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06nderilen evrak iade olunmaz. 

Dün intihabata kanunsuzluklar karı11tı! 
Müdahaleler oldu, Halk fırkasının bazı gayretkeşleri müsta
killere re vermek isti enleri menetti ve susturdular •. 

Haniyet 
Kurtaran 
Yokma? 

Bir mlateblil ...ı tlb 
latdaap 1&11dliı bllpnda: 
•a.. h ..... Gaafnln ... 
r1u matH•· O, .... ltte-
dtitm m11tak«I .... ebll 
blbme ••• ,arak Nf ..... 
.... tola hlrrlJ•U Yic:clu 
...,_.. 1.tec1111111• "' 
........... Dt,. harlmmq 
fakat •Gatelalba aatler 
CopD ....... ye 

•Sisi halk, c:lmlaartr•t 
Halk fukua_..teladaAeanl· 
...... __.. Fubmnm 
n••t ......... rq •mek ..,...,.........T._.....,._ 
_,.....Sisi 1ırlsa,a .. ....,. 
edenleri bu laanketbable 
klçClk dcıttlrmClı olacak11aız. 
BClttlD mlntehlbl l&Dller yek· 
pare bir katle halinde fırka 
namutlerine rey •erirken 
lbin aynlmaa•• ,.reftmlsle 
allkadarclu!. Dl1enk bu 
hClr Yatandap Grkttmlfler
dir. 

Din abaaa aetlcecl• far. 
ka mlatehlbl IUlilerlDID hiç 
bir ml1taldle NJ Y.......ıik• 
lert •nlapldt. 

Ankat AWallala Bey 
laanlnde olan ba mtıiatehlbi 
lanl, mlataklllen NJ Yer• 

111ek1e Gut Huntlerlala 
ltar.tıer1ne •• ytc:den•am 
_,_ .... hlrrl,.unl kal-
..... ak lltemlt blrkllr-

Abclullab BeJ, farbam 
Ola dd aamzedtne NJ . ftl'
~i .a.,Jememlftlr. Arı
cak ,... fubam mf badi 
~anma mlta•aatla J•P
-.-. buakblı bir ...ıf .. 

l )l eda ... 11tem1fUr. 
Abclallab BeJ, dller 

~tehllti ...... ,. ......... 
-......._ claba açak "dalaa 
~ itaat ıa.termit blrl-

Caa haretlerlDID mtbl-
..._..,. aanden &bili ohmaa 
~a.nemelerindekl •tlsdea, 
~ıaa .............. .. 
~btslmprolr&llllllll
!tr. t&r.ıtar olmaran aa•ut· 

~ ,:.:.:c.e~· ..... 
.. fedak&rhlm ...... 
........ lçta farka••-'•• 

" teçaek yaslfeli b· 
'-ar llalllbn bir maktada ma· 
~ emlD olabdlr-

~· •oktalanm ıfad• •• 
-.;i ........ Abdallab 

' 1Dlnl4iidb1 ......... 
~ e&btlllalan lubcabk 
~. --rldr ~· 
-~" ._. ..,w-.> 

1 Dün mebus intihabab mutat 
el çabukluğuyle bitirildi 

<< Ben bürüm ! Gazinin verdiği hakkı kullanaca
ğım» diyen müntebibi sani susturuldu. Fırka mu
temetleri müntehibi sanilere müdahale ettiler ls
tanbulda ve mülbakatta müstakillere rey verilmedi 

,,,,,. Hallı IWmının rq 

intihabat nasılbqlaclı? 
Mlattıldbl 

aanl inUha• 
babDID hl· 
tamından IOD 

ra bath1aa ....... 
uhabf ... 
sırbldan ... 
yelld ab 
bltmlt •• 
din mebuı 
lnUhabı 1a· 
pılmqbr. 

lntthap he- J 6 ı J• __ .. ,_J·ı· 
,eti teftltl· R•y •anuıfı • •ulJ'•Y• nm11•ul ıyor 
yeli dla •at pcllde tnUhap malan ba7raklarla ılllen• 
......... beledl1edea kal- mitti· Salonun babçellnde 

n-;.atb&-.aa konfe- de bir bando muslka teren• dırarak .,.... nua 
r&lll .l•UD& Dakletmlftlr. nim eclt1ordu. lntdaabat •· 
KonferaDI 1&lonaaua aerek lona Ye kodclorlan dolu idi. 
dahil " prek harici k~ Koridorlarda mlltaklllen 

H. fırlıa•ı•un Jiin ıeceki teblilf. 

Mühim viliyetlerde 
müstakil namzetlere 

rey verilmedi 
24 (A.A.) - ........ ",.., 

Aakara. lk Fırkata AmatJa, Kan, Van, 
CamharlJet ı:.. ... teblll Çanlan, Sdlfke, Aab•a, 
lr&Ubl umum ~. Trabsoa, Sam••• 
edllmitUr: lllecl• E1b1s, Menin, GtNIOn Yl-

24 Nllan 1931 _. il,..._.. tnuhap tama· 
- ... t itin kadar eti .... bltmiftir. 
plt ecldea IDtlhap •aslJ Bllecliln Bod.,ek •• 

plar: p~..1ı- &ti ID• (,,._,.. 4 anca -.IJ•) 
1 - uaa••..._•r 

na .. etl•klerlnl yueclenler
den Halit Cemal, Zt1a •ol· 
la •• kunduracılar cemlJ•U 
Salih he1lerle Bahri relı 
bubmmı1orlanb. Bunlardan 
Bahri relı m1Dt.hiltl unlle
re f6JI• ba1&n1ordu : 

- • ~de, Bahri relll 
unatm•JUUS ·,. 

Çirkin bir hadise 
intihap ıandıiı btıHln 

m'1teblbi aanllerln 16•1 
an&ade aplarak bot ol.,. 
~ .. batllaabata .... 
landa • Sand!P ...... .., 
atmlıfa Fatlll • Be' lae 
1ra ................ ... 
hmılath "dk re,ı yaJI Mu
hldcltn B. atb. Bu mlatehlbl 
uaderln tola aamutlere 
rey vermek lıtl7orlardı • 

Fakat Halk fırkallDID 
bul aaJNtk .. lerl mlntelalbl 
aanllerl bu fikir •• ..,.. 
ketlerinden menedi1orlaıdı. 
Hatta aYukat Abclullala & 
naauncla bir sat m11talrtl 
namaetlerclea bullanna reJ 
verirken aandık batında bu
lunanlar tarafmclaa Atli tu
tularak bu barekeUndea 
menecltldi. Abdullah B. bu 
YazlJet lserlne tlJle bap 
da: 
- - ·1atec1111m· ,., ....... 
mekte htlrlm ! 

Gutntn ............ 
hakkı latimal edecellm •• 

Fakat H. farba aaJNt• 
lerl Abdullah be,lıa IMa bl
tabeetnı a1rııt1.,. boluak 
(Deoamı 4 anca aa/ail•J.) 

...-......, .......................... ~ ............ ... 
Danka ma~larl 

.. 111 

Fenerbalaç• Bq· 
kozu 4-3 yendi 
Tak11m •• kaclıklr •· 

halannda din ilk ......... 
aa deYam ec:hl.a, •• Gala· 
ta1ara1 Anadoı.ya 4-0, v .. 
fa l.tanbul lpOl'll 3-0, F .. 
BeJkoau S.Z Hdll Bolu
i~ 7ıO, E,ap TopkapıJI 
3-2 Jenmtılercllr. 

Taılllatam IPOI' lltlau· 
mmcla oku,_-. 

Enarengiz toplanmaların iç yiizii 

Müstakillere Biçin 
rey verilmedi 

Dünkü intibabatta İstanbul fırka 
hey' eti acemice biı- rol oynadı 

l.tanbul mlntehibl IADI· ( 
lert niçin mlltaktl namzet· 
lere re1 vermediler ? l.taa· 
balan 47 Ji seçen ma.takll 
namzetleri U'Mlacla Ga&I 
hazretlerinin be1aanameJe. 
rinde bllcltrdtkleri mtllt1etct, 
layık, clmhurl,.tcl oJan n 
eamimlJetlerl ma16m bulu· 
nan hiç ktmıe yok m17dı? 

Bu muele etrafında bir 
çok dedi kodular oldu. Hal· 
bukl bu meselenin bir iç 
ytlzl var : 

Halk fırkaıınm umumi 
btlpltfi tarafından mtbfa· 
kil melnallulrlar için mln
.., hulanan ••wet'*'-
IMrakalacafma datr ..... lnıiJ.."'1n. ..... ,.,... ...... ...,._., ......... ,.,., .., .... ,.,.,,,,,, ,,.,.eli 
fırkanm Ltanbal he,.u tela· m.i C_,., K.m. llq 
nll faalJ1ete pPdfUr. v. ( "-""'• 4 anca •• , •• , 

lzmirde 2 müstakil mebus 
intihap edildi 

la•, 24 (A. A.) - Merkez de dahli olmak bere bi
tin Vdl,.ı dalalllade mebaı lntdaaltl bltmif •••cut •in· 
tMlbl ••der ...,......i C. Halk fırka11 namsetlerlne mltte
flbn ftnlitlerdtr. C. Halk fırkata namzetleri mebu in· 
ttlaap edtlmltlerdlr. MCbtakll mebuı eeçtlmelln• pllnce 
mlbatehlhi eaallerdee ancak 40 kadarı re1lerlnl Utlmal 
•tuaifl•r dJierlerl re1lerınt Utlmalclen lltlnklf e1lemttl•r
.ıır. NeUcede mlıtaldl olarak ubık harldJ9 nuın Mdlıh 
Halil Be, 38 •• Y aftla kltepueel uhlbl Ra11p etla 
Hilal Bey .20 .,., almalr ıureUle mebuı eeçllmltUr• 

Birinci 6er6ar - Jlıdlalıtıı 6- d. mebae ol..,_ I 
lldnt:ı 6er6er - Naetl• tu1Wın 1 
Birinci 6erhr - C•ll•I Km. Bqi lırGf etıiıll fle 



1 Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı ?I 
Muharriri: Bürhanettin .4.li 

İktib---s edilemez 

Fethi Bey İzmir palaşın balkonunda 
ilk nutkunu söyliyor 

İkinci Kısım 

-14-
Sevimli bir g<llüıle: 
- Zararı yok hazret. 

:ıarari yok, düıen f pka ol
ıun dedi. Batımız yerinde 
ya? .. O lizım .. d dl. 

F ethl Beyin ne ıuretle 
hanel T&1ıta ilr ve nasıl otele

aitttiint ıörem dim. 
yalnız ıunu hatırlıyo· 

rumkl ala oflu Ahmet beyle 
bindlilmiz otomobil, tam 
yarım ıa tte (İzmir palAs ) 
oteline Tasıl olabildi. 

Karaya çıktıfımız yer 
ile otelin arası on dakik 
sürmen:... Artık siz varın 

kalabalıAı kıyas edlo. 
Gilsel Te yep yeni bir 

( Şevrole ) olan arabamıs.ın 
etrafır\ canlı bir duvar kap· 

lamııtı. 
basamaklarına, arkaaına1 

önilae, 6ıtQne o kadar çok 
inıan binmiftl ki (Vitesler) 
otomobili yilrütemiyordu. 

y aıa Tar ol HılerJ. ya· 
ıuın S.rbes fırka, yaıuın 

F etlıl Bey a •aı:eleri ar•· 
sında nihayet biz de otele 

ıelebllmiıttk. 
( İzmir palas ) tıpkı bir 

hacı eTine benzemifti.86tün 
lı:mfr balkı kafile halinde 
eeliyor .... otelin önünde 

toplanıyordu. 
H rkeı çölde susuz kal

mıı bir yolcu hırsiyle Fethi 
eyin y6s.ftne bak bak 

hararetini teskin etmek iste· 
yordu. Otelin kapılarını za· 
bita kuTvetl ri ancak mulla
f aza c.debiliyordu. fethi Bey 
•• arkadaıları ter en 11r11k· 
1 m olmYflardı. 

