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Abone Şeraiti 
DAHiL iÇiN HARiÇ iÇiN 

eliği : 1400 kuruş Seneliği : 2700 ı.-urut 
ı\Jtı Aylığı : 800 » Alb Aylığı : 1500 > 
\.Jı; Ay lığı : 450 » Üç Aylığl : 850 » 

Nushaaı her yerde 5 kuruf Ba,malaarriri ARiF ORUÇ 

• 

No. : 479 

idarehane 
lst. Ankara caddesinde 

dairei mahsusa 
Telgraf lst. (VARIN) 
Posta kutusu lst. 395 

Tel. Santral lst. 2431 o 
DahiliNo. l Başmuharrıı 

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

Gönderilen evrak iade ohmmaz. 

' pek mühim siyasi mahafilden dün 
aldıgımız malumat Geceyarısı 

yeni Millet Meclisinde yeni 
C.H. fırkasından mada 3 yeni 

bir fırka teşkil olunuyor. Meclis 
müstakil hizbe daha ayrılacaktır . ... ____ _ 

Ankara, J 8 ( Telefon, geceyarısı) - Yeni mecliste teşkil olunacak hiziplerin takarrilr 
eden şekli şudur: 1 - Çiftçi partisi. 2 - Sosyalistler. 3 - Müstakiller. 4 - Merkez partisi. 

Cümhuriyet Hlak fırkası merkezde ekseriyet ve hükı'i.met partisini teşkil edecektir. Son 
taka"ilr eden şekle nazaran diğer ekalliyet hizipleri arasında yalnız çiltçiler bir fırka 
teşkil edecek ve memleketin . her tarafında yeni bir fırka olarak teşkilat yapacaktır. 

Diğerleri sadece gruplar halinde kalacaktır. 

Mecliste yeni hizipler 
nasıl olacak? 

Meb'us intihabab 
nisanın 24 ünde 

Na~~t list~ ~!akbel ~ec~isi!1 Dahilif e vekaI;tidün müntehibi 
teşkılatına gore ıntihap edılmıştır sanilerin celbi için teblig neşretti 

Bu tlelalıi intilaabatta yeni o• mfıhi'!' tl~li,ilılilclere 
•alcne alacalı nlan B. M. meclı• 6ına•ı 

Ankara, 18 (Telefon, gece yeni intihap edilecek 
k 6hlm meha· Mecliı ıırf Halk f ırkaıının 

Jan11) - Pe m k bl Mecllıl olmı· 
fili ıiyaıiyeden yenJ Mecli1- ye pare r So li t 
teki hiziplerin takarrur eden yacakbr. Çiftçi, •:• ~k:e 
tekli hakkında alclıiım tafıi· M(üıtakillercl3 ~ondi .a:;;,Je)P 
il . Deoamı ıııı 

la bildiriyorum · . ·-- ... ~ ·--.. -·-·-- • · Karar··· ~efilemedi! 
Rasim Ali Bey «Hakikat "!ut
laka meydana"çıkacakhr» dıyor 

Dü L" lı rar ,,...emiyen Jariilffınan Jioanı 
" vır a ader 

Raıtm A Be io flzlfo- bir rlule de fakillte m • 
loJı kitabı il J betile Tıp riıler1nl teıhlll meıeleıl bak 
f•lctlt mlnaıe kında son kararını vermek 
'1ilda eıı mGderrlıleri ara· cısere dlln toplaoanmııtır. 
4.lt Be çıkan lbttllf ve Ratl• (.Deoamı 36nciı •ayleJ•) 

Jln ahiren neırettill 

Ankara, 19 ( A.A ) -
Dahiliye vekllettnden tebltl 
edilmiıtlr: 

meb'uı noksan çıkaracaklar• 

dır. 

C. H. Fırkasının tebliği 
Ankara, 16 ( A.A ) -

C. H. •Fırkası K. umumth· 
ilnden tebllll olunmuftur. 
MOntebfbl aanl lnUhabab 
blttt. Fırka namzetler l flln 
edilmek Oseredir. Nlıanın 
24 nnde meb'uı intihabına 
Laılanmak Ozere mlntebll l 
ıanllerln mf'ıafelerlne 16re 
mOnaslp zamanlarda celp· 
lerfne baılanmaıını rl·:a 
ederim. 

Milntehtblsanl intihabatı 
memleketin her tarafında 
bitmiıtfr. Meb'uı intihabı 
Nisanın 24 Gnde yapı:acak· 
br. Bu intihapta 317 meb'uı 
çıkacaktır. Evvelki intihaba 
nlıbetle Aksaray, Ankara, 
Bolu, Çorum, Kastamonu, 
Mersin, ıtnop, T eklrdafı 
vilayetleri birer meb'uı fazla 
Gümüıhane, Urfa, Trabzon 
vlliyetlerl birer, Gazıayıntap 
ve Mardin vtliyetlf!rl ıktıer 

~----...... ~-----
Hükumet teıkildhntla clef itiklik olac'!!! 

Yeni Mecliste Barem 
kanunu değişecek 

Vali mua vinl 

yetim haricindedir. • De· 
mtıur. 

Ankaradan din aldılı· 
mız bir telefonda Maarif 
emlnlifl ile mektupçulukla· 
rın ligvedtlecefl haberi te
kit olunmaktadır. 

Dahiliye vekllett bu 
aokta etrafında ketumiyeti 1 
muhafaza etmektedir. 

Mektupçular Vali mua vln 
olJ ufu takdirde Barem kanu 
nununda tadill icabeclecekUr. 
Aniıtaradan aldıfımız huıud 
telgr01 fımız bu huıuata etrafla 

Faslı Bey malClmata muhtevidir. 

Mektupçuluklann llfve· Ankara, 19 (Huıuıl) -
dilerek mektupçuların vali mektupçuların Vail muavini 
muavini olacafı hakkında olduklan takd ırde Barem 
Ankaradan aldıfımız ma16· kanunu, Dahiliye Veklleti 
matı yazmııtık. KeyftyeUn teıktllt kanunu ve dahili 
lıtanbul vlllyetlnden 10ru· nlzamnameu deiltecektlr. 
lup 10rulmadıjını 6frenmek Vali mua'rinlert Barem 
tıtiyen mubarrirlmlse Vali kanununa pasaran 90 80 
mua vlol Fazla Bey : l lira maaıla iki derecedir. 

,. Bu mesele hakkında Mektupçu mutlan lıe en 
bir teY 16ylemek. Sallbl· (Deoamı 3 ılncl •a/aıle4e) 

.1ııı-Serbes Fırka 
TARİHÇESİ 

j Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı ?j 
Muharriri : Bfırhanettin Ali 

iktibas edilemez 

Fethi B. bir diplomat centilmen lif ile 
Adliye vekilini ke. ıdi sözlerile 

cerhetmiıti 
-10-

Fethl Beye htlk6met •a· 
zetelerl tariz ediyor, 

Baıvekll ıitem ediyor. 
Vekiller JaGcum ediyordu. 

Hattl o val<it Adliye vekili 
olan Mahmut E1at Bey bile 
Kayıerlde irat ettiği b!r nu· 
tukta yeni fırkaya hayli taı 

atarken, HaJk fırkasımn 
kimseye verecek he
sabı yoktur demlıU. 

* Adliye vekiline cevap 
Mahmut E1at Beyin bu 

usun nutkunu S. C. F. lld• 
rl osaman yine Adliye ve· Mef•ah lırlıanın /.ıanhall 
kilinin 16zlertle cerbetmlıtt. merlcezİ ı.11 • 

Mesel& Mahmut E1at B. l(Deoamı 3 üncfı •aylaifa4•) 
_ ................ ~. ............................ .. ... ............ ~ ............. ~iAt ... ,. .. ~ 

M•mlelıeti y6a6inlerc• ••nal •ınılı leylelin altıfı 
yaoramadar7 •• 
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20 Nısan~ 

KUŞ BAKiŞİ=:J 
Sabık 

Ediyorl 
Dünkü sabah gazetele

rinden biri afyon ihracatı

nın menedildiğini yazmıftır. 

Ticaret borsası umumi ka· 
ub; Nizamettin Ali Bey dün 
bu hususta bir muharriri· 
mize ıunları söylemittir: 

T_r"!kyadan İ Acaba nasıl işin içinden çıkacaklar 

:~ı;su1 gelmiyo·rr Bütçede 30 milyon lira 
Yaz tarif esi 
Artık 

labik 
/f -

Tatbik ediliyor! 
Trakya mahsulü son za- f 1 k 

manlarda l .tanbula gelme· tasarru yapı aca 
meğe baılamııtır. Bu nokta 

Yaz ıeldiği için bütün 
vesaiti nakliye tirketleri sey
rü sefer tarjfelerinde tadilat 
yapmaktadır • 

- ALI VELi 
Sabık . . • . • MEB'USU I 

- "Dnn bir gazetede An
karadan ahnmıt bir telefon 
haberi neoredilmtttlr. Bu 
habere ıöre afyon ihracatı 

menolunmuş ve bu hususta 
Gümrük idaresine tebligat 
yaptlmııtır. Bu haber tica
ret borsası muhitinde çok 
ehemmiyetli bir ıaleyan u
yandırmııtır. 

Esasen son altı ay zar· 
fında 45 liradan 9 liraya 
düıen afyon ffatleri bu ha· 
ber üzerine büsbütün suku
ta meyyal bir hal almıştır. 

Ellerinde stok afyon bulu
nan tüccar piyasaya mal 
arzetmekten çekinmiılerdir. 
Vaziyetin tavazzuhu için 
haberin resmi bir surette 
tekzibini istedik.,, 

Diğer taraftan aldığımız 
malümata göre Harici tica
ret ofisi de bu mesele ile 
alakadar olmaktadır. Aynı 

zamanda Gümrük idaresi 
afyon ihracatının men'i için 
emir almıı deiildir, 

-----·~~"-'---
MEMURLARIN HARCİRAHI 

DeTlet memurlarının ta· 
bi oldufu harcırah talimat· 
namesi inhtaar memurlari· 
nad teımll edilmiıtir. 

Kibrit fabrikası 
Kibrit ıirketlle, fabrika 

yapılacak arazi sahipleri 
arasında ihtilaf çıkmııtır . 

Qpun için fabrikanın Büyük 
derede yapılması kararlaş· 

tırılmıttır. 

MENFAATi MiLLİYE -
En mütemayiz insanlar bile, 

eayri müsavi bir rekabetin şid
detine karşı mütemadi zararları 
telifi ve bütün müşkülab defetmek 
ıçin Türk istihtakatı her şeyden 
cwel dahilt pi~·asaya istinat ederek 
daha emin mahreçler bulmak mec
buriyetindedirler. Bu her yerde 
böyledir. Yerli mahsulatın kıymeti 
ekseriya yalandan ve ecnebi ma· 
mu1atımn lehine olarak tenzil edil-

Ticaret Zahire borsasının 
nazarı dikkatini celbetmit· 
tir. 

Bu hususta tetkikat ya· 
pılmıı ve Şark demir yolla
rı tarifenin buna engel oldu· 
ğu anlaıılmııtır. 

Şark demir yollarındaki 
tarife, Anadolu hattına na· 
zarım iki mislidir. Bundan 
baıka ıtrketin tahliye vesa· 
iti de pek iptidai olduiun
dan dökme mahsul ıelme· 

mektedir. 
Bu ıikiyetlerin Nafia 

vekaletine btldirildllinl, tir· 
~ ketin Nafia komiseri de ay· 
rıca söylemiıtir-

YENI BiR KONSOLOSANE 
lranın Meıhet ıehrinde 

bir Türk konsolosanesi açıl~ 
mııtır . 

