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Oöndttilen evrak iade olunmaz. 

ismet pa$a iktidardan çekilecektir! 
Yeni programın tatbiki lsmetpaşanın çürümüş siyasetine 

değil . y~~i ellere . tevdi ~.lu~acakhr ! 
Ankara. 21 (Telefon, geç vakıt) - Sıyası hayab yakından takıp etmekle tanınan muhım bır zat bana ismet Paşa kabinesinin vaziyeti 

hakkında şu çok mühim beyanatta bulundu: . . . . . 
_ Gazi Hz. seyahatlarından avdet. buyurdukları zaman. meclıs_ı ~eshettıl~r. Bı~n~tıce halkın meclise ve 0 meclisi temsil eden hükumete 

teveccühünün kafi dereced~ olmadığını ı~a buyurdular. Me~lıs kendını fesh~ttı. Y enı. bır programla yeni bir meclis meydana geliyor. Milletin 
geçen meclisin feshiI!i mucıp ?lacak mahıyette hoşputsuzlugu 6 s~n~denberı !akıp edıl~? ismet Pa~anın. programsız ve şahsi siyasetine müte
veccihtir. Yeni mech~ ve yenı ~ro~am k~rşısında l~met Pa_.şanın ıktı~~." ve. ı~ra mevkıınden çekdmesı bir emri zaruridir. Yeni programın t 
atbik edilebilmesi içın de yenı bır kabıne ve yenı eller lazım geldıgı aşıkardır. 

Müstakil Istanbul meb'usluğuna dokuz 
zat daha namzetliğini koydular! 

imkinını nazarı 
itibare alan ması 
lazımdır. Bugün· 
kü ümrandan asıl 
istifade edecek 
olonlar ıelecek 
neslllerdtr. 

Onların da kül· 
fetlere iıtiraklnl 
temin etmeJtdir. 

namzetliklc r f n f fıtikl&l harbtnl 
vazedenler fçfo- baf&r&n Ye lıtlk-
de, tamomıı ze· l&linl kazanan 
vat ta mevc:uttur. v l' B z muhterem neıll 
Adetleri itiba· Galip .n.ema ı . iya Molla B. Halit C•mal B. hazıra bOtün kül· 

rile (9) u bulan mez· (Karyola ve madeni eıya •tmeılne lüzum yoktur. ı Jetler yOkletilmlyerek refah 

1 i mutaha1111ı.) ÇOnkil, Cemiyeti belediye- verilmeli taraftar~•ım. k~r zevatın fıim erin aıa· ı 
Ziya Molla Beyin progrkmı deki murakabelerinfn, bu Meb'uıluk için müıta· 

fıya yazıyoruz: Ziya Molla 8. müra· huıuıta kiff derecede ka· kil olarak lıtanbuldan nam· 
1 - Ziya Molla 8. caatnameılnde C. H. f. naat bahtolacafı fikrindedir. •etllffmi koyuyorum. Ge-
2 _ Operatör Cemli Pı1 Zi M il d rek b 1 d t uri programını tanip ettiğini ya o • Beyin iati aaı u un u um mem • 
3 - Cemal Oğuz B. kaydetmekle beraber, tat· Zı a Molla Be ın fntl· yetlerde ve ıerek halk 

li l mumU vila· 1 ki Y Y mrclfılerinde menafH umu· 
(Estd mec ı u bfkatta zaman ve m nın hap teftiı heyetin• verdlfl mlyeyi her endfıenln fev-
yet azası.) nazarı itibara alınmasını fıtfdayf aynen neıredlyoruz: kinde tutarak müdafaa et· 

4 _ Halit Cemal 8. yazıyor. Bilhassa bnıOnkü lıtanbul Belediye Ve intihap tetttı tim. •lıtanbul Cemiyeti Be-
(Ho11ör gazetesi sahibi) neslin lbüUln Qmran proa· Efhey~ı rlyaatı alfyeılne lediye. sindeki m6rakabe-

S _ Fethi 8. (Mülga ramının külfetini yüklenme- en im, lerlm muhterem lıtanbul hal-

fti he .ine muanzdır. Ziya Molla Esaı itibarile •cumhuri· kının mal6mu oldu"undan 
Dahiliye nezareti te f • • 

Beye nazaran, latanbul hal- yet Halk Fırkası,, nın proı· müıtakil meb'uıluk için ay· 
Y•tf müdiri umumisi ve 1 ) 
mefsuh Serbes fırka Yeıll ~~~~~~i. ~.i~ .~~o.g.r~~ ,1, ~? .. . ~~~ı?.!_ memleketin menafii (Deoamı 4 üncu ~~~ı~-!.,•. 
köy nahiye reisi.) 

6 - Galip Kemali Bey 
(İstokkolm eıbak sefiri) 

7 - Muallim Lutfi B. 
(lıtanbul liseıi erkeı müdürü 
ve Vefa orta mektebi fran· 

ıızca muallimi) 
8 - Ahmet Osman 8. .. .......... . .. . ........ 1. 

Cebelüttarikte 
hareket yok! 

Cebelüttarfk, 20 (A.A.)
Btr takım plvade bölükl• 
rfniıı meçhul btr ıemre 
bareket emri a lmıı olduk· 

larına dair olarak matbu 
atta fntlıar eden haberler 

reınıen tekzip eclllmekte
dtr. Burada mevcut askeri 

lcıtaatın takviye edileceline 
datr olan haberler de tekzip 
olqııuyor. 

Amele meb'uslar ne diyorlar? ---...w---... ~-
Namzet listesinde Iatanbuldan meb'ua göaterilen 
ustalar nasıl memul etmedikleri sırada meb'us 

çıkarıldıklarını anlatıyorlar 
lstanbuldan 

amele olarak 
seçi?en nam· 

zetler kendiler!· 
nln nasıl 111eb • 
uı olduklarını 

dan 6fren· 
diffm l zat fab 
rikaya ıelmfı. 
Bu zata da 
fabrikaya ge

len diğer ziya· 
retçiler ıf bl 
bu san'au ne· a n 1 a tıyorlar · 

Bunların söyle· 
diklerini nak· 

de 61rendlflm 
Ya• r usta anlatıyor: Hamdi ustanın cevabı Hayrullah usta diyor ki.. h kk d 

y a ın a fza· 
!ediyoruz: f Paıada l aeçJldfilni ıöyle anlatıyor : 

Kocamuuta a d K mhl - Her ıankü ribl fabrı. 
oturan Yedtkule e uıt:baıı kada it bapndaydım. Cevdet 
deri fabrfkaıında ) Kerim bey olduiunu sonra· 
muavini Hamdi uıta nası 

hat verdim.Bundan ıonra ken· 
diıl benimle lıuıusl ıörO~mek 
iıtedlflnl bildirdi • Fabrtka
(Deoamı 4 ünci •ayhif ade) 

Pek mühim neticeler 
bekliyebiliriz! 

--~ 

Yeni mecliste hiziplerin teşekkülü 
şayanı dikkat neticeler verecektir 

Ankara, 21 (Telefon) -
Halk Fırkasının namzetler 
l ı steıi neıredilince sarıh ıu· 
rette görüldü ki bu ddaki 
mecliste Halk Fırkasına he· 
men 3 te bir nlsbetinde 
yeni unsurlar ıtrmektedir. 

Bu yeni unsurlarda, e•vclce 
bildifim gibi, çlfçl, itçi ve 

müıtekillerdir. 

Bu vaziyet evve ki mec· 
itsin feıhinde amil olan en 
biiyük sebeplerden birini 
ifade ededek mahiyettedir. 

EYvelkJ mecllale Halk 
Fırkaıınan yekpare bir hal
de bulunuıu tenkltllt ve 
murakebeıis bir mlcllı ıek
line mGncer oluyordu. 

Yeni meclfıte ise Halk 

tenkit ve murakabe yapabil· 
mek harekeli idi. 

Mahim o duı}u üıere bu 
hareket muvaffak olmamı tır. 

Bu defaki intihabat ile 
bu hareket evvela mecliste 
yapılmaf olacak ve mecliste 
muvaffak olunca halk ara· 
aına çıkacaktır. Yinl bu 
defa meclııten halka dofru 
bir hareket kabul edllmlt 
oluyor. 

Bu itibarla yeni mecliste 
çifti, tıcf ve müıtakil hizip· 
Jerin teıekkGlü pek mühim 
Ye ıa yanı dikkat netlcelur 
vereecktfr. Muhakkak olan 
bir teY varaa o da yeni mec· 
llıfn pek mGhlm defltlklfk· 

lere ıalıne olacafıdır. 

Fırkanndan maada icabında Bulgar 
birleıebJlecek ilç ayrı h1zip 
daha bulunacaktır. Bura· Kabineai 
nın siyasi mehafilindekı Çekildi 
fikre ıöre memleketin Sofya, 20 (A.A.)- Bul· 
ıtddetle hlı ettill tenkit aar kabfneıi, parlamento-
v• mtlrakabe ihtiyacı mef· sunun son teı rlt devreıinln 
ıuh S. fırkayı dofurmuıtu. hitamı dolay11lle, krala 
U hareket halkten mecllıe fırka relılerlnln yeni bir 
dofr·ı bir hareket, ylni ev· kabine teıklll makıadlle 
vell halk araıında bir fırka fikirlerin ı istimzaç etmesine 
haltnde taazuv etmek, ıonra lmkln bahıetme'k ilzere ı .. 
meclise girmek, bu ıuretle Ufa etmlttir • 
.. • • • • •u. ... .......... .. ~ ... · ~ •••••• 

Şapa oturanlar! 
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İktibas edilemez 

............ .-ı ................... 1 ............................ 1 

Davalar Peşteye davet 

Serbes fırka lideri İzmire gitmeğe 
karar vermişti. Fakat .... 

-12-

Dün rü'yet ve JV!acar başvekili kont Bethlen 
tehir olundu! ismet paşayı peşteye çağırıyor 

Dün öğleden sonra ikin-
ci ceza mahkemesinde, 

İkinci Kısım muhtelif sebeplerle sabık 

Fethi B. Serbest fırka Gelenler, memleketin ta• mes'ul müdürümüz Süleyma 
teşkilatı için lzmire gitmeğe nmmış simaları, bilhassa Tevfik ve Baı muharririmiz 
karar vermişti. Scrbes fırka taraftarları idi. Arif Oruç beyler aleyhinde 

Fakat bunun için evvelden Liderlerinı teşyi için ikame olunmuı altı dava 
çok düşünmek lazımdı. koıuşan bu vatandaılarm görülmüılür. 

lzmire gitmek muvafık yüzlerinde avikar bir tebes· Tapu müdürünün davası 
mıydı, değil miydi?. Fethi süm vardı. Mes'ul müdürümüz aley-
B. gitmeğe karar verdiği Gene kesif bir halk küt- hine açılan hukuku umu· 
gündenberi bbibirine zıt lesi de bu kalabalığı ziyade- miye davası ve Tapu mü-
fikirlerle karıılavıyordu. Ba· leştiriyordu. dürfi Ziya Beyin Arif Oruç 
zıları: Bütün g6zler Fethi Beyi ve Süleyman Tevfik beyler 

izmire gitmenin doğru arıyordu. Gazete fotoğraf- aleyhine açtığı hakarat da-
olmadığını söyllyorlardı. ları tam vapurun önüne bir vaları geçenlerde birleıtiril-

Çok doğru olduğunu, Saffıharp nizamında dizil- mittir. 
Başvekilin Sivas nutkuna mlıler, bekliyorlardı. Objek- Dün Arif Oruç Beyin 
mukabil, kendisinin de iz- tifler, Liderin her hareketini hasta bulunması dolayısile 
mirde hitap etmesini söy· tesbit için parıl parıl yanı· gelememesinden •ehir edil· 
liyorlardı. yorlardı. mittir. 

