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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Ey münteh~b~ s~niler~ Ey Halk fırkası! 
Tarih• ımtıhana hazırlanın! .. 

Memleket kendisinin büyük dertleri ve ihtiyaçları karşısında 
Halk fıraksının bu intihabattaki hareketini ve maksatlarının 

inkişafını ehemmi etle bekliyor! ... 

Tarihi 
Bir 
imtihan! 
BurDn Tiirkiyenin her 

11.rafında mebuı intihabatı 
baılıyor. Her tarafta mün· 
tehlbf 1aniler reylerini vere· 
ekler. Şimdiye kadar 
Cümhurlyet Halk fırkaaı 
tarafından idare edil•· 
relmlı int habatta 11160· 

tehlbi ıanllerln Ya ziyeti 
'Ye intihabatın manası hiç 
bir zaman hu d•f akJ kadar 
buıuıt bir ehemmiyet alma· 
mııtır. Müntehlbi sanilerfn 
rey yermek fçin istinat ede-
cekleri prensipler 4lmdiye 
kadar pek buft Ye kat't idi. 
Bu prenıipler, menıup ol
dukları fırkanın disiplinine 
tamamen tlhi olarak fırka
nın l'Öıtercllfi namzet liıt• 
•ine rey -...ermekten ibaret 
kalıyordu. 

Halbuki burftnka fntf· 
h1.pta milntehtbl ıanlnln reyi 
•e ıerek fırka1ına, ı•rek 
-.ıeınlekete karıı yazlyeti 
çok ağırdır. . 

Fırka11na kartı vazlye• 
tindeki buıuıiyetl bir an 
ltlılil edecek olursak ı•· 
Çen intihaplara nazaran 
olaa fark ı6rülür. Zira, 
'aeı itibari le, Halk fırka11 
lllıanınameıind• inzibat ah· 
k&nıı kendisin• menıup 
lbilntehibl ıaniyl kat't bir 
~Gkelleflyet altın.la bulun· 
durnıakta.iır. Fırka nizam· 
lla .. eıinln 81 inci madde· 
•inde (Mebuı intihabatın· 
el 

t ' fırka namzetlerine rey 
~"llıaiyen umumi riyaset di-...anı 
'"•tile fırkadan ihrac olu· 

tıı.r) denilmektedir. Fırka 
~Üııtehibt ıanileri timdiy• 
el •dar bu maddenin k~n· 
llerıııı mükellef kıldıfı 

:lıffe1e ti.bl olaaıeliyorlar· 
ı. 

li Bununla beraber ıene 
tıı'11c fırkaıı nizamname1i· 
._ 

11 22 inci maddeıinde ay• 
... •ıı (U n:ıumt rfyaHt divanı· 
.... il 
~il f •erecefi kararlar tek· 
• •rica azaıınca bilikayd6· 
'rt l~d lllutaddır) denilmek· 

tf) lr. Binaenaleyh umumi 
~ ••et di•anının 15 Ntaan 
t rfhlt tebliğinde ilan edilen 
r.:d (Müntehıbtıaniler tara· 
hıııt l.n takdir ve isabetle tat· 
~dil olunacafı emniyeti) isbar 

.... -·· k k •-... 0&&U1ta illere alt a· 
•ıı d oı.... 11 bU&kaydüıart muta 

"q ••• ı-
lı •ııınaelir. 

t, bu~ndan baıka, blzıat 
(Q 111 lialk fırkası umumi 

9vQrıu 4 üncü aahıfed•) 

1 Istanbula müstakil namzetlikleri Çocuk haftası başladı 

Yavrularımız şen! ni koyanlar dün 47yi buldu! ____ .... __ .... ~_, __ _ 
Sabık Lazistan meb'usu Sudi, şair Faik Aıi Beyler Hükllmeti Eller~ne Alacak Yav-

ve Cafer Tayyar Pş. da namzet! rularımız Yarın işe B~şlayacaklar 

Bir namzet namzetliğini geri aldı 

Eczacı H••an B. Muallim Arif F•y%i 8. FeriJan Fij,ri.B. Az~ Auni B. 

DAn, divan ıaUI ol..... Halil Muhat Ef. (muhar· Cinoflu Haıan ef. Ce-
ıana rafmen intihap heyeti rfr Ye lktııatçı.) mal Sudi B. Llzfıtan eıbak 
teftiıiyeıl faaliyetine devam Muaa B. Dalrıç Ye (S6n· meb'uıu, Hidayet B. Serbeı 
etmfıtlr. MGıtakllen aam· ıerclllk mutahauııı. fırka Şı1u ocak milme11il1 
zetleflni koymak Gzere m6· Haaan Ahmet B., Haaan Aılret oflu Hulfıf B. Şair 

ecza depoıu sahibi: Faik Ali 8. Miralay Hasan 
racaat eden zeyatıo yekanu Hacı İbrahim zade Ce· Toıun 8. S.rbeı fırka er 
da epeyce kabarmııtır. Saat mal Nusret E. T6tiin t6cca· klnından 
18 e kadar m6racaat eden· rı. Enver HulQıi B. Can· 
lerfn adedi ev•elkllerle be· Aziz Ef. sabık Şark ıt· baz hanı mQıteclrl Kenan 
raber 4711 bulmuıtur. mendlferlerl amele murah· Omer 8. Eıbak adliye m6ı 

DOnkü n6ıhamızda 26 haıı. teıarı Mehmet Hayri 8. 
ıncıya badar yazmııtık. Bu Oıman Ef. (Şark tim••· binbaıı mütekaidi Naıit 8. 
rtın de yeni müracaat eden· diferlerf Y edlkule ate iyesi Poıta Ye t~laraf m6tekaldl 
leri ııralayoruz: moatajc111, (Devamı 4 iincii aayhifaJ•) ······rerakki. ·perverıer- ·· ·· ·ukaia1ık1-

fırka mı yapacak 
·-· 

Refet Pş. bir şey söylemiyor 
Feridun Fikri Bey ne diyor? 
DGn bir muharrirlmis lı. 1 eıaıını ehemmiyetle dilıGn· 

tanuldan mOıtakll namset· dnm. 
lf "inl koyan sabık Terakki· Bu prenılp, üzerinde mil· 

• f p nakaıa kabil olmayan bir 
per•erlerden Re et f· yı keyfiyettir. 
evinde ziyaret etmlf, Refet Geriye ıttmefl lnkıllbın 
p DJuharrlrlml•• tlmdılık atmıı oldufu eaaah adımlar· 
,J;lfyecek bir t•J olmadı· dan bir tanealnl bile bir llh· 

hıtyet ye kanaalları· sa ıerl almalı veya bunu 
tını, t• 
nin eıaıen malam oldufunu tırap edebllecek bir ıeyln 
intihap edileceflnf 6mft ;t· tahayyll bile edllmealnl lı· 
Uflnl t6ylemlıtlr. Gene •· temem. 
rakklpenerlerden F erfdun - Eıkl TerakklperYer 

B 1 n suallere ıu rüeıanın ileride birleıenk 
Fikri • ıoru. ati . bir fırka t91kll edecekleri 
izahatı yermıt drl· hı'"" na· hakkında bir ıa:rla vardır • 

- Ben ken ıa - d 
- ll liyebllirlm· Ben - Ben bu taJlayı UJ• 

mmawz~y d 
tliflm hak· ma ım. 

•illJeteve::.~~= iıUda da Mazide yapılan fırka tec· 
kın a k k tabirini ribelerlnln arzettlil neticeler 
•Asri hu u u amme. mel Ş d 1 

b ıh 1 bu· mala ur. im 1 meM • mem· 
azarken 1 aaaa aar b - L d• .. 

y ede bir d6ıtur leketln uıOn yapmaa lıte ... 
kuku amm 

1 
ak bOyilk h6rrlyet tecr6beıinl 

olan dini dev etten ayırm 

Garip görülece bir 
fey yok 

Dün akıam ki bir razete 
Bat nıuharrlrfmlz Arif Oruç 
B. in mGıtakll olarak mebuı 
aanızetllft için m6racaabnı 
ıarlp buluyor. Ye elyeYm 
mabkam oldufunu flerf ıtl· 
rQyor. 

Halbuki Arif Oruç B. 
hakkındaki laakam mahk• 

mel temylal Trafındaa nakso
lunmuıtur. 

$u halde Aarlf Oruç B . 
mahkam detti, sadece maz· 
nundur. 

8tnaen aleyh namzetllflnl 
•as eden •e her vatandaı 
ııbı •aaetmtıt. 

aelbaetle lnkltaf ettl,.;..ek .. ;;; 
bunda ıahııları karııtırmı· 

yarak ha1ırhahane ve kanaati 
•icdanlye dafreılne çalıı· 
maktadır. Ben fırka tetek· 
k61lerlnclen iM fertlerin yal· 
nı• kendi mGıahede ve fikir
lerinden lllaam alarak hare-
ketlerini tercih ederim.• 

Dünkü geçit rHminde taktirler uyandıran izcilerimiz 
Don iki bQyGk bayramı· Tramvay ve ıehfr da-

mızdı. Hunlardan biri milli hilindl i ıleyen -...eıalte 
hakimiyet, dlgerf de çocuk üıüımüılerdi. Bir çok mek· 
bayramı idi. teplerde ezcQmle Şııll le· 

Hakimiyeti milliye bay· rakkl, ietanbul liıeai ve ıöz 
ramı münaıebetlle bütün tepe Amerikan liıeılnde 
,ehir bayraklarla donan· parlak müsamereler verildi. 
ınııtı. Muhtelif mekteplere ~okaklarda ellenen ço-
menıup yQzlerce aenç izci- cukların çoiu hlmayel etf al 
Ierlmlz Fatlh·Harbiye cad· cemiyetinin ıülhane parkın· 
desinde parlak btr reımi da Yerdifl mQıamrreye ılt· 
ıeçlt yaptılar. Aıkert me· mislerdi. Gülhane parkında 
hafılımizde r de reımi ka- verilen müaamereye ıehirde 
buller yapıldı. mevcut çocukların yorııı ka· 

Ç k b dar iıtirik etmfı Ye GGlha· 
OCU ayramJ nasıl neyi mahıere çeYirmitlerdl. 

geçti ? Gülhanedekl müsamere pek 
Sabah erkenden ıokak· parlak oldu. Bu müsamere 

lara d6kOlen çocuklar, pa· e1naaında plyeıf temsil eden 
rasız oldufu fçtn Yapur, (Devamı 4 üncü aaltifede) 

• • 1 • 1 • • •• • • 1 • • 1 • ;t 1 •• • ;'f ••• 1 • • ' • • • ;.e ••• 1 .. . ....... . t t .... . 

Ne o arlık siya .. tle m•ı•ul olmuyor muıun ? 
- Hayır. M.cliıle nNbaa oldulıtan •onra 

•İJltııiy•tl•n f•lıilJim. 
hayatı 
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~.-- ...-Ser es Fırka 
TARllHÇESİ 

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

İktibas edilemez 

Fethi Beyi İzmire çıkarmak için 
motör vermemiflerdi .. 

İkinci Kısım 

-14-
Oh •.. eülüyor .• Güldü, .. 
Hemen ıerJye döndü: 
- Amma da kalabalık 

Tar, dedi. Bayraklar, açıl· 
mıı ... 

T hsin B. atıldı. 
- Beyefendi, Mil1etin 

bu candan s mimiyetini in· 
kar etmek olur mu? •• 

Artık tiesler daha bariz 
duyuluyor, söylenen kelime· 
ler daha berrak kulaklarımı· 
z eeliyordu. 