Edirne hattı 
30 BİN LiRA YA LÜZUM VAR 

Yunan toprağından geç· 
meksizin Edirneye temdit 
edilecek olan hattın istiktafı 
için 30 bin liraya ihtiyaç 
görülmcektedir. 

Bu para bütçeye konul
muı, fakat teniye edilme
mitllr. Nafıa Teki.letinden 
emir gelir gelmez ketif bat· 
lıyacaktır. 

Yeni sergi 
Millt sanayi birliği bu 

sene yerli mallar sarfhıini 
açmıyacaktır. 

Bunun yerine ticaret 
odası bir aergi açacaktır. 

Ticarethane mi 
Yok.sa değil mi? 
Defterdarlık Belediyeye 

müracı-.at etmiıtir. Bu mü· 
rac tında, Mezbaha lle 
Karaağaçtaki buz fabrika
sından kazanç ve mibakka· 
fat vereiıi iıtediiinl bildir
mittir. 

Defterdarlık bu binala-
mektedir. rm teıvlkı ıanayi kanunun· 

Kendimizi iğfal ettirmiyelim dan istifade ettiklerine dair 
ve bu gibi şayialara meydan ver
miyelim. Yerlı mamulattan sun'i 
Portland çimentosu, inşaatımıza 
en elverişli ve müsait hayass ı cami 
ve memalik) ecncbiyedch idhal 
edilen en mükemmel çimentolarla 
rekabet edebilecek mükemmeli
yettedir. Mütecanisiyeti ve yüksek 
dcrecei mukavemeti daima ve bil
fiil takdir edilmiş. Darıca, Zeytin
burnu ve Eski Hisnr fabrikalarının 
Aslan çimentosu, bütün mimarla
rımız ve umumiyetle inşaat sahipleri 

Belediy ce bir beyanname 
verllmediği için verıiyi üç 
misli cezasUe istemektedir. 

Buna mukabil Belediye 
buraların kazanç müe11esesi 
olmadığını ve umumi hiz
metl r için çalıstıiını bil
dirmi~Ur. 

OTELCiLERiN RUHSATIYESİ 
tarafından kemali memnuni}ctle Otelcilurd<=n henüz cuma 
istimal ve bu suretle sanayii mil- ruhsatiyesi almamıı olanlar-
Jiyemizi teşvik ve himaye etmeleri 

Ankara 19, (Huıusi) -
İki aylık muvakkat biltçe 
veki.letlerce hazırlanmak
tadır. Yeni meclisin Mayısta 
f çtima edeceği Te mali 
ıene baıı Haziran olduğu 

için senelik bütçeyi hazır

Jamağa vııkıt bulunamıya
cafına ıöre meclisin ilk 
içtfmaına iki aylık bütçe 
müzakere ve kabul oluna
caktır. Maliye veklleti sene 
sonu münasebetile ( 930 ) 
zarfındaki vergi tahsilat 
yekiinlarını toplamııtır. 930 
tahsilatı nazarı dikkate alı
narak, 931 bnt,esl hazırla
nacaktır. 

Şimdiye kadar alınan 
neticelere göre tahsilat ye
kdnunun (190) milyon liraya 

baliğ olocağı anlaıılmakta· 
dır. 

Yeni bütçenin 200 mil
yonu teca Tüz etmiyeceği 

tahmin olunmaktadır. ıu su
retle bütçede 30 mtlyun lira 
tasarruf yaptlmıt olacaktır. 
iki aylık muvakkat bütçede 
bu hesaba göre hazırlan· 
maktadır. 

BAREM HAKKI 
MÜKTESEPLERI 

Ankara, 19 (Husus!) -
Yeni bütçede yapılacak ta
sarruf arasında Barem ka
nununda tenkis edilecek 
hakkı mükteseplerde vardır. 
Bazı vekiletlerde yapılacak 
yeni teıkiJatta da tasarruf 
eıaı telekki olunacak ve 
yeni memur alınmaması lh· 
mal olunmıyacaktır. 

-----ııv~ ... +tımı~•4iC:iiiılııiii------

Müntehibisani inti
habı tamamen bitti! 
Müntehibiıani intihabatı lıtanbulda tamamen bitmif 

ve reylerin tasnifi itine baılanmıstır. Yakında intihabat 
aeUceai bilclirilecektir. • 

Bu hususta vali muavini Fazlı Bey muharririmize de
miıtir ki: 

- latan bul dahilinde mf ntehibiiani intihabatı tama· 
men bitmiıtir. intihabat butikten sonra Dahiliye ve
kaletinden alınacıı.k melıus namzetleri listesi müntehibi 
ıanilere ilan edilecektir. 

Anadoludan alınan te'graflarda intihabatın her tarafta 
ikmal edilmek üzere olduğunu göstermektedir. 

Bu takdirde namzet listeleri Dahiliye vekaleti tara· 
fından bütün vilayetlere aynı zamanda ıönderilecektir. 

--"111~~~!;1<;,.. ___ _ 

Seyri sef ain Kadıköy -
Haydarpaıa - Köprü sefer
lerini yalnız akıamları 9,5 
ve 10, 15 te iki posta ili vesile 
tatbik ediyor . 15 ~Nisandan 
beri de Anadolu ve Adalar 
hattında ilkbahar tarifesi 
tatbik olunacaktır'. 

Haydar pafa - Pendik 
banliyö hattında iıliyen tren
lere, Seyrfsefainln ilave pos· 
talarına göre seferler ilave 
edilmiıtir. 

Şark demiryolları tlrketi, 
Sirkeci • Y eşilköy banliyö 
seferlerini, 15 Mayıstan iti· 
baren değiıtirecektlr. 

Şirketi Hayriye, bir haf
taya kadar Boğaziçi vapur· 

1 

ları için ilkbahar tarifesini 
tatbike baılıyacaktır. 

Kaçak içki 
KiMLER ARI Y ABILIR ? 

Kaçak içki var bahane· 
siie ötekinin berikinin evle
ri mütemadiyen aranmak· 
tadır. Bu son zamanda bir 
çok kimselerin dava açması 
na sebep olmuıtur. 

Son günlerde yeni aran
ma talimatnamesi tatbika 
baılanmııtır. Bu suretle va · 
li muavini Fazlı Bey, ara· 
nacak yerlerin taharrisi f çin 
vaki olacak mezuniyet ta· 
lep lerl ne, tetkik edll dik
ten sonra müsaade olunması 
ıalahiyetlnin kaymakamlık
lara verildiğini söylcmiıtir. 

Bunun neticct;i olarak 
her raıgele eve girilmenin 
önü alinaca~ı tahmin edili-

Yunanlı talebe lstanbuldan YVecihi B. in 
bııgün namzet olanlar Spor tayyaresi 

•d • k • l d • ? Bundan bir müddet eY-
gı tyor lm er lT. ~el yaptığı tayyaresile Vecihi 

Dan Yunan darülfünun Meb'us olmak Için müs- B. isminde bir Turk tayya-
talebeleri Türk talebelerile takillen namzetliklerini ko· recisi Praıa gftmifti. Bundan 
bir ar da Dolmabahçe sa• 1 maksadı yaptıiı tayyareyi 

yan arın adedi henüz üçü tetkik ettirmektir. 
rayına rittiler. PröfoaörJe- geçmedi. Onlarda Doktor Gelen maluma göre DlU· 

rile birJlkte sarayın içini Alt Rıza, Konsilitçi Asaf, htelif fen heyetleri tayyare-
gezdiler. Muallim Feyzi Beyleı·dir. yi tetkik etmi§ler, ve Vecihi 

Saray memurları tarafın· sistemi unvanı altında üç ki· 
d i h t ildi Y 1 Yalnız mevsuk bir menba-an za a Ter · uoan ı ' ıilik spor tayyareıi olarak 
misafirlerimiz buıün (Ka· dan alınan bir habere iÖre kabul eylemiıleıdir. 

ramina) vapuru ile memle· Serbest Cumhuriyet gazetesi Balkan haftası 
ketlerine hareket edecek· eskı ba~ muharriri Muhit· 
lerdir. Balkan haftası zarfında 

T 1 
tin B.le Yeni Asır sabık Belğıratta feminizm ve a-

a yyarecİ er müdürü mes'ulu Abidin B. mele hakkında bir konfe-

::......._..----~---~~-----_... 
Sabık kelimeıini 

ver misiniz ?! 
Ben hiç sevmem. Sıı 

süt dökmüı kediye berıır 
yen bir kelimedir ki sôf 
lenitinde bile bir pısırıkl~ 
vardır. 

Fakat ( Lahik ) derk~ 
insanın gururla göğsü "' 
barır, bakıılarına bir celi 
det, yürüyüıüne bir hala"' 
gelir. Konuşuşu bile bir1 or 
lan gökremesine benzer. 

Birisine takdim oluıııı( 
ken sizin için (Sabık) clt' 
nince uzanan eller istemif 
rek gevıer. 

Kartınızı okuyanlar ii1 

rinde (Sabık) kelimesini f 
rünce dudak bükerler. 

Halbuki: 
Li.hik meb'us. 
Lahik vali 
Lahik Meclisi 

azaıı. 

Lahlk müdür. 
dendimiydi, muhatabın ~ 

reketi değisir. Sl:ıe hitap el 
ken pot kırmamağa çal~ 
Bf r ıün olsun karıınızı 
kacağını düıündükçe reıf~ 
renıe girer. 

MalOm ya, ümit 
sın dayız. 

* Şimdi 23 Nisandan 
ra çoğalacak (Sabık) 
dü~ünüyorum. 

Daha dün yerlere 
dar l2ilen insanlara ( 
bakışı) nazarlar savurtJ~ 
yarın ayni inaanlal'ln oı' 

den birer gölge gibi f" 
ceklerdir. Hele (Kart 
lerinin üzerini çi~ip 
(Sabık) kelimeti ilave ; 

lerken ellerinin titret" 

ceğini kim temin ede) 
BURHANEDDiN _2. 

""M. Aser g;ıd 
Uzun zamandan 

lı' 

hasta olduğu için ıııe 
~ıt 

ketinde bulunan Mtı ! 
mahkemelerde bitaraf 

M. Aser ehrimize geltJJ' f 
Önümüzdeki haftB 'f I 

Belçika mahkemele'
1 

Dün gittiler ler de bu gün yarın müsta· rans verileceğini yazmııtık. 
kil namzet olacaklardır. Türk murahhası olarak kon· faaliyete geçecektir. 

Irak tayyarecileri dün BALKAN BİRLIGl feransa iıtirak edecek olan Esasen bu iki mab1'' ( 
saat 11,50 de ıehrimizden Vehbi, Necmettin Sadık t 
hareket etmiılerdir. Saat Balkan milletleri birliii Beylerle kadınlar birliğin· de pek fazla İ§ yoktll ;e 
14 te de Eskiıehire inmiı· İstanbul ıubesi de kütat den Semiha Hanım yarın nun için buralardaki il 

lerdi_~~~~~~~~~~~-e_d_il_m_ı_ıt_ı_r.~~~~~~~~~h_a_re_k_et edecekti~ çabuk~hce~ 
•• IArde(i~ arın )ın H~7i·~;;~&::tı 

~~-------------------
Ubeydullah Efendi meb'us olu~ 

... Karagöz Evic:.mc •• ıcmuı ~ Übeydullah 
Efendiye - lJ tat! .• meb'usluğa namzetliaıni 
koyduğuna çok iyi ettin. Zira mecliste mu
halifleri bat göz edersin .. 

.. .. Göçüp ıritmiı Serbes 
gönülden faltha okunun ..• 

fırkay~ canü •.• Bu ıefer namzet listeıinde isimleri I 
çıkmıyanlara sabrı cemil tavsiye edersin. ha 

.. -

J 

V b el 
.. - -'decelı 

•.• e un an sonra goçup 16" ııtı•'' 
nice nice fırkalara fatiha okur• 

.. 



