
1 

PAZARTESİ 
.. BUGÜN 

Z Hl saMletle : met beyin beraeU•• ka
rar "•rtll. .. ı- h• T• ltartor ,..,., .. , 

11 MAYIS 1931 -- 1 IHI aaall•ll•: 
1- lp•I< ve lplltln. fab

rikatörler hariçten ltlla· 
llnt iıteyecekler. 

N• 1883 
' acı ıe11•, 

NUSHASI S KURUŞTUR 

l - B.. ıınellk proırA.Mın 
bugün ml&akereıl muh
tem "I. 

4 aacı au.ıı..ıe: 
1- Felek. 

.... 
Bir ınedres~ -k~vgası 1 

· Dördüncü Büyük :Millet 
M · . sonra Os-

eclısı açıldrktan . . . Rıe 
lllanlı Meb'usan Meclıs~'~. ·· 
İsi Hk olarak hatiplik kursusu-

ne çıktı . ·ı 
Ve ~nutulmUŞ şöh.retı ı e 

hiıkır çürümüş klişelen tekrar 
biitün gazeteleri ka~~adı. . . 

İzmir ikinci muntehıplen 
Cümılıuriyet Halk Fıı:ık:as~ 
istenerelk açık ıbırakılmış gedı
ğiru:len, esıki Şurayı Devlet ve 
Babriiliyi Meclise sokabildik
leri için ne kadar gurur duysa
lar yeri vardır. 
Osmanlı gazetelerinde Halil 

Bey ancak mizah mevzuu idi; 
:::ümhuriyet gazeteleri ona her 
'ledense gülmeğe muvaffak o
lamadılar: Bir fikir ve ruıh buh 
ranı geçirmekte olduğumuz 
d-0ğrudur. 

Bu bir medretıe kavgası 
ve kulaklarına kadar Osmanlı 
fesi geçirmiş bir mantıktır. . 

Halil beyefendiye ehwımı
Yet vermek ne kadar imkansız 
sa günlerdenberi gazete kağı
dı yıpratan bu medrese kavga
sına ehemmiyet vermemek oka 
dar güçtür: Türkiye, en g~ç 
v~ en yeni rejimler~en. bı:.ı
nın kaynağıdır. Bu reıımın y~k 
~ek ve canlı meclisinde, Vefik 
Ps. ıneb'usan Meclisinin zabıt
larına nazire yapılmış olması- ı 
na fırsat bulunmak hakikaten 
~likkat edilmeğe, değer. 

Meşrutiyette Nazır ve s.ad
razam olduıktan sanra, hanta
Ya bakan ve coğıraıfiya dersi 
alan şahsiyetler görmüştü~. 
Meb'us olduktan sonra teşkı
latı esasiye kanununu okuyan 
ınüstakil İzmir meb'm;u o dev
ri hatıra getirdi. Onun, ilk de~a 
eline aldığı bir kanunun biır 
kac satırına göz atar atmaı:z 
bütün cümhuriyetçilerin, yan
lısım tutmuş olmasına hayret. 
etmtmek lazım gelir. 

Genç kafa ve ,genç enerji 
hodbinlik ve kayıtsızlıkla yağ 
tutarken, iskeletler et bağ
lamaktadır. İhtilal !havasının 
rüzgarları durulmuş zannoLun
duğu zaman, hep !>Öyle olur; 
sandı~: ve sandıkalara sığınmış 
ol~nlar sokağa çıkarlar. 

Inkıl3ıp zamanlarında nor
nıaı, sert havanın yumuşama6ı 
değildir; hareket ve hayat ve 
'haınıe tenposunu muhafaza et
trıesidir 

Meib;usluk yemininde• bir 
(\re) unutıan all'kaıdaşlarmııza 
gmen muhterem Fnıkaınızın 
'!.iirıkiyenin ne zamaıunda de
gıl, neresinde !bile olduğunu u
nutan Halil beyefendiye ceva 
hı, •bir kahkaha olmalk lazımdı. 
'!'ak.tik kusuru vardır ve sebe
bi nezaıketimizdir. 

Mustafa Kemal Tür-kiyesi
nin genç V'e canlı manzarasının 
bozulmasına müsamaha etıne
Yelim. Canlı gençHkte, dama
rın aksine sinirler sert olmalı 
~ır. Sinir 'gevşeıkliği, irade .Ye 
1Yrnan ve azim hastalığının ışa 
retidir. 

Falih RIFKI 

Ecnebi 
daginler 
- ---

Dün iki murahhas geldi 
bugün digerleri gelecek 

Düyunu umumiye hamilleri namı 
na, hükQmetle mü:.:."'lkr-re için gelece
ğini yazdığımız h(' 

yet azasından iki ır. t. . · ~; 
•at dün vapurlo ' -~ 
"Marsilyadan şeh~i- ! , 
tnize gelmişl.~rdır. 1 . 1 

Aldığımız mutem- , . · , 
tnim malfımata na· 

1 
ıaran düyunu umu 
ıtıiyc hamillerini 
Yeni müzakerede 
""Yeke altı zatın 
t•ınsil etmesi ta
karrür etmiş iken 
ııonra murahhas a· 
dedinin bes olması 
<abuı olun-;,,uştur. . 
·8u murahhaslar M. De Clauzıer 
l~ransız hamilleri namına M. De 
Clau•ier, M. Barde ve M. Prud
torne, İngiliz hamill~ri ~amma M; 

a ,"t ve Alman hamı ilen namına .pa 
il. \Veigelt'tir. Dün şehrimize Fran 
bz h.ımilleri murahhaslarından M, 
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kongresi o plan 1 
Büyük kongre Gazinin özlü bir nutkile açıldı ; 1 Iktısat Vekili Cenev-
Ismet Paşa Fırkanın beyannamesini okudu reye gidemiyor 

~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ 

Beyanname, Fırkanın dahil ve hariçte takip ettiği umumt Mustafa Şeref Beyi~ .yerine·Haıan B.ı 
siyaseti noksansız izah eden canlı bir tarih (Trabzon) hevete ıltihak edecektir 

vesikası, muhalefete karşı açık alınla verilmiş bir hesaptır /~, 
. 

"Devlet idaresinin zaif ve aciz olduğu zannı, memlekette cesaret ve fırsat 
bulamayan fena fikirlileri ileri atılmağa ve meydana çıkmağa teşci eyler,, 

Soldan ltlbar•n l•mel Pf. ile Vekiller MIJ•l•kll meb'u•ları11 mUlalealarını dlnl•11orlar, ortada Başııekll kabine 
programını olluuor, aafld• l:zmll meb'uau Sırrı Be11· kabin• programını tenkit ediyor 

ANKARA,. ıo (H~susi) - r;--~;·ıp""fii'llmlyg',~jf[)f.B'JWJir~ .. bi fevkalfıde tedbirlerden bilih-
Fırka kongresı merasımle açıl- ' tiyar vazgeçip geçmiyeceğinin 
dı. Gazi Hazretlerinin nutukla- ~ Gaz.. d •. y o ki ~ anlaşılması idi. Her memleket 
nndan sonra Katiplikler~ Ru- ~ r • ~ için çok esaslı sayılacak bir çok 
şen Eşref (Afyon), Avnı (Yoz ~ • ~ büyük inkılabat bizim memle-
gat), Cevdet Kerim (İs~an?ul} ~ " B" "b" . . . . . ~ kette tahakkuk ettirildikten 
Hilmi (Bilecik) Beyler ıntıhap ~ iri lrlmlZI irşat VC haklı tenkıt ~ sonra onlann normal ve umu-

edilmişlerdir. . . A ~etmekte fayda vardır Bundan asla~ mi zabıtlarla müdafaa olunabi-
Bundan sonra Reısı Umumı ~ • ~ leceğinden bihakkın endişe olu 

Vekili İsmet Paşa Ha.zre~leri ~zarar gelmez. Fakat aksinden'çQ za- ~ nabilirdi. 
kürsiye gelerek lımumı Rıya- ~ •• ••J - • t ' ""b 1 l b"tti ! ,, ~ Geşmiş zamanlarnı tecrübe
setin beyannamesini okumuş- ~ rar goru ecegı ecru e er e sa 1 r ~ leri samimiyet erbabının bütün 
tur ~ ~ bu endişelerine hak veriyordu. 
u· umi riyaset beyannameııi ~ ANKARA, lO (A. A.) - C. H. Fırkasının ~çün- ~ Bütün bu esbap dahili idarede 
~eisi umumi vekili İsmet ~ cü .b~yük kongres~ bugün saat 14 buçukta t~lanmıttır. ~ fevkalade tedbirlerin idamesi

Paşa Hazretleri tarafından oku 1 ~~~sık~m~~i Gazı ~us~~fa Ke
1
mal Ha:ıı:retlen kongreyi ~ ne bizi sevekte idi; inkılabm ve 

• · asetin beyanna- atı e 1 mu ım nutu arı e açtı ar: ~ cwn·· hurı"yetı"n mu""dafaasına ma 
nan .umumrı·ny ifa Efendiler, ~ 

"udu ~ ~ tuf oldug"u için gelecek nesiller 
mesı"Muht~rem Eefendiler, ~ C. H. ~ırkasınm üçüncü büyük kongresini açıyo- ~ karşısında ve tarih nazarında 

U •riyaset 1927 büyük ~ rum. Bu munuebetle fırkamızın muhterem murahhas- ~- fırkamızı gene tamamen ma-

k mu~dı n itib~ren fırkamı- ~~ !arını hürmetle selamlarken duyduğum sevinç ve saa- zur gos·· terecek mahiyette idi. 
ongresın e d · bü" ""k ld - h 1 · ~ zın gerek memleketteki vaziyet ~ etın yu 0 ugunu eyecan a arzederım. ~ Biz bütün bu varit endişelerin 

ve faaliyeti ve gerek memleket ~ .A:rk~da9lar;. . ~ üstünde bulunarak hareket et-
" d . d müsadif olduğu ah- ~ Bırıncı umumı kongremız bundan 12 sene evvel ~ fk 
~~r:ı:a~p ettiği hattı hareket ~ Sıvasta bir mekte~. d~rsha~esinde yapıl~ı§tı. Ora!.a ge- ~ ı .Fırkamız cümhuriyetçi ve 

kk d Büyük kongreye hü- ~ len murahhaslar turlu takipler altında hır çok mutkül- ~ halkçı vasıflarında milletimizin 
h.a ın a zatta bulunacak- :W~~ !erle karşılaJmı9lardı. Müzakerelerimiz dahili ve harici ~ esas temayu··mne ve kabiliyeti-
lasatan maru ~ d"" 1 ·· ·· "d hd' 1 · d ku b ~ ~ utman arın sun~~ ve ~ a~ ~e ıt .eri i~ın e vu .u- ~ ne istişat ettiği ve bu memleke 
tır. Dahili siyaset ~ luy~rdu .. ~akat T~k mılletının hakıki hıs ve .emellenni ~ tin muasır bir devlet kudret ve 

Dahili siyaset: Dahili siya- ~ t~~ı. ettıgı~.e kanı bulunan .~?ngre hey' eti mılli vazife. ~ umranına mazhariyeti için cüm 
sette fırkamız geçen 4 sene zar ~ sını ıkmal luzumunu her mulahazanm üstünde tuttu. ~ huriyetçi, halkçı, milliyetçi, 
fında Cürnburiyetçi ve halkçı ~ Takip ~hne~te bulunduğumuz prensiplerin ilk esasları- ~ layik ve inkıiabçı bir idarenin 
zihniyeti ciddiyetle ve sebatla ~ nı tesbıt ettı. Ondan sonra da feragatle ve azimle o esas- ~ yerleşmesinin esas ~art bulun-

. . ~ lar üzerinde yüründü. Muvaffak olundu. Milli mefkure- ~ dug·u kanaatindedir. Tesadüf 
takip etmıştır. . ~ · · ı ~ 

4 
sene evvelki ahvali beraber ~ ye tam ıman ve onun ıcap arına tereddütsüz tevessü- ~ ettiğimiz maniaları hep bu zih-

derhatır edersek, da~i!l si~aset ~ lün neticesi elbet ı:nu.vaffakıyettir. (Alkışlar). ~ niyetle takip ettik. 
te elde ettiğimiz netıcelerın ne ~ Kıymetlı bır hatıra: Sıvas kongresi ~ Fevkalade hadisat 
kadar mühim ve muvaffakıyet- ~ Bugünkü kongremizin işlerine batlarken Sıvas u- ~ 

1 1 aktır ~ muıni kongresini yadetmekten başladım. Onun fırka- ~ karşısında 
li olduğu an aşı ac • .. · ·· • ~ mızca inkılabımızın tarihi bir hatırası olarak mazbut ~ Fevkalade hadisat karşısın-İrticai ve umumı buyuk ha - ~ ~ 
<liseler karşısında konmuş olan ~ tutulmasında .faid~ gördüğümdendir. Millet için ve mil- ~ da aldığımız tedbirleri geçmiş 
takriri sükun kanunu 1927 se _ ~ letçe yapılan 19lerın hatırası hertürlü hatıralann üstün- ~ politikacılar gibi bize fırsat ve
nesinden el'an meriyette idi. 4 ~ de tutuln:'.azs~ milli tarih mefhumunun kıymetini takdir ~ ren vesileler değil ihtiyacın bir 
senelik Cümhuriyetin büyük ~ etmek mumkün olamaz. . . . ~ an evvel izalesile kaldırılacak 
.nk J'b ·ıe seferberliği intac ~ (Devamı beşıncı sahifede) ~ muvakkat tedbirler cümlesin-
~de~ab~;~~ kıyam karşısında-~~'~ ~~l!q d~n ~aydık.dİşte bu zih~iyetl~ 
memleketin nizamını ve inkıla- 1 1 <l!~ kıük. ı ~2 7 k e mevcu~. oddan.~ -

· tı"ni fevkalade dan da mühim olan imtihan ı nan istiklal mahkemeleri t k nrı s un anunu mu etının 
batın masunıye · ' a - h" b ld • 1929 · d 
kanunlara muhtaç olmaksızın fevkalade esbap karşısında alı- rıri sükun gibi, idarci örfiye gi- ıtam u ugu . . senesın e 

. .1 . • · de tereddüt - _ kaldırılmıştır. Bızım memleket 
temın edebı ecegın 1 b" c··rnh · h 

. · · · F ı mız için bun - 1 k kd . te norma ır u unyet aya 
edılebılırdı. ıua rtı·şa ve evra 1 na ı·ye tı tesis etmek için mesaimiz da 

im. 1 hilden ve kısmen hariçten türlü 
De Clauzier ile M· Barde g_e ış er-

~.;;ı:~:~~;;~·t~r:~:!:;:::; :~ ı· htı• lası tahkikatı bı.ttı• ~~c~~;~~~~da~::ra etş.:;~~~ 
kısmı da bugünkü ekspresle g~l•~.ek bazı vilayetlerimizde vukuat ve 
lerdir. Diğerleri de ayın on dord~n- ANKARA 10 (Telefon) _ h!idisat hazan yeni ümitlerle te 
cü perşembe günü ba~Jay~cak 0 

.. an kerrür etmiştir, Milliyetçi ve 
üz k 1 · t" k edebılmek uze Ankara istintak dairesi irtişa 

: n~h:;:te~:r:a::a günü şehrin:"' dosyası üzerindeki tetkikatı ik halkçı bir idarenin istikrar ve 
de bulunacaklardır. M. De C!auzıer mal etmiştir. Müddeiumumilik kudretinden şüphe eden anasır 
kendisile görüşen bir muharririmize iddianamesini hazırlamaktadır. hariçten de sühulet bularak 
demiştir ki: .. İddianamenin hazırlanması- Cümhuriyet aleyhine talihleri-

- Perşembe günü Ankarada mu ni mükerreren tecrübe ettiler. 
k d 1 k b ıunacag-ız nı müteakip karar hilkimı· kara za ereye ama e 0 ara u · Bu tecrübeler daima husranla 

Müzakerenin ne kadar devam edece rıru verecektir. neticelendi. Türk vatanının te-
ği hakkında tabii hiç bir fikrimi~ Dosyada ismi geçen profe-
yol<tur. Gerek Türkiy~ hükO~etı: sör Tevfik Beyin kim olduğu 
ve gerek düyunu um~mıye hamıl~er! . tesbit edilmemiştir. Tevfik B. 
bu ıneselenin hal ve .mtaemı .~amımı 

tte arzu ettiklerınden muzakere bazı ifadelere nazaran Avrupa-
ııure . ·ı db nln·şayanı memnuııı!et net;c• er Yğı,,_ . : a ulunan (Cemal Nas) nın 
receğirti ve sür'ade ıntaç 0 unaca - Ma2nunlardan Jao Basat ( Dr>vamı 4 üncü sahifede) 
nı zam1ctmektev~m. 

mamiyetine itikat eden vatan
daşlar için Cümhuriyetin umu
ııll müsavi tekayyüdünden bas
ka mesnet ve mahrek olamıy~
cağı mükerreren ispat edildi. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Jklısat vekili 
Şeref Bey 

Hariciye v~kfl/ 

T. Rllştll B~g 
Trabzon meb'usu 

H••an Bıg 
ANKARA 10 (Telefonla) - İk- has olarak Mustafa Şeref Beyin ye

tısat vekili Mustafa Şeref Bey, Fır- rine Trabzon meb'uau Hasan Bey 
ka kongresinin devamı müddetince iltihak edecektir. Mustafa §eref Bey 
Ankarada bulunmak mecburiyetinde kongre içtimalarını müteakıp afyor, 
olduğundan Cenevre içtimaına işti- konferansına ı,tirak için Cenevrrye 
rak edemeyecektir. Heyete murah- gidecektir. 

Hafize Suzan Hanımın 
nihayet izi bulundu 

Suzan H. yanında Fazıl B. olduğu halde 
cumartesi günü Ankaraya gitti ., " 

7lii/l:ıe Su•11n Hanımın E11tpte aılaflr lıaldıflı •v 
s11(Jda evin Nlılbl, aold• su .. n B. 

Bir haftadan beri İstanbul ve İs- 1 dan ıonra yiieni Jruıl Beyı. bera
mir ıı;azetlerinde dedikodusu devam her, trene binerek İltanbula ııelnılt 
eden Hafize Suzan Hanımın bunca ve Eyüpte akrabalanndan Necip na
taharrlyattan sonra nihayet dün izi mmda bir :ıaıtın evinde miaafir kal
keşfedilmi' ve İ&tanbuldan Ankara- m11br. 
ya gittiği tesbit olunmugtur. 

Aldığımız ma!Omata ıı;öre, Hafize 
Suzan Hanım, İzmirdeki iskanda!-

Hafize Suzan Hanım ile Fazıl B. 

Devami 4 üncü sahifede) 

Yarın 

IST ANBULUN İLK GÜNLERİ 
Yazan M. YAVUZ 

namında yeni ve mühim bir tarihi tefrika netrine baı
lıyoruz 

İST ANBULUN İLK GÜNLERİ 
tefrikamızda, latanbul'u Bizanslılardan aldıktan aonra, 
Türklerin Rumeliye nasıl akın ettiklerini, (Fatih) ın 
lstanbul'da neler yaptığını ve bu meyanda 
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F ATlH' in gizli kalan esrarengiz bir atk 
sını yeni tefrikamızda okuyacaksınız! 
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Yarın Milliyet'i 
'.' .. ....... .. + ............. & _..._ 

, ...... . .. ~ ~........- • 
okuyunuz ........ ,.. .. 
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are altı 
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1 Yolcu mektuplan 1 • HARICJ HABERLER .. . 
Mudanya-Bursa trenı F d R · · .-: h ı 

e • ı k ld ? ransa a eısıcum ur 
nıçın yo cusuz a ı . t•h b l 

Otobüs ve otomobillerin rekabeti şimen
düferi muattal bir vaziyete soktuı 

111 
Mudanyaidan iBursaya git-

mek için üç y-01 var: 
Şimendifer. 
Mudanya - Bursa şosesi, 
Mudanya- Tirüyıa- Kara 

ağaç- Buıısa tariki. 
Bu üç yolun ayrı ayrı ama

törleri m~cuttur. 
· Şimendifer kwk iki kiloınet-
1.-edir. Tren Bur~a bir saat 
kırk daikikada ıgider. Bursa is
tasiyonu şehirden ıbir lbuçUk iki 
lometre uzak olıduğundan kap-

1 hcalara, yıahut evlerine gitmek 
için yolculıarın wen parasından 
ıbaşka bic ıde araba parası ver
mesi lazımdır. Bu y-0lu şimdi 
ancak pase>lu memurlar ihti-

1 yar ediyorlar. 
Mudanya - Bursa şosesi i

se otuz •ki ıkilometredir. Kıı:'k 
elli kuruşa adam taşıyan oto
boslar, yok.ulan şehrin içine 
kadar götürdükleriııden şimen 
diferin amansız düşmanı ol
muşlardır. otuz iki >kilometreyi 
azami elli dakfilı:ada kat eden 
otomcbil aruk herkesin rağ

bet ettiği va3ıtai naıkliyedir. 

t-Oboslar at'a.&ında i15tr lkaç za
mandanıbori rdk-abet, otomoıbil 
tica.reti için bi'I' faıciıa halini al
mıştır . .Bunun önüne greçilmiye 
ce kıolursa otomobil işletenle
rin cümlıesi scırmayelerini kay- , 
betmdkte g-edkmeyeccklerdir. 

Y aptığıım tıe1ddkata nazaran 
veziyet şöyledir: Ne 'kadar u
cuz rnarka<ian ıoluraa olsun ıbk 
1!1tdbos asgari on lbin liraya alı
IUl' ve azami on sene lkullanılıa- · 
bilir. İhtisas erbabı hec ıgün 
Mudanyaıdan Buıwqa ve Boc
sadan Mudanya-ya gidip gelen 
bir otdboeun aylik masrafını 
şu v.eçbile tesbit ediy-0ra. 

