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dairci mahsusa DahiliNo. l Başmuharrir 
Telgraf lst. ( y ARIN) > No. 2 Müdiriyet 

> No· 3 Tahrir 
Posta kutusu lst. 305 > No. 4 Muhasebe 

Gönderilen evrak iade olmımaz. 

Ba!imuharririmiz Arif Oruç B. lstanbul
dna müstakil namzetligini koydu 

• 

Vatandaşlar Gazinin millete neşrettiği beyannamenin 
samimiyetini isbat etmiş olacaklar! 

. . 
1 

Arif nruq 8• dün hıpiıhınei umumiden intihıbıt hey'eti teftifiyeıin• uıulen mürıoııt ederek İıtlnbuldın müıtıkillın meb'uı 
Bıtmuh~rrırımtmz ittir Müntahibi ıınilere iblA§ını ri91 ettiOi beyınnıme 9udur: 

nımzetliQinı vız• · 
ılfiJntehibi •ani vatandaşlara! 

Şahsım ve mesletim malllmdar. Ba iti~arla program iraesine lazam kiJrm'IJyoram. Halk fırkasının daimi ve samimi 
muarızı ve tam CiJmhuriyetçi o/dutum cıhetle Gazi _Hz.nin n~ırettikleri beyannameye iatinaden Iatanbuldan müstakillen 
nam:z.etlitimi k~yayor_am. Et.er. ıahsım hakkında bır memnuıyet vazedilmeue beyannameye tevfikan beni /stanbaldan 
müatakillen meb us intıhap etlınız. . . 

Bu •uretle Gazinin millete neırettıfı beyannamenin samimiyetini iıbat etmif olursunuz efendim.> 
lıtınbul hıplıhıneıinde m~vkufen hali iıtlrahıtte .. Yırın,, gızeteıi B19muhınrirl 

lzmitte 
Davamız! .. , .. 
Nak:zedilen bu 
dava cumartesi 

başlıyor 
lzmit valisi Eşref 

Beyin Başmuharririmiz 
Arif Oruç 8. aleyhine 
açtıiı davanın, geçir
diği saf abat ta bütün 
karilerimizin malumu. 
Başmuharriri~iz 4 ay· 
dan fazla bir zamandır 
ki bu dava yüzünden 
uınumi hapishanede 
lllahkiim yabyor. Bir 
kaç gün evvel Temyiz 
lllahkemesinin lzmit 
llıahkemesi tarafından 
~erilmiş olan mahku
llliyet kararını nakzet
tiğini yazmışbk. Na~
~edilen bu hükme aıt 
tYrak Temyizden lzmi· 
tegelm1ştir. Davanın 
cunıartesi günü rüye
tine başlanacak, bu 
llakzedilmiş, binaena· 
leyb katiyet kespet
lllenıiş oJan hüküm ref· 
~lununca Başmuharri
t'inıiz tahliye olunacak· 
br. 

§on dakilıa: 
Nuri Bey 

namzet 
Şa Ankara, 22 (Telefon) -
•l lllch pek me't'.uk olarak 
S. dafı.. habere .are 1&bık 
'<ar._. fırka ki ubı umumul 
lldl.~7a meb'uıu Nuri B. 
~ilen namzetlifiıd koy• 

~ .. karar 't'ermlftlr. 

1 Terakkiperverler ortaya çıkıyor! Reisicümhur inti-
KizımKarabekir,Alilhsan,Refet habı yapılacak! 

Paşalar namzet! intihabı müteakip Gazi Hz.nin 
caz: ee• 

Dün müstakil mebusluğa telgrafla ve bizzat irat edecekleri nutuklarında mü-
namzetlik koyanlar 26 yı buldu himhakikatler inkişaf edecektir. 

snteyman B. 
Şehrimizdeki mebuı in· 

Uhabına alt faaliye=t ıin 
ik e hararetli safhalar 

ıeçt ..lı ç sılhaıaa, heyeti 
arzeuı1or. 

e mlatakillen meb· 
tefUtlyey tlilinl vazet· 
uıluta nam&• 
mek tızere mlracaat eden· 
ler din mdbtmce bir yekün 

H 1 bu ze•at 
tutmuıtur. e e 
içinde memleketiıatzce ta· 
oınaut ıahılyetl•r de yok 
delildir. Enelkl 16De kadar 
mlracaat edenlerin yek6DU 
• lıtanbul için • 11 idi. Diin 
ise daha 15 zat mlracaatle 
adetleri 26 ya balil olmu,. 
tur. lıte lılmleri : 

• 1 

Khım Karabeklr Pı. 

Salih B. 

Bahri relı, Mehmet Salih 
Ef. Hiıeyln Cahlt 8. Beılm 
Şerif 8. Adil Silleyman 8. 
Ali Galip B. Refik lımıdl 8. 
Refet Pt· Ali Seydı 8. 
Ahmet Azmi B. Arif OruçB. 
lımail Şefik B. Süleyman 8. 
Klzım Karabekir P,. Klzam 
Karabekir Pı. telgrafla mi· 
racaat etmlttir. Proıram 
ıöıtermemlı ye pek kısa 
bir tarzda talip oldufunu 
blldlrmlttlr. 

Behrl reis ne diyor ? 
Bahri relı •••elce ha· 

mal tmlt Şimdi de yduçlıkla 

Refet Pt-

Bahri 8. 

meıiuldir 't'e mebuı olduiu 
takdirde amelenin hukuku-
mu mOdafaa edecekUr. 

Mehmet Salih ef. Kun· 
duracılar cemlyeU relıldlr. 
Mulaarrtrlmlze: 

Memleketteki muhtelli eanaf 
teıekklllerlnba kooperaıyo-

nu Ozerlndeld t..ıertn mi· 
dafU olacalım, demifUr. 

Htlaeyba Cahlt B. Beyuat· 
ta Zevk paıtahanelbala •· 
hlblclır. 

S.11m Şeetf ye Ali Galip 
Beyler avukattırlar. Clmhu· 
(Deoanu 4 6nct •111/ai/ade) 

Ankara,22 (telefon)-ln
tihabatın arka11 alınır alın· 
maz yeni mecliı fe•kallde 
tctimaa da•et olunacakbr. 
Yeni meclla bu lctlmaını 5 
Mayılta aktedrcekUr. 

Mecllıln bu lctlma dev· 
reıl 25 Ma yııa kadar ıClre

cek, bitçe Ye mGhlm ka· 
nunların mOzak~reıi bttlrl· 
line meclfı gelecek lctima 
devresine kadar tatil o!una· 
cakt1r. 

Fe•kallde içtimada •n· 
cümenlerln intiba bı taJanı 
dikkat olaCl\ktır. Zira tik 
defa encGmenlere çiftçi ye 
tıçilerde intihap olunaca"· 
lardır. 

Kıbine istifa edeoek 
Ankaaa 22 (Telefon)

yeni mecliıln ilk içtimaı 

ıiluCl alqamı lımet Pata 
uıulen kabinesinin lıt fana· 
meılnl Retılcümbur Hz. ine 
taktim edecektir. 

Yeni vekiller kimler? 
Ankara, 22 (Telefon) -

Y t>ni mecliıln ilk içtimaı 

gGnü aktamı lımet Pata 
relıl cumhur H.z. ferine ka
blnelinln lıtlf aıını verecek· 
Ur. Dan ıece telefonla ver· 
dilim haber, ylnl lımet 
Pı. nan meTkU ikUdaı dan 
çekllecell haberi mecllı top
landıktan ıonra Halk fır· 
kuının umumi konıreuni 
takip edeceil ıekllndedlr. 

Yeni •ekil olacaklar 
bakkmda ku•vetll rl't'ayet· 
ler vardır. Yeni ••killer 
araunda lumlerl en ku•••t· 
le ıeçenler ıunlarclır: 

Halk fırkan kltlbl umu· 
mlıl Recep 8. tarihi hukuk 
mlcl•rrW Yueuf Zı1a B .... 
ki Maarif Tekili Va11f 8. 
esld Adhye ftldll Mahmut 
E..t8. 

~ . 
Ankara, 22 (T e-

lefon)- Yeni mec
Jisin ilk içtimaında 
Reisicümhur int:-
habı tecdit edile-
cektir. intihabı 

müteakip Gazi Hz. 
uzun ve pek mü
him bir nutuk irat 
edeceklerdir. Gazi 
Hz.nin bu nutukla· 
nnda geçen mecli
sin feshi esbabına 
ve yeni mecliste 
gerek H. fırkası ıa 
ve a-erek müstakil 
hiziplere diifen va
zifeleri işaret eyli
yecekleri tahmin 
olunmaktadır. 

Hakim olan ka-
naate nazaran bil
hassa bu pek mü· 
him nutuk millete 
müştakil hiziplerin 
yeni mecliste oy
nıyacağı rolü ifha 
edecektir. 

Anadolu 
intihap işleri-

0en1z11, 22 ( A.A. ) -
Meb'uı intihabatın& •lll· 
yetin her tarafında cuma 
sini baılanmaıı ve ayni 
,Onde bltmeıl için leap 
eden tedbirler ahnm11tır. 

• 
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ŞE HABERLERi Hakiki 
erbes Fırka 
TARİHÇESİ 

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

iktibas edilemez 

.......................................................... 
ı Meb'uslar 

Bir gecelift vapur seyahatinden 
sonra /zmiı·e yaklaşırken 

İkinci Kısım 
-13-. 

Allah selamet versın 
Yarım sant sonra vapur 

halntlnrını çözmüt 0 ejder
hayn benziyen gövd€sini ls
tanbul rıhtımmclan ayırmı§tr. 

Rıhtımda gittikçe kiiçül· 
meğe ve yava§ yavaf silin· 
meye ba~hyan çehrelerin 
§imdı uzaktan uzağa sesleri 
l§idiliyordu: 

- Yolun açık olsun 

Fethi Bey!... 
- Allah selamet versin 

Fethi Bey! ... 
"Konya" vapurundakiler 

artık istanbulu yava§, yava§ 
kaybetmeğc baılamışlardı. 
Vapur bir çarşaf düzgün· 
lüğü ile teknenin altını dol
duran suyun üzerinde yağ 
gibi kayıp gidiyordu. 

Fethi bey ve arkada§la· 
rı kendilerine refakat eden 
İstanbul gazetecileri\e epi 
konu§tular. 

Güverte üzerindeki orta 
salon lidere mesai odası 
olaral tefrik edilmişti. Yal· 
nız yeı ıeklerden sonra birer 
saat oturup lrnnuşu bili· 
yorduk. 

Fethi B. Ağa oğlu Ah· 
met Beyle mütemadiyen 
İzmir nu!.kunun hazırlan· 
masilt uğrnşıyorlardı. 

lcmet Paıanm ik 1 gün ev el 
"Sivas" da irat ettiği nutka 
İzmir nutku tam ve mis· 
ket bir cevap olacaktı. 

Serbest fırka Liderinin 
nutku, histen ziyade man
tığa ve müsbet işlere dair 
olacaktı. Gazeteci arkada§· 
farla hep bu nutkun bir an 
evvel bize verilmesini f ste· 
yorduk. 

Çünkü çok uzun olduğu 
için not almak, yazmak ve 
tcıgrafln vermek belki bir 
kaç saatimizi işgal edebilir
di, en mühfm mesele geç 
kalmamaktı. 

Nılıayet Fethi Bey gülüt 
bir ifade ile : 

- Korkmayın, korkma· 
ym. Sizi de düşündüm be§ 

nüsha daktilo ile yazılmıştır. 
Ben nutuk söylerken siz de 

t Jgrafhaneye gidersiniz ..• 
Dedi. 

Hala tereddüt hala 
endişe 

Dikkat ediyorum, Fethi 

Bey bazan neş'eli, daha 
çok dütünceli duruyor. 

Kah Tahsin B. onun ya· 
nmda elini kolunu sallıyarak 
fzf.>hat veriyor, kah Ağa oğ· 
lu Ahmet Bey telaşlı telaı· 
lı jestler yaparak bir §eyler 
anlatıyor. 