Cür eşh tta kast mı var? 1 Fuat paşa 
Arr-alo• tliy • cKocam bana bir ""'! ':attar'!-_, ~zlerimi Dün merasimle 
actı ... ım Maltdit'Yilnımda pamoll.-Mına'ilılılıyen hırını gördüm> d fn d•td• 

Esnaf ne diyor? 
Yeni mecliate esnafın de tem•il-edilme

sine muhtelif aanaF ne diyor? 
' Ev~elkt ... JCamkapıda ı oa'- d6rt ya. Ura yerelim , ... Ja Y&I', 1a JOktu var- e e 1 1 

kocauna lbanet eclerken Cİl4 iu~••daa ••• PÇllD d.. tanın kanıı da ıelmiftf. 1929 Tarihinde Ruılarla 
l'IDÜ methut luillade yaka• ._itler. Oturduldıar1Ye birlikte iç· aramırda açılan harpte, 
lanan Madam Aı'falos bk• Ba haberi alan madam mele batla ar. ozamanki TG\oldye toprak· 
kında din btr malaarrlriDU• A'rplolda: O ara ben ufak tefek lanndan 1&J1laD Bu)sarilta· 

bit uasam" çok iSEN KOCAMf' iSTERiM ltleriml yapı1ordum Varta• nın Şumlu ka1Aba11nın (Bu 
:,.:.' aaf.':.b pıteren -HaJ1r hen para lltemem nın kanal Saten elinde bir kauba o tarihte Rut 11nın 
tahkikat " maltmab yası· kocamı tıterlm, demltUr. cllb~. ela rakı ile yanıma ıel· felt) muhafla olan m91hur 

Banma Gserlne ~abet Ef. Deli Fuat PafA dGn defn· 
kala pecl•tfnfD eYlne plmft -Ayol biri yer biri bakar oluMDuftur. 
örslye ••rerek kan11 Arto· kıyamet ondan kopar, dedi Merhum, Ruıları Şum. 

Jorm: 
ARŞALOS A TWYOR 1 

DtlnkG nGtbamızcla 1enl fasla Ilı: 11"8mefe clıt Hl· 
mecli.e amele vı· çiftçi meb' zum llhmtlyorum • ., 
uılardan maada emaflardan Kunduraeılar ne diyor? 
da meb'uı ı;eçilecettnl JllZ- Kunduracılar cemlyeU 
ımtbk. Bu huıuı hakkında refıf Salfh B. 
din muhtelif anaf ıntlmer - •Çiftçiden ye amele-

ılllertle ,ara,ınk. Buna timdi· den meb'uı 1eçdmedne tabii 
ilk inanmak fltemlyen bazı memnunuz. Eınaflardanda 
mGmeulller ıazetemlze tU 1eçilecek ol•aydı bittahi 
beyanatta bulundular. Ka- daha iyi olurdu. Çinko, 

Kumkapıda Kaqanf Sa· 
dl maballeıinde oturan kun• 
duracı Lrebet ef. • dlrt 
buçuk Nn• enel ylile Kum 

loau ahp eYhle slllrmO,tlr. Ye bana ela fçfrdj. lud" bir bc.quna ufratbfı 
Bu eYde aacalcJfrml bir Aradan bit zam'ln daha zaman, kaçan ıGrfllerfn arka· 

aCID oturabllmtflerdlr. Bura· ıeçtl ba tefer de kocam 11ndan (Yuha) boruau çal-

m6rctl"er cemiyeti a ... ınclan timdlye lcada1" eınafı ılya· 
Fikri B: net ebnit ve etmete çahı· 

- •Mfllet mecllllnde, mille- mıo tek meb'uı olmadıtı 

kapıda oturan Ermem mektebi 
mClellc Jerfnelea bfrinfn kısı 
olan Arpl0tla evleamittfr • 
lscliYaçlarıDID ,.cllDci aymcla 
h&mtle olan Arfaloıa, Kare
betın a~D•i Ye haball bir 
bahan• ile d6n161ler ve 
t0kala atmlflardır • 

Bunun lseılae madam 
Artaloı baballDID e~in• 
aelmlt, meNle)'i anlatauttu'· 

KIZI iSTEMiYORLAR 
Pederi de bu me•leJI 

aalamak içla kısım evinde 
aldıoymut ft &raltetha ba• 
buana mak .. tluıaı anlamak 
t\b elet __. ..... iftlı. 

Karabet •e ...._uda: 
- Zorla detfl, kısmı 

iıtwirom. S.ııam çar .. 
11ae bakma• demı,Jerdlr. 

Buaua ......_madam 
Arp1aı ma .... eye m6ra· 
caat etmfıtlr. Hevetl h&ld· 
mede Kuabet Efe:Jdiye ayrı 
bir eY tutmatını ı6ylemittlr. 

Karabet Efendi bu emri 
ifo etlDiyere-!' aydh yirmi 
bir lira nafaka taahhit d

•ltlfr. 
Karabet Eleneli bu taab

hGdatını da ancek yeni icra 
kananunan tata..kma kadar 
ifa etmlt enclaa IODn ~•Ya· 
lint hemttfrelblln' 1l&erble 
ferat ed•relı aafak•JJ keı· · 
IDittfr. 
ARŞALOS MAfibMEDE 

Arfaloı pa• mahkeme-' 
J e mlracaatle Kanbetln 
ey tutmalllll iatemiftlr• 

Bunun tberhae Karal»et 
Efendi •aT.ıffakat ... ,.k 
ayal mahallede •kta am-I 
caıı olan aabakah rakı ka· 
çakç111 Vartanur etinde 
bar oda ,aıt ermifUr. 

.,. kadar 
..._ ya·'·rde m·· f ~ d b dırdıfından ye Ruıla110 
.... .- ... IO raya ça •• r ı ye lrfbtrf 

cer&IUb anlatan Madam Ar- arkauna btr kaç kadeh rakı AyaıtafanOI "Yetilk6y " 
,.ıoe, burada içini çekerek verdi. ıeldiklerJ saman heyeti yQ. 
liı~ınklarla cleınl,Ur ki : Yirmi sGndenberf be· kellJI bapn toplayan AptGI. 

KanJaracr Karabet El. 

- Ah •.• Muharrir bey 
bundan eonra bf r teY ıöyll· 
yemi1eeetlm • Muharrirfmf• 
•yanında bayılan Madam 
Aı,aloı zorla a7ılblabllmt1-
tfr Yine kendine reled Arıa· 
loı s6ı1erine devam etmiıtir: 

NAMUSUMU LEKEl.EDlLER 
- B•r ıey dcmt:m benim 

ve ailemin nablulUDU leke
-lemete aça11,_* alçaldarm 
•tbette'lataniti adalette IDU
bmıın alacatua. 

Ew tqmcbk, kocam ha· 
na ne l6a llyltlror Ye ne ele 
benim eo•lerfme ceYap Y• 
rfJordu. 

.B~aa da çarals taham· 
mile mecNrtlum. 
ON BEŞ GUN SONRA 

A ..... OD ...... çu 
Vartan" ...... .-. mm. 
............ atlılar. 

Ter.,.,_ tkltsul b&al
de kaıur .tmecllm, belld 
..rdliDdeD clali' ~ hlr
met 1a.terf16rdum, llldıa 
onlar mıtemacll,.n ..alda 
balatecler dararlarch. . 

BUDdu iç .... eYYel, 

fml 1
_ k haınidln:., 

n e •O•auımıyan ocamın 

bu hallnl t6r8nce kalbime - Fcat fbndl ne yapacafız? 
ıOphe cfrd•. Fakat daha zfya• Sualine; •irade 1ad1r olur1& 
de tarhotfutuna hGkmMrek ve lttanbuldaki ukH emrine 
flpbeyi btbımd~n ıfldtm. verllln~ 24 saatte Ruılaı ı bu· 

radan çıkanrım. Cevabını 
Atadan bir zaman ıeçtl 

'tene bir fkf kadeh fçUın. 
YaYaı J•Y&f aer1emle

clllfml laı..etU.., &Jala kalk· 
mak Htedlm. Fakat birden
bire fenalatarak kanepenin 
... rlne dGftlm. 

HAP YU'ITURDU 
O ara trocamm bana 

açılmam için bir' bap yut. 
ttırduiunu biliyorum, hapı 
yuttum fakat alttarafını 

bilemiyorum kendimi kaJ• 
betmltfm. 

Aradan •aman pçmlt 
heni uyandırdıklarını ı6r
dOm. Birde ne bakaJlm 
odanın içinde d6rt pollt ilet 
bekçi, birde karyolamın 
kenanncla pantolonanan a .. 
kımn lbklı,.en iri yan bltlll 
Yar sa)'l'I lhtı1ar1: 

- KaraMt diye halır
clım. 

vermeıl üzerine HGnklrın; 

Çık kapıdıtan deli,. deme· 

ıile Deli Fuatpata i1mfle 
anal1111tbr. 

Ma,.rGntleyta cenazesi 
binlerce Halkın yedı ihtira· 
mında EyGpte aile kabrflta· 
ama de:fneclilmlftlr. 

rYaz aaati 
baılıyor. 

Londra, 18 ( A. A.) -
Yarınld Paar ,OnO 1kideo 
10nra 7az ıaatlnlo retmen 
tatbikine baılanacaktar. Bü· 
tin 1aatler birer saat ileri 
almacakbr. 

Framada da 1•• ... u 
ayni sinde tatbik eclllecek
tfr. .Amerllmıa• Mt .. fta 
tonra meıl,. w9'1d18 p 
recekttr. 

Kabil O ara pollaler bal b· 
rakola da•et ettiler. itte Hava hattı 
meaele bundaa lborettlr • ., 

Artaıo.uo •ratucu Mr P.,.Yer, 18 (A.A.) -
hap ............. ciheti de Klhll ile Tahran ara1111ela 
tahaldk ...._. nnkı .,.. ...... ,. ile yolcu ye mek· 
tahktldp lbaal mat bip• •ı.tmek için bir ha· 
ye adb,.,. ... t &fllr. ft. hattl dcude ptfrmek 

KUMAr"lW!ıaillDN 
a.,.oıı .... ast· teah

n.taıa ....,_. Macar t .. 

Un bGtGn 11ruflannm temıll nazrırı dikkate alınırsa 
edilmeıl biç ıGpheılz çok eınaftan meb'uı nçllme-
fafdelidfr. Çankü her smıfan sinin ne de recede muYafık 
mOmet1lll bulunan millet oldufu derhal anlatılır. 
vekilleri menıup olduklan BuıGn için en hamisiz 

sınıfların lhUyaçlarını, d~rt· 

ler ::d dııba iyi bf'fr, daha 
gilzel anlar. Kanunla r1n tek· 
)Jf ve kabulOnde menıup 
olduiu ıınıfı izrar edecek 
kanunlarm reddi için çahıır. 
Maabaıa iki derece1l intihap 
ıureU1e 111llletin f radeainl 
tam ve kimU bir aurette 
izhar etmlt bulunacafına 

aklımız ermiyor . Bundan 

kimseler eıneflardır. Basan 
g6klere kadar y(lkıelen fer· 
yatlarımız hiç hır makam 
tarafından dinlenmemlttir. 
Bunun fçfn btaden de meb'· 
uı ıeçtlmelf b0t0'!1 eınafın· 

yildnG aGldGrGr, auplarını 
azaltır. Etaten mecllıte bu 
kadar b6y6k bir unıfın me· 
nafl.nl temıJI edecek meb'· 
uslar bulunman memlek .. 
tin menfaatinedir. ______ .,,. ___ _ 

Maliye VekaletiHin mühim bir kararı 

Rehindeki tütünler-
• 

inhisar idaresince alınarak 
buhranın önüne geçilecek 

Bu seneki Ultln buhra· Diler taraftan ellerinde 
nınm tiddetlenmeat Ozerine stok tilin bulunan, fakat 
hlk6metfmlsln bazı tedbire maDorı bankalara mer-
teyeuCll etUltnl 1umıtbk· bna al111ıyan tGccarlar da 
Tlcclırm -baablanlald im.il· f t6thlerbHD lna.11&r iclareıl yem,..,.... rh .... dlhle- _,.,....._. ...._,.a olu•· 
ıiDiD lnhtu.r ıcı...ı tarafın. maJanm 18temektecllrler. Bu 
dan aaalM7aMMa karar Ye- huaulta tlcaret-odaema 1114. 
ıl1mlftl. Ola bu hutuıta racnt etmlılerdlr. Oda da 
lnhiaar ttlarell neacllnde •eJftyetf lkb•t V ektleUne 
tahkikat yapbk. blldlrmlıtlr. 

