 
edilen ihtiyaçları natık hl· 
li.sa raporlannı hlmlldir. 

Cevdet Kerim Bey ele 11-
tanbul Fırka teıkilatının 
heyeti idare konareılnde 
tevdi ettikleri raporları ha· 
mildir. 

Malnm olduiu üzere her 
umumi konereden evel vi· 
ılyetlerin intihabatı yapılır 
ve bununla beraber ıehrin 
umumi ihtiyaçları da yer yer 
Fırka gözü ile tetkik oluna· 
rak villyet intihabatında.bun· 
lar tevhit olunur ve umumi 
konereye bildirilmek izere 
mime11illere teYdi olunur. 

Bu sefer de müme11il 
Cevdet Kerim Bey bu ra· 
porları ıötürm6tUir. Bu ra• 
porlarm icinde çok cayl 
dikkat ıikayetler münderiç· 
tir. 

Bilhassa lstanbulda di· 
fer vilayetlere nazaran ke· 
sif bir halde bulunan eınaf 
cemiyetlerinin vaziyetleri ve 
tiklyetleri ilk ıafta gelmek· 
tedir. 

EYvelki konırenin mu· 
karreratı cümleıtnden olan 
eınaf cemiyetleri uıulü ida· 
ı esi ve ıekli tedviri bugünkCl 
ihtiyaçlara ıöre tadili bir 
zrı ruret haljnde ıörtılmüıtür. 

Bu itib~rla Fırka iılah 
heyeti faaliyet cepbesiai eı· 
na.fa çevtrmlı ve ayrıca tet· 
kikatta bulunmuıtur. Şimdi 
kongrede esnaf itleri he• 
rinde de g6rüıülecek ve es
naf cemiyetlerinin sureti 
idareıi hakkında yeni ka
rarlar verilecektir. Konıre
de lıtanbul ihtiyaçları ara• 
sında konuıulacak mevzular 
pek çoktur. Ezcümle ıunlar 
görGıülecektir: ticareti bah· . 
riye iılerinde rekabete yer 
verilmesi ciheti hallolunacak· 
tar. Vaporcular birlfiinin bu 
huıuıtakf karar ve temenni· 
yab eıaı telakki olunacaktır. 

ihracat etyaıı, yerli mal· 
lar meeelesi Borıaların da· 
laa faal bir hale kalbi 
noktalan Gümrükten geçen 

f 
makine ve ıatr at&ta ait 
primler. Tt.:aret odaaman 
vaziyeti teıvtkl ıanayt ka· 
nununun bazı mevadının 
temamll tatbiki, yeni mua· 
mele vergisi kanunu liyl· 
haımın bir an evvel tatbiki 
cihetleri, tıcilerin vaziyf'ti, 
esnaf Cemiyetlerinin idare
leri ıeklt ıörlıülecektir. 

Her 1ene lıtanbul fırka 
ıöriiıü ile almaıana rafmen 
bin bir lhtlyacmı ) azar ve 
fırkaya verir. Fakat bunun 
hiç~faydaıı görGlmemiftlr. 

Her sene hazırlanan ih
tiyaç dajarcıfını bu ıefer 
Cev0 et Kerim Bey götürdil. 

Mühim itler dururken 
bunlarla ulraımak ~ç olu· 
yor ki daima bu daiarcılın 
kaderi, gittiii gibi ıeri dön· 
mektedir. 
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Yeni meclise ve 
rilecek layihalar 

(1 inci •ahifeden deoam} 
nahiyeden kazaya kazadan 
nahiyeye kalp olunacak 
yerler bulunmaktadır. 

Dalıil!ye vekileti bilhas
ıa vtliyetlerin bu lfdokil mill-
ki teıktlltına ıöre ilk tadi· 
litı hazırlamııtır. 

Yeni teıkilita göre Yill
yetlerimizin miktarı (63) 
den (40-43) e tenezzül ede· 
cektir. 

Mabaza bu henüz belli 
delildir. Hangi vilayetlerin 
lafvedileceği de mal6m de· 
iildir. 

Bu takdirde teıkili.t ka· 
nununda mühim değtıtklik· 
ler olacaktır. 

Ezctimle kazaya tahvil olu· 
nan vilayetler valileri ya m6l· 
kiye mGfettiılliine ve ya vali 
mua vinliilne naklolunacak
lardır. 

Bütün vfllyetlere de bi· 
rer vali muavini tayin olu-
nacafı ve biiyükJ vilayet· 
lerde iki vali muavinliği ih· 
daı olunacaktır. Haremde 
valili~: dereceleri beftir. 

Bu tadili.ta nazaran vali-

Meclis yarın f aa- ; I 
liyete başlıyor. 

(Birinci •ayladan deoam) 

proaramını mibtacelen mü· 
zakere etmesi ihtimali de 
vardır. ' 

Müstakiller hatta çiftçi 

ve işcl mebuslar bir tesanüt 
yapmadan ve mecliste tebel· 
lflr etmif bir vaziyet ha11l 
olmadan kabinenin itimat 
reyi münakaıalarının geçme
si tabii daha suhuletli bir 
tariktir. 

Bütün bu vaziyete rai· 
men mfbtakil mebuslardan 
bllha11a İzmir mebusu Halil 
lzmir mebuıu Sırrı ve Nil· 
de mebuıu Galip Beylerin 
ıtddetli teokidatta buluna• 
cakları muhakkaktır. 

lttma t reyi miizakere· 
ılnde en çok hücum edile
ceklerden biri de Maliye 
vekili ··Apdiilbalik beydir. 
bilha11a vergi ıiıtemlerl zl· 

raat bankalarmın ıui idaresi 
ve zftrraın kendi mesele1e· 
rinden dolayı tiddetle ten· 
ktdata maruz kalacakttr. 

