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Müstakiller= de" hüklimete itimat reyi verdiler •. 
Manevi gıda 

-----·~ -
J ktısadi zaruretlerin tazyiki 

ne dereceyi bulursa ?ulsun, ço
cuklarımıza manevı gıdayı, 
ilim ve fikir gıdasını vermek
ten hiç bir sebeple geri kal?.ma
yız. Beynelmilel münasebetler
de müsavi bir vaziyet ve hak 
sahıbi olmak, her meselede se
simizi işitti rmek istiyoruz. Şe
ref ve istiklal ile yaşayan bir 
millet için bundan tabii bir hak 
ve dilek olmaz. Ancak diledi
ı:-imiz bu hak ve vaziyetlerin 
netice ve zaruretlerini de unut 
mamak mecburiyetinrJeyiz . 
Bunların başında ilmi, fikri ve 
ahlaki seviyemizi yükseltm~k 
vardır. Zira : Yeni hayatta mıl
letlerin kudret ve kabiliyetleri
nin en doğru ölc;üsü. terbiye ve 
seciyeleridi r. 

Siirl rneb'usu 
MAHMUT 

Yeni Kabine Mecliste bazı Son ka~ar Maaşlardan tekaüdiye~ 
tenkitleİ"e cevap Verdi.. Cen::~:1::nfe- kesilmiyecek 

~-~~----· 

Başvekil ismet Paşa, kabinesinin icr~~t progr~mını 
Millet vekilleri huzurunda okuyarak ıtımat reyı aldı 

" l!.'n biJgOlı tedbir o/aralı blltc•de 
te.•arru/atı tasaı•v11r11 ger•n az11nıl 
bir dertceg• (!llıardık. Blltçedelıl 
tenakus .'lO 01tlgunda11 fazladır, ,, 

MüstakÜlerden Sırrı B. ( lzmit ) hükumetin harici ve dahili 
siyasetini tenkit eder mahiyette bazı sözler söyledi. lnhisar

lardan, mali kanunlardan idari işlerden bahsetti .. 

Medide müat•killerin d•hi 
itimadına mazhar olan 

BAŞVEKlL iSMET PS. Hi. 

tekarrür etmiştir. 
Meclisin içtimaı 

. ANKARA, 9 (Telefonla)
Millet Meclisifırka grupunu ta 
kiben saat on altı buçukta Ka-

!erine ve Manisa ile Bordur 
müntehibisanilerine teşekkürü 
tazammun eden Meclis ri
yasetine takdim edilmiş tez
kereleri okundu. Reis Kazım 
Paşa sözü Başvekile verdi. 

Işmet Paşa kürsüye çıktı ve 
elinde tuttuğu not kağıtlarına 
bakarak kabinesinin programı
nı okudu. Büyük mel:listen iti
mat istedi. 
İsmet Patanın beyannameei 

Muhterem Efendiler: 
Tasavvurlarını bildiğiniz ve 

icraatını tecrübe ettiginiz bir 
hükumetin içinde bulunduğu
muz en son vazi) et ıiıerine dü 
şündüklerimi huzurwıuzda sö
ylemek için müsaade istedim. 

Hükilmetiniz memleketin 
dahili ve harici bir sulh ve hu
zur havası icinde / ya. amasına 
birinci derecede ehernrpi •et at 
feder. Beynelmileı .ınunascba
tımızda da bize hakim olan e
sasi fikir budur. 

Türkiyenin sulh ve emniyet 

zım Paşanın riyasetinde top
~ landı. Gecen inikat ta tahlifleri 
) yapılmayan meb'uslar tahlif e-

dildi. Müteakıben intihap maz 
hatalarının müzakeresine geçil 
di. Reis mazbatalar arasında 
muallel olanlar vardır.Bunları • 
tetkik için nizamnamemiz mu
cibince 30 azadan mürekkep 
bir encümen teskili lazımdır. 
Encümen kur'a çekmek sureti· 
le intihap edilecektir. Kur'a ile 
30 aza intihap olundu. Bundan 
sonra İsmet Paşa ile Recep B.
in Malatya ve Kütahya meb'us 
luklarına terc:han kabul etti '<-

Hriciye Vekili 
TEVFiK RÜSTÜ B. 

havası ıçinde ~alışmasını te
min ve teshil edecek tedbirle

(Devamı 6ıncı sahifede) 

Vali muavini 
FAZLI BEY 

zip etmiştir. Esasen tasfiye, bu 
husustaki kanun mucıoince ev
velce yapılmıştır. 

Defterdarlık merkezinde mü 
dürlükler bakı kalacaktır. Def
terdarlık mürakabe işini göre
cektir. 

(Devami 4 üncii sahifede) 

iştirak ediyoruz Heyeti vekile kararı bugünden 
itibaren devlet 

dairelerinde mesai saatleri değişti 
ANKARA, 9 (Telefonla)

Heyeti vekile meclis içtimaını 
rnüteakıp toplanmıttır. Bu içti 
mada Cenevrede toplanacak 

Avrupa birliği ihzan komisyo- Fırka gurupunda memur maaşlarının 
nuna iştirakimiz tekarrür et-

r 

miş ve heyet azaları tesbit o- tenzili düşünülmüşse de 
lunmu,tur. Heyette mürahhas h"k A t b t kl•f t ft l t 0 
olarak Tevfik Rüttü ve Musta- U UDJe U e l e ara ar O mamış il 
fa Şeref Beyler, mÜ§avir ola- ANKARA-, 9 (Telefonla)-
rak da Hariciye siyasi müşaviri Sabaha kartı - Hüklimet 931 
Suphi Ziya ve umum müdirler butçesinin ana hatlannı teabit 
den Cevat _Beyler bulun~caklar 1 etmiş bütçe la!ihası b~r haf~a
dır. Heyetımiz pazarteıı Anka ı ya kadar mcclıse takdım edile 
radan hareket edecektir . · cektir. Bütçede memurin kad· 

-- - - - rolarında tasarruf fU auretle te 

Atinada isyan mı min oıunmu,tur: 
·--

Pangalistler bir dar 
bai hükumete 

teşebbüs etmişler 
ATİNA, 9 (Apo) - Dün 

(Omonya) meydanında P<ın

galos taraftarla
rı ihtii3lcuyaııe 

tezahüratta bu -
Junmuşlardır. 

Maruf Panga -
listlerden An -
dozpulos, dün 
öğleyin Omonya 
meydanında ta -
banca çekerek 
"yaşasın ihtilal., 
diye ateş etmeğeCta<r.a.I Panıaloı 
başlamış ve derhal polisler ta
rafından takibine başlanmıştır. 
Silahlar üzerine halk arasında 
bir panik hasıl olmuş ve biraz 
sonra bu ihtilalcinin refikini 
derdeste muvaffak olmuşlar
dır. Merkumun üzerinde on 

1 
dert adet dinamit fişenki bu
lunmuştur. Pangalosun yaveri 
Kaçaros da tevkif edilmiş ise 
de biraz sonra tahliye edilmiş.. 
tir. Bilatefrik bütün gazeteler, 
bu hadiseyi şiddetle tenkit ey
lemekte ve Pangalos ile taraf
tarlarının şiddetle cezalaııdınl 
masını talep eylemektedirler. - - _....__...,_.. __ _ 
Süleynıaniye 
Kürtleri 

Irak askerlerile şiddetli 
muharebeler yapıyorler 

MUSUL, 9 (Milliyet) -
Jrakta Şeyh Mahmudun ku
mandasındaki Kürtlerle Irak 
askerleri arasında şiddetle mu 
harebeler devam ediyor. Şeyh 
Mahmut mayetindeki kuvvet
lerle her gün Irak askeri karar 
gahlarına, karakollarına, müf
refelere baskın yapmaktadır
lar. Süleymaniye ve Gergük
ten gönderilen askeri ve polis 
kuvvetlerile Şeyh Mahmudun 
kuvvetleri arasında vuku bu
lan kanlı müsademede Irak 
kuvvetlerinden bir zabit ve do
kuz nefer telef ve on yedi ne
fer de mecruh düşmüştür. 

Buna mukabil Kürt kuvvet 
lerinden de maktul ve mecruh 
olmak üzere otuz nefer vardır. 
Netice itibarile Kürt kuvvetle 
ri hezimete düçar olmuş, fakat 
ayni kuvvetler tekrar muhare
beye girişmek üzere Şeyh 
Mahmutla birlikte Zengin 
Kürt aşiretinin içine geçmiş
tir. 

1 - Münhal memuriyetliere 
yeniden memur tayin edilme
yecek 2 - bazı dairelerin kad
roları asgari hadde indirilecdc: 
tir. 3- Tahtı muhakemeye a· 
lınmıt memurlar, vekalet emri 
ne alınacaklardır. 4 - Memur 
namzedi olarak devlet dairele. 
rinde çalıtınların namzetlik-

Devami 4 üncü sahifede) ABD0LHAL1K JI. 

Halk fırkası kongresi 
bugün küşat ediliyor 

Fırka millet, amme hukuku meselelerin. 
de iktisadi, ilmi, adli 

harici sahada ne sivaset takip edecek .. 

fırka•ın yeni proğramını taıızlm eden eacllmon azasından 
Nedp Ali tleg Haıan Bey Halllu Tarık Bey 

ANKARA, 9 (Telefonla) -

Halk fırl<aımın yarın toplanacak o
lan büyük konııresinde Fırkanın oku 
nacak oll\n yeni proıramının ana 
hatlarını dün telarafla bildirmi,tim. 
Bugün de Fırkanın proıramını ay

nen bildiriyorum. 
Fırka programının birinci kıtrnı 

"vatan, millet, imme hukuku devle
tin e .. a t94kilah" aibi dört madde. 
ye ayrılmıfbr. Programda vatan •ÖY 
le la•if edilmektedi.: 

Vatanın tarifi 
"Vatan Türk milletinin eıki v~ 

yükıek tarihinde ve toprak:Jarınır 

Devami 4 iıncü sahifede) 

Pr. Meillet ilk konferansını verdi 

PriJfealJr Mellld il• d•rlll/Un11a mllderrlılerl bir arad1t. 

Evvelki gün şehrimize gelen "College de France" ve 
"Sorbon" müderrislerinden lisaniyat mütahassısı Pr. Meillet. 
dün Darülfünun konferans salonunda lisan ve medeniyet me,·
zulu bir konferans vermiştir. 

Dün sefaret erkanı, maslahatgüzar, Darülfünun emini Mu
ammer Raşit B., Fakülte reisleri ve büyük bir kalabalık, profe
sörün konfeansını dikkat ve aliI<a ile takip etmiştir. Profesör 
evvela Köprülü zade Fuat B. tarafından hazıruna takdim edil
miştir. 
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Son haberlere göre hudut 
üzerindeki "Havrman" dağla
rına iltica eden Şeyh ılahmu
dun kuvvetlerile Irak askerle
ri arasında kanlı bi'I' müsatle
me olmuş, asiler (20} maktul 
bırakarak İran hududuna doğ
ru çckilmiş.lerdir. Şu günlerde 
İran ve Irak kuvvetleri birle
şerek asi Kürtleri imha için 
tedbirler alacakl;ordır. 

Pr. Meillet,' pek şayanı dikkat olan konfe·ransında, yeni .• uıdp 
Türk alfabesinden ehemmiyetle bahsetmiş ve: "Türkler r -••• bugı 
alfabeyi kabul etmekle, tasavvurun fevkinde bir tcrakP.,( ~tarc altı 
göstermişlerdir." demi§tir. Pr. bugün bir konfcrnns da • c• ır. 
"Cl<tir. 
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1iBozburun için bir ha
nımın hikayesi ~ . 

1 

l l 
' 

O, yeşil bir dağ .. Ne boz renkte, 
ne de buruna benzeyor .. 

r.. 
~ 
u 1 Ualata k<iprilsil başından -
! Bursanın maruf çayına izafet

' t le olacak - "Nilüfer,. namı ve 
1 ıI·rilmiş olan küçük vapur}a Mu

J;danya ya hareket etti:k. Birinci 
ı I mevkide beş yolcuyuz. Güverte 

• de fazla kalabalrk yok. 
;, Vapur Sarayburnunu dön-
' dukten sonra, on mil süratle 

i ·Hırsız Adalar arkasından Boz 

mış, guzeı olr rihtım, ve ileri
deki zeytinliklere kadar uza
nan etraflı parmaklıklı geniş 
parklar meydana getirilmiştir. 

buruna teveccüh etti. Kadıköy 
_ ve Adalar yokulannın alışa alı 
i şa alelade telakkiettikleri eşsiz 
e ı manzara ... Solda İzmit körfe
v '. zinde nihayet bulan İstanbu-
1 !un Anadolu semti sahilleri. Ö 
_ - nümüzde Adalar. İlerimiz<k 
ı sisler içinde Anadolu kryılan 

· 1 Sağımızda Çanakkaleye doğru 
,1 • uza.na Rumeli yakası. 

Müdanya, bu -umran diye
messek bile- zevkı selim eser
lerini belediyenin ve bilhassa 
Belediye reisi Saip Beyin faali 
yetine medyundur. Bu zat, bele 
diye işlerini deruhte ettiği beş 
altı seneden beri her işini ih
mal ve bütün zamanını, kendi 
evi gibi telakki ederek sevdiği, 
Mudanyanın belediyesine has
retmiştir. Mudanyada belediye 
ye ait her şey bakımlı ve te
mizdir. Uzakca bir membadan 
binlerce lira sarfedilerek şeh
rin kapısına kadar iyi bir su 
getirilmiş, yangınlara karşı 
kullanmak üzere bir arazoz a
lınmış, sokaklar temizlenmiş, 
parklar yapılmı!!, belediye dai
resi tamir edilip boyatılmış-

i > Toprağa kökünden bağlı ne
t• batlarıgôbi karada yaşamağa a
- Iıştıgımızdan mı nedir, sahille 
r.: rı rüyet sahası dahilinde gör
/ dükçe ~ük bir göl üstünde 

1
1 seyahat ediyormuşçasına hu- tır. 

k · · · · kned Yalnız şunu ilave etmek la-; ı zur duyara. mını mını te e 
! · sallanıyoruz. zımdır ki, Mudanya belediye-

sinin her belediyenin ma!Um 
Harektimizden.beri üç saat 

~ ı · d gelirinden fazla birvaridatmem 
~ ı ~e~~-f~;~~~~~~~~~~z~~~~a~ baı vardırıMudanyaiskelesi.Bu 
1 

Mudanya on iki mii ileride, de- iskele, Bursa ve Hi~terlaı;ıdına 

1
/ nız tutan yolcuların maneviya- giden her maldan bır resım a
r' tını takviye ediyor. Bozburun lı~. Bu toprakbeblads~ı p~r~sıdb~:-
r
l · . b' h u hikayeyi an- ki, Mudanya e ıyesının ut 

ıc n ır anım ş . . .. d. · · k 
1 t 

cesını mutema ıyen sısırme -
'ltmış ı: 1 · O k d k. B . "b. " Bir gün !stanbuldan Bur- tedır. a ar ı. ursaya ta ı 

: sa a idiyordµm. Güverte de şehirler ticaret cdala;ı. Mudan
t d y g ı · ·1 meyanınr'a ya- yaya karşı kaç defa ılanı harp 

1 o er yo cu ar o d · k l · · 
\ ı nı;;da oturan hir ihtiyar müba etmişler -:e Mu an

1 
ya

1 
ıs .. e e~ıııı 

l d.l , ·d H sertce oldug-un Bursa - Istanbu yo u uzerıne 
1 ı:aı ı. ava - d'k'l · b. k t t "k la k 

dan herkes Bozburunu geçince 1 ı ı .mış ır ut ar an o ra 
denizin sükunet bulacağını söy t~v~_ıfe kal~mdışllardır .. Fakat 1

: 1 .. , d N.h et Bozburuna butıın bu muca e e netıce ver-
'< u; or u. ı ay . · k 1 d ı 

1 ı 'k " t.k M"danya iske- memış ve ıs e e en geçen yo -
ge ' 1 • .,eç 1 

• "' 1 b'l h !" be k lesine yanastığımız zaman mü cu ar 1 e a a mutat Ş uru 
badi! sıkala~ak sordu: şu vermekte bulunmuştur • 

- Bozburun diyorlardı. O 
nerede kaldı ki?. 

Kendisine uzaktan Bozburu
-ı mı gösterdim. 

İhtiyar mütehhayyir ve müs 

Mudanya belediyesi iskelesi 
ne bir sevgili gibi bundan dola
yı itina ve ona zarar getirecek 
en ufak bir hareketi hiyaneti 
vataniye kadar ağır bir cürüm 
telakki eder. Anlatıyorlar ki, 
beş sene evvel Bursa elektrik 
şirketinin ağır malzemesini ge 
tiren Alman vapurunu beledi
ye iskeleye yanaştırmamak iste 
miş, mesele büyümüş, vali Mu
danyaya kadar bu işi hal için 
gelmiş ve nihayet .. Azami ta
rife tatbik edilip bir kaç bin li
ra resim alındıktan sonradır -
ki, malzemenin imranna mü
saade olunmuştur. 

' tehzi: 
1 c - O yeşil bir dağ. Ne Boz 

renkte, ne de bildiğimiz buru-• 1 
na benzeyor! dedi.,, 

., Rumelinin kim bilir hangi ., 
r• denizden uzak yerinden bura-

lat-a hicret eden zavallı adam 
denizin kıyısında kırçıl ve di
yevas bir insan burnu arayor
du; Siranonun binlerce defa 
büyütülmüş burnu gibi bir bu-
run ... 

* * * 
Muclanyadayız: Eski " Bi-

tinya,,mn " Apame,, şehri san 
ki rumluğa alakasını hala kes
memistir. İskeleye çıkar çık
maz sızı rumca konuşan ve 
zorlukla teliiffuz ettikleri Türk 
-;ede rum şi,eı::i şiddetle hisso
lunan bir sürü irili ufaklı ham
mal karsılayor. 

Bunlar, Giritten mübadele 
surctile gelip burada yerleştiri

Altın yumurta yumurtla
yan bu tavuğa belediye ne ka
dar baksa, onu ne derece sakın 
sa azdır. ENE 

Yunan meb'usu 
Türkiyeden pek ıyı 

int;balarla ayrıldı 

len Türk muhacirlerdir. Fa- Balkan turizm haftası mü
kat, altı yedi seneden beri Ana nasebetile şehrimize gelen An 
dolu topraklarında ikamet et- karada ve İstanbulda iki mü
tikleri ve Türkçeden başka li- hiın siyasi konferans veren 
san bilmeyen bir ekseriyetle Yunan meb'uslarından M. Ma
muhat ol~t!kl~r: halde Rumca 1 kas dün Romanya vapurile şeh 
yı ana dılı gıbı kullanmakta rimizden Pireye müteveccihen 
devam etmeleri şayanı dikkat- hareket etmiştir. 
tir. Bunu temsil kabiliyetimi- M. Makas hareketten evvel 
7İn azlığından fazla iptidai tah kendisile görüşen bir muharr·
silin hır türlü herkes için mec- rimize demiştir ki: 
huri kılmmamasında, yabancı 

lisanlara tahammül hususunda . - Türkiyede görmüş oldu. 
ki lüzums,ız ınüsamahakarlıg-ı- ' "Yum hiisnü kabule nasıl teseb.-

b • 

mızda ve Türk ocakları gibi kür edeceğimi tayinden bihak 
hars müesseı::elerinin vazifeleri kin aci?.im. Memleketinizden 
ni iyice kavrayamamış olmala- derin bir minnet ve şükranla 
rıurla ar2m~mız lazımdır. ayrıldığıma emin olunuz. 1\n

* * * 
Müdanya iskelesinin civan 

altı ay evvel sefil bir manzara 
arzediyordu. İskeleden çıkınca 
si'-i karşılayan sıra ile dizil

:. miş kahveci, hakka!, aşçı ve 
·~\ı,. Q!;, "nlara mümasil bir takım kü 
~ ~'''ina.fın derme :at~a bara-

._. unlar k mılen ıkıl 

kara ve İstanbulda görüşmekle 
mübahi olduğwn çok kıymetli 
erkanı hükumetinizin en bü
yük takdirkarı olduğwna emin 
olunuz. Naçiz fikirlerime hüs
nü kabul göstermek lutfunda 
bulundular. Türk ve Yunan 
münasebatı hakkındaki fikir
lerimi evvelce konferanslarım 
da arzetmiştim. Şimdi bunlara 

HARİCİ HABERLER •• 
Italyanın askeri mesarifi 

F
. ~ ............... --..:: 

ransa ve Yugoslavya hükümetlerinin mesarifile 
.yapılan bir mukayese şayanı dikattir .. 

Büyük kongre bugün 
toplanıyor 

ileride.. 1 F ransanın siyaseti 
A~A'R'A, 9 (Telefonla)

Halk fırkası kongresi, yarın 
(bugün) saat 14,5 ta fırkanın 
umumi reisi Gazi Hazretleri-

nin bir nutku ile açılacaktır. 
Kongrenin per;jı•mbe vey~ 

cumaya mesaisini ikmal etme· 
sine ihtimal veri.Iiyor . 

Harp çıkarsa na
sıl olacak 

M. Briand Fransanın yalnız olmadı-· 
ğını söyledi; 

Kupon hamilleri ile müzakere 

Reisicümhur intihabı mücadelesi başladı 
ANKARA, 9 (Telefonla)- ı leri. salı günü Ankaraya gel

Kupon hamillerinin mümessil- miş bulunacaklaıdır. 
.... llOllloHIHIOIO•o#hllO•OOl•llllOO•••Oo•IOoOOllHIO&IUullUUllUIOOOO uoOU•l•O•OHlllllllllllOUI .. 

PARİS, 8 A.A. - Meb'usan 
meclisi harici siyaset hakkın
daki istizah takrirlerinin müza 
keresine öğleden sonra devam 
etmiştir. 

takrirlerini dinlemiştir. Bir a
ralık M. Briand, bu ciddi vazi
yetin tetkiki neticesinde Fran 
sa'nm yalnız kalmış olmaktan 
çok uzak bulunduğunun sabit 
olacağını söylemiştir. 

l1Qtıooııı m 
' 

"Acti1>n Democratique So
ciale" azasından M. Scapini, 

Sarhoşluk yüzünden 
feci bir kaza oldu .• Avusturya'nın Almanya ile bir Ruznameye geçildi. 

leşmesinin mevcut muahedele- PARİS, 8 A.A. - Meb'usan 
4'e mugayir olduğu ve Fransa'- meclisionde hükumet, ekseriye
t nın Balkanlarda takip ettiği 1 tin başlıca grupları tarafından 

siyasetin temellerini yıkmağa tanzim edilmiş olan ruznameyi 
matuf olduğu fikrinde bulundu kabul etmiştir. Ruzname takri 
ğunu söylemişür. ri şudur: Beynelmilel itilaf si-

Kazaen patlayan tabancadan çıkan 
kurşun genç bir kadını öldürdü .. 

M. MUSSOLINT 

Bir taraftan sulhten, sulhün 
takviyesinden bahsedilirken 
gelecek harplerin nasıl olaca
ğından ve istikbale hazrrlan
mak lüzumundan daha ziyade 
bahsediliyor. 

Sol cenah müstakillerinden yasetini ve Avrupa milletleri
ve evvelki hatip gibi harp ma- nin vasi mikyasta teşriki me
!UHerinden bulunan M. Thi- sai etmeleri esasını kabul eden 
bault, Avusturya - Alman güm ve bu siyasete ve muahedelere 
rük itilafının cüretkarane bir muhalif olan Alman - Avustur 
mahiyette olduğunu kaydet- ya gümrük birliği projesini 
miş ve M. Briand'ın Fransa'nın kat'i surette reddeden meclis, 
da siyaseti demek olan sulh si- hükfırnetin beyanatını tasvip 
ya seti hakkında takdir atta bu- ve hükumete itimat beyan ede
lunmuştur. M. Thibault, Av- rek ruznameye geçer. 

ltalya harbiye bütçesi müna 
sebetile hazırlanan rapor bu i
tibarla çok şayanı dikkattir. 

