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Gönderilen evrak iade olwımaz. 

Efen diler! .. Bu bir çıkmaz yoldur! 
~~~~--.... --~-----------

Halk fırkası tebliğden: 
.. Mak•at Hallı lırlıa•ı programından 
~21'2 ~ir pr:1ır:ın ! ı n :ll~t V!k 'li ,(ra.lı 
ıWeclişte falı,mak i•liyen vatarıda,ların 
intihap/arına imlıara bırakmaktır. Bu 
tedbiriu Halk lırkasıua menıup münte· 
hibi sarıi vatanda,Lar tarafından laledir 
ve isabetle tatbik olunacağına emniyet 
edilebilir. 

• • 
nızamnamesı Halk fırkası 

namzetlere rey verecek 

1 Halk fırkası nizamname
sinden: 

Madde 81 - : Meb'us intiha
babnda fırka namzetlerine rey 
vermiyen umumi riyasetdivanı 
kararile fırkadan ihraç olunur 

ortada iken 
müntehibisani 

müstekil 
olamaz! 

------------·------~-Halk fırkası Kltbl umumllfiinin 30 miistakil meb'usluk ayrıldıfını efkarı umumiyeye lllna l6zum ıördnıı tebliilnl, bir de bizzat Halk 
fırkası nizamnamesinin bir maddesini yukarda yan yana koyuyoruz. K&tibl umumiliAln efkan umumiyeye tebliflode Halk fırka1ının lilzum 

gördüğü t': tedbirt müntehibi aanilerln tatir edeceklerine emniyet izhar olunuyor. Halbuki münteblbi saniler Halk fıkası azası olmak bayslyetlle fırka nfzamoamealne 
rıayeti taahhüt etmiılerdir. Esasen fırka namzetlerine rey vermiyenln fırkadan ihracı lizım geliyor. Binaenaley bu perhiz ve bu turtu nedir? Efendiler!. Teblifde 
denildiği gibi .. Halk fırkası tekzip etUil esaslara uyıun olmamakla beraber noktai nazarlarında samimi olanların tenkit ve mütallalanna muhatap olmak kararında 
devam etmekte ve bu mütalaalarla kendi izahabnın millet kartıaında mukayesesinden fayda beklemekten ise, bu yol çıkmaz bir yoldur •• 

Halk fırkası katibi umumiliti teblitinde daha açık olmalı idi . 

Venizelo
sunoğlu 

Bu akşam şehri
mizde bekleniyor 

Bugün ıehrimize ıelme· 
sine intizar edilen Yunan . 
BaovekiliM. Venizelosun oi· 
lu M.kiryok Ven.zelos bak· 
kında henüz ıehrlmlze bir 
maliimat gelmemiıtir. Loyd 
Tiryestlno vapur kompan· 

yasına ait Tevere Tapuru dün 
Pireden hareket etmiıUr. E· 
aer, bu vapurla M. 

Kiryako Venizeloı ıeya· 
hat ediyorsa bu akıam saat 
ı 7 de şehrimizde buluna· 
caktır· Gerek vapur acen· 
taiıimda ve gerek Yunan 

konsolosluiu nezd nd• yapbfı· 
mız tahkikat sarih bir ne
tice Y rmemiıtir.Yunan kon• 
•uluıu: 

- Bize henüz hiç bir 
mal umatyerilmemi1Ur, demıt· 
tir. 

Dampinge 
Karşı Birlik 

P . 18 (AA)- Malin 
arıs, • • 

gazetesinin verdiii bir ha· 
bere göre, nazırlar meclisinin 
dünkü içtimaında kafi de· 
recede hububat istihsal edil· 
i:nemiı olan olan {memleket· 
lerin, fazla istihsalatta bu· 
lunmuı olan Tuna memle· 
ketlerinde mevcut stoklann 
elden çıkarılıp satılmasına 
imkln hasıl etmek üzere 
•ür' atle yapabilecekleri hu· 
bubat mubayaatına ait ted· 
birler hakkında görütiil· 
lllüıtür. 

Bundan baıka, mezkur 
memleketlere yapılması mü· 
nasip olacak mali yardım 
meaelesi ile de it Ugal edil· 
mittir. Ayni zamanda .Av· 
rupanın zirai istihsalatını 
makul bir hale ıfrai etmek 
•e Rus dampingine kartı 
müdafaa tertibatı aimak 
için allkadar memleketler 
a.raıında bir birlik rilcud• 
aeurnıefe matuf tedbirler• 
de clerpıı edilmlıtlr. 

• ı~ .. t' ' ;,. ·~ ·.. . . • . '" . . . ' . , . .. : . ~': ~ ' . . • 

Bu Mecliste Memleketin Yüzbin-
lerce Esnafı da Temsil Edilmeli ! 
İstanbul Ve lzmir Esnafı da Çiftçi Ve Amele 

Gibi Namzet Göstermek istiyorlar __ 
Esnaf Mümessillerinden Biri Ne Diyor ? 

1 
nafı da te:nsllen meb'ua 
namzedi ıö.terllmeshıi ta· 
lep etmltler. 

Bu tayfayı itilir itilmez 
derhal tahkikat yaptık. An• 
kara muhabirimizden ean•· 
fımızın Halk f ırkaıı dlvaoı· 
na resmi tekilde müracaat 
edip etmediil hakkındaki 
mal4mab sorduk. 

t 

Muhabirimiz bize tele- • 
fonla ıu mal4matı verdi: 

Ankara. 18 (telefon)-ls
tanbul ve lzmır eınafının 
mClttakil namzetler meyanın· 
da namzet 16ıterebllmelerl 

-

Namzet /iıte•inclen i•mi fr için H. F. diYanına müraca· Namzet liıtHinden iımi çı· 
karı/anlardan Bilecik meb'· atları olup olmadıfı hak· karılan/arda 1 Şıbirılıarahi•ar 

a•u Ra•im Bey lında burada malömat yok rneb'u•u Melımet Emin Bey 

.Dan lstanbulda bir ta• tur. k6ndilr· Bu meıele etra• 
yia çıktı : Maamaffb bunun fırka di· ı fında görüttü.iilm bir zat 

lıtanbul ve lzmir esna• vanınca muhafaza edilen b6yle bir ıuiracaat Yuku· 

fı tevhidi mesa: .~~~~ .e .. ~:.,. ~~!~~!!~~~ .~t~~m~~~: ~--~~_'"~ü_:~ü •ayf:_!e) __ .... ~.~~ --~ I Ad d 
Kayıtlar bulunamıyor. Seylip a~!ri:ab 

G rı.mübadillerin bizzat Gi- Adana, 18 (A.A.) -ay Seyıip tabribab hakkında 

•t gı·tmeleri lazım ' kında yavat yavat mala· 
rı e . mat alınmafa batlanıyor. 

Gayriınübadillere ait em· J Ceyhan bir metre indi. 
ili de teıbit ve kıy· Karatat civarında sular 

liki maha 0 k 
6 

ovayı kaplamıt ve k6pri 
metlerini akdir etme ;e· 6zerinden atmafa bsılamır 
re Girlde ıönderllen tak iri tır. Su altında kalan köy 
k•yınet komisyona tetkike· halkına kayıklarla yardım 

b
·u ınek üzeredir. An· ediliyor. 

tını ı r 8 1 k b• • 
cak komisyon riyasetinden U gar a lneSJ 

1 
Qbadtller cemiyetine Sofya, 18 (A.A.) - iç· 

gayr m b b lere nazaran Uma devreıl hitam bulan 
~~ a~ ' Oıkilita maruz meb bııan meclisi yarın biz· 
Ciritte bazım zat kral tarafından kapa· 
kalmııtır. blacaktır. 

Komisyon kıymet takdir Haaber aldıfına ıöre 
edecell emllkln bazılarına mecliaJn tatilini milteakıp 
ait tapu ka11tları bulun· kabine istifa edecek ve :re-
mamııtır. Halbuki kıymeti JI lnUbabab yapmak ilzere 
takdir olunacak eml&kln GayrimübaJilln cemiyeti batka bir bClk4met teıkllt 
sahipleri gayrlmClbadıller r•İ•İ H'fı••Yİn B. ;:ca1k:r. lsUtarelerlne bat· 
koml•JODa mllklerbl• ait (o.amı 3 t1nctl aalailed•) 

•~Serbes Fırka~-
• G 

TARİHÇESİ 
1 Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı ?I 

Muharriri: Bürhanettin Ali 
iktibas edilemez 

Afaoğlu Ahmet B. Halk fırkasını 
nerelerinden tenkit ediyordu! 

-9-
Serbe.t fırka Beledfye 

lntfhabatına lttfrake artık 
iyiden iyiye karar vermfttf• 

Fethi Bey gerek Yalovada 
ıerekse fstanbul merkezinde 
1: ep bunu mQzakere ile nıeı 
guldn. 

AiaoğJu Ahmet, Katibi 
umumi Nuri, Ankara meb'· 
usu Talat Beyler Fethi 8& 
yin yanında gece geç vakite 
kadar kalmıtlar ve intiha
bata lttlraklo tekil ve tar· 
zını konuımuılardar. 

Yeni fırka için bu, bi· 
yQk bir mes' ele idi. Daha 
hen(iz hiç bir yerde teıkl· 
litı olmayan bir fırkanın 
acaba kazanmak ihtimali 
olabilir miydi ? 

Yüzde yüz ümit 
Serbest fırkaya girmek 

için memleketin dört kö
tesinden talepler vaki olu· 
yordu. Kltibl umumilik bü· 

Fethi beyin ikamet ettiği 

Büyülıclered!lci k6ık 

'l'OIUna gelen bu (iltihak· 
name) leri tasnif etmek 

cevap vermek öyle yorucu 
bir itti ki, bu bilroyu idare 
eden sabık mec .ilı meb'uıan 
katibi umumiıl Asım Bey 

gece yaralarına kadar ça ııı· 
tıklan sonra ancak vapuru· 
na yet'ıeblltyordu. 

Efkarı umumıye, hep 
(Devamı 4 lırrcflfle) 

-
M6•talıil meb'ı,./afa nam:ıetli 'lini~i lıoydana:ı mu 7 
Hayır hM6• Halle Fırlıuı ile prlımeclim I 

• 



• 

Sahife 2 YARIN 

Almanlar f m~ıklanmll 
aley~inde çahşıyorlar 

Almnnyada büyük bir 
ithalat müessesesinin Türk 
fınıkları aleyhinde propa· 
ganda yapmakta olduğu ve 
Rusların Kafkasi fındık

larının Türk fındıklarına 

rekabet edecek nefaset ha· 
iz bulunduğunu tamime ça· 
lııtıfı haber almı~tır. 

Ş EH 
• • 

R HABERLERi Bam~aşka 

Bu münaıetle gerek Al· 
manyadaki ve gerek bütün 
Avusturyadaki çikolata fab· 
rikaları çok ucuz fiyatla 

piyasaya dökülen Kafkas fın· 
dıkları kullanmakta imiıler. 

A vrupadaki ticaret oda. 
larımızın yaptığı tetkikat 
neticesinde bu tarzda çalı§an 
müeaae enin ismi anlaşıl

mııtır. 

Ticaret mümessillerimiz 
mukabil propagandalarla 
fındıklarımızm Avrupa pi· 

yasasında yaptığı tesirleri 
takviyeye çahomak üzere 
tedbir almıılardır. 

