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Abone Şeraiti 

DAHİL iÇiN 1 HARİÇ İÇİN 
~eneliği : 1400 kuruş Seneliği : 2700 kuruş 
Altı Aylığı : 800 > Altı Aylığı : I500 :ıı 
Uç Aylığı : 450 » Üç Aylığı : 850 > 

Nushası her yerde 5 kuruş BaımuharriTi ARİF ORUÇ 

No. : 477 

·-------------------------------· idarehane 
fst. Ankara clddesinde Tel. Santral f st. 243 ' ô 

dairei mahsusa DahiliNo. 1 Başmuharriı 
Telgraf lst. (YARIN) » No. 2 Müdiriyet 

> No· 3 Tahrir 
Posta kutusu lst. 395 1> No. 4 Muhasebe 

Oı'>nderi len evrak ıade olunmaz. 

'Bütün tahminlerinde· aldanıyorlar! 
Gazi Hazretlerinin bu hafta içinde 

namzet listesi derin hayretle 
------·-----

neşredecekleri 
karşılanacak 

Beyannamede yeni siyaset istikametini gösteren pek mühim m>ktalar var 

A k 17 (Telefon) - Kuvvetle öğrendiğime göre Gazi Hz. namzet listesini tayin etmişlerdir. Liste ve 
n ara, k h ld" L. t d"ld""' · b"" ·· t h · l · · 

b 
·n salı g"' ünü neşri pe mu teme ır. ıs e neşre ı ıgı zaman utun a mın erın ısabetsiz li<Yi görüle-

eyannamenı k E k. b' 1 d d"ld .... · d f 1 ~ 
kt. L" tede yeni meb'uslar ço tur. s ı me us ar an zanne ı ıgın en az ası namzet değillerdir. 

ce ır. ıs 1 . d ı· . f h. d 
Gazi Hz. nin neşredilecek beya~!1~.me erın e geçen ~ec ısın .es ı .es~8:bına tamas e en ye yeni mesai .. a:r~a-

<Ja larından talebedilen hususları muş ır nok!alar bulu~d~ıgu tahm!n edıle?ı.lır. Beya~n.a~e ayn~ ~amanda Turkı~e 
ef~arı umumiyesine Halk Fırkası~~n ye~~ he~eflerını ve yenı mechsın mesaı ıstık~.metı~ı. işare! edecektır. 

M vsukan aldığım malumata gore mustekıl naınzetlere rey vermek husunda muntehıbı sanıler s rbest 
bırak:lacaktır. Ancak bazı yerlerde Halk Fırkası müstekil meb'uslara muzaharet edecektir. 

Fethi B. mes' elesinin 
hakikati nedir? -------Cemil Paşa ve Aptullah Cevdet Bey 

müstakil namzet mi oluyorlar ? 
Ankua, 17 (Telefon) -

Fethi Beyin yeni intihabat· 
takt vaziyetinin hakikatı ıu· 
dur: 

Fethi B. ıiyasi lıayattan 
çekilmek kararından vaz 
geçmemek fıkrindedir. Fa
kat Serbest fırkadaki arka
daı'arından bazıları kendi· 
ıini bu fntihabatta da mü&· 
takillerin arasında bulunması 
için fsrar etmektedirler. 

Fethi B. namzetUiini 
koyduğu takdirde Halk fır
kası kendisine mu1 aharet 
edecektir. Yeni ıiyaıet re· 
jfmi kat'ı bir ihtiyaç gö&te· 
rirıe İzmirde namzetlifi 
~azedilcektir. 

Yeni müstakiller 
( l f ) lami etrafında tekrar • Ankara, 17 te e on -

l'ürktyenin her tarafından mes'ele ~olan r-. 
1taüntehibi ıani ınuhabatı Fethi B· 
hugün bitmif olacaktır. Bu· Cevdet, terbiyeci İsmail Hak· 
tün meb'uı intihabı hazır-
ı k k- ı u kı, Beyler. 
• ları için Dahiliye ve a e Bundan baıka arkadat· 

bugün bütün vilayetlere ta· 
-ı M t k 'l larının devam eden israr· 
...... Ilı Terecektir. us a ı 
~eb'uıluklara namzetlikleri ları neticesinde fikri tebddül 
konulacak olanlar arasında ederse sabık İstanbul meb-
burun burada bu yeni is· usu Haydar beyin gene İı· 
~tnlerden de babsec?ilmeye tanbuldan müstakilen nam· 
aılanmııtır: . zetliğini koyacRğı söylen· 

Eski ıehreminlerınden d' 
,Cenıil paıa Doktor Aptullah mekt~. ~r; . .. • . , .... . .. • . .. 

' t ' .. t L t f I t . .. . .. . Dd~kd . İı~;~canlı maç~r 

Fener yenildi ! 

. la"ı.ınu alan Kaıımpaıa kulübü 
fampıyon • d 

/arı bir ara a 1 oyuncu (Tafsilatı kısmı mahıusumııdadır 

Yeni Meclise hazırlanan mesele! 

Umumi Müfettişler 
Kimler Oluyor? 

Ankara 17 [Tele fon] -
Yeni top lanacak Büyük 

Millet Mecliıinde müzakere 
edilecek teklifi kanuniler 
arasında Umumi Müfetliı· 

likler teıkili hakkında ha· 
zırlanan 18.yıha vardır. 

Bu takdirde Erzurum, 
İstanbul, Konya Sivas vili· 
yetlerl merkez olmak üze· 
re gerek Garp vilayetleri 
ve gerekıe orta Anadoluda 
dört umu~i müfettiıllk teı· 
kil olunacakbr. Maahaza 
Müfettiıi umumilik merke:ı· 
lerinio yeni teıkilatı mülki 
ye ye göre tebedtlülü müm· 
kündür. 

Müfettiti umumiltklere 
namzet olanlar araıında 
Ankara valisi ve belediye 
reisi Nevzat Bey, birinci 
umumi müfettiılik aık~ri 
müıavirf Kadri ve Cevat 
Paıalarla, Şurayı Devlet 
Reisi Nusret, Baıvekalet 
müsteıarı Kemal Beylerin 
isimieri ıayidir. 

Munzam malümata na· 
zuran birinci umumi müfet· 

tit lbrabtm tali Bey bir se· 
farete tayin edilecektir. 

Yeni uoıumi miifetUı· 
liklerin teıktlatl birinci Mü· 
fettiıl umumilik ıtbi olmı· 
yacakbr. 

U muml Müfetlt lerin ma· 
iyetllerinde her vekilete ait 
bir kaç müfeltit bulunacak 
ve müfettiıler mıntıkaları 

d'lbilfnde hali teftfıte ola· 
caklardu-. 

Yalnız kadroya bir mu· 
amelat ınüdi.ri mahiyetinde 
umuru tahrirlye müdiri ve 
bir de ~•rak memuru kona· 
caktır. Lüzumu kadar kltfp 
verilecektir. 

Umu.ni müfetUıler Bare
min en yiiksek maaıı olan 
(60o)liradan baıka vekalet· 
ler baı müfettiılerf derece· 
ıinde ücreti teftlıiye alacak· 
lardır. 

Kanun Mecliste kabul 
edildikten ıonra tatbik olu-
nacaktır. Kanunun müzake· 
realnde Birinci umumi md· 
fetuı İbrahim Tail 8, An· 
karada bulunacaktır. 

~ • ~• r' HÜkÜ~~~t'i~Şiiidh;f~ •d;giŞikii'k'••R•--

Mektupculuklar da 
lağvedilecek! 

Ankara , 17 (Hususi) -
Yeni meclisin, hükO.met tef• 
kilatında bazı tahavvüllere 
ait kanunları müzakere ede· 
ceği söyl~nmektedir. 

Ezcümle Maarif vekaletinde 
mühim değiıiklikler olacak· 
tır. Ezcümle mıntakalara 
taksim edilen Maarif Emin· 
liklerinin lağvedıleceği söy
lenmektedir. Bu hkdirde 
maar.f Eminleri veka etin 
nıüfettiılik kadrosuna ge· 
çirilecekler ve yahut Ha k 'o 
müktesepleri baki kalm-'lk 
üzere liselt're mua llfm 
tayin olunacal<lardır. 

Müfettifi umumilikler, 
Maarif vekaletini de temsil 
edecek ve mektep tılerinl 
Maarif vekaleti müfettiılerl 
ile idare edecektir. • 

Ayrıca mektupçulukların 

da lağvedileceği ıöylenmek· 
tedir. Mektupçular zaten 
vali muavinliği vazifeıini 
gördükleri ve valiye vekA· 
let hakkını haiz oldukları 
için vali muavini alarak teı· 
kili.ta gli'eceklerdir. 

Bu c betlerin ne derece
ye kadar kuvvetli olduğunu 
tahkik edemedim. Maahaza 
temas ettiğim büyük me· 
murlar, vaalerin tevsii sala
hiyeti halinde teıktlltın bu 
tarz"' irca olunmasına ıhti
yaç bulunduğunu ıöyliyor· 
lar. 

Dahiliye v. kafetlnln mü· 
fettiı ler kadrosunu tezyit 
edecefi ve dahili nfzamna· 
mesi veçhile mektupçuluk 
ve birinci ıınıf kaymakam
lıkta bulunmuı olanlardan 
yeni müfettiıler alınacaktır. 

• 
::;::. ... Serbes Fırka~-. o ~ 

TARİHÇESİ 
1 Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı ?I 

Muharriri: Bürhanettin .4li 
iktibas edilemez 

Fethi B.: (İsmet Pş. nın beyanatın
dan mütehayyirim.) Diyor. Yeni fırka 
Bele diye intihabatına karar vermişti. 

y -8-
1 

lar bu fotibaımın ne dereceye lımet Paıanın bu açık 
ve pervaıız aözleri karıııın· 

da Fethi B. hayli heyecana 
kapılmııtı. 

j Baıvekilin bu beyanatına 
1 • kartı da, diyordu ki: 
1 - Şimdiye kadar gerek 
Reiıicümhur Hazretlerine, yaz· 
dığım mektupta Vt! gerekıe ga· 
zetelere vaki beyanatımda bah 
ıettiğim gabi hük6met, Lozan 
muahedesiodenberi, deruhte 
ettiği azim masraflara mu· 
kabil, halka ağır vergiler 
yüklemittlr, 

Bunların çoğalması ve 
programda aösterılen diğer 
Amiller, urnuıni buhrana, bu· 
günkü ho111ıutıuzluğu do· 
ğurmuıtur. 

Fırka teıkil etmek ka· 
rarım da bu ıene veriln.1i1Ur. 

Bunun için umumi inti
haba tta ekseriyeti nıuhafa
za etmeleri güç ohcaktu·. 

Halkla fazla teması olan· 

&il 

kadar haklı oldufunu tak· 
dir edeceklerdir . ., 

İıte Fethi Beyin Baıve• 
kile verdiil cevaplardan 
Liri. 

Bu ı ları ıöylJyen Fethi 
Bey, Yalovadan ıeldlkten 
sonra dinleom ~k btlmlyen 
bir bünye ile it b8 tında 
bulunuyordu, Nazlıhan içli· 
maları, Bilyükdere top'an· 
tı 'arı birbirini takip ediyor 

du. 
Yeni flrka tetkil edileli 

daha çok az ıam ıra o lmuıtu, 

hatta bu zanıan ve vakıt 
( hiçe ) sayılacak kadar 
azdı. Buna rağm !n Fa~hl B. 
aı kadaı'arile hemen her 
gece top anıyor' mnza kere 
ediyordu . 

