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..__----------~--------, Abone Şeraiti 
, DAHiL iÇiN HARiÇ iÇiN 
~ıcli~i : 1400 kuruş Senelifi : 2700 kuruş 
Altı Aylı~ı : 800 > Altı Aylı&'J : 1500 > 

ı.; Aylığı : 450 > Üç Aylıit : 850 > 

Nushaaı her yerde 5 kuruı Baımulaarriri ARiF ORUÇ 

---·- Evet ismet Pa~a! 

No. : 485 

idarehane 
f st. Ankara caddesinde Tel. Santral ist. 24316 

dairei mahsusa DahiliNo. 1 Başmuharrir 
Telgraf lst. ( y ARIN) > No. 2 Müdiriyet 

> No· 3 Tahrir 
Posta kutusu lst. 395 > No. 4 Muhasebe 

OönderHen evrak iade olwımaz. 

Bu acı bir hakikattir!.. 
Maniıada açık bırakılan miista.k~l mebusluk yeri için bütiin reylerin kendisine verildiği ismet Paşaya bildirilmiş, 
1 t Paşa da ıu sözü söylemış. 
~~ l met Paşayı tenkit etmek için gene ismet Paşayı intihap etmiıler demek! .• > 

: t·1ı· 8 buvurmayınız Paşam! Bi" latife gibi gösterilmek istenen bu hal bir hakikat oldu: 
ıs ı sa .., · ·h b ö ö .. d d · M'IJ fi kil mebuslar ıntı a ı g z nan e ır. 
Bu' :ıecliste de hakikaten ismet Paşayı gene ismet Paşa tenkit etmiş olacakhr ! . 
Asıl bu, efkirı umumiye muvacehesinde ne acı bir litif edir! .. 

H. fırkası 
Ricat mi 
Edecek? 

MGıtakillere rey verilme· 
ıi bir zarurettir. Müntehibi 
santlerln intihabattakl ha· 
reketlerl bu zarureti yolun• 
dan çeYlremez. Maldm bu· 
lunuyor ki mlntehlbl saniler 
her .. yden evvel Halk fır 
kaıının namzetleri ve sonra 
balkın müme111llerldlr. Bi · 
rlnci noktal nazardan vazl· 
yeti tahlil edersek, müntehibi 
1&nilerfn müıtakillere rey 
vermemesi vaziyeti karıı· 

ıında C. H. fırkasının ric· 
alini kabul etmek icabeder. 
Fırka divanı, memlektln 
umumi vaziyetine ıöre yeni 
ınecliıte keodi proıramlarına 
lllubalefeti temıll eden ve· 
ktllere ihtiyaç bulundu
lunu, yarınki tarihe ha· 
zırlanan ıiyaıeUn icabı 
olarak teıblt etmlı ve yine 
ittifak kararile muhtelif 
.ıllyetlerde ve lıtanbulda 
llltlstakll m4nhal bırakmıı· 
tır. 

Gerek Gazi Hazretlerinin 
lllCbıtehlbJ ıanilere ve mil· 
lete beyannameleri ve ıe
tekse fırka divanının tebll· 
it uınumlıl bu karann ma· 
lu1et Ye kıymetini pek ıa· 
11h tekilde 16ıterir. Mtınte· 
lubı sanller, mGıtaklllere rey 
~ernıefl, divan kararile 
tr lllecburiyet ve zaruret 

~•linde telakkiye borçluduı· 
•r. Akıl halde, divanın tek· 
'•r •e yeniden müıtakll 
... Cinhallere Halk fırkaaı nam· 
ledı aöıtermeai icap edecek· 
ttr kı buna, divanın ricati 
~•htyeunde olacafına göre, 
... kin olmaması llzım gelir. 

... MGıatebibl aanj)erln, önu· 
€izdekı cuma intihabında 

tıanızetler lieteıi araıında 
)~ne fırkanın namzetleri· 
~1 IÖrıniyeceii kuvvetli 

it ,~ . 
)' Orüıe ihtiyaç göıtermı· 
en tabn neticeJerdendfr. 

_.
1 

Millete kartı vaziyetle· 
ili k ~h nazan dikkate alara 
ıu kd. de d J'•parsak, bu ta ır. 

.._ e lllüntehibi ıanileri 
tc:ltae h ltf mtlstakil ve mu a· 

rı,. •ekil intihabı mGkelle· 
(~ altuıda a6rGrtb:.ÇlnkO 
-..,_,.. 4 illet •alaJ•J•) 

Kitibi umumi Recep ve Vali Muhiddin B. lere soruyoruz: 
intihabata müdahale 
diğini ne vakit tesbit 

-..:-.:>o-.-

edilme
ettiniz? 

O halde Istanbul fırka heyeti Gazi Hz. nin be
yannamelerine rağmen müntehibi sanilerden 
bazılarını teessürden ağlatacak şekilde tazyik 
kuvvet ve salahiyetini nereden almışlardır? 

Dimkü nüshamızda ve yerindedir. İntihabata 
İstanbu l mebus intıha· karıı yolıuzluk ve müdalıa· 
batını yazmıı ve bir le karııtıtını ıöylemek hiç 
çok za vatın ıözlerJ önün· yoktan ortaya mesele çıkar· 
de yapılan kanunıuz- mııtır., demiıtlr. 
luk, yolauzluk ve mü- Recep B. lıe müntehi· 
dahaleleri teker teker bi ıanilere direktif verilme· 
kaydetmiıtik. dilini, tek direktif Gazi Hz. 

Bu yazdıklarmız A· beyannamesi olduğunu ve 
vukat Abdullah ve 
Emin beylerin hidiıe· intihap edilmf)·en müıta 
lerile ve teftft heyeti killeri ı lcabahat lerm kendi 
azalarının rey sandık· ıahıi yetlerin de olduğunu 
)arını tetkike salibiyeti ı&ylemiıtlr. 
kanunlyeferi olmadıi• Bu iki zate evvela ıunu 
b11.lde tetkik etmeleri· hatırlatalım ki intihabat yol· 
le kat'iyyen ıabiltlr. ıuzlukları ve müdahalelerini 

Dün bu aarih iddiala· 
rımıza karı• lıtanbul 
vallıi Muhiddin ve fır· 
ka umum kitibi Recep 
beyler gayet garip bir • 
ıekilde cevap vererek Şayanı hayret bir aur'atle /at. 
yolıuzluk ve kanun· intihabatına müdahale edilme-

il kal di~i1'-ine hüküm veren 
ıuzlukları tev e • • • 
kıımıılardır. Katitibi umrımi Recep B. 

Bunlardan l.ıanbul vali· beatl içinde ve herkesin gö-
ıi Muhittin Bey akıam ga· zü önünde cereya n etmiıtir. 

telerine vaki beyanatın· Müntehibl ıaniler arasında 
de. bazı uf.ak müzakereler ol· 

a._ .. intihabat tam ~~r.•e.r: ... ~.u~ı~~~ ~.i 0 00b~ ~~ •. ç.o.~ . •.~~i! -... ........... .. . ·~ 

• • J L. at edilen Turizm kongreai 
Dön ıelarımızu• 1101 (Yazısı iç sahifemizde) 

~özü önünde g•çe1ı/eri da· 
hı görmemek fikrinde olan 

Yali Muhiddin 8. 

bizimle berabe~ bütün hil
kumet gazeteleri de yazmıt
lar ve gizliyememiılerdir. 

Çünkü; müdahaleler on· 
larinda közlerJ önünde ce
rey"n etmııu. 

Şukadar vaı ki onlar hl· 
diıelerln bir k11mını kay 
detmekle beraber (Bu ka· ı 
(Deoamı 4 ünCli •lailede) 

!$!? 

Hani direktif y oktu? 

Müntehibi saniler 
talimat bekliyor 

Istanbul müstakillerinin ne 
suretleintihap edileceği hak

kında emir bekleniyor 
~~---

.. J Bu defaki intihabatı y apan latanbul Heyeti teftişiyeai 
Ankara, 25 (Telefon) - müstaklllere Halk fırkası 

yeni meclis bayram ertesi namzet, göste r miyecek, 
fevkalAde içtimaa davet bu münhaller e yenide n 
olunacaktır. Burada hAkim intihap yapı lmasına yeni 
olan kanaate göre geri meclis kara r ver ecekt ir. 
kalan müstakil mebusların Halk fırkasının eksik 
intihaba beklenilmeyecek (Devamı 4 üncü •ayfede) 

• , •• • •• •••••• '.9 1 1 • • 1 • • • • • • 1 1 •• • 1 :1 ·=-- lc...:11 1 •••••• 1 • 1 • 1 •• 1 

- Niı;in aflıyoraun laa:net ! 
Mintelaihi •ani- Mc6'a• intihap ettim! 
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TARİHÇESİ 

[Nasıl Açıldı , Na __ s __ ı_l _K_a_p_a_n_d_ı -?ı 

Muharriri : Bürhanettin .4.li 
lktibns edilemez 

Eyyamı resmiye ve milliyeden başka 
%aman bayrak a ılamaz, güzel.Fakat 
i tiınai muamele de yapılamaz ya! 

İkinei Kısım 

-15-
Eşsiz bir alkış 

Dinyada bunun kadar 

alkıı görmedi · 
Birlbirine çarpan eller bi

rer et parç 11 değil, sanki 

çelikti. 
Her çarpııı a kıvılcım-

lar çıkarıyor u. 
Bu candan alkıı belki ya· 

rım sa t devam etti. 
Bu uzun zamanda Fethi 

Bey bir kaç kere balkonda 
göründü ve halka dağılma
larını, l tirahat etmelerini 
rica ettikten sonra, salonda 
kendilerini bekllyen zevatın 
yanına indi. 

Artık lzmirpalas bir dü
ğün evi gibiydi. Her katın· 
da, her odasında elektrikler 
yanmıt, mes'ut bir bina ol· 

muıtu. 

Fethi Bey, İzm•re yak
laıırken Yilayet poliıe ~u 
meal e \aıir emirn me tebliğ 
etmişti: 

"Her lıim dalt.ltô:n veya 
hane•ine Fethi b•yi istikbal 
ita.tile bayrak asarsa ma-
•tı olu'luz .• 

O zaman poliı midürü 
ol n Ömer Bey hemen bu 

mir üzerin paçalarını sı
va.mı§ ve bilU'm merkezlere 
t l fonla emir .., rerek ası· 
tan bayrakları indirmeye 

haıl mıttı. 
HattA kendisi de bizzat 

ıek ki rı dolaıarak bu işe 
nezaret ediyordu. 

Sonradan anlaııldJğına 
öre bo.yrağını indirmek is

t mi yen bazı eınaf a ce'bfr 
biio y,apıl ııtı. Bunları Fet
hi Beyin lstikhalinde bulunan 
v e altı yedi ıaat göneı altın• 
d.ıı. bekleyenler, Fethi Beye 
aıalatmıılardı. · 

Var ne diyordu ? 
Ben bu haberi duyar 

du) maz~hemen lzmir va~isi 
;Ks.zım ~ Pat nm ziyaretme 
ko~tum. Maksadım, bıyrak 
a smanm yas k olup olmadı· 
ğmı ö"' r nmektl. 

Kapıda iri iki polis, iki 
de ıiYil memur vardı. 

