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Hükumetin 
Programı_ 

- · ro-Yeni prensipler, yenı P 
gram karşısında bulunmıy~
l"Uz. İsmet Paşanın. daha dog
l'll6u Cümhuriyet Halk Fırkası 
hükumetinin programı mevzu
baııstir. Hükumet, he~ • ~yden 
cvv l mleketin dahılı ve ha-cme . 
ric· b" sulh ve huzur havası ı-

ı ır . 
çinde yaşatılmasına eh~m~yct 
Veriyor. Haricen sul~ ımk~la
rını arttırmağa, dahilen Cum
huriyet kanunlannın herkesçe 
muhterem tanınmasına çalışı
yor. Bu görüşte ki isabeti kim
se inkar edemez. Muhakkak ki, 
ıncmlekettc sulh ve sükun ha
vası yaratılmadıkça; idarede, 
iktısadiyatta yapmağa mecbur 
olduğumuz bunca ısl$atm ta
hakkukuna imkan bulunmaz. 

Türkiyc'de, yalnız B. M. 
Meclisinin iradesi hakimdir. 
Bunun aksine delalet edecek 
her vaziyet, gayri meşrudu.r. 
Onun için memlekette an~rş~k 
cereyanlara mani olmayı, ıstık 
rarsızlık manzanrsı gösterece~ 
hadiselere meydan vermemeyı, 
hükfımet en iptidai bir vazıfe 
saYmaktadır. 
İsmet Paşa ; bütçede mu~la~ 

bir muvazene ve bunu temın ı
çin de azami tasarruf ve iktısat ı 
Yolunda öteden beri ac;mış bu
IUnduğu yold2, önümüzdek~. s:
nc icindc daha radikal yuru
lllck. azmindedir. Onun bu ka
ran hem içinde bulunduğumuz 
vaziyet ve şeraitin icaplanna 
tevafuk hem de Dördüncü B. 
M. Medlisinde zahir ve hakim 
olan ayni fikir ve karara tama-
111.en tetabuk ediyor. Meclis ile 
hükumet arasındaki bu ahenk 
ınuvaffakıyetin temel taşıdır. 
iıaveve lüzum yok ki, bundan 
bask~ muvazene, inaenaleyh 
tasarruf fikrine bağlı olmıyan 
bir hükfımete inanmak güçtür. 
ismet Paşa gibi, ciddi devlet 
adamlarının hükumet etmekten 
anladıkları mana; yalnız günle 
rini aerirmek değil; her adım-"' ~ . lannda atiyi göz önı.inden ay~r 
111.amaktır. Yarınını düşünmı
Ytn bir hükumet için mesele 
basittir: sıkıştığı anda, yüreği 
gızlamadan çekilir, gider. Ha~
buki Fırka ve Meclis için vazı
.Yet öyle değildir. Memleketin 
İdare mes'uliyetini omuzlanna 
.Yüklenmiş olan B. M. Meclisi; 
.Yerinde kalmağa, her müşkülü 
Yenmeğe, bunun i~in de tasar
ruf, iktısat, ıslahat gibi, her 
111.Ülahaza ve tedbiri göz önüne 
alınağa mecburdur. Bütün ma
rifet; iktısat ve tasarruf yolun
da yürürken, umumi hay<ı:tı 
sarsmamaktadır. Hükumet; ık 
tısatli ve mali vaziyetimizi cid
di bir sarsıntıya maruz bırnk-
111adan eni inkisaf safhalarıııa 
ve yen.i imar programlarına 
geçebileceğini ve başladığı İŞ· 
!eri te\·akkuftan sıyanet edece
~İni ümit ediyor. Bu ümidinin 
tahakkuku; umumun gayesi
dir. 

Hül;:fımet , harici borçlar me 
&elesindeki noktai nazarını ye
niden i7.ah ediyor: Bu meseleyi 
ltat'i bir karara baalamak isti
.Yoruz. Hakkaniyet" ve kabili
.Yet dairesinde bir taru hallin 
bir gün teahhur etmesinde hiç 
bir menfaatimiz yoktur. 

Bazı varidat kanunlarının 
ıslah ve tadili hakkında C. H. 
Fırkasının verdigi karar, İsmet 
Pa~a hükfımetinın programın
da mühim bir yer bulmuştur. 
Bükumet bu kanun layihalan
nı da, Büyük Meclise takdim 
etmiş bulunuyor. Mevzuu bahs 
kanun layihalarında hakim o
lan esas fikir, bir taraftan mil
li devletin en mühim vasıtası 
olan cümhuriyet hazinesinin 
kudretini muhafaza; diğer ta
raftan da yapılacak tadilat ve 
ıslahatın iktısadi sartlarla a
hengini ~emin etmclttir. Filha
kika bu iste mükelleflerin 
rnenfaat ve kabiliyetleri kadar 
devletin ihtiyaclanm da düşün 
rnek mecburiyetindeyiz. Unut
ı~amak lazım ki; Türkiye; siya 

--·-·- •••&ısı•U'JJ 
&!± 

1Hey'etimi:Z dün Cenevre'ye hareket eti 
Avrupa birliği Son dakika: O ayinler Fransa' da reisicümhu 

intihap ediliyor Hey-' etimiz dün Cen~v- vnar~tler 
re'ye hareket ettı 45 e:~ıyor 

Dün iki mümessil 
daha ıreldi 

Tevfik Rüştü Beyin komisyonun mesaisi Lağvı düşünülen 18 
hakkında gazetemize beyanatı vilayet hangileri? 

1 Reisicümhur bugün intihap edilecekti 
M. Briand namzetliğini koydu .. 

Bugün Fransada Rcisicüm
hurluk intihabı yapılacaktıc. 
Fransız kanunu esasisine göre 
Fransız Reisicümhur intihabı 
her yedi senede bir defa yapı
lır. Şimdiki Reısicümhur M. 
Domnerg 13 haziran 1924 sene
sinde intihap edilmişti. Kanu
nu esasiye göre Reisicümhur
luk müddeti hitam bulmazdan 
evvel yeni Reisicümhur inti· 
habı lazım geldiğinden intiha
bın 13 mayısta bitmesi icap e

Harlcl11e V•lıJll iıt ... ondan çıllarllttn .. 

Avrupa birliği tetkik komiıyo· 
nunda Türkiyeyi temsil edecek olan 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin 
riyasetindeki heyeti murahhasamı~ 
dün ekspresle Ankaradan '4'hrimize 
gelmif, ve Haydarpa13 iıtaıyonun
da Vali Muhiddin, Vali muavini Faz 
Iı, Polis müdürü Ali Rıza Beylerle 
Muhtelit mübadele komiayonu heye 
ti Türk murahhasları tarafından kar 
§tlanmıştır. 

Heyet azaaı Uman tirketi tarafın 
dan emirlerine tahsis edi1en bir mo 
törle !stanbula ıı-eçmif ve doğruca 
Tokatliyan oteline girerek,ayni ı:;ün 
de yine ekıprtsle Cenevreye hare
ket edecekleri için tttn saatine inti
zaren otdde istirahat etmi!ludir. 

Heyet evelce yazdıtımıs ı:;ibi Harici 
ye Vekili Tevfik Rüttü Beyin riya
setinde Meclis Reisi ı;ınisi Trabzon 
meb,uau Hasan ve Hariciye ikinci 
daire umumi müdürü Cevdet Bey
lerden mürekkeptir. 

Heyete dahil olan Hariciye Vekili 
siyaıl mü§3viri Suphi Ziya Bey de 
bir ıı:ün sonra heyete iltihak etmek 
üzere sehrimizden hareket edecek
tir. 

