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Temyiz Büyük Adaletini Gösterdi' 
••••• , it il , , ••.••. . . t • • • • • ' ' • 

.. Y~~ff~fih~P·E·d.iJ~~~k Mecliste Mii~l~ki·Jl~~ · ı Arif OruçB. hakkın-
re de 30 Meb' usluk için Yer Verildi! d~,~~.~:.r~r~ nakzedildi 

Halk F.sı Efkarı Umumiyeye Bu kararı Bir Tebliğle ilan Ediyor 
Oruç Beyin on be~ ay, yir· 
mi gün ma.hkllmiyeti ile ne· 
ticelenen İzmit davası ma
lumdur. Baımuharririmiz bu 
kararı tt myiz etm iıti. 

j 

ır Sabık Lider Fethi 8. Ve Arkadaşları Bu 
Mecliste Kalacaklar mı? 

Ankara, 15 
(A.A)-Cüm· 
hurJyet Halk 
fırkaıı katibi 
umumfli ğin 

den tebliğedil-
mittir. 

Nisanın 20 
sinden sonra 
Cümhuri ye t 
Halk fırkası 
mebu" nam· 
zetieri fırka 

umumi reisi 
Aazretleri ta
rafından pro· 
gramımı z ı n 
esaslarını i
zah eder bir 
beyanname 

ile birtikte i· 
lan edilecek
tir. Bundan 

yet Halk Fır· 
kası katibi 
umumisi Re
pce Beyle 
namzetler liı· 
tesini tetkik 
~tmektedirler. 
Li· te h"nuz 
kat'i ıeklioi 
almamı§lır. 

Tere~~üh 
eden habere 

nazaran nam· 
zet lis 'esi için 
30 meb'usluk 
açık bırakı· 
lacaktır. Gazi 
Hz. n in bu 
noktayı b il· 
hassa ehem· 
miyet atfettiğ i 

u lk lı k soylenmekte· cıa ır asından mürekkep e · t· t ü 
Y nı mec ıs em stakil meb'u• olarak kalacakları aöylenen dir. Bu tak· 

Fethi bey Ahmet bey N . b dird.e istıyen· 
evvel f k · urı ey Jer açıkbıra· ır a rıyaıet divanın· talealarına kendi izahatının Kütah M 
ın k 1 b ya, anisa, Niğde kılan intihap dairelerinin 

u arrer o an ir nfr nok- Millet karıısında mukaye· Sa S 
tai nazc.rın efka· rı umumı·ye ..,. d m9un, inop: Tekirdağ. den namzetlikJerini koya· .. ~ ıeıin en fayda beklenmek· 

Dört buçuk aydan faz la 
bir za <l'lananLeri, k1&men İz· 
mit hapishanesinde, kıs· 
men de lıtanbul hapiıhanesin· 
de yatan Başmuharririmizin 
evrakı, temyiz mahkçm esi 
tarafından ahirenü nakzolun· 
m 1 ıtur. 

Za ten büyük bir itimadınef .s 
tlc beklenilen bu a ' i kar~ r ı 
nihayet İfte bugün efkarıj 
u mumiyE-ye arzedıyoı ı •z. 

A rif Oruç beye sırf bir 
baımakalesi yüzünden ve
rilen hu on beı a y hap is ce
zası çolc ümit ediyoruz ki 

Dört aydanberi hürriyetinden 
mahrum edilmiş olan 

Arif O ruç B. 
{fJevamı 2 inci aahıfede) 

erbes Fırka ... 
TARİHÇESİ 

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

İktib::?s edilemez 

Ye ve müntehiplerin ıttılaına tedir. Siyafl hayatta Cüm- Liste tetkik olunuyor ca_~Iardır; 
arzı milnaıip aörülmilıtuMr. h ı f f ·ıı· Mustakıller nerelerde? • 

e ur ye ç, mı ıyetçf ve ıa· Ankara, 15 ( Husuıi) - İEtanbulda (2) lzmirde 

Fethi Beyin programın: da ilk neş
retmek fırsatını (Yarın) bulmuştu. 

-6-
Bu intihapta umumi ri• mimi mütaleaların müda- R · i h 

eıı cüm ur Hz. Cümhuri· (Devamı 4 üncü sahifede) 

:~::1;~I!J:!ı~::~~;~ ;::~:ın;~~:~:::;:~~~:~ --·-· 'f~ty·ii·k· ·-a·i~· ··Hak·!····· 
}'eri için f1rka namına nam· gördüğü bu tedbirin Cüm· Mı k l 
tat göaterilmiyecektir. Mak· huriyet Halk fırkasına men- Üte aidin maaş arının 
•at C. H. F. programından ıup muntehibi sani vatan· t • J • • • t • k l f 
haıka bır pragramla millet daılar tarafmdan takdir ve ezyıaını ıs ıyece er . 
\rekiJi olarak T. B. M. Mec· fıabetle tatbik olunacağına Cemiyet aynı zamanda bir rapor hazırladı 
1!ıinde çahımak İftiyeo va· emniyet edilebilir. Mütekaitler, maaılarının 1 arasında bulunacak olan 
tandaşların intihaplarına fazl~laıtırdması için hüku- mütekaitlere ayrı ayrı bu 
imkan bırakmaktır. Haşiye: ~etı merkeziye nezdinde cihet izah olunacaktır. 

Metinde Zl'kredilen inti· bır teıebbüs yapmak üzere o- b· : . . . 
8 l C H ık F . . , un ır muharrırımız cemıyet 

u suret e · a ·81 beı kııilık bir hey et hazır· 
llkf I hap daireleri ıunlard1r. lamıc.lardır. me_nsubininden birmütekail ile P ettiği esas ara uygun v 

oll'llakJa beraber noktai Adana, Afyon, Aksaray, Malüm olduğu üzere gorüımüıtür. Bu zat diyorki: 

tlttııtrında samimi olanların Antalya, Aydın, Balıkesir, yeni tekaüt kanunu, müte• " Biz çok sarih bir hak 
telllctt ve mütalealarına Bolu, Burudur, Burıa, İstan· kaidinin çok lehinedir. Yük· üzerinde çalııtığımızı zanne-
"1uhatap olmak kararında bul, lzmir, f gparta Kayıeri, sek tekaüt maaıından baş· diyoruz. Barem kannnu ile 

. ~e"anı etmekte ve bu mü· Kastamonu, Kocaeli, Konya ka bu günkü barem dere· dereceleri teııbit edildik· 

meti dahili hesabedilerek kanununa göre tekaüt ola· 

Fethi Bey Yalova kap- ı 
bcalarından vilayete resmen 
müracaat ettikten aonra, 
artık İf, resmiyete dökülmüı 
ve S. C. F, Lideri ve arka· 
datları hümmalı bir surette 
çahı mağa baılamıılardı. 

Haftalardanberi hazır· 
lanmakta olan fırka p rogra· 
mının ne zaman ve ne su· 
retle ne§redileceği de gaze 
tecilerin merakını mucip 
oluyordu-

- Anadolu ajanıı ile 
verilecef i, 

- Evvela (Yarın) da ya
zılacağı· 

Filan gibj ihtimaller ku· 
laktan kulağa dola§ıyordu. 

Filhakika gazete muha
birleri her g ün, her saat 

L?!2!2 

... A ..... m .... e ... 1 .. e .... m .... e .... b ... ,.,.u .. . s ... 1. a· .. r ...• ·r· . ... . ceıine göre ve müddeti hiz ten sonra yeni tekaüt 

- k k b' kd caklar ikramiye alacaklar yu se ır na i ikramiyede 

d b• d K ve a•ağı yukarı geçı'nebı·· -::::::::..-...-z-H,,c....r.:.ı_ 
M Ş k t B var ır. anunun makabline v emduh ev e . e ır ıumulü olmadığına nazaran lecek bir maaıa da nail 

11.Ste hazırladı evvelce tekaüt olanlar bu olacaklardır. Mesela ben de 
hakların hiç birinden istifa- Cümhuriyet zamanında te-

ili Ankara (Hususi) - Ye
~e~echste çiftçi ve amele 
~ahı uıla.rın da bulunacağı 
~ rndur. Bu münasebetle 
. ~ orıauldaia giden Memduh 
vet"ket 8 d ~t • Ankaraya av et 
~:ıiıUr, Memduh Şevket B. 
~t:~ulda.kta ameleyle temaı 
oı\l t llanızet liıtesine ithal 
bt t 

11"'•lc üzere üç lıtm te .. 
~I ~'t 9t11aı1ur. Memduh Şev· 
~ 'tıed' bu iıbnleri Gazi Hz. ne 

8 ecelc:ttr. 

l 
da bet çiftlik sahibi meb'us de edememektedirler. Mü· kaüt oldum. Ve çok hiz· 
bulunacağı söyleniyor. tekaidin, kendilerinin de bu methnb; oldu. Benden son· 

Şimdiden Ankaranın Mi· baklarıo hiç olmazsa maaı ra tekaüt olanlarla farkım 
haliççik köyünden Mehmet tahıisi kıımmdan istifade ettiril nedir ? Benim gibi bir çok 

melerini temenni edeceklerdir • 
Ef. isminde bir çiftçinin nam· mütt!kaidin var. Maahaza 

1 d Bu mütekaitlerden bir b 
•etler listesi arasına a ın 1• k k 1 h b d iz bütün mütekaitler na· • ço ları, isti la ar in e 
iı kuvvetli rivayetler ara- çahımıı olanlardır. Cemiyet. mana haıeket edeceğiz. 
ıındadır. heyetin meııarifini temin İkramiye almak için 

Bundan baıka H. fı :·kası ettikten sonra heyet Anka- değil fakat hiçbir itimize 
tarafından namzetliklert ri· raya gidecek ve Adliye ve· yaramıyan maaılarımızm 
vayet edilenler arasında fU kili Abelülhalik Beyle temas diğer mütekait arkadaıla-
iıimler vardır: edecektir. ı rm seviyesine çıkarılması-

Memduh Şevket , eıki Heyet noktai nazarla· nı lstiyeceğiz. Kanunun 
Mecliı evrak müdürü Nus rını tifahen anlattıktan sonra meriyetinden evvel hareket 
ret, Salih Ctmcoz, Numan ayrıca bir raparla keyfiyeti etmek mecburiyetinde oldu. 

(Nazlı Han) dan ayrılmıyor· 
lardı. Fethi Beyi görüp proa· 
ramı soranların aldıkları 

cevap ıadece ıu id i: 
- Henüz hazırlanma

dı bir iki gün daha sabre· 
din .•• 

Nihayet bu fırsatı da 
(Yarın) buldu ve S. C. F. 
nınfprogramının tamamını ilk 
defa o, sahıfelerine geçirdi. 

Yeni F. nın programı 
Fethi B. fırkaıınıo proa-· 

ramı on bir maddeliktir. 
Bu maddeler S. C. Fırka• 

sının takip edeceği yolu, ga • 
yeyi, ıiyaaeti aaraha ten göı• 
termekt·~diı • 

Fethi Beyin program• fU 
idi: 

(Devamı 4 ıincü Sahifede) 
3 

~Otta'\ 1•iınlerin aabipleri 
'~el lt dak kömür ha vzaeı 

eatdır 

tıft,.t . b' 
Y nıe uılar araıında 

usta, Müı:e müdüril Halil makaan vekilete bildirecektir. ğumuz için yakında hey'e· 
beyler. Bu defa MecUı azaları timiz Ankaraya gidecekUr.,, 

- Yarı11 hava ar;ık nı olaca? dedirıiz.? 
ıu halde dııarıya ,emaiyeıiz. çıkmayalım! .. 