Deniz görünmiyor 
Ya deniz, aman yarabbi 

o görülecek bir haldi. On 
kitilik bir ıandala elli kiti 
b tmak telilikesine raAmen 
dolmuıtu. 

Ellerinde bayrak, ıapka, 
ın ndil olduğu halde güzel 
İ:r.mirlileı denizi adeta vü
cut tan bir p rça haline koy· 
mut gibi doldurmuılardı. 

Vapur Um nda demir
ledi. 

O and ( Konya ) nın 
etrafını s ran sandal, ıııla· 
purya ve kayıkların adedi 
ıayılamıyacak kadardı. Hele 
rıhtım on binlerce vatanda· 
şın ayaklarıa altında göçe· 
cek gibiydi. 

Vapur daha merdiveni 
indirmeden, daha demiri 
yerini bulm dan İzmirin ıt.'· 
lamını getiren müııtakbilln 

aramıza karııtı. Yüzlerinden 

ak~:ı ter damlaları, eüneı

ten kızar n yanakları üze-

rinde iz bırakan bu heyecan
lı adamlar, Fethi Beyin elle-

rine s rıldılar. Hallerinde 
asker dönüıü aile ocağına 

ka•uıan yavru h li vardı. 
Vapurua içi hıncabmç 

dolmuıtu. Heyetler, amele 

birlikleri, gazeteciler etra-

fımızı ahaıılardı. Fethi bey 

bu ani hücüm k rıısında 

§aşırmıi gibiydi. 
Heyeandan ren2i b yaz· 

laş n dudaklarını hafif ha· 

fif aç rak teıekkür ediyordu. 
Bağır bağıra:çatallaı n 

bir ses duyuldu: 
- Biz sana teşekkür 

ideriz Fethi bey, biz sana ..• 
Y §asın Gazi... Yaşasın 

Fethi bey ... 

Kalabalık, kalabalık 
daima kalabalık 
V purun merdiYenindt·n 

inmek için Fethi 8. yer bu-
lamadı. Ayaklarının altına 
yatan İzmlrlfler onu yere 
bastırmadan, kucaklarından 
karava çıkarmafa ahtetmfı· 
lerdi. 

Fethi B. ıapkatile mü· 
temadiyen kendisi için çar
pan yürekleri, çırpınan elleri 
selamlıyordu. 

Bize sandal vermedi
ler Fethi Bey ... 

Bize motör vermediler 
Fethi Bey ... 

Denize açılan ıandat11a
rın içinde, aralan ıribi YÜcut

lu bir delikanlı kükriyen 
bir ıeıle batırdı: 

- Birazda beni dinleyin 
Fethi B., ılze lzmirin candan 
yürekten aelamını söyleyerek 

hoı celdiniz diyorum. Fakat 
§Unuda bilinki büyük va

tanpener, biz sizi bu ıuretle 
karıılamıyacaktık. Ne yapa-

hmki, mani oldular, hllAda 
oluyor) r. Şu ıördü ünüz 

binlerce vatandaı, ılzl sa· 
atlerdenberi bekliyor, ıüne· 
şin hararetine, tazyikine 
rağmen bekliyor •.. 

İzmir toprağına ilk 
adım 

Fethi Beyi omuzlarına 
alanlar, onu bir ıaniye için· 

de dolmuı bir kayıtın içine 
alelade bir yolcu eibi oturt· 
tul r. 

Yukar•dati.a ıöyledifim ei
bi, Halk Fırkaıı teıkilatı, 

Fethi Beyin karaya çıkmaıı 

için ne bir motör bırakmıı, 
nede iltimpot, hatta bQt6n 

K.arıı yakaya tıleyen ıirket 
vapurları bile o saatte lzmlr 
limanını terketmiılerdi. 

Aia oğlu Ahmet Bey, 
iki kuvvetli kolun himaye
sinde merdivenleri iniyordu. 

Ben rkaııından yüruyordum 
Üstadın bir aralık 1apka11 

denize dü er eibi oldu. 
- Aman fapkanız .•. De· 

dim. 
(Devamı var) 

( )ın Halk diplomatı 

YAR1" Sahife 

• • 

HABERLERi Çok az! 
0•11:11 ......... 1.-.............. m.,.mma ..................... i 

929 senesinde 
45 bin izdivaç Fırkada 

faaliyet 
Dün Halk Fırkası mer

kezinde intihap faaliyeti 
etrafında ıörüıülmüıtür. Bu 
içtimada H. Fırkası kaza 
reisleri de bulunmuılardır. 
Müzakere mevzuları arasın
da müntehibi anilerfn, bu
gün tamamen rey vermeğe 
it Urakleri, müstakil n mzet· 
lere hangi esaslar dahilinde 
rey vermeleri gil;>i hususatta 
vardır. Halk Fırkasının nctm· 
zetlerl de bugün miintehibl 
sanilere bildirilecektir. 

Yunan mebusu 
Dün, tehrimfze Atina 

meb'usu M. Leon Matah gel
miıtlr. Mumaileyh, Yunaniı· 
tanın tanınmıı diplomatla
rındandır. Kendill (20) gün 
kadar ıehrimizde kalacak
tır. Bu müddet zarfında M. 
Leon Matah, memleketimiz 
hakkında tetkikatta hulu
nacakbr. 

Kokain 
Tahkikatı 

Üç dört rün evvel Be
yof lunda Arabacı sokafın· 
da Velinin kahvc,inde ko· 
kain çekerken ölen Moris 
Aridfı, z bıta doktorunun 
raporu üzerine morea gön
derilmiıti. 

Morgla otopsi yapılmıf 
ve enakı müddeiumumill· 
ğe verJlmiıUr. 

Bunun üzerine ıehrimi· 
zin muhtelif yerlerinde ko-
kain satıldığı anlaııldığın· 

dan buna karıı ıiddetli ted
bir alınmııtır. 

Polis müdüriyeti de bu 
huıusta, bt\tün merkezlere 
l ir tamim ıöndermiıtir. 

Boğazın 
ihyası· 

Şirketi Hayriye Boia· 
ziçiain lhyaıı için bir ko
misyon teıkll etmittir. Bu 
komisyonda Boiazın muh
telif yerlerinde oturanlar· 
dan da bir takım aza Yar· 
dır. 

Bu komlıyon eıaı itiba • 
rlle · tunları teıpit etmiıtlr : 

1 - Beyko:ıda bı r stad
yom yapılma11. 

2 - Stad mahallinin 
ıirket tarafından ihaleıf • 

3 - Şirketin deniz ya· 
rııları. 

4 - Boiaz ıeforlerinde 
müzik buluudurulması. 

5 - Eğlence yerleri ih· 
daıı ve bunların ucuz ola-
rak halkı eflendlrebllmeai. 
Şirket bunlardan bir kısmı
nı derhal kabul etmiıtir. 

Balkan haftası ve Turizm kong!esi 
930 istatistik yıllığına 

göre 1929 senesinde meın· 
lekelimizde 44 bin 337 ev· 
lenme vak' ası olmuştur. 927 
de 52 bin beı, 928 de 23 
bin 60evlenme vak' ası tespit 
edildiğine göre 929 dıı 

Murahhas ar geldi 
Misafirler arasında meb'uslar

dan M. Makosta da var 
Balkan haftasının başla· 

d,ğını yazmııtık. Yunanlı 

murahhaslar dün İzmir va
purile gelmiılerdir. Murah
haslar 8 eençtir. Yunan meb· 
uslarından sabık müderris 
M. Makosta gençlere refa· 
kat etmektedir. M. Makosta 
Ankaraya giderek bir kon· 
frans verecektir: 

Şehrimizde de bir konf
rans vermesi muhtemeldir. 

Turizm kongresi Yunan 
murahhaslarından M. Agoff. 
teı Brumfs'te don gelmiıler· 
dir. Difer murahhas M. Yu
vanldiı bu gün trenle eele
cektir. Ayni zamanda diğer 
Balkan hük6metlerinin mu-
rahhasları da bu gün beklen
mektedb ler. 

ANADOLU AJANSININ 
TEBLIGi 

Atina 22 (A.A)- Tanı· 
mıı bir gazeteci, Atina 
meb'usu ve hariciye encü· 
meninin nafiz azasından M. 
Naum Mangas 10 kadar da· 
rülfünun talebesiyle birlikte 
İstanbula hareket etmlıtir. 
M. Manaıas Balkan b" yra· 
mında Y unani tanı temsil 
edecektir. Mumaileyh, latan 
bulda iyasi konferanslar 
verecektir. 

Türk-Yunan dost luğunun 
ve Balkan mukarenı·tinin 
imanlı bir taraftarı olan M. 
Mangas hareketinden evvel 
baıvekil M. Venize1os ve 
hariciye nazırı Mıhalakopu· 
los ve Türkivenln Atina se
firi ile uzun mülakatlarda 
bulunmuıtur. 

-· :::o;.. .... == 

evlenme adedinde bir teneı· 
üül mevcuttur· 

929 da evlenenlerin tS 
289 u vilayet ve kaza mer· 
kezlerine 26 bin 48 i köy· 
lere isabet etmektedır. E11 
çok evlenme vak'ası kanunLl 
'sani ayı içereinde olmuş ve 
bu ay zarfında köylerde 4 
bin 196: kaza ve vilayet 
me.rkezlerinde 2 bin 171 
çift evlenmit- tir. 

929 evlenmeleri hali oıe· 
den\ itibariyle şöyle tasnif 
edilmektedir. 

Yeniler, eskiler! 

Evlenmelerin 33 bin 347 
si bekarla bakire, 3 bin 246' 
dul kadınla dul erkek 3 biJ1 
40 ı dul erkekle bakire Z 
bin 149 u bek r erkekle dol 
kadın, 586 sıboşanmıı erke~ 
le bakire 568 i bekar erkeli~ 
boıanmıı kadm 535 i cJLll 
erkekle boşanmış kadın 24Z 
boşamış erkekle dul kakı~ 
198 i boşamıı erkekle boıaır 
mış kadın arasında olmtı( 
tur. 281 eTlenmede tarafef 
nin hali medenisi tespit et 
memişiir. 

Darülfünun Tıp fakültesinde 
bunun kavgaaı cereyan ediyor 

Tıp fakültesinden Rasim 
Ali Beyden sonra Akif Şa
kir, İ brahim Şevkı Beylerde 
çıkarılmıılardır. 

Bu suretle Cerrahpaıa 
pavyonunun da neden kapa· 
tıldıği iyice anlaıılmamııtır. 
V azlyet ıudur: 

MüderJsler iki zümreye 
ayrılmıtlar, eskiler, ıenç ho· 
calar leyhine cephe almıf· 
lardır. 

Bundan dolayı toplanan 
f külte meclisi Ruim Ait 

Dün 
ilk tren 
İfledi 

Ankara, 23 (Huıusi) -
Irmak-Ere li ve Fe••i Paıa
Oiyarıbekir hattını da, biri 
Şarkta, biri Garpte iki tren 
iılemeğe baı1adı. 

laveç ırupu tarafından 
Devlet hesabına inıa edilen 
Irmak-Ereğli hattındaki Ka
lecik, Ali Bey, Tüney, 
Geyme Ye Çankırı iıtae
syonlarına ilk defa ıi· 

mendifer eitml Ur vr. bun
dan böyle her gün ıaat en 
biri 20 g çe lrmakt n kal
kan tren saat 15,45 te Çan
kırıya varac ktır. 

feyzipaıa - Oiyarbekir 
hattıada 56 kilometroluk 
kısım Suçatı, Akçadağ Ye 
Malatya hatları fıletmefe 

ı açılmııtır. 