/eki , 
kacakcıları , , 

Nevyork 17 (A.A)- Ja. 
maik zencefili etiketi altın· 
da tala ispirtosu ihtiva e
cden bit mahleıt' satarak 
100 ki§fyi zehirlemiş olmak· 
la maznun olarak 6 kiti 
teYkif edilmittir. 

Fransa' da grevler 
Roubaiks, J 7 (A.A.) -

Mensucat ıanayii patronlar 
sendikaları komisyonu, üc
retlerde tenzilat icrasının 

derpif edilmesi huıusunun 
tarihini 1 ı Mayısa talik et· 
miıtir. 

Gandi çağırılıyor 
Bom bay, 17 (A. A) -

iıUhbar edildiğine göre Lort 
inin, M. Gandi'den Müslii· 
man-Mecusi meselesi halle
dilıin edilmesin Londra yu· 
varlak masa konferansında 

.ba2ar bulunmasını talep et· 
mittir. 

Tren kazası 
Londra, 17 (A. A) 

Londra • Leedı ekspresinin 
6 vagonu yoldan çıkımı ve 
bunlardan birisinin bağla
ma zinciri koptuğundan dev
rilmiıtir. iki kiti hafifçe yn· 

ralanmııtır. 

Tayyare rekoru 
Sydney, 18 ( A. A ) -

İngiltere ile AvuBluralya 
arasındaki mesafeyi yeni 
bir rekor addedilebilecek 
bir zamanda katetmeie mu· 

.. vaff ak olan tayyareci Scott, 
buıün Sydneye gelmit ve 
hükumet erkanı tarafından 

karşılanmııtır. Rakibi, ken· 
dilini ilk önce tebrik et· 
ta ittir. 

-------
Sadullah 

J Bey 
1 Ne diyor? 

Dünkü gazett•lerden bi· 
rinde Seyriscfain idaresinin 

İstanbul-Manilya seferleri 
ne ba~hyacağı yazılmakta 
idi. 

Dün umumi müdür Sa
dullah Bey bu hususta bir 

muharrırimize tunları söy
lemittir. 

- Bizim böyle bir ıey

den haberimiz yoktur. GRze· 
leler yazıyorlar. 

Hatta bu huıuıta her 
hnnği bir tasa vurumuz 
dahi yoktor,,.Sadullah bey 

Y alovadaki testsa t ha kında· 
da cfa şu izahatı vermiştir. 

Yalo~adakl t~ l at faali· 

yetine devam olunmaktadır. 

Teıiıat bir an ,evvel ikmal 

edilerek Yalova, bu yazdan 

itibaren Sstanbulun en mü· 
kemme] tenezzüh yeri ola
caktır,,. 

Ticcaret müşaviri 
Almanya'da iktisat tah· 

sili gören gençlerimizden 
Habip Edip Bey iktisat ve
kaleti ticaret mü~a virliğine 
tayin olunmuıtur. 

Hükumet ödeyecek 
Ticaret odası denizcilik 

şu besi Türk vapurcuları 

arasında bir sendika teıki· 
lini düşünüyor. Bu müna

sebetle bir kanun projesi 
hazırlanmııtır. Bu projeye 

göre hükumet harici sefer· 

ler yapacak vapurları• za· 
rarını ödiyecektir. 

Rus Malları 
iktisat vekaletinin piya· 

samızdaki Ruı mallarımn 

fiatları l hakkında .Ticaret 
Odasından maliimal "istedi· 

iini yazmııtık. Oda bu ma· 
liinıah peyderpey gönder· 
mektedir. 

Memleketimize ne mik· 
tar ve ne cins Rus malı it• 

hal olunduğunu anlamak 

için oda ıamrük idaresin· 
den bazı şeyler sormakta
dır. 

Tarifeler indirildi 
Bayram münasebetile 

Devlet demit yollar idaresi 
25 nisandan 4 mayıs akıa· 
mına kadar tarifeler de 
tenzilat yapmıştır. 

Şamandralar 
Limandaki şanıandırala • 

rın tebdiline baılamııtır. 

(Yarın)ın Halk diplomatı 

- e. ne? 

Son kara veriliyor! 
Eğer gene itilaf olmazsa vekalet 

işe girişecek 

Adil 
Bey~-~ .. 
Ne diyor? 

Seyri sefain idaresinin 
maliye müfettiıleri tarafın· 

dan teftiş .-diimekte oldu· 
ğunu yazmı~tık. 

Darülfünun divanı bu· 
gün içtima ederek geçen 
toplanmada Tıp meclisi mü· 
derrisine havele edilen Rasim 
Ali Beyin Fizyoloji kitabı 
hakkında son kararım ve
rilecektir. Her içtimada sü· 
lüıanı ekseriyet olamadığın· 
dan kitap hakkında bir tür·· 
lü harar verilemiyordu. Her 
iki grupli'. sözlerinde ısrar 

ediyordu. 

Hacı yağı 
İstiyorlar 

Arjantin hükumeti lıtan
bul Ticaret odasına müraca
atla sürme, hacıyafı, gfil· 
yaAı almak i~tedtkleriui bil· 
dirmlftfr. Ticaret odası key· 
flyeti alakadar tüccMlan
mıza tebliğ etmi§tir. 

Kunduracılar sergisi 
Lehietanda açılacak Poz. 

nan sergisine iştirak edecek 
müesseselerin gönderecekleri 
eşya için 4imendifer idare· 

leri nakliye ücretlerinden 

yüzde 50 tenzilat yapmak· 
tadırler. 

Ayrıca Budapeıtede de 
bir kunduracılar verıisi 

açılacakır • Kunduracıla .. 
rımıza ittlrakları icin mii-

racaat olunmuısa da kun· 
duracılar cemiyeti bu teklifi 
kabul etmemiıtir. 

Kurbanlık 
Koyunlar 

Kurban bayramına on 
ıön kalmııtır. Bu sene daha 
henüz kurbanhk koyun gel· 
memiıtir. 

Buna sebep celeplerin ik· 
lisadi buhranı nezarı itiba· 
ra almaları Te koyun getir
memeleridir. 

Böyle olmakla beraber 
birkaç güne kadar bir 
kaç ıuı u ıeleceği de 
bazı cetplertarafından tah

min edilmektedir. 
Bu sene kurbanlık ko· 

yunların başka senelere na· 
zaran daha ucuz olacağı 
söyleniyor. 

Yeni tiyatro 
yapılıyor 

Eier bügünkü içtima da 
gene bir kararla neticlenmezse 

Maarif vekaletini.., bu işe 

vazıyet edeccifi söylenmek
tedir. 

Haberaldığımıza göre Tıp 

müderrislerinden Akil Muh· 

tar 8. Rasim Ali beyin ner 

rettiği (Müderrislere cevep) 

isimli kita bana cevap hazır 
lamaktadır, 

Perapalas 
ihtilafı 

Perapalas oteli meselesi 
ortaya yeniden çıkmtıtır. 

Otel evelce Bodosaki ismin· 
de bir rum tacire satıhnıı· 

tır. 

Milli idarenin lstanbul· 
da tesisi sıralarında Bodo· 
saki kaçmı§tır. Firariler hak· 
kındaki kanun mucibince 
otel evvela hükumete, daha 
sonra Emlak ve Eytam ban· 
kasına intikal etmiştir. 

Bir kaç sene evvel de 
Emlak ve Eytam bankası 

oteli altı yüz bin liraya sat· 
mııtır. 

Bu aralık yataklı Taıon· 
lar ıirketi otelin Bodosaki 
tarafından kendisine sabi· 
dığım iddia etmiıtlr. Şimdi 

bu mesele muhtelit mahke· 
meye intikal etmiş bulun
maktadır. 

Sahte 
Aspirinler 

Sahte aspirin yaptıkla· 

rından dolayı tevkif edrlen 
Hriıto, Dimitro ve btef 
hakkındaki tahkikat bitmif· 
tir. Bu iki Bul•ar Ye bir 
Rumun muhakemeıine Ağır· 
cezada mevkufeıa baılana· 

Maliye tef Ut heyeti reisi 
Adil Bey bir muharririmize 
bu hususta şunları söyle· 
mittir. 

- Herhanıt bir ıulisti· 
mal ve yolsuzluk üzerine 
teftiıata baılanmıı defiliz. 

Bütün mali müesseseleri 

sara1iyle teftlt etmekteyiz. 
Ştmdt de Seyrisef aln idare· 

sinin mali umuriyl0 meı· 
gnlüz. Şimdiye kadar hiç 

bir müessesede yolsuzluk 

görmedik,.. 

iki İngiliz seyyahı 
Motoıikletle devri alem 

seyahatına çıkan Vilyam ve 

Edvard isminde ikl İngiliz 

seyyahı şehrimize gelmiştir. 

Evkaf bankası 
Bir Evkaf bankası teıkili 

dütüt:\ülmektedir. Buna sebep 
iki sene evvel getirilen lsviç· 
reli mütehaıı;ın verdiği ra· 
pordur. 

Evkaaf bankaası tesisi 
için tetkikler baılamııtır 

Muayene resmi 
Belediye vesaiti nakli· 

yeden muayene resmi al
mafı:l baılamııtır. Bahri ve· 

saitten her muayene için 
2 lira, makinesiz bahri me· 

rakipten ve kayıklardan 25 

kuruı reıifn alınmaktadır. 

Süt çocukları 
Kara&ümrükte süt ve 

mektep çocukları için açı· 

lacak dispansere ait malze· 
menin bir haftaya kadar 
ikmal edilerek resmi küıa· 
dı yapılacaktır. -·--caktır. k Buhran çı ıyor 

İzmir intihabatı bitti Canberrn, 17 (A. A.) -

İzmir, 17 (A.A.) - İz· 18 milyon liralık hazine 
mir merkezinde yapılan tah•ilatı ihracı hakkındaki 

müntahibi sani intihabıtı kanun layihasının ayan mec· 

bugün sae:.t 17 de hitam lisi tarafandan 6 reye kartı 

bulmuştur. Yapılan tasnife 21 reyle reddedilmesi üze-

43 bin müntehibi evvelden rlne yeni bir buhran tahad-
düs etmittir. Bu ret keyfi· 35 bini reylerini istimal ve 
yeti, ihtimal lıer iki mecli· 

cümhuriyet Halk fırkasına 
sin feshini intaç edecektir-

\'ermitlerdir. Müntehibi- Bu münaıebetle, hükumetin 

sanilere mazbataları ıimdi buğday çiftçilerine muave· 

verilmiş olduğundan İzmir net layihasını tatbika de-
vil ayetinde intihabat filen vam etmiyeceğint M. Seillin 

Bir mu~a~~et 
Meb'usluk çok t tıı ş 

vesselam. 
Ne ana muhabbet r.e 

benziyor, ne baba. 
Ne kadın aıkma benzi· 

yor, ne para. 
Bamba§ka bir aşk, yep

yeni bir muhabbet. 
NamzetliklerJni koyanla· 

rm listesini okuduktan son· 
ra, bende bu kanaat iman 
halini aldı. 

Aman efendim, o ne 
meb'usluk heveskarı içinde 
kalmııızda haberimiz yok
muı. 

Oıenmedcn, yorulmadan 
hatta dinlenmeden okudu· 
ğum iıimler bana neyi ha
tırlattı lıiliyormusunuz ? 