Dtğf!r vekillerde değiıme· 
mit oldukları için ayrı ayrı 

tenkidata uiramaları tabii 
olacaktır. 

lntihaplarda bir değlıik· 
lik kabinede hiç bit ıey de
iiımediği halde bunun bari 
rlclnde her ıeyde blr defitik· 
lik olduğu görülme ktedh. 

Mecliı değtımtı, Fırkanın 
aiyaıi propramı değiımiı, 

çiftçi, lfçl ve miıtakil me· 
buılar gibi yeni intihapta 
mebuıların nevileri de de
ğtımiı, ve ıene ilk defa 
olarak Fırka ırubu idare 
heyetinin intihabı tarzı da 
serbest bırakılmak ıuretile 

defiımiıtir. Fırka niza.mna· 
mesinde yapılacak defitik· 
likler de hazırlanmııtır. 

Bütftn bu deiitlkllkler 
tek fırkanın kendi kendisini 
mürakabesi ihtiyacandan 
geldi il cihetle umumi Orka 
kooareılnde de bir çok m6· 
him defitlklikL re mtlncer 
olacaiı aılklrdır. Fırka ka· 
binenin daha ıumullu ve 
esaslı surette m6rakabe edi· 
lebllmeıi için kabine azası· 
nın farka ıurubundan ayrıl· 
maıı eıaıını kabul eltili 
taktirde kabinenin de bü· 
tiln bu deilıiklikler ıilıileslne 
tabi olmau ve klmllen de· 
ğfımeıl bir zaruret olacak· 
tır. 

istifa meselesi 
Son dakikada çiftçi me

buslardan Manisa mebuıu 

Halil Beyin iıtifaıını geri al· 
dıiı ıayf olmuııa da henilz 
teayyün etmit delildir. 

ilklerin üç dereceye tenz ıl 
olunacaiı ıözlenmektedir. 
Bu takdirde birinci sınıf 
valiler (150), ikinci sınıf va
liler (125), iiçüncü smıf vali· 
ler (100) lira maaı alacak· 
lardır. (90) ve (80} lira ma· 
aılı Tahliklerla yine hakkı 
mükteseplert baki kalmak 
Ozere baıka vaslfelere ıe· 
çirileceklerdir. Vali mua· 
vinliltn de (3) sınıf olmaıı 
muhtemeldir. 

Yeni meclis bu sene bu 
llylhayı görüıecektlr. 

Umumi mtlfettiılikler teı· 
kili de bu tebeddtU ve ta· 
ha vvüllerin eınayı müzake· 
resinde hllolunacaktır. 

Vlliyetleri kazaya tahvil 
olunan valilerin umumi mü· 
fettiıliklerde istihdamı da 
dftıünülmektedir. Bu hu· 
ıusta Dahiliye vekaleti ke· 
tum g6rüntıyor. 

- =--E&!L-

Sablmış ve zurnacı Hasan · 
Aliyi 8 yerinden bıçakladılar 

Çeribafı «bunlar bayramınızı kara bir bayram 
yaptılar. Alinin hiç günahı yoktur>> diyor. 

Unkapanında Vali çavu• 
ıun hanında oturan Çeriba· 

smdan bir vak'a hakkında 
maldmat alırken alemlerinin 

ahvaUarini öirendim: 

-Beyceiizim, maldm ya 
biz Kıptlylz. 

iki ıin evvel, yani Salı 
pnü arifemiz olduiu için sa· 

bahleyln erkenden kalkarak 
geceden bir kavanoza attığı· 

mız beyit yüzüklerini çek· 
meğe baıla dık. 

Bu yüzüklul kavonozdan 
Memlıln kızı Hanife çıkarı· 

yor, eıim (karım) Zeynep 
te mani okuyordu. Bu ma· 

niler bizce çok makbul ıa
yıbr çtinkil önümilzdekl 

seneyi nasıl ıeçlreceflmizi 
bize bildirir. 

lıte bu sene için kabl· 
lemden 4 kitiye fena 

yaıamak ıöründ6. Onlar da 
ıunfardır. 

Satılmıı, Zurnacı Haıan 
Kara Seherle baldızıuı Safi· 

nazdır. 

lıte beyceıizim bu ni· 
yet iti de bittikten ~onra 

adetimizdir. Kabilemden 
kim varsa hepıl ıelir elimi 

6per. Bu adetimizi de yap· 
mak için odama çekildim 

onlar ela gelip elimi 6ptü· 
ler. Ondan sonra erkekler 

d11arı çıktılar, kadınlar da 
sabahki nevalelerinl hazır· 
lamala baıladılar. 

O ara ıu ıeı kulalıma 

geldi: 

- Herlf, sakınha akıam 
içeyim filin demiyesin 
Çeriye söylerim. 

Kimdir o diye ıofaya çık· 

bm. 
Baktımki Zebra kocaıi 

Satılmııla ağlz patırdı edi· 
yor. 

- Satılmıı bu mübarek 
günde kavga olurmu hiç? 
dedim. Ve odama ıtrdtm. 

Aradan on dakika ıec· 

memiıdi Zeb ' a yiae: 

- Çeri, Çeriye, baksana 
bu Satılmıı heıifine paracık· 
larımı alıp rak ı lçmeğe al· 
yidor. Dedt. 

Odadan fırladım fakat, 
araki ealılmııı bolann. 

Fena halde kızarak kilfür· 
le yine odama geldim. Artık 

karısı Zehra alzJni açıp gö
züntl yumdu. 