Maliye ve-klleU Bankalar· 

da merhu4 bulunan bu tG· 
tGnlerln mubayaa11 için emir 

D•ı•r taraftan aldıfımız 
n.al6mBta 16re Bulsarlar 
tGtGnlerlml• aleyhinde pro
papnda yapmaktadırlar.Bu vermftUr. Mub.yaat bir 

baltaya kadar batlı1acak 
Ye yakin birzamanda ıknıal propasandall\nD e .. u tudur: 

ol 
_ 1_ Bulıarlar k•ndi tGtClnl .. 

anacaabr. Alım muamele-
ler f ekiıperlerden m6rakkep rfni tahltl etmftle:- Ye bun 
bir heyet huzurunda cere· lann TGrk UHfinlerinden 
yan edecektir • Mubayaa daha az nikotini ha 71 ol· 
oiunmatı icap eden tOtGnle- duklarını ,armfltlerdlr. itte 
rfn miktarı lttanbul'da 3, bu e1a11 ileri IClrerek ken· A,...loı bunada razı ol• 

llaUf Ye ıttmeie hasarlanırken 
V artaa tehdit malüyetfoel• 
fU haberi pnderm!ıtfr: 

, ,...ı.~ba- Var
taDID kanii Sat.. -baaa 

bauından Pwlk• lltlcar et· 
tlll otelde Leoa, SeJfl, Vlk· 
torik, Ed1atolrlye •Mmcla• 
ki ıahular bmar OJBarkea 
J'akalaamıfbr. 

'' 

.... N Afpa ldlktmetde 
Yaakela ....,panoa• ara• 
-llnda bir ltfllf akteclilmiı· 
tir.- r.. edilecek bu yeai 
laatta plecek ay •f• .. 
naldl,.at 1apmala baılaaa
catı Gmlt ecll!mektecllr. Bu 
hat berinde her a1 2 ... 
fer yapılacaktır. 

lsmtr Ye S..mıan'da birer di tOtGaltıırfala ıevac:naa ça• 
bu~ mllJ'OD kilodur. bpnaktMarlar. TtC&l'et ocla11 

lnhl•r idareli de tabak· bu noktayı nasarı tuban 
- Gelaia, ıelaiD ... ba· 

flQtl ıeleceld•rflll _ ..... ! 
Bu .as kerf•• Madam 

A.l'faloa ıttmekten 1&rfma• •"'° ~ettk nıe1eleyl tekrar 
lllahk•meye bddfrmiıtlr. 

Heyeti hlklme bu ıefer. 
de bafka bir ikametılh 161· 
tenne11nı Kara bet Efendiye 
lebbt etmlf ye o ela llabul 
•t•ittlr. 

iTA.AT ETi 
karabet Ef•cll sene 

•Jaa lllaba!!ede bir eY ı&· 
~ Ye Noter •&11ta,i.e 
bq. lta•t proteatoıu çekn it
tir. Madam Aqa:ot, , r ık 
lae oluraa olıun fit1111eie ka· 1 
~r •ermif ve ba kar rnı 
b.t lllıtulan Yaııtaııle K.a r a• 
p Efendiye bJldlrsnltlir• 
tı:"•t Karabetin babesı 
lso •111ca.a Vartan pkn ......... , 

- Balla aelabl ,.ama 
atacatm. Oaaıa lçlD 

,.ıdl: 
- • Ha:rtlt ..... ~ 

nrd& .,.,.,.... fiti•••· 
tlecll. 

GltalNfkJ.._., ..... , faldat 
knıaf* ._beir'olmama dl· 
.,. ,ıttlm• 

Saat-'4 raddeleriade teli 
hamamdan çıkarak eYlm• 
ıeldfm. f"akat birde ne ba· 
kayım kocadl eY1 plmlı 

olU• UfO:'• 
Her sec• 1&&t 8 de eYe 

,elen koca•• b6JI• erken 
.,._..e haJrel ettiat " 
90tdam: 

- Ne o 58"1\bet 'erken 

----· arın,, ı•~-----

K i,i ç Ü k llinları 
(iV: 
ı ann,, karil.-ine bir hizmet edebil-

mek emelile küçük ilinlan qaiaclald prt· 
)arla 10 Nisandan itibaren kabule bqla· 
Dllfbr. 

1- 1 kekme iti&' ..wdw . 
2- Her •lir için 1 kuruı lcret aboar • 
3- Bir defadan lula netredilecek U&nlardan ,azcle 

15 te.Wllt yap1lır. 
4- Kiçcık ıllnt.t bet ıGn D«l.reclllir • 
5;.w. lıteyen brlkfr ıatlhap e•eeekleı+ wmwda 

..-ıem1sı -adnıe jlleeMbıltıfer. 

plmfıdn? ckdtm. _.... ltiDUS ,ekda onun Şimdi1e kadar ıösterilea filmlerin cilk irae> mOsamerelerinden hiç 
içli# dedi. biri, Pariste Mlripy tiyatrosunda takdim edilen 

Ve .,.ald .o&a-ı laa•· CifARLı& CNAl!LIN'~ •$EHl.R lŞIKURI. 
lamama lllYe .w 'llurikullde eseri gibi ımuvaffakiyet &lememiı ve 0 dereae •ecan 

'tevlit ettnı\'ıteiftf.11~ illi' tahıttii tdiltst-ttljtk ~Jlalk ıftütJeai 
RAKI SOFRASI 1,emapkiraouı cft!rını anlam~ üz-:re tiyatro önQnd• bekfPyordu 

Baauar ezerıaeıMadtlfnf .a..: ...... .....,.. ~ * ~ İfid' _.......,.... 111atıc:ı 1 
iflrell i'rdlllm ifln il ıı•n 'llJIP_.... teçldz eclilmifti. 

~-~s.atı-

kak edecek borçlannı Clç alanık allkadar makamların 
1ene zarfında ldfyeetektfr • clllrkatlnl celbetmiftlr. 

,, OlfJ!ftıııCl'ılt 

Evkafta 

Tayinler ı Kazım Sabriyi 
BiÇ.AKLA YARAl.AMIŞ 
ŞelıtemtalHe Deniz ptal 

maballetl.ıde oturan Sabri 
fle kayin biraderi Klzam bir 
Rlie meseleeinden dolaJI 
kav•a etmltlerı' I • Bu kaYıa 
,.,..,ucıa SalarJ.. bıçakla Kl· 

samı 1anlamıt h .ı Sabri Ja· 

ltalMUUlfbr • 

Elam BTkaf mldlrll· 
IGn• Ersbıcan Evkaf me· 
•an :Talaala Mardin E\lkaf 
..ac18aılltlae Gaat Ayuıtap 
'6~kaf "IDldlrG Ha mdl, Gazi 
<A1mtıap EYka f lhGdGrltıfGne 
Maıet Evbf u.6düte Sadık 
Ye Maraı En '111rild6ı4aibe 
Marclta Eml miidirG N dim 
Mlnt.I bu-...a Ka.t aona ~~!!!l'~----... ~11.!1!!!!!1!!!!!• 
€vkaf MGti6rJGIG.. &:biz • Muav t t mftfMt-lllln• 
Evkllf Nadiri M. Ha b Mu merkez htlkOanet tabibi 
S.,terla ta~lert ra e ıl· v Sıh ~ mildir Yek ıli Dr. 
mt,ıır. Remıt ı Bey Clçincl llDlf ola-

SIHHAT VEKALETi DE: r k Muı vıllyet Sıhhat ve 
l -.ı M aaa.a Sıtıha t v 

i\*.-1 ,........ müdiri t mal mua venet. .mGdlrll-
...... Dr. Ali Salp Bey 'fGne a1aleten1afbi eclllmlf-
lçlılcl .._, olarak Sıhhat terdir. 



Avrupa 
Birliği 
Kuvvetlenecek 

Parhı, 18 A. A. - Dün 
Parlıte baıvekil Laval'in 
riyasetinde bazı nazırlarla 

Parlamento az&undaıı mü
re- 'i kep bir içtima ynpılmıı· 

tn. 
Bu toplanı~ta bilhassa 

M. Briand, M. Tardiue, M. 
M. Flandin, M. Rollin ile 
meb'us?.n ve Ayan Hariciy"' 
ziraaat ve gümrük encümen
lerir.in mümessiHeri hazır 
bulunmutlardır. 

içtimada Avusturya · Al· 
m unya gümrük itilafının 

ortaya çıkardığı meselelerle 
Avrupa birliaini kuvvetlen
direbilecek çare ve tedbirler 
hal"{kmda tetkikatta bulun-

ınuıtur. 1 
Bu bapta cereyan eden ! 

müzalcere neticesinde evclce J 
• 

nlınmış olan tedbirlere 1 
Fransa hükumetinin cemiyeti / 
Akvam meclisine tavsiye ve 
teklif edeceği ça reler hak· 
kındaki nokto i nazarlar 
arasında lam bir vahdet 
bulunduğu bar:z bir suretle 
meydana çıkm11tır. 

Bu tedbirlerin Cemiyeti 
Akvam tarafından takip edi· 

len siyasi hattı hareket da
hilinde k aim.akla b eraber 
ıarki ve merkezi Avrupa 
ınem leketlerindeki m üıkü
lita karıı müessir bir çar~ ı 

o~abileceğine ve bu hattı 
harekt:t haricinde sulh dev
resine a it i~lerin gerçekten 
clüzelti1mesi imkanı mevcut 
olmadığına dair bir intiba da 
hasıl olmuştur. 
~· • !;"tl:t"9 •••••• ·· - ....... ~ . • • • 1 

Serbes fırka 
( Birinci aayf adan devam ) 
Kayseri nutkunu iradeder· 
kcn, (Cumhuriyet Halk Fır
kasının bir can borcu müs· 
tema olmak üzere Allaha 
bile verecek he ahı yoktur.) 
dem itti· 

Serhest Fırka lideri, Ve
kilin bu sözlerine kar§ı fU 
manidar cevabı vermişti: 

(Vekilin ağzından bu söz 
nasıl çıkabilir hayretteyim? 

B iraz aşatıda "Sıhsık 

hesap vermekten daha bü
yük saadet taaaı)llur ede· 
miyorum,, d iyen V ekil B. 
ilk sözünden bu suretle 
ric'at ediyor.) 

Dedikten sonra , çok 
nazik, çok kibar bir lilpiri) 
yaparak, vt.kil Beyefendinin 
bu hatasını telıraf yanlışlı· 
ğına hamlediyordu. 