Hani bir dairede mün
hnl bir tek katiplik olurda 
gazeteye ilan verirler ve bu 
bir yer için üç yüz kiti mü· 
racaat eder. lıte bizim mün
hal meb'uıluklar da buna 
benzedi. Elli khi alınac"-k, 

on bin elli kiıl müracat edi· 
yor. Demek bu bir fırsat ki 
kaçırılır ~ey değil. 

Bakalım bu seferde ruüı· 
takil namzetler ne kadar 
olacak? Halk fırka11 namına 
namzetliklerini koyanların 

isimlerini okuya okuya göz· 
lerimiı. sulandı, kelimeler 
satırlar birer siyah çiqi ılbi 
~ölgeleıtt. 

Temenni ederiz ki mür 
takiller bize acırlarda fazla 
yazılmazlar. Zira, okuyacak 
halimiz kalmadı. .. 

Meı'ele meb'ua olmakta 
f ırak ve ( otform ) ıapka 

giymekte değil, memleket 
derdini, memleket ihtiyacını 
görüp bulmak ve onun et· 
rafında fikrini söyleyerek 
varhk göstermektedir. 

Bunu bize yapacak adam 
azamızın bir parçası gibi 
mediste yer bulabilir. 

BURHANEDDiN ALI 
..---.. .... ı:: 

yeni valii umumi 
Bombay, 17 (A. A) -

Yeni} Hindistan vnlii umu· 
misi ile refikası, bu gün 
karaya çıkmışlardır. Mumai· 
leyh, kendisine ~ hooamedi 
makamında söylen n nut' a 

c~Yaben Hint'Hleıi ~rik 

mesaiye, ihlAs ve mcv 
te davet etmiı ve ıı.:e cut 

mütkülleri iktiham ve buyur 

Hindiıtan'ı mesul hükü et 

ve diğer dominyonlarla mu 
savat gayesine ilal edebil· 
mesi için kendisine yardım 
elmelerini istemiıtir. 

İtalya hükümeti lstan· 
buldaki Konsoloııane bina· 
sını bir İtalyan ~lrketine 
devretmittir. Şirket burada 
bir tiyatro binası yapacaktır. hitem bulmuıtur. bildirmiıtir. 

--------------~~B-a~şs_ı_z_d_o_l_a_ş_a_n_b __ in_a __ !_, 

Ya bu? 
- Belediye müfettlıi umumiliği nakle· - Belediye memurin müdirliii nakle· 

- Ya bune? 1 
Beyazıt belediyeıi naklediyor 

Tevekkeli de~il baııız bina böyle 
dolaıır durur ! 

diliyor. diliyor 
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intihap 
işleri bitiyor 
Şehrimizdeki meb'us in· 

tihabatına ait faaliyet de· 
vam etmeidedi r. Hazırlan· 
ınakta olan müntehibiıanl 
ma:ı·bataları peyderpey lh· 
7.ar edilmektedir. Bunlardan 

edilmit muameleri 1tmaaı 
bulunanlar kaza merkezleri· 
ne sevko1unaıaktadır. Ora
da da, kayaıakaaılar tara· 
fından tevsi e ttirilmekte· 
dır. Mazbataların ıevkl bit· 
mek 'üzeredir. Çünki k11mı 
azamı kaza merkezlerine 

yollanmıttır. 
intihap semanına az bir 

mGddet kaldflı için •iflye-t
çe yapılmakta olan muame· 
llt tesri edflmektedir. 

C. Aivama 
Bir nota! 

CeneYre, 17 (A.A) - M. 
Curtlue, 'cemiyeti akvama 
bfr nota glSndererı-k güm
rilk huıuıatı hakkında Avus
turya ile aktedflmiı olan 
ftlllfnf\me ile ne gibi bir 
ıaye ile takip edilmekte ol
dutunu avrupa blrlf 11 hak· 
kında tetkikat icrasına me· 
komisyonun 15 mayıs içti· 
maında izah etmek niyetin· 
de bulundufunu blldJrmlttir. 
Romanya kıraliçesi 

Parı., 17 (A.A.) - Ro
manya kıralıçaıı, Almanya· 
ya silmek Gzere saat 17-47 
de Parlı'ten ayrılmııtır. 

--
Tayyare yandı! 
Prens yaralı 
Benareı, 18 (A. A.) Prens 

Georges BilMco ile yarala· 
nan arkadaı ·arını Penaret' e 
ıetlren huıuıl trende bulu
nan Ktnı Edward haıtaha
neıi cerrahlarından biri 
prenı ile arkadaılarının 
ııhhi vaziyetlerinin fazla 
eodlıe uyandıracak bir bal· 
de olmadıfmı slSylemtıUr. 

Prensin vGcudundaki ya 
nıklar çok cleJ"in delildir. 
Fakat, iki Romanyalı pilot 
ile bir 1nıiliz makinlıtinden 
ibaret bulunan diler 3 tay· 
Yarecinin vilcutlarındaki ya· 
nıklar daha ehemmiyetlidir. 

Allahabat, 17 (A.A.) -
Prenı Blbesco ile tayyare-
ıinde bulunanlardan biri ha· 
fif difer ikisi alır ıurette 
Jarah bulunmaktadır. 

YARIN 

SON HABERLER 
, ................. ıımıı ............. 8Atl!lllJIWl• ............................ _.,_ .... lll'l~~ ............ ~~l!!!!!!!!!!!!ll, 

y enilspan ya 1· aca di- •mes• ayini Japon ge~isi 
Madrit 17 (A.A.) - Hü· B d 

h b . b 1 kümet kıılalarda ve kamp uz arasın a 
vanı ar ) ışe aş ıyor larda Meı ayinler~nc devam Tokıo, 18 ( A. A.) 

F 
•• h • ti• • ı• edilmesine karar v"' rmiıtır. Sovye.ler bırJıği hükumeti 

ransa CUffi Urlye yeni spanya Ancak askr rler bu ayinde tarnfından kira ile tııtulm•Jt 

CÜmhurİyetİDİ tanıdıgOJ 101 bilairdi h~zır bulunup bulunma- olan ve içınde yüzlerce Rus 

Madritl8.(A.A)- Nazır-
lar mr.cliıi, maliye nazırı

nın bankalar müdürlerinden 
mürekkep ali mecliste va.ki 
beyanatını lasvip etmiıtir. 

Ha' biye nazırı, ili ml c· 
Jis reiai ceneraJ Ca valanti
:ı in ıstifa etmit oldugunu 
bildirmi~tir. Mumaıleyhin 

yerine Ceneral Burguette 
tayin oJunacaklıı . 

Bundun baıka meclis 
muhtelif iıpanyol harp ge· 
milernıin iıimlerin[n değiıti

rilmt:ıi hakkındnki kn:-arıda 

tasvip etmiıtır, 

Bundan ıon.ıa, , xlJJ Al
phons zıı hlısına Eıpana, 

Kraliçe Victorla Eugenia. 
Republica, Prene Alfonıo 

kruvazörüne "Bibertad,, de· 
necektir. 

Kesat nllzırı İıpanyanın 
içtimai mahiyetteki beynel
milel mukavelelerin muaa. 
daak suretlerini imzaya kat'
i yyen azmet mit olduğunu ve 
bu mukavelelere ittirakte 
devam edeceğinı beynelmi
lel mesai büroıuna izah için 
Cenevreye eidt>cek olan M. 

Posad, 'ya verilen talimatı 
mecl;se bildirmiştir. 

Dahiliye nezareti tara· 
fır.dan ıaat 3 te verJlen bir 
teblifde beyan edlldlflne 
1r6re ceneral Beronsuer, saat 
birde dahiliye nezaretine 
gelmit bazı 1razetectler tara
fından kendiılnf n ecnebi bir 
memlekete kaçmıı oldu ru 
yolunda haberler verdikleri· 
nl, bundan dolayı kendisi
nin derhal tevkif edflmeıfni 
btemfıtlr. 

Dahiliye nazın Jaca 
mahkemeılnin yeni baıtım 

tetkikine beniz baılamıı 

kolduğundan ceneral Beren· 
ıuer'yi tevkif ve bapıetme
~e muyafakat etmemiıttr,Bu· 
nun 6zerfne ceneral hükQ.
metin arzu ettiil zaman 
vaki olacak davet ve em
rine icabet edeceğine na· 
muıu GzerJne ıöz vererek 
nezaret bfnı'llından çıkıp 

git mittir. 

kat hükOmete dahil 3 na
zırın San· S ebastie itillfı
nın tatbiki hakkındaki te
minatı tamamile teyit et
tikleri bildirilmekte lir. 

Yine bu içtimada, Ka
taJonyanın esasi teıkilltına 

ait l~ıhaaımn Kalalonya 
umumi meclı i ile Belt>d iye 
m e.clisi tarafından tasvip edi· 

l lir edilmez Cort ~• meclisle-
1 rinin tetkik ve tasvibine arz
! olunması ittifakla kararlat· 
tırılmıı tır. 

Eaki krala ev 
Londra, 18 (A. A) 

Lord Londonderry, Londra
daki ikametgahını ispanya· 
mn sabık Londra aefiri M. 
Merry del Val vantasile 
lspanya kralı Alphons'un 
emrine tahıla ve terketmit 
oldufunu bu ıabah blldir
mitlir. 

Mühim şikayet 
Madrit' 18 ( A. A ) 

Müddei umumi buıün çok 
mühim bir tl\ktm tikiyet 
ler ikam.'.? edecejfni, gelecek 
hafta da bu yolda ıerdecek 
hirçok tiki.yet leri bulundu
ğunu beyan etmiı, fakat bu 

ıikiyetlerın istihdaf ettlfl 
kinuelerln isimlerini verme
mittir. 

lapa. 1ya borçlar 
Madrit, (A.A.) - Maliye 

nazırı cilmhuriyet bOk6me· 
metinin evelkf hGk6mete 
ait mali !aahhOtletlnln hep· 
sina riayet ıöıterdfiini, nak· 
dl muamelelerin eerbestiıirl 
herhanıi bir suretle tahdit 
etmek niyetinde bulunma· 
dıfını beyan etmittir. 

lapanyol prenaleri 
Madrit, 17 (A. A) -

Preaı don Juan, bir ltalyan 
vapuruna binerek Napoli'ye 
miltevecciben hareket etmlt
tır. Kralın kaymbiraderi 
don Carlos Cebelüttarik'e 

gitmek Gzere Sevil' den hare· 
ket etmittlr. Orada Frımsa'· 
ya müteaecclhen bir vapura 
binecektir. 

ispanya bankaları 

makta ~er bcst o\rıcaklıHdır. ve Japon balıkçıları bulunan 

Yüzme rekoru kırıldı Japon bandıralı Gensan 
Meru gemisi, telı;izlc gön-

Parjı, 17 (A. A.) - fı· derdiği bir haberdi'! 14 Ni-
ransız yüzücülerinden Taris. d san anbe ı · Rukodate ıle 
400 metrelik serbest yüzüı K nmçatka a rasmda buz iM 
ı ekorunu ku mı ıtır. Muma- d arasın a mahsur bir vazi-
ileyh bu rekoru 4 dakika yeth: kaldığını, kendi vesaiti 
47 saniye ve 4 ıalıaede j i e kurtulup yoluna devam 
kırmıştıl'. Eakı rekorun &a· 
bibi İsveçli Arne Borg olup c ı meği lmkinaız bulduğunu 

biJd i rmittlr. 
müddeti 4 dakika, 50 aani-

Gemlnin hiç bir tehHke
ye ve 3 saliıe idi. 