Bu meclislerde hazan 
Haydar Beyin de dahil ol· 
du~unu söylersem içti mala· 
rm pek te havai bahislere 
temas etmediğini anlatmıı 

olurum zanındayım. 

lzmire yaklaşıyoruz 
lzmire yaklaştıkça hepi· 

mizde bir heyecan baı gös. 
terdi. nasıl istikbal edilece
ğimiz, ne manzara görece. 
ğimfz endi§esi gittikçe ço
ğahyordu, Daha lstanbulda 
iken bey'etin (istiskal) edi· 
!eceği rivayetlerile kolak
lar1mız dolmuş gibiydi. 

Ne o... Saat hayli iler· 
lemif on ikiyi geçmişti, Kon· 
ya vapuru muatadın hila· 
fında geç kalmıştı? Garip 
şey, seyrbefainin bu yollu 
vapuru hiç böyle geç kal. 
mazdı. 1 te yanımızdaki yol· 
culnr hep böyle söylüyorlar. 

Lakin işin içinde i~ var· 

m111 Halk Ff rkasının İzmir 
amirleri vapurun tehirle 
gelmesini telsizle haber 

vermiıler .. 
Bu hileye niçin tevessül 

edildiğini izmire yanaştıktan 
sonraki istikbal merasimi 
cevap verecektir. 

Vapur İzmire iki üç mil 
ynldaıtığı zaman Fethi Bey 

arkadaşlarile birl!kte güver· 
teye çıktı. Uzaktan uzata 

işitilen bir oğultu heyecan· 
la açılan kulaklarımızın için· 
de akisler yapıyordu. Fakat 
bu... Sadece bir uğultu idi. 

Acaba ne ıöylüyorlardı?! 
Fethi 8. parmaklığa da· 
y~nmıı dalgın bir ufku aiiz· 
geçten geçirmeye çahııyordu. 

Bir,aralık biriıi bir dürbin 
ıuzattı. 

Lider titreyen parmakla· 
rile ayarını buldu, ben 
gözlerimi kirpmadan Fethi 
Beye bal< ıyordum. 

Dudakları takallüs ediyor, 
çene kemiklerlni sıkıyordu. 

(Devamı var) 

(Yarın )ın Halk diplomatı 

Esnaf 
Krediye 
Muhtactır 

' Ticaret odası ve ticarat 
müdüriyeti şehrimiz esnafı 
hakkında yaotığı tetkikat 
raporunu lktısat vekaletine 
göndermi~tir. 

Bu rapor daha evvel ik· 
tısat vekaletinden gelen ve 
tetkikat yapılmasını bildiren 
bir emir iizerine hazırlan· 

mııtı. 

Bu raporlara nazaran 
İstanbulda 43 Esnaf cemi· 
yeti vardır. lstanbuldaki es· 
nafm miktarı 60,000 e ya· 
kindir. Bunlardan ancak, 6·7 

bin tanesi EsnaE cemiyetlerine 
mukayyettir. Bunların inkl· 
ıafı fçin bir kaç esaslı nok· 
ta zikredilmektedir. 

1 - Te~kilatlanmaları. 

2 - Kredi iılerinde bun· 
)ara imkan bulunması. 

Di~er taraftan esnafa 
tnm manasile yardım ede· 
bilecek bir banka tesisi de 
tavsiye olunmaktadır. 

Yeni Elciler , 
Hamdullah Suphi Beyin 

Viyana ve Viyana sefiri 
Hamdi Beyin Kahire sefa· 
re•.lerine tayin edilect-klerl 
Ankaradan haber verilmek-
tedir. 
TATBİKAT GEZiNTiSi 
Darünafaka yedinci sınıf 

talebesi nebatat muallimle· 
rhıin refakatinde evvelki 
gün Beykoz kıı Jarında tat· 
bikatn giderek ele geçir· 
dikleri diri bi" sencap ile 
bir yı~an ve büyücek bir 
kertenkeleyi mektebe ge· 
tirmlşlerdir. 

Komünistler 
Adliyede 

1 Mayısla beyanname 
yapırtıran ve komünist pro· 
p gandası yapanlar hakkın· 
Ja polisin yaptığı tahkikat 
tekemmül etmiıtir. 

İkisi kadın olmak üzere 
on iki maznun Müddeiumu· 
miliie tevdi edilmiştir. Ya· 
kında muhakemelerine baı· 
lanacıfktır. 

itfaiyenin 
islô:hı 

Belediye itfaiyeyi yeni· 
den islaha karar vermiıtir. 
Eski yen malzeme yerine 
yeniden malzeme alınacak· 
tır. Bundan baıka müfreze· 
lerin miktarı çoaaltalacaktır. 
Bebekte itfaiye teıkilltı ya· 
pılması düıünüldüğü ıi bi, 
Boğaziçinde de itfaiye ihU· 
yacının daha eyi temini 
düOünülüyor. 

----------------------
~=aı--------------w•A.,... _______ re~w~ 

- Bunlar kanunların tadili hakkındaki ı 
: ayibalar ha. Allah zihin açıklığı venini 

- Mebusluk 
ittifak var! 

tahsisatının tezyidinde 

Karar verildi! 
Dün Darülfünun divanı Tıp fa

kültesi kararını müttefiken 
tasvip etti 

Dün Darülfünun divanında Rasim Ali B. meselesi aö
rüıülmü§ ve kat'i karar verilmiıtir, 

Sant onbeıtc divanın içtimaı mukarrerken, ancak, 
saat or.t altıda nisabı ekseriyet hasıl oimuıtur. • içtima ha
raretli devanı etmi ve saat 20,30 da nihayet bulmu~tur. 

Divan azalarından "4" ü gelmemiş ve (11) ki§i ile ka· 
rar verilmiştir. Bu hususta Darülfünun emin! Muammer 
Raıit 8. muharririmize kısacn elemiştir ki: 

Divan, Tıp fakultesi karnrmı müttefikan tasvip el· 
miştir. 

Balkanlıla geliyor! 
Türizm kulübü sekiz günlük 
büyük bir program hazırladı 

Balkan haftası münase· 
betile §ehrimize bir çok 
Balkanlı komşuların gclece· 
ğini yazmı§tık. Kom§uları-

mız bugün ve yarm kafi· 
leler halinde ıehrimize gele· 
ceklerdir. Misafirlerimiz i· 
çin Türkiye Türing kulübü
nün hazırladığı program şu· 
dur. 

23 Nisan Perıembe : Ser· 
best. Gelecek Talebe Grup· 
ları: Belediye, Balkan Bir· 
liği, ve Darülfünun Talebe 
birliği mümessilleri tarafm· 
dan istikbal edilecektir. 

24 Nisan Cuma. Serbest: 
25 Nisan Cumartesi; Tu-

ring kongresinin Galatasa· 
ray Lisesinde küşat resmi. 
Galatasarayda Vahit Beyin 
konferansı. 

26 Nisan Pazar: Talebe 
birliği murahhaslariyle grup 
ha\inde Topkapı sa!'aymı 

ziyaret. Darülfünunda lrnn· 
ferans ve çay. 

27 Nisan Pazartesi: Mü
zeleri ziyaret (grup halinde) 
Seyrisefain vapuru ile te· 
nezzüh etmek üzere Top
hanede seyriscfain salonun· 
dn toplanma. Boğaziçi ve 
Marmara da vapurla tenez· 
züh ; vapurda çay. 

28 Nisan Salı : Şehri zi· 

yaret. Dolma Bahçe sarayı· 
m ziyaret. Tepebatı tiyatro· 
sunda müsamere. 

29 Nisan Çarşamba: Ser· 
best. Maksimde matine dans 

30 Nisan Perşembe: 
Serbest. 

- --~-----

Belediye 
Polisleri 

Hazirandan itibaren be
lediye polislerinin Emniyeti 
umumiye emrine geçmesi 
takarrür etmistir. O tarihten 
itibaren bu gibi polislerin 
maaılarıda diğerleri gibi 
olacaktır. 

BAYRAM T ARiFESi 
Devlet demiryolları bay

ram tarifesi bu günden iti· 
haren tatbika başlanacaktır. 

İngiliz sefiri 
dün geldi 

İngiliz sefiri M. Klark 
dünkü ekspresle Londra· 
dan tehrimize gelmiıtir. 

KEPEKLİ EKMEK 
Son zamanlarda kepekli 

ekmeği müdafaa edenler 
f azlalaımııtır. 

Bunlar kepeğin içinde 
Vitamin denilen gıdai mad.le 
bulunduğunu ileri sürüyorlar. 

Yunanlıların 
Hediyesi 

Yunan Darülfünunu, 
Türk Darülfünununa sekiz 
ciltlik bir Ansik:op~di hedi
ye etmiıtir. Bunlar tesisi 
tasavvur edilen yeni Darül· 
fünun kütüphanesine ko· 
nacaktır. 

ISTANBUL - SOFYA 
TELEFONU 

İstanbul - Sofya telefon 
hattı bir Haziranda başlıya· 
caktır. 

Uyuşturucu 

Madde 
Beynelmilel uyuşturucu 

maddeler ko .. 1feranaının Z1 
Mayısta Cenevre'de toplan· 
ması kararlaımııtır. 

Temin edildiğine göre, 
hükümetimiz bu konferansta 
cihan afyon ihtiyacının yüz· 
de 35 inin tarafımızdan le· 
mininin mümkün kılınmasını 
istiyecektir. 

Halk fırkasının 
listesini gördük. 

Haftalardan 
mızın içindP kıvrılıp yat 
bir istihfomda bu suretle 
müphemiyetten kurlular 
bir hakikat halin e gözle 
mizin önünde belirmit ol 
Artık meb'us olmamak ka 
g11ile gecelerini uykuı 

geçirenleri bol, bol teb 
cdehiliriz. 

Meclisin haricinde kal 
"Sabık,, lnrl\ da yürekt 

bir "Geçmiş olsun" de 
nezaketsizliğinde bulun 
yacağız tabiidir. Fakat it 
kadarla bitmit olmıyor. Ş 
de "Müstakil" lerle hasbi 
etmek mt"cburiyetindeyls 

Okuduğumuz isimi 
tanıdığımız simaları mille 
ke!:kln adesesi önünde rf 
migeçit yaptırdıktan .so 
dır ki, bunlar hakkında 
söylenebilir. 

Bize lcendilerini inli 
ettirmek istiyenleri biz 
çerken onlarda erıyaca 
sadece "Samimiyet" ol 
ğum hatırlatmak isteriz. 

Özü, sözü tok bir vat 
da§n rey vermek her za 
vatani borcumuzdur. 

Kuvvf!tli görü • 
samimi tenkidile se 
ni en gür çık 
meb'uslar Türk 
Jetinin hakiki meb' 
larıdır. 

BURHANEDDiN 
• • 1 •• 1 •••••••• 1 ...... .. 

Istanbul'da 
Muhasibi n1es'ullü 

lağvediliyor 
Hazirandan itibaren 

ta.bul mali te~klatında 
1 aim deği§iklikler olacaktır 

hassa kolordu muhasibi 
su1lüğünden maada bG 
dairelerin, sıhhiye m 
lüğünün, müftülüğün Ye 
maa§larının muhasibi 
lükleri lağvedilecektir. 

Bunların i~leri maim 
l üklerine devredilecektir, 

Diğer vilayetlerde ol 
gibi Defterdarlık muh 
müdürlüğü la~vedilerek 

hez malmüdürlüğü ibd 
dilecektir. 

Ekmek fiatleri 
Buğday fiatlerindeki 

künlük devam ediyor. 
kadarlar, bu düıkünlük 
vam ederae ekmek fia 
nin bir buçuk ay son 
kuruıa kadar inmesi 
kün olduğunu bildiriy 

Yeni mecliste mühim müzkerat 

- Efendiler! 
[ Sürekli alkı§lar ] 
- Bugün! 
[ Sürekli alkıılar •• ] 

- Bugün! 
[ Yaıa ıesleri ] 
- Efendiler! 
[ De•amlı alkıılar] 
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Bugün ç~uk haftası ! 
23 Nisan Hakimiyeti Milliye bayramıdır 

Ankara, 22 
(A.A) - Hf
lllayei etfal 

YARIN 

1 " 

SON HABERLER 
-

~•~•wımıı .. ••m1nz ... .,•l• ............................... ... 
•ij =--· -
Himalayaya Memurlardan yüzde beş kazanç alınacak 

r;!;n;r::ı:t;'' Tekaüt kanunu ve Ce11ııyeti umu· 
illi mf'rke
ılnden teb
lii olunmut· 
tur: 

" Him&vei 
etfal cem. 