Ekseriyet gidilmesini, e· Geliyor, geliyor Belediye davası: 
kalliyet te gidilmemesini is- Bir alkıt duyuldu, bir Belediye tarafından açı-
tiyordu. Karar karardı gi- ses yükseldi. Geliyor, geli- l&n iki davadan birisine ait 
dilecekti. yor.. Yaşa Fethi B .. Evet dosyalar bulunmnmasından 

fzmirde telaş geliyordu. Lüks bir otomobil bu davada tehir olunmuıtur. 
Anlı.aradaki mekted davası: 

Serbest fırka Liderinin içinde daima gülen yüzü-
- -ıdn.ğ- ı d Ankarada yapılan n ek· 

ilk merhale ol rak intihap nun gu " u seçi iyor u. 

1 Y d k l H 
tep binasına ait bir haberin 

ettiği zmirde bir haylı te· anın a refi a arı a- tekzihi için gönderilen 
iaş bat gösterdi. Halk fırkası nımefendi vardı ve bir de tekzibin neıredilmemesin-
baıta mutemet olduğu halde hususi katibi. Otomobil du· 

ı den dolayı 1ktısat Aeki\leti· 
bütün erkinile Ankaraya runca etrafını aldılar. n· 
raporlar veriyorlar ve Fethi dirmek için uzanan eller nin iı'arı üzerine Matbuat 
Beyin muhalif bir sima ile arasında helecandan titre- müdürlüğünün sabık müdürü 
karıılarına çıkmasını lzmlr· yenler de vardı. mes'ul Süleyman Tevfik Be· 
lilerin fiddetle protesto Lider, bir dakika son- ye kartı açtıiı Matbuat 

d ki i · b'ldi i 1 d kanununa muhalefet davası e ece er nı ı r yor ar ı. ra (Konya) vapurunun sa-
H t I! i · d baz1 hususatın sorulması ka-

a tu ozaman zmır e lonuna girmltti· Daha doğ-
b l Adi k ı M h 

rarile tehir olunmuıtur. 
u unan iye ve i i a • rusu glrebilmiıti. Zira ka-

mut Esat Bey, büyük maka· lab~Iık o kadar fazla idi ki Bugün 
mata telgraflarla, İzmir genç· adım atmanın, imkanı yok- "" 
liğinin Fethi Beyi istiskal tu. Rasi J Afi B. 
edeceğınl, belldde (yuba)larla Ağaoğlu Ahmet, Tahsin, 
(teneke) lerle karşılıvacak- sin Haydar, Beyler ken· İŞİ görüşülecek 
lar1nı it'ar ediyordu· dine refakat edecekti. 

Vaziyet ıüphesiz pek Bugün Darülffinun di· 
nazikti. Fethi Bey sanki Kadı- vanı içtimaını aktedecektir. 

- Gidilip gidilmemesi fik- köyüne geçiyormuı gibi Bu f çtimada Raıim Ali Bey 
müsterihti. Bir ıün ıonra meı'eleıi aörüıülecektir.Dün 

ri yeniden ortaya atıldı • Fa- • 
karıılaıacnğı manzara san· Tıp fakültesi müderrisler 

kat Lider kat'i bir cevapla : ki ona malu" m olmu• gibı· 
w meclisi tarafından verilen 

- Gideceğim , SÖZ yüzünde 'mutmain hatlar af kararı ya kabul, ya red· 

verdim . Gazetelerle beliriyordu.~· dt:dilecektir. 
ilan edildi. Dönmek Hareket zamanı yakla· Daralfünuıı divanının ka-

şıyordu. rarı muta oldufuna ıöre Raıim 
olmaz. Biz sözümüzde Birinci kampanadan son· Ali Beyin vaziyeti o zaman 
duran adamlarız . ra kalacaklarla gidecekler kat'iyetle tebt:yyün edecek· 
demitU • tamamile anlatılmııtı. Va· Ur. 

Ankara, 21 ( A. A. ) -
Macar bavvekili Kont Bet· 
blen'in nazırlar meclisi ri· 
yasetine tayJninin 10 uncu 
yıldönümü münasebetile baı 
vekil ismet paı ve bari· 
ciye vekili Tevfik Rüştü 
Bey ile Kont Bethlen ce· 
napları a.ruında atideki 
telgraflar tnati olunınu~tur: 

"Nazırlar meclisi reis· 
liğine tayininizin onuncu 
yıl dönümü münasebetile 
en samimi temennileri' pek 
dostane tebrıklerimi arz 
etmek isterim. 

Bu on sene zarfında ba-
siretli faaliyetiniz "Ve büyük 
vatanperverliğiniz dost mem
lekete ve kardeı millete 
zeval bulmaz hizmetler ifa 
eyledi. Sevk ve idarede gös
terdiğiniz yüksek meziyet
ler ıçın derin bir hissi 
takdir beslediğimi bu mes'ut 
vesileden bilistifade beyan 
eylemek benim için bir zevk· 
tir, azizim reis hazretleri. 

Bu temenniyatı yakında 
bizzat Peıte teyit eylemekle 
pek bahtiyar olacağım. Bu· 
na intizaren pek samimi 
ıelamınu ve Macaristanın 

refahı ve saadeti için bes
lediğim her temennilerimi 
iblağ eylerim. 

İsmet 

Kont Bethlcn'in cevabı 
fudur: 

"Hükumeti kıraliye riya-
setine hyinimin 10 ucu yıl· 

dönümü münasebeUle zatı 
devletlerinin gönderm k Lut
funda bulunduğu kıymettar 
tebrlkittan son derece mü
tehassis oldum. Gösterilen 
eseri nezakat için zatı dev
letleterine en hararetli teıek
kürlerimi beyan ederrken 
sizi Peıtede selamlayabil
memin Ye i z h ar buyu
rulan dostane itlerden do· 
layı bütün minnettarlığımı 

tif ahen arzetmenin benim 
için pek büyük bir zevk ola
cajma itimat buyurmanızı 

rica ederim azizim reis haz· 
retleri • 

rım. Bu 10 sene zarfında 

başarmağa muvaffak oldu
ğı feyizli eserlerin kendi 
m•. eketinde ve gerek ha
riçteki samimi dostları ara
sında telkin eylediği niha
yetsiz itimat için dost 
mem'eketin yüksek ada· 
mına en derin takdira
tımı arzeylemeği hoş olduğu 

kadar mübrem bir vazife 
telakki eylerim. Macarıstn
nın saadeti ve büyük Türk· 
Macar dostluğu için zatı 

devletlerinin basiretkar faa-
liyetlnln daha uzun zaman-
lar devam etmesini temenni 
eylerim. Zatı devletlerinin 
ıahsi saadetlerini ve dost 
Macaristanın taalisini hura
retle dilerim. 

Tevfik Rüttü 
Macar baıvekilinin ce

vabı: 

"Nazırlar meclisi rtyase· 
tine tayinim·n 10 uncu yıl· 

dönümü münnsebetile za· 
tı devletlerinin göndermek 
nezaketinde bulunduğu teb
rikatı en derin bir heyecan· 
la aldım. İblağ buyurmak 
lutfunda bulunduğunuz söz· 
ler beni büyük bir meserrete 
müstağrak etti. Çünkü bu 
sözleri, yulnız sarfey!ediğim 
emeklerin bir nişanei takdiri 

olarak değil ayni zamanda Ma
caristan ile Türkiye arasın· 
dalti ananevi dostluğun yeni 
bir tezahürü olarak telakki 
ediyorum. Dostluğunun yeni 
bir nl~anesini gösterdiğinden 
dolayı zatı devletlerine en 
derin minnettnrlıkla birlikte 
ıahsl saadetiniz ve necip 
kardeş milletin refahı hak
kındaki har temennilerimi 
kabul buyurmanızı rica ede-
rim. Bathlen 

Resmi tekzip 
• İstanbul 21 (A. A.) - İh
racat offisinden tebliğ olun
muıtur : Ham afyon tica
retinin memnulyeti hukkın· 
da 'intiflir eden haberi ih· 
racat ofisi iktısat vekale
tinden telgrafla aldığı me
zuniyet üzerine tekzip edP.r. 

2 & 
Şuhalde gidilecekti . purdaki halk yavaı yavaı Eğer Darülfünun divanı Bethlen 
İzmire hareket rıhtıma birikiyordu. Tıp fakültesi müderritler Tevfik Rüştü Beyin tel· 

Fethi B. vapurun güver- meclisinin mutaleaıını tasvip grafı: Meşhur ılt/ason 
4 Eylul 930 peri!embc lesinde bir t~rafta kalacak etmezse Rasim AH B. mual- "Kıraliyet hükumetinin dün gitti 

günü Galata rıhtımında ke· fırka arkadaşlarına talimat limllğe iade edilecektir, resikarını i§galinizln yıldö- Fransız Masonlarının bü· 
sıf bir kalabalık vardı . verirken, bir taraftan da ga- ederse çıkartılacaktır. nu-mü günü sadık dostlu- yük rütpelilerinden olan M. 

Otomobiller az fasılalarla zetecilere meram anlatmak Keyfiyet ne netice alırsa ğumla birlikte en bar teb- Grosya dün sabah memle· 
pek çok zevatı rıhtıma indi· mecburiyetinde kalıyordu, alsın Maarif ve kaletine riklerimi zatı devletlerine ketine müteveccihen hareket 

22 Nisan 

\ 22 Çarşanba 

SİYASİ 
TAKVİM 

Aşağısı sakal yukarısı 
bıyık! 

Müntehibi ııanilerin ha• 
lini dü§ünüyorumda olmadı
ğıma şükrediyorum Fırka 
namzedi olmayanlara na
sıl rey verecekler? Raftaki 
kal'a kaplıyı indirirlerse ver· 
memeleri lazım. Fakat ver
meleride lazım. Avağı tükür
seler sakal yukarıya tükür· 
seler bıyık. Biçarelerin hali 
iki cami arasında kalmıı 
binamaz hali değilde nedir? 
İçlerinden biri sorsa: 

"O halde müntehibi sani 
kendi kendine rey verse ne 
olacak?" 