d 
. d .. ye maruz bulunmadıfı, çilnkü 

!Domerg Ön u içinde mebzul surette ylye-
Toulon, 17 (A.A.) - Bi- cek ve içecek buJundufu 

zerte-den ge'en Franuz Rei· aannolunmaktadır. 
ıtcumhuru M. Doumergue, 
bnraya gelmit ve ıaat 19-10 
da Paris trtmine binmiıtlr. 

Serpiskopos kudüs'te 
Kudüs, 17 ( A. A. ) -

Filistin' de seyahat etmekte 
olan Canterbury serplskopo· 
ıu Kudüı'e vasıl oLnuıtur.I 
Mumaileyh. Anılikan plıko
poıu ile birlikte Salnt Se
pulere killıeılne ıitmit ve 
diğer bazı mGe11eleri ziya· 

ret etmlıtır. 

Yıldız dolaııyor 
Hollywood, 17 (A.A.) -

Maruf sinema yıldızlarından 
Mary Pickford, halihazırda 

Avrupa<la bulunmakta olan 
zevci Faırbankıa mGllkf ol-
mak Gzere Nevyork tarikile 
Londra'ya sıdeeetını beyan 
etmıflir. 

lngili:z 
kabinesinde 
ilk i•tifa 

Lonra, 17 (A.A,) - M. 
Latbam, ahiren amele fır· 

kası kablneafndekl vazife· 
sinden istifa etmlt olan M. 
Lyona'un muhalefet reiıliiinl 
deruhte edebilmesi için ha· 
len t11al etmekte olduiu 
bu mevkiden istifa etmiıttr. 

Londra 18 (A.A.) -Siyasi 
mulıafil Mac Donald kabine· 
•inin dnn avam lısamarasın· 
da ekseriyet kazanmıı olma· 
•ının mu haf azaklrlar fırkası 
tarafından amele hakO.meti· 

Siyam kıralı 
Vtktoriya, 17 (A. A.) -

Siyam kıral ve kraliçeıt bu· 
raya ıelmirler ve alkıılarla 
istikbal edilmiılerdfr. Mü
ıar6nileyhima , Nevyork' a 
mGteveccihen yola çıkmıt· 
lardır. 

Bu Meclis 
( 1 irinci •ahileden devam) 

unu tekzip etmit defildir. 

Esnafın böyle bir hak 

için talepte bulunmaıına bir 
ıey denilmiyecell aıikbdır. 

Esnaf ne diyor? 
Diln bu meı'ele etrafın

da ,ehrJmfz eınaf mGmes
ılllertnden hırt ile de bir 
mubarrlrfmlz •6rGtm09tOr. 
Bu zat mubarririmlze ıun· 
lan taylemlttlr : 

- Gerek çiftçi s•rek 
ameleden meb'uı 161terilt· 
yor. Çif tçl baıta olmak 
Gzere amele ile birlikte 
TGrldyenln bGyük ımıflann· 

dan lkiıidir. Memlekette 
yüzlere balil olan esnaf 
ıınıfı ıebtrlerJ teıkil eden 
halk ıınıfJanndan en bü
yCljQ delil midir ? 

Vakıa büUln halk ıını· 
)arını temsil eden teınılli 
bir meclis mevzuu bahtı 
defi). Fakat mademki çift· 
çi ve ameie •lbi bOyGk 
halk 11nıfl•n bu yeni mec
liste kGçGk bir ekalliyet 
halinde kısmen temsil edi· 
liyor, eınaf zGmreılnfn de 

Mısır 
Kanşıyor mu? 

Kral Fayaal 
Kahire, 17 (A.A) - Bir 

takım nümayiıçiler, Baıve
kilin ıerefine yapılacak ka· 

bul resminde hazır bulunma· 
ta ıiden eırafı hamil trene 
Dak,.rme11te hilcum ederek 
taılamıılardır. Bir adam öl

mnı, 10 kiti yarl\lanmııtır. 

Nihayet lıe polis müdahale 
ederek sükdnu iade etmlttir. 

.,,.._..,,..,. 

Romen kabinesi 
Buhı·an bitti 
Bnkreı, 18 ( A.A. ) -

Yeni Romen kabinesi aıalı
dakl tarz ve surette teıek
knl etmtıtir. 

Baıvektl ve dahiliye na
zırı M. Titulcsco, Hariciye 
naznı M. Ghika, Maliye 
nazı M. Vengea nu, Harbiye 
nazırı Ceneral Tondeıcf, 

AdlJye nasırı Mi Supu, Ma· 
arif nazı. ı M. Joraa. 

M. Maniu ıly .. ı fırkalar 
haricinde ve bilhuıa baılı· 

ca lktııadl mahiyette bir 
prosramla çalııacek olao 
yeni kabineye muzaheret 
edecefinl slSylemiıtir. 

. .. c .. 

Kayıtlar 
Bulunumıyor 

( Birinci •ahif eden devam) 
'esalki ita ile mükelleftir· 

ler. Bu ltibaela komiıyon 

gayrı mübadtller cemiyetine 

yazdıiı tahriratta bu ıtbile· 
rin isimlerini bıldirmiı ve 

emlake alt kayıtların bulu
namadıiını blldlrmfıtlr. Ko
misyonun fazla kalmaması 

Boınbay, 17 ( A.A) -
Prens Bibesco'nun tayyaresi 
Janmııtır. içinde bulunan· 
lardan dördü de afır ıurette 
Yaralıdır. Yalnız Bıbeaco, 
kendine ıelmittlr. 

Biskaya cümhuriyeti 
Madrit, 17 (A,A.)- Ma· 

liye nazırı, ispanya bankası 
ile diler hususi bankaların 
tamamile hükümetin emrine 
amade buh•nduklarını bil
dlrmfı olduklarını ıaylt>mit· 

nin tenkit Ye muaba:ae mak 
dıfe yeni bir takrir vermesi· 
ni bir kuç ay için imklnıız 
kılacalı mGtaleasında bulun· 
maktadır. 

Amele fırkası ile liberal· 
lerin sonbahara kadar bir 
arada çalıımalarına biç bir 
.. yin mani olamaması ihti· 

ihmal edllmemeıf çok dol· 
ru olurdu, yGz binlerce eına· 
fın ihtf yacatını meclise akı· 

için gayrimübadiller cemi
yeti riyaseti hu taı &dakl 
emllk sahiglerJne !keyfiyeti 
teblit etmfıtir. Komisyon 
hukukun zıy"dan muhafa· 

zası için bir müddet daha 
neticeyi bekliyecek ve dl· Allahabııt, 17 (A.A.) -

Prenı Blbesco'nun tayyare 
lc-..arılhına indifi zaman 
Pren, Allahabat'tan bir adi 
llleıafede bir akbaba'aın 
tayyarenin uıkuruna dokun· 
llluı olduiun•, fakat yap· 
tıtı haıann pek fazla 16rtln. 
llle1nı1 oldufunu söylemfttJr. 

Tay•are Bhahuoroad'deu 
tlc 1 

, 1 iDii mesafede karaya 
lıılQefe mecbur olmuı bir 
lıendefe yuvarlanmıt' ben· 
'hı deposunda tnfillk vukua 
tel111ı1, tayyare atf!f almıı 
"• harap olmvıtur. 
ilk Deınfryolları memurları, 
\' Yardimları yapmıılarclır. 
•talıla.r Benareı baıtane 

•tııe k na ledılmıılcrdfr. 

Btlbao, 17 (A.A.) - Mil· 
Jiyetperverlerin aai canahı, 
Biskaya cOmhuriyetini ilina 
karar Cermittir. Buna mua· 
riz olanlar Gu"rnicab'ta btr 
ılvil muhafız baliiğü ile bir 
tabur piyape ıöndermiıler• 

dir. 

Fransa tanıdı 
Paril, 17 ( A. A. ) -

Fransa hükOmetl, yeni la
pan yol cümhuriyet hükürııe· 
tini tam mııtır. 

Katalonyanın tebliği 
Barcelone, 18 (A. A.)

Tayyare ile ıelen cumhu
riyetçi nazırlar ile Kata• 
lonya h6k4meti erklnı vt 
M. Macla arasında yapılan 
içtima biter bitmez net· 
redilenblr tebllfde muYak· 

mal dahilinde aarülmekedir. 
-=====:=:.=:::=:::======~;;;;;~;;;;;~ 

''Y 
tir. 

arın,, ın ••--
Küçük llinları 
'' Yarın,, karilerine bir hizmet edebil

mek emelile küçük ilinlan aşağıdaki şart
larla 10 Nisandan itibaren kabule başla
mışbr. 

1- 5 kelime bir satırdır • 
2- Her ıatır f\:ln 5 kuruı ücret alınır • 
3- Bir def adan fazla neıredilecek fllnlardan y6zde 

15 tenzilat yapılır. 
4- KGçük ilanlar her ıün neıredilir • 
S- İsteyen kariler intihap edecekleri rumuzla 

•aze-temfzi adres ıöıterebilirler. 

ettirmek için esnaf meb'-
1 usları birer nakil vazifesi 

g6receklerdfr. 

Namzet ohnayacaklar 
Ankara 18 (Huıuıt ) -
Evvelce Serbest fırkaya 

dahil olupta fırkanın ınflıa· 
hında tekrar Halk fırkasına 
danen meb'uslardan Şebin 
karahhar meb'uıu Mehmet 
Emin, Bilecik meb'uıu Ra· 
•'m ve Elizlz meb'uıu Naki 
Beylerin CamhurJyet Halk 
fırka11 namzetl olarak pr 
terilmemeleri takarrur et· 
mittir. 

Bu zevatın ayrıca mClı
ta tilen namzetllklerinl ko
yaeaklarıoa ihtimal veril
mektf'dir. 

fer mülklere a lt muamele· 
leri intaç edecektir. Bu va· 

ziyet karımnda Girit gayri 
mnbadilleri mitlklerini gös-

termek üzere ya bizzat ko· 
misyona sidecekler ve ya
hut ta birer vekil intihap 
ederek komisyonun btediği 
malQmatı vereceklerdir. 

Komisyonun giride ha
reketinden sonra vaki olan 
takdiri kıymet muamelesi 
de komisyon riyasetine ıön
derllmittir. 

Aldığımız malömata na
zaran komisyon azami bir 
ay zarfında meıalıini ikmal 
ederek d6necektir. 
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Gene karagümrükte cinayet 

amur Şevket 
Bir kadın yüzünden mi 

öldürüldü? 
Zabıta evvelkı gece Kar· 

~ümrükte Atik Alipaıa ca • 
mil karıısında Bostan soka
ğında bir ceıet bulmuıtur. 

Şimdilik ıüphell görülen 
bu ölüm hakkında aldığımız 
malumat ıudur : 

Atik Alipaıa mahallesin· 
de sakin A aettin bir kahve 
açmııtır. Bu kahvenin mür 

terileri kısmen oradan kısmen 
de muhtelif yerlerden gelen 
sabıkalılardır. 

Çamur Şevket 
i,te bunlar meyanında 

bir de Çamur Şevket vardır. 
