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Baımuharriri ARİF ORUÇ 

No. : 486 

idarehane 
lst. Ankara caddesinde 

dairei mahsusa 
Telgraf Jst. (YARIN) 
Posta kutusu İst. 395 

Tel. Santral fst. 2431 O 
DahiliNo. 1 Başmuharrir 

> No. 2 Müdiriyet 
> No· 3 Tahrir 
> No. 4 Muhasebe 

Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Efendiler! Mecliste muhalefeti 
Gene dogmadan boguyorsunuz! -

Gazinin işaret ettikleri müstakil mebus ~eğil, muhalif mebustur. 
Mecliste hür muhalefet doğmadan evvel takarrür eden bir hare
keti, do .. mak ümidi tahakkuk ederken, bo .. mak ok acıdır! 

Muh~lefeti 
Doğmadan 
Boğmak 

Rec~p Beyin af.zın~a~: 
., Miintehibi •aniler 'f ın 

t•lı Jir•ktif umumi riya
••' beyannamuidir. Bıın
dan daha açılı, daha •arih 
n• olabilir? Efer mel1%UU· 
bahi• yerlerde mü•talıil 
sevat rey almamıJlar•a bun· 
dalıi. •ebebi münt•hibi •a· 
nilerd• d•~l, namutlerin 
lı•ndi ıahı•larında aramak 
ltbımdır .• 

Miiıtakil namzetlere it· 
Uf akla rey Terilmedi. Bu 

cihet ne kedar maliim iıe 

müntehibi ıanller hesabına 
ıöylemek mecburiyetinde 
bulunanların da "İntihabata 
karııılmadı !,, demeleri o 
kadar tabii bir llftır. 

Müotehtbi aanilere tek 
direktifin umumi riyaıet 

beyannameıi olmaıı icap 
ederdi, fakat dejildir. Artık 
tahUl ve teırthden mdıtaıai· 
dir kJ Gazi H. )erinin beyan· 
nameıl çok ıarlh ye açık 
olmaııaa rafm"n anlaıılama
mıı, yahut anlaııhnak lıte· 
nilmemiıtfr. Hatti o kadar . 
ki lımet Pı., Recep Te Sa
lih, Cimcoz Beyler mdstakll 
namzet ıeçilmiılerdlr • 

H. fırkaıı proıramına 

muhalif mebuı intihabı hak· 
kında verilen bu direktifte 
lımet Paıayı, Fırka katibi 
umumlıint, Fırka heyeti ida. 
re azaıından Sal~h Cimcoz 
Beyi intihap etmek Taziyeti 
trıündemiçmidi r ve bu aebep 
müntehibi ıanilerden baıka 
kimde aranabilir ? 

Gazi Hazretlerinin lfAHt 
ettikleri müıtakil m~buı 
deiU, muhalif mebuıtur. 
Bu elbette çok aarib Te çok 
açıktır, fakat tatbik edlltr
lteıı naııl bir netice alındılı 
•nlamamazlıfın gene çok 
•artlı ve açık ıf adeıi delil 
nıtdır? 

lıtanbuldakJ intihabat 
vaaıyetlne ıellnce, ıebebi 
llıGııteblbi ıaallerde defli, 
"•llıı:etleria kendi ıabıiyet· 
lertııde aramak ıafl•t olur. 

lıte bir m6ateblbl ıanl 
lct; •llnı vicdanına koyarak 
lllGıtaklle rey Termek iıte
~tıkeıı ve yani namzetlerin 
•ndı tabıiyetlerinde intihap 

~•ht1ett bulmuıken m6da· 
Oevamı 4 indi .aJaıletl•) 

İntihabata müdahale yalnız 

Her tarafa 
şifreden 

tamim edilmiş bir 
bahsediliyor! 

Ali İhsa.n Paş~nın bir mektubunu neşrediyoruz. 
Bursa, lzmit, lzmir, Aydından neler bildiriliyor? 

de, Buraada ve Kocaelinde 
de neler olduiunu okusun. 

Bursada olanlar 
Dün Bursa müstakil nam· 

zetlerinden Sıtkı imzasile 
gazetemize fU telgraf gelmiı· 
Ur: 

Bursa, 26 (Huıuıi) -
• Buraada müıtakil meb

uıluk için yapılan intihapta 
vali Fatin Bey bizzat miln· 
tehibi ıanllere ıeklz namzet 
içinde Mahmut Rüıtü Beyi 
gösterip ona rey verebilece· 
flni bildirmiıtlr. Kendileri de Bugünkü ahr>al iç inde 

nam~etlilı koymayı fayda· müntehibi .ani oldukların· 
•ız buldufunu aöyliyen dan (iıte o zata reyimi ve-

Ali lhıın pa,a riyorum) demlıtir. Mehmet 

Mü.ıakil rıamaetlifini bir 
vaaif e bilerek uazettif ini 

•öyliyen 

Kenın Ömer B. 
Bu defakl intihabatta Rilıtil Bey Buraaca malılm aynı teıir altındada lımini hl· 

mddahale ve tesirlerin yal· oldufu üzere, Halk fırkaıma le bilmedikleri ve hiç ıüp-
nız lıtanbulda olmadıiı da ıtddetle mOnaıebetf olan bir hesiz Mkiz namzet araıınd" 
anlaıılıyor. Hali bu elim zattır. iltizamen çıkarılmıı Meh· 
ıekildeki müdahaleleri ört· Difer kazaları bilmiyo· met Roıtü Beye rey Termit· 

bu etmeğe çalııanla.~. !!'?~~-, ... !':1~:, ~u.~~~~~~~_z~~~~~ ~~ .. ·- .<~~~ .~ ??~~ .·~~~~~~·!, . 
-Da;;~in;Ru •• •İY:•etimizi boz:cakmı: H. Rif at B. 
Rusharıcıye komıserı 

Ankaraya geliyor 
İngiltere bizide Rus dampingine 

karşı ittihada davet etti 
Ankara, 26 (Telefon) -

Ruı hariciye komiıerl Litvl· 1 

f' Ankarayı ziyaret 1 no un 
edeceğini Hariciye vekal~tine / 
bildirnılıtiı· . M. Litvinof un 
harici ıiyaaeUmize ve ~am· 

• o oıeıeleıine aft muhlm 
pın. 1 ğ" 
bazı müzakerat için ıe ece ı 

tahmin edilmektedir. 
lf lf 

Damping hangi 
mallarımıza yapılıyor 

lktıaat vekaletinin Ruı 
dampingi hakkına yaptırmakta 
olduğu tabkfkakata devam 

edllmektetlr • 
Simdi ye kadar alınan 

neUceler damplnaln memle-

Ankarayı nagihani Hyya· 
hatına fOk btiyük ehemmi· 
yet atfedilen M. Litvinof 
(DeHmı 4 üncü •ayl•tl•) 

Bayramın 1 ci 
güuü hürrüye
tine kavuşuyor 

Sabık 
0

Adllye Tekili M. 
Eıat B. davaıından dokuz 
aya mahkam olan Avukat 
Haydar Rıfat B. 28 Nıaan 
da mabkamlyetlni ikmal 
etmektedir. Şu hale ıöre 
Haydar Rıfat B. bayramın 

birlnçl 1rün6 aerbeıt bırakı· 
lacaktır. 

Haber aldıfımıu aöre 
mumaileyh bir parça rahat· 

ıız bulunmaktadır. Haydar 
Rıfat 8. in bdyOk bir müca• 

defe uirunda kaybettill hür· 
riyetinl tekrar kazanmıı ol· 

ması efkArı umumiyenln Yic· 
danı üzerinde duran bir ıık• 

Jetin daha kalkmıı olmaıı 

ltıbarile fAY&Dı memnuniyet• 
Ur. 

İstanbulda değil! 
Gazi Hz. nin beyannamesi ................ , ................ . 

Hz. Fırkayı Gazi 
içtimaa çağırdılar 
İzmir 

Münif 

müstakillerinden Halil 
ve Adanadan Ali 

Beyler istifa ediyorlar! 
Ankara, 26• (A.A·) -

Cümhuriyet H. fırkası umu· 
mi refıi Gazi Mustafa Kemal 
Hazretleri miUete atideki 
beyannameyi neıfr buyur· 
muılardır: 

Türkiye Biiyük Millet 
Mecliılnln yenilenen intiha· 
bı münaaebetile C· H. fırka
ııının tatbik edeceği eıasları 
ana çlzgilerile büyiik mille
timize arzetmiıtim. 