Heyet Sirkeci istasyonunda mera 
ırimle teşyi edilmiş vebir müfreze 
patis resmi selamı ih etmi tir. Vali 
Muhiddin. polis müdürü Ali Riza, 
muhtelit mübadele Türk murahhas
ları, ıehrimizde bulunan bazı sefirler 

Devami 4 üncü sahifede) 

Mazbataların tetkiki
ne devam olunuyor 

Manisa meb'usu Halil B. meb'us
luktan tekrar istifa etti 

Bolu meb'uslannın intihabına hile kanşhğına 
dair iddialar kat'iyen esassızdır 

ANKARA, 12 ~Telef~~) -. ,--"'"""""""'-• 
Mazbatalarr tetkik. ı:ncıınıenı I 
b ··n encümen reısı Recep . 
ugu ' ·· l · d k" Beyin fırka enc~men enn e ı 

meşguliyetine ~ına~ tıoplan~-
ve ihzarı encumenlerın 

mamış . k ,. k 
tetkikleri üzennde at ı arar 
verilememiştir. . . 

Ancak tebellür ,etmış vazıye 
.. Bolu ıneb usları Cevat 

te gore F l"h 
Abbas, Emin Cemal, .. a ı .. 
R fk Hasan Cemil ve Şukru 

1 1
' 1 ·1 k Beylerin intihaplarma. u e . a 

rıştığı hakkındaki ıddıa ıle 
Kayseri meb'usları Ahmet Tev 
fik ve Coşgun Osman B~ylerle 
Afyon meb'usu Molla oglu Ce 

Tekrar mtb'uAluktan İ5tifa eden 
HALlL BEY 

ti itibarile bir çok büyük cere
yanların merkezinde ~ulunu

or. Memkketin bu va2ıyet ve 
~usıısiyeti; vatandaşlara bazı 

,.rhurivetler, zaruretler tah- · 

lntıhap1arına hii 1:1.arı,tığı iddialar 
esassız olduğı.: anlatılan Bolu 

meb'usları 
CEVAT ABBAS B. FALlll RIFKI B 

mal Bey hakkındaki şikayet

ler varit değildir. Manisa meb
usu Halil Bey Meclise tekrar 
istifasını verdiğinden mazbata 
encümenine tevdi edilmemiş
tir. İstifaname meclisin per . 
şembe in'ikadında okunacak
tır. Kütahya meb'uslan Mtıs· 
tafa Bacak Bey ile Tevfik Be
yin sureti intihapları mazbata 
!arının tasdik edilmemesi icap 
ettirdiği kaınaati vardır. İzmir 
meb'usu Halil Bey ile Kütah
ya meb'usu Hakkı Bey hakkın 
daki itiraz, esassızdır. 
Encüınendemazbataları tetkik 
edilen diğer mebuslar ise Aksa 
ray meb'usu Rıza Nisari, İspar 
ta meb'usu Kemal Turhan, Si
noo mebusu Hulusi Beylerdir. 

Bunlar hakkında nasıl bir ka 
rar verileceği henüz mallım de 
ğildir. 

mil ediyor. Hiç bir mül3haza 
ve sebeple bu zaruretleri gör
memezliğe gelemeyiz. . 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

ANKARA , 12 (Telefon) -
Yeni tak İma11 mülkiye l'yiba 
smm He.yeti vekilede miizalıe-
resi ikmal edildikten sonra il. 
yiha devlet ~urasmm tetkikine 
arzedilecek ve billihara Mecli
se tevdi olunacaktrr. Hasırla
nan üç projeden cü2'f takslmat 
45 vilayet olarak tesbit eden 
projenin kabulü muhtemel glJ 
rünüyor. Bu takdirde mezkur 
projeye nazaran ilga edilecek 
olan 18 vilayet şunlardır: 

Bordur, Aksaray, Niğde, Ha 
kliri, Gümüşhane, Sinop, Ço 
rum, Rize, Gireson, Ordu, To
kat, Kütahya, Bilecik Kırklar
eli, Denizli, Kır~ehir, Çankırr. 

Kongre 
Fırka kongresi bu 
sabah toplanıyor 

-·-
Kongre, cumartesi günü 
mesaisini bitirmişoiacak 

ANKARA, 12 (Telefon) -
C. H. Eırkası kongre i yarın 
(bugün) sabah saat onda hey'
eti umumiye halinde toplana-

Dün trenle gelen 
M . PRUDHOME vt lif. VAYT 

Düyunu Umumiye hamiller 
murabhaslanndan Fransız M. 
Prudhom.e ile İngiliz M. Vayt 
ve refikası dünkü ekspresle 
şehrimize gelmiş ve Perapalas 
oteline yerleşmişlerdir. 

Maliye vekaletile müzakere 
ye memur edilen hey'et artık 
tamamen şehrimizde toplan
mışlardır, ve cuma günü Anka
rada bulunmak üzre bugün, ol
madığı takdirde yarın Anka
raya hareket edeceklerdir. 

Müzakeratın pazartesiye 
ba5laması muhtemeldir. Müza
keratın tarzı cereyanı o zaman 
takarrür edecektir . ---
Tali iler 

diyor. 

En lıuvvetli nım:zttlrrdtn M . BRl 

AND ve jyan reisi JI . DOUMER 

Fıransada yeni Reisicümhuı 
intihabı ayan ve meb'usa.n m"'
lislerinin istirakile aktedilen 
bir celsede yapılır. En kuvvetli 
namzet olarak Hariciye Nazın 
M. Briand ile ayan reisi M. 1 Mumaileyh, Avrupa birliği kom 

teaile Cemiyeti Akvam meclisin· 
Doumerg ileri sürülmektedir. mesaisine iştirak etmeyecektir 
Maamafih intihabın alacağı Meb·uslardan mürekkep bir he 
şekil son güne kadar belli ol- ti kabul eden M. Doumerg M. B 
maz. Fransada Reisicümhur andın uzun senelerden beri sark 
intihabı hiç beklenilmeyen ne- mekte olduğu faaliyetine Elys · 

sarayından ziyade Hariciye Nezar 
ticeler verir. tinde daha iyi bir şekilde devam 

Bu hususta gelen telgraflar deceğini söylemi~tir 
sunlardır: PARIS 12 (A.A.) - M. Brian 

Rcisicümhurluğa namzet gösteril 
PARİS ll (A.A.) - Ayan mec- si matbuatm büyük bir ekseriye 

\isinin sol cenah demokrat grupu tarafından gayet müsait bir suret 
Reisicümhurluk icin yapılan intiha karşılanmıştır. Bununla beraber g 
hın ilk reyi toplanışında hiç bir nam zcteler, bu intihapta M. Briand 
zede rey vermemeğe ve ikinci rey M. Doumcrg gibi iki muktedir 
toplamsında, ılk rey toplam ta en mümtaz şahsiyetin karşı karşıya 
fazla reyi alana muzaheret etmeğe lunmasından dolayı intihabuı neti 
karar vermiştir. Hariciye Nezaretin si hakkında şimdiden tahminatta b 
de vuku bul•n mülakatta parlamen- Junmak hususundaki güçlükleri ka 
to erkanından <ili kişi hazır bulun- detmekten hali kalmamaktadır. 
mu§tUr. Mulakat h yccanlı olınuş-

~:ngre cumarteJİ öğleye 15 Bin lira 7053 M. Thomson, M. Brıanda i•mioin 
Fransada en maruf iıim oldugunu, 

tur. 
Briand'ın ıiyasi mazisi aon dere 
de dolgundur. Mumaileyh 12 de 
B••vekalette bulunmu§tur. Ayni z 
manda ecnebi memleketlerde ink 
edilmeyecek bir nllfuza uhiptir. 
Downerı:; bliyük harte dört otlun 
keybetmi§, ciddi çalıgkan n sa 
bir hayat geçirmiJtir. 

kadar faali.yetini ikmal etmiş numaraya çıktı bu marufiyctin ecnebi memleketler· 
bulıinacaktır. Bu münasebetle de de şayi ve sulh siyasetinin tim· 
fırka kongreBrniıı karar ve fa- Onuncu tertip tayyare piyan sali olarak tanınmakta bulundu&unu 
aliyeti etrafında Gazi Hazretle gosunun dördüncü keşidesi hatırlatmıştır. M. Briand, Cemiyetı 
ri ya bir beyanname neşrede- dün ikmal edilmiştir. Dünkü Akvamı vr Hariciye Ne•arctini trr· 

k k 'dede 7053 numaraya 15 ketmek mecburiyetinde kaı•--"ını cekler veyahut ta ongrede bir eşı --.; 
b. l" 35568 12 söyleyerek itirnz etmiştir. Nihayet, 

nutuk ı·rat edeceklerdir. ın ıra, numaraya M B . . rıand muvafakat etmiş, fakat 
Kongre encümenleri dün ve bin lira, 12404 numaraya da namzetliğini ne gibi şerait altında 

bugün öğleye kadar mesaileri- 10 bin !ira is~bet e~miştir. .. koymağa mecbur kalmış olduğunu 
ne devam etmişlerdir. _ [K~ıdecle ıkr~_mıye ve mu- M. Doumergue'e izah etmelerini ar-

Layiha encilmenİ dün Zira- kafat kazanan dıger numaralar 1 kadaslarından rica etmiştir. 