Ltd r, kırlstal bir bardak 
içindeki buzlu suyu bir 
h mi .le lçtikt n sonra 

p ncereye yürüdü. Par•ak
lıldara, telefon direkleri•• 
y rıncaya kadar tırm nan 

halk, bu yüzG s&rtnce Hl• 

l rini bir kat daha çıkar· 
dılar. 

- Yaıa Gazi 
- Yaıa fethi Bey 
Birbirinden ayrılan bu 

ıkı temenniyi Fetlıai B•y 
gönıüı renkli baştJ selam· 
hyer, mtıtemadiyea sellm· 
lıyordu. 

Halk okatlar coımuıtu· 

ki, Fethi Beye lakırdı söy· 
lemek fırsatı düımiyordu. 

Halk hatipleri milletin 
dileklerini saf bir lisanla 
bu s mimi müs fire an· 
lat ak için birblrleri1e ade
ta yarıı ediyorlardı. 

Nihayet kuvvetli bir ıeı 
onları susturdl1, bu ses Fethi 
Heyin sesiydi. 

Muhter~m İzmirliler, de
mlfti. Bu hitap, f>telin önünü 
mahı re çeviren binlerce 
insanı hirdenbire sustur
muıtu. 

Fethi Beyin ilk nutku 
" - Muhterem lzmirliler! 

Stze mülaki olduğum ıu da
kikada duydufum seTlnci 
heyecanı ifade için saz bul
maktan acizim. Sa mimi te
zahftrallnız kalbimi mefha· 
retlerle doldurmufh'r. Tevec· 
cahunize muhabbettnb:e la-
yık olmaklıfnn benim için 
hayatım müddetince en kiy· 
metli bir mtlklfat olacaktır. 

Glr:el lzmlrln zeki, md· 
nevTeı· ç hıkan vliıh! Beni 

llmlamak için ılzi hareke· 
t etiren hlıl rin, Vatan 
muhabbeti ve CQmhurlyet 
atkı olduiun• hjç ıftph ~t
miyorum. Çtlnkft ben .de bu 
hislerle siyesi mficadele a.· 
hasma atıldım iktidarımı· 
zın, aklımızın, sayimfzin en 
l mlz tecellilerini d1mhuri· 
y Un yükselmesine, memle· 
kctimi~in ref h ve sa det 
kazanmasına huredeceflz. 
Kalbiıo!zde va\: !l s Yilsi 
daim yanacaktır. Ancak 
bu sur tle gerpte görQlen 
maddi anevl ter kkiyattan 
memleketim.isin de hlaseıini 
temin otmel• •uyaffak 
olacalıs.. Sizinle daha uzun 
bir hasbihalde bulunmak 
iıterim. Arkadaılarımla fÖ· 
rüıt6kten ıonra bunun ae
rede Ye ne ıı:aman ya• 
pılaca4ını bildirec•ffm. 
Şimdilik beni karıı lamak 
için ihtiyar ettlflnfıı; zah· 
aetler• en derin teıek-
karleriml sunarım Te rlea 
ederim ki bu tezabüratınıs 

' ıulh •• nizamı muhafasayı 
bozacak ıekilde cereyan et· 
meıin . En samimi hislerle 
ılzl ıellmlarım . Muhterem 
luairliler. " 

(Devamı var) 

( Yarın)ın Halk diplomatı 

Etıbba 
Cemiyeti 
Dün toplandı 

Etıbba muhadanel cemi
yeti ıenelik kongresi dün 
aktedilmiıttr. Kongreye Dr. 
Ali Rıza Paııı. riyaset etmit· 
tir. EvTell cemiyetin geçen 
seneki faaliyetine dair ida
re heyeti raporu okunmuı· 
tur. 

Bundan sonra mua' enet 
sandığı talimatnamesi etra
fında bazı mün ka§alar ol-
muştur. Neticede tallmatna· 
mede küçilk bir tadiflt ya
pılmııtır. 

Ayni zamanda müderris 
merhum Şevki Beyin ailesi
ne muavenet sandığından 
bir taksit verilmesi karar· 
laıtırılmııtır. 

Diln heyeti idare intihabı 
da yapılmııtır. 

İntihap neticesinde Ni
yazi lımail, Fahrettin Kerim 
Bakterlyoloj Fethi, Operatör 
M. Kemal, Mustafa Talat, 
Nazım Hamdi, Şuayip Nur' 
Beyler yc•ni idare heyeti için 
şe,ilmlttir. 

Tıp fakültesi 
KAYNAŞMA, İÇiN iÇiN 

DEVAM EDİYOR 
Tıp fakültesindeki kay

naıma, Jçfn Jçin deYam edi· 
yor. Hatta ıon eünlerde çı· 

karılan muallimler iti ortaya 
yeni bir mesel , çıkarmıf· 

tır: Bu :\Uret\e fakülte resi 1 
T. Recep beyin riyasete nıi· 
fuıla geldiği ortaya atılmak· 
tadır. 

Bu nüfuzun f kültede bu
lunan eı i hocal r tarafındau 
istimal edildiği söylenmek· 

tcdir. Bu miinaseb ti sala-
hiyettar bir zat ıunları söy
lomi~tir : 

- Tevfik Recep B. Fa-
kült r ,.,daıl rının tesiri 
altınd .. lır. 

N•ıet Ömer B. T• arka· 
daıları ıibi bazı mtıdorı'iıler 

bilha11a Amil vaıEiy"ttedirler. 

FakU tede soa çıkan bir 

çok meıele lerla tahaddöıü· 
ne do bu tarzı lıaareket H~ 
hep olmuıtur." 

Bogaz 
tarif asi 

Şirketi hayriyeain yeni 
tarifeıi bu günden itibar•• 
tatbik edilecektir. 

SOKAK iSiMLERİ 
Dahilıye Uoklletinden 

Belediye riyaaetine yeni bJr 
emlt ıelmiıtir. 

Bugün çocuklar ife ba lıyacaklar 

ı HükUmet çocukların 
j Dün haftanın ikinci günüydü 
1 ve cocuklar doya doya eğlendiler 

• 
Dün, çocuk haftasının talebeleri muhtelif numara· 

ikinci günü idi. Bu müna· lar yapmıılardır. Ayrıca Da-
sebetle bazı semtlerde çocuk rülitam talebeleri zeybek 
eğlenceleri tertip edilmiıtir. oynamıılardır . Müsamere 
Ayni zamanda, bir çok ilk saat 18 e kadar devam et· 
mektep talebesi hususi tram- mittir. Himayei etfal cemi· 
vay arabnlariyle oehir dahi- yeti topladığı postaları sat-

Jinde tenezzühler vapmış- mak suretiyle yetim yavru· 
lardır. lara para temin eylemiştir . 

Gülhane parkının man· Bugün çocuklar vali ve 

zarası ise görülecek şeydi. erkan vazifelerine başhyacnk· 
Kum bahçesinde bir alay tır. Gelecek cumaya kadar 

hünerbazlar çocukları eğlen· lstanbulu idare detek olan 

direcek oyunlar ve hüner· küçükler ıeçilmiılerdir. Ev-
ler yapmaktadırlar! 

Maksimdeki çocuk balo· 
ıu pek eğlenceli geçmiıtir. 

Duhuliye olarak küçök
lerden 25 büyüklerden 50 
kuruı alınmı§lır Dünkü mü· 

velce yazdığımız Ve\:h\le 

çocuk erkan bugilnü sabı~ 
ızlıkla beklemektedirler. li 
bagına geçecek çocu !arın 

hepıinde hakim olan döıün· 

ı•merede Galatasaray ve cc, herşeyden evvel mek· 
diier mekteplerin küçlik teplerini tamir ettirmektedir. 

Bağcılar 
Müşkül vaziyette 

fena 
Huylar 
Ne garip" Huy n Jnrın JZ 

vardır: 

~ 

Türkçe bilen bir ecnebi· 
ye mutlaka onun lisanile 
hitap etmek isteriz. Bu bi· 
zim ıçin bir ze,1ktir. 

• lstanbul'da koyu milli· 
yetçi görünenler Beyoiluna 
çıkmca "Levanten" legirler. 

* Yanımızda ne . adar gü. 
zel kadın olursa olsun, mut
laka başkasınınk ne bak· 
mamaktan haz duyarız. 

• Falanın tuvaleti, filanın 
yürüyü~ü ile öyle alakadar 
oluruz ki günün siyasetini, 
kendi halimizi düıünmeye 
vakit kalmaz. 

Jf-

Şimendif< re, vapura bir· 
az geç kalan olsa, önce gel-
mekten doğan bir gururla za
vallıyı rahatsız edincey ... 
kadar uzuıı uzun ıüz:er·z. 

T~kıfm tramvayıne bi· 
nipte Harbiye bil ti isteriz. 

* Misafirlikte ikram edilen 
yemeği evvela : 

Taksım !. .. Tahsisat yok 
Çöpler yakılamıyor 

KadıkP.y ve l}a valisinde
ki çöplerin mühim bir kısmı 
Uzun çayıra dökülm•ktedlr. 

Kartal k zası btğ sahip· 
feri ıpn zamanl~rda Taziyeti 
maliye itibaril<'-" çok müıkül 
bir mevkie düımüılerdir, 

Mazeretıle r ddedoriz, f ~· 
kat sonra açtan daha aç 
bir litiha il yeriz ve .• Hiç 

· oralı olmayız. 

Au cıvar halkı çöplerden 
müt haacıl koku v phlf kt n 
dolayı bel diyeye ika1et 
tmiılerdir. 

Halkın sıhhatini korumak 
ve çayırın fena ınnnzarasını 
izale etmek için belediye 
bad ma bu çöplerin yakıl 
rnasını temin ederek çöplerin 
ortad n kaldırılacağını vn· 
detmittir. F kat çöplerin 
ya alması içi•.t tahsisat yok
tur. 

lstanbul 
Hastahaneleri 

Bu mıntf\kada iİttikçe 
ölmel<tc olan bağcılıiın ıh· 
yanı için bağ yctittirecek 

köylülere dört ı ne v d il 

beher dönüm arazileri için 

ziraat bank sındnn 50 lir 

ikrar: edilm si için alakad r 

rnak mat nezdinde leıebbü

tt~ bulunµhnu tur 

Kacakcılıkla , , 
Mücadele 

• Hülaaa bu gibi "huy,, 
um uz oldufunu b Jdifl miz• 
de l.ilmeyız. 

BURHANEDD}N AL .......... 
ilalahmer 

Kongresi 
müskirattan resim alı 

ması kar Jastırıldı 
Hil l ıner cemfyeti korı 

gresi dün aktolunmuıtut 
Koniı ede evv ln idare be 
yetinin ıeç n sen ye da 
olan faaliyet raparu okuıt' 
mu§tur. 