Mebua intihabının teay
lyln neticesi, ıahıımın Te 
fırkamın milli itimat maz· 

Halil B. Ali Münif B. 
(Devamı 4 üncü aayhif ade) 

Bir çocuk yandı 
Dün Uzunyusufta çıkanyanğın 

bir facia ile bitti 
Dün ıaat on beti otuz 

ıeçe Şehremininde Uzunyu· 
ıufta Mecit Bey ıokafında 
Gç dükkln dört ev ve dört 
yaıında bir yanunun yan· 
maaile neticelenen feci bir 
yan1rın olmuıtur. Yangın 
hakkında bir muharririmizin 
yaptıiı tahkikatı yazıyoruz: 

Uzunyuıufta Mecit Bey ao· 
kağı Ali çavuıun karııı Fatma 
H. dün çocuklarını uyuttud
tan ıonra ı.komıuya ııitmiı, 
fakat bir müddet ıonra: 

- Yangın var .. 

Dl ye bir feryatla pecere· 
(Devamı 4 üncü sahifede) 
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Siy ast 
Takvim 

( E ) ni 1 manası 
Yahu şu aiyaset bazen 

ne ıarip c lveler göıterlyor. 
Ufacık tefecik lçl dolu tur· 
ıucuk.Bazı lntihnp dairelerin· 
de mün•ehibl saniler ııra• 

larını ıa vmıılar ve pek ala 
muhalif musta.kil de intihap 
etmiıler.İımet Paıa, Recep 
Bey. 

Bunlardan daha kuvvet· 
li mOıtakil (e) muhalif bul-
mak do~rusu her ylğitln ki.· 
rı defli. 

lstanbul mlntehibl san i· 
leri de böylece yapıverseler· 
dl devran yine o devran 
olur, kendileri de bu tatlı 
yaz mevsiminde bir nice 

daha cumahır intihap em· 
aali kesiresile eilencelerin· 
de olmazlardı. Neyse bu 
ı&nül temennisi. lt bur :ıda 

••til 
Mualllmltk glbl ıu mebus 

lu4u .la bir tellt imklnı ol· 
saydı 700 liralık aebuıluk 
iki katlı ekmek kadalfl 
olurdu. Bunu da geç! ı 

Ben diyorum ki bu ıtdiıl• 
yani böyle namz tler hem 
muvafık tarafmdan hem de 
muhalif namına intihap 

edilir ve bu da alır yüı ürıe bir 
giin gelecek bitin intihap 
dairelerinden bir tek vekil 
çıkacak: 

lımet Paı•· 

• 
Biz ne deriz? 

Mlıtakil ••buıluklara 
iatihap edilen Halıl v• Ali 
MGnif Beylerin istifa (•de· 
ceklcri söyleniyor. Do~ruıu 
ben de bu zevat yerinde o!· 
sam böyle yapardım. Hant 
methur bi r fıkra vardır: 

Haphaneyi gezen bir Kıral 
mnhkfımlarln hınbihal eder· 
ken cürQmlerint de ıorarmıı. 
Gezmtı konuımuı, hemen 
biltnn mahkfımlar kabahat· 
ıi:& yattıklarından ve müs
takim o!dcklarından hahıet· 
miıler. Fakat içlerinden birl 
cürmOnft itiraf etınfı ve 
cezasını cekttllnl ıöylemlf. 
Kıral maiyetindekiler• ıu 
emri verm1t: 

- Bu kadar biçare müı· 
takim :adamlar araaında bu 
mücrimin iti ne? Bunu tah· 
liye edıniz! 

Bls de tekrar ıoruyoruz: 
- Bu kadar muyafıkın 

araıında cizln ıibt muhalif· 
lcrla iti na? 

• 
Siyaıi revü 

Da-.ullar çalındı, bay· 
raklar asılth. Sandıklar 
açıldı ve kapandı ve muva· 
fıklar, mtııtaklller, amele, 
çiftçi ıftr6ltlllui oldu, Ali· 
nin kllllhı Veliye, Velinin 
küllhı Aliye yerildi. Sandık· 
lar açıldı, reyler sayıldı. 

intihap bitti. Poıtaneler 
9alııtı, telgraflar tıledl, ter
ziler sabahlara kadar çalııtı· 
Otomobiller iıledi, trenler 
doldu bofaltb. 

Ankara •. 
Oteller doldu, bo ıaldı; 

doıyalar açıldı, döküldO; 
kanunlar meydana çıktı. 

Meclis. 
Alkıılar, eller, yaıaler, 

var oHar. intihap, rt"yler, 
itimat, yeni ıiyaıet, ve nl· 
hayet ve nihayet. 

Eıki hamaın eıkl 

taı! 

Müneccim 

YARI~ 
sur sLas :wwwaı IZI CWL $ 

• ' SON HABERLER 
.... ıaalB'Jllll1111R ... ...,~._~:ıa~ ...... 1m;1am•a111m~ ................ "llil! .. _. 

Gazi Hz. 1 Atinada ı 
Muhtelif sefirlerle . İki bayrak yırttılar! 

görüştüler 1 Atina, 25 (A.A) - Au-
Ankara 26 ( Telefon) - · na havaliıinde bir otelde, , 

Dün gece lngiliı: ıefaretin· lt19Jyan Ataıena-.aJı ile bir· 
de bir suvan~ verihnittir, ilkte öil• yt'mefini yemekte 

lzmit 
Valisi değişti

rildi 

.... - ı l# fi@@ E !!!5 

4İl41ö 

Olüm tehlikesi 
Bir unutkanlık birkac bicarenin 

' ' ölümüne •ebep oluyordu f akt 
Dön Çember1i taıta bir I 

zchirlen me hldiıcs! olmuf Ye 
odun tlu.rlarından Tifllıli Ha. 1 

ıan beyin evinde yedi kiti ' 
hava ıaziaden zthirlenerek 
ölmek derecesinde iken ha .. 
tahaneye kaldırılnuıtır. 

Gazi Hz. Lord Adlen olan So-wyetler birlifi Ata· 
ve diier sefirlerle ıörüı- ıenavalmın otomobılindeki 

izmit, ( Huıuıl ) - Şeh
rim!zde tefttıatta bulunan 
malkiye müfettişi Ankaraya 
gitmlıtir. Şimdi ııldıiunı:& 
Gıahlmata göre vali Eıref 8. 
vekllet emrine ahnmııtır. 

Hatta yeni lzmit -.aHıl de 
ıehrimisde bulunmaktadır. 

Vali ! pref Beyin nfçin Ye· 
kllet emrine alın<lıwı henüz 
belli tlegildir. 

\ Bu ıuretlle bir muharriri-

gın, yarı aygın bir b ide 
bağırmak iıtrmfı sedası bu
na da muvaffak olamamııtır. 
t11pinmeie batlamııtır. Bu 
patırdıyı duyan hane bat
kı hemen kalkmıı fakat on· 
lar da biribirine üstüne Aıiye 
H. •ibi düıüp bayılmıılardır. 

müilerdir. küçük bayrak birkaç meçhul 

Bu arada muhtelif mev- ıahıs tarafımian yırtılmııtır. 
zulam temas ederek kendi- Zabıta Atina ciYarında 

lerine mutalealarını 

etmi~lerdir. 

Gazı ffz. 

izah 

tefekkür 
Ankara, 26 (V.A.) - Rf 

yaseli Cüınhur Katibi Umu· 
miligindeıı tebliğ olunmuştur. 

Reialcümhur Hazretleri 

23 nisan bayramı münasebe· 
t ı le meb'uslardan, kumandan, 1 
Valilerden ve cemiyetlerden 
müea&eselerden ve halktan 1 

ald,kları tebriknamclerden 1 
dolayı tf'ıekkürlerinin iblağına 

Anadolu Ajansım tavsit 
buyurmuılardır. 

Olur şey değil ! 
BİRÇOK METRÜK EMLAK 

MEYDANA ÇIKTI 
Tali muhteht mübadele 

komisyonu ıon .zamanlarda 
bir çok metruk emlak mey· 
dana çıkartmıihr. Bu huıus 
vilayete bildirilmtıtir, Ya 
kında tahkikat baılıyacaktır. 

Merhun tütünler 
ALMANY ADAKILDE 

ALINACAK MI ? 
Tftccarın bankalarda mer· 

hun bulunan tütO.nlerlnin mü· 
bayauı için e'llir gelml9ti. 