Fatin hoca 

• 
~ 
t 
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!::b'usları Ş E H İ R HABERLERİ 
Muhakeme Borsada Yılan Hikiyesi 

Islahat edilecek "ok.' Kadriye H. Hikmet B. 
Yeni Meclise dahil olma· I 4 d d •• b J d dıklnrı takdirde masuniyeti Borsa'da ıslahat yapıla· aVaSIDa Un aş an 1 

teşriiyeleri kalmıyacak olan• ca~ı hakkındaki haberler Sabık müstantik ve la-
lar hakkında muhtelif tıu· üzerine borsak komiser ve· hik Bursa Ağırceza azası 
retler e ikame olunan da va· kili Adil bey ıunları söyle· Hikmet Beyle Kadriye Ha· 
Jar rt.,;et edileceldir. Bittabi mi§tir; nım arasındaki hakaret da-
meb'usların masuniyetleri· Türk lirasının istikrarını 
nin, devamı yeni Meclisin istihdaf eden tedbirlerin 
küşadına kadardır. Bu su- heyeti umumiyesinde, kon· 
retle hakkında dava ikame ııorsiyom ve mürakıp faaliye· 
edilmiş olanlar arasında tinde tam bir isabet gör· 
muhtelif meb'uslar ve bil· düm. Bu vaziyet kar§ısmda 
hassa Ağa o~lu Ahmet, ısla~at mevzuubahs değildir.,, 
Van meb'usu Münlp, Erzin· Adil Bey ayni zamanda 
can meb'usu Abdülhak, teftiş hey'eU reisidir.Bu mü· 
Bitlis meb'usu Muhittin, nasebetle teftiş itleri hak· 
İlyas Sami, Ak Osmnn zade kında da: 
İzzet Beyler bulunmaktadır. - İstanbul' da yirmi müfet-

Bu davaların mahiyeti tlt vardır. Şimdiye kadar 
dövmek, hakaret etmek gibi seyrisefaln ve Uman ıirketi 
§eylerdir. muamelatını teftit ettik.Bu· 

, •<C'..,. - radaki tefttılerimize devam 
H. fırkası Baro azasını e~eceğfz,, demittir. 

tefrikie meşgul! Romenler gidiyorlaı ! 
Veni Baro meclisi intl- Şehrimizde bulunan Ro· 

vasına dün Ağırcezada haf· 

lanılmııtn. Müıteki Kadriye 
Hanımdır. 

Suikast maznunu bu· 

Iunduğu ıırad ifadeıini 

alan Hikmet beyin kendisine 

hakaret ettiğini iddia eyle· 

mektedir. Dünkü celsede sa· 

dece Kadriye hanımın zevci 

Faik bey hazır bulunmuştur. 

Hikmet beye tebligat icra 

edilmitti . 

Bu münasebetle latan bul 

da olduiu halde mahkemeye 

gelmemlttir. Kadriye hanım 

da Adliyeye geldiği halde 

mahkeme huzuruna çıkma· 

mııtır. Her iktılne de yeni-

Mü•tantik Hikmet B. 
den tebllgat icrası için dava 
6 Mayısa bırakılmııtır • habatı H. F. Vilayet idare 

heyeti içtimaında gö
rütülmüıtür. Yeni meclisin, 
bütün aza tarafından rey 
verilecek kimselerden terek· 
küp etmesine azami gayret 

men seyyahları bugün Ro· 
manyaya avdetledeceklerdir. 
Mezkfir seyyahlar 360 kiti· 
dir. Prenses Mariya va· 
puru ıabah ıaat 10,30 da 
hareketle seyyahları doğruca 
Romanyaya~ götürecektir. 

Yemeklere narh! 
sarfolunmaktadır. 

:ıı:_ 1 

( ~i~!!.2a~!~.~~ ) 1 
beraetle netfcelenecektlr. 

Dün geç vakit Eski~ehlrden 
aldığımız telgraf ıudur: 

Eskiıehir 15 ( H.M. )
Yüksek temyiz mahkemesi 
"Yarın,,Başmüharririnin da· 
va ını iki cepheden nakzet
miştir. 

1-Tavsificürüm
de isabetsizlik. 

2 - Tahkikat haki
mi kararında mezkur, 

1 
suçların karar hakim· 
liğince meskut kalmış 
olması. 

Bu iki nakz kar#lrından 

birincisi lehimizde, öteki de 

aleyhimizdedir ki o da müd

deiumuminin temyizi üzerine 

aleyhimizde nakzedilmiştir. 

en 

Türkiye cümhuriyetinin 

yüksek mahkemesinin 

ti 1 ... 

"eyhan 
Delirdi! 

Köyler su altın
da kaldı! 

Bazı lokantacılar belediyenin ye
mek tasnifine itiraz ediyor 

lıtanbul Belediyesi ye- l her nevi yemeie narh kona-
meklerde yapılan ihtikarın caktır. 
önüne geçmek üzere, ye· Bazı lokantacılar bunu 
meklere narh koyma2a doğru bulmamakta ve mua-
karar vermittir. Şehir mec· rız bulunmaktadırlar. 
lisinin daimi encümeni, dün Yemeklere narh konduk-
bazı lokantacıları davet tan sonra, sinema flatları 
ederek müzakerelerde bu- da tetkik edilecek ve bir 
lunmuıtur. narha, fiata bailanacaktır. 

Söylendiğine göre, ye- Çnnkü, bazı sinemalar çok 
mekler b 

1 
ucuz oldukları halde bazı-

se ze, et, pi iv, larının duhuliyeleri pek faz· 
tatlı, hamur veııaire gibi ladır. Bu nisbehizliğin de 
:inı cins tasnif edilecek ve önüne ieçileccktir. 

Adana 15 (Geç vakit)
Seyhnnın suları iniyor. İrtifa 
1,25 dir. Karııyaka hemen 
hemen su istiliıından · kur
tulmuıtur. Sular liseden 
Türk ocaiı binasından v~ Haydar Rifat 8. 1 
Şafak parkınclan çekilmiı· 

Sıtma 
Mücadeleye devam 

olunuyor 
tir. Hasarat bu taraflarda tahliyesinden sonra 
pek fazla değildir. Fakat Avukatlık yapamı 
köylerin vaziyetindeki teh- yacak mı? 
like devam etmektedir. Bir Sabık Adliye vekili Mah· 

çok yerlerden imdat iıareti mut Esat Beyle aralarında 
ahnmııtır. Misiı kayık iste- çıkan dava yü~ünden mah· 

mittir, tren hattı harabol· k.ılmedilen A•ul<at Haydar Ri· 
muıtur, bu itibarla kayık fat Bey bu ayın 28 inde tah· 

gönderilemedi. Muhtelif yer- liye edilecektir. 
lere kar yağıyor. Vilayet Haydar Rıfat Beyin Avu· 

Sıhhiye müdürlükleri, 
sıtma mücadelesine devam 
etmektedir. 

930 senesinde bir buçuk 

nıilyon kiti sıtma muayenesine 

tabi tutulmuıtur. Bunlardan 
344 bin tanesi tedavi altına 
alınmııtır. 

verdiği bu kararları hürmet- ve su iıleri müdiriyeti ıeh· katlık yapıp yapmıyacağı 
Koruma tedavisi tatbik 

edilenlerin adedi de 20 bini 
tecavüz etmektedir. 

le kar§ılarken hakkımızın rin au tazyikinden muha- henüz malüm değildir. Ken· 

bir an evvel adalet terazi· fazası için tedbirleı almıtbr. diıinin tahliyesinden sonra 

sinde ölçülerek elimize ve· Mühim hasaıat tahnlfn Baro bu mes'eleyi hallede· 
rilmesini bir kerre daha edilmektedir. İmdat kuvvet· cektir. Ancak Baronun bu 

... 1 .......... 1' 1 1 ••• ' ...... 1 •• 

!İ için bir ihbar vukuu ve 
ya müddeiumumiliğin talebi 
llzımdır. 

Belediye 
22 senede 
Gazcı oluyor! 

Belediyenin, Neftaendf· 
kat a-az ıirketile yaptığı 

mukaveleye nazaran yeni 
gaz depoları şu şekilde o1a
caktır. 

Her depo 10 bin ton 
gaz alabilecek büyüklikte 
bulunacak ve ı22 sene ıon· 
ra belediyeye terk edile· 
cektir. 

Bu ;müdeet zarfında be
lediye diğer gacz depoların· 
dan aldığı resmi bunlardan 

da alvcaktır. ll 

Poz,ıan sergisi 
Lehistanm Poznan ıeh· 

rinde bir sergi açılacağınt 

yazmtşttk Leh konso!osluğu t 

Ticaret odası ve Harici Tlca- \ 
ret ofisinden sergiye iıtirak 
etmek iıtiyenlerin bir liste· 
ılni iıtemlttir. 

Adalar 
elektrikleniyor 

Adalar elektrik ıirketi 

komiseri Mustafa Arif B. 
mukavele hakkında izahat 
vermek 
gitmittir. 

üzere Ankara ya 

Parisli Meb'us 
dün Ankaraya gitti 

Sabık Paris meb,uıu M • 
Boisarete dün Ankaraya, 
refakatinde bir madamla 

gitmiıtir • Maksadı seyahatı 

hakkında) keUkmiyet göste· 
ren M. Bof sarete 2 gün ıon· 
ra avdet edecektir. Muhar· 

rlrimize : 
- Seyahatım buıuıi ma

hiyettedir. Merkezi hükQme· 
tinizde ıahsi dostum olan 

M. Dö Şambron ile ııörüıüp 

avdet edeceğim, demiıtir • 

Muhtelit mübadelede 
Muhtelit mübadele hey

eti beı aıünliik paskalya 

münasebetile tatili faaliyet 

etmiıti. Müddethitam buldu· 

ğundan bugün tekrar faa· 

liyete baıhyacaktır. 

Muhtelit mübadele ri· 

yasetine kimin getlrll~ceği 

henüz mahlm delildir. 

Darülfünunda 
konferans 

Yunan muharrirlerinden 
M. Pıalti yarın darülfünun• 
da bir konferans verecektir. 

Yaşasm 
Cümhuriyet 

Dün ıabahkl gazeteleri 
okuyanlar yepyeni bir ha
vadiı gördüler: 

ispanyada cümhu
riyet ilan edildi. 

İspanya gençlerinin, .bil• 
iha11sa darülfü un talebesi· 
nin en büyük "muvaffakf· 
yeti ulan bir nurlu haber, 
ıüphe yok ki o memlekettrı 
afakında sonu geJmiyen bir 
sevinç yaratmıştır. 

Gençliğin bu coıkurı 

.hareketini, onlarla beraber 
cümhuriyetin man ıını an· 
hyan insanlarda içten gelen 
bir samimiyetle takdis ede· 
ceklcrdir. 

* Doiduğu gündenbe~ 
İspanyanın baıma musall•t ' 
olan kıral Alfons, kendisfOI 
istemiyen milletinin ve toP' 
raklarının kin ve gayzl ar•' 
ımda memleketin terkel' 
mittir. 

Mtlletlnln derdini dıntı 
miyen kulakları, artık lap•' 
ya .esini ititmiyecekttr. 

Memleketinin halini ıörrl 
iatemiyen gözleri, artık t 
panya toprağına hıtaret lı' 

lacaktır. 

Bütün sefih padiıahl 
mil•tebit kır allar gf bi o 
köıeye sinerek omuzlar 
binen ıünahın azap •• ı 
rabı altında aöçüp gide 
tir. .. 

Bu minimini ıütu 

bütün lıpanya ge ıçlifile 
raber ben de baykırmalc 
tiyorum: 

- Yaşasın cümhuri1 
BÜRHANETTIN )> ...... ' ............... . 