Belediye hutıthaneler- Kaçakçılıkla k d r Bundan soar da bil• 
deki yatakları fazlalaıtırmak olan dairelerdeki arnl&afaz luırnrlar Yerilmiıtir. 
istiyor. Şimdiki halde Ha- teşkilltı tevhit edilmek is- Bu kararlara iÖre trad" 
,seki ve Cerrahpaıa hasta· ı d H ı ı h il• 

terıiyor. · "Yay ar a l fı a mer pu 
haneleria~e üçer yüz, emrazı bulundu"ularah uf kh rrı' 
zühreviye ve BeypX)u ıükör Bu icraat kaçakçılığı• 1 d I b .. , 

~ cut o ma ıiı zaman ar u .. 
haıtahanelerinde elliıer, önöae ~e~m~k istemelcten iptal edilmek suretlle cerıİ 
Darülı.cezede 200 yatak var· ile ı· ı· dil 

r a-e ıyor. yete bir varidat temle e 
d1r, I Muhafa~a teıki1atı tev· cektir. .,. Halbuki, bu miktar ıtan· , 

hit edildill surette karakçı- Diğer taraftan Hilal• lıul nQfuıuna nazaran çok "' f 
lıl!;ın azalacaxı zannediliyor mer cemiyetinin mekte

11 azdır. s • 
Balkan haftası Günde lerdekı himaye heyetler ı 

teırtki mesaisine karar ~ 
Murahhasları 32,5 lira rıJmiıtir. Daha sonrada ~ 

Balkan haft f1 murah- Ankara .la toplanacak zamname mucibince ıd~ 
olan odalar konıreıioe ıid • he} elinden kur'a ile hasları olarak sekiz Yunanlı 9 
cek murahhaslara i!OO r lira kiti çıkarılar k T evffk -" 

ıeacin ıehrimizc ıeJdıkJeri· masraf Ycıırilmesi kararlnı· lim p ,a, S ffye Hü•"1~ 
ni yarımııtık. Diğ r Balke.n tmlmı,tı. H. Kurfon za.le Murat, ~ 
devletlerinin tal be ve Tu- Çünki konere beı eün hiye miidüru Ali Rıza, 1~ rizm kongresi mural'lhasları devam edec•iinde yevmiye bip, zade Ziya Beyler iııt 

da buaün gelec klerdir, /n;;~:;~;;::ıe;ı~Ve/ ::m~::~ 

------------~--------------~--------------------------------------------------------------

- Ah karagözüm! - Sen niçin mebuı olmadın ha! - Ne o oynattın mı birader? 
- Anladım canım anladım h&linden belli. - A, karagözöm sen benim yerimde 

Tebrik ederim. olsan minareden atlarıtn! 

:.-~~~ 
ol 

- [Bakkal kasap, terzi] MebLlb~ıııl.,, 
' ~er ' runı ver tunu mebus oluyorum ,et> 

bizi kafese koydun. Mebusluk ktırı 
Sökül Paraları .. 



3 Sahife 

· Toros Ekspresi 
Ankara' dan geçecek oe meaale 

iki saat daha kıaalacaktır 
T 1 ı ) ı ••t bir hale •elmlf buluna• 

A•kara, 24 ( e • on ~ caktır. 
Demli yoJunun Pulatlı • O akit polla treni lı· 
k k az tndeki raf• • ara .... er d .,. hnltul Ankara yolunu iki 
lann tebdilin• yakın a 1~ ıaat kadar noksan bir za· 
lanacaktır. ~ en~.'a:~ce- man sarfında katedeblleceil 
parit edtldfl ıt ' seııJekte •ibl Toroı ekıpre1i cie Ulu· 
deki tahta trd~:den ıttba· kııla hattının ikmaltnl mOte· 
f abrlkaıı da l bulu aklp Ankaradan •eçecektlr. 
ren faaliyete ıeçm t • Toroı ekıpre1fnln Anka· 
nuyor. k kııım Tadan ıeçmeıl bir çok ec· 

Bu 86 kllom.etre~lunduk· Df!bilere Yeni TOrkf yenin 
yeni raylarla tefrft, b bl yeni merkezini ziyaret ed•· 

bat• ıörat • ı 
tan 10nra. fi rtn ıeçebl· bilmek fırsatını •ermlt o a-
ylk lokomotl e k 
lecell bir tarstla tahkim ed~...,,.~~ ~r. --

Şark edebiyah 
Atina Darl1lfi1nunu, Darill~ilnu~ 
nu muzdan bazı malfimcit ı•tedı 

muhtelif nuo iç n de bir proje haztr· 
Darillfilnunun d 1 ATJ'Up& Daritlfflnunlartle ta- hyacafını •• etmfıt · 

lebe m6badeleıl hakkındaki Bu takdirde Vuoaniıtan
proj99i ve tallmatııamell ik· daa bize ve bbden Yuna· 
mal edilmlt ve tatbikata niıtana muayyen mld 
bqlanmıtbr. Vakıada Yuna· detlerde delııtirllmek 6zere 
alıtana iki tdebe 16aderile• profet6r mGltadele11t yapıla-
rek oracl•D da iki talebe b · cak v• derslerini kendi li-
raya ıetlrllecektlr. ıanlarındaa takrir edecek-

Ha ber aldıpıu. ıöre lerdir. 
Yunan profetlrlerl ,.hrlmlz· Atin• darOlfünunund& 
de iken DarOlfilnua emaa.. teıiı edilecek ıark .&ıllerl 
ti ile tema• ederek iki me.. edebiyatı •• enıtlt6ı6 için 
leket araımda ftJ:fr •• illm darGlfCinGnumuzdan ltazı ma· 
ralmuuu ku•ntlendirmell ıamat iıtenmlıtlr. Ttlrkiye 
•~• JN"Olealr mtlt.a4ele .. )"a· ı b pılaaat1aı ...,_..,...nlır. enıUtlsG bu ma 6mata 1 sar 

DutllfClnua bu huıuıta edert>k yakinde ıönderecek· 
tetkikat yapacafııu •• b•· Ur. 

Şebeke mi var? 
Şehirde aatılan ucuz 
alakadarlar • 

garıp 

malları 
buluyor 

Şehrin muhtelif yeri.. rada da bualann ıtımrGk 
rinde 25 kuruıtan 35 kuru· relfmlerf alo çok yftk1ek ol-
f& kadar ipekli çoraplar, dufunu, hattl 1&blclıldan 
100 kuruıtaa 150 kurup ftattan fazla oldutu anla· 

ı ıılmııbr. 
kadar ipekli iyi dnı ani- Bu aarip bal naurı dik. 
lalar Ye mlmaıll etyalar kab celbetmlıUr. Bundan 
aablmaktadır. l:aafka bu eıyanm •Amrilk· 

Satanlar bualan yerli lerdea aeçtlifn• dair bir ka· 
•alı diye aatmaktadır. MI· yıt lA yoktur. 
taha....ıar ıayet ucuz flat• Al&kadarlar bunun ka· 
la aatalan bu malları tetkik çak olarak •eçtfltne hOkmet 
•t•itleıdlr. NeUcede yeril mektedirler. Bu vasiyet kar 
11aah olmad•it ,arol.-..GıtGr . tısında ,ehlrde ıralı bir 
Bundan sonra 1aınrük tarl• kaçakçı ıebekeıt oldulu 
feleri tetkik edtlmlıtir. Bu- zannecllllyor' -- _..,... 

idam idam üstüne 
A heıvecana oeren yeni Lô.nduru vrupay ı .., ·ı . _,. 

cin etlerinde özür bı e ı•temeuı 
ay A ) _ naenaleyla jfin içinde tumjm 

Du ... ldorf, 26 (A. · 
0 
madıjını t6ylemittir. Mtld· 

~11eldorf can• yarının m:. delumuml, Qç mlteha11111a 
...... •elindeki )irinin m t imin mevcudiyetine ka· 
l&kere ye mtlp yerelerl 105 r-:; venait olduklannı ileri 

YARIN 

SON HABERLE.R • . .-ıa:.mnr~-------~-••4ıll---~-·-••--------------•I Kraliçenin Gazi Hazretlerinin heylıeli batında 

Kardeşi Edirnede bayram 
Ankarada Edirneliler şimdive kadargöril:l-

Ank•ra, 24 (A. A.) J 

ln,ıltere kralfçeılnin bira· memi!fl he'1ecanlı giJnya!fladılar 
deri Lord Athlona •• refl: T 'J' T 
ka11 preaMı Alice ve kerl· Edirne, 25 (A.A.) - JS Şeref Bey, o laer .... anki 
melerlle maiyetlerini ıeli· Nisan bayramı Edirne' de heyecan ve tellkatlle TOrk 
ren tren bu,tn aaat 16 da 16rGlmeml1 derecetıle beye- tarihinin mefabirlnden ye 
Ankaraya hareket etmlıtir. canlı ve ıamlml tezahlrata onun menkıbetf, tavlet 

lıtaıro da, Rehl c6mhur veıile olmuflur. Aylardan· ve k•trellnden bah•denk 
Hazretleri namına, kltlbi beri resmi kflıadı beklenen bal ve lıttkballn eflls kahra· 
umumi Teflk ve baıyaverleri bOy6k halAıklrm heykeli maaına ı6z0 intikal ettirdi. 
Rilıuhi Beylerle, bG~dmet bitOn Ecllrae halkının ÇOf· Ve •malarda parbyaa ,._ 
namına harlcly~ mOıletarı kun tezahilrab arat ında neıten dahi parlak bir Y&r· 
Numan Rıfat ve protokol kiltat edlldt. Bu m6n&1ebet· lıkta bize yatamak hakıaı 

le vali Emin Bey Hallıkl· veren tuilaln a11rlaıca taba· 
mum mildurO Fuat Simavi rın mekıbelerin Ye yarat· ne h6kmeden Tlrk mlleUal 
Bt>yler tarfından iıtıkbal d b tıfı itlerin azameUa en l- tunçtan çeltikten tufraaaı 
edilmiılerdir. his kıymetli bir nutuk ba1ao bOyOk Tlrkl onun 

Mlıafirler Ankara Pa- fradederek 11 btz bu heykelle ahlfa yadıılr f.ıalacak elan 
las'ta ihzar ed len dairelea e haleflerlmise kadlrtlnallılı· heykeli kartııında taktlı 
y~rleıtlrJlmiılcrdlr. Lord mızdan naçiz bir ulm1111e etti. 
Athlone, ıeat 17 de Çan- brakmak ııtiyoruz • Yok1& Vali Bey, palı 1&acalt-
kaya' da Rctsicümhur. Hazret· Muıtaf" Kemal, neıiJden nesi· mıu. ıarılı heykeli açarken 
leri tarafından sureti huıu· le btıt6n bfr bt yecın ye ha- bGUln memleket J&f& nlda-
ılyede kabul buyrulmuıtur. raretle Tnrk mlll•tinln!-6· larlle blylk mlaclıinl ,.. 

Relıl c6mhur bazrellerl nüllerde yaıathfl ölmez bir fAm!a1ordu. Muailimler ltlr· 
ıaat 18de ziyareti iade bu· varlıktır. Onua edebi heyk.. lifi bebçeıinde t•plaaan 
yurmuılardır. li, Tlrk ka•mlnia barımı yl•lerce talebe muyaceh .. 

Ankara Palaı'ta misafir- katbidir .• dedi. Vali IMJI ılnde muallim Ihsan S.J 
lu ıereflne verilen myaf et- b11~cn Vaııf l:tey takip etti heyec:aniı bar hitabe ile 
te Refıic6mhur Hasretleriyle Y• ••rapa a~k ye hwyecandan çocuklar• MJl'&mlanaı kut• 
8Gyük Millet Mecllıt reiıl ibaret olan bttabeıtle 86· luladı. Belediye &nlyde reil 
KAzımPf. heyeti Tekile aza· yak Gaziyi denin ye atır· Ekrem Bey, ,..... aamma 
ları relı •ekili H111an Bey, )arın büyüklerile muka1eıe yanularuaau tebrik ile ta· 
lngiliz ıefareti erklnı, bari- edemiyecek bir kudrette ır.inıl blılerlal blldtrcllr. Ve 
ciye ınüıteıarı Numan Rı. buldu. Nihayet Edlrnenln muyacebeılnde çok parlak 
fat, katibi umumi TeTfik ve çok mtltemaylz hl• ıahılyetl bir ree•I ıeçit yapıldı. Hl· 
bauaver Ruıuhl Beyler ha· TOrk hitabetinin ıe,·imli, mayel etfal anneler blrlllt 
zır bulunmuılardır. Ziyafeti n61nunelerinl ibtıla eden ytk1ek faaliyetlerine lllY•· 
müteakip bir ıüvare veril· Şeref Beyi heykelin kaide- ten bayram mlnaıebeUle 40 
mittir. ıinde ıör6yoruz. Mebuı hlkeı çocufu ılycllrdl. 