56yler a ..• kızcafizin hak 
ki var malum ya yarın bayram 

her ıey ister, sonraa tabidtlrkl 
bende bir az farkhk iıterlm 

her ne hal lıe begim zatma· 
yalım o giln ıatılmıı araki 

bulasın akıam oldu yerde 
ne bakayfm bizim ıatılmıı 

Yurnacı Hasan ile birlikte 
gör kandil nareleri patlatarak 
hadan içeri ıirdiler. 

Ben hiç seıimi çıkarını· \ 
yordum. O ara birde bak-
tım karın Zehra : 

Vak'anın o/dutu han oe 
bir çingene ailesi 

- Evime gelme herif. 
çık dııarı diye haykırdı. 

Bunun üzerine Satılmıı 
ta: 

- Sen çık, hatta hepi· 
niz çıkın diye bir ıilrü kü· 
fürler ı6ylüyordu. Artık 

canam burnuma gelerek da
yanamaz oldum. 

- Ulan ... Alçak herif 
utanmıyormuıun? dedim. 
Fakat kime diyorsun, o mü· 
temadiyen küfürlerine de· 
vamla: 

- Varmı bana yan ba
kan. Varsa çıkım karııma 

diyordu. 

Bunun üzerine tekrar 
sallana sallana ıokafıD 

öbOr ta rafına doiru gide
rek kömür mahallesinde 
Alinin odasının üıt6nde 

durdu. 

- Ayh hemıerim, · ka
bayım11ın? Eğer kabadayı 

iıen ıel beni öldür, deiil· 
ıen de cevap ver dedi. 

O ara benim odamın 

üstünde duran çaliıcı Ha· 
san da Sablmııın yanma gi· 
dert>k: 

- Ulan... kim imiı ba· 
kayıtn bize kafa tutan dedi. 

Bunun üzerine ikisi de 
tekrar birlikte hepimize ait 
katmerli L..iifilrleri sa vurma· 
ia baılafİı. 

Bu 11ralarda odasnada 
bulunan amele Ali dııarıya 
çıkarak: 

- Yahu ayıptır, komıu· 
luk arasında böyle yakıımaz 
dedi. 

Vay efendim bunu ıen 
mlıin ıöyleyen. 

Hemen yakapaça iki kiti 
zavallı Aliyi altlarına aldılar. 
ve h~men döfmeie batla· 
dılar. 

O aramanın içinde bir 
ktyamettir koptu. 

Kadın, Erkek, çol,ık ço
cuk hepimiz ayırmak istiyor· 
duk fakat, ellerinde bıçak· 
lan görünce çil yavrusu gl· 
bi dafılamai mecbur olduk. 

Bizim daiıldıfımızı ıö-

ren bu iki ıarhoılar 

fırsatı bulur bulmaz zavalh ! 
Aliyi ıiılemeğe bıçaklama· 
ğa baıladıiar. 

Bunlar bıçaklarla vur· 
dukça zavallı Ali de: 

- Yahu, ~ben sana ne 
yaptım diye haykınyordu. 

Onlar: 
- Sen bize her fey 

yaptın kerata diyerek milte
madiyen saplıyorlardı. 

O ara ıokaklara dökülen 
karı kızan hemen polislere 
haber vereliler. 

Bunun üzerine polislerin 
geleceğini anlayan Hasan 
ile Satılmı~ o sırada kaçma. 
ğa hazırlanırken kapuda 
polisler yakaladılar. 

sözüde burada bitiren 
Çerfbaıı: 

- lıte Beğlm, bubayram 
bizim burn umuzdao geldi 

Ne yediğimizi bildik. ne 
içtiğimizi ve ne de ğezdiği· 

nlzi. Allah sonumuzu iyi et· 
sin dedikten sonra ıunları 

da ili ve etti. 

- Bu bayramımızın kara 
bir bayram olacağını anla· 
mııtım. 
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Afyon valisi 
Mudahele olmadığını 

iddia ediyor 
Son int lhabatın her ta· 

raftaki akislerinden ıelen 

mala.matı kaydettiilmi'Z ıı· 

rada Af yündan bir müıta· 
kll mebu• namzetinin de 
bir mektubunu dercatmi~

tik. Afyon vali vekili bu 
mektuba ıu suretle cevap 
veriyor: 

"Gazetenizin mayıs ta• 
rihli nüshalarının birinci 
sahifeıinde ( Afyona da 
gizli talimat verilmiı) baı• 
biı altında intiıar eden vı 
Afyon Aziziye kazasındalt 
Hacı Veli zade B. RüıtA 
imza1iyle yazılan yazıf 
okudum. Afyonda serbe~ 
mebuıluğa namzetlii.nf ko' 
yan ve neticed~ kazantrıl' 

yan Arpact zade Salih ef~~ 
di tarafından Aziziyef" 
oradan da gazetenize Rüttl 
efendi tar fından gönderı1' 
dili anlaıılan bu yazıO' 
muhteviyatı tamamen hali 
katlhalden uzaktır. ...ı 

Mebus intihabatı ka11dP" 
usuller dairesir de vo ~ 
bir serbesti dahilinde y•~ 
mış, hilı.ı.fı ',anun biç f 
hal ve hareket ve ıntih;,. 
tan mütevellit bir ıtki l' 
vaki olmamııtır, intlb•:,. 
ta hiç bir suretle bir f 
dahale vaki dejildir, ~ 
lerlnl ıerbestce iıtilll• Ş 

hiç bir vatandaı oıell~sl' 
memlıtlr, bu hakikat ",Jt 
babı müteakıp tanzldl ~· 
len teftiı heyeti u:ı•• JI.. 
ımda sarahaten yasılı ~ 
fu gibi, intihabı t P 
eden günler zarfıod•bi~ •" 
makamab reamtyeye 
ıiklyet vaki değildir•" Jf fi' 

Afyonkarahiıar 1/• ,_,; 
kili ve Aziziye Ka110;,,. 
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Unutuln1uş Bir Tekke 
Beybilha~ıp Esr,!~!;.::... 