Y ni Fethi Bey bir diplo
mat inceliğile "bir vekil böyle 
ıey söylerse gülünç olur, haydi 
bunu telgraf çılaı a yüklete· 
lim,, demek istiyord u • 

iktidar mevkıi 
Fethi bey Baıvekil ismet 

paıanm~ S. f. için söylediği 
sözlere de cevap vermekten 
ıeri kalmıyordu .• Bunun için 
de ik tidar mevkıine en kısa 
bir zam nda ve ilk fırsatta 
geçeceiini söylüyordu • 

Fethi bey, ismet paıa hü
kümetine en ziyade iktısadi 
cephelerden hücum ediyordu. 
Ebediyen iktisadi bir buhran 
içinde bocalayııp kalamı· 
yacağnıızı, buaıünkü sıkın
tılı vaziyetten bizi kur· 
taracak çareleri arayıp bul
mak arzusunda olduğumu
zu tekrarlıyordu. 

Milli iktisat 
umumi 
kongresi 

YARIN 

iktısat ve aletinin mühim tebliği 

tıcareti iz ]e 
r u madır 

Sahife 3 

Okyanusu 
geçene 

1 para var! Ediliyor 
Ankara 19 (A.A) - Mılli 

iktisat ve tasarruf cemiyeti 
nio umumi kor gresi 21 ni
sanda toplanac~ktır. Cemi· 
yeti umumi merkezi kon· 
greye arzedi!mek üzere 16 
aylık faaliye ti hakkmda 
mtı fossal bir rnpor hazırla· 
mıştır. 

1 
Tokio,18 (A.A) - Japon 

lisanı ile çıkan Aza!.i gaze· 
teak 1932 senesi Nisanının 20 - ... .....,...,......,.,,.-. - ı 

Ankara, 19 (A. A.) - niden yeniye inkiıaf ve terakki l 
lktısat vekaleti kalemi malı- eserleri gdstermekten geri kal
sus müdürlüğünden tebliğ mı§tır. Kooperatifçiliğin alğer 

lzmir, 19 (A.A.) - Bele· 
diye fen heyetince lzmirin 
imar programı ve planı ha
zırlanmııtır. Sehrin umumi 
vaziyetine ait olan bu pro· 
ırama •e plana aöre lzmir 
üç 11untakaya tefrik ·edil
mektedir. Bunlar da ilkin, 
ticaret ve sanayi mıntaka· 
larıdır. iskan mıntakaıında 

ı'ıtleshur Mason .. 
• osye G 

Salı günü , 
Atinaya g ·diyor 

Şeh rimize gelen Fransız 
masonuna ~ün gece Türk 
masonları m ( hafilind r r- s
m ik abul yapıimı~hr. f\lla sou· 

lı:ırımız M. Grosiyeye ken· 
d iler lni tan• tmışlardır . 
Groti dün gece , mason idea li 
ha \dnndn b ir konfe rans ver· 
miştlr. Bundan snnrada To· 
katlıyanda. şerefine verilen 
ziyafete iştirak etmiştir. 

M. Grosiye dörf sene ev· 
vel siyasi hayattan çekil
miştir. Dört sene evveline 
kadar Fransız meclisinde 
meb'us idi. 

!\iialiye encümeni raportörü 
o!an M. Grosiye sosyalistir. 
Misafir dün akıam ~ehr:mizin 
muhtelif semtlerini dolaşmış, 
bn meyanda cami ve mü
zeleri ziyaret etmiı, Çamlıca 
Büyükdere, Bentler ve Os
küdara gitmiıtir. Sah günü 

olunmuştur : k 
B b ı . memle et!crde verdiğ~ bu 
azı ecne i gazete erın . ı · - . 
I k ti . d k" h netıce erın muıahedecı bu mem e e mız e rı mu a- . h . . . 

b . l · t l . k .k sutemin aricı tıcaretı kal· 
ır erı i&Ze e erın~ çe tı • d "' l d k d' 

1 · t ı f i d h . _ . ıracagı yo un a ·1 en ııe· 
erı e gra ar a arıcı h· 

carctin devlet inhisarına a· lerin derin bir hatadan bat· 
lınmasının düşünüldüğünü ka bir tey olmadığım gös-
yazmışlar ve son zamanlar· terir. Herici ticaretin gerek 
da menıleketimizdc hasıl dogrudan• dogruya ve gerek 
olan kooperatifçilik cerey a· bilvasıta ve muaddel ıeki1-
nına bakarak harici l care· de devle inhisarına ahnacağı 
t in yalnız koopera tifler ' şayiası tekzip ve koopera-
•asıtasile tanzim o!unmas1 iilifçiliğin harici ticaret in-

tar. ... vvur edıldiğini de buna hisarı vücuda getirmesi va· 
ila ve etmişlerdir. 1 rit olmadığı beyan olunur. 

Harici ticaretin llC doğ- 1 .. K~r~; . ~~~iie' m .. ·e·d· ~,.· . 
rudan duğruya ve ne de 
bilvr..Eıta devlet inhisarı al- 1 
~ma a lınması 1ıükümet tura· 
fındao hiç mevzuubahis edil
memiş ve hatta dü§ünülme 
miştir. İkta;adiyatımızın ko· 
opera tifleştirılmesi koopern· 
tif çili~ln zatında serbest 
;ştirak ve teşekkül esns ve 
zaruti müdemiç olduğundan 
bir inhisa l' çerçevet1i vücuda ! 
getirmek neticesine varamaz. ! 
Kooperatifçilik sisteminde 
esasında muteva .. s:t çokluğu· 
nu ka1dırmak bulunmakla 
beraber bir asrı geçen bir 
zamnndanberi bu sistem 
üzerinde hummalı faaliyetle 1 

çahşan İngiltere, Almanya 
Be1çikn ve Fransa ıibi mil· ' 
ternkki memleketlerde harici 

( Birinci sahifedP.n devam) 
Darülfünun divanı uzun 
müddet müzakc:ratta bulun· 
duğtı hake keyf&yeti bir 
karam raptedememiıtir. Di· 
van Lir noktanın istilamı 
;çin raporu iade etmiştir. 
Bu münasebetle Rasim Ali 
Bey ezcümle ıunları söyle· 
mjıtir. 

- Hakikat ne zaman 
olsa mutlak.\ meydana çıka
caktır. Bugün divan benim 
aleyhimde de karar verse 
ben hakkımı M f< arif vekale
tinden arıyabilirim. Ve arı· 
yacağım. Bu mes'elcnin ıo· 
nunda dn, hakkımda birta· 
kım fena ded'kodulara se· 
bebiyet veren bazı müderris 

ticaret serbest ellerde ye- aleyhinde dava açacağım.,, 
F~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~-.ı"!I!~~~~ 

Atinaya hareket edecektir. llSZ!allllmm• .. y ni Tefrikamız ... 
Oradan da Selfıniğe ve Yo· il ------~ ... 

goslavyaya geçecektir. 
ti • • •• • ' ' 1 .... ' 1 1 •• • • 1 ..... 

Yeni mecliste 
barem 

(Birinci sayfadan devam) 
fazla olarak 55 liradır. Vali 
muavini oldukları takdirde 
bltt abi bu cl«.' receye yüksel
tilmiyeceklerdir. Buna iÖre 
Barem kanununun mektup· 
çulara ait kısmı tadil olu· 
nacak ve Vali muavin!cri 
dereceleri çoğaltıla caktır. 

ut uş 

Bir Tekke 

L 

Maarif Eminliklerine ait r. 
nokatta Jeğişecektir. Umu· '-
mi müfettifİer. de memurin ; 
kadroları il~ aynca Bareme 

1 ilave olunacaktır. 
Bundan baıka Baremle 

telif olunarak tanzim olunan 
Dahiliye vekaleti tetkilat 
kanunu ve dahili nizamna
mesi de değiıecektir. 

Ank radan aldığımız bu 
malüm tın teeyyüdü ıçm 
931 bütçesine intizar lazım 
gelmektedir. 

Eylülden oma bazı nok
talnrın tatbik olunacağı he
men muhakkak a-ibiclir. 

s:wwwmw=-

Bakınız Fethi bey ne 
diyordu: 

- " Mevkıi iktidarda 
bulu -ıan hükumetin mali 
ve iktısadi sahada takip 
etıiği yanlış •iya•et, bu· 
ııünkü •ıkıntılı vaziyeti 
ihdaa etmiıtir. 

Yani, hükümetin, yedi 
aenedenberi attıfı her adım, 
memleketi merhale, mer
hale pkmaza sokmuştur. ,, 

İ!te bütün bunlara rai· 
men Fethi Bey, tenkil etti· 
ği fırkanın başında geceli 
gündüzlii uğraııyor ve tah· 
minin fevkinde fikir arka· 
da§ı buluyordu. 

(Devamı var) 

Protistan misyonerlerinin istilai 
faaliyeti Babilhavz nedir? 

Memleketimizde "Babilhavz,, namı altında bir mflyo· 
ncr teıkilatı vardır. Bu, bir lseviyet tekkesidir. Bir 
kara duman gibi tehlikeli, faaliyeti çok ciddi ve dik· 

~ kate ıayan safhalar arzeder. Tetkik edilirse, lalam tek
kelerinin bile bir memleket için bundan daha tehlikeli 
olduğu iddia edilemez. 

a Pastorlarm korkunç faaliyeti, Kitabı mukaddes va-
ızları, zehirli neşriyat, sözde ilmi vaızlar, telkinler, Is· 

• lamiyet aleyhinde propagandalar, gençleri ve bilhassa 
aenç kızları Protistan yapmak için bulunan çareler, 
esrarengiz tecrithanelerde çile çıkaran kızlar, Müjgan 
hanımın evvela vicdanın sonrada ..•..•. tasallutlar 

' 
spor kuhıbü, ticaret dershaneleri unvanı altındaki pro-
paganda mahalleri ve saire ..•. 

Bu esrarengiz ve istilAi faaliyetin içyüzünü, yakında 
neıre baılıyacağız. Bu ibret vesikalarını vatanını seven 

,, her Türk bir acı ilaç gibi içmelidir. 

1 Müjgan hanım başından 
, geçenleri aynen anlatıyor 

... 

gününden evvel büyük Ok
yanosun üstünden Tayyare 
ile ve hiçbir yere uğramaluı· 
zın her hangi bir istikamette 
uçup ıeçmeğe muvaffak ola
cak ilk Japon tayyareçiye yüz
bin ve ayni seyahati muvaf
fakiyetle baıarabilecelc her· 
hangi bir ecnebi tayyare
ciye 50 bin yeni nakdi müka
fat vermeği vadetmiftir. 
Gazete bu uçuf için ıu ıartı 
ko§muştur: Uçuı Japonya
nın en büyük adası o1an Ni
ppon'un muayyen bir nok
tasından baıhyacak ve A-

yalnız evler bulunacaktır. 

Bu mıntnkada her hangi bir 
fabrika veya ticarethane int 
edilmiyecektir. Böylelikle 
her müesaese kendisine ay· 

rıla n mıntaka harJcinde bu· 
luna::nıyacaktır. Bet SF:nelik 
olan bu program tasdJk için 
§ehir meclisine teTdi olu• 
caktir. 

• ••• t ••••• ·~ •• ' ••••••• •• ,.. 

merlknda bulunan Vancou- noktasında nihayet bulacak· 
vertin cenubunda bitecek ya· tır. 

hut aksi istikamet takip edil· t Bu müıabakaya iİrecek 
mek auretile Vannover'ni 1 olan tayyareciltt ucu~ es· 
cenubundan baılıyarak Nip· nasında ve havada benzin 
ponadaaının muayyen bir alabileceklerdir. 

Zadegan kaçışıyor 

ispanyada tevkif at 
Kesif bir kalk kütlesi valii umuminin 

evini taşa tuttular 
Cebelüttarik 18 (A.A) -

Alğesiraı valii umumisinin 
düımanlarından mürekkep 
bir halk kütlesi dün akıam 
mumaileyhln ikametgahını 
taılamıı!aı·dır. 