. . ·K~;;t . ii~ti~~in--,;a-;;y;;Ç bi~ -;;;;tk~· ... f .... J;°!ı~~~:--
Adalet İstiyoruz! Ankara,., Z4 < A.A > -

Rellfclmhar Hasretleri ini 
'- •ı k h J 1 • • A ıGn saat ilde Ca.burl,.t 
ıffİ.TQ mua eueıerının muna•l Halk fdlıUI merkestaıteırıf 

l . J ı .1 • 1 ak.J!dı~ buyurmutlar .. lnt .. &bat ga ıp cıeV etıerın teTBVV u ur nettcelert hakkıeda mal6mat 

8udapeıte. 2S ( A.A ) - ı lçfta pJı,.aalıJIS. Macarlıta· al_,aarclu. 
HtıkAmct fırkaıı kont Beti•· nın bu adalet talebi d6rt H. fırkası 
aia ,.reflae bir ziyafet yer- noktada laull• edilebilir: 
mlttfr • Kont, 16yl•dlli bir 1 - Hakıız olarak it· T AKWYE EDiLME!( 

kence edilenlere adalet·. ISUNIYOR nutukta bundan oa bet •n• 
••••I Macarldalllll laaıap 2 - MOıaYatu.zlıfa ul· Ankara, 24 (Telefon) -

rıyanlara mOıa•at, C. H. f. nlsamnameltal taUI 
bir halde bulundu .. ·nu " d k la ... 3 - Cebren birblrlndea e ece 0 D •ncilmen faalf. bupn yaıamakta olmaıınm el avrılanlara tekrar b•-leımek, yetin• •••• ediyor. Enel-blr muclse tel&kkl edllebll.. ~ u-
celJnl. llyWlkten IODI'& A•· 4 - Glaet albnda ra· men fırkanıu takYlyelf ıçı .j 

ıa1anlara hakkı hayat im· ocaklann ıı.aıı •• nalafyele• 
rupanın •17 ... •• tlrtasadl va· klnı, riD kuYYetleadlrllmeılne te-
sl7etlne temula demlftlrkl : y •Diden teıkll olunacak ma,al etmfıtlr. Bu takdirde 

Umumi harbi mlteaklp A•rupaya Macarlttan'ıa ye- lıtanbul .. bl b6ylk ıehlrler
aktolunan muahedele" AT· recefl ufak puıulaıı bu de muhtarlar C. H. F. nın 
rupaJa yeni bir teıklllt Ter- olacalcbr. birer mlmeullf alacakbr, 
mittir ki o da Cemiyeti 
akvam mec:bıl •e bir çok 
ıallp deYletler araıında akto 
luoan ttt.fak •uabedelerl idi. 
Her lklılnin .le haddi saUn· 
de bir tek makudı Tardı. 
•Galip deYlctle.111 lefe•Ylkl· 
nl temin etmek.ltlnaenaleyb 
bu teıkllltın Avrupa ıulhOD• 

Cümhuriyet hayratı a.ınız 

Fransada nümayiş 

ct.ıc.ka de•a• etmlfllr· Kur• ılrerek bu iddiayı re.dc!.st· 
t..a, ikleı namuta teca •isle mittir • 
._Gteraftk olmak Ozere 9 Mahkemede heJ•t çe
"-uı filli lıtlkAp etmit oldu- kilmnden eyvel KurteD bir t-'" IÖJlemittlr. Kur&.en 9 kaç 5&z t6ylemlt, yaptıtJ 

uzun •ldclet hluaet edememlt 
olmaıı lalç Itır veçhlle mu· 
cibl ba,..et defildır. 

Franaız konsoloshaneaini polia 
mu haf aza altına aldı 

Barcelone, 23 (A.A.) -
lıpanyol cumhuriyeti laak• 
kında MI ceaah flrkalena .. 
efklnnı oeır eden Fraan1&• 
ıasetlerhıln fttlhas etmlf •'· 
duklan hatb laarek.t kal'fl• 

ım koıuoloeundaa lslr dlle
mltllr. Mwaaileyh, h&dı .. ,ı 
~hemad1eta1s addetmektedir. 

fa idama ve 60 teııe itlerden dolaJı &zir dileme· t:Pae mahk6m olmu~ ancak i• btle cesareti olmadıfını 
•L.pıı c:aaıı, ceza kanunlan beyan etmittlr. 
~lntına te•flkan 15 •neye A" ·ı 
-~ırn.ı,tır. aı er 
L k.adı.ta1n m..ı.nı lauku· Ç l lar 
lll5Q l'efeclilmlttlr• ffayatıDID Q ışıyor 
lr.a.:n .. nelertad• sabltaDlll Nevyork, 25 ( A.A. ) -
~•U altında bulunacak· T .!pclgalpa' dan bildlrdll~e 
, • kendılinl mldafaa edea •6re Hondurat'ta zuhur e ~n 
~lr•t, mftekktltoln ıayrl lıyanın baılanıacındanber 

1 ~'uı olduaunu ıddta etmlt lailerle bflk6met ku••;!!i• 
L Qa için delil olarak unun aruıncla nkuaı~en mil o 
~ ltlera •u· terin en çetini Clıame ec n 
~"•-.tı't::J-:a:..y:~ ,.h.. yakınında 7ap1lm11 Ye hilk6· 
'I l.tr b t b-.vetl,. rlDln mmaffe
..._ ..... _ulıran telirtle yapanı rime ti rlle neticelenmlftlr• 

•"llU deri ıünalt ve bl• ye e 

Bu,en belki bizi adalet 
ve mlta•at fikrin• yaklat
bracak olan yeni bir ılyad 
teıkllltın arfeıintle bulunu• 
yeruL Muahedeleri• ibdaı 
olunan lkbsadl teıklllta 
ıellnc•, lnı teıklllt ta •u· 
yaffal olma•ıbr· 811 •
hada da timdi ealib bat ıa.. 
terme•lfllr. H&dltelert ltarut 
berinde oturur atbl dal
ma artan bir dikkatle 
takip etmellyla. 

Şayet Avrupa liyuetu 
ve 1.ktıaaden yeniden t.,ldl 
olunacaksa Macarlıtanm 
adalet taleblaba ,...,,m ... 

unda lıpaa1ol matbuab ta· 
rafından yapılan cidali tdare 
edan edealerid daYetlne 
icabet eden bir takım Kata. 
lonya'blar Fraaııs kon10loı· 
haneli 6dOnde bir nlma11ıı 
t•rtlp ederek Oatalonya •• 
C11mhur1,.et bajraklanmn 
çekıl .. ıial ııtemltlerdlr. Ntl· 
maJltcll•rla bu talepleri lı'af 
edılmlfUr. 

Frauas lıomoloebaneli 
pollı tarafından •uhafau 
edilmektedir. SIYll •ab,Fraa 

COMHURIYETE iLTiHAK 
Maclrlt, 21 ( A.A. ) -

Madrit ıol cenah liberalleri 
merka kkomltell, cumhu· 
rfyett kalaal etm.tıUr. 1.ıaha· 
laabll taraftan olaa etki 
mebualarla ayan ••uı cum· 
hurlyete aadıkaae hlamet 
edeceklulnf beyaD •tmlf• 
lerdlr. 

Madrlt, (A A.) - Na· 
•ırlar mechlf, mı .... ua 
mecllıl olerak toplaaacacak 
olan Gort• mecf .... rf laU· 
habat1111• il· a Nulranda 
icra eddmellM a. Yer• 
mlft ,. 

f 25 Perpmhe 

~Jllİ 
Takvim 

1 

Kürkçü dükkanı 
lustm koca bir Tlrk 

tarllalnl kafamdan Itır t .. pıh 
dlslıt ıtbı ıeçlrtllm H&dıı .. 
ler tıpkı inıanlar ,ıhı yalnıs 
elbıı .. fnl dettıtiımlı ol'Dak· 
tan baıka fark 16ttermlyor. 
Te•ekkllı ecdat a6yleme•lf: 

- Tllktala d6a0p dola· 
fi' ıelecei• ,.., klrkçl 
cltlkk&nıdır. 

Buna binlerce ml1&ll 
f&yle bir ııraladı•; hatıram 
alclaaaıyer, laafıum ıtınab 

ltlemlyona en taze ml1&1f 
dla ı&dmle ı&rdtlm: 

S.l&b Cl•cos S.1! 

• Kup benzetmek 1 
Gene kanunların tacllline 

laasırlaaalı1ormuı. Barem 
clefleec•k, tedrl•t kaa1111u 
llefl,...k, t~ıklllt defl,.cek, 
icra k•nuau deflıecek, ka· 
Anç kaaunu dellıccek, d .. 
ft.-.lr, deffteeeld BJr an
kat arkadap• çok yakında 
"••ifil: 

•Fılaa kanunun •-,,.el 
ftlla matldeılnln fllln fıkra· 
11Dıa muaddel t•kll; içinden 
cıkılmaıı t1'1•• bir rumus 
laaliDI aldı. Artık kanualuıa 
tadtllerlae yett,.mlyea bla· 
len birer eerf yasan clakulo 
ıraf llzımt. 

Memleket Ye •illeti Itır 
tfti• kadm ılbl tellkkt dahi 
•bek alha yet hunun birçok 
•nelik terzlılylz. 91H s usun 
biraz kııa biçebllirfs fakat 
l:atııblttln aykın yapıp ta 
IODradaa kuta bensetm•t
pflfmıyalım. 

• 
İlin ediniz f 

Geç yakft laal»er aldık. 
Mlltaklllere müntebibl ta• 

nllerdea hiç biri rey -.erme· 
mit •• yalnıs on iki fırka 
na mudi intihap edllmf f· 

EYYelld ıln taka .. ka 
derkea buınn hakikat olu· 
•erdi. O halde fırkaya en 
kHUrme JOlu taYllye ede· 
celim: Bir illa yap11n Te 
maall ıu olıun : 

• Mlıtakll namntlddere 
adam aranıyor! 

Şeraiti tudur: 
1 - Fırkay'l menıublyet 
Z - lımet Paıaya bil&· 

kaydl~art allnı r 
3 - Fırkaya llyeu.l ıa· 

dakaL 
Bu ı•raltt haiz olanlar 

Halk fırkaaına mGracaat 
etatnler! • 

Belki mlıteıl çıkar! 
Mtinec:c·m 

Valiler 
Ara•ında 

Ankara (Telefon) - Vı. 
laJetlerln •salblmaıı bak· 
k•da huarlaaan praje ya· 
landa yekfller h•yetlade 
mbakere etılilecektJr. 

Bu la,.Jaa keıbl kanuni· 
yet ettikten tonra •aliler 
-raunda ... .ıı bJr taıflye 

1apdacakbr. 
Vekllet emrine alaaa· 

cak o!an T ılller yani mec· 
lııte çıkan muaddel m• 
murln lkanunu ahklmına 

t.Uaaden taıfl1e1e tabı tıı· 
tulacaklardır. 



Sa ife 4 

Hürriyet 
Kurtaran 
Yok mu 
(Baş mahal eden devam ) 

G&:!i Hazretlerinin talep 
buyurdukları ağır fedakar
htın gayesi memleket için 
mühim bir makgada matuf 
olduğuna göre müntehihi 
ııanilere düıen Taztfc igaret 
buyurulan noktalara Ab
dullah Bey e!bi ıami i Te 
canclan muta.vaat göster
mekti. 