Çamur Şevket her ıece bu 
kahveye gelerek bir kavga 
çıkarmadan gitmezmlı. 

Bu sebepten kahveci 
AlAeddin ile Şevket muhte· 
lif zamanlarda kavga et
miılermlı. 

Kadın mes' elesi 
Son zamanlarda Alied

din ile Çamur Şevket ara
sında bir de kadın mes'ele
si baı göstermlttir. 

İ1ıte cinayetin vukuuna 
baılıca sebep te bu görül
mektedir. Azılı Bu iki ıerir 
Galatada vesikalı güruhun

dan Katlna namında bir 
kadına vurulmuılardır. İki 
aıık kadının evine ikl•i bir
den devama baılamaılardır. 

Fakat ne Şevket aliied· 
dine, kat'i olarak sen terk 
et ben ıeveyim; ne Alaed
din Şevkete se.ı terket ben 
seve} i'D demiflerdir. 

Bu iki azılı avıkler niha • 
yet bundan ilç iÜll eTvef 
bu mes' eleyı birbirlerine 
ıöylemefe karar yeriyorlar. 

işte bu suretle gündüz• 
den kafolnrı tütsüliyen iki 
kafadaı kavgaya tutujfntUf• 
lardır. 

Tenha bir zamanda 
Kahveuin tenha o.duğu· 

uu gören Çamur Şevket 

Alaeddine: 
- Ulan kabadayı isen 

çek pıçağını göreyim demiı. 
Bunun üzerine Alaeddin 

yine kendishıe nasıhate baı· 
lamıı ve onu teskine baı· 

lamııtarr Fakat Çamur Şev· 
ket hala "çek bıçağını ka· 
nım sana helal olsun" di
ye ıöyleniyormuı. 

Nihayet bu iki dertliler 
masa baıına oturarak Ka .. 
tinamn hesabına koyulmuı· 
lardır. 

Alakamı keseceğim 
Neticede Çamur Şevke

tin ısrarına uığır en Alid
din' pekiyi yarın akıam 

gelde beraber Kattnaya 
gidelim. Göz6nila önünde 
allkamı keaeceihn demif. 

Bunun üzerine kahvede 
bulunan bir iki kiti eTle· 
rine ritmlt Alaettin de dük
klnını kapamııtır. Çamur 
Şevket de naı a ve köfür
lerine devam ile gitmittiJ, 

Ertesi gün ile Şevket 

o civarda bostan ıokaiı 
aiz1ndan vücudunun muh
telif mahallerinden bıçakla 
öldürülmüı olarak bulun· 
muıtur. 

KakYecf Aliettin o ıe
cedenberf meydanda olma
d1ğından katlin kendi olduğu 
ıüphesi vardır. Allettin za
bıtaca aranmaktadır. 

erbes Fırka 
(Birinci sahifeden dcı7am) 
Serbes fırkanın lehinde idi. 

Ağaoğlu Ahmet Bey bu 
hummalı hazırlıkla me§gul 
olurken, Fırkanın kazana-

cağına kat'iyyetle iman et
miı gibiydi. Kara meb'u&u, 
Belediye, Tekaüt ve Barem 
konunlannı Teıkilat eıasiye

ye mueayir aörüyordu. 
Bu ilim adnmı derin bir 

görkü, nihayetsiz bir vukuf
la muıayir gördüiü mad· 
deleri ıöy)e izah ediyordu: 

Ağaoğlunun itirazları 
Belediye kanunu: 
C. H. Fırkası, halkçı ve 

cümhuriyetçi bir fırka idi 
ve hala da o iddiadadır. 

Yani, halkın kendi ken· 
di ııi idare etmesini umdele· 
rinden biri olarak kabul et· 
n istir. 

Teıkilatı esasiye kanu· 
~u da bunu bilhassa tey"t 

ve takviye elmiıtir. 

Böyle iken belediye k • 

nununda halkın idare h nk· 

kı t nınmamııtır. Belediye, 

ıehir ve köy teıkilatı yapı

lırken bu noktalara hat'iy· 

)'en riayet edilmemfıtir. 

Şehreminlerinin halk 
tarafından intihap e
dilmeyip tayin edilme
si bu prensipi ihlal 
eder. 

1 

Tekaüt kanunu: 
Bu son kanunda Teıki

lltı esasiye kanununu ihlll 
eder. Teikllitı esasiye kanu
nu meb'uslukla memurlullun 
bfr!eımiycceğlni taarih et
miıtir. Halbuki meb'uslar 
tekaut kanununda memur 
olarak nazarıdikkate ahn
mııtır. 

Vekillere verilen teka
üdiye hakkı çok mühim bir 
yanlııtır. 

Meb'uıların, vekillerin 
tekaüdiye alm ları di1oya
n1n hiç bir yerinde röı ul· 
meyen bir garibedir. 

Berem kanunu 
Barem kanunu da, y\Ut

sek maaflı memurların ma
aılarını arttırmak için hal
ka yükletllmlı bir yüktür. 

Bu kanun bu mil
lete 11 milyon liraya 
mal olmuştur. Bu 
Halkçılık iie kabili te
lif midir? 

İıte bütün bunlar, Halk 
fırka11n1n son zamanlarda 
pirensiplerint ve Teıkilltı 

esuiye kanununa eskisi gi
bi kıskançça ri.:ıyetkiır ol
madıfım gösteren misaller
dir. 

Mukabele ediyorlar 
Afa oğlu Ahmet Beyin 

bu müsbet .sözlerine o zaman 
H. F. erkanı da cevaplar 

vermiılerdi. 

Bunların noktai nazar· 
larma görede bunlar Teıki· 
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Yunanlı 
talebe 
fakültede 

Şehrimizde bulunan Yu
nanla talebeler diin öğleden F 

evvel Tıp fakültesini görmüı· ı 
lerdir. Müderris Kemal Ce- ~ 

nap Beyin teırih dersine 
girmtıler Te yapılan teırih 

tecrübesini alaka ile taldp 
etmfılerdir. 

OA-l<>den ıonrada Yunan 
lconsoloshaneıine gitmfılcr

dır. Türk ve Yunan talebe· 
ler şerefine konsoloshanede 
bir tedanıan tertip olunmur 
tur. Eğlence, geç vakte ka
dar devam etmiıttr. 

Amerika'lılar 
tedbir alıyor 
Vuhinton, 17 (A. A.) -

M. Stimıon, Nikaraguadaki 
Amerikan aef ar eti vaııtasi

le orada bulunun ve ken-

dilerini emniyet nltında his· 

ıetmiyen 

memleketi 
Aoıerikalıtartn 

terketmelerini 
veya icabında himaye ede· 
bilmeleri için sahil ıehirlere 
çekilmelerini bildirmfttir . 
M • SUmson, bu ihtara rai
men kalacak olanların bu 
hareketlerinden bizzat ken
dileri mes'ul olacaklarını 
çünkü Amerika hükflmeti
nin kendisi için bir takım 
mükellefiyetler ihdas edebi· 
lecek tekilde Nikaraıua'da
ki bütün teheaınnı himaye 
etmek tasavYurunda bulun
madığını ilave etmiıtir. 

Hint valii umumisi 
Bombay, 18 ( A. A.) -

Hint valii umumisi Lord 
İrwin lngiltereye ıitmek 
ilzere vapura binmioUr. 

Kralın sözleri 
Madrit, 17 (A. A.) 

Hiikılmetin bir teblitl, kra· 
lın beyannamesinin İıpan
yada neırine müsaade etmek 
tedir. Bu beyanname hak
kınka tefslratte.. bulunulmafa 
aıüsaade edtlmiyecektir. 

• ·~ • t .. • • •• ' 1 • , •• 1 ........ t "' 

li.tı esasiye kanuııuna mu· 
gayJr sayılamazdı. 

Sayılsa bıle bu kanun
lar Mecliaıen reçmitUr, mn· 
zakere eden eden Meclistir. 
Ağa oğlu Ahmet Bey de 

sazadır. O zaman neye sus· 
muıtu da timdi aazını açı
yo, meıauliyet vat sa, onda 
kendisi de mtıterektir de· 
mek istiyorlardı. 

İıte, Yeni fırka tetkil 
edildiğinden bugüne kadar 
geçen rüya J. adar az bir 
zamanda hile İstanbul mü
him bir münakaşa meydanı 
haline aelmiıti. 

Her yerde, her tarafta 
s.,rbes fırka - Halk fırkası 
taraftarları peyda oluvermif, 
münakaıalar, aittikçe yük
sek perdeden çıkmağa baı· 
lamııtı. 

Demek oluyorduki memle· 
kettekelam ve fikir hüriyeti 

birdenbire kendini g5stermiıti. 
Artık, sokakta her te

sadüf ettiğiniz dost size 
bamhaıka na:; arla bakup 
aitti. 

Bu bakııın mıı.nasında 
gizlenen istifham, sormak 
iıtiyordu ki: 

Serbestçi misin ? 
Halkçı mı? 

(Devamı var) - -

rŞE Hi"R 
KIZI l- GLORYA'da 

Bulgarlar 
dün 
gittiler 

Şoförler intihabatı 

Kimler namzet? 
Şehrimizde bulunan Bul

gar mulimlerl dün akıam 
saat 18 dtt, memleketlerine 
müteveccihen hareket etmir 
lcrdir. 

Rey sandıkları otomo ille 
ayaklarına götürülüyor 

Misafirler, Türkiyeden 
çok memnunane intibalarla 
ayrıldıklarını ıöylemiılerdır. 

Teıyi merasiminde Maa
rif erlcam, ezcümle Erkek 
muallim mektebi müclürö 
Saffet Bey iic bazı mekkp· 
lerin talebeleri bulunmut
lardır. 

Nazırlar çeldlmemiş 
Belgrat, 18 (A.A.)-Ha.

riciye nazırının istifası hak
kındaki haber tekzip edil
mektedir. 

Dün ıoförler idare hey' -
eti intihabatına ba~lanmıı· 

tır. İntihap, bugünde devam 
edecek ve bir mani zuhu.r 
etmediai takdirde aat16da 
bıtmiı olacaktır. Şoförlerin 

otomobillerinde çalıştıkla • 
rından cemiyetin merkezine 
gidemedikleri nazarı dıkka
te alınarak rey sandığı oto
mobille dolaıtırmaktadır· 

Namzetler40kitidir Bun

lar meynnından 24ü seçile• 
cek ve 12si asli hey' eti ida
re azası 12si de yedek azu 
o(a.cakhr. 

Namzetler ıunlaardır: 

Nihat, Senlhi, Mehmet, 

Raif, Ekrem, Nfzametlin, 

Faiz, Burhan, Adnan, Zi· 

ya, Hakkı, Ahmet, lıken
der, Ahmet, Şükrü, İsmail, 

Basri, Cemal, İsmail, lımatl, 

İbrahim, Suphi, Ömer, İz 
zet, Y kup, M hmet Ali, 
Mehmet Cernıl, Ahid , 

Bahri Re.ut, O man, Fa·k, 
Sadık, Salıh, Z'"k nyva, 
Muhittin, Sabri, n .. , 

Lutfı, Hacı Mt-hme , En~ ı 
Beyler. 