Af ganKralı hacı olıı 
Taymiı ıazeteıinin f 

dtği malumata İöre, ti 
Afran Kralı Amanullab 

i 

haccetmek üzere Mek"' 
aitmiıttr. 

Borçlat 
Tetkik ediliy, 

Ankara, IS(Husuıi) ..... 

yunu umumiyemlze alt ıl 
cut vesikaları tetkik e~ 
üzere Himmet zade HD"J 
B. İstanbula hareket et' 
tir. /. 

Hüseyin Beytn me•11~ 
Maliye teftlf bey' eti 
ittfrAk edecektir • 

i&:-t-em_e_k_te_y_i_z_. ________ ıe_r_i_faaliyete geçmiıtir. hususta faaliyete geçebilme· 

l~_(_r;_a_rı_n_~ı_n_R __ a_lk_D~-ip~~l-o_~m-a~t_ı~~~~--------~-a_r_a_g_o_·z_~_e_Belçika, Fransız Doktor/art 

Belçlkllı ve Fransız doktorlar - Bu 
kalabalık ne Karagöz, vesika ile ekmek mi 
bekliJOr? 

Karagöz - Bu fakir in!anlar hastane.· 
de yatmak ve muayen~ olmak için nöbet 
bekliyorlar! 

Seyyah doktorlar - Bu haeta niçin vak
tinde müracaat etmemit te bu hale geldik· 
ten sonra yatmıı ? 

Karagöz - Bu za •allı miracaat ettiği 
zaman bot yatak yokmuı, ııraaı aeldlil za· 
man da it tıten geçmiı! 

tı' f:tl~ 
Seyyah doktorlar - Ya bu halk niçin Seyyah doktorlar - Deınek tJf'f( 

bu binaya hücum edlvorlar ? d t f d f· ize verilen .ıd ·· B · l d o aıı ara ın an ıere ım .Jlf'" 
K.araıoz - u dertli ınaan ar a mem· kefr" 

lcket hastanelerinden ümit kesince. diıten, I' Un bedeli bu biçare insanların 
tırnaktan ayırdıkları para ile huıuıi dok· den ıktı ha, vah, vah vah ! .. 
torlara koıuyorlar! ~ ç 
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. ıe 11taan 

HABERLER 
şüyor: AzD~a~h-a-----~~Y~ı----.C~--·h ............ , ... CT,--1-B--,~-~-----~ 

Makdonalt 
K11binesi dü- SON 

intihabat 
25 Nisanda 

I Anka ra. 15 (Hususi) _ 

Londra, 14- Baıvekilin enJ um UfJVet. U. 
alelacele avdetinin sebebi ParİS J d J H b ıudnr: Mulıafazaklrlaı Avam f spanya a bütün salahiyetler CUffi af e 

Yeni meb'usların intihapları 

25 Nisanda yapılacaktır. 

Dahiliye vekaleti inli· 
hap gününü vilayetlere ta
mim etmiıUr. Namzet listeleri 
25 Nisanda n birkaç gün ev
vel tebliğ olunacaktır. 

Kamaraaına hükamettn it· I Yanıyormuş. hun·yet h••kA t• d d·ıd· Hazırlıktır u ume ıne evre ı ı 
ıizlik meselesi hakkındaki 1 Paris, 14 (A.A) - Clichy Madrit, 14 (A. A.) -

Leon' da ve daha bir çok 
~ehirlerde de cümhuriyet 
ilan edilmiıtir, 

New· York, 14 (A. A.)
Herald Tribune gazetesi 
Newperaey hükumeti dahi· 
1inde bulunan peterborugh 
ıehrinde tek satıhlı yeni 
bir tayyarenin muvaffaki· 
yetil bir surette tecrübe· 
leri yapıldığığını haber ver· 
mektedir. 

ılyasetlnl tenkit eden bir mahallesinde bugün aktama Madrit, 15 (A. A.) -
karar sureti teklif f'tmfı ve doğru ıiddetli bir yangın Xlll'üncü Alplaonse kıral sıfa· 
bunun üze ine ortaya bir tile haiz bulundug" u salaA hı". r olmuftur. Bir benzin deposu 
kabine buhranı ıaylası çık· tutuımuf, birçok büyük bi· yelleri Aznar kabinesine 
mııtır. Fakat Macdonald nalar, erzak ambarları, aüm- terk ve teslim etmiftir. 
parlementonun yarınki kü· riik dairesi, devlet demir· Bu kabine de mezkur 
tadında siyasi vaziyeti de· yolları levazım idaresi ya· salahiyetleri cumhuriyet hü-
ilımemiı bulacaktır· Ç6nkü nıp harap bir hale gelmiıtfr. kumetine devretmittir. 
vaziyete Parlementonun en Muvakkat bükü.met aıa· 
ufak prupu olan liberal gu· Ahali evlerini boıaltmağa 
rnpu b&kimdlr. mecbur kalmıılardır. ğıda gösterilen tarzda te,.ı.. 

Kabinenin iktidar mev· 
kiinde kalması veya kalma· 
ması, muhafazakarların ik· 
tidara •eçmesl liberallere 
baflıdır. :Lloyd Georgcs it· 
slzllfe kartı mutlaka birıey 
yapılmasını istiyor. Bunu 

amele zimamdarları pek
eyJ bildik!erf içln perıembe 
pnkü mGnaka,ada LloyJ 
Georges tatmin edecek te· 
minatta bulunmalara tabiidir 
1ısizlifi eenit bir bakışla 
ihata eden ve bunun ancak 
cezri tedbirlerle tahfifine 

kani olan kabine erkanın· 
dan Jonıton ın bu sahada 

inzıbati muhafazaya me· kül etmiıtir: 
mur olanları takviye iç:n Baıvekil M. Zamora 
asker getirilmiıtir. Saat on Hariciye nazırı M. Ler-

dörette daha baıka benzin roukı 
depolarının da ateş alması Harbiye nazırı M.~Azana. 
itf al yenin gayretini ve sarf. Bahriye nazırı M. Cesa-

ettfği meıaiyl pek çok eüç· res Kuiroda 
lqtirmiştir, Parla i tfaiye Maliye nazırı M. lndala· 

kışlalarmdaki bütün efrat ggio Prieto 
yangın yerine gelmiılerdir. Dahiliye nazırı M:Mıruel 
Yangın devam etmektedir. Maura 

Zarar ve hasar miktarı· Nafia nazırı M. Albornoz 
nın milyonlara baliğ olduğu Metai nazırı M • Largo 

zannedilmektedir. Caballero iktııat nazırı M. Martinez 
Paris, 15 (A.A.)- Ba· Barrikueı 

t 'gnoles istasyenunan antro• M aarif nazırı M. Feman-
polarında dün çıkan yan· d d o e Los Rios 
gın söndürülmüıtür. 

Dün polis tarafından 
yarala!lan bir nümayifçi 
bugün ö)müıtür. 

Halk sevinç içinde 
Barselon, 14 ( A.A ) -

Berıelon'un bütün sokak ı\'e 
caddeleri ellerinde Cümhu-
riyet bayrakları taııyan ve 
hep bir ağızdan marseyyez 
martını söyliyen keıif bir 
halk dalgası ile dolup taı· 
maktadır. 

_ !!! 

Londra s~firi çekildi ! 
. Londra, 15 (A.A.) 
ispanyanın Londra sefiri 
Markı Merry Del Val'ın is
panya hariciye nezaretine 
istifıuını kablo ile bildirdi· 
ğine dair verilen haltM-ler 
bugün lıpaaya'ntn Londra 
se1farethaneıince teyit edil· 

mifhr. 

ispanya parası düşüyor 
Londr&., 14 (A.A) - t .. hük6met tarafından daha 

bilyük bir faaliyet 8'Öllerile
ceftne dair teminat vermesi 
hemen muhakkak addo!un
maktadır. Kendlıl bu temi· 

Zarar miktarı 35 milyon 
tahmin olunmaktadır. Bu 
miktardan 8 milyonu ticaret 
eıyasma ait bulunmaktadır. 

' • Yeni Tefrikamız ... , _ _.... 
nat ile llberallerl hükftmete 
imale edecek ve bu ıuretle 
hükO.meti diltmekten kurla· 

racaktır. Farzımuhal olarak 
liberalleı in muhallefetinden 
dolayı kabine düt ecek olur· 

•a 0 zeman derhal umumi 
intihaba baılanacakbr. 

Makdonald tayya
reyle döndü! 

Londra, 14 - Baıvekil 
Makdonald birfaskeri bdmba 
tayyareıile bugün lskoçya· 
dan Londraya dönmüıtür. 
Tayyare 1Batte 130 mil 
ınr'atle uçatak dört saat 1 

15 dakikadan sonra buraya 1 

·~~~~-!'!!!!!!!!~~ 

Yeni dolandırıcılık 
şekli! 

Eıref isminde biri zabı· 
ta tarafından tevkif edil· 
mietir, 

Bu tevkifin ıebebt ıudur: 
Eıret kendisine belediye 

müfettişi süsü vermif ve 
bir çok kimseleri dolandır· 

mııtır. C 

Eır~f mustaatikllk tara· 
fından tevkifaneye sevk· 
olunmuıtur. 

Şüpheli adam! 
Polis, Adil iıminde tilP

heli birini yakalamııtır. 
aelm "ıtir. 

- ·Yeni bil-Lindruı -- -· 
Ki1ci1k kızların ilf etlerini berbat 

' edip öldürüyor! 
Du

11
eldorf, 14 - 1 Bura· halde sırf bir skandal çıkar· 

da eırarenıiz bir surette ve mamak için mahkemeye 
birbirini müteakip öldGrülen müracaat etmediğini ulu 
9 kızın katili olmakla maznun orta söylemiıUr • 
Peter Kuertenin muhakeme· Dokuz yaıında Chriı· 
•ine dün baılanmııtır. Yalnız tine Kleyn namındaki kızı 

bu clnayetlerln faili değil daha neden ve nasıl öldürdü· 
diler bir çok cürüm ve cfna· güne dair hakimler he-

Yetlerin faili bulunan katil yeti tarafından sorulan 
~•ınilerln tüylerini ürperten ı b katil vlr k t k k n bir ıua e ceva en 
Ll k ayı ıızlıkla ve ıou a . k b lunduf u eve esa• 

1 la itirafta bulunmuıtur. ızın u 

K tlı l d b l 
sen sfrkat kastlle girdlfini 

a ıenç iğin en er ••.le.r•d·lt. h lif 1 fakat odalardan birinde bir 
-. - .. ı mu te ceza arın 
kendi i d i d i i k t kızcaiızın yatmakta oldu-

• n e ra eı n n on · . 
rol(i alt 

1 
d·~ b" ğunu göriince ne ıçin eve 

\a.kım anah al ama başlınl ı, ır airdliini unutarak galip 
Ya 1 yane s er ve • 1 

llleYfUer uyandırdıfını, kana gelen ıehvetinln tesiri a • 
IU .. dıtını, her tarafı ateı ve tında çocufun üzilrlne çul· 
lcan içinde ıörmek iıtediilni landığını ve anaksadı hasıl 
61diiıiirken müthlt ısbrap· olduktan sonra kızın bo· 
le.r içinde kıvranan kadın ve fazını bıçakla kestlfinl 
Çocuklan bu halinden gaJ• anlatmııtır. Difer cinayet· 

rı kabili tarif bir zevk duy· )erini anlatacai
1 11~ada 

dutunu, Bunları bağırtmak mahkeme reisi miiıte ce~ 
için kendisinde mukavemet tafsllita girmemesini katı· 
edttınez bir heveı oldutunu it• ihtar etmtıtir. _ Kuerte~ 
e-.ı•ndıkt &·I her in Du11eldorf da oldürdüfu 

en ıonra ı e uk 
tGrJ(l tenaıGll hlaksızlıkla. dokuz ki tiden beıt çoc • 
~· devam ettl~ni karı11nm tur. Muhakem•J• deveDI 

Un dan haberdar olduJu ediliyor. 

l ·-· 
, Unutulmuş 

Protistan mis
yonerlerinin is· 
tilô.i Faaliyeti 

Babilhavz 
nedir? 