B nce bu da haklı, o da 
haklı ve sen de bir fikir sn· 
hibi isen sen de haklısın. .. .. 

Bitpazarına 

Nur yağardı 
itin içine amele ve esnaf 

ta girer girmez benim eski 
bakkalım derdini açmağn 
fırsat bı.ıldu galiba ! 

- "Ynhu! Müstak:l nt1m· 

zetlikler için epice bo~ yer 
bırakmıılar! 

Elbette meb · usluk hoı 
bir İ§. fakat olur a kimse 
namzetliğini koymazsa ne 
olacf\k ? " 

Evet bu hiç akiımızu 
gelmedi. 

Fakat çarıklı diplomat 
gülerek kendi cevap verdi : 

- "Bitpazarına nur yağar. 
AIJah bereket versin eski
lerden ku~a benzetip alına· 
bilecek çok gönüllü var!" 

* * ı1ıeb'uslara 
Damping! 

Mcb'usluktan açıkta lm
lanlat ın haline doğrusu acı· 
mamak elden gelmiyor. 

Şimdi bunlar acaba ne 
yapacaklar? Dün sailken bu 
gün mes'ul olamazlar yeni me· 
murluğa dönemezler ve za
ten Barem insana 70 lira
dan fazla vermez. 

350 lira artık tarihe göç
tü demektir. 

Mesela bir gün Mehmet 
Emin Beyi (Kızıl elma kü
t üpancsi) açmıi gorunce 
hayret etmiyeceğiz. Ağa
oğlunun kuskus pilavı sat-
masını aykırı bulmayacağız. 
Hakim Riza Beyi arzuhalcı
lıkta görünce gülrniyeccğiz. 
Halil Nihat Beyi bir dram 
kumpanyası teşkil etmif gö· 
rürsek tuhaf bulmıyacağız. 

Bence bu bir siys set dam· 
pingidir meb'usluk ucuz· 
lamış ve kıymeti düşenler 
iflas etmiştir. 

Bu slyasetzedelere deriz 
ki: 

"İıte beı yüz bin kilomet· 
relik ana vatan! Sende ye, 
een de iç sen de kazan ! ,, 

Müneccim rjyordu. (Devamı var) bildirilecektir. beyan ile bilhassa bahtiya- etmittir. 

l. __ (_~_a_r_ın_)_ı_n __ a_lk __ d_ip_l_om __ at_ı ____ ~-=-~---_-_-_-_-_~~~----=------------------G_ed_i_k_lll_e_r ____ ~ı 

- Meclise acaba neden amele ve çiftçi 
kcdar da esnaftan almadılar? 

- Buldum, buldum meb'uslar da hemen 
hemen onlar gibidir. içinde aedikltler filan 
var. Neyıe ıöyle bir bakalım kimler ne 
alemde? 

\.\ S T E 
~ - -.. 

-.- - ....... ---
~-- - - .. - -- --- --· - - - --- --

Allah Allah 
cefa! 

-·--- ------
--·-

- -- ... 1 -----

bir tarafta cevrü - Bir tarafta da zeku sefa! 
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Ölüm tozu mu satılıyor? 

Zehirli kokain SON HAiERLERl 
l ~ 1.~Ja'W • "llR------- - 1 

Kum san
dıkları! 

İki kokainomanin zehirlenerek 
öldükleri tespit edildi 

Amerika İspanyada_ hala sükun teessüs etmedi Nihayet Beledi-

Av~upaya Pragua yda da ihtilill y_e ile. Tramvay 
Dün gece TaksimdeAra· 

bacı sokağında Veli isminde 
henü7. hüviyeti anlaıılmıyan 
biri füceten vefat etmişHr. 
Adliye doktorları tarafından 
ınuayene edilen bu meçhul 
ölümün kokainoınan olduğu 
ve kokain içerken öldüğü 
tespit edifmiıtir. 

gece de dün geceki ölüme 
benzer bir vak'a kaydediJ
m iıti r. Evvelki gece ölen 
zat vaktile bir edebi 

Bugday satıyor Serbest sendikalar reisini bir kaç şırketı arasında 
Nevyork, 21 ( A.A) - •h •J""f k d 

mecmua çıkaran Hüsamet· 

tin Sacit Beydir. 

Ziraat nezaretinin Amerf. . adam kurşunla katlettiler l tı a Çl ar 1 
ka'daki hububat fazlasının ( A. A.) _ 
bir kısmını Avrupa piyasa- Madrit, 21 

Gazetelerde çıkan ve henüz J 
veya iısizliğe kartı sigorta tef· 

kilatı vücude getirmek suretile 

Tramvay ıirketi ile Bele. 

diye arasında yeni bir ihtilaf 

çıkmııtır. Bu ihtilifın sebebi 

Son günlerde bu nevi 
ölümler çoğaldığından koka· 
in maddesine diğer öldürü· 
cü bir maddenin karııtmldı· 

Hüamettin Sacit Bey de 

kokain aldığı yerden hasta· 

neye kaldmldı~tan sonra öl

düğü bildirilmiştir. 

Otopsi neticesinde bu za· 

tın da kokainden öldüğü an· 

~ı anlaşılmakta.d.ı~. ~~~e.I~~ ... ı~.s~l~ı.ş~ı~ ..... , ......... · · 

"M~ht~iit Yarın 
Mübadelede Çocuk 
ictima 
' dün muhtelit mübadele 

komisyonunda M . Rivasm 
riyaseti altında bir içtima 

akdedilmiftir. 
Bu içtimada mübadele 

işlerinin bir an evvel bitiril
mesi için bazı kararlar veril· 
mittir. Bundan başka Yu
nanistana giden ve gidecek 

lalan takdiri kıymet konıis· 
yonlarının yapacağı işlerle 

Türk-Yunan murahhas· 
ları arasındaki münaziünfih 
mesail göı üşülmütUir. 

Dün verilen kararlara 
göre mübadele ve buna 
taalluk eden bütün işler bu 
sene zarfında bitirilecektir • 

M. HAMERlK GİTTİ 
Türk- İngiliz muhtelit 

mahkemesi reisi M. Hame· 
rik mezuniyet alarak mem
leketine gitmittir. 

M. Hamerik iki gün son· 
ra avdet edecektir. 

Haftası 
23 Nisan Çocuk haftası 

münasebetile gerek Himayei 
etfal cemiyeti ve g.:!rek bil· 
umum mektep idareleri ha
zırlıklar yapmakla meşgul· 
dür1er. Bu sene de geçen se· 
ne olduğu gibi bütün mek· 
teplerde müsamerder tertip 
edilecek ve bütün devair vi· 

1 ]ayet makamı da dahil ol· 
mak üzere çocuklar tara· 
fmdan idare edilecektir. 

Vilayeti idare edecek ço
çuklar arasında müsabaka 
tertip edilecek ve kazanan 
talebe vali olacaktır. 

Çoçuk haftası münase
betile Şf tli tarakki lisesi 
fevkalade bir müsamere 
verecektir. 
ENSTİTÜ AÇILIYOR 
Burnuva ünvanı altında 

bir haıarat enstitüsit açıla
cağını yazm•ıtık. Enstitünün 
teıkilatı ikmal edildiğinden 
bir iki güne kadar açılacak· 
tır. 

sına gönderip satmağa ka-

rar verdiği bildirilmektedh. 
Amerikanın hu satıı mua

melesini kenuisine mal olan 
fiyata nazaran yüüzde 50 
zara rla yap<ıcağı zannolu-
nacaktu'. 

Ecnebiler 
Asilerden 
Kaçışıyorlar 

Nevyork, 21 (A.A.) 
Tgucigalpa'dan alınan son 
haberlerde -ecnebi tabiiye
tinde bulunan kadınlarla 

çocukların asilerin tehdi
dinden kurtulmak için alel
acele buldukları vesaitle 
kaçmakta oldukları bildiril-
mektedir. 

Yeni Arnavut 
kabinesi 

Tiran, 20 (A.A) - Yeni 
kabine M. Pandeli!Evagelis'in 
riyaseti altında teıekkül et
miıtir. M. Hüeeyin Vironi 
hariciye ve M. Mannes Ka-
reco ma!iye nazırlıfını d .er· 
uhte etmitlir. 

Kabinenin tahlif merasimi 

icra edilmiftir. 

Altın ok 
Tayyaresi 

Leburje, 20 (A.A.)- İs· 
tandul-Pariı hava hattını 

yeniden açmıt olan "Altın 
ok., tayyareıi ıaat 20- 21 
de karaya ennıiıtir. 

Biikreıten gelmekte olan 
Romanya sefirinin zevcesi 
Madam Mittalinaco tayya· 
rede bulunmakta idi. 

Mesai bürosu bütçesi 
Bale, 20 (A.A.) - Bey

nelmilel tediyal bankası ida. 
re mecliıi, beynelmile mesai 
bürosu tarafından tanzim 
edilmit olan bütçe lnyıhasını 
tasvip etmiıtir. Bütçenin na. 
tık olduğu meblağ 9,550,000 
franktır. 

De. 1iz ihtilafı 
ve Fransa 

Parfı, 20 - (A.A) Nazır
lar meclisi, deniz itilifı hak
kında M- Briand ve M. Du
mont tarafından mütabaasıı
lara Terilen talimatı taıvip 

ı 
etmiıtfr. 

M. Maa-inot, hudutlara ait 
müdafaa tertibatı itlerine 
tahsis edilecek olan paraya 
müteallik izahat Termfttir. 

-0 i barsaklar . Bugun gelıyorlar 
er ' . i den Balkan haftası münaae· 

Bir tevkif 
Roma, 20 (A.A) - La. 

vora Faıcista ıazetesi yazı· 
yor: D.. Tayyare cemıyet n 

un d"" 1 
k 

nahiye mü ur e· 
aza ve . t" • 

rinin iıtirakile biri t~ç ı~: 
aktedil111i1tir. 9u ç ımah 

h 111 halkımızın er 
mu tere . 

b 
kuvvetler•· 

S ava 
ene Jdi uğrunda tay· 

mizin tezy ~ 

t . e teberru 
yare cemiye ın 
ettikleri kurban deri ve 

yare ce· 
barsaklarının taY f d 

0 
miyeti teıkilatı tara ıo ka 
ne suretle toplanacağı a· 

rnrla ~tırılmııtır. 

betile şehrimize geleceğini 

yazdığımız, Balkanlı kom

ıularımızın bir çoğu bugün 

ıebrimize geleceklerdi,·. Mi· 

f . 1 ·miz program mucisa ır erı 

b
. . t•kbal edilecekler ve 
ınce ıs ı 

kendilerine hazırlanan otel· 

lere yerleıtlrileceklerdir. Bu 
_ 1 k olan kafileler gun ge ece 
Yunanlı ve Bulgarlardır. 