M. Briandın d09tJarı, mumailey 
hin ilk rey toplanı§ında olmasa b• 
ikinci rey toplanlfJnda parla.it b 
muvaffakıyet kazanarak intihap 
dileceğini temin etmektedirler. 
Doumergin ahpabı ve taraftarları 
kendisinin kazanacağı hakkında a 
ni derecede emin görünmelrtedirle 

at Bankası müdürünü davetle 1 iç sayfamızdadır.] 
kendisinden izahat almıştır. 1 - - -· 

Bütçe encümeni de Maliye T" Z h• 
vekilini davetle vergiler hak- ıcaret ve a ıre 
kında noktai nazarını öğren- b 
miştir . orsası 

Hafize Suzan Hanım 
macerasını anlabyor •. 

Denizli ıneb'usu Mazhar 
Müfit Beyin riyasetindeki he
sap encümeni 1927 den bu se
nenin Nisan sonuna kadar olan 
hesapları tetkik etmiş ve lıesa
batın muntazam ve usule mu
tabık olduğunu görerek maz
batasını tanzim etmiştir. 

Terkos --· . 

5 bın liralık bir istik
raz aktedilecektir. 
İstanbul Ticaret ve Zahire 

bors2~ı idare meclisi dün top
larmıştır. 

Bu ictimada islerin durgun 

J 

luğu yüzünden borsanın mali 
vaziyetinin fenalaşması dolayı-

! 
sile yapılma&I diisünü1'!n tasar 
ruf mevzuu balısolmu~tur. Bu 
tasavvur ctra ında bir çok mü

Jslahat projesini sür naka~alar cereyan etmis ve a-

h ı ~ · ;:atlan 1-azıları borsanın istihba 
atle aZli" ayaC'.::t{ 

1
1 rat \e neşri.y at gibi piyas~ İ<;İn 

ANKARA, 12 (Telefon ) _ ç?~ elıc~mıy th olan vazıfel~
Hükumetle TNkos s irke i ara rını tahdıt suretıle tasarruf ıc
sındaki müzakeratın iyi bir cc rası .cıo,, ı u o·maclıgını söylemiş 
reyan takip etmekte olclt g unu ler<l ır. 

İzmir sabık Fransız konsolosunun 
zevcesi matbaamıza geldi 

"Ben yerimden kalkamam. - Sebep olanlann 
gözleri ... - Soğuk süt çocuğa dokunur da .. ,, 

evvelce bildirmistim. Kısa lı ı r Neticede diğer aza da bu nok 
müddet zarfında bir ıslahat tayr nazarı tasvip etmiş ve bor 
projesinin_ tanzimi . ile ala!:a- sanın şimdiki teşkilatı ipka edi 
kad~r vekalet~ :akd.ım .01~nnıa 1 !erek bir aylık idaresini temin Sağda Suzan H. ıu• 1'•zıl B. matbaamızda. t:;olda ihtiyar. 
sı şırkete. te?lıg .~d;Jmıştır. 1 etmek üzere (5000) liralık bir hamın ayak/ar1111n üstflnde lıilçnlı beb~ğl ıallarlıen 

Bu proıenın hukurnetc;e tas 1 istikraz aktı l: ararlastırılmıstır. d 6 ı ı ı · b" 'favukpazarın a 5 numara ı ma· ı ır gaz tenekesi tahtaların Uzerin 
vibini mütcakıp şirket projeyi . . .'. . vi boyalı harap evin kapısı açıktı. , de gene çirkef suları var. 
derhal mevkii tatbike koyac• !• Borsa meclısı muteakıp ay- K anlık korı"dordan topraklara ça "G ı · .,, 

~ • ar . . - e ıçerı 

tir. · )arda varidatının artacag· ı kana ı na basmamak ıeın ati 
1 maşır su arı .. .. ' .'. a- Odanın kapısını vurduk. !çerde 

atindedir. Bu istikrazın İstan- yarak g~çtık. Tahtaları çurumuş, mo.ı kısık bir kadın sesi cevap verdi: 
bul Ticaret odasından temını vazenesı bozulmuş eskı merdıven- _ Kimo? Gel iceri gel. Ben ye 
icin Oda nezdinde te:ebbüsatta den çıkarken derinden bir ninni se- rimden kalkamam! 

konferansı b~lunulması ela muvafık görül- si aksediyo_rdu. Bir~nci katın bütün Bu nnik davete icabet ed<rek 0 
.. .. B" b"" 1 . . odala.rı kıt!•· b~llı kı bur•.•: kom~ula daya girdiğimiz zaman olduk a da 

(T 1 r muştur. ır ay oy ece geçırı- rın soyledıklerı gıbı d ı 
ANKARA, 12 e eıon) - ı lecek ve sonra varidat vaziyeti- . . K•r 0 a arı gınık eşyalar arasında kaldık. Duva 

B 1 ·1 1 ı· 1 hahne konmuş hır ev. dan duvara gerilmis ı,·)},rc c.ocuk he eyne mı e par amento ar . .nk. f ·· r l 
konferansına iştirak edecek mu nın ı. ışa ına gore azım ge en ' Çocuk feryadı !eri ve iradın çamaşırları asılmı. 
rahhaslarımız yarın meclis ri- tedbırler alınarak borsanın ma- İkinci kata çıktığımız zaman nin- Kösede bir mindtrr oturmuş, dah 

1 k , l ni seslerini susduran bir t;ocuk Cer- doğrusu uzanmıs kırk beş yaşların 
yaset divanında tesbit edilecek li müş ülattan turtarılmasına yadı ortadaki kapııı yan açılı oda- da bir hanım uzattıgı ayaklarını l.ıc 
tir. I çalısılacaktır dan aksuti. Bu kapının önünde kir (Devamı 4 üncü sahiie""4 
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HABERLER •• 
ı'lio: 2 Yazan: M. Yaı•ıız 