I Bonbay 21 - Himalya d 
_ , daflarının en sarp veyükıek Barem egv işecek 

tepelerindtn biri olan 25447 
kadem irtifaindaki Kamet Ankara, 22 (Telefon) - Bu tl\kdirde tekrar tekan-

Yeti nmrmi 
?tıerkezi 23 
Nısan çocuk 
"-ftası mü· 

Türlı Maarif cemiyetinden bir grup 

llaaebetile Türk çocuklarına 
11lQıimi tebrfkitını arz ve 
hu haftanın memlekı•timizde 
Çocuk himayesi lehindeki 
l!ıeıainfn mütezayit bir hat· 
\'eıfne veeile olmasını te· 
lnennf eder.,, ,,. 

Buarün ı3 Nisan milli hi· 
kf111fyet bayramlle beraber 
Çocuk haftası da batlıyor · 
Bir hafta ıürecek olan çocuk 
baldmiyeti eınaımda İıtan· 
bul vilayetinin res'lli maka· 
nıatı ve bazı huıuıi müe11e
ıeler çocuk erkanı tarafından 
idare edilecektir. 

Çocuklar bugün grup 
grup aokakları gezecekler 
•e mekteplerde konferans 
verılecekUr. Himayei etf al 
cemiyeti namına rozet daiı· 
blacak •e Beıihtaıta çocuk 
bahçe•inde merasim yapı· 

lacaktır. Çocuk haftası er 
nasında vazife alan çocuk 
beyler ıunlardır: 

Vali. Remzi 8. 10 uncu 
ilk mektepten, Polis müdürü 
Hamdi B. 10 uncu ilk mek· 
tepten, Be?ediye reisi · Or· 
han B. 20 inci mektepten, 
Fırka reisi • Salahattin B. 
5 inci ilk mektepten, Hilali· 
ahmer reisi Zerin H. 10 nuncu 
ilk mektepten, Tayyare C. 
reisi • ilhan B. S inci ilk 
mektekten, Kadm birlif i 
reisi . MüyeSLer H. 20 inci 
ilk mektepten, Dikiıyurdu 
reisi • Bedia H. 20 inci ilk 
mektepten, Himayei etfal 
reisi • Latife H. 1 inci ilk 
mektepten. 

Bueün devair resmen ta· 
uldir. Yaln•z 23 Nisan bay· 
ramı münaıebetile merasim 
yapılacaktır. 

Polia, tahkikatına ehemmiyet verdi 

Kokainomanlar ! 
Hüsamettin Sacit Beye hiç kimse 
sahip çıkmamış ve defnedilmiştir 

Dün kokainden öldüfü· gizli yerlerde satıldığı haber 
uii yazdıiımız Hüaamettln alınan kokainlerin zehirli ve 
Saclt Br.yin cesedi defne- oldürücO bir tozla mahlut 
dilmittir. Haber ahndıfına oldufu anlatılmaktadır. 
ıöre Hüaamettin Sacit Be- Kokaini kuvvetli göıter-

d mek için bu toz karııtarıl· 
Yin cetedi morlta bir mü . maktadır. İki ölü hakkında 
det bırakılmıt ve ailesi a· da moı gun raporu vefatJn 
tanmııtır. kokainden olduğunu göster· 

Şimdiye kadar hiç kim· mektedir. Kokainoman olan 
le müracaat etmediği için bu Jki biçare tozları aldık· 
cesedin defnine miisaade e· tlln hemen biraz sonra çok 
<lilınittir. ehemmiyetli buhran geçir-

Poliı müdiriyeti, otopsi mitler ve bfrfnclıi hemen, 
tıeuceıi üzerine bu iti ehem· Hüıamettfn Sacit Bey de 
'niyetle takibe baılanmıt· nakledildiii hastanede ta· 
tır, hammül edemiyerek ölmüı· 

Reçetelere kullanılan ko- lerdir. Bu husustaki tahki-
~i~lerde bövle bir tehlike kat çok ıayanı dikkat ola· 
L ~ caktır. ffu itle uğratanların 

dağının korkunç uçurumlar Yeni Mecliste müzakere diye keıilecektlr. Anc•k bu 
ve cumudiyelerfe çevrili zir- 1 edilecek bazı kanun ar ~e muayyen haddi geçemiye-
vesine çakmağa ieıebbüs e- liyJhalar arasında bilhaasa cektlr. 
decek olan fenni heyet bu- Barem, tekant kanununun Gerek bundan ve ıerek· 
raya gelmiıtir. Heyetin reisi bazı mevaa da vardır. Baremin ıe yüzde betlerden senede 
Smythe yolda tesadüf edile· tadil olunacağı hakkınJa 5 milyon kadar bir tasar
cek rnüıküllerin ancak sap· 

iki gün evvel verdiiim ma- ruf temin edllmit oluna-
aa"lam gençler tarafından 8 l"'mat teeyyüt etmlttir. Yeni caktar. iktiham olunabileceği kana· u 

tın da olduğu içi.n bütün ar· kazanç tamamı layihası da Vekaletler iki aylak mu· 
kadaılarını otuz üç yaıandan ilk müzakere olunacaklar vakkat bütçelerJni hemen 
nıağı adamlar arasından arasındadır. Bu layiha· hemen hazırlamıılardır. 931 
aeçmiıtfr. ya göre memurlardan, bütçeside hazırlanmaktadır· 

'r.u"tu••n mÜdÜrÜ yüzde beı nisbetinde ka· lar. 
.l i zanç kesilecektir. Bu esas 931 bütçesi Afuatoıtan 
MÜHİM BİR VAZİFEYE bütçeye lkı. tkl buçuk mil· evvel tatbik olunamıyacaktır. 

TAYIN EDİLECEK yon lira bir tasarruf temin 930 ıeneıi varidat miktarı 
Ankara. 22 (Telefon) - etmlı olacaklar. atafı yukarı kat'ı bir tekilde 

Tütün inhlsarı müdürü Beh· Yeni bütçe bu kanunlara tespit edilmfıtir. 
çet Beyin diğer mühim bir istinaden tanzim olunacafı Yeni bOtçe taaarrufları 
vazifeye naklile yerine ma- için Mecliı bunları ilk içti· aruında baıka mevad da 
liye vekaleti müıteıarı Ali malarırda karar altma ala- mevcuttur. Maliye vekale-
R1za Beyin ve maliye müı· caktar. tinde bu huıuıta bir ketu· 
tetarlıiına da Burdur meb- Barem kanu ile me· miyet olmaaına rafmen 
uıluğuna namzet gösterilmi· murların maaıı ından te· bütçealn "190 200,. milyonu 
yen Sl\lth Vahit Beyin ta· kaüt hakkı kesilmiyordu. tecavüz etmiyecefl ve bu 
yinlerin söylenmektedir. Fakat tekaüt kanununun yektlnda da kabil olan ta-

SiJifkede intihabat müzakeresinde bu cihetin ıarrufun yapılmaama çalıtı· 
Silifke, 22 (A.A) - Mer· 

kez kazanın uzak köylerin
deki müntehibi ıaniler Silif· 
keye gelmeğe başlamıılardır. 

Gazi Hazrtllerinin inti· 

habat ınünasebetile neşret· 

tikleri beyanname Halk Fır· 
kası salonunda okunmur, 
tiddetle alkıtlanmıttır. 

48 saat 
Ölüm tehlikesi ! 

Yeni Oranı 21, -1\'icaraıo 
aıileri taaafından yapılana 
katlilmda Jkf Amerikalı bir 
bataklık içinde kırk sekize 
saat kalmak ve ancak eiız ile 
bunların çamurun hariciPde 
tutarak kendilerini &la ıtbi 
goslermek ıuretıle bayatları· 
nı kurtarabilmtılerdir . 

diamond 
tevkif 
edili 

değiıeceği söylenmektedir. lacaitı anlatılmaktadır. .. 

* * * 
İngiltere kraliçesinin kardeşi Lort 
ve refikası Konguya hareket ettiler 

Ankara, 22 (A.A.) - ln· J Bey tarafından kendilerine 
giltere Kıraliçesiohı biraderi beyam hotamedl olunacak-
Lor d Atbfone ye refJka" tır. Mfaaflrler Konya ,ebri 
Prenses Alice ve kerimeleri J dahilinde ufak bir tenes· 
Lady May Cambrıdae ile 1 zObte bulunacakldr ve Lord 

T Athlone, Vali Beyi Vıllyet 
matyetlerlnl hlmfJ olan oroı 

konaiında zlyard edilecek· 
ekspres 23 NfA&n 931 de ıaat 1 tir. Mlıaffrlerln emrine tfth· 
15-45 te Konya ya muvasalat ıfı edilen buıuıl Yaıon ve 
edecektir. Konya valisi Bf'J lokantalı vagon ıaat 18·32 
ile mlsaflrlerin mihmandar· de Konya.tan hareket eden 
hğu: a:tayln edilen hariciye trene baf lanmıı olacaktır • 
vekAletl Protokol umumi il Miıaflrler Vali Bey tara 
miidür muavini Kadri Rıza fından teıyi edilecoktlr. 

* * * 
Güzellik 
Müsabakaları 

Menedilmeli 

Amerika. 
Bankaları 
Kapauıyor ! 

Kfnıton, 21 (A.A) - Bu-

S.hıfe 3 

-23 Perşembe 1 -
ınyasi 
Takvim: 
Mavi boncuk! 

Jstanltul İanayi namzedi 
o!an Hasan Basri Beyin kim 

eldufu anlltıla•amıt. BU· 
tabi dokumacılar araunda 

bulunan Hasan Basrilerden 
ba~ka çuTalcı esnafı arasm-

dakiler de sevine ve heyecan 
içindedirler. 

Ankaradan cevap gelin· 
ceye kadar elinde avucun· 

dakinf ete dosta ziyafete 
sarfedecek Ha11n Basriler 

fçnide kim bilir kaç biçare, 
Dimyata pirince ıidnken 

evdekJ bulıurdan ol. cak! 

Bütün ehliyeti haiz do· 
kumacı Hasan Basrilere 

derimkl ., Ma vl boncuk han. 
ıiulzde iıe odur!,, 

Bu dedikoduları okuyan 
ma Yi boncuklu Hasan Basri 

B. kim bilir nasıl bıyık al-
tından güler? 

• 
Çekilmez doğrusu 

Nihayet Übeydullah Ef. 
Oıtadımız da mebus oldu. 

Mecliste uıtad• çok ihtiyaç 
Yardır kanaatındayım. Yeni 

mecliste amele, çiftçi, mtıs
takiller, Halk Fırkası gJbl 

bir kaç hizip bulunacacak. 
Ne olur ne olmaz hafazan· 

allah aralarında her hangi 
bir geçimılzlik çıkarsa bunu 

halle üstaddan fazla kim 
ehildir? 

Bu eilnkii intihap izdi· 
vacından dofacak yeni yeni 
hfziplerfn iılm ba bahtını 
yapar. 

Bek&r mebu4lan evlen· 
dirJr. Mthabııkalı evlenme 

kanunu teklif eder. 

Velhasıl bu huıuıtakl 

ehliyetinden her clhetçe fiti· 

fade olunur. Dofruıu üç yiiz 
elll liraya çekilmez if ! 

* 
Söyletene ak! 

BuıOn hot bir tef oku· 
duın. Hakimiyeti Mtlllye 

aaseteıt mebuı namaet Ilı· 

teıi yerine mütekaitlerin 
iılmlerini neıı·etmlı. 

uuiunmadıXı anlatılmııttr. k k 1 
ıs kanaatine göre o aln er 

, A.ncak kaçak verilen ve burada karıthrılmaktadır. 
~velerde veya blr takım '_ 

New·York, 21 (A. A.)
Methur etki ya reisi Jack 
Diamond, bir rnkibinC' alt 

Cenevre, 21 (A.A. - Ka· 
dan ve çocuk ticareti komi· 
lesinde lıvirre murahhası, 

bir karar ıuretl kabul etmittlr. 
Bu karar ıuretinde Cemi· 

ra bankalarından iki kOçOk 

banka altelerfnf kapamııtır. 