Fethi bey bir tarB ftan 
İstanbul te§kilitile ufraıır

(Devamr Jü ,,cü sav feJe) 

--------------------------------------------~ 
Ala <0flu - Fethi Bey, iki gÖ%ılm .• biz dokuz kiıile 

ortalıfı allak bu/lalı edüp elueriyeti ka~anmı,tık, ıimJi 
ne.,[ o/ı ıyor da otu.zumu.ıa yer ayırıyorlar aklım ermedi? •• 
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Irmak Kilyos 
Hattm~a 
ilk tren 

• 
ŞE HABERLERİ Yeter! 

Bu para haksızdır 
---------------------------------

Ankara, 17 (A. A.) - lr· 
mak • Kilyos hattında tik 
lokomotif dün Apsari istas• 
yonuna varmııtır. 23 Nisan 
da Çangırı iste ıyonu un açıl· 
ma merasimi için hazırlık· 

lar yapılmııtır' Civar köy· 
lüler merasime i§tirak ede· 
cektir. 

Avukat mı 
olacak? 

Bandırma Aiiır ceza reisi 
Hikmet B. yin bu vazifeden 
istifa ederek Avukatlık ya· 
pacağı söylenmektedf r . 

Talebeye yardım 
Maarif vekaletinin em· 

riyle ilk mektep talebeleri 
velilerinden mürekkep hi
maye heyeti teıekkül edil· 
dlğinf yazmııtak. Bu heyet· 
ler i ıe ve ihata edilecek 
talebeyi seçmeğe baılamı§· 

tır. Dün de ikinci ilk mek· 
teplerin himaye heyeti in· 
tihap olunmuttur. Bu mü· 
nasebetle dün İstanbul kız 
orta. mekteplerinde bir mü
samere verilmi§tir. 

Bir menba kapatıldı 
Mersine iki saat mesafe

de Mazı hastalıklara ıifa

dır. Diye bir çokları tarafın· 
dan ziyaret edilen içme, 
suyu mazarratı anlaııldıeın· 
dan hükumetçe kapatılmıı· 

tır. 

Muallimler gide
medi 

Şehrimizde bulunan Bul-
2ar muallimleri dün akıarn 
Bulgarist na müteveccihen 
hareket edeceklerdi. Eakat 
gidememiıler ve hareketle
rini bu akıama tehir etml ş
lerdir. 

Dün eeceyi erkek mu· 
allim mektebinde geçirmiş

lerdır. 

Kambiyo kan.unun
da tadildt 

Sabah 
biri: • 

gazetelerinden 

Tfirk tüccarlarının bade
ma Tcırk paraıile ecnebi, 
memleketlerine serbe11tç~ 
gidebilmeleri için kambiyo 
kanununda to.dilit yapıldı· 
ğını haber veriyordu. Maliye 
teftiı heyeti reisi Adil Bey 
bu meıele hakkında dem ıf· 

tir ki: 
" - Bu eıaıen eyvel

denberl serbestti. Y alnaz lh· 
racat iılerinde buna dair 
uf ak bir kayıt vardı. Eğer 

mevzuu bahis tadil bu kay· 
dm kaldırılması be bana 
hendz bu huıusta bir ma· 
ltıınat aelmiı değildir . ., 

1! eledi yede 

1 
ıhtilaf 
Çıktı 

Belt!diye reisi Muhiddin 
B. ve belediye erkanı ara· 
11nda ihtilaf çıkmııtır. 

Buna ıebep ıudur: Beı 
ıenelik imar programında 

Muhiddin B. ıunları teklif 
ediyor: 

300 bin lira ileıbir verem 
haıtaneıi Cerrah paıa haı'· 
taneıinde yeni tesiıat için 
80 bin, Haaeki haıtaneıi 

için 700 bin, yeniden tesiı 

edilecek btr doğum evi için 
700 lira ... Halbuki bu parayı 
beled!ye muhtelit encilmen 
azası çok görmfiş ve kabul 
etmemfıtir. ihtilafta bu nok· 
tadan çıkmııtar. 

Evkafın bir senelik 
varidatı 

Yapılan son tetkikat ne
ticesinde evkafın elinde bir 
buçuk milyon lira varidat 
buna mukabil 1413 ev 125 
atel 169 hamam 9118 dük· 
kan ve mağaza 6 fabrika, 
198 değirmen 1117 iratlı ar
ıa 257 baA 139 fırın 3387 
tarla bulunduğu anlaıılmıı· 
tır. 

Şark demir yollan 
tarifa5i 

Trakyadaki ticaı et oda· 
ları son odalar kongresinde 
fark demir yollarından ve 
tarifelerinden ıtkayet etmit· 
lerdir. 

Pulluk satanlara prim 
verilecek 

Pulluk kanunu villyete 
teb!iğ edllmietir. 

Bu kanuna nazaran sene. 
de 250 pulluk satan ve va· 
ııfları fenni ıartlara uygun 
olanlara prim verilecektir. 

Şoförler cemiyeti 
intihabı 

Şoförler cemiyeti idare 
heyeti Lintihabına bu gün 
tekrar baılanacaktır. 

Fare mücadelesi 
Tekirdaf ticaret odası 

yeniden faı e mücadelesine 
kuvvetle devam etmeğe ka· 
rar Yermiıtir. 

Balıkcıların derdi 
' Balıkçılar cemiyeti tek· 

rar Maliye ve fktısat veki.
letine müracaat etmiıtlr. 

Bunun sebebi ıudur : 
Bir takım balıkçılar bom· 

bala ile balık tutmaktadır. 

Bu ıekllde avcılık Bofaz4 

içinde avcılığı azaltmııtır. 
Çünkü balık sürüleri da· 

fılmaktadır. 

. 1 
(Yarın)ın Halk Diplomatı 

_ Baremin mühleti bitiyor 

Hakkı m~"ktesepler 
kimilen . kalkıyor! 

Ankara, 17 (Telefon) -
Barem kanununun mevkii 
meriyete gh diğl tarihte fazla 
maaı alanlar için iki ıenelik 
bir kakkı mükteıep müddeti 
kabul edilmfı ve makam 
tahsisatı, muhtelif ıuretJerle 
alınan zamlara dokunulma. 
mııtı. Bu müddet, bu Eylülde 
hitam bulacaktır· 

Bu takdirde fazla maaı 
alanların hakkı mükteıep· 

leri kesilecektir. Vekalet
ler şimdiden bu cihete 
göre bütçelerini hazırlamak
tadırlar. 

Ezcümle Dahiliye veka· 
leti memu: ları bundan çok 
mütee11ir olacaklardır. 

ı 
Müfetti§I Umumilik me· 

murlarının resmi tmaaıları 
da epice tenzil edilecektir. 

Resmen kanunun kabul 
ettiAi terfi müddeti de Av· 

rupada tahsil ctmiı memur· 
lar için iki ıenedir. Bazı da· 

ireler hakkı müktesepleri· 
ni kaybedecek memurlardan 

kanuni ehliyeti haiz olan· 

ların terflini inha edecekler 

ve bu suretle maaılarda bir 

tevazün teminine çalııacak· 
tardır.~ 

Eylülden sonra ücret alan· 
ların memur kadrolarına 

ithali için de vekaletler ho.· 
zırlnomaktadır, 

: escccas 

Toplu 
Tedrisat 

Muallimler birliğinde toplu 
tedrisat münakaıaaına de
vam edilmittir. Munllimler 
bu mfinakaıafnrda fU fikir
leri ıerdetmfılerdir ilk üç 
sınıfta tatbik olunan toplu 
tedris uıulü dördüncü aınıfta 
terk edilirse talebeyi hiç 
balunmadıfı bir muhitte 
bulundurmaktadır. 

Sigorta şirketlerinin 
teftişi 

Sigorte tirketleri komiler· 
leri, firketlerde teftit yap· 
mıılardır. T eftiıte bflhaHa 
sigorta ücretlerinin halktan 
alınıp'alınmadığı tetkik edil· 
mittir. 

Bu huıuata komiıerler 

İktısat vekaletine birer 
rapor göndereceklerdir. 

Belediye daireleri 
Belediye dairelerinin mü· 

temadiyen taıınması halkın 
ıikayetini mucib olmakta· 
dır. 

Gelen 
Vapurlar 

Son bir ay zarfında lima· 
nımıza ıu kadar vapur gel
miıtir : Yekun 600 bunlar· 
dan 238 i transit olarak geç
miıtir . Liman harekatında 
birinci dereceyi ltalya iıgal 
etmektedir. Yalnız balyadan 
limanımıza son bir ay zar· 
fında 144 vapur gelmittir . 
ikinci derecede İngiliz va· 
purları ff'lmektedir . Bunla
rın da yekunu 83 tanedir. 
Ayni ay zarfında 81 Yunan 
76 Türk, 35 Romanya , 33 
Alman vapuru gelmiıtir • 

Irak 
Tayyarecileri 
Şehrimizde bulunan lrakt/ 

tayyarecileri dün lstanbulu ~ 
gezmiılerdir. 

Misafirler tayyare cemi· 
yeti tarafından Parapalaı 

oteline yerleıtirilmiılerdir. 
Bugün ıereflerine bir 

ziyafet verilecektir. Yarın 

akıam haraket etmeleri 
ihtimal dahilindedir. 

Yunanlı Talebe 
Şehrimizdeki Yunanlı 

talebeler dün , · lıtanbulun 
muhtelif 1>emtlerini gezmiş· 
ferdir. 

Dün gece saat 20,30 da 
Tokatlıyan otelinde, Yunan 
talebeleri ıerefine~bir ziyafet 
verllmittir . Bu ziyafet çok 
samimi olmuı Ye tarafeyn 
arasında hararetli nutuklar 
taati edilmittir . 

Ferit Bey gitti 
Şehrimizde bulunan Ad· 

liye müsteıarı Ferit Bey 
buradaki teftiıatını ikmal 
etmitlir. 

Mumaileyh, dün Ankaraya 
hareket etmiıtir. 

Tarla farelerile müca
dele edili yor 

Adadolunun her tara· 
fında tarla f arelerile mü· 
cadele devam ediyor. Ek· 

ıer yerlerde çiftçiler tarla 
farelerini öldürmek için 
hariçten tabanca getiriyor· 

lar. Hükumet hariçten fare 

öldürmek için getirflecek 
iabancalardan gümrük resmi 

almıyacaktır. Bu cihet ru· 
sumat idarelerine bildirll· 
mittir. 

irtişa 
Tahkıkatı 
Son safhada! 
Ankara, (Hususi) - İrtita 

davası evrakı müıtantıklikce 
ikmal edilmlıtir. Takkikat 
dosyası tamamile tekemmiil 
etmiıtir. 

Bu husu8ta zan altına 

alınanların ve Ankarada bu· 
lunmıyanların istinabe evra
kı gelmiıtlr. 

lstanbuldan ıorulan Ne· 
ıim Mazltyan efendinin ölü· 
müne dair ıuale cevap gel· 
memfıtlr. Bu cevapta gel· 
dikten sonra tahkklkat ha
kimi kararına verecektir. 
lrttıa meselesi eo heyecanlı 
safhaeına girmit bulunmak· 
tadır. 

Tasarruf cemiyeti 
• • 

sergısı 

Milli tasarruf cemiyeti· 
nln açtığı sergide bilhassa 
fazla kumaı ıatıldığı ıöylen
mektedtr. 

Adana hükumet 
konağı 

Adana hükumet kona· 

ğının üstünde hala eski 

harflerle levha bulunmasın· 

dan mahalli gazeteler ıtki· 
yet ediyorlar. 

Ocakların devri bitti 
Halk Firkasıına ilhakı 

üzerine baıhyan tesellüm 

muamelele~i dün bttmtılir. 

Halk Fırkası İstanbul Türk 

ocağını kayden tesellüm et

miş bulunmaktadır. Ocağa 

ait eua tesbit olunmuıtur. 