Kra in ihabatı bekliyormuş 
Sefirler birbiri arkasına islifa ediyrlar ispanya da 

hala sokak müsademeleri oluyör 
Marsilyn, 17 (A.A.) Carlos He suvari yiizbnşısı bilmek için gayet kuvveti 

ispanya kralı, Paris'e müle- c.fan oğlu istifa etmi§Ur. İı;· bir f e d" r a 1 1 8 p an y 0 i 
yeccihen buradan hareket panya'nın Danimaka, Yuna-
etmııttr. Patiı'e yarı gece- nlstan ve ltalya'daki sefir-
den biraz evvel va11l ola· terinin ist·fa etmiv oldukları 

bildiriliyor. Alt meclise reisi 
1 de istifa etmi<ıtir. 

caktır. Kral, trene binmek 
üz~re istasyona giderken 
Marailya' da bulunan lspan
yollar tarafından alkışlan• • 
mııtır. 

madrit ve Barselon 
Barselo.1 17 (A.A.) -

lliler tnbii halini almıotır. 
Kral. Hayaa ajansının 

bir muhabirine beyanatta 
bulunarl'k grubetinin mu. 
vakkat olduğunu memleket
ten kan dökülmesine mani 
olmak için ayrıldıiını söyle
lemiıtir. 

Kral ıöz6ne devamln: 
Haziranda yapılacak umumi 
intibaplardan ıoora bakalım 
ne olacak.,. demiı Ye hazin 
bir eda ile ıu sözleri ilii ve 
eylemiıtf r: buna inanınız, 
benim hareket ettifim aibi 
hareket etmek için bir su
vari bölüğünün batında hü· 
cuma kalkmak için ican eden 
cesaretten fazla c~saret il· 
zımdır 

Kargaşalık 
Seville, 17 (A. A) - Ge

çen aktam, bu husustaki 
memnuniyete rafmen , bir 
mitine akdine teıebhüs et
miılcrdir. Komünist hatipler, 
.. burjuva Cumhuriyeti" nl 
kaba kaba sözlerle tahkir 
ediyorlardı. Polis yeUferek 
buaları dağılmağa davet et
mit ile de komunistler: imti
na etmişlerdir. içlerinden 
birisi ateı açtığından, polis 
mukabelede bulunmuıtur. 

Bunun üzerine mücadele 
baılamıı bir .komünist öl
müıtür. İki taraftan 17 ya
ralı ~ardır. Komünistler, 
ıehrin haıka bir noktasında 
toplanmak üzre rical elmiı· 
lerdir. Yeni bir mücadele 
haılamııhr. Her iki taraftan 
birçok yaralı vardır. 

Vaance. 17 (A.A.) -Sın 
günlerde kaçmağa muvaffak 
olmuı olan hukuk umumiy<• 
mefkuflarından dört mahpus 
yakalanmııtır. 

Seville, 17 (A,A,) - So· 
kaklarada süvari karakolları 

gezmektedir. Komünis· 
tler, fabril alarda itleri 
durdurmağa uğraımıılarsada 

mu..-affak olmamıelardır. Bir 
çok tevkifat yapılmııtır. 

İspan 'ya istif al ar 
Madrlt, 17 (A.A.) :..ordu 

jeneralleıinden Prens Don 

Nizam ve asayi§ mükkemml· 
' dir. İhtilaf yalnız Madrit ve 

Barselon, hükumetleri ara 
sındadır. Mamafih Barselon 
Cumhuriyeti ilk olarak 
ilin etmlı olduiundan bir 
itillaf elde edilmeai muh 
temel görünnmektedJr. 

Belediye meclisi 
Madrit, 17(A.A.) - Da· 

biliye nazırı, belediye mec
lislerinin hemen tetkil edil· 
meııinl emretmiıtir. 

katalonya 
Madrit, 17 ( A. A. ) 

Hükumet, Katalonya'nm, 
lııpanya'nın ıair kısımları 
hakkında gayet eyi hisler 
beslemekte olduıuna dair 
Barsclon'dan birtakım ha
berJer almııtır. 

Fas komiaeri cekildi , 
Maurit, 17 ( A. A. ) -

Nazırlar meclisi. İspanya'· 
nın Fasıtaki fevkalade 
komiseri }ener al Yordana' nın 
istlfı: ıını kabul etmlıtir. 

Kraliçeler görüştüler 
Paris, 17 (A. A) - Ro· 

manya kraliçesi Marie, İs
panya kraliçesini 7iyaret 
etmittir. 

Parla, 17 ( A. A ) - İs
panya kraliçesi, bugün Bel
çika kraliçeıinin ziyaretini 
kabul etmiılfr. iki kraliçe 
uzun uzun görüımOıtür. 

ihtilaf yok 
Barcelon, 17 (A.A.) -

Tayyare ile Madirit'ten gelen 
nazırlardan M. Nıcolau, M. 
Dominro ve K. Losrios saat 
12·25 te burada karaya in
miılerdir. 

M. Loııreı~, Katanlonyıı 
cumhuriyeti meselesini dos· 
tane ve akillne bir surette 

tetkik edeceğini ıöylemiı Te 
katalanya'lıların emelleri 
tam bir surette tatmin edile-

cumhuriyet tcıkili IAzımgel
diğin · ilih·e et mittir. 

M. DomJngo, Mndrit ve 
Katalonya. hükumetleri ara· 
Hnda hiçbi.ı ihtilaf mevcut 
olmadığını beyan etmişlerdit 

Sefirler 
Mndrit, 17 ( A. A. ) 

ispanyanın Berlin, Lazbon 
Varıova ve Oslö sefirleri is· 

tif a etmiılerdir. 

Nazırlar iş başında 
Madrit, 17 (A.A) - Ma· 

!iye nazırı diin vazifesine 
bat1amııtır. Mumaileyh baJ 
münasebetle demittir ki : 
"ben bir teknisyen değllirıt 
fakat istikametin, doğruhJ• 

iun bir timsali olacafırıt 

Memleketin, yapmıı olduııJ 
tasarrufa rağmen, dütmOf 
olan kredisi maliye nezaret' 
sayesinde değil, biit6n mille' 
tin azim ve himmeti~ yii1'' 
selecektir.,, 

Münakalat nazırı it' 
baılamııtır. Mumaileyh, fi' 
rikya fapkası giymiş i~ 
memur tarafından kv.rşıl•"' 
mııtır. 

Papaslar kabul etti 
Madrit, 17 ( A. A.) "' 

Madrit'in en büyük ktUtl' 
sinin en kıdemli rahibi J.d 
liye nazırını ziyaret etıolf 
tir. Bu, MadrJt papaslarıo~ 
Cumhuriyeti kabul ettik)"' 

manasını ifade etmektedif'I 
Paris, 17 (A.A) - [)ıı' ,, 

Mirando, ispanya kralı 0 ti 
mına matbuat mümesıill•' ti 

beyanatta bulunarak par•• 

aösterHen hüınO kabule:;. 
dolayı teıekkür etmit ~e . ,, 
lın beyanatta bunın•Y'• 

tl" ğını, gayri resmi vazife 
1 

son derece ihtimamla ,,,ııtı 
oa edec ini, Fransa'd~ 
kadar ıkamet edec ı , 
meçhul ve yeni bir k r JI 
tihaz etmek için lıp ııff. t 
yupıl .cakumumi inli 1 b 

ıi "' ' neilcesine intizar etme ı1' 

temel bulunduğunu sk1 

Ka talonya meselesinde;.,.,

taraftar bulunmuı old" 

beyan etmiıtir. 

D -,_ ı 
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Adliyede: 

4 yaşında Çıplak 
Poliste: ı IQ 

Ovada yeni bir n!fıir ! Bir kız çiğnendi Resimler davası A "" J A b• J 
Şoför Tahıinin idareıin· Açık neıriyatta bulunan CJ mag U ıyet er 

deki otomobil Eyiipten ıe· Bıld1rcın, Pilfç, Çapkınkız H k•k • 
çerken 4 yaıında bir kız mecmuaıan bakkıodakuah· a ı ati bağırmalıyız: Fenerbah-Seylip Feliketi · · 

tınış bin dönüm toprağı tama
mile su altında bıraktı ! 

minen 60 bin d6n0m kadar 

~ocutuna çarparak alır ıu· ldkat hitam bulmuıtur. Pek • f 
rette yaralamıthr. Şoför yakında ikinci cezada mu· çeyı yenen gene enerbahçedir! 
yakalanmıttar. hakemeleri rüyet edilecek· Lık ı b k d 

B l lı l k
? maç arının u i inci ( aklka zarhnda ne kadar 

u nası a pap ı . tir. devreainde beklenilmedik çetin, ne kadar hlklm bir 
Adana gazeteleri aeylip 

1 
ziraata salth arazi ı11al 
etmektedir. 

eti de uzun uzadıya 
lediyorlar Bu husu~ta 

iden gelen tafıilitı ka· 
l'irnize naklediyoruz: 
Seyhan yarım metre ka· 

t daha fnmfıtir. 
Pınar baıı kaymakamlı· 
d•n vilayete ıelen ma

ta •öre Seybanm bu 
tici taımaıı Zamanlı de. 

in taıarak ıeyban ıula· 
Çofaltmaıından Jleıl sel-
r. 

Sular benilz Ada aokafı 
·1capı ve daha bet k6yden 
Uınemlı olup buraları ıu 
da bulunmaktadır. Bu 

ler ıimdilik atdllmemek· 
. 

lneanca zayiat olup ol· 
fada henClz mal6m değil 

lfall tablide yirmi mel· 
olan seyban evvelki gGn 

1 dörde çıkmııtır. 
Seyhan nehrinin •eçenkf 
armaıında nehir ıuları 
ant• Ue Zıammet köyleri 
anda ve Kuraftf& kaycı 
ndakl küçün köprilden 
rek Sa vatlı zade Halil 
ın çifliii alt kıımını takip 
ve bu civarda Kara gö~er 
•ak, Tapır, Küçük innepli 
ri araziılnden Kara 
kulafına ve oradanda 

bofazından denize d6-
ye baılamııbr. 
Yhan ondan ıonı a ha· 
ltıine dGımedfil için 
tak baıka bir yoldan 

dökülen bu ıu ken· 
Jatak yapmıı ve köy· 

bu ıuya "Yeni ırmak,, 
•ermıılerdir. 

llttp ettlii mecraya 
bu yeni nehir tab-

Ovada akmaya baılıyan 
bu yeni nehir Savatlı Ha• 
UI agaya alt olan Cundar 
malazında daha ziyade •e
niıleylp dafılmaktadır. Ve 
bu yilzden dört beı k6y0n 
yolJarı da kesilmiıtir. 

Kara tap Aft merkez 
ve Çulkesen köylerJde yeni 
vaziyete •öre bir ada ıek· 
lini ulmıtlardır. 

Ayni zamanda k6ylerine 
ridJp aelme için yeni neh· 
rfn geçit verdlfl yerlerf bl· 
linemediftnden suya bata· 
rak bofulan köylOler bile 
olduğu haber verilmektedir. 

Halt& hali hazwrdaki ye
ni nehir esas Seyhan yata· 
tından akmakta olan splar· 
dan çok fazla büyOk oldu· 
tu anlaıılmııtır. 

Esas Seyhan yatafmın 

ıuları uklılne niıbetle azal· 
dıfı içfn bazı noktalarda 
ıahllden ıahfle nakliyat 
yapan gemiler bile artık 

rüçlükle hareket etmiye 
baılamııtır. 