Aanortisman 84 lira, w:rıgi 
beş lira, !.i.~tik 40 liı'a, becwin 
120 lira, yağ 9 liııa, tamirat 20 
lira, şoför 50 lira, muavin 25 
lira ye'kim 353 lira. 

ın ı a ı yapı ıyor 

Hariciye nazırı M. Briand'ın dostları da 
düşmanları da 

kendini intihap etmek isteyorlar 
13 mayıs Fransada devlet re- ı 

isinin intihabı günü olacak
ttr. Son bir iki luı.ftadan beri 
Fransanın müstakbel clJmhur 
reisinin kim olacağına dair ba 
zı tahminler yürütillmeğe baş
ladı. 

M. Briand 

<1en en mühimmini temin ettiğini 
ve hilldlmetin mevkilni, Cenevre mü 
zakerelerinin arifesinde, kuvvet bul
mu§ olduğunu kaydetmektedir. 

Gene bu gazetelerin mütaleaları
na göre M. Briand, Reisicümhurlu
ğa namzetliği hakkında biç bir te
şebbüs ve harekette bulunmamış ol
duğundan bu mesele hatıl müzakere 
mevkiinde bulunmaktadır. Bununla 
beraber vaziyet sarih bir şekil al
makta çok gecikmeyecektir. 
PARİS 9 (A.A.) - Sol cenah ra

dikallerinin meb'usan meclisindeki 
grupu Reisicümhur intihc:ı.batınd:J. 
kendisinin namzet gösterilmesine 
muvafakat etmesi iciı1 l\ıf. Driand 
nezdinde il mayısta· saot 18 de te
sebbüsatta bulunacak sol cenah par
lamento azaları murahhas heyetine 
dahil olacak azasını seçmiştir. 

ihtilaf ~ 
ltalya ile Fransa 
anlaşabilecek mi? 
CENEVRE, 9 A.A, - Har

bin önüne geçmek için ittihaz 
edilmesi lazımgelen çare ve ted 
birlerin araştırılıp bulunması 
hakkmda tetkikat yapmağa me 
mur komite 11 mayısta M. Po
litis'in riyasetinde toplanacak
tır. 

Cemiyeti Akvam mali komi
tesi beynelmilel zirai itibar ens 
titüsüne ait metinler hakkında
ki tetkikatını bitirmiştir. 

• 
M. Grandi ile M. Henderso-

nun 12 mayısta Cenevrede gö
riişecekleri söylenmekt ~dir. 

Cemiyeti Akvam meclisi bir 
kaç güne kadar toplanıyor. Bu 
seferki Cenevre ıçtımaınm e
hemmiyeti az değildir. Alman
ya - Avusturya gümrük itilafı 

meselesi, orada mevzuu bahso
lacağı gibi Fransa - İtalya de
niz itilafı daha doğrusu ihtilafı 
meselesi de alikadar hariciye 
nazırlan arasında tekrar görü
şülecektir. 18 Martta Romada 
İtalya ile Fransa arasında İn
gilterenin delaletile bir itilaf 
hasrlolmustu.Fakat bu itilaf ne 
ticelenem~di. İki taraf arasında 
kat'i bir taahhüt mahiyetini a
lamadı. Şimdi Cenevrede ne o
lacak? İngiliz hariciye nazın 
Mr. Henderson, ile M. Briand 
ve İtalya hariciye nazın M. 
Grandi arasında konuşulacak 
olan bu meselenin alacağı son 
Cenvrede bir anlaşma temin e
dileceği söyleniyor.] 

-- --

f~~~ 
Reisicümhur intihabı 

münasebetile ....... ' 
Gazi Hz. ile ltalya kralı arasında 

ANKARA 10 (A .A,.) - Gazi M. 
Kemal Hazretlerinin yeniden Reisi 
cümlıurluğa intih~br müna;elıe tile 
mii~arünilcyh Hazretlerile l talya 
kralı Viktor Emanucl Hazretleri ara 
sında ~-tld·"'!ri te!graftar teati olun
tnuştur: 

Aııkarada Rcisicümhur Gazi Mus 
tafa Kemal Hazretlerine: 

Yeniden Türkiye Rcisicümhıırlu
ğuna intihabınız dolayxsile en har 
tebrikatımm ve zo.tı devletlerinin 
şahsi saadetleri ve Türk milletinin 
refahı için samimi temennilerimin 

kabuli.inü rica ederim. 
Viktor Emanuel 

Romada Viktor Emanuel Hazret· 
lerine: 

Yeniden Türkiye Reisicümburlu 
ğuna intihabım dolayıaile zatı haş 

metanclerinin tebrildltıru ihtiva ed 
telgrafnaıneden pek mlitebaasis ola 
rak zatı başmetanelerinin bu nazika· 
ne eseri dikkatlerine teıekkür eder 
ve kendilerinin şahsi saadeti ve ttal 
yan milletinin refalu için en ııamiml 
temennilerimi takdim ederim. 

GuiM.K-1 

Memurlarda 
0

/
0
15tasarru 

r1asıl temin edilecek? 
Ankara-İstanbul ekspresile Sıvas - Kay 

seri treni haftada üç gün işleyecek 
ANKARA, 10 (Telefon) -

Bütçede memurin kadroların
da yapılacak tasarruf hakkında 
Heyeti Vekilece tesbit edilen 
esasatı dün bildirmiştim. Bu 
meyanda yaş ve sair sebep
lerle tekaütlükleri mukarrer o
lan memurlar derhal tekaüde 
sevkedilecek ve kadrolarda yüz 
de on beş nisbetinde tasarrufun 
temini için icap ederse ilgası 
mümkün memuriyetler lağve

dilecektir. 
Şimendifer işletmesini takip 

edilecek ucuz ve tasarrufkara
ne hattı hareketin başlıca esas-

lan şunlardır: 
1 - İstanbul - Ankara eks· 

presi yirmi güne kadar haftada 
üçe indirilecektir. 

2 - Konya trenleri tarifele· 
rinde tadilat yapılacaktır. Bu 
tadilat neticesi Konyadan ge· 
len yolcular iki saat kadar bek
lemek mecburiyetinde kalacak· 
!ardır. 

3 - Sıvas - Kayseri arasm 
da işliyen trenler muvakkaten 
haftada üı;e indirilecektir. 

4 - Atelyeler masarifi me
bani ve yol tamiratında azami 
tasarruf temin olunacaktır. 

İşte ıbu vaziyet, Bursanın 
kendine has, mini mini, oyun
cak vagonlu şimendiferini müş 
terisiz bm:ıkmış ve ni:hayet a
caip bir netice meydana gelmiş 
tır. İzah ediyorum: Bu şimen
difer, kırk sene kadar evvel 
kilometre teminatı verilmeksi
zin Belçikaiı Baron Ampen 
grupuna yaptırılmış bir dar 
hattır. Hikay;:: ettiklerine gö
re lokomotifin neşredeceği du
manların tarlalarına zarar ve
receğini tahayyül eden köylü
lerle karlarına kesat geleceği
ni düşünen arabacılar bu zaval 
1ı hattın inşası esnasında yap
madrklarmr bırakmamışlardır. 
Rayları söikmeğe ıkatkışmışlar, 
Akıllarınca müşkilat çıkannış
olmak için lokomotifin önüne 
yatmışlardır. Fakat tren işle
miş ve Bursanın şeftalilerini 
! peklilerini, <kestanelerini sene
lerce taşırmıştır. 

Bir ıotdbosun .adam başına 
50 ·kuruş alaraık iher gün mw1-
tazaman on iki 'kişiyi Mudanya 
ya ,götürüp getiı.ıdiği ıkabul edi 
leo~k olursa gayri safi varidatı 
nın on iki ve ayda üçyüz altmış 
lira olduğu anlaşıhr. Şu halde 
otomobil işletenler bizzat şo
förl ik etmiyorlarsa 3000 lira 
sermayesinin nemasr e>la.rak ay 
da ancak 7 lira kazanıyor de
mek ·olur. Halbuki mia<lından 
evvel patlayan ıbir lastik, ıher 
hangi bir hata yüzünden !kırı
lan kıymetli !bir parça, beklen
meyen biT ıkaza neticesinde 
vukua gelen gayri muhtemel 
masraflaT yuka.rıki hesaba it
hıal edilmemiştir. Çok srk te
ılııerrür eden bu cins ınasraflaT
da nazarı di!l&ate almırısa oto
mobil işletenlerin mütemadi
yen zarar etmekte olduklarına 
inanma'k liizımdır. Esasen oto
mdbil, lastiık ve yedeık edevatı 
ticaretinin otıoııncibilcilerden a
lacaJklarım tahsil edememekte 

Bütün bu söylenen şeylfJrİ11 
birer tahmin hududunu geçme 
diğini göz önünden ayırma
mak lazım geliyor. Son bir iki [ 
günden beri Hariciye Nazır1 
M. Briand'ın sol cenah fırkala
rı tarafından namzet gösterile
ceğinden ısrarla bahsediliyor .. 
Sosyalistlerin M. Brianda rey 
vermeğe hazır olduğu ·anlaşılı
yor. Fakat ağrr başlı Fran.sız 

matbuatı şimdiye kadar dönen 
bu rivayetlerin hep birer pro
paganda olduğunu, yoksa dev
let reisliği makamma intihap 
edilecek bir şahsiyet hakkında 
şimdiden münaka§'aya tutuşma 
nın hiç yerİnde olmadığmı yaz 
maktan geri durmuyor. M. Bri
andın sol cenah frrkaları tara
fından bu kadar müzaharet gör 
mesi sağ cenah matbuatının 
bittabi hoşuna gitmemiştir. 
Birkaç gün evvel parlamento 
toplandı. Her şeyden evvel ha 
cici siyaset mevzuu bahsoldu. 
İstizah takrirleri verildi. M. 
Briand'ın harici siyaseti sağ ce 
nah tarafından daima tenkit 
edilegelmiştir. Hele Almanya
Avusturya gümrük itilafı me
selesi ortaya çıktıktan sonra 
M. Briand'ı şimdiye kadar 
Fransamn hukukunu kuvvet 
ve metanetle müdafaa etmedi
ğinden şikayet eden sol cenah 
Hariciye Nazrrma karşı bir kar 
daha hoşnutsuzluk gösterme
ğe başlamıştır. Fakat M. Bri
and öyle kolay kolay bir tar.i
fa brrakılacak gibi değildir. U-

Ç• l h - . Kaçakçılık 1 İktısat Vekaletini 
ı ,nentocu ar -eyetı bir tebliği 

Ankaradan avdet etti 

Derken, ·günün birinde, oto
mobiller trene re'kabete başla
mrşlar; Hk zamanlarda yolcu 
başına bir ıbuçuk lira alırken fi
ati ya'llaş yaıvaş yüz !kuruşa, yet 
mişbeşe ve nihayet---0tomobil 
ler arasında da rekabet baş gös 
-terdiğinden - dli ve ikıtka en
dirmişlerdir. 

Artık yalnız eşya na'kledi
len tren, beklediği istifadeyi 
temin edemediğinden ve biraz 
da tamir ve teodit meoburiye
tinde ıolduğu hatla aıat ve ede 
vatı müte•harırikeye taıhs1s ede
.ceği sermayeyi bugünkü vari
datla imhaya muvaffak olama 
yacağım düşündüğünden taTi
felerin tezyidi, olmadığı takdir 
de hattın satın alınması için 
hüki'ımet müracaat etmiştir.Bu 
müracaat müsbet netice vel'me 
yince !kumpanya, hattı oldu
ğu g~bi :bırakacağını 'ile işletme 
ği tatil edeceğini hükUmete 
bildirımistir. 

Mu&nya - Bursa şimen
diferi bu sene başındanberi 
devlet demiryolları idaresinin 
gönderdiği memurlar tarafın-
dan işletilmektedir. · 

Biraz otomobillerin reka
beti, biraz da kendi sahipleri-
1in paralarını kıskanmalarr yü 
zünclen karsız kalan bu hat 
hakıkında simni h;., •~ ı.-

olmaları da hu manasıız ve za- mumi harptt!n sonra A vrupada 
ırarlı re~etin taıbii ve mühlik . bir sulh siyaseti takip etmek 
neticesidir. · devci açıldığı günden beri Fran 

Milli seııveti:n bir krsnunı ı sa Hariciye Nazırr bü~ük ~?/
imha emneıkte-0lan buna müma ler oynamış, beyne/mı/el şoh
ısil muır rdkabetlerin önüne 1 retini arttırdıkça arttrrmış, 
geçmek için - diğer bir çok mevJc!i ~uvvetle~dikçe kuvvet
sanayi ve ticaıret şulbeleri lenmıştır. M. Brıand parlamen 
lberaber - otomobil işletme ti- ~~a i·imdiy~ k~d~r kaç kere 
caretini de :lmoperatifler nevin ıstızaha çekılmış ıse muvalla
den şi.ııket:Lere mal ederek for- kryetle çıkmıştır. Onun Alman 
din hudbin ve cahilce menfe- yaya karşı yumus.ak davrandı
atperest elinden almM< milli ğ~m sörleyenler bittabi harici 
teış'ki!atın başlı<:ıa vezai.fi meya sıya~e~ın .b~şında bulunmak 
nma çdktan 1girnniştir. mes ulıyetı~ı taşımıyorlar. O 

ENE halde tenkit daha kolay olabi-

İspanya 
vaziyet 

lir. Fakat Fransada bu zaman
borsalannda da M. Briand kadar Hariciye 

Nezaretine kimse yakışmamış 
tır. 

MADRİT, 9 A.A. - Borsa
da fiatlerde dün görülen düş
künlük esham fiaderinin düş
mesine karşı bazı fevkalade 
tedbirler alınacağını zan ve tah 
min ettirmektedir. Bununla be
raber borsanın kapatılması 
mevzuu bahsolmamaktadır. 
Y1alnız İspanya borsalarında ve 
Barsclon piyasasında vadeli 
muameleler yapdmasmm mu
vakkat bir müddet için tatil e
dilmesi muhtemeldir. 

lapan yanın Pa ris sefiri 
FARİS, 9 A.A. -Hükumet 

İspanyanın Faris sefirliğine M. 
Canvila'nın tayini hakkında vu 
ku bulan istimzaca muvafakat 
cevabı vermiştir. 

Onun için onun istendiği ka 
dar şiddetli davranmadığından 
bahisle Hariciye Nazırım ten
kit edenlerle kendisine daima 
taraftar olanların son Reisi
cümhur intihabı etrafrnda :-iva 
yet/er çıktığı günden beri itti . 
lak eder gibi göründükleri bir 
nokta var ki o da M. Briand'ın 
devlet riyaseti makamına geti
rilmesidir. Dostları kendisini 
bu makama layık gördükleri 
için, siyasi muarızlarr da hem 
hem layık gördükleri hem 
de harici siyasetin faal ve mes 
ul idaresinin başından bu lüzu
mu kadar metin görmedikleri 
nazırr uzaklaştırmak içini ... 

Mısırda muhalifler 
'1::J::J::::-:.~~-~·:. .... ~·&: .ı .AHİRE 9 (A.A.) - Mu-

PARİS 9 (A.A.) - Meb'usan 
meclisi harici siyaset hakkındaki 
müzakereyi gece celsesinde bitirmiş 
tir. Meclis 52 muhalif reye karşı 430 
reyle hülrt1mete itimat beyan etmiş, 
Avrupa milletleri arasında geniş bir 
mikyasta mesai iştirakinin tahakku
kuna ve beynelmilel anlaşma temini 
ne matuf siyasete muvafakat ve iş
tirakini temin eylemiştir. Meclis bu 
siyasete ve mevcut muahedelere mu 
gayir ve muarız bir mahiyette olan 
Avusturya - Alman gümrük birliği 
projesini tasvip ctmemistir. 
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fırka1ar Srtkı Paşa tara
apılan yeni intihabat 

-1 aleyhinde Knd Fu. 
• .,ame vermişler-

intihabat 
RES 9 (A.A.)
umuml intiha 

rıide yapılması 
ır. 

met buhranı 

. ) - Yeni ka
eb'usan mecli
~d memur edil 

PAR!S 9 (A.A.) .:...._ Gazeteler 
meb'usan me"c lisinde dün araya vu
ku bulan müracaat neticesinde ta
ayyün eden vaziyet hakkında bil
hassa Riyaseticü~hur intihabatı nok 
tai nazarından bazı mütalea ve tefw 
sirlerde bulunmaktadır. 

Bu gazeteler M. Briıiandın dün 
meb'usan meclisinde şimdiye kadar 
gc;lip geçmiş siyaset adamlarının 
kazanmış olduklan muvaffakıyetler-

---· ....•. 
Meclis reisi 

makul 
ile İktısat vekili heyete 

vadettiler bir himaye 
Memleketimizde çimento 

sanıryiinin geçirdiği müşkül va 
ziyeti izah ve memleket ihtiya
catını tzmamile tatmin edecek 
miktarda çimento imal etmek 
suretile memleket iktısadiyatı
na hizmet eylemekte olan bu 
san'atın himayesini talep et
mek üzere hükfunet nezdinde 
tesebbüsatta bulunan hey'et a
hi~en AnkaraParı avdet etmiş
tir. Bu hey'ete iştirak edenler
den Ayni zade Hasan Tahsin 
Bey bir muharririmize şu iza
hatı vermiştir: 

- Hey'etimiz İktısat Veki
li tarafından kabul edildi. Mü
şarünileyh hey' etin metali bini 
büyük bir alaka ile dinledi. Çi
mentoculuğun ecnebi rekabetin 
den vikayesi için gümrük tari
fesinin tezyidi ve yerli fabrika
ların tabi oldukları bazı rüsum 
ve tekatifin ilgası hakkındaki 
taleplerio kemali dikkatle tet
kik edile eğin! vadetti. Büyük 
Millet Meclisi Reisi Kazım Pa 
şa dahi heyeti kabul ederek 
verdikleri' izahatı dinkdi, ma
kul ve lazım bir himayenin te
mini için., müz~heret edeceğini 
vadeyled\. Dünkü . gazetenizde 
intişar edeq telgrafın son fıkra 
lannda muhtacı tavzih iki nok
ta vardır: biri, Rus çimentola
rının rekabetinden bahis olan 
frkradir. 'Ruslar kendi çimento
ların;ı. yerli. maldan '10 15 nok
san.f'iat talep etmekte oldukla
rı ifade edilecek iken bu nokta 
gayri vazih n,akledilmiştir. Di
ğeri, yerli' faJJrikalardan alınan 
rüsumu muhtell'Ienin tenzili ta 

' lep edildiği halde tezyidi iste-
nildiği taı;zında ,. naklolunmuş

tur. Elye~ memleketimizde 
mevcut a,it,ı fabrika senevi cem' 
an 230 iHl 250 bin ton çimento 
istihsal e.deb!Hrler. Me~Ieket
te iştihlakat ise t50 ila ıso bin 
tondur. 

' 
Şu hesap ile istihsalatı mil-

liye istihla.katın fevkındedir. 
Binaenaleyh bir fazla istihsal 

mevcuttur. Bımun içindir ki 
Kartal ve Zeytinburnu ve As
lan ve Eskihisar ve Ankara fab 
rikaları uzun müddetten beri 
tatili faaliyet etmişlerdir. Bun
lardan Zeytinburnu fabrikası 
ancak bir haftadan beri tekrar 
faaliyete başlamış ve Kartal 
fabrikası Mart on beşinde çalış 
mağa başladığı halde Mayrsta 
tekrar tatili faaliyet eylemiştir. 

Hükfimeti Cümhuriyemizin 
Büyük Millet Meclisinde kıra
at ettiği programında yerli sa
nayiin himayesi hakkındaki te
dabirin tatbikatında devam e
dileceği sarahatan münderiç ol 
masr bilcümle milli sanayi er
babını ve bu meyanda çimento
cuları pek ziyade minnettar ey
lemiştir." 

Şair Mehmet Emin Bey 
ANKARA 10 (A.A.) - Ye· 

niden C. H. fırkasına intisap 
eden milli şair Mehmet Emin 
Beye frrka hars heyetinde bir 
vazife verilmiştir. 

Emniyeti umumiye 
müdürü geliyor 

Emniyeti umumiye müdürü 
Tevfik Hadi Bey bu hafta için
de İstanbula gelecektir. 

Tevfik Hadi Bey, bilhassa, 
yakında tatbik edilecek olan 
yeni Emniyeti umumiye teşki
Iatı etrafındaki esasatı hazırla
makla meşguldür. 

l'çvfik ;Hadi Bey lstanbulda 
bir hafta kalacak, badehu tek
rar Ankaraya avdet edecektir. 

Güzel sanatlar akade
misindeki hadise 

Fuat isminde bir mimarın, Güzel 
sanatlar akademisinde, müdürün o
dasına zorla girerek bazı resmi vesi 
katar aşırdığından ve Maarif vekili
ne tahkir imiz bir mektup gönderdi 
ğinden tevkif edildiği yazılmıştı. Al 
clığımı• malClmata göre, bu hiidise 
şimdi değil, bundan beş sene evvel 
Güzel sanatlar akademisinde. vuku . 
bulmuş ve Fuadm tekrar akademiye 
alınması hakkındaki son müracaatı 
da Meclis müdürünce reddedilmiş
tir. 

Layiha Meclise ve
rildi. İkramiyeler 
derhal verilecek .. 
ANKARA, 10 (Telefon) -

Hükumet bu devrei içtimayede 
neticelenmesinin talep ettiği la 
yihalan Meclise tevdie başla
mıştır. Bu layihalar arasında in 
hisara tabi kaçakmaddelerin ih 
bariyelerirtden bir kısmmm pe
şin verilmesi hakkında bir layi
ha vardır. Bu layihanın ihtiva 
ettiği esas şudur: 

Madde 1 - Kaçakçılığm 
men ve takibi hakkındaki 1510 
numaralı kanunun 43 üncü 
maddesinde yazılı ihbariyenin 
yüzde yirmi beşi ihbar edilen 
inhisara tabi kaçak madde kıy 
metinin msfmı tecavüz etme
mek üzere müsadereyi mütea
kıp muhbirlerine verilir. 