Bundan sonra ocaklar 

Halk fırkasının bir hars 

şubesi halinde faaliyetlerine 

deTam edeceklerdir· Hey' eti 

idareleri de hars hey'etleri· 

nin faal azaları olacaktır. 

Telgraf çılar mah
kum oldu 

Telgraf muhaberatında 

arzu edllmiyen yanh§hklara 

sebebiyet vermekle maznun 

Malltya telgraf memurla

rından Hakkı ve Sıtkı Bey

le!' üçer ay hapse mahk1lm 
edilmif lerdir. 

Güzellik kiralicesi 
' radyoda 

Güzellik kraJiçeıi Natide 

Saffet hanım, yarın akıam 

İstanbul radyosile müsaba

ka intibalarını ve Avrupa 

seyahati ıafahatını halka 
anlatacaktır. 

1 
1 

Halk ile temaı edeneınafın 
ııhhi muayeneleri için beledi· 
diyenin ihdaı ettifi cüzdan 
iti eınafın tiki.yetlerinl mu· 
cip olmaktadır. 

Esnaf, tabi bulunduklan 

1 

cemiyet veznesinden cüz· 
danlarını alıp muayenelerJni 
yaptırmadıkça cezaya uğratıl· 
maktadırlar. Sıhhi muayene 
bittabi lüzumlu bir ıeydir, 

ancak ( 25) kuru§ mukab
ilinde alınan bu cüzdanların 
belediyeye maliyeti kuruıtur. 

Belediyenin, zaten muh· 
telif vergilere ve ayrıca ce
miyet aidatına bağlanan eı· 
naftan ayrıca (18 • 19) ku· 
ruı kadar cüzdan karı alın· 
maıı bittabi doğru değildir 

Esnaf ayı ıca bu cüzdanın 

üzerine her muayenesinde 
(15) kuruşluk pul yapııtır· 
maktadır. Hemen üzerinde 
(100· 150) kurufluk pul il· 
sak edilmemiı cüzdon yok 
gibidir. Halbuki cemiyetler· 
den bazıları, mensubinine 
maliyet fiyatile cüzdan ve· 
rebileceğini söylemektedir' 

Esnaftan her hangi biri 
ıinden matlup olan muaye
ne edilip edilmediğine dair 
vesika olduğuna göre cüzda· 
nın mahiyet ve mecburiyeti 
kalmıyor demektir. 

Lialettayln bir kağıt ü:z:I' 
rinde sıhhi raporunu ibraı 

eden esnaftan behmehal 
cüzdan aramanın manası 'Ve 

hikmeti nedir? Bundan sal"' 
f ınazar cemiyetlere bu i~ 
bırakmayarak Belediyenlıı 

üzerine almaıındakl kaet1 

nedir? 
Eğer varidat temini iti 

böyle haksız alınan ve tici' 

ret mahiyetinde olan parı· 

ya btlnat doğru mudur? Et 
nafın bu husuıta fırka isll~ 
heyetine tiklyet ettikleriıı' 
söylediler. 

Bizce de bu noktada er 
naf temamen haklı Beledf1' 
temamen haksızdır. 

Belediye doktorlarıP1~ 
cüzdandan baıka bir fe1 
üzerine 11hhi raporunu yıf 
maması da pek gariptir. e~ 
iı hallt'dilmelidir. Eınafa / 
nahtır. 

••• 

M. Krol 
Dün şehrimize geJJ 

Dün, ıehrimize >. ".,~ 
turya sefiri M. Krol I' 
mittir. Malum olduğu il~ 
re ıefir Cenapları bir lı' 

~, 
geçirmlt ve Ankara tlil 1 

o'~ met hastahanesinde te ~ 

edilmlıti. Şimdi taınB.., ~ 
iktisabı afiyet etmit bıJllJ 
maktadırlar . 

Karagöz ve Müstakiller 

Karagöz - Aman r B 1 ııte' paçam, aman... u - .. Alah, ahlah... Seni böyle neıeli~ Al pafam ıu gazetelere göz ıezdir ı . ismet Paıaj- Eyvah~!t_Demek 
1
b

1
' 

goreu er e, mec 11te ya nız a ıiını zanne< e a a ım ! diiimf:ı gibi at oynatamayacaiız ···• ae keyif böyle.. - 1 d ı· I k id 1 b k l 
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isyan! 
1 İngiliz 8 Ame
rikalı 20 yerli 

öldü 
Nikaragua' da 
kıyamlar 

Bluef ieldı, 16 (A.A.) 
Puerto. Cabezaı'te iıyan 

hldiıeleri zuhur etmfıtir. 
Guatemaltequeı'te bir loıi· 
lız ile ..;ki• Amerikalı ve 
20 kadar yerli telefolmuı· 
tur. Capo- Graela• mıntakaıı 
alilerin etindedir. Amerikan 
bahriye kuvvetlerine men· 
ıup tayyareler buraya 14 

bomba atmııbr. 
Nevyork, 16 ( A.A. ) 

Şikaao' da intlıar etmekte 
olan Harl trtbun, gazetesi 
bilk6metln alakadar daireler 
bahriye erklnı ile miiıa ve-

reden ıonra Nikaragua'dakl 
ıiyaıetfni tadile karar ver· 
mit oldufunu yazmaktadır. 
Bu memlekette bulunan 
Amerikan kuvvet1eti büyük 
bir dilı katle kullanılacnktır. 

ltalya ticareti 
Roma, 16 (A.A.) - 1931 

ıeneıl mart ayı lthalltı 

1,032,638,300 lirete balii 
olmuıtur. 1930 aeneıl Mart 
ayına ait llhallt ise 1,506, 
307,202 liret idi. ihracat 

ile, 1930 Mllrt'ında 1,041, 

594,605, 1931 Mart'ında da 

828,829,467 litrettir. 
..., • • • .. ı ı ı ı ı ı • ı ı r ı 1 ı 1 1 t 1 r 1 1 

Serbes Fırka 
( Birinci aahileden deoam) 
ken, diler taraftan (Ankara) 
(İzmir) ve (Aydın) a da git
mek lıtiyordu • 

Belediye intihababna 
hazırlık 

Yeni fırka faaliyetini ve 
mGımlr bir ıabadıt iıbat 
etmek için yeni bir mücade· 
leye ıfriımek iıtlyordu • 
Bu mOcadelede malam 
olduiu üsere belediye inli· 

lıabatı idi. 
Fethi Bey intihabata it· 

tlraki kunetle arzu ediyor· 
du. Yeni fırka, bu intihapta 
bGtGn miisavi hukuklardan 

iıtifade edeceğine kani idi 
battl,ltir beyanatında vatan 
daılardan kendi kanaat ve 

~anlannın emrettlfi ıekfl· 
de rey vermelerini ricada 
etmııtt. Fethi Bey, rey yer· 

llaenın vatandaılık hukuku· ı 
llUJı en baılıca evsafından 
oldutunu, binaen' aleyh hiç 
btr teJden çekinmeden lıer-
lce11n aı zu ettiii ıekil ve 
..._htyette reyine sahip ol· 
lllaıını iıUyordu. 

Re,. vermek iıteadyenler 
lçtn de di7ordukl: 

b - Rey v~rmek vatani 
lı lr Yaaife oldutunc:lan bu 
alda iltlmal etmemek Ya• 

lall«iqbk ııfatlle kabtlJ telif 
ola11aaa. 

•- Ş.. halde anlafihyordu 
111(1; s ' "- •rbeı Cumhuriyet fır· 
..;: belediye intihabatın• 

ak edecekti. 
t._ Fethı BeJln bu be1ana· 
4 daa IODra arifetiDcle ol· 
~llluz intihabata berke• 
~ kanaat ve v1cdanil• 

• karar yermiftl• 
(Deyamı var) 

SON 

I 

Avustralya 
Buhran 
İçindedir 
Camberra, 16 ( A . A ) ı 
Avustralya burçlarının itfası 
buıuıunun iki sene müd
detle tehirine lngilterece 
muvafakat edilmesinin ısebe· 
bi, Avuıtralya'nın kambiyo
sunun dnıüklüiü ve mali 
ve iktısadl vaziyetindeki 
buhran olduiu haber veri
ltyor. İngiltere'nin bu hareke· 
ti, Avusturalya'nın 2 milyon 
lngtlb! lirası tasarruf etm~ 
sine mtııaadebahı olmaktır. 

M. Sçullin, federal hOkO.
metinin bu dostane maddi 
muavenet teklifinin kıynıe· 
tini tan dtr etmekte oldufu· 
nu beyan etmiıtlr. 

!met araı:ndakl 

çocuk bahçesi 

hakkında gabık 

mektedir. 

meydanm'i 
yapılması 

Şehremini 

Şehrimizin bf r çok yer· 

lerinde ezcümle Sultanehmet 

meydanının biraz aıagunnda 

Cinci meydanı ve yangın 

yerleri gibi hali, gentı yerler 

varken bu ıüzel meydanın 
bu ite tahılı edileceilne 
fevkallde teeuaf ettim • 

oynamalarına Ye ıpor 

yapmalanna aıla ve kat'i. 
tahılı edilmemelidir. Bana 
kalırsa buradaki hamam , 

malıdır. 
Ftkrimce bu meydana , 

alaç ve çiçek dikmemek . 
ıartile tıpkı Paris'teki kon-
kor meydanı haline koymalı. 
Bu yere asfalt döıemelt, mey· 
danın ortauna da btıy(lk 
Gazinin ıon senelerde yapma· 

fa muvaffak olduiu eserlerden 

mülhem bır ibide koymalı· 
yız. Bu abide 4 cepheden 

ibaret olmab. Bu cephelerin 
birine arap harflerinin, di· 

ferine feıleı in, Oç6nc6ılne 
kadınların peçelerinin kal· 

dırıldıpa, d6rdilnc6 cephe
line de kı.nunu mederinfn 

memleketimizde tatbik edil· 

dlflDl taıvlr etmeli. 
Meydanın iımine de in. 

kıllp meydanı demeli. G6-

masrafla v6cude plecek bu 
meydan her iki ucundaki 

muazzam camflerfmfZle 

birlikte dGnyanın en muh· 
tef8m ve ıtzel bir meydanı 

olacaktır.,, 

Sahife 3 YARIN 
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HABERLER 
Rus dampingiııin darbesi',__ ____ -!s M~ı•st:w·;r""' j•;ı·a•r•,•••-.1 

lngiliz Kabinesi Mümessilleri 

Dom erg 
Aceba Tunusa 

niçin gitti? 
Bizerte, 16 (A.A.) - M. 

D •• k •• Çıkarıyorlar 
uşme uzere Kahire, 16 ( A.A.) 