Müntehibi sanilerin, fırka 
noktai nazarına baliı elma· 
larına göre de bu tarzda 
hareket etmeleri bir zaruret 
r alinde idi. 

Fırka proğramına taraf
tar olmayan mastakil nam· 
zetler için yine Gazi Haz
retlerinin tıaret ettikleri 
tavsiyelere sahip, intihap 
kuvvetleri fazla ve amimi 
namzetleı bulunduğunu söy
Jemeğe lüzum yoktur. 

Bu h reketin umumi 
ıeması, Gazi Hazretlerinin 
emir Te iıaretlerine rafmen 
mfintehibi sanilerin vazife ve 
mükellefiyetlerine tali hey· 
etler veya zevatın m<idaha· 
le etmek, edebilmek TC Halk 
fırkasının sırasında kendile· 
rine her hangi bir yeni ıtya· 
sette güvenemiyeceğine delil· 
ler vermektir. 

Maahaza biz Abdullah 
beye sorarız: 

"Seni Gazi Hazretleri· 
nin iınret buyurduklarını 
yapmakt n ve vicdanının 
emrini infazdan hangi kuv
vet menetti? 

E~er kendini hür telakki 
etmiyordı isen ve müstakll
lerde verilen hürriyeti de 
kullanamayacağını eTTelce 
müdrik idi isen 11 hürriyet 
kurtaran yok mu?" Mahlye
tind" haykırmanın m8nuı 
nedir? 

------~~~~.,..,·---

2Esrarengiz top-
lanmalar 

( 1 irinci sahifeden devam) 
arkadaılar üzerinde mü· 
e sir olabilecek bazı mün• 
tehibl sanileri tahrik etmir 
ler<lir. Kendileri tarafından 
vaki imiı gibi toplanma 
yaparak (Müstakillere rey) 
\•ermeyiz) tarzında kararlar 
verilmit ve fırkn ya bildl
rilmiıtir. Müteakiben Gazi 
Hz. nin neırcdilen beyanna· 
mesi müntehibi sanilere tebliğ 
t!d.lmiıtir. Gazi Hz. bu be· 
} an name ile müntchibi sani· 
lere seçecekleri kimseler üze· 
rinde dikkat tavsiye ederek 
tamam bir istikial verdikleri 
h ldt: 1 tanbul hey'eti buna 
müdahale yollu hareket et· 
miştir ve müntehibi sanilere 
i'trek mJteneffiz arkadaıla· 
rı vasıta le ve gerek gurup 
guru:> temas ederek (bu §art· 
)arı h i:z. kımse görmedik ) 
net'Lesini bznr etmiılerdir . 
Haıta Fırka ıızamnamcsf· 
nfn ınz bati ahkamını ica· 
bmda. tatbik edeceklerini 
dahi söylemiılerdir. İstan· 
b ı r isi Cevdet Kerim Be· 
} e Ankarayı son ziyaret'nde 
r .. • gibi talimat verıldili ma 
lum değile ir. 

Cev et Kerim B. intiha· 
bat hakkındaki şu eyanatı 
,ayanı dikkatir: 

- Mustakillen seçif r.cek 
A lcadaı~arımızın ıamimi 
n halıf ve hakikatPn laik 
cumhuriyetçi olmalarına dik· 
kat etmemiz lazımdır. Çün· 
kü büyük Gazi n'" rettikleri 
b yannamede bilhassa bu 
noktaya tıaret ' uyurmu§lar
dır. 

Halbuki mevcut namzet· 
Jer arasında vaktile prog. 

Ahırkapıda bir cinayet 
olmuıtur. Bu hadisenin iç 
yüzü hakkında. bir muhari· 
rimizln yaptıfı çok meraklı 
tahkikatı bildiriyoruz. 

ÜÇ ARKADAŞ 
Ahu-kapıda oturan ba· 

lıkçt Muharrem Şevket, ar· 
lcc.daılarından Nfyazl fle 
yoğurtçu:tahıini alarak bir 
ıezlnU ve eğlence yapmak 
istemiılerdir. ve Şevketin 
teklifi ile Abırkapıdan kalk-
roıılar ve blras kafayı 'tüt
sülemek için Çarııkapıdaki 
•eyhanelerden birisine ıtt
miılerdfr. 

KADIN BAHİSLERİ 
Bu üç kafadar Oç saat 

mdlemadlyea içmtıler ve 
sözü dereden top .. den kndın 
ve ~ık •şlerlne dökmöıler
dtr. 

İçlerin.le en fazla kadın 
meselesine girmiş olan Şev-

ket lakırdıyı açmıı ve bil· 
haua son zamanlarda yaka· 
landığı kadıaın hikayesine 
baılar.mıttır . 

SEVGiLiSi KiMMİŞ? 
Muharrem Şevket adam· 

akıllı !!arhoı olduğu için ta· 
marnen açılm•kta mahzur 
görmemlt Te Haceri ( tahki· 
kat neUcelenmr.mtı olaıasına 
raim•n Şevketin scvilliıi· 
ıain Hacer isminde olduiu 
anlaıılmıı ıibidir) ne zaman 
sevdiiini söylemitlir . 

ALAKADAR KiM? 
Muharrem Şe•ket hika

yesini bütün heyecanile an· 
Jatırken arkadaılardan en 
fazla yoğurtçu Tahıain bu 
hikayeye dikkat etmif ve 
çok alakadar olmuıtur. 

YA DEMEK! 
Muhat rem Şevket: 
- Çok güzel geçlniyor

du k fakat hir kaç en.den 
beri aramız açıldı. Diye 
sözüne devam etmek ister· 
ken yoğurtcu Tahsin ıö· 
sözünü keamlf ve sormuı : 

- Ya ıtmdl sen hı dos
tun bu mu? 

Arkadaıları , Tahsinin 
bu guali müteakip yüzünün 
değiitiğini görmüıler fakat 
sarhoılukla bu haline ma· 
na vermeie lüzum görme· 
mişlerdır. 

ATIŞMA 

Fakat Tahin 
iktifa etmiyerek 
dönmüt ve: 

bununla 
ŞeTkete 

- Demek benden ayrllıp 
sana geldi h ! 

ramlarında dini hususlardan 
bahıedenier vardır. Arka· 
daılarımızın ıimdi, bu ıibi 
zevatm laik olup olmadıkla· 
rmı iyice tetkik et111eleri 
icap eder. 

Bittabi fırkamızdan na•· 
zet gösterilen 12 kitinin itti· 
fakla ı .tihap edilmeleri için 
sarfı mesai ediyoruz." 

Dün müntehibi st nilcr· 
den mutemet Tahir B. ismin· 
deki bir zat ta müntehtbi sa· 
nlierin maruz kaldıtı T&Zi· 
yeti şu suretle izah ediyor: 

Ben daima 1ıazetcnizi 

okur bir kariim. Politika hu
ausunda mGntebibi sanı ol· 
dum ve ıaıtrdım, kaldım. 
Yapacağım ıurlur: 
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Ş•vket ozaman iti nnJa
mif Ye bu da hılmük bele: 

- Ben· timdi de yine 
sana döncceiini zanaedlyo. 
ı'Um demi~tir. 

SÜKÜT 
Bu muhavere geçtikten 

sonra iki arkadaı susmuılar 
ve yalınız ve mütemadiyen 
içmtılerdfr. 

Bir müddet te böyle 
&eçtlkten sonra Niyazi ava 
fa knlkmıı ve: 

- Haydi artık gidelım 
demfıtlr. 

Üç arkada§ hesaplarını 
görerek meyhaneden çık· 
mııla.rdar. 

SULTAN AH METTE 
SalJana sallana arkadaı· 

Jar Sultan Ahmet yanım 
ycrlerJne doğru yürümüı· 
lerdir. 
==== 

Abırkapıya ıeldikleri 
zf\foan Muharrem Şevket 
birdenolre Tahsialn üzerine 
atılmutır. 

BIÇAKLAR Çlk.IYOlt 
- Demek sen seviyor· 

sun öyle mi? 
Bittabi hu hücuma la· 

kayt kalamayan Niyazi de 
ite giraıiı ve bu suretle 
üç arkadaı ıonu iyi olmı· 
yacatı anlatılan ka vğaya 
tutuımuılardır. 

Tahsin, hamil afduiu 
bıçağı çekerek arkadaıları· 
nı üzerine atılmıı ve raı ge· 
le savurmağa baılamııtır. 

YARALILAR AÔIR 

Bu gürültüye civarda ge• 
zen devriye yetiımiş ve 
Tahıini elindeki bıçaiı ile 
diierl. rim de yaralı olarak 
yakalamııtır, Polis tahki
kata devam etmekte·?fr. 

Dün mebus intihabatı mutat el 
çabukluğile bitirildi 

( Birinci sayfadan devam ) 
kenaisanı zorla kandırıp sus· 
turdufar. 

Bir ikincisi daha 

verildi. İntihabatın ıon kıs
mı dn çok gülünçlüydü. 

Salah Cimcoz sandık 
içinde 

Abdullahın baıına gelen· Reylerin tasnifi esnaeında 
ler. Emin B. namında bir Halk fırkası namzetlerinden 
a vukatan baımdan da aeçti 
•e bu zat diğeri ıibi ale
nen kandırılarak susiurul
dü. Dünkü meb'us intiha-
batında ki kanunsuzlbklar 
yaln.z bukadarla kalmadı. 
Sandık baıında duran hey
eti teftiıiye azaları kanu· 
nun hillfına alarak rey 
varakalnrını tetkik ediyor
lar. 

Halk fırkasının 
gayretkeşleri 

Bilhassa Beyazıt mute· 
medi Metgi ve Fatih mu
medl Hikmet Beyler bütün 
müntehibi saniicrle meşgul 
oluyor ve müstakillere rey 
verdikleri takdirde fırlı a~an 
ihraç edileceklerini ihtar 
ediyorlardı. 

Garip bir müracaat 

SalA.h Cimcoz l-eye salonu 
terk etmesi söylendi. Salih 
Cimcoz bey de : 

- Sandığın içindeyim. 
Salonu nasıl ter kederim,, 
diyer~k bir kahk1tha tufanı· 
mn kopmasına ıebek oldu. 

Yeni İstanbul mebusları 
Reylerin tasnifi bir bu

çuk saat saat devam ett;. 
Neticede müıtakillen nam· 
zetlliini koyan 48 kiıiden 
hiç bir!sfnin intihap olunma 
dığı ve ancak aıağıda isim· 

leri yazılı H, fırkata namzet
lerinin intihap edildiği 
ilan edildi. 

Meb'us it tihap olunan 
H. fırkaıı namzetlrri ıun· 
lardır: 

H. F. nın dün gece i tebliği 
Vaziyet hu şekilde dt· 

vam ederken intihap ~eftit 
hey'etine telgrafla şöyle bir 
müracaat vaki oldu: 

Akçara oğl\I Yusuf, Ah
met Rasim, Ahdülhak Hamit 
Hamdi, Sıhhiye vekili Refik 
Salah Cimcoz ve sabık mü
zeler müdürü Hnlil Beyler
le kunduracı Hayrullah,Ya· 
şar, Rana,Hasan Baır.i ve 
Hamdi ustalar. 