2 - Kaçak sigara kağıdı ih
bariye ikramiyeleri bir defter 
elli varaktan dun olmamak şar 
tile berveçhiati hesap- olunur: 

Birden yüz deftere kadar 
beher defter için beş kuruş, yüz 
birden hin deftere kadar behtr 
defter için üç kuruş, bin birden 
on bine kadar beher defter için 
iki kuruş; on bin birden yirmi 
beş bine kadar beher defter i
çin bir kuruş; yirmi beş binden 
yukarısı için de yirmi para. 

Bu ikramiyeler üç yüz lira
yı tecavüz etmemek şartile mü
sadereyi müteakıp muhbirleri
ne verilir. 

Yeni bir namzet 
Sanayi Birliğinin 
Fırkaya müracaatı 
İstanbul fabrikatörleri, sanayi mü 

esseselerinin vücudunu Millet Mec
lisinde müdafaa etmek üzere Türk 
atlas mensucat faprikası sahibi Salih 
Cemal Beyin münhal meb'usluklar
dan birine namzet gösterilmesi için 
Halk fırkasına milracaata karar ver 
mişlerdir. 

Fabrikatörler bu hususta fırkaya 
verilecek mazb;ıtayı bazırlaaia'kta
dır. Sanayi birliği idare heyeti 'dün 
toplahı:n.ş ve fabrikatörlerin bu ka 
rarını tasvip etmiştir. 

Bu suretle, eyyelce falırikatörler 
namına namzetliği için tcşebbüsatvı 
buluııan lktısat vekıtleti sanayi mü 
fettişlerinden Bürhaneddin Bey ile 
birlikte sanayicilerin namzetleri iki 
ye baliğ olmuıtur. _ _ 

ANKARA (A.A.) - İktısa 
vekaletinden tebliğ olunmuş 
tur. 

"Sınai müesseselerin getire 
cekleri mevaddı iptidaiyeyi e 
velki seneler imalii.ıtile tak.ip e· 
den ve bunların 3 defada ve heıl 
4 ayda talep edilmesine lüzuııl 
gösteren dahili talimatname 
14 nisan 931 tarihinden itibaj 
ren refedilıniştir. Badema, s.aJ 
i müesseseler fabrikalarının ka 
biliyeti iınali~si nisbetinde 
mevaddı iptidaiye talep edebi 
lirler ve bwılan bir sene içiı1 
defaten getirebilecekleri gibi 
beyannamelerindeki mikdarj 
dan tenzil suretile i9tediklerl 
gibi getirtebilirler. Bu sureti 
talep edilen mevadd.ı iptidaiye:l 
den on sene zarfında işlenme< 
yen mikdar tek.ı:ar senei atiye 
ye devrolunur. 

Hilaliahmer kongresi 
ANKARA 10 (A.A.) - Hi 

laliahmer kongresi dihı m 
sini bitirince yüksek 
Gazi Mıatafa Kemal Hazreti 
rine in'ikat eden 931 sene 
meclisi umumisinin tazimleri
ni arzeylemek üzere bil' heye 
mahsusa gönderilmesine müt 
tefikan karar vermiştiır. 

Tayyare piyangos 

Bugün öğleden sonra 
Darülfünunda çekilece 

Tayyare Cemiyetinin onuncu t 
tip dördüncü keşide piyangosu bu 
gün öğleden sonra Dariilfünun kon 
ferans salonunda ~ekilecektir. 

Bu keşidenin en büyük ikramiy 
si 45 biıi liradır. Ayrıca otuz nuıııa 
ra arasında biner lira olarak taks' 
edilecek 30 bin liralık bir mükafa 
vardır. Bu keşidede 1500 numara ç 
kilecektir. 

Gümrükte tasfiye 
Dün gümrüklerde söylendiğin 

göre, yeni bir tasfiye hareketi bazı 
lanmaktadır. Buna nazaran, nüfll 
tezkerelerinde tarihi tevelltj,dü te 
olan memurların sinleri bir sene fıv 
la itibar edilecek, bu yüzden yed 
muayene, beş ambar memuru ve ile 
müfettiş tekaüde sevkedileccktir . 

Tekaütlüğü gelenler arasmda xoi 
fettiş Hüsnli Beyin de bulunduğ• 
şayi olmuştur. Fakat henüz resı1' 
malOmat yoktur. 
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Bes senelik programın bugün müzakeresi muhtemeld~i: , 

Delilerin miktarı arttı
ğı doğru değil •• 

Bimarhane baş doktoru Mazhar 
Osman B. bu rivayeti tekzip etti 
Son günlerde, şehirde asabı j !erinin olduğu gibi bimarhane

xızulanların fevkalhat bir hal 1 nin kadrosu da bütün müraca~t 
~ldığı ve Bakırköy timarhane- ı ları is'af edecek derecede gemş 
Einde boş yatak kalmadığı hak tir. 
kında bazı neşriyat yapıldı. De Maamafih şimdiki halde tev 
ceran eden ~ayialara nazaran sii icabettirecek bir vaziyette 
, inden fazla hastayı yatırmak yoktur., , 
. çin hastahanede yatak bulmak Mazhar Osman B.e sorduk: 
kabil olmamış imiş? " _ Geçen senelere nisbetle 

Acaba şehirde delilik artıyor asabı bozuk olanların adedi art 
mu ? diye düşündük. Bakırköy mış mıdır?. 
akıl haı.tahanesi başdoktoru _ Hayır .. Hem niçin art-
Mazhar O sman B. le gö:üşme- sın? Sebep yok ki ... 
yi faydalı bulduk. M azhar Os- _ Zamanın geçim darlığı si 
ınan D . . ıkıl hastalarının bima~ . !er üzerine tesir yapamaz 
haneye tehacümü şeklindekı nır, 
l 1 · 1 "b b"l d - ' mı. ıaber craı tc .<zı e ı e _ egm~- 1 _ Bence memlekette iktısa 
yecek kadar yanlı_ş o.ldugunu ı- 1 di buhran yoktur. 
tade ettı Ve dcdı kı: · k di _. 
- " _Halen Bakırköy hasta- Vaktile _riı;nı . uru~ ye gı 

1 · d 1150 yatak vardır miz ekmegı şımdı sekız kuruşa 
1anesın e · . A ğ ukan herşey 
Toptaşında bulunduğu sırada yıyoruz. ~a. ı ~ . 

1 h d k" yatak mevcudü ucuzladı. Sınırlerı bozacak bır 
1asta ane e 1 . 1 - b h la 
ancak 250 kadardı. İddia edile- ! geçım zor ugu mevzuu a s o 
mez ki, şehrin bütün hastahane · maz.,, 

Etfiatleri Çok • • 
ıyı 

·---Muhiddin Beye göre Tütün inhisar idare-
mezbaha sinin beyannamesi 

re :minin tesiri yok .. 
Vali ve belediye reisi Mu

hiddin Bey c.t fiatine mezbah~ 
resminin tesir ettiği hakmd";ki 
iddialara cevap vererek demış
tir ki: 

_ İstanbul ~lediyesinin et-
ten cok fazla resim aldığı doğ
ru d~ğildir. Okka başına a~dı
ö ,mız resim ne bazılarının ıd
dia ettikleri gibi 30, hatta ne 
16 - 17 kuruş değildir, azami 
olarak 10 kuruştur. Mezbaha
nın masrafını v varidatın mü
him bir kısmını deri ve bağır
saktan temin ediyoruz. Bir ku
ruşluk bağırsağı geçen sene 
120 bu sene dünya buhranı do
layı~ile 65 kuruşa sattık. . . 

Mezbahadaki deriler ye~ yii 
zülme usulü sayesinde dığer 
yerlerden 40 - 50 kuruş fazlaya 

satılıyor. . . 
Bugün İstanbul,_ etı İzmır-

den ucuza yiyor. Fıatler ~oyu
ntı bol olan Edime ve bız?en 
pek az resim alan Ankara fı~t
lerine müsavidir. Maamafıh 
başka menbalar bulsak bu res
mi tenzil ederdik." 

Muhiddin B. bir şirketinse
nede 10,000 liradan aşağı olma 
mak şartile bir para vermek 
mukabilinde çöpleri kaldrr~
ğa talip olduğu hakkındakı n
vayetleri de tekzip ederek de
mistir ki: 

-· - Hu havadis ve buna müs
tenit mütaleat külliyen asılsız 
ve esassızdır. Böyle bir şirket 
varsa şirketten para almak de
ğil, hatta kendisine ?ir. kaç .~oo 
bin lira vererek temızlık mues
sesat ve vesaitini de kendileri
ne teslim etmek suretile muka
veleyi derhal imza etmeğe ha-
zınm.'' 

•••••• 1 

M. Ek~trand gitti 
Birkaç gün e' vel İsviçreden 

şehrimize gelen ve buradan ~~ 
karaya giderek hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Beyle görüştük
ten sonra avdet eden .nuhtelit 
mübadele heyeti sabık bitaraf 
azasından M. Ekstrant dün 
Patris vapurile şehrimizden A
tinaya hareket etmiştir. 
Amerikalı mütehassıs 

Amerikalı M. Vaşbürn dün 
şehrimize gelmiştir. ~· Va~
bürn muhtelif milletlenn terbı
ye sistemleri hakkında tetkik 
seyahatı yapmaktadır. Ankara-
ya da gidecektir. , 

Paket postahanesı 
Paket gümrük muayene iş

lerinin islah ve tesrii için İs-
tanbul ithalat gümrüğüne bir 
müdür muavinliği ilave edil
miştir. Muayene kadrosuna 20 
memur ilave edilmiştir. 

Tütüncülük buhranına kar
şı memleketimi~de ittihaz ol~
nabilecek tedabır hakkında zur 
raı tüccarı ve halkı uyandır-' . mak için tütün inhisar idaresı 
umumi müdürlüğü tarafından 
her tarafta okuma salonların
da, umuınJ içtima mahallerinde 
ve köy odalarında talik edilmek 
üzere mufassal bir beyanname 
tertip ve neşrolunmuştur. 

Bunda en evvel milli hazine 
hukukunu siyanet için kaçakçı
lığa karşı her vazifedar ve ha
miyetli fert tarafından miica
dele edilmesi tavsiye olunmak
ta, kaçak tütünlerin fenalıkları 
tavzih edilmektedir. Kaçak tü
tün ekseriyetle yaş ve iyi işlen
memiş, harman olmamış oldu
ğu cihetle fazla nikotini şamil 
bulunacağından sıhhate muzir
dir. 

Mamulatımrzın ecnebi mem 
leketler pazarında rağbet gör
mesini temin için iyi cins tütün 
yetiştirmek ve mahsul mikti!rı
nı itina ile tedricen arttmnak 
lazımdır. 

Reklam ve propaganda için 
Tütün İnhisar İdaresi bütün 
sergilere iştirak ederek nefis 
mahsuliit ve mamutatanızı teş
hir eylemekte, gazete ve mec
mualarda reklam yaptırmakta, 
fabrikalar açtırmaktadır. 

•••••• 
Avrupadan tayyare ile 

gelen gazeteler 

Avrupa ile şehrimiz ar~sm
da tayyare ile posta naklıyatı 
yapmakta olan Sidn.a k~mpıın:~ 
yası dün gümrük idaresıne mu 
racaat etmiş ve tayyarelerle 
Avrupadan gelen gazetelerle 
diğer evrakın .v.e~il k?y?e 
muayene edilmesını ıstemıştır. 

Gümrük mu haf aza 

teşkilab 
Gümrük be.şmüdliriyeti, mu 

hafaza teşkilatının mustakil ol 
rn~ı yüzünden işlerin matlup 
derecede yürümediğini na.zan 
itibara olarak bu teşkilatın baş 
müdiriyete raptı için teft!bbü
satta bulunmuştur. 

Reşit Saffet Bey 

Peşteye gitti 

Kocaeli meb'usu ve Türkiye 
Turing klübü reisi Reşit Saffet 
beyle klüp umumi katibi Cev
det Bey dün ekspresle Pe!fteye 
gitmişlerdir. Mumaileyhim u
mumi merkezi Peştede bulu
nan beynelmilel ili Turizm he
yeti içtimainde '!'ürk.iye Tu
ring klübünü temsıl edecekler-

di[. 

Belediyede 

5 senelik 
Proğramın bugün 

müzakeresi 
muhtemeldir 

Muhtelit encümen tarafından tet
kik edilmekte olan beş senelik mesai 
programının tetkikatı i.kmal ed~me~ 
iizeredir. Şayet yetışırse bugunkü 
şehir meclisi içtimaında müzakere e
dilecektir. Raporun münakaşası hay 
Ii hararetli olacağı anlaşılmaktadır. 
Bilhassa daimi encümen azasından 
Avni Beyle belediye reisi Muhiddin 
Rey arastnda şimdiden bir münaka
şa kapısı açılmıştır. Avni Bey geçen 
)erde Politika refikimize vaki olan 
beyanatında mesai programı ile imar 
programının ayrı ayrı şeyler olduğu 
mı söylemişti. Muhiddin Bey de dün 
kü öğle gazetelerinden birinde buna 
cevap vermiş ve: 

~ 
Komünist şair .. 

İkinci ceza Nazım Hikmet Beyin 
beraetine karar verdi 

komünist efkirını neşreder mahi
yette şiirler neşretmekle maznun 
şair Niizım Hikmet Beyin hakkında 
ikinci ceza mahkemesi dün karannı 
vermiştir. Mahkeme, Nazım Hikmet 
Beyin şiirlerinde cürüm anasın te
kevvün etmediği kanaatine v.isıl ola 
rak şairin beraatine karar vermiştir. 
Beraat kararı samiin tarafından -şid
detle alkışlanmıştır. 

ve evrakı 7 . ncı istintak dairesine 
tevdi edilmiştir. 

Tevkifhane gardiyanları 
Tevkifhaneden bazı kimselerin fi

rarına sebebiyet vermekle maznun 
24 gardiyanın dün ağır ceza mahke
mesinde muhakeıneerine devam e
dilmişse de maznunlardan bir kısmı 
11:elmedikleri için muhakeme 1 hazi
rana kalmıştır. 

Vlliigette 

iş saati -----
Yeni karar henüz 
tebliğ alunmadı 
Devairde iş saatinin 9 dan 

12 ye ve 13 buçuktan 18 bucu
ğa kadar olması hakkındaki 
Heyeti Vekile kararını dünkü 
nüshamızda ya7mıştık. Bu ka
rar dün akşama kadar Vilayete 
tebliğ olunmadığından devair 
eskisi gibi tatil edilmiştir. 

Mesire yerlt ri satı'a
bilir mi? 

1 E A -r---:;;'k;-o...:..n::.:o..:::m_:,:ı__..· 

ipek ipi_ 
F a?rikatörler -·: 

rıçten itha•~ııı· -
• • ~ !b 

.. ıstıyecekl~r 1_ 

J>,un ~anayi birliğinde br k 
katorlerı çok harareti' b. iı>e 
tetmişlerdir . 1 \t 'S , 

Bu iç~imada. ipek men 
!arının . ıpek fiyat} etme 
l'ğ. .. . arının a 
1 1 yuzlinden buhrana m vefalı 
ları m~v7.uu bahsol ar .. 

Neticede b h ~uştur ıttma 
. u ranı ızah . 

re harıçten güm .. k e nz . 
ru resrrı.· af olarak ipek İpl'k . 1 

için hükumete ı_ ıtha k muracaat __ ,....__, 
arar.laştırılmıştır. • 
Alakadar fabrikat .. 1 zah ediyorlar : or e r va 

- Yerli ipeklileri . , (t 
- Avni Beyin bu tarzda beyanat 

ta bulunacağını zannetmiyorum. Ma 
amafih hulundııhrsa saat kaçta bu
lunduklarını öğrenmek isterim . ., De 
miştir. Dün kcndisile görüşen bir 
muharririmii e Avni Bey Muhiddin ı 
Beyin ·uu sözl~rine karşı şu cevabı 

vermiştir: 

Hakiınlere ·hakaret 

eden mahkum 
Ağır ceza mahkemesinde katilden 

1 5 seneye mahkum olan köfteci Faz 
lı. mah kUmiyet kararı kendisine teb 
liğ olunduğu bir sırada bir takım 
biedebane sözlerle heyeti hakimeye 
hakarette bulunmuştu . 

Köfteci Fazh hakkında ayrıca bu 
noktadan tatbikat icrasına başlanmşı 

Piyango biletlerinde 

sahtekar.ık 

Hazineye ait olan Beykoz 
· çayırı Emlak Bankasına devro
lunmuştu. Emlak Bankası bu 
çayırı satılrğa çıkarmıştır. 

Belediye ise bu gibi mesire 
Tayyare piyango biletlerine mü- mahallerinin menafii umumiye 

ker~er numara koymak suretile sah- ye faydalı mahallerden olduğu 
tekarlık yaphkları anlaşılan Adil ve 'h l I · · · 
Yortik hakkında agır eczada verilen c~ et e satı masına ıtıraz etmış 
ikişer sene dokuzar ay hapis k.d.rarı j tır · 
temyizce nakzedilmiştir. Yortik ve Belediye mesire yerlerinin 
Adilin yeniden muhakemelerine baş kanunen satılamıyacağı müta
lanacaktır. leasında olduğundan mahkeme 

mukavemet itibarile~~ rne cı 
nın çok fevkinded· İ rupa 1ld' 
sa ipek fabrikato·· "1· .•tanbuq•• 

r erı y ı· · memnuniyetle al er ı ı 
l 1 'Y0 rlar F kal b 
ar a k»a müst•hsille : a 'il 
~en. to?tancı tacirler ~ aras.ıııa dr 
ıle ıplık fiyatları oıa lıya 
kabul etmeyecek kaındeyan.ı da kı.l 

be ar fa husu 
ne se p oluyorlar İat d 1 - Ben meclist< yegane serbestçe 

ataklarını yapan bir adamım. Bele
diye reisi Beyin o celsede "raporun 
mecliste müzakere edildiği ilk cel
se., Avni Heye iltihak ederim dedi
ğini hatırlıyorum. O zabıtları alır o
kurlarsa kafidir. 

Açık maaşı 
Tevhit dolayısile açıkta kalan me 

murlara verilecek açlk maaşı için 
bütçd yni bir fasıl açılması husuesun 
da Dahiliye vekaletinden belediyeye 
emir verilrniıtir. 

Ekmek narhına 10 
para zammedildi 

On beş günde bir tetkik edilmek 
te olan ekmek ve francala narhları 
dün yeniden tesbit edilmiş, ekmek 
fiyatına on para zam edilerek sekiz 
kuruş on paraya çıkarılmış, francala 
on iki buçuk kuruşta ipka olunmuş
tur. 
Müstahdemin idareha

neleri serbes bırakılacak 
Şehir meclisi bu gün toplanarak 

müstahdemin talımatnamesini müza 
kereye başlayacaktır. Kavanin cncü 
meni 35 maddeden ibaret olan tali
matname üzerindeki tetkikatını bi
tirmiş ve bu me.ddelerln kıımı :iza
ınmda tadillit yapmııtır. Belediyece 
talimatname ahkiimına riayet edil
mek prtile her isteyen tarafından 

müstahdimin Jdarebanesi açılması 
serbest bırakılmaktadır. Yalnız ida
rehane tesis etm•k iıteyenlerden bir 
defaya mahsus olmalı: üzere on lira 
harç alınacak ve bu harç mevcut ida 
rehanelere de teımil olunacalrtır. Ta 
limatname şehir meclisinin taadikına 
iktiran eder etmet müstahdemin şu 
beai faaliyete &"eçecektir. 

Belediyede maaş 
Bele<llye memurları mayıı maaıla 

rını alamamıtlardır. Belediye bet ay 
!ık bütÇ<'nin varidat faslından daha 
mühim bir kısmını tahsil cdememiı 
tir. Maaıın ne günü verileceği de 
malQm değildir. 

Belediye şuabata da bir tamim 
&'Öndererek senei maliyenin yakla:;
makta olduğunu ve cııasen belediye 
nin vaziyeti maliyesi de müsait olma 
dığmdan hiç bir veçhile mübayaat 
yapılmamasını bildirmiştir. 

Merkez ve şubeler 
teftiş cdilivor 

Mülkiye müfettişi Hacı Hüsnü 
Beyin riyasetinde olarak on müfet
tiş evvelki gün belediyeye giderek 
belediye muamelatını teftişe başla
mıılardır. Merkezde kalan müfettit 
ferden Feyzi ve Abdullah Beyler mu 
hasebe muamelitını teftiş etmekte
dirler. Sırasile teftiıat tetmil oluna
caktır. Diğer sekiz müfettiş te fU•· 
bata taksim olarak şubelerin mua
melitını teftiıe batlamıılardır. Tef
titin bir ay kadar devam edeceği tah 
min olunmaktadır. 

Adalarda elektı i c abo

nesi kaydediliyor 
Yeni tanzim edilen mukavelena

me mucibince elektrik tirketi faali
yete geçmiı ve dün Adalara memur 
göndererek elektrik isteyenleri lı:ay
de batlamııtır. tirket bu havalidelı:i 
tesisatı, alacağı neticeye &"Öre yapa
cakbr. Mukavele ahlı:imına nazaran 
bütün Anadolu tesisatı bet senede 
imkam edilmiı olacalrtır. 

İlk senede Çengelköyüne kadar o 
lan saha ile Adalar bitecektir. Müte 
akıp senelerde tesisat ileriye doğru 
tevsi olunacaktır. 