Bir Tekke 

Memleketimizde 11Babilhavz,. namı altında bir misyo
ner teıkilAtı vardır. Bu, bir lseviyet tekkesidir. Bir 
kara duman gibi tehlikeli, faaliyeti çok ciddi ve dik· 
kate ıayan safhalar aneder. Tetkik edilirse, lelim tek· 
kelerinin bile bir memleket için bundan daha tehlikeli 
olduğu iddia edilemez. 

Pastorlarm korkunç faaliyeti Kıt b k dd , a ı mu a es va· 
ızları, zehirli neırJyat, sözde ilmi v 1 t ikini 1 aız ar, e er, s· 
limtyet aleyhinde propagandalar ı l btlh , genç er ve assa 
ıenç kızları Protistan yapmak için bulunan çareler, 
esrarengiz tecrithanelerde çile çıkaran kızlar, Müjgan 
hanımın evveli vicdanına sonrada •.••••• tasallutlar, 
spor kulubü, ticaret dershaneleri unvanı altındaki pro· 
paganda mahalleri ve saire •.•. 

Bu esrarengiz ve iatilli faaliyetin içyüz6nü, yakında 
aeıre baılıyacaiız. Bu ibret veılkalarını vatamnı seven 
her Türk bir acı ilaç gibi içmelidir. 

1 Miljgdn hanım başında-;; 
1 geç_e~leri aynen anlatı or 

Fokker sistem'nde olan 
ve "havada uçan bir istih
kam,, ı andıran bu ta yya· 
renin bir tek kanadı 
vardır. Bu kanadın üstüne 
tayyare h6cum vaziyeti alır 
almaz kenc:U kendine hare· 
ket eden bir kontrol terti· 
batı vasıtaıile hep birden 

ateı açabilecek surette altı 
mltralyiz yerleftlrllmlftu, 

Bu tayyare tkl kiti ala· 
cak ve bir çeyrek tonluk 
bombalar taııyabilecek tekil 
ve kuvvette ola-rak yapıl· 

Çocuklar! 
Hazırlan! 

Ankara, 15 - 23 Ni· 
sanda tatbik edilen çocuk 
haftası bu sene de ayni 
tarihte yapılacaktır. 

Programda hiçbir deği
tikhk yoktur, geçen senen•n 
aynıdır. 

-
Kaçak tütün bulundu 

Tahtakale'de kahveci 
Nuri efendinin kahvesinde 
10 kilo kaçak tülün bulun· 
muıtur. 

-·-
Defin 

Galatasaray kuliibünden 
doktbr Namık Adil Bey'n 
pederleri lıtanbul avukat· 

·~~~~~d~ ·ç~k~~ · ~~~ hldl~l~~' lar1ndan Mehmet Adıl Bey 
lıpanyol parasının hissolu· müptell olduğu kalp hasta· 
nur derecede düsmeslne se· lığından dün aniyeıı vefat 
bep olmuıtur. Dün borsa etmiftir · Cenazesi Edirne· 
açıldığı zaman bir lnglllz kapıda Şüheda mezarlığında 

ailesi ,kabristanına muhte· 
lirası 44 peçeta ediyorken ıem alayla, akraba5iJe ve 
akıam üzeri borsa kapana• mumaHeyhi seven bir çok 
cağı ınrapa 48,95 peçetaya muhterem zevat huzurile 

çıkmııtır. ve bilhasst. G alatasaray ve 

Nazırlarınemleketle- lstanbulspor kulüpleri men· 
~up1arının eya dii ihtiramın 

rine dönüyorlar 
Paris, 14 (A. A.) - ls

panyol muvakkat hüküme· 
tJ nazırlarından M. lndale
cfo M. Prtf!ta M. Domfngo 
ve M. Nfcolo Delver mem 
leketlerine hareket etmfıler· 
dır. 

Bir papaz 
Çan çalmış 

lstanbul ve lzmirde bir 

takım kilise çanlarını ç11' an 
bir papaz tutulmuıtur. Sen 
jürmen isminde o!an bu pa· 
pasın çaldığı çanların kıy· 
meli oldukça bilyük bir ye-
kuna baliğ olmaktadır, 

Eşya denize dökülmüş 
Hüseynin, DüP ldareıln

dekl ma vuna rıhtımda batlı 
olan Karadeniz vapuruna 
çarpmııtır. 

Denize dökülen mallar 
kısmen toplanılmıı, Hüseyin 
vapura atlıyarak kendini 
kurtarmııtır. 

Cerh 
Kaıımpapda seyyar kun· 

dura tamircileri Tahsin ile 
Aptullah aralannda alacak 
meselesinden kavga etmiı· 
ı.,r. Aptnllah bıçağmı çeke
rek Tahsini ağır surette ya· 
ralamıa ve yakalanmıı, Tah· 
sin de ha.taneye aötilrlür
ken ölmüıtür. 

Zavallı işçi 
Laleli caddesinde HA.kim 

Rıza beyin apartımanını ya· 
pan ustalardan Emin efen· 
di beıincl kat iskelesinde 

çalııırken kalaı kırılarak yere 
dGımüıUir. Emin ef. Birkaç 
yerinden yaralanmıı ve has• 
tahaney e kaldıralmııbr. 

da ebedi nıakberesine defne· 
dilmittir. 

Merhum otuz sene müd· 
df!tle memuriyet hayatında 
namuslu ve dürüst hakim· 
lerimizdtn id:. Ufulile ken· 
dilini sevenler! dün mezarı 

baımda toplayan merhum için 

cenabı haktan rahmet ve 
akraba ve ehebbasile bilhassa 

büyük oğlu doktor Na
mık Adil Bey uzunl'!sabı rlar 
dileriz. 

lf- Teşekkür·vefatile kalp· 
lerimizde ç;,k derin cerihalar 

açan zevcimiz ve babamız 
avukat Adil Beyin defni 
merasiminde bulunmak su· .. 

' 

retile kederlerimize i'tirak 
liitfunda bulunan akraba 
ve ahbaplarımızla Galata· 
ıaray ve lstanbu sı o ku 
lüplt'ri mensupl rma en 
derin teşckkürle rfm"zin ar· 
zına muhterem gazetenızin 

liituf de la etin· rica ed riz 
efendim. 

M hc1umiarı Zevcesi 
Doktor Na ık Z ek iye 
A dil, Hamdi A dil Adil 

Dikkat! 
Hemen Po
lise Veriniz! 
(Yarın) ın ne lst ımbul

da, ne Anadoluda, n e 

TrEkyada abone ve ilan 
memurlara yoktur. 

Gerek abone ve gerek· 
se il~n gazetemizde ka· 
bul edilir. 

Eier bu gibi itler için 
bir müracaeta maruz ka· 
hrsanız o adamı kim olur 
sa olsun derhal polise 

f veriniz. 

• 
~ 
t 
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ispanya Kıralı 
Son Sözlerini Söyliyor 

"Vicdanım müsterih ayrılıyorum,, 
- Madrit'ten bildirildi- f ispanya hayret 

ğine göre, kıralın hareketin· 
den evvel sarayda mühey· içinde 
yiç bir manzara hasıl olmuı· Madrit: 14 - Cümhu· 
tur. Kırat, orada hazır bu- riyetçi libareller tarafından 
lunanlara "Vicdanım müste
rih olarak ayrılıyorum,, de· 
miş ve teesaürünün tidde
tinden son sözlerini bitireme· 
mittir. 

Kraliçe ile çocukları ti· 
mandiferle irun'a gitmişler
dir. 

Madrtt, 14 (A.A) -:Kra· 
lın ailesi efradından herhan
gi birini kendisine halef göı· 
termeksizin sadece tahtın· 

dan feragat etmiı olduiu 
kaydedilmektedir . 

M ıvakkat hükumet, bal-
konunda cümhurlyet hayratı 
dalgalanmakta olan Dahiliye 
nezareti binasında meclis'.ha· 
linde toplanmııtır.~Bu içtima 
cümhuriyetin ili.nana resmiyet 
ıekli veı mittir. 

Nezaret binasının öntln· 
de toplanmıı olan kesif 
halk tabakası her·turlü mü· 
nakalitı imkansız bir hale 
sokmuttur.Nümayiıçiler dur· 
maksızın bağırmakta ve el· 
terindeki bayrakları sa Ilı· 
yarak Marseyyezi terennüm 
etmektedir. 

Heykelleri kırıyorll?r 
Pampelune, 14 ( A.A) -

Cümburiyetçilerden mürek· 
kep gruplar ceneral San· 
Jurjonun heykelini kırmıı· 

lar ve Primo de Rivera cad
desindeki kitabeyi ıöküp 
a tmıılardır. C ümhu riyetçiler 
Snint· Jacques do Compo 
kilisesinde gayet " mutantan 
milli bir ayin ., ya.pmıtlardır. 

Kıral taraftarları kay
betti 

Madrit, 14 - ispanya 

belediye intihabatında Kı· 

ralıyet taraftarları kahir 

mağlubiyete uğrayorlar. Kı· 

ra~in dün bütün gün saray· 

da kalarak belediye inli· 

habatmın neticelerini bildi
ren raporları okumakla 
meıgul olmuıtur. Sarayı 

kıralinin bulunduğu, kibar 
ve zenginlerin oturduğu 
intihap dairesinde dahi mu· 
halifler galip gelmiılerdir. 
Ayni halin kıralın muhte· 
şem ıatosunda her sene 
yaz mevsimini geçirdiği San 
Sebastian şehrinde dnhi 
vaki olmuıtur. Bu daireden 
ancc>k 6 kıraliyeiçiye mu· 
kabil 28 cümhuriyetçi çık· 

mııtır. 

Amelenin ekseriyet tef· 
lc;l ctliii §ehirle:-in cümhu
riyetçi ye sosyalistlere bu 
kadar büyük teveccüh ve 
temJlyül göstermeleri az çok 
beklenilmekte olan bir şey
di. Kıraliyetçileri asıl hay· 
rete dütüren şey orta ve 
} üksek sınıf halk tabakala
rı arasında da cümburiyet· 
ellerin kazanmasıdır. Kıra

liyet tarafları şimdi bütün 
ümitlerini köylülere ve bil
hassa Endülüs çiftcilerine 
bajlamaktadır. Şimdiye ka
dar koyu Kıraliyetçilik gös· 
termit olan köylülerin umu· 
mi inUhabatta kazanmaları 
hiç de müstebat değildir. 

matbuata teblii olunan be
yannamede deniliyor ki: ,.ik· 
tidar mevkiinede bulunanlar 
dünkü intihaplardan bir ib· 
ret deni çıkarmazlarsa cüm
huriyetçiler İspanyada cüm· 
huriyeti iade etmek vazi· 
fesini seve seve deruhte 
edecek ve bunun gerek 
İspanyol miJletine Ye ıerek 
yabancı hükumet ve millet· 
lere kartı olan mesuliye
tlni iftiharla taııyacaklar
dır. 

Bu Sözlerin Kıralı istih· 
daf ettifi itlkArdır. Elde 
edilen ilk rakamlara ıöre 
intihapta 974 ciimhurlyetçi 
~e 578 KıralfyetçJ seçilmit
tır. Cümhurtyetçller bu ka· 
dar bayllk bJr ıaJfbfyeU 
beklemedikleri için intiha· 
babn netfcesı: karıısında 
hayretler içinde bulunuyorlar. 