(Birinci •ayfadan devam) 

Söğüt. Şarktkarahi11arın Su
ıehri, Alucra Ye merJcez 
kl\zalarında, Çanakkalenin 
Bayramıç, Kilyos, Maydos 
ve Ezine kazalarında, 
lzmirin Torbah, Kuı-

ada ve karaburun kazala
rında, Edirnenln Uzunköprü 
Merkez ve Keıan kazaların· 
da, Antalyanın Manavıat 
kazasında Çorumun Oıman
cılc, lskilip, Osmanlı, Sungur· 
lu ve Alaca kazalarında, Er
zincanın Plumer ve merkez 
kazasında, Sivasın Şarkııla 

ve merkez kazasında, Kırk· 
la relin in Babaeski, Lülebur
eaz ve Vf ze kazalarında, 
Manisa'nın Kasaba, Kırkaeaç 
ve Soma kazalarında, Eıki 

şehfrin Seyyitgazi kazasında 
Edirne'n 'n ispanya kazasın· 
da Bunanın Gemlik, Mu-
d;.ınya kazalarınd•, Mullanın 
Mermeria ve merkeE kaza· 
lı randa, fzmttfn Kandere 
kazaıındn Cebeliberdketin 
Dörtyol. 

Ceyhan ve merkez kazala
rındM, Afyonun Aziziye ve 
merkez kazalarında, Y ozgatın 
Boiazlıyan ve Akda~ ma· 
deni kazalarında, Denizli· 
nin Çal, Tavas ve Sarayköy 
kazalarında , Zonıuldafın 
Ereğli Er.zurum.m Tercan ve 
Hasankale kazalarında, Mu· 
~un Bulanık ve Bitlis kaza· 
larında, Rizeoin Hopa kaza
sında, Gümüıanenin merkez 
Kütahya'nın Gediz kazasın
da, Konya'nın merkez Ka
raman ve Akıehir kazaların
da, Bursanın Biricik kaza 
tnnda intihap bitmio ve mün·· 

Fırkanın müntehlbi aa· 
nilerl ancak fırlca azalarına 
rey verirler. Bu lt.ibarln 
namzetlf ~ini vazeden eıha· 
sın cümlesini Halk fırkası 
"namına namzet göstermek 
lazımdı. Bir fntıhap tayin 
suretile olamaz. Yoksa ayrı 
bir fırkanın müotebibl sa
nileri müstıtkil veya Serbes· 
çiye rey vermezler. Doğrusu 
bu İfi aklım <?l'l11yor. 

Dün intihal at yapılır· 
ken de müstakil!ere rey Ter• 
mek isteyen müntehibi ıa· 1 

nllere müdahale olundufu 
görülmüıtür. lstanbul Ha)k 
fırkası heyetinin intihabatı 
bu acemice idaresi ve ka
nunların yüksek mefhum· 
ları hııricinde müdahaleleri 
çok çirkindir. 

tehibi saniler ki.milen Cum· 
huriyet Halk fırkası nam· 
zetleriııe rey!erini vermiı!er• 
dir. 

müstakillcre rey yok! 
ı - Fırkaca müstakil 

meb'uslara boı bırakılan yer· 
ler için namzetlik koyanlara 
verilen reyler 

A) lıtanbul, İzmir, Kü· 
tabya ve Teklrdai Tiliyet· 
ı~rfnfn öğleye kadar intiha· 
bı hitam bulan kazalarında 

müntchibf sani!er müıtalcil 

namzetlere hiçbir rey Ter· 
memiılerdir. Rey pusula11· 
nın bu kısmını boı bırak

mıılardır. 

Zl 

B) Bursa villyetinin ba· 
kazalarında müstakil 

namzet olarak Tulumcuzade 
ROıtü Beye kısmen rey Te· 
rilmlıUr. 

C) Manisa vıli.yetinin in· 
tihabı biten kazalarında 

müstakil namzetlere rey ve· 
rilmemişı ve hu reyler Baı· 
vekil İsmet Pcııa Haz"et!e· 
rinin üzerinde toplanmı~tır. 

D} Burdur vilayetinin 
intihabı biten kazalarında 
mfütakil nawzetlcre rey ve· 
rilmemig ve bu reyle fı ka 
kitıbi umumisi Recep Bey· 
fend·ye verilmiştir. 

E) Konyanın intihabı 
biten kazalarında müstakil 
namzetlerden ziraatçı Hay
dar ve avukat Halil Hulki 
Beyler üzerinde reyler top· 
lanmaktadır. 

F) Aydın vilayetinin bazı 
yerlerinde müstakil namzet· 
ler yerine Şahin zadf' Fuat, 
lspartanın bazı JPrlerinde 
Kemal Turhan, Afyonkara· 
hiıarının intihabı biten yer· 
lerinde Mollaz:ade Cemal, 
Balıkesirin Erdek kazannda 
Havranlı Feyzi, Antalyanın 
Manavgat kazasında avukat 
Numan Beylere rey verilmit· 
tir. 

G ) Samsun vilnyetinin 
her tarafmda intihap bi'miş, 

. ---- ---- - -------

İntihap teftif hey'etine 
"Dün program ve ist:da· 

mı taahütHl olarak vilayete 
gönderdim. Milleti refaha, 
memleketi istiklali iktıeadi
sine kavu~turacak olan in· 
san ve en büyük vatanpt!r· 
ver olarak fstanbul için 
namzetliğimi vazzedi}•orum.,, 

İktısadi istiklil 
hazırlı yan 

Adil 
Sa.at üçte &'elen bu tel 

ıraf H. firkası mensubinlnt 
kahkahalarla güldürdü. İntiba
ba t bitmek (izere iken mftl
hakattan da intihabatın bit· 
lifine dair telıraflar geldı. 

müstakiller mülhakat
ta da kazanamadılar 

Bu telgraflarda yalnız 
Halk f arkasının 12 namze· 
dinin intihap edildiği ve 
difer müstakil namzetlerin 
he ıahuluı ve siyasi hüvi· 
yelleri malum olmadığından 
intihap edilmedikleri bildi
riliyordu. Bu telıraflarda 
gösteriyor ki, bu defakl inti· 
h• p bir danııık lı dö~fiıten 
baıka hfrıey de~ildir. 

Birbirlerile alay ettiler 
İntihabatın sonuna doğru 

H. f1rkası mensubini vaziyet· 
ten ıon derece memnun bir 
halde son reyi atmak için 
btrbtrlerile alay ediyorlardı. 
Nihayet son rey de Fatih O· 

caklarından birinin reisi 
oian Murat bey tarafından 

atılarak intihabata nihay~ 

intihabat ıaat yedide 
başlamıı v~ reylerin tasnifi 
müddeti dahil olduğn halde 
sa.at beı buçukta bıtmi~tir. 

Boı ka'an dört mebus
luk için yeniden intihabat 
yapılacaktır. Yeni intihaba· 
lıe ne zaman yapılaca~ı her 
ne kadar malum deill ise· 
de merkezi umumiden emir 
geldikten lonra yapılacaktır. 
Yeni intihab"tta müstakil· 
ler namzetllklerlni koyabi· 
leccklerdfr. 

Edirne de 
Edirne. 24 (A.A.) - Vi

layetimizde 1 apılan meb'us 
intihabı neticesinde Cümhu
riyct h<llk fırkası namzet· 
leı·i olan Şakir, Faık, Şeref 
ve Hayri Beyler 127 ıer rev!e 
ve ittiıaklamebus seçllmit· 
lerdir. 

GLORYA 
Bu akıam 

Büyük GALA olarak 
JUl[S V[RNf' nin 

laycmüt etıeri 

ESRARENGiZ ADA 
Filmini takdim ediyor. 

Mümessilleri : 
LIONNEL BARRYMORE 
LLOYD HUGES 

JANE DALY 

münt hibi saniler boı b1-
rak1;un yere müstakil o1a· 

1 rak hiç kimseyi intihap 
etmemiılerd:r. ! 

Şimdi ye kadar gör· 

medifiniz bir harika 

Bahrimuhit dibinde 

çevrile" heyecanlı 

sahneler. Jule Ver Çankırıda 
Çankırı, 24 ( A.A.) 
Şimdi vilayetin mebus 

intihabatı bitti. Müntehibi 
saniler müttefikan Halk 
Fırkasa namzetlerine rey 
verdiler. Mebuı Beyler ta
rafından bu akıam ın Ün· 
tehibi saniler ıerefine Halk 
Fırkası binasında 200 kiti· 
lik bir ziyafot verilecektir. 

nf'nin tasavvur et· 

tiji ıurette birinci 

tahtelba hir!n ce•e· 

lanı. 

Fransızca sözlü 
Tamamen renkl~ 

-GLORYA~ 
~ OPERA VE ARTISTlK ~ ,. 

Sinamaları; Bu akıam: Matbuat şerefine BÜYÜK GALA olarak 

CHARLIE C H AP L 1 N'in ŞEHiR IŞIKLARI 

filmini takdim ediyorlar. 

izdihama mahal kalmamak için bi!'!tlerin evvelden tedarik 

edilmesi mercudur. 
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YARIN 
es E25E 

Uzaya ı işler 

Berberler 
İşi alevlendi ! 
8orllerler cemi yetinin 

Poliste: 

Göz 
Parmakla çıkar mı? 

Sahife 5 
vrp ~ 

ikinci küme maçları dün bitti 

Hilil, Eyüp galip! Hizmet gazetesi 
Müatakil namzetler lehinde uzun 

bir beyanname neşretti 
lzın· 2 M ) _ Şimdiki gibi tek fırkalı 

mektr.bine yeni bir ıekil ve·I 
rflmctk istenmiyor. Bu suretle 
nıektep bu sene kura ha
linde açılacaktır. Kursta 
yalnız erkek berberler oku· 
yacaktır. Kurs mayısın hi· 
rinde açılacaktır. 

Tophane'de ankazcı Sü· 
leyman ile HOıeyin isminde 
biri tuğla hesabından ka,v· 
ca t"tmiıler ve Süleyman 
Parmoğıyle Hüıeyinin ıözü

nü çıkarmıştır. 

YiNE CERH 
Kasım paıada manaY 

Ali ile Muharrem bir alacak 
meseleıindcn ka Yia etmfı· 

ler, Ali llıçakla Maharrerrıin 
burnunda11 yaralamıı hasta· 
neye kaldırılmıf, Ali yaka· 
lanmı,tır. 

Boğaziçi •ıfıra karfı 7 T. 
kapıda 3 karfı 2 ile yenildi 

Dün KadıköyJ ıalaası•da dikten senra aıkeri ba•de 
ı.ı ır, 4 ( Hu. u 
.-ılıınet . b bahki cümhuriyet olamaz. Bu aün 

gazetesı u ıa 
jG•ha11nda müntehibiiani· atacafımız il~ ~dımla m~m· 

Yalnız kadın beri.erler 
için eylülda bir kura açı· 
lacaktır. Bundan baıka ber· 
ber?erfn cuma tatili cemiyet 
azası arasınde ihtilaf çıkar
mııtır. 

ikinci küme ilk maçluının l.ttklll •arıını çaldı. Mar· 
son muıabakaları Hilal ·Bo- ıı mlteaklp Kulelinfn htku· 

~re hitaben neırettiği uzun lekette hakıkı ve samımi 
bır beya de ezcümle vapf ının teessüsüne hizmet 

raziçl, Eyilp • T opkap• ara· mile oyuna baılandı, 
larmda yapıldı. Kuleli takımı btrçek fır· ili I nname 

n arı yazmaktadır: etmiı olacaksınız. İlk oyun Hilil • Boıaziçi Rtlar kaçırdı. 
f "Muhterem; beyler!. Siz Mulıterem Beyler! .. 
ırkanız için en tehlikeli ıalı· Vicdanazabı denilen şey· 

•. h 
Bu suretle cem ivetin reisi 

Mustafa ve azadan İsmail 
Hakkı Beylerle dört aza ara. 