Loodra 16 (A A) B Maliye müsteıarı, SoYyet 
' · · - ütün siyasi fırkalar, bük6meti 

muahazeye matuf olarak muhafazakarlar tarafından veril- ticaret müme11illerl ile ıö-

Doumergue, bir torpito ile 
buraya gelmitlir. Müıarün· 
ileyh, saat 11-45 te karay11. 
çıkmıı ve balkın alkııları 
arasında otomobille ıehri 

gezmlıtlr. 

mit' olan takririn reye konulması münaıebetile bütün aza· riıerek ıabn almakta ot-
larının Avam kamarasında bulunması için ellerinden geldii\i dukları pamuk miktarının 

Belediye dairesinde ve· 
rilen bir ziyafette bir nutuk 
söyliyen M . Doumergue, 

kadar gayret sarfetmektedir. ki.fi olmadıjını ve b" hare· 

Fırka reislerjnin sou günlerde pek ziyade f aaltyet ıarfet· ketlerinin evvelce yapmıı memleketin refahını temin 
yolunda Fransız'larla yerliler 
arasında yapılan teıriki me· 
ıalden dolayı memnuniyeti· 

mekte oldukları görülınü,tür . Uzun müadetten beri Ava.m oldukları vaitlere tavafuk 
kamarasında görülmemi' olan bir çok meb'uılar bugün Lon· etmemekte bulundufunu 
d 1 kt di l S söylemtı ve bin netice 

raya ıe me e r er · iyasi mchafildeki mütalaalara göre hMk Mısır' da ik1-mette de· ni izhar etmiıtir. Saat 
15,30 da Tunuı beyi ile na
zırları tarafından teıyi edilen 

u umet, itin içinden ufak bir ekıeriyetle çıkac~ktır . Vazi-
yetin anahtarı liberallerin elindedir. vam etmelerini : manası kal· 

* 
ınaınıı oldufunu ili ve etmiı· 

. * * 
A 

· k tir. Sovyet mlme11illeri ma· 

vam amarasında şiddet ı i li vaziyetlerinin " mathip •• k } d ? veçbile tenıik edilmit " ol· 

Reisicumhur Colbert kru· 
vazörüne binmit ve kruva· 

• vazör hemen FranH)'a mii
teveccihen hareket etmittir. muna aşa ar a ne söylendi. madığını beyan etmtıler ve 

ı 
~ -... ·-- fakat itilAfname ahki.mının 

ngiliz amele fırkasının \ bük(imetin ekseriyet temin tamamen icraıma gayret et· 
mevkii etmeıi muhakkak bulunu· mek vadinde bulunmur 

yordu. Müzakereler eınasın· lardır. 

Son dakika 

Kabine 
düşmedi! 

•lfbr· 
Bu yulyete auaran 

da söz alan M. Lloyd Geor· Hava nazırı gezivor 
fe, muhafazakarlar tarafın· 'J 
dan tevdi edilen te' bih tak· Dakar, 

16 
(A.A.) - Fran· 

ıa ha va iıleri nazırı M. Londra, 17 ( A. A.) -
Av~m kamaraıı, kabineyi 

muahezeye mini olarak 

mu haf azakirlar tarafından 

Yerilmlt olan takriri reddet· 

mittir. 

ririnin bugünkü ahval ve Duuesnil'e refakat eden ha· 
ıerait altında bakıız olduğu· va filosu saat l l • 30 da 
nu ve bunun aleyhinde rey "Aua • Kam. tayyare mey· 
verecefini ıöylemiıtir. Mu· danına inmittir, 
maileyb, tııtzlik meıeleıinhı J 
halli huıuıunda sarf edilen Kıra/ yileş iyor 

faaliyet ve elde edilen neti· Londra, 16 ( A. A ) -
celerden ·memnun olmadı- Karalın 11hht vaziyetindeki Kumar 
ğını ye bunları klfi bulma· ıaii.b tedrici bir surette ve 
dığmı ve fakat bundau daha memnuniyeti calip bir ~e· Cinayete götürdü 
eyi ve daha fazla bir ıey kilde devam etmektedir. 

l 
Bundan sonra artık bülten Diyarbektr ıazeteılnin 

d i 1 
neırine lGz.um oörülmı·yec.... yazdığına göre Malazgritll yapı masanın mümkün olma· 

ı ını i i.Ye etmtitir. • .,.-ii tahmin olunuyor. olup Diyarbedirde mukim 

MAKDONALDIN CEVABI 

Nihayet M. Makdonald 
ı6z alarak amele fırkası ile 
liberal fırkanın ltıizlik buh 
buhıanına karı• mücadele 
etmek için milıterek bir pi· 
lln hazırlamıı olduklarını 

•6ylemlıtlr. 

Mumaileyh ı6zln• de
vamla demtıttrkl: Şayet mu· 
hafazakirların tevbih takri· 
ri· kabul edilecek olursa bu, 
baıka baıka btr ılyaıl re-

. cülü iktidar mevkllne çalı· 
rılmaıı manasını tazammun 
etmez belki milletin reyine 

mtlucaat edilecefini ifade 
eder Yani efer h6k6met 
mafl6p olAcak olursa umu· 
mi intihabat yapacak ve 

ancak intihabat nettceıl 
kendi aleyhine çıkbfı za· 
man lıtlfa edecektir, 

M • Macdonald, Avam 
kamarasının amele fırkaıı 

htık6metlne mesalıtne de· 
vam etmek mClııtade Ye im
klnını bah19decei1ni ümit 
eylemekte b'1lundufunu ve 
bu akıam iyi bir ekseriyete 
muhtaç oldufunu ıl&ve eyle· 
mlftlr. M. Uoyd Georse ile 

M. Macdonald'ın nutuklann· 
dan ıonra mOzakeratın ıld-
det ve ehemmlyeU zail ol· 
muıtur • ÇOnkO umumiyetle 

mubaf azaklrların teYbih takri· 
rlnln reddedllecell tahmin 
edilmektedir. Reylere takrl· 
ben aece yarııından evvel 
milracaat edilecektir. 

Bir istila 
Londra, 18 (A.A.) - M. 

Nevflle CbaamlMrlaln, laUfa 
eden M. CburchilllD 7erlne 
mali koaaite relıl intihap 
eclllmlftlr. 

Hava poataaı kalabalık lımile tanınmıı 
Murat namında bir serseri 

Detrolt, 16 (A.A) - Bir beı kuruı kumar alacafıadan 
tranıatlanUk hava poıtaıı d ı ibdaıına mlteallik teklif o ayı arkadaıı Vanlı ojlu 

Haçıyı hlmll bulunduiu 
mektuplarının otuz ıGn ıon· ıustalı çakı ile kalbinden 
ra açılacafı haber veriliyor. vurmuı ve Hacı derhal al. 

Rangoon müsademe mn1tnr. 
Rangoon, 16 ( A.A ) - Katil firar etmek iıt• 

Aıilerle polisler 'araıında mtıaede polbler taraf1ndan 
vukua gelen bir mflcadelede ı derdest edile rek ciheti Adli· 
yedi lll telef olmuıtur. ı yeye terllm edilmtıttr. 

Gazeteciİ~r uçtu! 
Dün Istanbul üzerinde uçan 
tayyarede gazeteciler vardı 

a ııı gor ü er. Fevkalade ve Don beynelmile nakliyatı b k M d 1 
h avaiye ıtrketl, lıtanbul hakikaten yeıane bir man· 

gazetecilerini, tayyare ile 1.. zara. 
Yukardan lıtanbulun ıe· 

bir ve yol pislikleri kay· 
tanbul (izerinde bir ceveli.na 
davet etmlıtl. 

Gazeteciler, bir kıımı oto· 
büsle ba zılarıda trenle Y eıilköy 
tayyre kararılhına 11tttlerr. 
Potez markalı, beıer ktıtlik 
tayyareler hazır duruyordu. 

Şirket mOdirl ıtrket 
binaıında ıazetecilere birer 
fato ve paıta ikram etU, tir· 

keUn faaliyeU hakkında iza· 
bat yerdi. 

Bu ayın 20 ıinden itiba· 
ren "Şark Oku. lılmli bir 
servlı açılacak, sabahleyin 
iı~anbuldan kalkan bir yolcu 

Sofya yahut Bokreı, Belır•t 
Peıte, Viyana, Praa tariklle 
ayni ıGnün akıamı aaat 22 
de Parise vaul olacaklardır. 
GGnO ıGnDne 16tOrOlmek 
berede l.taabul postanele
rinden mektup kabulOne de 
baılanmıfbr •• 

.. Jf Jf 
Guetecller lıtanbulu kut 

boluyor, Bol'az, Haliç, Ada· 

lar, Kadik6y ve cami kub
beleri ile Galata, Beyaslt 

kuleleri pek nefis bir f"'kilde 
&"6riinüyorlardi• 

Otobilsle yeıll köye 1ı. 

den ıazetecller teyyare de 

hi11ettllderi emnJyet ve. ra· 
batlık hlılerinl, otobilıte 

duymamıtlarcb. Yollar o ka· 
dar feci, plı, ve kanbur id i. 
Eıaıen itin tuhafı lıtanbul
dan otomobille Y eıllköy i .. 
taıyonuna ıldlp ıelmek için 

ıarfedlleo zamanda tayyare 
ile Yeıilköyden Bnkreıe git· 
mek kabil oluıudur. 

DGn ıazrteciler her za 
man pislifinden ve bakım· 

ıızlıfmdan tiklyet ettikleri 
güzel ıehirlerfni kısa bir an 

için bile olıa yukardan gö· 
rerek bu teıellfyl duydular. 
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Jzmirde de Nehirler Taşıyor 

Adana da köylülerde boğuldu! 
Dahiliye Vekaleti ve Hilaliahmer Umumi Merkezi 
Hasarat ve Zayi'at Miktarını Vilayetlerden SordÜ 

Adana, 17 ( Hususi ) -
Adanada yağan tiddctli yaf· 
murlardan Ocak mahalle· 
sindeki Jağamlar patlannıtır. 
Halk ve belediye memurları 
liğamJarı kapamakla uğraı· 

mıılar fakat sular i&tili. et· 

nehirlerin istilasından kur· 

tulan ~' rlere tetkik heyet· 

leri ıönderJlmektedlr. Şim· 

diUk mahaUi idareler hasa· 
rat ve zayiat miktarır.ı teı· 

bit etmektedirler. 
Bir çok köyler halkı teh· 

lüke ~ltındadır. imdat he
yetleri teıkil olundu. 

tiği için imkan bulamamıt· 
lardır. Ayrıca nehirlerin 
\ahribatı hergün vilayete, 
bildirilmektedir. 

Sökedeki Gökıu koprü· 

ttlnden avmıt telıraf direk· 

lerini yıkmııtır. 

T oroslardan kesif seller 
Seyhana karıımaktadır. 

Nüfusça zayiat var mı? 
Adana 17 (Husuai) -

Ceyhamn istila ettili yerler
de nüfus zayiatı da oldufu 
ıöylenmektedir. Ancak ne 
dereceye kadar dofru ol· 
dutu hakkında vilayetten 
malQmat alamadım. Taşan 

T a~km ıuların üzerinde 
bir çok hayvan cesetleri 
Te ev eıyalnrı yüzmektedir. 

. Seyhan da inmefe baıla· 
mııtır. 

Henüz tehJtke bertaraf 
olmamııtır. 

İzmirde su baskını 
lzmlr, 17 (Hususi) - Ti· 

rede bulunan Ki.zam Paıa· 
dan Villyete geldtit 'ıöyle· 
nen haberlere nazaran köy-

ler için ıu tehltkeıi azdır. 

Küçük Menderes'in kolu 
yükselmektedtr. Cellatoğlu 

. Seylipzedeler ! 
lzmirde Hilaliahmer felaketze
delere yardım etmeğe başladı 

lzmlr (Huıuıi) - Hillli
ahmer cemiyetinin ıey)ap · 

zedelere •erilmek üzere iz-
mirde 70,. Burnuvada da 

80 eT in!a etmekte oJduouiunu 
ev•elce bildtrmtıtf m. Bu 
evlerin inıası ikmal edil
miıtir. 

Eeler birkaç aün zarfında 
ıeyllpzede tevzi •dtlaceti. 

j daki mahallede de 40 eT 
vardır. Bu evlere tıeyllpta 

eyJeri: kamilen yıkılıp ta el
lerinde tapuları bulunan 
seylapzede aileler bkin edi· 
lecektir. Hillliahmer inıaata 
baılamadan evvel bu gibi 
aileleri teıbit etmlı lzmlrde 
70 ve Burno•a'da da 80 
ailenin eyleri yıkılarak açık· 

HtJi.liahmer tarafından ta kaldığı anlaıılmııtır. 
inta edilen bu evlerin bulun
duğu yere Hililiahmer ma· 
halleıi ilmi Terilmfttir. Ge
rek Brrnova'dnki ve ierekse 
lzmir'deki mahalleler mun· 
ta•am bir haldedir. Bir bak· 
kah ve bir de fırınları bu· 
lunmaktadır • 

lzmlrdeki Hillllahmer ma· 
halleainde 35 eT BurnoYa· 

Bundan baıka Seydiköy-

de de açıkta kalmıı aileler 

vardır. Cemiyet bunlar 

için de mahallinde evler inıa 
ettirmektedir. Seydiköy' deki 
evlerin inıaaı da bir kaç 
haftaya kadar ikmal edile· 
cek Ye eniz ailelere verile
cektir. 