Mardin, 14 - İnforma· 
ciyon gazetesinin haber al
dığına göre Kıral Alfons Na· 
zırlardan bir kaçı ile yaptığı 
hususi bir mükalemede cüm· 
huriyetçilere verilen reylerin 
le ıraliyet rejimine veya tim· 
diki kabineye kartı değil 

belki kendi tahsına kartı 
verHmiı sayılabileceflni söy· 
ledikten sonra bu hususta 
kat'i bir karar ittihazını 
kendisi için bir vazife bil
diğini söylemiıtir. Kırahn 
birkaç güne kadar istifa e· 

deceği ve kabinesinin mevkiini 
batka bir hükumete terke
deceği rivayet olunmaktadır. 

intihabat neticesi 
Madrit 14 - Belediye 

inUhapJarının kat'i neticele· 

ri çarşambadan evvel malum 

olmıyacaktır. Madrit tehri 
aylardan beri görülmiyen 
bir manzara arzetmektedir. 
Düne kadar dolaıan kuvvet
li devriyelerden eser kalma· 
mııtır- Ortalıkta fırbnanın 
yaklaıtığını hiaaettiren gay· 
ri tabii bir sükunet vardır. 

Her taı afta durgun ve 

düıünceli inıanlara rast ge

linmektedir . Çok tiddetlf ve 
kanla bir mücadelenin baı· 
Jamak (izere bulundufu hiss
ediliyor • Dün ahali yurdun· 
da aktolunan emsalsiz bir 

mitingte söz alan sosyalist 
liderleı i halkı: .. sizden ıöz 

değil it bekliyoruz. Nüma· 

yiılerle kaybedecek vakti· 
miz yoktur. Harekete de .re· 
çiniz ,. diye isyana teıvik ve 
tahrik etmltlerdir • 

Uydurmalar 
Madrit, 14 - Kabine reisi 

amiral Aznar sözde lspan· 
yada diktatorluğun iadesi 
meselesinden dolayı nazır
lar arasında çıkan bir fikir 
ihtilafı neticesinde hariciye 
ve Adliye nazırlarının istifa 
ettiğine dair ortada dönen 
tayiaları tekzip etmittir. 
Baıvekil diktatorluğun tek
rar tesisi meselesinin hali 
hazuda ula mevzuu bahis 
olmıyocajını söylemittir. 

YARIN 16 Nlıao 

Serbesı Fırka 
(Birinci •ayfadan devam) 

Serbest Cümhuriyet 
fırkasının programı 

Madde: 1 - Serbest Cüm· 
huriyet fırkası cümhuriyet· 
çilik, milliyetçilik ve laik· 
lik esaslarına bağladır. Bu 
esasların millet bünyesinde 
ebediletmesi gayesidir. 

Tetkilatı esasiye kanu
nundaki hürriyet ve masu· 
niyet haklarını bilaistisna 
herkes için mer'i tutacak 
ve hiç bir arızaya uğratmı· 
vacaktır. 

Madde: 2 - Vergiler 
millet efradının iktısadi te· 
ıebbüs kabiliyetini saramı· 

yacak ve halkın takati hu
dudunu aımıyacak derece
de tahfif olunacaktır. 

Vergi tarhında daha sa· 
Itm esaslara istinat edilecek 
ve tahsilindeki yolsuzluklar 
kaldırılacaktır. 

Madde: 3 - Fırka, dev
let varidatının semerelt ıu· 

rette aarfına dikkat ve bü
yük Nafıa teıebbusleri maa· 
raflarının yalnız bir nesle 
tahmtlinden içtinap eder. 

Madd": 4 - Fırka, pa
ramızın kıymetini biran ev· 
vel tesbit için tedbir almak 
ve memleketimizde it gör
mek iatiyecek harici ıerma
yeye bu ıuretle yol açmak 
azmindedir. 

Madde: 5 - Fırka, va
tandaılarm refahına mali 
ve iktısadi her türlü teıeb
büslerine engel olan hükô· 
met müdahalelerini kabul 
etmez. Memleketin iktısadt 

hayatının inkitafında her 
türlil tetebbüı erbabına za· 
biridir. 

Dümhuriyetin menfaat
leri için glrltilmesi icap 
eden fkt11adi itlerde fertle· 
rin kuvYetl gayri kafi gö· 
rüldükçe," devlet doğrudan 

doğruya tetebbüs eder. 
Liman inhiaarlan kaldı

rılacaktır. 

Madde: 6 - Köylünün 
ve çiftçinin çok ucuz faiz
le Ye mütküliltsız usullerle 
para bulma1t "Ye iktısadi 
bünyemizi zayıf dütüren 
murabahacılıktan kurtarılmaıı 
fırkanan en mühim maksat 
larındadır. 

Çiftçinin fedakarhğile 

kurulmuı olan ziraat ban· 
kasının memleketin zirai 
kredi ihtiyacını temin ede· 
cek bir müeaaese haline çı· 
kanlmaaı umdedir. 

Madde 7 - Dahili sa
n'atların canlanması ve ko· 
laylıkla inkitaf etmesi fır· 
kanın vasıl olmak istediği 
mühim hedeftir. Teıviki 
sanayi kanunu bihakkın 
tatbik edilecektir. 

Bu kanunun bahsettifi 
himaye ve kolaylıklar ica· 
hında tevsi olunacaktır. Sa· 
nayi ve maadin bankasının 
kabiliyet ve faaliyeti arttı· 
rılacaktır. 

Yerli mahsullerin hima· 
yesi ve hariç piyasalarda 
sürümlerinin temini için ted· 
birler ahnacaktır. 

Nakliyat ve liman tari· 
feleri bu maksatlara hizmet 
edecek surette tanzim olu· 
nacaktır. 

Madde: 8 -Halkın hü
kumet dairelerindeki iı
leri azami sür'at ve sühuletle 
ıördürülecektir. Rüıvet ve 
suifstimallere karı• bilamer· 
h:.met miicadele edilecektir. 

intihar lngilizler telaşta 
Bir tacir kendini! .Hindistanda kadınların uzuvla-

öldürdü rını kesiyorlarmış 
Unkapıınında Keresteci 

Karabet Efendi borcunu 
ödeyemediği için kendisini 
ta vana asmak ıuretile inti
har etmittir. 

Zabıta tahkikfttına de
vam etmektedir. 

Bir daha! 
Anadolu Hisarında otu

ran Nefise hanım kendisini 
asmak suretile intihar et
mittir. Zabıtaca intiharın 
sebebi tahkik f dilmE>ktedir. 

Bir intihar daha 
Üsküdarda Gülbnhar ma 

haller.inde oturan 55 ya ıın· 
da Seher Hanım kendisini 
evindeki sarnıça n tmak su· 
retile intihara teşebbüs et· 
nıişsede kurtarılmııtır. 

· Yeni Mecliste 
Müstekiller 

( Birinci aahifeden devam) 

(2) ve diğerlerinde de (1) 
veya fkiıer meb'usluk açık 
bırakılacaktır. Müttehit bir 
kütle halinde olan Cümhuri· 
yet . Halk Fırkasına kartı l 
bu(;,iO)mebus bir bizjp halinde 
müstakil kalacaktır. Bazı 
Fı.ıka mebusları. bu cihetin 
nevema bir inkisam mahi· 
yeti alaeağım veFırka prog· 
ramımn her noktai nazara 
göre hazırlanmıt olması 
itibarile müstakil bir hizbe 
ihtiyaç olmadığını söyle
mektedirler. Fakat Gazi 
Hazretlerinin çok ehemmi
yet atfettikleri bu noktai 
nazarı çok musip bulan 
mebuslar buna ihtiyaç bu
lunduğunu ve yeni meclis için 
bu noktanın l•ir zaruret ha
linde bulunduğunu ve bunun 
Fırkanın inkiıamı mahiye· 
tinde olamıyacağaıu söyle· 
mektndirler. 

Müstekilleri 
kimlerdir? 

Mü1tekfllerin kimlerden 
ibaret bulunacağıl hakkında 
kat'i malumat yoksada kuv· 
vetli vaziyetlere nazaran 
bilhaaaa Sabık Lider Fethi , 
mefıuh Serbest Cümhuriyet 

F. katibi umumisi Nuri Tahsin 
Ağaoğlu Ahmet] Niede meb
usu Galip Naki Beylerin 
isimleri areçmektedir. 

Serbestçiler ayrıca bir 
program netredecektir. 

Madde: 9 - Mahkeme
lerin sür'atle İf bitirmesi için 
sıkı ve devamlı teftiıler yap
tırılacaktır. Mahkemeler 
tetkilatındaki noksanlar bu 
makıada göre1 ikmal oluna· 
caktıt. 

Madde: 10 - Fırka, ha
rici, siyasetinde Türkiye Cüm-

hurJyetinin komıu ve bilumum 

devletler münasebetlerinin 
dostluk ve samimiyet daire· 
sinde cereyan ve takviyesine 
ve Cemiyeti Akvam müeaae· 
sile daha sıkı surette tefriki 
meıaiye ehemmiyet vere· 
cektir. 

Madde 11 Fırka bir 
dereceli intihap usuiünün 
t~sisini ve siyasi hukukun 
Türk kadınlığına da teımi· 
lint müdafaa edecektir. 

(Devamı Yar) 

Londra, 14 (A.A.) - M. 
Gralıan, Avam kamarasm· 
da sorulan bir suale verdiği 
bir cevapta. lnarlltere hüku· 
metinin Avusturya ve Al
manyanın İngiltere ile tica
ret muahedeleri aktetmek 
için bu yakınlarda giriımıı 

oldukları müzakereleri bi· 
tirmek niyetinde bulunduk
larına dair mezkur hüku· 
metler tarafından henüz bir 
tebliğe muttali olmadığını 
söylemittir. 

M. Grahan, Avusturya 
hükumetinin Macar ve Yu· 
goslavya hükumetlerile ken· 
disi arasında aktedilmiı olan 
ticaret muahedelerinin mef
suhiyetini ilin etmiş olması• 
nın merkezi Avrupadtıki ln
giliz ticareti üzerine 

yaptığı akis ve tesirler hak· 
kında sorulan suale ve tG\\\ 

cevapta, yeni muahedeler 
akU için elyevm müzakerat 
cereyan etmekte olduğun· 

dan Avusturya hükumetinin 
mevcut Ucaret muahedeleri· 
ni feshetmiı olmasının lngi· 
liz ticareti üzerinde yapa· 
cağı tesirleri timdiden kes
tirmek mümkün olamıyaca· 
ğmı beyan etmit ve bu me
self.nin pek yakında tetkiki
ne davam olunacağını ilave 
etmittir. 

M. Graham kendisine 
iradedilen diğer suallere de 
cevap vererek gümrük ta
rifeleri meselesi hakkında 
lngiltere hükümetinin muh· 
telif Avrupa ' hükumetlerine 
yapmıı olduğu son tekliflere 
Belçika, Almanya, Leh ve 
lıviçre hükumetlerinin gön· 
derdikıeri cevapların alın· 

mıı olduğunu söyledikten 
sonra demiıtir ki: Bu cevap
lar yukuda ismi geçen hü
kumetlerin bu mesele hak
kında yapılması düıünülen 

müzakerelerde takip etmek 
niyetinde bulundukları umu· 
mi hatları göstermektedir. 

lngiltere hükumeti bu 
husus hakkında alınacak 
tetbirJerin ne aribi §eylerdcn 
ibaret olacağını tayin et-

meden evvel diğer alakadar 
hükumetlerin de cevaplarını 
beklemek niyetinde bulun
maktadır. 