KAVGA VE CERH 
Kadiköyüııde Oımao ile 

Kemal efendi isminde biri 
kavga etmiıler, Kemal bı
çakla Osmanı yaralamııtır. 

arasında cereyan etti. Hilal· DeYr• ortalarında lehle· 
lılar birinci devrede dört rlne penaltı oldu. Baado 

'Yeti kendi elinizle fnti ap den kcrkunuz. Bu memle· sayı yapmaia muvaffak ol· çal•aia baılatlı. BOtftn Ku-
ederek baıınıza dert almak kette efkarı u.numiye deni· 
lrıevkii1'deıiniz. fırkanız ken· len bir kuvvetin muvcudiye-

sında Cumaları dükkanların 

açılıp açılmaması bir mesele 
olmuıtur. 

dular. ikinci devrede de Gç leli talebesi Bandoyla bera· 

di Yolunun en doğru yol tine iman ediniz. Ahvai mü· 
olduğuna inanmııtır. kemmeldir· Eskisinden fazla 

Bu sebeple karımıza çı· para kaznnıyoruz dedikleri 
kacakları bir hamlede ezi· için mebusluğa liyik görü-
\'creceğinl zannediyor. Türk 
inkılabı ıize Hkir mftıade- lenlere bilmecburiye rey 

h t Sl ·m vermekten mütevellit güna· 
IJleıini ana tarını e 1 ' • 

ediyor: Müstakil, hayır Halk hı, tam mamuile yaman biı 
fırkasının programma mu· kaç muhalif seçm· .. k kcf •· 
hafif ıahsiyetler seçecekıi· retile karıılayınız. Mf mle· 
niz. Seçeceainiz ı;evat Halk ket size bakıyor. Carih size 
fırkasınca sevllmemif olabi· bakıyor. Sandık ba,tarına 

lir. Yeter kı bizzat hıtlk uframadıiı halde Fırka teb· 
&evsin. Reylerinizde hassas liğlerinde kamilen ittirak 
olunuz. Vicdanmızın sesin- ettiği zikredil.-ı müntehibf 
den baıka hiç bi .. ıese ahem· eYveller, 111iilet ıize bakı· 
miyet vermeyiniz. 1 yer Allah muininlz olsun,,, 

• * • 
Erzurum Belediyesi Ü•t ü•te toplanıyor 

imar faaliyeti 
Bilhassa bunun icin te ·kil edi-, . 
len encümen program yapıyor 

Erzurum (Hususi) - Be· cOmenler de icabeden tet-
lediye içUmalarma devam kikata yapmakta ve rapor. 
ediyor. Bu ay içtimalarında )arım ihzar etmektedirler. 
bl1ha11a bfttçe meseleıi mil· Meclis Cumartesi ailnil top-
tıkere olunduğundan evnl lanacaktır. Belediye meclisi 
emirde bütçenin tetkiki için imar itini bılha11a hallet· 
bir enc6men teıkil •dilmiı· mek istiyor. Bunun fçfn 
lir. Encümen tetkikatını encümenin kendine aöre bir 
)apmaktadır. Ayrıca da proaram hazırlıyacafı ve 
~••at Ye imar encümenleri meclisin tastikına bırakacafı 
leıkil olunmuıtur. Bu en· rlYayet ediliyor. 

~ * * 
Adanada Adana da 

~ARAR GÖREN KÖYLER 
.KIRKTAN FAZLADIR 

Adanada sel sularından 
tar., aörmftı ola• köyleri• 
'-Yısı kırkı tecavüz etmek
tedir. 

Bu köylerde ekilmif olan 
~hıul 111ahYolduiu ıjbi 
hı, k d ço sıfır hay•anatı a 
'

11da bofulmak ıuretfl• 61 

"1GtUir. lnıaaca vukubYlan 
~)iat ınalüm delildir. 

1 Çıftçilerin fikrine bakı· 
1
"'• havalar güneıli de•am 

~ttıli takdirde çijit ekilebl· 
•cek zaman Yardır. Ancak 
''11 ~ •rın enıin T• Şif denilen 
"'rl •ıd ere dolmuı ve kuruma· 
'-' • Z•ınana muhtaç bulun
t. " 1 olan araziden bu Hne 
.. t'f 
.._.• •de etmek mümkün ola· 

Y•caktır. 

BiR DEVE DOMUZ 
DO~URDU! 

Adana'nın Mart çukurw 
civarında Aydınlı aılret· 

ferinden biriıinin devesi 4) 
gün afrı çeknıiı Ye ölmüıUlr. 
Karnı yarılınca domuz göv· 
deli, deve ayaklı bir yavru 
cıkmıı' fakat yaıamamııtır. 

Mersinde 
PAMUK iHRACATI 
Geçen Mart ayı zarfında 

Mersin limanından 608,845 
liralık 80176 balya pamuk 
ihraç edilmittf r. Geçen ıeae 
ayni aydaki ihracatımı& 

2,208 923 Jiralik ve 119,382 
balya idi. 

Ayni zamanda EylAI ip-
tidasından bu aüne .kadar 

5 ,265 890 liralık 66,376 bal· 
ya pamuk ihraç olunmuıtur. 

Çünkü bu münasebetle 
heyeti idareye dört yedek 
azada ahnmıtlır. 

Halbuki, muarız berber· 
ler ekseriyeti yedek olan bir 
heyeti idareyi gayrı nizami 
telahki etmektedirler. -
Cebeli bereket 
SEL SULARI KÖYLERDE 

ÇOK ZARAR YAPTI 
Cebe11 bereket: Huıusi]· 

Bir aydan beri devam eden 
yafmurlu dolayısiyle yükıel· 
mit olan Ceyhan nehiri gün· 
den ıüne inmiyc baılamııtır. 
Seylapzedelcrln mıktarı he· 
ntlz teıbit edtlmemiıtir. 

Ceyhan Y ılfıbucaiı kCS. 
Jllnden bir çok hayYanlar 

Osmanda tabanca ile iki 
el llteş etmi~ıede isabet 
etmemiıtlr. 

KAZA 
Kuımpaıada Tahtaıazi 

mahallHinde oturan kura· 
btyeci Meb•et Ala ••inin 
6nünde L.:ur•biye satarkera 
226 numaralı otomo~ll çar• 
parak bt.. kaç yertndea ya· 
ralnamııtır. 

T AHKIR !.TMIŞ 

SıraserYfde YuaaD teh· 
a ıından y oral ıarhoı ola· 
rak öteye beriye çatarken 
yakalanmııtır. Buaun fl•• 
rlne kendisini merk•H ıl
tiirmek htıyen memurla· 
rı da dövmüıUlr. 

KÜÇÜK iŞ 

ıayı yaparak maçı /.o ılbi ber tempo tutmafa baıladı. 
büyiik bir farkla kaaamlılar. Hakkı sıkı bir 1ot çekti. Bal· 

Hilalhlar dün eski lllr rıımalar .. Fakat direk ıol 
kadro ile sahaya çıktık· olmasına mani olcw. Bu 
ları halde k il 1 1 k b ç• ı •• , ıanısı:a ı Iraz ıonra ken· 
O!nlJarak bu MUYaffaklyet• dlsfal &faha bariz a6ıter.il. 
li neticeyi elde etmiılerdir. Muhtelitten Hakkı Rı:aa· 

İkinci maçı Eyl•·Topka· nın ıftsel bir pası ilt ıalibi· 
pi takımları yaptı. Bu maç yet ıa111ını yaptı. Dene bu 
klmenin Gç6ndl0ftl hail• ıuretle bitti. 
deceflnden çok heyecaıalı İkinci denenin llıtm .. ıae 
seçti. az lıtir ıey kalmııtı. 

Eycıp birinci deYrede bir Muhtelit aleyhiae pea 
sayı yaptı. altı oldu. Bu sefer hakkı 

İkinci tlenecle Topkapı· Yerilen ce.a •uruıuau ıole 
nın 2 ıayııına mukabil iki tahyiJ etti. 
sayı daha yaparak maçı Sell•tye meydaaı ıol 
3·2 kasan.la. diye çınladı. 

Topkapılılar lklacl de•· Baado •tltemadlyen J•I· 
rede •wYaffak oldular,luJ.J dı. Llkln netice deflt•IJ• 
neticesini dellttfreblllrlerdl • rek 1· 1 lteraberlflde ltlttf. 
Fakat hake•ln oyunu Tak· STADYOMDA YAPILAN 

tinden on .iaklka eTYel ili· MAÇLAR Çakal deresi k&yOnden beı 
yüz koyun Te bir çobaaın 

sular tarafınd"'n götürillmilı 
olduğu söylenmektedir. Vila· 
yet merkezine tabi Sakarca
lık k6:r6 kamilen su iç inde 
kalmıı ve mahıullt tamamen 
mahvolmuıtur. Su içinde 
kalan difer k6ylOlerfn zara· 
n henüz teıbit eclil111emf1tfr. 

Çarıı kapıda kuaduracı 

Cemil, Tatyos ve çalgıcı Mu· 
harrem sarhoı olarak Tokat· 
lıyan ıokafında sarkıntılık 

ederken yakalanmııtır. Üzer
leri aranılarak Tatyostan 
bir tabanca Cemlldende bir 
kundura bıçalı çıkmııtır. 

tirmeıl \tu neticeyi dellttir· ilk Maç Galataıaray· 
medi ve Topkapılılar ıahayı Aaaılolu arasıntia yapıldı 
malldbiyetle terk ettiler . Galataıaraylılar birlacl de· 

İkinci ktlme •açlanaın receye aazaraa iyi bir aetf· 
ltltmeılle hasıl olan neticeler ce aldılar. ÇonkG Anadolu 
ıudur : takımı Mn samanlarda Ta· 

slyetfnl deffttlrdf. Galata· 
saraya •ol yapamatlılar. 
Fakat ıeçea deYrekl ıi~i 
dokuz ıelde yemediler bG· 
Ula didinmeye raf••n 4 
•ayı ile ıallp ıelcliler. 

~asımpaıa 30 puYanla 
ltlrlncl, Kurtuluı 28 puvaa· 
la ikinci, Eyip 26 pu•anla 
GçlncO olmuılarclır. 

Pulluk kanunu 
VİLAYETLERE TEBLIG 

EDiLDi 
Pulluk kanunu villy•te 

teblif edflmiıtfr. 
Buna nazaran senede 

aıa:ui 250 pulluk satan ye 
mamul&hnın fenni Yaııfları 
klff sörQlerek yerli pulluk 
fmal&tanelerine ikinci prim 
Yerilecek Ye her sene bilt· 
çesine klfi mıktarda tahsi· 
sat konacaktır. 

Senevi tatıı miktarına 
aöre mezkQr mQe11tseJerfn 
dereceleri ıunla rdır. 

Birinci sınıf ıeneYi ıa· 

tııları 2000 pulluktan yu· 
kan olan m6eıseseler. 

ikinci sınıf senevi satıı· 
ları 250 • 2000 p•llu olan 
mftHseseler. 

Bu kaauna ıöre Yerile· 
cek olan Pirim pulluklannın 
teıpit edilecek pullufun sa· 
tıı fiatını yGztle on beti ikin· 
cf sıoıf mQe11eHl•r• i•• 
yilsde on iki buçufu prim 
olarak Terllecektir. 

Belcika . ' 
ltalya 
Hadisesi 

SEBEP NE ACEBA? 

Belediye tanzifat memur· 
)arından Hasan, otomobili• 
Unkapanı köpribiladen , .. 
çerken sabıkalı parmakııs 
Feyzi otomobilin öniln• 
geçmtı durdurmuıtur. 

- Beni ezecektin, diye 
bahane ederek Hasanı ba· 
ıından yaralaıınııtır: 

-~ 

Çekoslovahlar 
istikraz 
Yaptılar 

Praı, 23 (A.A) - Elup· 
res ajansının bildirdiftne na· 
saran Çekosloyakya'nın ak· 
detUfi istikraz Fransız pi· 
yasasında 45 buçuk milyon 
dolar temin etmtıtfr. Yüzde 
5 buçuk f aizll olan bu l•tlk· 
raz 45 senede ifıa olunacak· 
tır. Bu lıtikraz evvelce yüz· 
de 8 le aktedllmıı olan harf· 
ci fstikrazın tebdilini müm· 
kün kılacaktır. 