- Paıa Hazretlerini ıö· 
rcbilir miyim ? 

Dedim. Dördü birden 
beni istintaka kalktılar. 

Üatüıte birkaç sual sor• 
duktan ıonra kartımı ver
dim. Sekiz ıöz bu mini mf· 

ni kağıdı teliıla süzdü ve 
bir tanesi önünü kavuttu
rup içeri girdi. 

Ben kabul emrimi bek· 
lerken, Son Poıta gazetesi 
sahiplerinden Ekrem Bey de 
ııelmi§U . Onun kartını da 
gönderdik. 

Vali Paıa bizi çok mül
tefit bir sima ile karııladı. 
İstanbuldan haber istedi. 
Biraz konuftuktan sonra 
maksada geldik, dedim ki: 

-- Paıa Hazretleri, bay
rak asmak isllyen bazı es· 
naf polis müdahalesine ma· 
ruz kalmıttır. Tarafınızdan 
bayrak asılmaması için bir 
emil verilmif midir ? 

- ETet .. Çünkü bayrak 
ancak ve ancak eyyamı res
miye Y" milliyede ruılabilir, 
sair ıünlerde ula .. 

lzmlr Talislni en can 
alacak yerindea yakalamıı· 
tım. 

- Paıam, de.lfm. Bun
dan on iUn evvel, Adliye 
vekili Mahmut Esat Bey
f endi İzmfri tewrJf buyur· 
dukları rı man, bir çok bay· 
raldar asılmııtır, hatta asıl· 
maaı için emir verilmittir. 

Acaba Tekil 8ey4 fendi
nf n İz•ire a-eldikleri gün, 
re1111i Teya mtllt bir ıüne 

mi teıa.ılif tmtıtir? 
lzmfr valtıi bu ıualime 

sade &ilmekle ce•ap verdi. 

Polis müdürü ne diyor? 
ÔaH Beyi ıörmck hte· 

dik. 
Pek mahrem itlerle meı

iul olduiu için bizi odaıına 
kabul tmeai ve dııanya 

çıkh. Bir dakika kadar lco
nuıtuk. Bunı da aynı ıuall 

sordum, fakat Vali Paıa 

kadar da cevap vermedi de 
ı.Bunu valiye ıorunuz,, diye· 
rek odasına ıirdi. 

(Devamı var) 

l_(_l';_a_rı_n_)_ın Halk diplom'!tı 

Mah us 
Ağırcezalılara 

yerler yapılacak 
Y enf cezn kanunumuzda 

bazı cürümler hakkında 
ağır hapis usulü kabul edil-
miıti. Bu uıul mucibince her 
han~l bir cürümden dolayı 

hapsedilen bir mahkum ceza 
müddetinin ilk iiç senesini 
tek ba~ına küçük bir hüc
rede kimse ile ihtilat 
etmeden geçirecek ve bu 
müddeti ikmal etmeden 
hapishane koridorlarına ve 
bahçeye çıkmıyacaktır. Fakat 
memleketimizde bu usulü 
tatbik edecek teıkllatı muh
tevi hapishane mevcut ol
madığından ağır hapis mah
kumlarıdn diğer mahkO.m
larla beraber bulunmaktadır 

Bunun için yeni bütçede 
tahsi8at konularak yeni bir 
hapishane inıası takarrür 
etmi,Ur 

Bu yeni yapılacak hapis· 
hane haber aldığımıza na
zaran lzmitte bütün asri 
teıkilatı muhtevi olarak in
şa edilecektir. Türldyenin 
her tarafında afırhapis ce
zasına mahkum olanlar 
buraya nakledilecektir . 

Ziraat bankası 
SERMA YESINI ZIRAA TE 

T AHSIS ETMELiDiR 
Ziraat bankasının ıer· 

mayeıini sadece zirai iıler
de kullanması yolunda bir 
cereyan vardır. 

Bankanın timdlye kadar 
ticari itlerde de sermayesi
nin bftyülc bir kısmını kul· 
landıiı itirazlara sebep o· 
luyor. Önümüzdeki kongre-
de bu it ehemmiyetle mev· 
zuubahısolacaktır. 

Takibat 
yapılacak 

Bazı tci rethaneler Bay
ra• mOnıuebeUle tenzi
latlı satı yapacaklarını ilan 
etmektedirler. 

Halbuki bu huıu&ta Ti-
caret odasından müsaade 
almamıı1ardır. Oda meclili 
bu hareketlerini nlzaınata 

muıaylr iördGiiinden bu 
k bil ilanlar yapan mağa
zaları mahkemeye yerecektir. 

Poliste tevziat 
Poliı müdüriyetinin si'til 

ve taharri m murları için.., 
yaptırdıtı elbiıe Ye ayak
kapları bayramdan ev•el 
teyzi edilecektir. 

- Göı üyor mufunuz efendiler, intihap 
baılıyacak. Scrbeıt T ıöz önünde ccı·eyan 
edecektir. Buyurun, buyurun! 

- Girüyouunuz, hıç bir harekete ma
ni olunmuyor. El tutulmuyor. Herkes iste· 
dtiine rey Tulyor ! 

YARIN - • 

ABE ER 
Dün cocultlar hükumeti ele aldılar 
---'--------u------------~--~-

Erkanın fikirleri! 
Vali, mektepte terkos içiyorduk 
iyi su içilme•ini emrettim diyor 

Dün çocuk haftasının Ü· 

çücü günü ldi. çucuk erkanı 
hükumeti vazifelerine don 
mübaıeret etmiilerdir. 

Bu itibarla Vali fırka tef• 
kilit reisi, Belediye reisi, Po
liv müdilrü diğer çocuk erkin 
ille emirlerini vermif, ve ite 
l.aı:amıt oldular. Bu müna
sebetle bir muharrfmize ço· 
cuk vali demi~Urki: 

- Bu gün saat 9 de va
zifeme baılııdım. Y apacağim 
bazı itler vardır. Ezcümle: 
Kendimektebimde bu gür.e 
kndar terkos suyu içiyorduk. 
Eyi su gönderilmesini emer 
ettim.,, 

Vali tebrik telegraf-
ları yazmıı ve telefonla bir 
kaç yere bazı emirler ver· 
miıtir. Remzi bey bir telgra
fında: Memleketin yavruları 
için bazı şeyler istiyordu. 
Fzcümlr. ıunlar talep edil· 
mektedir: 

Yeni doğan kardetlerimi· 
zin ölmeme i, hiç bir çocufun 
aç kalmaması,hlc biri mek· 
tepsiz kalmamas,, temiz ıu, 

temiz hava, temiz ıüt, temiz 
ııda almaıı, ı•çen S"'DC 

arkatlarunın iıtedikleri ıey· 

ler yapıldı mı? 

Belediye reiıi Orhan B. 
dtyorkl: 

- Etfaiyenin takviyesi 

)lzıa hortumları bosuk. 

b - Su firketi ile ciddi 
bir mukavele yaymak Ji-
zıın, 

Güzellik 
Kıralicesi , 

Güzellik kıraliçesl bir· 

kaç aydanberl ha~a bu· 

lunmaktadır. Erenköyllnde· 

ki komeuları onun bir se· 

iuk alma neticeıi yatafa 

düıtüğünü ıöylüyorlar. Yal

nız bu hastalıiın biraz 

daha sebepleri geniıletiliyor 

ve buada zaifleUlmenln de 

teıir olduau ileri ıürülfiyor. 

Hatırdadır ki Mübeccel 

Hanım Amerlkada müsa

bakaya girmek için bura

da da :a aifletilm ittir. 

Yanemlarda etfaiye su 
bulamıyor. 

Tahsin abieesinin karşı· 

sındaki hala kaldırılmalı. 

Fena kokularıle ahtdenin 
güzeHiğini gaybediyor de· 
ğilmi? 

Çenberli taıın etrafı te· 
mizlenmek ister. 

c - Yol hep ıehir ha
ricinde yl'lpılmıt bugün bu 
ıekilde bir şikayet vardı. 

Ver.Silerin yarm ıehir da
hiline sarf edilmeli. 

Küçük belediye reisi bu 
ezeli yokıuzlukları saya sa
ya bitirememiıtir. En sonra 
pollı müdürü Haldun B. 
ıu isteklerini ıaydı: 

- Yangın yerlerinde bir 
çok fena adamlar var on · 
ları kaldıracağım. 

Tramvaylara atlıyan 

çocukların bu fena hare
ketlerinin önüne geçeceğim. 

Gazinolarda 15·16 yaı· 

larındaki kızların çoğalma
sına mani olacağım. 

Honüz sözünü bitirmeR'lf f 
tiki telefon çalmağa bı.tladı. 
811zı ıube müdürleri Haldun 
Beyden izahat alıyorlardı. 

Parklarda muallfmlerin 
himayesinde eurup grup eilen· 

celer tertip ediliyorlardı. 

Bir çok mekteplerd mü
samereler Yerili yordu. Ço~ 

cuklarıa bir çofuda mektep· 
ten parka, parktan mekte-
be koımakla en tatlı gün
lerini reçiriyorlardı. 

Çok acı 
Bir iddia 

Dfıci mektebinde yapı· 

lau bir tedayi hakkında or· 
taya yeni v oldukça acı bir 

iddia çıkmııtır. iddia §Udur: 
Nafıa fen mektebi talt

bf'aiaden Naci 8. diı • fakül

tHlndeki kliniklerde iÖrdü

iü yanht bir tedavi üzerine 
kanır•n olmuttur. 

Naci B. Cerrahpaıa hu· 

t nesine yatınlmıı, fakat öl· 

müıtür. Henüz bu iddianın 

ne dereceye kadar doiru ol

duiu Ye mea'uliyetin kime 
teyeccnh ettiil belli değildir. 

2 Sahi(~ 

istediğim 
Müstakil 

Müstakil namzetler 
sında en ziyade meb'uslu 
nu ietediğlm, ıu bizim k 
self tçi "A,.af,, tı. Bu a 
ben de samimi bir di 
halini almıştı. 

Beni her görüıünde, 
nunun üzerinde düıecek 
gibi iğreti duran oval 
lüıünü düzelterek: 

- Ne haber der, 
yormuyuz ? ! . 

Ben de iatemlyerek 
lan söylerdim. 

- Mutlaka 
liıtede ... 

İ§te ozamnn seyrek 
lerini göstererek bir me 
kahkahası atardı. 

• 
Diğt>rlerinfn meb'us o 

olmaması bence ehem 
yetli değildir. Çünki 
zengin, kimi patron, it 
pata .• 

Asaf'sa bunların hiçb 
Eğer, bu dottum dl 

us seçilseydi bakın n 
olurdu ? 

1 - Yüz vermedi~i 
uğrunda denize atıldığı 

gilisi, timdi gelir önü 

d iz çökerdi. 
2 - Kuıpazlar l~enıl 

tine reis olurdu. 
3 - Sürümü olmaY1 

kabadayılıkla keçlnen I' 
lelere "Voyvo,, 
satardı. 

4 - Zincirli gözlü~ 
çıkarıp ,,Harold Lui,, ' 
gözlük takardı. 