Belçika liselerinden bi
rinde muallim olan M. Leo 
Moulin bu ayın onunda 
onunda Milano' da tevkif 

1 edilmiıtir. Belçikalı ıeyyab. 
larla gelmiı olan bu mual
lim hakikat halde halfan 
F aıistleri aleyh darları nının 
bir memurundan baıka bir 
t"Y değildir. Mumaileyh, 
huıuai mahkeme huzuruna 
aevkedilmiıtir. 

teeyyüt e.tmemit olan bazı 

haberlere göre, Paraguay'-
da bir ihtilal çıkmııtır. Bu 
ayaklanma hareketinin bazı 
askerler tarafından yardım 

gören bir takım sivil me· 
murların idaresi altında vu
lcu bulduğu söylenmektedir· 

SARAYLAR KAPANDI 
Madrit, 21 (A.A.) - L. 

ı muavenette bulunmak için 
( bir ıekfl arıyacağını söyle · 

1 miıtir. Jeneral, Katalonya 
1 hükumetinin iktidar ve sa-

lahiyetinin mahdut olduğu· 
nu, bununla beraber Kata· 
lonya hükümeUnin Madrit 
hükQmetine bu hususta tek· 
liflerde bulunacağını ili.ve 
etrniıtir. 

SOKON BAŞLIYOR MU ? 
Bnrselon, 21 (A.A)-Da· 

rülfünunda derslere tekrar 
baılanmııtır • Hiç bir hadise 
olmamııtır . 

CiNAYET 

ıudur. 

Beledi yenin muhtelif yer· 

lerde koyduğu çöp sebetleri 

gibi, tramvay ıtrketi de hat 

güzergahına kum sandıkları 

koymuıtur: 

Halbuki, ıirketin kumları 

koyabilmesi için iki ıekil 

vardır. 

Ya bunları ko.> duğu yer 

için kira vermesi veyahut ta 

belediyeden müıaade alması. 

Heraldo bm ndeki İspanyol 
gazetesinin verdiği bir 
habere göre kıralın ve ha
nedanının saraydan çıkıp 
gelmesini müteakıp çek 
kıyınetli bir takım mü· 
cevherler ile kırahn huıuai 
yazı odasında buluııan bazı 

vesikaların ortadan kay· 
bo!duğunun görülmesi üze· 

rine bir ıikayetnaı me ve

rilmtştir. Hakim, ıarayın 

bütün kapılarının mühür

Barselon, 21 (A. A.) -
Hüviyetleri meçhul bir kaç 
kiti Sabadel'deki serbeı sen· 
dikalar reisini lc.urıunla öl· 
dürmüıtür. 

Tramvay tirketi bunların 

ikisinide yapmamıı; bildiği 

gibi kum sandıklarını hat 

güzergihma dizmiıtir. 

Bunun üzerine belediyede 

bir kaç gün evvel tirketin 

bütün sandıklarını toplatıp 

bir yere depo etmiıtir. Şimdi 

ıtrket belediye tarafından lenmesini emretmiıtir. 

EŞYA NE OLDU? 
Madrit, 20 (A.A.)- Kı

ralın azimetinden sonra bir 
takım kıymetli eıyanın or· 

tadan kaybolduğu heyanile 

şikayette bulunulmuıtur. 

Emniyeti umumiye mü. 

dürü Ha vaı Ajansı muha
birine fU beyanatta bulun· 
muıtur: 

"Bu tikiyetin esası nedir, 
bilemiyorum. Kralır. sara· 
yına mensup k 1mseler, bir 
takım mücevheder göUlr· 

müılerdir. Bunların kendi· 
lerine ait• olduğunu farzet· 
mek mantıksız değildir. 

İŞSiZLER SIZLANIYOR 
Baraelon, 20 ( A.A ) -

lıılzler serbest ıendikasına 
ı;nensup kimsel~rden mürek

kep bir grup bugün ellerin· 

de büyük bir levha taııdık

ları halde vıliyet dairesine 

gelmiıler ve itıizlik buhra

nının halline medar olmak 

üzere gilnde 6 saat çalııma 

usulünün kabulünü iılemft· 

lerdir. 

Bu grupa dahil olan kim· 

ıeler iktıaat ve mesai itlerine 

bakmağa memur olan ve 

hükumet müıaviri sıfatını 

haiz bulunan jeneral Serra 

Y- Moret ile görüımüılerdir. 

Jeneral kendilerine hüku

metin Nafia iılerini çogalta· 

cağını ve itıizlere ıair ecoebJ 
memleketlerde yıtpıldıfı gibi 
nakdi yardımda bulunmak 

KJRALIÇE GEZiYOR 
Pariı, 20 (A.A.)- fıpan· 

ya kraliçesi, yanında iki ka
dın oldufu halde bu ıiln öğ· 
leden sonra dııarıya çıkarak 
bir gezinti yapmııtır. 

Prenses Beatriı ile pren· 
sea marie-Christine Paria'te 
otomobille bir tenezziih yap· 
mıı1ardır. 

İNTİHAP KANUNU 
Madrit, 20 (A. A.) 

Hükumet, müesaisan mec· 
lisi halinde toplanacak olan 
Kortes'ler için yapılacak in
tiha bata baılanmadan ev· 
vel intihap kanununda ba· 
zı tadtlit yapmafı düıün

mektedlr. Şimdiki intihap 

dairelerinin def ittirilerek 

eyaletlerde ayrı intihap da· 

freleri Yücude getirilecefi 

söylenmektedir. 

KIRAL DOLAŞIYOR 
Londra, 21 (A.A.) - la-

panya kıralı refakatinde Dftk 

du Miranda ile M. kuinoneı 

de Leon bulunduğu halde 

ıaat 10-15 te Paristen oto· 

mobille hareket etmiıtir. 

Vakit çok erken oldufun-

dan kıratın hareketi kimıen\n 

gözüne iliımemiıtir. Kıral, 

Galatı'ye gidecek ve oradan 

Londraya aitmek üzere va· 

pura binecektir. 
~ıEMURLARIN AZLi 
Madrlt, 20 ( A.A ) -

Ciimhuriyet komitesi, krallık 

tar•ftuı bazı memurların 

vazifelerinden uzaklaıtırıl· 

maıını talep etmtıtir. Şim· 

diye kadar aayı·i tabii biç 

bir hadise olmamııtır. 

Dikkat! 
Hemen polise veriniz! 

(Yarın) ın ne lstanbulda, ne Anadoluda 
Trakyada abooe memurları yoktur. 

Abone yalnız idaremizde, ilanlarda ya ilinat acen· 
talarında Yeya doğruca ıazetemtzde alınır. Eğer 
abone için baıkaıı tarafından bir müracaate maruz 
kalırsanız o adam her kim olursa olsun hemen poliıe 

veriniz! 

müsadere edilen kum san· 

dıklarını istirdad'l çahımak

tadır. ihtilaf bu ıekilde de· 

vam etmektedir. 

Milli iktısat 
Tasarruf 
Cemiyeti 
Dün senelik kongre

sini akdetti 
Ankara, 21 ( A.A) 

Milli iktısat ve tasarruf ce-

miyetinin senelik konl'reıi 

bua-ün saat 10 da Meclis 
Reisi KAzım Paıa H:r. nin 
riyasetinde toplanmııtır. Ce
miyetin 16 aylık mesaisine 

ait rapor okunmuı ve tak. 

dirlc kabul edildikten sonra 
nizamnamede tadilat teklif-
leri tanip. bir buçuk ıene
lik hesabı kat'iler tetkik 
olunarak umumi merkeze 
ibraz edilmitlir· 

ZAHiRE BORSASI 
DEGIŞTIRILİYOR 

Ticaret borsası sadece 

Zahire borauı olmaktan çı-

karılmak fıtenilmektedır . 

Borsanın bugünKü vaziyeti 

yalnız hububat üzer' ne it 

yapıldığını göıteriyor . Bu 
suretle bütün ticaret madde 

leri borsaya alınacaktır . 

-
Jeneral 
Kaznya 
Uğramadı 

Ra bat, 20 A.A. - Jene

ral Guillaumet ile ~efika 111 nı 
hamil otomobilin Merakit 

ile Agadir arasında sakn tlan· 

mıt olduğu haberi yanlıstır. 
Jeneral ile refikası i)k nip•t

leri hilafına geceyi Tarou· 
dantda reçirmitler' gayet 
müsait ıeratt altında yolla

rında devl\m etmişlerdir. 



Cümhuriyetçi Soayaliatler ne istiyor? 

Hal Si ihlanmalı ! 
Eski idareden mes'ul olanların 
tarihi davaya sokulmaları istendi 

Madrit, 20 (A. A.) -
Madıitteki cumhuriyetçi ra· 
dikal sosyalist fırkası yeni 
doian lıpanyol cumhuriye· 
tini korumak ve müdafaa 
etmek için atideki karar
ları ittihaz etmiıtir : 

1 - Elyevm mevcut 
bulunan kırallık taraftarı 

kuYvetlerfnln ıilahlarındıın 
tecrit edi!meıi ve ıimdikl 
cumhuriyet idareıine sada· 
kat göıleren halk kuvvet· 
)erine silah verllmeai hükfı· 
metten lıtenecektir. 

2 - Eski tdared~n meı' • 
ul olanlann hepiıioln hukuku 
umumlyeye ait veya siyasi 
cürümlerden dalayı maznun 
edd~dilen 13 ücü Alfooı de 
Burbon aleyhine açılaçak te• ! ı 
rlhi da vaya dahil edilme•e· 
rint istemek için hükQmet 
üzerinde mümkün olduğu 
kadat tesir yapılacaktır. 

3 - Fırka, idealini ku· 
vvetH bir ıurette halk ara· 
sına yayılmaaına calııacaktır. 

4-Ziraate attJiılerde eıaılı 
islahat yapılması, ıanayide 
çalııan işçilerin murakabeye 
ti.bi tutulması, devlet ile 
kilist> itlerinin birbirinden 
tamamile ayrılması umumi 
hizmet ve müeaseseııelerin 
büsbütün liyıkleıtfrilmesi, 

mekteplerde tahsilin layık, 
mecburi ye meccani olması 

iıten ece-ktir. 
5 - Harbiye ve Bahrfye 

bütçelerinin azaltılması ve 
buna mukabil ziraat bütçe· 
sioın hi11olunur derecede 
arttırılmaıı talep edilecektir. 
HANEDANlN PROJELERİ 

Pariı, 20 (A.A.) - Duk 
de Miranda, ispanya hane
danının kat'i ıurette ikamet 
edecekleri mahal hakkında· 
ki projelerini matbuata tev· 
di etmittir. Maamafih bu pro
jelerin İspanyada tahaddüı 
edecek vukuata tabi olaca· 
ğını Duc iliYe eylemektedir. 
Mum ·'eyh kıralın yarın Lon 
draya gideceğini ve orada 
İngiltere kıralı Beıincl Ge· 

orgese mülaki olacağını le· 
yit e tmiotir. Kıralın ıeyaha· 
ti kısa sürecektir. 