Sarayda ecnebilere 
verilen ziyafet 

'Is anyada kanlı nümayişler oluyor 
M adritte örfi idare ilan edildi 

••••••• 1 

Sakızlı Ahmet, Zerefşanı sarayın 
bir köşesinde yakaladı 

Nümayişçiler sanayi darülfünununa ve cezvitlerin 
zaviyesine ateş vermişlerdir 

~~~~~~~~~~~~ 

1 yan 
Hint işleri nazırının 

izahatı 
LONDRA, 11 A.A. - Hint 

işleri nazın M. Benn, Avam ka 
marasında Birmanya'daki vazi 
yet hakkında sorulan bir suale 
verdiği cevapta, şimdiye kadar 

- Yardım rtm~k lsl•dlğin •damın, bir ld•nı ma1ı
kumu olduğunu biliyor musun ? 

1 
binden fazla asi öldüriilmüş ol 
duğunu ve iki bine yakın asinin 
yakalanmış bulunduğunu söyle 

"Beni ölmüs zannettiğini ı getirdiğini biliyormusun? . 
bildiğim icin bu mektubwnu a - Evet ... Akrabanızdan bı
lınca hiç şüphe yok ki, hayret ri gönderdi. Cevap vermiye
edeceksin. Fakat ben Yedikule cekmisiniz?. 

miştir. 

İsyan erbabile son günlerde 1 

yapılan musademeler esnasın
da bir kaç memur ile müteaddit 
zabit ve asker ve bir tek ecnebi 
ölmüştür. 

zındanından cıktığım günden - O mektubu gönderen a
beri İstanbulda, sana bu mek- damın bir idam mahkumu ol
tubu getiren adamın evinde ya duğundan haberdar değil mi
şıyorum. Seninle üvey kardeş siniz? 

____ ,...., ___ _ 
Harbin önüne 

geçmek için 
olmaklc> beraber beni kücük- Sakızlı Ahmet hayretle 
teıl •. • sevdiğini bildiğim için gözlerini açtı: 
bu esk' kardeşlik rabıtasına -Bir idam mahkı1rnu mu?. 
a-ıivenerek senden muavenet Sakızlı Ahmet, sarayda, 

CENEVRE, 11 A.A. - Bu 
sabah Cemiyeti Akvamın har
bin önüne geçmek çarelerini 
takviye etmek ma'rnadile umu
mi bir mukavelename projesi 
tanzimine memur komisyonu 
toplanmıştır. M. Politis reis in 
tihap edilmiştir. 

~alep ediyorwn. Zerefşan! se- padişaha herkesten ziya~e sa 
nelerden ber: dört duvar ara- dakat ve fedakarlık gost«
smda esaret hayatı yaşamak- mekel tanınmış ıbir ada~d~. 
tan bunaldım. Eğer, beni Padi "İdam mahkfunu,, sözünü ışı-
şaha affettirecek ol ursan, seni tince titredi. , . 
ölünceye kadar unutmayaca- - Vay mel un vay, dedı, be 
ğım. Bu isi ancak sen yapabile nim başımı ateşe mi yakmak 
ceksin. K~t'i cevabını bekleyo istiyor? Guya hemşerim ola
rum, bana verecegin ufak bir cak ... Ren ona yapacağımı bi
ümitle, bur:>cla bir kac ay daha lirim, diye söylendi. Ahmet 

Alman- Avusturya 
itilafı 

beklere bilirim ... ., · <hiddetlenmişti BERLİN, 11 A.A. - Klop-
HÜSREV Zer.efşan birden fikrini de- penbourg'da merkez fırkasının 

·· * ·:· ğiştirdi. bir içtimaında bir nutuk söyle-
Htristo son günlerde balık- -Ahmet! Telaş etme ... Bu miş olan M. Brünning, Avus-

çıltk rapryordu. mektubu gönderen ve getiren turya, Almanya gümrük itila-
Hiisrevin mektubunu saraya lerin ikisi de masumdur. fının ecnebi mı:mleketlerindeki 

götürmek için, güzel bir vesile - Eıfendimiz idama malı- telakki suretine teessüf etmiş
bulmuştu. Türk sarayında ta- kfun ettiği hlr adamla muha- tir. Mumaileyh, cihan iktısadi
ze balığa karşı fazla rağbet var bere ettiğimizi duyarlarsa de- yatının yükselmesini temin i
dı. Hiristo saray mutbahında rimizi yüzerler küçük hanım! çin bütün milletlerin teşrikime 
hademelerden bir çoklarile ah Zerefşan ufak bir tecrübe- sai etmeleri zaruretinden bah
bap olmuştu. Hiristo, Hüsre- den sonra Hüsreve iyilik yap setmiştir. 
vin mektubunu Zerefşana gön mağa karar vermişti. Norveç kabinesi 
dermek içinAhmet ağa isminde - Hiristo ne vakrt gelece? 
Sakızlı mühtedi bir Rum aşçı Diye sordu. OSLO, 11 A.A. - M. Kols
ile uyuşmuştu. Sakızlı mühtedi korktu ve tad yeni kabineyi yeşkil etrniş-

Ahmet Ağa, Hiristodan mek lbu mevzua devaım etmek iste- tir. Çiftçi fırkası ilk defa ola
tubu aldı.. Koynuna soktu. Ze medi. rak iktıdar mevkiine gelmiş olu 
refşana bir sabah Hfüıcevin - Hiristo yann cevap alma yor. Hariciye nezaretini M. Bir 
mektubunu verdi. ğa gelecek.. Fakat, onu bir da gerbraaland deruhte etmiştir. 

- Cevabını bana vereceksi- ha saray avlusundan içeriye Maden kuyusunda beş 
niz küçük Hanım! sokmıyacağmı ... Alçak köpek kı"şı" öldü 

Zerefşan mektubu alınca bu işin esa~ını bana neden an-
mühtedi Ahmedin yüzüne bak !atmamış?.. OTTAVA, 11 A.A.-Yeni 
tı: Z~refşan günün birinde Ah İskoçyada kain River _ Her

- Benim kardeşim falan medın bu meı:,ele hakkın?a ~r bet'te bir maden kuyusunda 
yok ... Fakat bir def~ okutayım. 1ka.daşlarına. a~zınd.a~ ~":.laf vukua gelen bir infilak netice-
Belki akrabac4ın biridic. kaçırması ıhtımalını duşune-1 sinde 5 kişi ölmüş, 10 kişi ka-

* • * rek: . dar da yaralanmıştır. 
Hüsrev on beş günden beri - Bana ıbak, dech, sen meş- 1 1 'd 1 1 d 

hur cengaver (Hüsrev)i. tanı- ta ya a ze ze e evam rönderdiği mektuba cevap ala-
mamıştı. Her gün Hiristoyu sı maz mısın? ediyor 
kıştırıyor, mektubun bir düş- Ahmet teessürle başını sal NAPOLİ 12 (A.A.) - Melfi'de 
man eline geçmesinden endişe ladı: vukubul~n zelzele esnasında sakatla-
e<liyordu. -Ah, sorma yavrucuğum! nan bir çok evlerin çöküp yıkılması 

O koca aslanı tanımazmıyı.m yüzünden üç kişi yaralanmıştır. Ge
hiç' çenlerde vuku bulan son zelzeleden Bir akşam, Sltan Mehmet 

sarayda ecnebilere bir ziyafet 
vermişti. 

Bu münasebetle saray mırhi 
tinde fener alayları tertip e
di imişti. İstanbul da bulunan 
bir çok devi-et elçileri o gece 
bu eğlenceye ştirak etmişlerdi. 

Sultan Mehmet, Sırbistan 
seferinden muzaffer olarak 
dön<liiğü ?aman yolda kendi
ne çok büyük yararlıklar gös
teren Sakızlı mühtedi Ahmet 
o gece, ikinci defa sarayda Ze 
rcf!tanla yüz yüze geldi. Hiris
to, •her gün, Sa 1,:ızlı Ahmetli 
s kıştırıyordu. Sakızlı Ahmet 
ziyafet c<nasında herkesin ba 
sı chımanlanclıgını görünce sa 
rayın kuvtu 1 ir kösesinde (Ze 
r~fsan)ı yakaladı. 

- Si •e gec~n giin getirdi
g;m nıek,uba nicin cevap ver
mediniz küçü'.< hanım? diye 
sonlu. 