• 
Bakalım daha bir h' 

ümit vnr. Belki devlet 
tunun kuyruğu olsun der 

BÜRHNETTIN A 

Cinayetler nede~ 
Çoğa/ıj 

Şehrimizde günb 
çoialan cinayetlerin oısO 
geçilmesi için bir mil 
evYel po1is müdüriyet~ 
bir lıeyet teıekkül etdl 

Hayli zamandanberJ f 
rimizin •uhtelıf y~rlerl 
ıillh yoklaması yapan 
heyet, vazifesini bitirf1Jff 
raporunu tanzim eJ' 
Emaiyeti umumiye mO~ 

~ y tine vermittir. Bu r•P 1 
ıehrimlain hanii mırıl' 
larında liyikile inzib,t 
min edilemediği ayrı 

fi 

zikroluomuttur. 

İntihabat nasıl oldu ? 

Rey, reyi hafidir. Rey varakalarını 
okumuyoruz. Konnıo1dan geç1rmiyoruz San
sör ettiğimiz yok görüyorsunuz! 

1 ... ,~, 
- Elini vicdanına koyup r•Y ve~rdıJ 

tiyenlerin iırtlağına ıarılan yok. suıt , 
muz yok ıörüyorsunuz defilmi ? . 

1
6r0' 

Karaıöz - Maıallah, maıallah, 
rvz, ıörüyoruz ! 
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Takvim "Himay~ietf al 
Çif tçiyı· teınsiJ • 

d Reisı Yeni meclialn lçln e ne 

oıacatını ı.e.urmek ker•· Ne divor? 
mete mOtevakkıf değildir. 'J 
Yine Halk fırkacıları "fır· Ankara, 25 (A.A.)- Hl· 
ka he aınıfı teııııil eden mayeielfal Cemiyeti reiıi 

d ktır Her Kırklareli meb'uau Fuat Bey 
uaulelerlne aa 1 • 
hanıi bir biztbln te~ekkülüne çoçuk bayramı münasebetile 

a d etnıek fırkanın bir muharrlrtmize fU beya· 
muaaa e . k 
lnalcammı bozmak •e ındı· natta buJunmuıtur: 

· olmaktır.,, i· "Çocuk barnmı memle· 
aamını mucp 

A tık nıecli· ketimiyde büyilk bir alika ye dursunlar. r 
•in içi ı6r6nl1or. Çtfçiler, ile teı'it edildi. Bunun vara· 
mGltaklller, amele . hfzıple· cafı neticeyi cemiyetimiz 
rl bir emri tarihi dır, büyük bir memnuniyetle bek· 

Dart ıene Jaha kenturat Jiyor. Bu vesile ile büyük me· 
ecltlmlf melınnlardan biri mleketimfzde bir yardım 
bana diyor ki: vazifesinin tam mi11e çalsıı· 

•Çtftçl hizbine ihtiyaç yoruz. Bu~da huıuıusi ve reıı· 
balundulu nereden çıkıyor? mi bOtftn münasebetleı de 
zaten fırkanın programın· vatandatların f biriblrlertne 
tla ztraat aya..-ırtstn ana tebrik hiılyatını ihıaı ede· 

h 1 teıbtt edilmittir. 1 k 1 t t at arı cek vaııta o ara cem ye a· 
Bı.de heme• ~tltiln mebus· rafından neıredeilen (tefakt 
lar çiftçileri temıll ederler." te!ırafnameleı inin ) kulJa-

DOıilnd6m, taıındım. Bu nılmaııdır. 
millet vektllnl hakir bul- Bu ıelgrafnameyl kulla-

dum: nacak vatandaılar telıraf 
Çilnkil biltiln mebuıları· 

mıs çift çubuk aahibidlr ler. g{feıine (ıefkat) dedikleri 
JI. zaman muhataplan telr· 

Bir münhal rafnanreleri çok tttna ile 
bazırlanmıf bir kit t Ozerin · 

Birkaç ıün daha eltmlz· 
ti• fırsat Tarken m6ntehibi 

aanllere ben bir namzet g6ate· 
nceıım ki tlefme kerflnf'! 
Hem amele, hem çlfç.i, hem 
•Cbtakll, hem Halk fırka11n· 
dıuı, hem ııafı ıo1u yok, hem 
mllliyetç·. 

Zaro A~a! 
Bu, intih•p edilirse bilir 

misiniz ne faydası olur? 

Evvell her mebusun ma· 
zl Ye tarihini bff difi için 
tesklyede ehli htbr~ o1ur. 

Saniyen 9imdiye kıı dar plip 
ıeçen, ununu eleyip eleflnl a· 
aan fırkaların nasıl idbardan 
ikbale nanl ikbalden idba · 
ra çıkıp indiklerini blldiii 
için fırkalara ıiyaset yolla· 
rına hlkiye eder. 

V • nihayet eltle dalma 
açılmall mümkün bir •iin· 
bal 6mlclf bırakır. 

• 

de alacaklardır. Fiat 15 ku
ruıta,1 JiJaret olan bu teıeb· 
bOı muvaffakıyetle netice· 
lendifi takdirde bilUln ••lll· 
lckette hu yüzden hlsıl olan 
iratla çocuk himayeı:i mese· 

lui eını.sından hdledilmiı 
olur. 

Bir miıal olarak arzede· 
rim ki lsveçte tebrik telgraf· 
nameolerinin hayır müe11ese· 
)erine ait hasılatı bizzat 
telgraf haulatının yarıaından 
fazlasını teıktl eder. lhtiya· 

cımız nazarı dikkate alına· 
cak oluru memleketimizde 
bu uıulün tamiminin ne ka· 

dar yerinôe olacafını vatan· 
daılar t.kdir ~derler. 

Himayeietfal ceaılyetl 
çocuk bayramı veslleılle va· 
tandaılarına hayati bir vazl· 
fenin anahtarını ıöıtermtı 

oluyoruz • 

-
HABEI(LER .... 'tll.•----lil·--·· ·-.-ı-_________ ... 
Yeni şimendiferler! 

ı Yeniden yapılacak olan hatlar 
r 

ecnebi gruplaı·a nasıl verilecek? 
Ankara, Z5 (Telefon) - ı mukabil yilztle on ~eı mCl· 

Bıından ıonra inta edile taalıhitlik ücreti tesviye edi· 
cek demiryolu ıebekesfne, lecektlr. 
talip olan rruplar için bir 4 - Talip ıtrketler veya 
ıartname teıbtt edilmitUr. gruplar inıaı•nı deruhte 
Hiik6met tarafından teıbit edecekleri hatlar1n elüdiinQ 
edilen bu ıartların eıasları ve aplikaıyoaunu yapacaklar 
ıunlardır : projelerin\ Jhzar ve tudik elti· 

1 - İnıaaı mukarrer recekler, bllalıare bu hatlar kı· 
hatlar: Sıvaı - Erzurum ve sım kınm münakasaya konacak 
Adapazarı· Bolu· Bayendir ve mütaahhitlere ihale edtle
hatlarıdır. 

cektir. İnıaata talip ırup 
2 - Bu hRt1ar iç n hü-

ancn k o hattın fenni mura
lulmet, bütçN-ine ancak 
935 den ıonra tah 1t~at ko- kabcsini deruhte edebllecek-

yabileCf'kt·r. Bu inpata 
talip olacak ırupların sar 
fedeceklerl ıermııyeoln faizi 
ve müt.-addit payı ekkalli 
on ıenede öden~cektir. 

3 - Sarfedile-cek ıerma. 
yeye, tallp!erlc takarrür 
edecek nlıbet dahllinde faiz 
verttecefl gibi tallp grup 
veyl. tirketln frejeneroıuna 

tir. 
Hük6met bu ıerait dahi

linde daha ıimdtden birçok 
ecnebi gruplardan teklifler 
almıı ve müzakereye baıh;l• 
mııtır. 

İçlerind• bir AtP•rllJ~p 
ırupu sarfC'decr il sermaye
ye muk•bil yQzde alta faiz 
iıtenı ttir. 

--... --·-·· • p Faataki iayan tahakkuk ediyor 

F asta birçok zabitler 
linç edildi 

--~panya kıralının sarayına ko
nulan mühürleri söktüler 
Roma, 25 (A. A.)- Ga. 

zetelerde cıkan bazı haber
lere göre fastakl İıpanyol 
mmtaıında bulunan Melilla· 
da bası hAdlleler olmuf, bir 
çok zabitler linç edtlmtıler· 
dir. 
MELLILA'DA HADiSELER 

Roma, 25 (A,A) - Mel· 
1 la' da bir takım hldt .. ler 
olmuı, birkaç sabit linç edfJ. 
mlıttr. 

ISPANYA'DA 
Valence, 24 ( A.A. ) -

Mftlkl vali, bi• delikanlı f 1• 

diler iki f8 bun bara fabrika· 
larının blrk'lne kralhk arma· 

l smıo allmet'erlni hamil 5,000 
Kokart ıiparlt edeılerken ya
kalanmlf olduklaraaı beyan 
etmlıUr. 

Bup)arJ fabr4ka ~ne 
ılp8"11 be.deJ•IJıla tadiyeel 
hususunda P•t•he toptu 
alayı ile t.Pık v .. ıenc• •·· 
ledlye "iaJ Marki De Satlo 
ve p&uapeıver ~rJ~i .,.el•· 
laıl tarafındaa te•ln edil· 
mit oldufuı;ıu ı6ylemlıler· 
dır. 

Karal taraftarlarının Bl&a
ce lbanezin otlu ile ıtmlllld 
Corpoue valili aleyhin.le 
suikastlar huı lamakta ol· 
41uklan zannedili1or. 

Buhran mevsimi 
Bilmem milletlere ne 

oldu? Hel' tarafta bir kabine 
bubranıoır ıidiyor. Her 
millet baıındakl kabineyi 

büyük tefrikaya,.. 
başlıyoruz! 

ıanki yazlık mevsime yara· 
mazmıı ıibl atıveriyor. Bu· 
nun sebebi de pek öyle bl· 
linmlyecek bir ıey delildir. 

Aı,.nın yukarısından 
ha tiln dünyaya bir elektri:.. 
cereyani ıibl dafılan dam· 
Plnı, her ıeyden evvel ka· 
btnelerfn tepesine iniyor 

Neyse bize bura•ı ilam 
dejJI; 

Bir beıapladım, hemen 
her millet bu lezzeti tattı. 
'\' •lnız bir tanecik kaldı. 
lıınet Paıa kabineaf ••• 

Müneccim 

S
.,, EZ:: -- - - --- -· 

anayi sergisi kapandı 

__....-ıır-- ·- - .._ ... _ 

( J - Türkiyede unutulmuf bir fe~k~:1~~ ,I 
Amerikan misyonerle~nin, Babilhavz dervişlerinin yurdumuz

daki esrarengiz faaliyetini gösterir t frikadır .. 
Dinini, milliyetini, vatanını aeoen her T•rlt için 
bu itiraf veaikalarını olıumak bir va~ifedir! _____ _. __ _ 

2 _ Amerika nasıl iatiklal kazandı ? 
Naııl bugi1.nkü medeniyete girdi? 