Belediye binalarından 
vergi alınmayacak 
Defterdarlık belediyeye ait olan 

bazı bina ve bahçelerden emlik ver 
gisi istemekte idi. Keyfiyet Maliye 
ve Dahiliye velrıiletlerine yazılmıştı. 
Gelen cevapta belediye daire şubele 
ri, bahçeleri ve um~ma ait akar olma 
yan açık ve kapalı mahallerin cmlik 
vergisinden muaf olduğu hakkında 
hcveti vekilece yeniden bir karar it-

b · an ı a ye 
nu eş tecavüz etmeye \a 

ye, Maliye ve Dahiliye vekalet-: r /IO o 1 .# :; ~ , !erine müracaat etmiştir. Bey-

. 

: : .-,; ko~l~lar ~a bu yerin ~at.ılmama 
.____o;__ __ __l _ sı ıçın muracaat etmıştır. 
~=~==~============~====~~~ Belediye bu gibi mesire yer 

cılar yüzünden ipek f ~ ~ tO\l 
vaddı iptidaiye buhra:, lr \art "' 

M.. h ndedır. 
usta sillerdıcn kiloa•!Zl . •• 

a~ına~ ~ozanın 0 11 iki 1ciJ lı 
kilo ıplık yapı!dığma . ~ııı,.'7 
zam! (7 50) kuruş 0~or lriı0, 
len ipek iplik bugün .has~ la •m Bı•r kadın sekı•z gu•• nden !eri satıldığı takdirde Kadıköy 

ve sair yerlerdeki mesire ma-
hallerinin satılmasından endişe 

·1 18 ı· 1 tıka' --. sı e ıraya bile mUşki;ı • t o 
?u!'.o.r. 18 lira talep edile atla b 
ıplıgın Avrupa muad · ı· .n bir 

. h"· ''•ıft yanı şe rımıze teslim fi •ta 
dır. Yatı ı 1 

Fa~~~ buna beş lira d 1 

beri kayboldu eü:~~~:r kaymakamı 
Zabıtaca şimdiye kadar yapılan tahar

riyattan bir netice çıkmadı 
Beşiktaşta Sel sokağında H. nu- ı h_ul iki kişi tarafından biçakla iki ye 

maralı hanede İbrahim Efendının •· rınden yaralanmııtır. 
ilesi bir haftadan beri kaybol
muş ve hanesine dönmemiştir. İbra
him Efendinin müracaatı üzerine 
taharriyat ve tahkikat yapılmış ise 
de henüz bir iz elde edilememiştir. 
Bu Hanımın, bir kazaya uğNmasın
dan, veyahut bir cinayete kurban 
gitmesinden endiıe edilmektedir. Za 
bıta taharriyatına şiddetle devam e
diyor. 

Tramvay kazası 
Yatman Salim Efendinin i<laresin 

deki tramvay arabası, Fatihte manev 
ra yapmakta iken Sime isminde bir 
kadına çarparak yaralamıştır. 

Celal Ef .nin başına 
gelenler 

Çutıkapıda oturan Celil Efendi 
tesadüfen tanıttığı bir lı:adınla, Tepe 
başında o civarda klln dar sokaklar 
dan mevcut otellerden birisine gir
mittir. Falı:at bu sırada, ortada meç 
hul bir adam belirmit ve kadını •· 
da makıllı dövdüğü gibi tabanca ile 
de tehdit etmittir. 

Cel!I Efendi, bu belilı yerden çı 
karak kendini kurtarmalı: istemişse 
de ba sefer; garson Muiı, zorla ken 
disinden altı lira para almıştır. 

Celftl Efendi, nihayet Beyoğlu po 
lis merkezine müracaat ederek şiki 
yet etmiştir. 

Bir talebe cerhedilmiş 
Mülkiye mekt•bi talebesinden Ki 

!isli Zühtü Efendi dün gece Orhani 
ye lı:ıJ!aaı civarında dola~ırken meç 

iş kanunu layihasınd:ı ı 
yapılan tadilat 

ANKARA, 10 - İktısat 
Vekaleti iş kanunu layihasını 
yeniden tetkik etmiş, layihada 
bazı tadillerle ilaveler yapmış
tır. 

Bu tadilat işçilerin müesse
selerde yapacakları mukavele
ler hakkındadır. Liyiha bu gün 
!erde heyeti vekileye verilecek, 
müzakeresini müteakip meclise 
sevkolunacaktır. Kanunun Mec 
!isin bu içtimaında çıkmasına 
çalışılacaktır. 

tihaz edildiği ve ona göre hareket e 
dilmesi bildirilmiştir. 

T ercümanlann imtihanı 
Belediye yeniden bir k111m ter· 

cümanların imtihanları icra cdilmit 
tir. İmtihana 11:iren tercümanlardan 
yalnız ilriti muvaffılı: olmuştur. 

Süleyman Nazif 

merhumun kabri 
Bel..SU-c merhum Süleyman Nııi 

fe bir kabir yapılmatı için bütçeıine 
bin lira tahsisat koymuştu· .. Beledi 
ye mühendisleri müteahhidinin yap 
makta olduğu kabir tııılarını tetkik 
etmişlerdir. Haziran bidayetinde 
merhumun mezart tan~im edilecek .. 
tir. 

Bir kahvehanede neler 

bulunmuş? 
Çarşı kapıda Bekçiler sokağında 

marangoz Mustafarun kahvesinde 
dün akşam zabıta memurları tarafın 
dan araştırma yapılmış, Mustafanın 
üzerinde bir biçak, kahvede oturan 
Hasan ve İsmail isimlerinde iki kişi 
nin üzerinde birer büyük kama ve 
merdivenin altrnda esrar kabakları 
bulunmuştur. 

Mustafa hakkında k!lnuni muamc 
leye tevessül olunmuştur. 

Feci bir sukut 
İtalya tebaasından dlilger Lüiçi 

dün Tepe başında bir binada çalışır 
ken kalasların üzerinden yere düte
rek tehlikeli surette yaralanmııtır. 
Mecruh İtalyan hası.o.nesine kaldırıl 
mıştır. 

Arap Abdülkadirin 

marifeti 
Sabıkalılardan Arap Abdülkadir 

cvelki gece körkütük sarhot bir hal 
de Galatada sermaye MadamRebeka 
isminde bir kadını dövmüı, bu sıra 
da Recep Efendi isminde birisi kadı 
nı kurtarmak istemiş. Abdülkadir 
bu der.a ?• -~iça~ını çekerek Recep 
Efendırun uzerınc hücum etmiştir. 
Gürültüye polis Hayreddin Ef. yeti
şerek kavgacıları ayırırken Abdülka 
dir elind,ki bıçakla poliı memurunu 
alnından yaralamıştır. Bu azılı sar
hoş müşkil<ltla yakalanmıttır. 

ithalat için 
Hükumet Meclisten 

salahiyet taltp edecek 

ANKARA, 10 (Telefon) -
Türkiye ile ticaret mukavelesi 
veya muvakkat ticaret muk.ave 
leleri aktetmiyen devletler ülke 
sinden Türlayeye yapılacak it
halata dair hilkumet meclise 
bir layiha tevdi etmiştir. Bu 
layihaya nazaran bu gibi dev
letler ülkesinden Türkiye Cüm 
huriyeti ülkesine yapılacak it
halatı tamamen veya kısmen 
menetmeye veya bu ithalatın 
tahdidine veyahut önceden 
Türk hükfunetinin milsaadcsi
ni istihsal suretile kayit altın
da ithalitın icrası usulünün ih
dasına icra vekilleri heyeti mec 
listen salahiyet alacaktrı". 

•. Muamele vergisi 
·~ ........ layihası 

ANKARA, 10 - Mecliste 
bulunan muamele vergisi ka
nun layihasında bazı taüilat ye 
Jl•lması düşünülmektedir. 

Üsküdar kaymakamı İzzet
tin Beyin başka bir memuriye
te tayin edildiği yazılmış ise de 
doğru değildir. İzzettin Bey 
mezuniyetle !?mire gitmiş ve 
gelmiştir. 

resmı ılave edilmekted · a ı:ümt. 
müstahsil ile müst•hl;~ llu v · • 
arasında mali kuvveti faLr 
d ne .. .>ı 

en mutavassıtların ihfk• ıstı!V' · 
hatle gösteriyor. 1 8tını -

Dahilde pek ucuz ted· . • 
olan ipekleriıniz bilhas'•1ki im sa 

yeni mekteple mutavassıtların tesiri il ya ıı 
. , . r mal oluyor ve zayi oluyor 

_ V ıl~yet~ bu sene y~ptıraca 1 Birlik. h•r fabrikanın vata 
gı yen; 18 ı~k m~kt~p .bınasının 1

1 

mevadd.~ ~tidaiye ihtiyacı . ;iıtçir. 
yerlerı tesbıt edılmıştır. İlk de- şınd~ hu.ku~e~çe tesbit edılc ih 
fa Galata mevlevihanesindeki lernın gu.mr_üg7 tebliğ olu ;l 

k . mevaddı ıpt<daıye ccst~ c e-
me tep bması yapılacaktır. çe bu listelerden tenzil edıl •or-

Sahte pasaport 

tahkikatı 

retile bir hasabı cari açılma , ri-
mektedir. : 

Zahire borsası;nd b·ıuı· 
Polis müfettişi Hüsnü Bey 

iki firari Rus Musevisine ait sarruf nasıl yapıİ,,,. ~ e 
sahte pasaport meselesinin tah İstanbul Ticaret odası etıceter 
kiki ile meşgul olmaktadır. va:u dün Ticaret ve zahdaşların 

Bu Yahudiler Türk isimleri erkanının iştirakile bir ibest ko-
ht 1 h miştir. lp eden ve sa e pasaport a şe re çık- Bu içtimada borsanın .. 

mışlardır. Bu yüzden alakadar rüşülmüştür. musama
polisler hakkında da tahkikat İ · timaı müteakıp Ti<' liizumu 
yapılıyor sahtekarlar mevkuf- j komiseri Akif Bey şu iz, 
tur. Bunlardan başkfı vaziyet- tir: 
1 · h - Borsada vaziyetin i 
en şüp eli olan Ermeni ve Bul ği tasarruf, memurların tlı. büyük 
gar beş ' kişi de hudut harici- kanlınak ıuretile değil~birine en 
ne çıkarılacaktır. sari~ten kısılarak yapıla,ag· lı aza-

Bilhassa masrafın "' 
Serbes mıntaka olan Avrupa telgraflar~re V~ ~~ı 

rat ve borsanın neşriylhl, bınbı-
İstanbul Ticaret Odası ra- ması tasarrufta en bü} ederek U· 

portörü Hakkı Nezihi B. ser- caktır. :tli yolda 
best mıntaka hakkında bir ra- . Bor_sa v~ridatı 5oğahz mensup 
por hazırlamıştır. ki vazıyet ıade edılecekttıı·L.. f 

F k sanın kapat<lması veya 1"''ie ır-
a at ortada tahsisat olma- mevzuu bahsolmamıştır. k birlik 

dığı için teşebbüsler şimdilik t kud 
hayali addediliyor. Haliç şirke6·-$'~ <': lir. 

Askeri liseler mezunları vekalete mürat. ~ izi ir 

Askeri liselerden bu sene Haliç şirketi İktısat ve~ · ~!-
mezun olan efendiler altı aylı!~ ni bir müracaatta buluna

1 
• a 

kıta stajlarını görmek üzere sene şirketin ziyan ettig 'ı 
dün tefrik edildi'deri meslek de ziyanın 10 bin lira r '""-U .. ~ 
k 1 duğunu bildirmiştir, 
ıtaa arına gitmişlerdir. Şirket ayni §erait altı1"4lar; 

3 kitabete 70 talip dev~ı ı:?ütkül bulduğuıaisinin 
metın muzaheretini iste .. 

Gümrüklecde münhal üç ka- z ıçın ye-
tiplik imtihanı için (10) müra- Bors 1da va·ısı)ıı .. te-
caat vaki olmuştur. Bo~sa~a mali vaziyet~ 

-- -·-- ne ıyıleşıyor. 

İstanbul - Sofya ki~orsa lri>miseri Adirisile 

telefonu başlıyor - Bu ••ne mayıs a .,,sif~ 
çen seneye niab•tle da1{.1 1fidır , da 

Bir müddetten beri hazırla
nan İstanbul - Sofya telefon te
sisatı dün tamam olmuştur. 

İstanbul - Sofya hattının ya 
rın veya öbür gün ilk tecrübesi 
yapılacaktır. 

Bu tecrübeler muvaffakiyet
li netice verdiği taktirde hat 
umuma açılacaktır. 

800 Lira nereye 

sarf edilecek? 

Kadınlar Birlifinin Bayram 
da dağıttığı rozetlerden 800 
lira hasılit olmuştur. 

Birlik bu paranın bir ltısmı-
111 kadınların irşadma sarfede
celttir. Bir kısmı da fakir çocult 
lann bayramlarda giydirilmesi 
için saklanacaktır. 

:rvt:emuı_ hilafına 01.,.: ıııa1ısın 
zı gunlerınde banka\ ra; k 
nu alıcı vaziyetine . ar '""• • 
1 &"ırmıJ. . ep arasında nisbl b · i arka 
le g<lmiştir. ır ter • Enver 

tedavi altı. 

BakkaUar cemi· 
intihap ha iıJ... 

İstanb.ul. bakkallar ce 1 ynpı 
re heyeti ıntihabatına f ık rtti. 
mıştır. a.zino-

İn.tihabata bu gün de d durma 
celrtir. kesil. 

Fırka hiç namzet .,... ~ 
f k . .ostel"'.1 na . endı aralarında 18 

zet ılan etmiş, listesi cc ft. 
!arına asılmıştır. a yet. 

Bu namzet listesin• ·• ke.adinı 
~eyeti azalarile ınalıl;, ıstcdi, Ji'7 
ıda~e edenler intihap ı::;." 
İntihabın neticesi bug~ "' , 
tır. Heyeti idare altı 
~ekkil olacaktır. ' ,, 
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i ten müştekitliır. Muhakemesi' 
ve ir!desi tam ıolmadıfı nnıhak 
kak olan Zaro afayı iııtillmar 
edenler kimlerse hiç bir suale 
maruz kalmayacaklar mı? 

FELEK 

MİLLİYBT PAZARTESİ ı t 

nu, İngilt«~ yapılan eşya
nm. maliyet fiati böyle yöksel
diji içinı dhan piyaaasında baş 
ka ·rakip'lede mücaıdelenin zor 
oklıııiunıı eöy1mıektedir. Fa
b.t buna rajmen i.ıgiltere hiç 

MAYIS 193! 
. 

irtişa ve evrakı nak 
diye tahkikatı bitti 

( Baijı 1 inci sahifede) 

Hafize Suzan H.ın 
izi bulundu 
(Başı 1 inci sahifede) 

ı 
politıçe izlerinin ke§fedilmek üure 

bir zamast mayi§ıet seviyesi A k kt b kt b ? yazihanesine gidip gelirmiş, bulunduğunu ve an bean yakalana-
dMıilen mio!oyoı indirerek i§çi- Ş me U U mu. Ş me U U mU • (Cemal Nas) m kardeşi (Sala- caklarını anlayınca . cumartesi günü, 

....aEHAN! - A.ı.ara cıad.le11 ,.--------.------, · · · · ih · 
00 Tel..-llf adreoılt Milliyet, r.. Neı:.rı"yat r.ayah mn ucretını azaltım.ak c etıne mon Nas) ifadesinde: Haydarpaşadan trene binerek Anka 

'fi n gitmeyecektir. Onun içinmese - Frasızcadan- raya gitmişlerdir. Fazıl Bey ile Su-
ı.. Tıtl.,_ -..ı...,, 1 l d d" li hir milyon ifsize fla nihayet _ Tevfik Beyi gönlüm. Fa- zan Hanımın Eyüpte •"inde misafir 

~..... • ngi tere c neşre ı- devlet hazinesinden yardım et İki kadının arasında yaş iti- yıüteceğim. Senin de reyini al- kat, hüviyyetini bilmem.. kaldıkları akrabalarından Necip B. 
311 - '431Z - _,ı,,. ... _ ·ı ı.>~ • ..ıu. b" t k · t d".ıi.ı" '-•-!ar vac dün kendisile görüoen bir muharriri 

1 ı mcO-• r.-~-'- da "-retlerı· ın· dı"r .,..rı e pei< ..,..,, _ it" teza var- ına ıs e ıı; m no11.... ·· De k d' a· 1 k (C • 

ll loN"" ""C•ETLERl en mühim eser er me:;e'" r~azı.u.cdeğı"ld""'ır· . dı. Birisi yinni beş yaşında ö- - Te .. -'-ku··r --'erim. Fakat me te ır. ır ara ı e- miıe bu macera hakkında şu maiü-
,,, v n s "'""' ~ mal Nas) ın yazihanesinde bir matı vermıştır. 
~kiye isin Hariç i~iııl Hüla-.sa Ingilizler ıbol para bürü altmış beş yaşındaydı. ne gibi reyim olacak?.. ihtilafın hallinde hakemlik e- - Faz ıl Bey ile Suzan Hanım ya 

· 400 kurut 800 lı:ur11t İngilterede yeni neşredilen harcetmeğe alışmış adaml;>r- Belki de böyle bir yaş fa~k'.~- _ Genç bir mühen<liı; la- den "Marka Naim Eefendi de 

1 

nında küçü~ çocuğ~ oldu~ halde 

ı i ?: " ı;~!~ • efierler arasında en mühinılerin dH". d~n dol~yı_ aralarında . buyük zım.. Tanrdıklarllllfzdan biri ayni ifadede bulu~uştur. ~;,fe;."~~ t:~~e~:';~:er;,,i::ıg~e k~~ 1 ~ , _ _ .. • • den ıbirini intihap_ e.tm. ek_ Ia_zım Fransız muharririnin İngi- hır _ samımıyet yerleşmıyordu. y-•- mu? ... Du· ·şun·· ·-e.. . - 1 1 '-"' ~.. J mışlardır. Suzan Hanım gazetelcrıt 
~ ai . .1 gelse acaba hangı~ı ıntıhap lizleı:de bulunduğu ve daima 1 htıyar kadın hasta anmış, ya- 1 D~ündüm Kimseyi hatırla Evrakı nakdi yenin tedbilin- ı n~şriyatrndan fevk~lide müteessi( 
uL •·~ .. !!:~.~~r~on:' etmeli?. Böyle bir intihap müş tekrar ettiği birkusurda zihnen tağmdan ~al.kmayo~d.~. Genç yamadım. Bö~le işlere karış- de yapılmış olan Düyunu umu- ?•r. Suzan Hanım •!e Fazıl Bey, bıı 
: , . •• matbaaya ait ;;;:! 1 kül _olduğu ~adac, n~şr~i~en , benden uyuşuk ol~alarrdır. \ kadın ~tkı de art~ o~um zama mayacağımı kocama söyledim. mi ye sui istimaline ait tahki- ış_ ha~kınd.a trene bınerek AnkaraY.a 

1 t · tct• .. üraeut edilir. 1 yeı:ıı eserl~rın tamamıle ısım- 1 
Bu uyuşukluk her yem şeyi ka ı nı gelmış ~la~ bu ~tıyac ~a?;~ Bu hadise aramızda böyle ka- k.at dosyası da tekemmül .. etti~ ;;~;~ş~:::~i~:.':tz~:;~~İrti~Y~i~ 

1 f;1 n:.. iliıılana -·utiyeti"' lermden bıle haberdar olmadı- bul etmemelerinde kendini gÖE\ · ~~ bakm~ı bır vazıfe bildı~ı pandı. Kocamın at"adığı mühen rılerek dosya An\>:ara muddeı telgrafla annesi Ayşe Hanımı. lstan 
]1 nez. ğımu: için ıböyle bir intihabın terir.Ruhen,zihnen sakin olan ıçın yata~mln: başın?a .ona d~ı- disi bulup bulmadığını merak umu~niliğine verilmiştir. Evrak 

1 

b~la ?av.~t eylemiştir. ~yfe Hanım. 
ı I imkanı da olmadığı kendiliğin İngiliz çok düşünmeği sev- ~a tesellı kelımelerı bulup soy ettnedim. iizerınde Şurayı Devlette tet- bır ıkı gune kadar İ•mırden buraya 

f ?~n meyd~~ çrkar. tnı;-ilizler ~e~: Kendisine bu zihni ve ru- lıyordu: . . Fa.kat iki gün sonra bir aşk kikat yapnrn~ ve maznunlardan gelecek ve o. zamana kadar Ankara· 
,. Bu~ünkü Hava ıçın ~ mu_him ?la~ bır eser ~ı s~kfın te~in eden kan_aa~larr - Bu~n ~ünden d'.l~a ıyı.:. I mektubu daha geldi, Bunda be- rı;ülga M_aliye . ~~~~:eti. muame :::': m~~~;°~'ıa~:~~';.!'::~eı~~n~~ 

h_ıç şuphesız kı:r'dtlenne . taal- l uzerınde munakaşayı hıç ıste- ~İ_?İZ .. J:l~k~mı~. ve~dıgı y~~ı ni çıldırasıya sevdiğini tekrar latı nakdıye muduru Kazım Zı- zan Hanımı zevci M. Gi'ye götüre. 
i · IJLn eı ıaı la hararet i 2 enaz luk eden, kend~. mc;,mlek~ı~.den mez. . ilaç tesırını gosterdı. Bugun iliive ediyordu. ya Bey hakkındaki noktai na- cektir. 

dı. hu ~ nızgtr 'llÜıtha\\ iil bahsederek mutalaa yuruten ) İngiliz.in bir kusuru da ıfra renginiz soluk değil!.. z·h · d b" · k · zarıncla meselede mu··ruru za- j Ma. amafih Suzan Hanım Ankara-
b . ı k 1. r B"l . ı nım en ır şımı;e geçtı. 

eks.r etle açik ır eser -0 ma azımge ır. ı - ta varan &por merakıdır. Bır . Iht iyar kadın meyus bir te- H . 1 t , B man mevcut oldug"undan bu hu , ya g ıderken : "Be~ kocam~ .Y~':dım. 
hassa bu eser etraflı bir tetkik oyunun neticesi sanki koca 1 b . 