Kıraliçe Ağlıyer 
Mari Paris Sokaklarından Polis

lerin Y ardimile Geçti 
Pariı, 16 (A. A.) - is

panya kıraliçesi ile çocukla· 
rının buraya muvaıalatı hu· 
radakf lıpanyolların heye· 
canlı tezahüratta bulunma· 
iuına ıebebiyet Termittir. 
Kıraliçe, istasyonda M. Dou· 
meraue'in ki.tibi husuıisi ile 
Papanın vekili, lıpanyanın 
Pariı ve Brüksel sefirle::ri, 
Bourbon ve Parme prens
leri, lıpanya ıefareti erkanı 
tarafından kar§ılanmııtı. Kı· 
ralice trenden inince, ken· 
diaine İıpanya kıralhAı a r· 
maıınıo renkler! olan kırmı-
21, ıarı çiçekler takdim 
ediJmittir. 

Kıral ailesi efradının 

uğradıAı felakete ıecaat le 
tahammül etmekte olduk la rı 
ıörülüyordu. Yalnız, prenses 
Marle Christine kalkın a l· 
kııları karımnda ıöz yaşla
rını zaptedemiyordu. Polis 

otomobiller ıon derece mil
teeısir bulunan halkın al· 
ıu,ları araıında 11 Grande 
Hotel,.e teveccüh etmiıtir. 

Otelin öniinde kesif bir 
halk tabakası toplanmııtı. 
Heyecanını gizlemeğe uğra· 

ıan kıraliçe çar\'.abuk otele 
ılrcrek gözden kaybolmuı

tur. ikamet etmekte olduk
ları apartmanlara ıtrmek 

menedilmiıtir. 

KıraHçe ve çocuklarının 
bütün a:iin istirahat edecek
leri tfthmin olunuyor. lıpan· 
ya kıra) ve kıraliçeıl kat'i 
ikametıahlarını teıpit et
meden cTvel bir hafta ka· 
dar Parh'te kalacaklardır. 

suyu da yükselmif ve bir 

çok tarlaları basmııbr. 
Hilaliahmer hey'eti su 

iıtilaıından zarar görenlere 
muavenet etmektedir. 

Vekalet sordu 
Ankara, 17 (Huıusi) 

Dahiliye Vekaleti Adana 
ve lzmir vilayetlerinden ne
hirlerin istilasına uğrayan 
yerler ve hasarat, zayiat ve 
alınan tedbirler hakkında 
malamat istemiıtlr . 

Villyetler vaziyeti veka· 
lete bildirmitlerdir. 

Hillliahmer merkezi u· 
mumisl de bu münasebetle 
Adana ve İzmir Hililiahmer 
lerinden malumat iıtemiıtir. 

Adana 17 ( Huıuai geç 
vakıt )- Şimdi haber aldı· 
fımıza göre Atiretlerden 
Seyit oğlu Ali ve Şeyh Alinin 
çocuklarının cesetleri görül
müıtür. Atiretler araıında da 
baıkaca zayiat vardır . 

7 komünist 
Roma, 16 (A.A.) - Hu· 

ausi mnhkeme, 7 komünisti 
muhakeme etmiı ve bunlar· 
dan ücünü bir ıeneden dört 
seneye kadar tehalüf eden 
hepia cezalarına mahkum 
etmlttir. 

Çocuk hnstaneııi kullak, boğu:, 
burun mlitehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B . o lu Mcl:t cp sokak ı 

Telefon B. O. 2496 

... w 
Çocu&.- hastalıkla rı mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telef<'n: B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserle~inden 
Ayııi haklar iki lia 
Miras meseleleri Bir ~ 
Şerhli borçlar kanunu • ıı 

(iKBAL) kitaphanesinde -
CHARLIE CHAPLlN 

ıon çevirdiii 

ŞEHlR IŞIKLARI 
filminde her vakit 

") 

1 KAHKAHALAR KIRALI 1 ! 
olduğunu ispat etmittir. 

1 GLORYA ~ 
Bu akıam 

ilk defa olarak 

F. W. MURNAU'nun 

Son ıaheaeri 

ŞEHiR KIZI 
CHARLFS F ARRELL 

ve 

Dünkü 

Lrot irvin 
Gandi ile görüştü 

Bombay, 16 ( A.A) -
Lort frwin ile Gaodi iki sa· JV l at ıörüımüılerdir. _:aç ar ra buna kat'i ihtimal veriU::-

1 stanbu lspor - Fenerbahçe 4-3 yor~:~er forvetinin bir ha· 

Maçlar Nasıl Oldu ? tasile lstabbuJ Spor lehine 
frikik cezası veriliyor. Bu 

Dün yapılan Lik maç· 
ları neticeleri çok ıayanı 
dikkattir. 

Neticenin hulaıası ıudur: 
fıtanbul ıpor Fenerbah· 

çeyi 4 • 3, Beykoz Vefayı 
2 • 1, Beıtktaı Anadoluyu 
6 • O, Galatasaray Süley· 
maniyeyi 4 • 1 mağhlp etti. 

Kasımpaıa da Eyfibü ye· 
nerek ikinci küme ıampi· 
yonlu4unu kazaadı. 

Beşiktaş Anadolu 
ilk maçı bu takımlar 

yaptl. Hakem Nüzhet B. l 
Takım far ıu ıuretJe yer al·) 
dılar. 

Beslktaı: 

Mehmet Ali 
Hüınü Adnan 

Murat Tahir lbrahim 
Hayati Ali Şükrü Eıref 

Kemal 

Anadolu: 
Hüseyin 

Ferit Ahmet 
Venezya Mahmut Lina 

Reşat Halil Osman Salih 
Mes'ut 

tık hücumu Anadolu 
yaptı. 

Bu hücumun ilk dakika· 
larda Beıiktaıa tehlike ıe· 
çirtti. ç.,k aeçmeden Beıik
taılılar bÜ<. uma geçti. Bu 
hal on dakika kadar devam 
etti. Bu esnada Beıiktaı sol 
açıfı Kemal kaptıfı topu 
Anadolu kaleıfne ıoktu. Gol. 

Anadolular bir ıol ye· 
dikten ıonra da biç meyuı~ 
olmıyarak çahıtılar ve 
<!evreyi 1 • O bitirdiler. 

1 İkinci devrede Beıtktaı 
aha hakim oynamıya bat-

!adı. Anadolu aleyhine v•· 
rilen pen altıdan istifade 
ederek sayı adedini ikiye 
çıkardılar. 

Çok ıeçmeden tehlikeli 
bir akın Anadolu kaJeıine 
indi. Ar:adolulular ı una 
mani olamıyarak topu ken• 
di IJu.<lir.e Lalelerin• at· 
tıJar. 

Beıiktaı Eırefin arka ar· 
kaya attığı iki ve ıai iç Ali
nin bir goliJe 6 O galip ıeldl. 

sıfır ııfıra bitti . İkinci devre · F k l i -

1 

ceza vuruıu ener a eı o· 
baılanğıcında Süleymaniye - d b 1 F h 1 • a nun • u unan a r nm ay • 
aleyhine korner oldu. Meh· ~ . 51Da aeçıyor. 
medln attıiı korneri kaleci 1 B d 1 di , u eına a go ye ,,,. 
harice atacağı yerde ağlara ,. vinç nidaları yükseldi. Fahri· 

taktı gol. um bu suretle takımını mai· 
Bu gold n üç dakika sonra l.n. b· · tt k t f ... up ır vazıye en ur arııı " 

top S. kalesine kadar gö· t b J ı k h klıl an u ıporcu arını pe a 
türüldü. Sıkı bir ıüt gol olarak i di · d B' in sev n rıyor u. ır • 
sedallarile karııtı. ci devre bu suretle iki • iki 

B1ı1 ıayı Süleymaniyelileri beraberlikle bitti. 
daha fazla a-ayrete getirdi· 
he de Galatasaray 4 - 1 
galip geldi. 

Vefa - Beykoz 
Bu maça Beıtktaılı Hüs

nü Beyin idareıile baılandı 
takımlar ıöyle df zlldi. Vefa: 

Hahl Süleyman 
Cildi Sami Emin 

Hüseyin Oıman Gazi 
Remzi Naci 

Beykoz: 
Malik 

Se~at Nebi 
Cahil Mehmet Naci 

Mustafa Behçet lhın 
Sait Mazhar 

Bi,inci devre hiç hh· ıey 
haııl olmadan bitli. !kinci 
devrede Vefaya anlatılma· 
dık bir pen altı verildi. 

Muıtafa bu fırsatı kaçır· 
mıyarak beraberlik ıayııını 
yaptı. 

Beykozlular bir aı aonra 
kalecinin yertnede bulunma· 
maundan istifade ederek 
ikinci gollerinide attılnr. 

Vaf alılar ikinci devre 
ıonlarında Beykoz kaJeıhıi 
ne kadar ııkııtırdılaraada 

neticeyi defiıtiremediler. 
Sahayı maflubiyetle terk 

ettler. 

F ener-f stanbulspor 
Bu ıon va mühim maça 

Baıri Beyin idareıile baılar.dı. 
Bu hafta Fener takımın· 

d a i ki tekaüt o y u c u 

ıörQyoruz. Nedim Te Sedat. 
Takim ıu: suretle dizil· 

mittir. 
Nedim 

Cevat Ziya 

Şaban Sadi Retat 
Niyazi Müzaffer ZekiiSedat 

Ferit 
lsta:ı bul spor lıe 

Kazım 

Tevfik Ali 

ikinci deTre baılangıcın· 
da lıtanbul ıporcular dahe 
güzel oynıyor.lar Fener ka• 
lesini sıkııtırmaktan ıecik· 
miyorlardı, 

Bir aralık lıtanbul 
spor kalesine inen Fener 
muhacimleri penaltı çizgiıf 
dahilinde favülle karıılanıyof 

Hakemin düdüğü. Bal· 
rıımalar. ıol gol. 

Evet Fener Bahçe lehine 
penaltı olm.ııtu. Şimdi bil 
tün Fener taraftarJarıoıı> 

kalbi çarpıyor ıallbiyet sil' 
y111 bekleniyordu Top oll• 
iki pas yerine kondu. fik• 
ret vaziyet aldı, düdiik öttO 
Ne yaınkki Fikret bu peo• 
altıyı kale haricine att•· 

Bu ıure Lle beraberli~ 
aa.yasını kaybeden- Fenel" 
Jiler vaziyetlerini kurtarma~ 
içün çahtyorlar ve netict,ı 
ni çok geçmeden görilyor 
lar. Niyazi Zekiye paa Ter~ 
yor Zeki bu pası güzel bll 
kafayla Fikrete ıöndertyo" 
Fikrette üçüncü ıalibiye1 

ıay11mı yapıyor. 

Y aıa ıeılerl yakıflllyo' 
oyun tekar baılıyor. 