Manevi hır maktel ..• 
Bir Türk kızının Beybilhavz pa
pazları elinde e im maceraları .. 
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·rferyat! 
Zoraki müsafir 

yakalandı! 

Nasıl zehirlerler?.· 
Merak sevkile Beybilhavzın ne 
olduğunu öğrenmek istedim.· 

ki taleaları· J maksat içjn nihayetsiz gayeler 

Komisyoncu Emin efendi 
namında biri, dün gece 
sarho§lukla Beyağlunda, 

Necla hanımın evine girerek 
zor1a içeriye girmek istemi§tir. 
Kendisini kabul etmiyen 
Necla hanım, bu hali görün
ce feryada b;ışlamış ve ye
tişen polis1er Emin efendiyi 
yakalatmiştir. 

Otomobil kazası 
O zaman mu 

mı aradan bir çok sene geç· sarfeden en hayırlı ve en 
tikten sonra yani ~imdi da· büyük müessesedir. Biz he· 
ha iyi teftiş murakabe ede pimiz ve bizim bütün bu 
biliyordum. Bunların me~zu- mekteplerimiz, kitaplarımız 

d A 'di Hep Isa Beybil avzın eseriyiz. "Sen Jarı hep ioı ı · · 
nın büyüklüğünden, kera· de bir gün hakiki ışığa 

L A k Yukao ermek dilersen Beybilhavz metinden, u anın, · 
nanın, Mettanın, Merkosun 
hayatından Hiristiyanhğı ta· 
mamile fevkalade muharet 

gösteren bu uğurda muazzam 
bir halk ihtilali hazırlayan 
Fanlos manevi hadkaJarm
dan, Protestanlık müessisi 
Marten Lüter ile refiki Me
nahtonun mesai tarzından 
ruhani kudrde malikiyet· 
)erinden, İhtikaf, Riyaza.t 
ve İsaya itikat sayesinde 
mazhar oldukları nihayetsiz 
maneviyetlerden bahis eser· 
lerdi. 

Fakat yezılıılarında öyle 
cezip bir lisan kullanılmıı, 
öyle mevzuUarln doJaşılrnıf 
ve öyle maharetle yazılmıt· 
ki, .• En keskin zekaların bile 

bu kitaplaıdaki hakiki ma· 
ksadı görmekte müşkülata 

uğrıyacağma şüphe yoktur. 
Bu kitapların naıiri be

niın dikkatımde nkaçmamıı· 

h. Bunların naıiri ya Bey
hilha vz ve yahut ta Ame
rikan misyoner heyeti diye 

gösteriyordu. 
Merak sevkile Beybil· 

ha vzın ne o1dufunu öğren· 
tnek istemiştim, Bir mual· 
liınden bunu rica ettim. 

Papaz bana: 
_ Melek gibi kız! Bey-

çırağı etrafına pervane ol 
yavrum!!,, Dedi. Muallimin 
sesinde maderi bir ti· 

net vardı. Nekadar tatlı ko· 
nuşuyordu. 

İşte bütün hunların, eser· 
lerin ve sözlerin mahiyeti· 
ni acı bir tokatla yere 
düştükten, mahvolduktan 
sonra ah ile, eninle göre 
bildim. 

O zaman d~rdim ve fik
rim şu kelimelerden ve şu 

kelimelerin müeddasından 

ibaretti. 
"Allah, Meırikten Mağ· 

ribe kadar dünyaya nur ola
rak ve sırf insanları Cehen· 
nem ateşine ebedi bir hela· 
ke sürüklemek istiyen Şey· 
tandan tahlis için tecessüt 
ederek (İsa) diye a amıza ka· 
tılmıı, lsa Allahın oğludur. 
Biz de i anın evlatlarıyız. 
Hepimizin büyük babası 
olan AJJaha hamd ve §ükür 
edelim.,, 

Bunu mektebin bir salo
nunda diğer Türk kızların

dan gizli v~ mahremane 
bir surette hepimiz her gün 
toplanır, tekrar ederdik. 
Ondan sonra salondaki bü
yük Org ile cana yakın du-
alar, besteler çalınır, Pro· 
testan küçük Ermeni çocuk· 
larına bu mevzuda ilahiler 
söyletilir ayrılırdık. 

(Devamı var) 

hilhavz bütün Dünyaya İ1'a 
nın kerametini, insanlara 
hakiki Allahı göstermeğe 
alııa.n ya1 nız bu çok büyük 

~ 

Esnaf işleri 
İÇİN YENİ KANUN 

YAPILACAK 

Esnaf cemiyetl~ri nizam· 
llanıesi bir kanun ıekline 
Çe'Vrilecektir. Böylece, her 
esnaf cemiyetine girmeğe 1 
llıecbur tutulacaktır. Eğer, 
aksini iltizam eden esnaf 
bulunursa, bunlar icrayı san'· 
attan menedilecektir. 

Esnaf bankası 
İcraya mı müracaat etti 

Ayakkabıcılar cemiye· 
tile E~naf bankası arasında 
yeni bir ihtilaf çıkmııtır. Bu 
ihtilafa sebep ıudur: 

Esnaf bankası vaktile 
ayakkabıcılar kooperatifine 
para vermittir. Şimdi bu 
paradan dolayı Cemiyet 
hakkında icraya müracaat 

etmiotir. 