Beyden ıonra muallim Akif 
Şakir Beyi Cerrahpa§n pa v
yonundan çıkarmııtır. Bun
dan baıka Bakteriyoloji 
d~rı •ekaletlnden de İbra
him Şevki Beyi ayırmı~tır. 

Bu suretle fakülteden 3 
hoca çıkarılmı§ oluyor. 

Alakadarlar bunlardan 
ba§ka fakülteden çıkacak
lar bulunduğunu zannettik· 
lerini ilave ediyorlar. 

Bu suretle it bir çıkma· 
za girmiş gibidir. 

Adalar 
Belediyesi 
ıl1ücadelede 

Adalar belediyesi bu se· 
ne ihtikarla mücadeleye t. a
rar vermiıtir. 

Her sene yaz gelince 
adalarda meyva ve sehzt: 
fiatları her yere nazaran çok 

929 da yapılan akitlerd' 
evlenme anında karı, 

kocanın, mütekabil, 
yaılarına göre tutulan isi 
listiplere nazaran en f af 

evlenme ıehlrlerde 19 • 
yaılarındaki dadınlnrla 25"' 
yaşlaeındaki erkekler ,.~ 
sında vaki olmuştur. Bu 1' 
lar ar sında 7824 evlen 
yapılmıştır. Köylerde ise r 
sazla eylenme 19-24 yaşın&ı 
ki kadınlar arasındadır. 9 
da bu yaılarda köyleıJ 
evlenmelerin adedi 5911 ~ 

En nisbetsiz jzdivafl' 
köylt:rde olmuıtu:-. 79 { 

mda olan üç kadıııd~ 
birisi 35 diğeri 25 ne JJ 
bi diğeri de 19 ya§ıı> 
birer kocaya varmıı larclı~ 

Bu arada 79 yaıındo , 
erkekte 19 yaıında bir ~ 
dml evlenmf§lir. 

••••• 1 •• ı =ıtı •• , 

yüksek flatla satılır. Marsilya , 
Kaymakamlık bu mak- ;H 

ıatl belediye müdürlüğün- mümessilli~· 
den sebze ve meyvanın İktisat vekaleti tf'rİ 
toptan ve perakende fiatla. mukaveleler dairesi müd 
rını soımuıtur. Enis Behiç B. Marsilya ti' 

Bu fiatlara göre kayma- ret mümessilliğine tıtf 
kamlık bi• program hazırlı.. edilmittir. 
yacak nakliye masrafları MAARiFTE TEFTiŞ 
da dahil oldueu halde tayin Maarif vekaleti müfetbl 1 ·ti 
edilecek ıon hadden fazla umumilerf 1 may11tan 1 ~' 
fiatla meyva ve sebze satan· ren umumi bir tefti§e çı 
lar cezalandıracaktır. caklardır. 

~--------------------------~·-------....,,,,,.-
Çocuk haftasında intıhabatı da çocuklar idare etseydi .... 

------------------------------·----------------------------------------------------

Kimler meb'us 
1-Şekercller. 

f 
2 - Oyuncakcılar ... 

1 

olurlardı ? . 
3 - Fırıldakçı, macuncular ... 

~ıı.: 7 •• 

1 
Karagöz - Çocuklar, bilirmlıin · 

of fena bir meclis te olmazdı ! .. 



• 

S..mfe 4 
ı 

Tarihi bir 
lmtinan 

2 

( Baımakaleden J~•) . 
re 11 bulunmakta olan Gazı 
Hazrdleri ba11aten bu nokta 
ıçin bGUin memleket mün· 
hib'ıanilerfne bir beyaana· 

ıne n•ı r buyur .. uf ar ye 
y·ne bu nokta •trafında 
ınüntehlbl aantlt-rin vicdan· 
larına hitap etaiflerdll' · 

Gazi Haar•tleranin beyan-
hib" ,. 

naıııelerinde auilnle 
1 

• 

Di e1111: 
" Fırkamızın millete . ~~z-
. talır dındm· 

attığı e~ıı · o... . . 
dekı masıl ve hally_et~n 
bi ... nı fikrımıze ve g~ru-

- . · t k etmı"•" !umuze ıt ır• 1 

millet vekilleri t3rafı.ndon 
tan.il ve tenkit edtlme
aini istilzam ediyoruz. " 

D i 
Mintehlbi ıani 

eni yor· ktadakl 
vicdanının bu 110 

afır meıullyettde ıu aarib ve 
açık cDmle fİe lf&ret olunu· 

yor: 
•Sizden, fırkıma me.n_-

... up ırkıda,ıırımdan ?Jı· 
zim proQrımımızı taraf· 
tar olmıyın namzetler• 
rey vermemeniz gibi ıQır 
bir fedakArhk istedim,. 

Binaenaleyh müntehibi
ııanlnln bu inUhabatta Hulk 
fırkaıına kuıı vaziyetlnd& 
ki mea'ullyetln ne tarafa mi· 
teveccih olacafı tayin edil· 
mit bulunuyor. Bu ,an izah 
~tuftaıfz ıu deilflk ,eralt 
altmda reylerini kullanacak 
o,an müntehibi sanllerin 
memlc'.ete karıı vaziyetleri· 
en gelince, bu cihette her za· 
mankıle mukayese edilf'mi· 

) ecel;: dt.r cede aiır bulun· 

maktadır. 
Memleket, kendisin·• 

büyük de~tteri Vf' ihtiyaç· 
J, rı kar ı& nda Halk fırka· 
tının bu intihabattakl ha· 
rekf'tini ve mnk,.tlarının 
inkiıafını ehemmiyetle bek

liyor. 
Bizzat Gazi Hazretleri 

beyannamelerinde mftnte
hıbi sanilerden istenilen bu 
fedakarhiın ehemmiyetini 
ıu aözlerle tıaret etıDit· 
lerdir: 

"Bu fedak6rhOın mem· 
ıeket idıreıi için fırk•
mızdan meb'u• oıe9mek 
vazifesi kadır mühim bir 
nıakııdı matuf olduıuna 
emin olabilirsinizı,, 

Binaanaleyb m6ıtakil 
namzetllklerinl koyanlar ara· 
•ıncll'I. samimiyeti, memleke· 
le merbutıyetleri tecrübe 
"e imtihandan geçmit ve 
k a b i 1 ı yeti intlbabiyesl 
Pek y6kıek olan •a,·atın 
hulunduiu bu intihapta, ge· 
r""k müntehibl ıaniler ye 
g rek onların alacakları 
ta ur ve hareketle Halk 
fırkaaı da tarihi bir imli· 
h'ln g.:çirmi• oıacakt;r. 

Mint~' ·bı ıanilerin vıc· 
c; lnlar bı ağır mes'uliyeti 
ll1üdrik ol. andır. 

• )f 

MÜSAMERE 
Erenk6y Aınerıkan kıa !5 

koleJinde bu gün b r talebe 
illi' . 11.loıereıi verilecektır • 
8 ElEDIYE MEMURLARI 

Belediye memurlannın 
:~kaQtlüp meseleıi Dahi· 
t''Y• \'eklletinden ıorulınur 
kur. ÇGnkG yeni Belediye 
._ 4lllunu tekaGt bahıiDI me1-
..:Cat 

l•çmektedir. 

Istanhula müstekil namzetlikle-
rini koyanlar dün 47 yi buldu! 

1 
( ı irinci •ahiFeden deoam) defa (mihta lılllaı)meb'uı ve nin tecelligihı olan millet 
Salt B. ayakkabıcılar cemi· meb'uı'uktan baıka bir iıle meclisinde çarpıımak, iıçi 
yeti idar~ hç:yelioden. meııul olmamak ıa~tle veçiftçi ıınıflarının hukukunu 

Vahit B fıtadbul hayvan nan zetliflnl illn eden genç siyanet ye m~leketimızde 
i k.ıı.tıb bir vatandaı bulunuyorum. sanayi ve ziraatan terakkiıi 

borraıı um'..lm a Sadullah fzzet B. Suva· 32 yaılaraodftyam lnailiz· çarelerini izah ve müda 
. - b •t k idi c• Frantısca bilirim. On heı faa etmek ilzere bu gün 

rı yuz aıı rnu e a ... ' l b' l 

G 
NecmiB. lmirali ıenedenberi muallimim. Mah mistakile:ı ame e me \•I u-

Gn•§ . . •- (D 1 guna narnzetliflmi vazettim. 
.J ahili ve Yunan mec- kQm:ythm yo•tıır. eY.et aı;.aıı ı d b. ) V Sabık ıark Şimendilfer· 

1 
. mt:busan sabık •sasın· tahkıkatıle e aa ıltir. e l . 1 Q hh 'Ji ısı erı ame e m ra •tı meau 

d 
hiçbir fırkaı ıiyasiyeye inli· an. ve tramvay amelesi reisi: 

Halim Bey Ye~ılköyde ııap etmedım. Hayatım tam Üzeyir Avni 
dftlik aahibl. bir müstakil hayattır. 
T ? N ı •-ıı hı Bir namzet daha 1 
Vahı·t B. ne diyor e~ı, ye müıtar. r ~ c~mal Azmi matbaası 

M
ezkQr zevatın içinde gaye l

1
e mücehhez fikirler, 

b d 
le, samimi, milliyetcl ve sahibi Cemal Aznıl 8. de 

Profranıı olan yok al 1 lr. buradan Malatya muatakil 
öz bir cun1huri~·etçi ııfatile Yalnız, Vahit B. muharriri· meb'uılutuna namzetllflrl 

mize demiıttr ki: ve hayatı teıiiyede mü1- koymuıtur. Kendisinden mat· 
- Me111leketin iktlııadi alaktl bir protram aahibi baamıza d6n f6yle bir mek· 

d 1 k t d olan ben lıtanLul et:hri namı· tup geldi·. 
refahına ha im 0 aca • -

1 
na ilk defa müstakil meb'· Menıleketim olan Ma-

hirleri ortaY• ataca ım. 
Mevcut iktiıat buhranının uıluia namzetlifhri vazet· latya vilayeti dairel intiha· 

mit bir vatandqım. b ktl t ıı.n•ne 
1

e
98

cek yeni pren· lyeııine mliıta en namz -
u u Bu teıebbüıOmün birin· ı d k ıf d 

.lp
'•in vas.ı lbımdtr. lfimi vazP. ere vaı: e ar 
ı el aemereıi bazı meb'uıluk· h f ı h b d 

Eczacı Hasa~ı B. in eyeti te u1ıyey a er ar 
lann H. Fırkaaınca m6nhal ettim. Keyfiyetin bir kere de 

programı bırakıhnaıı ıuretile iktltaf ıazetenizle ilanını anu ey· 

Tıbbi muıtah..-atlle ta· edilmtıUr. ler bilveıile arzı h6rmet 
nınmıı olan eczacı Haaan Heyetinizin aamimi •e eylerim efendim. 
8. he proıramını 16yle izah hir havaaı lçinde ıizler fahır MeıJ iim koyu Cümhu· 

duyarak bu ulvi ve -A.kaek rlyetçi Ye milliyetçidir. Ye-
ediyor: 7u 

- Bir kerre llyikllk, vazifeyi, Ulu Gazinin vic· ılne ıayem ye emelim va· 
cnmhurlyetclllk muhakkak. danınıza bah,etttll sallhl· tanımın ziraat ve ıenayttnin 
Proıramının eıa11na ıe- yete iıtlnaden istlmll buyu- taali •• ink~tafından iba· 

rettir. 