Aynı zamanda Musseira 
vaBi umumisi de teTkif edi
lerek sivil muhafızların ne· 
z&reti altında otomobille 
Seville'e götürülmütlür. 

DİN VE DEVLE. T AYRILDI 
Roma, 18 (A.A.) - is

panyada kiliıe ile devlet it· 
terinin birbirinden aye-ıldıiı· 
nın Jlan edildifine dair olan 
haber dini mehafilde hakiki 
hayret hiui uyandırmııtır. 

Bu mehafil, Madritteki 
Papa vekilinin yeni ispanya 
hükumeti heyetini ziyaret 
etmit olmasını kilise ile dev
let arasındaki müna.sebatın, 

Yeni esaslara dayanmak· 
la beraber, çok iyi olmakta 
devam edeceğine delil ola· 
rak telakki edilmektedir . 

ZADEGAN KAÇIYOR 
Madrit, 18 A.A. - Za • 

deglnın emval ve cm~lkine 
lcat'iyyen dokunulmıyacağı· 
na dafr hükiimet tarafın· 

dan verilen mükerrer temi· 
nata ~rağmen her gün harf· 
ce bir çok zaclegan kaçmak
tadır. Bunların ekıserisi Pa· 
rlı, Londra ve Viya .ıaya git· 
mektedir. Asılzadelerin kaç· 
ma )arının sebebi henüz zaif 
temellere istinat eden cüm· 
huriyetin ispanyada mühim 
bir kuvvet teıkil eden ve 
pek cüretkar adamlardan 
teıekkül eden kon: ünill fır
kası ta.rafından ini bir su· 
rette devrilmesi korkusu· 
dur. Buna mukabil cümhu· 
riyetçi liderler muhacirleri 
korkaklıkla itham et· 
mekte ve tethit rejiminin 
mevcut olmadığı lsp~nyada 
kalarak devlet ve millete 
elinden geldiği kadar yar
dım etroek !her hakiki va
tandaıın vazifesi olduğunu 

ileri sürmektedirler. Hükti· 
metin en ziyade canını 11-

kan ıey hariçe akan mü
haceret selinden ziyade bu 
selin beraber alıp götürdü· 
düğü paradır- Ftlhakika 
zenginlerin servetlerini Ec· 

nebi bankalara yatırmakt 
gösterdikleri istical ve teh 
lük ispanyada paranın sü 
atle azalmasına ve binnetic 
Pesetanın her gün biraz da 
düımesine se'-eb olmaktadı 

Mecliste yeni 
hizipler 

( Birinci sahifeden deı,anı 
edecek ekalliyet grupları 
sureli katiyede bulunacaktı 

Bu gruplar içinden fır 
haline kalbolunacak çift 
hizbi ancak Mecliste teıe~ 
kül ettikten ı;onra her tar& 
teıkilit yapacak, fırka ha 
kalbolunacaktır. Yeni Mec 

teki bu guruplar ekseryet f ırl 
ıına kartı icabında birleıe 
müttehit bir kuvvet teıkil 

muvazeneyi temin edebilecJ 
Akalllyet grupları bilhl 

ıa büyük iktııadi kanuni 
ların ve bütçe müzakere 
rinde, vukua gelecek kat 
ne buhranlarında muvat 
neyi temin eden müh 
bir inıil olacaklardır. Bitı 
enaleyh Türkiye büyük ~ 
Jet Meclisi tek fırka di~ 
linine tabi, el kaldırm&~ 
İf aörülen, tenkitsiz ~ 
meclis olmak uıulünü teJ' 
diyor demektir. 

Yeni Mecliste H . f ırli 
ekıerJyetipartiıi haricinde~ 
ekalliyet gurupuııdan aıJ' 
mob'uslar soıya!ist hi:ıb tı' 
sabık Serbest fırkadaP ( 
zıları ile yeni intihap eO ~ 
cek meb'uslardan bir "' ef 
müstakiller ıurupunll t 
kil edeceklerdir. ~ 

"'Ç" 
Bu ikisi timdilik kil of 

birer grup halinde kalı~~~ 
Fakat çifçiier muh&lc df 
surette fırk~ya inkıllP e 
ceklerdir. 

Çiftçi parti~i bit h;ıt 
köylü partisi oldul!11.b,oı'l 
icabın a vatanın 9 ııı1 i',ı 
dan mürekkep köylO e,e 
riyetine istinat edebile 
tir' ' 

Yeni natnzet 1istt~1.1 
Ankara, 18 (telefo~16ıe 

ilin edilecek naJllıel 
hazırlanmıthr. ft"' 

Listedeki nnmzetlerı.ıl'ıı 
mecliıtekt h:tkilit ve g 11ıı' 
lnra gör~ intihap edilrfl 
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Poliste: 

Kavga 
Bıçakla bitti 

YARIN 

Adliyede 

lOsene 
T e~isçiler yorgun 

Bahrisefit turnuvasına gidemi

Ağır hapis 

Faaliyet artıyor 
Iİzmirde kümes hayvanah ve an

cılık cemiyeti faaliyete başladı. 
İzmir Arı ve klmea I kaftletlJle Samıuna ıele-

Kumkapıda balak Ka· 
yıklannda çalıtan taifeler· 
den İnebolulu Hasan ile 
Gemlikli Mehmet Ali o cı· 
varda bulunan bir kadın 

yüzünden kavıa etmftlerdlr. 
Araya ıiren arkadaıları bun· 

Bundan bir mGddet ev· 
vel Bebekte lsmail Beyin 
kahveıinde Bahkçı Nuriyi 
vuran Hacı Ariff n mu hake· 

meline dlln afırcezada bat· 
laomıthr. Hacı Arif bir kahve 
eilenceıi eınasında Nurinin 

yeceklermiş Eccnebi spor 
aleminde neler oluyor? 

Atinada tenlı mevsimi Şadi - Al~ d 
hayvanatı ,.et1ıttrme cemi· cekttr. Amerika seyyahları 
Jeti idare heyeti relıf iç· oıOn ıtmendlfer, otomobil 
Uma aktedecektlr. ve aalr Dftkllye vasıtalarile 

Cemiyetin nJumnameıl Amaaya'ya kadar da k6çiik 
bin kadar tabetUrllmiıtir. Bu bir ıeyyahat yapacaklardır. 

Bu seyyahat ve ziyaretler nizamnameler cemiyet aza· 
ana ye 700 kadan mualllm· 
lere tevzi ec:hlecektlr · 

Çeıme kuaıı ile Torba· 
bda ye Burnova nahiyesinin 

albndai k6yOnde cemiyetin 
ıubelerl teats edilmek iize

redir. 
Vff&yet makamından An· 

karada tavuk enıtft6ı0 mil· 
dGrlOtGne telırafla müra· 
caat edilerek dlnyanın en 
IJI cim ta vuju olan Leıorn 
ta vuldarının yumurtalann· 
dan ,anderllmeıinl blldirll
mfıtlr. 

Bu yumurtalar cemiyet 
uaıına Ye merakh tavukçula· 
ra maliyet ffaU mukabilinde 
tem edllecekUr. Bir Le•om 
tkYafu 1enede 250 yumurta 
yumurtlamaktadır, halbuki 
yerU tavuklarımız· ancak 50 
yumurta yapar. 

Kabr.iı Ye Mid.illıden iı
tenmiı olan iyi cinı tavuk 

1umurtaları ıelmek üzere
clir. Bu yumurtalar da me

raldı tavukçulara ve cemi· 
yet azuına aablarak k11a 
bir zamanda ta yuk clmlnfn 
11lahına yardım edilecektir. 

Samaunda aeyyahlar 

için seyrlsef ain idareıl tim· 
diden hazırlıklar yapmaia 
baılamııtır. 

SAMSUNDA KREDi 
Samsunda ZiraG t banka· 

ıı köyl6ye yapmakta oldufu 
lkrazat 19klJnl deffttlrmlttir. 
Banka neırettifi beyanna
mede iptida k61lerden ve 
mahallelerden miiteıelıil ke-

faletJI taahhütnameler al· 
dıkt11n sonra muhtarın ve 

heyeti lhtiyarfyenln tcı•Jk 

edeceli bir senetle münferil 
olarak da Jt•re vnecektlr . 

Edirne muhasebecisi 
Edirnfl huıusl muhasebe 

mildiirii Faik B. vekllet 
emrine almmııtır. Buna ıe
bep olarak bazı yolıuz he
aap ialerl zikrediliyor. 

EDIRNEDE YAliMURLAR 
Edirnede ıon ıünlerde 

fazlaca yafmurlar ya~ma· 
i• ve soğuklar devam et· 
mefe baılamııtır. 

IZMIRDE SEYLlPZEDELER 
Se:rllpzedeler için lzmır 

BornuTa, Karpyaka ve S..,. 
d1ka1de 176 eYJn biran ey. 
vel bltlrilmeıi için faaliyet 
aarfedf im ektedir. 

Sıhhat ve içtimai muave· 
net veklletfnden pnderll· 
mit olan 5000 lira klfl ıel · 
medlilnden yeniden biraz 
pa•a lıtenmeıl takarrur et· 
mittir. 

MaJlım on 'dokuzunda 
Amerikanın en bOylk ve 
lbeıbur yapurlarından (Kıl· 
lıırıı) vapuru tlçyld mOte· 
ca viz Am~rlka zenılnlt"rln
den mlrekkep 6ır 1e11ah 

- Ta}ryaref le posta 
Muhtelif Avrupa merk~lerine 
bugünden itibaren seferle başlıyor 

Poıta idareıl ile Sldna Mektuplardan tayyare 
tanare tlrketl aratmda ye· poıtalan için munzam bir 

lan ayırarak kavıaya nihayet 
vermiıleraede İnebolulu Hasan 
öfkesini altımadığından Meh
met Alinin yolunu bekle 
meğe baılamıt. 

O ııara kayıfa gelmekte 
olan Mehmet A?Jnln iizcrine 
atdmıı bıçakla aol kolundan 
yaralamıı ve kaçmağa baı· 
Jamııtır. Bunun üzerine 
Mehmet Ali de arkaımdan 
koıarak yeti.mit o da onıı 
üç yerinden yaralamııtır. 

Polfı her ikisini de yaka· 
lamıthr. 

KiME YARAMIŞ 
Kaumpatada kahveci 

Rizeli Eyiip ile lıkelede 
aıcı Şaban kavıa ederken 
Şabftnın çırafı Haaan Eyü
bün çekmeceıinden 300 lf. 
ra çalmaıtır. 

POLiSE KUFOR 
Galatada Serçe aokağın

da oturan L Yaaef aarhoıluk· 
la polis Cemal Efendiye kü
für etmlı ve üç d6imesini 
koparmıthr. 

Yaaef hakkında tahkikat 
yapıloıaktadır. 

BU HAFiF 
Galatada Şeftali ıoka. 

tında Sırrının kahvesinde 
oturan Muıtaf a ile Cemil 
kavıa etmisler, Cemli Mua· 
tafayı ba11ndan yaralalDlf'" 
br. 

AGIR YARALI 
Akaara1da k6mtlrctl Ne· 

tet ile Kotkada maruf H· 

rarket Rfza aarhot olarak 
Akaarayda ıezerken arala· 
nnda kavaa çıkmıt ve Neı' • 

aarhoılukla kendisine nankör 
demesinden muiber olarak 

vurmuıtu. Hacı Arif her 
ne kadar maktul Nurinln 
kendisine Sandal kOrekile 

öldOrmek için hilcum etmesi 
üzerine nefılninl müdafa~ 

için vurduiunu itiraf etmiı 
iaede dinlenen tahltler Nuri
nln Arife hücum ltmedliini 
aöyJemiılerdlr. 