ı'Hüsademede 
9 kişi öldü 1 

~umkapı 22, Beylerbeyi 
21, Topkapı 20, Htlll 16, 
Altıaord u 15 puvan, Pera 
P6t6aya ve Bofasiçl takım· 
ları iH 11 rer puYaa almı.
lardır. 

KUPA VERiLDi 
Askeri itseler ıam,lyoa· 

lufunu kazanan Kuleli llseıf 
futbol itakımı dün Selimiye 
sahasında dlfer liseler •uh· 
telitlle bir !maç yaptı. 

BOyQk bir kalabalılı lau-
zurunda takımlar ıahaya 

çıkb. 

Liıeler umum mlfettlıl 

Miralay Sabri Bey Kuleli 
takımının muyaffakiyelfni 
tebrlk ederek kazandıkları 

kupayı ıper zabiti ıyOzbaıı 
Scıleyman Beye Terdi Silley· 
man beyde kupayı bClyOk 
bir alkıı tufanı. araıında 
Kulelinin on bir kendin• 
teYdi etti. l 

Mateaddlt resimler alın· 
dık an ıoara takı•lar ıu ıu
retle yer aldılar. Kuleli: 

Ea mcıbım maçı Vefa • 
lıtanbdl ıpor karıılaımaıı 
teıkil ediyordu. Geçen hafta 
Feneri yenen lstanbul ıpor 
Vefa karıııında bir HY ya· 
pamadı. 

Vefalılar Qç ıol atarak 
macı 3·0 kazandıla. Bu ıu· 

retle tiçQnctllGk lıtanbul 
spora veda etti 

Son maç Fenerllahce 
Beykoz arasında yapıldı. 
Fenerliler aClzel bir oyunla 
maçı 5.z kazandılar. 

Fransa/ngiltere 

oı_ CeyJ.an kenarına yakin 
~k• köylerden sular k11men 

ilıniıti S r. 

.\t.fstıNDAN YUMURTA 

8 SEVKIYATI 
tt) u lı"fta içinde Saauuna 
do;'Q hır ltalyan vapurfle 

Geçen sene ayni meYsim 
eınaaında 15 ,635,789 liralık 
93408 balya pamuk 1 hraca· 
tımız olmuıtur. Bu hesaba 
g6re satıılar ıerek miktar 
Te ıerek kiymet itibarile 
üçte iki nisbetinde asalmır 
tır. Bunun sebebi 930 da 
b6tün sen• deYam eden 
umumi buhrandır. 

Roma, 23 (A. A.) - Ga· 
zeteler, Belçikalı profes6r 
Moulinin tevkifine sebep 
olarak mumaileyhin nez· 
dinde kendrslnln Faıizlm 
aleyhinde çalıımakta oldu· 
ıunu ispat ednn vesikalar 

Lille, 32 (A,A.) -Civar 
kasabalar araaaında mftna· 
kalitı temin eden bir teren 
ile içinde amele dolu olan 
kamyon orabasında Tukua 
aelen müsadem 9 kiti olmOı 
ve eksriılnin yarası oın ol· 
mak Ozere 32 kiti yaralan, 
mııtir. 

Lokomotif ile iki vaıon 
yoldan çıkmııtır. Kamyon 
kısmen parçalanmııtır. 

Fuat, Tallt, Nuri, Ke· 
•al,Şinaıi, Abdullah, Şadaa 
Saba~attln, Muaaffer, Nal• 
Mu•affer. 

Mubıellt IH: 
Ş.Yket, Kennaa, Meh· 

••t, TeTftk, Rıfat, Naci, 
Tayyip, Rlaa, Hakkı, laet, 
Zeki lte1lerden teıekk61 eti 
•itti. 

1 

Londra, 23 (A.A)-lstib· 
bar edildliine g6re, buıln 
Parise avdet etmiı elan Fran 
sız memurlarile İnalliz ticaret 
odası erklnı araıında ahiren 
yapılmıı ohın nimreımi mil· 
zakereler, İn,.fltere hOküme· 
ti tarafından ıeçen Şubat 
ayında bazı Avrupa h6kQ. 
metlerin• tarifelere dair 
tevdi edl lmlı olan teklifler 
hakkında cereyan etmftUr • 
Fransız - lnılliz ticaret mua
hedesinin tadili mevzuu ba. 
hiı defildlr • 

KüçiJk ilanlar 
KiRALIK KÖŞK 

Acıbademde J(ızlarağası çe1-
mesinde Ali Fuat Beyin vbi 
bahçeli kiıllll kiralıktır. içinde
kilere müracaat ediniz. dtk i'llca larselon'a bin ıan· 

Yuınurta ıevk edilmitlir. 

yakalanmlf ldufunu ıöıter

mtılerdir. Takımlar ita auretle dizil 
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K LUMBIA 
Fabrikasının piyas~ya çıkardığı yeni plaklar 

KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 
Yeni plaklar şunlardır: 

GencOs-, 

man, .. 

Çingene
ler, .. 

ma, .. 

Sarı a
pıncak. 

Sarsam 
kolumu 

Yalnız!.. "KOLUMBIA,, Plaklarını .. 
Bank F ranko Aziyatikl'° 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın Ye çocuk· 

ların dahib (iç) haıtalık
larmı cumadan maada 
her gün (2·4) de Dtvan

yolunda 118 numaralı hu· 

Anonim Şirketi 
Sermayesi: 25.000.000 Frank 

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

Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: •o...- 4?1-2-3 
Posta koBey l. 370 

tusu «Harbin 
«Mukden 

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

sandığı-M kfık!tı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı
mı-Senet iskontosu- Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili- Adi 
ve sirküler itibar meh.1upları - Esham ve emtia üzerine avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvillt 

muhafazası vesaire. 

Bahrisefit Felemenk 
Bankası 

IST ANBUL ŞUBESİ 
tdare mertezl : A M S T E R O A M 

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

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada Karakliy palasta Telefon: Beyolltt 3111-5 
lıtanbul tali şubesi : •Merkez Postanesi ittlaallnde 

Alla'lemecl Han. Telefon: lst. 569 
Biliımum banka muamelat 

, 

Emniyet kasaları icar J!I 
1 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi dare: MıLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

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

yada Afilyasonlar 
ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 

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

lstanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 
lstiklil caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

lZMIRDE ŞUBE 

1 

ıuıJ kabineıtnde teda vJ 
eder. 

Doktor 1 
Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarım 
kabul ve tedavi eder. 

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

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

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

iSTANBUL ACENTALIÔf 

Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAiRESi 

Telefon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretilc avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Ciirnhuriyetinin başlıca 

1Chirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadt, senedat ve 
k17metli eşya muhafazası, kupon 
ahsilltı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeyc kefide edilen poliça
lann teaviytsi, borsa muamcl1t 
icrası, akçe bc:y'i n terası, aair 
bilcümlı baaka •uamtlltı, kasa 
lcan. 

Mustafa Şamlı 
Mahtumu Müessesatında 

UCUZ EŞYA 
a. Sergisi devam ediyor . ...ıı11111 

r 
Büyük Tayyare 

• 
pıyangosu 

4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
45, 000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8 .000 Liralık ikramiyeler ve 35.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. .... 
~Taşra Gazete Bayilerine 

MUJDE 
lstanbulda intişar eden bilumum yevmi 

Gazete ve Mecmuaların 
Siparişlerini tam ve muntazam irsalatını 
en seri olarak ve en müsait şerait tahbnda 

kabul eder. 

Umum Gazeteler 
Müteahhitliği 

lstanbul: Ankara caddesi Orhan B. Han dairei mahsusa - ·. '. .: . . .. ,.. 

D~y;e '()rialll B;nk 1 
Deutshce Orient Bank 

lstanbul şubesinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel va 
milzeyyen kas&lar vazolunmuıtur. Ftatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aıirefendl caddesinde Yeni Vakıf han 
karımndaki bankaya müracaatları lazımdır. 

Ankara caddeai Cihan kütüp· 
hanesi \\stünde No. 66 

Telefon: lstanbul 2385 . " . 
SELANIK BANKASI 

Sermayesi 
Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, istanbul, Jzınir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yumırıistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

Parla TıpFaktUtesl mezunu 
lmruı •lldlye Ye zlhrevlye 

matehauııı 

Dr. Bahattin Şevki 
Babı11i Meserret oteli karttiı135 
linci kat ıabahtaa aifama kadar 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Dumlu Pınar 
Yapuru p gü-

26 Niıan azar nil 
akıamı Sirkeci rıhtımınd•n 
hareketle ( Zonıuldak, ine
bolu, Ayancık, Samıun,Ordu 
Giresun, Trabzon, ve Ri· 
zeye azimet ve avdet 
edecektir. 

T afsilit f çin Sirkecide 
Meymenet hanı altında 

acentalıiına müracaat. 
Telefon lıt. 2134 

1 
OOkfll' 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve ziihrevt 

baıtalıklar mütehas 
Cumadan maada her 

aaat 10 dan 6 ya kadar b \"ta 
kabul edtllr. 

Adres Ankara Caddetl N.43 
Telefon Utanbul 3890 

Yelkenci vapurları 
KARADENiZ POSTASI 

V t vapurU a an 29 Nisa 

Çarşamba 
günü akıamı 18 de sır 
keci nhtımından hareketli 
(Zonguldak, İnebolu, Saor' 
sun, Ordu, Gireıon, sa 
zon, Sürmene ve Rize 
iskelelerine azimet ve a~· 
det edecektir . 

Tafsilat için Sirkecidl 
elkenci hanında kiiO 

acentasına müracaat. 
Tel. İstanbul 1515 

Çocuk hastalıkları miitehassıtl 

Or. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Tetef<>n : B. o. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerin 
Ayni haklar iki 
Miras meseleleri Bir ' 
Şerlıli borçlar kanunu > ' 

(iKBAL) kltaphanesind 

Oıkftd•r Albncı 
daireılnden : Bir borç 
dolayı mahcuz T• par 
çentlmeıi mukarrer 
adet 503 modeli Fiyat 
kalı 1652 numaralı b 
otomobilinin 2/5/931 
hine müıadif Cumarteıl 
nü saat 9 dan itibaren 
küdarda Ayazma maha 
Bostan sokalında 41 
maralı Nazmi Beyin ıı 

jında Açık arttırma ıur 

ıa tılacaiında n talip ol 
rın mahallinde hazır 
nacak memura müra 
ları illn olunur. 

ALEMDAR ZADE 
VAPURLARI 

B ü lENT 2;a~ 
Pazartesi 

gilnü akıamı aaat 18 
Sirkeci rıhtımından h 
ketle (Zonguldak, lneb 
Ayancık, Samsun, O 
Gireıon, Trabzon, Sü 
ne, Rize, Mapavri ve 
pa) ya azimet ve avd 
Vakfıkebir,Görele Ye O 
iskelelerine ulrıyacaktl~ 

Müracaat mahalU 
tanbul Meymenet ti• 
altındaki yazıhane. .,. 
Telefon: lstanbul 11~ 

Doktor .. 
Hayri Omef 

Almanya Emrazı ; 
ye ve züh..revlye (' eraJf' 
tl aza ımdan Beyoğlu ~ 
cami karp sırasında -~ 
No. öi leden sonra rJJf!Y 

caat. 
Telefon: 3586 

•.::..T-A K V Jı 
Zilhicce 6 - Mi.-0 

Nisan 
25 , 

Cumartesı 

1931 
Sabah 5,18 ~ Atta'° 
Öll• 12,14 f Yatsı 

ikindi lD,58 lıasAI 

M•at midir H •tll .. ........ ,.,. 