Bu kabil ttltO.nler lıtan· 
bulda 3, Samıun, lzmirde 
b:rer buçuk milyon kilodur. 

Mubayaat bayra-:ndan 
ıonra baılıyacatır. 

Ancak merhun tütünle· 
rin bir k11mı Alma.nyaya gön· 
derildiğt halde ıatılmadıkla· 
rından orada kalmıılardır. 
inhisar idareılnln bu Ultün· 
lerl de ahp almıyocağı henüz 
malüm tleğlldlr. Harfci Uca· 

ret ofisyeli!e inhisar idareıl bu 
huıuıta muhaberatta bulun· 
maktadırlar. 
Dtğu taraftan gayri mer-

hun tütün stoklarında alın· 
maaı lnhhar idaresine teklif 
olunmaktadır. 

Türk murahhası 
BUGÜN GiDiYORLAR 
Türk murahhası sıfatlle 

Peıte serglıine lttirak ede· 
cek olan ıerıiler komiseri 
Danıı ve lktısat ,.e tuar· 
ruf cemiyeti umumi kl· 
tihl Vedat Beyler bugftn 
har~ket edeceklerdir. Mu
rahhaslarımızın beraberinde 
1180 ıandık eıya vardır. 
Bunların bir kıımı fotofraf 
ırafik, nümunelik eıyadır. 
Peıte serrılstnde teıhir edi· 
lecek Türk malları ar&ıın~ 

da ıbtr de tablo vardır. Bu 
tabloda eski ve yeni Türk 
tktısadi hayatı tasvir olun· 
maktad1r. 

DAVET EDİLDiK 
Pariıte, Pariı panayiri 

ile birlikte birde Kolonyal 
serıhıi açılacaktır. Panayır 
komitesi İıtanbul Ticaret 
odasına mürncaat1a murah
has ııfatlyle bir delege aön· 
derilmcslnl teklif -.e bizi 
da Tel etmlıtlr. 

ve otele yakin yerlerde ame· 
lelik eden Ruı muhacirle
rinden bazııını celp ve i1Uc
v11 p etmiştir. 

Tevfik rüştü B. 
MAYISTA AVRUPAYA 

GiDİYOR 

Anhara ( Telefon) 
Mayıs sonlarında toplan cak 
o!an Afyon konferansına 

tarafımızdan ittirak cdfcek 
heyf'te Mustafa Şeref beyin 
riyr.set etmesi mevzuu ba
histir. Aynı ayda Tevfik 
RO~tü Beyde Cenevrey 
gidecektir. 

Fakir çocuklar 
HIMA YE HEYETLERi 
İlk mekteplerdeki Hıma· 

ye heyetlerinin vazifeleri 
fakir çucuklara J emek le 
mfn etmek olacaktır. 

Bundan baoka muhtaç ço
cukları tedavi ettirmek, e\
bbe, kundura mektep kitap
laı ı almak, bunların baı\ıca 
itleri arasında bulunacaktır. 

iLK TAHSiL 
ltk tahsilin Ttirk rnek

teplerJnde yapılması mec· 
buriyett hakkındaki kanun· 
dan evvel ecnebi mekt p· 
lere kaydedilmek üzere mil· 
racaat eden talebenin ka· 
bul edılip edilmiyeceği Ma
arif idareıinden ıorulmuı· 
tur. Verilen cevaptan kayde 
dtlmiı olanlarl\ kanunun 
ıamil o'madıftı bildlrilmittlr. 

Bar f iatı soruluyor 
Bundan e-.vel beledi· 

yenin, bar, otel, ıinema 

ıaz\no rlbi yerlere narh 
koyacaiı yazılmıı, ıonra 
her nedenıe tekzip edil
mtıtl. Bu haber tekrar 
ortaya çıkm!ıtır. Bu mü
na••betle belediyece fiatle· 
rin tetkik ~dıldifl söylen· 
mektedlr. 

Ticaret mü3fefarı 
lktııat mibteıarı Şakir 

ve ticaret umum mCldürü 
Naki B. ler dan ıehrimlı:e 
ıelmtılerdir. Her iklıi de 
bayram münasebettle latan· 
bula geldiklerini söyledi· 
Fakat alakadarların mflta· 
lealarına göre bu ziyaret· 
ler serbeıt mıntaka meaalll 
ile ali.kadardır. Çünld lkta
aat V eki.letl uzun aeneler 
denberl halledilemiyen bu 
meı•eleye fazla ehemmiyet 
vermektedir. 

Istanbulda 
ZELZELE OLDU 

lıtt\nbul 26 (A,A) - Ra· 
sathaneden bildirildfğlne 16· 
re; bu rftn ıaat 11 l 27 da
kika, geçe 40 ıanlye ıeçe 
oldukça • ıtddetli zelzele 
kaydedilmiı ve tam yedi 
dakika ıonra bunları ayni 
tlddett• ikinci bir zelzele 
takip etmiıtlr. Her iki zel· 
zele latanbulun cenup cih•· 
tinde ve 380 ill 400 kilo
metre mesafeıinde ~oldufu 

anlaıılmııtır. 

Adliyede 
TEŞKILATT A ISLAHAT 

YAPILIYOR 
Ankara 26 Telefon 

Adliye veklleti teıkilltına , 
ait bir llyiha h:ızırlanıyor 

Bir yandan da hOklkmet 
tar~fından tanzim cdilmıı 
o!nn kanunların buıuıt bir 
heyet tarafından hazırlattı· 
rılması düıünülüyor. 

-ı.m;t P,. ve Rec;p 
Bey lstanbula 

geliyorlar 
Adkara, 26 (Telefon) 

Baıvekll tatili lıtanbulda 

ı~çtn.cektir. Yarın, yahut 
öbürıün hareket etmHI ih
timal daı,iHadedJr . 

Fırka umuın klttbl Re· 
cep B.de varın a.kıam lı
tanhula laareket edecektir. --. 
iz mitte 

Davamız 
lzmlt davamız!l aeçen 

Cumartesi ıOnil bakılacaktı. 
Fakat Baı mulıarrimiz Arif 
Oruç Ye meı'ul mOdürQmQz 
Süleyman Tevfik Beyler 
rabatlız bulunduklarından 
mahkemeye rapor ıöndermh 
Ye muhakemenin baıka bir 
ıünc talikini latemiılerdir. 
Mahkeme bu taleblmlsi ka· 
bul etmlt Ye daYamı• buın
ne bırakılmıftır. 

Da~amız bu ıün İzmit 
asltye mahkemeıinde rüyet 
edilecektir. liiuaünkü celıc:de 
temyiz kararına itttba edile· 
cek ve bazı kanuni taleple
rimi• bir karara ballanacak· 
tır. Bat muharrlrimiz Artf 
Oruç Te mes'ul müdürüm6:ı 
Süleyman Te.fik Beyler 
el'an rahataız bulundukların· 
dan buaünkd celsede hazır 
bulunamıyacaklardır. 

---
İzmirde 

HUSUSİ ARAZI SA.TIN 
A.LINIYOR 

lsmir meYki m(btahkem 
birinci memnu mıntakan 

dahiliode Oluk mCbtahkem 
mevki 1'umandanhfının iıralf 
dahilinde buluaan baf, hah· 
çe,, tarla -.e emllkin 2 ma·t 
yııton itlboren iıtlmllklne 

boılanacaktır. 

lstimllk: bedelinin yQzde 
yetmlı beti nakden Ye pefl· 
nen yüzde yirmi beıi de bir 
ıf ne ıonra &denmek ıuretlle 
ıenede verilecek Ye mal ıa. 
bipleri paraları t!e ıencdi 

aldıktan aonro mtlstahkem 
meTki namına feral takriri 
-.ereceklerdir. 

' mi• haıtaneye aıderek yapmıı 
<tldufu tahkikatı kar lerimi· 
:&e bildiriyoruz. 

Çeber : itaıta, Taıdirek ıo· 
kaimde. oturan Hasan bey 
'bir haft e-.vel ıirkete mü· 
racaatla haya ıazı fıt,m!ttfr. 

EYvelkt ıtı n ameleler 
gelerek kabloları takmıf Ye 
cerf'y• nı Yer•lttlr. 