38 Ntıan 
.... i iL 6... o 

1 
urizm Ballıan federa•yonu 

Kongre açıld~ 
Bazı murahhaslar tren geç gel
clili için if timada bulunamadılar 

Dü_n satt 11 d• turla• mfyetiaden arizftaatk bah· 
İstanbul 1'oaıreıi Galata1a- s etmiıtı.r. 
ray liHıi keaferanı aalo· Saat 13 te Taksimdeki 
•unda açılaııtır. Fabt, 
konv .. &iyoaeJ ltu ı .. ıttea 
aonra ı•l .. ifl itin, ekser 
murablt~~J~r ı•lmemlf bu
luauyorl•rtllı. Maam•fila 
trenden çıkan Yunan, Ar· 
oavut ve Yu .. sJav murah· 
haıları derhal konıreye it· 
tirak etrnlıl•rGır. Y ahuz 
Romen rnur4 hla.ıı buluna 
ma~br. 

clmhurlyet abfdeılne bir çe· 
lcnk konmuı ve but6n mu
ralııhular inkıllbımıza hara· 
retle iıaret ctmf9lerdır. 

Saat 15 te lre Perapalaa· 
ta Turizm Balkan federas· 
yonu hafi içtlmalarını akte 
baılamııtn . 

Saal 17 de Vahit Bey 
Turzim kooırea(oln küıat tarafındaa Galatasaray kon· 

resmi Vali Muhiddia Bey feran• alonunda bir konfe· 
tarafandaaa yapılmııtır. Mu· 
maileyh mur~lahaılara lııte ranı verflmfıtir. 
yanı heıamedl ellerek, bu Vah·t Bey T r·z Balı,an 
tesanQtl6n f allielerlncjen 1.ah· birliii haklcınd, u u t•zadı

MlAlift r. ya ·zabat verm , bu t t•k· 
IJl.\ll•re Jfz alan reiı a,.u S.ff~t •• ayaı noktaya külün lüzum v i~ mai faı· 

itaretle Turtaı !,.~illtın delerlni lt.trih e İfli . Bili· 
irtıbaJ noktaların.lan ve hare de murabba 'a a bh 
Turizmin beynelmilel ebem· ziyaf t veril f li ... 

llii katİı katil 
Meyhaneci //yayı kurşunla öl
düren Yakup 15 sene mahkum 

Balak .,.prıqda ••Yh•
necl İIJfJl katlede1' Yak•· 
bun ftuhakemeıt tlilıı Af1r 
ceza da nlhaye,lıtulmu,tur. 

Vaka nedir? 
Yaka t6JI• cereyaa •t· 

pai9tlr. Bundaa bir kaç ay 
ev·nl !ftl• lnntnde hl rlıl bir 
kaç arjlada,ıle birlikte llya· 
nın Bahkpa•arındakl meyha· 
neıtne ıtder.k lçmeyo baı· 
larlar. 

Bu rakı ıofraıının tam 
civcivli bir zamanında Ya· 
kupta m&yhaneden içeri ti· 
rer •• EfUmf •6r4r, 

Yakup kimdir? 
Yakup buadan ltlr kaç 

MD• eywel EfUmln baıbatıaı 

k.atlettijqaden Ql.&hkd• oJ
mut bar •bıka!adır. 

S.b&J111ı•ı 6ldlrrdülü 
içioıde Eftılm Yakuptan feaa 
halde kQrJc~ktadır. 

itte Y a,ku_pta bu korku-
dan tıUf ad• ~llerek blrka~ 
defalar Eftlmden para al· 
.,ıtır. 

Yine ~a iştemiş 
&u •eler Jln• Y akup 

Efu.tn muaıına ıiderek 
lkt lira ut.er. 

Eftfm ıarlaoılufua ver
dif J ceıaretl• "ben ıana ar
tık haraç elarak part. ver· 
~·m Ye •erm17ecefi• d•r. 
Yakuİ> bu cevaptan feaa 
halde kısarak bıçafnu ç• 
ker •• EftiNlrı fizerln• 
hücum eder. Bu hldfıeyl 
16r~n ::a ,.ha ıf'cl llya dük
klınnda buaıbı hldllelu .1 

çıktı~ını iı.hım d ğlnden 
aralarını bulmak için bun
la ın yanlarına giderek me 
ıeleyi lcapatmak ister. 

fJyanın müdahalesi 
1tya ın bu mwdahale· 

ıiotlcn daha fazla kızar ve 
bıçafını kn•ma "ıoktuktan 
ıoa.ıa tabancasını çekerek 
flyanm ilzerinc iki el ateı 
etmlı.ir. 

llya maktul 
Kurıunlardan biri İlya

nın kalbine dijeri baıını 
isabet ettlfinden İly• derhal 
6lmbıtür. 

Heyeti hlkfme din1enen 
ıahitlerin ifadclorfne naza· 

ran cilrmü ıablt ıörrerek mü 
sakereden ıonra ıs ıene 

• afır hapı,n~ karar "ermittlr. 
..... !!1!!!!!1!1!!!!!!119!9!!!1!!!!!!1!!1!!!!!!!!! .. !!!!!~· · 1 ' !S!JU 

Tahdidi tealihat aiyaaeti ıin içyüzü 

Hakikat nedir? 
itimatsızlık ve emniyetsizl"k zih
niyeti kat'iyyen kalkmış değildir 

Londr11, Z5 (A. A.)- fi. 
:.eçli M. Sveane'nla riya· 
seti altında ve bir çok İn· 
ıtlis nasırlarife ecnebi H· 

firlerlnin •• sair mlhia 
zevatın ııttraklle ecnebi 
matbuat cemiyeti tarafın· 
dan verilen sen.elik ziya· 
fette bir nutuk ılyliyen ha· 
rfclye nazm M. Henderaoıı, 
beyaelmllel meYeddeUn tft• 
hakkuk sahasında icra et· 
mit oldukları sellmetbahs 

Ankara, 25 (A. A.)- 1-
lcaııcı milli sanayi aerıiıi ciiin 
•lctam kapanınııtır. Serıiye 
ltUrak etmlf olan firmalar 
bı.atnden itibaren avdet ha· 
tırlddarına baılaınıılardır. 

Bu tefrikam1zın fevkalade eh~m~i~eti ... qikirdır. Bu ~ün dün-

b Şlna geçmiş olan Amerıka ıstiklal muhvebelerı )tapmıı 
yanın a .. ed · t• b · tir. 

50 
_ 60 sene içinde bugünku m • enıye ın apna geçnuş • 

tesirden dolayı ecnebi mat· 
buatı mame11lllerln• t•ı•k· 
k6r etmlıttr. 

etmeniu beyhudtt oldufunu 
ı6ylımiıt,r. Mum ıleyh, n • 
fala z ıhniyeti in V erro.y ı u· 
a.lacdeoamHinde ve cemi· 
yeti akvam muka v., ename 
ılnin sekizinci ınaddeıinde 
derplf edllmit olon tahdldl 
tealihat ft' in lkm llnde 
evYel ve mılletıcr tarafından 
reı-nen ıfrltll•n taalalaildata 
dalla bftytUc bir im n i 
merbut k llınmadıkça ort•
dan halkmaaını i•klot 
olmıyacafı ınütaleaaında 
huluııaaktadır. 

Blnaetlc tahdidi ı .. Uhat 
koferaoımın muvaff kiyeti
•• atfedilmekte olan ehem
•fyetl ıtmd den takdir e-t ı .c 

8t -9ene ıerıf bily6k bir rai· 

het 16rmGıtiir. 
liER MiLLET TANIDI 

la Madrlt 24 (A.A) - BOtftn 
tllrthnetler ~enf lspanyol 

c"-abun~et' hükilmetini ta· 
lllllılftar. 

Bu tefrikamızda ebedıyen unutamıyacafınız 
büyük hakikatler okuyacaksınız! 

Pek y~~ında b~~ıloruz! ····-·1111 ......... - .. ,,. __ 

Mumalley taladtdl teıli
~at ile .h~kem uıulOniln 
ıehemml7ı9tlr.e ıtuet ~yle· 
~it T• 1932 jp~atıncla ak
tedtlecek oıao t.h.lıdı tes· 
llhat ko:ıferanıma 16:11 nak· 
)ederek alfak, ltlmat11slık 
ve.••n~eteJ.a11k •ıy-tlaln 
ta•amen ve kat'lyyen orta· 
ilan kalk•11 olclufunu ldtlia 

mGınlciln ed i dır. 1 g·lfz 
Harclye naz1rı,ıözü eva
mla demittlrki: M nfaaatl • 
tımiz Ye .. atmi ıulh d vası 
lteynelmilel itlere faa1tyetl 
fttlrakim·zln ba hca raye
leri ve hatta diyebi irimi« 
yeglne ıa yeıi olmuıtur. 

J 
il 
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H. fırkası 
Rrcatmi 
Ediyor? 

r Baş m ahal eden devam ) 

·nünteh i i saniler millete 
rka um umi divanı noktai 

n zarından bağlıdırlar . 

Her iki cepheden de 
bakılı müntehlbi sant'erin 
müıtakıllere rey vermek 
m ccburiyctind hulunduk
lerını kabul etmek la2 ım 
relir. 

Za ten bu, memleketin 
siyasetine veçhe vermek 
vaziyetinde bulunan fırka 
c ivanının münt bibi sanilere 
emir ve iıo.retinin zaruri ve 
mecburi bi r neticesidir. 

Bir no t e.i nazar kalırki 
o dn m üstakil na mzetlikle· 
rini koyanların, Gazi H azret· 
J rinin fınret buyurdukl.,, rı 
h asnile .sa h ip o' up olmama· 
larında müntehibi sanilerin 
f ,kir ve vicdan hürriyetleri· 

d ir. 
Bir insan hakkında la

iktir vey laik deAidiı ii· 
bi bükum verebılmek rey 
ver emek için aıla bir maıı· 
tık istinadı olamaz ve bu, va• 
zifentn ifasında b hane de· 
ğildir. 

Beyanname ve tebliğde 
tasrf h edilen uhalef t ve 
bunun icap ..-e ıekilleri o 
muhalif müıtaki\Hn mecliste· 
kf ha reketile taayyftn ede· 
bilir. 

Hiç kiınHnin samimf
y'!tinden hot bot ıtphe edi
lem\..z. Gerçi mftntehihl aani
!er ç f , nfa maamelcrine 
nazar n bu alır bir f dak&.r· 
ık alınde Kihi eörünOr. 
Fakat fırka divaaı ın lcara
r ı d n bu ıı.fır f dRkerJıfı 
bir ınük lleflyet ve vazife 
ha line getlrmiı bulunduğu 
için fedakarlık mahiyeti 
n rhk bnhse m vzu ol maz. 

Mösta killerin kano.at ve 
karakterleri için yalnız her 
h gi b ir müst ntdi olmıyau 
h ükmün kıym ti olamıya

c ğı gibi muh lif islenirken 
ı .uvnfık aram k ta o kadar 
z ıff ve ga r jp olu r. 

Müntehib j aanllerin bütün 
i tir t ttiklc\r i ve ede1til· 
melerl imkanı bulunan n k· 
l lnrı d hrzımuhal kabul 
ettı41k b ·ıe fırka dl..-~nı, mOn· 
t hlbi ıani erden iıtedfii ..-a
z1fed n ricat edemiyecek ve 

müutehibi ır.niler de mtlr.t-.kll· 
lerc r y v rmekton aıka çare 

l l\lmıyacaktır. A kai t kiirde 
Tc l krar mtiıtaktllcr yerine 
fır' n zotlısri aösterilirıse 

İs;:net P anı• M a isa.da 
çık bırakıl n b ir yor için 

bütün reyi rln ken ine ve· 
rılcliitni h l'.ber r1d ı ğı za m n 
sö ediği, cı c rette tah k
k u l d cektir. 