1 
' ld .. • eıkr sb. eyı. an tmış ım,: . ~ ~~~ . . J fstanbula gdecektır. Kendısını ı s ı an 

mahsulü ise .. Fransarun m a- memlektin istikbal ve mukad- ı essum e ~u u:. • a~ . - .e~ım ~oc~ın ış en .ıyı sustaki hukuku umumıye da bulda bekleyeceğim .. demişti . 
ruf bic iktisat mütehassrsı olan deratı kadar halkı mesgul e- - Benı tesellı e~.mege ç~lı- g~~tı~ın~. takıp edıyor, ben~ vası sukut etmiştiı:. Diye beya 
M S. gf ·d ı . ·ıt d · d · şıyorsımuz. Teşekkur edenm. gonlumu elde ederek kendısı- nı mütalea edilmiştir. Bu mese . ıe rı e ngı ereye aır er 1 ·· h · b ' · b ı k · · h 
b. · d" b 1· Fakat eg" er bana bir iyiliık et- ne mu ım ır ış u ma ıstıyor lede 16 şa ıs maznun mevkiin 
ır eser yazmış, şım ı u ese- ste Fransız müellifinin . . - dedir. Paşa askerlik 

rin Eng'and's Erisis ismile İn 1 .1·t de k b" .. k b" 1:.- mek ısterse.nız şu yatagımın al du. Kılıçali sube-
" ngı ere pe uyu ır a a . K İ 1 ı d · d k ı b ·1 • l " r 

\,_'la gilterede neşredilen tercümesi ika ile okunan kitabından bazı tındak~ an~~t-~rl'.lrı alını~ ~n B ş~ bu m~ktu~. a~ on .. -::; .. ~· Bunları b' k R j sın e h":yı; \ ı_rmum rna u ın 1 ~ 'eri!yoğlU11da her Ingiliz neşriyat aleminin en mühim nc:ıktalar Bunlarda bel- solun ust guzunu açındız. Bra a unları y!l'ka ım ı · n o u - E "d" nB ır 
1 
ısmıd Aum ve ve ş.e1 ı 93a1ı e en~ eyt~m ~: e· 

.;,.... :lı veya hayata mühim eserlerinden birini tes- ık " "bal. k d _ · ıd· F _ ufak bir çekmece var ır. ana ten soma bunları bulanlar: rmenı ır. azı arı a vrupa ramı e senesıne aıt tutun 
i saate istediği. ka- kil etmektedir • kı tmu ~dad_Yb~ ekg~k ıır. ha onu getiriniz. _o da çirkinliğ i ne rağmen 1 da bulunuyorlar. 1906 numara- ikramiyesi verilmek üzere yet-
yapar Buna kımse . a eser cı ı ır tet ı ma su . _. 1 ırnnun d .. d "" .. dd . ı . d b 1 .. d ı 

Davet 
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r ·· . . · · 1 lüdür Genç kadın hastanın dedıgı kocasına hiyanet etmiş t.. ı . . un or uncu ı:na esı enn e u unan maaş cuz an a 
.az .. Hanı şu Beledı- M. Andre Sıegfrıed. evvelce · ·b· ç km d b' D · ı d --1 "? mucıbınce mesele simdıden An rı senedi resmi ve üç kıt'a fo-I· 

'ı~o 
··.ı~1. 
l ,.,. 

l Am ·.ı. t ·ı d · • B 1 ih · gı ı yaptı.. e ece en ır emesın er egı mı.. . 
ı.da gece ea.ıat 10 dan erı-.aya, ngı tereye aır e- u satlil' ara n ayet verır- k k' - l k d ınt · - kara müddeiuınumiliaie intikal togr" aflarile birlikte 21 mayıs 

ı · · &~~1 k k da · ı · ,.. ço agıt ar cı ar t ıyar ., 
ıc kad~~ halkı ra: ıt sere: n~etm~ştı. ~"f°> osa • en şunu ı ave etmeaı.~n~t: kadın dedi ki: , Bllmecemla etınistir. Müddeiumumilik ev- 931 akşamına kadar Kılıçal 
güriıltu etmek ya- ~ alcmıne daır ~~elen:e ta~ ı ma~3:lrm: ~ra~~z muellıfı rak üzerinde tetkikata basla- Paşa askerlik şubesine mü raca - ')11u kimsenin dinle kik.atta bulundug ıçın neşrettı- İngrlız mılletının ku ur- - Bunların hepsini yakmak mıştır. atları. 

• 1 

ı 

iı 

1 

ül: ettiği yoktur. Bu- ği kitaplar daima ehemmiyetle 1 larmr gösterdbkten son- luım gelecek: . 
et ıi bu kanunu t.tıbi- karşılanmıştır. ra bu milletin ne büyük bir Bunlar eskı bır takım mek-
ı~ olanın vazn kanun- ı Müellif İngiltere hakkın hayat kabiliyti olduğunu, onun 1 tuplardı. Her kadının. b_öy~e 
ra r olmaı:na$ıdır. Böy da verdiği •hükumlerde pek şid içi~ bug~~~ müşkilattan_ ~ıyrı 

1 
rı:tektupları vardr. Onun ıçın ıh 

;denlerı menedecek detli davranıyor. Her halde labılecegım de kaydetmegı u- tıyM h&:stanın . mektupların! 

UNUTMAYINIZ Ki: •••• 
Ben Amar Sirkının 

, •. ._. r 
r\ ı 

bundan da anla§ılabilir ki M. nuttnamıştır. yakma~ ~st~ınesı ~adar tablı 
Sieııfried'in kitabı İngilterede n~ ol~bıhrdı ?.. İht.ıyar kadın RESMİ KÜŞADI ! 1 -ne a da karrşlır mı ya? 

_v muhakkaktır. Tabii 
- böyle olunca saygısız 

tıerı f halkı rahaUıız e
kiırıse buna kar -

hoşa gitiği için değil, bir çok · Yeni neşriyat yırmı beş yaııındakı kadına: 

? 

1 

1 ' 

· ı 
• 
[ 

• ı 
1 

1 • 

1. 

--acı hakikatleri ihtiva ettiği i- Düseldoref canisi - şimdi, dedi, sizin ıı.aurı-
çin ·bu kadar ehemmiyetle kar- nıza şu sual gelclıilir.: Bu ka-
şılanmıştı. Adalı olan İngiliz K U R T E N dın vaktile güzel miydi? .. Ha-
kendinden başka h&kesi, hat- Birinci for ına-ı buj(iin çı ku. yır. . İtira f edeyim ki ben 

tece sabaha karşı ge- tii komıusu olan Avrupalıları ;\liitenkip formalar her pazar- gençliğimde de güzel değil
ıtat bir . ürü sarhoş ö- kendinden asağı görür. Kendi- te>i. per<cmbc gii nlerl mıınta · dim. Hiç bir cazibem yoktu. 

, 1• ni beğendiği icin maziye çok zaman nesred le.:ekti r. Tam manasil~ çiıitindim. Hiç nd ı racaıt vavey alar- · 
ınaı..alleyi rahatsız et merbuttur. Maziye bu merbuti Flati s kuru~ bir eı k ekt n iltiıfat göm1iyor-

u gara;in saygısız bir yeti dolayisile yeniliıkten h~- AIR .\, Llcı•:,\APUK dum. 
.. lanmaz. Onun için her şeyi es I' akat hı· r ın;.,, kendim de motore egzos . . Ae rı \ mar . tıı.ı \lüd ,ır i y cı i ıua· .. --

!fa 1 I k kidır. Mühim bır sanayi mem- fındın u.,uııceıe mües<eseıine soo şa~tım: Ba:t1 ~ bir erkekten bir · tango ar, 0 s- 1 k · ld h ld k" 1 · Q 

;pe . Ben de yatağım e etı o ugu a e ma ıne en Türk lira" ıehwıı ed ildiği m emn ıı- aş • k mektubu gelmişti!.. Tanı-
erc kullandığı vesait eski zaman- aiyetle i ı ıi hlm edilmişti r. ~aıan ı dıiım bi r deıikanlıda~ geliyor-

Dt.. .1 .. 1 . . dan kalmadır. İngiltere anane- ıakd ir ol rn hu ili cen•plıjlın mılt< du. F' akat ben bu delıkanlmın 

14 \1ay ı s ~ kşaını tam >aat 9 da 

Taksim T alimane Meydanında 
icrn edileçcktir. J saatlik. mühim Ye ep;lcnceli bi r tenıa, a 

Biletler 14 \Jayıs perşembe giiıııı o!!;l cdt>n C\ el •aat 1 O da" 

12 ye \e oğltdeıı sıınrıı sa;;t 2 den İtibaren .·ı rk gişcl e r;n. 

den tedarik edilebilecektir. 

Hayvanatı vah~iye terbiyehanesi her gün 
sabah saat 10 dan akşam 10 a kadar 

ziyaret edilebilir. tM••··-················ b . .ı tu mese esını · b " I ldug- u ı· c· t" t " berriin ıt\lz uuna ra~men stllnlı l a mo . B sıne ag ı o .ın ye ış ır- beni seveceg- ine hiç imkan ve 
mışla yazıyorum. e- d ' _. 1 d her ş d geçilemi rerck h il l~it hır •umun<! •·.unı::n11111u:11111ııuııuını:ı........ıı,•,1•.·.:·.·.·.:ııı·.·.·.ı·.·.ı·.·.·.ııı:ı::::::::• 
b 

_3in Vila' yetı"n bı' r ıgı genç er e ey en ev- ihtimal vermemiştim. Şunu da 'I!'!' ,......,. 111 

n l · h · t · lmti•ıl olma~ı ŞHln bir hareket ·===··=!·:· AN AD o L. u =:·==.====·. 
aşı ve secıyeye e emmıye verır. söyleıneği unutmayayım ki 

ati y< 1 b" . Mesela bir Ingiliz mürebbisi ıdd•ylenı. ben evli bir kadındım. Fakat 
f1i~ı- v:z~~si~~ımy:~ ile konu~ulurken daima şu söz 1 K 1 'S'M E T kocamdan çılıın bir muhabbet ; 

en' b işidilir: 1 bekleme"e h«kkım yoktu. ATa -ı-ı-[ =i SiGORTA ŞİRKETİ :: -terdror •. şuna unu ~ :\lm•n opereıleriaden •n aıtlı toli ıo. :• ::ı 
dirmfmıyor. Benı da - Biz kibar adam y~tiştir- " en cazıht li,i dir. 1 mızda samimiyet vardı .. Fazl&. 1 . 

Artsız eden ~ey mek isteriz.,, Seciye her ~yin r.füınseni: RICI IAKD ne olabilit-di ?. ı Ttrklye it Bankuı tarah11dan tttfkll edllml~llr :E· 
1 k Al fevkindedir. Mahir bir iş ada- TA CllER'ln d I • •H•I• 5~ 1 ttnıamaz ı tır. Dü_ .. ;;.ru;yor bulamıyor um· Y••- • Jkvat • Nakliye • M;au • Oteıaobll • •n"ully Jll __ en mı olmaktan, hatta ilim ve fen · ı•OLIA · ... ..,. .......-~ ' · •- J ._ .. 

teminz olsun! ad•n1ı olmaktan daha mühim ~lu slkh l : S '"'' nin Bu delil<anlı tıMfinbanabumdt •IU,. llprtalarılll kabul eder. .=: 
da ta? ağa • t Bu film düıı •ltıım , tubu yaanıştı?. Hem de uzun Soldan .. ta: Al r .. : f .... Yakıl lıH letaıtbJl :i 
tl.nde . §ey seviye adamı olmaktır. ş- ! l>IAJIK INU:MMi , DA .._

1
.r _.;.,_~ n--a neler IÖyle-- ıı:: 

f - t İ ·ı· b · b ı ,~ btiJUlı: ıauvaffıkı ı· eıler kazaRmı• - ., 11
..,,. uaırı ı A k (') "••t e~atı (:1) Telefea: lıtaaiHJI - llSI Tela:ra!: lwıııyaı :: Vatı nr tara. ta.n alaka e ngı ız una ınanmrş ve t "" • . d , ha t .. - l"' ~ · v~ " • ... · mıyor ur.' en onun ya ı, u- B" -~ ) ~"- _ .. (') •• - -ttan ıstıhzasını kanaatrndan ayrılmamıctır. ıır. llCGll S<'HR "ıl>~R n . 1 H . 2- ır a.at (2 . .n. ... t.... .,. . u1111111uı11111111111 11111111uı......~u 1 111 11 111111111ıu1111111111111111. - " 1 ·a· d t" ·mı·ş·m ayrctı ) nıı 111111111111 ••••••••••••··~••• • • ••••••••••• 111111111111111111 ceg- M A d s· f · d <:f;()RGIA 1.1 D rollerini fe• · mı ı, saa 11 

1 ı • · . . - 3 - Kolay (4). ~ '-.--------!ll!!l!!!!IB ______ !!!!!!_!!!lll!!!l-!1!!!!!!!1!!!!~!!! daftı ağa adeta ailesi- . n re ıeg rıe e nazaran mı· bı"r ..:'-lu·· 1·zale edemıy~- 4 ·-~· (4) n · (') 11 ' ld A 1 ·ı· . ·1 . d k" ,_ f kıllde OYl\l!Jllktıdır. Nttkemmel rn< ~· - ........ • .... ... , ~ • ~ 
Y ..ıela o u. merika- ngı ız ış a ~ın e ı vu .. u ve 1 - dum. Bir taraftan da delikanlı- 5 N t (2) Nota (2) i zı (2). 4 - Geni§lik (2). Katiyen (4). 
/bırakmak istemedi maharet itibarile diğer millet- ~ackılar · Canlı danslar · Rrn~li ! ı k 6 = B:y:,, (2) . · Yukardan •taiı: 5 - Nota (2) . 
ı· Irk !erdeki daha mahir ve vakıf ra- ııı u •ıki . nın aşık mektuplan geme te 7 - Berri (3). Dahi (2). ı - Yaoı yazılır (4) . İlk taoav- 6 - Beyaz (2). Çehre (4). 
de ~~:ı:~ika e~d=ıi~ kipler tarafından geride bıra- ~:'11Jln<1':1AAl"lm. Wltt *'KtlMlt 

1 1 
, devam ediyordu. Ben bir türlü 8 - l{undurtnın kenar diki!i(4) vur (6). 7 - liu (2). Nota (2). Yuva(2J 

kılmaktadır. bunu anlayamıyordum. Sol tarafını kullanan adam 2 - Hicap (2). Sonuna bir (p) g - Baaton (3). Büyük bir 0,ı, ır.,, Demesinden anla- Fakat kocam •bana biT gün (5). gelince uluhiyet iddia rder (5). 
u ... Bir t~raftan artık Fransız müellifi İngiltere-

1 

birdenbire dedi ki: g _Atik (4). Bir çift aıeti (4). (2). Nota (2). g - AhJap (5). Orta (3). 
olım \'e bır acaip şey nin bugün şikayet ettiği iktisa !O - Bagışlama (2). Cami ku!Hi 3 - Nota (2). Bir in•anı mem- 10 - İkinci (4). Siyah (4). ti tseyrettirilen bu di buhranı tahlil ederken ame- - Benim işlerim çok mü- (6). nun etmek için verilen eşya il - Beyaz (2) . Bir renk (2 ) 

bildidaki ailesi de bu . il" ücretlerinin pahalı olduğu- kemmel gidi •or. Fabrikayı bü- ıı - Ser (4). Zaman (2). Kırmı _ (6)_. _ _ _ ""~ıız (3). 

. Jı'ill tefrikası: 26 masla~dan baska ne olabilir?. ıCı;ek istediğini söylemeden - Bizim izdivacımızın şamaok ferace ile babasını cid- ha tekrar işile meşgul olrnaga 
=. dıfer Ye~i moda kumaşlar nasıl şey babasının yanından çıkmaya- I mümkün olduğu kadar yakın di bir vaziyet alarak ziyaret et başladı. Paşanın çehresindek' 
c dgoe.vnll K. ... .... r· 1 ·~· ler ·kızım?.. CG ktı .. Söylediği şey gayet mü 1 bir zamanda -Olacağını söyl~me mekten maksadı bunu kararlaş soğukluk daha artmıştı .. Gem, 
:E ~ ~ Lakin Kerime tabii sade ta- him olduğunu bir kere daha an ı miş miydiniz pederciğim?. tırmak değil miydi?. kız buradan çıkmadan evvel 

1

, j:;: dan
8 

o .. vur ile beraber. ba,_baı;ının kar- ı l~tmak ist~r gibi her kelimesi: Diye sordu. Kızın~ ~nkis:ırı _Fakat şim<li genç kızın. ku~ bir kere daha babasına sorma-
~ k ısında pek cıddı olmak lü- nın üzerınde durarak dedı hayale ugrat>mamak ıçın m~y- 1 dugu hayal yıkılmrştı. Şımdı ğa karar verdi ve dedi ki: 1 ,..: zumunu unutmamıştı. Pek cici- ki: di, kimbilir, Yusuf Paşa tered- j biraz evvelki cesaretini bulamı _Daha ne kadar bekleye-

' 

Jzelim, dedi, bu ne 1 Kerimenin cesareti daha art di bir ta,vurla baba6ına şu ceva - Bizim düg- \inümüz ne va- j diit etmeksizin dedi ki: , yordu. - · 
1 ·r· · d h cegım ... e;ırı ınızin sebebini an- tı. Babasına biraz a a yakla- bı verdi: kit olacak?. - Evet, kızım, benim etti- ı Ba;basının yüzüne baktı. De 

ı 
Bu genç kızın bir isyam mıy rı~ ıniyinı? .. Affedersiniz şarak devam .e.t.ti: . . I .- Efendinı biz kumaşt'.'fi - . Kızım, bazı ~ararl.ar var- ğim va~:. ~eğişmernişti~ .. minki .~~~ şak_alaş~n ~d~rn dı. Hu halde Kerime ba<bası-

bıre tanıyamadım. - Pedercıgım, sızı rahatsız mücevherattan bahsetmedık. dır kı hemen tatbık edılemez. Ben verdıgım sc>Zde duran bır • tebessurnu yerme şımdı soguk 

i 1 
1 1 nın karşısından çıkmadan ev--<w.uı_ı _böyle kendiıile edişi_min sebebini. arzed.e_yim: Daha müh;m meseleler var- 1 Her ş_eyin bir za.m.anı oldu 0b· unu 
1 

ad_ aınım kızım Kadri Bey be - bir a_claınm çehresi vaıc . .. dı ... P.a-
. . vel son defa böyle bir sual da-n .. :bı komısmasından Yegane Hanım bır kaç gun ev- dı. 1 sen bı lmez deôı!sın.. . nıın damadım olacaktır. Buna şa ıbıraz evvel bıraktıgı ışı ıle "' ı 1 ha sorması sevdiği adamın ona 

1 vayet erime fazla söz vcl bize gelmişti. ı Yusuf Paba kızının ciddi Paşa daha katı bir sesle şu- hiç şüphe etmemeli .. Fakat -0 tekrar me~gul olmağa başladr. verdiği cesaretle oluyordu. .
1 

nın ·ı _gö~den Y~suf ~~ş~ kızının ne .d~- ta.vrun1;1 görünce Kerime ile nu da ila".e e~~i =.. .. da, sen de ~a?a bir mü?det; j Kalemini ~ağıdını aldı. 1:ek- Kızının bu sualine Pa)a la-
olan ~ af bır genç kız mek ıstedıgını anlamış mı ıdı? daha zıyade şakalaıırnak arzu- - Senın duğoounden evvel bekleyeceksınız... Sen şmıdı , rar yazmaga başladı. Kerıme k t k 

1 
d K . d 

1 0 

l veya{ ki: Kadri Beyin kız karde§inden sundan kendini alamadı. Hem yapılması elzem olan pek mü- git .. Bundan gene hahsederiz · kendisi için babasının karşısın kayı !"da mal ı. eryıme efnP ı~ş 
, ..,_., ı. . . ah b h d"l' k b" b" p ··ı·· h b .,_. . . k h a· . . 1 d h f 1 d b·ı k a ev a ı o mayan usu asa 

1 " ....,.ım sıu r atsız a se ı ır en ıtta ı aşanın gu uyor, em de aşını lı<t ta- hım ıs.ter vardır kızını... ızım, ay ı gıt . 1 c a a a aza ura ı me ar- , k l·b· d b .., 
1 

k 
1 

·Q • l· _ 
1 ' d d im k . K d . f il F k .•. k K . b b d k "b' k . k ' d K . - nın a ın e a·ua ı ıı_sı ,en 

dç~r°'tı H h 1d 8a~ahı o a 1 ısteyen . ,_ ab_r1 ı ra a sav ahyarakh: k G.. 
1 

- .. a ~t pedercıg~'.. ızın.ı- .. e1 rımed apasın aıd1 . adt ıd ır ~ı · ı1m ansrdz ~· ~1rıme1 d~g0ır a- dini göstermekte gectkmemis-
ı ım.. e-r a< e yın atıra ge memes ı "" ı - - a , va , ı.ıım.. U'ze zın- curetını mazur gorunıenız soı a ama ı . aşa va ın e ur gır <apıya ognı ı er e ı. ra- t' K 

1 
t ak ~·· , . 

la ~. P beni burada miydi?. çiçekler, güzel kokular luymet an:edeyim ki benim izdivacını dufunu tekrar ediyordu. Fakat da biraz bekledi. Belki babası- ı . h aş ~ınt 1 çada.r B·ıo,ı.·ı.ı _0 '
1
r 

' d k .. F k p b .. b' l" . h .. 1 kum 1 k ld k 1 1 K . . k d b" 1 'd l .. .. çe re gos erme ı. ı -ıs çe ı. our e ece mu- a at aşa gayet ta ıı ır ı miıcev erat, ıuze a1> ar pe evve err ara.r astın mış- erıınenın ma ııa ı ır an ev- , nın onu gı er ;:en gonınce son . d h f'f b' t b .. 
1
· 
1 be ı k ı· · d" 1 d" S .. 1 d k . L- :.ı..·, .. • 1 b ._.... .h .. k · b" .. 1 k.. . . resın e a ı ır e essum otu 

liy o ma a:pın ge- vazıyette ın e ı. onra gu e- urur en sız acauu ne g•uı mu tı.. ve u t:«.ııvac141 tarı mı arar- ır soz o ara. umıt ve eınnıyet "' ·h ld ... 
11 

. k 
1 f H .u b"" k d d" k" . . d ... _._ . . G k L •• _ 'dd' k . . 1 -L d - . . d"? A ı. . . b" .. 1 - .. a·· 5U a e ·uasını sa ayaı a ( e-~et·ım.. em ue oy- re e ı · ı: hım ·meeaıl en .,....,.ettmız?. enç ız vuuu cı ı, atı bır a•tırm- egıl mıy ı. .. rtı... verıcı ır şey soy eyecegını ı.ı d"k·. · 

B.ıanımeiendi olarak - Kimbilir ikiniz neler ko- Kerime ayni .cK!diye ti muha tavurla söylem~ti. Sonra ar- kendisinin bir hanrınefendi ol- ündü. Fakat genç kızın bıı in 1 1 
• K . b 

1 
. ı.. 