Bunun (lzerlne o gön tec· 
rübe olarak mu•lukları açıp 
yakmıılardır. Tecrtıbe neti· 
ceıi k•payarak herkH odaaı· 

Hasan B. ne yapıyor? 
Bu ıefer orta katta yatan 

Haaan hey bu patırdıyı duy
muıtur. Hemen kalk1ırak 

plı bir koku içinde: aıa~ıya 

inmiıtir. Birde baksın kt 
aıağıdan yukarıya doAru 
gaz ıeliyor hemen feryada 
baılıyarah komıul rı uya.n• 

dırmıftır. 

Son ümit 
na çıkmıı ve yatmııbr. Bu ıırada kendi de ya· 

G Jt •t 'Y&f yaTat fenal ıırkcn ko· eç va ı muıular aelmlı ,.e zabıtayı 
Naaılsa aıçı Aılye Hanım haberdar etmiıttr. Alrabinde 

fenalaıarak u1kuıundan u- yeUıen • zabıta zehlrlenen-
yanmıı fakat .. lerden aıcı Aıtye, Haun 
Başını kal~ıramıyor beyin valdeııl Zarife H. lar 

Bir tilrl\l baıını yataktan 
1 

hastahaneye kaldınlmıılar· 
kaldıramamııtır. Yarı bay· ! dır. Trıhklkat yapılmaktadır. 

~ ~., ___ . 

Fırka lstanbul idare&i ne diyor? 

Esnaf yüz üstü 
Vakıa böyle bir rapor tanzim 
edilmiştir fak at tamik edilmedi 

Bundan bir •ftddet e'Y· 
·n), Halk fı •kaamdan Af yen 
karahtıar mebusu Alt Beyin 
ı lyuotfnde bir 11li.h heyeti 
ael•iı Ye esnaf cemlyetlul· 
nl tetkik etmtıttr. Bu heyeti 
meıat prorıramı içinde fU 

cihet te meYcuttu: Esnaf 
cemiyetlerinin hal:ha:ıu rdakl 
Yazlyetlerlnfn dalaa emin bir 
ıelde lfrafı. 

O ••mlın, esnaf cemi 
yetlertnln faaliyet tarzları 

nokıanları Ye Hnafa •Üf it 
olmak ı•klllerl etrafında 
bir bayii tetkikat yapılmııtı. 

Bu tetkikatın neticesinde 
heyet tuafından bir rapor 
tanzim edllmtıttr. 

Bu raporun tanziminden 
ıonra, tatbikatına geçilip 
ıeçtlmeyecefl hakkınd~, hiç 
bir haber terennh etmealıtfr. 

Son umanlar.la yine oa· 
naf cemlyetlerlde baııl olan 
karıııklıldar •e thtlllflar Ü•e-

rlne vaziyeti fırk~ idare 
heyeti reili Cevdet Keri• 
B. den ıorduk. 

Cevdet Kerim B. muhar
rlmlze atideki cevabı Yer
mtılerdtr: 

- V l\lua, böyle bir rapor 
tanzim edilmiıtfr. Fakat, 
bu cihet, btllhare tamik 
edilmemiıtır· 

Eınaf cemiyetleri hak• 
kında allkadar olan dli•r 
dairelerde birer rapor tan· 
zlm etmiılerdlr. Hatti ahi· 
ren talimatnamenin ba:aı 

maddeleri tadil olunmut ve 
tat~lklne bzı.ılanmııtır. Fa 
kat bu cihet hiçbir ııeyi te· 
mln etmemltUr. 

Bizim bu lausuat& yaptı· 

§ımız tahkikat ialih heye
tinin intilaabatın ikmalindeıı 
Ye meclhin ilk lçtimaların· 
dan ıonra eınaf meıeleleri 
ile m~11ul olacaklarını mO· 
eyyettlr. 

.~------·-~------~----
Karısını boğan 1 Maaş 

Bayramdan evel veril" Karısı Emtneyl kuyuya 

atıp 6ldürmekle maznun 
Aptullahın muhakemeıin• 

dün Aiırcesada baılanmıı· 
tar. Maznun vak'ayı ıöyle 
anlatmııtır: Ben aıkcrdtm. 
Askerlikten döndOkten ıon. 
ra kardeılm Aptullltlfln Rüa
tem tarafından 61dtırnldi1-
f0nü anladım. Bana anlat
tıklarına nazaran karım 

Rüatemle milnaıebet pey· 
... etmtı -.e bunun üze· 
rlne ka rdeıimle ka vıa eder· 
rek kardeıimi 6ldtırmüı. 
Rtbtem halen ha ptıhane
dedir. Karıma aıelince, onun 
öldiiiü zaman ben haıla· 
hanede yatıyordum, diyerek 
cGrmünft loklr etmlıttr. 

Şahit celbi için muba· 
keae baıka bir ıtıne talık 
edilmlıttr. 

J miyeceği tahakkuk etti 
Bayrnmdan evvel maılf 

verilmiyecektir. Bunn ıebeP 

olarak Barem kanunu zik· 

redllmektcdlr. 

Polisin cinayeti 
Polta Rüı'em Efen°

1 

metreıi Naciyt! Haoıını u•· 
ıJ• 

banca ile nğır surette yar 

lamı§ ve yaka1anmı§tır. -- ,. 
Kazım Pş. da geliy0 ' 

Ankara, 26 (T.-lefon) " 

Meclta reisi Kazım Pt· lıtll". 
O" 

bula hareket ediyor. Bul ..,. 
orada bulunacak, ba1r• 
lıtanbulda ıeçirecektir· 



yürüyor! 
Pora nazaran heyelan 15 

lledenberi devam ediyormuş! 
lınıir {Huıu i)-Heyelan ev eri de heyelan mınta~a11 
leçe elı k b dahiline 1ırecek ye belkı bir 
r. enımiyet eı e· kıamı yıkılacaktır. 
Yafarı f 1 Zaten köydeki evlerin 
11. azla yaf11>11r ar f "tıderı B hi hemen hemen kif eıfnfn 

urnova na ye- t kt Y lnız " .\it . 1 duvarlau çat a ı r. a 
lın ındaf köyü ara~• heyelln nuntaka11 haricin· 
)'iiı lbiktarda çökmilı~ur. de kalan ve kaya üzerin· 

ıu, den Altındai koyü de ınıa edflen Qç dört ev 

1 
... eye diiımlt bulunDJak· heyelin tehlikeaioden kur· 
lie tulmaktadı r. Heyelln geniı 
ile Yelin mıntakasında bir saha üzerinde devam 

e at yapmıı olan Bele· etmek tedir. 500 metreden 
l Fen heyeti azalarının fazla tul ve 250 metreden faz• 
lcrladıkları rapor Vilayet Ja arzında toprak köyün iki 1 
•nıına verilmlttlr. tarafından geçen dereye 
dıa Baımiihendlıliii ve kaymaktadır. 
ıa vekaleli ikinci Su da· HeyelAna maruz bulunan 
1 tııüdiirliii6 tarafından rüeubi tabaka üzerinde Al· 
ırla.nmıı olan raporlarda tındai köyünün büyük ve 
Yet makamına verllnıfr karıir mektep binası bulun· 

Bunlar Dahiliye vekile· anaktadır. Heyelan çathkları 
ıönderJiecektfr. köyün e\rlerJne doğru ileri· 

Yapılan tetkikata naza· )emektedir. 
heyelan de•alD etmekte· fenni tetkikata nazaran 

• Üç senedenberi Altın· Heyelan 10 - 15 senelik bir 1~ 
köyü cfyarında ıörülen mPıeledir. Son zamanda ı 

zi çatlakları ıiandi köyüa fazla eserler göıtermiıtir. 
lderlne doiru i!erlemittir. Köy baıtsıobaıa tt hlikede· 
Bır mGddet ıonra k6yl• dfr. .... ...... 

lzmirde iskan işleri 

Noksan yerler çok! 
alimatnamedeki müphem 
kısımlar vekalete yazılıyor! 

hmir, ( Hususi) - lıkan •azba ta lar Ankarada ıner· 
fiye kanununda oldulu kez teffiz komisyonuna 
1 ta1imatnaanealnde de ıönderllecek, orada taa-
ı müphem noktalar aıö· dikten ıonra Maliye ve· 
illmnıtür. klletlne verlleccı:k, Maliye 
Bu noktalar eaaılı ve et·~ veklletfnce (Tasnif •esi· 

flı bir ıurette izah edile· sikaıı) namını taııyacak bo· 
le vilayet makamından nolar verilecek ve bu bo· 
lhlltye vekaletine yazıla· nolar sahiplerine tevsi edi· 
._ lecektir. 
"tır. 
En mühim mesele mu· 

Cir •e mübadilleri alaka· 
t eden kat'i tasfiye kanunu 

talimatnamesinde ayrı 
)tı zikredilen (Tahılı) ke· 
eıtdir. 