Zıra orada yalmz de· 

ki olacaiını beyan etmittir. 
Prens. Londrada yerleıecek 
ve orada tahsiline devanı 

edecektir. 
Yüzhaıı Abarzuza, fU 

sözleri söylemittir : 
"ispanyanın yeni zimam

darları memleketi ııiyasetle 
idare edebilirler. Memlek~ 
tin iktisadi vaziyeti karıı
sında aldline tedbirler bu· 
labilirler ıe tstikbal onların· 
dır. 

ispanya hizip kavga1a· 
rından yorgun düımüı ve 
iktısadi buhran yüzünden 
zafa uframııtır. Fakat cüm· 
hurfyet tecrübesi muvaffak 

lolmaz sa ve ispanyanın 
muhteUf mahallerine zi· 
mamdarlar ahenktar bir su· 
rette teırild mesai etmez
ler ıe "omünizm tehlikesi 
hazırdır. 

YiNE İHTiLAL MI ? 

Pariı, 20(A.A)·· Lejurnal 

gazetesi, Londra'dan almıı 

oldufu bir telgrafı nefret· 
mektedlr . Bunda, V arıova· 
dan alınan bfr habere atfen 
geçen hafta zarfında lapan. 
ya'ya gitmek üzere Lehiıtan 
arazisinden bir çok komünist 
a-ruplarının geçmiı oldukları 
haber verllnaektedir • Res'la· 
ra refakat etmekte bulunan 
İııpanyol komünistleri . reisi 
M . Bercas, ispanyanın bir 
ihtilal arifeıinde bulunduiu· 
n<ı beyan etmiıtir . 

Doktor 

Fuat· Sabit 
nizcilik tahsiline devam ede· Ankara caddesi Cihan kütüp· 
cek olan oğlu Prenı Doa hanesi üstünde No. 66 
Juan'ın yerle~tiriJmesi me· Telefon: İstanbul 2385 

seleile meıgul olacaktır. Yarın :çı -w..1 
v yahut öbürgün lapanya Doktor 
hanedanı Parisin baıka bir r;" • Ah 
ot .. line yerleıecektir. Kıra1, rey Zl met 
Londradan avdetinden sonra Cilt, Saç ve zührevi 

ailesine iltihak edecektir. Duo, hastalıklar mütehas 
kıral ve kraliçen•n bilhassa Cumadan maada her 

ile de Fransanın bir köıcs•nde •aat 10 <~an 6 ~ .. l<adaı İ> . lal 
mütenekkiren ikam"L an:u- k .. bul edilir. 
sunda bulunmakta o dukl l" Adres Ankara Cadde&l N.~3 
rını söylemiıtir. S•yah .. t Telefon ıstan";ul 3899 

yorgu luklarından biraz sar· :ma-
sılmıt olan' veliahdin sıhh.:ıti - O Ok f ~ • -
timdi yerindedir. .. 

NE olYoR Hayri Omer 
Roma, 20 (A. A.) - İı· 

panya prenslerinden Don 
Juan'a refakat eden yüzba
ıı Abarzuza, rbpoli'den ge
çerken Gior-a'e D'ita ta mu
hc rib ne beyanatta bulu· 
narak prensin VinUmille
de geçerek aileıine aıüli 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve zühreviye Cemiye· 
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa· 
camJ karıı sırasında 133 
No. öğleden sonra müra • 
caat. 

Telefon: 35~ö 

YARIN 
!it 

isyanın sebebi 
lktısadi buhran 

Vashington , 20 (A.A) -
Buraya gelen haberlere na· 
zarnn Honduras ihtilali he· 
nüz payıtaht olan Teguclaal· 
pa'ya sırayet etmemittfr. Ba· 
zı tayialara nazaran, isyan 
hareketinin ııebebi ıktısadi 

buhrandır . 
Amerika erkanı hükiimt::-

ti iıyaoı tamamen siyasi ma
h~yt:Ue telakki etmektedirler. 

Honduras' ta bulunan 
Amerikan aıkeri kuvvetleri 
tam bir bitaraflık muhafaza 
edeceklerdir . 
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Amele me~·uslar 
(Birinci sahifeden deı•am) 
nın bir kenarında hususi 
görüttiik . Bu mükalemede 
Anadoluda hir iş olursa gf· 
dip gldemlyeceğfmf ıordu • 
Bf'n de itimden memnun 
oldulumu bildirmekle bera· 
her tunları da tll ve ettim . 

Bahsettiğiniz fı, eğer bir 
memleket veya hükdmet 
itf Jıe tlmdfki ücretimden da· 
ha azda olıa kabul ederim. 
Bunun üzerine fırkanın ame· 
le meb'uı namzetllAi mev
zuhahıedillnce evveli bunu 
bir latife zanneıtim. 

Sonradan davet üzerine 
fırka merkezine ıtderek ta· 
lepnameml hazırladım. 

Hayrullah uıta ne 
diyor? 

Beyazıtta kunduracı 

Hayrullah ustada ıunları an· 
latıyor : 

Dükkanda çalıııyordum. 

Saat 16 buçuk raddele-

rinde idi, iki müıteri geldi. 
Kendilerine 41 numara 
kahve renl'i bir iıkarpin 
istediler. İstenilen iskarpini 
çıkardım. İıkarpin iki kat 
köıeleli oldufu için biraz 
ağır olduğunu söylediler. 

Daha hafifini isterseniz yapa· 
hm dedim. Olmaz, bize bu 
ak,am lizım dediler. Yalnız 
lakırdı araıında benden 
itime dair bazı izahat aldı· 
lar. Giderken akıama fırka 
merkezine uğramak lığımı 
söylediler. 

Gittim merkezde Hamdi 
uıtayla tan11hrıldık. 

va,ır uıt• ne dıyor? 
Seyrlıefain fabrikasında 

tesviyeci Y aıar usta da. 
şunları ıöyl6yor. 

- Şon zamanlarda sey
riıef ain fabrikasında yarım 

yevmiye ile çalııtırıldığım için 
kalabalık ailemin iaıeıinde 
müıkülat çekiyo ·dum. Fırka 
amirlerine müracaatla tam 
gün çalııahilmek için tavas
ıu t etmelerini rica etmfıtim. 
Bu iki aylık bir iştir. Hatta 
beni de bu ricamı da unut· 
tuklarını zannettiğim bir 
zamanda Fırka merkezine 
celbettiler. Ben tam arün 
çalııabtlmeklfifm için Fırka
nın intizar odasında Sa
dullah Beye bir ta vıiye 
mektubu vereceklerini bek
lerken, riyaset odaaıada 

Cevdet Kerim Beyin bir 
ıaat kadar ıan'ata naıııl 
ıüldk ettifim, nereler-
de çalııtıiım ve saire 
hakkındaki iıtlcYabile kar-
plaıtım, Arzu ettikleri ce· 
vapları Yerdim. 

Günlerdenberi hariçte 
hakkımda topladıkları ma
l6matın ıöz:leriml teyit etti· 
fini anlamıı olacaklar ki 
beni Halk Fırkaıının lıtan· 
bul amele namzeti olarak 

l 

22 Niıarı 
•n &2 s 

Facianın meraklı ve munzam taf sildtı 

Biçare genç kız nasıl odasında 
kendi kendini idam etti 

Cerrahpaıada Hobyar 
mahal!estnde tat mt ktep 110· 

kağında oturan Hasta bakıcı 
Nüzhet hanım iımtnde genç 
bir kızın ke!ndisini iple evi· 
nin tavanına nsmak auretiie 
intihar ettiğini yazmııtık . 
Dün muharrırimizin yaptıiı 

tahkikatın munzam ve me· 
raklı safahatın: yazıyora z: 

15 SENELiK NİŞANLI 
Nüzhd hanım 25 yaıla

rmda ve orta tahsili görmüş 
bir .ızdır. 

ihtiyar anneıi!e on be§ 

ıenelik bi, niıanlıaı vardır. 

Bu niıanlıııı da Aksaray
da kunduracı Şektp efen· 
didir: 

HASTA BAKICILIK 
On beı sene evvel Nüz. 

het Hanımla nltanlanan Şe. 
kip Efendi, müstakbel re· 
fikaııında haııta bakıcılık 

heveıini görmüı buna gny· 

ret ederek nııanlıııını iyi bir 
hasta bakıcı yellştirmi~tir. 

DOGON HAZIRLIGl 
Jki cenç bu arzularında 

muvaffak olunca düğün ha· 
zırlıklarına baılamıştır. Fa· 
kat, bu za va Ilı Kızcağız 

sinir hnstahğına duçar olmuı· 
tur. işte o günden, bu fÜ· 

ne kadar ha tahktnn kur· 
tulupta Şekpikle evlenme· 
miıttr. 

IKt GÜN EVVEL 

Nihayet bundan tki aün 
evvel zavallı kızcağız .. a
bahleyin kalkmıı, mangalı 

yakarak Şefikle annesini de 
uyandırmıı ve güle oynaya 
çaylarını lçmiılerdır. B.raz 
ı;oııra anneSl komşuya git· 

mif, njıanlısı Şeklp te bahçeye 
çiçek ekmek için çıkmııtır. 

YALNIZ KALINCA 

Odada yalnız kalan 
Nüzhet Hnnım hazırladığı 

fpi tavana takarak ilmiği 

boynuna ceçfrmi~tfr. 

ZaYallı kız bir an bile 
tereddüt etmeden ayakla· 
rının altındaki iskemleye 
tekmeyi vurmuı ve birkaç 
dakika sonra ölmüotür. 

NÜZHET HANIM 
Odasında bu iti yaptık

tan gonrtt bahçede çnh§an 
Şekip Ef. bir fey lazım olmuı: 

- Nüzhet Nüzhet: 
diye haykıı mııcır. Cevap 
nlamıyan Şekip odl\ya koı-
muş ve fociayı aörmüıtür. 

Derhal poli e haber ve· 
rmiıtir. Şimdi zabıta bu 
fa;>ianın tahkikf'e meıguldür 

ISPANY A KRALiÇESi 
Paris, 20 (A.A.)-lspanya 

kraliçesi, yanında kayinbira
deri olduğu halde öğle v kti 
otelden çıkmıtır. Kraliçe sa· 
at 15-30 de öğle yemeğinı 

gelecek ve bundan soma 
kıral ile bere ber nerede 
oturduklarını kararlaıtıra· 
caktır. 

NÜMAYİŞ 
Cebelüttarik, 20 (A.A.) -

lııpanyol cümhu .. iyetinin ilam 

münasebetile LaUbre Pensee 
gazetesi yazdığına nazaran 
bu sabah Fe re'ın abidesi 
önünde bir nümayl§ tertip 
edilmittlr. Abideye bir çelenk 
kohulmultur. 
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Müstakil meb'us namzetleri 
(Birinci sayfadan devam) 
rıca bir program ilanını 
zait görürüm. 