Zerefşan cekindi: 
- Hangi mektuptan bahse

<l i yorsun uz' 
- Yavrum, geçen 

getirdiğim mektubu 
nuz mu? 

gün size 
unuttu -

_· .. Onu akından görmüş- sonra husus~ bi_r tarzda yapılmış v_c 
.. .. , y ya tam>r edılmış olan evlerden hıç 

muydu~. . , biri h .. ara uğramamıştır. Diin ak-
-Bır ?efa vezrı azamla :e şam yeni bir zelzele daha kaydedil

dikule zındanlarını gezmege mistir. 
gitmiştik ... Kollarından ve ba .Ita'ya - Avusturya 
caklarmdan ; · ncirlc bağlan-
mış, iri boylu bir delikanlı gör Macaristan 
dük .. Veziri azam nöbetçiler- ROMA, 12 A.A. - Messa-
den ·birini <;ağırdı: "Şu hainin gero gazetesi, İtalya ile Avus
bacaıklarına birer zincir daha turya ve Macaristan arasında 
vurun!,. dedi ... Merak etmiş- bu yakınlarda husule gelen iti
tim. "Paşam, kimdir bu adam? lafın milletlerin iktısadi servet 
diye ~or,?u~. Veziria_zam ~ı- terini yeniden canlandırmağa 
rıtara'K Husrev,, dedı ve Y.u- maddi ve müsbet bir surette ca 
rüdü. Ben de a'~kasın~an. gı~- i lı~mak istiyen bütün milletle;e 
ti_ı:n:. Z~va~ı~.m hayal.ı şımdı j a~ık bulundurulacağını yaz-
gozumun onune geldı; sacı sa · k d 

A , 1 j ına ta ır. 
kalına karı~ mı ş .. y a»c arı ç ı p !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

lak.. Penceresiz ve demir ka- ·r . . , 
pılı bir zindanda kıır utoprak ı an ettırmış. . 
üstünde yatıyordu. Ona o ka· d. ::-;- O~~sına aklım e~-~z .. ~ıl 
dar çok acımıştrm ki. ıgı~kl ı'. yşeyd.vkarl: . udsrevlın 

Zerefşan bu izahattan mem kemı en e 1 u e zın an a-
nun oldu. ırında çürümüştür!. 

_ Şimdi Hüsrev nerede aca Zerefşan gülerek dedi ki: 
ba? - Hüsrev sağ olsaydı ona 

_ Hatırrmda kaldığına gö- yaırdnn etmek istermiydin ! 
~e bir akşam (Hüsrev)i zin- Aıhmet düşündü: 
darıda bulamamışlar ve firar - Kim ıbilir, belki de eder-

Krallık taraftarları 
tevkif ediliyor 

Mühim Rllrgaş11lıkl11r11 sanne otan Madr/ttt'n bir m•nzııı·a 

MADRİT, 11 A. A. - Ge- ı B?.r~.a muamelatı tatil edildi 
cenin bakiyesi hadisesiz geç- Butun İspanyada borsa mu-
miştir. Saat üçbuçukta kalaba- amelatı tatil edilmiştir. Nazır
lık bir halk kütlesi hala Puetro !ar meclisi mütemadi surette 
sol'da bulunuyor ve katolik El içti~a halinde bul~~~akt~W.r. 
Debat gazetesinin nüshaların- Şehırd~ ~aleyan hu·c~ suru
dan mürekkep cesim yığınlar ~or. !f uku1:1_et neş~~~ış 0Id1;1-
vücude getirerek yakıyorlardı. g~ bır teblıgd~'. mufrıtane ~ıç
H l'< Madridin umumi valisi bır harekete musamaha etmtye 
ol~~ Franco ile birlikte "Dört ceğini itan e~miştir. Karga.şa
- R". o-ar" tayyare karargahın- lıklara sebebtyet verenler Cum
dak~~;yana iştirak etmiş olan huriye~in ~üş~am adde~ilecek 
ceneral Dellano'yu bekliyordu. ve.yem r~3ım şıddetle mudafaa 
Ceneral uzun müddet dahiliye edıle~ek~ır.I . k 

1 nezaretinde kalmış idi. Gece avıye erı ~a. ıy?r ar . 
dışarı çıktıgı zaman halk, ken- . ~ordo~e ve Sev.ılle d': niıma 
d. · · u ı .. t" d t nn yısçtler bırçok zavıyelerı yak-
ısım om z arı us un e aş ış • • • .. . . 

t M a·ı h b' k h · · maga tesebbus etmıslerdır. Po-
ır. um ı ey , ır a venın 1. • 

11 
.
1 

M ·d . . 
1 

k 
b ık d h ık t k .. ıs, su yo arı ı e a rıtın e e a onun an a a nu u soy- . . 
1 k b · t' d k lm trık kaplolarını ve sehrın umu-eme mec unye ın e a ış- • b' 1 h' · k · . . . mı ına arını ımaye etme ı-
tır. Halk ceneralı dındarane bır . ·ı · d t db' ı · ı 

k • . . d d' 1 . . C cm ı ctıza e en e ır en a mıs-
su ut ıçın e ın emıştır. ene- t · 
ral halka cümhuriyete layik ol- ır. 

0
.. A B C · b' 

dukl · b k · . • un, . . . gazetesı ına-
annı ıs at etme ıçın suku .. .. d 1 'k' . . sının onun e yara anan ı ı şa-

netle hareket etmelen tavsıye- h .. 
1 

.. .. , 
. ıs o mustur. 

sınde bulunmuştur. B b. 1 M d 'tt ı · 

Grev 
MADRİD, 11 A. A. - Bir 

kaç saat tevekkuftan sonra ye
niden işleyen tramvayların ade 
di azdır. Müttehit sendikalara
zasından oldukları zannolunan 
nümayişçilerden mürekkep 
gnıplar, duvarcılarla inşaat a
melesini işlerini terke teşvik et 
mektedirler. Bunlardan bir ço!c 
lan işlerini bırakmışlardır. El
lerinde benzin tenekeleri bulu
nan nümayişçilerden mürekkep 
bir grup Gran-Via Cizvit kili _ 
sesini yakmağa teşebbüs etmiş 
ise de polis buna kolaylıkia ma 
ni olmuştur. 

Mağazalar kapandı 

İhtiyaten bir çok mağazalar 
kapanmıştır. Taksi otomobiller 
işlememektedir. Amele grupla
rı bağırarak sokaklarda dolaş
maktadır. Piyade ve suvari po
lis kıt' alan şehrin sevkulceyş 
noktalarını işgal etmiştir. 

Örfi idare 
MADR!T, 10 A.A. - Saat 

12,30 da nümaişçiler cezvitle
rin binalarım yakmağa muvaf
fak olmuşlardır. Bu yangın ha 
dise mahalline birçok kimsele
rin gelmesine sebebiyet vermiş 
tir. İkinci defa olarak hemen 
askeri hapishaneye atılmış o
lan ceneral Bfrenguer aleyhin
<le sahtekarlık iddiasile y~ni 
tahki~:ata başlanılmıştır. 

Madritte örfi idare ilan edil-
miştir. 

Darülfünuna ateş 

MADRİD A.A. - Örfi ida
renin ayni olan harp hali ilan 
edilmiştir. Nümayisçiler, kar
melitlerin binası ile sanayi Da
rülfünununu ve cezvitle•in zavi 
yesini ateşe vermişlerdir. Bu 
zaviyenin yakınında bir müsa
deme olmuştur. 

İki taraftan ateş edilmiş ve 
birçok kişi yaralanmıştır. 

u sa a ı, ... a n e vuxua 
gelen hadiselerin faili olmak üz 
re 5 komünist itham edilmek 
tedir. 8 hücum arabasile asker
lerle dolu birçok kamyonlar 
Madrit sokaklarında dolaşmak 
tadır. 

Ferol'dan bildirildiğine gö
re, "Jaime 1" zırhlısında mah
pus bulunmakta olan bahriyeli 
lerin serbest bırakılmış olduğu 
haberi sahtedir. 

Hariciye nazırı Cenevreye 
gidiyor 

MADRİD, 11 A. A. - İs
panyol Cümhuriyeti hariciye 
nazırı M. Lerroux saat 10 da 
Cenevreye hareket etmiştir. 

Tayyareler 
MADRİT, 12 A. A. - Har

biye nezaretine mensup birçok 
memurlarla tayyareci zabitler 
bugün Madrit üstünde uçacak 
olan müteaddit tayyare filoları 
