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17 NiSAN - CUMA 1931 
SENE: 2 ..__ ______________________________ __ 

Abone Şeraiti 

. DAHİL JÇiN 1 · HARİÇ İÇİN 
'enel iği : 1400 kuruş Seneliği : 2700 kuruş 
~ltı Aylığ-ı : 800 » Altı Aylığı : 1500 / ' 
U~ .l\ylığı : 450 » Üç Aylığı : 850 » 

__ Nushg,sı her ye,A__e 5 kuruş 
Başmuharriri ARiF ORUÇ 

1. d . 1 .., k' yeni mec ıs umpıng e ugraşaca . 

Harici siyasetimizde tebed-
dül mü oluyor? 

Dumping tahakkuk ederse haric~ siyasetimizin 
değişmesi muhtemeldır 
d- a Rusların bütün uny 

i~in açtığı yeni iktiısdi sfya· 
aet bütün milletleri ~iddetle 
ali.kad:\r eden bir mes' ele 
oldu. Dumping, beynelmilel 
iktııadiyatın muvazenesi 
üzer:nde büyük bir tesir \ 
yaptı. Pek tabiiılir ki Avru· 
panın siyasi muvazenesi de 
bundan müteeuir olmuıtur • 
Rus Dumpinii diğer millet· 
lerin harici siyasetleri üze
rinde değitiklikler vücuda 
getirdiği a-ibi bizim harici 
siyasetimizde de bir tebed
dül olmasına s~bebiyet 

verebilit · 1 
Ruayanm memleketimize 

doirudan do~ruya dumpig 
tatbik edip etmediği henüz 

tamamile sarih bir surette 

anla~ılmıf değildir. Tüccarları

mızın bir kısmı dumpingten 
müteesir olduğumuzu kat'i 
surette iddia etmektedir. 

Halbuki Rus ticartti hari-
ciye mümessilliği ve muhte· 

lif ıehirlerimizdeki Rus kon· 
ıolosları memleketimizde 
dumping yapılmadığını ileri 

Tevfik Rüştü Bey 

tetkik olunuyor. Biri dum
pingten doğrudan doğruya 

müteessir olup olmadığımız 

ciheti di2eri Avrupaya tatbik 

edilen d umpingten bizim, 

l ve m r mleke-
lı F k 1 · d bu sene m~zun o an 

ti . P a ü temız en 1 b i dün ıaat 16· 
tnızin ilim alemine giren son sınıf ta e es d"l r 

da T ok.ııtlıyanda müderriı!erine bir çay ziyafeti ver 
1 

he · 
)) -d ·sleri azır 

b 1 ilnkü ziyafette Fakültenin bütün mu errı 
u Undular. . ı · · ·ate· 

" l b bocalarınuı mimık erını go 
'&-&y esnasında ta e e T • b den 

tlt b bulunmuılardır. a •e e 
f:'ethana~ neı'eli tezlabhu~::t~azım 8. nutuk söylemitlerdir. 

anım ve ta e e T f k R Bey Tat b f külte reiıi ev i ecep 
llıuk e e nutuklarına a . ezih ve neı'eli olmuıtur. 
'8-uıe:b~e detmiıtir. Çay ç;~ :ıınan reıimlerini bu yeıile 
Ue e oktorlarmınzı un 

neırediyoruz. 

' 

hususun teıkil ettiği ve her 
halde şiddetli münakatalara 
mevzu olacaği tahmin ed i· 
liyor· 

Almanya ile muazzam 
bir anlaşma 

Berlin, 15 ( A.A ) - Al· 

man sanayi erbabı birliği 

Sovyet!er birliği iktısadiyat 

ali medisi ile bir mukavel~ 
aktetmiştir. Bu mukavele 
Almanya ya 300 milyon mark-

)ı ticaret eıyasi siparit ve
r ilmesine müteallik bulun· 
maktadır. 

1 

.. 

No. : -t76 ,_ _________________________ ___ 
idarehane 

fst. Ankara c:ıddesinde Tel. Santral fst. 243 
dairei mahsusa DahiliNo. 1 Başmuhar. 

Telgraf Jst. ( y ARJN) » No. 2 Müdiriyet 
» No· 3 Tahrir 

Posta kutusu İst. 395 o No. 4 Muhascbr 

Üt)nderilen evrak iade olunmaz. 

verilecek 
Ankara, 16 (Husuıi) 

Yeni meclis mebuslarının 
intihabı bayramdan evvel 
yapılacaktır. 

Bunun için müntehibf· 
sani intihababtın arkası 

ahnır alınmaz namzet listesi 
tevzi ve tamim edilecektir. 

ınlihabatm bayram mü· 

... 

Ankara, 16 {Hu. Mu.) -
G eçen Meclisin ani b ir ıu· 
rette feıhedilip tekrar 
intihabata baılanmıt olma· 
11 ve bu defaki intihabat· 
ta ga vet dah ik bir ıuret· 
te hareket edilmeıt yeni 
m ec'i dn p~k mühim mu· 
karrerata hazırlanacaiı 

ihtimalini kuvYetle teyit 

etmektedir. 

Yeni meclisin tik Jçti· 

maının pek heyecanlı ola
ca~ı ve 'fevkalade mu· 

karrera.t ittihaz edilecefl 1 
tahmin olunmaktadır. 

ddetice ikmaline çalıııla· 

caktırr. Meclis bayramdan 
sonra açılacaktır. 

ı t ı • t t 1 •• • • 1 ' 1 • 1 • •• • 1 •• ' • • ••• •• ~ 1 •• ' 1 •• • • • rı-. ..... ~ . ......... . ..._...... 

ı~""Serbe.s Fır~a 
TARiHÇESi 

İ Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı ?f 
Muharriri: Bürhanettin .4'.li 

iktib11s edilemez 

ismet Paşanın beyanatından: 
Anlaşılan eski arkadaşımla büyük 
meseleler üzerinde ciddi münaka

kaşalar yapacağız. 
-7-

Yeni fırkanın programını 
yeniden tahlile lüzum yok

tur. On bir m i\dde Jçine sıktı · 
tmlan icraat ve gaye hat
lara okadar doğru çizilmiş

ti k i, h ç b r münhaniy~ te
sadüf ed ılmiyordu. 

Fethi Bey arİ<adaolari1e 
bu programı hazırlama '< için 
az mı uğraşmıttı. Av•upa 
(Opozisyon) fırkalarının pro· 
gram:arı az mı tetkik edil
mişti. 

İşte bukadar yorgunluk· 

tan çıkan netice bu oldu. 

Bir körebe oyunu: 

Ağustosun on dördüncO. 
günü kaplıcalardaki bHyGk 
otelde bir faaliyet vardı • 

Otel garsonları harıl ha· 
rıl koşuyorlar, iniyorlar, çı· 

kı) orlardı • 
ôg.Ieden ıonra Sl\at üç 

buçuğa doğru büyük otelin 
kapısında bir otomobil dur· 
du. Bu araha , Fethi Bey·n 
her zaman binip Gazi haz• 
retlerinin köıklerine gidip 
geldı kleri otomobi :dı. 

Lider, o zamttna kadar 
(Devamı 3ü , cü savfnle) 

Ga%etelerden: J~Jüstakil meb'uıları intihap ed•celı ~en• 
Halk fırkaıı mü11tehibi•anileri .... 
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Vali ----------------------~----~---------'"'-------------------------------------------------------· ·'· ~ --· !>.. 

Meb'us olacak mı? 
Bazı refiklerimiz lstanbul 

Vilayeti erkanının umumen 
tebeddül edeceğini yazmakh 
idiler. Muhtelif ıa yialar ara
sında Vali ve Defterdar bey· 
lerin de meb'us ol.ıcak1arı 

da val" idi . 
Bizim yaptığımız mütem· 

mim tahkikata nazaran riva· 
yellerin aslı yoktur. Salahiyat 

.,.tar mehafil, bu haberler hak· 
kında ademi malumat lıe· 
yan etmitlerdir. Bugünkü 
ıon vaziyete nazaran tebed
dülat fayialarım tamamen 
tekzip etmek icap ediyor. 

Vali muavini 
iskanda yolsuzluk 

'f.)'ok» diyor 
İstanbul İskan müdürlü

ğünde bazı yolsuzluklar ya· 
pıldığına dair bir takım 
netriyat yapılmıttır. 

Bu neıriyata nazaran Is· 
kin mi,dürlüğünde senet 
muamelatında bir takım 

tahr·fat olmakta imiı. 
! lalbuki, Vilayet nezdinde 

yaptığımız tahkikat, böyle 
bir ıeyJn mevcut olmadığı 

merkezindedir. Vali fmuavini 
Fazlı B. bu hususta: 

- Böyle bir ıey varit 
olamaz demlıtlr. 

Misafir 
Muallimin konferansı 

Dün saat dörtte Muallim
ler birliğinde Sıddık Sami 
B. (Yeni hukuku medeniye 
ile eskisi arasında) mukaye
seli bir konferans vermif 
tir. Bulıar muallimleri de 
bu konferansta bulunmuş· 
lardır. Sıddık Beyden son· 
ra bir Bulgar mualf mi 
Bulgar maarifi ve maarif 
teıkilatı hakkında 3 çeyrek 
saat ıüren bir konferans 
vermlıtir. 

' sa" 

Dikkat! 
... Hemen Po-
lise Veriniz ! 
(Yarın) ın ne İstanbul· 

da, ne Anadoluda, ne 

Tr&kyada abone ve ilan 
memurları yoktur. 

Gerek abone ve gerek
se ilan gazetemizde ka
bul edilir. 

Eğer bu gibi iıler için 
bir müracaata maruz ka· 
hrsanız o adamı kim olur· 
sa olsun derhal polise 
veriniz. 

Ş. E H i R 
----~_;;;-......-

Gene 
Duvarlarda 
Beyanname! 

Geçenlerde ıehrimizin 

Cibali ve Betiktaş taraflarına 
komünist beyannameleri ya
pııtırı1mııtı. 

Şimdiye kadar zabıta 

bu husus etrafında ikisi ka
dın olmak ü:ıere on iki kiti· 
yi isticvap etmiıtir. Beyan· 
nameler duvarlardan sökül· 
müıtür. Polis bazı eıhası da 
buaün lcticvap edeceklertlr. 

Şimdiye kadar isticvap 
edilenler arasında dört Ci· 
bali uıuın fabrikası amelesi, 
dört tane de komünistlikten 
evvelce beraet etml f tah18 
vardır. 

Kreş tesisi edilecek 
Darülacezedeki kreı bu· 

~nkü ihtiyaca kifi gelme
dlflnden tevsi olunacaktır. 

Açıktaki tahsildarlar 
Köprl tabsildarlarından 

47 kiti henüz yeni vazife 
almamııtır. Açıktaki memur· 
lar bir istida Jle Dahiliye 
veklleUne müracaat ettik· 
terinden Belediye bunları 
derhal münhal memurluk
lara terctben tayine karar 
vermiıtir. 

Gaz fiyab iniyor 
Petrol fiyatları dGımek· 

tedir. Toptan piyasada çift 
teneke petrol 650 kurut 
tan 620 kuruıa inmiıtlr. 

Bozuklar Türkiye
sürülür • ye mı 

Son günlerde on beı ku· 
ruıa kadar ucuz çorap ıabl
dığı ıörülmektedfr . Buaun 
sebebi olarak ıehrimizde 

bulunan bazı çorap ithallt
cılarmın Almanyadan bozuk 
çorap aetirdlklerf zikrediliyor. 

Kim okuyacak? 
lstanl>ul Belediyesi bir 

ıehir kütüpanesi tesisine 
karar vermittir. Bu kijtüpa· 
nede lıtanbulda ve Ana· 
dolu'da çıkan bilümum 
ıazetelerin kolleksiyonları 

İnkıll\p tarihimizi yakından 
alakadar eden eserler ve 
eıya bulunacaktır. 