Umumun menfaatini dü· 
fÜnmekten baıka bir mak· 
sadı olmıyan İstandul mün· 
tehibisanilerlnden, hizmet e· 
deceğime kani iseler, rey
lerini lehimde istimal bu
yurmalarını rica ediyorum. 

Muktazi muamelenin se· 
rian ifası ricaıile arzı ihti· 
ram eylerim efendim. 

Rüze eııbak me· 
b'usu mülga ls
tanbul Cemiye· 
ti Umumiyei Be· 
lediyesi azasın· 
ıından Avukat 

Ziya 
Cemil Pa,anın programı 

Cemil Paıaya ıelince, 
müııtakil bir cümhuriyetçi 
sıfatile nan•zetli~ini koy-
muıtur· 

Proıram ıudur : 
1 - Pek ııamimi layık cum· 

buriyet ve milliyetçiyim • 
2- Prensiplerim halk 

fırkasının umdelerinden fark· 
Iı değildir • Ben daha ziyade 
demokrat ve liberal bir gaye 
takip edeceğim ve bu eıas 
dairesinde aıağıda yazdığım 
itleri baıarmağa çalııacafım: 

3- Cumhuriyeti koru· 
mıık ve halkımızın her sınıf 
ve tabakaıile her yaıta bu
lunanlarını cumhuriyet reji· 
mine ısındıracak tedabir ve 
veaaili ittihaz etmek . 

4 - Küçük memurlarla 
elzem ihtiyaçlara dokunul· 
mamak şartile bütçemizde-
ki masarifi mümkün olduğu 
kadar azaltmak ve mev· 
cut verıilerimizi gene im· 
kan dairesinde tahfif et· 
mek. 

merkezi umumiye teklif 
edeceklerini söylediler. Hay
retlerde kaldım, ne cevap 
vereceğimi ıaıırdım. Biraz 
ıonra vaziyetimi anladım 
talepnameml verdim. 

Dün akıamda namzetli· 
ğimin büyük reisimiz, mem· 
leketin halaıkarı tarafından 
kabul edildiğini fiğrendim. 

l 5 - Bilcümle mali mü· j istikraz mükemmel bir çare 
e11esatta f .... iz haddi gaye· olabilir. 
&ini hiç olmazııa yüzde do· Ecnebi sermayeye mem· 
kuza indirmek ve hatta lekette faaliyet imkanı ver. 
:ıürra ee fabrikacılara daha meliyiz •. 
ucuz faiz ve kredi temin Ecnebi devletler bizi, ·s· 
etmek. 

6 - Eı:ki ve yeni müte· 
kailler maa~o.tı orasındak' 
farkı tadil ve tehviııe ça· 
hımak. 

7 - Belediyelerle me· 
calisinln tamamen istiklalini 
mevkii fiile koymak. 

8 - İrtifa ve sui ish· 
mali cezalandıran kanun 
maddelerinin kaçamağa mey
dan vermiyecek ve tatbikat· 
ta i~e yarıyabilecek daha 
şiddetli ahkamı ihtiva etme. 

c sini taknin eylemek. 
9 - Ame'e ve itçilerin 

hak ve sıhhatlerini korumak 
~için asri kanunlar vazetmek 

ve bunlar hakkında (Aıuranı 
soıial) müesseseleri vücude 
getirmek. 

Müntehibisanilere hitap 
Cemil paıanın müntehibi 

sanilere hitaben tabettirdigi 
bu programdan maada şu hi· 
tabı da matbudur : 

" Muhterem efer.diler, 
Şahsıma itimat edip te 

meb'us intihap edecek olur· 
sanız bütün mevcudiyetimle 
millet ve memleketin men· 
faatlerinl temine çalıımak 
suretile kıymetli itimadını· 
zın mukabelei müteşekklra· 
nesinde bulunacağımdan 
ıüphe etmemenizi r;ca ede· 
rim. " 

Eski Şehremini 
Cemil 

Galip Kemali B. ise prog· 
ramının ne olduğu sualine 
fÖyle cevap veriyor: 

"Yeni bir programa lüzum 
ve ihtiyaç yoktur. Kanun· 
}arımız bütün asri ve medeni 
ihtiyaçlarımızı tesbit etmlı 
bir ıeklldedir. Bene~ uıl 
program bu kanunları ta· 

mamen 
ibarettir. 

tatbik etmekten 

En büydk derdimiz iktı· 

sadi aahada görülmekte-dir. 
lkt11adi buhranın kökün· 
den halli kin harici bir 

tiklalini ıiddetle kıskanan, 

kolunu büktürmek ifıtemi· 

yen bir Türkiye olarak ka· 
bul ve telakki etmektedir .. 

Namzetliğimin vaz'ı me· 
selesin gelince, oayet Fethi 
B. namzetliğini koymazsa 
bile, ben otuz bu kad r sene· 
dir it batında ve millet hiz· 
metindek azanabildiğim na· 
çiz tecrübe ve ihtisaslarımı 
Gazi Hz. nin kudret ve kuv· 
vetfr riyaset buyurdukları 

cumhuriyet hizmetin" vakf
eylemeyi bir Y tan burcu 
bilirim." 

Halit Beyin programı 
Hoıgör gazetesi sahlbi 

Halit Cemil 8. nefsine lam 
bir "timatla progranıını fÖY· 
le anlatıyor: 

- Ben, akidei ııiyasi· 
yem itibarile sağ cenah 
Nasyonalistin' Millet mecli
sınde partilerin tefekkü· 
lüne taraftarım. Gazi Hz. 
amele ve ç ftçi mebusların, 
mecliste bulun alarmı te· 
min etmekle büyük bir 

adım atmış oluyorlar. Bu 
noktada ha aretlt bir atkıı 
çıyım .. 

Şahıi kanaatıma 

rarı mecHste küçük 
sınıfla. mı temsil eden 
uslar da olmalıdır. 

naza· 
e'naf 
meb'-

A13tulleh 8. ne diyor ? 
İlkönce müstııkillen nam· 

zetliğln vazeden muallim 
Aptullah Fevzi B. i.:p bu 
çığırı, y.tn n üstak.l en nam· 
zetllğin vaz'ı meae!esıni ken· 
disinin açttğmı söyiemckte· 
dir. 
Diğer müstakıl namzetler 

Dün aktama k .. dar nam· 
zetli.derini koyanların yeku
nu tamdüzüncyi bulmuıtur. 

Yani evvelce namzetliği
ni ortaya atE-nlar da muallim 
Fevzi, Hasan Riza, konsolit· 
çi Asaf, Refik Fıraki Beyler 

dir. 



!;ik maçlarına Jeoam edilecek 

lstanbul - Vefa bu 
hafta çarpışıyor! 

l aJq0 bir zamanda Sarp· .a,lenlyor. Bakabm lıtan· 
lt.rtılatacak olaa Ga· bulıporla ne netice alacaklar. 
ray ve Fenerbahce ta· l.tanbul.por takımmın 
1'1 ltk maçlan mlaaee· ıeaçlerden mltetekkll, ve 
bu cuma •kı bir •Arı· ıeçea hafta Feneri yenmlt 

n,, yapmlf olacak· olmaıı bu maça bqka kıy· 
t. met verecektir. 

11.ıı. aralar111da her Son maçı Fenerbahçe -
il bir tebeple elLsenlale- Beykoz yapacakbr • 
llaııntauman yapamayan lzmlr mubtelltinde stızel 
lerımız için bu karp- oyunlannı rördlflmtlz Ma· 
ların çok falc:leei ola• IJk beyi bu haftada Beykoz 

UtboJ heyet.inin sene 
1ettnde taaslm etmlt 

ftldiıtlre nuaraa bu 
tüt maçlal'ID da de

edllecektt. Fakat Le
takımlDI• ,.hrtmlze 

ille tehir ecldea Gala· 
tay • Anadolu maçı 

lı a f ta yapılacatuıdan 
çları lik maçlannın 

yapılacaktır. 

utbol h "yetinln bu ka· 
çok Jerindedtr. Bu ve· 

kararla ilk maçlan 
tasam bir ,.kdde bl· 
tir. itte bu hafta G. 

1 • Aaadolu maç1111 
eceif•· 
~ dewe, nlalleten 
olan Anadolu takımı 

evr~ iyi bir tekil arz· 
ie baıladı. 
alataıaray ise her za· 

ki teklini muhafaza edi· 
Bu haftada geçen dev
almıt oldulc:ları 9-0 
•ini alabilecek mt? 

ftamn en mQbim maçı 
·l.tanbulıpor arannda 

tar. 
a geçen hafta Saim 

~r oyuncudan mahrum· 
•e bu mahrumiyet 
lııe 2 • 1 mall6biyete 

Bu hafta 
l1ntnde 1tttrak ecleceli 

kalesinde precelfz • 
Fenerlilerin ilk devreye 

nazaran bu clefa na11I bir 
netıcf' alacakları merakla 
beklenir. 

AJni glnde Kadak6y ıa· 
haıında da ikinci kGme 
maçları yapılacaktır. 

Yapılacak maçlar ıun· 
lardır. 

Boiaslçi - Hilll 
Eylp - Topkapı 

Son iki takım ara11Ddakf 
maçın heyecanlı olacalı mu
hakkaktu. Çlnk 1 bu oyunla 
ktımenla Gçtınclıl beDi o1a· 
calder. 
ISTANBUL FUTBOL HE· 

YETiNDEN 
24-4-931 Cuma günG fc· 

ra edilecek Uk maçları : 

Kadıköyünde ikinci küme 
Boğaziçi-Hilal saat ı ı. Hakem 
Basri Bey, Eyilp • Topkapı 
saat 12,45 Hakem Baart B. 

Takalm ftad7omanda ba
rbıd kame, 

Galatuara)' • Anadolu 
saat 12,30 Hakem Slmo Ef. 

Vefa • lstanbal ıpor saat 
14,15 Hakem Sedat leJ 

Fenerbahçe • Be7koa •· 
at 16 Hakem Salabattia B. 

Galatasaray • Kaaakapı 
Şdd ma~ tehir ecldmitllr. 

Sanayi birliği 
sene tahsisat olmadığından 

rli mallar sergisini açamıyor 
lene Ltanbulda sa· mız yoktar. Sanl,.a buna 

l.t.,htt tarafın bir yerli llsum da kalmam•fbr• de-
letpei açılardı. Bu nllebllir. Zira .. ,...... sin 

~ le'll açılamamakta· ıeçtikçe taaddlt edlJ:W· 
Mayıı ayı sarfındaAd&Da da 

Adliyede 

7,5 sene 
Ağır hapis! 
Kadak6ylnde sabakalı 

Cemali 61dGren Komlaer 
mua vlnlerindea Slleyman 
ve Bican Beylerin alır ceza· 
da nihayet bulmuıtur. 