Muhacirler için (lıgal) 
tdı kabul edilmediği 
dirde bir eve giren ve 
h.e.t ve içtimai muavenet 
11'aıı aldıfı halde tahılı 

il •rı almamıt olan müba· 
•e ınuhacirlerin tahliyesi 

:, 1 ııallerlnde bulunan ev· 
r il iıtirdadı llzımıelecek· . 

--~~•hıiı) kaydından mak· 
~ '&'l\ ne olduğu V ekllete 
ruıecek ve bunun tefıiri 
tnece&cur. 

'-'e ~nunda ve talima tna· 
'-t de (Mülteciler) hakkında 
tl~~lr kayıt yoktur. M6lte· 
~ rı de Mahacirler meya· 
~ ~tba.lt llzımıelmekte iıe 
~ nun ve talimatnamede 
~ile. dair btr kayıt bulunma· 
'~~ı kh.zı m6talealara yol 
'ttı • tadır. Bu nokta da 

~- •orulacaktır. 
illa •nua •e talfmatname 
._,ucıbınce bundan ıonra 
'-'u teff iz •• ne de tahılı 

;llaeleıt yapalmıyacaktır. 
11ıa.._~ff1z komiıyonu yeni 
elit • .;ine be.ılamak üzere· 
~... ••ırlıklar yapılmakta· 

L leffi oq._.. z komlıyona ya· 
~, h lçtlnıalara baılıyacak 
~1- ••keıin iıtlbkak mas· 

llıaı hazırlıyacaktır. Bu 

BURNOVADA ZiRAAT 
MEKTEBi 

Burnovada asri her tGr· 
Hl teıisatı ihtiva eden bil· 
y6k bir (Zirıaat mektebi) 
inıa edilecektir. 

Hasta kasaları 
Y APILMASINAÇALIŞILIYOR 

Etibba muhadenet ve 
teavün cemiyeti "Hasta kaıa., 
ları namile bir teıekkül kur· 
mağa karar vermittir. 

Hilaliahmer reisi Ali pata 
bu huıusta tunları ıöylüyor: 

Avrupalılarca cari olan 
bu usul bizde henüz tatbik 
edilmlt delildir. Avrupada 
doktorlardıın mürekkep bir 
komisyon tarafından tcıkll 
edilen kasaların birçok fe· 
yaidi ıörü1aıektedlr, 

Bizde ne derece kabili 
tatbik oldutu yahut •ilımir 
olup ohnıyacaiı hakkında 
blr ter kestirilemez. Bu it 
timdilik heyeti idareye ha· 
vale edilmittlr. 

Heyeti idarenin teıkil 
edee'ftı komf ıyon nizanın•· 
mesinl hazırladıktan ıonra 
bir te,ekkül haline ıetlrile· 
cektlr. 

Gare~karlık mı 
yapıyorlar? 

Senjorj mektebinde ta· 
lebeye T6rk ~cofrafya11nın 
çok ıarazklr ve tahrif edil· 
mit bir ,ekllde okutuldulu 
haber verilmiıttr. Maarif 
idareıt takibata baılamııbr. 

YARIN 

Bu ne hal? 
Hi1rriyete hiç 
kimse tecavüz 

edemez! 
Dün Galatada bir muhar

rimlzin tesadüf ve takip 
ettiği bir hadiseyi yazıyo· 

ruz: 800 numaralı ve ıoför 
mevkiinde iki kiti oturan 
bir otomoltil (2832) numa· 
ralı bir polfı memuru t ara· 
fandan çevrilmif ve halkın 
keıif kalabalıtı aruında 
otomobil içindekilerden biri 
ftile kakıla Galatadaki altıncı 
ıube mevkline götürülmür 
tür. Mesele şudur: 

Bir baıka otomobilin 
st!yröıefer ida resine borcu 
varmıı ve galıba bu oto· 
mobJI i\:indekilerden biri de 
o itle alakadar imit ve 
b unun için bu otomobil te v· 
kif olunmuf ve bu muame· 
]eye lüzum girülmüt. 

Bizim gördüklerimiz hadi· 
senin mahiyeti ne oluna ol-
sun tatbikındaki ıayn nı dik· 
kat vaziyeti izaha kafi ge· 
il yor. 

Bu ıcemur Efendi, kan 
beynine çıkmıı ve otonıobi· 
lfn sahanlıiında: 

- Halk baksın bana ne? 
Haydi karakola diye haykı· 
rıyor ve: 

Otomobili idare eden 
gencin: 

-Dönmek için manevra 
lazımdır. Arkamıza otomo 
biller birikti! 

Demesini serkeı1ik adde· 
derek zorla otomobilin ka· 
p1smı açarak içine girmeğe 

çalışıyor ve karıısındakilerin 
(siz) ile muamele!ine muka· 
bilde bir ıersf'riye, bir do· 
landırıcıya yapılmıyacak dit · 
rüıt ve hırçın tabirlerle 
iti bGytltüyordu. 

Bu ıenç diyorkf: 
- Nasıl olomol>iliml tev· 

klf edebiliralnlz? bundan 
ıarfınazar naııl kapısıoı 

açıp ılrmefe zorlarsınız? Bu 
benim cebim, meıkenlm al· 
bıdtr. 

H6k6metin icra daireıi 
var oraya verilir o borcu 
alabilir bunun kanuni yolla· 
n vardır. 

Evveli otomobil onun 
defildlr. Sonra numaraladır. 
Her ıeyden seçiniz biz d6n· 
mele hazırlanmııken bu 
sürOltüye sebep nedir? 

lkl mafdur merkezde iyi 
muamele sördüler. 

Muharrirfz hldtaeyi ıo 
nuna kadar takip ettlil için 
en ince teferruatına kadatr 
tetkik etmittir. 

Bizi mıöyliyeceklerimizl 
ntomobilll ıenç ıöy!cmlttlr. 
Ancak bir teY ilave ediyo· 
ruz: 

Pollı halka, hu11u.,iyete 
hOrmetele milkelleftfr. Kano· 

Adliyede: 

16 bin 
Lira ihtilaa l 
Okturuva resimlerinde 16 l 

bin lira ihtilas eden vez· 
nedar Sadık ve kltip Nu 
rettin B. lerin muhakeme· 
sine dün Ajarcezada de

vam edilmiıtir . • 
ihtilas hakkında ehH-.u· 

kuftan iıtenilen rapor ıel· 
m i tti. Bu rapora ı~re ev· 
rakta yapılan tahrifat maz· 
nunların el yazıaıdır. He· 
yeti hi.kiıne iddia ye mü· 
dafaa için muhakemeyi ta· 
ltk etmı1ur. 
Gazete mahkemede 

La TOrki Liberal aasete· 
si VE' meı'ul mndürft Türk· 
lüiü tahkirden mahkemeye 
verihnlılerdir. 

Yakında muhakemelerine 
baıJanacaktır. 

Arabacının davası 
Bundan bir kaç ay eY· 

vel Şehremininde kahYed 
Hasanın kahveıinde bfr ka· 
dm meaeleainden arabacı 

fımailt altı yerinden cerh· 
eden arabacı Netetin mu· 
lıakemeıine dün Afırceza· 
da baılanmııtır. 

Mecruh· yaraları yüz6n· 
den bir ay hapishanede kal· 
mııtır. Maznun evveli kan· 
ıını ve bir arkada,ını yara· 
lAdıtı için mahk6m olan bir 
ıabıka.hdır. Heyeti biklme 
maznunun tevkifine Ye ıa· 

hit1erin celbine karar ver• 
rek muhak~meyl baıka bir 
anne talik etmiftir. 

Nişantaşı hadisesi 
Niıantaımda Meırutiyet 

maballeıinde kar111 Rabfa 
H.nımı dlverek çocuiunu 
dOtflrmefe sebebiyet yeren 
Bahattin Beyin muhakem• 
sıne dGn afırcezada devam 
edilmlıtır. 