1 Gene mektep derdi! 
----~---- -- -

Dün Şehir meclisi Maarif 
müdürünü dinledi 

Şehir meclisi dün içti
maını aketetti. Geçenki içti· 
mamada bu toplanııa brakı· 
lan Maarif encümeni maz· 
hatası hakkında maarif mü· 

dürü Haydar 8. izahat verdi: 
Haydar B. mektepler me· 

seleleslni üç eaaı üzerinde 
toplayarak ıunlari söyledi: 

- Baz~ mekteplerin ta· 
111iratı. 

2 - Yeniden mektep 
lnıası. 

3- Orta ve lise açılması 
için ı Maarif vekllettnden 
temenni yapılması • 

Tamirat bütçenin çıkma· 
sını bekliyor . Bütçe çıkınca 
baılıyacak . 

Yeni mekteplerin kütadı 
ve icap eden yerlerde - yeni· 
den mektep açmak için büt
çeye bu sene fazla olarak 
kırk muallim tahsisatı ayni· 
dı. Son çıkan Maarif kanu · 
nu mucibince Ecnebi 
ilk mektepleri Türk talebesi 
Türk mekteplerine devam 
edecefine nazaran ilk mek· 
tep talebesi tabii artacak, 
bunun için de kırk muallim 
tahsisatından baıka 20 • 51 
muallim tahsisatı daha ili~ 

ve ettik. Yalnız silivri ka
zasıaın üç köyünde de mek. 
tep yoktur. Bu sene açaca
ğız. Şehir dahilinde kifi 
derecede mektebimiz vardır. 

Yalnız Beykozda bir, 

mektep Y alovada da noksan• 
lar ikmal edilecektir. Yeni
kapı · Kumkapı arasında 
Eminönünde bina bulunarak 
birer mektep açılacaktır. 

lnıa ata gelince: Hepi· 
mizin ' mal(imudur ki bütçe 
meselesfdlr. Siz kabul eder
seniz biz inıa edeceiiz.,, 

· Bundan sonra Tevfik 
Salim Pt. ıöz alarak: 

- Ecnebi mekteplerden 
gelecek Türk talebenin mik· 
tarı hakkında bir lıtatiıtlk 
olup oJmadıJını sordu. 

Haydar B. Tfü k mektep· 
)erine ecnebi mekteplerden 
ıelecek talebenin altı yedi 
yüz kadar oldufunu ıöyledi 
ve ikinci bir mftddeye ıre· 
çildi. 

Gaz depoları 
Neft sındlkat ile Be • 

lediye arasında imza olu· 
nup Boğaziçinde tesis olu· 
nacak gaz depolarına mü· 
teallik mukavelename Da
imi encümene havale edildi. 

Şehir rehberi davası 
Vfyanada tabetUriJen lı

tanbul oehrt rehber harita
larının bedeli hakkında AJı. 
met Ihsan B. aleyhine ika
me olunan davanın red· 
dfne ka"rar verilmltUr. 

Mezarlara yaı-dım 
Mezarlıkları imar cemi

yetine muavenet edilmesine 
karar verilerek içtlmaa ni· 
hayet verllmittlr. 

-------~- . -
Sabıkalı Ahmet! Yangın yerinde 

Şahitlerle beraber 1 Osmanı :öldüren Mah· 
tevkif edildi mudun muhakemesi 

Bundan bir kaç ay ev- Şehzadebaıında yangın 
vel Şilede Recebi katil kas- yerinde Osman çavuıu kat· 
tile vurmak isteyen Ah· leden Siirtli Hüsnünün mu-
medin muhakkemesl dün hakemeaine dün Ağırcezada 
Ağn·cezada gayri mevkuf devam edilmittir: Vak'a 
olarak devam etmfıtfr. Ah- ıöyle olmuıtur. Birkaç ay 
met muhtelif cürümlerden 
me.hkum olmuı bir sabıka· mukaddem maznunun üvey 
lıdır. babaıı Hakkı, Osman ça· 

Dünkü cel~ede tahit o· vutla bir meseleden dolayı 
larak Recep ile Osman ka vıa etmtfler. ve o zaman 
dinlenmittir. AHI davacı Hakkı, Oıman çaTiıfa "Ben 

Afyon yükseliyor olan diğer Recep dava· sana ı~eterirlm., demı1. Ara.; 
Afyon piyasası son gün- asındaa ferağat ettiğin· daa bir müddet •eçtikten 

lerde yiikıelmeğe haılamıı· den mahkemeye ıelmemiı· sonra Hakkı ÜYey oflunu 
tır. Fiatlar 14 liraya katlar tir. Esnayi muhakemede katletmlıtir. 
çıkmııtır. ıabitler mtiıtantiklikte ver· Rivayete göre Hüsnü'ye 

Adliye müsteşarı gitti dikleri ifadelerden bambat· tabanca veren Hakkıdır. Es· 
ka ıekllde ifade: vermiıle-rdir. 

Bir müddettenberi ıeh· Heyeti hakime maznun nayi muhakemede Hakkı 
rimfzde bulunan Adliye Abmetle yalan ıahadette demittlr ki: Ben oğlumu 
mfısteıarı Ferit 8. dünkü bulunan ıahitlerln tevkifine suiahli.k dolayıılle evlitlık· 
ekıperesle Ankaraya hare- karar vererek muhakemeyi tan reddetmiıtlm. Osman 

1•~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!~~k~e~t~e~t~mf ıt_ir_. _________ b_aı;..k_a __ h_ir...;;.ıü_n_e __ ıa_I_ik_e_t_m_ı.;.ıt_i_r . __ ç_a v_u_t_l_a_b_i __ raz aramız açıktı 

(Yarın)ın Halk Diplomatı 

1 - Bu bir! 2-B•iki! 3-hlçl 

Buda 
Elimizden· 
Kaçıyor mu? 

lran bilk(imetlnln güm· 
rük tarifeleri üzertnde yap· 
tığı zam üzerine lrana tri· 
kotaj ihracatımız durmuı
tur. Sanayi birliğinin bu hu
susta tanzim ettiği rapor 
lktnat Veklletine gönde
rilmlıttr. Bu raporda ibra· 
catın durmasının sebebi 
izah edilmekte ve taclrle
rln noktaf nazanndan bah· 
solunmaktadır. 

Gençlik aşısından çı
kan dava 

V oronof aıı11 dolayılile 
Dr. Behçet Sabit B. tara· 
fından Ak ıam gazetesi aley· 
hine açılan ve beraetle ne
tlcelnen da va nakzedlldi • 
tinden yentden rQ'yet edi· 
lecekttr. 

Bitmiyen işler! 
Etnaf Cemiyetleri hak· 

kında ticaret odası tarafın
dan yapılan rapor lktısat 
veklletine gönderilmtıtir. 

Neler sablacak? 
Zahire ve Ticaret borsa• 

sından aldığımız malQmata 
aöre peynir, zeytin yalı, 

deri, pirinç gibi mevat ta 
timdiden sonra borsalarda 
alınıp satılacaktır. 

Bayram esnafın mı? 
Bayram yaklaıtıiı için 

ahı verirlerde biraz fark 
g61ie çarpmata baılamııtır. 

Ali.kadar tacirler ve esnaf 
bu farkın yüzde otuz dere· 
cesinde oldufunu ı6ylemek· 
tedır. 

Posta ve telgraf 
mektebi 

Posta ve telgraf mektebi 
lliılnin yeni senede tekrar 
tedrisatına baılanmaıı için 
bütçeye tahsisat konulması 

düıünülmektedir. 

itfaiyenin elbiseleri 
Belediye, itfaiye nefer· 

lerlne su geçmez elbise tev
ziine karar vermfıtir. 

ilkbahar Ltarifesi 
Şirketi Hayriyenin ilkba· 

har tarifesi 25 nisandan iti· 
b;aren tatbik olunacaktır. 

amma aramız sonradan dü· 
zelmitti•,, 

Maznun Hüsn(i de ta· 
bancayı babasından aldıfını 

yeni olarak elde ettiiini ve 
yanıın yerinde tecrübe eder· 
ken Osmanın kaza kurıuni· 
iel vurulduiunu söyledi. 

Dava ıahit celbine ta• 
ilk edildi. 

Kuı-•1e.ı#i 
Tufeyli 
insanlar 

Tufeyli ne demektir? 
Tufeyli o demektir ki 

baıkasımn sırtından geçi• 
nlr, baıkaıının ıölgeainde 
yaıar. Bu ııbt adamJarıllı 

yeryüzünde hiçbir kıymet· 

leri yoktur. Bu kabil adanı· 
lar, cemiyeti beıeriye için· 
de aadece biler lekedirler. 

Bu leke yıkamakla çıkın-" 
kaynatmakla çıkmaz, ille 
orasını kesip atmak li.zıındıt• 
lıte ancak o zaman kurtul· 
mak kabildir. 

Tufeyli insanlar, 

Etek öpmeie alıııkındır' 
K.arıı11ndaklne yaltakla11• 
mak, Efendisinin 16zOn4JI 
içine bal+·mak ınecburtyr 

tlndedir. Zira, ıuratana o 
kapı kapand,iı zaman •' 
kalır •.. 

Meziyeti olmayan bit 
adam, aklı ite yaramar-' 
bir adam daima (tufetW 
kalmak mecburiyetlndeclJI· 

lıte bu (tufeyli) lerdel 
bir iki tanesini son zamd' 
larda ıörmek bana mQyef' 
ser oldu. Hem çok yak#' 
dan ıörmek. Sokala at9' 
mz ite yaramayan eski il 
paçavra gibi, dolapılard' 
seyretmek, o kadar ze• 
idt ki dünyadaki (le 
mefhumunun en bny 
ancak budur· 

Fakat bu tipleri ıörd 
ten sonra Vfll o feci haller 
yakından tahit oltluktan 
ra o tGrlü yaıayııın bir k 
f unla değiıtirflmesine o 
rın hesabına razı olduot 

Zavalh. insanlar. 

BURHANEDDiN r-·-.. p~~~k-
, ihracatımız azaldı 

1 
Geçen mart ay zarf.-'. 

Mersin limanınden 608,BJ 
liralık 80177 balya padl 
ihraç edllmlttir. Geçen • 

aynı aydaki ihracatı~ 
1,208,923 liralık ve 119,;,v 
balya idi. 

Ayna zamanda E1' 
iptidasından bu ıüne kad-' 

5,265,890 liralık 66,376 ~ 
ya pamuk ihr•ç olunmut'.,tı 

Geçen sene ayni ırıe•,t; 
esnannda 15,635,789 Ur•, 
93708 balya pamuk ihrırc' 

"' mız olmuıtur. Bu be•• ti 
ıöre aatıılar ıerek miktar ~ 

ıerek kıymet itibarile üçt• 

nllbetlnde azalmııbr. ~ 
eebebl 930 da bütln ' 
devam eden umm11I butJlll 
dır. 

Niaan Balığı Yıımuttcr 
,___ .... 

I (y 

? ••• 
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Irak tayyaresi 
Sofyadan 

Şehrimize geldi 
Dün akşam, Sofvadan 

fehrimlze 6 Irak tayyaresi 
aelmiştir. Tayyareciler Tay· 
Ya.re cemh etinin misafiri 
olacaklardı;. Adetleri, 5 i 
lrakh tayyare zabiti ve 
bir de mütehassıs fngiliz za
biti olmak üzere 6 kitidcn 
ibarettir. Bu tayyarecilere 
cumartesi günü bir ziyafet 

verilecektir. 
Irak tayyarecileri doğ· 

ru memleketferinP gide· 
cekJer vr. İngiliz mütelıas· 
sıs da orada tayyare teş· 

kilatı yapacaktır. 

u • ·s~~lı~~· ·, f~~k~· · · 
(Birinci • a:y fadan Jeoam) 

Nazir Han 

ıazetecilere bir şe)I Qsöylemi~ 
yordu. Tam hareket ederken: 

- Artık lstanbulda gö· 

rüıürüz. Demi§ti. 