V H kika t n ~cciıc •e 

i m-ıt p, f llJı yiGe lmıet P ın 
t n ,·d l mi§ ol~caktır. 

.. * ----... -~-
B 1 diy 

ŞİMDi DE ÇAMAŞIRHANE 
AÇIYOR 

Be'ed ;ye ıeh rde bir Ça 
maıırhane yapmak isliyor. 
Bu ça .afır hane için b ir t ar ife 
ycpı le caktır. Bazı ldmse1er 
"E eledi ye Ç mnşırh ne ya
p cağ na yoı yapsa dahıı iyi 
i ş yapmı~ olu r " diye bu te· 
§ebbüsu garip buluyorlar, 

y 

•e •• •• omurc Nazif Ef. 
ile kendi 

~ilenmi.ş bir Ne hal bu? Mebus 
u·a kesti? 

" Söylediklerine nazaran Nazif :Efendi traş olur-
ken fenalık gelerek düşmüş, kc~lkmış ve sonra .• 

Şehrimizde uzun Yusuf dir bir halde rörülon mec· l disini bu kadar muntazam 
mahallesind e Mecidiye kn· ruhun hutaneye kaldırıl- bir ıekilde yarn lanmasına 
rarol sekaiında oturan kö- masına çalı şılı rken bir ta· imkan görülmemektedir. 

na\lrcü N ztf Efendi intihar raftan da polis iıtiçvabı ile E'Zcümenle üzerine bir 
ef mittir. Bu intiharın ır.yanı meşgu 1 olmuıtur. defa bir fenalık ıelmeıinden 
d ikkat ıafahat hakkında .IOnı K- - - N if Ef di ıonra da traşına devam et· 
bir muharririmizin yap· 
ta~ ı tahkikatı yazıyoruz. 

Kim malunıat veriyor? 
Kömürcü Nazif Efendi· 

n in yara ı çok tehlikeli 
olduğu f ç in hal!laneye giden 
muharririmiz k endiıinden 
bir ıey öğrenmefe muvaffak 
olamamııtır. Doktor yaıanın 
tehlikeli olduiunu ve ate· 
şin fazla bulunduiunu ve 
çok kan kaybettifinden ha· 
yatıaın tehlikede oldufuau 
ıöylemiıUr. 

1 Nazif Efendi baataneye 
kaldırıldıiı zaman zaten ken· 
dilini kaybetmiı bir belde 
imiş. 

Evinde 
Muhartrimlz baılaneden 

ayrıldıkt.an sonra Nazif EfeD· 
dinin evine ıitmit •e oradan 
tahkikatını yapmııtır. 

Cuma günül 
Mazif efeninin mutadı 

u bahleyin erken kalkmak 
ve vakti ııelmi§ıe e•inde 
tırı:ı olmakmıı. Bu o kadar 
~det h6kmüne air•lıllr ki Bi 
tün c>V halkı yani karııı ve 
iki kızı Naz"f Efendinin u
yanmadan evvel ııcak suyu· 
n u hnzrrlarlarmıf. 

Cuma günü gene Naztf 
Efendinin kızı babasının su
yunu ateıe koynauı ye baıka 
işlerini yapmak için çıkmır 
fır. 

T raş olurken 
Nazif "fendi uıturaaını 

iyice bllediktr.n ıoıara • yn•.· 
nın önün~ f'.'çmlı ve tıraı 

olmağa haılaı:nııtır. Burada 
bir noktayı ten•ir «delim: 

Henüs daha poHı tabki· 
kah tekemmtll etmedfll için 
bu noktada hAaıl olan iki 
ri..-ay ti teıbit tıdelim. 

Kuı:la.r babalarının na pi· 
yasaya •• n• de baıka biç 
bir yere borcu olmadılını 

söyllyerek intihar etmesine 
bu· sebep ıörmediklerf nf 
töylemektedfrler. 

Ve munzam olarak ver
dik1eri mıı.ldmat ta ıudur: 

Nazif Efendi tıraı olurken 
fenala.ımıı ve yere •oımClı, 
b ir mttddet ıonra yine kalk· 

lf ve tıraıına devam etmlı 
Fııkat bir milddet sonra elin
deki usturası ile tekrar yere 
-'üımüı hidfsede bu dOıüp 
h lkma sırasında olmuı. Bu 
cf het h kkındaki tehkikat 
safahatını yazmadan evvel 
kaldığımız yerde ı hidiıenfn 
hfkiyesine devam edelim. 

Feryat 
Odağa kimsenin bulun

ma.dıi1 b ir ıırada kızlar 

yukarıdan bnbalarının seı!ne 
benzetikleri Lir feryat duy· 
mutlar ve hütün ev halkı 
oda ya koıuımuılardır. 

Kan içinde 
Babalarını yerde kan 

içinde gören ev halkı ferya
da baılamıılardır. Konu kom· 
~u yetiı miı hi.diıe bin netice 
polise aksetUrilmittir. 

ilk istiçvap 
O ıırada i~adeye mukte-

omurcu az en 
ııın bir kaza neticesi 
olduiun soyfeyebiJmiştir. 

Ne diyorlar? 
O civarda oturanlardan 

bazıları Nazif Efendinin ıon 
zamanlarda biraz kederli 
o1duiunu aöy:emtş!erdlr. 

flk tahkikat 
Düsen bir adamın ken· 

mesi ıarlp bulunmaktadır. 

intihar 
Polis kömürcii Nazif 

Efendinin intihar etmtı ol
masını varit göstermekte ve 
tahkikatı bu cihetten yap· 
maktadır. 

Şimdilik tahkikat •afhaıı 
yalnız Nazif Efendinin ve aile· 

sinin lfodeııine nazaranndır. 
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Hani direktif yoktu? 
(Birinci •ayf adan devam 

namzet ıöıterdiğl 22 vila
yetin üçünde, yeni lıtaubul 
Samsun ve tekirdRğında 

milntehtbl saniler Halk fır· 

kasının röıterdifl namzet
leulen maada ktmıeye rey 
vermediler bu suretle bu üç 

vilayette 7 müıtehil mebus
luk münhal kaldı. 

lıtanbalun 4 mü ı tak i 1 
mebuıluiu için ne sure retle 
hareket edll~cefine dair hir 
karar Terilmf ıtlr· Hük<imet 
gazetlC?ıtl"müıtakfl m~buıluk
Jara Halk Fıkaıının nnmEot 
eöateraceflnl yazıyorlar. Boy
!e bir ıey 111rıtaktl mebusluk 
mefhuMuna ılr• ·gaHinç. o1a
cafl için Yarit gör6lemeıı. 

Hlkim olan kanaate 
•öre fntiltaltat bu c u m a 
arını yapılacaktır. 

Mlntohtbt ıaniler ve lı
lanbul Halk fırkası talimat 
beklemekt.edtr 

müstakil meb'us namı 
alhnda seçilenler 
Muhtelif vtllyetler de 

mflıtakil meb'uı ıeçllealer 
ıunlardır. 

Kastomonudan Dr. Suat 
B. (Birinçi Mlllet meclisinde 
aza idi). İıpart.-dan kemal 
Turan bey, Koc11eliden eıkt 

meb•u.ıardan Ali "Ye Sırrı, 
Ati.anedua Alt Manıf t5abılc 
Menin mch'uıu), lsmlrden 
eıbak ltahriye •••ırı Mtliılı 
HilAI bey ye Y'evuz küUip· 
hanesl aahlbl HOsnO bey, 
Niideden Galip bey (Serbeı 
fırka erkanından), Afyondan 
Molla zade Cemal bey, Bur
ıadan ipekçi 'Ye tohumcu 
Mehmet RüıtH bey, Akın· 
raydan Jian Hisar zade Rıza 
bey, Kayıeriden De•eli ıabık 
belediye reiıi Co,kun Oı. 
man ve a..-ukat Ahmet Tev
fik Konyadan eıki mebua
lardan Haydar, Kütahya. 
dan Uıakh Bucak zada Mus 
tafa •e ıima"Ylı Bursa liıHi 
muallimlerinden Tevfik, Si 
noptan Boyabatlı Huhlai, 
Balıkeıirden elektrik mühen· 
diıi Enver Beyler. 

Aydından da müıtakll, 

olarak Hali. fırkaaı ..-illyet 
idare heyetinden Fuat, An
talyadan ıene Hallı fırka

ıından olduiu halde mlista· 
kil namı altında Numan 
Beyler ıeçilmitlerdir. 

Mükerrer meb'usluk 
DJfer tarafta• Manisa ..-e 

Burdurda da açık bırakılan 

birer mebusluğa lımet Pı, ve 
Recep B. intihap edtlmiı ol
duklnrından bu zeyatm d a 
Fırkaca namzet göıterJJdik

leri intihap dairelerini yani 
Malatya ve Kütahyayı ter· 
cih ederlerse münhaHerin a· 
dedi bunlarle O a baliğ ol· 
maktadır. 

S.F.den kim kazandı? 
Mefl!Uh Serbest fırka er· 

kanından yalnız Galip B. Ni· 
ğdrie'de ko zanabilmiı, Talit 

ve Refiklsmail Beöler, lıparta 
'Yf' ls•anbulda namzetliklerini 
kuyduklr,rı hald~ kaybet
miılerdir. Adanadaa mef
suh Scrbe ıt F. umuınl kltibi 
Nuri, aza Afaoflu Ahmet 
Beyler 1111 mı:etliklerlni koy· 
madıkları halde htr kaç rey 
almJşlardır. 

ilk mecliste 
Birinci Mfllet MecHıfn· 

deki ikinci ırup azasından 
esbak luaat vekili Sırrı Bey 
de Kocaelınden intihap edil· 
roiıttr. Halk fırkan azala· 
rından bulunan ve bu son 
uamzet li"tesine dahil edil· 
memi§ olan Menin meb•uıu 

:Au Münif Bey iıe Adanada 
müstakilen namzetlifini koy· 
muı •• ka:unmıvtır. 

Galip Kemali 8. 
ne diyor 

lıtanbuldan müstakil 
namzetliğini koymuı olaa 
Galip Kemali b e:y demiıllrkl: 

- Benim .,u intihapta 
mlstakil namzetlijimi vaz· 
etmelıı:ltğfme sebep ıırf Gui 
HazretlorJnin mcml ketimiz· 
de Cfimhuriyet proıu plerini 
ta,.amea Ye hıı.kikahın teıis 

v teyit buyurr.aak hakkna· 
dnki kat'i arzularma tebean 
ve kendilerine liarfı kalben 
.;amimt mubutiyetini sevki. 
ledir. 

Bu suretle : Ya tanıma ve 
mtJleUne karıı vazifemi bir 
kerre daho. yapmıı olmakla 
tamamen wüıterihim. 

Bu netictlden anlatılıyor 
ki, Gazi hazretlerinin aanıi· 
mi fikir ve anuları tama· 
men tatbik edilmi~tir, 

Bundırn anlnıılan ikinci 
bir neticede lstanbulda çı· 
kacak olan her hanıt dört 
müıtakil mab'ueun elyevm 
mecliıleki meh'uslara muadil 
bır kuvvette addedilmesidir. 
Ve garip ıevdir. 