Heyeti hakime milzake· 
reden sonra ArfJ 10 ıene hapse 
mahkGm etmlttir. 

SABRtNfN CEZASI 
Haydarın ıece yanıı 

ön6ne çıkarak 50 Jira11nı 

gasp ve dayııı Mehmede 3 el 
ıilih atmakla maznun Oıkü· 

ld 
ıonı maçı a 

ıe iğlnden, bu ıpor için mühimdir. 
kulGpler hazıılık yapmakta· Şadi Bokı hayatına ye-
dırlar. · t ı ki b nı 8 1 ma a. eraber Andon 
. Bilh111sa 1931 .. Bahrfıe- ıihi, Jak gibi yGksek bok· 

fıt turnuvaıı bu faaliyet· sörlerle beraberliff temin 
lerl dkha ziyade arttır· etmlttir. 
mııtar. Kartılatacak bokı6rler 

1925 aeneıindenberl bG· tunlardır. 
tün milletlere açık olan Anaflidiı: Yunan tampl· 
bu turnuvaya Anupanın yonu - Kk. 
tanınmıt tenllçilerl ittlrak Şadi : Kk. - Alfonı 
etmektedir. Bilhaıu Mısır V aall: Kk. - Nazar: Kk. 
tenltcilerinfn bu maçlara itti· Aaop: Kk. - Hiriıto: Kr. 
raki büyGk alikalarla kar Kasabyan : Kk. - Ro-
tılanır. pen: Kr. 

Bu seneki turauvaya Hariçte spor 
A
1 
vrupanın yalnız tekiz mil- Macarlar İıvlçreyt 6·2 

eti ittlrak eclecekUr. yendi. 
Yunanlılar fıtanbul ıe- Macar ve fnıçre mllb 

nlacilerlni de 1931 turnuva· takımları maçı bu Pazar 
una davet etmlıUr. Kıt Avrupa kupaıı için 40 bin 

darlı Sabrinin muhakemeıl mevsiminden yeni çıkan ıeylrcl huzurunda B•dapel" 
dGn Afırcezada rü'yct edil• tenlsçllerfmlz hamrlık11z bu· lede yapılmııtır. · 
mit ve netice Sabri 2 •J 25 lunduklanndan bah•derek Evvelki hafta ftalJanlar· 
,One mabkam edJlmltUr. bu daveti kabul edemlye- la bir bire berabere kalan 

BUNDA CERH! 
FafJbte çinili handa otu· 

ran Tevfik arkadaıı Muıtafa 
ile kavıa etmJttlr. 

ceklerinJ bildirmfılerdir. fıvfçre takımı Maaarlar kar· 
1931 (BahriHflt) turnu· tmnda muvaffak olamıya· 

vaıına bu aün Atına tenJı rak maçı 6-2 kaybetmlıUr. 
kulübG aahalaı anda baılana· MACAR- YOGOSLA V 
caktır . Belıratla ıene aynJ ıGn-

Boks maçlan de kar;-ılatan Macarfıtan B. 
Bu kavıayı haber alan il 24 Ntıan Cuma oünü mi i takımı Şaferin çok 16· 

Nuıtafanın afabeyıi Meh· • zel oyunu netlceıi Yuıoılav 
met Osman Tevfiie ıtderek Kurtuluı kuliıbilnlle bokı milli takımını 5-0 yenmlıttr. 
çatmııtır. Tevfik te bu ıefer maçları yapılacaktır. ITALYA - PORTEKiZ 
bıçafını çekerek O.mana Saat 17 de ba,Janacak ftalya mdlt talwm ba 
karnından tehllkell earette olan bu mOaabakalara Kum· pazar Lfzbonda Portekiz 

kapının laymeth bokı6rlerJ mflll taknnde kar,.laımıı 
yaralamıı ve kaçmııbr. TeY. 
flk: aranmaktadır. 
et bıçakla Rlu11 kaıafm· 
dan t•hllkelf surette yara· 
mııtır. Rlza haıtahaneye 
kaldanlmıtbr· Neı'et te aran 
maktadır. 

lttfrak edecektir. ve 2-0 ••hp .. lmlfUr. 
Yapılacak olan hu maç· ltalyaJB. mJUI takamı da 

lana en mlhlmml AnatlJ· LGktemburı'u 3-0 mafl6p 
dis·lbralafm ka11ılaım.,1 etmlftlr. 
olacaktır. Bu maç 12 devre /nailtere • ı8ı.01!'Va olacaktır. e' I~ IC T-' 

İbrahim Bey tfmdlye ka· Bu milhlm maç Gla .. 
kovda 104 bin Hyfrclnln 

dar 16 maç yapmlf altwnı h uaurundaJ yapılmlfbr. Maç 
Nakavut d6rdGnü abandone çok heyecaula olmut, takım· 
etmek ıurettle dJferlerlnide ı k ar 1 iter 1&J1 ile b"rabere Esnafı ısındırınız! 

Aidah azaltmalı, cazdan iıini düzeltmek 
intihapları dalaa lıür bırakmak ldzım 

tayı heıablyle kazanmııtır. kalmıtlardır. 

Posta -puı~ıa"_n __ 
Haziranda 120 milyonluk yeni 

pul tedavüle çıkarılıyor 
Hükllmet yeni bir karar Baıılma itine on ıilne 

vermfttlr • Bu karar ıudur : kadar b I _ ,_ H 
B d aı anac&&tır. azl· 

un an ıonra posta pul· ran t d YGI k 

Etnaf cemlyetlerlnl mi· lerlni takvi1e1e matuf ol· 
rakabe tallmatnameelnln ba· m•ktan baıka tir-il ameli 
zı maddeleri tadil olunmuı, bir fayda pıteremez. Her 
mııaddak ve muaddel tekil ıe1den evvel etnafm tiki· 
lıtanbul mıntakaıı ticaret yellerini tetkik ederek icap 
mild6rlQtlne sandertlmtıtlr. eden lılibatı yapmak ilam· 
Bu tadilata 16re eınaf ce- dır. 

farının ıtmJlye kadar olduiu a e a e P arılacaktır. 
af bl memleketimiz haricinde ı 
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defli, memleketimiz dahilin· Küçük //dn/ar 1 
mlyetlerf kldbl umumilerl Eanaf cemlyetlerl azaıma 

• lktıut veklletl tarafından ve dahil elmıyanlara keyfi· 
tayfn edilecekler ve komHr yeU btldlrecektlr. Esnaf 

lal bir anlaıma olmuttur. para abnacakbr. 
Buna nazaran Romanya Bu munzam reıfm Ro-

ISıdtarlıtan' YufoılayYa' manya, Bulıarfltan, Yu,. ... 
'c•rlıtan, Avuıturya, Çe- layYa için 7edi buçuk lnırat, 
le ____ ._ F eeı,.ı•-- Macarlltan, Avuıturya, Çek-
i ..... ya, ranıR, ... .,. , -h 
llltlltere F ı k Danl· otlaYakya, Fran•, &A latan 

vazl1etlnde olacaklardır. Ve araıında teaantldtl ve lnıi· 
aynca bitin eınafa cemi- camı temin için heyeti idare 

lnUhababnda cemiyetlerin 
, e emen ' 1 20 yete kaydolunmata mec· 

~•ricaya ıtrket mektup nak· AlmanJa, talya için bur tutulmuılardır. 
")•tı Japacakbr. kuruf, Belçika, ltalya, Fe· 

Be,oflu, Galata, lıtan· Jemenk, Danimarka, lapan· Bu takdirde k&Ubl umu· 
i..aı Poıta kı,.lerJnde her 7a için 25 kuruıtur. Tayyare miler Ticaret mldGrG1etiD-
~ Yedi buçufa kadar poıtalan buıQn baılıyacak· ce- inha olunacaktır. Ve 
~ tlmdlkt kltlbl umumller 

tup kabul eclilmekteclJr. tu. 
-- ....... - içinde de tekrar tavın olun· 

Amerikalılar Belediyenin mıyacakıar vardır. 
Ne •oruyorlar? Bif' müracaah Ticaret mGdOrl1eU keJfl· 

la. A1nerika Şlkaıo htlkO· 81 dl e Balkan haftaıı yeti Baı mura)dplıte teblıt ve 
eu Pollt id 

11 
lstanbul e 1 1 k eınaf cemiyetlerine tamim et• 

laolıs lbQd .ar• ' milnaaebetlle tebrlmlze ıe ece mittir. Katibi umumilerln lc-
'aa,Jc lal •-~:1•,yetinden patu ... r miirahhaalanıa veaa•U nakliye- retleri de cemiyet ldaraal 

-s-ı tını ıormut • d 
ta'll Alberflca pollı ıdareıi den lcretslz olarak istifa e- tarafından verllecekUr, 
d"' derdıft nıektupta bütiln lerir.i temin l\;fD Jlrketlere Maaı mıktan de Ticaret 
"'•ıl'a d , l~tkık llktfloıkopi tqkilatını m6racaat etmı,u. müdilrlyetloln takcltri ile 

l:ıtrdı,. etmekte 0 ldujunu Şirketler bu mllracaatla· vekllet tarafından tayin 

8 1tıftur. k ltde ra müspet cevap vermedik· olunaca tır. 
tqotlc tatbik olunan dak· lerı"nden Beledi•e bu seferde Bu vaziyet emafın ehem-'-a opı tarzı 1 O parmak 1 

--·-~. G olduju bilclJrll· ı Nafia veklletlne mGracat mJyeUnf teminden ztyacle 
"1'lt edecekUr • k&Ubl umumllerln vaziyet• 

daha aeı beıt hareketlerinin 
temtnı lbamdır. 

Cemı1et mentuplanndan 
alman aldat ve ııhhat cOz. 
danları tıl, muhtelif daire
lerin mtldaheleıl me1elelerl· 
stlr' atle hallec:lilmeıl ve eıına· 
fın cemiyetlerine 11ındırılma· 
llDID temini icap eder. 

Blum ma)Qmabmıza na· 
zaran cemı1etlerln lsllbı iti 
mebuı fntlhabatmı mlteakip 
teemmQI edllet:ekUr. 

Ticaret mOdlrlyeUnla nok· 
tal nazan ile mlrakfplerln 

raporları ve Fırka lıllh heyeti· 
nln tetkikatı telif olunarak 
emafın ınenafi ve hukukunu 
müemmen 1enl bazı tedbir· 
ler ala nacak ve eıne f cemi· 
Jetleri talfmatnameal tadil 
olunacaktır. 

de ba11lma11dır. Bu ite Dam
ı• matbaa11 memur e.ltl· 
mlıtlr. 

Umum poeta mlldlrl Yutuf 
bey de bu huıuı etrafında 
tetkikat 1apmıftır. 

Damra matbaaııacla tik 
ağızda 120 vıtl1on poıta 

pulu batılacaktır. Bunlar 
19 çetft olacak, her birine 
ayrı ffat konacaktır. 

Bu pull.rm bepfılnin 
lsertnde Gazi Hz.nin por-
tren bulunacaktır. Yaıuf 
B. damıa matbaaıına fit• 
mlı, m6d&r Ntbhet 8. le 
16rtlfil1Ulrm. 

Ayrıca matbaa reuama 
tarafından da Gaal Hz.nlo 
poı tr••tlnla yapılma11D& da 
bqlaDIDlfları 

·-- -

1 

DAKTiLO 
Türk müessesatından birisinde 

çalışmak üzere İl anyorum. Ya
.,mda (Daktilo) memuruna mü

racaat. 