Halk fırkasının tamimi 
Serbes Fırkanın teşek

külü ve resmen tescili üze· 
rine Halk Fırkasının o za
nıanki umumi katibi Saftet 
B· flrka teşkilatına bir ta· 
ınim ıöndermişti. Bu tamim
de, yeni bir fırkanın teşek· 

kül ettiği kaydolunduktan son
ra. Gazi Hazretlerile Fethi B. 
arasında teati edilen mek· 
tpplarJan bahis ve deği~en 
hiç bir ~ey olmadığı da Ha
ve edilmekte idi. 

Bu tam;m ıunu demek 
istiyordu ki arkadaılar yent 
bir fırka teıekkül etmi~tir, 
Bu bize muhalif bir fırka· 
dır. Fakat ortadan değişen 
bozulan hiç bir şey yoktur. 
Gazt Haz.-etlerioin Reisicum
hur bulunmaları dolayısile 
fırka reisliği filen ismet Pı. 
tarafından ifa edilecektir. 

Teşkilat 
Yeni fırka muvakkaten 

(Nazlı han) . da çalıımağa 
hasladıktan sonra en ziyade 
düıiinü!en cihet memleketin 
her tarafında ıube açılıp 
açılnıaması meaeleai olmuıtu. 

Bilhaasa Fethi ~Bey bu 
ilet fikirden birincisi yani 
tubeler açılma maımı teklif 
ediyordu. 

PiJorduki: 
- Bence fırka iıleri bir 

fikir ıneı' eteaidlr. O fikire 
taraftar olanlar o fırkanın 
•andıkları baıında fikir ve 
kanaatlerini izhar ederler. 
8unun için her yerde, her 
lcötede ıube açmağa lüzum 
Yoktur. 

Fakat Fethi Bey bu fik
l'ftıde tamamile sabit kal
llıaınıı ve lstaobulda tıpkı 

$; • 

YAJlllN 
i!IUS 

Sahife 3 
!Kil! ww 

'r_~ 9. L 5_H A B_ ~r~~ 'U•~~zaa•'9t'E~ ~~-
ispanya alt üst! Kays~ride so-

Kürt şakileri 
Çem er 

içine alınacak! 
Canlı ayna 
Parts, 15 (A. A.) - EleL.

trrkçilik yüksek mektebbı · 
de M. 8;ı rthc!emy, televiz· 
yonla, (Uzaktaki eıya ve ef'· 

has• bir perueye aksettı· 
rerek ııörmeği temin) usulü 
hakkında müshet neticel<:~ 
veren bir tecrübe yapmıııtı:- . 

Romada kanunlar 
Roma, 15 (A.A.) Nazı • 

far Medisi son ı çtimaindn 
bir takım kanun layıhalarlll ı 
kabul etmiştir. Bunlardan 
biri Fransa ile ticaret itila · 
f ına, ikincisi Devlet müda
faası hususi mıt hkemeler: n 
31 Kanunuevvel 936 tarih i· 
ne kada r ipka~, ilçüncü: U 
beynelmilel ihtilafların hs.l
line müteallik olan ve :.5 
Eylftl 1928 tarihinde Cenev· 
r r 'de im:ıa edilmi~ bulunr. n 

1 muıoi mukıı.vPleye İtaly1-
nın iştiraki r leselele rine 
müteallik bıı lunmaktart ı r. 

Fındık satışı 
hararetlendi 

Trabzon, 16 (A.A) - Fın
uık ahın satımı hararetlidir. 
İstok hem en hemen kal-

mamı§tır. • -= ....... ...,.,...... . . ............. .. 
eaz:;aa - .. :::s - ~ t - -· .. - -

Halk fırka sı g ibJ, kaza , na· 
biye .ı ve mah< lie hey' etleri 
açmıfh. Bazı gün oluyorc' u 
ki, lıtanbulun 30-40 yerin· 
de nahiye ve mahalle ocak· 
ları küşat ediliyordu • 

Yeni fırka ve İsmet Pş. 
Baıvekil İsmet Paıa Ft t

hi Beyin yeni bir fırka ile 
karıısına çıkmasını makul 
buluyor, hatta ıiyaıl hay11.· 
tımız için bunu büyük bir 
tekamül sayıyordu. 

Fethi Beyin intfıar edt·n 
mektubunda, ·daha ilk ıü ı· 
den hükumetin icraat ve 
siyasetini taıvip c tmiycn 
bir btikamet takip etmeai 
için de Baıvekil diyordu ki: 

Anlaşılan eski arka· 
daşımla büyük mese
leler üzerinde ciddi 
münakaşalar yapaca-
\J 

gız. 

Katalonya cümhuriyeti 
gürültüyle işe başladı 

de 

- ·- .,.,._ .... __., 

kıra/, « Kahkahalarımdan vaz 
geçmem» diyor 

Barselon, 15 ( A.A. ) - tüfek ve dnha başka silah· 
Katalonya cümhuriyetinf n lar bu]unarak rnüıadeı-e 

yeni hükumeti aşağıda gös- edilmi~ti r. Sendikalar ko· 
terılen tarzda kat'i surette mitesinin tevkifi için emir 
teıekkül e tmiftir : verilmiştir. 

Keis M. Macia, Siya i Kıral hesap verecekmi? 
J~ler naz.ırı M. Ventura Ga•,. Hendc;.ye, 15 (A . A .) --
sol, Maari f nazırı M. Rafacl Kıral on üçüncü Alphonse'u rı 
Campalans, Müdafaa nazı rı İııpc:ınyarlan ayr Iırken net . 
M. J ean Casanovas, iktısa t ettiği beyannamede hulaı.a 
ve m ~sai nazırı M. Manuel olarak ıu sözler okunm:ıkla-
S cra - Moret, Maliye nazırı dır: 
M. Gira"t, Münakalat nazı rı 

M. Carrasco. 
Ceneraller ile alay ku

mand.uıları ye ni ida r eyi m u
habb ~t ve m uha lasat i;e 

kı-ır ~ıladıklarını v iH u mu
m iye beyan etın iılerdfr . V a. 
li, askeri me' kuf ve mah
;>uslarm serlıesl bırakılma 
sını emretmiştir. 

Serbe st sendi!rnlarm m< ı- 
kez:erinde bazı laharriyat 
yapılmış, 14 bomba b;ı cok 

Z5!!! -- ... ~ 

" Belediye intıhabalın!h 
netice!eri İ spanyoiların mu· 
ha bbetinden mahrum kaldığı
mı bann göıtermiştir. Fak.ıt 
ben, milletimin tıaveccüh ve . 
muhabbetinin kat'i surette 
zev<ı 1 bulduğunu ıannetmi· 

yor •J m, P.en cebir Ye ti dd~·te 

müstenit vuıtı.ı.Jara haf V L r
mak is~emedim. 

Tarihin yığıp biriktirmiş 

..>l duğu b ir miras hükmünde 
bulunıın hakla rımdan hiç b i · . -

,1~5-.... Yeni Tefrikamız .... --1
• 

mm • il 

Unutulmuş 
Bir Tekke 

Paıa, H. fırkasının ıiya&(!
Uni lnarıarak takip eden H. 
fırkaıınm ve Hfıkası hükume· 
un verecefi cevaplarıa efkarı Protistan mis-
umumtyeni-1 bihakkın t ht· 
min edfleceğine iman etmitti- yonerlerinin is· 

ismet pafa, bazı esasJnr 
üzerinde Serheıt Cumhuriyet tilai faaliyeti 
fırkaamın urnumi ve ana Babifhavz 
hatlarında anlaımamazlık 
olmarnakla beraber lidı.?r nedir~ 
Fethi Beyden daha mu· Memleketimizde ".Bahilhavı.,, Qam\ altında bir mb:yo· 
faual ve daha sarih mev· ner teıkilatı ;ardır. Bu, bir lseviyet tekkesidir. B.r 
zular ben. liyordu. kara duman gibi tehlikeli, faaliyeti çok ctddi ve d ik· 

Baıvekil ismet paıanın kate ıayan safhalar arzeder. Tetkik edilirse, İı.ılam tek· 
yeni fırkaya karıı ~lan ka· kelerinhı bile bir memlek••t için hundan daha tehlikeli 
naatlerini bu bir ikı satıda olduğu iddia edilemez. 

anlamaia çalııtıktan ıon ra Pastorların korkunç faaliyeti, Kitabı mukaddes va · 
b 'zzat ne düşündüğünü de ızları, zehirli neıriyat, •özde ilmi vaızlar, telkinler, l~-
b~ kaç kelime ile kaydetmek 
ır d x·Jd' lamiyet aleyhinde propagandalar, ae~ç1eri ve bilhassa 

faHeden hali eaı ır. .. " a 
Yeni fırkanın teıekkulu genç krıları Protistan yapınak için bulunan çareler, 

ismet Pata tU fikri esrarengiz tecrithanelerde çile çıkaran kızlar, Müjgan 
o zaman il 
.1 , izah etmitti : hanımın evvela vicdamna s~nrada ....... tasa utlar, 
1 

c _ " Buaiin bize dd~e_n spor ku!ubü, ticaret dershaneleri unvanı all•ndaki pro 
vazife, bizi tenkit ekden hlr paganda mahalleri ve saire •. .. 

fırkanın Zuhuruna artı en- f tile. ~ f li "" k d Bu esrarengiz ve s aı an yetin içyözün~. ya ın a 
dit• ve çabk çehre aö~~er- B b 
mek değil, onu eüler yu"le, neıre baılıyacağız. u i ret vesikalarını va. t~nım se ven 

d her Türk bir acı ilaç gibi içme1idir. 
karulamaktır~ A.rka aı~mı- •••••..-.•11!11••••1111!!111•••~-
za ho§ geldin, daiı ve aıy~· 1 h b Jı 
setimizi nasıı iman ile •nt Müjgan anım aşın an 
daf aa edeceiimizi ııarere 1 l • l l 
yüksek politikacı sıfati!e ~evk U!(!f!!!![! ayn:~-~'! '! ıyo,!:. 
duyacafını temin ederiz. i ı.~;i;iiiiiiiiiiimı..••••••••••••••••-

(Devamı var) 1 

guk 
Kayseri, 16 (A.A.)-Kıır 

dinaıi~tir. Hafit yağmur va r. 
Şiddetli ıoiuk devam ediyor. 

Cümhuriyet bankası 
Hisse kaydı muamelesi 

bitti 
Anka ra, 16 (A.A)· Cüm

huriyet merkez bankasına 
hisse kaydı muameleııi diın 
akıanı niha yet bu1muıtur . 
Kayıt muamelesi netayki 
peyderpey te sbit ve tasnif 
f'd ilerek 2 Nisanda toplana
ca k olan Tesis hey' etine bH
d irilecektfr . Kat'i netice bu 
içtimaı mftteakıp ilan edile 
cektir . 

r inden vazgeçmiş bulunmu· 

yorum. Çünkü ben bu hak· 
larımın muhafazası h ueusun
dn gün ün birinde sıkı bir he 
sap vermek mecburiyetinde 
bulunuyorum. 

Efkarı umıımiyenin haki 
ki ifadesinin tece'.li ctmesi.ıi 
bekliyo rum. 

V e milld son EÖzüı,ü 

söyieyinceye kadar kırn lhk 

ıatahiyetimin istlm aHne bi.· 
lttizar.1 fa sıJa veriyoruıl . 
İ &panyadan uza lde~ıyor ve 

bu suretle İspanyamn ke • 
di mukadderatına yine kF~•· 
$İnin ha kim bulunduğunu 

tanımıf oluyorum.,, 

Miralay Macia'nın 

beyanatı 
Barselon, 15 (A. A.) 