Btrlki dakikada ıoor' 
kornerden gelen top k•" 
önünde biraz dolaıtıkt-' 
sonra 6çdncft defa Feo; 
kaleıine a-iriyor. Bu aotl' 
lıtanbul ıporun hiç olm••" 
Fener le berabere kala~ 
zihinleri altüstetti. f a1'' 
netice böyle olıa yine if 

Selihattin d6rdQncü ıııJ 
Jabi7et ıayııanı yapıyor· ; 

Oyunun bitmeıine as " -
Fenerliler lıtanbul ·~~' 
kaleıini mütemadiyen fi'°" 

L
'"'' 

tırmağa baıladılar. ~ 

Galatasaray 
Süleymaniye 

takımlarının vaziyeti 
Avni 

Murat Haıan lamail Nevzat 
Fahri Orhan SellhatUn Vefa 

çok ıüzel oynıyan kal' 
Kizıma gol yapamıyor!~ 
dı. Nihayet hakemin lJI"', 

düdüiü bu hafta da f e0', 
ıı 

rl maililp bir vazıye 
ıabadan çikardı. , 

Aıım Bürhan 
\Suphl Nlhat Vahi 

L • Mehmet Kemal ETcümet 
Latif 

Süleymaniye: 
Sabri 

Ruht Necdet 
Bürhan Ihsan Sabri 

Davut Cafer lıkender 
Hamdi Necati 

Oyuna hakem Selahattfn 

beyin idareıile baılandı • ilk 
hücumu Süleymanlye yaptı . 
Top bir çok ka vialer çizerek 
mütemadiyen kaleler ara· 
ıında dolaııyor , fakat bir 

Hdcum lıtanbul spordan 
Bı.ı kaç ·dakika sonra topu 
kapan Niyazi Zekiye par 
veriyor. Zeki tekrar ıai 

açığa veriyor. Niyazi cok 

aüzel bir ortalayıı yapıyor. 
Sedat yetlıiyor. ıüt ve gole 
İstanbul ıpor derakap Fah
rinin ayafile • mukabele 
etU. 

Fenerliler ıon da"'"f 
larda verdikleri eheınd11 

11 
ti ilk dakikalarda \fertl'ol' 
olsalardı netice böyle 
mazdır. 

Ali pıdt'~ 

ikinci küme nıa~'1 
Kasımpaıa Eyübii "" 

yenerek ıamplycoluf0 

zanmııhr. t 
Askeri liseler nı"f, 

Selimiye nıeyd11 111~,· 
yapılan askeri ~f~eler-' di~ ı 
çında Kulell lileıi Ge 1·0 
küçük zabit mektebfrıf ~· 

ttJ' Halıcıoğlu liıeıi sanaJi teY 
kırat aileıinl hamil olan oto· 
mobile yol açmak için ol· 
dukça zahmet çekmiıtir. Bu 

İspanya kıralı 
Mnrsilya, 16 (A.A.) -

İıpanya kıralı 13 üncü Al
fonı'u buraya ıetircn Is· 
panyol kruvazörü , kıral 

karaya çıkar çıkmaz limanı 
terketmtıtir. 

MARY DUNGAN 

tarafından. ilaveten Fran· 

ıızca ıözlü canlı reaimler 1 
türlü ağlara takılmıyordu . 

l••••••••••m Birinci devre defipniyerek 

Oyun hararet' i bir ıuret
te tekrar devam ederken 
Sedat kafa ile Fenerin Ga
libiyet ıayıaını yaptı artık 
her keı Fenerin bu hafta 
fazla ıayı ile galip ıelec"· 
fine tüphe etmemeie haf· 
ladı. Hele Zekınin ini 
bir kaç f Ütd aörüfdilkten IOD· 

tebini · 3-0 yendi. ıM-' b''' 
ve Deniz liseleri befll 
kalmıılardır • 
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Çiftçiler! laasırıanınıs1... Es af bu h 
1 byas Kansını Kesmiş, İlyası da D ereunıerç-

Çiftçiyi uyandıra~J~! Kara~:!~~!oı~?D~~re=r~:~le ıezd~ ten eliman diyor! 
Kırk sene evvel Avıntapta çiftçıye kı maballeılnde Beılr Gazi ifnl ıormuıtur. Klmlle cevap Esnaf cemiyetleri iti ' but olduiu yerler· muhtelif-

•J - aokaiında 6 numaralı hane- vermeyince llyaı hiddetini bir türli yoluna konulamadı. tir. Ticaret m6d6riyetlnden 

Pulluk kabul ettiremedim! de bir karı ve koca araıında yenemlyerek kadını d6vme· Gümburiyet Halk fırkası batka bir taraftan da bele-

t Olan clnayetfn dnn elde et- L. baılam• .. ır. lslah heyeU bir aralık ea• diyenin ldareatnde bulunan 
u--'-ket1mtsd• pek çok ıte bu aorıunun ceva· .~ .,. f 
'YACllUe 1 tJe .... bını verecek falde 16r6lme· tlflmlz tafılllt ve manzam B ak na cemlyetlerinfn vaziyeti- cemiyetler ayrıca ve mun· 

l•Yret ve ebemm ye _. le malQmatını yazıyoruz. iÇ : nl tetkik etmlf ve keyfiyeti zam olarak klUbl umum11eri 
hıınata mecbu11~ bdulu1=~: :-::~ ~;;;:m:: ~= Sa phrlnde dolan llyas Bu öfkesini yalnız döv· Fırka teıklllt tntfbababnın vantaıı ile fırkaya da bal· 
IDuz teJ çiftçi .. , er -9a •• d ile Klmlle çocuklarlle bfr. mekle de alamamıı hemen sonuna bırakmıstı. Blllbere lıdırlar. Bazen kararların, 
ur. Ta-klyecle bir r•6 .. ı men her tarafın a, yt rml il birakla kansı bik 
" ur ,..u1.\'& likt Ltanbula ıelf p yerlet- e ne geçen "' mlntelalbi •nf fatlbabatımn tat i fıtenilen feylerfn te-
Jurdu olmak ten ilam olan bet seneyi pçıen aeyabatle· mtılerdlr. ltyaı, bayii müd- Kimllenln yOzünü, dudak- aelmeıd ve mebuı intihabı lruz ettlif görGhnektedlr. 
b eh M mleketl• rim, k6y1Gler ve çiftçilerle ı A A-A bl k 
er ar r e elet tıslz gezdikten sonra arını ve JuZuuun r aç •·!erinin ,.-•-mau esnaf umu- 4 - Kitibi umumi Ac· 

feY Y b "ıuı k aar· ,arOımelerfm uyeunde elde k .. y1& u 

IDUllz ıenlftlr, akum:_tlı.-ve etW'fm dofru bıl,tye daya· Galatada bir apartJman ka· yerini esmlıtfr • runun ıene tehirini muclb retleri çok yüksektir. 
e toprafımas ..... • 1 pıcılıfına glrmlıtlr. Bunlar, Bunun Ozerlne eve ge· olmuıtur. ve faydaları da bu güne ka· 

Jetifttrlcldlr. Sulanmıs çok, narak bu sebebi an ataca· apartımanın kendilerine tah- len Münir de bu hali •61iln· Son ıOnlerde Berber- dar hemen hemen ıörülme· 
Ç&Jırlanmıs , otlaklanmıs fım. , sil edilen bir odasına maaile ce tı,.. Efendiye vurmaia ler cemiyeti heyeti idare- mit ııbıdır • 
boldur. Ormanlanmıs ntha· Uzun anrlardan beri bG· ıokulmuı eyi ve k6tü ıeçin· baıla•ftır. at araııncla çıkan lhtlllfat Bunl i ti f A-

k kQ U halkı ihmal ve 1 d B f il kansını ar cem ye er n m.uo• Jetatsdlr. Ha•ama ne pe me n nlyor ar ı. u se er yas yine bu ıslabıızlıtın bir ne· in d ti d r_ 
1 ııcak ve kawrucu, nede pek teaeyyibG netlc:eel olarak y; • t kl •f bırakarak Mnairle kavıaya tlceatdlr. Berberlerin lbtfllfı m er eri lr. ~mlyet erin 

IOfUk •• dondurucu defli, btzde okar yazar okudufunu enı e ı tutuımuıtur. Münir bir ara· Cuma tatlllndendfr. Arala· isllh• için kati tedbirler 
IJcllmimf• mutedildir. Tabi- anlar takımı asbtmı herkes Blrgiln akrabalarından lak eline geçlrdlii bir tok· unda bir t6rl6 uzlaıamayan alınmadıkça esnaf dalma 

• Kır namında biri İl•aaa ıe- k b: 1 t " ı a ... _ bu L-...11-- camerthtlne blllr. Kaylolerfmfdn bClyik . " makla llyasın kulak ar a• berberleri bu ihtllaOarı he- uy e eunutliiz Ole ufrı· 
"" -....- lerek: L d 

ral ... n b•-•m en ba..ak IU• bir kıımı okumak Ye yaz· tarını ve baıının bir kaç men d6rd6ncOddClr. yacaa ve alma lhbtlllflar· 
llAI 

7 • - Annem öldO, yalnız· dan N 
,.umu•, •-aL-hatlmlz bilme· mak bilmez, kalem sahiple· yerini a~ır surette yaralamıı Berberlerin, cemiyet he- •arattın hocanın yor-... • • .,. laktan ııkılıyorum, parasızım. • b b 
ınezl•Mmlz, cabllllltmfzdlr. rinln dilinden bile anlamaz kaçmııtır. Ana ve babasını yeti idaresine kartı vaziyet· ıanı a asına çıkacakbr. 

... Benim eve gelinde parasız d k ıı--:-::---...... ~----
Datma • Biz bir çiftçi halbuki biz, yasclıfımız py- oturun, demıı. odanın bir kenarın a an lerı 1alnız aldat vermekten Kr.,..;:,k 11.4 l 1 

ınllle-ttz, memleketimiz ekin lerde halkın dtllle söyle· M6nüriln teklifi yalnız içinde yuvarlanmıt gliren ibarettir. CemlyeUn kendi· =)'W lıun ar 
ınemleketidlr,, deJlp duru· mektea ziyade, karıımıclza ev için olmamııtır. byasa çocukluı hemen zabıtaya lerlnl temsil edilmediklerini Eulenmek istiyorum 
ruz. Fakat babamızdan, kilerin bizi tamamile anlar kapıcılık tıinden daha iyi haber nrmlılerdfr. ve e111afm çalııma ıılerlnl y 

Zabıta l
•f batın Ja d h lrmı bir yaıır.dayım. dedemizden 16rdA~tlmüz eı· olduklannı heup ederek bl ı b l ~ d fil g, a 1 tanzim edemediklerini A d ... r ı u aca •• nı a ve Y a aııarl 100 sira kaza· 

klmlf, kıwmetl kalmamıı u· yaza-· et ı U z b B -~ yaralı ı6ylenmektedlr. " - .... m t r. a ıta u .... ır nıyoram, oldukça yakıııkh· 
aullerle ekip blçmeie ui• itte bunun içindir ki Bunun llzerlne~ llyaı ile kan ye koc•11ın lfadeaini al· Filhakika umumiyetle ... yım. Gttzel keman çalma· 
rqtıfımızdan, mabsulGmG· kltap'-rımı•dan, rfaalelerl- karııı KimfJe apartmandan I d muvaf. naf aerek aidattan ve ıerekse .. • mai• ça ıımııu a • sını ve iyi Fransızea ko-
d çofaltmak; ve saklamak m•-den, ıa•etelerimlzden, rıkarak Milnlrln evine ıel· f k ı t aralanndakl tesanl••Ozllkten 

u. - ... a o amamıı ır. ., nutmaımı bilen 20 ya·'·· 
Jollarmı bilmedtllmtzden ıu halkımızın ancak pek azı mitlerdir. Yalmz llyas Efendi ,Oç· :flk&yet etmektedirler. nnda aarıım bir kızla :. 
koca memleket, M7Nk olan b l MOnirln evi, KaraıGm· h 1 il b ka mı Mtı- EvYelce mektep mea'e-
IMllanı bile bnlı1 ... ı7or. lr teJ an ar. "'k L•d a e eni ve 