Dün soför Hayrinin ida
resindeki yolcu kamyonu, 
Unkapanı caddesinden ge
çerken, Cibalide oturan 50 
vaşlarında ZE>hra hanıma 

çarparak bir kaç yerinden 
yaralamııtır. 

Beyazıtta yangın 
Beyazıtta Çatal hanında 

kunduracı Garbis Efendinin 
dükkanından yanğın çık. 
mı,, dükkan kısmen yandık· 
tan sonra sön<lürülmüştür. 

Kavga 
Sirkecide Anadolu • Şuın 

lu oteli müsteciri Süleyman 
Sirkeci istasyonunda müş
teri yüzünden kavga etmiş
ler ve yakalanmışlardır. 

Seyyah celbi için 
Belediye seyyahin iubesi 

yeni sene için 10 bin lira 
tahsisat istemiştir. Bu para 
ile muhtelif memleketlerde 
reklam yapılmak üzere bro· 
şürler ııeşredecektir. Fakat 
bu paranın verilip verilmi
yeceği ıüphelidir. 

Diplomasız 
Berberlik 

yapılamıyacakmış 
Yeni Belediye talimat· 

n arnesine nazaran haziran· 
dan itibaren diplomasız 
berber er icrayı san'at ede
miyecektir. 

Bun un ıçın Berberler 
cemiyetı bir kurs nçnııf ve 
dünden itibaren kayda baş· 
Jamıştır. Yalnız 1927 sene
sine kadar diploma almı§ 
olanların diplom 'arı tecdit 
edilm,.kle iktifa edilecektir. 

M. Megge geldi 
Vol ej dö Frans ve Sor· 

bo:ı darülfünunu müd rrıs
!erinden M. Megge şehri· 
mize ge!n iştir. 

M. Megge İstanbul Da .. 
rülfünununda iki mühim kon 
ferans verecektir. Fakat, bu 
konferansların verilmesi ta• 
rihi henüz tesbit edilme-
miştir. 

NÜMUNELER 
GÖNDERiLECEK 

Breııla v' da açı acağıoı 
yazdığımız beynelmilel ser. 
ğiye İzmir ticaret odası ta· 
rafından incir, Uzum ve Tü
tün nümuneleri gönderile
cektir. 

YARIN 
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yok! Bu sene • 
umı 
•e 

istatistikler tereffü ümitlerini 
kıracak bir şekilde midir? 
Yeni Adana ıazeteıi ya· 1 

zıyor: 

Geçen hafta zarfındaki 

taba vvüller ehemiyetsizdi. Ve 
piyasanın istikameti hakkında. 
bir fikir verecek halde de· 
ğildi. Bununla beraber efkarı 
umumiye yakın iıtikbal için 
daha düıkün fiatlar intizarın· 
da idi. Bu maksatla iltatfı· 

tiklere Qzerinde hareket olu· 
nuyor. İstatiıtikler lıe açık 
söylendiği takdirde terefffi 
iimltlerini kıracak ıektlde
dirler. 

Dünyada Amerika pa· 
muğunun iatihli.ki pamuk 
meysfminio ilk altı ayında 
biraz ıuudi ıekil göıtermiı 

hede ıubat zarfında ıedit 
bir noksanlık arzetmiı ve 
Mart ve Nisan ayları ra· 
kamlarının mucibi hoınudi 

oltnıyacakları görülmekte 
bulunmuıtur. 

Bundan evvelki pamuk 
mevsiminde Marttan itiba

ren T "'mmuza kadar beı 

ay zarfmda Nevyork borsa
sında istatistiklerine göre 4 
milyon 916 bin balya Ame· 
rika pamuğu istihlak edil· 
mlştir. Mevsimi hazır zar· 
fında da ayni rakamlar ta· 
hakkuk ederse Amerika 
pamuğunun bütün mevsim 
i1'tihlaki 11 milyon 267 bin 
balyaya baliğ olacaktır. Fa
kat istih1ikin şimdiki gldi§i· 
ne göre pek kanaatkarane 
olan bu rakamlara bile va· 
rılacağırd n şüphe edilmE>k· 
tedir. Maamaffh mevsim 
sonunun daha müsait olaca· 
jına intizar edenler de yok 
değildir. _______ ,_ 

Adananın derdi! 
Yeni Adana gazetesi pazar 

verinden acı acı şikayet diyor 
Yeni Adana ıazeteıinde 

ıu tiki.yeti okuduk: 
Adanada kömOır para11 

ismi verilen ve yer yer kö 

mür ıatılan eıki Gön ha· 
nında her gün neler gö· 
rürıünüz? 

Kömür alım ıatımıodftn 
baılayınızda peynir, yogu:t, 
yağ ve kaymak eibi ııda 
maddelerJnin bir arada alı
nıp satılmakta oldufu bu 
yerde odua yOkll deve· 
ler hayvan yemf etlar ıırt 
ü&tiı yatarak tepinen mer
kepler daha neler neler. 

lıte kırk ç•ıit ıeyJn bir 
arada ıa tıldığı bir pazar 
yeri 

Hayvan piılffinden ıa· 

bahları adım atıl.-mıyan bu 
sahada tıatılan ııda mad-

* * 
Türk Halısı 

Bu sene piyaor fena! 
Hah ff atları müth f~ bir 

surette sukut etmekt€dir. 
Fjatlar gt•ç en seneye ni .,betle 
yüzd 30 düıüktür. 

Halımızrn baılıca ttlıcıla

rından olan Londra piyasa .. ı, 
sene halı almakta mütered· 
dit bir vaziyet tokınmı§tır. 

Bunun hakiki seb<'bi 
hakkında ıu malumat ve
rilmektedi.:r. 