İtalya harbiye nazırı tarafın 
dan haurlanan bu raporda 
Fransa ve Yugoslavya'nın har 
biye bütçelerindeki mesarif ile 
ltalya'nın mesarili arasında 
bir mukayese yürütmüştür. 1-
talya ordusu için sar/edilen pa 
ra miktart 28 milyon lngiliz 
lirası raddesindedir. Yugosla
vaya'mn sac/ettiği miktar ge
ne lngiliz lirası ile 11 milyon
dur. Fransa ise 54 milyon sar
/etmektedir. Diğer taraftan ra 
porda zikredildiğine göre Yu
goslavya' da bütün nafıa ve yol 
inşaatı hep askeri maksatla 
yapılmaktadır. Bunun için de 
umumi bütçenin yüzde kırkı 
sar/edilmektedir. 

rupa birliğini vücude getirmek 
hususundaki sarsılmaz azmini 
ve arzusunu yeniden teyit et
meğe ve sulhü filiyat sahasın
da tahakkuk ettirmefe M. Bri
and'ı davet ederek sözüne niha 
yet vermiştir. 

M. Cachin, Sovyetler birligi 
hükumetinin beş senelik pla
nını methüsena etmiş ve ser
mayedarlık usulü aleyhinde u
zun müddet tenkidatta bulun
muştur. 

Sol cenah ·radikallerinden IV~. 
Franklin Bouillon, hariciye na 
zrrı M. Briahdın takip ettiği 
siyaset usullerinde derhal bazı 
değişiklikler yapılması lüzu
mundan ısrarla bahsetmiş ve 
M. Briand'ı sulhü ağır tehlike
lere düşürdüğünden dolayı mu 
ahaze etmiştir. M. Franklin 
Bouillon, Avusturya -Alman 
ittihadının vücut bulamıyacağı 
na dair M. Briand'ın meb'uaan 
ve ayan meclislerinde vaki nik 
binane beyanatına mukabil, 
Avusturya başvekilile bazı Al
man nazırların Avusturya ve 
Almanya arasındaki setleri 
yıkmak için bir gümrük birliği 
vücude getirilmesi lüzumu hak 
kındaki sarih ve kat'i beyana
tını hatırlatmış ve demiştir ki 
müttefiklerin siyasi taahhütle
rine riayet etmemeleri A,us
turya - Alman ittihadının doğ 
masma sebep olmuştur. 

Raporda istikbalde muha
rebelerin nasıl olacağına dair 
bir faslr ihtiva ediyor. l stikbal 
muharebeleri bu raporda tarif 
edildiğme göre "hareket har
bi" olacaktır. Şimdiye kadar 
har~ler "uzun ve sinirleri yo
ran bir şekilde olup galip ve 
mağlubu yorgun düşüren bir 
mahiyetteydi. Raporda , tarif 
edildiğine göre istikbal harple 
ri iki mühim amilin tesiri al
tında olacaktır. Hava ve kim
ya ... Fennin yeni keşfiyatı sa
yesinde harp çıkar çıkmaz düş 
manlarm biribirlerine öyle an1 İtalya ile itilaf 
surette yapacakları şeyler ola- M Franklin Bouillon 1 t ı 
c~J::ır J:i bunla~ h~rbin netice- 1 ya il~ yapılan deniz itiİafı:'ı~ 
sı uzerınde kat ı b~rer amil ola- da temas ederek M. Briand'ın 
cak~r:. ~sporda. brr taraftan as beyanatına rağmen bu itilafın 
ke.n ıstı.hzamt .ı~e ~ennl ve il- aktedilememiş olduğunu ve İ
n:'. m_~hıyettekı ıstıhzaratın te- talyanın bahri silahlanma hak
/r/ı luz~rr:unda_n . ehemmiyetle kmdaki siyasetinde hiç bir de
b~hs~~~lıyor. Ist'.kbal harpleri ğişiklik yapmadığını ehemmi
mn s_ur ~tle • n~tıcelenmesinde yetle kaydetmiştir. 
asıl amıl am bır hareket yapa
rak beklenmediği bir sırada 
düşmana taarruz etmek olacak 
tır. işte havadan yapılacak 
hareketlerin ehemmiyeti bun
dandır. Hava hareketi doğru
dan doğruya ve seri bir hare
kettir. Bu hareket ne kadar mu 
vaflakiyetli olurs?. diğer mü
sellah kuvvetlerin harekatı da 
öyle olacaktır. 

Onun için yüksek kumanda
nın bir!e.~miş olması elzemdir. 

_Jt~!!'~ müdafaa mali heyeti 
reıslrgını M. Mussolini ifa et
mektedir. Bu suretle bu Iüzu
mun takdir edildiği raporda 
zikred · ektedir. 

Dereye düşmüş 

Almanyanın borçlan 
Bundan sonra, Young pla

nının tadili ihtimaline imada 
bulunan M. Franklin Bouillon, 
Lokarno iti!aflarının müzake
resi esnasında M. Briand'ın bu 
itilafların Fransız hudutları 
hakkında bir zaman ve Rus 
Alman ittifakına karşı bir ma 
nia teşkil ettiğini kaydeden 
beyanatını hatırlatmış, Alman 
ya nazırlarrn:n ~imdiki Leh 
hudutları aleyhindeki beyana
tından ısrarla bahsetmiş ve: 

- "Biz Alman - Avusturya 
birliğinin tahakkukuna hiç bir 
vakit müsaade etmiyec::ğiz" 
diyerek sözlerine nihayet ver
miştir. 

Fransa yalnız değil!. 

Reisi cümhur intihabı 
Meclis koridorlarında işidl

len haberlere göre mühim bir 
mevki işgal etmekte olan radi
kal sosyalistlerden biri, bir ra
dikal sosyalistin Reisicümhur 
namzetliğine radikallerin mu
zaheret etmeleri icap edeceği 
davasına sahabet etmiştir. Di
ğer radikaller, cümhuriyetçile
ri,n reylerinin ekseriyetini ih
raz edebilecek gibi görünen bir 
namzet için bir blok yapılma
sı muvafık olacağım beyan et
mişler ve gerek meb'usan ve 
gerek ayan meclislerinin sol 
cenahına mensup siyasi teşek
külerle itilaf edilmesinin tev
lit e<kceği menfaatleri hatırlat 
mıştır. 

M. Briandıo namzetliği 
Nihayet radikaller, M. Bri

and nezdinde bir teşebbüste bu 
lunmak üz~e kendilerinin ayan 
ve mebusan gruplarile temas' -
!arını temin etmeğe fırka diva
nını memur etmişlerdir. Radi
kal sosyalist grupunun bu teş
ebbüsü üzerine M. Briand'm 
Reisicümhur namzetliği ilk 
defa olarak resmen derpiş e
dilmiş olup bu şerait altında 
M. Briand'm meb'usan ve a
yan meclislerinin sol cenah 
gruplarının davetine icabetten 
istinkaf etmesi müşkül olacağı 
zannedilmektedir. 

M. Doumerin namzetliği 

PARİS, 8 A. A. - Ayan 
meclisi reisi M. Doumer, M. 
Doumergue'e halef olmak üzre 
namzetliğini koymuş olduğun
dan Reisicümhur intihabı mü
cadelesi başlamıştır. 

Hidiaenin vuku bulduğu yer 

Evvelki gece saat 23 te Bey 
oğlunda Kalyoncu kulluğunda 
çakmak sokağında Dalyancı 
Ata Beyin apartımarunda feci 
bir kaza olmuştur. 

Kalyopi, Hasan Bey isminde 
vapurlarda iş yapan bic zatın 
metresidir.Hasan B.evelki gün 
işi için Romanya vapuruna git
miş ve vapurun memurların
dan Romanyalı Miçika ile Bar 
banoskiyi ve Osman Bey ismin 
de bir arkadaşını evine eğlenti 
ye davet etmiştir. 

Kalyopi de dahil olduğu hal
de 5 kişi bir müddet oturup iç
mişler, bir otomobile binerek 
gezinti yapmışlar, sonra vapu
ra gitmişler, bir müddet te va
purda oturup içmişler, müteakı 
ben Kalyopinin apartımanma 
dönmüşlerdir . 
Apartımanda oturulup çakın 

tıya devam edilir~<en bir aralık 
Osman Bey helaya çı'<mak ih
tiyacını hissetmiş, belindeki 
tabancayı çıkarıp Romanyalı 
Miçikanm kucağına bırakmış ............ ,,,,. ............ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Yakında 

IST AN BULUN İLK GÜNLERİ 
Yazım M. YAVUZ 

namında yeni ve miihim bir tarihi tefrika neırine baı
lıyoruz 

İST ANBULUN İLK GÜNLERİ 
tefrikamızda, lstanbul'u Bizanslılardan aldıktan sonra 
Türklerin Rumeliye nasıl akın ettiklerini, (Fatih) 1~ 
İstanbul' da neler yaptığını ve bu meyanda 

KOST ANTİNİN 
Gizli hayinlerini görec eksiniz. Bizans dilberlerinin 

türk sarayında, Sehzadeleri nasıl teshir ettiklerini ve 0 

devirde, tarihin henüz kaydetmediği çok mühim vak'a
yii ve bilhasaa 

F ATlH' in gizli kalan esrarengiz bir aşk maccra-
11ını yeni tefrikamızda okuyacaksınız! 

lstanbulun ilk güııleri 

1 ve odadan çıkmıştır. Miçika ta 
bancanın yere düşmemesi için 
dizi üzerinde ve elile tutuyor
muş. Sarhoşlukla farkında ol
madan tetiğe dokunmuş olacak 
ki tabanca aruıızın ateş almış 
ve çıkan kurşun Mıçıkanın kar 
şısmda oturan Kalyopinin al
nına isabet etmistir. Kalyopi 

l aldığı yaranın tesiri ile hiç bir 
, ses cıkannaya muvaffak olama 
mış, anı vahitte ölmüstür. 

Polis hadisenin bir eseri ci
nayet olmasını da göz önünde 
bulundurarak tahkikata devarn 
etmektedir. Kalyopinin cesedi 
morga nakledilmiştir • 

Gaz hırsızı 
Paşa hamamında Feriduf 

Beyin gaz deposuna evvelki g~ 
ce hırsız girmiş, 580 teneke 
gaz çalmıştır. 

Bir hırsız yakalandı 
Polis ikinci §Ube müdürlüğü 

Sadettin isminde bir hırsız ya
kalamıştır. Hırsız Fatih civa
nnda vuku bulan muhtelif hır 
sızlıklarm failidir. 

Bileklerini kesmiş . 
Evvelki gün kahtane aleml

ni yaparken adam akıllı sarhı 
olan Kasımpaşalı İsmail ~ 
ban sarhoşlukla bir camekan:n 
üzerine düşmÜ§, sağ eninin bi
lek damarlan kesilmiştir. 

60 yaşında kadını 

yaralamıı 
Galatada defterdar yokuşwı 

da oturan Ali Efendi karşı ka
pı komşusu 60 yaşında Sabiha 
Hanımla kavga etmi§ ve bıı 
kavga neticesinde kadmcağzı 

bıçakla başından yaralamıştır. 
Ali yakalanmıştır. 

Sefalet yüzünden 
intihar 

Feriköyünde Baruthane so -
kağnıda oturan Afet Hanıl11 
dün sefaletten mütees.sir olıı· 
rak tentürdiyot içmek suretilt 
intihara teşebbüs etmiş ise df 
derhal tedavi altına almarıı~ 
kurtarılmıştır. 

Kuyuda bogulmuş 
Erenköyünde Kasap İbrll 

him Efendinin dükkanında çı 
rak Bekir evvelki gece karaJI 
Iıkta dolaşırken bir bostan kıl' 
yusuna düşmüş, boğulmuştu'· 

iki yankesici yakayı 
ele verdi 

Polis ikinci şube müdüriyet 
dün Felek Mustafa ve Hırt J. 
li isminde iki kişi derdest et 
miştir. Bunlar bundan bir ıntı' 
det evvel Çimişkezekli İbrahiJI 
Mehmet isminde bir tücc:.aı1 
yankesicilk sureti ile l l 00 liı1 
sını aşırmıslardır. Vak'a Kıı1 

ban bayrart;.ında olmuş, bu ı~ 
yankesici O zamandan beri 1 

vermemişler, hatta taşraya 1(11 

tiklerini isaa ederek zabıta 
saşırtmak. istemişlerdir. Falı' 
polis mahirana ta'kibatı sayc5 
de bu iki kurnaz yankesici ,ı 

Evvelki gün bir kağıthane a
leminden avdet etmekte olan 
Seyfullah kaptan sarhoslukla 
de~ize düşmüş, boğulmak üze-

PARİS, 8 A.A. - Meb'usan 
meclisi M. Fougere, M. Noga
ro ve M. İbarnegaray tarafla
rından verilmiş olan ve Avus
turya - Almanya itilafı projesi 

romanımız tarihi vesaika müsteniden ve bilhassa gaze
temiz için hazırlanmıştır. 

• 1 Unkapanmda yakala11mışlıı1 

•ı dır -
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Zahire borsasının n1asrafları indirilec k •• yarı yarıya 
--~----~~~~~--~----:---------------7====----~--'"--------__;;;,.-===-~--------·--------·~--~ 

Zahire borsasının kad- vuK=rar ~ Zaro ağa L;--__ -l!.=k=on=0=111=i =--
küçültülecek · İhtiyarı göilirenler ı Buğday 

rosu •• Sivil memurların Hafızasızlık fena şey.. aleyhine dava • fovared-;;ı· ~Oli gün 

M f d 8 000 I• d mecburi hizmetleri , • "" •, Amerikadan Avrupaya gi- }erde azaldı 
' asra ve maaş ay a ' ıra an Uzaklık pahalılık ve idari es Evlerine hırsız gı· rmiş amma, gı· ren den Zaro ağadan bir haber a- lstanbulun buedau mu"are-

4 000 I• • d" ") kt • bap dolay1Sile istisnai vaziyeti Iınamayışı ailesini, bilhassa _ J • 

, ıraya JD Jn ece iT.. haiz olan mahallerin heyeti ve kı"m oldug" UnU hatırlamıyorlar.. Kudret hanunı endişeye düşür datı son günlerde ehemmiyet-
kilece tayini memurin kanunu mektedir. Ağanın ikinci karı- li surette azalmı§tır. Borsada-

lil • ahkamından idi. Bu mahaller sından torunu Mecit Ef. aile- ki tahkikatımıza göre, bu tena 
zabitan için evvelce bir kanun . - ~i'ı.. ayol.. nelerelerde- 1 me:bur old~: . .. nin endişelerini anlatarak de- kusun üç sebebi vardır: 
tayin edilmiş olduğundan sivil sın sen. 1 -Efendım, geçmış gun. ha miştir ki: l - Fiatlerin daha ziyade 
memurların da bu mahallerde , - Sen ncrdesin .. deminden tırda kalmıyor ki.. "- Ağa İngiltereye geldi- sukut edeceğini gören Anado
mecburi hizmetlerini ifa ede- i beri haşım döndü aramaktan.. - Canım, insanın evine hır- ğini haber alır almaı: köye lu mustahsilJeri mal gönderme 
cekleri hakkındaki heyeti wki- I~i~inde de yaş, eh .. .,ı;öyle. k~ sız girer de hatırda kalmaz o- mektup yazmıştık. Köyde de mege başlamışlardır. 
le karan vil3yete tebliğ edil- malını bulmuş hani.. Bellı. kı lur mu?.. bizden fazla met"aktadıdar. Kı- 2 - Öniimüz<leki mahsul se-
miştir . kan koca bunlar .. Aksakallı ıh- ..... , zı Güllü H. benim anam he- nesinde mahsuliitın geçen se-

tiyarla, buruşuk suratlı hanım - Bak, evden bazı seyler- men kalkmış gelmişti. neye nispetle daha az olacağı 
Hükumetten alacaklı nine mahkeme salonundan içe- de çalmışlar.. İki ay da burada bekledi. rivayeti piyasada kuvvetle de-

olanlann bonoları ri gir.diler. . . . . . . Yaptığı masraflar da bizden veran etmektedir. Bu şayia 
Reıs sordu: Davacılar, ~temküm edip duru çıktı. Valiye belediyeye, Hari· tekzip edilmemiş,ti(". Bu itibar· 

Ticaret ve ~•hin borsasm- dan tekzip edilerek deniliyo. Hükumeti milliyenin tesisin - Şahit misiniz siz? yorlardı. Ortada müsbet bir id- ciye vekaletine istidalar ver- la ağustostan sonra fiatlerin 
·la taaa.nuf icraeı katile~ittir. ki· den 1927 senesi nihayetine ka- Durakladılar: dia olmadığı için eı;asen mahke dik, hiç biri kir etmedi. yükseleceğı tahmin edilmek-

Bu tasarruf, boceanm ayda ~Borsanın mali va:ııiye~:.e- dar emanet ve bütçe emanetin- - Davacı imişiz amma.. meye gelmeyen maznunun be- Şimdi ağıı.nın gelmesini bek tir. 
(8000) liraya balif olan sarfi- nadır. Fakat kapanmak t ~- den hükümetten alacakları 0 - _Amması nedir, kimden da raetine karar verildi. liyonıı:. Bir seneye mi, iki se- Müstahsillerin mallarını a-
Yatı ( 4000) liraya indirilmek keıi henüz mevcut deği~dir. u lanlarm bonoları Maliye veka- vacı olduğunuzu bilmiyor mu- neye mi ne vakit gelirse karısı ğuatostan sonra çıkarmak üze 
~~ctile yapılacak ve borsa va- aylar zaten borsanın krız zsma !etinden defterdarlıta gelmiş- sunuz?. , Nazım Hikmet Bey Kudret Hanımla hepimiz bir- re saklaması İstarıhula mm a-
ııfelerinden bir kısım hazfedl- nıdır. Buna umumi buhran da tir. 1513 numaralı kanun muci Erkek sar&ak bir yürüyütle İkinci ceza mahkemesi şair likte onu götüren adamları da- redatı durduımuştur. Şimdiye 
lecektir. inzimam etmiştir. bince gelen bono numaraları ilerledi: Nazim Hikmet B. hakkında bu va edeceğiz. Onu götürenler- kadar her cumartesi günü bor 

Boreanm istihbarat ve neş- Buna mukabil şimdi aidat ııunlardır: _ Yoooo.. gün karannı verecektir. den biri Yatkapanı.nda yai say_a (90-100) vagon buğday 
siyat işlerinden bir heyli tasar ve ücreti kaydiyelerin toplan- 3556, 3540, 3544, 3816, 3887, Kadın oldufu yerde mıhlan- tüccarı Ahmet Ef. dir. Ahmet ırclırken dün ancak 50 vagon 
ruf tenıin edileceği teı;bit edil- ması dolayısile parası bol olan 3941, 3978, 3998, 1371, 1948, nuş gibi kaldı: Bir sahtekar mahkum Ef. nin ismile ağanın torunu- buğday gelmiştir. 
rniştir. Ticaret odası da borsanın bol· 2539. 2615, 2618, 2625, 2950, oldu yum diye konsoloshanede mu . Trakya.dan ise hiç mal gel-

Bu vaziyet dolayısile Borsa luk zamanı olan ağustostan 2986, 3026, 3211. 3221, 3225, Da!.°:;akına nazaran me- Muhtelif mekteplere sahte amele yaptrrarak gitti. Onun mıyor. Çünkü Şaric Demiryol-
nın ıntmur kadrosu da küçültü sonra borsadan para isteyecek 3277, 3285. 3353, 3359, 3360, sele şu : mühür ve sahte evrak tanzim için de ay:ıca dava edeceğiz." larırıuı nakliye masrafları Hay 
lccektlr. Şimdi Bocsada (64) hak gelecektir." 3373, SO. 86. 5!H, 945, 757, Bu hanımın evine fi tarihin· ederek girip çıktığı ve diger darpasa hattına nazaran üçte 
lllcmur vardır. Bunlardan han Oda katibi umumisi Vehbi 390, 1365. 1402, 1576, 2510, de hırsız giriyor. Fakat aradan bazı sahtekirlıklarda bulundu- M. Mübadele bir niıpetinde fazladır. 
gilerinin ve ne kadarının açığa B. Odanın vaziyeti de borsa- 1781, 2164. 3897. 2112. "146, 0 kadar zaman geçiyor ki, böy- ğu sabit olan Mustafa El. Ağır Bundan dolayı Trakya bug-
ÇÜQırıJacakları henü:ı: kararlaş- dan farklı olmadığı iddiasının 2511, 2540, 2542, 2545. 2548. le bir vakıa cereyan ettifi bile cezada 2 sc!ne 9 ay hapis cesa- Şevki B. dünd-a ı*tı• • daylan pahalıya mal oluyor ve 
tıtıltnamı,tır. Dün Ticaret oda doğru olmadığını ve kadronun 2550, 2554, 2555. 2466, 2569, hatırlanndan çıkıyor. sına mahkum olm~tur. ~ İstanbul borsasında hiç satıla-
ıı riyaset divanı toplanarak bu değişmesi gayri varit bulundu- 2570, 3246 3389. 3480. 3481, Esasen ikisi de yan buna- Ç I . haren iıe başladı mıyor. Fiatler durgunluğunu 
?Jeseıe üııecinde nihai kararı ğunu söylemiştir. 3482, 3362, 3488, 3484. 3485. J1Uşlar., am ıca gaı:ıno.u muhafaza etmektedir. 
•ttihaz edecekti. Borsanın esaslı surette islah 3486, 3487, 3488. 3489. 3490. Reis soruyor: cinayeti Tevfik Kamil Beyin Sofya Maamafih muvMidatın azal 
.. Fajrat divan · toplanamadığı için yeni borsa nizamname•i 3514. 3537, 3537, 3605, 3690, _Siz anlatm bakalım Hils- Çamlıcada Safa ga.cinoBun- sefaretine tayini üMl':ine inhi- masma rağmen 'ehrimi.zin but' 
ıçın içtima bugüne kalmıştır. bekleniyor. 3707. nü Efendi .. Geçen teşrinievvel- da garson Alekaanı öldUrnıek- lil ede.n muhtelit mübadele he day sıkıntısı görmesi ihtimali 
Borsadan çıkanlacak memurla Borsaya tütün, kömür, yu- h de evinizde bir sirkat vak'aaı le maznun Behiç Beyin dün A- yeti Türk bafmurahhaslığına yoktur. İstanbulun buğday 
ra ikramiye verilecektir. murta, çimento ve kereste gibi Müslüman mı, ıns- 1 11t1bık hariciye müsteşari ve stoku (800) vagondan fazladır 

. · d k' o mu§.. ğırceza mahkemesinde mödafa k. h Borsanın kapanacağı şayia- mevaddin kabulu ıçın e .t~t ı- tiyan mı? İhtiyar, .. ne dersin?,, maka aeı yaptlmıştır. Behiç Bey hak Tokat meb'usu Ş.vki Beyin ı er vagonda (15) ton mal 
~- sı sal~hiyettar bir zat tarafın- kat yapılıyor. . d k k - tayin olunduğunu yazmıştık. vard1r. 
·• Dün vilayette garip bır mu- mın a arısının yüzüne ba tı.. kında mahkeme 19 maY18t• ka B 1 

K d b. b Şevki ~Y evvelki gün s:ehri- res av sanayı' serg: "Ş 1 • • d 3 •• amele cere~·an etmiştir. Muh- a ın ıis ütün şaşkındı: nırını verecektir. ~ • · h • ' mize &elmiş ve yeni vazifesine • h J k e lr mec ısın e mu teli t mübadele tali komisyo- - Şeyin ev<le oldugu gece. Sürpagop mezarlıfı başlamıştır. Yarın toplanma- s1ne azır J 
- nundan etabli vesikası alamı- öyle ya canım, fincan oynayor h Breslav Ticaret ve Sanay 

d sı mu temel olan mübadele h. . d •1 d •1 
Yan l ıı·r Rum vilay·et nüfu_s m. ü- ı Iardı_da __ hani b_ir tıpırt~ ı_unca. av ası k . sergisine gönderilecek numu-

1 E k 1 f omısyonu heyeti umumiyesin )Jn mese e ıntaç e J J dürlüğüne mlıracaat etmıştır. ı ı .r ef'nd ıa ızasmda bazı sey Sürpagop mezarlığının aidi- de Şevki Bey ilk defa Türk neleri tefrik ve ihzar etmek ii 
Bu ada~~ vakti!~ ~·aftiz ya- er can an 1