nın idaresini ele alma~c üzere as 
ker1 tayyare karargahına git
mişlerdir. 

Komünistler 
MADRİT, 12 A.A. - Ko

münistler dün akşam Polazza -
Mayer'da bir miting yapmış
lardır. Bu esnada 80 komünist 
tevkif edilmiştir. 

Son vaziyet 
MADRİT, 12 A.A. - Umu 

mi vali jeneral Belliano,dün ak 
şam nazırlar meclisine giderek 
vaziyet hakkında bazı izahat 
vermiş, sükun ve asayişin iade 
edildiğini söylemiştir. 

Havada bir facia 
VİLLACOUBLAY, 11 A. 

A. - 150 metre irtifada uçuş 

tecrübesi yapan iki tayyare bir 
birine takılarak yere düşmüş ve 
parçalanmıştır. Her iki tayya
renin pilotları ölmüştür. 

Roma at yarışları 

Zerefşai gözlerini süzere'k, 
!:?akızlının kulağına eğildi: 

gui .. ": Sen o mektubu kimden 

etti diye ilan etmişlerdi... dim ... 
_ Padişa1ıın halktan korku Genç kız, Sakızlı Ahmedin 

su mu var? Boğdurmuş ta, hal bıyıklarını okşadı: 
lq ıkarşı neden firar cttiğir' (Devam edecek.> 

Dünkü hadiselere sebebiyet 
veren krallık taraftarlarının 
tevkifi emredilmiştir. 

ROMA, 11 A.A. - Beynel
milel at yarışları kralın riyase
ti altında yapılmıştır. İtalyan 
suvari kupasını Fransız Deoili
cre kaza~ştır. 

'T ı ~l 

a 

Cenevre •• zaker 
Murahhaslarımız 15 Mayısta 

Cenevrede bulunacak 
ANKARA, 12 A.A. - Av- rıhinde Cenevrede bulunma 

rupa birliği tetkik komisyonu 1 run faydalı olacağı ihbar kı 
içtimaına iştirak meselesi hak- mış ve keyfiyet ayrıca bir 
kında Hariciye Vekaletinden tup ile de teyit edilmişti. H 
25 Nisan 1931 tarihinde Cemi- ciye Vekaleti tarafından i 
yeti Akvam umumi katipliğine iş'ara cevaben atideki telg 
çekilen telgrafa cevaben mez- umumi katipliğe çekilmişti 
kur umumi katiplikten gelen 2 "Katibi Umumi Beyfen 
mayıs 1931 tarihli telgrafta hü Türk hey'eti murahhasa 
kumetimizin mezkO.r telgrafı- ı..ın Avrupa ittihadı tetkik k 
nın Cemiyet azası olan devlet- misyonunun müzakeratına i 
!ere tebliğ edildiği ve bu bapta rak etmek üzere Cenevreye 
tetkik komisyonu rcisile de te- met edeceğini zatıalilerine 
masta bulunulduğu ve muvak- dinnekle mübahiyim. Ayni 
kat ruznamenin iktısadi mesai- manda hükı1meticlimhuriy 
le mütedair olan üçüncü madde kendisine vaki olan davet ha 
sinin 15 mayıs öğleden sonra kında evvelki mektup ve te 
yahut 16 mayıs öğleden evvel graflarla arzolunan noktai n 
müzakere edilmesi muhtemel zan muhafaza ve teyit etme 
olduğu ve bu şerait tahtında he te olduğunu bilhassa beyan 
yeti murahhasanın 15 mayıs ta mek isterim." 

Avusturya - Macaris
tan ittihadı 

iki hükumetin birleşmesj hakkında 
Macar ajansı ne diyor? 

BUDAPEŞTE, 11 A.A. -
Macar Ajansı bildiriyor: 

Son zamanlarda ecnebi mat
buatı Avusturya ile Macaristan 
arasında birleşme meselesini 
münakaşa etmektedir. Salahi 
yettar mahafil bu hususta şu 
mütaleada bulunuyorlar: 

"Başvekil Kont Bethlen ile 
diğer siyasi ricalin müteaddit 
vesilelerle beyan ettikleri veç
hile Macar milleti harici siya
setindeki serbestii hareketi te-

min edilmedikçe ve mese 
memleket dahilinde sükuneti 
ve tekmil kanunu esasi amille 
rine uygun olarak ve maniası 
halledilemedikçe, bu m~sele 
hakkında bir karar vcrmiyece 
kadar durendiştir. Hükumeti 
ve bilhassa hanedan meselesiı 
nin bugünün meselesi olmadı· 
ğı hakkındaki tezi ve bu bapt 
ki siyaseti kat'iyyen değişmi, 
değildir." 

Salah Cimcoz B·. Istan 
bulu tercih etti 

ANKARA, 12 (Telefon) - meb'usluğundan 'İstifa etmış 
Salah Cimcoz B. İstanbul meb tir İstifası peı"Şembe in'ikadı 
usluğunu tercih ederek Bolu da okunacaktır. 

Ankara sporcuları lktısat meclisind 
Balıkesire gittiler neler konuşulacak. 
İZMİR 12 (A.A.) - Ankara 

sporcuları bu sabah trenle Ba 
lıkesire hareket etmişler ve 
istasyonda İzmir mı:ntaka spor 
heyeti tarafından tıcşyi edilmiş 
!erdir. Sporcular Balıkesirden 
sonra İstanbul tarikile Ankara 
:va avdet edeceklerdir. 

Ferit Celil Beyin 
davası 

ANKARA, 12 (Te~fon) -
Asliye ecza mahkemesi Mer
sin mebusu Ferit Celil Beyin 
Yeni Adananm kendisini asker 
kaçaklığı ile itham eden ne~ 
yatından dolayı mezkfir gazete 
aleyhine açtığı davanın Anka
rada riiyetine müttefikan ka
rar vermiş ve ayni zamanda 
milddei umumilik te Y-cni Ada 
na aleyhine hukuku umumiye 
davası açmıştır. 

Muhakemeye bir haziranda 
başlanacaktıt. 

Amerika'dan nargile 
isteyorlar 

Amerika'da sark eşyası sa
tan bir ticarethane, Bertin 
türk ticaret odasına müracaat 
ederek nargile istemiştir. Ber
lin odası, bu müracaattan İs
tanbul ticaret odasını haberdar 
etmiştir. 

Ticaret odası Amerika tica
rethanesine cevap vermeden ev 
ve! bizde senede ne kadar nar
gile yapıldığını tetkik edecek
tir. 

Vapurcular arasında 
Ankarada bulunan Seyrise

fian müdiri umumisi idarenin 
bütçesi ile meşguldur. Sadul
lah B. idare ile vapurcular ara
sınd~ mevcut ihtilafa da temas 

. edecektif' 

ANKARA, 12 (Telefon) -
Ali iktısat meclisinin önümü1 
deki ilk içtima devresi için mil 
zakerat ruznamesi hazrrlanmıı 
tır. Bu rumame, ,u maddelen 
ihtiva ediyor: 

1 - 929 senesi tedi~ müva· 
zenesi, 

2 - İhracat emtaamız hak· 
kında ihracat ofisi tarafındarı 
hazırlanannlz:amnamelere daiı 
müıtalea, 

3 - Türkiyede liman hizmet 
leri ve Tlirk limanlarının inki· 
şafmı temin edecek tedbirlerG 
dair teklifler. 

Meclise verilen bir 
takrir 

ANKARA 12 (Telefonla) - Ce· 
belibereket meb'uıu Naci Pata v• 
Ordu meb'usu İsmail Bey auubal 
encümeninin Konyalı Muatafa Ef.y• 
ait İlgın kazasının bağlar bataldııtı· 
nın kurutulması işine dair olan kart 
rının heveti umum.iyede müzaker,..· 
ne dair meclise bir takrir vcnnitler 
dir. 

Fuat Bey tekrar 
müşavir oldu 

Sabık İzmit meb'usu ve 
muhtelit mübadele hey'eti 
Türk hey'eti müşaviri olup Ce
mal Hüsnü Beyle bir ihtilaf 
yüzünden mübadeleden ayrı

lan Fuat Bey tekrar eski vazi
fesine iade edilmiş ve dünden 