Ovada türeyen bu yeni 
nehir dolayuıile o civar köy· 
lere yapılmakta olan nakli
yat Ocretlerf de ıu seçmek 
meaeleaJnden arbnlf olup 
evvelce bu bavallde bulanan 
köy ve çlfllklere bit' okka 
Çfilt Oç kuruıa •6tGrGIGr
kentimdi on iki kuruta ka· 
dar çıkmııt1r. 

Bu y(bden bu sene çtf· 
çi ve köylGleria vermiı ol· 
duldan vesaiti nakliye ile· 
ret farkı ite yb bin lira 
kadar tahmin olunmaktadır. 

uda N~'"Demek? 
Qburun kaymakamı hakaret etti diye 
' k . , 
r muallime tabanca mı çe mıı · 
it - Karaburun kay ı Kaymakam bu vaziyeti 

lifhn i beyin Tor· ka11mnda: 
\'-•lli-I d B b _ Sen Koblayıan ben ,_ ... erin en a a 
""tıca ktill iddia Mehdi miyim? •. demittlr· 

d çe H&dtıe aeyircilerln kah-
..:..n badlae hakkın· kabaları araımda kapan· 

'el ta batlaımıtır. mııtır. 
e reni yapılan 
du•anna: 

~tep Vali Klzım 
hıuneu ve balkın 
)apdmııtır,, cGm· 

~•zılınaıından \:ık· 
ta Uallını Baha bey 

tGcıc • ct. • 
ne. Riyaklrlık !. 

~ S61Jendfiine ,are 
t.ıa kaymakam 

....... ·-
Muhtelit mübadele

nin tebliti 
lıtanbu1, 18 (A. A) -

Muhtelit mübadele komi•· 
yonundan teblfi edilm.lıtir : 

Tarlabaıında han kapı· Halit Fahri 8. davası hakikatlerle karıılqtık.Vefa 
cm Mehmet ağa evvelki Şair Hilıt Fabrı Beyin va lıtanbulapor takımlannın 
glln Beyazıtta oturan ah· Da r ü 1 be d a y i mecmuaıı F enerbahçeyi, Bey kozun da 
babı Muıtafanın evine meı•uı müdiiril Neyyire Ney· Vefayı mafhlp etmeıi bu 
mlıafir gitmiştir. ylr hanımla Vasfi Rıza B. acı hakikatleri dofurmuttur. 

Hayli müddet ıohbet et· aleyhine açtığı hakaret Açı hakikatler diyoruz. 
tikten ıonra ajlevi mes•ele· davasına dGn ikinci cezada Be 1 k i bu 1 ö 2 il m ii z 
lere ~:lrlımtılerdir. devam edilmiıtir. galibiyet tem 1 n e d e'n 

Bunun üzerine mClnazaa k Neyyire Neyyir H. Tur· ta ımların hoıuna aıtmiye· 
çıkmıı birbirini vurmuılar· neye iftirlk ettifi için mah· cekUr. Gitmlyebilir. 
dır. k 

k k l k J emeye ı lmemittlr. Fakat senelerce lıtanbul 
ı• anç l yiizünaen Hey'eu hakıme muhake· tampiyonlufunu muhafaza 

oyun oynadlfını 16rmek, 
ilk anlarde rakiplerine faz· 

la ehemmiyet vermedlkle· 
rint pek ali hatırlatır. 

Burada Nedim bey her 
Fenerli afbi vazifeılnl yap
mıı, o g(in kulublniln te
reft için eahaya çıkmııtır. 
Maflubiyette kendlılne biç 

bir hisse ayırmamalıdır. An· 
cak bu mağlubiyetin ytiktl· 

Nuruosmaniye kap111nda meyi21May11a talik etmittir. etmiı, bir çok ecnebi takım· nü yClklenecek bir kiti var· 
dır ki oda Zeki beydir. baatoncu Hüıf'yln, Beyazıt· Başpapaslıkla belediye Jara karıı Türk sporculufu· 

ta veıikalı Safiyeyi alarak arasında nun yGzünü atartmıt bir Zeki bey bu maçlara 
ıon derece ehemmiyet ve
rerek takımını ona •öre 
h•zırla yacaktı. 

Nuruoımaniyede çorbacı Ah· takımın böyle umulmadık 
met N i · dük& it Ermeni Baıpapaıl·~ı ile ac mn nına 1 · .. mafl6biyetleı e uframaıı açı 
mittir. Belediye ara.andaki Sürp deill midir?. 

Çorba içerlerken Safı. Ağop mezarlıfı meaeleılnden 
yenin batka btr erlcefe bak· çıkan davaya dün dordüncil 
tığını •örerek ılnirJenen Hü· hukukta devam edllmlflir. 
ıeyin hemon bncafını çek· Geçen celsede her iki tarafta 
mit Safiyeyi kolundan iddialarını ıöylemtılerdır. Bu 
vurmu§tur. celeaede karar tefhim edile· 
Koyununu çalmışlar ceku. 

Kınalı adada Faruk Bey Fakat Heyeti b&ldme 
polise müracaat etmtı Eleni gördüğü lüzum üzerine ev· 
ve Mari tarafından bir ko- rakı tekrar mütala etmek 
yun çalındıfını bildfrmlttir. için muhakemeyi 25 Nisana 

Bu böyle olmakla bera• 
ber lıtanbul ıp9r takımı 
dün büyük bir muvaffakf· 
ytıt kazanmııtır. Bunu in· 
kl" edemeyiz. 

Şimdi Fener bahçenin 
maflObiyelinln eıbabını a· 
rattırahm. 

lıtanbuiun ıüzfde ku· 
IOplerinin böyle likayıt 

kalmalarını ıörmek bütün 
ıpor merakhlarını müte11ir 
etmlftir. 

Babuıuı Ecnebi takım• 
larla yapılacak m-'çlar are
f ~aJnde böyle maflublyetle-

rin kuvvei maneviye üzerin· 
de yapacafı teair çok fena· 
dır. Alacak yüzünden talık etmııur. 

Beıiktaıta ıakalık eden 1 ·Küçük ilanlar l 1 
lbrahim ile kain biraderi 

Fenerliler ıerek Vefaya 
ve gerekse lıtanbul ıpora 
kartı nıuhakkak bir ıall· 

biyelin itimadile ıahaya 

çıktılar, rakiplerine li.zım 

Mühim maçlara az bir 
zaman kalmııtar. FenerlilerJn 

izzet alacak yüzünden kav· Evlenmek istiyorum 
ga etmiılerdir. 

Kav1ra neticesi izzet kal· 
dınm taılarından birini ala· 
rak lbrablmln bapnı yar
mııbr. 

15 giJnl'iJk vak'a 
Son on beı •Cln içinde 

hanaslık 75, intihar ve lntl• 
hara tetebbGı 11, atar ve 
hafif cerh 71, cinayet J, po
liae hakaret 8, eve taarruz 
S dır. Bu llıteye nazaran 
bıruzlıklarda maheuı den
cecle ualmıthr. 

Amerikalılar 
tehlikede 

New·York, 18 (A. A.) 
Pocbeıter iımfndekl Ame· 
rJk&1r kruvazöril Managua• 
da vuku bulan zelzelede 
yaralananlara ve erzakıaz 
kalanlara illç ve yiyecek 
ıöt6rmek bere Bluefelda'· 
den hareket etml,Ur. Bu 
•eml, bllhaısa Sandfano'· 
nun emrf albnda bulunan 
aıJlerln bu yakındaki f aa· 
liyeti dolay11ile Amerfkaa • 
tebeaıının hayat ve malla
rını mu haf aza için Nikara
•uanın prk aahiline a6n• 
derilen 4 ünoCi Amerikan 
kruvazörildClr. 

Franaa 
meclialerincle 

Parfı, 17 ( A.A.) - M. 

Yirm! bir yaııcdayım. 

A1da as1rarl 100 aJra kaza• 
nıyorum, oldukça yakwpkh
Jım. GClzel keman çalma· 
ımı ve iyi Franıızea ko· 
nufmaaını bilen 20 yaıla· 
nnda aarııın bir kasla ev
lenmek iltlyorum.11Yarın,,da 
(SADIK) adreılne mClracaat. 

-4' 

Yalııııklı bir genf 
Yirmi alb yaıındayım. 

Vartdatı yerinde dul bir ha· 
.mmla evlenuıek lıUyorum. 
.(Y ann) da K. Ş. rumuzuna 
tahriren mGracaat. 

* Kiralık kdfk 
Acıbademde Kızlarafaaı 

çetm•ıinde Ali Fuat Beyin 
viıi bahçeli k6tkCl kirabk· 
br. içindekilere mClracaat 
edioi&. « 
Acele aatılık araa 

Kadıköyiinde Yofurtçu 
Çetıne caddesinde miitead· 
dit meyYe afaç:arını havi 
ana ehven fJatla aabhktır. 
Gazetemize M. Z. rumuzuy· 
la tahriren mGracaat ediniz. 

* /f arıyor 

gelen ehemmiyeti '1ermedi· 
ler. Verdfleraede it fıten 
.. çtl. 

J,ıe Fenerbahçeyl yeaea 
.. ne Fenerliler olaauıtur. 

Atkerlill dolayıaJle Dl· 
yarıbeklrde bulunan kaleci 
Rızanın yeriue Nedimi koy· 
mak, nanl olıa lıtanbul· 
ıporu yeneriz teklinde lı· 
tekıis oyun tanı dGnkG 
mai16bfyetl tevlit etmiıtir. 

Don ildncl devrede mat· 
IOp bir vazlyett' dtlten Fe
nerin aon on bet Jirmi 

bu maçlara iyi hazırlanarak 
maflubiyet acılarını unutur· 
malannı temenni ederiz. 

A. RıJuan 

lzmire Yunanlı 
takımı gidiyor 
lımlr 18 (H. M) - Ha· 

ziran bidayetinde ıehrlmize 

Yunaniıtanm Apollon takı· 

mı .. ıecek ve Altayla iki 

maç yapacaktır. 

Takıma 400 kiıilik bir kl· 
file fttirak edecektir • 

Irak tayyareleri 
1Jugün hava muhalif olmazsa memle· 
/ıetlerine Anadolu yolu ile gidecekler 
Şehrimizde bulunan Irak 1 lercltr. Seyyahat tariki Et· 

tanarecileri Tayyare cemi· /1 klıehlr • Konya. HalepUr. 
yeU merkezini ziyaret etmlt· Yalnız Konyada bir aGn 
lenllr. ı kalacaklardır. Eskitehlre 

MiaafJrler kahve ve çay benzin almak fçln tnmeJe. 
la. ızaz olunmuılardır. Blll· rf de muhtemeldir. 
hare park, mlzeler ve cami• 
leri •ezmiılerdlr. Saraylar 
cumarteıi kapalı olduklann· 
dan 16rememiflerdir. 

Gece ,ereflerine Tayyare 
cemiyeti tarafıDdan bir 
ziyafet verllmlıtır. 

Yakubun 
muhtıkemeai 

Balıkpazarında meyha· 
neci Jtyaaı öldGren Yalrubun 
muhakemeıi din alır ceza 
da nlhaytlenmııtır. 

Heyeti hlkime karan 25 
Nisanda tefhim edecektir. 

Yeni ... rler 

~ e lcız11111 ÇUfld• 
Q!tln bak"al dilk· 
~ he1e: 
~&lclr ha?. 