: 
1 

. . yeti noktasından Belediye ile heyeti reisi olank hazır bulu- ~ere dün Ticaret müdiriyetı. 
Pılınadıg- 1 ıc.ın kendısı Orto- - .Ta. marn. odam.da ıdım ermeni ba~ papazlrg-ı araıruda k ıhracat ofisi ve Ticaret odası 

el ~ naca tır. Aldığımız malilmata 
Verem ki dol:s tanınma:nıstrr. Fakat bn e yetışın hırsrz var dıye bağır mahkemeye intikal eden ihti· mümessillerinin iştirakilc lıir 

hastanesi·, serseri ÇOCU arın 1 1 nazran Şevki Bey Ankarada ı.om· 
_ adam dün vilayette "Ben hiris- tı ar o muştu. laf malumdur. 4 üncü hukuk bulunduğu esnada müteaddit ısyon teşkil edilmiştir. Bu 

ı·batesı" tahsisatı tiyanım. İbtida etmiş deği- Karı koca böyle karşıJıklı ih mahkemesinde görülen bu da- defalar hariciye vekili Tevfik dapeşte sergisinde teshir edil-
• • lim,, diyordu. Vilayet, . k.endi Y_a. yı h.at_ırat _ederken hakim, vaya dün de devam edildi. Be- R.. .. B 

1 
mekte olan emtiamız · Breslav 

G k b 1 d ld 1 k uştu ey e mübadele is:!eri · · az d 1 kavelesi a u e , l ikrarı ~-,, ni~fı.•s .teskeresının sa soz erın.~ ~~tı: . lediye vekili noktainaJ!annı bir hakkında göriı"11Ü" ve mtlba- sergısıne de gönderil"~"" tir 
epo arı mu ~ rahatı ıle hırıstıyan olan bu a- -. Husnu Efendı.. Konuşma layiha ile mahkemeye bildir- d 1 . ., Eae ikti[ad"ı mınt"'ka·-

~ b d ki e e ı'lerinin 36garl müddet • "' k·r 1 I dama etabli olmak icin diğer yı ırakm da sor u anma ce- mi' olduğundan layihanın tet- " d 'k r sında İsti"hsalaAt 
r Şehır meclisi dün ikinci 1 oldug~, ~~l _pah ranrn adı lge dme 1 evsaf; haiz ise muaı:;..elesinin vap verin. kiki için muhakeme 1 haJ!irana :,arıın a ı ma ı için evvelce 
t~ · s vekili Necip Beyin riyase- yeceğ: m.u Ba abzası ser o u.~ .u: yapılmasını alakadarlara yaz- Hüsnü Ef. nihayet itiraza bırakıldı. Türk ve Yunan hükfimetleri İstatistik Umum müdtirlü-
ınde toplandı. 931 bütçesi mas Hacı Adıl ., un~n maarı ışı 1 ---------------------- tarafından mtibadele heyeti ğü tarafından yakında neşredi 

raf kısmının müzakeresine olmak!~ be.raber bır de muave- mıştır. . _ F he' B T nezdinde izhar edilen arzu da- lecek olan (931 yıllığı) na va· 
başlandı. neti içtunaıye cephesı .bulundu , meyan edecek talıp zuhur et- et } ey u•• tu•• n ler bilinde yeni bazı talimat al- zılmak üzere Ege iktısadi ~m 

Millet mektepleri ğunu söyledi. ~uhiddın B. tek 
1 mey~~eğini kim temin eder." mı~tır. Şevki Bey dün müba- takasının Zeytinyağı, Pala-

. Maarif fasl k ken ma- rar cevap verdı. . Mutaleasmda bulundu. Ka- d k --• .. •- - dele heyeti reisi M. Rivas ile mut, Afyon, Tütün ve Pamuk 
arıf müdürü ~ifıe~~~ktepleri _"Bu bir tecrübe devresı- vanin encümen~ naı:nına İ~ıı:ail Son Posta a ÇI an be- Merhun tütünlerin gcxüşmüş olduğundan hükilme mahsullerinin 924 senesinden 
hakkında izah t r.ı· Buna dir. Bütün çocukları topl~mıı- Şevket B., bu cıhetın tetkıkıne yanalı tekzip ediyor timiıtin noktai nazarını evve- 931 senesine kadar olan istihsa 
nilza~an -ilk a lv2e0. b~· eren g-a kalkı~sak bütçe de kafı gel- 1 kavanin encümeni salahiyet- muayenesi li şifahi olarak bitaraf reise li ve mmtakadan ihracat vazi-s sene ın g ~ . h . t k b 1 d . • .. Bir akşam refıkımi:ı: mef- .. 

1 
. lm 

1 
. h 

ene 64 bin k" · k b se- rnez." dedı ve ta sısa a u tar olmayıp aımı encumene suh Serbest fırka reisi Fethi b J soy emış o ası muhtemeldir. yet en akkında malumat is-
~ee de 34 binı~i:i ~:1yJ;di~miş oh.~n~u. Celse on dakika tatil a~t olduğ~nu söyledi. Muhid- Beye şu beyanatı atfetmişti. yarın aş ıyor Alınan malılmata nazaran tenmişti. İzmir Tic<ıret odasın 

~2 bın kişiye l[lahadetname edıldı. . dm B. de_. . . .. . "- Ben Serbest fırkayı te§- Tütün inhisar idareai t"ra- Şevki Bey etabli işlerininde c:ı hazırlanan malumat istatis-
vcrılmi•tı·r. 1 Verem hutahenesı - Bu ın~aat bızın. butçemı- G . fından alınması mukarrer olan bir an evvel ikmali için meş- tık umum müdürlüg· üne cr

0
··nc'• 

~ kil ettiiim zaman azı Haz- r "' •~ 
.,.. Seraeri çocuklar Tekrar müzakere adçıldığ0ı0 1 zi ala.~adacdetmez. Bı~~enkale- retlerinin bitaraf kalacak!an merhun tütünleri muayene et- (U ıyeti fazla olan tali komi- rilmiştir. 

n 
1
nu fasla, köprü altında, tü- zaman bir tezkere okun u. 1 yh muzayeh e 

1 
ve m

8
unha asa kanaatinde idim. Geçen hadi- mek üzere dün bir komisyon syo~~-daha b

1
idr .~~ç memur ili B~ ?'lalilma.ta nazaran 930 • 

e .ızgaralarında ve daha bu yataklık bir verem ha~tahaı:ıe- rı;e.v':mı ba so am~.z. ~ us~s sat bıı kanaatimi değiştirmiş- teşkil edilmiştir . vesı azım ge ıgı kanaatında- senesı ıstihsalat ve ihracatı su 
~abıı yerlerde yatan serseri ço si tesisi için 113 bin kiısur lıra ı kı ıkı s4:'1~ evvel_ bc_>yle b~r .mu- tir. Bunun için son intihabata Umumi müdür Behçet Beyin dır. miktardadır: . 
~Ukla-rın toplanarak ibate ve tahsisat isteniyordu. Bu da ka· nakaşa ~lan etmıştık, talıbı çık iştirak etmek istemedim, ve izahatına göre ınerhun tütünle Türk ve Yunan hükiıınetleri 930 senesi Zeytinyağı istih-
•aşe edilmeleri ve tahsillerinin bul edilerek belediye ıle Neft ~adı. Şırket burada hem ken- namzetliğimi koymadım." rin sahipleri olan tüccarın mü- taraf~dan evvelce komisyon sali 31 milyon kilo, ihracat 1tllıin olunma · 1· konan o- Sendikat şirketi arasında me- dı malım muhafaza edecek, F h' B p /"t'k f'k· h" b. n~zdınde mübadele işlerinin 6,544,917 kilo, Palfıınut istihsıı. 
l ıı ıc n kk d d" k . ,, d et ı ey o ı ı 8 re ı ı- ım ır usmı tütiin inhi~ar ida bi 1 ·k l" ııı. bin ıı·ra tahsı' :at mu"ı1aka~a vadı müştaile depolan ha ııı- he. m e ar ıyc verece tır. e- . d b b t k . d . -r an evve ı mali için yapı- .. tı 35 milyon kilo, ihracatı 

~ ~ mız e u cyanatı e zıp e e- resme dün istidalarla müracaat ı b edıldi. Tevfik Salim Paşa, bu da tanzim olunan ~ukavel~n~- dı. rek demiştir ki: etmişlerdir. an teşe büse mübadele bitaraf 30,893,957 kilo, Palamut hula-
Par.anın nereye, ne ..,.lı:ilde sar menin m. üzak_ eresıne. geçıldı. T•vfı"k B. in noktai na1:arı " p st n lıaııa tf ~~ası tarafından cevap verildi- sası ihracatı 5,943,543 kilo, Af-t 

y- ~ - "
0.TI. o.· a ın a en Rıı n1u··racaatları tetkı.kle g v Y h.'k' CdıJeceği malum olduktan son Muhiddın B. ızah ettı. - b ı 1 e unan u umetinin de yon istihsahitı 262,000 kilo, ih 

:al Verilmesi muvafık olacağını Daimi encümen namına söz nerettıg~ e~na~ii:am~~en 1 ~eşgt~I olan komisyon yarın tü bu c~vaba bir cevap göndei'diği racatı 221,000 kilo, tütiin istih-
l~eri sürdu··. Abdu··ıka-''r Zıya Gu: depoları ~ alan Tevfik B. ık: Suy urpma 1;· bees t e ın:, tünlerı muyaneye başlayacak malumdur. Yakında Türk hü- salatı 25 milyon kilo, ih.a1:atı 

U'I d .. ·ı . orı •. . osta_y_ a ey. ana veımı~ ~ muyan•·ı· bitı·n·ıecek o'·n lu k"- . f 
lı ey de evvel emird• t-'·'ifin Meva ı mu§taı endın mu- - Şirket, 8500 tonluk kendi d " ~ ~ .., wnetı. tara ından da komisyo 18,497,388 kilo, Paııııık istihsa-

v o:ıu • egılım. Boyle hır muhavere- aımlara ait bon 1 i'·--k ~defi anlaşılması icap ettiği- hafazası ~hrın yanglfl an sı- malı için bir depo yapacak. d d h be · kt k . o ar ver~ - Da aynı maalda bir cevap veril Iatr 6 milyon kilo, ihracatı 
•ı 1 .söyledi. Maddenin belediye yaneti noktasından mühimdir. Koyduğu mala ardiye resmi e:~en~ıi aric~ı~d~;im~r, te zıp tir · mesine intizar olunmaktadN'. 4,960,645 kilodur. 
reısinin huzuru ile münakata Bunların muhafazası bir imti- verecek. ıs sene sonra yarım Tedrici tufiye Hükumet gerek komisyon iş- l ''~K·~·•-•=~~..;.;i.Mi.~·~•nıa_...,,,_ 
erJitınesi kararıa,tı. Biraz ıon- yaz seklinde belediyeye mev- milyon liralık tesisatı bire tes- Darülfünun taburu Behçet Bey inhisar idarcain !erinin, gerek gayri mübadille ambiyo Borsası 
'a Muhiddin Bey de geldi, dud~r. Neft Sendikat §irk~t~ Jim edecek. Bunun haricinde Darülfünun talim taburu de ta1arnıf icra edileceğine ve rin Yunanistanda bıraktıkları lsıerttn 1032 ı Kuron 

126 !'tıiltldenin müzakeresine avdet bize müracaat ederek bu 1
•

1 de 1500 tonluk tanklar yaparak gelecek ay irinde kampa çıka- eml;lke kıymet takdiri için Yu 
1 _ ··y ~ kadronun küçültüleceıı->- dair · 'd h t> ıındu ve şu izahatı verdi. fennf bir tarzda yapacagını 50 onu da inşasını müteak;p tes- caktrr. Kamp bu sene on beş 11u- n11nıatana gı en eyetlerin bu 

Muhiddin 8. in i:ıahatı 
-. Son zamanlarda bu kabil 

~~uktarın adedi ziyadeleşmiş
t~r. Bunların ileride heyeti iı;
~1?Jiliyeye muzır olmamaları 
·~•n kurtarılmalan Jazıındır.A· 
~alarında daha şimdiden ufak 
~~!ek hırsızlık, cerh gibi vak' -

ken çıkan şayiların dog· nı olmadı-"ı a "h t' d d ı · lemi,tir. Deponun arsasını Jim edecek. Eğer buna müsaa- gün devam edecektir. ili Y nı aye ın en av et erı mu-
di satın alacak tapusunu bele- de etmeı:sek şirıket, ticaretini Bundan evvelki seneler kam nı ve münhallere tayin icra e- lı:arrerdır. Çünkii bu i~ için ye
diyenin üzerine v~ecektir. Bü tevsi edemeyecek, biz de ardr- pa bütün talebenin i§tiraki te- dilmemek suretile tedıid bir niden tahsisat ayrılrna~ı artık 
tün tesisatı yapacak, tesisat ye rsmini alamayacağız. Bu- min edilemiyordu. Bu sene Hü tasfiye ve tasarıı.ıf hareketi ya ıtMvzuu bahis değildir. 
masrafı on beti senede itfa edi- nun münaka§a ile yapılması i- kumet bütün talebenin iıtiraki ~ılmakta olduğunu söylemit- -----·- -
lccek ve mukavde tatbik edil- cap eden itlerden olup olmadı- için kafi derecede tahsiaat ver tır. Bir İzah 
diği takdirde belediye kendi ğ.ını encümenimiz tetkik etti. miştir. 
bütçesinden on para &arfetme- Fakat üzerinde tavakkufa Iü- Cinayet değil intihar 
den on, on iki bin tonluk teııi- zum görmedi. Bu, iktısadi bir 
sata sahip olacaktır." dedi. teşebbüstür." dedi. 

Mehmet Ali 8. in bir itirazı 

İRTİHAL 

Mehmet AJi B., 

1 

Dolar 212 Şiliııg :f l 
Frank 166 Pezo ta n,ııo 

Liret 222 Rayşmark ~0,50 

Frank 8. 117 Zloti 
Drahmi 55,25 Pcn~ll 

Frank 1. 815 Ley 

Leva 

Forlin 

Kambiyo 
harici 

1 30,50 Dınar 

84 1 <,:er.-onçe 

j Allın 

t Mecidiye 
Banlınoı 

24 

37 

25,00 

, r da yapanlar vardır. Mev
~~-llıedrerelerden bir ikisini 
"" ~! ederek bunlara tahsis et-' ··ıe . 
§e ;•.ve buralarda ibate ve ia- - "Mukaveleyi ilin etme

den, münakasaya lı:oymadan 
aktetmeğe imkanı kanun! v~r 
mıdır?.. Münakasa yapıldıgı 
takclirde daha nafi şerait der· 

Noktai nazar kabul edilerek 
mukavelenamenin madde mad 
de okunmaama 3eçildi. Madde 
Jeırden bazıları üzerinde müna 
ka,a\ardan sonra mukavelena
me kabul edildi. 

Dün öğle ga"etelerinden biri 
llİ intihar ederek ölen Madam 
Esterin'nin ölümü şüpheli gö
rülerek tahkikata başlanıldığı
nı yazıyordu. Polis müdürlü
ğünde ve adliyede intiharın tu 
bit edildiği, böyle bir tahkikat 
olmadıiı söylenmektedir. 

Merhum Tulbcnıçi /Adt Haıdar 
Muhiddin Beyin rtfikrn vr ı~c~ır
dın Wtııı•t Hıydar Beyin vılide!i 
Kadriye Ntrıııln Hanım düo nf
ttmiştir. Ccnuul bı>tün şuı ı ı cı. 
Uleli'dt tıaoıny cadduinde (1 n~
mar•lı Osmınbcy apırumınından 
kıldırıluık Silivri Kıpı'dıkl ıilul 
iabri•tnına utfıınlunacıkıır. 

Sanayi müfettişi Bürhaned
din B.in İstanbuldan müstakil
kn namzetliğinin vaz'ı için fab 
rikatörler tarafından C. H. fır 
kuma bir müracaatvakiolduğu 
ya:ı:ılmı~tır. Halbuki . fabrika· 
törler tarafından vak! olan mü
racaat Bürhaneddin B. in müıı 
takilen değil, fakat Halk Fır
kan namına namzetliğinin vazı 
icin vuku bulmuttur. 

YO:i,00 
5ti,t10 

261 ,il() 

tiı,- dılmekle beraber tahsille
llorı de temin etmeği düşünü· 

Uz" D d. ,ı tıı1$ · e ı. Böyle açıkta kal 
cocukların adedi pek fazla 

E~bam ve Talıvilatın ııc~i • 
1 . ·•.ıtıhap 
atılırazı dahili 9ti ,.ccai bugi 

Dllyue• nıvvahhade .~:"idare ~ltı 
llı ramiyeli De111iryotıarı '.acıktır. 

...... ........ ., '* ..... 



-rın unıdesl "Mflliyetfr" 

l ıo MAYIS 1931 

::>AREHANE - Ankara cadde'i 
100 Telırrat adreai: Milliyet, la. 

,ul. 
Telefon numaralanı 

M311 - 24312 - 24313 

4l30NE ÜCRETLER] 

ıyiığı 

.. 

Tilrkiyc için Hariç için 
400 kuruş 800 kurut 

750 .. 1400 .. 
1400 " 270'! " 
- ~·-... -

ielen evıak gL'ri verilmez 
l luJdeti geçen nüshalar 10 kurut 
~ Gazete 'e matbaaya ait itler 

n ıt_ iidiriyete müracaat edilir. 
d nzctemiz iliniar1n meı'uliyetini 
tlul etmez. 
d 

d Bugünkü Hava 
} 

1: f)l'ıı ı nlaıla h.rarct ~ 1 cnaz 
1) di. 1 ı !(iin nrzgar ınu'.ehavvül 

"'c lıa" kısmen bulutlu 
''-~~~~_..;~~~~~....ı 
ı ________ ...., __ """' __ --~ 

f m:Li~ 
Fethi meyit! 

Parisli şen muharrirden 
1dre Dahl isminde biri var
' ki, güzel mizah yazar. Bu 
amın dün okuduğum bir yazı 
pek hoşuma gitti. Andre 
ıh! bu fıkrasında diyor ki: 
" Gayet eğlenceii bir fethi
eyitte hazır bulundum. Bir 
set değil bir kadın çantası
n açılmasından bahsetmek is 
ıorum: Bu çantayı içine bin
ğim bir takside buldum. Şo
rle beraber a<;tık. Bakın için
·n neler çıktı: 
-Kapalı, dolap ve kasa analı 
rlarmdan mürekkep bir de
et anahtar. 
- İçinde okunamayan bir 
ı.-ü a<lres, telefon numaraları, 
çeteler yanlış yekunlu cemi
r, silinmiş bir randevu adresi 

1 r erkek fotosu. 
- Pudra, ayna, dudak allı-

- Bir <;akmak bir sıgaralık., 
- Biraz sicim; 
- Bir mektup taahhüt ilmü 
ıberi, 

- Ilir tüp krem, 
- İki tane kahve şekeri 
- Bir tar<ık 
- 22 frank 
- Bo~ bir vaporizatör 
- Biraz koz helvası 
- Eir 1:rep dö şin nümune-

- Bir aşk mektubu, pek a-
!Ş~i. 

- Bir mendil . 
Bereket versin tabanca yok! 

Resimdan anlamak! 
İstanbul gazetelerinden biri 

ir müddettir bir hüner göster
rıektedir. Bu hüner karile
in gönderdikleri resimlere ba
:arak onların ne tabiat ve seci 

ı 'ede olduklarını keşfetm~k .. 
~izim arkadaşlardan biri bu 

ıünere hayrand{r. O diyor ki: 
- Monşer! Olur şey değil! 

~en yüzyüze gelip aylarca gö-
ı ·üştüğüm nicelerinin bir türlü 

:arakterlerini keşfedemiyor ve 
!k~eri aldanıyorum. Beride bir 
·esimle her şeyi keşfediyorlar. 
·farika ! FELEK 

H. Fırkası kongresi M~aşlard~n _tekaü-ı Berberler 
dıye kesılmıyecek 

Bu aksam 
' 

MAJIK SİNEMASINDA 
(Başı l inci sahifede) 

derinliklerinde mevcudiyetlerini mu

hafaza eden eserlerile yaıadığı bu
günkü siyasi hudutlarımız içindeki 
yurttur. Vatan hiç bir kayıt ve l'lrt 
altında ayrılık kabul etmez bir kül
dür. 

Millet nedir? 
Millet: Dil, Türklük ve mefkure 

birliği ile biribirine bağlı vatandaş-
]arın teşkil ettiği siyasi ve 
heyettir, 

Amme hukuku 

i~timai 

Amme hukuku: Türk vatandat
larına tetkilô.tı esasiye kanununun 
verdiği içtimai ve ferdi hürriyet, ma 
suniyet, müsavat ve mülkiyet hakla 
rının mahfuz bulundurmak fırkamrz 
ca ehemmiyetli esaslardandır. 

Bir dereceli intihabı tatbik et
mek yüksek emellerimizdendir. An
cak vatandatı intihap edeceğini ta
nıyabilecek vakitler şartlar ve vası
talarla mücehhez kılmak l.iızundır. · 
Bunun temini huıusundaki nıeıainin 
matlôp neticeyi vereceii güne kadar 
vatandaıı yakından tanıdığı ve em
niyet ettiği inaanları intihap etmek
te serbest bırakın.ayı bakik; d....,ok
rasiye daha uygun buluruz. 

Kadınların aiyaai hakları 
Fırka kadmlann belediye intiha

bında olduğu ııibi meb'us intihabın 
da da siyasi haklarını kullanmak i
çin lizım gelen müsait zemini ha.zır 
lamayı bir vazife addedecektir. Fır
ka ancak bu takdirde tarihi ve ıeref 
Jı hayatımızı yeni 4era.ite uygun si
ması ile ihya ehniı olacağına kani
di. 

Devletin tetkilatı esasiyesi 
Türk milletinin idare şekli vah

deti kuva esasına müstenit olan bu 
günkü devlet şeklimizdir. Bu tekil
de Büyük Millet Meclisi millet na
mına hakimiyet hakkını kullanır. Re 
isicümhur ve icra vekilleri heyeti o
nun içinden çıkar. Hakimiyet birdir. 
Kayıtsız, f8rhız milletindir. Devlet 
teıekküllerinin en muvafıkı bu oldu 
ğuna fırka kanidir. 
Programın ikinci kısmında 

neler var? 
Programın ikinci k11mı Halk fır

kasının ana vasıtalarına dairdir. Bu 
kısımda fırkanın mühim prensiplerin 
den biri de şöyle izah edilmektedir. 

"Fırka cümhuriyetin milli haki
miyet mefkUresini en iyi ve en emin 
bir surette tensip ve tatbik eder 
devlet t!'tekkülü olduğuna kanidir. 
Fırka bu sarsılmaz kanaatle cümhu
riyeti tehlikelere karşı her vsıta ile 
müdafaa eder. 

Din hakkındaki telakki 
Vicdani olduğundan fırka din 

fikirlerini devlet ve dünya itlerin
den ve bilhassa siyasetten ayrı tut. 
mayı milletimizin mua'lrr terakkide 
başlıca muvaffakiyet i.mili görür. 

Kredi ve •iııorta meseleleri ite ih- ___...__ Kadın ve erkekler 
(Başı I inci sahifede) 

tiyacm talep ettiği ehemmiyette İt- • • k 
tiııal olunacaktır. ithalatın ihracat- )eri tatbik edilmeyecektir. 5 - ıçın urs açıyor 
tan farklı olm~ması ve en nihayet Az memurla çok it çıkarmak Berberler cemiyeti idare he-
aynı kıymette olması tediye müvaze esası tekarrür ettiğinden deva- yeti dün torılanmıştır. 
neoinin temini için elzem addettiği. irin mesai saatleri Heyeti veki Heyet azas\.ndan bir zat içti-
miz ıarttır. le kararile tebdil edilmittir. ma hakkında şu malilmatı ver 
Çiftçile~· itçiler ve küçük esnaf Yarından (bugünden) itiLa- miştir: 

Çifçimizi tevzi ve istihsal koopera ren mesai saatı 9 dan 12 ye ve - Diplomasız berber kalfa 
tifleri gibi iktısadi teşekküllere maz- 13 buçuktan 18,5 a kadar ol- ve çııraklarına mahsus kursun 
har etmek ve bu teşekkülleri terakki mak üzere sekiz buçuk saate 3 temmuzda açılması tekarrür 
•·e tekamül ettinnek gayedir. çıkarılmıftır. etmiştir. 