itibaren mesaisine başlamıştır. 

Gümülcünedeki takdiri 
kıymet hey' eti 

Gümülcünede bulunan muh
telit mübadele takdiri kıymet 
hey'eti bu ay nihayetinde şeh
rimize gelecektir. Bu hey'.~ti 
teşkil eden memurlar açığa çı· 
karılmayarak mübadele hey'e: 
tinin muhtelif şubelerine tevzı 

edileceklerdii-
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Usküdarda hastahane 
•• J nar programının mu-

takeresine başlandı 
Verem .. 

Ün Şehir meclisinde hastahaneler 
meselesi etrafında 

Hilaliahmer bir 
sanatoryom 

tesisini düşünüyor 
Ankarada toplanan Hi~a~

ahmer umumi kongresiı:ıı:_ ~ştı 

ıararetli münakaşalar olmuştur k den İstanbul Hılalıah-ra e .. Al' p 
mer merkez şubesi reısı . ı ş. 

rd'., 1'hir meclisi dün de içt~mda e~t;-
ı, nku celsenin müzakeresın ~ . _ı -

sı· sa müzakere edilecek en mühım 
o· ıtı lar şuydu : . 

. tı . _ Müstahdemler talımatname
ış ın müzakeresine devam. 
a: 1 - Mesai programına dair muh
bı t encümen mazbatası. 
a .füstahdemler talimatnamesinin 

atnı müzakeresi esnasında muh
f azalar söz söylediler. 

Hacı Adil B. in fikirleri a· ~ k· U mevzu etrafında Hacı Adil B. 
irlerini şöyle anlattı: 

et :- Müstahdemlerin şahsiyetlerini 
~n etmek muvafık ve iyi bir i9tir. 
Fakat istihdam edilenlerin de 
Vkiini tay in e tmek lazımdır. Bun-
1 isimlerini tadat ederek hizmetçi 
llıı altında t esbit ederken madde
k~ dın v~ ,. rk~k mcılek ve san'at 

lab, kaydım ilave ederek mü•~: 
llılere bir faide vermek teme\ını 
a talım. 

Beslemeler 
Saniyen burada bir şekil müstah
llı\er daha var : 
Beslemeler. Bizde çok esaslı ye~
lıniş bir teamül vardır. Bunun ı
hı olarak beslemeleri evlatlık te-

le <ki • deriz. Talimatnamede bunlar 
•ıı:ıetç ilikten daha başka bir vazi
tte görülmeli. 

ız Besleme kelimf"'si ile sütnine ve 
?rebbiyeyi bir tutmamalıyız . . . 
'ıkradan besleme kaydının tayyını 
trıüstabdemler kaydının "kadın 

e 

r 

r 

' erkek meslek ve san'at erbabı,. 
lrak tashihini teklif ederim . ., 

Nakiye H. in teklifi 
'.Nakiye Hanım bu teklife karşı de 
iri : 
"- Meslek ve san'at erbabr kay
:u koymakla bu srnıfın v~s'ati art
ılırıış olur. Bugünkil teşkıllta gö~e 
1 isin hududunu tevsi edersek muş 
llaiıa karşrlaşılabilir. Müstahdem 
birini de işçiler diye düzeltmek
n de gene bir çok işçilerin bu çer 
Ve dahiline girmesi endisesile sar· 
nazar e tmi§tik.,, 

Hizmet erbabı 
lvlehmet Şevket Bey hiz~e.tçile
' liizmet erbabı., denmesının en 

uvafrk olduğunu ileri sürdü. Ve ne 
:ede besı.me kelimesinin çrkarrlma 
.ıa . hizmetçi kaydının hizmet erba 
olarak tashihine karar verildi. 
liizmet erbabının muayenesi mü

•ı<ı;ayr m ucip oldu. İzzet Kamil B. 
ı işç ilere emrazı zühreviyede mu_a 
ne edildikten sonra müsaade veril 
esini istedi. 
İzzet Kamil Bey her işçinin behe 
.ıhal emrazı z ühreviyedc muayene 
·i lüzumu nu iddia ediyordu. 
Tevfik Salim Paşa 
- Muayenei sıhhiye raporunu ki 
addetmelidir. T abip bu raporu 
rmek için şüphesiz her türlü mu· 
eneyi yapacaktrr ... Dedi. 
Refik Ahmet Bey işçinin istihda
na mani ahlaki sebeplerden bab· 
ierek bu husustaki takdir hakkr
. istihdam edecek olana brrakma-
1 daha doğru olacağını söyledi. 

İmar programı 
İkinci cels• d• ruznamedeki işler· 
,1 evvel ım.:ı. r programının müzake 
ıine geçilmiştir. 
Evveli muhtelit program encüme 
~sbabı mucibe mazbatası okundu. 
Ve mazbatanın en mühim kısrmla 
•dan birini teşkil eden hastahane-
kı•mma g~ildi. 

Sıhhi teşkilat 
Evvela İsmail Sıtkı Bey söz söy· 
li: 
" - Sıhhi teşkilat henüz Cerrah· 
şada temerkliz etmiştir. Vaziyeti 
ıliyemiz itibarile müeslıesatın ora-

t'!sisini istiyoruz. Sıhhiye cncil
~nile ayrddığrmız esas nokta bu
r. 
Yatak adedinin arttırılmasını biz 
arzu ederiz. Fakat vaziyeti mali

miz müsait değildir. 
Bet sene içinde 

Bes sene zarfında 7 50 yat.ak il.ive 
cceic olursak bunun daimi masrafı 
· milyon küsur lira tutar. Üskü
rda bir hastahaneye ihtiyaç var
._ Beyoğlu hastahanesini mümkün 
tuğu k;ıdar t t>vsic iktidarımız var 

T~vfik Salim Pş. ne diyor 
Srhhiye encüeninden Tev_fi~ Sa-
1 Paşa da mütek•bilen dedı kı. 
"-Yatak adedinin tevsiine mı1h
:ız. Bizde iki smıf halk büyük bir 
ırap içindedir. • 
Fakir halk hastalıklarını tedavı 
iremiyor. Ölenlerin adedi pek 
İ<tur. Diğer smıf mutavassıt halk
. Bu büyük bir kitledir. Ufak bir 
ra ile kendilerini tedavi ettirmeğe 
ıhtaçtrr Hastahanelerimizde bu ka 

kimselrre m'hsııs yataklar az-

Tevfik Salim Paşa şehirde hasta· 

hanelerin sadece Cerrahpaaş mmta
smda teksifine itiraz ederek diyor 
ki : 

"- İstanbul dağınık bir şehirdir. 
H er hizmeti gibi sıhhi hizmeti de 
güçtür. Hastahaneleri bir noktaya 
t eksif edecek olursak halka müfit 0 • 

!amayız. 
Dünyanın her tarafında hastaha

neler şehirlere serpiştirilmi~tir. İs· 
tanbul gibi dağrruk bir şehırde sıh· 
hl bir merkeı: yapmanın doğru olma 
ılığı muhakkaktır. ..1 Üsküdar ve Kaıiıköyünde !akü te· 
den bafka hastahane yoktur._ Bu da 
bittabi fakülte olması dolayısıle mah 
dut kalmaktadır. O taraf hastalarmı 
İstanbul& geçirmek güç ve ıztıraplı 
bir şeydir. . 

En muvafıla, hastahanelerın Cer· 
rahpa§'I mıntakaıında teksifi cihetin 
don ziyade diğer mıntakalard~ h~s
tahaneler vücude getirmek ve ımka? 
buldukça hepsinin peyderpey tevsı
ine çatısmaktrr. 

Altın kile içinde 
Galip Hakla Bey de bele~ye r~

isinin hastahaneler üzerlndekı tekli
finden bahsederek dedi ki: 

_ Makamın teklifi bir altrn kase 
içinde terkos suy_u aıhhiy~ _encüme
ninki ise bir şimşır çanta ıçınde abu 

hayattır. 

Belediye reisinin cevabı 
Belediye reisi, cevap vererek, ta~ 

betimizin yllksek hayıiyetini modenı 
yet nazarrnda yükseltmek . ".e he~ 
halka yardım etmek gayesını takip 
ettiğini ifade etti 

Şehirde mevcut hastahane vı ya
tak mikdarmın nüfusumuza naza· 
ran pek te korkunç bir_ d~recede 