Bunun Ozerfne bankalarda 

mevduatı bulunanlar tediye 

imkanına malik Y•ılne ban· 

Bu yanhtlık, yalnız mü· 
tekaitlerl lezzetli bir hayrete 

~ MehDıedin katili .. 
Zafer vak'ayı Ağırcezada dun 

tafsilatile anlattı 
rek bu parayı ver, dedi. 

1 Bundan bir müddet evvel 
~lr •nlaıanı~mazlık yüzün· 
.. ~il a.rlcadatı a.·ap Mehmedi 
~ldiiren Mevlanekapısında 
\t•bacı ki.hyaıı Zaferin 
~Uha.kenıeıine dün aiırce· 

da ba.ılanmııtır. 
\' Mahkemede maktulün 
~:reıl!ai bulunuyordu. Heyeti 
~~lllle tarafından sorguya 
,._1

11en katil hadiseyi ıöyle 
•tınııtır: 

~~ - "Vak'a akıamı Arap 
llill~111•tle birlikte Şehremi· 
~ ... ,. ~ rakı içtik. Rakı içerken 
't-•~ Ce .. aramızda geçen bir 
~~Ub • nobeu meselesnl mev· 
l~dı •lııettt. Ve bu ıözi be
~-~~)'e borcumuz olan 1 ıO 

•eraıye intikal ettire· 

Borcumun kihyaıı mııın 

cevabını verdfm. Bundan 
• f .1 olan Arap Mehmet mun eı 
ıtalı bir çakı ile beni ya· 

ıu .. t" 
ralı dı ve yere düıünce uı u· 

il dı Muhakkak olan me çu an · 
b e "lümden kurtulmak için 
ır o . 

ve korkutmak kaıUle üzerım· 
deki sili.hı iki defa at et ettim 

ve vurulup vurulmadığına 
bakmıyarak kaçtım • " 

Bundan sonra maktül 
veresesi ka Ulden davacı ol· 
duklannı ve tazminat ilte
diklnlni s67lemitlerdir · 

Muhakeme tahitlerin 
celbi için 20 MaJııa bırakıl· 
mııtır. 

itkileri nakletmıkte olan bir 
bir kamyonun şoförüne it· 
kence etmit olmak töhme· 
tile tekif edilmlttir. Kendisi· 

ni bir polis lmlri ile iki 
muavini tkametglhıada tev· 
kif etmitlerdir. Jak Dla· 
mond, mukavemet göster• 

memit ve mahalli h.piıha· 

nelerden birlıinde hapsedfl· 
mittir. 

Antalya hô:diaesi 
Denizli, 23 ( A.A ) -

A ,.ıtalya belediye hldiıeıi 
mazunlarının muhakemeılue 
buıQn de deYam edilmittir. 
İddia makamınca iddiana· 
menin okunmaıııı için duruı
ma yarın btrakılmıttir. 

FRENS DON JUAN 

Torino, 21 (A. A.)- is
panya prenslerinden Don 
Juan buraya ıelmlt Ye he· 
men Parlıe mOteYecclhea 

yol" çıkmııtar. 

yeti Akvamdan ıOzelltk 
müıa bakuının menedilmesi 
içi u muhtelif hükekmetler 
nezdinde müdahelede bu· 
lunmaıı talep edilmektedir. 
Komite, teYdi edilen bu ka· 
rar suretini temenni ıekllne 
lfraıa karar vermiıtir. --"' 

Tayyarecilerin 
telgrafı 

Pazar günOBaidada mil· 
tevecclhen Y etilköyden ha· 
reket etroiı o~an Irak tayy•· 
recileri Halepten" tayyare 
cemiyeti lıtanbul tubeıine 
atideki telırafnameyl g6n· 
der mitlerdir: 

"Komıu ye kardet Tiir· 
kiyenln topralından ayrılır· 
kea, izhar buyurulan hakiki 
muhabbet ve aamiml mlıa· 

ffrperverlfıe te,ekkOra tımızı 
takdim eder ve ciimleye mu· 
yaff aktyetler temenni ede-

ka olan., Farmes and Marc· 

hamlı Bank " ın ıfplerlne 

hücum etmitlerdlr . MOtteri· 

lerin ıltmelerfnf ye meYdu· 

atlarını almak niyetinden 

yaz ıeçmefe ikna edilmeleri 

için boıuna sayret earfetmit· 
Ur. 

Bunun ilzerine civar<la 

bir bando muzika çaldırıl

mıt YC mülhit bir yanıın 

çıkmıı oldufu haberi ffta 

edflmittir. Civar ıokak bat· 

larında nutuk söyleyen ha· 

tıplere paralar Yerildi. 9u da 
neUcesiz kaldı. Maamafih, 

banka meYduatlannı ııtfr· 

dat etmek isteyen mOıterl

lere tedlyatta bulunmak fçfn 
iham plen kartıbfı bulup 

verdi. 

diitürmekle kalmamıt, kari· 
lerinl de, melıtuıları da, Fır· 
kacıları da hayret fçfnde 
bırakmııtır. 

Etrafında her kafadan 
bir acı çıkan namzet Hıte· 

ılnin ne biçim ve ne ıekflde 
çıkncl\iını defme diplomat 

bile keıdlremezdi, fçfnde 
amele, çiftçi, müstakiller bulu· 

nacafı ıiSylen•n, eskilerden 
bir çoklarının açıkta kala-

cafı rfyayet edilen llıtenin 
meMll mntekaidfn ile ma · 

limal çıkma11nda pek gayri 
talıUUk olmayabilirdi. 

Her tıte keramet ara
yan bir arkadaıım bu 

haberi duyuncs kulaiıma 
efilerek bir ıır t~vdi eder 
ııbf dedi kf: 

M Sakın bu aelecek fntf· 

hap de•reıi i\:in bir ha
beri beıaret olmaain?!,, 

Mtıneccim 



Sahife 4 

Bir ç valcı arkadaşının hiç hiçine 
kalb ni bıçakla parçaladı 

Üvey babası Rif atın << Ah! vuruldum!,, feryadını 
duyan evlat, dayanamıyarak .14.liyi bıçakladı 
Şiılide vukubulan c na· 

yet hakkmdn yr. phğımız 
mütemmim tafsilat ıudur: 

Pa9avracıtar: 
Şiılide çifte cevizlerde 

oturan ve paçavracılık eden 
lranlı Ali Ekber ayni tarafta 
oturan gene paçavracı Rifat 
ve tuğla harmanlarında 
amele Ali Şahin Rıfat üvey 
oğlu lımail Etem hep birlikte 
bir içki eğlencesi yapmaia 
karar vermiılerdir. 

Bir dil kavğısı: 
Bu 4 arkadaı rakı içer· 

ken bir dil kavaa11na baı· 
lamıılar fakat hepıi bir 
arada bulunduiu için hiç bir 
ıey yapmağa muvaffak ola

mamışlardır. 
lçmeıje devam eden 

arkadı.ılar arasında bir kin 
baıla•ıı ve iİin birinci 
safhası böylece kapanmııtır. 

Biraz sonra: 

Bir müddet daha bir araa· 
da kaldıktan sonra paçavracı 
Ali Ekber artık eve gitmek 
üzere kalkacağını ıöylemiı 
Te hakikaten biraz sonra da 
kalkıp oradan çıkmııtır. 

Tıkip: 

Asıl münakaıada hücuma 
uğrıyan poçavracı Rifat ta 
Ali Ekberin arkasından çık· 
mııtır. 

Arkadaıları Ali Ekberin 
süktlnetine mukabil Rifatın 
çok aıahi bir halde bulun-

' 
duğunu görmüıler ve çık

mama sı için israr etmlıler· 

dir. Fakat Rifat diılerini, 
gıcırdatarak çıkmıı ve ıu 

!özleri itidilmittir. "Bir dera 
almağa muhtaç kerata! ,, 

Ali Ekber farkında: 
Alt Ekber bir müddet 

yürüdükten sonra arkasın

dan takip edildiğini gör· 
müı ve Rifatın geldiiini de 
fark edince derhal tehlikeyi 
sezmiıtir. 

Bıçakla hüoüm 
Ali Ekber bıçağını çeke· 

rek birdenbire Rifatın üze
rine atılmıı ve kımıldama-
sına bile meydan verme· 
den bıçafını Rlfatın kalbine 
batırarak bir kaç dakika 
evvel can ciğer arkadaşı 

olan Rtfatın hemen ölümü· 
ne sebep olmuıtur. 

Şüphe 

Evde kalan Rıfatın üvey 
oğlu lsmail Etem ve tuğla 
fabrikasında çalııan Ali 
Şahin arkadaılarının bu ga· 
yelerint manidar bulmur 
lar ve aarhoılukları do
layiıi ile bir it yap 
malarından tellı ederek 
bunlarda ötekilerin arka· 
aından derhal çıkmıılar ve 
Rıfatı takibe baılamıılardır. 

Feryat: 
lımall Etem biraz ilerle

dikten sonra uzaktan ilvey 
babasının acı acı feryadını 

duymuıtur. 

" - Vurdu! Ah!,, 
Seıi kesilmiı ve iki ar· 

kadaı bir müddet bu fer· 
yattan donup kalmııtır. 

Bab• intikamı 

Rıfat derhal Şahinden 
ayrılmıı ve bıçağını çekerek 
feryat gelen yere doğru koı· 
muıtur. 

Henüz taze ölü üze
rinden ayrılmamıı olan Ali 

Ekberin üzerine fırlamıı ve: 
- Alçak! Babamı öldür

dün ha! 
Diyerek bıçağını geliti 

güzel Ali Ekbere saplamıı· 
tır. Fakat heyecandan· ancak 
Ali Ekberi bacaklarından 

yaralıyabilmiıtir. 

Müdahale: 
Hadiseye müdahele et

mek isteyen Şahin de hafif 
bir yara almııtır. 

Polis yeti,iycr 

Hadise akabinde bu gii· 
rültüyü duyan polis ve bekçi 
derhal yetiımiıler ve kaça· 
mıyacak bir halde bulunan 
asıl katli Ali Ekberi yaka
lamıılardır. · 

Maktul Rıfatın üvey oğ· 
lu da biçağı ile ve Şahin de 
birJlkte yakalanmııtır. 

Rıfatın ce-nazesi Moraa 
naklolunmuı ve cinayet se
bebi hakkında tahkikata 
baılanmııtır. 

Failler hadiseyi itiraf 
etmiıtir. 

ee•r· ... ,-----------

İngiltere' de ispanyayı tanıdı Gazi heykeli 
iki mühim tevkif Edirne, 22 (A. A.) - Rei· 

:sicümhur Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerinin heykeli 
buaıün rekzolundu. 23 Ni
sanda fevkalade meı asimle 

ispanya parlamentosunda ka
dınlara intihap ve meb'usluk 

hakkı verilecek 
j kü,at edilecektir. 

1 · i~~~N·v ~· ·~iı:~i . ~~~~~i~i 
Madrit, 21 ( A. A. ) -

Sabık Fas fevkalade komi· 
ıeri, harbiye nazaretiae ael· 
mittir. Te•klf edilmesi muh· 
temeldir. 

EMNiYET MÜDÜRÜ 
MEVKUF 

Madrit, 21 (A.A.) - Cüm· 
huriyet müddei umumisinin 
bir şikayeti üzerine sabık 
emniyeti umumiye müdürü 
ceneral Mola, iılerin i idare 
etmcmit olmak töhmetile 
ve harbiye nezaretinin em· 
rile tevk if edilmiıtir. 

BANKALARDA 
Madrit, 21 ( A.A ) -

Maliye nazırı, bankalardaki 
heıabı carilerin tetkikine 
baş1amlmıı olduaunu beyan 
e ~miıtlr. 

. iSPANYA HANEDANI 

Paris, 21 (A.A) - İıpan· 
ya hanedanı Fontainbleırn'ye 
gitmiştir. 