Büyük arazi ve çiftlik sahipleri- 6 - Memur maaşlarından Bu kurs iki kısım olacak, bi-

... ıevsimin en 

K 

Büyük Gala olarak 
büyük: munffakıyeti en zengin, 

nükteli Alman opereti ol•n 

1 s M E 

en cazibeli \"C 

T 
(\\'lı. \\"ERDE ICll REICH U~D GTXCKL!Cf 1 ) filmi takdim 

edilecektir. Mizanseni: Herlın Operasının meşhur tenoru RICI 1 \Rf) 
TAUBER'in Musikisi: l\.leşhur besıek~r SPOLTA'ISKY'nin, şarkılar· 
danslar, dilber kadınlar. Yıldır.lar: HUGO SCllR.\DER · GF:ORGIA Ll'\IJ 

Biletler daimi olarak satılmnktadır. Telefon B. O. 56~ .... 
nin zirai kredileri rehin mukabili te- tenkihat yapılmayacak, tekaüt rinci kısrrn 2 ay devam edecek, ... ••••• A S R 1 S 1 N ıı: M A O A 
min olunacaktır. Zirai kredinin ana aidatı kesilmeyecek, ancak yüz ikinci kısım ıs günden ibaret 
müessesesi ol•n Ziraat Bankamızı / de 5 kazanç vergisi tarh olur.a olacaktır. Diplomasızlar ehli
kanuni mürakabe altında bulundura- caktır. yet derecelerine göre bu kurs-

~······· 
cak •urette sahilendirmek tedbiri a- Bugün, fırka grupunda me- lara alınacaktır . 
lrnacaktır. 1 mur maatlarının tenzili lehine Diplomasızlar 1000 kadar-

Fevkal!do muAvafŞfakkıvetleKgoe·stperialmzeke-te}İog~nİ GF"\INA'nın i mükemmel eseri _ 

Meşhur sinema vıldızları CAR:\IE'I llO'll ve .f.\C'K TREVOR i 
tarafından >an'atkdrane temsil edilmektedir. 

Bugün saat 16,30 matinesinde ve suvırode z~:NGlN 

....... \'t1.RYETE NUMARALARI ·····~·· 

Küç.ük san'atler erbabını ve esna- bir ceı-eyan hasıl olmuşsa da ı dır. Kurs bittikten sonra diplo 

1 
fı müsküller ve 11kıntılardan lrurtar J hükumet, fırkanın büyük bir ma almayanlar icrayı san'at
mak ve onları daha kuv.etli, emni- t ekseriyeti bu teklife taraftar ol ten menedilecektir. Teşrini ev 

1 
yetli.bfr. vaziyete koymak ve onlara ~amıştır: Şim_endifer i§letme- evlde de kadın berberler kursu 1 

kredı mueHeseleri yarabnak dütünü I sınde ta!tıp edılecek ucuz ve t~- açılacaktır. ! ~'~~~~~~--w.a,:; 
1 

len e•~•I'. nokt~lardandır. . .
1 

sarrufkarane ha.tt.ı hareketın I Diger be~berler~n diplomala, ~ l ı·ıı·~ 1' ~ ~ Bu hafta 
Mıllıyetçı Türk amelesi ve hesaplarından bırı de·İstanbul- rı tecdıt edllecektır . ~ r 1 1 ınenıgsın g 1 

işçilerinin hayat ve haklan göz Ankara ekspreainin haftada Diploma tecdıt ücreti bir li- ~ H U U 
önünde tutulacaktır. üç defaya indirilmeai olacak- radan ibarettir. Diplomasızla- ~ Göstcrılmekte otan 

Say ile sermaye arasmda tır. rın kurs ve diploma masrafı ~ G~~GIN Blf!T iihı;n~ tesisi v: ~ir iş_~~~unu _i- ••••• beş lira olarak tesbit edilmiş- ~ 
le ıht1yaca kalı hülrumlerın lstanbulda y e ni tir. ~ ~ 
vazı iırkanm mühim işleri sıra Hafta tatili ~ ( görülmemiş film ) ~ 

~PEHI Sinemasına 
gidip 

V~LGA KIZI smdadır. teşkilat yapılacak Hafta tatili yapılamaması ~ fANET GAYNOR veCHARLF.S ~ 
Sanayi ve Maadin Bankaamın ha- dolayısile cemiyete bir çok şi- ~ İ'ARRELL tarafındın temsil edil- ~~ görülmemi• Rus mevzulu en 
k ti. bi ·ı h" · ı· ( Ba~ı ı inci sahifede) Si • 

re e 1 r sermaye ı .e teç 1
"

1 as 1 " kayetler vaki olmuştur. ~ mektedir. ~ güzel filmini görünüı. Dühuliye 
düıüncelerdendir. Emlaki metruke müdürlüğü- Cemiyet bunları nazarı itiba ~ D .. h r 25 k ~ 25 kuruş. 

Harici ticaretimizin tanzimi baı- nün lağvına gelince, esasen bu ra alarak meb'uslarla temas et ~ U U ıye uruş ~ •••••••••••••illi 
il•• ı"tti"r. Bu hususta tı"••-t erbabı- "d"" l""k ·· d"" t l "l .~-~-M'(t~ltif~Wı'!l(ff'l!l~ - -~ mu ur u uç or sene evve ı mek suretile teşebbüslere baş-
nın faaliyeti semereli kılınacaktır. ga edilmiş w: işe yarayan em- 1 lamıştır. Ayrıca Ankaraya ce- Oı>=;><><><><><:>ı<:X:X:X'.><:><'. G x><XXXXX><:><:><:><:><O 

Milli m .. hsuli.t ve mamulatnruzm lfil<: ta Emlak bankasına devre- miyet namına bir heyet gönde-
revaçlanru teshil, töhretlerini muha- dilmiş bulunmaktadır. Kalan rilerek hükumete müracaat e- B E N A M A R 
faza ve ihraçlannı temin tedbirlerile 

1 
emlak, Ddefterdarlık emlaki dilecektir. ( 

fırka yakından alo.kadar olacaktır. milliye kalemi tarafından idare Cemiyet, eskisi gibi cumala- 4 K A R O E Ş L E R İ N 
Balıkçılığa ve süngerciliğe ebem- olunacaktır. rı öğleye kadar tatil yapılması ~ 

miyet verilecektir. Diğer taraftan eytam, era- ru istemektedir. Berberlerin he ( H v h S k 
Mali siyasetimizin esasları mil, mütekaidin maaşlarının da men hemen hepsi buna taraftar ~ ayvana İl a Şİye İr l 
Programda mali siyaset şöyle diger vilayetlerde olduğu gibi, dırlar. ~ 

izah ediliyor: mal müdürlüklerinden verilme --~-- TAKSIM TALİM MEYDANINDA 
"fırkaca devamlı müvazeneye si için teşkilat yapılması çok Boğulmuş çocuk ) 

müstenit bütçe fikri maliyede esas- kuvvetlidir. efsanesi 
tır. Vergi kanunlarımızı ameli ve 
tatbiki bir itina ile ve milletin tediy~ 
kabiliyetini istihfaf etıniyen bir zih· 
niyetle tekiimül ettirmek hususunda 
ki mesaiye devam olunacaktır. 

Maarif siyasetinde takip edilen 
esasat 

Milli talim ve terbiye ve tedris kış 
mında fırkarun programı şu esaslı 

hatlarla teçhiz olunmu§tur: 
1 - Maarif siyasetinde temel ta

!• cP.hlin izalesidir. 

2 - Maarifimizde hergüne nispe
ten fazla çocuk ve vatandaş okuta
cak bir program takip olunacaktır. 

3 - Kuvvetli cümhuriyetçi, milli~ 
yetçi ve layik vatandaı yetiştirmek 

tahsilin ~z derecesi İçin mecburi ih
timam noktasıdır. 

4 - Terbiye ve tedriste takip edi
len usul icin maddi hayatta muvaf
fak olmayı temin eden bir cihaz ha
line getirmek olacaktır. 

5 - Şehirlerde, köylerde veya 
köyler mıntakasında vaziyet ve ihti. 
yaca göre gündüzlük ve yatı ilk mek 
tepleri arttırılacaktır. Köy mekteple
rinde ziraat fikirleri verilecektir. 

6 - Liıeler takviye ve ikmal edi
lecektir. 

Bu ta':dirde i stanbul zat is- Bundan bir müddet evvel 
!eri muhasipliği ilga olunacak, gazeteler Feriköy isliim mezar ( 
buradaki memurlar da kazalar ı lığına 1 O yaşında boğulmuş bir < 
mal müdürlüklerine ve~ilec.'!ı<- çocuk gömüldüğünü, gömenle 
tir. rin ka<;tığmı yazmışlardı. Biz 

\ 

14 Mayıs perşembe akşamı tam saat 9 da 

Muhteşem küşat müsameresi 
• Biletler 14 !\layı~ Perşembe günü öğleden evvel saat 10 dan 12yeC 

,-e dbledon sonra saac 2den itibaren her 10 sirı... gışelerindcn t . {~arik 

edilebilecektir. I•:holi her ~ün saat 10 dan itibaren akjama kadar sey•
hat etmekte olan en mi.ı<em<n· 1 hayv.:ınau \·ah~iye terbiyehancsini 
zi\.·aret eılvbilir 

Aynı zamanda sinema ve te- o zaman gömülen çocuğun 10 
maşa yerlerincl~ki kontrol me- yaşında oıı:ıayıp 8 aylık bir 
murları da l!r.\lara merbut o- l <;o<;~k oldugun-.ı :ı;azmıştık . 
lacaktır. Oğle gazetelerı bu yazımızı 

Bu teşkilatın halk işlerini tekzip etmek ister gibi 10 ya
kolaylaştıracağı beyan edil- şında boğulmuş bir çocuk gö
mektedir. müldüğiinde, hatta gömen"iı:i 

kişinin yakaland1ğında ısrar et 
mühim addetmekte ve bu teşekkülle- mişlerdi . 
ri idame ve himaye eylemeyi vazife 

bilmektedir. 
İçtimai hayat 

Prograının içtimai hayat kısmında 
çocukların hayatı ile fırkanın ıureti
mabsusada alakadar olacağı, doğum 
evlerinin artbrdacağı, amele nunta .. 
kalarında kadın itçilerin çalııtıkları 
esnada, çocuklarına bakacak mües
seseler yaptırılmaııııa devam oluna .. 
cağı taırih edilmiştir. 

Adli ve harici siyasetimiz 

Bu haber asılsızdır.. Gömü
len çocuk kableimiat yani 8 ay
lık doğmuş bir çocuktur ve di
ger cenazeler gibi defin merasi 
mine tabi olmadığı için kimse
ye haber verilmesine lüzum gö 
rülıneden defnedilmek istenil
miştir. Çocuğun annesi Feri
köyünde Baruthane sokağında 
oturan Hamit kızı 24 yaşında 
Hamiyet hanım, babasıda Meh 
met oğlu Ahmettir. Hamiyet 
Hanım cenini bir hastalık neti 
cesinde düşürmüştür. 
Küçük sıh1'iye baytar 

Ilarik'. hay:ıt, kazı ve otomobil si~orh!arııım ~-lllv.t-.· 
G:ılatatla L"nyon h•nındı k~in ÜNYO" SIGORTASl"A ~ 

Y aptırı ııu. 1 1 

Türkiyede bila fasıla icrayı muamele etmekte olan 

UN YON 
1 1 kump:ırıva:;ın1 bir kere tı!ramad,tn sigortı yaptırm.ıvı'lıı:. 

··~~~~· Telefon: Beyoğlu - 2002 ........ l!i!i!~!!!iiiiiiiiii. 

Aleni teşekkür 
Mihriban·ın vcf~tından gerek 

bizzat, gerek tahriren taıiyede 

bulunmak liitfunu gösteren ak

raba ve ehibbamıza teşekkur-

ler ederiz. 

t LAN 
Faka milletimizin bir çok 

fedakarhklarla yapt1ğ1 inkiliip
Jardan doğan ve inkişaf eden 
prensiplere sadık kalmağı esas 
tutar. Türkiye Cümhuriyetini 
halkm ayn ayrı fertlerden mü 
rekkep değil ferdi ve içtimai 
hayat için iş bölümü itibarile 
muhtelif mesai erbabına ayrıl 
mış bir camia telakki etmek e
sas prensiplerimizdendir. 

Programın üçüncü kı"mı iktısada 
münhasırdır. Bu faaılda esaa pren
sipler arasında fU kayıtlar vardır: 

7 - Darülfünun ıslah ve tensik 
edilerek lazım olan dereceye yüksel
tilecektir. 

Adliye siyaseti şöyle izah edilmit
tir: Adliyede basit ve ameli rnuhake 
me usulleri ııenişletilecektir. Tebliğ 
ve icra itleri devamlı bir surette tan 
zim olunacakhr. 

Harici siyaıet hakkındaki madde 

mezl narı 
Küçük baytar mektebinden 

bu sene 30 Efendi mezun ol-

Hüsamettin Paşa zevcest Re
hi ye· J laşım Beyhaıı Hüsamed
din- Ycysi Hüsam~ddin 

22 Mart : 93 ı tarihinde sureti 
ıdiyede inlkateden hissedaran içtima 
ında verilen karara göre J 930 senei 
maliye;i için 14 (Birinci tertip) ve 
11 (ikinci tertip) numaralı kupon· 
lara faiz ve temettü olarak 63 kuruş 

tediye ede<·eğl ve tedıye edilecek 
mebaliğden kaunç vrrgisi tevkif 
olunacağı KAATÇILIK n MATBA· 
ArILIK ANONiM ŞiRKETi hisıe
dannına !!An oluuur. 

lktısatta hareketsiz sermaye mü
himdir. Normal !Jermayenin yegi.ne 
membaı milli tasarruftur. Bunun i
çin aile hayatında umumiyetle dev
let mahalli ve milli idarelerde tasar
ruf fikrini kökleıtirmcil başlıca pren 
ıibimizdir. 

8 - Yüksek mektepler kendilerin 
den beklenen neticeleri verebilecek 
mükemmeliyete getirilecektir. 

Spor himaye edilecek 
Fırka Türk vatandaılarının vücu

de getirmiş oldut<ları ve getirecekle
r; bütün spor teşehküllerini milletin 
k:.ıvvctli ve İ!'il.tfeli bir teessüs halin
de tutJma::u ncktasından fevkalide 

ıudur: 
muştur. 

''Yurtta sulh ve cihanda sulh baş- Rn efendilerin 2 si Gümüş-
lıca prensibimizdir.,, haneye, 3 ü Kayseriye, ı S i Er-

1 
Programın son kı•mında vatan ! zuruma 6 sı Sivasa 4 Ü Erzinca 

müdafaasının milli vazifelerin en mu na tayin olunmuşlardır. Bu e
kaddesi olduğu vefır~a~ın askerli~i~ fendiler lazım gelen harcırahla 
umum vatandaşlara ıstinahız tatbıki rını vilayet baytar müdüriyetin 
esasını kabul ettiğini tasrih etmiı- den alarak dün mahalli memu
tir. riyetlerine hareket etmişlerdir. 

Birinci Ticaret Mahkemesinden: 
Doyçe Oryant Bankasına Merhun 

12 adet nadide ve 5 adet Isparta 
halısının 11 l\layıs ~JJ tarihine mü-
sadil paurtesi günli 
16 ya kıdaı· Sandal 
satılacağı il4n olunur. 

ıaat 14 ıen 
Bedesteninde 

Tediyat şirketin Gılatı'da Mah· 
Mudiye cıdJeıinde klin ll!l.3 nu
maralı merkezinde 1 temmuz 1931 
tarihinden itibaren ifa edilecektir. 

9 Mayıs 1931 
Klatçılık n Matbaacılık Anonim 

Şirketi Meclis! idaresi 

it fil f prl'in tefrikası : 25 diseyi düşünürken korkmuyor- bir thareketle yatağından fırla- 1 bu kıyafetle daha güzel oldu-
du. Rilakis şimdi kendini daha dı: ğunu görımekten doğan bir tak 

-- --
mek istediğini göımek, Paşa 
tarafından çağırıldığı zaman 
koşup emir ıalma:k bir tarafta 
bekliyordu. Genç kız ihtimal ki 
heyecandan harem ağasını far 
~etmemişti. 

ta kapı ile kendi arasına gir
mek ister gİ'bi duran F etta:lubir 
tarafa itti. Harem ağası demin 
denıberi küçük hanımın böyle 
giyinerek babasının yanma gir 
mek için se!amlı'k dairesine 
inmesinden hiç ıbir şey anlama 
mrştı. 

cessur buluyordu. Genç kızın - Kamer, dedi, ll:ıen bu sa- <lir hissi de vardı. 
kendi kendine verdiği bir karar bah süsleneceğim. En güzel e!; Kerime Hanım sanki kona
vardı. vaplarnnı hazırla .. Ferace giye ğa gelmiş yabancı ıbir misafir 

Sabahlayın uyandığı zaman ceğim, yaşmak koyacağım.. kadar ağır bir vaziyet alarak 
büyük hanli!T\efendinin bir em- K b f'k · be- d' K" ·· ·· d 

1braıhim Bey bunu o ikadar 1 bekliyor. Onların yanına · amer ı u 1 rı gen 1
• u yuruyor u. 

. • gıt- ri olu:ı olmadığını bekleyen çük Hanımefendi çok güzeldi. Harem dain:tıini bu suretle 
cıddı ve kat'i bir vaziyette söy meliyim. Kerime Hanım bir Kamere ilk sözü şu olmuş- f · · s • ı ·-· 
lemisti ki beyefendinin ıkendi· kaç gündenberi rahatsızdı. Be- tu: Fakat yaşmak ve erace ıle bu geçtı. elam ığa gel<lıgı zaman 
si mutlaka hakikatı söyleye- }'oğlu caddesinde Kadri Bey1e . _. . güzellik fevkalade oluyoı'du. doğru Paşa babasının !bulun-

- Kamercıgım, gıt Fettaha Kerime Hanım etrafına seri bir duğu odanın kapısına doğru 
ceğine Fettahın zerre kadar kaıışrlaştıg· ı sırada Fettahın b..ık 1 p b b b" 

sor " a ım aşa a am' ır ye nazar fırlattı. Yatağmın yanın ilerledi. Oraıya kadar gelirken şüµhesi kalmaınıtı. birdenbire gelivermesi genç kı re c kt 
-

1 ımı. daki masanın üzerinde bir ço-k kendini pek cessur hisseden O mm için harem ağası da- zı o ıgün hasta etmişti. Kona- Yus f p "ke d k 1 ı 
.. u. a_şa ~·,. n en a - , İngilizçe, Fransızça, kitap ve genç kız baıbasının ıkarışısına çı 

ha fa7
1
a ısrara lüzum görmedi. ğa dönüşünde odasına kapan~ kar muhım ışlerını, yazılacak ııoman vardı. Paristen getiril- kaıcag-1 za:ına:n kalıbinin çarptı-Belki de cesaret edemedi. İb- mış agrıyan ıbaş b 1 1 . ' . . . .mı, · 0.z~ an sı yazı arrnı görüp yazmak için miş pelk kıymetli bir aynaya ı ğmı duydu.Ayakları sanki iler 

Bey tc•:uar kendisini temin et- nırlerını dınlendırmek ıcı.n aldı selamlrktaıki odasına iner saat 1 b k C h - · t tk"k tt' 11 k · t · rd K ti: - ·• 1 d f · • · • a tı. e resını e ı e ı. eme ıs emıyo u. apmın 
gı ıaç ar an aıde bekleyıp dur ı larca orada meşgul olurdu. • ·· ·· ld" • · F tt '-

0. · .. ·· d k" 1 ·· ·· b K . Ha · · d" .. onune ge ıgı zaman e au - numuz e ı sa ı gunu e muştu. . . . erıme nnn gıyın ı, sus d km ık·· .. k H 
nim İstarJbı.:·ldaki evime gelir- Fettahın kimseye bir şey Kamer 'kalfa gıttı. Bıraz son 1 lendi. Sonra küçük .hanımefen- mey. ana Ç' ış, uçuı . anı-
sin. Ben o gün evimde buluna- söylemediği anlaşılıyordu. ' ra avdet ettiği zaman şu habe J di aaır aaır adımlarla odasın- ~1 ı:-•r~ekten menetmek ıster 
cağım. Seninle uzun uzadıya Zenci köle kiii;ük Hanımefen- ri getir işti: 

1 

dan 'Ç~ka~ak yürüdü. Merdiven gıbı ıbır vazıyet takındı: 
1 -n~'jŞpruz. Seni böyle harem a dile Kadri Beye dair kimseye Paşa Eıfendi selamlıktaki o !erden indi. Kerimenin nereye - Paşa efendinin şimdi işi 
· .,·~ :~'f.11 ki_rn ol~uğunu ben ima :ar~mda lıile bir şey söyle J dasında yalnızmış .. Yazı yazı- I g_~ttiğini bilmeyen Kamer kü- var, demişti, çok işi var .. Yazı 
'!b· ·• ~,\ 's~F.r~rı:ı: ...,~11 de ba~~ i memıştı. . .. . yormuş.. _ i çiik Hamına arkasından şaş- yaziyor. 
-~ ~ _ı;~.ı;ı. uırcneceklerını ı Aradan bır kaç gu11 geçmış f Genç kız aldıgı cevaptan J km, şaşkın bakıyordu. Bu şaş- Fettah nereden çrkmıştı?. 

ı...,..,-;__"..,..ı · l •edi beni dervişler ti. Artık Kerime Hanım bu ha- memnun görünüyordu. Çevik kmlrkta Kamerin lıanınunın , Paşanın yanına kimin gelip git 
eh· t. .. 

Şimdi tekrar Fettah ile kar
şı ıkarşıya gelince genç kız gay 
ri ihtiyari geri çekildi. 

Fakat bu Fettaıhın mani ol
mak istediği gibi Paşanın ya
nına girmelkten vazgeçmek için 
değildi . 

Kerime Hanım kendini top
ladı. Verdiği karardan vazgeç
meyeceği gfüi bu sabah yap 
mak istediği tasavvurunu tehir 
de etmeyecekti. Eğer başka 
bir şey olsaydı. Kerime Ha
nım hareım ağasının bu ihtarı 
karşrsında geri çekilirdi. Fa
kat şimdi öyle değildi. Verdi
ği •kararı mutlaka yerine getir
mek için buraya ıkadar gelmiş 
ti. Kerime Hanım Fettahın sö 
züne ehemmiyet vermedi. Hat 

Bu şaşkınlıkla Fettah geri 
çekildi. Küçuk hanım kapıyı 
açtı. İçeri girdikten sonra kapı 
yı tekrar kapadı. Fettah büsbü 
tün şaşırımıştı. 

Yusuf Paşa içeri girenin 
kim olduğunu anlam8'k için ba 
şmı ıkaldınp baktığı zaman 
içeriye giren kadının kim oldu 
ğunu birdenbire anlayamadı. 