- k d .. "? İk" h f . B .... k d b" h ·ı b-'- k d" - . d 1 b' ·ı . 1 1 d ld c·· k'" b - ızım u mese eyı a ... sa-
_.

"U gı;acı şaşırttı.. j nuştunuz egıl mı . ı anım aza ettı. a'l}asmırı arşısın a tan ır eyecan ı e ..... asının mtı sev ıgı a am a ır aı e teş tızarı )ey 1u e o u. ~un u a- i< . 
1 

. ? · 

[~ güte're4c söyli- krzm konu~acağı ııeyler elmaı- kararıt1den vaııgeçmiyecfıttti. elini tutara-le dudaitl1tt'ma ıö- kil etme'k :1amanı geldiiini ba bası gözlerini kah:lırarak kızı-
1 

ma onuşuru.: 0 maz mı.·· 
\ l tan, yuıi moda-dan, ıiiael im- Buraya niçin ıeınu.ti?. . Söv- tiirüriıı en : iwı•Irul anlawnM: için böyle ya naba:ktıktan ıonra bic·k~r,. na- f{.BiUlzt!d,i) 

·ıl.'"J.ii;: •• ' "--..\ 
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kongresi dün Fırka 
ziyet fikir iştiraki ve fırkamı- 1 iştirakini tatbik edebilmek hr- faza ve teyit eylemekte ciddi 
zın yüksek idare ve mes'uliyet kamız için mühim bir muvaffa ve sebatkarane mesai sarfettik. 
rnevki~d~ b?1unan erkiin..ı ara- k~yettir. Gerçi ilk intihapta ha Sovyet Rusya ile dostluğumuz 
smda gızlı hır anlaşamamazh- dıs olan ahval diğer bir çok te samimi ve ciddi bir surette kuv 
ğın bir tertip şeklinde tezahü- siratın da inzimamı ile endişe vet ve resanet göstermiştir. Ha 
rü ol~ak işaa edildi. Bu işaal.ar verecek şekiller gösterdi. Fa- riciye vekaletlerinin karşılıklı 
kendı fırkamızın efradı arasın- kat bu ilk tecrübe gelecek in- ziyaretleri 1929 da aktettiği
da bile tereddüde menfi ve mür tihapların daha sakin ve salim miz mukavele ile 1931 de aktet 
tcci fikirli anasırm ise alenen bir mecrada vukuu için istifade tiğimiz deniz protokolu arada
inlalap aleyhinde vaziyet alına li olacaktır. Bu suretle hasıl ki emniyet ve yakın dostluğun 
larına mahal verdi. Son Beledi- olan intibah ve melekeler, di- yeni ifadeleridir 

toplandı 
1 dir. şıyoruz. Faiz yüksekliği ile mü 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bu uğurda ehemmiyeti daha 
Çok, yeni hadisata tesadüf .. et
iek te Türk milletinin ve T~ 
tihniyetinin bu vatanda kat 

1 

sahip ve hakim olduğu 53.rsıl
ınaz bir temel olarak e~~ıyen 
ka ·d esının te

lacaktır. Halk ı ar . . .. 
kamülatı dahili idarede bızı mu 

tal an mü•ahedeler kar 
eava şay ' 

ıısında bulundumıuştur. 
Mahalif matbuat 

Takriri sülciindan sonra mu-

h l.f matbuat tedricen artarak a ı d .. k 
vatandaşlar arasın a muna a-
şat bir cok durendişlere endi~ 
verecek-manzaralar göstenniş
tir. Bu memlekette bir kaç defa 
tekerrür eden bu devrelerin ha
~eti ruhiyesindeki esbap malilm 
dur. Evveli şüphe yoktur ki 
fevkalade tedbirlerle kapalı tu
tu lan devirlerden sonra hissi
yattaki tezahurat bittabi nor
malden fazla bir coşkunluk gös 
terir. Saniyen bu devirlerde tür 
lü maksatlı tahrikatçılar kendi 
ınaksatlan için efkin azami 
derecede tağlit etmek isterler. 
Bir an gelir ki bütün bu hadi
sat saf 11atandatları bedbinliie 
ve idarenin ve kanunların kifa
yetinden süpheye sevkeder. 

F eıl"a fikirleri tefÇİ 
Devlet idaresinin zayrf ve 

aciz olduğu zannı ise meınle
kette cesaret ve fırsat bulamı· 
Yan fena fıkirlileri ileri atılına -
ğa ve meydana çıkmağa teşçi 
eyler. Bu gibi hidisat karşısın
da 5ükilneti muhafaza edebil
mek ve inkılabın ve devletin 
kudretine itimadımuhafaza ede 
rek vaziyeti mütalea edebilmek 

·lazımdır. Yoksa böyle hidisat 
yeniden fevkaliide tedbirler i
çin sebep teşkil edebilir ve fev
kalade tedbirlerin hitamile ay
ııi anarşi ve mukabele devirleri 
tekerrür eyler. Milli hayatın is
tikrar ve inkişafı bir dairei fa
side içinde mütemadi sarsıntı
dan kurtulamaz. 

Fırkamız esas prensiplerine 
olan sadakati ve milletin aklı 
selimine ve kendi idealinin kuv 
vetinc olan itimadı ile bu saf
hayı milli hayat için bir teka
mül temin ederek atlatmağa 
muvaffak olmuştur. Sakinane 
ve vakurane bir tehammül ve 
sebat vatandaşların selim mu
hakemelerini uyandınnış, ka
nunların faaliyet ve tesirleri 
tedricen kendini hissetimıiş, i
darede istikrarın alevli ve sun't 
tahrikattan müteessir olmıya
Cak derecede kuvvetli olduğu 
a~~aşdmrştır. 
Butün bu ahvalin muhalif mat 
buata ve zıt fikirlerin karşılat
masına karşı memleketin bün
Y~sini takviye etme5İ tabiidir. 
Şıındiye kadar vasıl olduğu
n:~z neticeler çok ümitbahştır. 
Cumhuriyetçi fikirlerin müna
kaşa ve mücadelesi, karşılıklı 
~atandaşları haysiyetlerinden 
orselenmeksizin ve biribirine 
~üşman yapmaksızın, tabit. bir 
ıstikrara doğru gidecektir. 

Serbest fırkanın zuhuru 
Dahili siyasette bir muhalif 

fırkanm zuhuru ile vukua ge
len hadisat ta müteleaya şayan 
dır. Vatanda cümhuriyetçilerin 
içtihatlannı serbest ortaya ko
Yabilmelerini temin etmeği biz 
ana vasıflarımızın icabından sa 
Yıyoruz. Bu sebeplerdir ki dev
let idaresinde bizimle hem fi
kir olmayan dostlarımızın mu
halif bir siyasi fırka teşkil et
melerini tasvip ve teşvik eyle
dik. Bütün fırka teşkilatımıza 
Yeni doğan muhalif fırkanın ha 
Yırhahane ve dostane karşılan
masını tavsiye eyledik. Bizim 
hattı hareketimizin sebebi ha
lis cümhuriyetçi ve halkçıJığın 
bir vazifesini halisane ifa arzu
su idi, yoksa karşımıza çıkanla 
rın fikirlerinin ve içtihatlarının 
bizim kanaatimizce isabetsizli
ğinde ta bidayetten itibaren as
la tereddüdümüz yoktu. Muha
lif bir sivasi fırkanın zuhurun
da vukua gelen hadisat hatırlar 
da o kadar tazedir ki bu hadi
~tı burada yeniden tafsil etm~ 
ge lüzwn gönnüyoruz. Umumı 
reisinden itibaren bütün teşkiHi 
tında dostane karşılamak ka
•"aıile hareket eden fırkamız bir 
ay için zorla aleyhine ihtiHil ya 
Pıl.ınrş düşman muamelesi ile 
~şılaştı.Bizim cümhuriyet ve 
• kçtlık naınına aldığınuz va-

ye. intihabı mücadelesi Büyük ğer, 'taraftan geçecek zamanla İtalya ile mfuıasebatırnız bu 
Mıllet Mectwnin idaresine te- memleketin mücehhez olacağı geçen devrede dostluk istikame 
sir edecek birvasıta addoluıuna maddi ve manevi. vesait meb'us tinde zikre şayan inkişaf gös
sma kadar ıı:ııı:nfi ümitlerin re- intihabında da bır dereceli ka-1 terıniştir. 1928 de hikcm ve bi
~ vesile oldu. Bu hütasa d_ın ~e erkek ~~ta~daşların iş taraflık muahedesi aktettik. 
hadisata mahiyetini sadece mü tırakıle.umu~ı ıntıhap.Iann de Hariciye velciletimiz arasın 
şahede iF yapılmıştır. ~~kra~ı ahkamı dahılınde ~- da karşılıklı ziyaretler ve te-

Mcs uliyet aramıyonuc s~.sıne ım.~ bırakacakt!I'. ~u- maşlar aradaki münasebatm sa 
Bu hususta mes'uliyet ara- tun. bu ~dıııat fırk~ın ~11?1 mimiyet ve ciddiyetini göstere

mak veya tercih etmek m~k'! hu~ıyet~ı, hal~~ı. mıllıyetçı, ın cck mahiyettedir. 
dnnızm haricindedir. Vahı~ a kılapç_ı ıdare9111~n şuur v.~ setJ:tt İngiltere ile aramızda bütün 
kıbetleri qikir" olan bu muşa- la takıp olundugunu gosterir. ibti.Wat hallolunm bir hfuı.. 
bedeler k.aflJllllld• fırkamızın Bu kadar muğlak hadisaıtıtan nü münasebet deva':' eden dev
bütün haklarım ve vasrtalarını sonra memlekette huzur ve sü renin vasfıdır İng"liz donanma 
ortaya koyınalt ~iicade~eye v_e kfuı tam ~ir .bald~ b~ ~eğen- sının dostane. ziy~ti son za
milletimizin tenvır ve ıkazı ı- meyenlerın, ıstedildennı malı- marula velveki hu t olaraktn 
çln faaliyete geçmesi zaruri keme karşısında mes'uliyeti gö giliz harı:cdarurun ~k a7.aS1 
oldu. Her ,eyden evvel umumi ze alaralı: her mübatiia ile oeş nm müsaferet• · tle 

k 
. id . d d bilm l . B"' "'k Mili ı mcmnunıye reisin rnemle etın aresm e- re e e erı ve uyu · et zikre şayandır 

ki fikic ve içtihatlasınm istika- Meclisoi kürsüsünde icaraatı- • 
metine hiç bir şüpheye mahal mızın serbeste tenkidi vesaiti- Hudut meaeleai 
brakmayacak bir vuzuh husulü nin mevcut olması frrkamıızın Frama ile aramızda hudut 
ne çalışmak ve diğer taraftan büyük bir muvaffakıyetidic. meseleleri hallolundu. Gerçi he 
mürteci fikiclerin fırsattan isti Muhterem Efendiler, nüz mer'iyete ginnedi ise de 
fadesine mahal bmrakınayacak Dahili siyasetimizin ana hat aramızda bitaraflık ve hikcm 
bir surette Büyük Mi1let Mec- lamı üzerinde geçirdiğimiz sa muahedesinin imza edilmiş ol
lisinin kudret ve nüfuzunu te- fahattan bahsettikten sonra ge ması hususu münasebat arzula 
barüz ettiınnek icap etti. Ahval çcn devrede tahakkuk ettirdiği rımızm maniasız ve ciddi oldu
böyle vazih ve ciddi bir safha- miz bir çok işlerden tefemıatı ğuna kuvvetli bir delildir. Gene 
ya girince kaqı fırka riiesası ile bahsetmek lüzumsuz yor- bu son devrede Paris kumanda 
fırkalarını feshetmişlerdic. Bu gunluk yapabilir. Geçen devre nını An.karada misafir etmekle 
hususta intişar eden fikirleri deki programnnızda mevzuu memnun olduk. 
ve sebepleri yeniden tazeleme bahsolan işleri mütemadiyen Amerika ile iyi münasebatı 
ğe lüzum görmüyoruz. Aşikar takip etmelcteyiz. Nüfus politi ~ devam ve inkişaf etmiştir. 
dır ki fırkanm prensipleri, fikir kasmı tkibe esas olacak cihaz Tıcaret muahedesi aktettik. Al 
!eri ve görüşleri ilk günden iti ları vücude getirdik. Tam te manya ile aramızda hiikem ve 
haren fırkamızdan ayrr olduğu şekküllil nahiyelere bagladık. bitaraflık muahedesi mer'iyete 
kadar onun umumi reisinin fi- Mütemadiyen arıtıyoruz. Vila- girdi. Münasebatımız cidden 
kirlerinden, prensiplerinden ve yetlerin idaresinde gerek teşld dostanedir. 
görüşlerinden ayn idi. memle- lit gerek salahiyet itibarile ih Japonya hanedanı muhterem 
ket idaresinde fırkamızın pren tiyacta göre ütemadi bir teki azasıni An.karada misafir et-
sipleri, fikirleri ve düşünceleri mili takip ediyoruz. mekle mübahiolduk. Aradaki 
ilk günden iti~aren fırkamız- Muhterem Efendice, münasebatta samimiyet tczahü 
dan ayrı oldugu kadar onun u Geçen devr·ede Adliyede ta- ratı görülmüştür. Yakın komşu 
mumi reisinin fikirlerinden, hakkuk ettirdiğimiz eserleczik larumzla • münasebatımızdan 
prensiplorinden ve görüşlerin- re layıkrtıır. Medeni ve muasır bahsedeceğim. Irak münaseba
den ayrı idi. Memleket idare- bir devlet iÇ'in lizım olan lıü- tnnızı halisanedir. Tar:afeynin 
sinde fırkamızın prensiplerini tün kanunlar kabul olunınut- yekdiğerine karşı zihniyeti em 
ve icraatını doğru görmemek tur. Bu kanuolarm. tatbikaa niyet ve teşriki mesai arzusuna 
onun umumi l'eisinin prensiple mcmleicotin vesaitine Ye baau- müstenittir. 
rini ve icraatmı doğru görme- siyetine göre yeni bir takım ib İranla münasebatımızm e
mekten ayrılmazdı. Muhalif !.. tiyaçlar gösterdiği doğrudur. sasta dostane mahiyeti şayanı 
kanın infisahı kararında fırka- Tezahür eden ihtiyaçlar üç arzu olmıyan geçen hudut hi
mızın ve umumi reisinin veya zümrede toplanabilic. Birisi ka diııelerinin aksi tesiratma galip 
vekilinin hiç bir arzusu lihik nunlann tatbikatmdamemleke ve hakim olmuştur. Karşılıklı 
olmamıştır. Bilkis böyle bir ka timizin hususiyetine göre tadi itimat ve hüsnü niyetle hudut 
rarı bi& kendi anlayışımıza gö li icap eden usul ve toreffilata hadiselerinde teşriki mesai i
re asla terviç etmedik. aitıtir. Bu mtinhasııran tecrübe çin tarafeynin temayülitı iyi 

Bundan sonra zuhura gelen meselesidir. yoldadır. Arada henüz halli bit 
Menemenhadisesi irticaının ku Adliye veniti memiş bir tek hudut tayini me-
runu vustadaki kadar vahşi ve 2incisi musiır bir devlet adfi selesi vardır, ki bu meseleyi bir 
müntakim olduğunu gösterdi- yesine mühtaç olduğu vesaitin an evvel makul bir surette bal
ği gibi ahvalden ne kadar cüc- temin olunmasıdr. Kanıınlan. !etmek bizim cidden samimi ar
et almış olduğunu da göst«- göce bina1ar tebliğ ve icra vaııı zumuzdur. 
mek itibarile intibaha şayan- taları gibi paraya ve zamana Bulgaristan ile münasebatı
dır. Layik cümhuriyetçi ve in- mütevakkıf olan ihtiyaçlardır. mız iyidir ve itimatkaranedir. 
kdipçı frrkamızm idaresi mu- Üçüncüsü, icap eden evsafta Aramızda hakem ve bitaraflı!C 
kabil tedbirleri derhal ittihaz hikimlttin lazım okluğu kadar muahedesi mevcuttur. Arada 
etmek mecburiyetinde idi. İn- ~evcut olmasıdır. Bu da yetİf hiç bir ihtilif mevcut değildir. 
kılabın müdafaası için fırkamı tırme ve zaman meselesidir. Yunanistanla geçen kongre
zm bütün aza ve teşkilitı dai- Gördüğümüz eksiklerin müte- do henüz mevcut olan ihtilafat 
ma mukabeleye hazır buluna- madiycn ikmal ve ıslahı ve ve- kamilen hallolundu. Asıl şaya
caktır. Bu defa da fırkamız fev saitin mütemadiyen tamamlan m ehemmiyet nokta zihinyet 
kalide hadisenin davet ettiği ması bizim hattı hareketimiz,. ve siyasetlerde hakiki bir inla
tetbirleri asgari zamanda kaldı dir. Şurası muhakkaktır ki ad- lap vukua gelmesidir. Tarafeyn 
.-arak normal hayatın iadesini li siyasetimizin ana istikameti ihtilaflardan ve mazi hatırala
azami derecede tesri eylemiş- ve kanunlarımızın esas ve ma rtndan samimiyetle vazgeçti. 
tir. . hiyeti musip ve mükemmeldir Y.ıınan Başvekilinin ve hariciye 

bu bel d 
Bu istikamette d-~- edece-· Vekilini· ·n resm'ı zı·= .... tlen· iki" 

Bütün tecrü er en •onr• ~·~· ~-~ 
Nikbinliği sarsacak mahiyet ~· E~sikleri ~amamladıkça memleket münaııebatında yeni 

cümhunyet adlıyesinin umu- ve mes'ut bir devrenin h~~1an-
te olan bütün bu tecrübelerden , ha k ~ mı yatta i tesiri en ku'-·tu gıcı olmuştur. O zamandan be-
son~a da memleket hayatında köş' k d ~ eye a ar vazihan anlaşıla ri iki memleket ve millet arasın 
cümhuriyetçi ve samimi karşı- ktı B' · k ca r. ızım anatımızca da umumi ve hususi münasebet 
Jıklı fikirlerin faaliyetine im- ı k · k mem e ette m ıliibın müdafa- lerde bir samimiyet meşbuttur. 
kan vermek hususundaki esas .. h · . ası cum urıyetçı ve halkcı bir Macariıtanl• münasebatımız 
karar ve temayülümüzden sar ·d · b" .. . · ı arenın utun nımetlerinin in Dost Macaristanm Başveki-
fı nazar etmedik. Son mebus k' f .. h 

f 
ışa ı ve cum uriyet prensiple linin ve hariciye nazırının zı'ya-

intihabatında' bizim ırkamız- · · · 1 · rının ve nımet ennin fena m:ık retlerinden iki memleket müna 
dan başka bir program isabeti ti d 1 ı· b' sa r a am ar e ıne ızzat cüm sebatı yeni bir kuvvet ve samı·. 
le kani olan cümhuriyetçi, mil h · . urıyet ve cıimhuriyetciler a- miyet almıştır. Arada hakem 
liyetçi layık ve samimi vatan- 1 h" kul! 1 · ey ıne anı masmm men'i ve bitaraflık muahedesi mevcut 
daşlar için fırkamızın müntehi ··k ı b" mu -emme ve muasır ır adli- tur ve münasebatımız cı'dden 
bi sanilerinin serbest takdirle- il ye e ve onun muktedir hakim dostanedir. 
rine müracaat eyledik. Ümit e ı · ·1 ·· İ en ı e muınkündür. sviçre ile Çekoslovakya 1·1e 
diyoruz ki memleket bu tedbir H · • · ancı sıyaset: Muhtere"m hakem ve bitaraflık muahedesı· 
lerden müstefit olacaktır. Her k d ar ·a aşlar, harici siyasetimi- aktettik. İspanya ile aramızda 
halde biz layik, cümhuriyetçi · b zın u geçen 4 sene zarfında el- hakem muahedesi mevcuttur. 
ve halkçı bir idarenin bütün te d · • · · l B e ettıgı netıce erden bahset- urada ilan olunan Cümhurı'ye 
ce!liyatını vatanda temin et- k h k'k 
mek yolunda musir ve sabit ka rı:ıe ~ 1 a!e?- rı:ıem~~yetimi ti tanımak için mu!'areat ettik. 

zı tahrike layıktır.Durust, sulh Afgan devleti ile dostane mü 
lacağız. · · · T.. b p~rverane sı.yasetın.ıız ur.k~ye I nase atrm.'.z, bu memlekette ge 

Bir derec:eli intihap gayedir ruıı beynelmılel vıuıyet ve ıtıba çeıı takallubata rağmen daima 
Bir dereceli intihabat gaye- rını mühim surette takviye et- ı mahfuz kalmıst1'. 

mizi tahakkuk ettirmek için ge miştir. Dostlukları tak\·iyede ·Diğer devletlerle normal mii 
cen. devrede mühim bir bat:vc ve ihtilafları halledip, dostluk- nasebat mevcut ve dostane his
~ttık. Belediye intihaba tına ka lar tesisinde Türkiyenin beyı1el siyat ve temenniyat aramızda
dın erkek bütün vatandaşların milel emniyet ve itibarını muha ki temasları tanzim etmekte-

Beynelmilel sulhü tarsin için cadele, bir taraftan faal serına 
şarki Avrupada aktolunan Lit- yelerin artması, diğer taraftan 
vinof paktına bütün dünyaya kooperatif teşekküllerinin ço
mühim bir sulh vesikası olan ğalmaları ile mümkün olacak
Kellog misakına iştirak ettik. tır. Milli tasarrufu her aile<le 

Görüyorsunuz ki Türkiyenin ve her fertte yalnız kendileri
harici vaziyetini takviye ve ne ait bir menfaat değil ayni 
sulh ve hüsnü münasebat me- zamanda vatanın refahını te
saisinde bu son dört senede al- min edecek en esaslı vasıta ola 
drğımız neticeler zikl'C ve mem rak mütemadiyen anlamağa ça 
nuniyete şayandır. .lışıyoruz. 