Karllerlmizln ma16mu· 
dur ki bu hldlıedc bir de 
•aznun Ebe Hatice Hanın 
-.ardır. 

Babattla 8. seçen celıe-
de te-.klf edildildtfioden 
meYkufen muhakemesine 
devaan edilmiıtir. 

Makamı iddia her iki 
masnunun da tecrlmlal ta· 
lep •e Bahattin B.ln tabliye 
talebfne~de ret cevabı •• 
rilmeıint talep etmfıtir. 

Heyeti hlldme müdafaa 
için 111ubakemeyi talik et· 
mittir. 

f !E! ==== --- ! aı 
nl tıl•r dnratlnkle tahYif ile 
ldreten yapılamaz. 

Alı Riza Beyi, bu ufak 
ıibi ıörilnen fakat aeylrci 
halkı haklı surette mütecasir 
ve hodbin eden hart" ket fail· 
lerlni .adam alul!ı ho~lama· 
fa davet ederiz. 

~========================== 

~ ''Y ~-·r arın,, ın ··--
Küçük llinları 
'' Yarın,, karilerine bir hizmet edebil

mek emelile küçük ilinlan aşağıdaki şart· 
)arla kabule başlamııbr. 

i
z-
3-

4-
s-

5 keUme bir aabrdır. 
Her ıatır l\!in 5 kurut 6cret alınır. 
Bir defadan fazla netredllecek tllnlardan yGzde 
15 tenzillt yapılır. 
KGçük lllnlar her pn neıredilir. 
isteyen kariler intihap edecekleri rumuala 
sazt-temizi adreı ıöıterebilirler. 

Bu nasıl takımdır? 
Beogradapi maçları hakkında 
Avrupadan ne haberler geliy , r? 

Dünkft nüıhamızda s~ lar ve kırkıncı dakikada 
oıradıkl takımı hakkında Belara t bu çahımanın ne· 
malQmat vermlttik. tlceıint aörüyor. Gol San· 

Bu ıün de bu takımın trfor Ylyadonovfçin yaptıfı 
Belgrat muhteliUne dok uz bu gol taraftarlarının coı· 

oyuncu vererek Budapeıte kun alkıılarllo karıılaımıı, 
profesyonel t a kamile nasıl fakat üç dakika sonra bu 
berabere kaldıfını - yapı· alkıı mukabil tarafa geç· 
lacak maçlar arefeılnde - mittir. 
yazmalı faldeılz bulana~ık. Macar ıai içi Ztla hin in 

Budapette profesyonel çek aüzel b ir ıütile ya pı· 

muhte) IUne kartı Belarat lan ıol üzerine Bela-rat 
muhteliU, Beoıradıkinin do· mühteliti sahayı 3.3 berabere 
kuz Sokol takımının iki olarak terketmiıtfr. 
oTuncuıil., çıkmııtır. M~ car l<alestnc arkaıı 

Bu maç Belıratta Beog· arkasına üç gol yapan Bel· 
radıkinin ıahuında 12 bin 
seyirci huzurunda yapılmır 

lir. 

hk ıoln Macar Santrforu 
Turay otuzuncu dakikada 
yapmııtır. On iki dakika 
ıonra bu ıolü iklnciıi takip 
et mittir. 

Belırat muhtelitinln caa. 
dan çalıımaıına raimeo bl· 
rlnci devre 2-0 Macarlaran 
lehine bltmfıtir. 

İkinci deverde Macarlar 
galibiyeti bQyük ıayı f arkiyle 
kazan1Pah için santrhaf mev· 
kiine Şaruıi ıibl bir oyuncu 

a1mıtlardır. 
Beleırat muhtellU iıe hiç 

bir deiltiklik yRpmamııtır. 
lktncl haftaym baılar 

baılamaz Belgrat muhteliti· 
nin ıaficl Tomaıeviç ılk gol· 
lerlnl yapmıı. ikinci devrede 
afır basmafa baıhyan Bel· 
pat mutelltl on betlncl dak· 
ikada ıol açık Tırna•lçln 

ayaftle beraberlik say11mı 
yap11111br. 

Bu 2. 2 yazlyetl hlııl 
olduktan tonra her iki ta· 
raf b6t0n ıayretlerllca ıall· 
blyet ıayıaı için çalıııyor 

- ======== 

MUHiT 
Fevkallde bi~ çocuk 

nilıha11 11eırettf. 

Müderrlı Ş.kip, Selim 
Sırrı, Ahmet Cevat, Kenan 

Hul6ıi, Reıat Ekrem, Ahmet 
Kaıdi, İbrahim •.• Beylerin, 

Mebrure Hurılt, Emine Saf· 
fet Hanımların ıayet ehem· 

miyetli makaleleri -.ardır. 

Genç miHI ıalrelerlmlz· 
d•n Fevziye Aptullr h Ha· 

nımıa iki enfH ıilrlnl taYıi· 

J• ederi:s. 
Çocuk meMlelerlae dafr 

her tilrlü yaaılar meYcuttur. 

Ka .. tında enfea bir 
renkll tablo, içinde dlfer 

taltlolar, yilzlerle reılm!er, 
ve ıen moda elblıe kalıbı 

Y.s. 

--
Hamiyet 

Tayyare cemiyetinden: 

FJnlAndiyada mukim Türk· 

lerden Zinetullab Ah.en Ef. 

Kurban bedeli olarak lıta•· 
hul Taryare cemiyetin• 

yirmi lira 16adermlttlr. Ha· 

miy .. u madbl ıokrAndır. 

ırat oyuncu arını yarın 

karıımızda görece~i2. Ba· 
kalım bize kar§ı ne ya pa· 
caklar?. 

ltalya - İspanya 
Takımlar bera bere kal· 

dılar. 

Bflba• ıehrlnde yapılan 

İtalya-İıpanya milli takım· 
lar maçında her ik i tarafta 
aayı yapamıyarak bera bere 
kalll'ıılardır. 

Çekler mağlup 
Geçen hafta Vfyanada 

Holaevarte sahasında Avuı· 
turya ve Çekoslovakya m illi 
takımları merkezi Anupa 
kupaaı için ka.rtılatmıılar, 

neticede Avuıturya 2 - 1 
galip gelmtıtir. 

Gene aynı güod e Pro.Ada 
Viyana ve Prai takımları 
kartılaımıılar. 

Neticede Viyana S - 2 
ırallp ırelmiıtlr. --

Ekmek narin 
Busünden itibaren ek· 

mek üzerine 8 ve fran· 
calaya da 12,50 kuruı narh 
konmuıtur. 

Küçük llanl~_I 
Satılık 

Diı muayenehaneıi 
Nlidedt• her türlü alitı 

fe nnfyeyi havi mük~mmel 
bir dit muayenehanesi ıalı· 

lıktır. Muayene ve teferru· 
atı çok ucuz bir fi a t la satı· 
Jacaktır. Talip olanların 
Nlfdede merhum di: tabibi 
Cevat Bey refikuı Azmiye 
Han ıma mQracaatları. 

POSTA PULLARI 
Satın alıror ve mübadele edi· 

yorum. Beyazıt posta kutusu 8 
Nıjat 

SATILIK. 50 TONLUK 
MOTÔR 

Çckdirınc biçiminde mazot 
yakar çi ft silindirli bolender mo· 
tor ile mücehhez, kapalı an bar çift 
demir ve zincirli yelkenli Balatta 
Osman a~a kııaiında Necmi ikbal 
ismindeki motör satılıktır. Yemiş 
iskelesinde 23 numaralı dükkanda 
Bandımıalı kumusyoncıı Ahmet 
Efendiye müradaat 

TiYATRO SiNEMA 
OSKÜDAR 

Hale ılnemasında 

Reisin Karısı 
Müınessıll 

Vfvan Gipıon 

Gelecek p rogram 

Mücrim 

' l ( 
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n Be 
•re 

• 



l 

1 

' 

Sahife 6 YARIN 

. . . . . BAYRAMLIK İHTİYAÇLARINIZIN ÖNÜNDE: 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası fabrikalarına ait 

YERLİ MALLAR PAZARI lstanbul, Bahçekapı 
Birinci Vakıf Han 

HAZIR ELBiSE ve ÇOCUK ELBiSE DA/REMiZDE Hereke ve F'eshane fabrika
larımızın en eyi kumaşlarından 