Miralay Macta, Fabra Aja l· 
sının bir muharrir ine vaki 
beyanatında Katalouya cücn
lıuriyetinin re smi ve k a t'i 
surette ilan edilmesinın h -
m en hemen t lifakla id. ri 
muhtariyet tarnftnn b ı'u · 

·nan Kata lonyalıların fikir 
ve reylerine uygun ol duğunu 
söylcm iftir . 

M ra lay Macia,1 Ka talcn· 
yada cürnhuriyet ilamnm 
hiç bir veçhi!e İspanya cüm
huriyetinin reislerile bir ihti
laf zuhur~ manasına aelmi· 
y<:ccğini ili.ve e tmittir • 

Yeniler ne diyor 
Madrit , 15 (A.A) - Ye

ni hariciye nazırı M. Lerro
uw nezaret,.. gelerek vazi
feıine haı1a dıiı sırada söy
lediği' bir nutukta, harıc.ya 
neaa retinin bütün memur
larile sefirlerin ve konso os· 
ların İspunynnm lalrik ol< u

ğu ıerefi ve nüfuz.u ecnebi 
memleketlerde ispan ya :e
hine olarak temin edecek 
surette ftl birliği ile ve ke n
diı i ile b irhkte ça!ışacakl~ ı · 
nı ümit etliiini beyan c} le

mittir .. 
Yeni dahiliye nazıra do, 

memleketin her tarafında 

huzur ve sükun hüküm E.ür· 
mekte olduğunu söy}emiıtır. 

Milletler görüşüyor ! 

Şark vilayetlerimizin İran 
ile hemhudut olan akıa· 
mında yine bir takım Kilrt 
f a kilerinin faaliyeti görül
mek tedf r. 

Ta hran elçimiz H üseyin 
Bey, İran Hariciye nazırı 
Fuı ue-i Han ile bir müla· 
ka t yapmış 'Ve bu n es'e· 
leyi görüşmüıtür. Hüsrev 
Bey, hü kumetimizin bu hu· 
sustaki noktai nazarını ser· 
detmittir. 

Bu taraflarda hudut e m
niye ti için bazı tedb irlerjn 
alınması maksadilc zaten 
lıan hükumeti ile müzake
re hal nde idık. 

Bu defa lran hükumeti 
hudutta çalışan tıakiler hak
kındaki noktai naznrımızı 

kabul etmiş v · bu gibi ıa
kiler in tenkili için kuvvetli 
askeri mü nzeler çıkara
cağını vadetmiştir. 

Şakiler bu vaziyette 
Türkiy" h lı-t rın'l iltica 
ettikleri t kdird derhal 
yakalan rak İraı hükume
tine teslim edılecekle dir. 

Bu husust t hudut lm
mand anhl. arma t .limat ve
rilmiş v • keyfiyet urnumi 
nıüf ttiıliğ bildirilmiıtir. 
İran hükumPtmin pek ya
kıooa faalıyc te geçmek üze
re hnzn·landığı h ber ve
rilmiş ir. 

Z ahire borsasında 
Bu sene fazla buğday, 

istihsal ettiğimizi ve bunları 

ihraç edeceğınıizi yazmışlık. 

Bunlar için z lhire borsasın· 
Cl\ bir ı;atıı konlratoııu nü· 
munesi hazırlanmı~llr. Bu 
k ontrat o Avrup h ububat 
kontr to;armm aynıdır. 

Bu Sl re. t Avrup pf-

y samndı Türk buğd ) I· 

mn v;ız yeli tahkim d Imıf 
ol .. cııl tı Kon o umu· 

~si l sdıı çın ı htı t ve a
letine gonde ı mi~tir. 

Avrupaya yapılacak ih· 
racat mukavele ıı.m f'ri bu 
kontratoya 2öre tanzim olu
nacaktır. -----------
Bir eczacı Hanım 
Düzcede bir ecza

hane actı 
1 

Ankart>, 16 (A.A.)- İki 
ene vvel ez cı mektebi 

~a li sinden çıl. an Be k " H a
nı Düzcede bir czahane 
a çmak ü~ re Sıhhat v ·kale· 
tinden müsaade istemiştir. 

Kend'si kanuni ~er.aiti haiz 
ot<luğundnn nıüsa ı; e ve ril
rni t ti r. Helkif Han m Tü r· 
kl'~c..de eczahane açan ilk 
kadın eczacıdır. 

Darülfünun görsün 
Paıis, 15 (AA) - D • 

rülfünun eminhği t,.ı af ın· 
dan neşredi en ıhs i bir 
ceh•elden anlaşı eh a göre 
h ukub.. [a.\:Ü tesi.1e 1658 tıp 
fakü t s!ııc 6315, fon f ül
tesinc 4305, ed bJya fokül
teısinc 7105, l'CZ cı ıic fa.. 
kullt"Jsıne 1669 ve ul elif 
medeıııyetler hak ınd y • 

pılan tedrisat;.ı 1629 ec bi 
talebe dev m etmekted r. 

Kaçan komü ıst er 
Atıoe, 5 (A.A.)- l elli 

Parjs, 15 (A.A.) - Fransa 
lsvlçre hadudunda tesis ed i

lecek serbest mıntnkal a r 
mes'elest hakkında yeniden 

baılıyan müzakeratı. Ha ri
ciy~ nezareti binasında de
vam edil mittir. Fransız v 2 

lıviçre murahhacları hu 
mes'eloye mütea llik :tı iı.f 
projesi hakkında umumi fi
kir ve mütııleal armı izah 
elmiılerdfr. 

b, ~lı komü ı.t c..ıc 8 k"ş' 
Atinndcı.r: • açıp g'tmı .tı • 
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gi!11lı_!!iye!..2!_~sıı nan edildi?· Landrü 
ı a tısına kadar-hükômeti,Bütün dünya bu ş 

ta <a ele geçirmeliyiz! 1 a~~=!:f.~eş!~! ı 
Saray heukellerinin kafasıkırılmı.ff: ve Kır .. al taraf._ , kadm katili Peter Kuerten 

'J "Y dünkü celsede verdiği son 

tarları birahmane öldürülmüş, bütün lspanva derece müstehcen tafsilat-
'J tan dolı; yı hakimler heyeti 

<<kahrolsun istibdat!>> seslerine boğulmuştur bugünkö muhakemenin hafi 
olaral.: icrasına karar ver· 
diğinden salona kimse ıir 
memiıtir. Fakat halk daha 
erkenden mahkeme koridor• 
larını doldurmağa baı!amıf, 

celse kütat edilecE'fi sırada 
koridor ve civar salonlarda 
kımılday11cak y r kalmamı~-

Madrıd, 15 - Cümhu
riyete tekaddüm eden gün
lerde hükümet merkezın 

gelen haberlerden Cümhu
rıyetçilerin her taraft Be
lediye intihabatını kazaı -
makta olduğu aııla~ılıyor

du. Kıral her ak§&m Baş

vekil ve Dahiliye nazırını 

nezdine kabul ediyor ve 
kendileriyle o günkü intihap 
mücadelelerinin neticelerini 
ve bunlara karşı alınması 

lizımgelen tedbirleri mQzn • 
kere t?diyordu. 

Mülhakattan alınan ra
porlar hüktlmet fırkasının 
vaziyete hakim olamadıkla· 
rını bilha11a amelenin ekte· 
riyet teıkil ettiii yerlerde 
Kırallyetçilerin kahir mağ

lubi1 etlere uiradıklarını bil· 
diriyordu. Bununla beraber 
asayişi ihlal eden haraklta 
henüz hiç bir yerde baılan· 
mış değildi. Kıral Nazırları na 
bilhassa bunu ihtar etli· 
yor ve bir ihtilalin kop· 
masına ba§!angıç teıkil 

edecek her hangi bir had1-
senin vukuuna meydan ve
rilmemesini emrediyordu. 

Vahanıet nasıl başlıyor 
Diğer taraftan kıral vazi· 

yetin vahametini görmüı 

olmakla beraber henüz ümit· 
Ierinin büsbütün kesilmit bu· 
lunmadığını zannediyor ve 

çifçilerin vereceği reyin kt n· 
di .ehine ekıeriyeti temin, 
hulyasile edeceği kendisini ik· 
naa çalışıyordu. Fakat hadisat 
kırala daima tahmininde ya
nıldığını hatırlatıyordu. Hr • 
herler birbirini takip ediyor. 
Ve hepsi Cümhuıiyetçilerin 

zaferini bildiriyordu. Vazi· 
yet henüz sakindi. Herkes 
derın bir asabiyet içinde , 
intihabın yaklaomakta olan 
neticesini bekliyordu. 

Büyük şehirlerde büyük 
fırtınalardan evvelki sükü· 
na benzer bir sessizlik vardt 
Kopmak üzere olan fırtına
nın yaklaımakta olduğu 

hissediliyordu. Çünkü hüku
met artık kat'i neticenin 
yaklaıtığını cümhuriyetçiler 
ise kendileri için en müsait 
fırsatın husul bulmak üze · 
re olduğunu ve bundan 
azami surette t tifade zama 
nı gelmiş bulunduğunu gö 
rüyorlardı. 

Halkı teşvik 
Bu kat'i neticeyi lmak 

için bazı yerlerde liderler 
halkı harekete bile teşvik 

ediyorlardı. Haberler bir·~ 

b1rini takip ediyor v K·~ a 
kat'i bir knrber verm i lü
zumunu ihtar eJiyorc1 . N1

• 

s. nm 13 üncu günü akşamı 
saat y dide hır husu tren 

ailei Kıra iyeyi Valeı c ye ö· 
türüyordu. Kıral Madritc de 
kalmıotı. 

Nisan 14 
Nisanın 14 üncü gunu 

ögreden sonra Barselonda 
cümhuriyet fırkası lieleaıye 

dairesi üzerine <.ümhuriyct 
bayrağını dikmioti. Bunun 

üzerine yakalarına cümhuri
yet rozeti takan binlerce 
halk sokaklara dölcülmüt 
\'e marseyyezi terennfün 
ederek sokaklan dolaımağa 
baılamııtı. Asker bu nüma
yiıiere i~tirak ediyordu. 

Madridde kabine Kırala 
müracaat ederek kanunu
esaside tadillt yapılacak 

olan Meb' usan Meclisinin 
tarih ve ıureti içtimaı hak
kında meırutiyetpener fır

tcası Hderlerile istiıare et
miıti. Sen Sebastlyen'de 
cümhuriyet ilin olunduiu 
ve Belediye dairesi 6zerine 
cümhurlyet bayrağı çekildi· 
ii haberi ıelmtıti. 

Belediye Meclisi azası 

valiyi ziyaret ederek bü
tün Villyet dahilinde hükfi
mete vaziyet için tedbir al
dıklarını bildirmiılerdi. Baş
vekil tekrar kıralı gördi v ~ 
bühumetin arbk daha fazla 
iktidar mevkiindc tutunmn· 
sına imkan kalmadıiını bil
dirdi ve meırutiyetperver· 

lerlc m6zakereye girişmesini 
tavsiye etti. 

Kıral tahtı bırakıyor 
Kıral cümburiyelçilere 

oğlu lehinde terki saltana· 
ta hazır olduğunu bildirdi. 
Cumhuriyetçiler saltanattan 
bilakayduıart çekilmesi la
zımeeldiği cevabını verdi
ler. Bunun (lzerine kıral 

derhal kabineyi içtimaa 
davet etti, heyecanlı bir 
müzakereden sonra istifaya 
razı oldu. Kıral bu kara
rını cumhuriyetçileı e bildi
rirken ıu ıartları da koy
muıtu. İspanyayı rahat ra
hat terkedecek ve azimeti 
esnasında kendisine ihtira.
matı lazln1ede bulunulacak
tı. 