Maarif: Muhterem Efendiler Şıncndifer programımızda en 
Maarifte geçen devrenin en mÜ mühim hedefi-ere geçen devre 
him hadisesi Türk harflerinin de eriştik. Sıvas, Malatya, Balı 
kabul ve tatbikidir. Türlt harf- kesir, Çankırı istasyonları aç
lerinin resmi ve umumi hayatta tık. Bu basit ve kısa sözler mü 
tatbiki iki sene sürdü. Mektep- him hislerin ifadesidir. 
!erde bu islahın icap ettiği ta- Deniz seyrüseferlerindeki ne 
dilit sür'atle tahakkuk ettiril - ticeler memnuniyet veren, ken 
di. Bütün devlet devairinde, disinden vasi netioel« bekledi 
matbuatta ve vatandaşlara açı- ğimiz bir mikyas ve mahiyet
lan umumi kunılarda ve mel:- tedir. 
teplcrde Türk yazısı tamim ve Cumhuriyet Merkez bankası 
talim olundu. için lizım olan sermayeyi kay 

Şimdi baıit bic iıı zannolu dettik ve ilk kısmmm tediyesi 
nan bu hadise tarihimizin bü- ni ve kamilen taahhüt olunma 
yük hidiselerinden ve başlıca snu tahakkuk ettirdik. 
dönüm noktalarından biri ola - Muhterem Efendiler, 
rak ıebcdiycn zikrolunacalctır. Geçen devrede geçicdiğimiz 

Türk dilinin müstakil büvi- büyük bir mücadele iti de mil 
yetile mükemmel ve medeni bir 11 paranın laymetini müdafaa 
gayeye erişmesi için esaslı me- etmek olmUJttır. ·Her memlc
saide geçen devrede başlaınq- kette rnühi mhadisclerdcn ma 
tır. 1927 programının tatbiki- dut olan böyle bir <tehlike ile 
ne ciddiyetle devam ettik. An- müsbet olarak mücadele et
cak ihtiyaç o kadar çok ve mil- mek memleket için zikre şayan 
!etimizin irfana rağbeti o kadar bir muvaffakıyettir. Gümrük 
artmıştır ki, uzun zamanlar eli- tarifelerini milletin iktısadt 
mizdeki mesai ve bizim bütün menafiine tevfik etmeye çalı
gayretimiz taleplere kafi gelmi şan bir umumi ve müstakil ta 
yecektir. Bizim bütün mesai- rife Türkiye hayatında ilk defa 
miz atide de maarifte yeni ve- olarak geçen devrede vücude 
sait bulmağa ve bilhassa tasar- getirilmiştiır. 
rufkarane usullerle eldeki ve- Muhterem Efendiler, milli 
saitten azami nıetayiç istihsali- müdafaa için temin etmeğe mu 
ne matuf olacaktır. vaffak olduğumuz vesaiti bura 

İçtimai ve sıhhi siyaset: Ka kda ~ikretmiyorum. Fakat, her 
dınıniçtimai hayattalayık oldu esın gözü önünde bulunan 
ğu haklı ve yüksek mevki alma tayyareler ve donanmadan mil 
sı geçen devrede esaslı olarak 1i müdafaa vesaitinden çok 
yerleşmiştir. şey tedarik ettiğimizi tahmin 

İçtimai muamelat teşkilatın etmeğe imkin vardır. 
da kadm ve erkek vatandaşlar Muhterem Efendiler, buraya 
ciddi bir alaka göstermişlerdir. kadar ana hatlarını ve başlıca 
Yer yer hayır ve muavenette~· eserlerini hulasatan saydığı
kilitlan fırkamızın dalına mü- mız İ§leri mali vesaitini münha 
zaheret ve muavenetine maz- sıran cümhuriyet hazinesi.:::: 
har olmuşlardır. Sıhhat müca- ve milli Türkiyenin menabiini 
delesini bilhassa sıtma için tak te~in eylemiştir. Bahsettiği
viye ve tevııi. ettik.Senelere çok mız memle.l«ıt müdafaaları ku 
geniş ve ince teşkiliita ihtiyaç rulan ve kurulmakta olan ban 
gösteıen bu mücadeleden aldı- kalar, yapılan şimendiferleı. 
ğnnız neticeler ve bu yüzden işleyen gemiler ve göajlen d~ 
büyük vatan parçalamım gör- nanma ve tayyarelccin bedelle 
düğü istifadeler iftihar ile zikre rini ay başında muntazaman ö 
şayandır. Dahilden çıkan ve hu denen maaşları mili cümhuri
dut haricinden gelen salgınlara yet Tü~kiyesi vermiştir, ver
karşı sıhhat teflı::ilitımı.z muvaf ınektedır. • 
fakiyetle mukabele etıniıtir. Geçmit hangi devirde devlet 
Ancak, meecle o kadar milhim ve millet parası ile böyle eser 
ve ihtiyaç her sahada o kadar ler görülmüı,tiir. İnsaf ve iza
çoktur ki daima vesaitini artı- nı zayıf olan vatandaılann da 
rarak sıhhat mücadelesini ve gafletlerinin yardımile bu son 
teşkilatını tevs etmeğe çalışa- devrede devletin hazinesi ma-
cağız. nen büyük hücuma maruz kal 

İktısat ve imar: mıştır. Şüphe yokıtur ki, cum
huriyet hazinesinin kudretini 

Muhterem Efendiler; iktisa- sarsacak manevi bir 
diyatta ithalat ve ihracat ara- darbe milli devletin mevcudi
sındaki nisbet ve yekfuı üzerin yetine açılacak en vahim bir 
de bilhassa i§tigal ettik. Mem yaradır. Mali ıslahatın seyri ve 
leketin refahına gidilen istika umumiyetle vergiler aleyhin' 
metin ve alınan tedbirler mec husule getirilen namüsait hava 
rasının ve milli hayatın müs- mn tasfiyesi de geçen zamanın 
bet gidişinin semeresi hulasa mühim hadiselerindendir. Mü
~larak ancak böyle anlaşılabi- temadi ve esasi maliye ıslaha-
1~. İlk defadır ki Türkiye ken tı önümüzde de devam edecek 
d~ ~evad~ ~daiyeııini ekmek tir. Büyük kongren·in muhte
gıbı esas ihtıyaçlarmı kendisi 

1 

rem azası , geçen kongreden 
~in etmeğe başlamıştır. Bu beri başlıca icraatımız bıınfar
ıı:un gıda madO:e~erinde bu ne dır. Cümhuriyetçi, milliyetçi, 
tıce>:e va~~k _ıçı~ çalışıyoruz h_alkçı, devletçi, layik ve inkr
y er~ı sana~ın mk~şafı .için kuv la~çı fırkamız geçen devrede 
vetlı ~e mutemadı tesırat icra musbet eserleri ile ve muvaf
etmege çalış~ık. Bi~ çok _işler- fak olarak çalışmıştır. Bunu a
d; memleketın aldıgı netıceler çık alınla ve itimadı nefisle i
~ıkre şayandır. İpekçilik ve fade ederiz. Beyanname sürek 
ı~ek kuma~ları tahsisen bu li alkışlarla sık sık inkıtaa uğ
cumledendır. Yerli mahsul ve ramış ve sürekli surette alkı~
maınullerin revacmı teşvik için lanmıştır.) 
gerek devlet usullerinde ve ge M r .. 1 . d 
rek milli iktısat ve tasaruf ce- ec ıs encumen erın e 
miyeti gibi hususi ve içtimai ANKARA 10 (Telefonla) -
teşekküllerde müessir tedbir- Encümenlerin bir kısmı, fırka 
!er alınmıştır. Hayvanat ıslahı kongresini müteakip mecliste 
için, z_i~a~t mevaddı ve yerli toplanarak 'teis ve mazbata mu 
sanayı ıçın müteakıp sergiler harrirlerini seçmi~erdir. Büt
acılmıştır. Bunların ciddi seme çe encümeni riyasetine Gümüş 
releri görülmektedir.Kredi mü hane meb'usu Hasan Fehmi 
essese~erile ciddi' olarak işti- reis vekilliğine İstanbul meb'~ 
gal edıyoruz. Milli bankalar usu Ali Rıza, ve mazbata mu
ciddi bir inkişafa mazhar olma harrirliğine de Konya meb'usu 
ya namzettirler. Memleket iktı Kemal Zaim Beyler intihap e
sadiyatında iyi tesirleri kendi dilmişlerdir. 
ni hissettirmektedir. Kredi ko 
operatifl~ri te~ekkül etmeğe 
b~şl'.1dı. Ilk netıceleri ümit ba
hı~tır. Bunları arttırmağa çalı 

Adliye encümeni l'Cis ve maz 
bata muharrirliğine Mustafa 
Fevzi ve Salahaddin Beyler ye 
niden intihap olunmuşlardır. 

1 q 

Gazi diyor ki 
(Başı 1 ir.ci sahifede/ 

Sıvas umı.:mi kongresinden 
bugüne kadar Luncı engellere 
karşı mefkure yolu~da attığı
mız adımlar gözönüne getirilir 
se önüınüzdc!:i senelerin fırl::<:. 

mız için vadettiği muvaff:ıki 
yet ufuklarının ne kadar gt'l'l:ş 
ola~ileceğini ta!-:minclı: güçlü'• 
çek.ılmez. (Alkışlar). Bu müla
hazatın isabeti bir şarta bağiı
dır. O şart milletimizin muhab 
bet ve itimadının ftrkamıznı ü
zerinden eksik olmamasına dik 
katle ve feragatle çalışmaktır. 
(Alkışlar). 

Fırkamı.z bunda kUsur etme 
dikçe selim hisli, şuurlu, vefalı 
milletimizm muhabbet ve itima 
dmdan daima emin olabiliriz. 

Arkadaşlar; 

12 sene evvelki Sıvas umumi 
kongresinde, dört sene evvelki 
kongremizde olduğu gibi fırka
mıznı bugünkü kongre heyeti 
dahi milletin hakiki hislerini, 
arzularını temail mevkiinde bu
lunmaktadır. Bunun reddolun
maz bir hakikat olduğunu son 
unıwni intihap neticesi açık bir 
surette göstermiştir. Büyük 
Milletimizin fırkamıza göster
mekte olduğu alili ve itimada 
karşı ayağa kalkarak en derin 
~ ve htlnnetle eğilir ve ona 
ınınnet ve şükranlanmı.zı suna
rnn. 

(Nutkun burasını, Gazi Haz 
retlerile beraber ayağa kalkan 
bütün kongre azaları ve saıni
l~r büY_ük bir heyecan içinde 
dinlemışlerdir. Şiddetli alkış
lar, bravo sesleri, yaşa sesleri.) 

Büyük kongrenin muhterem 
azası, geçen devrede yaptığı
mız işleri bir beyanname halin
de hülasa ettik. Burada ıttdaı
nıza arzolunacaktır. Önümüz
deki seneler içinde yapacağı
mız işleri ve yapacağımız ted
birleri hep beraber düşünüp 
konuşacağız. 

Arkadaşlar; Herbiriniz vata 
nın bir ~ucağından, halkm içi~ 
den geliyorsunuz. Memleket il'. 
tiyaçlanna, halkın yeni dertle
rine yakmdan vakıf bulunuyor
sunuz. Fırkamızın prensipleri
ni tatbik eden icra vekilleri ar
kadaşlarınız da içinizdedir. Mü 
zakel'C ve münakaşalarımız biı 
likte olacaktır. Bu müzakere ve 
münakaşaların feyizli neticeler 
verebilmesi için arkadaşların 
kayıtsız ve şartsız, serbest ko
nuşmaları, tenkidi icap eden 
noktalar görüldükçe müsama
halı davranmamaları lüzumu 
tabiidir. 

Arkadaşlar; 

Biz yüksek mefkGreli büyük 
bir fırka ailesinin biribirine en 
samimi arkada§lıkla bağlı aza
sıyız. Müşterek mefkure ve kar 
şrlıklı samimiyetin icabı, biribi
rimizi tenvir ve irşat ederek U· 

mumi hey'eti en ise._ etli yolda 
yürütmektir. Fırkamız mensup 
lamıın bu şiarı yiikııeldikçe fır
kamızda tesanüt, yiiksck birlik 
ve milli mefkureye hizmet kud 
reti inkişaf eder ve yükselir. 
(Bravo sesleri). Biribirimizi ir 
şat ve haklı tenkit etmekte yal
nız fayda vardır. Bundan asla 
zarar gelmez. Fakat; aksinden 
çok zarar görüleceği tecrübeler 
le sabittir. 

Muhterem arkadaşlar; 
BüyUk kongre mesaisinin 

~llet ve memleketimiz için ye
nı saadetler hazırlamasını te
menni ederim. (Alk~lar)." 

Bir asker firarisile 
müsademe 

IZMlR 9 - Hüıeyin Ef d bir lis • namın a 
po . bir kahvehanede Enver na 

?"nd:"'ı aaker firariıini yakalamak 
utedı. Enver bı--1. çekti' p 1 •• ha · ~ · oısınta· 
d nca il~ mukabelesinde kendi arka 
aşı Melımet Çavuşu vurdu. Enver 

de yakalandı. Mecrııhlar tedavi altı
na alınmışlardır. 

Feci bir kaza 

IZMIR 9-;S~rt. har~~criııe yapı 
Lm aeyahate ıki bin kİfİ ıştirak etti. 
ATdette Ahmetli ~Öyünden gazino
cu Mehmet, tren 11taıyonda dunna 
d!"' vaııondaı;ı atladı, ayaklan ke:il
dı. Olum halındedir. 

İki intihar tefebbüsü 
IZMIR 9 - Besim namında t 

ınitlik bir ihtiyar aefaletten ken~~ · 
b ki k . "ld . ını 
ıça a e"p o iırmek istedi, · 7' 

>:•ıında Sabri isminde bir gt·~ J 

likten ustura ile boğaz:nı ,ı.. ...
hara kalkıstı. Hastaha• 
ddar. f •• 

, 



• k: 
r 
u 
t 
b 

e 

a 

Süt 
Veren 

Annelere 
Fosfatlı 

Baro Riyasetinden: 

t:l-4-<131 içtimaının devamı l l -ll-9SI pazartesi saat 14 • ta· 
llk deildtjtinden rüfekarun mezkOr (IUn ve "11&ttc behdmbıl Baroyu 

trştiflerl rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
MiıddeU biten bırinci ve ikinci Reislerin tnffTıatiı . 

2 - ~lıiddcti bite• selı:iıı ıııecllı azası yerine aza in tlhııbı. 

__.. ............. -----··~~.-~ ... ~ ............... ._ .......... .._ .... ~ ............ -. 
İstanbul Belediyesi ilanları İ ·-----··· ' Bir inek bulunmuştur. Seklıı gün lçtnde 11hibİ müracaat etmu~c 

satılacalmr. 

• • • 
Bedeli lı:eşlı .l05 lirı olan Poliı altıncı ~ube 

pazarlıkla ~ aptırılacaktır. Taliplerin tarınarıı~yi 

(Örmek için her gun paııırhk için de 12-5-931 

b~ kadar levıııım miidür!Ufiinc mürıcauları. 

binaaının tamiri 

ve lı:efif evrakını 

'alı günü saat or 

---~-------

Pazarlı~la isran~il aleti ve balat ınn~a1ıası 
Yılk<ek denı 1. ti.:aret m~ktebl müdürlüğünden: 
Rir ad et isk .. ndil aletl ve ~00 kilo manilı halatı 14-5-931 

tarıhint• nıu,ad if per~embe günu saat on dörtte pazarlıkla milbı· 

vaa eJi.r ~~·· rır Taliplerin ~artnamcleri ıı;örmtık için Ortaköv cad· 

ı1ç>ınde k ın ııı~k ıcp nıııdıirlıığiine Te munakuaya iştirak edecek· 

lcrin mcktq•lcıı verilet:d. tahsilat müzekkeresilc lstınbul lktısadl 

m Jc,scseler mubasebecilifinc "Defterdarlık binası dahilinde,, tevdi 

eı.kccklen teminatı muvakkata makbuzunu hamilen yevm ve saatı 

mc/.kılr.l:r mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaat

ları n lomisyonca nakit teminat kabul olunmıyacaıtı i!An 
olunur. 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
lstanhul"da (,'akmakçılmla kuştıııtl fabrikasında yUzile şilte 12 lirayı, 

yu?. lle 'organ 15 liraya, yaıtlıhoyı yosıık 5 lirayı, kuştüyıinön kilosu 125 
kuru,tan bıılır. Kuştüyüne m•hsus kumaşlar çok ucuz satılır. Tel. lat. 3027 

1:::::::::::::::1::u:rı!mtmll!l!llD• ................... ı"'ı ................... ... . 

MİLLİYET PAZARTESİ ı ı MA'f 1:5 · ı:nı 

ark Malt hulasası Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Ço
cukların kemiklerini kuvvetlendirir. 

1 SEYRlSEF AfN 
Merk•ı acentı:a Galıta köpril 

Baf! 8. !362 Şube Acenteıl : 
SirkHI Jıidbdrdar :ıade hını ll2740 

- - --- - -

1 
Dr. fbaan Semi -llm!lfl ~~ ..... ~ ... BAŞLAMIŞTIR ........ ~~ .. ..... 

!STAFiLOKOK AŞISI ft ~ 
lstafilokoklardan mütevellit H K o D A K ~ 

:! (ergenlik, kan çıbanı, koltuk il 1931 

Pire - ıskenderiye P. 
cilt hastalıldarına karfı pek 

·ı·: altı çıbanı, arpacık} ve bUtUn l:ı 1931 
tesirli bir aşıdır. MükAfat yekfinu 

::::m: Divanyolu No 189 -= 212000 lira 

Amatôr fotoj!;rafları beynelmilel mu>abakası 
l !\layıs - 31 A~ustos Mükafat yekunu 

212000 lira cızmir ı va· Salı loda 
paru 12 Mayıs Ga · 

lıta"dan hareketle lzmir Pire·· 

ye uğrayarak cumartesi sabahı 

lıkenderiye 'ye varacaktır. ls
kcnderiye'den Puarte.i l Ste 

kalkacalo: Çarşamba Pire"yede 

u~ayauk Perşembe gelecelc
t!r. 

AYVALIK SÜR'AT P 

....~üH~LET ..... 
Her nevi kazan~lı iı getirenlere 
sırmayı \iz'll• miııterek klr 
ttmlıı <ılillr. Kara \e denl1 nık
ilyııı ye gOmrak iflerl >uL ucuz 
YC -.deli yapılır. Vlllcevheraı 

mukabili az hıizle p•ra 'erilir ve 
muhunıumz kurtarılır. Galatı 

Hepiniz iştirak 
ediniz 

Munlıasıran 

~ Arnator ıçındir. 

~4> r , Bir tek resim 
23660 Lira 
kazanabilir. 

( Mertln) vapuru 12 Mayıo e$ki Borsa ark.,ı :'llordmen han 
salı 1(1.inü '~at 17de Slrkeclden '2 inci kıt ı.> :'\o. Tol. Resimlerinizi 

lliiilll .... H&~0=·~1~72~8~~~~ Gelibolu Çımakkalc Küçtik· ·- --- gönderiniz. 
kuyu, Edremit, Burhaniye E L J T E · / ; , , • 
Ayvalııı;a 1

<alkacal-, dönüşte ı• 1 •• 
A ltınoluğa dA utrayıcaktır. (,:ikolamı en ıu~hur çikolatadı r. ., 

Gelibolu için gidiş ve 1 ller yerden i>teyini1. lkramiyeli~l~ .... ~... MATBLJ ŞARTLARI JSTEYİl'Jl'Z •••••••• 
gelişte yıik alınmaz. • 

~~:i:,;~:~:s~ı (Devlet Demiryolları idaresi ilanla;.) lfllllllmJJmllJIWIJllll ~ ~ll-
ıAıaıt0a1ıkNıAüksNve su:·:~u~atıı •·,·li.l e·c·ık_ıi.~p·o·s·u·n·a-h.ır_s.en·e·z·. a·r·fın_d.a1111•c•,,•CL··e·k-k·ö·m·i·ir.iı·n-ta·h·m·i·1·,·· e CiZ Bü v. Ü k Tayyare 

14 Mıyı> tahli)e ameliıesi lrnpah zarfla nı tınak asa;a ko ırmı~tıır. 

P b gı1nıı , .. t 1s de .\lilnakasa ı h~ziran 931 pazartc>i ıı;ün ıi -aat ı;; t<: ,\nkanıda ' :t Pı• yangO SU 
~rşem e Galm nhıımındın 

devlet demiryolları idareı;inde yapı l a~aktır. 
hareketle do~ıu lzaıire "e pazar 

Münakasa,·a i~tirak edeceklerin teklif m•'lmıpları nı ve nıuvnkkat (Ünü lzmır'deR lsıanbura hareket ' 
eder. Tıhl!A t için Galatı gümrük teminatlarını aynı günde saat 14.30 kadıır munakasa ko mbrnnu 
karşısında Sıtc Franıez hanında No. klriplip;ine vermeleri IAzımdır. 
12 Acıntası:Şarl Sumıya mUracaat Talipler münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde ı\nkarnda 

Tel. B. O. 1041 \iC Haydarpaşada idare ve;mekrinden tedarik edebilirler. 