Pardesüler, Çocuk elbiseleri Kostümler, 
BEYKOZ 

Spor caketleri, Rob Dö şambrlar 
FABRİKAMIZIN: fevkalade dayanıklı ve metin ayakkapları, iskarpinleri, her 

boy ve kalıpta çantalar, cüzdanlar, zarif kadın çantaları 

B o y u n ~ a ğ ı, i p e k 1 i ~ o r a p 1 a r 
mal veriyoruz. Lutfen muhasebemize müracaat ediniz. ~· 

ve Mendiller Ş a ~P k a ra r, 1 t r i y a t, E 1 d i v e n, 
........ Devlet memurinine kredi ile 

Göm le k. 
--------

Tahta kurusu, sinek ve sair haşaratı yumurta) 
rile 
bir 

F A y D A alemi medeniyette rakibi bulunmı kat'iyen imha eden 
h • k • ' • Türk zekası, Türk sermayesi ve Türk amelesile yapılan FAYDA emsaline nazar 

arı al San attır m~~lik, da~~ müessir olup >:_arı yarıya daha ucuz. Kokusu latif ve kat'iyen leke Y 
Buun devanı devlet ve muessesat, vapur kumpanyaları, demaryo\ları, Seyrisef 

hastaneler, HiJaliahmer, ecnebi ıirketler, FAYDA istimal eylemektedirler. Kutusu 50, yarım kiloluk 7:=>, bir kiioluk 125 kurnıtur. Hasan ecza deposu: Toptancılara tenzili 

Üsküdar ıulh hukuk ha- fıtanbul aıahkemel asliye ~· Müteessir 
olmayınızl 

REM 
PERTEV 

Sizin de gaip olmak üzere 
bulunan güzelliğinizi ihya edecek
tir. Krrm Pertevin cihanıümul 
töhreti esassız değild;r. 

Çatalca Malmüdürlüğünden : 
Terkos gölü ıaydiye rilsumundau Çatalca Malıandıiına 

ez gayri teıviye 2100 lira medyun Boyalık kariyeıtnden 

Hacı Salim aia zade Mehmet Efendi ..-e kefili Hacı Salim 
ala zade Ahmet ve lımail Efendilerin teminat aöıterdikleri 
deli Yunus çiftliğindeki 1504 dönüm taa la ile 480 hi11e 
itibarile 243 hi11e fıodalık deyninin temini iıtifası için 
18·4-931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzay•· 
deye çıkarıldıjından talip olanlann Çatalca idare heyetine 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Fatih Sulh Üçüncü Hu

kuk Haklmliitnden: Kara· 
güm.ıükte Atık Alipaşa ma· 
halleainde Tahtacılar namı· 
diier Sntçü soka~ında 20 
numaralı ıehri 8 lira icar 
getiren ahıap ilı&.i kat üze· 
rlne alt katı bir ocak bir 
hell ve bir taılık ile küçük 
bir odası Ye üst katta bir 
sofa ve bir oda ile bir 
heliyi milıtemll ve miktarı 
kafi bahçeıi bulunan ve 
bahçe sinde ıehri (iç li-
ra icar 1reUrcn tahta ba· 
rakadan mamul bir oda ve 
bir koridorla hellyı havi 
müteveffa İsmail Ağaa ın 
haneıl tamamı 800 lira 
iizerinden 3

/ 4 hiaaeye mu· 
ıip 600 yilz lira kıymeti 
muhammenesi ile 30 ıün 

mnddetle açtk arrttırma ıu· 
retile müzayedeye konul
makla taliplerin göı mek ve 
gezmek için derunundaki· 
lere ..-e tafıilit almak için 
mahkemede mevcut ıart· 

nam esine 27 /5/931 Çarıam ba 
gününe kadar miiracaatları 
ve kıymeti muhamm•neılni 
buldufu takdirde yeYmi 
mezkCrda saat lS te lha· 
leıi icra kılınacağından ala
kadarların ve taliplerin 
mahkemenin 930/159 dosya 
numarıuile müracaatları 
tlin olunur. 

lstanbul Beıinci icra me· 
murluğundan: Mahcuz Kar• 
yola, Konıul veıaire 4 Mayis 
931 pazar saat 12 den 13,30 
kadar Kasım paıada tabak· 
hane meydanında yeni ha
mam civaında lonca soka· 
iında 25 No.lu Htınenin 

önünde ıaaılacı ilin olunur. 

j Tayya~ cemi
yeti lstanbul 
şubesinden: 

215 adet müstamel keli· 
mel tevhitli beheri IOO ku· 
ruı 245 adet müıtamel ay
yıldızlı beheri 200 kuruıluk 
267 adet müıtamel haritalı 

beheri 200 kuruıluk. 
Balada adet ..-e enafı 

ya&ılı Türk pulları pazarlık 
ıuretlle ıa tılacaktır. 

Taliplerin 12 may11 931 
Salı aünü Cağaloiluada ıu
be binaaındaki komiıyoaa 
müracaatları. 

Beyoğlu 5 inci icra me· 
murluğundan: 

Hayg Ohacıyan efendiye 
borçlu Alfret Previleciyo 
ef. ye ait mahcuz üç adet 
piyano ayağı bir pedal ve 
bir tualet takımı Beyoğlün
da mektep ıoknlında 34 

numaralı hane önünde 3-5 931 
tarihine müaadif Pazar gü· 
nü saat 12,den itibaren açık 
artırma ile ıablacafı illn 
olunur. 

İstanbul beıinci icra me· 
murluaundan: Mahcuz olup 
ıahlma11 ml karrer eıyyl bey
tiyenin 4 mayıs 931 tarihine 
müsadif Pazal'teıl 1r6nft ıaat 
10-12 arasında Bakırköyfin· 
de Taıhan caddesinde 8 
numaralı ha.ne önünde açık 
artırma usu lile blrlnci mü. 
zaydeıt icrıı edllecelinden 
taUplerin -...evm ..-e saati 
mezkurda mahallinde hazır 
bulunan m• muruna müra· 
ca"tları. Uiıı. olunur. 

kimliğinden: beıincl hukuk dairesinden: ~' ilin 
Bahri Pı. veresesi ile di· Paraıküva efendinin Kum-

ğer hissedarlar arasında kapıda TaYati aia mahalle-
müıtereken tasarruf olunr n ıinde Kantarcı sokağında 
ve kabili takıim olmadığı 8 No. lu haaıede oturan 
cihetle furuhtu ile izalei ıü· Koati efendi aleyhine ikame 
yuna Üıküdar ıulh hukuk eylediii davadan dolayı 
hi.kimltğiaden hüküm ve mumaileyhin ikametgahı 
karar verJlen ve bundan meçhul olmaıından naıi 
evvel icra kılınan müzaye· bermucibt talep ilanen teb· 
dede artırma bedelleri mu· lliat icra11na karar veril-
bammen kıymetleri bulun· mit ..-e emri muhakeme-
mamasına binaen ıatııı vak· nin, 23.5.931 tarihine mü-
ti münuibe bırakılan Üı· sadlf cumartesi saat 14 de 
küdarda Altunizade mahal· tayin kılındığına dair olan 
lesinde Topaneli oilu cad· davetiye mahkeme divan· 
desinde malumülhudut 78·80 hanesine talik kılınmıı ol· 
ili 86 No. lu iki kattan iba· 
ret ve 8 oda ve bir mutbak dufundan yevm ve vakti 
ve 2 hela ve 2 kuyuyu ve mezkurda mahkemede ha-
3 meadut dükkanı mtııtemil zır bulunması ve yahut 
bir bap ahıap han• ile 741 tarafından bir vekil gön-
zira bahçe mahali ve tttiıa· dermeıi lüzumu beyan ve 
lindeki eıki 71 No. lu ve akıibalde hakkında gıya-
350 ziri.lı bir kuyuyu havi ben muamele icra olunaca-
arsa Ye 62-68 No. lu ve ay· fı tebliğ makamına kaim 
nı sakaf altında iki kısım- olmak üzere ilan olunur. 
dan ibaret olan ve 17 oda 
ve 4 ıof a ve 5 heli. ve 2 
taılık ve 1 çamaıırlığı milr 
temil Ye 217 metre arsa 
üzerine mebni bir büyük 
köık ile müıtemlli.tından 
120 metro arsa üzerine meb· 
ni kagir kötk ve arabalık ve 
odunluk ve ahırdan münka
lip hane ve derununda bos
tan ve kuyu mahalini ..-e 
havuzu muhtevi 3195 metro 
fazla bah9esi ..-e yanında du· 
var dalailinde 120 metro ana 
iizerhıe mebni iki kattan 
ibaret ve 8 oda ve 2 ıofa 
ve 2 helA ve ıarnıcı ve mat· 
hain müıtemtl eıki 28 ve 
yeni 62 No. lu bir bap hane 
ile 1536 metre fazla bahçe· 
ıinin yeniden açık artırma 

ile satılması tahtı karara 
alınmıı olmakla gayri men
kulatı mezkt\re 30 Mayıı 
931 Cumartesi ıünü saat 14 · 
te Üsküdar sulh hukuk mah· 
kemeıinde açık artırma ile 
ıatılacajından talip olan· 
lann yevmü ..-akti mezkdrda 
mahkemei mumaileyhada 
hazır bulunmaları ..-e fazla 
malt\mat almak lıtfyenlerin 