Hük fımeti almalıyız! 
Bir kaç g6n P.v~ı tevkif· 

haneden çıkarılan cümhurf· 
yetçi lider Zamora ıehrin 

meydanında a ktolunan büM 
yük bir içtimada " Akiamın 
saat altısına kadar mutlaka 
hükümeti ele aeçirmeliyiz . 
Eğer o dakikaya k ndar bir 
ıey yapmazsak fabrikalardan 
sokaklara dökülecek olan 10 
binlerce amele tarafından 

silinıp !tÜpürülmek tehlükesi
ne düıt:ceğiz ve akhmızı 
baıımıza toplamağa vakit 

Bu!m~dan belki birden bire 
komünist diktatörlüiü kar· 
şısmda bulunacağız. Demiı· 
tir. Bir çok ~chirlerden de 
cümhuriyetçilcrle Kıraliyet· 
çiler arasında ınüsademele:r 
olduğunu bi'd.ren haberler 

geliyordu. Ba selonada halk 

hüküme.t lrnaağJDa dolarak 

duvarlardan Kıralın resim· 

lerini koparıp ıokağ& 

fırlatmış, kıraUak devrine ait 

sokak isimleri taııyan lev

haları parçalamıı ve yak 

mııtı. Halk arasında btribi

r~ni n .. kze~eıı ıayialar dola· 

ııyor. Kıralıo Portekiz tari· 
kiyle kaçmasına imkin ve· 

rilmek üzere tertibat alın
dığı söyleniyordu. 

Yaşasın hürriyet! 
Sokaklar izdihamdan ae· 

çilmez hale gelmi§ti. Arala· 
rmda üniformalı küçük za· 
bitler bulunan büyük bir 
kala balık kırmızı bayrak ta· 
ııyor ve "yaıasın hürriyet 
kahtolıun isUpdat !,, Diye 

bajırıyorl~rdı. Kıra) nihayet 
b:r otomobile binerek Mad· 
ridi terketti. 

Belediye Meclisi, Meclis 
salonunda bulunan Kıral 
Alfonsun resmini .kaldırttı 

ve yerine cümhuriyet arma· 
smı koydurttu. Bütün resmi 
mDe11eıeler üzerinJe cüm
hurfyet bayrafı dalgalanıyor, 
sokakları dolduran coıkun 

bir kalabalık muttasıl "Ya
ıasın cümhuriyet,, avazelc • 
rile sevinç izhar ediyor. 

Son vaziyet: 
Hendaye' 15 ( A.A. ) -

3(1 kadar İspanyol mültecisi 
dün halkın coıkun tezahür
leri arasında lrun' e gelmit· 
lerdir. 

tezahürat 
Madrit, 16 (A.A.)-Cadı 

delerde ve sokaklarda hal
kın ıonıuz sevincini aksetti
ren sürekli nümayitler ya· 
pılmaktad1r. 

lspanyol cümhuriyet
çileri 

lrun, 15 ( A.A ) - Yeni 
muvakkat hükumete dahı l 

olan nazırlardan M. Barrfos 
ile M. Prieto'yu PariAten ıe· 
tiren tren saat 9 da istasyona 
girer afrmez hakiki bir he
yeceo ve sevinç tufanile 
karııanmııtır. 

ispanya kıraliçesi 
Pari•'te 

Paris, 15 (A.A.)-İspanya 
kıraliçesile prens ve pren· 
sesler bu sabah 9-15te bura
ya ıelmiılerdir. 

ispanya kıralı 
Marailya' da 

Marailya, 16 ( A.A. ) 
Pirincibe Alionso namındaki 
lspanyol kruvazöril ~aat 6 da 
buraya ıelmittlr. Sivil bir 
elbise gcymiı olan kıral zn. 
bitlerin ellerini sıkmıı ve 
Carthaıene'den p eri kendi
sine refal•at etmiı olan sabık 
Bahriye nazırı amiral Dc
rivera'ya veda etmittir. 
Bundan ıoora bir sanda!a 
binmit Te sandalın içine bir 
düzüne kadar bavul yerleş· 
tirilmitlır. Bir filika kıralla 

maiye~mi :-:htıma çıkardık· 
tan eoti ra kruva~öre dön· 
müıtür. 

ıViuvakkat 
kanunu e•asi 

Madrit, 15 (A.A.)- Cüm
huriyetin muvakkat kanunu 
esasııi, hükumetin saliaıiyet
lerlni tevdi eylediği sırada 
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faaliyeti hakkında da tetrii 
meclislere izahat verecektir. 1 
Hükumet, 1923 tarihinde ye l 

tı. Katil mahkeme salonuna 
dünkü gU:i büyük bir soğuk 
kanlılıkla girmiş ve ifade
sini cebinden çı kardığı bü
yük bir not defterlerine ba
karak VP vesikalara istinat 
ettirerek vermi~tir. Alman 
matbuat cemiyeti .ıezdinde 
yapılan müteaddit teıebbüs· 
)er neticesi .de gazetelerin 
gayri ahlaki olan bu tafsl
li.tı neşrebnemesi kararlaı· 
tırılmııtır. 

bu tarihten sonra ne~rol 11-
nan kanun, kaı arnamn ve 
ıaireyi yeniden tetkike tabi 
tulacaktır. 

Hükumet vicdan, mez· 
hep, tabu, sindika, koope
ı atif ve hususi mülkiyd 
hurriyetlorini tanıyacak ve 
zırai mesaiyi teshil edecek· 
tir. 

Hükumet bilibere Mües· 
sesan Meclislerine hesap 
vermek ıartile yeni rejim 
aleyhtarları hakkında taki· 
bat icrası hakkını muhafaza 
edecektir. 

Hiikdmet, milli felaketle
rin müsebbiplerini meydana 
çıkarmak için üç dava aça· 
caktır. HO.kiimet, bu hususta 
bir takım tedbirler alacak 
ve ahiren yapılan ıermaye 

kaçırmalanna kartı ıiddetli 
kararlar ittihaz edecektir • 

· Sefirlerin ye valilerin ta· 

yini hakkında henüz kat'i 
bir itilaf hasıl olmamııtır . 
Hük6met , yaz saatine ait 

kararnameyi feshetmiıtir . 

Kıraliçenin kafası 
Satnt Sebaıtien,16(A.A)· 

Meıhur bir ıahıı bu aece 

Kıraliçe Marie Ohristine'un 

heykelinin kafasını kırmııtır. 

lspan ya kıralı 
Marsilyada 

Marsilya, 15(A.A) - Kıral 

13 üncü Alphonse'un gece 

yarısına doğru Marsilyaya 

ıelmesi bl!klenmektedir. 

Kıral tarafdarları 
Hendaye, 15 (A . A .) -

Kıraliçeyi ve çocuklarım 

getiren tren istasyona ıir

diği zaman civarda toplanıp 

birikmiı olan halk,, Yaıasm 

İspanya kıraliçe,, Diyf' bağır
mıılardır. Kıraliçeye ve ço

cuklarına buketler verilmif· 
tir. 

Haıta Qlan Prens de 

~sturises, bir sediye içinde 

Fransız trenint~ nakledil· 

mlıtir. Prenses, erkek kar

deılerinden ikisi refekat 

etmektedir. 

Üçüncü kardeıi Cebelüt

tarik,te bulunmaktadır. 

Umumi vaziyet 
Madrlt, 15 ( A. A. ) 

Hendaye atlr'at katarı saat 

17 Niıan 
r 

Adalar Kongresi 
Dünkü içtimada Encümen Tara
fından Hazırlanan Temenniler 

görüşüldü 
Mıntaka Odalar kongre· 

sının ikinci ve son ce!sc3i 
dün aktedilmiıtir. Çanakkale 
murahhası Halil b('yin te
mennilerinin maalesef is' af 
olunmadığını ıöylemiı, buna 
mazbata muharriri muka· 
bele etmiıtlr. Bundan sonra 
encümenin tesbit ettiği mu· 
karrerat müzakere olunmuı
tur. 

vekdletten temenni 
Burada lktısat vekaletin· 

den bir çok temennilerde 
bulunulmaktadır . 

lktıııadi faaliyetimizi ko-

rumak ve'tanzfm etmek için 
ileri silrülen temenr.iler ıun-

1 ardır: 

Tütün fiatları 
1 - Tiitün İnhisar idare· 

sinin zürraa verdiği avans 
müstahsili bu idareye bağla-

10,45 de hareket etmiştir. 

Saraya mensup bir çok k im
seler bu trene binip gitmiş· 
ferdir. Kıraliçe ile çocukları 
otomobille Ekcurial' e ıit

miıierdir. Orada herhangi 
bir nümayişe maruz kaimi'\· 
mak için E1plantello ista s· 
yonunda silr'at katarına bin· 
meleri muhtemeldir. 

Bir sefirin istif ası 
Paris, 15(A,A.)-lspanya

nın Parla sefiri M. quinoncs 
de Leon iıtifa etmittir. 

Emniyet M. yok! 
Madrit, 15 (A.A.)- Sa· 

bık İspanyol baıvekillerin· 
den M. Berengueur Lizbo
na gelmittir. 

Sabık emniyeti umumi
ye müdtlrünün ortadan ta· 
mamile kaybolc\uğu bildi 
rilmitUr. 

İspanya kıraliçesi 
Madrit, 16 (A. A.) - is

panya kıra1içesi ile çocukları 
dün akıam saat 20.55 de 
Hendayc'e gelmişlerdir. Her· 
hangi bir hadise vukuuna 
dair malik.mat yoktur. 

ispanyanın Londra 
sefiri 

Lo:ıdra, 16 (A.A) - Ga
zetelerin aldıkları haberle
re röre f nrfliz-lspanyol ce
miyetinin lçtimaına riyaı1et 

etmesi evvelce kararlaımıt 

olan f spanyanm Londra ıe
firi M. Merry Del Val. mem
leketine çafıralmıı olduğunu 
ve lnıiltereden hemen ay
rılıp aideceğini söylemittir. 

Madritten gelen bir ho · 
beril ıöre karal Alphonse 

Madritten ayrılırken bir be· .. 
yanname neıretmiıtir. Bu 

beyanname Franaız.lspan) ol 

hududuna kadar ıelmitlir. 

Kırat, kıralzade 
Cebelüttarik, 15 (A.A.) -

İtimada ıayan bir memba· 

dan öğrenildiiine göre İı· 
panya kıralını ıötürmekte 

olan Principe Afons ismin· 

deki iıpanyol kruvazörü 

Marsilyaya do4ru yol ul· 

maktadır. Kıralın oflu Prens 

Juan Cebelüttarik'te kal· 

mııtır. Prensin F,·ansaya mı, 

yokıa lna-iltereye mi '.ııce
ceii henih: kararlaıtırılm a
mııtır. 

dıiından fıatlar düımektedir. 
zarar veren bu keyfiyeth ı 

ıslahı. 

inhisar kanunu 
2 - İohisarla müstahsil 

ve tüccar arasındaki ihtillf· 
ların ziraat adaları azala· 
rıoda ittirak ettlff bir he· 
yette halli için inhisar ka· 
nununun buna göre tadili. 

Bağcılara yardım 
3 - Bağcılara iyi cin• 

çubuklar verilmes ive nakdi 
muavenette bulunulması. 

Arıcıla.-a yardım 
4 - Bal mahsulü balmu· 

mundan daha karlıdır .. Si· 
naeoaleyh Bulgaristanda ol· 
duğu eibi bizde de arıcılara 

lbalmumu istihsal etmeleri içlO 
irıadA.tta ve ya rdımdıt 
bulunulması. 

Peynir ihracatı 
Peynir ihracatından mu· 

amele vergisinin kadırılmaıı 

Yüksek t: ümrük 
6 Mısır ve Suriye hükO· 

metlerinin ıümrülc resimle· 
r!nfn azaltmaları için h j kO· 
metlerle temasa geçilı:nesl· 

7 - Sftyım vergisinin ten:ııl~ 

konserve fabrikası 
8- Balık konserve fabıi· 

kası açılması ve bu i~ içfıt 
lazım gelen tuzdan reslıf 
alınmaması. 