M. Grabamdan sonra 
maadin nazırı söz alarak 
kendisine sorulan bir suale 
verdiği cevapta, kömür ma
denlerinde çalııma müddeti 
hakkında Berlinde ve daha 
baıka yerlerde nim resmi 
surette yapılan münakata 
ve müzakereler neticeıin· 

de Lehistandan, Belçikaya 
Fransa ve Almanya ile diğer 
birçok hükumetlerin ileri 
sürdükleri noktai nazarların 
madenlerde çalııma saatle· 
rint tayine dair olan bey
nelmilel mukavelenin ya
kında kabul edileceğini ıim
diden derpif etmeğe müsait
bir surette telif edilmlı ol· 
duğunu memnuniyetle be· 
yan edecek vazlyette bulun· 
duğunu söylemittir. 

Lehlstanın bazı yerlerin· 
de kadınaa,la ge :ç kızların 
maruz bırakıldıkları muamele 

hal<kınada İngiltere hükumeti· 
nin Cemiyeti akvam nezdinde 
teıebbüsatta bulunup hulun 
madığına dair hükumetten 
izahat istemittir. 

Bunun üzerine Hariciye 

müstetarı söz alarak elyevm 
Cemiyeti Akvamın tetkikine 
arzedilmiı olan bazı istida· 
larda bu yolda bir takım il· 
hamlar ıerdedilmiı oldu· 
ğunu söylemiıtir. 

AmE le fırkası azasından 
biri Hindistanda haxı tari
katlar erbabının kadınların 

ve genç kızların bazı uzvu· 
larını takatladıklara hakkında 

ortaya çıkan dedikoduların 
ne dereceye kadar doğru 

olduğunu sormuıtuı· . 
Hariciye mültetarı, bu 

ıuale de cevap vererek; Ha· 
riciye nazırının Cemiyeti Ak· 

vam komistelrinden birinin 
reisi bulunmak sıf aUIP, yu• 
karda zikri geçen ietidalarda 
serdedilen iddiaların doğru 
olup olmadığını anlamak 
için tahkikat yaptırmak üzere 
bulunduğunu söy!emi,tir . 

Turizm haftası 
İçtimada mühim kararlar verdiler 

Balkan Turizm haftası l 
münasebetile, dün Türkiye 
turizm klühü merk~zinde 

bir içtima aktedilmiıtir. Bu 
içtimada Kocali meb'usu 
Retit Saffet, istanbul bele
yesi ınuavinlerinden Hamit, 
darülfünun hukuk fakül
tesi rf!isi Tahir B.ler ve mutat 
idare hey'eti azaları bu!un· 
mamıılardır. 

Müzakere mevzuunu , 
Balkan haftası zarfında ge
lecek Balkanlı talebelerin 
sureti kabul ve izazı teıkil 
ediyordu. 

Neticede 7 günlük bir 
proıram ihzar edilerek 
tasdiki için Balkan birliğine 
gönderllmlftir. 

Tesbit edilen mezkur 
programdan maada bir de 
istikbal komitesi yapılmıı· 
tır. Bu komite azalara Cu 
marteıi günü toplanarak, 
aralarında vazifelerini tak· 
ılm edeceklerdir. 

lhzaı olunan programın 

maddeleri meyanında ıun· 

lar vardır : 

A - Müzeleri ziyaret. 

B - Sarayları ve dıfe' 

tarihi abicle:eri ziyaret. 

C - Türk inkılabı hak" 

kında konferans. 
D Nisan 29 uod• 

Talebe Birliği tarafındafl 

verilecek olan matine daıı· 

san. 

Dışardan iceriye 
' kaza! 

Arabacı Debreli Hü•114 

arabasına çalı yükliyerek 
r• Anadolu kavağından geçe 
o· 

ken Eırefin hanesinden • 
kağa çıkan saba borusoıı• 
çarpmıstır. Yanmakta ol•Jl 

H•' ıoba devrilerek lrf an o· 
namla kızı Müberranıo oı 
teaddit yerleri yanmııtır· 
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Haaankale, H.M. - Dört 

heı seneden beri :naarlar ara· 

sında hatırı sayılır derecede 

telefat vukubuhnaktadır. 
Geçen seneye nazaran hu 
•ene hastalığın imha ve 
itf a111 için daha ziyade faa· 
liyet göıterilmit ve aıılaınak 
ıuretile haıtalığm fazlalan
lnasına meydan verilme· 
hlittir. Mücadele 'IJlemurla
rı kasaba ve köylere 
kadar giderek fevkalade ça
lıımıılarsada hastalık bazı 
mahallerde mevcut görün· 
rnektedir. Bu ıene a~naın 

bulmuıtur. Bu hayvanatın 

kara ciğerlerinde bir takım 
haıarabn yaptığı tahribat 

dolayiıile ağnam zayıf dü· 

ıerek telef olmaktadır. Her 

nekadar kaymakamlığa vuku· 
bulan müracaat üzerine 
Erzum mücadele miidüriye-

A. R. tinden "DtstüJ,. talep edil-

-· t5~ft~~d~~l~k· ...... 8~iğ~; ~~aiii~i~~i ... 
900,000 liralık bir geziyorlar 

dava ikame etti Şehrimizde bulunan Bul· 
gar muallimleri, dün Gala· 
tasaray lisesini, Taksim 

Bu davaya sebep ıudur: 

Bazı kimseler varisleri hu· 
lunmıyan binaları bir kola· 
yını bularak ellerine geçir· 

mektedirler. Bu yüzden 
hazine dehıetli zarara lıfr
mektedir. 

Bu kabilden Defterdar-
lık, birinci hukuk mahke· 
ıneıfne 900.000 liralık bir 
dava ikame etmittir. 
~-

M. Doumergue geziyor! 
Djerba, 14 (A.A)-Fran· 

•a Reiaicümhuru M. Dou· 
'Jıergue buraya gelmiıtir. 
kendisini hamil olan motö· 
.. ün etrafında binleı ce ka· 
Yık dolaımakta ve havada 
bir tayyare fllosu uçmakta 
idi. M. Doumergue, Ojerba 
adasının merkezi olan Ho· 
Unıdsouk'ya giderek halkın 
alkııları araıında panayir 
•e ıergiyi ziyaret ~etmiıtir. 

Y eraltında yangın 
Şıka20, 14 (A.A.) - Ka· 

llalizasyonda çıkan yangm 
fıınaıında dokuz kiti ölmüı· 
tGr • Bir bu kadar kimsenin 
de telef oldu§u zannedil· 
lnektedir. Kırk sekiz kiti has· 
ta.haneye kaldırılmııtır. 
d Bu yangın ıimdiye ka· 

ar yeraltında vukubulan 
~azaların en dehıetliıi ad
~ ediJnıektedir. 

cnebi işçiler alın mı yor! 
le: Boıton, 14 (A.A) - Hü· 

1 
finıeun Amerikadaki itsiz· 

1 
erin hlenf aatini korumak 
~hı ecnebi tıçileri memle· 

et haricine çakarınağe ma· 
tuf t 'd CJ 8 Yaıetl Boston a ve 

onceater' de kuvvetli bir 
tnuh l . el a efet hareketi uyan· 
lk~lrtııtır. yeni lskoçyah 
lc: b'Üz balıkçı "Glonceıter" e 
ı:) uı. edtbni~terdir. 
enızciler toplanıyor 

+' londra, 14 ( A. A. ) -
.,~n~ız • ltalyan ve lngiliz 

Qtı _.. ha 
~ ı. ..... ute u11lıı.r yarın 

Qah d t,t'et Yeni en Hariciye ne· 
~iti 1 btnaımda toplana· 

ardır. 

cumhuriyet abidesini, Dol· 
mabahçe sarayını öğleden 

evvel gezmişlerdir. Öğleden 
ıonra iıe Çamlıca kız orta 
mektebini ziyaret edecek· 
ferdi. 

Fakat havanın müıaa• 
deıizliğinden bqün Çam· 
lıcaya gideceklerdir. 

Ağırcezadaki 
dayak davası 

Bir ınaznuou iıtiçvap 

esnasında tahkir ve darbet· 
f mekle maznun Şile müddei· 
.. umumisi Naci Beyin dava· 
ıına dün Ağırcezada ba1-
lanılmııt1r. 

Şahitler müıteki olan 
ve ayrıca İbrahim ilmin· 
de birisinin katlinden maz· 
nun bulunan Mehmedin 
tahkikatı iıkal ederek ha
diseye sebebiyet verdieini 
ve fakat Naci Bey tara· 
fından tahkir edilmediğini 
söylemiılerdir. Dava ikmali 
tahkikat için talik olun· 

muıtur· 

Tahlisiye U. M. gidiyor! 
Tahlisiye umum müdü

rü Necmettin bey bir iki 
güne kadar Ankaraya gide· 
cektir. Necmettin bey An· 
karada yeni tahlisiye iıtas· 
yanları hakkında lktasat ve· 
kaletine malumat verecektir. 

~. 

Nikaragua'da isyan 
New • York, 14 (A.A) -

N k 
asilerinin reisi 

i aragua 
Sandino'nun 350 kiti ile bir· 
likte Puertocnbezal ıehrine 
dofru ilerlemekte olduğu 
söylenmektedir. 

isyan ıahasından kaçıp 
kurtulmaia muvaffak olan 
bir Amerikalı dilkkin ve 
mafazalara yapılan hücum· 
lar esnasında sivil ahaliden 
altı kitinin aıiler tarafından 
öldiiriilmüt oldutunu ı6yle· 
mittir. 

YARIN 

Mmr kırahn annesi 
ayın 30 unda Eğe vapurile 
ıehrimize gelecektir . 

Eğe vapuru kendisini al
mak için 27 Nisanda İsken
deryede bulunmak üzere 
gönderilecektir. 

Sultanın maiyetinde 300 
ki~i bulunmaktadır • 

- ---

ocağının H. fırkasına devri 
Ocağa ait menkul eşyanın listesi 

yarın bitmiş bulunacak 
Türk ocağının H. fırkası· tamamlanacak, cuma günü 

na devrine ait muameleler de, devir muamelesi yapıla· 
~devam etmektedil' . caktır . 

Paraya mütealiik işler Bundan sonra d1t, Oca· 
tamamlanmıı ve fırkaya ğın fırkaya devri muamelesi 
devredilmiıtir. tamamlanmış olacaktır · 

Türk ocalı, ıimdi, Ocağa Türk o..:ağının ~ayrtmen· 
ait menkul eıyamn bir lis- kul biç bir mah bulunmadı· 
tesini hazırlamaktadır • Bu ğı için, bu hususa. dair mu· 
liste, cuma gününe kadar amele cereyan etmiyecektlr: 

'f. .. O~ .. k~~g~·~~i .. M~~ş. b~ği~~~Y~r 
l 

Vefat eden memudarm 
Bugün top anıyor aiıeıerine maaı ba~ıanma•• 

Ticaret odaları mıntaka bundan evvel aylarca sürü· 
kongreainin toplandığını yn.z· mııtık. yordu. Birçok kimselerin 

Geçen celsede seçilen sefaletine sebep olduğunda• 
encümen dün toplanarak birçok fiki.yetler yapılıyor· 

du. Baıvekalet bu tiki.yet· 
ruzname etrafında görüı· 
müotür. Bu gün kongrenin 
ikinci celıeıi akdedilerek bu 
mevat görüıülecektir. 

Zaro Ağa dönüyor 
Gelen telırailar Ameri· 

kada bulunan Zaro Ağanın 
tekra.ı lıtanbula helmei• 
karar verdiğini gösteriyor. 
Amerikndan hareket ettiği 
bildirilen Zaro Ağanın Lon· 
raya muvasalat ettiii anla· 
şıhyor. Zaro Ala lnglliz ga 
zetelerine Nevvorkta iyi bır 
hayat geçirdiiini hayatında 
asla içki, ıjgara içınedieini, 
yemeklerini nebati ııdalar· 
dan temin ettifini ıöylemiı 
ve srzlerlne ıunları ilave 

elmittirr 
- Ben kendfmi 157 ya· 

ıınna değil de 57 yaıında 
Jmiı gibi hissediyorum. 