KADINLARA HAK 

Medrit 21 ( A. A) 
Parlamentonun halle da· 
vet. edebileceği ilk mesele· 
lerden biri kadm!ara inli· 
hap ve mebusan hakkı ve· 
rilaıesidir. Bu huıustaki ka· 
nun layıhası daha timdiden 
hazırlanmaktadır. 

lNGILTERE ISP ANY A 
Lodra, 21 (A.A) - Ha· 

riciye ne:r.areti, gerek lngil
terenin ve gerek dominyon· 
ların muvakkat lıpanyol 
cümhuriyetini tanımıı oldu
ğunu bildirmektedir. 

ısviÇRE - ISPANY A 
Berne, 21 (A.A.) - Fe

deral meclisi, ispanya cüm
huriyetini tanımağa karar 
vermtıtfr. 

Cenevre, 21 (A.A) - İs
viçre hükumeti lıpanya hü
kumetini tanımııbr. 

13 ÜÇÜNCÜ ALFONS 
LONDRA'DA 

Londra, 21 ( A.A) - is
panya kırah 13 üncü Alfonı 
saat 18-37 de Londra'ya 
muvasalat etmittir. 1ıtaıyon· 
da müthit bir kalabalık var· 
da. 100 kadar polis memu
ru inzıbatı temin ediyordu. 

1 Parlı, 21 - Kıral Alfon-
ıun ilçüncü oilu prens Yuan 
yarın Napoliden buraya ge· 
!ecek ve bu suretle ispanya 
ailei kıralisinin bi'tün azası 

burada toplanmıı olacaktır. 
Kırulın mefluç teyzesi lsa· 
helle bile Parise aelmek 
üzere yola çıkmııtır. Kendisi 
Pariae bir hastahane trenile 
gelmektedir. 
TEKZİP EDiYORLAR 

MADRIT, 21 (A. A.) -
Maliye nazırı, ecnebi ban· 
kalarla münakit mukavele
lerin feshi huıuıunun bir 
milyon dolardan fazla bir 
paraya mal olmuı olduğ•ı· 
na dair olan haberleri tek· 
zlp etmiftir. Bankalar, ku
muıyonları tediye etmiıler

dir. 

25 Nisan cumartesi •kıamı 
ESRARENGiZ ADA 

J U L E S V E R N E'nin eseri 
imdiye Jtadar Bahrlmuhit dibinde çevrlldlflni görmedflfmiz bfrhal'ikad1 

Tamamen renkli - L. Barr} ır ore • franıızca sözlü 

ı s=c i 

T arakkiperverler 
ortaya çıkıyor! 

(B . . . ~ J J ) l gözetm«> 1 sizin fedakarlık· 
ırıncı say ra on eoom .. _ 

. t . illi . h.. Jardan buyuk hazzı vicdanı 
rıye çı, m yetçı ve ur 

l k '- ' t y 

1
. . duyurak takipten hiç bir 

o iUd meu us ug:1 ta ıphr· 
ler. zaman farığ olm .. dım. Ke-

Adil Sülevman B. Seyri- mali iftiharla arzederim ki 
sefai!tin Moda vaporu ma- ""cdadımın evlad ı olduğumu 
kını· t"dir I b' köstrrdiğimden vicdanen • s ı ve ya nı7. m<> uı;-

luğa talip olduğunu kaydet- müıterihim. Cümhuriyete 
mekle iktifa etmfıtir. irlika için merdiven olan 

feri dun Fikri Bey rncırutiyeti istihsal husu-
Feridun Fikri B. (ıabık sunda memleket dahilinde 

Dersim meb'uıu) bilhassa idama, hariçtede müda-
vergilerin halkın iıtitaatile f aa için ne falaketlere ma'· 
mütenasip bir derecede bu- ruz kaldığım ıahsımızı ta· 
lunması~ı ileri sürmektedir. nıyanlarca malum olmakla 

programsız... z ikrinden teeddüp ettiğim bu 
Refik lsmall, Ali Seydi vatan borçlarının ifası vatan 

( Esbak valilerden) Ahmet ve güzel cumhuriyetle ala-
Azmi B. ler ( Çatalca eşrR· kam derecesini ilana kafi· 
fıudan ) ve RefP.t Pı. bir dir. Şu kadar ki vatanın 
program çizmeden talip teali ve ciimhuriyet pren· 
olmuılardır. sipleri dahilinde terakkisi 

Müstakil bir çiftçi için Halk Fırkası ile bazı no-
lımail Şefik B. ise çiftçi· katta ihtilafı nazarda bulundu-

dir, hem beı yüz sene· cihetli mebuıluk ıerefine 
denberi ecdattan geçme muvaffakiyetim tcı kd irinde 
olarak! Muharrir}mize ati· meydanı .. irfan olan B. M. 
deki izahatı vermiıtir: Meclisinde vatanın seri bir 

- Ecdadımız üç ıey yap- surette terakki Te tealııı için 
kanaat noktası nazarmizin 

mıılardır. Çiftçilik, politika- H lk F 
cılık ve muhariplik .. B<'nde a arkası ile münakaıl\· 

st hususunda müstakil ola-
sıraıında kılıç kullandım, k 

ra Ye ilerlde teıkilini ta
çiftçilik te ediyorum Şim· 

ıavvur ettifim züra fırka· 
di de ıiyaıet meyclanına 

sının bir azası olmak ve gü· 
atılmak fikrindeyim. 

nün geçici meı'elerinden o· 
Emelim, meb'uı oldu· J 

au Mübadil ve Gayri müba-
fum takdirde, mediıte d il 

i erin hukunun müdafaası 
fırkası yapmaktır!. 

Kunduraoıl•rm iki reisi 
de namzetl 

Kunduracılar cemiyeti· 
nln Sabık reisi de, yeni reisi 
de müstakil namzetliklerini 
dün koymuılardır. 

Ayakkabıcılar. eınafı 
cemiyetinin yeni reisi Mehmet 
Şalih efendi ıu rpoğara· 

gramı vermittir: 
"~ilk ve samimi Cüm· 

huriyetçiyim. Hiç bir fır· 
kaya mensup değilım. Otuz 
bin kunduracının reisi ve 
müme11iliyim. Mell'leket ıa· 
nayiinde miihim bir yer tu· 
tan kunduracılık ve buna 
mimaıil aanayiin inkiıafı 
hakkında mühim tecrübele-
rlm ve dütüncelerim vardır. 
Cümhurlyet meclisinde, Cüm 
huriyet prensiplerine ıadık 
kalacağım. 

lıçi ve küçük esnafın 
hakkınıj hararetle müdafaa 
ve ali.kadar olduğum içti· 
mai ve iktııadi vaziyetlerl
ııin ıslahına çalııacağım. 

Memleket iktisadiyatın· 

da mühim biri.mil olan ko· 
operatlf ve kredi meıelele
rinin ve eınaf te19kküllerinin 
esnafa faideli olaC&k ,ekil· 
leı e rir.meıine son derece 
gayret •yleyecejim.,, 

Divanyolu Kırıatal kundura 
mafazaaı ve lstcınbul umum 
ayakkabıcılar ve •an'atlıa-
ranı cemiyeti reisi Mehmet 

Salih 

Sabık reisin proğramı 

Süleyman B. ise kuııdu-

racılar cemiyetinin sabık re
ilidir. Mumaileyhin proğra· 
mı da ıudur: 

Beı yüz se.nedenberi ec· 
Jadımın takip ve ver:ueten 
terkettiği prensipler: vatan 
için mücadele, ıiyaaet ve 
ziraa.t ittigaldır. Ecdadımın 

bu iki birinci prensiplerini ı 
hiç bfr menfaati maddiye 

proıramile İstanbul Vilayeti 
celileıi namzetleri meyanına 
ithal ve tesçlliml istirham 
ile hürmetler takdim eylerim 

Aıhabı zirattan Bedreddin 
Bey zade İıma•l Şefik 
Muhırririm ize söyledikleri 

Mmumaileyh dün kendi
sile görüfen bir muhırrı
mize tunl•rı söylemistir. 

- Ben memleketin ta
nınmıı bir ıimasıyım. Şahsı
mı bilenler programımın ne 
~ekilde olacağını hemen an· 
farlar. Bu memleket mese
leıi olduğu için bence de pek 
mühimdir' Eınaf ın vaziyeti· 
ni adım, adım takip ettiğim· 
<ıen dertlerinin envaını 
ve ne ıekilde hareket 
edilmeei llzım geldiğini 
pek ali bilirim. Esnafın hi
ır.a yesi için mevcut olan le· 
ıekküller, bu hususta tam 
bir ıurette vazifelerini ya· 
pamazlar. Çünkü halihazır-
daki kanunlar esnafın ihti· 
yaçlarının tamamile tehvin 
etmiı deilldir. Binaenaleyh 
mebus olursam, Mecliste 
esnaf Ye ıana tkarların hi
mayesini istihdaf edecek 
kanunların yapılmuma Ye 
mevcutların bu esas üzerin· 
de tadiline çalııacağım.,, 

Son müracaat dakika 
ıına kadar daha pek çok 
zevatın müracaat edeceği 
anlatılıyor., 

Kooeeli namzetleri 
Memleketin bir çok yer

lerinde müıtakil namzetler 
zuhur etmektedir. Ezcümle, 
Kocaelinden münhal me
busluğa müslakilleri nam· 
zetli ğmi Ali ticaret ve lktı· 
sat mektepleri mezunlar 
cemiyeti reisi Bahri Tugan 
B. koymuıtur. 

Kocaeliye namzetliğini 
koyan Bahri Toğan Bey de 
bir prosram tabettirmiıtir. 

Program ıudur: 
"Hitabım se1im fikirleri· 

23 Nıian 

Damping 
Amerika'da ha

vesleniyor 
Nev-Y ork, 22 ( A .A ) -

Ziraa t odası reisi M. Stone 
275 milyon huıel buğdayıo 

Avrupa piyasalarına ıevk· 
edileceii haberini tekzip et· 
mittir, Mumaileyh Amerika 
limanlarında antrepolarda, 
bulunan 35 milyon buıel 
buğdayın elden çıkanl· 

ması için ne yapılmak 

lazım gelirse yapılacağını 

beyan etmit ve hu miktarın 
7 milyonuna daha t !mdiılen 

talip zul).ur elmit olduğu söy· 
Jemiıtir' 

M· Stone, 1931 ıeneıi 

mahsulünden istikrar muba· 
yaalı yapılacağını beyan et· 
mistir. 

Yeni hükumet 
Sydney, 22(A.A) - Yeni 

cenubi Galles hükümeti da· 
1hillndeki tasarruf ıandı§ınıo 

müdürü bu müe11eseyf 
artık kapalı bulunduracağıal 

ve Avuıturalya müttehit hil· 
kO.metlerJ bankaaı ile birleş· 
mek için glrf~tifl müzake~ 
ye devam edeceğini baıve

k il M. Lang'a bildtrmtıtir• 
Yeni cenubi Galleı tasarruf 
sandıf ına vapılan tevdisi 
85 milyon ingiliz liraaındaf: 
ibarettir. 

Son 3 ay zarfında bilhaa 
M. Lanı'ın borçları tanım 
nıağa matuf planının neı 

dıldiği aönden sonra mevd 
atın mühim bir kısmı 

ahnmııtır. Bugünkü mü 
vaziyet yeni cenubi GaH 
de idara mevkiinde bulu 
müfrit amele fı rkası hükfı 

tinin faaliyet ve icraatınd 
ileri gelmı ttir. ~ 

nize çok nezih vi~danın-:dJ 
dır. Vatan ve milletinin tt 
alisine hasrı hayat etmit 1 
bir Türk vatandaıınız buİI' 
yüksek bir serbesti !çinde b' 
rakıldığınız meb'us intihabı" 
lı için kıymetli reylerh1tl 
arzı iftikar etmektedir. p,ol 
ramımı izah ediyorum: 

1 - içtimai adalet ~ 
müıa vatın tahakkuku emri~ 
de daha cezri harek' 
ılar edindim. 