Mal6mdurld Blan Bey 
bundan bir kaç ay evvel 
Şlfalıanede cinnet alllmi 
ptererek vefat etmlftl. Dtln· 

ki celsede baza phttler dinlen· 
dikten sonra Heyeti blldme 
cirmi sabit g6rerek Slley· 
man Beyin 7 ,5 aene bapılne 
karar vermlttir. 

Kömürcü katili 
Bundan bir mflddet ev· 

vel kömflrcfl Aliyi katleden 
Bunah Ali ve ofullan Ke· 
mal ile lh•nın muhake
meıfne din Afırcezada baı· 
lanmıttır. Heyeti biklme ta· 
bit celbi riçta muhakemeyi 
baıka bfr gine talfk etmlt
tlr. 

Şüpheli ölüm! 
Ottak6yde ikamet eden 

Madam Vlktoryanın bamd 
eınaımda vefat ettlflnl yas· 
mııtık. Bu 6lflın ıtlphell 
görflldfliün4en mflddelumu· 
mllikçe tahkikata baılan· 
m11tır. 

Zeki B. dava~ı 
Mehmet Zeki 8. lıminde 

bir zabn ıaı etemizden maada 
bGtfln ıazeteler aleyhine da• 
va ikame ettlllni yazm11· 
tık. Dan bu davaya ikinci 
cezada devam edilmlıtir. 

Heyeti hakime evrak üze· 
rinde tetkikatta bulunmak 
için muhakemeyi talik 
etmlftlr. 

Simit narlıı 
lıaltlırıltlı / 

Bu•an btr m8ddet e.el 
.._.tlent Wedl,.e tarafmdaa 
80 para narh konmuttu
Halbu ki, narhtan sonra 11-
mlderhl hacım klçelmlf w 
narhın faldell kalmaDUfbr • 

Beledt1e baau çılmau 
bir it oldulunu aalatlılmdan 
narhı bldırmıfbr • 

MiMARi SERGi 
Glli91 Saa._tlar lirhll 

'il' rl idelllicl• : 
Avl'll.,-D avdet ecl• 

•ar Barlaaa Ani Bepa 
Mimari •• ,.hlrcillt• alt 
1ergiıi 25 Nllan Cumar-
tell pi llleclen aonra 
açılacaktır. Seqt bir ay 
devam edecek ve her aOaa 
61leden soma açık buluna• 
caktır. 

Serp Gllhaae parla 
methaltadekl blrllk Wnum
da olup duhuliye 1oktur. bir aersl açılacak " ita 

sergiye bif6mum yeril mal· 
lar 1m&l&thaaa ve t1caaet· 
haneleri ifUrak edecelder-

GELIBOLUDA SAIJKÇILIK 

dlr. Sonra mallarnmSI ha· 
rtce tanıtmak lçla de r ... 
tecle açılacak olan aerslye 

e•.,el& tahılsab· iftirak etmekteyls. • 
1 . _ _,_ç 

'd.-...ı. PAVYONLAR Sergi 
Açılıyor -,.:.• tarafından d6rt 

~atak temin et• 

l' kadıkay1nde 
ıp f&Jııı led teline, ma,. 

1 
iyeye alt olmak 

ha. dar h.lkı ıç1n ıoo 
Pa.9 1on Kadı.k6J 
1 ' 

-,_ l; de )'ataklıya 
eıalr6J6ne nak· 
Gzere Anadolu 
ıoo, Be1otluncla 

ltu ... lf Ahdin-

,.::; 

Ziraat oda• tarafından 
açılmaııaa karar yerilen çt-

b ...An Tak• 
çekçıltk aeıslll u•- dt-
alaı bahçeıillde ktfat e 
lecektlr. Serslye Anad'j:• 
nUD muhtelif ,.1atrlerill n 
bir çok kim ...... lfttrP et• ........ 
;ataklı dd paYJ• 7apda· 
caktır· Bu .,.tle ltu _. 
bitin patyonlanD ........ -..-cakbr· 

Gelibolu Ucaret odua 
l.taal»al mmtab Ucaret ml-
dirlyetiDe m8raeaat •tmlftlr· 
Bu mlracaabada ba hava• 
ilde balıkplalm lnklfalmm 
elsem olduluna blldlrmlftlr. 
Bu minuebetle harpten 
evvel Geliboloda mevcut 
konaene fabrikanam lh1au 
dltGDllmektecllr. 
KATALOG Y APllJYOR 

Milli sanayi blrlltl yeril 
mallar lıalduacla bir btaloı 
hazırlamaktadır. Bu l:atalos 
Tlrklyede neler )'apdchlı, 
neler latlhaal eclddqbıl P 
terecekUr. ,.-., ... ı 

TARLA F A1U:oLo1U 

Aaadoluda fue tarlala. 
rde 81ıcaclele etmek ._.. Al....,... 180 bla-•baaca; 

..urlllfOI'· 

Poliste: 

Sustalı 
ile kızı yaraladı 

Tlt6n inhisar ldareılnln 

Azap kapı levazım anbarın· 
da çabf&D Hasan, mGnaae
bette bulan Ferldeden ylz 
bulama1ıaca mezbureyi ıu• 
talı ile ylzlnden, .... 11nden 
yaralamafbr. 

Feride butabaneye kal· 
dınlmıt, Haaan da yakalan· 
mıttır • 

Küçük katil 
Koca Muıtafa paıada o

turan 12 yaılarında Nev· 
zat, yine aynı mahallede o
turan Lambro lımlndekl 
çoçuklar çelik çomak oy· 
narkea ka vıa etmlflerdfr. 
Bu kavıa aralUlda Lambro 
bıçakla Nevzadı tehlikeli 
ıurette Jaralamııtır. 

Bu kOçlk carlla yaka·• 
lanaHt ve hayabndan Omlt 
kelllen Nevzat ta haıtaneye 
kaldarılmııtır. 

Alışblar arbk 
Şof 6r Corcinln ıdarelin· 

deki 2158 numarala otomo
bil. F erik6y caddeılnden ,.. 
çerken manav Rta otlu 

Bıllle çarpmıı yaralalllll&• 

sına aebeblyet vermlttlr• 

Dost düşman olur 
Kurtulutta tren ıokaltnda 

oturan Mahmul efendinin 

doılu A11e, Mahmut efen• • dtye alt etya ile bir miktar 

parayı alup kaçmııtır. Aran· 

maktadır. 

Şikd:yet ıWdn• 
pk4yetl 

Trü:ra tactaıl8~ ŞMk 
t1--'1felerl ............ e 
bir letfda ve...,ı,lerchr. Bu 
tetltlll@ı flı'k•tlD lclare, fi· 
at tadlellaclea asun uza· 
cllJ& tik&~ etaalf lerdlr. 
ıc.._,r•llk tetkikat yapmıt 
fllrAJederl J•rlntle buldutu 
için Nafia V eklletbıe ,an
~r. Diler taraftan 
ticaret ocluı da aJ'ftca ,.ık 
tJmendiferlerlaclen fik&J.U. 
b~hanmuttur. 

LAtlv YOK! 
DahilJ1e V ekaletiDden: 
Politika Ye Yum ıazete

leJlllill 14.4-931 tardall alt
laalanada •raıftre kuaunu· 
nan tatbiki lzerbıe bir ...... 
elet sonra tikin idareleri 
tamamf:rle llpeddecelt. Ja• 
sılmat tee ele Veklletlllllsa 
birle bts karar ve tasaYYW' 
olmaclıiı beyan olunur. 

1 Kdft!lı ]ldnlar J 
IÜRALDc KOŞK 

Acıbademde KızJarafası çq
meainde M Fuat Beyin vl si 
bahçeli kirahkbr. içinde
kilere mOracaat ediniz. 

KIRAUk ıAIRELER 
HeybeJiadada Rovayyal oWıü 

yanındaki 8 odalı sablk Bipdıler 
oteli binuı daire daire veya ta
mmı kiralıktır Arzu edenlere 
mobelyede temin edilir. Anadolu 
Ajansa illnat tubesinde 8iirhan 
Beye müracaat. Ti. 22735 

* ACELE SATILIK ARSA 
fatih Kıztafı civarında 150 

aqın eb'admda bir arsa acele 
aatdıktır. Talip olanluın (Varm) 
da Hikmet fbdiye mOracaatlan • 

Wll 
Edirne Belediye BiJtçeai 

Yirmi yedi bin lira 
kadar açık verdi 

Edirne tehir mecliıl top• 
lanmııbr. 

Bir Belediye faall1et 
proıramı hazırlanacaktır • 

Bunun tatbiki için llaım 
ıelen bGtç.ı teıplt edilecek· 
tir. Bu huıulta beledl7e er
klnından biri tanlan a6yll· 
yor: 

- Proaramın esaılan 
teıpit eclilmfıtlr. Batlıca nok· 
talan h&I intan, umumi 
ıaraJ, ldt kalclınmlann par
keye tabvllt, belediJe kar
pııncla eebak beleclfye relll
nin bir beykelf dikilme ... 
T atarhantler kabrlltanınıa 
parka tahvili, fenni tekilde 
•U getirilmeıi ve tehrin or
taundan geçen ana lafımın 
kapatdma11 gibi f8yler tetk!l 
ediyor. 

Su projeıl henGs ikmal 
eddmemtıUr, maamaftb mi· 
hendlıler tetkikata ltatla• 
dılar. Arda'dakl tetkikler 
bltmit olup timdi ortalrp 
Ye Tqlımlıelllm k61lerl d· 
vanada metıuldlrl•. Pro
jeyi ancak Tetrinlsanlde ve-

recekler bia de o oman 
naııl itlecldece,_., projeye 
nazaran, kuar vereCfllz. 

B6tçe enclmende ma• 
raf kıımı bltmlfllr, 
kıımı da bitmek 
Şimdilik 27 bin it 
g6ıtermektlr. 

SATILMIYAN ~ 
lzmir lktuadl mıntakaı• 

dahilinde 1&tılmı1arak ka· 
lan ye Ziraat Bankaıına 

.. erhum olan tfltGnlerin la· 
imar lciMeu tarafıaclan sa· 
tın ahnaa... hakkındaki 
8'r•tl •elElle karan ve bn 
~arna~D ne tekilde 
Jatbllr olu.-a~ h.alıkında· 
ki 0

ta ... atname, lsmlr Bat 
mpdlr.IQtln• tebbt edilmek 
-redir. 

Ticaret odasında 
D6n Ticaret odaıında 

bir içtima yapılmıttlr. Bu 
içtimada odalar konırellnde 
verilen kararlar tetkik edil· 
mittir. Bu tetktkabn bit•· 
manda ka rarlann tatblkına 
batlanacakbr. 