1 
ra 

1 
lesinden ve billhare heye- lenmek'iltlyorum. "Yann.da 

Blrka .. aenedenbert, ..dft· Btse ilk 6ace llzım olan ru te - isenln ceryan el· nlr vurdu diyebl mlfl r. d ... _ k la (SADIK) adresine mOracaaL 
... ~· tlfl orta yapıda bir evdir. Bunun "'-rlne zabıta ti 1 are zlmmetlnmı a n .M 

çlllie bOyiik bir ehemmiyet halka halkın dtlile s6yleye· UAOl;I d d ~ 
b 1 1 b .,. n•ı--'ıktan sonra mecruhları Balat hastaha· para an Ye ahiren e CU• v 

vermefe, ekseri yerlerde 1 mektfr. ıte u yazılarımı· l ~ ng, ma tatilinden ihllllf hasıl ı akıRıklı b • 
makineler kullanılmafa, fen· da herkesin, köylülerin köy· Bunlar eve gelmiıler bir neline kaldınlmııtır. r 1 l il H '-k Ş"'k r ır genç 

llyaa Efendi ilk iıtlcvap- 0 mçıtur. ıma 8 " ı, u • Yirmi altı yaıınnaylm. 
nl çlftçilife baılamıı ise de lü kadınların bile kolayca müddet hep birlikte gizel rti, Recep ve Kemal Bey· V d 
b k d k.e.f d ld A J ğ dili gerfnmefe baılamııl••·. fa· ta : ari ata yerinde dul bir ha· u a arı a i eff fr. n· an ayaca ı e yazacağım. ... .. •D-• L- d lerln lıUfaıını imllteakip mml 1 _,_ 

k d G ft 1 k kat bu m"'ddet zarfında 11- - .,..... " aanmı arım -•lerlne wed -•-)erden •• a ev enwaa lsUyorum. ca , alma ileri ,ıtmek pr- i çi i unatlanna dair " wrdu demtıu.. ,- ., oa ~ (Yı9--) da K ş. 
uJ ..... 1 k -• ela ••L -. ~...ıı1 Mı-•-n _....ıı.ı....._ ... MeL ...... • rumuzuna e tlmw 1 ıaıterilen bu J&J5u&na °" aace l6t ye ı-....... .....-u ~ F~Lat, bllabare tfwdeye .. .,....... Adem, ~ya, ... •-L-"--- ·-

uyanıkbk ta ıOkre ll11kbr. ıGtten JllPl)an teJlerl yaz- ralwww lpls kalllllfbr. mak~r olm 1a•: met .. lbralalm Kemal B. l4llUVWll m...-acaat. 
Hiç unutmam , lmk mama aebep olan ıudur: IC'A>cwam lfllsllflnl ,a. - •Beaf lrooam ..ıclu.. ler ..-,ıerdlr. ....... Kt lı * 

aene evvel Aytntapta bir Ceçıenlerde lllelDleketl· ren IClmlle bu sefer komp Demtı byaı ta: ba clefttflrldr de •td&fm ıra ı/t kd,/t 
il k k U ft .. ı( k 1 d ille la larmm del&letde tlttbl ele- _ •Beni dawwm M--- halleclllclqial kabul etmek Acıbademde Kızlar-~au pu u u anmaıı çı ~ f!re misin u afı e tGccar • .,. ....... -

kabul ettlrememlttlm. rından binle prlfGyor· polannda çalifımla batla· TUrda. de..ıttfr. dofru defildlr. çeım•inde Alt Fuat Beyin 

Ş .... k : ler h mıfbr. .... .. ..1ı~ın ten .... rl "'•eri· Son zamanlarda hasar• vlıf bahçeli kLLQ kiralık· lmw ise tra tur • ar- dum. Bu zat memleketlmfse na~ n u. 1 vwa 
1 b 1 k il Bu hal ile de bar ad•det ne po••- hali firarda bulu· )anan mufanal, Esnaf ce- br. çtndekflere mlracaat 

illan makine eri 1 • u an· dı .. rda senede en az altı 1 ..ıı--- ... __.ı la 1t1n...1- 1-.ı ela 
l .- ıeçmlt l1aa, bası arka....- nan b•a11n da""ll Minlrl ml7vuerl• umu rapor ediniz. '* 

llaaktan imtina etmiyor ar. 1ecll mllJOD liralak Jaf, lanndan ye tanıdddanndan " "· benh vekllete g6aderllmlı- A ı 
Hallomısda uyanan bu peynir ve dt pUrtldlfini kann hakkında bir takım plralamafbr. tir. Muhtelif esnaf cemiyet· ceıe satı/ık arsa 

L_ h kA Tahkikata devam olun- Ka 
-.... ye arzuyu, 1 ume- s6ylecll. Kendi kendine dil· dedikodular cluJDl&la bat- maklAdır. leri nezdinde yaptıiunız dık6yiinde Yoturtçu 
U., mraat memurlannın, yer tindi: l&IDlf ve tl ... elenmlftlr. __ • .. tahkikat, bGttln cemiyetle ÇeflDe caddesinde mGtead· 
)er açılan çiftçi mektepleri· TOrklyealn bir çok yer· /Ilı fiJp/ae Poliste: rin tam bir lıllha muhtaç dit meyve •iaç:arını havi 
lalıa himmet ye pyretlerlol lertnde abDan .etlerin llyu Efeadf bualuıa • Es oldutunu ... termtıUr. Ce- aru ehven ftatla aablıktır. 
Çifıç1lık ı11er1nden anla· yanıı beyhude yere telef hemmiyet nrmemlf fakat, rar mlyetlertn illaba muhtaç Gazetemize M. z. rumuzuy· 
hta kalem 1&htplerlnin olup ıldlyor. tevali eden dedikodular e- noktalan t61lece hlllaa la tahriren mGracaat ediniz. 
de kitaplar rt1&leler, ıasete- Satlerinden bO.,ak bir hemmlyet keıpedlnce byaz içenler tutuldu edilebilir. * 
ı., çıkarmak suretlle artır· kir alamadıfaaus için ko- Efendi iti t kip ve tahkike Akurayda Murat paıa 1 - Esnaftan mahtellf Satı/ılı 
llıa•lan, ekip bl,.-~k, toprafı yun, ke-•, inek, mandalan· IGzıım ıarm"•tOr. suretlerle alınan aldat çok 8V 
L... r- ~ ... maballeılnde Cezor namın- ak ktfr v afd -. EyGpte lıkele yanında 
"''t'Tetlendlrmek, hayvanla· ma bakımubk yidnden llyas Efendi kansı Kl· da biri, bir odadan !laaret Y ae • e at &f&•• 
'- kt 1ukan bir verıt mahiyetin· •uyu ve elektrikl içtode ıkl 

bt.lnnak, clnılerlnl dGselt ebemmfjet yermeme en ya- :!!:~ ,aıetlemefe baıla· :lan tevfnl eararhane olarak de abmnakta ve emafm katlı k&rıır bir ev acele ... 
~ laJJlanm çoıaltmak Yaf yavaı asalıp mahvolu· çmıı ır. canını sakmakb&dır. tıbktır. (Yann)da SUAT ru-

...... 
~ bealemek, dt, ytln, yor, otlaklarımısm, çayırla· Dört -An evvel Haberdar olan zabıta 2 - Cemiyet hey'etl lda· 

bot d 5.. L k mnzuaa mO.racaat ediniz. 
' boJnus. mnak ve ulre nmaın bir çofu bom u- Nihayet bundan d6rt sin uaruuu baaara cGrmilmer releri esnafın bukukunumu· -tt 

~~ ~Jlerden fasla kir P ruyor. evYel Kamile her ubabkl hat halinde kabak çekenler- bafaza edemlyea ve esnafı 
~ usullerini " kolay· Son ıeaelerln fellket •• ,abı ıtylamlf, kOf&Dllllf • ite den Kaclrt, Kemal, A'ftll, temsile muvaffak olamayan Daktilo 
~ &lretmele çahflll&· muatbetlerl memleketımlsde ,adıyorum • diye evden Mehmet ile Kadriye "Ye bir haldedir. TOrk ınüesseaelerlnln bl· 
"""' l&auadır. hayYaalan yan yanya azalt· çıkmııtır. Arkaundan MI- Nermin lımlndekl tahıalan 3 - Cemiyetlerin ...... rllinde çahtmak azere lf 
..._ Bu, bizim için bir borç· mıt ise de baaln elbnmle alrde takip etmete baıla· yakalamııbr. anyoıum ... Yarın.da (DAK· 
.. .., b •-Li da ı b V mııtır. Bu aynbktan mufber TILO) 
~' lr vazifedir • Çuaa bul..man ııfır ye yar an- mlf r. 6 an111n rumuzuna mih'acaat. 

•-•- ol _..1 B ..a b k olan kurabi-1 Muıtafa , ıL -...eı keneli yurdumuz· mısın .atlertal J u ... a uuu •vren .,., anmı Fertcliyede madam Hı- " -- 11-
..._, n._ ..a... bd k Tir ve Minlrl takip etmek iste· nıU•anan e_._..ı__ Y....... M6kerrem banımm evine ı 

• VllUa mamur, sen .... , kullanmalı se • " nuu.u -- 1ıderek m•bare.,a bir kaç lf arıyor ~it 1 d ..ı__ 1 mit fakat kalabalıkta kay· -Lmlf fakat d--'-al ltfaa-e 
, •• k•e ten ° ~~:: rklyeye dafar111111 ya ' bulmuıtur. ;;.terek 16nd.::•tllr. •T yerinden 1aralamıı ve kaç· 23 yapnda Orta mek· 
~ •zanınz • ......- • peynir ye sOt ıeUrdmeabıe Bir kaç saat dolqtıktan /ı ... mııbr. tep mezunu Fran11zcaya 
~ &rbnnak, kendimbe ibtlyac kalmayacala pbl sonra eTlne dinerken arka· ıymetli lıiipe intihar mevsimidir qfDa bir genç ak,.. V• 

11..._ olanı 1etlftlrlp fasla· bir ay da 1&tar •• memle- da·•arından birin• rallamıt- Bebekte oturan Emine J& aabahJuı çalıımak Gar -... ela b. m)eketl bu " ArlstldJ Pqanın kısa, '-"-k tka me en kete para ,etırebflfrlz, tır. hamm, merkeze maracaatla Amavutkaytlnden ı~çıerken re herbanst bir ıı anyor. 
tııL ile kenclimlsl yaban• "ph _._..11. Arkadaıı bya1&: hlsmetclal Zebranın 80 hra b b h (Yana) da T. C. rumuzuna 
.~._ k fu eUM1U• asa l n ran netl-•ıl ken• t...=-11111 ea1rl olmaktan ur- ı ..... _ bu dA.Ance beni ilk - Yahu llyaı, karmı kıymetinde bir elmal kipe - mGracaat ediniz. 
._..,.. Af"' ...- •L-•- _ .. 1..1.ı&..-. dini denize atmak iltemlt- 1 