2 - Ben mtlleUmiP ~ 
adetini kanunlarının mutlJ' 
hakimiyetinde görürdüıJ'I• il 
vadide mücadele ideal f 

nmd~ I 
3 - Efendi diye -.adcl; 

tijimiz Ye mila varlı~ 
temelini teıkil eden k ~ 
nün her ıeyin fevkinde ot 
kutsiyet taııyan bu ulvl Jı 1 
lenin tekmil hukuk ve -~ 
tinini mahfuz bulundur~ 
iktıaadi ve içtimai ıer tP"* 
tesisi içın çalıımak oB ot'ıf 
ve ıeref imin eksilmez b 

dur. rfP' 
4 - Hnkümet ııle 

boğulduğu bürokrasJn:.'r"' 
künden kalkması ted 
üzerinde çalıımak. ,r'I,, 
Muininiz önünde bil!'~ 
eğildiğim r nezih vicd• 

olsun. I"~ 
Ali Ticaret ve e..,,, 
mektep1eri ~1,ı 
lar cQ.miyeti 

Bahri Tul""' 

Ali lhscn P8!• 1 llft 1 
Dün akıam ıeç •j1 ffı ber aldığımıza göre }. .. tıfıl 

ı 
..,,,. 

Paıa da zmitten ı1.1r• 
namzetlifini koy111•I 
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Poıifutihar AM:tafa D ~ IQ 11 
Nihay« r elt~ bitince 

Yirmi sekiz adam 
Dehşetli . iM at'851Bd8 

tehlikeli saatlar yapddar 
Seyhan ve Ceyhandaa ova· 

h taımıı olan ıuların için· 
- kalan k6y ve çtfllkls:r 

unda en çok Gmltslz ,er 
~ret mezan çlflliidtr. 

Burada çlfçl batı Ali 
~. ile yirmi aekls ..-ıe 
t..İluou1orıclu. 

Alı Alanın bayatı teh· 
lakede oldufunu haber alan 
l:tacanata Nebi Efendi vali 
l.eye mOracaat ederek vazl· 
Jeti anlatmıt ve Gereli kendi 
taraf andan verilmek Ozere bir 
kaç aalcı ile ltlr kaJik 160" 
derilmesi ricasında bulun· 
llluıtur. 

Vali Bey de derhal afi· 
lcadar olarak Mulıe 16nde
rilm1t olan kayıkla Adana· 
dan ıelecek ıalcılann Avret 
IDeaan ~de kalanlara 
aanderllmeıl için Mlıtı aahl· 
ye m0cl6riine emir vermı,. 
tir. 

Bundan ilerisini çiftçi 
beıı Ah ata ıu suretle anla· 
ta1or. 

- 'f14detil- ~Uf'larclan 
aonra Ceyhan ylkaelerek 
ıfdlll kupttı. Ne tarafa 
bakılmıı olıa hep su 16r6· 
nüyordu. ilk if, çiftlite ıuyu 
ıokmamakh. 

Buna çalıthk faede mu· 
•affak olmayınca sıjır vesair 
hayvanatı kurtarmayı dü
tGodGk ve çiflik a vluıunu 
kesip hayvaolann old.lıliu 
Yerin öııGae hendek açarak 

86yle altı ,On geçmiıU. 
Hiç bir taraftan imdat yok. 

Kuılar bile kQDacak yer 
., ...... yarak oturdufumuz 
odaya aokulmıya baıladılar. 
Çiftliiin kerpiç duvarları 
bi,ler birer yıktlmaya ltaı· 
lamııtı. ÔliimGn yaklaıtıiı· 

01 hfaaederek bfriblrlmtzlt
helallaımıya baılamııbk. 

Cuma ıOnil dama çık· 
mııtım. Uzakta ıular ihtün
de lıt•e dofru ı•n ıeyfn 
yaJdaıttkp btr kayık oldu· 
tunu ıördüfümGz vakıt 
sevinci melen çıldaracaktam. 
Bunun HtlAUohmer tarafın
dan g&ıderfbntı olduiunu 
tabmln ettJk. Nıha1et "imin 
teıebbiiıü ile gönderildiit 
aa&atıldı. 

Gelenlerden ilk defa 
yiyecek .-duk. Bir teY yok· 
tu. Ben; • ArkadaılarılQA ve 
hayvanlara yi1ecek bulma· 
dan aitmea:ı •• Oeclim Kayıia 
binerek iki aaUe arap L öyG· 
ne •~idik. Oradan aldıillD 
iki torba QD dört toıba aa· 
man ve ıafre ile kayığı tek· 
rar çıftliğe gönderdim. Ben 
de atla Adanaya geldim. 
Kayıkçılar tehlikeH olan 
yerleri aramakla me11ul· 
dü. Şimdi dllnyaya yeni 
gelmiı kadar bir aev:inç 
du1makta~ım eledi. 

Adana'da 
let yapbk. Yirmi akis ~ BiR AiLE ORTADA YOK 
llba elli okka ekm•il vardı. Adananın Retat Bey ma· 
lacı aGu iklf81' ekmek yedik. ha.ilesinde oturan eıbak Ada .. 
lkaıek bitiyordu. Adam ba· na Divanıharp reisi mer• 
tına bir buçuk ekmele in· bum blnbaıı Ali Rlza Beyin 
•rctık. Nihayet ekmek tG· ailesi kark bet y.,Janıula 
"•neli. Satır keılp yemeli Fatma ve kw on yedi yaı· 
dGıtnclGk, fakat tuzumuz_ lar•~• Haml1et hanımlar 
)oktu. Çiftikte blı'aı yarma on beı .. oc:lenberl tes•"8P 
t•rdı. etmlılerdlr. 

Artık oDU kaJDabp ye- Mesele pollte haber ve-
lilll1e batladık· Diler taraf· rlhait ıae de ıeçen bu OD 
'-il ~flqtn •k•en kadar bet .. n içinde hiç bir iz 

anab da yemsiz .. man· bulunmasuıtar. 

lc.ıauıtı. İ • d 
Dama çıkıp baktıtıuıız ZIJU1 e 

~ ... an b&sbGtiln Omlt kesi· MOSTAKIL NAMZETLER 
ti Ordu. Aıai& yelinin eıa:ıe- Avukat Halit Tevfik 

1
te suların akmasına ma· B. le •Yeni Asır. ıazeteıl 

't olarak daha fasla ·yOk· muharrirlerinden Aplulllh 
~)'orau. En ziyade kor- Abidin B. de lzmırclen mı .. 
~z bundandı. Ya suda takll olarak namsetllklerlnl 
~ "P Ye yahut aç kala· koymuılarcbr. 

·~le bu«i..!:'2.ok~ho;:..:.._ş.-=-1--
enıurların kahve paralan Bele

i)enin kasasından mı çıkıyormuş 
1) b odacıya mOsaade etmlt 
~4 •t.elerde kahve içmek ir d bir k6,ede Japtı· 
' aa bir mjddet ev•el ve 0 acı ocafında kah· 
"lu~~ •elcUe kararile men· ~::.:.:!:ie ve oç buçuk 
~ ~ •e kahve ocaklan alrabillad• daimi 
L..'"' •rılarak daimi kahveci· kunaı • vermeie 
~ Jol enclbDen asa11aa 

11 verıı._a,u. baılam.,tır· 
"-t •kat &r&clan bir mild· Fakat kahveler, azaya 
t.al ..... leçtfll lçtn bu e191r unu· mOnbaur kalmayarak batan 
-~. kalem ~alarmda da kah· 
~ a!edtrede e•velce meY· ve tçllmele batlan~~~ 
~ "•~tola ~karılma· ~i Nledlıede, ....-

ı~ IOlara belediye me- yiizden fasla kah•• I~~-
...,.. "-ta..,. kalmqbr. te ve k6m0r, ıu masra .ı • 

1 bel .ıı e tab .... tm"an 
91ae61Den kahYe çln euaJ _._ clir 

....... edelttl.- için ietlf•cle edl)mvate • 

Biçare deli imiş Ağır cezada 
Acı mualuk 10kaimda San,-1calar klby.uı O. 

il numaıada oturan 1eyyar mer çavup ılllhla ateı ede-
ıapkae1 Hayim, enelkl sGo rek ŞeYki namında birini 
kendfıfnJ evinin Gıt kabn· yaralanmaııaa 1ebeblye ~e· 
dan ıokaia o.W•k intihara ren Muıta dOn afırceza· 
teıebbGı etmlttlr. da muhakeme ecUlmtıtlr. 

Bel keqıfği ile bacakla· Muıtafanın ıuçu katil 
rının mafaalları kırılmııtır. kaıb ve cerfte telteblyet 

Vak'a mahalline yetlıen vermektir. Muhakeme bazı 
zabıta Hayfmi haıtahaneye ıahttlerln letfmaı için baıka 

bir güne bırakdmıtllr• 
kaldırarak tahkikata bar iŞKEMBECi MIJHAKEMESl 
lamııtır. İtke•becf çırafı SalJht 

Tahkikat netlceal Hayi· öldir.en HG•yJn ve Ali ça· 
min ıon günlerde lec nnün vutun mulaakem~lertne dGn· 
ettlii ve bu beatalıfmın f n· de afır cezada balalm11tır. 
tihara ıatk olduiu anlatıl· Katiller bermutat cGNimle· 
mı~tır. 

DiKKATSiZLiK 
Yağ kapanında Mahmut 

kaptanın mavoa.ıında çalı· 

ıan Jnebolulu Meha:ıet ka· 
maradaa aöverteye çıkarken 
düp1Gı göz ve kula.iwdan 
y aralıınmııt". 

ÇATAL ÇALANLAR 
ltalyan bandralı Tevere 

vapurundan 160 çatal ve hı· 
çak çalan ameleden Kadri, 
Nuri ve Halil yakal"1m11· 
)ardır· 

YANGIN 
Yaikapanında 16 numa

r•b apart&Qanın 4 üncü ka· 
tanda oturan boyacı vaıtl E
f('ndinin dair.eşinden yangın 
çıkmıı fakat derhal yetiıile· 
rek ıöndürülmüıtür. 

ŞAŞKINLIK 

Rizeli Haaan, Cibaliden 
geçer. Lutfiye ve kızı Fer· 
dane hanımlara aarkıntıbk 

ettfitnden yakalgm11tır. 
KESISMIŞLER 

Slrkeclde Hdll •azino- . 
ıunda ıaraon Fehmi, ewelkl 
ıece gaslnoda mo,tertden 
para almaclıtı için •••o 
uhlblnln kain biraderi BGll
banettln1e kn•a etmııur. 

Bu kav•• .eeaa11nda BiP. 
hanettln matta ile Fehmiyi 
y6zGnclen yaralamıı, Peb
ml de Jiletle BurhanetUDfa 
boynunu keımlftlr. 

Bu ıld afır yarahlar 
hastabane19 kaldınlmıtbr· 

rinl inkar ettlkleriaclen mu• 
hakeme ıulıudun cell•I için 
baıka bir g6ne bırakılmlfbr. 

•• Zahire fiatleri 
Ticaret ve Zahire borsa· 

ıı zahlrelerfmlz hakkında 
mikayeıeli bir cetvel h.aaır
lıyarak nqretmlftlr. 