,,_ Kücü!kllanlar 
POSTA PULLARI 

Satın alıyor ve mübadctle cı.ti· 

1 
deleri her tıa vrulan pislikle· 
re maruzdur. 

lı yalnız bununla da ka-
lamaz ayni zr.m{mda duvar 
diplerinin abdc.ııane haline 
gelen vaziyeti bütün bu 
pislik içinde ayrı bir koku 
te§kil eder. 

Kömür tozunun tepinen 
merkeplerin çıkardığı hay· 
van pisli•inin kuruyarak 
ıa v.ıulduğu ve nlhny t d!var 
diplerinin idrar kokuları 

içinde kaldığı bu murdar 
yel'e bJr de orada satılan 
ıeylere hakıpta buraya ace· 
ba ne pazarı bmini vere· 
ceğlz.? • 

Aari ineaata pııra sar· 
fetınok yolunu tutmuı olan· 
lu ııhh tı umumiye namı· 
na bu murdar vaziyet ka ·• 
~ısında ne ıcibi bir tevil ça 
resi buln bilirler:? 

iC 

Kaybolan ar 
Nihayet İzmirde 

bulundu 
R şat Bey m hal esinde 

oturan erhum binbaşı Ali 
R za B yin ailes F tm... ve 
k zı Hnmiy t han mla Ft hıç 
bir tarllfa haber bırakmadan 
köpekler· bağlı ve tavuk!, rı 
köme le kapalı olarak k y• 
bolduklarm y zmışt1k. 

Elyevm 58 esnaf cemi
)'eu vardır. Fakat bunların 
bir kısını taazzu etmedikle· 
tinden feshedilecektir. 

Ayni zamanda sermayesi 
150o liradan fazla olan es· 
l~flar da tüccar addedilerek 
d tcaret odasına girecekler-

Ayakkabıcılar cemiyeti 
bu borcun erki idare he
yetine ait olduğunu iddia 

etmektedir. 

'' y yorum. Beyazıt posta kutusu r, 1 .... arın,, ın ~--- lf- Neiat 

lzm rde b-..Iunnn enişte· 
leri doktor M ralay Ma:zh~u 
Beye çekilmiı olan telgrafa 
Mazhar Bey cevap vermiı 
ve tedavi için Falma ve Ha· 
mlyet Hanımlarm İzmire 
geldiklerini biJJir.wişlir. 

,.. ..... 
Gloryada konser 

lr. O · b' azı· zaman yenı ır v · 
)et tahaddüs edecektir. 

t Sernıaye sahibi bir lokan 
~cı, bir bakkal ve ilah ... Ce· 
t '"'etlerine girmeyerek Ti· 
l~t;t Odasına kaydolunacak 
ll\i ır. Böylelikle eınaf ce· 
~ )etleri azaları cüz'i ser· 

l\)el· · 
ltç·ı 1 veya hiç sermayesı:ı 
ttt.' erden teıekkül edeck· 

Kaçıncı def~ 
Trakyalı ziraatçılar iktisat 

Vekalatine müracaat ede· 
rek Şark ıimendiferleri kum· 
panyasından ve tarifeden 
tekrar ıikayette bu)unınu~· 

'ardır. 

Sakaların şikayeti 
Menba suları cemiyetine 

dahil sakalar, cemiyet ida· 
re heyetinin kendilerine 
bakmadığından tikayet edi· 

yorlar. 

K ee ee k 1 ı A ı SATILIK CAZBANT 

u ç u a n a r J Tef•~:.~~~l:u birlikte 

' ' yarın,, karilerine bir hizmet edebil
mek emelile küçük ilanları aşağıdaki şart~ 
larla kabule başlamışhr. 

1-
2-
3-

5 kelime bir satırdır. 
Her satır için 5 kurut ücret alınır. 
Bir defadan fazla neırediJecek ilanlardan yüzde 
15 tenzilat yapılır. 

L 
4- Küçük ilanlar her gün neıredilir. 
5- isteyen kariler intihap edecekleri rumuzla 

..... gma•z•e•te•m••iz•i•a•d•r1e1•ıllig•ö•ıt•e•re•b•i•Jı•·r.ıe•r•· .............. . 

mükemmel bir Cazbant Da· 
vulu ehven fiatla satılıktır. 

"Yarına. A. S. rumuzuna 
yazınız. 

• MU HAS İP ARANIYOR 
Taıray a ıitaıek ıartiyle 

200 lira maaıJa İtalyanca 
ve Almarı ıca bilir tocrflbeli 
bir muhasip nrnnıyor. N. 
rumuzuyl i. g•zetemize mü· 
racaat ec Uniz. 

Bu~Qn profö~ör V11hsan 
Mühendisynn Ef, .. ıdiniı lda· 
reıinde Glorya sinemas n· 
da ıaat 11 de bir ıenfonik 
konHr veri ccektir. 

Zengin bir programı olan 
bu konser uzur. zamandan· 
berJ hazırlanmakta idi. 

. ... 'iŞ 0 ARiiôRuM ..... 
22 yaıındayım Orta mek

tepten mezunum her ha. gi 
lıııir mte116'8 de çah~mnk 
üzeri if isteyorum . 

(Yurın)da A.M. rumuzuna 
müracaat 
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A.A. neşriyat bürosundan: 
.... l&mtm .......................... .... 

Istanbul halkına ilin 
21 Mayıs perşembe günü için yapılan hazır

lıklar ikmal edilmiştir.21 Mayıs perşembe günü 
bilômum resmi ve hususi müessesat, umumi 
meydanlar dahil olmak üzere Türkiyenin her 
tarafında bomba tarakalarına müşabih (Allo! 
Allo! ) sesi işidilecektir. Halkın heyecana kapıl-
maması şimdiden ilan olunur. 