ş._; ance stttten babaetmele dol· ı&rclonml Mlalrle ko..... ...-.mı iddia et..ı,tlr· aede kurtarılmııtır. U .. L 
a~dı,. kadar çfftçillle. n .arda. Makudım, yatan· p11yor. Eaki doat cla,,nan lıız ortada yolı ... tupflflRIZI lltnız 
~ L_ l&D'atlarma dair dqlanma bılmecldderl !teY- Demltllr· ı Gazetemizi adreı olarak 
~- .~Jli kitaplar yasahP lerl en kola., •• klrh bir Bundan blsblltln kufkula· Oıarmrq Eytlpte ecaa fabrtkallD· 
:"'dl,•-&-• -·Lb ben- aan llyaı arbk ak--• zor Ha1Jı •mandan beri da çalapn 17 1aılanada göıtermlt olan keriler. 
~ .. Mıter \Ola f r ıurette aıretmek, bilmemez- .-- L---- mizden t • falbet ..a- .... ıdı __ ........ tir. ••ini ha,.b Japf&D Fatih· Safiye aamanda bir awu 

llL_ .v.-up IAUI • ltk -··nd• mahvolap ıl- ,_ -- k f 1 ela k A z K ~t btııa1arc1a beki le T-" Ak-- olmuı, eye ... eli- te urablyecl Mulla a 1 e on ,andenberf orta D ay• • • • • D. 
D eni D den ··r•etlmf.._, Itır ka1- .--- __ ,_.__ ._ bol l L-ld --· ıddı •---m ktadır N · laaaaı ol d il - li uman kan11 Kl_..,1 Y• HJnıaw oturan me u u .., u... a oaua a • •mlerıne gelen mektup-

•-. ma ılı 1 p- mmı - 1·Ga korta __ ._ ,._.. M b L--- •- 1 ·"-b ta b h nıta takibat ı ... uu .. ._- ...-- mek bamlarken bulm.-• u arrem UUlllll aa• a ... ı u u a ırı idaremfzden ılınız. , 
~~ ba niçin b6Jle, btmaktır. Jf Jf O sin nerede otdupnu, ederek bl*Hertadmt.ttJnl· ltatk-lfbr· • 
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Sahife e YARIN 18 Nleaa 
!!lm ................ IB!!Bm .......................... ım!! .................................................................... ~!SZ!SSSLSl!I 

Tahta kurusu, sinek ve sair haşarab yumurtalarile 
l'l"'r~- kat'iyen imha eden FAYDA alemi medeniyette rakibi 

b ı h • k • ' tb Türk zeklıı, Türk ıermaveıi ve Türk amelesile yapılan FAYDA u unmıyan arı aı san a r. emıallne nazaran daha mühll~, daha müessir olup_ >:_arı yarıy~ 
daha ucuz. Kukuıu latif ve kat iyen leke yapmaz. Bulun devaiı ı 

devlet ve müe11eıat, vapur kumpanyaları, Seyrisefain, haıtaneler, Htlaliahmer, ecnebi tirketler, FAYDA istimal eylemektedir. Kutuıu 50, yarım kiloluk 70, bir kiloluiu 100 kuruıtur. 

\,Artık [l~iselerjnizi Terziye ısmarlamaya Lüzum Yok ~ 
Çünkü Galata'da Karaköyde- börekçi f;rını ittiıalii°delri 

büyük mahallebicinin üstünde ki.in 

• 
1 

Büyük Elbise Fabrikası 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve 

kusursuz olarak imal edilmiş 

Kostüm ve Pardesüıerin 
müntahap çeşitlerini emrinize amade bulundurmaktadır. Hanımlara mahius 

mantolar, pardesüler ve trençkotların zarif çeşitleri dahi vardır. 

Meş~ur C HA 8 LE S S [ M OH L. T. O. f a~rikasmm 
20000, ADET 

Şık ve her renkte gabardin 

PARDESÜLERİ ~ 
gelmiı ve 19, 1/2 liraya satılmağa baılanmııtır. . ~~~ 

Doktor 

Hafız Cemal 

tedavihanesi 
Erkek, kadın Te çocuk· 

ların dahili (iç) haıtahk· 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddeıi Cihan kütüp

hanesi \lıtünde No. 66 
Telefon: lıtanbul 2385 

Doktor 

Agop Essayan ~ TEDiYATTA BÜYÜK TESHlLAT ~ 

>Taşra Gazete Bayilerine ~ D A KUTI.EJ Langa cami sokak N 
r • • .,,, 19 Her gün hastalarını 

Cilt, frenği, Belsoğukluğu ve adeıni • 
ktidar muayene,elektirik tedavihanesi 1 abul ve tedavı eder. 
Kıraköy Börekçi fırmı sırasında N. :'.4 

Hasan ecza deposu: Toptancılara tenzilat. 

''Y ~-·• arın,, ın ~ -
Küçük llinları 
''V ı arın,, karilerine bir hizmet edebil-

mek emelile küçük ilanlan aşağıdaki şart· 
larla 10 Nisandan itibaren kabule başla
mııhr. 

1 - 5 kelime bir ıatırdır • 
2- Her ıatır ' i\;ln S kuruı ücret alınır . 
3- Bir def adan fazla neıredilecek ilanlardan yüzde 

15 tenzilat yapılır. 

L 4- Kilçük ilanlar her gün neıredilir . 
5- lıteyen kariler intihap edecekleri rumuzla 

ıazf'temizi adreı ıösterebilirler. 

....................................... ,. 
BANKA KOMERÇIY ALE 

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

Merkezi dare: MJLANO 
.ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

lngiltere, lsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri .Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Urueı.ıvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi· 

yada Afilyasonlar 
İST ANBUL ŞUBE MERKEZİ MUJDE 

lstanbulda intişar eden bilumum yevmi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palis (Telefon: 2641·2·3·4-5) 

D ı el • /{ ., ,. l 1 . ŞEHiR DAHiLİNDEKİ ACENT ALAR : ev et emıryo art l an arı lstanbul'da: Alalcmciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: [ 
Gazete ve Mecmuaların 

Siparişlerini tam ve muntazam irsalatını 
en seri olarak ve en müsait şerait tahhnda 

kabul eder. 

Umum Gazeteler 
Müteahhitliği 

lıtanbul: Ankara caddesi Orhan B Han dairet mahsuıa 
,, .. • : . . . ' .. 

Büyük Tayyare 

piyangosu 
4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 de~ir 

Büyük ikramiye 

45, 000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 35.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. .. 
Deri ve barsak müzayedesi 

Tayyare Cemiyeti İstanbnl ıuhesinden: Kurban hayra• 
minda teıkilitımız tarafından toplanacak deri ve barsak· 

lar pazarlık suretile ayrı ayrı müzayedeye konmuıtur. Nisanın 
on dokuzuncu pazar günü saat on altıda ıhale:ıi icra edile· 
cektir.Taliplerin ıartnameyi görmek üzere Cağaloilundaki 
ıubemize müracaatlari ilan olunur. 

TİP - 'f O P KUNDURA 
MACAZASI 

latanb•I Orozd! • Bak karşısında No. 11 Avrupanın 
en meşhur markası olan 

K O l M O Ayakkaplannm 
Tasfiyesi y•• d t t •J""t 

münascbctile uz e o uz enzı a 
Bu tenı:flltın hakiki olduğunu anlamak için bir kere majaıamııın 

vıtr .ıh: 'ni .,ürm z ı.. :ı • i . 
Her nt) i l eri 8) akk ıp arı l.8 her ) <!re nıs, den ucıızllur. 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları Umumi İdaresinden: 

Irmak - Erezli hattının Kalecik, Alibey, Tüney, Germece ve 
Çankırı istasyonlarını havi 104 kilometrelik kısmı 23 Nisan 931 
tarihinden itibaren yolcu Ye eşya nakliyatına açılacaktır. Bu kısım 
üzerinde ıımd.lik haftada iki defa atideki tarife mucibince muhtelit 
katarların seyrüsefer edeceği muhterem ahaliye nan olunur. • 

[ Çankınya azimet ) 
Muvasalat Hareket 

Ankaradan ( Cumartesi Çarşamda ) 
ırmağa ( Gumartesi Çarşamba) 
Sıvastan ( Guma Salı ) 

10,55 
8.30 

14,55 
23,44 Kayseridan ( Cuma Salı ) 

ırmağa ( Cumartesi Ça __ rşa_mb_a) __ 8,_37 ____ _ 
Irmak (Cumartesi çarşamba} 
Kalecik 
/ libey 
Tüney 
Germecı 
Çan kın 

11,55 
12,41 
13,39 
14,46 
15,54 

( Çankuıdan av~et ) 
Çan kın (Pazartesi Perşembe} 
Germece 
Tüney 
Ali bey 
Kalecik 
Irmak 
Irmak (Pazartest Perşembe) -

12,30 
13,36 
14,27 
15,20 
16,00 

11,20 
12,00 
12,53 
13,45 
14,50 

11,26 
12,34 
13,41 
14,39 
15,25 

16,25 
~A~nka_ra~(Pa_za_rte_si_P_erş~em_b_e_} _____ 18~,50 __ ~~--
lrmak (Pazartesi Perşembe) 19,37 
Kayseri ( Sah Cuma ) 
Sıwas (Salı Cuma } 

* * 

4,31 
13,20 

Feuipaşa - Diyarıbekir hattının SUÇA ~1- AKCADAG Ye MALATYA 
istasyonlarını havi 56 kılometroluk kısmı 23 Nisan 1931 tarihin· 
den itibaren işletmeye açılacak ve Fevzipaşadan Malatyaya Cuma, 
Pazartesi, Çarşamba ; Malatyadan Fevzipaşaya Cuma, Pazar, 
Çarşamba günleri birer muhtelit yolcu katarı tahrik edilecektir. 

Saat 

Feyzipaşadan hareket 6,00 
Malatyaya muvasalat 17,50 
Malatyadan hareket 8,20 
Feyzi paşaya muva~a:at 20, m 

Umumi jdare 

IZMİRDE ŞUBE 

1 
istikla.J caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

lngiliz lirası 

ISTANBUL ACENT ALI01 
Telefon: İstanbul 3318 

BEVOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

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

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
yc scnedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
k17metli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
caıcbiycye keşide edilen poliça 
tarın tesviyesi, borsa muamel!t 
icrası, akçe bey'i ve şer.ısı, sair 
bilcümle banka muamel~tı, kasa 
ıc:an. 

1 
oo6or 

Fevzi Ahmet 
Cilt, Saç ye zilhrevt 

haıtalıklar mütehaa 
Cumadan maada her 

1aat 10 dan 6 ya kadar b ta 
kabul edilU. 
Adreı Ankara Caddeıl N.43 

Telefon astanbul 3899 
r.. .............. ... 

- Doktor -.. 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı ctldi • 

J• Ye aührevlye Cemlye· 

tt ua undan Beyoflu Ala· 
cami karp ııraunda 133 
No. 6f leden eoma milra • 
caat. 

! r.t T e:efo,1: 358ô 

Ankara ıazete bayii i 

lltanbula geldiği anlaııl 

lsmail Hakkı Efendi 

1 
Bir kıt'a senet mucib 

ce borcunuz olan üç bin 
ıur liraya karıı vermeğf ıl 
ahhüt eylediğiniz takıitll 
vermediğiniz gibi bilaharl 
nisan 931 tarihine kad' 
olan irıtalattan müteve 
olarak ta faturalar muci 
ayrıca bin yüz ıekiz lira tJ 
dört buçuk kuruı borçlaO~ 
ğınızdan ceman dört bil' 

rayı mütecaviz borcuıı.I 
bir ıureti tesviye iraeıi ı 
11tanbula geldifinizde b' 
müracat edeceğinizi de~ 
temin eylediiiniz ve 1 dJ 
bulda oldt~ğunuz anlafll-' 
halde bu sözünüzde dıJ';I_ 
danız. lıtanbuldaki adr'/ 
zi bilmediğimden bu bl. 
zarfında mürAcaatla ~ 
nuza ıuretl tesviye göll f. 
diğioiz takdirde kanuııl I 
lara müracaata mecbur~· 
cafımı son defa olar alı ı 
eylerim. ,, 

lıtanbul Ankara 
1 

desinde umunı 1~~ 

T ~·~Y
1

V~ 
ZilKade 29 - ~;.-" 

Nisan 
18 

' 
Cumartest 

1931 
Sabab 5,18 l Ak~,.ı 
oııe 12,14 yatt. 

lttndl 15,59 ..... . ,,_ 