8u Cflvele ,.... 1930 
ıeneıi Niıanınuı ilk on bet 
günüade bufday piyaaa11 
11 17 l<uruı arasında tehal· 
lüf etmlıken bu Mne apl 
g6nde 6-7, 5; arpa 930 da 
4, 5 8, 931 de 4-5; faıulye 
930 da 17·54, 931 de 12; 
IUlalll 930 da 20,5 • 21,6, 
931 c:le 16 • 16,5 kuruı ola· 
rak teeplt edllmittlr. Bu 
vaziyete göre bu ıene zahire 
flatlerl umumiyetle dGtmlt
Ulr. --· Almangrupu 
BiR PETROL TASfiYE 
FABRIKASI YAPACAK 

Bir Alman ..-UP" ~hrt· 
mlz SauJI ve maadln ban· 
kasına •lracaat ederek bir 
petrol ı.ıftJe fabrikaıt aç· 
ıQak J ...... ltınA ve ban~ 
taY.a11ut ...... JJI lıteaaitUr· 
ŞlrketlD _....yeli 600 bin 
ltradu. Teklif •nayl baa• 
kau tarafmdan tetldk eclll
mektedlr. Tetkikatın bittik· 
ten 10nra ırupun tekhfl mu
vafık &6rtlltlne tuflJe fab
rtbsı için latenlltpp tav~t 
ppılacaktar-______ ...... ..,.. ............. ~-

Belfiltatla mühim bir lııtdi.e 

KahroISun kahrolsun! 
ltalyan sefareti taşlandı «/ıar
hrohun Mossulini>> diye bağrıldı 

BnauJuelles, 21 (A.A:)
DarGlf6nun talebeleri Bel
çika profes6rlerlnden M. 
Moulin'fn Milano'da teYkift 
hldltell kal'flllada ne ıtbl 
bir hattı hareket ittihaz 
etmek icap ecleceltnt tetkik 
.etmek ilzere feykallde bir 
içtima akdetmtılercllr. Tal ... 
be, blk6met nndtncle te
~bbGlte balU1tmak 0..
hlr heyet tayin etmlfUr. 
Bundan aonra talelNAOllıelı· 
larda bl nllmaflı terUp ıel• 
mittir· 

ltalya afant•neıln• 
sitmek a.tlyen bu talebeeln 
te,ebbO.One pollı mlnl ol• 
muıtur. Ufak bir arb.U .ol· 
aauı ve bunu mGteaklp in
lerinde pollı kıtaatı b91unan 
taMM ıehdn .... .. 
tlelrU ............... ..... 
11r.MMn,,.cll1ea •ultroltP 
Muaolinl..dlr.e MtaruJMeo 

he nihayet ltalyan kouol0to 
haneei inine ıelmlt •e 
koneoloabanenln camlanm 
taılamıfbr. ltf aiJ• efradı 
tarafıaclaa GzerlerJne ıu 11-

kılan nOlnaJlfÇller en •••· 
da kaçmak mecbulpUade 
kalmqlard.r. 

Bundan aoa•• talebe 
tekrar ltalyan Uearet oda11 
ile profel6r Moallnln ffl 
6nCbıde tekrar toplan_,... 
dır. 

Talebe, Per,e..a. alnO 
bGtGn ~mma 9. ..ur-""" 
maazxam bir ..... .,, 
Up ~t.ep ı.,anuraJ1tl• bp
lunmaktaclıı. AJU llMt""' 
aa M. tle BllOllcı-re• pna
felir U..Un h,a~ke>Nld 
o,_ eeı.•·~ D•trtrat 
ıp. •••·ı~• wmıa~ 
i.W•lt Jfe ·~ e~ U• 

...,..apslııt .. ~~r ·~ 
~Jf.uo. ,..,...,., ••e•y· 

'-"""· 

Askeri liseler şampi
yonluğu 

Geçen hafta rapılan a1- danında asllerl liseler mab· 
kerl ltMler '-flannm oe- telltlle bir mtllabalra 7apa· 
Uceılni yazmııtık. cak ve kupa maçtan e•vel 

Aıkerl lbtıler mapan merasimle fUDIHJOn talama 
iki devre olarak tertip ~ nrilecektlr. 

nalı ve ikinci devrenin aaa /~ci ~it 
milaabakaları da leteD bef. •-T 
ta hitam bulmuıtur.' rami bagtJn 

Puvan besablle alınan ne- lzcUertmfzf buıtın mGke ..... 
Ucder bakılana Kuleli &beliala mel btr ıektlde s6recellz. 
aıkerl kame ıampfyonu ol- Bu sQnku resmi ıeçite itti· 
dutu ıör610r. rak edecek olan izcileri· 

Halıcıoflu, Maltepe, De
niz liaeıl, askeri 1&11ayl ve 
Gedikli kOçOk rza it mek· 
tepleri blrtblrlenat takip 
ederler. 

Şampiyon çıkan Kuleli 
llaesl bu cuma SeltmlJe mey• 

mlz aeçen ••elen auaraa 
daha ziyade çahflllıt bul• 
nuyorlar. Resmi ıeçfte 11-
taabal, Galmtasaray, Kaba· 
tat, l\eystlU llselerlle Aae-
11 hayat, Kadıkay orta mek· 
teplert lftlrak eclecelderdtr. 

Çok büyük şey! 
Belediye, Evkafa pisliğinden do

layı on beş lira ceza kesti 
Belediye EYkafa yeniden kat bundan btç bir netice 

ceza kesmlftlr. çık•amıfbr. NlhaJet cl6a ... 
Bu cua1a batıaea Mbep _. Evkafa 18 llra cna ke-

Evkafm, 10kaldarı plılet· lllmtı ve muameleaine bat-
metkllr. lanlDlfbr. Bıuu:l.n bafka E .. 

EYitafın yeni Japılan kafın Beyazıttald •e Ge· 
giimrtlk antrepoıu arka....- dikpatndakl hallları da ıa· 

yet pi.Ur. 
:a yıkılmıı bir camiıi var· Belediye b11Dlar ıçm de 

ır. alracaatta bul .... ut; ba• 
Bunua tos " tepRk lann ya temlaletUrllmell ve· 

laallne aelen ••zuu rla• ,. kenchae 4eft'lnl lıtemlfo 
.... ea.We ••na kads Ur. 
llraklemelltedlr. a.wı,. a. 11a111u da .....ı.tll-

........ blclml .. • (fta m• Ye~a S.led•ye,. de•· 
..ecll,.,e mqla reci• ••M Beledı,. tara· 
-tlanla bulaamattur. Fa· lmclaa kapablacakm. 

Anadolu' da 
Ziraat 

AaatlOla'da 10D on bet 
ıGnlOk zirai vazt1et ıudur. 

Gebse: Nlsamn ilk ıOn· 
lerlllcle kıratı olmut. ttltla 
m•allbhomlmuttur. 

GeJ•• ,.Pn 1ataurlar 
tarla ,.........._ tahrtbabna 
mlDI obauttur. 

Hendek; S-.lar tltln 
tohumlarında ,a.de 30 dere
receslnde tahrltM.t 7apmıfbr. 

Bandırma: Samlar n .. 
batat tlzerlncle ylsde ell 
nlsbeUnde ARr 7apmıt. 
mGnhat yerleri ıu basmlf'" 
br. 

Denizli: Buldaylann ya• 
a1et1 IJI delllcllr. 

Bodrum; Y.,al çeklrıe 
cakmıfbr· ICa,la ldr taraf. 
tan 1eııl çeldrp1le eliler 
tarla farelen1le mGcadele 
ediyor • 

Buna: HaYalar pek ya· 
fl:h pçtlft için zertyat ya· 
pılma••'· Ka.t\ ltalda· 
law. ............. Ur. 

Kastamonu imi 1atmur
lar yaftlaiı lçla ilk büar 
serlJ~tı dul'lllllf W'lalar 
~•ur lçlade kal•llhr• 

Haw-.; N1aua ... .... 
leıiade uyalNm, ..... pt-
mell m-.s..aaıta •r•r Yer

mittir• 
S.~s: Havalar ,.,._urlu 

ıeçUll lçla zerlP.t durmut
tar. 

Nifan nıera.iıJ i 
Nevrekop etrafmdu Sa· 

bak Şera11 deYlet temJ(a 

mOddelum••llıerA..._ ,._.. 

zade Mehmet Alı B. kerimeli 
N•nars Huumla MGteahblt 

•• Kumua1oncu Mab zade 
Salda B. mabtD•u Llaeadler 
teker fabrtkaıı Katibi Fuat 
Vecdi Beyin Ditaala .... 

••rllml 17 Nisan cu
llDG Salih Beyin Lalell
clekt ta1rare apartunanla· 
nadaki da.lrel mahsusalana
da J6z elit kftdtk bir da· 
•etli buuruacla icra ecllJ. 
mittir. 

800 ARGO KELiME 
Halk bıı.111 deraefl te'° 

ldkab netlcell•de .. hdmls• 
M 800 kadar arp kelime 
kallamımta.ı tetbıt etmlfUr. 

1 KiJf!Jk J/d.ıar f 
KIRALIK KÖŞK 

Acıbademde KIZlarifuı Çet
mainde Ali Puat Beyın vbi 
büçeli .... kirabktır. fçinde
Jdlse mOrac:ut ediniz. 

• 
KIRAUK DAiRELER 

Heyblliadada Rovıyyal oteli 
yaandaki 8 odah sabık Bigadmer 
oe.li binası daire daire veya ta
m11111 kiralıktır Arzu edenlere 
ınobelyede temin edilir. Anadolu 
Allnsı ilinat 1Ubesinde Bürhan 
Bire müracaat. Ti. 22735 
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, sair haşaratı yumurta la-
F A Y D A ilemi medeniyette rakibi bulunmıyan 

Tahta kurusu, sinek ve 
rile kat'iyen imha eden 
b• h •k • , tt• Türk zekaıı, Türk sermayesi ve Türk amelesile yapılan FAYDA emsaline nazaran daha Jr arı aı san a ır m.~.?lik, da~~ müeasir olup !,arı yarıya daha ucuz. Kokusu latif ve kat'iyen lek~ ya~ma:z. 

Buun devaırı devlet ve mue11esat, vapur kumpanyaları, demıryolları , Seyrısefam, 
hastaneler, Hilaliahmer, ecnebi §irketler, FAYDA istimal eylemektedirler. Kutuıu 50, yarım kiloluk 7-:>, bir kiloluk 125 kuruıtur. Hasan ecza deposu: Topt ncılara tenzilat. 

Istanbul 
Cuma 

intihabı 
Günüdür 

İstanbulİntihabıMeb'usan Hey'eti 
T eftişiyesinden : 

Büyük millet meclisi dördüncü inti
hap devresi için İstanbul meb'uslarının 
in.tihabı 24 lVisan 931 cama günü icra 
edileceğinden müntehibi sanilerin maz
batalarile birlikte zirde gösterilen sırayı 
takiben Beyazıtta Darülfünun konfe
rans salonunu tesrifleri rica olunur. 

j 

Saat 
8 ila 10 Fatih, Eminönü kazaları müntehibi snnileri. 

10 ili 12 Beyoğlu, Beıiktaf Kadıköy kazl\ları münte
hibi ıanileri. 

13 ila 15 Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Adalar, Bakırköy 
kazaları ve mülhakatı müntehibi aanileri. 

15 ila 16 Sırasında limazeretin geçiken müntehibi 
ıaniler. 

_Şirketi Ha yriyeden: 
ilkbahar mevsimine nahsus seyrisef er tarif esi 

Nisanın 25 inci Cumartesi sabahından itiba
ren tatbik edilecektir. Tarifeler gişelerde 
satılmaktadır. 

Ti P - 'f O P KUNDURA 
MAGAZASI 

lıtanbal Orozdl - Bak karşıs ında No. ı 1 Avrupanın 
en meşhur markas ı olan 

K O l M O Ayakkaplannm 
Tasfiyesi y •• d t t ·ı" t münasebetile uz e o uz enzı a 

Bu tenzlUUın hakiki olduğunu anla mak f~in bir kere mağaıa.!ltıZın 
vitr inlerini görmen iz kiific:ir. 

Her neyi yerli aynkkapları dn her yere n ispeten ucuzdur. 

K:all :~· .. :: ·v .. ~·,~ .. ~ . ..;!. ......... :~·. . .... . 

Müteessir 
olmayınız! 

KREM 
PERTEV 

Sizin de gaip olmak üzere bu
lunan güzelliğinizi ihya edecektir. 
Krem Pertev'in cihanşümul ıöh

reti eıa11ız delildir. 

Doktor 
Doktor 

Hafız Cemal 
~ 

Agop Es sayan, 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk

ların dahili (iç) haıtalık
larmı cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu· 
euıi kabinesinde teda vl 
eder. 

Doktor 

lbrahim Zati 
Cağaloğlu - Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so· 
kak No. 5. 

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

Langa cami sokak N 
19 Her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

deri ve barsak 
müzayedeai 

Tayyare Cemiyeti iıtan· 
bul ıubeıinden : 

Cemiyetimiz tarafından 

Kurban bayramında topla· 
nacak deri ve barsaklar 

talibi uhdesinde olup Nisanın 
yirmi beşinci cumartesi gü-

nü saat on altıda pazarlık 

suretile ihalesi yapılacağın

dan talip olanların Cağal· 

oğlundaki Vilayet ıubemize 
müracaatlari ilan olunur. 