Mezbaha rebmi 
9- Hayvanattan ahnaıt 

mezbaha rt-sminin asgari 
hadde indirllmeıi 

muamele vergisi 
10-Kuı yemi, gün. deri 

keten tohumlarından hiol 
ihraçlarında. 

Mumele vergisi lllınmarıı' 
Bu kabil olmazsa vergin._ 
aıkarl hadde tenzili. 

' Himaye tarifeler' 
11 - Kaıarpeynirleıi' 

nin bu ctnı ecneci peynll" 
lerine karıı alır gümr~ 
tarif elerile himayesi. 

ipek böcekciliği 
' de-12- Dutlukların verıi vJ 

mu~fiyeti ve ipek böcekçi ( 
hakkında mevcut muafi)'e 
]erin tatbiki. 

Rus ithalab 
13 - Uzunkoprü ~ 

raat odası Rusların meoJl' 
ketiınize kesilmiı küll'' 
hayvanı aönde1"diklerind~ 
zarar eördüklerinl bildi 
mekt ~dir. Bunun men'i. /I 
Farelerle mücade" 

14 - Farelerle nıO 
dele teı kilatının takvif.,,ı.el 

Oktruvadan fikôJ'" 
15- Oktruva vergileri" 

tadillt icrası. 

işletme şartlaf~ı. 
16-fzmlr. KaraDJilt .,~ 

Fılyos - t:reğli hattı t~ 
itletme ıartlarının dili 
tilme~i. '/' 
Tarifelerde tenS' ~r .,,,., 

17- Ba~taŞark ıf .,O: 
ferle idaresi olnıak nzer" ,,~ 
tün nakliyat ınüeııe~,ı· 
tarifelerinde tenzilat icJ' ııı' 

Bundan sonra da ..4-'.,.,ıl 
rada toplanacak ";'ııııP' 
konareye gönderilece ·lıfll( 
taka murahhasları ıeçı 
tı~ ~ .. ~ 

Bunlar da izzet, ıtııt 
Hüsııeyin B e d r e ,;ıO' 

Maksut ve ticaret y.ef 
dürü Muhsin Beylerdir· ~ıP1 

1 
dilerine 200 zer lira ' 
verilecektir. 
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Denizciler Veliaht 

Haaankale (Husuıf) Otuz 
ıenedenberi dört defa şeka
''etten dolayı mahkum olan 
faki Kasım oğlu Şevkı nam 
la hıs dahi "Batköy" de 
hayyen derdest edilmiştir. 
Merkum Erzurum, Pasinler, 
Mut ve Bulanık kazaları 
dahilinde avenesile pek çok 
fenalıklar yapmıılardır. Re· 
cep ve Yuıuf'un hayyen ve 
nıeyyiten derdestlerinden 
bir hafta geçmeden bu ca· 
navar dahi tutulmuıtur. 
Memleket ıtmdf sükun için
de bulunmaktadır. Halk 

sürur içindedir. 
Etkıya reisi olan Şevkı 

geçen ıene Pasinler kaza11 
dahilinde .. Kopik,, karyesi 
tahıildarınıo 600 liradan 
fazla bir parasını aldıktan 
ıonra öldürmek ieteyen ve 
geçen sene itlaf edilen eş· 

kıya refıl Alican ile birlikte 
"Hını,, nahiye müdürü Mur.• 
tafa efendiyi soyan ve bun· 

Poliste: 

Şiiphe! 
Evler ve oteller 

teftiş edildi 
Şehrimizin muhtelif yer· 

!erinde zabıta iki günden· 
beri ıüpheli otel ve evleri 
teftiı etmketedir. 

Tefti§ neticesinde~ Tepe-
[ batındaki otellerden birinde 

Hacer ve Elmaı ismlnde 
iki kadınla , Galata"da 
üç otelde üç kadın, Bayazıt· 
talda bir mahallehici dükkanı· 

1 

nın üzerindeki odada dört 
kadın, üç erkek yakalan· 

IDlfhr. 

Son söz 
Bizi dayım vurdu 

diyebildi 
Karagüınrükte Molla aı· 

lu mahallesinde oturan İl· 
Yaı Ef. vfl karı11 Kamile, 
hanım evlerinde otururlar· 
ken dayısı Münir tarafmdan 
•iır ıurette yaralanmıf lar· 
d•r. 

llyaı efendinin çocuğu 
lhektepten eve geldiği za· 
lban odanın içinde kan· 
1-ra bulanmıt annesile 
hebaıının yattığını ıörmüş· 
tür, Hemen karakola koıa· 
tillc zabıtayı 1baberdar et· 
lbtıur. 

Zabıta ıelmif, ifade al
"1ak ietemiı fakat muvaffak 
~laıııanıııtır. Yalnız llyas 

fend• hasta lianeye kaldı· 
tılııken: 

.t - Bizi idayım vurdu 
iYebilnıittir. 
Paskalya kurbanı 

l: l<adıköyde K. Laparda 
d fendinin kömür depolann· 

(~ ltl6atahdem Betiktaılı 
f" alfa) Ef. rakı yüzünden 
l.lc:c:eten ölmüıtilr. 

habüe ispanyaya 
çalışıyor Uğramıyacak! 

Akıntıya kürek! Parfı, 15 (A·A)- Başve- Lonılar, 15 (A.A. - in-
kil M. Laval, hariciye nazırı giltere viliahtı Prens de 
M. Briand, M • Tardieu ve Galles iJc karde~i Prens Federasiyonun yeni kararları 

.hangi para ile ve nasıl yapılacak dan baıka "Barn memlahas.nı 
arkadatı olan Aliko ile birlikte 
sandık mevcudunu gaıp' · 
den ve bir çok müsademeler e 

bulunan bu habisin vücudu bir 
an evvel bunlara yataklık 
ettiklerinden dolayı 23 şa· 

hıs ta Erzurum tevkifanesir·e 
sevkolunacaktır. Müddeiu · 
mumi Suphi ve müstantfü: 

Nafiz Beyler gece gündüz 
çalıtarak az bir zaman için· 
de evrakı tahkikiyi ikm.-.1 

etmi§lerdir. 
A. R. 

lzmir tütüncüleri 
İzmir, Tütün tüccarları 

Ticaret odası konferans sa• 

M , Francolı Poncet deniz George'un, Cenubi Amerika-
itilafı metninin kat'i ve nihai da yapmakta oldulCları de-
ıurette tanzimine ittirak vir seyahatinde• avdetle-
edecek FranBJz mutahassıs· rine dair olan programda, 
laı ına verilecek talimat hak- • ispanya kıralı on üçüncü 
kında] tetkikatta bulunmak Alfona'un taç ve tahtından 
üzere bir içtima yapmıılar feragati dolayııile. bazı de-
dır . Bu toplantıya Amiral ğiıikier yapıldığından sala-
Vjolette ile M • Maısigli de~ hiyettar bir menbadan Öf· 
iıtirak etmiılerdir . Mu- renildiğine göre evvelcf' ls-
taha11ıslara verileı:ek ta· d panya kraliçesinin aveti 
limat, Harbiye nazırı M. Du· üzerine ziyaret etmek tarav-
mont'ın Paris'e avdetinden vurunda bulundukları Mad
sonra kararlıııtlrılacaktır . 

rit ıehrine uğramıyacaklaı -
Londra, 15 (A.A) - De-

k 
, dır. 

nfz itilafı metnini at i ve Prenslerin Lisbonne'da 
nihai surette kaleme almağa tevakkuf edip etmiyecekle· 
ait hazırlıklarla meıgul o!- ri de henüz malum bulun-
mağa memur deniz işleri 
mutahassuları yapacakları mamaktadır. 

lıtanbul, 16 ( A.A ) -
l Türk fu ıbolunun terakkisi 

esbabını tetkik ve teıekkür 
etmek üzere bu husuıta en 
ziyade ihtisası olan zevat 
dün akıun futbol federaı· 

yonunda Rana Beyin ıdya· 

setinde bir içtima akdetmiı· 
lerdfr. İçtimada, federasyon 
eı·kinından, mada Şeref, 

Orhan, Muvaffak, Tahir, 
Zeki, Beyler hazır bulun
DlUflardır. Geç vakte kadar 
devam eden bu içtimada 

Görülüyorki, dünkü içti
ma tam manasile alaturka 
bir içtimadı. Özü frenk tıi 
olan sporun af aturka karar
larla yürümesi ihtimali var· 
mı dır? 

Evvelki günkü içtimada 
toplananların bu hususta 
bir çareleri olsaydı evveli 
kendi kulüplerine tatbik 
ederlerdi. O insaıı ar ki, se· 
nelerdenberi k ndi kulüp
lerini istediklerı gibi ıslaha 
muvaffak olamamı§lardır. 

lonunda bi · ~çtima ak' ede· 
rek elJerincle mevcut ve Z · 
raat bankasına merhun o!· 
mıyan tütünlerinin Tütün 
inhisar tdar.esi tarafından 
ıatm alınması için hükumete 
teıebbüste bulunulmasına 

içtimaı 17 Nisana tehir et- Buhran modası 
mişlerdir. lçtimaın bu suretle Buenos- Ayres, ıs (A.A.) -

futbolun terakkisini temin için 
basit ve müteaddit oyuun 
meydanları vücuda getiril. 
nıesl, ku1:1plar için, ıpor 

saba ve müsamerelerinden 
alınan vergi ve rüıumun 

Mahaza be ki yeni bir 
bütçe yapacnklar ve belki 
bu dedikleri için yeni bir 
enerji eksersizine ba§lıya· 
caklardır. Bakalım netice 
ne oJacak? 

1 karar vermi§lerdir · 

Dempsey 
Karısını boşuyor 
Nevyork, ıs - Karı· 

amdan darılarak Renoya 
gjden bokııör De111pıeyin 
zevceainden ayı ılmak için 
kati kararını verdiil anla· 
ıılmaktadır. Boksör Reno 

da bulunduğu sırada talak 
bahsinde dünyanın en mü
sait kanunu olan Nevada 
kanunu medeniıinden fiti· 
fade edeceğini sl>ylemiıtir. 
Dempseyin zevcesi Estelle 
Taylor eski bir filim yıldı
zıdır. 

Tabanca çekmiş 
Tütün ida.reainde çalııan 

Bedri ile ıabıkalılardan Sab· 
ri Unkapanında Atlamataıı 
caddesinde kavga etmiıler
dir. Sabl'i tabancasını çek· 
mif ateı etmif, fakat boea 
ııttmiıtir. 

Kız kaçırmış! 
Galatada Kadri isminde 

biri aynı evde oturan Mü
kerrem hanım isminde bi
rini kaçırmııtır. 

Mükerrem hanımın kar· 
deıi Cemil efendi polise mil· 
racaat etmittir. 