930-26 dosya No. sile mah· 
kemei mumaileyha kalemi· 
ne müracaat etmeleri ve 
artırma ıartnameılnln her· 
keı tarafından ıörillebilme•i 
için bugünden itibaren mah· 
keme divanhanesine talik 
kılındıiı ve aayrt menkulatı 
mezkiire üzerindeki hakla· 
rını ve huıuıi1e faiz ve mas· 
rafa dair olan iddialarını 
evrakı müıbitelerile yirmi 
ann içinde icra daireıine 
bildirmeleri akıi halde hak
ları tapu ıicillerile ıabit ol
madıkca satıı bedelinin pay. 
laımaaından hariç kalacak· 
ları ihtar Ye illn olunur. 

iıtanbul 8 inci icra me:
murluğundan: Leon Beye 
bedeli icardan borçlu latan· 
bulda Celal Bey hanında 42 
N. h yazıhanede müıteclrken 
halen ikametgahı meçhul 
Artin Tatoıyan efendiye ait 
mahcuz yazı maıasınıo med
yunun tarihi ilandan itibaren 
10 gün zarfında tediyei deyn 
etmediği takdirde mezkur 
yazı maıasıntn 11 May11 931 
tarihine müsadüf Pazartesi 
günü saat 11- 12 de alenen 
müzayede ıuretile mahlin· 
de ıatılacağı malumu olmak 
üzre teblfğ v~ qıuaya talip 
olanların yevmi mezkürda 
mahalinde hazır hulunmaları 
lüzumu ilin olunur. 

lstanbul Asliye Mahke
meıi İkinci Ticaret Datre
sinden : İtalyada Fabrikatör 
FRATELLI FİLA tarafındaaı 

keıide ve Balatta kain SÜREY-
y A Paıa mensucat fahri· 
kası sahibi tarafından ka
bul edilen ve 5 • 12 - 930 
tarihinde tediyesi meırut 

dört yüz yirmi beı inıi
liz lirasile on sekiz ıilf ni 
havi kambiyalın ziyaındnn 
dolayı uıulen ilaniyle iptali 
hakkında fabrika vekili ta
rafmdan vuku bulan talep 
ve htida üzerine ticaret 
kanununun 638 inci mad· 
deıi ahkamına tevfiki mu· 
amele edilmek üzere bi-
rinci ilan tarihi olan 13 Ni· 
san 931 tarihinden itibaren 
kırk beı gün zarfında mez· 
kor kambiyalfn mahkeme· 
ye ibrazı lilzumu ve ibraz 
edilmediği halde muktazl 
muameleyi kanunlyenfn ifa 
edilecefi filo olunur. 

Dahili hastalıklar 
tedavihanesi 

Erkek, kadın ve çocuk· 
ların dahili (iç) hastalık· 
lannı cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu· 
susi kabinesinde tedavi 
eder. 

İstanbııl 4 üuclı icra memur 
luğundan: Tamamı 1Jn dört b111 
lir.ı kıymeti muhanımenelı Çarşı

kapıda Hüseyin ağa elyevm Mol
la fenari mahallesinin Medrese 
çıkmazında ve cami sokağında (2,2 
l\\lı 4,4 cedit 3,4,6 numaralı) atik 
2,4 cedit 4-6, 3,5,2 3-4 numa
raıarla mürakkam medrese çık
mazındaki kayden iki bap alışap 

hane on.ehin lira ve cami soka
ğındaki ahşar hane dört bin lira 
kıymeti muhammenelidir. 

25-mayıs 931 tarihine müsadif 
pazartesi günü sa:ft 14 ten 16 ya 
kadar ikinci artırmaları yapılacaktır. 
Şartnameler 11 mayıs 931 tarihinde 
divanhaneye talik edilecektir. 

M.edrese çıkmazındaki emlak 
birinci artırmada en [1jyade dört 
bin lirada ve cami sokağındaki 

hane iki bin liraya müşteri çıkmıştır. 
Mtzkür 2"ayri mekulat birinci 

derecede Emniyet sandığına ipotek 
olup~ 25 mayıs 931 tarihine kadar 
maa faaiz ve masraf takriben 5267 

Bir müddettenberl 
temiz •iliyet ve 
ıayri muntazam e 
sevkedildiiinden mıı 
karilerimfzden bir ç 
yetler aldık. Bugün 
baren yeni bir tef 
gazetemizin her ye 
tazamaa ıeYkedHec• 
ederiz. 

istanbul 4 üncü icrıı 
luğundan Tamamlarına 3 
kıymet takdir edilen 
MoJl,ı Çelebi ınahallesind 
bahçe caddesinde deruni 
ııısıf ma~ura maijezi1j ha 
kerrer 108, 108, 108, 108, l 
J 12, 114, 116 numaralar! 
kam maa oda üç bap 
122 N0.lı müfrez arsanın 
açık arttırmaya vazedil 
16-5931 tarihinde şartna 
hanere talik edilerek 30-
rihine müsadif Cumart 
saaı 13 den 16 buçuğa k 
arttırma suretile ista 
icra memurluğunda sı 

Arttırmaya iştırak için y 
teminat akçesi alınır. lı 
vergiler ile belediye resi 
kıf ica.resi müsteriye aittir· 
tapu sicillerile sabit olrtl 
tekli alacaklılar ile diğer 
ranın \'e irtifak hakkı s 
bu haklarını ve hususile 
ınesarife dair olan iddi:ıl 
tarihinden itibaren yirmi 
evrakımüsbitelerile bildi 
zımdır. Aksi halde haklafl 
lile sabit olınıyanlar satış 
paylaşmasından hariç k:tl 

liradır. İkinci derecede İbrahim kadarların yeni icra ve iflif 
beye ezgayri faiz masraf 2700 Ii- nun 119 uncu maddesi 
radır. Rifat Efendinin bin dört yiiz göre tevfik hareket etmelet' 
küsur lira nıatlubundan dolayı fazla malf.ımat almak ı 

mahcuzdur. 930-555 dosya numarasile 
fiyat Şirketinin dört yüz elli yetimize müracaatları i15ı1 

lira küsur kuruş ıııatlubundau do-

1 layı mahcuzdur. 
Emine l I. tarafından keza dört Doktor 

AgopEssa 
Langa cami sok,, 
19 Her gün hast 

bin liraya mahcuzdur. Artırma 
ikincidir. İpotekler temin edildikten 
sonra en ~iyade artıranın üzerinde 
bırakılacaktır. ~\üzayedeye iştirak 

için yüzde yedi taminat lazımdır. 
1 !akları tapu sicillerile sabit 

olmıyan ipotek alacaklılar ile diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı sa-
hiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddia-
larını ilan tarihinden itibaren yirni 
~ün içinde evrakı müsbiterile 
bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicillile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaş

masından hariç kalırlar. 
Alakadarların icra ve iflas ka-

rıununun 1 19 uncu maddesine göre 
tevfiki harekei etmeleri 1 üzumu ve 
müterakim vergi, belepiyc, vakıf 

icarcsi müşteriye aittir· Evsafı ve 
müştemilatı hakkında ve daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 930-281 
numaralı Dosyasında mevcut harita 
ve mükellefiyet listesine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

• 
kabul ve teda\'1 

Zilhicce 8 - w"" 
NisaJJ 

27 . 
Pazarte6' 

1931 
Sabah 5,181 Ak:" 
Ogıe 12,ı.t ya ,, .... 

ikindi 15,59 

Meı'al mlldllr ~• )I 
B•rlıoıt-"'1' 