l Ve•.ıı. memleketteki racakııuı-. lıte Jevlet tab-lnce : ev 1 a .. Cemal Azmi matbaası aahtbl 
ıktıaadl buhranın ön6neıe· klkatmın netlcelerile ben, Cemal A.smi 
çecek tedbirlere te•e116l vatanıma hizmet için miı· J 8 • 
etmektedir. takıl bır flkırte ortaya atıl- Galip Kem• i eyın 

Kendimizi aldatmıyarak, mıı ilk namzetim.. Şcıphe beyannamesi 
malt iıtitaatlmiz niıbetinde yok ki bl'nim fıkirlerimle ve lıtanbuldan mdıtaktl nam· 

bütçemızt te•zin etmekte} iz. memleketin yükıek ftkirleri zetliiinl koyduluau yazdığı· 
Bunun için akillne ne bir blrleımiı ve samimi eUerl· mız Galip Kemali B. fU be· 

surette mauilflarımızı kııa· niz ismimle rey puıul~larını yannameyi neır etıniıttr: 
cafız. Memleketi zeuıln· tkmil edeceiine 6mitvarım "Muhterem vatandaı; 
lt ılirmek llzamdır. Türkiye efendim.. basln CClmhuriyet tarihine 
t:n feyyaz tl'.bil nimetlere Muallim Arif Feyzi ter~fle kaydedilecek •atanl 
nail oldutu halde, buıCln Cafer Tayyar Pı. bir vastfe ıaatl• mlkellef 
fakir dOın: rtıtl•. Bunu iza- b oJduJt..•au uautllM' 1 Dlln Tekirdalından ıe • ... k 
le ... decek tedbirler bulun· f TClrk milletinin hallı lrı 

" rimize ıelen bir telsra • 
mabdlr. P 

Cümhurtyetimlzin baolıl 
aasaran Cafer Ta.,yar f• 

Vatandaılarımısı refah 1 otan blyGk Gazimlaln lr· 
T eklrdal• beyetl teftttlyeı • 

me ıaadet ı,.ı-de yaıatmak -A-. ıat ye llhamındakl derin 
" yau •e m6racaat ederek muw-

J
·çtn ticaretlmlsl b•lhaıaa ha ı. manayı ka•rayıp Ye iki eli· 'akil namsetllftnl vazetm ... • 
ricl Uearetiml•l tent etın.. tir. Eabak meb'uılardan al kalbine koyarak Mecliı· 
liytz. Keıanlı Zati ye Rahmi s· te murakabe mClDakaıa va· 

G
-• -Andb uyumı•a• zifeıini ıuur ve samimi· 
...... •- 1 ler de Tekirdatından nalll• 

rak hattl nefeı almayarak zetliklc:rlnl L.oyuıuılardır. yetle yapablleceilnl kendi· 
çalııacat••· Ancak mltema· Tramv•y ımeıe.a relsf •inden Qmtt eyledillnl• mil· 
di bir elJ 16ıtermebyts ld namzet cerrep koyu cumhurlretçl 

0 
yakit bu ıayeye erlımek· Tramvay amelelf rellt Mtlltyetçl, feclaklr, azimklr 

te mltkllllt çekaek bile m.u· Üzeyir Avni Efendi de diln kardeılerine ver. 
vaffak oluru•· amele arkadaıları namına Eabak Moıkova Sefiri 

Me,.ll harici ttea...U•l9· ıelarlmisden müıtekll naau· Gal;p Kemali 
den behıettım. Bu sabada zetlijlnl koyuıuıtur. Bu gün de .. 
rekl&a:ıın, amballJın •• tyt Mumalleyhln beyanna•e· Bu ıtın mlntf'hiblaantler 
ehi• aaal ... kının faiclelerlnl reylerini vereceklerdir. Saat 

ılnde diyor ki : 
idrak etmellyls. •• ona 16- •Mecliıln feıhlnden ye 8,3den ltlbaren intihap faa-
r• hareket •Jlemeliyiz. yeniden eeçllmeılne karar liyeti baılıyacaktır. Bu 

S
aniyen, yapdacak itl•r 1 rQa de meb'ualuk tçtn mi· •erdikten aonra, amele ar· 

den .n 
mlhtmlm verıilerin raacat edeceklerln az olm:&-

kadaılarıkı temıil etmek 
maku

l bir ıurette tenzil •• yacaiı tahmın edliyor. Halk 
üzere namsetlillml oym aaıi F k h b l ı 

ba 
.. farınında tamamen illa· k ır oıı milnte 1 ı .. nt er n, 
- teklif e clt1orlarda. Anca 

•• dır. Hele dahlll aanayll C mlıtekll namzetler araaında 
" umhurlyet Halk fırkaıının1 liyik cumhurıydcf, ml'iyet· 

imha eden muamele.verılıl ımı. temıll edecek mebus perver ve ıamiml 16rd6kle· 
ortadan kaldaralmabdır.Difer lara yer vermiyecelinl san rine rey vermeleılni fıte-
bir 11111aı:~eker ııbı veremin ettillmden arkatlaıları mın mektedir. Neticenin bu ak-
teaayOdlne mani olan bir tekliflerini kabul etmemit· ıam hali olunmaıına lalizar 
ııdanıD yalnıs inhi1&rdan um. Fakat Gazi paıa baz· ediliyor. 
değil, oktrUY• ve ıtınırtlk retlerlnln bilbalH bu nok· Din akıa.ır. pç vakit 
reıimlerinden bil• muafiyeti taya ehemmiyet vererek Güzel aan'rtlar . kad"mlıl 
laaındır. azami mnaaadeklrbkta bu· mualltnıle1rloden Naz'l'li Zi-

ıık müstakilin iddiası lundufuau neıretUlderl ya Bey heyeti teftltiye riya-
, beyannamelerde okuduk· ıetlnc müracat ederek ıu 

Dün milıtakil meb uılu· tezkere ile namzetllflni ••ri 
t ltMal tan •e la•tkllll kabul etme-

ia ilk defa namze •• ' aldıfanı bildirmiıtlr: 
d 

mit olan buı kimaelerln tek· 
koydu-.•nu iddia e en ınu· k k .. Cumhuriyet Ha1k fırka· 

... B .,;. 1 bir rar aahneJI atyaeete çı ma alhmArlf Feyzi • rf e aına rnenıup ve proıramına 
b4sanname tabettlrmtıbr: lıtedddertnl ıazetalarda gö • ıadık oldutum cihetle mtlı· 
•ıo Mart 131 tarihli Vakit daktenıonra halMleD bu si- takll~n meb'uılnl• koymOt 

1aseteıll• efkarı umuml1e bl mubafuaklr ••patron· oldufum namzetlillmden 
muyacebeatnde bu dene 11\r unıfını temıil eden meb' feraaat ve znrfı nazr r eyledi-

için meb'ua 1nt11aabatıa4a dk ualarla ~ milllJe- timi ........... 

EL - !Z s ı zsas .. 
Tütünlerimizin hali 

Piyasada muhtelif şark tütün
lerinin ucularına talip çoktur 

1 Mart 1931 tarihine tediye etmefe razı olmakta-
kadar ıiıaranın paket de· dır ar. Fıyatlarda blr tehav-
rununda ıatılmaıı tart ol- vQI olmamııbr. 
mayup tane tan dahi fu. Mart ayı zarfında Şark 
ruhtuna mils .. .ade cdilmir tiltilnlertnden iki parti (iz· 
ken bu tc.rlbten itibaren mir ve Yunun tütünG) ıatıl-
bu tarzda sattılar ~·rnolun· mııtır. Martta gene JO 465 
muıtur. Hnlbuki, (Stgari(lo) ki1o tOtün artığı relaıhtİr. 
teımlye edile-n 1' uç&k puro· ALMANYA YA iTHALATI 
lar k"maflHabık danf:~mc İkinol kanun 931 de Tür· 
satabilmektedir. Bundan do- kiye 6,717 kental yib:de 275; 
layı fiyatlar pek ucuz ohm Bulıariıtan: 4,346 kental 
mezkQr mamulatın ıiıara y· d 18 O y uz e , ; unar fıtı.t1 

rekabeti artmııtır. Bütün 13,114 kental yOzde 54,5; 
bir paket müb lyaa etme· §Ubat 1931 de Türkiyeye 
yüp tek tük ıiıara satan 3,026 kental yüzdı~ 48,25; 
almalı ihtiyar edinmif olan 1,160 kental yüzıle 18,5; 
müıt eliklerln bir kısmt 2,072 k ntal y6:.ı:dt: 33,25. 
ıimdi kilçük puroy ragbet Afyon 
g6ıtermete baılamıılardır. 

Kalp ve arteryos·kloroz Mart ayanda afyon fiyat• 
ları hayli daımUıtür. Bir 

hastalıklarını tevlit eyledifi 
feanen ıablt olan nikotinin çok taclrlerin, memleketi· 

mizd ! bir afyon inhiaan tet· 
sfgaradttn tefrikine Almanya 
da ıon zamanlarda pek zi· kili yolundaki tua vvurdan 

dolayı nabemahal bir telita 
yade ebemm!yet •erilmek-
tedlr. Nikotinin fHleıi için dGıtükl,.ri ve 1921 ıenetı 
300 den fazla uııul ihtira e· mah&ulünGn iyi bir ıuretle 
dilmi~ bede bunlardan yal· neıvihıüm' buldufu ve bol 
nız birine ehemmiyet atfo- olacafana dair ha herler vu-
lunmaktadır.Forchheim ıeh· rudu üzerine p'yacay~t mal 
rinde Uitln tetkik enttltüıü döktükleri anla~1tmıttır. Yüz· 
bir k"ç aeneden beri tüt6n de 12 muhteviyatla af yon 

fiyatı Mart bidayetinde 
nikotind~n taıfiye uıu1erini 
taharri ile meıaul olmakta- libre baıına 10 Shılliuı 
dır. Bu müe11eıenln tccrO· oldufu halde timdi 8 Shhil· 
belerinden elde eyledlfl ne· he'e ir.mlıtır. Hatta Nııan 
ticeler, neıviinüma bulmuı tahmil. partilere 7,9 a teklif 
lüUlnün nikotinden taıflye- edilmektedir. 
yeıinln mnıktll oldufu. bal· --"'--~·--------, 
çuki nikotinılz tütün yet ı- ~ocuk haftası 
Urmenin kabil bulunduiu ( Birinci aayfadan devam ı 
yolundadır. Ye monoloğ &öyliyen çocuk-

D uıtitü üç ıeneHk me- !ar çok muvaffak oldular. 
aaiden ıonra yüzde 0,08 den Himayei etfal ce"'.' iyeli 
daha az nikotin ihtiva eden •.u 

nebatatı yetiıtirmele mu· 
Damına parasız gazoz, Urno· 
aata ve ıerl et dafıtan 

vaffak olmuıtur. Bu tOtOn· dükklnlar da ,.n, uklarla 
ler. koku •• Jeuet UJbarll• ._. 

dfğerlerlnden tamamen mua 
dil olup kendi tohmlan ile 
yeHıUrifen nebatlar dahi ay• 
rıı evıafı haiz bulunmakta-
dır. Tohumlarından muhte• 
lif iklim Ye ıeralt altında 1e 
Uttirilen 5 nevi nikotin muh· 
tevlyabnın gavet cüzl bulun• 
dulu ıabit olmuıtur. Şu hal· 
de bini neıvUniimada lü· 
tünde nikotin teıkiii için 
mevcut olan temayGl tama· 
men:bertaraf edilemiyoraa 
da haddi a.ıarlye indirile· 
bilmekte ve cinalnin bu ev· 
ıafı mu haf aza etmeıl dahi 
temin olunmaktadır, Nilio
tinıia tiilClr'l yetlıtlrmek f m· 
kin?arı ilmen ıablt olmuı 
demektir. 