F akat Kerimenin kendine doğ
ruilerlediğini görünce kızını ta 
nımaıkta müşkilat çekmedi. Pa 
şanın dudaklamda bir de tebes 
süm belirmişti. Elindeki kamJ~ 
kalemi, kağıdı bir tarafa bıarlı 
tı: 

(Bitmedi) 



T 

~.HAL SNAF· 

I 

Hani açıkta mal satıl· ı işte size karlı işlerden biri daha: Hapishanedeki dostla-
. mayacakf:ı? . . Eskiler alıcılık... 1 rını ziyaret edenler 

Köprü üstünde, şurada lbut'a Halıbukı yazö me~s~ınd~ ~~k Es'lı:iiiler alaynn ... Eski panta ı Malfunya, veııgi ~.. Dük- ı mızdan atıınağa balhane aradığı Hapishane köşesinin bir 
da bir çok satıcılar görüyoruz lunuyoruz.. teye erıye pıs !onlar, caketler, ay.ak kabılar a kan ikirası ydk, işporta masrafı nuz için evde lbir 'kaç eski lbiırik imtihan yeri olduğunu söyle-
ki ,bunlar en basit sıhhi ıkaidele nakleden sınekler, etra:fıımUJda lııyorum ... Sırtında dolu ve ya }'ok .. Sermaye ola,rak topu to- ti mi, hemen eskici yahudiye ler. V aıkıa, hıüıriyetlerinden 
re riayet mecı.ıriyetini ikendile- vızıldamağa.'başladılar. Bunlar hoş bLr çuval, gözü geçtiği so- bu bir kaç tane boş çuvalları okuturuz. Esikiler alrcılar umu mahrum edilmek suretile gü
rinde hissetmiyorlar. Belediye bir yerden bır yere ko~rak en kağın pencel'elerinde, her a- ağzına kadar doldurdu mu key miyetle çok açrık göz adamlar- nahlarının kefaretini ödeyen 
nin müteaddit emirlerine rağ- sari hastalrkları nakledıp du- dnnda bir du:a.k aynı nakaratı f,i t'.l;mamdır yahudinin.... drr. O kadar •ki, ka"§ılannda bi lbu zavallılar arasında mahku-
lllcn hala <>.çtkta, tabla, küfe Ye J rurlar. başka başka ılavelerle tekrar Otedenberi eSki eşyayı başı •az kendi halinde birini gömü- miyetlerini ikmal ettikten son 
işportalar içinde yenecek şey- Açıkta satılan y~~ec~ şe~ eder: leıımi kıyasıya aldatırlar. ra cemiyete faydalı lbir uzuv ol 
ler satılıyor. ler ise ıbu sinekler ıçm adeta Çamaşır sepetleri var, bar- Küf enı· . ı"nde Mesela yahudiye bir eski mağa çalışanlar az değildir. 

Son giınlerde üzeriııdeıkağıt birer ziyafet hükmündedir. Be- da:k var,sürahi var .. Bardak kap 0 JÇ •• 1 pantalon gösterirsiniz, evirip Yalnız bizim hapishaneleri-
filan bulunmayan bazı çıkolata led' ni aç1kta yeyecek satıl- lara sürahiler, eski fotinlere 1 çevirip alıcı gözü ile şöyle bir miz, henüz birer ıslahhane ol-
l~rı.n, pand.ispanya, çörek, !atlı ıye ı :akıkındal<i müteaddit bardaklar .. Hani ya, eskiiiler a- " . ' bakt~ktan sonra başını sallar: maktan uzaktırlar. Tedricen 

asırların iihiyaçlarma gtöre he 
pisthane binaları yapıldıkça, 
müddetlerini ıbitiren mahkUın 
lar arasında ıslahı hal etmiş 
olanlarm çoğalacağına şüphe 
edilemez. 

İstaılbul hapishanesi, sal 
ve cuma günleri ziyaretçilere 
açrktrr. Hapishanedeki akraba 
dostlarını ziyaret edenler ara· 
sırula kadınlar, ekseriyeti teş 
kil eder. 

gıbı şeylerın açıkta satıldıgma ma~as. !ayım! j 
sık sLk tesadüf edilmektedir. emır'lerı nerede kaldı? - Etmez ... Bir para bile - ? İstanbulun hemen hiç bir j etmez .. 

Bu Çı•roz bollug"' Ü da ne• mahallesi yoktur ki belli başlı Size pantaJ,onu iade eder-
bir eskiler alıcı yahudisi bulun ken merhamete gelmiş gibi de 
masın. vam eder: 

Bu işi yapanların yüzde dok - Ama, eğeı:ıkim bana ve-

Küçük esnaf arasında 
reklamcılık... · 

sanı yahudi olması da göste- rirsen,yüzel hatırn için on beş 
rir ıki eskiler alıcılık, karlı bir kuruşa alurum .. 
zarıaattır. Eğer öyle olmasa Halbuki, o beğenememiş 

1 
yahudi vatandaşlarımız arasın pantalona, bit pazarında mutla 
da asla bu kadar ragbet kaLa- ka iki liraya müşteri bulacak-
naınazdı. i tır. Eskiler alıcıların en hoşlan 
Yalnız eskiler alıcılarınıın ko d:ı;klan aksııta, hiç şüphe yok 

lay bir iş olduğunu da zaanet- •ki boş rakı şişeleri üzerine ya-
memeli.. 

1 
pılan aksatadır. 

Saıbahtan akşama kadar, ka 1 Bu boş şişeler, tki kuruştan 
pı kapı dolaşıp, bir hayli za- yiıımi beş ıkuruşa kadar müşte-
mandanberi eskiyi yeniye teb- ri bulur. Yahu~iler ise şişe ba-
di! etmenin çaresini bulan fa-

1 

şına mutl~k~ hıç olmazsa alt-
k' h lkın eski diye önüne at- . mış para, tkışer kuruş kazanır-
t ı_r a çavralara kıymet bic- / Küfesinin içınde yan gelen !ar. Günde üç yüz şişe topladı 

1 

ı:ı~~:~ir çoklarımızın bedav'a şu hamal, ?ek g~zü tok bir a- ıı:ı işte size altı yüz kuruş 
verseler almayacağrrnız ~ya dama benzıyor. Öyle ya .. Oda, kar .. 
yı az çok para mukabilinde sa- ötekiler gibi küfesinin içine gi Buzamanda "benim,.deyen a 
tın almak, sonrada bu bin bir receğine sırtına vurup şurayı damlar, günde altryüz kuruş ka 
dil doküp, bin dereden su geti burayı dolaşsa ve böylelikle zanamıyorlar? Üçyüz tane boş 

, rerek aldığı kınk döküğü da- gününü gün etse olmaz mı? şişe nasıl toplanır? Deyeceksi 
/ ha yüksek fiatle satıp nafaka Evet amma, şurayı .bl:1rayı do- niz ama, erib:ıibı olan pek ala Işin kesatlığını, bazı küçük leyerek rağlbet kazanmağa ça

esnaf, halkın merakını ve alaka lışiyor. 
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tedarik etmek her halde cok ta laşmad1ğını,kısmetını aramadı toplar. Rakının bu ıkadar hara
hammül isteyen bir iştir: ğını nereden bili}'orsunuz? İh- retli taraftarı bulunan bir şehir 

h d ·ı 1 timal ki, dört tarafa baş vur- de lboş rakı şişesinden daha ne Maamafih eskici ya u ı e 
sını uyandrııacak tarzda reklam Eski devirde olduğu gibı , 
lar yaprnağa sevık ediyor. "armut piş ağzıma düş!,. Kai-

Ç . b .. !erdeki 

1 

olduğu için boluğuna rağmen 
il ı!ozun ' .u son gu~ "l üş gene müşterisi az değildir. Ba 

ugu, hakıkaten goru m .. • ı "nlerde ca 
ŞeyeJrd d - 'ld" Bu bolluk zı dırkıkan ar, ~on gu .. 
~iroz :~rutı;;:ğıır.kendilerine me~anlannı çırozla suslemek-
ı• ec1· · 1 · b sene tedırler. , ınen ıkımse erın 1 u . E · · · yetiştirmekle 
Pek te yüzünü güldiirmemış ol n ıyı çıroz 

1 
. . d b · 

sa , B' k rlerde pe- meşhur olan yer erımız en ı-

- muş, fakat hiç bir yerde iş bu- olabilir?. 
rin içinde kazancı yolunda git- lamayarak aktbet küfesinin içi- Doğrusunu ister misiniz, bu 

1 mediğinden şikayet eden yok ne girmekten başka çaresi ıkal zamanda insanm eskiler alıcı 
gibidir. mamıştır. olacrğı geliyor. 

Turfanda sebze çoğaldı amma .. 

•gere" ... · ır ço ye . . . . D adır lsanbuldaki çiıroz 
rake d 1 l tanesı yırını rı arıc . , / n e .o ara' 1 d"rtt "çü Darıcadan 
Paraya kadar çiroz satılmakt- antn ° e u fh b 
dır. Bu balrk kunısu bilhass. a gelmek~edir. Maama ı ' ura- 1 

. h'b' d d çıroz kurutanlar vardır. ı .:; "?e ~!'frasınrh ınevkı sa t ı a a 

Oeıuz ıevazım sat1n aıma 
komisyonundan: 

6500 kilo süt (lhaziran 931 pazartesi günü saat 11 de mü-
nakasaya konmuştur. . 

10,270 kilo (Muhteliıf cinste yaş sebze 1 hazıran 93l pa-
ıartesi günü saat 14 te münakasaya konaca~tır: . . 

Hey!beli Adada deniz harp mektebi ve lısesının ~31 s~nesı 
birinci altı aylrk ihtiyacı olan yukarda yazrlı 6500 kılo sut ve 
10 270 kilo muhtelif cinset sebze münakasaya konuldu: 

' Münakasa zamanı olmak üzere tayin edilen 11 hazıra?- 93~ 
Pazartesi günü saat 14 te yapılacak açık münakasad.a teklıf ı;dı 
lecek fiatler muvafık görüldüğü takdirde ihale cdılecekl7nn· 
den şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve ve:rmek .~ste: 
Yenlerin ihale g.ün ve saatinde Kasrmpaşada denız muz:sı 
u,,.,,,_ k üstündeki deniz levazım satın almak omıs-

••• ..,11 apısının 

Yonuna müraca.~a!_tl~a~r:_:ı.~-:-::-;;---:--;-;ı;-;;-;-ı·--------

- Balıkçılık müfettişliğinden: .. . . 
lla'ta ,iıııaııınd:ıki Eıı;titü için mıınakasaya kol ın.ırlan 'c 110 nı~'.lıe, 

) · · • '"! ka on er ın:ı 1.cnıc>I 3 J tarihinde ihale ~dıkcc~ı ıl;\n cıtı lll . . . .· .. . • 
ıop;uk hava ve bıı1. al;lt ve edevatı ve tcsısı hakkı ıthkı. ~.ırtııam: 
ve ı. · ,. ı·· ··. · 1 · t'ıdili h ısclıılc YC\'nıı ~c~ı[nanıelcriıı •',iirtıicn uıuın ıızerıı - .. · ,. · .. 
ııı · k ' • .. ·· · · · cttılınck ıılrl' trhıı ıı~a ·ası 14 11 1,ıvıs QJ ı per~cııı.ıc gıımı ıcra · 
~dilnıi~tiı: 

Son günlerde turfanda seb
zeler ıpek çoğalmıştır. Bunlara 
rasında bilhassa ıkaba:k, patlı
can ve domates en dumanı üs
tünde olanlamlır. 

Ista.ı'.,•ıl piyasasına turf~n
da s:lıze ycti,ti:·e:ı b:ı:'ıc:ı Iz
mir vi' ,lyeti·~ 3•1~. İzmrde tur
fand' .'.:'::a uğraşan b:ı?.I 
•lıelli b:ıslı b:ı.hçıvanlar vardır. 
Bı!nlar,, mcv•iıninden evvel 
selıze yeti~tirip her tarafa sevk 

J 

ederler. ı r.a ka:.l::ır satılıyor. Kabak, u- • 
Yalnız ~u var I;i lı::ııiçtcn ~uzla:-:ıı'itır. O'.<cı:ı p~rakcru.ie 

turfanda seb 7 elcr mevsiminde olara~~ 40- 50 :mrustur. 
yctisc:ı ~·erli !: ... 

1

:.ıcle~ <~c:-c.:e- Tı1rfanda fasulya, pahalı ve 
~i:ıd~ lc::zctl. ·l:!:ı1İyo ar. !ıTc azdır. Y:Jz scb., >.lcriPin en ba
r ·J"ı l: -1---•'1 ·o:ı ~ "·~' ı· '· 1 r·nd• '-tıluıo:ı ·o:•,e '' pa•l u. . .. · ......... ... ı.:. ··~•.J. ... .... ·.;· ,\ ., 1 c. •1• r . - .. !-

yerlileı i s .- ıt;:r. Dt!!!!.a: l~ ,. c.:?.n d--. Mısi:daıı a3 ol~r.:ı!: .g~l 
"C1en ı,~ ' .... "'" ci.:ı- \ .. 1 ...... - t n'cl· .. .ı,r ,..ı.•tl ı· - '·i · .,. ... 11 :.> - '-''-1. - • --. ..... • • • _ .. " ' • .L· .. "I" ......... 1 ........ -

:~:!,):ı.:i!.:; ,.. . 1.. 1 • 1 !i:.". 'i: !:. ~ · j,:-rc~;.t- r. 

s:;': d)3. t' . ",::..::t .. .:: c-. 1 :.ı A::b~ılıyor ki sc'u,lerin u-
cc ·. Bıı•.•1_~. ·,,: . . ;ı· ,.--..ı llC"'/l"r '-ç'ı' '1 Jl• a . .. ~ ... _ ..... ' .. . .. .. ~- ~ .... ........ • )C : ... -
n·L ~ ;\'Or \'C ,..., , .. i" i ... !·· ·ı ı ,_,_~'."'~·.ı·i, ,,. -. . . . ~ . - . . ....... . --

Eline lbir zuma geçirip şar- !inden diikıkanına bir "Elka
kı söyleye söyleye mal satar, sip ... ,. Levıhası takarak 'l'aha1 
sokak başlarını tutup bağıra ça rahat müşteri betkleye gamsı7 
ğıra, Üzerlerine nazarı dikıkati esnaf piyasada kalmadı. 
celbedenler bugünlerde peık ço Çünkü zamane müşterileri 
ğaldı. eski devrin mü teri'lerine ben-

Şu gördüğünüz seyyar pilav zemiyor. Hem kılı kırka yarı- n 
crda,ne yapsın karınca kadarın )ll:>r, hem de olur olmaz şeyi 

1 ca mini mini camekanını süs- 1 beğenmiym!. 
ı !!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Denız ~evazım satın alma 
komisyonundan: 

25000 ıkilo ekmek 31 mayıs 931 pazar günü saat 11 de 9000 
kilo et 31 mayıs 931 pazar günü saat 14 te. ' 

Heybeli Adada deniz harp mektebi ve lisesinin 931 mali 
senesi birinci altı aylık ihtiyacı olan yukarda yazılı 25,000 ki
lo ekmek ve 9000 kiLo et münakasaya konuldu. 

Münakasa zamanı olmak üzere tayin edilen 31 mayıs 931 
pazar günü saat 11 de ve 14 te yapılacak açık münakasada tek
lif edilecek fiatlarr muvafık görüldüğü takdirde ihale edilecek
lerinden şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve vermek 
isteyenlerin ihale gün ve saatinde Kasnnpaşada deniz müzesi 
umum kapısının üzerindeki deniz levazrrn satın alma k<>mis
yomına müracaatları. 700 

D~vanı Mu~ase~al HiJasetin~en: 
D"""' :\lııh:ıs~lı,ıt hina>ının kalorıkr, dcktril.. tesisatı paz:ır

lı!da ih,ı:c ,•,li\·ccl..tır. \:,.:ıj!;ıd ıki hus,.ıs:ıt t:ıl plcr,n na.ı.an tlllk.ıttine 
ar;ı;oluntır. 

1 - I' :'. ırıık 1 v-.\l~yıs •ıJ 1 tarihine nı:ıs:ıdif C'ıımartc'ı gün 1 
lln:,111 ııı ·lı ,_[ı,ı rİ)•L'ct ndı· yapılacaktır. 

2 - Pıızarlıga iştirak edeceklerııı teminat nıckttıpl..n ile fenni 
ve malt clı!iyd ve iktidarlarını giisteren vesaik ile birlikte saat 
15 te h:ızır hıılunnıal:ırı lı\zını,lır. 

3- Komi>\ onca ikıidHlıın L\fi ırıin,lırıiycnler pazarlı~a i~tir·l:i," 
edem ı ecekicrtlir. ·'.' ap. 

...,..ccaı bugı 
4 - PL\n n: proıcl~r 10 lira nrnblıilind~ Uivaıı U·~idaro altı 

~ııd~n tctl:ırı:; t'dı'ır. .acaktır. 

n 
u 

• 
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-~ Yeni kabine mecliste bazı tenkitlere cevap verdi 
rı 

' 1 (Ba!fiı 1 inci sahifede) yen ilerlemesi hükumetin he
i 'e eiimi~den geldiği kadar deflerinden biridir. Fili istik
J:1rnelmilel sulh havasının ve rar için aldığımız tedbirlerin 
•· 1 <anlannın takviyesini ilti- müspet ve mücerrep neticeleri 
1,un ederiz. (alkışlar) tamamen ümitbahştır. 

iarid siyasetimizin dostluk Merkez bankası 
,: ~t tesisinde, mukaveleler ak- Cümhuriyet Merkez Banka 

de, beynelmilel içtimalar ve sı tesisi icin en mühim merha
ı1 ekküllere iştirakinde hattı le geçiril~işti.r. Memlekette 

reketini bu suretle izah eyle çalışan yerli, ecnebi bütün ma
!•Y k mümkündür. li müessesat mümessillerinden 
ı- 'Dahili siyasette huzur ve mürekkep tesis heyetinin ne
''ıniyetin halelden masuniye- zaretinde açılan hisse kaydi 

~· •sas vazifemizdir. Bizde bu muamelesi hitam bulmuştur. 
;,;;:.e, şimdiye kadar olduğu gi Merkez Bankasının 15 milyon 

bundan som-a da Cümhuri- lira sermayesi usulü veçhile 
ı .,t kanunlarının muhterem ve ve miadında tediye ve teahhüt 
ı a1ta olması, her hangi bir te- olunmuştur. 
uUdüde ve sakat ümide müte- Halkımız bu meselede gös-

mmil olmadığının anlaşılma terdiği alaka, rağbet ve itimat 
'' -ve anlatılması ile temin edil memleket için hakikaten sevi
' :k kabildir. (alkışlar). nilecek, övünülecek bir muvaf 

Yalnız Büyük Millet Mecli- fakiyettir. (Alkışlar). 
ıin iradesi, Türkiye mukad- Şimdi artık bankanın işe 

1 ratı için kat'i bir hiiküm ih- başlaması için icap eden tedbir 
:_7a ettiğinin sarsılmaz bir ka- lerin ittihazına sıra gelmiştir. 

J at halinde bulunması Cüm- Vergi usullerinde ıslahat 
1'.ı• riyetin serbest ve feyizli ida Efendiler; Vergilerin esasın 

inin her türlü inkişafları i- da ve usullerinde teahhiit et-
. temel tasıdır. (Alkışlar). tiğimiz ıslahatı ifade eden ka-

~arışik cereyandan uzak, va- nun layihaları kamilen Büyük 
. ncla~ların haklarını ve hürri ı Meclise takdim olunmuştur. 

:tlerini temin ~elen bir hayat Milli devletin en ı:r1ühim ".ası-. 
ı t-.zı bu suretle ıdame oluna- ı tası olan Cumhurıyet hazınesı 
~l<gı kanaatmdayız. Kuvvetli nin ku<ketini muhafaza etmek 
r ·det otoritesi, kuvvetli hükfı · iktısadi şartlarla ahenk temin 

,. aet mefhumlarını bu suretle edetek tadilat, usullerin ıslahı 
1 plıyoruz. kanun liiyihalarma hakim olan 
ıl Dahili idarede ve adliye ci- esas tı~irlerdir. 

, .. "aında bu maksatları temin Muhterem Efendiler; Mali 
'' eien vesaiti mütemadiyen art- ve iktısadi: tedbirlerimizi'l hep 
ı ı s~mak emelimizdir. sinde çiftçillerimizin vaziyeti 
: n Maarifte gayelerimizin te- ve mahsullerimizin himayesi 
1 ıcini için az masrafla çok oku- bizim esasımızdır. (Alkışlar). 
'ğıbilmek fikirlerinin tatbikin- Bu hususta memleketin muh
ı re bilhassa mesai sarf etmek taç olduğu iktısadi: teşekkülle 
'. ,ı;ırarındayız. rin kuvvetl'Cnmeslne ve çoğal
!_ Sıhhat mücadelerimiz, her masma çalışıyoruz. Gerek kre-
rlişkülat içinde başlıca işleri- di müesses elerinde gerek iktı

ı etizdn olmakta devam edecek sadi teşekküllerde ziraatımızla 
1 -r. lctimai: muavenet hizmet- sureti mahsusasa iştigalimize 
1 .·rini her vasıta ile teşvik ve şahit olacaksınız. Memleket ik 
çvsi etmeğe çalışacağız. tısadiyatında iş hayatını tan-

\ Muhterem Efendiler; zim eden karımı liiyihası hazır-
r jmar faaliyeti ve memleke- dır. Ticareti teşvik ve teshil 

· ~ -n iktısadi vaziyetinin inkişa- etmekle, limanlarda kolaylık
. . hükumetinizin başlıca atfı lan artırmakla bilhassa iştigal 
' ~'lzar ettiği mevzulardır. Onun edeceğiz. Harici: ticareti inhi

~ '. -;in evvel emirde hem imar ve sar altına alacağımız tarzında 
-<tısadın hem alelumum dev- yapılan işaeler her türlü aslüe

ıl:t hayatmm nizamı için meb- sastan aridir. (Alkışlar.) 
,. -e vr mesnet olan mali düşiin Maden kanunu layihasını 

~lerimizden bahsetmeliyim. B. Meclise takdim için hazırlı 

1 . Bilirsiniz ki satış fiatlarmm yoruz. Esas fikir maden işletil 
.eynelmilel pazarlarda sür'at mesine mani görülen eski u
.! tenezzülü her memleket gi- sullerin ve resimlerin ıslahı
.i bizi de müteessir etmiştir. d 

' ır. 
Aemleketin ihtiyatlı ve mah- Yerli sanyiin inkişafı için 

·. ullerinin çeşi•;i olması saye- kanuni ve içtimai: tedbirlerimi-
inde bizim buhrana mukave- ze devam edeceğiz. 

ı.<11etimiz daha ümitbahs ve 
·•--.udretli bir mahiyettedir~ Bu- ~uhterem Efendi~er; Başlı 
· 1 b b d 1 f ca ışlerden bahsetmege çalıs-
ıun a er~ e~ ev et sa~ ıya~m tım. Yorulmaz ve yılmaz, me'-
ia gayet ıhtıyatlı tedbırler ıle · ·ı ff k' te d. ·ı f . . saı ı c muva a ıye er ırı e-
·enı seneyı kar~rlamak kararı- , . 

, · ·h 'k ' 0 .. .. .. bılecek mevzulara temas et-
ıı ıttı az etu . uşunuyoruz . 

: ·İti bu sayede iktısadi ve mali l tımA. k · b' b · · , , . - nca sız ıze u çetın vazı-' • nıayatımızı cıddı sarsıntıya ma . . 
ı ı i--. k 1 d · · t'h 1 f fele.rı emanet edıyorsanız bu · ,ı;: a ma an yem ıs ı sa sa -

1 
. . 

ı ı - ı · · l ıususta kararınızı rey lerınızle ·"la arına ve yem ımar program . h b · · 
'" b'l - · b 1 d ız ar uyurmanızı ıstırham ey -arma geçe ı ccegız ve aş a ı 1 • ,, 

~ · 1 · kk f 'k erız. · ~ımız ış en teva u tan vı a- y .. ekr lk 
1 ıiyoe edebileceğiz. h cryl er, sBur ıkial. 1§ _ara maz 

B b 1 b.. ··k db. ar o an aşve ın ızahatmı 
u se ep e en uyu te ır .. k .: ak'I b' 

~olarak bütcede tasarrufatı ta- mutea ıp ~ust ,1 me uslat-
. i.savvııru ge°Çen bir azami dere- d<UI Kldocaeli meb usu Sım B. 
.. k d 1 soz a ı. •il::eye cı ar ıı<. S B . .. 1 . 