- Yaz mevsimi için 

BEBEK'te 

liralık Yali 
Dalyan llnUnde Selp Bey 
Y•lı•ı mllbllell olaı-ak ki
ralıktır. Derunundaklleı-e 

muı-acaat 

lıtınbul 4 Unctl icra Memurla· 
gundaa: -• 

~-~-~---

Istanbul Tramvay Şirketi 
EVKA T T ARiFESi 

1931 ıenesi \fa}"'" 1 O uncu gtıniınden itibaren 
ilAni ahire kadar muteberdir. 

No Hulul 

10 Şlşll-T6•el 

Hareket 

{ 
Şişliden· Tiinel• 
Tünelden-Şişliye 

l I Kurtul ut-Tün~ { Kurtulutıan· Tünele 
TUnelden-Kunuluş• 

Birinci Son 
Fı'-ıl• hareket }ııre!cet 

Saat Saaı 

6,00 24,12 
8' 6' 9· 6,~6 24,38 

'3.00 
30' 23.SO 

b,09 

4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. 

Büyük ikramiye ı=. 
45,000 liradır. 

15,000, 12,000, il 
10,000, 8,000, 1 -Liralık ikramiyf'ler ı 

35,000 1 ve 
.. .. .. .. .. .. .. 

MiLLiYET 
MATBAASI 

:: A vrupadan cetırdltl Tahta Hurufatla Bllyllk duvar 
·il Afişleri yapar. Her mllnaeseye elverl~lldfr. 

;! Tamımını 1302 lira kı)aıeı tak· 
•: dlr edilen XaragUmök'te Derviş Ali 

mıha!ltSinde ;'\;ureıtln rekkeıi ıoka· 

tındı e;ki '13 yeni 7 ·o. lu bir bap 
huenin 160 hisse itibarile 60 hu~sl 

8-6-931 tarihine musadif pazartesi 
lü•il sut 1 ll ten 16 ) a !radar dıire· 

ın.;i . . . . .. .. . 

.: • .Q 

• • --~ 
il> 

12 Harbiye-Fatih 
t•t 

14 Maçka - Tünel 

15 Takılm·Slrkecl 

' 16 Maçka-Beyazıt 

{ 
Harbiyeden-Fatihe 
t"ıtihten·Hırblyeyo 

f Maçkıclan-Tün<le 
\ Tünelden-Maçkayı 

{ 
Tık•imden-Slrlreciye 
Sirkeciden· Tıhim• 

{ 
Maçkadın-Beyaııta 
Beyızıtıan -Mıçb.JJ 

f Tıkslmden-Fıtihe 
l t'ıtihteıı· Taksit•• 

s- ıo· 

acr 
4 6" 
J' O" 

6' 9" 
14' 
15' 

6,10 
21,lO 
21,JO 

7,~5 
6,51 
6,15 
6,08 
7,37 

23,30 
24,00 . 
1,10 
1,10 

23,30 
24,00 
2ı.os 
~1,30 

Liralık bir mükafat vardır .. § 
;mııımm~ıı ıuıııwmııııırıııı u ııııll 

1!
4
•
12 

... ... D HORHORUN. hı·ı::ııı r ı ... . 
23,23 !Jılij ' • ..... 
i0,22 . 

11 Yeni senenin Kazanç Defterleri nefis surette buıhaıttır. 

'
i:,'.::.=:::::i::.\kcınua, ı:,aı~tc, evrakı matbua, fatura, mckmpluk k&t,a 

zarf, kartvizit tab"ıru ctcruhtt eder. 
Telefon 24311 - 2·3 Kitap kısmı 

ii::=-:ı:::m:::m:m"lil'llftrrr:·ı::ıı..~ı.ımm.U11:~.::::::::::ı::::r.1111• ••w.::Eı::r...-,;u::... • • 

l>tanbul Mıhkemei Asliye Birıacı 
·ı:tt O:ıireı.;inden · 

Sirkeci'dc Ankara cıdde!indc 

J 8 24 N. lı Macar Ziraat malrina· 
lan Şirketi wıfından Saınsun .,. ıl 
·ıc tticcanndan 1 lacı Hııseyin aadc 
HıJ.attin B. in aleJhiae lbaıe olıı· 

nan · alacık dııvasınıo untyı tL~ti
kaanda müddcaaleybi mum•lle~ bin 
lkametgAbı hazırı meçhul olduğu 

mi:iıaşir ~erhile anlatılmış olmakla 
hukuk usulü muhııl.cmeleri kJnuru· 
nun l ~8 inci maddtsi mucı':..ir.~e 
bıkkındı 10 gün zarhnda cevap 
ermek üzre bir ay mQddetle illnen 
tebligat ifa '.na kırar verllaılş ol<lu
jtondın ll!n olunur. 

ı ;alaıadı !-araktı · p;ılas 5 ncı kat 
Nt~ 21 ıcrayi ıicaret eıı'lekte iken 
balen ikametgahı meçhul bulunan 
!\'.edım '\;ccaıi lleı t 

lstanbol lkincı icra Me•.,arıu. 

tundan: 

Felemenk Bıhrisefit bankuınıo 

21 Nisan 9:18 ıaribli kira muk1>c· 
enomcsi mucibince alacaıtı olan 
1-10·928 den 5· 9· !1~9 tarihine kadar 
llç yıiz kırk alıı lira ile eli! lira 
avukaılılı: ücreti ve 2·3·931 tarıbln · 

den itibaren ma faiz ıdlyeıı hıciı 

yoluyle tıh~ili talep edilmif v• ta· 
lebi \'&ki Ozerlne namınıza ta<tir 
kılının ödeme emri ikametg~hınızın 
meçhuliycti hı<eblle tebliğ edileme· 
dlğinden hir ay ;ekiz gün müddetle 
tebligıun ılAnen lcraaını karar ve· 
rllınişti•. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay zar 
fmda esas deyn akte bir itirazınız 
•araa şifahen veya yazı ile bildirme
niz lazımdır. Aksi takdirde müddeti 
mczkUn:nin hitamından sekiz gün 1 
zarfında borcu eda veya borcun eda 
sına k3.fi :nal göstermeniz lazımdır. 1 

İşbu mütldf"tlcrin mürürundan son· , 
ra cebri i~raya devam olunacağı ma 
lümunuz :>lmak ve 931-750 numon:- ı 

adı ödeme ~mrinin tebliği m::ıkam . n:.ı 1 

giileı bulunmak lizcrc iliinen ıcblioi ! 
olunur ,, I 

ı-=-:T ~=-=--n ı-n ı---.z I' 
~--, 

14 l\fayıs Perfembe 

Y~:OINCI SENE! DEVRtYıı; t 
.\10NA~l~BETILE ı 

.,, .... LKB ....... A~H-...... R-.~u ... ·v·A--R-~-S-1 ~~ .. 

Yeni nmaerolır 
• LO~ ~:\RANDI • 

Travaıora 
Madam Bntt ·· rfh 

Borbler de Sevili• 
Cı>1leria Rusticını 

numernlanıda 

F:m•ali görü l memi~ ejtl•nceler. 
Çiç<k muh;rebo~i 

Mukaddema Galaudı Voyvadı cıd· 

deılnde \'oHada hanında lerayi 
ticaret cımtktclerk . n halen ikamet· 
gthları me~hul bulunan Hıin Rih 
ve Vilhelm Pıp'ı tlendilere 

lstınhul ikinci ıcra memurlu
l;undan 

Felemenk Balırbefit bankasının, 
tardıııızdan Tnrkb cbe Rundıcbın 
emrine ımu edilip bankalarını ciro 
olunan QJ gün \'adell ve 13-.~·1930 
ıarllıli b1J kıt"a sen.ı mucibince ala 
cağı bulunan \ÜZ tl!i dokuz liranın 
onb•i lira nukatlık ücreti ile bera 
ber tahsilini ıdiytn haciz yolule 
talep eylemı~ \e talehi \akı ilzerlne 
namınıza gönderilen ödeme tmri 
ikımetglhınızın mechullyeıi hueblle 
ıeblijt oluaaınadııı;ıııd;n bir ıy stklz 
gıın müddetle iltnen tebligat icra
""" karar urllwtıtir. 

Tarihi illndan itib•rcn bır ay 
Z1rfında 93 l · 4-08 numara,;ı,. daire· 
mize hilmüracu eJa< talep hakkın· 
da bir itirazınız mt\·cut olduğu rnk· 
dirdc ~ifah•n '"V• yazı ile derme· 
~ ın evlcn1cnl1., ın li ddeti ırC'zkU r~ıı i n 

hicanHndan ~tliz J('Ün ı: ırfındı dahi 
l 1orcu eda \'ey~ horl'Un cd.ısını L.<\fi 
r:n1\·alinbd ir~c c Y l t rtıL' r1iz 1:1.zımdır. 

:\l1;i c:ılcdirde O•• thlt:derın ınUrlır•ı n
dan !- O nr~ ı:c h;; , .. ,a ,,1 <lı.:\ım cı l u

nııc ' ~ ı n1alöıı 1tı ı ., ııı n ıak. 'e odcıne 
t ) ı ·i:ı. n re lı!,'i • .- kı tl:! 1 1 ;1 k;ıf m bu · 
l ıı: , ., , L ~rl· ı . .o l!I tc:blı;.:1 ~t\ Ji\ct 
n.ıılhl!' 

U,08 j'. lleyollu To!rıılıyın yıruncla melr.tep soka~ .1~. 
· · 'i'fi'l'il >-·Wı11' """'''' ·i'i'l!l'1l' H ·" h ht '• k d 'llı·ı· ·1· · r.·1111·111•ııır-r.: · 

aizde ! açık ırtırİnuı icrİ vı 
futnıme&I 27 · 5·931 tırihın4e 

18 1 aksim-Fatih 30' 8,23 

divanhaneye talil olunıcıkur. 19 K rtUIUf·Beyazıt{ Kurıuıu,tan-Beyuttı U Beyazıuan-Kurtulu'ı 
6' ı:l' 6,15 i2,36 : ı~: ] if:: !g::l: .. ! l!::i!;!;f ::l:lh!.; trfıwn :"I 1 an &:\,.ama 1 ar. · f .. _Ji!.! fg!:: .:!l!!Hli · 

1 'f 7,0~ t8,2() 
Arıtırmı ikincidir. Birinci 1rıtırmı-

11nda 70 liraya talip çıkmış olop - 5,J4 

bu kerre ın çok arıtınnın tııerinde 

bırakılacaktır. Arttırmayı i'tirak için · 
)"ü2de yedi teminat akçesi alınır . . 
Haklın tapu sicillerile uhlt olmıyan 
ipotekli ılacıklılar llo dlıer ıllb· 

kadarının ve irılfak hakin sahipleri· f 

: 
-= .a :. 

1 
Bc,ilıta~tın-Bebeğe 
Beşlktıflln·Eminön"ne 
Bebekten·Eınlnönüne r 13' 

22 Bebt k-Emlnllnll { l<:ıninönünden-Bebeğc 

l l~minönündcn· Beşikıa~a J 5" 
Bebektrn ·Beşiktaş• 

23 Ort k ll -Aksaray{ Orııköyden-Aksar~yı 10' 16' 
a Y Ak•arıydın-Onakoye 9J:J 

5,44 
6,00 24,30 
6,06 l!4,30 

l,ıs 
1,1.5 

s.•~ 29.,10 
5,5b 22,~ 

nin bu haklarını ve hususile faiz vr t-
• m3'ari[e dair olH iddialarını ilAn · il ;w Beşlkta,.fatlh { ~:~~::~1~;:ı~a~: 9

' 
18

' 
6,00 21,52 
li,46 22,JS 

ıarıhinden itibaren yirmi gün içinde; 
evralı mUabiıdtrll~ lılldirmeleri liı· 

ı:ıBldır. Aksi halde hakları ııpo •ki· 
lile sabit olmıyanlar sanş bedelinin 
pıybşmosınılın hariç kılırlar. 

ttilcdmle miıter:ıkim l'trgilolıc 
belediye resimleri vakıf icıresi mtiş 

teriıc aitıir. Alakadarları• yeni icra 
•• illi> knnununun 119 uncu mad· 
de•i hükmüne göre tevflk harektt 
etmeleri ,.. daha fazla mal6mat 
almak i>tev•nlerin 931· 1 do>ı· ;ı nu 
marasile lstanbul 4 iineü icra me· 
murluguna müracaatl•n ilıin olunu r 

l>t•nbul l\lıhkemci Aslive birinci 
'licaret Dıirt: ... inden: 

Siıkecfde Ank•ra eıddeıınde 

18·ı4 N. lı !\]acar Ziruı mıkinaları 
şirketi tarafından 'ı.masyı'dı ıiiccar

dın Topçu zade Şükrü B. in aley
hine ikame olunan , ılıctk dıva11nıa 
rabkikııı esn1>ında müddea aleyhi 
mumailcybia lkanıetgthı bum mec· 
bul oldut;u m1lbaşlr ıerbile mloşıl · 

mış olmıklı hukuk uıulü muhake· 
meleri kanununun 148 lacı maddesi 
mucibince hakkında 10 güa Y.arfın . 

da cevap vermek Uure bir ay miıd· 

detle ilAnen ıebllğat lluını kırar 
verilmiş oldu&undan ilin olunur. 

Liseler mübayaat ko
misyonundan: 

Komisyonumuza !merbut leyli 

lise ve orta Ye muallim mck

tepl~ril~ hunlara miilhak pan>ı· 

yoıı \e ~uhc niıı ekmek kırınu

latı \ c 'emek artıkları ve sa· 
hunları .l I · 5-931 tarihine mü

s.ıdı [ paz:ır ı:ıinıi saat 1 b ı.la 

ihale edilmek uzr~ kapalı ıarf 

u,uJilc nıtiz:ı d ı·~ konulmuştur. 

taliplerin mcz" ır gtinde koıni

S) on't miiraı:aatlarL 

1 

1 ı 32 

j\ 
ı 33 

' Aksarıyclan Topkapryı 
T kapı-Sirkeci J 'f.opkıpıdan·Sirkeciye 6' 12 

op ı :>ırkeclden· Topkıpıyı 20' 
ı Topkapıdan· Ak<arav a 

1 Aksaraydan· Y ediku~•ve 
V dlkule-~lrkecl' Yedlkuledcn-Sı:kecıyc 6' 9' 

e ı Sirkeciden· Y edlkuleye 12" 
Y edikuleden· Ak'3:aya 20" 

~ 
Aksaraydan- t:dırntkapıyı 

37Edlrnekapıslrkect ~1~~':~~~~-dEdİr~~~:~:~: /;. 
Edirnekapıdan-Aksara}a 14' 

ld •·aıı J..aımrat \ esairenin rar, " , 

5,IJ 
5,34 

6,10 

5,10 
5,33 
6,IS 

5,20 
~.50 
fJ,23 

--• 
23,54 
24,JO 
1,06 

-.-
24,00 
24,40 

1.20 

-,-
~.10 
i3,44 
'il4,l 9 

cahlillerini yapar. Dl\an Yolu 1 

Bl~ki Yurdu ~!tında Tel .. 3334 1 '".------== 

~Ml~te~as~s;s Mn~asip . "NUf iiıL.:mMÖTöB~ 
Fransızca ve lnılliceye vakıf Mazot ve mangal köımırı• ılc 

Almancayı afina llınkalsrda ve miiteharrik gayet sade, iktisadi 
muhıelif piyıdlarda genlf tecrU ve fiau her türlü rekabetten 
beler gormbş ciddi iş aramakta· aridir. Tcdiyatt:a teshililt. Her za· 
dır. Atisi olan her işle istin•• man teslime amadedir. Tafsilat 
edebilir. hı. .~56 posta kutusuna 

yaıılmısı için Ga!atada perşembe paz~rında 
Aulan Hanında 1-5 numaralarda 

Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk 
mıbkerocsinden: 

Galaıada Emckyemeı mahalle· 
>inde Japrak çıkmaz sokağında ~ 
ıııımarıb hanede mukim ikon müp 
tela olduğu ıkıl bısıalığından dolayı 
Bakırköy emrazı akliye h11ıahıne· 
sinde tabu tedavide bulunan ilacı 
Huhi Efeadi mahdumu Yaşar Efen· 
dinin bıcrin• 'ie kendisinin mezkur 
hanede sıkiu babası Hacı Hubl ve 
nlldesl Ane Hammın velayeti ıl
unı konulmasını 7-4·93 I tarihinde 
karar verildiğinden keyfiycı ilin 
olunur.,, 

IZAKINO ARDIITı 
müessesesine müracaat olunması. 

KİRALIK KÖŞK 
~·evka!Adc nezareti, kalorifer 

Havı gazı, tcrkoı, meyva ağaç
ları ve çamlığile maruf Dr. A. 
S:ıit Bey köşkü. 

Kadıköy Acı Badem Karakolii 
kaf'iuında. 

Nafıa vekaletinden: 
ı - Nafıa Vekaleti sular istikii8fatı için muktazi alu tawıı 

sondaı levazımı kapalı zarf usulile 25 nisan 1>31 tarihinden iti· 
haren iki .ay müddetle münakas~ya vaz edilmiştir. 

2 - Talip olanlar şartnameyi Ankarada Nafıa Vek~letinde m ı · 

nalrasa komisyonundan lstanbulda Vil;\yet Nafıa baş miihendfsll· 

ğinden meccanen talep edebilirler 

ll - Münakasa 25 Haziran 93 J taritıinc mmadif per~eınhe 

günü 'aat 14 de Vekalet münakasa komisyonunda icra edilccc· 

· ğlnden ~nn~me dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
25 Harirnn <131 tarihine kad:ır komisyona tevdi eylemeleri ilan 

olunur. 

Müessesatı iktısadiye mübayaat 
komisyonundan: 

Pazarllkla eczaıı tı~~iJe ınnnakasası 
Kalem 

1 b Pendik bakteriyolojihancsinin eczayı tıblıiye~i 

22 pendik <erıım dariılistihıarının eczayı tıbbiyesi 
Pendik bakterlvolojihancsile Serum tlariılistihzarının yukar.l" · 

kalem mıktan gösterilen eczayı tlbbiyt>i pazarlık ıuretlle mllha· , 
yaa edileceğinden talip olanların 13 mayıs 931 tarihine mü,adif 

çarşamba gilııü saat 15 te Defterdarlık binasında mıie1sesatı ikt·· 
diye mübayaat kamlıyonunı müracaat eylemeleri. 

l&ıanbul lliııncı Ticırer Mahkı· 

me,inden: 
Mahkemece -.ulm11ına karar 

verilmif olan lstaabııldı Sultan hı . 
mımındı Topılyın Hını dahilinde 
ı 5 No. lu depo ile l'fbıllde Fener 
caddesinde 203 No. lu depoda mev· 
cut Kobra1ınn mevcut nıımuneıl 
üzerinden 14' Mıyıı pcrwr < gUnU 
uat on buçuitın on ikiye kadar 
Eminöntinde KUçülı: Rıhıım Hanında 
3 No. lu y17ıhanede açık arttırma 
suıetlle aatılıcaııı ılAn olunur. 

Cemiyed Tedrlslye Hey'etl 

umumiyesl mayınn on be'1Jıe 

müsadıt cuma günü senelik iç· 

tlmaını akdedeceğindeıı azayı 

kiramın yevmi mezkürda saat 

ikide Darıi~şelakayı teırlfler rica 

olunur 

~--~------~ 

lstanbul. flörduncil Notcriql' 
IO eyliıl 928 ıarih ve 1Q:;"11 

494 Numara il• dairenizden mu~aıl 
dak umumi vekAleınıme mucebin ., 
vekilleri bulundu~um Hacı Rec. p 
zıdo Bekir Sıtkı ve biraderleri :;öir
ketlnin, Yin• dıir•niıden 24 ııiun 
929 tarih ve 0206-27 numara ile 
tudikli vekAletnıme ile istanbulda 
Anadolu hanındaki ıtcarethanelerinlı ı 
amaru ticırlyesini ifa 7.lmaında tev• 
kil eyledikleri Lcon Pamukçlvın 
efendiyi l!rzurum Noterinden 2-5· 
931 tarlblylo dairenize mevrut v• 
3-5-931 tarihinde nııtadnlslo Tmu• 
mııileyhe tebliğ edilen ullnaıııe il• 
nklletlerinden ~leyledllderi ciheti• 
lı:eyflyed uHn ıllltadıruCI ela ma· 
16ıa olmalı: lıert lllnıne ıavaasaıu· 
ııuzu rlcı eylertm efendim. 

A nltat HUıeytn A vnit 
Galatı Mehmet Ali Paşa hın l\iO. 51. 