Ziya malla B. 
Ne diyor? 

Dt"ın Ziya Molla B. de 

Ey Tıp f. si uyan Katilinin evrakı 
Son günlerde Tıp fakül

tesinde çok g<ı r ip \ak• a• 

far cereyan ediyor. Haber 
aldığımıza göre f aküllede 
Raıim Alı bey meı' elesin· 
d en 1:on1a da yeni yeni ha
diseler oluyor. Frkü1to mu· 
allimlerinden A lmanyada 
tahsil gormüı ıenç opera· 
tör Akif Şakir beyin kılı-
niki müderrisler meclisi 
ka rarile kapatıimıthr. Hal
buki muallim operatör 
Akif Şakir bey Aln•anya
da bulunduğu uzun müd
det zarfında dünyanın en 
yüksek pröfeıörlerile çala§ 
mıı olm"kla maruf ve bun· 
dan elli ıene evvel Türkl
yede ilk daf a fijlyoloji 
kitabı yazan me~hur mü
d erris fijiyolojist Şakir Pı. 
nm ofludur. Yani aile kül
türü itibarile de bir meılek 
adamıdır. Bütün meılek· 

lavları tarafından kıymet 

ve kudreti kabul edilmi~ 

bir ilim inıanının fakülte· 
den bu ıuretle uza klaıtı· 
rılanaıındaki sebep nedir ? 
Anlatılamıyor. Hala o ma
hut ıen~iik 'Ye ihtiyarlık 
dava11 devam mı ediyor? 

Artık bı meseleleri hal · 
led ecek son merci, Maarif 
vekaleti olacaktır. Vakit 
geçirmeden vekalet bu iıe 

vazıyel etmelidir' Zira bu 
itin fena bir çıkmaza doğ
ru gittiRi anlaşılıyor. 

Tran•it 
Vapur/ar-

ı.ıanhurdan geçen tran· 
ıit vapurların azalmaıına 

bir sebep olarakta ıu gÖ· 
rAlüyor: 

Tranait vapurlardan nlı-
nan re.im ... 

Kömür ve ıu alroak için 
limanda dura"l bir vapurdan 
fener, taalialye, rıhtım rtbi 
bir ıürQ resim alınmakta· 
dır, 

Bundan dolayı transit 
olarak ufrıyan vapurlar 
limandan birer birer çekil
mitlir. 

Bu uazarı dikkate ahml· 
rak ihrakiye ve su alan Ya· 
purlardan resim nlınmamn· 
sı düfünülüyor. 

====::::& 

bi:- muharririmize dem ittir ki: 

1 - Eter Gazi Hz. bu· 
r d ki mfintehlbi ıaniJe re 
hiç tesir yapılmadığına ka· 
naat buyururlarsa zaten be
yanuamelerinde de be.yan 
ettikleri veçhi'e cümhuri· 
yet H· fırkasına roenıup 

zevatın bu açık yerlere nam· 
zet ilin edilmelerinde mah
;r:ur yoktur. 

MAniP.a ve Burdurda is
met Pı . ve ~ecep Beyin in
tihap edilmiı olmalarına ge· 
lince, iatif a edecek zevatın 

iaUfanamel~ ı ini, a ncal. B. 
M, Meclisine vermeleri za· 
ruridir. Eıascn d ıjer açık 

olan yerlere de herhalde B. 
M· Meclisinin kararı ile me · 
buı intihap olunmak lazım 
gelir ı~anaatindcyim! n 

Cemil Pş. ne diyor ? 
Operat6r Cemil Pı. ise 

ıunları ıöylemiştır : 
- Bu neticeyi ıaye t ta

bii buluyorum. 

ağırcezada 
Sabık Musul mebu&u Nı.ı· 

ri B. i kadın yüzünden katl· 
eden Arnaut Hacının tahki· 
kat evrakı müddeiumumi· 
likten ağırcezuya gönderli· 
mittir. Muhakmesine pek 
yakanda ağırcczada batla· 
nacaktır. 

Bir tayin 
Kambiyo borsası komi 

serliil vekaletinden çekilen 
Abd6lkadir Bey Borsa mu· 
rakabe hey'eti azalığından 

da çekilmf§tlr. Y <'rine maH~ 

y.: müfetUılerlnden Halit 
Bey tayin olunmuı' ur. Ab
dü\k adir Bey timdi Tütün 
inhisarı mürakibidlr. Halit 
Bey vazifesine başlamıştır. 

intihabata 
müdahale 

(Birinci şayfadan devam) 

nun suzlulttur!) diyememi§ 
ler, bemutat i ~I muga lata· 
ya boğmuşlard ır 

Gaz.::temfzin kaydeltifi 
intihabat yolsuzlukları o 

kadar olsaydı gene tükre 
şayandır 

Halbuki; vakalar oka
darla kalmamitfi r. Biz ailı
yan naüntchibi sani vntan· 
daı inr biliyoruz. 

intihabat salonunda bile 
ıöı. Ic rl yaıaran müntehibi 
ıaniler görüldü. Bunlar tee11· 
si'lries·ini bJzzat, hadisle ri te· 
vile kalkııan Vali Beyin gö· 
zü önün.le de Jzhar ediyor· 
lardı. Bfttün huni rdan ıar· 
finazar H. Fırkasının lıtan· 
b ul reisi CeYdet Ke,.im Be· 
yln fU beyanati biHün ha· 
diılerin hiı kikat olduğu· 
na birer delil değlmidir? 

lıte Cevdet Kerim Beyin 
müntehibl ıanilere bevana· 
tı; 

- Müıtakkil namzetler 
arasında cidden ilik, cid.len 
samimi muhalif yoktur. Ohal· 
da müstakilfere re) vermek 
dofru dejildir.,, 

Bu ıarlh delil de 1ıöıteri· 
yoaki intihabat büyük bir 
ıerabesli ile defil, büyük bir 
tazyyik Ye direktif altınd• 

ceryan ctm iıtir. 

Ancak bu direktif, Recel' 
beyin iddiası eibı merkeıi 
umumiden vMilmemiı, de· 
mek ki, İstanbul fırka heyeti 
tarafından verilmiıtir. BıJ 

t akdirde R~cep bey müd•· 
hal olup olmadığını burad• 
mahalJinde tahkikat yapıl· 
madan nasıl takdir ve te•b1' 
edebilir?. 

Tahkllcta n evvel keyfi)''·, 
tin ccffelke!em rel ve tekıib 
maha.!li fırka heyetlerir>iı1 
münlehibi ıani ler üzerind•"

1 

-·· tesirlerinin merkezi uuıu-d' 
den alınan talimat dahili• 

b.t olduğuna ve beyanatın 

ihtimal<! karfl evvelce h~'~r 
lanmıs bulu11dujuna kal i ıı,I 
işaret ve delil olmazaı? }. 
takdirde lıtanb• rlun fırlı' 
heyeti, Gazi H. beyann•~~ 
lerine -ağmen münteb o· 
sanilerden hazılnrmı tee••

0 
ründcn ailatacak ı•~!~ı~ 
tazyik edebilmek &aıll 
yetini nereden almıılaı ılıt• 
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Poli!J;e: Ad iyede: 

Kundak Çıplak 
[%mirde koo,,eratifleıme lttWeketleri Ytıngıtıda ktıst ~i ler davası 

Beog i geliyor Ziraat bankası 
Madar İsmail Hakkı B. satıı 
ı... •ı • • • ...J.• ' ıcoo ·eratifıerı ıçın ne uıyor . 

1 1' 'bankaıı 

1 

yeU umumiye halinde lçtt-
llDlr Zira• t ı d 

lllGdGrQ 'ı 1 Hakka Bey ma edecekler ve bir fftn 1 a 
b llD&f ek re mecllllal Mçrteklercllr. 

ıtııı.1~- letae -laaB1ete 1eÇeCuf Kooperatifler 1erma1e-
·--.. kreclt 1&bf koopera • ....... Jlsde yirmlıl mıbe-
~ .. ilmlda ""*" 117- ttncle birlfle iftlrak edecek· 
.. ittir : lerdtr. 

•Bu ame ppaaak ıatedl· Blrlllln eıaı lttlfallb 
fl1111a ye yapmakta oldu- kredi kooperatlflerl ortak-
h.._ Zirai knch koope- lar1na muhtaç olduklan 
l'atlflert ~ ..uclır. Bu malzeme ve alltı zlralyeyt 
btwflin ntn•naaaeal tanzim membalanndan ucuz ffatla 
edilerek llldlrlyetl umu· tedal' 'k ederek hakiki lhU· 
IDIJeJe taJrdtm echlmff ve yaçlara k6re tevzi etmek 
He1et1 vekdeDID ..-n ta•· olacakbr. 
Ylbhae anolaDmaftur. BirlJk ayni zamanda,aa· 

Btrlllt tetkd ..ıecek olan tıf kooperatlf lerlnln heniz 
lrooperatlflertD IOD heyeU teıekkOI etmedlll mahaller• 
umams.,e tçtımaı tçtn koo- de aabf huıuaatfle lttlfal 
perattfler cllrdet murahhaı· edecek ve bu aenedan IU· 
aaa lntl~P etmektedirler. baren ortaklarm mabıulle· 

Btrltk ... mnameıl ta• rlnin • t1mclillk • &.mir plya· 
dJk edflcltldea aoara intihap aa11nda aabıa tava11ut ede-
eclden maralalaaı azalar be- cektlr •• 

-tt * * 
Torbalı' da Meneme!Me 
AYCIR DEPOSU 

lzm1t baytar mGdtlıil Adil 
Bey TortN.ı.,.a sfbnlftlr. 
lkbl&t nkafeu tarafından 
Ta+ahnın tlç pmar çlftlflln· 
de on IHıı bin danam arazı 
dahilinde teıiı edılecek ayıır 
depoıu ve inekhano için fıti· 

ml&k edilecek arazinin iatim
llk muamelesini yapacaktır. 

lkbaat veklleti Ayıar 
depoıunuvelnekhaneyide~ 

hal teıiaetmek taaaynandaclır. 
MARDINDE FARE 

MOCADELESI 
Şubat 931 btdayetmden 

Mart aayeıln• kadar Ma~ 
cltntle 5097 dlntlm koçht· 
l&rda 12185, O.rllrte 4750 
N111ayb1nde 4530, clsrede 
12813 dinim ara.. tarla 
fara11ae taJID echlalttlr. 

Fare mtlcaalerlae aarf 

JDAMl.J\RI lsTENENLER 
Menememn eeyrek kl

ylalle puea karmak ıurettle 
lbralalml 61dflrmekle maz. 
nun Yakup, Mehmet Ali, 
Halli ve O.manın muhake· 
... ıertne Aiırceza aahke
meııınde deYam edilmiıttr. 

Muhakeme celsesinde 
müddeiumumi Hikmet Bey 
iddiaımı aerdetmft maznun· 
lana teammOden kaUl ıu· 
çuadan tecalyelerlm '-temi,. 
Ur. Mm-lana hepetnw tle 
ldamluuu talep ....... , 
mazaunfar maclafaalanaı 
yapmıtlaı dar, karann tefhi-
mi için mulaakeıne -tlc• 
sGne kalmlfl1r. -- .... •.. • • 1 • 

oluamak ....,... lktltat ve
klletlnct. ZIOO bora ,.,..,. 
,aaderlhmt Ye tevsi Wtl
.U,tfr. 