Makrdonya UllOnleri için 
Almanya ıazetelerlnde vaıi 
mikyaıta propagandaya te· 
ıadüf edilmektedir. Bu pro 
paıanda Yunanlır tarafın· 
dan bir çok aurett.rle teıbil 
o'unmaktadır. Makedonya ve 
Trak1a Ultlnlerlnlu zerini, 
fermantaıyonu rıu ve imala
tının ıafhatınını ıö.tca n 

muhtellf·fotoırafller Alman· 
ya ıazetelerlnde inUta et· 
mektedir. Bı resimlerin Kı~
•ata da Kapayoı tıminde bir 
14bıa alt olan Hermeı foto
ıarfhanel tarafından aabldı
•n laıılmaktadır. 

dolmuıtu. 
Çocuk hdtası olmak 

mQnaaebetile idare ı eiale· 
rfmtzin mevkilerin i11al 
edecek çocuklaran iki ıOn 
evvel ıeçildlfı ve lıtanbul 
Yalilifine Orh n. fırka re
itliğine Sı.JlhaiUn Ef. difu-
le bazı buıuıl 11 ilenıaeı.,. 
birlfaç Ef. nin intihap edH
diğini yu.mııtık. Bu çocuk
lc r Cur.arleıi ıününden 

i.ıbaren yeni nztfe!ertne 
baıh1acaklardır' 

Terakki lisesi 
müsamereleri 

Saa1 on beı te Ştıli T e
r ak ki Ll•eıinde bir miba· 
mere verllmlıtlr. Mihame
reye velileri ve M•tbuat 
arkiııı dnvet dllmittir. 
Müıamereye ı,ukill marıı ile 
baılanmııtar. Bilihere kiçilk· 
ler tarafından muhtelif ıar· 
kılı baden hareketleri yap
mıılar •~ mono'ollar ~61· 
lPmlıUr. 

Balha11a '"faıulya piyazı 
monoloğunu ıoyliyen Mual· 
Ja H. pek çok alkıılanmııhr 
Müın mereye ıeç ya ki nlha· 
yet v~rilmtıttr. 

Amerikan lisesi .. . 
musameresı 

G6atep• Amerikan llıe 
ılnde v~riJeo milı ,mere de 
pek parlak oımuıtur. Hamburı tütOn paya•••• 

'\On haftalar zarfmda bi~h-ı 
ta Hollanda'daki bllyilk tü· 
tin mübayaatı te•irl altmd 
kalmııbr. Şark tOtOnil iç n 
dahi birçak allka 161ter1l
mlıt:r. Muhtehf ı.ırk tütün-

'• KüçOkler tarafından ve-
J rllen oynanan "yabancı 

lerinin ucuz nevilerine bayii 
talep mevcuttur. Maamafi 
abcılar ancak dun lyatlar 

I 
pfzesı davetliler Lnıafında; 
çok alkıılanmııtar. Müaame
reden ıonra misafirlere b 
de çay Z•fafeti verilmlıtır. 

Çocuklar bu 1n , d 
tramvay, vapur ve trf'n t 

bec:la va bineceklerdir. 