Tiftik kongresi 
Ankara, 15 (Hususi) -

Tiftikçiliğtmfzin inkiıafı için 
çalııan Tiftik cemiyeti kon· 
gresini yarın (Bugün) Hima· 
yel etfal cemiyeti merkezin• 
de aktedecektir. 

Danimarka sefiri 
Bu sabah fehrimize 

geliyor 
Ankara, 15- Danimarka 

sefiri lstanbula haraket et· 
mittir. Sefir bir kaç gün kal· 
dıktan sonra Danimarkaya 
gidecektir. 

Faiz miktarı indiriliyor 
Resmi mahiyette olan 

müe11eıelerin yükıek faiz 
almamalan tekarrür etmiı· 

tir. 
ipotek ilzerine muame· 

le yapan Emlak eylam 
bankası da faiz miktarını 
°/o 12 indirmeie karar ver· 

mtıtfr. 

ler karımnda bunların önil
ne aeçllmeılni allkadar da
irelere tebliğ etmfttir. Bu 
teblfjden ıonra maaf bağla
ma muamelatına ıür' at ıel· 

mittir. 

Evkaf çalıfıyor.! 
Evkaf tdaraıt Ayuofya· 

da caminin iç ıabanb,iın· 

daki bozuk alt mermerleri
ini, meyit lkap111nın dıtünü 

tamir ettirmektedir. 
Oıküdarda da imrahor 

camilnin tamire muhtaç bir 
çok yerlerini ve daha diğer 

camilerdeki ufak tefek nok· 

Hnları ikmal ve tamır etti
recektir. 

Öküz •otutu! 
Havaların ittiratsızhfı 

devam ediyor. Ônüotüzde 

habrı sayılı bir ıoiuk daha 
ka.lmııtır. Bunun ismi de 

Sitteiıevir yahut öküz so· 
ğuğudur. Bu nisanin 18 inde 
baılayıp 24 üne kadar de
vam edecektir. 

Belediye karşısındaki 
arsa 

Betediye rfyaıetl karıı-
11ndakf büyük arıanm Js. 
tim ak ihtilafı halledilmiıtir. 
Bu arsanın sahiplerine pa· 
ralan verilmiı, arsa da em· 
li.k bankasına devredilmiı
tlr. Banka burasını parça 
parça satacaktır. 

Belediye arsaları 
süslüyor! 

Belediye ıehirde toz ya· 
pan beı .büyük meydana 
çim dikmek tasavvurunda· 
dır. Bu araalann tefriki için 
tetkikat baılamııtır. 

Sahife 5 
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Maçlar 
Lik maçlarına Taksim ve Ka
dıköyünde devam edilecek ! 
Lik maçlarına yarın da 

Kadıköy ve Taksim ıaha

larmda devam edilecektir. 
Taksimde yapılacak maçhr 
şunlardır: 

BeşiktHf - Anadolu, Ga

latasaray - SüJeymaniye, 

Vefa - Beykoz ve Fener

bahçe - lstanbulıpor. 

Be~iktas takımı son za· 

mantarda eski kuvvetini 

gaybetmif bulunuyo-. Bunun 

neticesini geçen hafta Sü
lf. ymaniye ile berabere kal· 

mastle· pek bariz görüyoruz. 
Beıiktaı bu hafta da ay

nı §t-kilde ıahaya çıkare.a 

maçı pek aüçlükle ka2'ana· 

bilecektir. 

İstanbul ıampiyonluğuna 

kadar yaklaıan Beıiktaı 
takımını böyle görmek iste· 
mf'yiz. 

G.ılatasaray • Süleymaniye 

maçını bu hafta zevkle seyr 
etmek kabil olabilecektir. 

Son zamanlarda iyi ne 

ticeler alan Süleymaniye 
bu haftada iyi netice almak 

için çalııacaktır. 

Bu sabrları okurken 
Süleymanlyenin Galatasarayı 

yeneceği anlaııılmaıın. Mak· 

ıadımız Silleymaniyenln Ga

lata•ray karpınnda muvaf-
fakıyetli bir oyun oynama11dır. 

Vefa - Beşikaş 
Vefa • Beykoz maçına 

gelince: Vefa takımı bu 

devrede çok iyi neticeler 
almaktadır. Bu haftada mu· 

·• vaffak olacağı tabiidir. 

Fener · f. Spor. 
Dördüncü ve son maç 

Fener bahçe ile lstambul 

spor takımlt:1.rı arasında ya· 
pılacaktır. 

Genç oyunculardan mü
teşekkil bulunan lıtanbul 
spor takımından iyi netice
ler beklenebilir. 

ikinci küme macları , 

Dün de yazdığımız üzere 
bu maç ikinci kümenin en 
mühim müsabakası olacak· 
tır. 

Federasyon dün 
toplandı 

Dün Federasyonlar mer
k~zinde bir' içtima yapıl

mıştır. Fakat, harice, bu 
içtimada cereyan eden 
müır.:akerat hakkında hjç 
bir malQmat tereşşüh et-
memiştir. 

lngiltere kıralı 
iyimiş ! 

Londra, 14- Kıralın ah
vali sıhhiyesinin mucibi en· 
diıe olGluğu hakkındaki ıayi· 
alar resmen tekzip ediliyor. 
Kıralı muayene eden doktor

ların tanzim etiikleri rapor

da sıhhi vaziye tindeki sa
lahın gitgide artt;ğı ve rahat· 
ıızltğın fayanı m emnuni}·et 
bi ır seyir takip ettiği beyan ol-
dunmaktad ır.Kır ılın av a g itti

ği zaman bindiğ i at Sandrlng· 

ham ıatosundan Vindsor sara· 

yına gönderilmiıtir. Son de

recede sakin ve halim olan 
bu hayvan Kıral nekahat de-

vreıine girdikten sonra içinde 
ilk gezintilerini yapacalı 

hasta arabasınakoıulacaktır. 

Transatlantik 
kurtarıldı 

Londra, 14- Dün döı t 
ıaat süren fevkalbeşer gay· 
retlerden sonra Statendam 

transatlantiği Vight adası 

civarında aaplanmı~ olduğu 

çamur ııığlığından sekiz ça· 
tananın yardımiyle çekilmiş 

ve kurtarılmııtır, Yolcular 
tahlisiye ameliyesini alkış· 

lamıılardır. 

Çankırı hattı 

An~ ara, 15 (A.A.) 
Çankırı istasyonunun açılma 
resmi 23 Nisan Pcrıembe 
günü yapılacaktır. Davetli· 
leri Çankırıya götürecek oian 
huıusi tren küıat sabahı 
saat 8·20 de Ankaradan ha· 
reket ve 15 buçukta Çan· 
kmya muvasalat edecektir. 

Bu hafta Kadıköyünde 
yalnız btr maç yapılacaktır. 
Bu da Kasımpaıa-Eyüp ta· 
kımları arasında olacaktır. 
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Yunanlı Talebe 
Dün şehrimize geldiler 
İçlerinde döı·t profesör var 

Dün ıehrhnize Serviç.i \ Ahmet Reşit Bey, Hıfzı B., 
Maritimi kumpanyasının Sar Vali namına Ekr~m Bey 
dema vapurile 6i Yunan ve Yunan konsolosu M. ' 
de rülfanunu talebeleri gel· Romanos namına da M. 
mittir. Mı.af itlerin baıında Dam su ve darülfünun· 
ifıp ve Edebiyat fakültelerı )ular istikbal eylcmiılerdir. 
müderrislerinden M. Logo- Yunan talebeleri Türk 
tetopulos, Adamandiu, Gala- arkadaılarına 14 ciltlik Yu
noı, Emamul bulunmaktadır· nan umumt ansiklopedisini 
lar. Talebe meyanında Yu· hediye etmiılerdir. 
nan lktısadı milli nazırının Müderris Ahmet Rnşit be· 
oğlu M. Vurlumiı te var- yinde iıtirakile dün Boğaz-
dır. içinde bir tenezzüh yapan 

Yunan Darülfünunluları misafirlerimiz, bu gün da· 
iadei ziyaret makıadile ~ rülfftnunu ziyar etedeceklerdir. 
yahat etmektedir. M. Adamandinda fransızca 

Milafirlerlmlzt müderriı bir nutuk irat edecektir. 
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Tut··nlnh sarı Umum 
. ·· rlüğünden : 
lılaremiz ıçm pazarlıkla 10,000 kilo bobinli parıömen 

kağıdı alına.çaktır. Taliplerin 500 lira teminat akçelerini 
hami!en 2 5 931 Cumartesi günü saat 11 de Galatada 
Mübayaat komisyonuna müracaatiarı ve o vakta kadar 

her gün gelip komisyondan artnameyi almaları. 

TiYATRO SiNEMA 

Üsküdar 
Hale sinemasında 

Gülen Adam 
Mümessilleri 

Konrat Vayt 
Programlarımız cumartesi 

ve çarıamba günleri deği§ir. 
Her gün gündüz 3,30 da ge· 

Evinizi tezyin ve tefriş et
mek isterseniz mutlaka Fin
- - cano11ar yokuşunda 

celeri 9, 15 te cuma günleri 
2 de 4 te gece 9, 15 te. Ge
lecek program Kadın intikamı 

lf

Şehzadebaşı 
AHMET FEVZI BEYiN Senelerin ika 

ettiği hasarın 
en güzel vaın
tni tamiridir. 

ASRİMOBİL YA Ferah sinemada 
-B;;· geci" sinema, tiyatro. 

,H~rmine.'H. Hafız Burhan B. 

Doktor 

afız Cemal 

tedavi hanesi 
Erkek, kadın ve çocuk

ların dahili (iç) hastahlı· 
larını cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu· 
tıusi kabinesinde tedavi 
eder. 

Doktor 
Fevzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehas 

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

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıs. nbuı .:>899 

•• 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve züb?eviye C"emlye· 
ti azasından Beyoğlu Ağa
cami karıı sırasında J 33 
No. ög leden sonra müra • 
caat. 

Telefon: 3586 
u asm 

Rekabet 
Kandreye gitmek isti· 

yenler: 
İzmitte (3) numaralı o· 

tumoblli teı cih etsinler. A
dam ba§ına {l) lira beher 
kilo {40) para. 

1 .... 
Çocuk hastanesi ku.lak, bogaz, 

burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak t 

Telefon B. o. 2496 

mlllBilll~81c:ıl ....... 