·-- ----·· ... ··-·-=-· 
ihracat eşyası 

en'i tağşis kanununun k1S1m kı
sıın tatbik edilmesi takarrür etti 

haraç ve lıUhıal mad· 
••lertmtaln taltftiniD meni 
~ çıkan ka•unun bir tArffl 
~~~t 1aha11Da koaulma· 
~ ılldyet eclıldtlf 
~'-adar. 

,~ 8- .. ddelere taallak 
--.. !l fi)rlyet alürea na• 

ltfbare abaarak kuu· 
!alt tatbtklm temlD ede· 
~olan talimatna .. nln 
"-l il için yeni tedbirler 

llatttır. 
~Q buıuata eehrlmls lk· 

' 

IOmata ııre, hu men'i tal· 
ılt kanunu memlekette kı· 
um kaum tatbik edllecektJr. 

hk HGe baılıca ihraç 
ve tıUhaal emUamıaın m• 
vadclı Kneblye ile kanfb
rdmaıınıa 6DOae ,.çlleak 
ve 1ıddetle mlbaclele eclf. 
lecektlr. 

Meni taltlı kanunu bu 
aene ancak fandak, afyon, 
arpa, bufday çimento, tlf· 
Uk pamuk '" pe:rnlr lse

rlade tatbik edlhnell takanlr 
etmittfr • .... baftllne ıelen ma• 

ll'iitün inhi:::... sa~r;.,._-c..,.._....,..,.~B-ar-o içtimaı 
~ ?1t1ıı tahlaar tdareıi, Din Baro içtima ederek s; lcaıara merhun ttlUln· inzibat Y• ıdare heyeti-:• 
~ cltadea itibaren ıa· tef rlk etmek iatemlıler • 

Enelkt- ıece Beılkttıta 
kunduracı Stıleyman efendi· 
ntn dekklnından çıkan yan .. 
••n haldnnda zabıtada tah 
klkat ltaflamattar. 

Bu huıuıta B.,ıktaı Polis 
merkezi dlkklGda bir ke
pf ya~arak kepenkle eıık 
araunda ltir kaç aantlm 
aralak bulmuftur hk tahkt· 
kat eınaımda da dlkk&n 
yanarken bu aralıktan içe
riye ablmıı ıaslt bezler 
bulandutu anlaııJmaktaclır. 

Bunun flzerlae zabıta 
tabkllcabnı tamik ederek 
yanan dOkklnın yanında 

bulunan meyhaneci Muata. 
fa11 tlttcvap etmtıttr. 

Muıtafa lf adeıtnde dtlk 
knnmın 2000 liraya ılsortalı 
oJdufunu ve yanıının nedea 
zuhur ettlflnden m41dmab 
olmlClıfuu 16ylemiıtlr 

Tabktk4ta devam eclll
llfelrtedir. 

Sil.AH ATMIŞ 
Ortak6yde çevirme ıo

k•iında 6taran Nobar, cftln 
Beyoflunda caddel kebirden 
t"-eerkM" bir el ltllh a"lmlf, 
yakalanmııtır. 

iNTiHAR 
Dolapderede Arkara ıo

kafıad .. oturan 55 ~ı'•nn
da madam Ellıavl, miptell 
oldufu ılulr ha1tabfından 
kendini kuyuya atarak inli· 
hara t•ıeblt6ı etmlııe de 
kurtarılmııtır. 

HAKARET 
Teıhtllt rom6rk6rl ••· 

klnfltl lzmırll Leoa kenchllm 
........ slttlr• 111eı•ıra 
laalı:aret elmlfUr. Bu laUM11ta 
taWrlkat Japdmaktaclır. 

SARKINTILIK 
......... d .. 

urh.. ~latalı 

INT 

, •laaata baıbyacakb. Fakat içtim• pek pç va~e 
e C4t •erilen bu karar kadar devam etttflD n 
~- •rt .. ıae kalmıtbr· re1ler taıolf edilecek •• Tltk Baytarlar C.alJ • 

lelep honb tertl· kimlerJa intihap edlWtll u mecauaanm d6nlla<tl •· 
• llta ~tc...aı edl"9memeal· anJapla~~kt~r; , , • Jlll lntlf&r etmlttlr" Çok 

Gta taauıta tlttln lnhtaarı =taklitte ve ~ ıenecle 6ılea- senııa mlndmcab Olan 
' ?~lan ı6ylemlıUr: mek prUle bonelar yence- bu mecmuaJI tavllye ed.m. 

-..arın bankalara tiz· Ba .,_..., lalmdlne 
!!tGnterının maba· alt olacak •• kimde bu· lstanbul ullye OçOncQ huJmk 

L:-rramdan toara 1 bul....,... ta.._. ıda· ~·~ M..-ıil Ullya 
'aL.:..~-La.a- mUl'I& -•---L ..ı-.llD U.-...llD 1:1'.t.-• .u •'-~!_........ 'b:"• Well Oç re.t oaa.karfı borçla ~br .,.,..... •una WWllQ _,. 

Mihtellllen ır\'tftta bu-
lunan •Ptlfç, Bddırcan: Çap· 
kmkız. bakkancla tahkikat 
hitam bulmuıtur. Dokuz ha
ziranda ikinci cezada muha· 
kemeleri rl'yet edtledktlr. 

Mbarlık davası 
Slrp A,op mezarhtı •• 

zarbtı meaeleılnden Belecll· 
ye ile Ermeni baıpap&1Jılı 
araımdald mOtekabil davaya 
din d6rd0ncil hukuta deyam 
edtlmlttir. 

Baıpapaahk ruhani bir 
refıltk olaa dahi kanunen 
taaarruf halduna malik bu
lundufundan da vau laey' eti 
haktmece muhik 16rllmil1Ulr. 
Dokuz Mayuta muhakeme
Yt: devam edllecekllr. 

Fuhp tahrik 
Naciye isminde bir kız. 

cafızı fiıbıa teıvlk ederek 
bir randevu evinde htkrtnl 
izale ettiren Ul•l1ealn ma· 
lı&kemeılne din afırceza• 
da baılanmlfbr· Bunda• 
aonrakl celeeler laaft elarak 
deYam edecektir. 

KARAR NAKZEDILDI 
Bir kaç aydan '•rl A· 

fır cezada hafi ola'tak' au
bakenıelerl deYamedeD ko· 
mlnllllerba muhakemeleri 
Ajır cezada alhayetlenerek 
dardtlnOa beraet ettflnl dl
ferlerlnln mahkGm oldufu· 
uu 1umııtık. Bu karar 
mahkemeyi Temyize• taa· 
dik edllmlı, yalnız beraet 
edenlerden blrlılnin kararı 

nabolunmuıtuf'. Şimdi tekrar 
muhakemeel afu'caada rl'• ,.t etldeceldlr. 

cad ................. ita· 
-~ ... ....... 
r.mhe •...,sr..a M11ka.W.1 
had•I•• 1Ukm1Jhk eder

' alanm11br. 

Yann gelecek takım ilk maçı 
aalıya Beşiktaıla yapacak 
YuıoelAvya takam1 leo- ft •ııktaı kulGplerJ azall

arnıkl yana ıehrlm ... ,.ı.. ı. diler kullplere •enRp 
cek ve Sah allal dk 111991n• arkadaılanmt•ıa kıymetli 
Betlktqla Japacakbr. mtaaftrlerlmlzl lıUkbal etmek 

Beopadıkl çok kuvvetli here Sirkeci lltaıyonuacla 
bir talomd1r. Yuıoelavyanm meak6r aaatte laaaar bafua. 
Enternuyonal 01unc:alan aalan rica olunur. 
bu takımda yer almaktadır- ı - il Nleaa bayramın 
lar. blrlnel Sah ıbl aaat 17 de 

Takımda kaleyi Cuari Beotrallkl • Be,lktaı map 
mGdafaa edecektir. Cazari laalrem SMat Bey. 
mOteaddlt defalar Milli ta· 2 .,. Nı L-

k - .,., l&D uayra•m 
ımda oJNmıı •tak kanb lçlacl P•rte•be sini Beot· 
~ k•lecldfr. ratald · Calataaaray maçı. 

k laattmda Radva•oYlf ile 3 - 1 Ma111 bayran11a 
MlhaloYlç yer alacaldlr. S.I tıl6rdbcG Cuma tini Beot· 
OJ'll•JaD MlhaleYlç Eaterau. rateld • p...,balafe aaÇ1. 
Jonalclar. 

4 - 3 Ma111 PaAr ,._ 
Haf laattmtla T••• .. Ylç, •I Beotratald, Calataaaray 

Yavaaovlç ,..r alacaldarchr. P•e..._.çe. Betlktat mah· 
Saatrbaf OPIJ&D Yu· teltu. 

vanovtç de eol haf oyıu- * latanbul Futbel Heye• 
Jan Toma .. Ylç kesa •· tlntlen: 
ternuyonalclırlar For bat· 20.4.31 tarilabade fkfalel 
bnda eol açık Na,.I0110vl1o takmalar IJk maçlarına itti· 
1&ntfor " aal it •rna1acak raklan atkarlr etlen bllp-
olan llrl Mar,enoYlfletle eat 1 il ---~ 
-L --•- -•-- Tı erin e e .. wue ID8Ycat lalrind 
~-oyataya- VRUll araa· Ye lldad takımlua alt lhan .. .. ,~en ..... ., .. OJUDC11- la Laa 1 1 27..,. •1 P 
lardır. Sol iç -vldmd• nn ...... • ...... a· 
Vı1aclon0Ylf ... al elleeek· arteal •lqa••• kadar .. y. 
Ur. ellmR ptinaelerl teblfl ola-

Kaleci MaUt ile 10l lo T• 
ıtç lhUJat olarak ,.lecekttr. 

au. 

GlrllClyor ki talu•ıa 
ekMrlllnl eatenaall1onal O· 

7uncular tetirli eluaektMtr. 

UCUZ SATILIK T 
Yenihıhçe, Arpı ımlni ma

hılleeinde Köprtı mevkifnde dört 
odalı 7 n tkt odıh O nwnarıb 
klrrir hanel•le altlarında ıo,ıı 
numaralı datktnlar. 

Yapılacak •açlarua ehem
mt,..tl çok ~ı,aktlr. 

Le..,W malltbl1etıadea 
eonra ıkaa•mak Topkapı, Fatma sultu, Şey

ldaıam IOklfmda d6rt d&dlınden .......... d&t*......, 
en w !ili Dk ahır, lllll'nlık w 
b711. 

Tcıplrıpı, tnmY11 ~ 
Voturtçu tokafmda ,_... 
3,5,T numll'llı iç dClkkan. 

Acele aatıJlk. Cl&mM, .,.,._ 
ilk için Topkapı, tramvay cadde-
ainde bhftci Abdilrrıhfm l!tal
dite mQracut. 
TIYA TllO SINEllA 

OSKODAR 
Hale atnemuuacla 

ae;·15·in Kar111 
..... ili 

VIYan Glpaen 
.Gelecek proıram 

Macrim 
* le~eltap Millet tlyat· 

ra•nd& All'I ı•••r te11111l 
•r.u ... ~ komik s...ı 

a., lttrllkte a.,..... ,.nftn ltlrfac.I 
Sala ılaW.a dlıdlncl Cu
.. sini akpmıaa kadar 

dlrt .... d6rt rece. 
Heat17atro,laem~aema 

Hem Yaryete. 
Me•lekeU•l•d• ti .. ,. 

..., .... ı~ .......... 
harlkallde lıliıvlerde sa• 
utelen usa ... elaya 1••· Iar ,.-..,..,....-ar ..ı. 