Yolunu kesmişler 
Mavanacı lbrahim, Un 

kapanından evine ıiderken 
komıularından motörcü 
Mebmetle, dayısı Hasan yo 
}unu keserek clövmüılerdir . 
Buna sebep eski bir ifbirar

dır • 

Pencede! , 
Bundan bir müddet ev'Vel 

biri Fatihten, biri Dolapd~-

d OIPlak üzere iki kadın 
re en k"b 
ka ırılmııtı • Polis ta ı at 
ne~cesinde fatihteki kadı-
nın Hüseyin oğlu Mehmet 
ve Dolapderedeki kadının 
da Bekir oğlu Mehmet ~ara· 
fından kaçırıldığını mey ana 
çıkarmııtır . Kadın~kaçı~~ 
bu her iki Mehmet le A 
yeye verilmtılerdlr • 

Meçhul adamlar 

geri bırakılması· İngiltere Kabine istifa etmiıtir. 
Hariciye nezareti hukuk mü- Arjantin kabinesinde 
ıavirinin başka meseleferle iki İstifa 
uğraımağa mt cbur kalma- Buenos-Ayres, 15 (A.A.) -
smdan ileri gelmiştir. Bu Hariciye ve Nafia nazırları 
esnada Fransız ve lt~lyan M. Uriburu'nun temerküz 
mutahassısları deniz itilafı- kabinesinde istediği tadilatı 
nın tanzimile meıgul bulun· yapm:ııına imkan hi11l et-
maktadırlar. mek iÇin istifa etmiılerdir. 
~-===-==--=-=====-========:.==================-=~~~· 

~~~!r_l..-ıiy .... o_rl_ar_I 
Belediyenin vazifesi yalnız va

ridat toplamak değildir ! 
Bütün lıtanbul sakinle

rinin sıhhatlerini tahribeden 
en mühim bir derde beledi· 
yenin lakayt kalmasına bay· J 
ret ediyoruz. Ticaret piya· 1 
ıasında emniyet edeceğimiz 
yağ yoktur. Tereyağı, Halep 
yağı, Trabzon yafı ve böy· 
lece üstlerindeki etiketle~ 

rinden baıka isim ve cinıine 
emniyet caiz olmayan yağ· 
ların hemen hfç teftft edil· 
mediğini kuvvetle ıöyleye

biliriz. 

Bilhassa acımır yağlar 

büsbOUln mebzul satılmak· 

maktadır. 

Bir orta tacire ıorduk 

diyor ki; 
: Bunları ahçılar alır!,, 
O halde yalnız evleri

mizde sıhhi tehlike altında. 
değiliz ayni zamanda ahçı· 
Jarda da yemek yiyenlerin 
vay midelerinin batına ıele· 
cekler ! 

Bittabi bu kayıt umumi
yetle ahçılara ve umumi· 
yetle yağcılara ıamil olam!lz. 
Fakat Bu tarzda giderse 
hepıi mali vaziyetlerini dü
zeltmek için mecbur olacak· 
lardır. 

Bu itle meıeul olan ta· 
cirlere de sorduk bunlardan 
bazıları diyor ki: "B~ıkası
nın (100-120) kuruıa ver· 
difi yağı bizim (150-160) 
kuruşa satmamıza imkan 
yok. Onların nasıl verebil
diklerine gelince kafi de· 
recede mall.matınız var, 
içine bin tilrlü ıey karııtı

rılmıt bir yağ ile hakiki ma
hiyetteki · yatı aynı ftatla 
vermefe imkan yoktur •• 

Filhakika yaiları karıt· 
tırmak aüç tatbik edilebilen 
bir ıey deiildir. 

Pastalara konan krem 
ayarındaki ıeyleri ve fire 
denilen rayrika bili ekil ve 
hazım mevaddı ihtiva eden 
yaiların umumiyetle muzir 
olduiu aıikarciır. 

İstanbul, burü• ya ve· 
jetalin veya bu fiyatta yağ 
yemektedir. Fazlasını al· 
mayan halkın böyle muzır 
ve pis vağları yemeıine 
karıı Belediyenin vazifesi 
yok mudur? 

Belediyenin yalnız •azi
fesi varidat clbayeti def il· 
dır. lstanbulun sıhhatini kim 
diiıünecek? Bu vazifeyi 
kim yapacak? 

Suyu terkos, ya~ı mah· 
lut pastaları, fondonları 
muzır bir lstanbul ıehrinin 
milyonlarca lira bütçeli bir 
belediyesi bulunması if v 
faaliyet mukayeseıl icin kA
fidir. 
•• ı ,.. ı t "' • 1 111,, t 1 1 1 1 t f •-u 1111 ı ıwı 

Kredi F onsiye 
Kahire, 15 (A.A.) - lk· 

.ramlyeli ve yüzde üç faizJI 

Mıaır Kredi Foneiye tahvi· 
lltının dOnkü çekilftinde ıu 

numaralar kazanmııtır: 
1886 senesinde tedavüie 

çıkarılan tahyiJlerden 283796 

No. lı tahvil yüz bin, 1903 
senesinda tedavüle çıkarılan 

ılıası için teıebbüsat icreei, 
oyuncuların atletik kabili· 
yetlerinl tezyide hizmet et· 
mek üzre kapalı cimnastik 
kaneler inşası gibi hir çok 
maddeller ')zerinde tetkikat 
yapılınıı ve difer bazı med
deler de temas edilmiıtir. 
Bu içtimain tekerrür etmesi 

muhtemeldir. I 
Anadolu Ajanaı valllta 

ıile teblii olunan kararları 
aynen yukarıya derç etmel 

1 futbolu lkurtarmak akora 
saatlerce münakaşadan son 

ra •erilen kararları garip 

buduk. 
Hiç bir mnddesfnin ta

mamen icraaı kabil olami· 
cak futbolcularımızın atle· 
tik kabiliyetlerinin tezbH i 
için kapalı jım'nastfk adet· 
leri açılacakmJt·•• 

Kulüpler için anzetörler 
ıetirilecekmiı ... 

Basit ve müteaddit oyun 
meydan!arı -.ücuda a-etirlle
cekmit ... 

Bu kararlarJ ölüm döşe· 
finde yatan hastaya rahat 
olabilmesi için verilen teselli 
damlalarından bile dahn 
ıif ası:ıdır . 

Oyuncuların Atletik ka· 
biliyetlermin artırılması için 

kapAlı salonlar yapılacağına 
her klubün aıağı yukarı 

mevcut olan salonlarını oyun· 
cularla doldurabilecek tet
birler diiıünülmelidi • 

Klüpier için antretor belp 
edilecekmiı.. Bu iti kim ya· 
pacak ? paraıım kim vere
cektir ? kluplere böyle bir 
yük tahmil edilemez . Onlar 
kendilerini müsamereler ter
tip ederek iine toplıyaral; 

ancak geçindirebiJirler . 
Parayı merkezi umumi 

verecekıe, evvela kendine 
bir antiretor aetiraln .. mem
lekette kafi derecede ka· 
pah salon vardır. Kaç aenç 
çalıııyor? 

Futbolcular bir taraf, 

Bugünkü maclar 
' Bugün Taksım stadyo· 

munda Beşiktaş - Anadolu 
Galatasaray - Suleymaniye, 
Vefa· Beykoz ve Fenerbah
çe İstanbul spor maçları 
yapıJacuktır. 

Kadiköy sahasında da 
Kosım pa§n • Eyüp maçı 
yapılacaktir. .. ' ..... t ~b~~~ii' ........ . 

Verem M. cemiyetinden: 
"Maltepe de istasyon cad· 

desinde 16 numarah hanede 
ıakin fütü vvetmendanı nis
vandan Hacı Cemile hanım 
efendi, Besiktatta Şenlik 
dede mahallesindeki sekiz 
bin liı<a kıymetindeki bane
ıini badelvefat tasarıuf edil
mek ıartile ve lcatibindil 
marifetile cemiyetimize ter· 
kü temlik ederek vegilcasını 
merkezimize gönderdiğinin 

fütüvvetkirana hibnü misal 
olmak üzere payansız tfikrü 
mlnnetlerimize terdifen muh· 
terem gazetenizde ılamnı 
rica eder ve bilve,ile teyidi 
hürmet eyleriz efendim." 

--· Darülbedayi 
tinden: 

müdıriye· 

Ônümuzdeki tiyatro mcv· 
siminde temsil edilecek 
eserlerin tetkikine başlan

mııtır. Mütercim beylerin 
eserleı·inf asılJarile beraber 
pazartesi ve çarşamba gün· 
leıi ikiden dörde kadar Te· 
pebaşında dıırülbedayi ida· 
resine tevdileri mercudur. ---

Nişan merasimi 
Merhum ismet P şa ahfa

dından Ticareti harbiyemizin 
genç kaptanlarından Necdot 
Salahattin Beyle tüccardan 
nıt:rhurn Kudret B.ın kerimele
ri Melahat Hanımın nişan me• 
raaimi bugünkü Cuma günü 
saat 14 te Cihangirdekı ika
metgahlarında icra kalma
caktı. 

1 Kücük ilanlar f 
_.._ır.,.--~ 

defter 
s n e erine ai 

tica: et defter erjm 5 Nisan 
tarHunde Üsküdar vapurun
t!a kayb tim. Bulanlnı-m 

Yenicumide Abacılarda 58· 
59 numaralı İsa Ef. uin 
kahvesine getirdikleri tak~ 
dirde nakten memnun edi
lecektir. 

" ICaJfa Ef. paskalya nıü· 
.:::heule dört gün d3rt 
f'a:la rakı içmiı neticede 
~e tltıııan olması yüziin· 

.. d ttt. ayanaauyarak ölınilt· 

tahkikat evrakı 
Tevkif edilen Borla ve 

yor&iyef iı.mindeki iki Bul
gano tahkiiatı Dahiliye 

velı:iletlne bildiri lmtıUr • 

Belediye müfettişleri ve 
yahut bu iı1ere bakan me· 
nıurlar. hüviyetlerinj bil· 
direrek teftit yaparlarıa 
bittabi hiçbir yal bozuk 
çıkmaz. T ahlllhaneye giden 
yrl bittabi bu tarzda top
lauan yaflardır. 

tahvillerden 593212 No. 1ı 
tahvil yüz bin, ı9t ı ıene

ıinde tedavüle çıkarılan tah

villerden 136927 No. lı talı· 
vil elli bin frank kazanmıı· 
lardir. 

atlatizim antiretoru haftad. 
iki rü 1 atletlerini davet et· 
tifi halde devam edertlerin 
adedi yirmiyi aııyor. Kendi 
ıubelerloin ekıeraizlerinn 

aelmiyenler göz önünde ikt'.'n 
futbolcuları ıalon idman
larına naaıl aıetlreceilz? ... 
Gelmiyenlere ne yapılacak· 
tır? iti müsait olmıyanhır 
için neler düıünülmüttür? ı 

Mı• ırçarı111ndn 19 - 21 No·ıu 
cHikklndıt Botııınk zade 

lbrahirn 
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Sahife 6 

TIY A TRO SiNEMA 

Üsküdar 
Hale sinemasında 

Gülen Adam 
Müme11illeri 
Konrat Vayt 

Programlarımız cumartesi 
ve çarıamba günleri değiıir. 
Her gün gündüz 3,30 da ge
celeri 9, 15 te cuma gilnleri 
2 de 4 te gece 9,15 te. Ge
lecek program Kadın intikamı 

iLAN 
ANADOLU AJANSI Mü

dırlyeti Umumiyeıt ıçın 
Ankarada çalıtmak üzere 
iyi Fransızca bilen bir Dak· 
Ulo hanım' ihtiyaç vardır. 

Maaıı 130 liradan aıağı o). 
mıyacaktır. Şeraiti haiz olan 
namzetlerin cumartesinden 
itibaren bl r hafta müddetle 
her sabah yarıma kadar 
Ankara caddesinde ikdam 
Yurdunda Anadolu Ajanıına 
müracaatları. 

SADIK.ZADE Biraderle r 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Sakarya 
vapuru p gü· 

19 Nisan azar nü 
akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle (Zonguldak, ine· 
bolu, Ayancık, Samsun,Ordu 
Giresun, Trabzon, ve Ri· 
zeye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sir«ecide 
Meymenet hanı altında 
aceııtalığına müracaat. 

Telefon lıt. 2134 

Doktor ~ 

İbrah;m Zati 
Cağaloğlu - Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so· 
kak No. 5. 

Her giln öğleden son· 
ra altıya kadar basta· 
larını kabul eder. 

Boste ncıda Bağddat cad· 
desinde ( 478 ) Numaralı 
dnkkanda mukim Tesviyeci 