~-.. l'llaıftır. Baba 

Jet brpımda 

~: aalclanmııbr. 
._:arı 6nfine halk 

Etab11 veıikaıı almak 
için m6racaat etmit ve va· 
siyetleri tetkik edilmekte 
bulunmuı olan alika.tarla· 
rm yeni.len ve ıtlratle mi· 
racaat etmeleri muktaztdlr. 

Şimdiye kadar etabU ve
aika11 almak için mGracaat 
etmemit olan kimaelertn de 
mOracaat etmeleri icap eder. 

Laval, ayan ve mebuean 
mecllelerinln Hariciye, slraat 
ve ,Omrilk enclmenleri re
ialerfle M. Brtaad, M. Tardı. 
eu, M. Flandin, M. RolUn 
ve M. francoiı Poncet, top-

23 yaımda Orta mek· 
tep mezunu Franuzcaya 
qlna bir aenç alqam ve
ya eabahlan çalıtmak lsr 
re herhanat bir lf anyor. 
(Yann) da T. C. rumuzuna 
m6racaat edinl&. 

~!~!~~ .. ~~ı 

Bu ziyafette Tayyare ve 
Pfyan•o mCldOrlerl F ebmi 
ve Fikri Beyler murakkip Sa
llbattfnB. Donanma kuman· 
danı ŞGkrG B. Bahriye telıfz 
mektebi mOdGrO Şemıl B., 
Irak aefareti baıkltibi 
Ata Emin B. kolordu erkl· 
nıharbiye relal Aıım B. ve 
Nakiye Hanımla ta11are 
zabitleri ve bazı sevat bu· 
bulunmuılardır • 

Zümrüt Yalova 
y alova için aüzel bir 

eter ...,,..ıtlmittir. 
ZGmrGt Yalova'yı reılaa· 

lerle teablt eden bu eaerde 
pek çok ta müfit ma16mat 
vardır. 

~ lanuı berine 
v "'·· Vur bent.. 

Allahımdar •• 

~-·· Ne du
"'·· DelDtttJr. 

Strasbourg yangını 
Straıburı, 17 (A.A.) -

Diln çıkan bir yaDlln Chll
tlnıheimde bir depoyu tah
ri etmlıUr. Hararat, bir 
m~yon frank tah1Dln edil• 

mektedır. 

loyarak kendllerile 1örilf
m61tilr. 
Belçika kıraliçe•i 

Parla, 17 ( A. A ) -
Belçika kraliçeai, tamamea 
milteaekklren Brukaelleı'e 
avdet etmlıUr. 

göstermlı ol•n kerller· 
mlzden 

A. Z • K. - D. 
tr.ml•rın• gelen mektup· 
.... ............. ellnaa. 

BuıGn, ha va muhalif 
olmadıta takdirde saat il de 
Y etilk6yden hareket edecek 
olaa tanaredler memle
ketlerine hareket edecf'k• 

Yalovanın tarihçeılni, 
cofraft mevkUni, membala
nnı, ıularan terkibatanı, te. 
da vi eltili hastalıktan 61· 
renmek iıtiyenler bu eseri 
okumalıdır. 

] 
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Salatalar, Mayonezde ve tereyağı yerine plA.v ve tatlılarda, b0t6t yemeklerde kum, tat böbrek, karaciğer, sarılık, safra ve maflyetl umumiye, lnkıbar: hastalıklarında 

HASAN ZEYTİN Y AGI DÜNYANIN EN NEFiS 
VE LEZiZ Y AGIDIR 

Büyük Tayyare 

piyangosu 
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. 

Deri ve barsak müzayedesi 
Tayyare Cemiyeti İstanbul ıubeslnden: Kurban hayra• 

minda teıkili.tımız tarafından toplanacak deri ve barsak· 

lar pazarlık auretile ayrı ayrı müzayedeye konmuıtur. Nisanın 

on dokuzuncu pazar günü saat on altıda ıhalesi icra edile· 
cektlr.Taliplerin ıartnameyi görmek üzere Cağaloğlundakl 
ıubemlze müracaa tlari ilan olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

larm dahib (iç) haıtahk· 

Hale slnemaıında 

Kadın ıstıra~ı 

llAYeten 

MU mesaili 
Lili Damita 

"'Taşra Gazete Bayilerine~ 1 

MUJDE ' 
lstanbulda intişar eden bilumum yevmi 

Gazete ve Mecmuaların 
Siparişlerini tam ve muntazam irsalatını 
en seri olarak ve en müsait şerait tahtında 

kabul eder. 

Umum Gazeteler 
Müteahhitliği 

a~ Ankara caddesi Orhan B. Han dalret mahsusa 
... " . •' . . ~ ,,: 

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

GeıJ!!~ !~~~~•m Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Kamerde Kadın Merkezi idaresi: Parisı Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

---------- Şubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 
Doktor Telgraf adresi : frasiabank 

Telefon: Beyoa l?l-2-3 Fuat Sabit «Harbin Posta kotusı· ı. 376 

Ankara caddesi Cihan kütüp· 
hanesi llılünde No. 66 

Telefon: İstanbul 2385 -

«Mukden 
Bilcümle Banka Muamelatı 

Oksürenlere:KATRAN HAKKI EKREM 
Hesabatı riyc küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarruf 

sandığt-M kukalı ecnebiye, kambiyo, eslıam ve tahvilat alım satı
mı-Senet iskontosu- Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili- Adi 
ve sirküler itibar mektuplan - Esham ve emtia üzerine avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilli 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi dare: MıLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

lng'iltere, lsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehist~, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
IST ANBUL ŞUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palh (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHiLiNDEKi ACENTALAR: 

lstanbul'da : Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 
lstikl.11 caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

iZMIRDE ŞUBE 

Dr. Hommel 'in Hematogene'i 
Satlam ırençlik ve meı' ut bir ihtiyarlık 
temin ıeder.Zaflyetl umunılyeNevraatenı = 
tıtah11zlık hali tında ırrip veya leboıadan 1 
sonraki nekahat devrelerinde ıayanı tav· 
ılyedir. Bütün ecza depolarlle ec:ı:ahane 
lerde. bulunur Umumi •ekili K.KEÇY AN 1\ 

lıtanbul • Cermanya Han 

1 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENTALIÔI 

Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAiRESi 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Scnedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon-
tosu. 
Türkiye Cüınhuriyetinin başlıca 

Ş!hirlerine ve memaliki ecnebiye-
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecııebiyeye keşide edilen poliça-
lann tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
carı. 

Satılık 
Diş muayenehanesi 

muhafazası vesaire. 
ı .................. ı..m .................. ~ 

Doyçe Oriant Bank 1 

1 

Deutshce Orient Bank 
lıtanbul ıubeslnln müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kasalar vazolunmuıtur. Flntlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aıirefendi caddeıinde Yeni Vakıf han 
karıııındaki bankaya müracaatları lazımdır. --.... ~ 

An karada 

OTEl T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZA 
ve LÜKS POST ASI 

Sakarya 
vapuru p gil· 

19 Nisan azar nii 
akıamı Sirkeci rıhtımında 
hareketle (Zonguldak, 1 
bolu, Ayancık, Samsun,O 
Giresun, Trabzon, ve IU 
zeye azimet ve avde 
edecektir, 

Tafsilat için Sirıteci 
Meymenet hanı altınd 
acentalığına müracaa 

Telefon İst. 2134 

Gaip aranıyor 
Erzurumun ispir kııı• 

da piyade oğullarından V 
ıel oflu Niyazi ve Erı 
mun mas karıyPsindeP 
mer bey oğullarından 
oğlu Şükrü ve Ali 

Arıyan: 
Üıküdar kmklı na 

gahta Sabri bef 
nezdinde F ai1' 

Ticaret itleri umuJll 
dürlüğllnden: 

30 ikinci teırin 3~ 
rihli Kanun hüküuı 

ıröre bankacılıkla iıtii~ 
)emek üzere t•cil e 
olan İtalya tabiiyetli ( 
italo orlyentale • Ban 
orlyant le) tirketi bu 
muracaatla Türkide ki 
yetine nihayet verdi 
tasfiye muamelatına 
Tahsin ve Aakkı 
tayin eylediğini bil 
olmakla mezk6r ba 
alakadar bulunanlar•' 
karıda ilimleri yazılı 
ye memurlanna ve 
da İstanbul mıntaka' 
ret müdirllğine m 
ey lemeler! ilin olu;1 

' 

Niğdede her türlü alatı 
fenniyeyl hav! mükemmel 
bir dit muayenehanesi satı· 
lıktır. Muayene ve teferru· Doktor 

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

- Dok tar 
_ ,RujPe,, 

Pertev müstah-'1 
rikasinın son ete~~ 

Tamamen ne 

. atı çok ucuz bir flatla ıatı· 

B h f F ı k 1 lacaktır. Talip olanların 

a rı•se ı•t e emen 
1 

Niğdede merhum dır tabibi 
Cevat Bey refikası Azmiye 
Hanıma mllracaatları. 

Bankası ı ~e·p·u,•.e•u•aıı~Jlll',ı•ıı·ı<·ıv·e1•>1"ıılm! 
« « nunu11ıı Jl1f~Joq !ftjJ;ıS 
< ııa µ;ıı~ı;ıs;ıw nııw 

IST ANBUL ŞUBESi 
idare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezcn ıerNayesl: 25,000,000 FL. 
Tediye edil mit serm ayesl : ~.000,000 fL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Oalatada Karaklly palasta Telefon: Beı· ojflu 3711-~ 
lıtanbul tali ıubes!: •Merkez Postanesi ittisalinde 

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

IEmniyetkasalan icar. 

11!1 !lf! .reJlfl1lJ !UAV 

uapuııepase uıAeq ıeııu ıepAeH 

96tz ·o ·a : u~ıaıaı 
:ıı•:ııoı dopı•w nıl!o•aa 

'H waı~3 sıweııwas ·ıo 

. - -------- · --- -~ 

oon ·o ·a uoı•ıaı 
ı :ııv:ııoı d•ı:ıı•w nıl!o ·a 

llllHq•ıuw unınq 

•nj!oq 'ıı•ıın:ıı ıı•uwıHq :ıı~~ 

TA VİLZADE VAPURLARI 
A YV ALIK-İZMIR postau 

SAADET 
vapuru Pazarte• 1 
ıi akıamı saat 
17de Sirkeciden 

hareketle Gelibolu,Çanakkale 
Ayvalık ve İ:ıımlre azimet 
ve Çanakkaleye utrıyarak 

a•det edecektir. Yolcu bileti 
vapurda da •erilir. 

Adrea: Y emlıte Ta vllzade 
biraderler. Telefon lat: 2210 

•• 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı clldi • 

ye 'f'e zülıreviye Cemlye· 
ti aza ımdan Beyojtlu Alta· 
cami karı• ııraaında 133 
No. öğleden sonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 

o Ol' 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zllhrevl 

baatabklar mütehaa 
Cumadan maada her 

aaat 10 elan 6 ya kadar b ,ta 
kabul edılir. 

Adrea Ankara Caddeli N.43 
Telefon IS tanbul 3899 

ı•' dan ve gayrınıu tJf• 
dan imal ediloılf J 
TAKV 

Zili<ade 30 -

Sabab 

Öltl• 
hı:lndl 

Nis 
19 

1931 