ACELE SATILIK ARSA 
fatih Kıztaşı civarmda 150 

arşın eb' adında bir arsa acele 
satılıktır. Talip olanların (Vann) 
da Hikmet Efendiye müracaatları. .. 

ACELE SATILIK ARSA 
Kadıköyünde Yoi'urtçu Çeşme 

caddesinde müteaddit meyve 
ataçlannı havi arsa ehven fiatJa 
satılıktır. Gazetemize M Z, ru
muzuyla tahrimı müracaat ediniz. 

* KiRALIK KÔŞK 
Acıbademde Kızlar~ası çeş

mesinde Ali Fuat Beyin vasi 
bahçeli köşkü kiralıktır. içinde
kilere müracaat ediniz. 

* KiRALIK. DAiRELER 
Heybeliadada Rovayyal oteli 

yanındaki 8 odalı sabık Ble-adılfer 
oteli binası daire daire veya ta
mamı kiraliktır Arzu edenJere 
mobelyede temin edilir. Anadolu 
Ajansı illnat şubesinde Bilrhan 
Beye müracaat. Ti. 22735 



Sahtfe 6 YARIN 

devlet ve 

KOD AK ı 
T/YA TRO S]NEMA 

ÜSKÜDAR 
Hale sinemasında 

, Kadm ıstırabı 1931 

yeku-
nu 

212000 

Hepiniz iştirak 
ı~iniz 

Size verilen 
bu fırsattan 

istifade ediniz. 

Amatör fotoğrafları Beynelmilel 
müıabakaıı l Mayıs· 31 .Ağustos 

1931 

Mükafat yeku -
nu 

212000 lira 

Bir tek resim 
23660 lira 
kazana~ilir 

Resimiernizi -
gönderiniz . 

MATEU ŞARTLARI OKUYUNUZ~-

Doyçe Oriant B;nk I '° Doktor 

1 Hafız Cemal 
Deutshce Orient Bank 

lstanbul tubesinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen ka~lar vazolunmuıtı:r. F iatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı' da 
Atirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
kar1111ndakt bankaya müracaatları lazımdır. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

4 üncü Keşide 11 Mayıs 19ll ~e~ir 

Büyük ikramiye 
45, 000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 35.000 
Liralık Bir Mükafat Va·rdır. .. -

Tütün lnhis,ar Umu-
mi m·7.idürlüğünden: 

Berliye markalı yeni bir lılnek otomobili satılıktır. 
Müzayede9-5-931 Cumartesi günü: saat 11 de Galata' da mü· 
bayaat komiıyonunda yapılacal•tır. Alm.ak isteyenler her 
ılin meakür komiıyondan mal<tmat alabilirler. Müzayede-

· ye ittirak edebilmek için 200 ltra teminat akçeai vermek 
IAzımdır. 

1 Doktor 

Agop Essayan 

-~Doktor~ 
llbrah;m Zati 
Caialoğlu - Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme s o· 
kak No. 5. 

Her gün öğleden son· 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

ların dahili (iç) hastalık· 

lannı cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu· 
susi kabinesinde tedavi 
eder. 

D 
Doktor -.. 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

yd ve züh!'evlye Cemlye· 
ti a:ı;a ımdan Beyoiflu Ağa
camJ kartı iıra11nda 133 
No. öileden sonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 

o o Mor 

Fevzi Ahmet 
Cilt, Saç •e zührevi 

haıtalıklar mütehas 
Cumadan maada her 

ıaa.t 10 dan 6 ya kadar b ta 
kabul eclil.lr. 

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstaııbul 3899 

tWŞMMri 

B? 
epuıseue~deıı>t <ıva>tJ) 
« « nımU?}I J?t!'>ıoq rJIJJ~ 

c. J!fl !J;;ıı;;ıı;ıs;ıw s?J!W 
t:!l PIJ Jt!P!'~4 !llAV 

uepuueuasa uı~eq ıeııu Jep~eH 
-------

96U ·o ·g : u.>ıaıa.t 
11•:11os daı>ıaıv nı»o.\ag 

'H WBJ~l S!WRJ!WBS 1 JO 
111snqaınıu ıaıı,ııuınq :11~0~ -96U ·o ·g UOJ3taı 

ı l!l1lfOI daııraw nııo ·g 

• 
ISllHQ<lll)W oa.ınq 

'ni1oq '>1•1 n:ıt JHa•ınq 11n:>0~ ..................... 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarım 
kabul ve tedavi eder. r. ~ altıya kadar hasta· Doktor 

Paris Tıpf akültesi mezunu 
E .. ruı cildiye •e zührnlye 

muteh&HISI 

Dr. Bahattin Şevki 
Babıili Meserret oteli karşısı 135 
linci kat sabahtan akşama kadar 

ıaiiİkahuteder. Fuat Sabit 
Dr. A. KUTJEL Ankara caddesi Cihan kOtGp-
Cilt, Fn :nği, Belsoğukluğu ve ademi h d N 
ktidar n ıuayene,elektirik tedavihanesi anesl QılGn e o. 66 
Karakö7 Börekçi fırını sırasında N. 34 Telefon : lstanbul 2385 

ilaveten 

MimeHlll 
Lili Damib 

Çayır Kıralı 
Gelecek program 

Kamerde Kadın 

* Şehzadebaıı Ferah sine· 
mada bu ıec• kaçakçılar 
filmi kurbanı Sa it Bey ge· 
cesi komik Naılt, Şe•ki, 
Kaıaıöz Hüseyin, Ce ... det 
Sezai Beylerle memleketi
mizin bihlmum. ean'atkirla· 
rının lttirakile büyük ıala. 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

JST AN BUL ACENT ALIÔf 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Be}roğlu 1303 

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

Türklyc Cümhuriyetinin başlıca 
şehirlerine ve memaliki ecnebi ye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
{Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
k17metli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiyc'yc ve memaliki 
ccnebiycyc keşide edilen poliça
ların tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şcrası, Silir 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. . " . 
SELANIK BANKASI 

Sermayesi 
Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, lzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yumırıistan'daki şubeleri : 

Atina, Selanik,Kavala 

Kadıköy 2 inci suDı hu
kuk haklmliiinden : 930-51 
Kadıköyünde Oıman ağa 
Riza paıa Çeım• cadde
si63 numaralı haaede mu· 
kim mukaddema tahtı hac· 
re alınan Mühürdar zade 
Neı' e beyin vasisi olup bu 
kerre vazifesi nihayet bu· 
lan kar11ı Fatma CaniJU 
Hanımın yedne mahcuru 
mumaileyhin muamelatı 
medeniyeslni ifa ve ıahsı· 

na ve maline tekayyQt ve 
onu temıil etmek üzere 
mezk6r hanede muklm ke· 
rimesi Hanife Melek H • 
vasi tayin edilmtı oldufun· 
dan her allkadaranın ta· 
rthi f llndan ftlharen on 
,On ıarfında keyfiyeti tayf· 
nine itiraa edebilecekleri 
kanunu medeninin maddei 
mabıuaaaına tevfikan illa 
olunur. 

Nitu 20 

Taşra Gazete Bayilerine ~ 

MUJDE 
lstanbulda intişar eden bilumum yevmi 

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

kabul eder. 

Umum Gazeteler 
Müteahhitliği El İstanbul: Ankara caddesi Orhan B Han dairei 

., •• 4 ~ . • ·-·:· · ~ 

B. Çekmece icra memur· 
luiundan: 64163 lira muha· 
mmen kıymetli B. Çekmece
de sırf mülk ve Beyazıt 

vakfından 41 kıt'ada 4040 
dönüm maamüıtemili.t çiftlik 
mebanisi bahçe •e tarlaları 
ve sekiz yüz koyun, seksen 
kadar kara ııfır raylne mü· 
sait çayırlan havi Ak,abur· 
ıaz namiyle maruf çlftllfin 
tamamı 21060 liraya ipotek 
olduğunda ve B. Çekmece 
icra dairesinden 15 Niıan 
1931 tarihinde IJapılan ilk 
arttırmada Ulccardan v e 
esbabı a~namdan Ht\Myln 
Avni Bey tarfıodan 21 bin 
lira pey süriilmüı iMde mez· 

KARADENiZ POSTASI 

Erzurum Vapu.ru 22 
Nısan 

ÇARŞAMBA 
ıünü akıamı 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Sam· 
sun, Ordu, Giresun, Trab· 
zon, Sürmene ve Rize ) 
iskelelerine azimet ve av· 
det edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 

kCır bedel çlftliiin muhamme acentesine müracaat. 

kıymetinden ve çiftlikle t• --~T•e•l:-ls•ta•n•b•u•l •1•5•1•5--1/ 
min edilmiı olan berYeçhi lstanbul ikinci icra me-
muharrer alacak miktarın· murlufundan : Bir borçtaO 
dan pek duo oltiujundan dolayı mahcuz ve firuhtd 
16 Mayıs 931 tarihine mü· mukarrer aandalya, maı• 
ıadif cumartesi ıünü saat ve ayna, ıramofon ve p1a• 
13 buçuktan itibaren 16 ya ve duvar halısı 26 • 4 • Q' 
kadar B. Çekmece icra me- tarihine müsadif pazar gt 

nü saat on yedide on ıe1' murlufunda satılmak ilzOre 11 
buçuğa kadar bilmüzayev 

iL.inci artırmaya çıkarılmır T h d K b dd' op ane e ara af ca 
tır. Satıı ıartnameıi 6-5-931 sinde Karabaı camii kart 
tarihine müı•dlf çarıamba d 5 N / sın a o. lu kahvede 
ICinii hükumet divanhaneıl· 1 ı ı' tı acaiından talip olan • 
ne talik edilecektir .• ikinci ailn ve saati mezkürde ~ 
artırmada artırma bedeli maa balllnde hazır buluna~ 
masarifi lcraiyye alacak memuruna 931 • 839 dofl. 
miktanndan fazla olmak No. su llc müracaat el 
ıarttyle çiftlik en ziya• arttı· meler! ilin olunur: 
ranın tlıtande bırakılacak· İstanbul ikinci ifil• ~ 
tır arttırmaya ittirak için murluğundan : Evvelce 1' 
yii•de üç pey akçesl lazım- nı iflasına karar ve~ 
dır. Hakları tapu ıicllll ile Mahmut paıada lrf• P 
sabit olmıyan ipotek ala· çarıııında 20 No.lu dilk'f,I 
caklılarlyle diğer alakada- da dantelacı Apostol e 1. 
ranın ve irtifak hakkı sahip· dinin mevcut emteal 1/ 

ferinin bu haklarına ve hu- cariyeyi alacaklılara ~ 
ıuretile teklif ve al•''/ 

suslyle faiz ve masarif• dair 

olan iddialarına ilin tarihin· 

den itibaren 20 ıün içinde 

evrakı müsbiteleriyle bir· 
likte bildirmeleri li.·tımdır 

akıt halde hakları tapu ıi· 

cilllyle sabit olmayanlar sa. 

tıı l>edelinln paylaımaıın· 

dan hariç kalırlar alakadar· 

ların icra ve iflla kanununun 

119 ncu maddeılne 16re tev· 

fiki haraket etmeleri ltızu· 

mu ve müterakim verit· va· 
kıf icrasi mcııterlye aittir. 

Daha fazla mahlmat almak 
btiyenlerin amiri mdzayede 

olan lıtanltul 4 nen icra me· 
murluiuna 930 • 15 doıya 

numarasiyle 
llln olunur. 

mGracaatları 

larca mütefikan kabul ıl 
nan kongurda to ikinci 

1 

t'' ret mahkemesince ., 

edllmiı olduğu ilin.°~ 

TAKV_!x 
Zilhicce 1 - Mi,şıı 

Nisan 
20 

M•'al mildir v• -p B•,,_.,,,. 