• 



3 Sahife 

Tazminat istiyen Rumlara tebliğ \ 

H" k idd · a edemezler 1 

Varis olarak tazminat i&tiyen 
Rumlar isbatı verasete çağırıldı 
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S O N H A B E R L E R 1 . Siyasi 
~~~m-·------~llımm::Bll~i~M--._~..:m--1 Takvim 

de Belçikada 1 Adanada Fırsat bu fırsat! iz • 
ı 

İstanbul. 23 ( A. A) - I 
Muhtelit müb dele koıofr 

yonu katibi umumiiiiinden 
atideki mevat Rum et•b1i· 
leriııe teblil edihniftir: 

~ıda gösterilecek evrakı tev
di ederek dosyalarını ta· 
mamlamaıarı lazım .relir. 

Namzetleı kim? 
alevleniyor! 

l&lesele Busün mebus intihabının 
lYl~ N l k . ? ilk .rftnl. amzef er ım. Gene bayraklar uıiacak, 

"İatanbul belediye mın
takaıı h ricinde kain bulu 
nan "e tevarüs tari ile 
kendilerine ait olan emlfık
ten dolayı tazminat olm k 
üzere istida vermio olrm 
İstanlıuldaki Rum etablileri 
varislik sıfatlarını en kısa 
bir müddet zarfında Muh
telit komisyon nezdinde is · 
bata davet olunude.r. 

Varislik sıfatlarını isbnt 
ıçın müraccat etıııiyecek 

olanlar bu kabil emlakten 
dolayı tazminat iıtemeğe 

hak iddia edemezler. 
Binatnale}, alakadar 

larm (Mis sokağındald bina· 
nın 3 üncü katında bulunan 
idarei mahsuse.da) Muhtelit 
mübudele komisyonuna aşa· 

A.) Türk kanunu mede· 
nisinin tatbik mevkiine 
kontluğu tarihten ( 4 T <'fri 
oievvc! 1926) 1arihten E.v"Yel 
ölnıüı olanların v• risleri 
oldukJa.rmı isbat için verile-
cek istıdalara mahalle muh· 
tarları tarafından kanunen 
ve nizam en lazım gc len 
şe!:il ve surette tau2irn 
edilmiş birer ilmühaber 
raptedilecektir. 

B ·) Türk hanunu me
denisinin tat bikı tarihinden 
(4 Teırinievcl 1926) tari-

hinaen sonr..ı ölmil' olan· 
laun varisleri olduklarım 
iddia ve iı:bat için ınüra· 

caat edecek ol~nlar bu hu· 
sustaki istidais.rına Ralahi· 
hiyettıu mahkemeler tara· 
fmdan verilı cek hüküm 
varal. alarmı rnptedecekler· .. 
oır. 

•~?. e=:: 

Alsasta 
Casut1lar çalışıyor 

Paris, 22 (A.A) - S~ras

bur.r'ta 4 casusun tevkifi 
münnscbetile Le Journal ga· 
zeteıine gönderilen bir ha
herde Alsaı'ta eskiden res· 
samlık yapan bh·: adamında 
tevkifi lia ve e Uiyor 

TAYYARE iNDi 

Orleans, 22 ( A.A ) 
Roma'dan Londra'ya git· 
mekte olan Amerika tayya· 
recisi Hawks benzini tüken-
miı olduiundan saat 16 da 
karaya inmeğe mecbur ol· 
muıtur. 

KÜÇÜi( iTiLAF 

Paris, 22 (A.A.) - Kü 
çük itilaf hl\kümetler kon· 
reranıinın mayısın ilk iÜn
lerinind tolanacağı ıöylen• 

mektedir. 

Dünya altınının 
Yarısı 
Amerikadadır 

Eew Y ork, 22 (A.A) -
"Guaranly Trust" bankası 
Niıanın 25 inci günü Nev
Y ork'taki şubesinde Paris· 
ten 6 milyon dolarlık altın 

göndermek içfn lazım .ıe

len tertibatı aldığını bildir· 
mittir. iki ıün evvel haber 
verildiii veçhile bu.rün Pa
rislen yalnız Lazar kardeı· 
ler marlıf etile 3, 5 milyon 
dolar altın ıönderilmiıtcr. 

Bunl•r 4 seneden beri F
ı ansadan Amerika ya vaki 
olan ilk altın ina1atını le~· 

kil etmektedir. 
Amerikanın bu2ün malik 

oldu~u altm miktarı e n 
yük~ek haddine vasıl olmuı 
ve dünyada mevcut altının 
yOzde kırkı ni&betfni bul· 
muıtur. Bu nisbet İngilte
renln altın m""vcudunun da 
iki mislinden biraz fazladır. 

Nevyork, 22 (A.A) -
Fransız bankerleri 25 Ni
sanda Paı is' ten gönderile
cek olan 6 buçuk milyon 
dolurlık bir altın isloku dnha 
söndermek 
almı~?archr. 

için t t rtibat 

ilk tedrisat 
TALİMATNAME DEGİŞİYOR 

Aldığımız mn :om,.,ta na· 
zaran lk mektepler talimat
namesi tadil ve ya büsbütün 
tebdil edilecek ti. 

Bunun içln Maarif mO.di
rlyt"li ilk mektep müdü,leri· 
ne muallimlerin fikirlerinin 
ıo:-ulma.s1 bildirmi~tlr. Mek· 

tep ı:nüdür)eri muallimlerJ· 
nin fikirlerinden aldıkları ne 
Uce!er üzerine birer rapor 
hazırlamışlardır. mektep 
müdürleri pııntaka, müfet· 

u,ıeri riyasetinde toplana· 
caldar ve talimatnamenin 
ti.diline e nazarı dikkate 

ahnm.k ü:zı:re li.;, mı ıelen 

nokta 'arı tesbit edecekler
dir. 

Gelecek hafta Mauif 
müdürü Hr.ydar Beyin ri
yagetindc bir fçtima yapı· 

lacaktır. 

Gandi 
Nediyor? 

Bombay, 22 (A.A.) -
Gandi, Y ounı lodia ıaze· 
lesinde neıretmlı oldufu bir 
mnkalede ıöyle diyor: Hin· 

clıshın müzmin açlıktan 

kurtulmr: k ıçın ccntbi 
men,uciihm mcm:ektcllen 
tardetmdidir. 

Yine bir 
facia 

Roma, 22 (A.A.)- Kala- · 
briada kain Roııo ·o'dan 
blldirdliin• ıöre Turantla 

bulunan Doral harp ıemlsine 
iltihak el••k üzre yola 
çıkmıı olan d nlz t yya. 

reli Cardeo'da yere dütmfı, 
iki tayyareci telefololmuıtur. 

Afgan kralı 
Hicaz yolunda 

Stm1a, 22, { A. A) -
Sabıka Af2an kralı Amanul· 
lah h n Mekkeye 1ritmek 
üzere Ciddeye muvasala.t 
etmittir. Sabık kral-n bu 
seyl\hati sebebinin müslü
man Alemi f le temua ifrit· 
mek ve tızlat1mak olmaaı 

muhtemeldir. 

lzmir, 22 - (A. A.) -
Bugün akıama kadar mıia· 
takil mebuıluk için nam· 

Adana, 22 (A.A.)-M6ı· DaYullar çalınacak, mün· 
Brüksel 22 (A.A) - Bel· 

çika profe.ıörlerinden M. 
Moulin'in Miionoda tevkif 
edilme•lne karıı protesto 
makamında olmak üzere 
önümüzdeki hafta zal'fında 

ikinci b1r nümayi§ yapıla
caktır. 

takti mebusluk için ıehimfzde tebibi saoller dizim dizim 
yapılan nam2etlik mftraca· ıandık batma teplaoacak-

zetlerini koyan 14 zatin 
isimleri ıunlardır: 

atları tevali etmektedır. lar. Hepıl .rllzel hepıi ko-

İzmirden aYukat Ômer, 
Fuat ve Halil tevfik, dit 
tabibi Refik Şevket ve Ah· 
met H-,klu Beylerle Tıl· 
ki g:'lZeteıi sahibi Raif 
Nezihi ve Yeni Asır 

muhabiri Abdulli h Abidin 
ve feyloıofu denilen Hida
Y<'l kı:-§ff ve Alemdar oğlu 

Mehmet Ali zade Abdülceb· lay. Btr inıan çeılt Ç tit 
har, Avukat Ahmet Sabih ıeyler arasından intihap 
Beylerden mada Rasih zade yaparken çok tereddnt ge• 

Halil Naci, Hacı Seyit zade çirir. Bu ııkıntı da yok. Her 
Bekir Sıtkı, Hakverdi zade fOJ hazır. Çıkar dilini, uzat 

elini, al kinini vıuı llm ! 
Belçika Dariilfünunları 

f ederaıyonu, cemiyeti ak
vam Darülfünunlar fede
rasyonundan bu meselede 
kı t'i \ 'C ıidJetli bir hareket 
Htihaz etmesi talepedilmtıtir. 

Ahmet Fuat, Akıehtr kay· Fakat S1ra dört mü • 
makamı Bilal Beylerde mü· takile s•lince bu hususta 
racaat etmiılerdir. 

ÔmnLutfü ve Dr. Kayyum 
zade Suat ve umumi mecli& 

ter d6k•tyecek iki mün· 
Cepane tohibi aani bile ıöstcrile· 

azasından mütel<ait miralay 
Hu'usi ve ukeri mütekait· 
lcrc!en İsmail Hakkı, ihtiyat 
zabitlerinden Hnmdi Beylerle 
Menemen de Mehmet Nuri, 
Tire kazasından Dı. Mustafa 
Ali 6eylerdir. 

Şükrü B. 
Banl~aya geçiyor 

Ankara 23 (telefon) -
Devlet bankasının tetkilatı 

etrafındaki faaliyet deYam 
etmekt(.dir. 

Saraç ojlu Şükrü Beyin 
devJet banlcaaı umumi mü-

dürlüiüne tayin edilmesi 
çok kuvvetli bir ıayıadır. 

Saraç ağlu Şükrü Beyin 
mebus intihep edllmeıine 

rağmen kabulü halinde 
tayini icra olunacaktır. 

Şükrü Beyin sıhhatı 

tekrar Maliye vekili olma 
aına manidir. 

Hasan Fehmi B. 
Yanlıflıkla 
Listeye g·rmemiş 

Anka ra, 23 ( A.A. ) -
Kastamonu mebus namzet
likler meyanında kaatamona 
roebuılı Haaan Fehmi Be
yin de meYcut oldu~u hal· 
de telefonh. yanh§ almarak 
listeye dahil detti rtbi gös· 
terildiğinden özür beyanile 
tashih olunur. 

iki 

Çin ve lngiltere 
Nanken 22 (A.A)- Yük

sek mevki İfgal eden hdkQ. 
met menı urlarından biri 3-4 
gün zarfında lnriltere ile 
Çin ar-atımda bir ftillf yftcu· 
d .. getirilmesine lnttzar edil
mekte oldufunu bey.rn et
miıtir, 

ROMANYA · FRANSA 

Bükreı, 22 (A.A) - F· 
ransız BaşYekili ile Roman· 

ya BaşvekilıM.Yor1ra. arasında 

tebrik ve teıekkür t~lrraf
ları tenli edi mittir. 

Dusseldorf 
idam ediliyor 

Dusseldorf, 22 (A.A) -
Duueldorf canavarı Kürten'i 
idama ınahldlm eden hüküm 
kendisinin b~ hükmü kabul 
etmeğe karar vermlt oldu
ğunu beyan ı tmit olduğun• 
dan kati yet k ~ sbctmiıtir. 

Hükmün t cbliğ f esnasında 

mc.hkum hic bir teessür. al· 
ametl göı~ermemiıtir. 

Kefalete raptedildi 
Cattkill, (NeM - York hü

ktimeti rdahilinde), 22 (A.A) 
-- İstintak hlkimliğl Jak 
Diamond'un 25 bin dolarlık 

kdalet mukabilinde muvak 
katen urbes bırakılmasına 

müsaade etmiıtlr. 

Müsaderesi 
Singapour, 22 (A.A.) -

Japonyaya &"itmekte bulu· 
nan Hambou.r • Amerika 
hattına ıoensup Tirpitz va· 
purunda 83 otomatik revol
verle 8400 kurıun ve 83 
ıarjör müıadere edilmiıttr. 
Ateıçi başı tevkif edil mittir. . 

lzmir'de 
Çocuk haftası 
lzmt r, 22 ( A.A } - Bir 

iki &"Ündenherl içtimalar ak· 
leden Himayei Etfal cemf· 
yeti yarınki 23 Nisan çocuk 
haftasının parlak bir suret· 
te teı'tt edilmeılni temin 
eden kararlar ittihaz et· 
mittir. 

C. H. Fırkaaı vilayet 
kon .rreıinde açılmalaaı te· 
karrür eden klmıeıiz amele 
çocuklarına malısus olarak 
ıehrin muhtelif semtlerinde 
açılacak olan bakım evleri· 
nin yarınki 23 Nisan iÜHÜ 
nü te' si den açılma merasimi 
yapılacaktır. Daha timdlden 
iaıeıi temin olunan 160 
amele çJcufu kaydolun· 
muıtur. 

Japon sefiri gitti 
İstanbul, 22 ( A. A) -

J apon ıefiri M. Y oıhtda c• 
napları buıün konvansiyo
n•I tr~nile Ankaraya ıit

mfıtir. 

tefrikaya ~ 
başlıyoruz! 

l ı - Türkiyede unutul;;,uş bir tekke .. 1 
Amerikan misyonerlerinin, Babilhavz dervişlerinin yurdumuz

daki esrarengiz faaliyetini gösterir t1·frikadır .. 
Dinini, milliyetini, vatanını seven her Türk için 
bu itiraf vesikalarını okumak bir vazifedir! 

--~:.a:r::ı::sılltı'-

2 - Amerika nasıl istiklal kazandı ? 
Nasıl bugünkü medeniyete girdi? 

Bu tefrikamızın fevkalade ehemmiyeti aşikardır. Bu gün dün
yann1 başına geçmiş olan Amerika istiklal ınuharebeleri yapmış 
ve 50- 60 sene içinde bugünkü medeniyetin başına geçmiştir. 

,..\ .... 1-- ••• ~ 1 

.Bu tefrikamızda ebediyen unutamıyacağınız 
büyük hakikatler okuyacak$ınız! 

Pek yakında başlıyoruz! 
---

mez. 
Kime reyini 

Sola vene 1 hna. 
sağa verse pehriz ! 

venin? 
turıusu 

Bazı rey pusu! al arı üze· 
rinde ıunları okumıyaca· 
fınuz n~ malQm ? .. 

"Ben reyimi, diğer mün· 
tehib t saniler kime ••ri• 
yona ona veriyorum!" 

Fakat hepli ayni t reddüt 
ve vehimle böyle rey verir· 
lene ne olacak? 

lence ltu ihtimali hesap 
edea bir kaç açık ıöz mün• 
tehihl ıaai keodia• rey ••· 
riverecek ve difer1erlnln 
muta•aatı bulunduiu için 
mebus oluverecek! Ne der
ılnlz? 

MAntehibl sanı olıaydım 
bu haleti ruhiyenin netle -
slndea çok istifade edebilir· 
dim. Fakat ncrcd o tali!? .. 