Lübi ve Düıan Milkovritls 
taraflarına. 

lstanbul Yedinci icra 
memurluğundan : 

Koıtakl Rizoplu efendi· 
nln tahtı isticarınızda bulu· 
nan mezkılr (478) numa
ralı dükkanın bedeli icaran· 
dan zimmetinizde alacağı 
olan mebaliğden dolayı 

mezkılr dükkandaki emval 
üzerinde Hapis hakkını lr 
Umal etmlt ve müddeti ka
nuniyeai zarfında da men· 
kuliin paraya çevrilmesi yolu 
ile takip talebinde bulunmuı· 
tur. 

Tarafınıza gönderilen Ö· 

deme emri zahrına müba· 
ıtri ile mahalle muhtarı ta-

rafından verilen ıerht~ mahalli 
mezkQru terk ederek bir ıemtf 

meçhule gittljinlz ve ika· 
metglhınızın meçhul bulun· 
dufu a-öıterilmlıttr.Tarihi illn 
dan itibaren bir ay zarfında 

931-119lnumarasile müracaat· 
la bir guna itiraz dermeyan 
etmedillnfz surette hapis 
edilen eıyanın paraya,çevrlle
ceii malQm olmak ve ödeme 
emrinin tebliği makamına 

kaim olmak üzere teblii 
olunur. 

Rekabet 
Kandreye a-itmek isti· 

yenler: 
lzmitte (3) numaralı o· 

tumobill tercih etsinler. A· 
dam batına (1) lira beher 
kilo ( 40) para. 

YARIN 17 Niaaa 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
45, 000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 35.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. 

1.,. 
Tayyare Cemiyetinden: 
Nizamname mucibince ikramiyelerden hiç bir sebep 

ve suretle tevkifat yapılamaz. İkramiyelerin bayilerden 
tamam olarak talep edilmesi rica olunur. 

Deri ve barsak müzayedesi 
Tayyare Cemiyeti İıtanb11l ıubeıinden: Kurban bayra• 

minda teıkılatımız tarafından toplanacak deri ve barsak· 
lar pazarlık surettle ayn ayrı müzayedeye konmuıtur. Nisanın 
on dokuzuncu pazar günü saat on altıda ıhale:d icra edile· 
cektir.Taliplerin ıartna meyi görmek üzere Cağaloğlundaki 
ıubemize müracaat1ari ilan olunur. 

Bilecik Rakısı 
Tiirkiye11ln en me,hur ve m~rgup 

rakısı dır 

Dordüncü İcra 
memurluğuodan: Remziye 
Hanınıın Vikt~rya hanım· 

dan istikraz etmlı oldufu 
mebaliie mukabil Maltepe 
karyesinde çayır mevkii 
civarında 1177-71 numaralı 
birinci derece birinci ura 
ile ipotek irae eylediği 

bir bap bostanın otuz gün 
müddetle ihalei evyeliye 
mfizayedeıine vazolunark 
üç yüz lirada talibi uhte· 
sinde olup yüzde beı zam 
ve on beı gün müddetle 
ihalei kat'iye müzayede
sine vazolunmuıtur . Met:· 
kö.r bostanın hududu 
ıarkan Halil efendi tarlası 
garben tarik, timalen Ka
dinko tarla11, c~nuben Ni
ko boıtanile mahduttur. 
Mezkur bostanın meaaha11 
alettabmin beı dönüm bir 
evlek miktarında olup de
rununda bir dolaplı bostan 
kuyusu üıtilnün çattsı olmı
yan taıtan yapalmıı harap 
bir mekan mahalli mevcut· 
tur. Bostan derununda beı 
dut on bet incir iki ayva 
bir zeytin ağacı ve bir as· 
ma ve arazi dahilinde mez· 
ru olarak bir miktar kere· 
viz ve havuç mahsulltı var
dır.Etrafı çitle çevrilmtı Te 
derununda Hidayet Ef.ıenevi 
yüz altmıı lira kira ile ve 
930 kasımından 931 senesi 
kasımına kadar müstecir 
olduğunu beyan eylemitUr. 

Mahalli mezkiir münbit 
olduğundan maada lstanbu
lun turfanda sebze yetiıtir· 
en mahalden olmasına ve 
halihazır piyasasına naza· 
ran mezk6r mahallin kıy· 
meli muhammenesi tamamı 
bf n ıeklz yüz otuz yedi bu· 
çuk lira olup talip olanlar 
kıymeti muhammeneıinln yü:a
de lOoisbetinde pey akçaıını 

alarak 929-3804 dosya numara 
sile 7-5 931 saat on dörtten 
on albya kadar DördüncQ 
icra memurluğuna bizzat 
veya bilvekile müracaat 
eylemeleri •• fazla malQ. 
mttın dosyasında bulundufu 
Han o'unur. • 

Çatalca müstahkem mev· 
kil Sabn alma komisyonundan 

Hadımköyüodeki kıtaatın 

ihtiyacı için 80000 kilo fırın 
odunu pazarlıkla mubaya 
edlleceilnden itaya talip 
olanların 20-4-931 pazartesi 
günü saat 14 de Hadımkö· 
yündeki Satın alma K. mü· 
racaatları ilan olunur • 

Üsküdar 1 fukuk hakimli2-inden: 
Kadıköyünde uzun hafız so

kağında I 20 numarada mukim 
iken elyevm ikametgahı meçhul 
bulunan zevci t"ılıp tf. nin üç se
nedenberi evliliğin tahmil eylediği 
vezaif i ife etmemek maksadile 
kendisini ve evini terk eylediğinden 
bahisle boşanmaları hakkında 
madam Suzan tarafından açılan 
da va üzerine ikametgahı meçhul 
olan müddeialeyhe kanunu mede
ninin 132 inci maddesi rnucibincc 
bir ay zarfında hayatı müştcreker 
avdet etmesi yolunda yazı lan ih· e 
tarname ile dava ar.lUhali ve da
vetiye usulen ilin edilmek sure· 
tile tebliğ ed ilmiş iken cevap 
layihası vermediği gibi mahke
meuin dayctine icabet etmedi· 
ğinden hakkında gıyap kararı dahi 
kezalik ilanen tebliğ olduğu halde 
gene icabet etmemesine ve müd· 
dei de müddeialeyhin üç seneden
beri evliliğın tahmil eylediği va· 
zifeyi ifa etmemek maksadile ken
disini terk ey lediğini ve halen 
hayatı müşterekeye avdet etmedi· 
ğini lsbaf etmesine mebni tarafey
nin boşanmalarına ve ınüddeialeyi 
bir sene müddelle evlenınemesinen 
karar verilm iş ve bu baptaki ka
rarın bir sureti mahkeme divan
hanesine talik kılınmış olmakla 
keyfiyet teb liğ makamına kaim 
olmak üzere gazete ilcde ilan olunur ..... 1 

Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarım 

r.abul ve tedavi eder. 

>Taşra Gazete Bayilerine 

MUJDE 
lstanbulda intişar eden bilumum yevmi 

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

kabul eder. 

Umum Gazeteler 
Müteahhitliği 

El lıtanbul: Ankara caddesi Orhan B. Han dairei mahsusa 
, _ •" : . . .... 

Tütün inhisarı Umum 
Müdürlüğünden : 

lılaremiz için pazarlıkla 10,000 kilo bobinll parıömen 
kağıdı alınaçaktır. Taliplerin 500 lira teminat akçelerinl 
hamilen 2 5 931 Cumarleıi günü ıaatll de Galatada 
Mübayaat komisyonuna müracaatları ve o vakta kadar 
her gün gelip komisyondan ıartnameyi almaları. 

Ankarada 

om T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonlan havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİÇ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalerın1zı telgrafla angaje ediniz. 

Bahrisefit Felemenkl 
Bankası 1 

IST AN BUL ŞUBESi 
idare merlı:ez.I: A M STER DAM 

Mezun sermayesi: ~.000,000 fL. 
Tediye edilmif sermayesi : 5,000,000 fL. 

ihtiyat akçesi : 3,2ro,OOO FL. 
Oalatada Karaköy palasta Telefon: Beyoiflu 3711-5 
lıtanbul tali ıubesl : •Merkez Postanesi ittisalinde 

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

1 

IEmniyetkasaları icar .. , 
~ 

Ankara gazete bayii iken 
İstanbula geldiği anlaıılan 

Ismail Hakkı Efendi ye: 
Bir kıt'a senet mucibin· 

ce borcunuz olan üç bin kü· 
eur liraya karıı vermeği ta· 
abhüt eylediğiniz takeitleri 

------~ ...... _________ ,___.. 

Satılık 
Diş muayenehanesi 

Niğdede her türlü alitı 
fenniyeyl havi mükemmel 
bir di! muayenehanesi satı· 
lıktır. Muayene ve teferru· 
atı çok ucuz bir fiatla ıatı• 
lacaktır. Talip olanların 

Niidede merhum di~ tabibi 
Cevat Bey refikası Azmiye 
Hanıma müracaatları. ,.,. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

ların dahili (iç) hastalık

lanm cumadan maada 
her gün {2·4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu
ausl kabinesinde tedavi 
eder. 

lıtanbul Beıınci icra ın•' 
murlufundan: Bir borçtalJ 
dolayı mahcuz bulunan ıJıl 
kltllik bir karyola ve üıl: 
mermer bir konsol, etr• 
yaldızlı bir ayna ayaklı i~ 
lamba ve üç koltuk ve bil 
kanepe ve bir duvar sa•~ 
Kasımpaıada yeni hamal" 
Külhan kar1111nda 25 oll' 
maralı hanenin önünde •'' 
tılacaaından talip olanlar ~ı 
Nisan 931 tarihine müs•dl' 
salı ıilnü saat 12 ila 14 ar~ 
11nda mahallinde hazır b 
lunacak memuruna ınorl 
caatları ilan olunur. 
~----~·~~--~~-__./. 

Dokto r .. 
Hayri Omef 

Almanya Emrazı cildi' ,. 
ye ve züh•evlye r ernif ' 
ti azasından Beyoğlu ~ 
cami karıı ııraıında ı , 
No. öğleden ıonra ııınr• 
caat. 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,0BO 

lngiliz lirası vermediğiniz gibi bilahare 10 Telefon: 3586 

ISTANBUL ACENTAUÔl 
Telefon: lstanbul 3318 

BEVOÔLU DAİRESi 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
k17metli eşya muhafazası, kupon 
ahsil!tı, Tıirkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça
lann tesviyesi, borsa muamel.t 
icrası, akçe bcy'i ve şcrası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

ntsan 931 tarihine kadar ••-•• 
olan fr1ali.ttan mütevellit 
olarak ta faturalar mucibince 
ayrıca bin yüz sekiz lira otuz 
dört buçuk kuruı borçlandı 
ğınızdan ceman dört bin Jı. 
rayı mütecaviz borcunuza 
bir sureti tesviye iraesi için 
ıatanbula a-eldiğinlzde bana 
müracat edeceğinizi defatla 
temin eyledfiinlz ve latan· 
bulda oldt-funuz anlaııldığı 
halde bu 16zlnüzde durma
dınız. lstanbuldakl adreıi 11-
zi bilmediğimden bu hafta 
zarfında mür"caatla borcu
nuza sureti teıviye s6sterme· 
dlilniz takdirde kanuni yol· 
lara mflracaata mecbur ola· 
caiımı ıon defa olarak ihtar 
eylerim. 

lstanbul Ankara cad· 
dealnde umum ıazete· 

ler bayii Artln 

Nisan 
17 

Cuma 

1931 I~ 
Sabah 5,18 l Alı:t'lll ~ 
Otle 12 l4 vat•• 

ikindi 15:59 tsın•• 
!!!!!!!!!!l!I!"'.'!~~~~,....~~ !&..-.,. - . 1118 

Mea'ut madBr Y ~/l 
Barlaon.ıtiıl 