Çocuk hastatıkla:-ı mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Be1 oğ u Mektep soku 

Telek n : H. O. 2496 
lla~&L:=lr.Lii:lmllınlm.Jl ..... ı 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İkı Jia 
Miras meseleleri Bir ll 

Şerhli borçlar kanunu » D 

(İ BAL) kitaphınesinde 

Doktor 

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

Paris Tıpfakültesi mezunu• 
Cilt, Frengi, Belsoğuklugu 1 

mutehass.sı 

Dr. Bahattin Şevki 
Babıali Meserret oteli karşısı I35J 
1 inci kat sabahtan akşama kadar 

Mağazasına müracaat ediniz 

Asso • Jana meıhur (Çin· 
geneler) 3 üncü kat 

localar 125 kuruı 

İstanbul ikinci ma-;-'m_e_m_u-rl-u-
ğundan: Adres: Beyoğlunda Pan
galtıda çayır sokak 3Q numaralı -------=------- hanede İstrati Poniridis Ef. Balada 

1 L A N ismi \ e hüvireti yazıı. olan zatııı 

Doktor 

uat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp

haneıi üstünde No. 66 
Telefon: istnnbul 2385 

iflası açılıp tasfiyenin adi şekilde 

ANADOLU AJANSI Mü- yapılınasıııa-karar ·verilmiş oldıı-
dıriyetl Umumiyesi ıçm ğıından, 
Ankarada çalışmak üzere 1 Müflisten alacağı olan veya 
iyi Fransızca. bilen bir Dak· mallarında istihkak iddiasında bu-
tilo hıınımıı ihtiyaç vardır. lunaııların alacak ve iddiaların işbu 

ilandan bir ay içinde eyyamı resmiye 
Maaşı 130 liradan a§ağı ol- müstesna olmak üzere her gün saat 
mıyacaktır. Şeraiti haiz olan 

1 
(14ten Io) ya kadar Sultanahmet tc 

namzet erin cumartesinden dl. b vaki a ıyc iııasında icrayı \'azifc 
itibaren bir hafta müddetle eden birinci iflas dairesine gelerek 
her sabah yarıma kadar ka} dcttinncleri senet ve defter 
Ankara caddesinde İkdam gibi delilleri her ne ise bunların asıl 
Yurdunda Anadolu Ajansına veya musaddak surettlerini vermeleri 
müraccatları. 2 - Miiflise borçlu olanların 

İl yukarıda yazılı olan iflas daire~inc an gelerek borçları miktarını yazdır· 
Ankara cadde 54 numa- malan. hilılfıııa herkctin ceza ka-

ralı binada icrayı ticaret nunu mucibince takibat ve mes'uıi-
ve san'at etmekte olduğu- yeti mucip olacağını bilmclerj, 
ğumuz ( Vatandaı ) mat· 3 - Müflisin mallarını nakıt \ e 

b tahvilatı rve buna mümasil kıymetli 
aası resmi mühürü zayı· evrakını her ne suretle olursa olsun 

olmu~ olduğundan yenisini ellerinde bulunduranlar ister, şahıs, 
hak ve 12 Nisan 1931 tari· ister banka ve sair müessese olsun 
hinden sonra vukubulacak bunlarm üzerindeki hakları ınah uz r 
ve bu tarihten evvel de ve kalmak şartile o malları aym müddet 1 

Seyf il h S ı h ic;inde daireue venneleri, vermezlerse u a a i i mzasmı J 

havi olmayan her türlü se· ceza; takibat ye mes'uliyet<: uğra-
yacakhırım, mazeret bulunmadıkça 

nedat ve faturaların mute· rüçhan haklarından malınım kala-
ber olmayacağı alikadarla- caklarının bilmesi, 
rın malumu olmak üzere 4 - 25 nisan Q31 cumartesi 
ilan olunur. günü saat 14 te yukarıda ya7.ılı olan 

( V t d ) iflas dairesinde alacaklıların ilk içti-a an aı matbaası 
sahibi Seyfullak Salih mada hazır bulumnalkrı ve müflisin 

·~~~-~-----;;;... müşterek borçlularile kefillerinin ve 

S [ ı A" 11 
1
. K B A N K A S I borcu tekeffül eden sair kimselerin n içtimada bulunmağa hakları oldugu 

ilan olunur. 

.. ._ 
Büyük Tayyare 

p yangosu 
4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 de~ir 

• 
ramıye 

liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık İkramiyeler ve 35.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. ... .. •, l ': ....... ~· • ... ~ • • •• ..,· " ·:. ~ • 

Tayyare Cemiyetinden : 
Nizamname mucibince ikramiyelerden hi~ bir sebep 

ve suretle tevkıfat yapılamaz. 1kramiyelerin bayilerden 
tamam olarak talep edilmesi rica olunur. 
.. illi.Wllllillm .......................... : ...... . 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi dare: Mı LAN O 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

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

yada Afilyasonlar 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 Frank 

Ankara gazete bayii iken İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yunıırıistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,l(avala 

• İstanbul birinci iflas mernurlu
g~ından: l\ 1~flis: Taksimde Ağaçdi
bınde pansıyoncu Müsyü Krokerin 
ınu~n:ıelatı ifösiyesi neticelenmiş ve 

kendısı tarafından alacaklılarına karşı 
konkordato teklif edilmiş olmakla 

gerek muamele ve tanzim olunan sıra 
ce.tvelinin tetkiki ve Rerck teklifi va
kım müzakeresi için cshabı matlu
bu~ı ~S-93Itarihine müsadif pazartesi 
gun~ s.aat 14 te Adliye sarayında 
vakı bırinci iflas dairesi toplanma 
sal lonuııda hazır bulun mal arı itan 
o unur. 

---- ------~------------Zayi 
930 senesi almış oldu

ğum arabacı ehllyetname

mf zayi ettiğimden, yinisini 
çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Feriköy 

Ferah sokak No 5 
Ali oğ lu Davut 

lstanbula geldiği anlaıılan Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
1 ·ı H kk Ef d" . ŞEHiR DAHİLİNDEKİ ACENTALAR: 
smaı a ı en ı ye: lstanbul'da : Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 

Bir kıt'a senet muclbin· 

1 
istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

1 

ce borcunuz olan üç bin kü· iz MİR DE ŞU BE 1 
ıur liraya kartı vermeği ta· 
ahhüt eylediğiniz taksitleri 
vermediğiniz gibi bilahare 10 O 
nisan 931 tarihine kadar QSMr A 1\.11/ sküdar Hukuk Hakim· 
olan irsalattan mütevellit XJ. Y l.J liğinden: Üsküdarda ta bağ-

lar mahallesinde balcıbaba 
olarak ta faturalar mucibince BA ATVASJ J. YA-. yokuıunda 43 numaralı ha· 
ayrıca bin yüz sekiz Jira otuz 
dört buçuk kurut borçlandı- nesinde iken seferberliğin 
ğınızdan ceman dört bin lı- Sermayesi 10,000,000 ilk senesinde askere alınarak· 
rayı mütecaviz borcunuza ngiliz lirası Knfkas hücum taburuna sevk 
bir sureti tesviye iruesi için edilen ve §imdiye kadar 
ıstanbula geldiğinizde bana lSTANBUL ACENTALIÔI hayat ve mematından ma· 
müracat edeceğinizi defatla Telefon: istanbul 3318 lumat alınamıyan Abdullah 
temıin eylediğiniz ve latan· oğlu Niyazi efendinin gayip· 
bu~da oldt~ğunuz anlatıldığı BEYOÖLU DAİRESİ liği hakkında valdesi Münire 
halde bu sözünüzde durma· hanım tarafından ikame olu-

ı Telefon: Beyoğlu ı 3o3 nan davanın icra kılınan 
dınıız. ıtanbuldaki adreıiui- Senedat ve poliça mukabiiindc 
Zl• bı·ı medı·g"imden bu hafta h muhakemesinde; mumailey-muayyen vadeli veya csabı cari h d 
zarfın da mürAcaatla borcu- suretilc avanslar,poliça ve iskon- in ahvalin en mal<km~tı 

olanların malumatlarını mah· 
nuza Gureti tesviye gösterme· tosu. 
diğini z takdirde kanuni yol· Türkiye Cümhuriyetinin başlıca kemeye bildirmeleri zım· 
lara ınüracaata mecbur ola· şehirlerine ve meınaliki ccnebirc- nında bir ıene mtlddetle 
cağın ıı son defa olarak ihtar ye seııedat, çek, itibar mektupiar ilanat icra edilmiı ve bu 
eyleri':m. ve telgraf emimameleri irsalatı. kerre yiniden bir ay mtld· 

1 (Hesabı cari)küşadı, scncdat ve detle haberdar olanların 
atanbul Ankara cad· kı7111etli eşya muhafazası, kupon malu" matl hk desinde umum gazete· arını ma emeye 

ler bayii Artin ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki bildirmeleri için karar veri· 
------~----- ecnebiyeye keşide edilen po!iça- lerek iıbu ilanın bir nüıaneh 

D A KUTI. EJ ların tesviyesi, borsa muamellit mahkeme divanhaneıiıı r. . .A icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa talik edllmif olduğundan Cilt, frt!nği, Belsoğukluğu ve ademi 

ktidar ınuayene,elektirik tedavihaıırsi 

Karakö. v Börekçi f ırmı sırasında N. :l4 
icarı. keyfiyet ıuete ilede ilan 

olunur. 

lstanbul 4 üncü icra me
murlufundan : 

Tamamına 300,000 Ur• 
kıymet takdir edilen Katırcı 
o~lu hanının Mahmutpaıa'd 
Servidaye Hatun mahalle" 
ıinin Aıır efendi kütüph•· 
nesi ve Hoca hanı sokağınd• 
cedit 67,69 71,71-1 ve 73· 
73-1. 75 ila 82,83 ila 36,38-
40,42 No. lu bodrum ., 
Dükkanları müıtemil sınıf 
çuvaldız tatlı suyu bafİ 
mezkür hanın dörtte bil 
his~esi: 16· Mayıs-931 Tarl· 
bine müsadif Cumartetl 
gunu saat 14 ten 16 Y' 
kadar İstanbul 4 üncü lcr• 
memurluğunda sastıla,aktır· 

Birinci artırmada enziyadl 
yetmif sekiz bin elli lira1' 
talip çıkmı§tır. Artırma ikfO' 
cidir. Enziyade artıranı' 
üzerinde bırakılacaktır. sı· 
tıf şartnamesi 4- Mayıs .931 
Tarihinde divanhaneye tal; 
edilecektir. 

Ve yine Kadıköyüod' 
Tuğ]acıbaşı mahallesiıı' 
Ya verağa sokağında cedl ı 
32, 34 atik 6, 7, 8 No.lu b'I 
müstakil harem selamlık 
saireyi havi köıkün tam•' 
altmış üç bin yedi yüz ' 
lira altmıı bir kuruıttf 
Ve tamamı satılacaktır. -
Mayıa • 931 tnrihine mil-' 
dif Perşembe günü saat 
ten 16 ya kadar İstan 
4 üncü icra Memur luğuo 
birjnci arttırması yapılac 
tır. Şartnamesi 9 - May 
931 tarihinde divanhan 
talik edilecektir. Arttır 

lara lttirak için ° 1 5 
akçesi lazımdır. 

Haklan tapu slcillile 
bit olmıyan ipotekli alac 
lılar He diğer alakadar 
ve irtifak hakkı sahipleri 
bu haklarını ve hususile 
ve masarif e dair olan id 
larmı ilan tarihinden iti~ 
ren yirmi gün içinde e•1J 
müsbitelerile bildirme~ 
lazımdır. Aksi halde halı" 
tapu siclllile sabit olmı 
lar satıı bedelinin paylat 
&ından hariç kalırlar. 
kadarlar m yeni icra ve i~ 
kanununun 119 uncu ıo' 
desine göre tevftki hare~ 
etmeleri lüzumu ve 111il~ 
rakim vergl, Belediye 91' 
karesi mÜjteriye attt' 
Daha fazla m~lüınl\t aldl 
isteyenlerin 930 ·45 dol~ 
numaraıile memurlyetlı01" 
müracaatları ilan oluo~ 

Dünyanın en mükemmel ve ~1111i~ 
çocuk gıdasıdır. Ecz.ınelerde ~ 

TAKVJj 
' Ztlicade 27 - Mı.-ıs 

Nisan 
16 

Perşembe 

Sabah 
Öğle 
ikindi 

1931 
ı"' 

5,21 1 Akşarıı ~ 
12,14 Y&tSI " 

15,58 ı ..... , ~ 
::z:a ,dl~ 

M•'al mDdllr ve 111 

11tır-.vıı1ıt AB 