Meğer rahattaymış 

Diln kF'.dro hartcl kalmıo 
bir mebus tanıdığı aördüm. 
Siyahlar ıly n bu geçmiş 
mebuıu as daha seıçemlye
cektim. Eu zatın daha bir 
kaç liİD evveline kadaı sert 
ve 1'orsa c ıiıi bfr göbe!i ve 
kravatına okkalı ve etten 
bir ifne ıtbJ inen aabgr.bı 

c1111ı yftzü ve az beyazı olan 
taranmıı bir saçı vardı. 

Allah Allr.h birkaç ıece 
içinde adarncaAızın .ıabc~J 
kGıkan bir kaide p~rııü· 

mdt ve tncelmlt yilzö 
buru ımuı, 1&çları beynz
lamıı ye sakallan uza-
mıı ıabsa bı inmf f ve hemen 
hemen bu dev .rlbi mebus 
bır kaburr•ları ı&rQlen eı-

kı mütekait oluvermf f, te
selli için yanına sokuldum: 

- Hl\yrola Bryefendl ! 
Biraz iltirahata muhtaç ol
du~unu:ıu ~öylerdinfz. bil· 
mem aroma sizin fçfn isabet 
oldu raliba ! 

Durdu ve dinlene dinle· 
ne beni tanımafa çahftı; 

- O, dz mlılniz? Ne di· 
yorsun birader billkis is· 

tirahatta idim. Şimdi maişet 
yük6 bu Jllitn beni dıd:n· 

dirip duracak! .. "" 
Hadiselerin dili 
B&.\yr mların ve hAdfıe• 

1.rJn bu kadu yan yana "'e 
iç içe scldiği zaman henı•rı 
pek nadir olıa ıerak. 

Bilmem bence biUiin bll 
birbirine kaynıyan hldiı•· 
lerin kendi kendini 'fıa edctl 
manaları var: 

MOntchibisani intihabatı 
çocuk h'1ftası, Hakinıiyelf 
Milliye, m cbun 'ntlhab , f<ut 
ban ~ayrnmı !. 

Mürı ccinı 
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Salar evlere ıirdi! 

Köylü feci halde 
Adanada köylü acınacak halde 
on di gu .. n su içinde uğraşblaı· 

ye el kaJ.. ( Mıntaka Ticaret mdGrlO· 
Adanacla • lclD ~rek• iflDOn bu met' eleye •hter• 

:.:• olan aa,a.d• bir baJ. cifti allka Ourlne Ticaret 
de in pek a~cak mektedtr. oda11 aalonunda bir içtima 

oldufa 111U7•en aktedllmtıUr. 
._ . Buraua kapla ka'7' Bu lçtmada Ticaret odaıı 
•up ıelen çarık Muıta a reiıl Balcı zadeo Hakkı, Oda 
._ladekl klyll • feci ••· kltibl umumiıl Turpt, De· 
alJeU ıu auretle anlatıyor. mlryolları ıerkomlaerl Hilmi 

- Bts ta18 OD yedi .o:· ve Aydın hattı koml•rl Ferit 
dtır klyde IU ile uıraıma • ve arabacılar milme1tfli ola· 
taJq.. dl rak Tahlla beyler bulun-

Sular eYlerlmJ•e ıır d • muılar ve müzakerat cere-
Gaiaettml•• kadar IU için e yan etmlttlr· 
lcalc:bk. Aydın Demlryolu kum• 

Evlerlmisla lnlacleld dd panyall 15 Nıundan ltiba· 
Gç metre Jlbek olan taht· ren Bayındır, Tıte ve Ôde-
J.111msm lltlnclen &f&D ıu· mitten plec k emteaya ten· 
lara karp artık yapdacak 11 zll&tlı tarife tatbikine bat 
kalmadı. lamııbr. 

V uJyet IJle lr6t6 bir AJD& umanda hariçte 
denc:eclecltr ld Jani batımı· bir t6ccarm malını lıta170-
z111 ne olduklanndan habe 0 ve lsmlrde Punta lıta• 
rtmız roktu. EYlmtsden çık· ,.onundan matuaana nakil 
llUf ol•lr hemen blsl ıular içinde dvar kasalarda ol· 
ahp llt6recek- . dutu pbl lmaırde de bası 

Diler taraftM yem •• yl· arabacılarla anlaflDıtbr. 
yeoek olarak bir ,., de kal- Diler arabacılar bu an· 
mada. 7olttm ola da nereden .... aktan korkmaktadırlar. 
yal.cd hlu• ...... lmra Me•llm et11&11Dda ara· 
yelde pltlnNk ~7 bacalann anuıuna 16re ma· 

~deki kerpl~ eYler 71- lın emanetten mafazaya 
laldL Gece iGndtla ıu içinde tqınıp taıınmamaıı keyfiyeti 
dura dura aallam adam da çok mObimdir. 
kalmadı. 

K6yde herkes hasta bir 
haldedir. Yedi kiti biz ıel· 
elik. Oıtltarafını bilmiyoruz 
ile oldular. 

Aydında 
Arabacılann ıikiyeti 

Aydın Demtryola kum• 
Panyanmn Odemlf, Tire " 
'-Jllldırdan Torbalıya lıle
'-kte olan kamyonetlere 
telrabet için tarifeyi feYkall· 
de temll etmealDl bul ara· 
~darla da a,...,... yek 

"-bacalannm fikl,.ual •a
tlp olmupr. Arabacılar 
~ ellerinden almdı

lddla ederek vdlyet 
lca..,na mlraacat etmlfdt. 

Taccarın mühim zarar· 
lara maruz~ kalma11 muhte
mel oldulu ıibi diler ara· 
bacılar da ara.- edecekler· 
cbr. Dlnkl m&s-kerede kat'ı 
karar •erdmem1ttır: Tekrar 
.._.... elde11•11r. 

Adanada 
müstakil namzetler 

İlr mGddet enel cı •. 
laudyet Halk Fırkumclaa 
iltlfa etmlf olan Anbt Aile 
met Sabda beJ1a ldlfa na· 
....... , •• -- Haber ... 
............. Alamet Saldla 
bey ba denetle Acllıaacle• 
miataldl meb'uı auuetllll 
lçi:ı teftlt heyeti dy...Un• 
mlracaatte ltalaamufblr. 

Talebe birliği 
azı f akBlteler birlikten çekildi

fi için nihayet inhildlmi ediyor? 
?aı. 1nhllll 111 lreacldıtmct- ........ 

be blrllltnln dofra stdlJOr demektir. 
lure olduiwaU llJ- Şa.,et 1na yul7et lal11I 
• Buna 1ebep ıuclur: olursa DarGlftlaalulal' ara• l,...._ ~il eden )anada bir •D&ralftlnun ku-

tba ıetekktlll a.-tn- IGbtl ., teli• etmek l.U~ 
bar çok saman ıeçtl- ıu. 

"-W. hl... bir tir... iç· 
kabil olma911fbr· 
~ etrafmda palar 

Jor. 

Sırvar! Çete Portekizde ihtilil! 
Otomobildeki 
kurıun delikleri 

Ağırcezada 
Gebzede yakalanarak 

~ehrlmize •et'rilen Hafız Ah· 
met çetesi haklnadakl lk· 
mal olundufu cihetle Alır· 
cezada muhakemeleri ta· 
karrür etmfı bulunmaktadlr. 

Evelkl .On 2498 numrah 
otomobllln ıof6r0 Puroılll, 
Yeni mahalleye bir mGfle· 

rlyl 86lGrm6ı, Yeni mahalleye 
••idili aman mGtterl lamlı 
para boadunna babanealle 
tof6r0 yanıua alarak ara
badan uzaklatmııtır. 

Gebze Miiddel umumi· 
lfltaden çeteye alt yeni bazı 
evrak ••lmlıtJr. Bunlar da 
afırceza mahkemeılne te•di 
edtlmııur. O ar" meçhul bir tabu 

tarafından otomobil kaçml
mııtır. 

Şoför parayı bozdur· 
muı arabaıının y e r i ne 
•elmiı fakat meydan da 
olmadıfıoı 16rml1Ulr. 

Hemen zabıtaya miiraca· 
at etmif, Zablta hu huıuı
ta tahkikata baılamııtar. 

Tahkikat neticeli oto 
mobil Defterdarhk ıubeıl 
yanında bulunmuıtur. 

Za bltanın aon ıahklkab
na nazarAn otomobilin Gse
rlnde bir kaç kurıun yara11 
ve tçlnde de lıpirto kokuıu 
86rllmtlıtlr. 

Anlapldaima 16re ka· 
çakçılak yapılmqtır. Tahkl· 
kat devam ediyor. 

KURBAN HIRSIZI 
Y eplköyde Halkah cad

deılnde Dtmitrlnin mandıra· 
undan tlç koç ile bt r koyun 
çahnm11tır. 

KAZA 
Arabacı Tomanın ılrG

c(bfl Mehmet, ldareılndekt 

araba ile Baımahaneclen 

seçerken ıeyyar blleycl Ah· 
met afaya çarparak yara· 
lanma11na aebebl7et Y•r-
mlftlr. 

Açık .Szmdf/ 
Vefada o1aru M·•mne1 

efendi bir bç ........ . 
için -auldafa st•tUr 
Buaan .. ttlflal haber alaa 
arkadatlarından Nacllr ı. 
mbade biri hemea Mehmet 
efendlnm •Yine plenk ... ........... ,.~ .. : 

- <>ilan -mlellnl aut
.., ılderken bana tahıla 
etti ......... ..., ..... 
mlfUI'. ................. 
alnalJeD •ttJar bcha: 

- YaYl'Um aaaa sahmet 
amma içeriye ıelde kendin 
al demi• Bunun berine 
Nadir içeriye ıtr.ıı, ılmlek 
,...;ne batta.ı,.. ahp ıtt· 
mlftlr. 

Erteal llD ........... : 
- Oihmclan mektup, 

a•lcll obrayun diye eve 
.. rmlf. Urdurdaiu mekt~altu 
hem --.u., hQa de bir 
taraftan .,,.1a,. ~ 
.,., ..... br. 

Eaa toplauaauldtml• 
bittabi mektupta bltmlftlr. 
Bu l4NI açık da •ır~ 
saYalh kaclına veda ... rek 

laUırladaiı tbolca,. ··-

Bu çetenin muhakeme· 
ıfne mayııın ıeklzlnde baı· 
lanacaktar. 

ŞiŞLi CINA YETi 
Ştılide Çifte cevizlerde 

vukubulan cinayet hakkın· 
da yapılan tahkikat ubı· 
taca ikmal edllmlt ve ev· 
rakı tahkiklye Adliyeye 
vertJmııur. Evraklle birlikte 
Rtfatin katili Ali Eklterle 
kaıava lfllrak eden tut· 
la fabrlka11 ameleainden Ali 
Şahın ve maktuUlD Gvey 
oflu larnaU de Polla nezare
tinde adli1eye aeYkedllmlt
lerdir. MGıtantlklik, Ali Ek· 
beri tevkifhaneye ,andermlt
tJr. Dtferleri hakkında tah· 
kikat de•am etmektedir. 

Anacloluda 
Havalar 

lkbaat vek&letl meteoro
loji enıtltClliinGD • .,...,ı .. 
dtlt 15 ıtınllk blltene 
nazaran Nı .. n ayının ilk 
Jar111nda tekmil TGrklye'de 

hava kapalı bulutlu ve oldukça 
Yafmurlu geçnıiıtir. Hara· 
ret ayın d&rdtlncl ıece

ıfade bütln Tirkfye' de a• 
ıarl bir raddeye dG.-lt 
n Trakra, prM Aıiatlola 
... 1eara ............... . 
merkat Aaa.W• ( S'nu) 
da· il Şarlrt Aaadola'da 
(lnanua) 11. Kan ü 13 
clereeelu ,...,.._ır. Sa
hnet ......... •JID Ofluaa 
bclar ,....._ittir ve cenubi 
Anacloha'tla IO, merkat, ıar 
W Anadelu ve Tırak1i9da 
il dereceye kadar çıkm11 
ilede IODr& aene dlfmeye 
..... mııbr. Donlan nebatat 
e.ertne Jlzde 50 dn fasla 
sarar Ppbfl ,.._ Yanlar. 

Nı1an1a ilk fU'lllllda ea 
pil ,....... ,.ala• ,. .... 
Jll mlllmetre ile Sdna 
10Dra, 160 mm, Bltllf, 158 
mm. Kulp, 113 mm. de Dlrt-
1elda Yafmur JafBllfbr. la 
u Jafan ,....._ 4 mm. ile 
Ol7a"'-kar, 1 ••· Ildır 7 
.... Kır,.lalrtbr. Ea çok 
Jalmarla ........ Bıtbt de 
AfJoada seçmlt olup- ora· 
tarda ıs ,..ın l ı ,ana 
J.aimarha aeçadtUr. Çermik 
de Dl1an.ldnle ile ralms 
Wrv11a,...ur1atmlfbr· 
flN FAKOLTESININ ÇAt• 

Din Mat 9,D .-.ıa .. 
lllD aalonlanada rn Faktll· 
teli tar~fuact.. bir çay llJa• 
f.u tertip eddmlftlr., 

Hil.kftmet reisi, cliktatörlll.k ida
reai yakında nihayet bulacaktır 
lapanyada lıom'iJni•tlere mdsaade verildi 

Boloma, 22 { A. A ) - dıldanaı beyan etmlıtir Na· 
Boloma'da Muer lhtllll ha zırlar meclıu, 13 Eyhll '1923 
reketlae mGtablb bir hareket tarihinden :3. Nıaan 1931 
vukua ıelmlf ve ltunun be· tarfhlne kadar yapılmıı 
rine kan•nu aaal taraftarlan olan Ye iadem icabı olma· 
Portekls ıtaeat ldarelinl elle· yan bGtfln.. tafln ve ter-
rme alm11lardır. Hareketin fllerln yeniden tetkikine 
tam bir muvaff aklJetle ne· dair olan kararname,a ta .. 
tJcelendlil zannolunuyor • 

Lizbon, 22 (A.A.) _ M. dik etmlıtır. Maclıı, afft 
Carmoaa Portekfa'de dikta- umumi kararnameıfnl lapan· 
t6rlak idarelinln yakında Dl· fa haricinde bulunan aıker 
bayet bulacatmı, ı.. Jurnal flrarllerlle yeni idareye ılm· 
•••telinin b111uıl mubabl· diye kadar itaat etmemlı 
rJae alylemlıttr. olualara da t911Dll etmefe 

ISP ANYADA KOMONISTLER karar vermlfllr. Mecliı, ha· 
Kordu, 22 (A.A) _ Ko• riçte buluaaa lıpanyol mu· 

alnlıtlere d hadrlerinln vatanlanna av· 
propaıan a yap· de 

malan ve kanunen t .. kH&t tlerl çarelerini tetkik et· 
•Gcude ıfttlrmelerl için me- mek O.re bir lromlıyon 
zunlyet verlllPlfllr. t8fkil etmlftlr. 

KATALONY ADA BiR lsPANY A VE SOVYETLER 
TEVKiF Madrlt 22 (A.A)- Hart 

Parcelone, 22 (A.A.) - dJe Nasın M. Lerroux Sov· 
S.rbeat aencllkalar mlUI Jetler B1ra11 htlktaetJDba 
konfederaıyoaanua reli ye- lspan10l ctlanhuriyeti tara• 
ldll te•klf eddmlftlr. Bu fmd~n tanınıp tanınmıyacatı 
aeacldralar merkesleriade meı eleu haıdnnda Havaı 
birçok bomba •• ullh bu- •Jan•ı muhaltlrlertaden lal· 
lunmau ve bualann .. ,.. rlne ıa be1anatta buluamut-ı 