Yeni neıriyat 

Havacılık ve spor 
(45) inci ıayııı çıkmııtır. 

Bu nüshada, bilhassa müs
takbel muharebelerde ıehir
lerin havadan maruz kala
cakları gaz ve bomba hü
cumlarının yapacaiı tahri
bata ait tetkikler ve feci lev· 
halar göze çarpmaktadır. Bu 
mevzua dair ceneral (Von 
Seeckt) in kıymetli bir me· 
kaleıi vardır. Mecmua zen· 
gin münderecala maliktir. 
Bütün karilerimize tavsiye 
ederiz. 
-İstanbul dördüncü i cr:ı ---;;_ • 
ınurluğundan: Kuzguncukta İ ca
diye caddesinde eski lOQ yeni 95 
numaralı ev, fsak oğlu l\\işon 
Eskenazi Efendinin borcundan 
dolayı ve il k pey bedeli nlan ik i 
bin lirayı tecaviiz etmek şartile 
otuz ,eüıı müddetle mevkii müza
yedeye konulmuştur. Sokakt;uı 

kapı ile içeriye giri ldikte mermer 
hir avlı bir kiiıııürlük ve bir s arnıç 
ve yine zemini ahşap bir ofa 
üzerinde mermer plaklı musluk \'e 
bir abdestaııe ahşap ınerdi\'enle a~1-
ğ ıva inildikte bir abdcstanc zemini 
mernır.r di>şclı ıııııtfak ve mermer 

plakli maltız ocaklı mutfak kapıı ile 
zemini malta döşeli üç göz kömür 
ve odıııılıık ve bir kumalı muhtacı 

tamir lmnaııı ahşap merdivenden 
birinci kata c;Lkıldık ta bir sofa üze-
Jiııde İki oda ikinci kata ç ıkan 
merdiven altıııda üç gözlü dolap 
v.ırJı r. İ kinci kata b;r sofa üze
rinde bir yüklü ve ~hnişinli bir 
oda ve maltız ocaklı ve zemini 
çinko döşeli bir ımıtbak ve bir 
abdestane \"e üçüneü kata ahşap 
merdivenden çıkıldıkta biri yüklfı 

küçük sofa üzerinde yüklü ve tar:ı
salı bir oda ve ön korkuluklu de· 
mir parmaklı ki ı hir tarasa vardır . 
Derımund a avıılaıl Aziz B1ra efendi 
maaile sakindir • 1-lududu bir tarafı 
müsrü Koronyo hanesi bir tarafı 
Spiro ve bir tarafı yine Spiro bos· 
tam cephesi ic.tdiye caddesile ına lı 
dut uınLııu mesalıası I.48 arşındır . 
Nim kar~ir ve derummda tcrkos 
ve ha\'agan tertibatı vardır. Ber
,·eçlıi gayri meukul ouuz gün nıüd· 
detle mev~ii müzayede ye vazolun
muştur. 'ı\ ıyıneti ınııhHmminesi üç 
bin beş J'Ü7 lira olup talip olanlar 
kıymeti muhammine sinin yüzde 
onu ni shetinde pey a kçelerini ala
rak 927 - 10085 do~.ya numarasi
lc \''C fazla malumat dosyasından 
ita 1ecfileccfinden 1·6· 931 pazartesi 
günü saat oıı dörltcı:ı. on a ltıya kadar 
b:ı7.zat ve hih•ekale Lstanbul 4 üncü 
i,cra dairesine ınf14racaatları ilan 
o lunur. 

İ stanbul Sekizinci icra dairesin
den . Bir borcun ·teınin.j istifası 
71ınııında mahcuz bui'uııan bir adet 
kırk selm: kışi i ik Akaj.ema5.if cin~in
den mamul yemek ıne?J;asııun furuh
tuııa karar verilm i ş olduğundan 
26-Nisan-931 pazar glinü saat on
dan on ikiye kadar Taksimde Sıra 
servilerdc Kfllıya oğfo a,p:ırtınanınırı 
öııüı1de furu'tıt edilecetindcn talip 
olanlar yevmi mezkfırda: mahallin· 
deki mernuca müracamt etmeleri 
ilan olunur. -----------lıtanbul Sekizin .el icra 
Daireılnden: .Bir bor,:un te· 
r•ini lstifaıı zıımnında mah· 
cuz bulunan Dokus adet 
kanepe takımı nın furuhtuna 
kara verilmit ( lldnğundan 26 
Nisan 931 Paza Lr günü ıaat 

ondan on ikiye kadar Tak· 
ıimde Kahya ap J.rtımanın 
önünde furuht e dıloceğinden 
talip olanlar ye, rmi mezkur
da mahallindd :l memura 
müracaat etm l1:1 ri ilinolunur. 

TiYATRO SiNEMA 

ÜSKÜDAR 
Hale ainemaaında 

Muazzam Filim 
Kamerde Kadın 

Büyük Tayyare 
• Mümessili 

Villi Frtç 
Gelecek program 

pıyangosu 
Reisin Karısı 

• 
Şehzadebaşı 

4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 ~e~ir 

Ferah sinemasında 
Bu gece gala müıamere 

3 kumpanya birden, ayrıca 
Hafız Burhan B. konseri 
Hermine Hanım varyete 
numaraları ve Beyoğlu 2 inci 
kitibiadli huzurunda mec· 
cani 1000 adet bayram he
diyesi, duhuliye 25 kuruı. 

Büyük ikramiye 

45, 000 liradır 

-lıtanbul 3 üncü icra da· 
ireıinden: 

Ayrıca: ı s.oqo, 12.000, ı o.ooo, 
8 .000 Liralık ikramiyeler ve 35.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. 

Tamamına iki bin lira 
kıymet takdir edilen Bakır- İstanbul ikinci icra me· 
köy Zeytinlikte taf evler murluiuntian: ( 600 ) lira 
ıokağınde 5 No. lu maa kıymet takdir edilen Gala· 
bahçe bir bap hanenin ta· tada Y olcuzade çıkmazı 
mamı açık artırmaya vaz- mahallesinde Kartopu ıoka-
edilmiı olup 21 - Niıan • 931 iında yeni l· 7 eski 7 No. ile 
Tarihinde ıartnamesi divan· mürakkam bir bap ahşap • 
haneye talik 16- Mayıs.931 hanenin 20·4-931 tarihinde 
tarihine müsadif Cumartesi yapılan birinci aıttırmaaı 

neticosinde bir talip zuhur 
sünü ıaat 14 ten 16 ya ka· 

etmemıinc mebni 16·5 ·931 
dar İstanbul 3 üncü icra 

tarihine müıadif Cumarteıl 
dairesinde ikinci artırması 

günü saat 14 ili. 16 ya kadar 
fora olunacaktır. Birinci Beyoğlunda Taksimae Sıra 
artırmasında bin on li"aya senilerde kain dairei ma h· 
talip zuhur etmiıtir. Bu susunda ifayi vazife eden 
kerre en çok artlranıo ÜI. latanbul ikinci icra dairesin· 
tünde bırakılacaktır. Artır· de ikinci arttırması icra kı· 
maya ittirak için yüzde ye- lınacaktır. Arttırmaya itU-
di teminat akçeıi alınır. rak için yüzde 7 buçuk 
Müterakim vergi, Belediye teminat akçesi verilmek li.-
V akıf icareıi müıterlye ait· zımdır. Hakları Tapu ıicille-
tir. Hakları tapu aaicillerile rile ıabit olmayan ipotekli 
sabit olmayan ipotek alacak- alacaklılarla difer alakadar· 
lılarile diğer alakadarların ların irtifak hakkı ıahiple-
ve irtifak hakkı sahiplerinin rinin bu haklarının ve huıu-
bu haklarını ve kuıuıile aile faiz ve masrafa dair 
faiz ve masarlfe dair olan olan iddialarını ilan tarihin· 
iddialarını ilan tarihinden deD itibaren 20 gün içinde 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müıbitelerile daireye 
evrakı müıbitelerile bildir· bildirmeleri llzımdır. Akıl 
meleı 1 lazımdır. Akıl halde takdirde hakları tapu ıicil-
hakları Tapu ıicillerile ıabit lerile ıabit olmayanlar ıabt 
olmıyanlar satı:: bedelinin bedelenin paylaımuından 
paylaımasından hariç kalır- hariç kalırlar müterakim 
lar. Alakadarlara icra ve T~rri ile be!ediye rüsumu 
ifliı kanununun 119 uncu ve valnf icraiy~si müıteriye 
maddesi hühmüne göre tev· aittir. Daha fazla mm.himat 
fiki hareket etmele:i ve a 'mak isliyenler 930-3624 
daha dyade malumat al· numarada mukayyet evra-
mak istiyenlcnin 930 · 927 ka müracaat ile berııber 
Dosya numarasile İstanbul mesaha ve sairegi hakkında 
3 ünçü icra. memurluğuna da 1 Mayıs tarihinden iti-

_m_ü_ra_c_a_at_fa_,r,...ı_ı_·ıa_· n_o_l_u_n_u_r_. -ı baren dairede açık bulun· 
iMHA durulacak artırma ıartname· 

Tayyare ıubesinden: •ini •örüp anlıyabilirler. 

Poıta, Telgraf ve Tele- -~---------• Çocuk hastanesi kııllıık, boğaz, 
fon ldareıi tarafından Tay· burun mütehassısı 
yare Cemiyeti Pul Müdür· 
lüğüne, satılmak üzere tes-
lim ediimif olan (3472) kilo 
( 400) ıramdan ibaret müı· 
lamel, keıik ve paket ve 
ha vale sevk varakaları üze· 
rlne yapııık pullar ile 
(49328) adet muhtelif kıy· 
metli ve damgalı zarf ve 
(188851) adetten ibaret 
muhtelif kıymetli Kartpoı· 
tallaran Poıta idareıi ve 
Tayyare Cemiyeti erklnın· 
dan müteıekkil bir heyet 
tarafından yakılarak imha 
edlldifi illn olunur. 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğ lu Mektep sokak 1 

Telefon B. O. 2496 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokalc 

Telekn: B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir > 
Şerhli borçlar kanunu > » 

(lKBAL) kita hanesinde 
::es 

HARTI -iNEBOLU POSTA~ 
• 

CID E 2v3a:~:~ Perşem 
Sirkeciden hareket 

Ercfli, Zonguldak, Bartll 
Amasra, Kurucailile, Ciİ 
İnebolu, Evrenya, llı§e 
Apana'ya azimet ve avj 
edecektir. 

Tafsilat için; Sirkeci 
lonu kar§tsında Mizano 

han No. 2 _T. lst: 3~ 

İstanbul Dördüncü 
memurluğundan: 

Naıır Beyin borcun 
dolayı Tophanede Defte 
mahalleıfnde Türbe sof 
iında atik 16·18 ve ,1 
24-28 numaralı mahru~ 
ne arıaaının ıülüı hisıe• 
Şehremanetinin adet 3.5t 
harita numaralı çap O' 
bioce 1144 metre 37 O 
metre olup kırk bef 
müddetle mevkii müzaf 
ye vazolunarak beş yüı 
da talibi uhdesinde oluP 
deli müzayede haddi ıJ 
kında görülmediğindtO 
ay müddetle temdideı>-' 
zayedeye vazolunınıır. 
Mezkür arsanın beher 
reıinin bet lira kıymeti 
hamminesinin yüzde oıı,t 
betinde pey akçaııı ol 
228-2121 dosya nuııı' 
25-5-931 tarihinde ss•~ 
ya kadar İstanbul Dörd 
icra memurlu~una b 
veya bilvelca)e mut' 
eylemeleri ilan olun~ 

Zilhicce 3 -

NisaJ1 
23 

Perşembe 

1931 
Sabah 

ötıe 
Jtdndl 

pi Ak''"ı lı 5,18 f 
yatsı 

12,14 1 '" 
15,59 fs~~ 

icfi sıııı' 