ve Parlı sflti Wr ... ı.ket. 
te hl Awupa altalt•ı 
1aa,_. 411t1,..(T fa 
kiri Am •1) 
... ,. ..... ı ..... 
... , .... d. fer. 
ederek, ltayra ....... -.. ...,,. 
tini UfUDI 4'1'.''•~~l-.ıılV 
Anupaya et 
-..kur. • h'7r.tJ,alıı 
ve tiri• "t'cf 1a ... ı. 
rla le•qaa ta Y'1Je of ... ar. 

Tetanal tleloduet\• sar· 
Dteadanı El *81a.-.. 
okufuna. Fıatı6'l-~-. 
laaua •tlltbaa .. ._d le 
ca. qlamur. 

' 

1 (A 
Jlıq ' 
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ÖNÜNDE: , BAYRAMLIK IHTfY AÇLARINIZIN 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankaaı fabrikalarına ait 

YERLİ M A L L A R P A ZA R 1 la~a!lb'!l, Bahçe/tapı 
Bırıncı Vakıf Han 

HAZIR ELBiSE ve ÇOCUK ELBiSE DA/REMiZDE ~~~!~~"v:"~~~~~S::.!~:;.~:~" 
Kostümler, Pardesüler, Çocuk elbiseleri Spor caketleri, Rob Dö şambrlar • 

BEYKOZ, FABRİKAMJZJN feYkalade dayanıklı Ye metin ayakkapları, iakarplnlerl, her 
& ~ ~ : boy "Ye kalıpta çantalar, ciizdanlar, zarif kadın çantaları 

Ş a ~P k a 1 ar,' ~ I t r i y a t, • E 1 ~ i v en, 6 ö m le k. B oy un b a ğ ı, i pek 1 i Ç o r a p 1 ar 
-~ Devlet memurinin• kredi ile mal yeriyoruz. LQtfen muhaıebemize müracaat ediniz. _ 

Mendili er 

;;:;;::===~~=.=;.....--- Li~on çiçeklerinden Oksu··renlere•KATRAN HAKKI EKREM 
mustahzar 90 dere- • 

HASAN 
KOLONyASI 

Tiirk ve Ec
nebi ıerrile· 
linde daima 
birincilifi ve 

en büyük 

mükafatı 

kazanmııtar. 

cebir harikai san'at· Af k --h-.------K-----TA_V_IL_ZAD __ E_V_A-PU---~ı 

br. Markasına dik· yon ara ısarı a• AYVALIK-lZMİRpoıtaaı 
kat. T aklitlerindeo • • • S A A O ( J 
fra~!=.~ın~~~· MARI saplar Cemıyeti Rıya- llDa;. puruPasarl 

farinası, lnılltere'nln AN· t• d ~-· ~ ~; d Si k ı 
KITSON'u, Almanya'nın se JD en• e r ec 
4711,l ne lıe Haıan ko· • hareketle Gelibolu,Çanak 
lonyaıı da Türklye'nln T •h • ·ı "' J • •b Ay-Yalık "Ye lamlre azıaı.S 
layemut bir harlkal san·· 1. arı l ı anaan ıtı aren on "Ye Çana.kkal•J• ufrıyar., 
atıdır.Hasan kolonyasının .J!, Ü JJ fl .. f d•l avdet edecektir. Yolcu bl' 
bu nefiı ve cazibi ruh ko- gun m aue e muracaa e ı - leti vapurda da verilir. 
kuıu içinde meıtüli.1 ve k r k ı 
hayran kalmamak müm· me Ve Tiafl pazarlı SUTeti e Adrea: Yemlıte TavilP 
kün delildir. Hastalara ti· biraderler. Telefon lıt: 221 

fa ve •inır111ere •«kunet kararlaştırılmak üzere Afyon- ı.tanbu1 yedinci icra 
yerir. Baıafnıı, bayğınlık, murlufundan: Zoiçe H 
çarpıntı zamanlarında bir karahisarı mezbahasında bir mın Petraki efediye olan b 
hayat arkada11dır. Masaj 
ve tuvalet için yeganedir. •ene zarfında zephedilecek ko- cundan dolayı mahcuz 
Haıan Ecza deposu. Bü· a gada Kltlp Kaıım mablle 

~!~u:~?.a~ı::5:;:~~:~z~: yun ve keçi barsak/arını işti- ~~7·;::~k;:ı::am~~.7. 
ve ecnebilerin b«yiik ricau, rarva talı·p arırvoru... Barsak- bap hanenin 252 hı .. e ıu 
asri kadınlar, ihtiyar val· 'J 'J M rile 216 hiıaeıi icra kıl 

!:!~re~ı::k~ek:.ı:;::~::h: ların mezkur mezbahada tes- müzayede netfceılnde 
ıırını tebrik etmektedirler· kıymetı bulmadıfından 

--------~----~----------~ ~i meşrut bufun•fun•n ~i~d~u~~15 
müddetle lhalel kat'iyye 

1 

' 

Şa•llacak 

şey mi? 

•• ASPiRiN .. BAYER in soğuk all'tnlı- - ~' 
ğının çarçabuk önüne geçmesi hiç de 
hayret edilecek bir şey değildlr:. Blllkls 
gayet tabiidir. "ASPİRİN., gibi ~Ofe' 
salibini ta~ıyan bir müstahzar mutlaka 
müessir olmalıdır. Siz de ayna fikirde 
değir misiniz? 

----
DUnyanın en hassas ve eıı dakik saati olup 

15 sene için taahhütlüdür. 
1929 tenesi Earsclon meşherinde birinciliği 

kaz nmıştır. 
Fiatların ehuniyeti ve saatıerın Drafeti 

bil hasa ~i i er markaların fevkindedir. 

Tür.auye için umumi vekili: 

VAHE ÜTÜCİYN 
lıtanbul, Sultan Hamam, 32 No. 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Dumlu Pınar 
vapuru p gü· 

26 Nisan azar nü 
akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle (Zonguldak, ine· 
bolu, Ayancık, Samıun,Ordu 

Giresun, Trabzon, "Ye Ri· 
zeye azimet ve avdet 
edecekUr. 

T afıilit için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 

aceotalıfına müracaat. 
Telefon lıt. 2134 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kltlp· 

laaneıl lıtla.le Ne. il 
Telefon: latanbul 2385 

taliplerin cemiyetimize 1J üra- icrası için müzayedeye 

l l olunmuıtur. Tamamının 

Caatları i an 0 UnUr. meU muhammeneıi 1 

Evinizi tezyin ve tefrit etmek 
isterseniz mutlaka 

Fincancılar yokuıunda 

Ahmet Fevzi B. yin 
Asri mobilya 

Mağazasına müracaat ediniz 

Beyoilu üçüncü sulh hukuk İstanbul 4 üncü icra me· 
hakimliğinden: Madam He· murluğundan: 
roninin müddelalyha Beyoi· Büyükadada yalı cadde· 
lunda Hüseyin aia mahal· ıinde kain olup milte-yefflye 
lesinde keresteci ıokaiında madam Sayfoya valdeıl 
31 numaralı hanede muki madam Afriditlden mlntekil 
ille Nazlı kadın aleyhine 38 numaralı hanenin sekiz 
ikame eylediii borcu olan ıehim itibarile iki ıebmt bir 
100 Uranın &denmlı oldu· deyinden dolayı 45 g(ln müti· 
fundan İstanbul lcı a daire- detle m6ıtayedeye konarak 
•inin 341-3345 No doıyaıile 700 lirada~tallbi uhdesinde ol1Jp 
müddeiyenin anasının hlHesi bedeli müzayede haddi 11'.yı· 
üzerine vazedilen haczin 
fekkile muarazanın men'ine kında görülemiyerek bir 
mütedair davanın cereyan ay müddetle temdiden m<l· 
eden mu h ak eme ı in de zayedeye konmuıtur. 
mübrez ibraname ledet· Mezkur hane AgHtopolo, 
tetkik 341-3345 numaralı Anastaı, Mihalof ve Lambi· 

dosya mevcut ve mazbut 
ve müddeiden talep edilen 
meblağı maliimede müddei
aleyhin alakası kalmadığı 
ve müddeinin bu husustan 
dolayı zimmeti ibra edilmiı 
olduğundan berveçhi meıruh 
eıba ha binaen muarazanın 

men'ine 19 Mart 931 tarihin· 
de karar yerilmiı olduğun· 
dan mukaddema verilen 
karar mucibince iıbu hük· 
mün de bir mah müddetle 
illnen tebliği "Ye müddeti 
mezkQ.re zarfında usulen 
temyiz eylemesi lüzumu 
teblifat makamına kaim ol· 
mak laere illn olunur. 

rinin hanesi, ve Rum mek· 

tehi ve tarik ile mahdut ve 
362 arıın murabbaı araıti· 

den 155 arıın murabba111da 
kısmen kagir yedi oda ve 
iki sofayı müıt~mildir. Hale-n 

boıtur. Tamamının kıymeti 
muhammineıi 3750 liradır. 

Müzayedeye 30-5-931 tari· 
hinde ıaat 14 • 16 ya kadar 

dördüncü icra dairesinde 
biddPvam ihalei kat'iyyeai 
yapılacaktır. Talip olanların 
kıymeti muhammineden mez· 
ktlr iki hlaaeye muıip mik· 
tarın yüzde 10 niıbetinde 
pey akçeılle 341-3477 doıya 
numaraılle biuat YeJa bil· 
Yekli• mlraeaatlan illa 
olunur. 

liraya.Talip olanların bir 
müzayedede 1000 liraya 
zuhur etmesi itibarrile 
beı zam ve kıymmeti m 
menenin yüzde on nlı 
de pey akçesi verimek 1 
dır. lhalei kat'iyye 
16.5.931 ta •ihinde aaıa& 
altıda lıtanbul yedinci 
dairesidir. Bu ite ait 
927 -368 nunıaraıını hl~J 
aelecek m«ıterilere i 
muktezlyede bulunul 
ilin olunur. 
-lıtanbul Yedinci 
memurlufundan: Bir 
tan dolayı mahcuz ~ 
raya çevrilmesi mukart;; 
lı, sandalye ve ma"'1 
Mayıı 1931 tar hine 
dif Pazar günü saat 1 
Beyoflunda lı tiklll 

sinde 146 numarah ~ 
pastahanesinde paraf' 
rileceğinden talip ol 
tarihi mezkQrda hasıt 
durulacak memuruo' 
racaatları ilin olunut• M 
TAK V ~ 
Zilhicce 7 - MJ.-ı' 

Sabah 
Oııe 

lttadl 

NisaJ1 
26 

Pazar 

1931 
5,181 ..... -

12,14 yatt' 
1 •• 

H,il ıtl 