Mustafa Şamlı ..ı 
Mahtumu Müessesabnda 

UCUZ EŞYA 
_. Sergisi devam ediyor. 4m.'ll 

·u.w1e1 1) ollan ve Li----
lan Umumi idaresinden: 

Fefzipall • il_, llttlln SUÇA I • &ICADAI ta MALATYA 
1 stasy11111'11 llMI 58 kdlllltriuk klSll 23 lisan 1931 tarlblll-
dll llD lllllllJI çlacak te Fa_. Malatyaya cuma, 
Paz11811, ••; Malatyadan FıyzJpqaıı Cuma. Pazı, 
Çarpıba &Mll'I blrı •btalit yolcu kalan tlllik adllıcaktir. 

Saat 

F-ldll llnki 6,00 
lllllYIJI llllSllat 17 ,50 
llllllfldll anket 8,20 
flfİPlllJI mmsaıat 20,IJ 

TIY A TRO SiNEM(: 
0SK0DAR 

Hale alqemuında 

Muazzam f'ilim 
ı .. u Kadul 

MlmeulU 

Villl Frlç 
Gelecek proıram 

Rei•in lıarı•ı ---
Kaclık61 Katddl 
tlı•wsanda 

Ant Gençler 
HeyeU t.mrlU1..ı ıenç 

komik Seul Bey arkadat
lan birlikte. 

23 Nisan Per,.mbe ıGnl 
aktamı 24 Cama aGnA sln
db ve pced tly•tro, alne
ma, vafe7le solo taıanal 
ve saire. 

Şehzadeb&fl 
F eralı anemada 

Bu ıece llaema t11atro 
tombala. 
Yana aec-~ •Qaam•r• 

Umumi idare 

N 
LERI MEŞHURDUR 

Kedisi 
Tlftlii 

Armudu 
Ball ve 

lııaklıdıı 
Sar ıhı 

Vatandat 1 Bir tat ve 
her yerde ara 1 Pera
kende .. tıı: Oal tada 
Mt1ılrfrat fnhfaarı ı atıf 
ma azaaı. Toptan ta· 
hf : Oalatada ömer Ablt ilanı 

zımfn tatta 12 ••••r• ll depo• . ... 
Pemletct mftl• reııae Aarl Ka
Jalıdere Tlt Şarap f1tlwllrHı ,..,, ... , .... , ..•. 

Doktor 

gopEssayan 
nga cami sokak N 

19 Her.gün hastalanm 
abu) ve tedavi eder. 
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Sahife 6 YARIN 

Beyoğlu' nda KARLMAN Mağazaları ... 
Son moda güze malları daima ucuz fiatlarla satan ticarethanedir 
Cidden şayanı istifade olan bazı eşyanın fiatlarını muhterem müşterilerimizin 'enzarı takdirine arzediyoruz: 

Yünlü kumaş K. Taftalar L. j ipek çoraplar K. 1 Mendiller J(, 
Bukle, güzel desenler, 77 5 Teminatlı cinı, muhtelif 41 O Yıkanabilir, muhtelif mün- 115 Krep döıin, kare mo- 47 
~n moda metroıu renklerde, me!!:!>ıu . tehap renklerde deren renk 

İngiliz ku~aşları . Jorje~ sua fpek çoraplar Bo_y_u_n_b_a_ğ-la._r _ __.. 
Ala cinıkoıtümlük. çok enli,500 Zene~n ve muh~elıf renkler· 425 Bemberg her renkte 225 Safi ipek ve yeni 17 
metrosu 675 .,.8 de muntahap cıns, metrosu ajurlu desenlerde 

Yünlü kumaş Krep birman lkek çoraplar ---"""'!"M_e_n_d .... i-ll-er--
Butone,kar yağdıh,.safi yün,725 s.ntün modern renklerde fyi450 Bemberl' en ili cins 285 Hanımla~ içi.o, ~eyaz ve 4 
ekstra cins metrosu cıns, metrosu ajurlu markalı ıyi cıns, uç adeni 

Jorjet len Musme ipek çoraplar Mendiller 
F 

. 
1 

d l M 
475 

Yıkanabilir emprime, ipekll 315 Me hu (M 44) k h 
325 

Hanımlar için, 1sviçre 
antazı ve yen esen er • . d 1 d f r · mar a er · ı ı· b k . yenı esen er e, rop, penyu- renkte ıı eme ı eyaz ve ren Iı __ ~ 

• - ar "Ye çamaıır içi~, metrosu Mendiller 
Jorjet muşete Krep b1·rman Külotlar 6 Erkeklere Pirene marka 1 

Safı. yu··n, ropluk, metrosu 500 E l · d l d 450 Pamuklu reklam 75 b ki k mpr me yenı esen er e, fiatı eyaz v-ı ren i e stra cins, 
metrosu _ _ 1-2 düzinesi 

Jorjet frize - Hakiki Japon kimono Y k bil ~ü~otlar ____ K_e_ı_n_e-rl_e_r __ ..., 

:.::.:::::. :.::::hap 725 :.ı:~~en hanımlar için 2250 te~:i~tıtı !•-~• ten 135 ~;:_n~':!~~ Podusuedden 17 
Eldivenler K 1 Yünlü bereler · emer er 

Yıkanabilir podusued, 325 H 1 ffi d 2" 
Ekstra clnsmanto veko. 800 Üç renkten, karııık renk- 175 teminatlı Fransız marka anım ara, ıa an erisi /1 
tümlük için metrosu lerde Eld• 1 - enli, spor mantolar için 

Bursa ipeği T ·k ·· ·· d 1 ıven er Kolyeler 
rı o yunun en rop ar Sued taklidi, muıköter 135 Kristalden, mavi, pembe l6 

İyi cins, her renkte reklam 190 T d desenlerde 1700 f t · wee an azı ve metcan renginde 
fiatına, metrosu Eldivenler - Ö 
-:- Bursa jorjeti Muselin çoraplar Yıkanabilir alise derisi 400 nlükler 
Ala cins modern renkler M. 360 Gayet saf lam cins ve modP67 5 teminatlı Fransız: marka Hanımlara, beyaz atkılı 12 

Kuruş . _ renklerde ' •• ve lsviçre iılemeli 

Duble jorjet 

Yünlü kumaş Bursa bırmanı M 
1
. 

1 
Portfoyler Önlükler 

Spor mantolar için safi yün 385 çorap ar ı 
140 santim eninde M. Güzel cins, metrosu 360 A· 1· .use ın_ b tl' 85 Hanım ar için mn.rokenden 750 Hanımlara, mutfak 1J 

a cıns ve &JUf aae ı ufak çantalı ve aynalı için renkli 

Yünlü kumaş Vual sua Vua çoraplar Portföyler ----=E=-=-l _ç_a_n-ta-1-ar_ı __ 
Mantoluk, yeni desen, 41 O Emprime ve güzel desen· 350 E~stra cinı ve yeni renk 11 Q Lama marokenden, her 9 50 Çocuklar için, muhtelif 1 140 santim eninde M. lerde M. aJurlu renkte ~- çeııtlerde 

Hanımlar elbise 1 - . Çocuklar elbise - İpekli kumaşlar Yünlü kuma*;iar -
dairesinde dairesinde dairesinde dairesinde 

Geyet iyi cins kumaıf ardan • Çocuklar için lfaıtan ayağa 
en son modaya muvafık yeni kadar muktazi hertürlü yazlık Yeni vürut eden yazlık en 
gelen hernevi hazır yazhk ve yeni gelen levazımatı ik· ıon moda elbiıelik ve man· 

a• yeni vürut eden yazlık en 
ıon moda elbiselik ve man· 

1 
toluk yünlü kumaıların aari 

ve müntehap çeıitleri .. 
elbiseler, mantolar, fistanlar saiye: Elbiseler, pardeıüler, toluk ipekli kumaıtarın asri 
ve modrn zarif ıapkalarmın 

1 
ıapkalar, ve ıairenin mün-

1 
ve müntehap çeıitleri. 

----""'!!!!!--~=--=-":;~~m~ün~t=eh~a!p~ç~e~şi~tl~er~i~v!!.~ı~ .. ~~~!! tehap çeıitleri... • 

[KM[K ve . beyneımueı son etibba kongresinin diyabetik 
GEVREKLERi gıda olar ~k kabul ettiği f ormm üzerine istihzar edı ŞEK~~~~~:t~!~~~~INA "HASAN,, GLUTEN 

Irmak (Pazartest Perşembe) -
Ankara (Pazartesi Perşembe) 
Irmak (Pazartesi Perşembe) 
Kayseri (Salı Cuma ) 
Sıvas (Salı cuma } 

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

18,50 

4,31 
13,20 

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

16,25 

19,37 

.... 

Şık ve her renkte gabardin 

PARDESÜLERİ 
gelmit ve 19, 1 /2 liraya ıatılmaia baılanmııtır. 

~ TEDİYATTA BÜYÜK TESHIUT ~ . k . H . d TAVİL ZADE VAPURLARI 
ır etı ayrıye en: Muntazam AYVALI~ posta~ı 

ara iskelelerine mahıus azimet ve avdet ücuratı tadfe- ' 
sinde berveçhiati tenzilat icra edllmlttir. vapuru Perıembe 

Altı iskeleye kadar azimet ve, avdet ikinci mevki ,,, ' . . 
26,50 kurut iken 6,50 Kurut tenzil olunarak 20 kuruıa 17 de Sırkecıden 
Altı iskeleye kadar azimet ve avdet birinci mevki 32,50 hareketle Gelibolu,Çanakkale 
iken 7 50 kuruı tenzil olunarak 25 kuruıa, ı Küçükkuyu, Altınoluk, Ed· 

Alt:dan fazla iskele için azimet ve avdet ikinci meTki remit, Burhaniye ve Ayva· 
39 kuruı iken 9 kuruı tenzil olunarak 30 kuruıa . lıfa azimet ve avdet ede· 

Altıdan fazla iskele içlıı azimet "Ye avdet birfncı cektir. Yolcu bileti Tapurda 
mevki 44 kuruı iken 9 kuruı tenzil olunarak 35 da verilir. ' 
kuruıa tenzil edildlil muhterem yolcularımızca malum ol· Adres: Yemiıte Tavilzade 
mak üzere ilan olunur. biraderler. Telefon lıt: 2210 

. ""' 

takdir olunan e§Y' -~ 
lin 26 ıncı pazar g;~r 
on ikiden bire kıt 
arttırma ile sa ulıtc 

ıı 
Kazasker hanı 4 "~ 
vaktinde bulunac11

1"1 
runa müracaat edi 
olunur. 

TAK~1 
Zilhicce 3 - ı 

Nisa 
22 

Çarşa1 
19-'~ 

Sabah 5,18 rı ;,;_, 
oııe 12,ı.c ı~' 

ikindi 15,59 J 
!!!!!!~~~~~· -M•;_;:.:;.;,ı-