, .~ , · .. ırrı eyın aoz en 
,: ,,ıemur kadrolarmda yuzde Aynen dedi ki: 

1 ·.eı.:5 ılerccesinde bir tasarruf, :ı.le - Hükumetin programı iize 
Cllt!mum masra~aı-?a her. hal~le rinde münakaşa edebilmek için 
.yuzde 10 tenzıl, şımendıfer ış- nutkun bir sureti daha evvel
letın;sinde ~ok ucuz ve tasar- den tevzi edilmeli idi. Bu su-

t rufkarane bır hattı hareket ta- retle program üzerinde tetki-

l
kib} gibi r~?ikal tedbirlerle a- kat yapılabilir, lehinde ve a
Jehı111uw butçede geçen sene- leyhinde peyda edilecek fikir
;ye nispetle ümit ettiğimiz te- okunurken tuttu.>uın notların 
nakt~s miktarı 30 milyondan bende bıraktığı t~sirlere göre 
hay!~ ~azladır. söz söylemek mecburiyetiyim. 

l~ad~sata cevap vermeğe ha- Onun için bu ani dü§Ünce ve 
c zır ıhtıyatlı ve sağlam muva- mütalealarla hakiki: kanaatleri 
ı, ~eneli bir hiitçe, umumi hayat mi istediğim gibi tasrih ede-

1' s tein 'le es.ı -;lı bir nazım olacak ler ortaya konurdu. Program 
c t•:. (Alkışlar). meyeceğim. Kabine bu beyana-
ş ()smanh. borçl.arındaki tı ile bize yapılacak bir çok gü-

hıssemız zel şeyler vaddediyor . 
~ __:ı, nı;; nlı borcundan hisse- Eğer parlamento hayatında 
ı: ui bir kafi karara raptetmek kabinelere vaitlerini yerine ge
l ~'11clinıizrlir. Hakkaniyet ve tirip getirmediğini gördükten 
t .abiliyec dairesinde bir hallin ve anladıktan sonra itimat ve 

Jir ·:ün teahhür etmemesinde ademi itimat reyi verilmesi mu 
r nenfaat görüyoruz. (Al ;ış- tat olsaydı ben, şimdi hiç bir 
• lar). Bu sayede devletin teah- şey söylemeğe lüzum görmez
; ıüdü hal ve ati için tanzim e- dim. Ancak böyle vaitlerin ne
ı.J.i.1.ı;ı:;iş bir vaziyet hasıl olması ticelerine taliki karar edilmesi 
-. -.!". ••İP}iih ve iktısadi inkişaf mutat olmadığından zaruri ola 

· '!~~~~:.,: c,·lelı tedbirlerdendir. rak mütalea yürütülmesi tazım 
1'-~'"'~~ ı..'?.,anın kıymetinin geliyor. 

. ;,,,. ·~ l • . • .... • • -. - .. . - . . 

Hazretleri, bir kaç senedenberi tinin kanunlara karşı vuku bu
kabinenin başında bulunuyor- lan bu tecavüzlerin idarei dahi 
lar. Ve bir kaç defa meclisten !iye ne kadar rencide edeceğini 
itimat istediler ve aldılar. Ger herksten daha iyi bilirler. O 
çi ben, meclisten uzak kaldı- halde nasıl oluyor da sükilt et
ğım zamanlarda siyasi mesaili tiler. Bunu, ben bilmiyorum. 
takip edemedim. Ne vadetti- Mahdut salahiyet .. 
ler ve ne yaptılar bilmiyorum. Şark isyanı ve Menemen ir-
Ancak bildiğim ve gördüğüm ticai, rüesayı memurinin mah
bir şey varsa bugün memleket- dut salahiyetlerinin bunda da
te pek çok yapılacak şeyler ve hi dahli vardır. 
tatmin olunacak pek çok ihti- I Eğer bıı rüesayı memuı·inin 
yac;lar bulunduğudur. Kabine- eski kanunda olduğu gibi kud
nin siyaseti hariciyesini çok 1 ret ve salahiyetleri mevcut ol
nazarı dikkati calip görürüm. saydı belki bu hadiseler mey
Biz, Avrupalıyız diyoruz ve öy dana gelmez ve daha güzel olur 
leyiz de.. Fakat Avnıpalılar, du. 
aikvi bir şeyi müzakere edecek Biliyorum ki. inhisar idare
leri zaman bizi kendileri arası- !erinin en yüksek memuriyetle 
na almak için bazı dostlarımı- ri bir çok idare mesleğinden çı 
zın refakatına ve tekliflerine karılmış zevata verilmiştir . 
ihtiyaç hissediyorlar. Bunların evsafı matlubeyi haiz 

En mütekamil şekli hükume oldukları bugün onlara tevdi 
te maiikiz. En mütekamil ka- edilen vazifelerden anlaşılıyor. 
nunlarımız var. Avrupa bizde Bunların kanun harici icabata 
ne gibi bir kusur görüyor da tebaan müddeti ikmal etmiş gi 
böyle ihtiyatı tedbirler alıyor. bi kayıtlarla tekaüde sevkedile 
Bu fakat, izaha muhtaçtır. rek yerlerine mesleğinde teka-

lktısadi mesaile gelince.. mü! etmemiş tecrübesiz zeva-
İktısadi mesaile gelince bun tın getirilmsei bu halleri mu

da daha fazla tevakkuf etmek cip olmuştur. 
iktiza ediyor. İnkar olunamaz Bunların idaredeki vukufsuz 
bir hakikat vardır ki, memle- luğu vazifelerini mensafa uğ
ket buhran içinde ıstırap çekf: ratmış ve kendilerini tereddü
yor. Gerçi buhran cihanda ca- de sevketmiştir. 
ridir. Bize mahsus değildir. Bu Onu nazariye olarak arzcdi -
rası müsellem. Ancak, memle- yorum. Bilmem vekil Beyefen
ketimizi bu buhranın tesirlerin di, ne buyuruyorlar? İki keli
den mümkün mertebe koru- me ile de Müdafaai milliyeden 
mak ve tesirini azaltmak için bahsedeceğim. dostunu düşma 
yapılan tedbirlerin kifayet et- nını yıkıcı, ezici kudreti karşı
mediği de gözümüzün önünde- sında daima boyun eğdiren or
dir. Hükumet, halk hükumeti dumuzun neferinden baş ku
bütün teşkilatı bu mefküreye mandanına kadar cümlesini 
müstenit. Böyle ise halkın in- tebcil etmek hepimizin ve be
sani ve tabii hukuk ve ihtiyaç- nim en büyük vazifemdir. 
lannı bazen ihmal ediyor. Bugün hükumetin orduya 

Teşkil ettiği inhisarlarla fer karşr yapacağını ben kendi nef 
din teş'Cbbüs kudret ve istidadı simde çok az görüyorum. On
nı selbediyor, uyuşturuyor. İs- ların ayaklarının tozu, bizim 
tanbul liman şirketi gibi. İs- gözlerimizin sürmesidir. Ve o-
tanbul limanını öldürdü. kadar nazarlarrmızda muhte-

İnhisarlardan fİkiyet remdir. Bunu samimi olarak 
Diğer inhisarlar bir çok mü- söyleyonım ve rica ediyorum -

tehhassıs vatandaşlam;alışmak ki, bu söyleyeceğim sözler mes 
tan ve istidıı.tlerine inki§af ver- muat ve mÜ§ahadatıma ı:püste 
mekten menetti. Küçük ve bü- nitteir. Hudutlarda bulunan 
yük sermayelerin kredi verebil neferlerimizin telebbüsüne bir 
meleri imkanını kaldırdı. Sene- az daha itina buyurlsun. 
lerdenberi vapurculuğu, deniz Ve onlar karşılarındaki l.fom 
ticaretinin inkişafına adeta en şu askerlerin telebbüsatından 
gel olan seyrisefain idaresine yerinınesin bunu yüreğim acı
bir §ekli mahsus verildi. Yani yarak söylemekteyim. Hiç şüp 
halka bırakılamadı. Daha baş- he etmem ki, bu yapılacaktır. 
ka mütalea ile başka hükumet- Arkadaslar! Bu dediğim söz 
lerde emsali teşekküllere benze ler nutuktan, tuttuğum notlar 
tilemedi ve busuretle seyrise- üzerinde yürüttüğüm tahliliit
fain müttehit tedabirinden di- Iie tabii nutkun nukatr mübim
ger vapur şirketleri, daima mu mesine cevap vermi§ olmuyo-
tazarrır olmakla kaldı . rum. Bunu bilirim ve bu söz-

Maü kanunlar.. !erimle İsmet Pşaa kabinesine 
Mali kanuıılarrmızın sureti ademi itimat reyi verilmesini 

tatbikinde görülen şikayet u- teklif edeceğim değil. Bu asla 
mumidir. Gerçi ıslahat vadolu hatınmdan geçmez. İsmet Pa
nuyor ancak bu kanunların şa hükumetlerinin bu memleke 
vaz'ından beri bir çok s'Cneler ti nasıl demiryollarile biribiri
geçmiştir. Onun için bundan ne bağladığım iftiharla göriiyo 
sonra da ne suretle tatbik edile rum ve bu nokta İsmet Paşa
ceğini ve ona nasıl raptı emel nın mucibi i!tihar olmağa yega 
olunacağını ancak bize netice ne sebep olabiliı , 
gösterecektir • İsmet Pş. ya his muvaffakiyet 

Bazı adli kanunlarımızın Tarihi terakkimiz yazıldığı 
memlekete menfaat• ' verici ııe- zaman bu şimendiferlerde gös 
kilde tatbik olunamayrşı müte- terilen muvaffakiyetin İsmet 
~bbiderinde makus hisler tev- Paşaya has bir muvaffakiyet 
lit etti. Şimdi memleketin bir- olduğu elbette sarahaten zikre 
az da dahili idaresinden bahse- dilecek tir. 
deyim. Bunda biraz acıklı nok- Onun için bu kadar muvaf-
talarvardır. fak olan bir zat hakkında böy-

1dari viliyat i!leri le maküs bir mütalea da bulun 
Dahiliye vekili Beyefendiyi mak küııtahlıktır. Bunu yapa

ben bugün, en mütehassıs bir marn. (Bravo sesleri) İsmet 
idare adamı olarak tanımakta- Paşanın kendisine mesai arka
yım .. Vekil beyefendinin evsafı daşr olarak seçtiği zevat değer 
aliyesini tanımakta belki de li, mümtaz evsafa maliktirler. 
birçok arkadaşlarımatakaddüm Onun için en çok hücuma ma
ederim. Buna şüphe yoktur. ruz kalmağa müstahaktırlar. 
Ancak bugün ıslahını vaddet- Çünkü düşünebilirler ve yapa
tikleri mesela idarei viliiyat ka bilirler, eğ'Cr düşünemez ve ya 
nununda valilerin tevsii mezu- pamaz olsalardı mazur göriile
niyeti gibi meseleler daha ev- bilirlerdi. Aramızda bazı mesa· 
velki kanunda tamamen mev- ilde belki düşünüş itibarile 
cut tu. Zaman geçtikçe diger farklar olacaktır. Farklar bu
vekiller, memlekette bulunan lunmaktadır. Fakat hep düşün 
memurlarım doğrudan doğru- celerimiz, cümhuriyeti takviye 
ya kendilerine bağlamak mak- ve taalisine matuftur. 
sadile mahalli rüessayi me- Sırrı Bey, beyanatını şu su-
murinin salahiyetlerini azar a- retle bitirmi~tir: 
zar kırptılar, Ve bu hal doğnı- - Bu kiirsüde, vesile olduk
dan doğruya Dahiliye vekili 1 ça içtihatlarımı söyleyeceğim. 
beyefendinin nazarı karşısında , Onları delailimle iknaa çalışa
oldu. O vekil bey ki, doğrudan cağım. Ya kendilerini ikna ede 
doğruya her şeyi düşüıımeğe rim, ya onlar beni ikna ederler 
ve her şeyi yapmağa muktedir neticede memleket müstefit o
di ve eğer ben onun bir mislini lur. 
daha. burada görmüş olaydım İsmet Paşa Hazretlerinin kı 
belki bu sözlerimi bu kadar a- Iıcı ile teessüsüne hizme < etti·· 

- -. .. " -. . .. 

Bunun maküsünü düşünmek, 1 mesi meselesidir. ~oksa Türkiye_n~n mazbatalarının. tasdikmdan 
belahettir ve denaattir Onun şu veya bu noktaı nazardan gırıp sonra Başvekil ismet Pa<a Hz. 
- · . 'h d f• k girmemesi değildir. h'"-~ . b . ' . 
ıçın ıçtı a atıma teva u etme Ce . . Ak _ 

1 
_ Uı;.umetın eyannamesını o-

yen ufak tefek şeyler dolayısi- ~ıy~tı vam aza ıgı. kutlu. 
le engel olmağa çalışmak be- Celm~yetı A

1
.kva".' azadsıh olmalk ı Müstakil meb'uslardan Sırrı 

. . .. mese esıne ge ınce. onu a a evve ~ . . . 
nım noktaı nazarıma gore va- ki Büyük Millet Meclislerinde gah B. __ (Kocaeh) nm tenkıdat . ~e 
tansrzlıktır. açık ve gah işaretle muhtelif defa- mutaleasına cevaben Harıcı-

Bundan dolayı İsmet Paşa- !ar mevzuu bhsettiğimizi hatırlay~ ye Vekili Tevfik Rüştü Bey ve 
nın verdiği vaitleri tamamen rum. Bunun için o vakit söyle_?i_ğimi Başvekil İsmet Paşa Hz. iza-
yapacag-ma kana<it beslerim. zı tekr~r etmekl.e mesel~yı kafı de- hatta bulundular. Meelis bu i-

. . . . . recede ızah etınış olacagımı zanne-
Bu vesıle ıle ıtımat reyı ver- diyorum. 
mekte cümlenize tekaddüm edi Türkiye kuvvetlerinin hiç bir 
yorum. (Bravo sesleri alkışlar) vesile ile sevkü idaresi ancak B. M. 

zahattan sonra mevcut 294 
meb'usun ittifakı arasile pro
gramı tasvip ve hükfunete iti
mat beyan etmiştir. Müstakil 
meb'uslar da kamilen itimat 

Sırrı Beyden sonra Hariciye M~clisinin itima.t ettiği _icra kuvvet
vekili söz alarak Kocaeli meb'u lerınden gayrcsıne bırakılamaz (a!-

b 
kışlar). Bmaenaleyh herhangı bır 

sunun tenkitlerine şu ceva ı heyette, komşumuz ve dostlarımız reyi vermişlerdir. 
verdi. bulunsun, Türkiye kuvvetlerinin her 

Hariciye Vekilinin nutku 

Arkadaşlaırım: 
Sırrı Bey heyeti celilenize 

maruzatta bulunuıken Türki
yenin Avrupa ailesinde olduğu 
mı ve fakat böyle olduğu halde 
neden Avrupa devletlerinin 
kendi aile işlerine karıştırılma 
mak istendiğini söy !edikten 
sonra bu ailevi işlerine karıştı 
rılmamasınm bir sebebi olaca
ğına işaret etti. Kanunlarımı
zın mükemmeliyetini beyan e
derek acaba bir kusurumuz var 
mı? dedi. Bu noktayı tenvir et
meden geçmek doğru olmaz. 
Arkadaşımızı alenen ve mü

saratle temin ederim ki bu nok 
tada Türkiyenin hiç birkusuru 
yoktur. Yalnız Avrupa ittiha
dı teşebbüsünün manası nedfr? 
Mahiyeti nedir? Bunu biraz 
mütalea etmek zahmetine kat
lanılrrsa sordukları hadisenin 
sebep ve izahı kolaylıkla bulu 
nur. Avrupa ittihadı teşebbüsü 
herkesin bildiği gibi Fransa ha 
riciye nazırının ortaya atuğı 
fikirle başlar - esas fikir demi 
yorum .Bu defaki resmi safha 
dan bahsediyorum- ve bunun 
cemiyeti akcama dahil olan aza 
ya münhasır olması ile başlar. 

Coğrafi vaziyeti 
Anladığımıza göre bu coğ

rafi bir vaziyetin icabı olmuş
tur. Yoksa falan devletin ka
nunları vesairesi diye bir ölçü 
mevzuu bahse değildir. Mesela 
Japonya gibi kanunlarının ve 
medeni vaziyetinin yüksek ol
duğu müsellem olan bir dev
let Cemiyeti akvamın esasında 
ve başmda olduğu halde çağrıl 
mamıştır. Sonra bize karşı bil
diğiniz gibi dostlarımızın dela 
letile Türkiye ve Rusyanm ora 
ya davet mevzuu bahsolduğu 
vakit - Cemiyeti akvam azası 
olup olmamak noktası hakkın
daki mütaleamı biraz sonra 
söyleyeceğim - İtalyanın bizim 
için olduğu kadar ortaya atılan 
dava için de doğru ve dostane 
olan teklifindeki meselei müte 
kaddime tehir edİ'lerek ve yal
nız ruznamderine aldıkları i.ş
ten bahsedilerek ittifakla da
vet edilmekliğimize karar ve
rilmiştir. Binaenaleyh bu ka
rarda bir kısmı tarafından da
vetimizin kabul edi'lmesi diger 
bir kıfmm ise bunu kabul etme 
mesi meselesi yoktur. Esasen 
Akdenizde büyük bir şibih ce
zire teşkil eden Anadolunun 
ve yanı başındaki İstanbulun 
coğrafi vaziyetini tayin etmek 
şu veya bu siyasi: cemiyete ait 
olamaz. Coğrafi vaziyet ile iş
tiğal eden amiller bunu tetki
kat ile tayin edebilirler. Türki 
yenin Akdeni.zdeki vaziyetini 
kimse tağyir edemez. c~miyeti 
akvam meclisi umumisinin ka 
rarına istinaden teşekkül eden 
Avrupa ittihadı tetk.ik komis
yonu cihan iktısadi buhranının 
-Avrupaya taallük itibarile -
müzakereye konmasına karar 
verdi. Ve komşumuz ve dostu
muz · ıRsya ile bizim İrlanda
nın davetlerine karar verdi. Bu 
karar da Cemiyeti Akvm katibi 
umumiliği vasıtasile bize bildi 
rilmiştir. Bundan sonra Paris
te toplanan tali komisyonlar
dan birinde bazı işlerin eCmiye 
ti akvam azasına ait olduğu ve 
cemiyeti akvam ailesi işlerine 

ait seyler naktai nazarından ce 
miyeti akcııma dahil olmayan 
devletlerin müzakereye istirak 
edip etmemesini ileriye batan
lar bulundu. 

Ekseriyetle menfi karar da ve
rildi. Fakat buna tar;ıftar olmıyan 
ve itir.ı. edt'n mühim devletler de 
vardır. Onun için henüz bu nokta 
kesbi kat'iyet etmiş değildir. Bu 
münaocbetle ileri atılan şey Cemiye 

hangi bir kararla şu veya bu suret~ 
Encümenler intihabı 

le sevkü idcı •si mevzuu bhsoldu iMeçlisin son celııeainde encümen 
mu ancak büyük Meclisin itimat et- !er intihabatı yapılını§trr. 
tiği hükumetin delegesinin mevzuu Hariciye encümenıinc: Çevat 
babsolan işin müzakeresine ve ka- Abbas (Bolu), Zeki Mes'ut (Diyar 
rar iştirak etmiş olması lazımdır bckir), Fazıl Ahmet (E!aziz), Saf
(alkışlar). İşte bu hak. bize temin fet (Errincan), Mehmet Celat (İz
edilmediği içindir ki, diğer devletle mir) Süreyya (Kocaeıli), Mehhct 
rin işlerini bilmem ve onlara karıg- Sabri (Manisa), Yaku,p Kadri 
mak vazifemiz değildir, hatta karış-
mamak vazifemizdir. bütün arzula- (Manisa), Mahmut (Sürt, Necmed 

din Sadık (Sıvas), Nabizade Ham
nmıza rağmen giremedik. Filhakika d' 
hududunu ölçüp biçemediğimiz ve 1 (Trabzon), Hasan Cemil (Bo
her hususta müsvi hukukla karıga- lu), Falih RTfkı (Bolu), Salah Cim 
mıyacağımız tertiplere ve teahhütle coz (İstanbul). Reşit Saffet (Ko
re memleketimizi sürüklemek eli- caeli). 
mizde değildir. (Alkışlar.) Bütçe encümenine: Ali (Afyon) 

Biz bütün dünya ile dostluk isti- Yahya Galip (Ankara), Aziz (Er
yornz ve herkesle dost olmağa ça- zurum), Hasan Tah,;1n (Elaziz, 
hşıyoruz. Abımt Remzi (Gaziaymtap), Mu-

Başvekil İsmet Paşa Hazretleri- sa Kazım (Giresun). L~ükerrem 
nin biraz evvel söylediği gibi vatan- (!sparta), Mehmet Nahit (Kırkla
da ve cihanda sulh için çalışıyoruz. rdi), Fazıl Hüsnü (Konya), Muh· 
Hiç bir cepheye aidiyet ve cephe- !ıs (Kütahya), Faik (Niğde), Re
ler doğurmak politikasını beğenen- cep Zühtii (Sinop), Rasim (Sı· 
!erden değildir. ı vas), Remzi(Sıvas), Süleyman Sır. 

İşte umumiyetle izah ettiğim bu rı (Yozg~t) Ahmet Süreyya (Aksa 
sebeplerden dolayı esas fikri kendi ray), Dr. Galip (Bursa), Dr. Mus
fikrimiz olduğu ve bugünkü haldeki lafa (Çorum), Şakir (Edirne), Ali 
şu müesseseyi teşvik ettiğimiz, be- Rıza (İstanbul), Hilmi (Kayseri), 
ğendiğimiz ve kendisile bir çok nok Şevket (Kırklareli), Kemal Zaiı'n 
talarda .te!r.iki mesai ettiğimiz halde (Konya), Süreyya Tevfik (Tokat) 
şu Cemıyetı Akvam azası olmak va- Hasan Fehmi (Gümünşhane). 
ziyeti Türkiye için henüz n1evzuu 
bahsolmuş değildir. 

Şimdi Cemiyeti Akvamda aza ol
mayıp ta bu komisyonda, yeni Av
rupa ittihadı tetkik komisyonunda, 
iştirak ettiğimiz halde bir takım iş
lere karışıp karışmamak hususuna 
gelince o husustaki noktai nazarla
rımızı ilan ettiğimiz cevaplarımız
la gösterdik. Eğer cemiyeti akvama 
ve azaları kt'ndi aralarında ailevi iş
leri varsa onlcı rı aralarında konuş
mak için teşkililtları ve vesileleri 
eksik değildir. Ve biz o işlere kan
şacağız gibi bir davaya girişemeyiz. 
Ancak coğrafi bir mefhum etrafın
da devletleri anlaştırmak için ve bu 
gaye ile olduğu j)iin edilen Avrupa 
ittihadı tetkik komisyonunun vuku 
bulan davetine iş,tiraki memnuniyet 
le kabul ettik. Orada konuşulacak 
her hususun bizden gizJi o1maniasr
ıu istemek de hakkımızdır .. Ve za
ten başka türlü yapamayız. (Alkış
lar. 

Hariciye vekili kürsüden i
nerken Sırrı Bey kendisine te
şekkür etti. Kürsüyü İsmet Pa 
şa işğal etti. dedi ki : 

İsmet Paşanın cevabı 
- İzmit meb"usu muhteremi Sır

rı Beyin mülahazatı iki zümrede top 
!anabilir: 

Bir kısmı prensiplere, kararlara 
teallük eden itirazlar, ikinci kısmı
da tatbikata teallük eden itirazlar
dır. 

Tatbikata eallük eden iirazlar da· 
ima olacaktır. Çünkü idareden her 
hangi bir dairenin her hangi bir me 
murun şu veya bu i~te bir hatası o
labilir. Bu gibi meselelerde sureti 
umumiycdc şikayetten bir maddi ne 
tice çıkmaz. Dikkat ettim, bütün söy 
!edikleri i~lerde bütün anlattıkları 
idari şikayetlerde muayyen bir mev 
zudan şu tarzd.:t bir şikfi.yet mevzuu 
bahsedeğildir. Böyle şikayetler geti 
rirlerse hüki\met bittabi nazarı dik
kate alır. Tahkikat yapar ve cevap 
verir. 