dana çıkaralmaa berlae tur: 
bunların idareleri ltquıda •Bu m .. ,eıe btlJGk bir 
buluaanlard•n &asa kim... ehemmiyeti hatachr. Na ..... 
ler daha aranmaktadır. lar mecllatnde bu ctlaeti 

CURIS iSPANYADA menuu babaedecelfm. Bu· 
Madrit, 22 (A.A) - Me.- aunla beraber Ruıyadan 

hur Fraa11z fizik lllmlerlnden ıelen haberler karp11nda 
Madam Curil bu aabah Mad· kayıllızbk 16ıterml7onu:. 
rlcle ıelmltUr. Bitin ll'H- Hudutlarmmı daimi bir .... 
teler lau kadm 11tm .. klna- zaret altıacla bulundurayo
cla takUrltlr •abW. JU- .,.. ca..laun,.t lclanelal 
............ •d•• c..... lıoll&JJP koruya.,. •• 
_..,..... .. 'Alf liOKOlmTLER 
... telt•wlll .. ....,_ t1J M&drft, 21 (A. A.) -
pal menulan laaldnada bir DomtaYonlar ile Dalllmarka 
lr•feran1 verecektir. ve Leh lalktmetlerl lepanyol 
lsP~YA'DA KUMAR dlmlaur11etl muvakkat htllrt-

Madrit, 2Z ( A.A ) - methd tamm11lanlır. 
Nuırlar meellliDID içtimaı KIRAL LONDRADA 
lalt•mında dülll1e usan Loadra, 22 j(A. A.) -
putec:den beyanatta bulu- 13 inci Alphonı bqln 
aarak lapanya'da basa me· M. Merry del Val'l kabul 
haftlla dbnhuri1et lda...U· etmlfttr. Ondan IODl'a laua 
D1a kamara mtlaaade ede- teJler aba almak için 
~ sanama dlımlt olduk· chtarıra çakmıı. blrka~ ah-
larmı n fakat banda aldu- babmı mraret •••lfUr· .....,.,,._,. 

Yüzde beş kazanç 
Muallimlere/en HazirG(lclanberi 
keaiı n paralar iade ediliyor 

Baremin tatblldnclea IOD• telif defalar mlracaat etmlf" 
ra ıu olmllflu: leıdlr. 

ilk mektep aualllmle- Mualltmlerclen bmç k .. 
rbadea ketllea ytmle bet 111 .. meaı için vek&letten 
kasan~ 'ffl'llalnla taMhne mir ı 
devam echl•lttL • ,. mlfUr. 

Hulrandan ıtlbarea tat- B•nd~n bafb hulran-
ltlk .ı11en a. .... dola,..ale dan itibaren ahnaa laauncı-
blrlba ytm1e ..... 'r eperce larda iade eclllecektlr. 
lalr ,.. ... tQD"fbl. Birlkn bu oa afhlr :rlsd• 

Maalbmlu bualan• lce- betlerba maalltmlere 1a• 
lllme••ll lfln ..trAlete •ah· •ine batlaama;tar. 

~ «1&•11 Darllfbua 

Kaçakçı 
Kadınlar 

KaP,Ah prt1'da ~ b. 
pkça belan pkalaa.,tır. alar~ kapadaa çıkup albmlfllr, 

~,. v.... Fakatt.I 
ta .... lirl ele .. ı ............ 
h talebe ~Opt&DI. pek I&• 
mimi ve efleceb olmUflar. 

nıtHIN EDiiN TOTôNW:===:::;==::; 
Tltln lnhlları tdareaJ 1 K~ lldnlar J 

rlnd• bafka ,ak· 
llıaektep --.urahhaalan .ta 

ela anlapmıJOl'lar• 
11.tta ff•luak, f .. , Tıp 

leaaca mekteblalD 
Mdlmek &sere 

t...-.._.~11 
...... 10 tl1lenı1or. 
~ ...... landılı ela 
' ............ midedir. 

..... T.W..811'11-

YapdQ tahkikat neU
petinde ba bchalarm bir 
.....ıeaberl Wr flrk•t .... 
Ua.te ~ları meydana 
~lsmıtbr• 

Katlmludua J.6tfjye ı .. 
m1Dcleld bduam 1ser1n4e JZO 
afak paket bal-uttur· 

Dtlerlerbdnde beri a· 
...... 140 .......... 
çduluttlr· 

Fakat ı.bı yaka~ ._ 
•11a11 aıa.-.. 

1728 LIJtA yog 
IJ•a• Uk ...... cle kara• 

kel aokalmcla 1 aumarah 
yasıhaae«le Liman ticareti 
yapa• Sdrtll Mashar "ar-
kad&fl JCaclrl .., ..... ba• 
.... 1711 ltra ,. ......... ,. 
Ta .... t ppılazkt .. r, 

Esnaf için 
Tlcuet ........ ... 

... ·at....__.... .. 
eaaaY'tlenllUfatlele'dıdatr 
.......... NpO, ....... ...... 

Rapor Vekalete s1Dde
dlmlttk• 

Nnkalara merhun tltGnlerba 
1 

wlbarauaaa yarından iti- KIRAUK DAiRELER. 
bana batbracaktır. Mı-. 
,..edalecek ttatlD ...... 
•mı alb m11,.. kilo ra&I ... 

llaclecbr. ... " 
~ ...... _ .... 
balan•·'rfMd 

lieyl>tlildıdı Rovayyal oteJi 
yamadald 8 odalı sabık Bipdiller 
oteli blnaaa daire daire veya ta
DWill kfrılaktlr Arzu edenlere 
ınobelyede temin edilir. Anadolu 
AJanıı ilAnat 1Ubesinde BOrh111ı 
Beye mQrıcaat. Ti. 22735 
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Büyük Tayyare 

angosu 
4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikramiye 

45, 000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık İkramiyeler ve 35.000 
Liralık Bir Mükaf cıt Vardır. 

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Şubeleri: fstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 
Telgraf adresi : frasiabank 

«Harbin 
«Mukden 

Telefon: Beyo& .1?1-2-3 
Posta kotust• '· 376 

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

sandığı-M kfıkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilıit alım satı
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektuplan - Esham ve emtia üzerine avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvil~t 

muhafazası vesaire. 

Bahrisefit Felemenk 
- Bankası 1 

iST ANBUL ŞUBESi 
fdnre merkezi: A M S T E R D A M 

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

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Oalatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 
lıtanbul tali şubesi : •Merkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lcmeci Han. Telefon: lst. 569 
Bi!Cımum banka muamelat 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi dare : MıLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

lngiltere, İsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Af ilyasonlar 
İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

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

lstanbul'da : Alalemciyan hanında Telef. 2821. Bey oğlunda: 
istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

• İZ.MiRDE ŞUBE 

Bilecik Rakısı 
Türkiyenin en meşhur ve m~rgup 

rakısı dır 

YARIN Nisan 24 

1 TiYATRO SiNEMA 

ÜSKÜDAR 
Hale sinemasında 

Muazzam Filim 
Kamerde Kadm 

Mümessili 

Villi Friç 
Gelecek program 

Reisin Karısı 

~· 
Doktor 

• Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

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

yolunda 118 numaralı hu-
susi kabinesinde tedavi 
eder. 

Telefon lstanbul: 2398 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

lST ANBUL ACENTALIÔI 

Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÖLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve po!iça mukabilindo 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyelinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(t-lesabı cari}küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve meınaliki 

ecnebiyeye keşide edilen poliça 
Jarın tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
lem. 

• 1\ • 

SElANIK BANKASI 
, Sermayesi 
Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yunarıistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

.... , 
Çocuk hastnnesl ku lak, boı;az, 

burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak 1 

Telefon B. O. 2495 

........ 11111 ............. .. 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr, Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telef<'n : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar iki Jia 
Miras meseleleri Bir :ıı 
Şerhli borçlar kanunu > > 

(İKBAL) kitaphanesinde 

>Taşra Gazete Bayilerine 

MUJDE 
İstanbulda intişar eden bilumum yevmi 
• 

Gazete ve Mecmuaların 
Siparişlerini tam ve muntazam irsalahnı 
en seri olarak ve en müsait şerait tahhnda 

kabul eder. 

Umum Gazeteler 
Müteahhitliği 

İstanbul: Ankara caddesi Orhan B. Han dairei mahsusa 
~ 

Şimdiye kadar emsa.h piyasada görülmemif 

/ki defa anasonla imbikten 
çekilmiş FEVKALADE 

Rakı Bomonti 
lezzet ve rayihası gayet nefis terkibi 

fevkalade saf 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrübe kafidir. 

Heryerde arayınız 

Fazla para vermemek için 
mahrukatınızı yazın tedarik 

KOK KÖMÜRÜ 
1 

31 Ağustosa kadar 
Yedikule ve Kurbahdere gazhanelerin~e 

10 ton almak üzre tonu 20 liradır 
Siperit yerleiri : 

Satie, Metro Han, Tünel Meydanı, Tel. Bcyoilu 1161 
Elektrik Evi, Beyazıt, lstanbul • ,. 24318 
Mühürdar caddesi No. 13/15 Kadıköy ,, Kad. 355/6 
MüYakklthane caddesi No. 83 ,. ,, ,, 66 
Şirketi Hayriye iskelesi No.10 Üıküdar Tel. ,. 312 

Ankara da 

om T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİÇ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. 

Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orient Bank 

Bayram rozetleri için 
davet 

Cemiy ti Tedrisiyei İr 
lamiyeden: 

Kurban Bayramının bi· 
rinci günü Darün faka men· 
faatine rozet tevzi olunaca
ğından muaYenet arzusun· 
da bulunan Erkek ve kız 

Muallim mektepleri ile reı· 
mi ve hususi liıeler talebe ve 
talibatının Arefe günü kutu 
almak üzere, hüYlyet vara· 
kalarını müstasbiben Nuru· 
osmaniyede kain Cemiyeti 
T edrisiye merkezine müra· 
caat eylemeleri ricn olunur. 

Doktor 
Fevzi me 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehas 

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

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 .. , 

Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder· 

Doktor 

İbrah·m Za i 
Cağaloğlu • Mahmurliye 
caddesi Çatalçeıme so· 
kak No. 5. 

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

Doktor .. 
Hayri Omer 

Almanya Emrazı cildi' 
ye ve zührevlye C'emiye' 
ti aza 6lndan Beyoğlu Ağtı' 
cami karıı &ırasında ısS 
No. öğleden sonra mürtı 
cnat. 

Telefon: 3586 
--~m'!l'lil İstanbul ikinci lcra ~' 

murluiundan : Bir borçd' 
dolayı mahcuz ve parşf 
çevrilmesi mukarrer Gşll 
tada Voyvada caddesil'I 
Aeopyan hanında 12 11 

maralı odada mevcut il 
meli kristal camlı ce 
kütüphane ve yazıbş 
yazı makinesi ve •11 

26·4-931 tarihine mii•' 
Pazar günü saat do~ 
buçukta (9,5) satılacağıı1 
talip olanların mabatllıl 
hazır bulunadıık: nıeD'" 
na milracaatları illin o~~l 

Dr. A. UTIN 
İstanbul ıubesinin müceddeden küıat olunan Karaköv Börekçi fınnı str~.ırıMcf3 

dairesinde bodrum katına mükemmel ve -

1 müzeyyen kas~lar vazolunmuıtur. Fintlar T· A K v_ı :~. 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da -~41 
Aıirefendi caddesinde Yeni Vakıf han Zilhicce 3 - Mi•" 
kar111ındaki bankaya müracaatları lazımdır. • 

İzmir terzihanesi Peıin ve veresiye muamelaatla 23 
© ve çok ucuz f lal lllrla her nevi kostümler, pardüıüler, © 
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ve ~ Perşembe 
Hanımlar için: .: 

3 Doktor En son müdellere muvafık tayyör, ve mantolar ~ 

Fuat Sabit : im··~~~~s: ı 5Ô~~: .~::: 'I :::'° 
ı
o İ ~ 1 15,59 fsnıl!IC 

Ankara caddesi Cihan kütüp- Babıali caddesinde zmir terzihanesi sahibi tüccar ~ !!!!!!k!!!!!fn~d!!!f ~~~~ 01110ff 
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