. .. . . ~ 
. ~ ' ' "'' . . -

Yt:ni neşriyat 

Türkspor Çıktı 
Türkııpor'un ıon 32 nci 

sayısı Muhtelit Takımımı· 

zın biiyük muvaffakiyetini 
tesbit eden en güzel yazı, 
resim, karikatür ve kroki· 
lerle çıktı, busayıda bilhas· 
sa misafirlerin reisi ve Bal· 
kan Kupası katibi umumisi 
M. Andriyeviçin ıayanı 
dikkat bir makalHi: M. 
Andriyeviç Balkan Kupası 
na ittirak etmiyen Türk 
Milli takımına makaleıinde 
Meçhul Kalıraman ismini 
veriyor. Bu güzel yazıdan 

başka Ahmet Fetgeri Be
yin Makalesi, bizim beda
vacılar kırah, Seyahatnamesi 
Muhsin Efendi, son Avrupa 
ve İzmir haberleri, SineIDa 
güzel vücut müsabakası ve 
saire Türk11por Perıembe 
günleri çıkari 24 sahifedir, 
12,5 kuruı. 

Tahta kuru11u, sinek, ve sair 

haıeratı yumurtalaril~ beraber 

kat'iyyen imha eden 

FAYDA 
Daima birinciliği kazanmış bir ha

rikai san' attır. f AYDA daha müessir, 
daha mükemmel ve yarıyarıya ucuz
dur. Kokusu latif olup kat,i yyen 
ıeke yapmaz. İnsanlara hayvanlara 
ve nebatata zararı yoktur. f AYDA 
ismine dikkat ediniz. Devairi devlet, 
müessesatı milliye, hususiye ve ec
nebiye, Seyrisefain, Hilaliahmer. mek
tepler, hastaneler, sıhhat yurtları, bü· 
yük otel ve lokantalar, vapur kumpan
yaları f AYDA istimal ederler.Hasan 
ecza deposu 

Çatalca Müstahkem Mevki Satın Alma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Hadım köyündeki Kıt' atın ihtiyacı için (50000 ) kilo 
sığır eti ile (5000) kilo koyun eti kapalı zarf ile müna· 
ka'3aye. konulmuttur. Taliplerin 30-5 931 Cumartesi saat 
on dörtte Hadımköyü.ntleki komisyo,ıumuza müracaatları 
ilan olunur. 

Usküdarda İstanbul Al-
_. uı ı 

Çocuk hastanesi ku lak, bo&az, tıncı cra memurluiundan: ı 
Baımacalar aakaiında atik 
ve cedit 21 N. lu malumuhu6 

dut tahminen yedi buçuk . 
metro mürabbaı üzerine me· 

burun mütehassısı Saide Hanım müteveffa 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o lu Mektep sokak J 

Telefon B. O. 2496 

Çocuk hastalıkları mütehassı&ı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mekteıı sokak 

Telefrn: B. O. 2496 •.. , 
Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir :ı> 

Şerhli borçlar kanunu » :o 

(iKBAL) kitaphanesinde 
N 

Doktor 
Fevzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
ba~tahklar mütehaı ' 

Cumadan maada her 

saat 10 dan 6 ya kaclar h tall 
kabul edili:. 

Adres Ankara. Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

.... M*" hJ w .. 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp· 

hanesi üstünde No. 66 

Hayri Bey zimmetinde ala· 

cağı olan mebalifin temini 
zımmında tahb hacze alınan 
ve 30 gün müddetle ihalel 
evveliyeler.inin icı ası zam
mında müzayedeye vaz olu
nan Çe.rııyı Kebirde kal
pakçılar sokağında malumu 
hudut tahmint.n 38 metro 
murabbaı üzerine mebni 
atik ve cedit 65 No. Tuba· 
fiyeci kedii inde munkalip 
ve tamamı (6040 L.) kıyme· 
ti mubammineli bir bap 
dükkanın 16 hi11e ltiharilt.' 
bir hi11esi (50) lira muka
bilinde ve yine Çarııyı Ke
birde Takkeciler aokafında 
malumu hudut aUk ve cedit 
96 No.lu tahmintın 4 metro 

murabbaı üzeride. mebni ce· 
mekandan ibarc~t tamamı 

400 lira kıymeti muhammi· 
neli bir bap dükkanın ke· 
za 16 hisse itibaı ·ile bir his• 
sesi 10 lira kıyım,tinde ve 
yine Çarıiyi kebir de Sahaf· 
lar caddesinde ;ıtfk 40, 41, 

cedit 41>, 42 nuımaral11rla 

murakkam malulu hudut 28 
metro murabbaı üzerine 
mebni Çuhacı kediğinde 
münkalip tamtAııcıı 1728 lira 

kıymeti muham ineli bir bap 
dükanın keza 16 hi11e iti

barile bir hisse ııi 30 lira 

mukabilinde ve yine Sahaf· 
lar caddeıinde at ik 27, 29, 
31 ve cedit 27, 2 '.9, 31 nu· 

maralarla mürakka Lm malumu 
hudut fevkani 1 od; ayı havi ve 

tahminen 47 metre • murab
baı Qzerine mebni ve tama· 

bni ve tamamı 324 lira kıy
meti muhamineli bir bap 
dükanın 16 hisse itibarile 
bir hissesi (5) Ura mukabi
linde ve yine Çerııyıkebirde 
Y ahkcılar ıokğıhda atik 172 
ve cedit 128 N. tahminen 12 
metro murabbaı üzerine 
mebni ve tamamı 864 
l i r a kıymeti muhamineli 
malumu hudut bir bap_düka 
klnin 128 ıehim itibarile 
49, 50 ıehiminln tekrar 16 
sehim itibarile bir hiueai 
(5) lira kıymetinde Te yine 
Çarııyıkebirde Hazırcılar ••· 
kağında tahminen 7 • metro 
murabbaı üzerine mebni 
malumu hudut atik ve ce-
dit bir No. lu ve tamamı 
432 lira kıymeti muham· 
mineli bir bap dükkanın 