İtirazlarının bir kısmı esaslara te
allük ediyor. İnhisar ve saire gibi. 
Bu meseleer çok konuşulmuştur. Bu 
hususta noktai nazarlarımız böyle
dir. Sureti umumiyetle hükümet sis 
temi olarak yürüdüğümüz hattı ha
reket ma!Um olduğu için bunu bile
rek k•bul etmek lazımdır. Bir defa 
umumi prensip olarak takip oluna
cak hattı hareket başka türlü ola
maz. Sonra muayyen bir kanun, 
muyayen bir inhisar veya muayyen 
bir şekil için kanuıı ve esas prensip 
itirazları olursa burada mevzuu bah 
setmek için çok fırsat olacaktır. Her 
fırsatı memnuniyetle karşılarız ve 
memnuniyetle münakşa etmeğe hazr 
rız. (Alkışlar). 

İsmet Paşa kendisine has 
tebessümile kürsüden ilerler
ken Sırrı Bey yerinden bağır
dı: 

- İsmet Paşanın bu izahatı 
na karşı &ükranı az görüriim. 
Yaşa İsmet Paşa!. 

Bundan sonra müzakere ik
mal edilerek reylerin tasnifine 
başlanmıştır. Meclis, perşembe 
günü toplanacaktır. 

ANKARA, 9 A.A. - B. M. 
M. saat 16 da Kazım Paşa Hz . . . . . 

Milli müdafaa encümenine: İb
rahim (Bilecik), Salih (Bilecik), 
Naci Paşa (Cebelibereket), Kazım 
(Diyarbekir), Alunet Sıfkt (Ela
ziz), Kılıç Ali (Gaziayınt&p), İh
san (Giresun), Şevket (Gümüşha
ne), Ali Rıza (Kastamonu), Liltfi 
Müfit (Krrkehir) Recep (Kütah 
ya), Muhiddin Nami (Muş), Recai 
(Ordu), Bekir Lutfi (Tokat), Hüs 
nü (Tokta). Galip (Niğde), 'M.uhid 
din Paşa (Kars). 

Adliye e.ncümenine: Osman Ni
yazi (Çanakkale), Münür (Çorum) 
Hasan Hayri (Edirne), Abdulhak 
(Erzincan), Aziz (Kars), Reşit 
(Kaysed), Ragıp (Koculi), Sala
hettin (Kocaeli), Tevfik Fikret 
(Konya), Mustafa Nuri (Manisa), 
Hamdı (Yozgat), Haydar (Antal
ya), Numan (Antal.ye), Vasfı (Ba 
lıke&ir), Şeref (Edime), Yusuf Zi
ya (Eskişehir), Sait Azmi (Kayse
ri~, Refik Şefik Şevket (Manisa), 
Nazım (Tokat), Raif (Trabzon). 

Teşkilatr esasiye encümeni: Meh 
met Asrm (Artvin) Dr. Mazhar (Ay 
dm), Rasim (Aydın) Ali Şuuri (Ba 
lrkesir), Asa[ (Bursa), Haktı Tank 
(Giresun), Mahmut Eaat (İzmir), 
Dr. Fuat (Kırklareli), Yunus Nadi 
(Manisa), Celil Nuri (Tckirdağı) 
Memduh Şevket (Elaziz), Muhid
din Paşa (Kars), Cellil Sahir (Zon. 
guldak), Halim (İzmit), Ahmet Ro 
sim (İstanbul) Beyler seçilmişler 
dir. 

1 •••••• 

Bir hafta zarfında 
evlenenler 

Fatih evlerune memurluğun 
da bir ıhafta zar·fında nikahla· 
n icra edilen çiftelrin isimleri 
şudur: 

Raıhime H. Ali Rıaa Ef. 
Fat-ma H. Tayyar Eıf., Zehra 
H. Ali Rıza Eif., Emine H. Hil 
mi Ef., Makbule H. Nuri Ef., 
Şükriye H. Remzi Ef., Şerife 
H. Burhaneddin Ef., Necmiye 
H. Şefrk B., Hwiye H. Azfa 
ağa, Nuıiye H. Mehmet İhsan 
Ef., Gülsüm H. Hasan Fehmi 
Ef., Cevriye H. Cemaloodin 
Ef., Emine H. Melunet Ef., 
Haıyriye H. Hayrettin Ef., 
Kadriye H. Zarif Ef., Ünzile 
H. Fehmi Ef., Müıüvvet H. İs 
mail Ef., Hacer H. Hiiseyin 
Ahmet Ef. 

Eminönii evlenme memur
luğunda bir hafta zarfında at. 
deki çiftlerin nikaıhları kıyıl
mıştır. 

Adviye H. Yusuf Ef., Hik
met H. Haydar Ef., Hatice 
Fike H. Yusuf Ziya Ef., Naz
lı H. Mehmet Ef., Muzaffer H 
Halit Ef., Fatma H. Emin 
Haydar Ef., Meşhur H. Sela
haddin Ef., Leman H. Hiise
yin Ef., Fatma H. Ahmet Ef., 
Hasene H. Ahmet Kemal Ef., 
A • ................ ...,. _,. _.,. :ff J.f_ 
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Hafize Suzan H. lstan
bulda bulunamadı · 

Zabıta taharriyatına devam ediyor. Bu 
meraklı macera etrafında yeni tafsilat 

Dedikod.usu halii..devam edip ı tedi~ini, bu ~~~~ğun yedi aylık 
giden Mafıze Suzan Hannnm oldugunu duşunerek bundan 
lstanbuldaki ikametgahı he- sarfınazar ettiğini, bir müddet 

sonra bir kadının misafir sıfa
tile Hafize Suzan Hanımın evi 
ne geldiğini söylemiş ve kadı
nın gebe olduğunu, bir müddet 
sonra doğurduğunu, sonra ço
cuğunu evde bırakrak ortadan 
tegayyüp ettiğini ifade etmiş

tir. 

nüz tesbit edilememiştir. 
Hafize Suzan Hannnın İs

anbula gelip gelmediği de ma 
um değildir. Polis taharriya
.a devam etmektedir. 
İzmir polisi de tahkikatına 

devam ediyor. 
İzmirli refiklcrimizde okudu 

ğumuza göre Hafize Süzan Ha 
.mmm doğum hadisesinde en zi 
.yade mallımat sahibi oldu
ğunu ve kendisile bir arada 
Karşı yakada İ!ctısat sokağın
da 13 numaralı evde berab~r o
turarak yaşadığıru söyleyen 
Nazmiye Hanım İzmir taharri 
dairesinde isticvap edilmiştir. 

Nazmiye Hanım; taharri da 
iresinden sonra müddei umumi 
lıi:e gönderilmiş ve müddei u
mumi ba~ muavini tarafından 
da ifadesi alınmıstır. 

Nazmiye Hanım Hafize Su
ı'.an H. m komşusu olduğu
nu. bazı günler onun evine git
t.i gini, sonra kavga ettiklerini, 
ıvrıldıklarmı Hfaize Suzan Ha 
nım bir gün eve bir çocuk ge
tirdiğini, bu çocuğu Rahribaba 
parkında bir kadından aldığı
nı söylediğini ,.e zevcine bunu 
kendi çocuğu diye tanıtmak is-

Nazmiye Hanun bazı jestler 
le ve dudaklarını büzerek yağ
landıra ballandıra hadiseyi an 
!atmış ve serbest bırakılmıştır. 

Diger taraftan verilen maIU
mata göre Hafize Suzan Ha
nım: Fastan zevcesinin yanın 
dan ayrılırken Rabatta bir I?r. 
tarafından dört aylık hamıle 
olduğu hakkında rapor almış-

tır. b 
Hafize Süzan Hnaunın u 

ünlerde meydana çıkarak n:a 
g · ·· ·· ile doktor Ka-ceranın ıç yuzu 
zım Kara Ali Beyin raporu me-

selesi anlaşılacaktır. . . 

H f. e Suzan Hanım: Izmır 
a ız b·ıı 

d ıdıgı• .,.ün otomo ı e en ayrı ,, . 
Kemeraltı caddesinden ge_cmıs 
ve otomobili mehpare magaza

.. .. d durdunnuş oraclan 
sı onun e kt da 
bazı esya almıştır. Bu ~o a 

b
.t d.lmi.ştir Tah!akata de 

tesıeı · 
vam olunmaktadır. 

SEYRlSEF AiN 1 
Merkez ıc:enca:11 Galıca küprd 

Başı B. !362 Şube Accnceıi : 
Sirkeci Mülıilrdsr zade hanı 2274G 

Pire - ıskenderiye P. 
(lımir) va· Salı ıoda 

puru 12 Mayıs Ga · 
lata'dan hareketle lzmlr Pire'· 

ye uğrayarak cumarte;i sabahı 
lıkenderiye'ye varAcaktır. ls

kenderiye'den Pazartesi 1 Ste 
kalkacak Çarşamba Pire'yede 

uğrayarak Perşembe gelecek· 
tir. 

AYVALIK SÜR:AT r: 
(l\lersin) vapuru 12 Mayı; 

salı günii >aaı 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Ç•.nakkale Küçük
kuyu, Edremit, l:lurlıaniyc 

Apalıp;a kalkacal-, dönü~ıe 

Altınoluıta da rğrayAcaktır. 
Gelilıolıı için gidiş ve 

gcli~ıc yük alınmaz. ------
( 22 ı fi kp;. iiotlipü ile 2 ı ooo 

rıne ampul münakasa ile ah· 
naçakttr. isteklilerin miiraca
aatlıırı. 

ihalesi 
30 mayıs 931 

Depozito 
%10 

Karadenız po,,,ta31 
VATAN vapuru 13 
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ÇARŞAMBA 
güftiı akı.,ııı 18 d• Sirkeci rıhtı· 

mındon hor.keti. ( Zonguldak, 
lnebo1u. Samsun. ( >rdu, Giresun. 
Trabzon, Sürmene ve Rize) isk -

B
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___ --,- Frenhm hanında kain acentalı~amu-

,,.,inat f!'O,cerile• Babıalide \allımes " • S J M S f T 1 il O 22.74 11,Nı. -f T · ! •racaat. < ... 
cıt m halle.ınirı C'ıjtalojt!ıı yokuşunda _ - ••••••••@-"'!11!8!!!11!1• 
cedit lO 12· 14 numerolu kadimcn tll•ıeı•lı1~~/7•flıtlll•lı SADIKZ · l'fıı \Dl'.:RLf>R 
:erni intikalli ü; bap hanenın yirmi APURLARI 
d•ırt hisse icibarilc ıedi hi,sesi bl- I t s 4 S fi 
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• KAR ~ · I Ntz MU.'ll'T AZA'\! 

rıncı ihalesi \aptlıııık ıizre ocuz gün 
1 

1 1 1-1~1_1 VF. LÜKS POSTASI 

muz;veJcıe k<,nul.muştur. Her üç -_ı·ı~'J! -'.I'_ 
'ıınuıon hududu. Ozbekler dergahı Oumlu pınar 
\ı rnıi l\ev haresi ve Cıt,alGflu , 0 . _, __ - .: 1 
ku:ll i'e ınahdutrur. !\fesıhı~l üç yüz il! ..., .... - • 
elh ahı ar~ın tcrhiı:ıdc ar ıziden ,·üz -ı •ı 1 

- - -

rttmii •r~ın. iiç binı, ıııütobaki!i -.- ı: -·-.- ,ar.· ' 
uç haı:enin •vuınlık mahallidir. !\lüı- ••I .., 
ten i :\ıı her üç hane hıricen kigir, ' !IE lı..-ı.-ı-ıı· ı: 
dıtl iicn :ıhş1p olup 10 numarah _ıl!..--- -- 1 

hane zcınin ınenner bir n1ethal, iki t _ -· ...- -li! .-· -
sora, bl·" {ı<l", hir ınutfak hir yemek t _,. _ı - -ı 

odı>ı bir he!• bir dıı!ap bir sarnıç, 1 ııl:JıJ~~~~/.:;,:";;.:7.;--
1Jir "·Jıolık l>ir cernsayı ınuhcevidir. L ••ı'' )! ; • 

Cndct l'e' kira:ıdır. 12,14 numa- Soldan saga: . 
rafı hanelerde aynı müşcomilatdadır. E . i Akşam gazetesı 
\iu ıkı lıaııeıle birer kuyu mecuıtur. 1 - n ıy datı (2) 
12 d ' . 14 (8). Şart(e2) Kaya. (3). numara a nrtın, numarada 
bıkkal Ahmet Eicnıliler kıracıdır. 2 - Beyaz · · (4) 
ı ı 1 . .k. . ' d b 3 - Bı·r nevi içkı (4). ane erın ı ıncı ••tın a ir"r şahniş 

Y . ecek şey · 
•e her üç hınede ıerkos ve dtktrik 4 - ıy 

"•ruru p glınıl 
10 Mayıs azar ıkşamı 

saat 18 de Sirkeci rıhttıııın

daıı hareketle doğru Zongul· 
dak, lnebolu, Ayancık, Sam. 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Sürmene ve Rizeye azimet vo 
aynı iskelelere ut;rayarak 
avdet edecektir. 

Yük, yolcu için Sirkeclda 
Meymenet hanındaki aceota
baneaiııe nıllracaat. 

T. lıt : 2134 

vardır. l'ır.I• m ıl~nııc 927-~699 5 _•"ota (2). Bir yaz mey-- ,, Llmaıumıı:a muvasalatt beklenen 
numaralı do•~adacır. Taliplerin kıy· vesi (5). Vapurlar 
metl ınuh.1mıninclcri olan iki bin Baş (3) 
)edlşer ~üz liradan hisselere iubeı 

7
6 =Temiz (Z). Bir şark vi- DAl.MATIA vapuru l O ma-

dCtl 'Ldann u d ı-L d ( ) yıs ııaznr (ltal<'a Vf' Yunınis· o m.. y z e onu n ..,eıln • ıavetimiz 4 · • . . ' 
pey Akçcsltıl t11ümi vezne etmeleri • dag ısını ( 4) tan ) da!l 
ve l 3·6·931 tarihinde saat on dörtten 8 - Bir yanar · STELLA UITAL YA vapuru 
on altıya kulu birinci Jbaleıi yıpı- Hicap <2>· 10 mayıs pazar (ltalya ve Yu· 
hcağı llAn olunur. 9 - Bir erkek ismi (4). Geç nanistan) dan 

miş bir vak'a (6). 
Zayi Bonolar 

1 - l.lursa 'da Ragıp Raif Efcııdi 
cnıriııe, lstanlıul'da Mahmut pqa'dı 
llursalı Cafer Sadık Ber ıırafından 
'erilen 'e emrime ciro edilen 111 
Nioan 9JI tuihinden 16 gUn vadeli 
.<ıOO liralık bono 

!!- l.lursa 'd• R•~P Raif EfC9di 
•ınrinc, Sulcan Haınamınd• Bursalı 
Kenan zade Mehmet Rauf Bey ura· 
lından 'erilen , c emrime ciro edilen 
~6 Mttrt 931 tarihinden 71 gUn v•· 
deli 5 l 2 lir•lık bono 

l~bu iki kıt'a bono zayi edilmiştir. 
aan1:ırın \'CrillC ~ynı tsrib ve aynı 
nıebl:J.t ,·e """' numarada ikinci 
niısha l<a\dllc bono ılınmış ve yine 
tmr.mc ciro edilmiş oldufundan zayi 
ol•nların lıükınü 1'Jıiınadığt Ula olunur. 

10 
_Şahsına mahsus. (4). Yakındı limanımızdan hareket 

f (4) B k edecek 'ıpurhr 
11 - Port öy · ır ur- DAL~1ATİA. vapuru l l mayıs 

naz hayvan ismi (5). 
Yukardan aşağı: pazartr>i (Burgaı, Varnı, Kös· 

ı _Bir sebze (6). Bir mey- tence ve Odesa) ya 
ve (4). STELLA DITAL\'A \'apuru 

3 - Şaibe (4). Dost (4). 14 mayıs per~cmbe sabah tam 
4 _Bir kış meyvesi (7). ıodı ( Loyd Ekspres ) olarak 
5 _Uzak nidası (2). Acem (Pire, Brendizi, Vencdik ve 

memleketi ( 4). T rieste) ye 
y k ( ) B KALDEA vapuru l 6 mayıs 

6 - apma 3 . ozuk (5) cumartesi ( Dedea~aç, Kavalı, 
7 - Pot (3). 
8- Bakire (3). mumkün (5) Sel:l.nik, Pire, Kandia, Kalamata, 
9 - Bir renk ismi (4). Fiume, Venedik veTrieste)yc 

10 - Şart edatı (2). (COSULlCH Llno] kumpan· 
11 - Göz yaşı (3). Bir semt yasının lüla yapıırlarına aktarma 

ismi (5). edilerek Şbnall n Cenubi A111• 
ika Umanlıınııa ptmek için tea 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydanmda 523 

lıhhat ve i~ttınai muavenet vek8leün~en: 
Ankarada Yeni~ehirde Cebeci caddesi üzerinde Hin hıfııssıhhı 

müessesesi arazisinde yapılmak lizrc kapalı zarHa münakasaya ko
nulan ve 9 mayıs 93 l cumartesi p;tinü ihalei CV\'clİycslnin icra 

kılınacağı ilAn olunan ahırlar in,:ıatı, araya bayram girmesi mü· 
nasehctile münakasa müddetinin 1 O gün ttmdidilc teklif zarfları· 
ııın mayısın on sekizinci Pazarıe>i giınü saat l 5 te açılması ıa

karaıir etmis oldu!);u ilan olunur. 
~~-~~~ .~~~~~~~~~--~~-

Müessesatı iktısadiye mübayaat 
komisyonundan: 

razarlı~la eczaJt tı~~iJe nıüna~asası 
Kalem 

ı (ı Pendik h~ktcrİ\ oloj.hane,inin cet.ayı ıılılıiyc,;i 
22 pcndik <crum d:ıriilb~ihzar.ının cc7.ayı ul~biı esi 

Pendik hakteriyolojihant·sıle Serum darulıstth1.arımn yukanl,ı 
kalem mıktan "Us.terilen eczayı tibbiyesi pazarlı~ surctile mliha· 
yaa edilecc)';iııd·;11 calip olan !arın ı .ı mayı .. 9;ı l tarihine mü-adi[ 

ça~amb:ı günü saal ı;; ıe Def~erdarlık lıinasrnd~ muesses:ıtı iktı· 
dive mlibııvaat kanıisvonuna muracaııt eylemelcrı. - . . -----------

Pazarhtla alat ve e~evat uıü~af aası 
Tahliları ticariye laboratuvarı müd\irlüp;un<len: 

Ankara istasyon büfesi kiraya 
veriliyo 

De"lec Oemiryollırı Umumi ldare•lnden 

Ankara istasyon büfesi iki sene müddetle ' 
pazarlık suretile kiraya verilecektir. Şartname 
Ankarada idare veznesile Haydarpaşa ve Ka 
seri işletme Müfettişlikleri veznelerinde birt'""' 
liraya satılmaktadır. Talip olanların 500 lira b 
minat akçesini hamilen 18 mayıs 931 pazarte 
günü saat 15 de Ankarada Umumi İdare bin 
sında milzayede ve münakasa komisyonunc 
hazır bulunmaları. 

~aınsun Naha~as nıüben~isli~in~en: 
,_ 

l C,'arşamh:ı kasab• ından geçen \'eşti ırmRk lizerirı<kki l 
ton rırme köprüsliniin ba:larına yapılacak in•':\ \'c kaldırım arr 

lıptı 1.12111 lira .'56 kuru~la ıntinak:ı,a ve ihale kanununa tt\ 
kan ,chri nisanın ~I imkn ;ciharen <'yyamı !Jtiliıedeıı mad 

Kıırhaı na ynıını olan diırı ı:un mustc la ol"'"" ~artile <ı3 1 B. 
nesi mayısrnrn 1 :ı üncu çar~anıba giınii s:ıat 15 te ibale edllmı 

iızrc ve 20 gün nııiddetlc kııpalt zar{ mıılile munaka. aya kunt 
ınu~ıur. 

2 - l\ltinakasaya iktidarı malbine ve hüsnü haline itimat ec 
!enler kabul ve talip olanların ° 0 ;-_s he'"lüle dipozlto ,ıkçc 

:ta \cya lı:ıııka temlnau olarak tekli[ mektubunu verecektir. 
3 - Ş -aiti mlinakasa ve tclerruattnı µ;örmek ,.e fazla taf il 

almak htıyenlerin Samsun l\;afıa daire>indc rnııteşekkil kornisym 
mahsusuna mlirncaatlarL 

Mühim tavsiye: ~ 

R o D 
Tahli!att ticarirc lalırıraturnrına luwmu olan ~6 kalemtİLn ib·ı 

ret a!At Ye C\'c'·;t 1 l mayıs 9J 1 tarihine nuisaclif puartc,i l\iın•ı 
saat ı 4 tc 

1
nz rH;':ı rnubny;ı:ı edilecq'(intkn ~:ırtııanıesinı ı:_orın~k 

lizre her gliıı, nıtıııakas1ya ı~ıırak i>i'l de 22:i liradan ı 1 ı:trcı olan 
mu\'akknı temınac akçesini lldrcrdariık lıina<tnd:ı ikıısmlı mlıc, e· 
seler ı ıııha,e!H•cilııtine )atmlıkt:ın oıırct a.:rc.ıkları ınakl zh bir· Kumaş Ticarethanesinin 
likte ınczkı\r ~ün , c sa:ıtta :-;ıı t ınaıırn:c'ct· Tı~arct ıııd tc ıı ılli<•n- celhetmi? oldu u mehwl çeşitli lnl(iliz kumaşların klffesı rekabeti r.~ 
de mııte~ekkil muh:ı\·nn konıi,yonu .ı m ım~a:ıtllrı. kıran fiatlarla saınukca olduğundan, nııhaı aıtınır.ı karnrlıı:ırrnadan ıey 

Kara ca~e J Harası f d n-~-i_r_i_J_e_t_i_n_~_e_n_:______ _e_, _·
1

_,_·_c._n_~~-~-~d-~-d-~r_~
1

-~-;~_u_i :_~;~~~·~~~::~;a_~_~~-~-~-u"_:_;~_:_;;·_"ti_,_e·"''""·m,cc:.::nız=· ::=, -~~ 
llarada mcıcut makı· ltrdc '"~, .. ı cdilıııek uıre ıııutıap.ht Eskı.şehı·r vı·la" yetı.nıden 

1a1alı zarf usulile nı ı\,~,n\' '.ı dı"li~i n i . 1 n;ı "~- ~ <ı.11 

ta~: inde icra kıJınacal(ı c' \clce ıl,\n edılıniı otan nc\ıı l lı 
te;fL için ye' mi nıezkiırd:ı •ıc·ık 1 r talıp zuhur ı.·Lını, c 'ııı , 111 Eskişehir - Çifteler tariki- 1 tubu vermeleri, inşaatın dev 
mchııı miınak lntn ı tı·S-•1 ıı t·tr 11 • m• , lif cıım,trtc, 1 !!"' '1C nin 17 000 - 22 000 kilomet mı müddetince bir fen memu 
talik edildil':i il.l" 

0
1
1111 

,. ' rolan araSinda yapılacak tami veya liyakati Nafia Ba.şmüh , ı ratı esasiye 16431,23 lira bedel disligince musaddak bir çav 

O il Idaresl
• tıa~ nı· ..... r

1 
11e 22-4-931 tarihinden 12 ma- , istihdam etmeleri meş.ruttıe 

1 evlet Demiryo arı ·~ 1 1 .. .. t b ,_ el Evrakı keşfiye, şartname:.ı. 
-=:ıuıaıı:::sı:mmıa:m;aı;;m:::::ıımım:ımıııı:ıa::::cı111ım yıs sa 

1 
gunu sa on ese 'Ka ar gönnek ve inşaat hakkım 

c kapalı zarf usulile münakasaya 
otuz l in adcı ıt ~ \.me tu vazedilmistir. fazla malumat alma>k isteyl:l\ • ı. l'. nrn;.,azo<ın ı ı ıc\ Lllt t:ıkri~ıeıı 

çuvalı bilmüzay.: 0

!' .ıtıhrnl.t• 
: Jtizayede liı -\ - ıı.ı ı rnr ·ne musadif cumartesi gunu >Ht 

onda H. p. m;ığnza ııu,dıırlıığııııdc icra edile~ekıir. 
Talip olan! ırııl hıczkôr tarih 'e aattc muracaclan ilfo olu~ur. 

* * * 
Bilecik: depo tıtH hir sene z ırf.rıd:ı gekcek kunıuruıı ıalınıil 'c 

tahliye ameliyc'i kapalı zarflıı m na :1>aya konmu~rıır. 
l\hiııakasa 1 h~ziraıı 931 pat~rcc;i gunü saat ı;; tc \nkarnıla 

c'evkr dcmiryoll:ırı idare;;indc \'apılacaktır. 
\lünakas:ıya i~tirak edeceklerin tek!!! ııı<'ktupları:·ı vem· \,ıı;k·ıt 

teminatlıırıııı aynı [!"iıncle >a::t ı ~.:w !,adar nıtııııı~.a .ı komi" ornı 

k\tip!ıJt:nc 'ermeleri 1<1zııııdır. 
Talipler nıiınakas:ı şartnamelerini lıir lira mukalıilınde \nk;ırnda 

ve Ilardarp:ııada idare veınelcriııdeıı ıcdarık edebilirler. 

.. _ ................. --.. -- ------------· ... t 

f__ .. _... .. l:~~bul Bel~~~::i •• ~!1ları _J 
Ka(1;tthane nıcf..tehindc eski çer\cve enkazı \:lrdır. 12-5-<ı.JI 

~alı gunii satılacaktır. Taliplerin mektebe müracaat eı·Jcmelerı. 

* * * 
M tre mur .. bhaına llÇ !ıra kıymı.·ı takdir olunan Abaray yan

ıı.ın yerinde i' nd ad:ıda 9, tO metro muaalıbat yi.ızsüz arSaya 
ihale· gllnüııde talip ı,:ıkmadıgıadan ihale mtiddcti !6·:i·Q;ı 1 cu· 
martesi gününe temdit edilmi,tir. Talipicrin ;ıartııanıcyi görmek 

için her b<iin Jcyaztm nıiidürluJtune mlıı~·yedeye girme!.. ıçin mez. 
kur tarihte saat on hc~e kadar .J lira teminat a~\·cl(' ile bcr:ı\,er 
cnciirned dainıiye mlirHcıı•tları. 

Hey' eti umumiye İçtimaı na davet 
Şirketimizin !~ .ı-ı 931 tarihindeki hev'eti ıımum11 e t\·timat 

nisabı ekseriyet hasıl olmaclığmd.ın f\ ,·elki ruzname dah:!indc 
24-li-931 pazar brlin üne talik edildi~i ve hissedar:ının ye\· mi met.

kurda fabrikamızı te~rifleri rica \·e ılan olunur. 

Isparta iplik fabrikası T. A. Ş 
Müdü:;yeti 

:···· .. •••••••••••••• .. ••• Lisan öğrenmek için fırsal 
15 Mayhta yeni lngili7.cc ,.e l'nnsır.ca kur.lan ıçılı)Or. 1 )i~<r ,ın 1 f 

lar da de"ım ecınelr.teılir. 3 ınutahaN muallimden bırlı~teder> ılıcık· 
sınız:. ıı:sasen ucuz ola.?1 ücretlt•rdt varı \arl\a ·tenzilit \ardır. 

Amerikan Akşam Lisan ve Ticaret dershanesi 
İstanbul şubesi Alemdar Caddesi No. 23 ı 

•••••••• Telefon : lstanbut 1:'37 •••••••• 

-Dr.A. KUTIEL 1 

Zühre\'i hıscalıklırı cedavihınesiC:ılaıı, 
Karaköy Börek~~ fırını sırasında No 3 

Zıyf, Sahibi bulundu~um IOI ı 

numero1u biıik1etimin onmar.ı~ını 

gaip ettim. Y•ni•lni çıLı.racıgımdın 

hükmu ) o1\tur. Rfilcnt 

. . rin Nafia Başmühendisliğij 
Talıp olanların bedelı keş- ve ihale günü de vilayet enci 

fin yüzde 7,5 ğu nisbetindc te- I menine müracaat eylemel~ 
mınat akçesi veya ban~'Tlek- ilan olunur. 

K;rklai~l.--:-i --il~k--b,_a--'-h_a_r __ 

At koşuları 
22 I Mayıs I 931 Cnma günü 
- \ ıı!.:<ck ı 1.ıh 'e )arı~ enclimenı namına umum Trakya) 

~amil olmak uzcrc ilk lıahnr :ır koşulan .!2 l\1ayr~ 9.l 
cuma guııu Kırklareli vil:\yeti merkezinde yapılacaknr. 

2 - Ka) ı Ye kabul mııame!c,i \! 1 i\layıs 93 ı pcr~emlıı gun 
~aat on ;eki;,e kadar olup ondan sonra yapılmıyacaktır. 

;l - 1 l:ıriçrcn müracur edecekler talimat daire:-indc hayvanı 
ıniıkemmel cşkAiini ve p;ireccp;i ko~unun numarasını tel 
:;rafla Kırklareli cncumeni riyasetine , akılle muuc:ıat et 
ll!eli H ikinci maddeyi nazarı dikkaıc almalıdır. 

4 - Koşulara aiı tafsilat duvar il:lnlarındadır. 

Burdur vilayeti nafıa başmühen· 
disliğinden: 

llurt!ıır ka.alıasının bir kısmının elektrikle tenvirine mulı:ta1. 
le' azı matı elektriki}·enin t~lihine ihalesi için kapılı zarf usulilı 

Ye hir ay mıiddeıle mllnakasap vazolunduğtından 30 mart \'e4,9 
14 ni>sn Q3 I torilılerinde Cumhuriyet, Yakıt, Milllyeı. llılnml 

yeti milliye gaıeıelcrilc ılln edilen \ c !7·4· 98 ı tarihinde iba 

lesi icra olunacak olan milnakasıya talip zuhur etmediğinden 

keyfi~ etin tarihi il!nındın itibaren munıkısasmın bir ay ve Ie\I· 
zııııau elcktrikiyenin teslimi ile mahalline vazı müddetinde yed 

ay temdit olunduğu ve p;iimriık resmi ile müteahhit tıraftndan 
yapılacak olan umum montajın yedek amelesinin bcledlreye ait 
olduğu ilan olunur. · 

Galata it~alat ~nmroıo nıü~OrlOğOn~eo: -
Adet • ·e, i 

8 s 
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11 h 
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Ktlo 
45'.! 

•ıoo 
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~:~yanın c.ıı,i 
Karlıunaı dn Şo. 

Sülfat tlo >ut 

" ., 
l.pekh pamuk.lu pelu~ 
., erit halinde siı:ır<ı ~ajtıdt 
""rran sit_, 
Kaı;ıt der rer 
Çimento 
İpek es' aphk: 
\liyan lı:ılı 

ll<1mya su) u 
, umunelil. b.;ıhvc 
Demir nıh 

Jlun;o' da Fabrilcacör Cumalı 
Yuouf Zir• 

Zayi: Namım.: Almanyadın ge- zllllı dop bilet verilir. 
timiğim 4880 beyanname numralı Htc nevi tıfsiltı için Gılatada bcınbul Dörduncil icra .\lemuı- s .l p ~9;0 25 ,1 Pamuk af!; ipli;'.ti 
86 bağ 6450 kilo "Kancer pllke. mumhane ( Lloyd Trlestlno :) lttanbul iiçüncu icra meıuurlu- lugundı 1 s \1\11' iri 1 32 D k 
ait " Haydarpaf& Rusumac Müdü- Bt ,.. gundın: Bir borçtan dolı)ı ınahçuz ve · . 

1 
: ' emir c'md. i>in hı~ 

rl·~·crı·ne re.•m,· .rrnmru··k olarak te,·dJ ı;er ıcantesın.e. Telefon Y0 ••• · · · · h ı 1ı: ı ı 1 
1. .1287 ~ Demir ,.özluk r•kl"n1ı .. .. d Bir horcun ıemını ıçın ma çuı .... atı ın:s ... ı mu arrer o ın lir ıyn:.ılı n .... " 

Fc,,l,;alade nezareti, kalorifer etcigim 16-11-930 mih ve 15461 1!11!7 nyı Galatı suıyın 1 
ve puayı çevrilmc>i mukarrer lık· ıındenıer, bır bilfe, bir ceviz vemek 

1 
S B (' '108;' 20 Tazyikli 1 m " 

1 
. •1L.ı.. ~tlnllı: bonm•rf&St bina· d b' ı S L) ' 3 !\1' 1~ 1• 3 gazı., tcrkos, mey\'! ağaç- numaralı makpuzu kuıen zııi cm • ~ 1 f >imde Doç garajın ı ır ıdeı -OCO· muı'ı ve iki l\'llrdürobun 17-5-931 ' •' l . ırnn balı 

1 
.ımden httkmll olmıyağı ıibi bor- ıındıkı yaWıanelerlne. Tc c on mobili 16 m•yı> cumorce" >ıac 10 tarihine mll>ıdif pı7ır r.inu·· saat 20 Ç 1 R .1 6 -'.!S 4~0 Darçm u. 

arı \'C •·amhıl:ilc ınaru[ Dr. A. &' huc Slrkccid a· S; ' u saya irae edilme( üzre yeniden kayıt Beyollu: 1!499 ve P . ili ıı re tadar satılac;ılc ". Taliplcrın IQ,JO da kuçiık Bcb<i-te ı.ı .. ıs nu- Rıhum antn:pusıında bultırı:ın haia.i ı e\>afı \azılı e.,.. ' 
·ı;t ll:y kiı~ku. surecı' •h•olunıcılh il!n oluawr. Kırzıdt hanındaki yuıhanesın• h ı d '· 1 1 h d k h ~ • ~ 

6
• • 'f 

1 
f mı ''in e ınem~;tt ı m_,,3caaı iri mıra ı ıue e a~ı - arttırma •un:cile t4ri inden it.b ren l!O gun muı.l<kclc \>'mı za, e-de ,. ı:ı.Z 

r· dıkuy Acı Badem Karak:olü Galata Çeçcyın Hın 18 No. da •ilracut tdil[11etL • e on ilin olunur. şatılacafı ilin olunur ' ·'' " -.-.~ ..... ~~~--~~~~~~~~-.ı~...;;::;;;:,_.::..::.::.:,.::..:....._...._ .......... ..._~..L.:;..uı1ıllll...illl~~~~~~~~~::__:::::~~~~~~~~~_:_~~==~~.::::::::...~~~~~~~T:::al~ip~l:~r~i:n_:•a~ı~ı~_:k~o=m:b~y:u:n:u:1ı~ı_:nı:u:r•:ıc:·•:a:ıı:~=rr.~-=~~~~ · ~~· ceıı bu 
........-idare altı 

KİRALIK KÖŞK 



.MİLLİYET PAZAR ro MAYIS 1931 

• , . 

; . . ..... 

• 
enı ve büyük bir eşya 

piyangosuna basladı, 
• 

. ' • 

Yeni Politika her akşam saat 15,30 da günün b.ütün haberlerini alarak çıkan ve en çok aranan hakiki bir akşam ve halk ve öğle 

gazetesidir. Ankara, Istanbu1 ve dünya haberlerini gazetelerinin ikinci tabı yaptıkJarı havadisleride alarak 16 sahife çıkan 

p o 1 ika 
yı müvezzii erden iste 

Yerli Mamulatı kullanarak Serveti Milliyeyi himaye 
etmek, bizzat kendi menfaatinizi vikaye 

etmek demektir. 

• • 
ınız ve kuponıarını kesiniz •• 

Darıca, Zeytinburnu ve Eskihisar fabrikaları size 
daima aynı ve mükemmel cinsten sun'i Portland 

• Yerli Çimentoları takdim ediyorlar 

3 Günde Sıhhatinizi muhafaza için s:i~t:~~~~i2:n ASiPiN KENAN :~r~~i~~:ri 

Dişler, birimrlnd8n IH1ya.ı 
' . 
3 LEV 1 N .KES BEOE 1R/ 

' 
·ko/Yff'l''ım Kı"" Fm;a T#ılfl/j "Sonlığ> .. h•lı ltdw. 

B il ııfttiMı1tt fWllttılıruula 
••IJn•s dif lftlCYIHI ku.ru •ır 

fırçada ludlanınıı lunu ıım •• 
9tin sırı ile ıecrUllit dinıa: Di,le
riniıdeki fırttı glrıcıktlnıa. 3 9ünft 
lliirbirlndrın berıı 3 lıviı .,. lD , ..... 
de parlak 4tir haf •uNMrler le 
tımımen J'lli •9•ı lahar1111nin fıvtc
alddeli9ınden memnun ftılıcıftıuuz. 

Ktlyneı, muıadı taaltun vı mfltrop 
•ldDrUcti hawa,sı cami ıne•atl ile 
ttlısrf edilmiş bır dil macunwıdur: 
Aıııtla köplJklenir Bu hassa. 
kuru ftrça teknllinin mahıulüdür. 

tırçanın lullırı macunun kuw-

vttllet ıır,alamaıı oı•klul kllll 
•recıH sorı ıı., ~lerlı ""111!' 
•• ırohklarıtt ıolkııonıılen IMil• 
l•111uift1 vı ııHf etllrini- uw,.uııı 
"'dıall •ıtar. 

........... " ••;••il•'• " lı"811t 
.... ,, tNftlhtdlr. .,,..... • ...... , " 
IHflM'ht Ja,Jalı lfll•11l11I mtJdlnl Clllllrır. 
Alı• •flr•laruu ilftrlr we ...... ....,. 
ltlr ..... ıııırı .. M•• tltfMMılfl lttnJdt, 

IMIMal tlmıııll llUlh:ıhjuuı eli' MM-· 
111111 iri ıtttviııuı- t•••••lllrıi•I• ,.._,,, 
«•.tJttM " ınwn tı11r11 flrp lı:wH....a. 
tıluııittd .. lllr Ufa IM1'8•• t{AMtıl 
arıu tttlfer»•. BfmıH .. •IPI M~ 
..,. H lııfat IT'llmtııın lıalNU: " •rH4• 
tı.rlı111 i&lyiılıhlğU11a bl1Nftcılrıti11l•. 

U"'uml •-• : R. f AUCf" Ytııl İllllo hın, lt11nbul 

~lllllllllllllllllllllllllllillWWlilill~ ~ill ılllllllllllllllllllllllllllll!ltt !I illi 
; Büyük Tayyare 

Piyangosu 
4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. 

BüyUk ikramiye 
45,000 liradır. 
Ayrıca: 15,000, 12,000, 

va 

10,000, 8,000, 
Liralık ikramiyP-ler 

35,000 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1726 Numerolu 27 Eylol 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
7 Mayıs 1931 tarihindeki 'faziyet 

1' - Döviz Giriş ve Çıkışları 
27 Niun 1981 •arihindt mncuı enllti bıkıyı 
Tıbıil edilen yıtıut hıltı sarlındı ıalııil odllıcelc olan 
Dövizler 17/4 ıen 7/5 tarihine hdor 1, 14.000 
Haltı zorfındı çık•n Döl'iıier 27 /4 1111 

7 /~ tırlhine kı'tr 

f'uk 

" :ıo.500 

Oıeınlı Bankası yedindelcl 
• 

8«.000 

16.~00 

~ Mayı!' 1931 tarihlndı 
Dövizler yelrftnu .l. 3117 .500 

'2' - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıbn Evrlln Nılcdyenin 27 '\lisan 193 J 

tarihindeki balı:ıyeıi T. ı~ 8 .!141.()64, 93 

Hafta zarfında çıkın Evrakı Nakti•e 
27 /4 · 7 /6 tarihine !radar 
lllfıa zarfmdı giren Evrakı '<•ktiyı 
27 /4 · 7 / 5 tarihine kadar 

Fark 
• 

" 
~'ıkan lhıı,aı Enakı N&lııiyeıailı 7 Mayıs 

114.!42 

11-14.287,!fi 

1 70.045, l!fi 

1931 ııribindeki yekOıu T. l. 3.371.019,68 

Osmanlı Bankası 

Istanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsası ve Osmanlı Bankası komiserliğinden : 

271. ı ,l 1930 tuihli ve 1726 mır ı alı kanuna tevfikan !staıı
bulda Bankalar konsorslyomu ıarahn c n Osmanlı Bank111na çek 

olarak teslim ve bankadan istirdat olunan iscerlinlerle bunlınn 

mukabilinde mevkii tedavüle çıkınlan ve bankaya iade oiunaıı 

ihtiyat ewakı nakdiye mikdarmı ırllbeyytn otu1. ikinci tebliğ. 

1- Döviz vaziyeti 
1 - if-4-1981 ıaılblao lıadu Kon10rıı.iyo•oı 

Oımulı bulıasın• ~t ol!lralı: ltlllm ıdllmlş ol111 

2 17-4-1911 dın 7-5· 1!131 taıllllne kadar 

kon10rıiyomct Oımanlı llanbsını çele olıralı 

ttilln adilen 

L 

l!QOO 

8 - Hafta Hrfında İlliroieı oluıuı .. aosoo 
4 Farlt J, 16!!00 

5 - 1·5·1931 wtlılM t9dar ı.ııllınat yd0111• L !!7§00 
2- lhti1at evrakı nakdiye vaziyetl 

Y 11kardakl bldıMI aadde aaıdt*ce ltlerlln 
ıullman nıulıablll-4• meTH ıa .. Ylle çılıa-
nlmı, olu 11td711 ....... •lkıiJ• 
Yalıadüt ilılııd .... aHlın. 1ıatıa 

MrfıııdUf .... lelll- Mlılblll•• 
... kil .... Tile 11bnluı ••nlıı w1ı .. ,. 
t-....ııt llfllııcl ..... a11cllıil• lıalla 
llıflıı .. IMlrM ............. aelıllıll 
iade ohıntn • ..- .... 

Fan 

T. 1.. 1"'41 

•. , .... ,...,, 
.. [._....u,1700!llll!!rıılliLI 

Yı*•dllıl ıı._. ..... •• P' t ........ 
11111ıiın. ta• m1'li ....... u• ' a • 
IMiyat ı• ...... ,. y ..... 

17 tyitl lNO W11ı .,. IPM • n ı * 
'. liy• •lktlıııl .. _ ..... ~ ._ ...... _ 

W.L ,., ....... 

..._ .. .-. •ıutauı Mıa· 

1 ı 

1 r F o R o K~nıyenu ııahHptınııın M ıh:-
i surette y;ııp~mnı huauıunda aia temin t, 
i •den en sehil lılr •uıı.I nakliyedl•. 

1 ıh1LIYATTA ıl MOb;ııyaada ah•eniyat, tamirde ehveniyat, lda
l rede ehwenlyet ve aynı nevıden olan arabalardan J• 

TA S A R R U f l ton ve hilomefro hesabile daha az knzln va 1 
f yajj i&lihlth etıilli için bunlardan da teaıımıt. ı 

·.' t Sokakta FORD Kamyonlarının daima ziyadele•· ı,. 
! liöini görmek suretlle kamyonların bu muı..s

senatın, mukavemetlerlnl, kullanılan çeliklerin 
l;oıkiyeıtni ıiz de lndllı ...... siniz. Size ltzım- ~ 
gelen ıemlnatı arz. eımek Ozre tamlraıa mahıH 
bir ... kUAI vOcuda gelinlik. Her P'ORO Acenıa11 ıl ! nezdinde ıureti d•imede bir .mDtah.saı• ı· 

: bulacaksınıı. : 

ı Bunu en yakın Acentıım12a mO...uıt.t au~ ~: 
lecl'Obe edebHlrainiz. 

. . 
'••••-•••-•-·-----.-.. - .... ••••••••n•u•..,•••••-••_.&<o...,••••• ~ 

AIRCRAFT 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
30 liincı Tqrin 330 rarihli k•nun hükümlerine göre tescıl edllmit olan 

Alman ıabltyedi ( lllıyhrödtt· Lim Ko lsıcra depanmın Gazelfaft mit lkf· 
renlıter Haftung-Bileichröder Co E11atern Departman Gaxelsehalt nıit Be,c· 
hraDktcr Hıftung şlrkcd) bu kere müracaatla 1-1-!130 tarihinden. iıib•ren 
Türldyede1ti l.uliyeıirie nihayet verdiğini ve tirkeıin ıasfiy<slne doktor 
Vıydemının tayin edlldifiııi bildirml~ ·olmakla 9\ezkOr şirketle al!kası bulu
nHlann mumaileyhe ve icabında Tstanbul ·Mıntıkası Ticaret müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri Utn olunur. 

Rotbart-Luxuosa .. 
ROTB,4RT 
LUXU c>•A 

En hassas bir cildi, en 
ıert bir rsakalı kat'iyyen 
müteessir · etmiy«tn tıraş 
bıÇakların şaheseri Rot
b~rt Luxuosa dır. 

1 adedi" 2o, 10 adedi 175 

k\ltllftUr. Her . yerde satılır. 

....... ~~~~~~~---
Paranın istikrarı 

Hukuk doktoru Milaslı ı ,ad 

liranko Beyin llleftirme teteb· 
bftlerl ( Etudes de Vulgarlsa 
tlon ) um11mi unvan altında, 
herkesin anlıyacatı bir lisanla 
veblri iktisadi diğeri lçtimalvc 
llfy .. f bablalere ınfttaalllk ncş· 
rtne tefıbbUa ettiği iki seri 
tetebbD.den lktisa•ı babiı•lere 

mütedair olan birinci rlsale 
(PARANIN ISTIKRAt<I' namı 
altında netredllmiştir. 

Bu mllblm mesele bakland• 
ıımamJ ve lb•talı bir fikir edin
mek l•tlyeulere tavsiye olunur. 
eıtau kitapçılarda 50 kuruş 

flatla satılmalı:tadır. ikinci ri
sale lktlsadiyatımızda mühim 
bir rol oyuayac•k olan, (MER· 
l(l!:Z BANKASI) na mfttıdair 

olacılktır. 1 -
ZAYi ORDl~O 

Lasıer Ziiberman ve ŞÜl'ekl , 
tarahndan verilen ve Gernis vapur• 
nun 29 sefer vt 22 pollçıı numarı 
11nda mukayyet ( M. T. Marka ı 
ll~l i l, J !5112, 115! 3) numara!" 
ınuraklı:tm 3 sondık elektrik ede• 
nndan ve Yorgi \'ıyıni F.J'endi n•· 
mına muhırr,· r ordinoyu kazaen J.ll\ i 

' eyJediğimden •e Yeni.-inı çık<uaı.:a 

ğımdan ıeki•inin hükmü olmadığı 

ilan olun ur. 
<:alaıa' da Tıpta< l l•nında 18 nu

marada muldnı \ ·orgi \~a~· a nı 

- Ta~sim :-.ırasenilerde <;e!ık zad·· .\li 
B. aparıtmanında 11 No.lu daire,ınde 
mukim l'ilopi M.Kozmidi< cfendıye: 

l>tanbul ilçlincü icra memurlugun 
dan: Koscanıin Zemoplu oğlu Fotaki 
efendinin bir kıt'a senet mııclbincı 

emanctimlzda matlubu bulunduğu lddl• 
olunan 580 liranın !6 K.sani JQ2i 
tarihinden itibaren maa[aiı ve mcsı· 

. rlf ve ücreti \tk31ot haci1. yoluyla 
tahs:li hakkında vakl takip ıalebl 
üurlne urafınızı gönderilen ödeme 
emri zılmn& m!lbaşır ıuafındın •e· 
rilcn meşrubatta elyevm mezkOr ıııa

htlde olmadığınız n elyevm lkameı
gihınızın meçhul bulunduku göne
rilmetine binaen ilanen tebligat llt· 
'ına lrarer verilmişdr. · 

Tarihi iliadan idbıren bir ay nr
fındı daireye mllraGaatla bir itlra:ı 

- dlrme"yan ··etmez ve anı takip edto 

.8 gün içinde borcu eda nya borct 
yeıtcek mal ve 11lre göttermuı;enı. 

_bılı:kınızda pyaben muamelatı lcralyı• 
ye devam olonacııı mezUr ödeme 
emrinin tebliği mıkı•ı• ıkaim olmak 

ı üıert iJ~in elunur. Toptan siıtı~: Galatı Kürh:J·ü- ı 

başı H~ıi. No. 4 -------------, PIY~R PİRİ~1A YN. , Mes'ul müdijr; Biiı:l.uı~dctirl ' 