16, hisse itibarile bir hiıı· 

ıeai \5) lira mukabilinde 

ve yine Çarııyı kebirde 
Terlikçiler sokağında o.tik 1 
ve ceditl 3,1 ve 3 No. ma· 
lumu hudut vo 3. metro mu
rabbaı iizerine mebni ta· 
mamı 216. Ura kıymeti mu· 
bammineli dükkanın 16 
hi11e itibari'e bir bi11esi (10) 
lira mukabilinde ihalei tıv· 

veliyelerlnin icrası zımnında 
15 ıün müddet ile tekrar 
müzayedeye vaz edtlmiıtir. - Doktor -H 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi

ye ve zührevlye Cemiye
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa
cami karp eıraamda 133 
No. öğleden ıonra müra· 
caat. 

Büyük Tayyare 

pıyangosu 

4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 de~ir 

Büyük ikramiye 

45,000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 35.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. ..... • Bitlislilere müjde 
Damğa pulu, tütün ve sigara kırtasiye ki

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

An karada 

OTEL T ASHAN PALAS ' 
KALORİFER- BANYO~ 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPi~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi darl!: MıLANO 
dalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, lsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 

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

yada Afilyasonlar 
İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

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

1staubul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 
istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

t ~~~,~~- ··--··-· İstanbul Yedinci icra mir kepenklidir, terkoa ve 
dairesinden: lıtefan efendi- elektrik teıiıatını havidir. 
nin Angcliii hanıma olan Derununda yirmi lıra kira 
borcundan dolayı mahcuz ve her üç aylığı peıin ve· 
lstanbulda Ha tap kapısın· rilmek ıartile V asil Ef. ki-
da Demirtaı mahallesinin racıdır. 

İpçiler caddesinde eski Taliplerin tamamının kıy· 
50 "Ye yeni 52 numaralı ve meti muhammineal olan 
müıterek duvarı müıtemil iki bin dört yüz altmıt lira· 
bir bap gargir dükkanın nı· dan nmf bi11eye musip mik· 
ııf hi11eıinin birinci ihalesi tarın yüzde onu nisbetindeki 
yapılmak üzere otuz gün pey akçelerini teslimi vezne 
müddetle muzadeye konul- etmeleri ve 13·6·931 tarihin-
muıtur. hududu: Sağ tarafı de ıaat 14 den 16 ya kadar 
cedit SON.lu dükkan sol tarafı birinci ihalesi yapılacağından 
makarnacı Gazlla Ef. dük· müıterilerden daha fazla ma-
kanı arkası Ömer Ef. Tel& lumat almak istlyenlerin 
ire dükkanı ve cephesi So· 341-5910 dosya numarasını 
kaktır. müataıhiben müracaatları 

Mesahası: Altmıı bir bu ilin olunur. 
çuk metre terbiindedir. 

1 E ... ıafı: Kargir dükkan 
ve kattan ibaret e1up ze· 
mini malta bir taılık ma • 
faza ve yazıhane dii•r iki 
kat zemini tabla döıeli 
atelye olup üat katta bir 
beli. vardır. Binanın üstü 

Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak N 
19 Her gün hastalarım 

tonoz kemerlidir, pencere- abul ve tedavi eder. 

1 

Telf'fon: fatanhul 2385 

mı 5400 lisa kıyme. ti muha· 
mineli bir bap düki. nın keza 
16 hi11e itibarile b lr h.i11eıt 
{50) lira mukabm. lnde ve 
keza çarııyı kebircf e' reua.m 

Telefon: 3586 
··---• ••ıB--!m•lmıirira leri demir parmaklı ve de· 

8 May11 
___ ae ____ __ s 

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

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

kaynakçısı 
ve tesviyeciye lüzum 

vardır 
Sirkeci, Ebuasuut caddef.i No. 3 

23·5·921 tarihine müea· 
dif cumartesi güuü aaat 14 
ten 16. ya kadar ihaleyi kat· 
iye müzayedesi icra edile-

lecektir. Talip olanların da· 
ha fazla malümat almak 
istiyenlerin hisseye nazaran 
kıymeti muhamminin °/0 10· 
nisbetinde pey akça.ıını ve 

341-6895. Dosya No. sının 

müatahıaben daireye miira· 
caat etmeleri Yevmi ve 't'ak· 
ti mezkürda Üsküdar Al

tıncı İcra memurluğunda 
isbatı vücut etmiyen müı
terilerden son müıteriden 

madasının kefiyet eylemit 
addo1unacakları ilan olunur. 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

lngiliz lirası 

İSTANBUL ACEN fALIÔl 
Telefon: İstanbul 3318 

BEVQÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliı;a mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avansbr,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümlıuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat1 çek, itibar mektuplar 
ve telgral emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupou 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça
larıa tesviyesi, borsa muamela 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcünı!e banka muamelatı, kasa 
icarı. 

• A • 

SElAHIK BANKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 f raıık 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbui, lzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yuna11istan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

1' .. llA =-
TAKVİM 
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Zilhicce 19 - Nlaan 26 

Mayıs 
8 

Cuma 

1931 
J9ı•' 

Sabah 4,491 Atı•111 ~ 
Öğle 12,10 Yatı• ,,ft 

ikindi 16,05 fsanAır .tftıll 
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