olmadığını söyleyen Muhiddin Bey 
dedi ki: 

"- İdaresile mes'ul olduğumuz 
müessese bir belediye müessesesidir. 
Hastaları düşünmekle beraber sağ
lamlarr düşünmek daha çok fazife· 

mizdir. " 
Tevfik Salim Paşa az para ile çok 

i~ görmek lazım geldiğini büyük 
muhtefem haatabaneJcrden evvel, 
halkı ölümden kurtaracak küçilk pa 
viyonlar halinde hastahanelere ihti 
yac olduğunu söyledi. 

Şiddetli ve uzun süren bir müna: 
kaşadan sonra Üsküdar bastahanesı 

in her şeye takdimen yaprlmasına 
~üttefikan karar verildi. Beyoğlun
da yeni bir hastahane ~cude _getir: 

ek hususundaki, sıhhıye encumenı 
:n teklifi reddedildi. Srhbiye encü 
meninin beş sene zarfrnda _45~ yatak 

iması teklifi kabul edıldı. 
yapı be il ·· h' 

B sabah ve perşem g nu şe ır u . 
meclisi toplanacak ve unar pr~granu 
nı bir an evvel intaç edecektır. 

Bugün 
• • 

Devairde yenı mesaı 
tarzı başlıyor 

. d sekiz saat mesai hakkın 
Devaır e d'I 1. . ekilece kabul e ı en ta ı da Heyetı v . • di 

d .. n sabah vılayete tev 
matnarne u 
edilmiştir. . · 

İstanbul vilayeti yaz mesaı saatı-
ni 9 - 12 ve öğleden sonra. 13 te.o 
18 e kadar olmak üzere tc:ıbıt e~Ş 
t
. Yeni mesai tarzr bugunden ıtı-
ır. kt' 

haren tatbik edilece ır. 

lnhisarlarda 
Maliye vekaleti saa~i meS:U hak

kındaki k•rarr inhisar ıdaresıne teb 

Jiğ etmiştir. 

Ucuzluk 

Ankaradan gelmiştir. Alı PaF 
şu izahatı vermiştir. . . .. 

_ Kongrede en çok ılen sur 
düğüm mesele faki~ mektep ço 
cuklarına muavenetın bu_ ~e~e 
tezyidi oldu. Geçen se~~ ı~ı hın 
lira tahsisat almış ve ıkı bın ço 
cuğun iaşesini temin etmiştik. 
Bu sene bunun beş bin liraya 
ibliiğmı istedim. Merkezi umu 
mi bunu kabul ve deruhte etti. 

Kongrede şefkat pulları da 
oldukça münakaşayı mucip ol
du. Neticede pul şeklinin ipka
sı kararlaştırıldı. 

Sanatoryom meselesi de e
hemmiyetle görüşüldü. Kuvvei 
umumiyemizi tahrip eden ve
rem afetinin önüne geçmek i
çin bir sanatoryomun vlicudü
ne ihtiyaç pek bariz bir surette 
görülüyor. Söz aldım ve Hilali 
Ahmerin bu bapta yapacağı fe
dakarlığa evkaf idaresinin icap 
ederse hükftmetin de iştirakini 
bunun için 30 bin lira kadar bir 
paranın teminini istedim. Bu
nun üzerine Hilali Ahmer mer 
kezi umumisi reisi Refik Bey 
nizamnamei esasiye muvafık 
bulunan bu husussun hey'eti 
merkeziyece de iltizam edildi
ğini bu iş ile uğraşılmakta oldu 
ğunu bildirdi. Teşekkür ettik. 
Henüz tasavvur halinde bulu
nan bu iş yakında tatbik saha
sına girecektir." 

Düyunu umumi
yedeki suiistimal 

Maznunların nerede 
bulundukları aranıyor 

ANKARA, 12 (Telefon) -
Eski paraların Cümhuriyet ev
rakı nakdiyesi ile mübadelesi 
neticeşinde meydana çıkarılan 
Düyunu umumiyedeki para sui 
istimali hakkındaki son vaziye
tini ve ayni zamanda o zaman 
Düyunu umumiyede biri iptal, 
öteki ihrak işleri ile meşgul iki 
komisyonun bulunduğunu bil
dirmiştim. 

Şimdi komisyon azalarının 
isimlerini bildiriyorum. 

Recai, Mübahat, Nazif, Ni
şan, Logosenfe, Teri Teodor, 
Mukadder Daniş, Vitalis, Gos
par. 

Bunlar memuriyeti vazifele 
rini ihmalden içlerinden Vita
lis ile bilfiil suiistimale iştirak 
etmiş olmaktan maznundurlar. 
Asıl suiistimali bilfiil icra eden 
!er ise şunlardır: 

Düyunu umumiye sabık baş 
gişe memuru Lionida Aspiras, 
defteri kebir şube müdür mua
vini Seriko, düyunu umumiye 
mümeyyizlerinden Hacı Paşa, 
sabık serveznedar Meri Teo
dor, yevmiye ile müstahdem A
zeri Biltiski, komisyon azaların 
dan Vitalis ile Aspira Seriko ve 
Hacıyanın adresleri meçhul bu 
Iunduğundan ifadeleri alınama 
mıştır. Diğer maznunlardan 
hepsinin ifadeleri vardır. 

H t •• dengüne Mülga Maliye Nezareti mu 
aya gUD amelatı nakdiye müdürü Ka-

ucuzluyor zım Ziya Bey de bu meyanda-

! T" t odasının dır. 
İstanbu _ıcare . . ndek· Ankara müddei umumiliği 

Mart ayına aıt geçınme 1 talepnamesini müstantik.liğe ve 
si dün neşrolunmuşt~_r. h rerek maznunlar hakkında ta.l<l 

B · · 'kl e gore ayat u ı~tatıstı er ' !kine batı kanuniye yapılmasını iste-
pahalılıgı, harpten evve . t' 

. 1 .. d (1223) kadar mış ır. 
n~_spet e. yuz e Müstantiklik de adresleri 
yuksektır. Martta pa~:ılılık, ge , meçhul olan maznunların ne-
çen şubata nazaran bıraz daha d b 1 d ki t hk'kin' .. · ree uunu arının a ı ı 
hafıfleıruştır. · · k h.k. ı--· 

U 1 k bilh k İstanbul ıstınta a ım ıgın-cuz u assa yeyece . . . 
maddelerde göze çarpmakta- l!d!!!e!!!n!!!ı!!!s!!!te!!!m!!!!!ış!!tı!!!r!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
dır. Pahalılık harpten evvelkin 
den yeyecek maddesinde yüzde 
( ıı 7 4), yakma, ayd~latm_~ ve 
temizleme maddelennde yuzde 
(1135). giyecek ve ev eşyası 

yüzde ( 1343), ev kiras~ yüzde 
(1606), cigara ve vesaıtı nak-

!iye gibi diğer masraflarda yüz 
de 982), Sigorta ücretlerinde 
yüzde (845) nispetinde daha 
yüksek bulunmaktadır. Fakat 
altın paraya göre pahalılık yüz 
de (133) nispetindedir. 

yapıln1asına karar verildi .. 
150 likler Tıbbiyelilerin bayramı 

T asar ruf cemiyeti tarafından ya

pılan zarif bir r eklam 

Peşte sergisine 
hazırlık 

Peştede açılacak beynelmi· 
le! sergide tevzi edilmek üzere 
Milli İktısat ve tasarruf cemi· 
yeti tarafından reklam kartları 
yaptırılmıştır. 

·En yaşlı adam bir buçuk a
sırlık Zaro ağanın neşeli ve 
dinç bir resmini ihtiva eden bu 
kartlarda deniliyor ki : 

- Zaro ağa gibi Türk üzüm 
ve fındıkları yemek, Zaro ağa 
gibi hazmınızı Türk yağları ve 
incirlerile tanzim etmek ve 
Türk tütünleri içmek suretile 
tamüssıhha olarak Zaro ağa 
kadar yaşayabilirsiniz!" 

Tıp fakültesi reisi 
Ankaraya gitti 
Tıp fakültesi reisi Tevfik 

Recep B. dün sabah Maarif ve
kili B. tarafından telefonla 
müstacelen Ankaraya davet e
dilmiştir. Bunun üzerine Tev
fik Recep B. dün akşam eks
presle Ankaraya hareket etmiş 
tir. Tevfik Recep B. bir muhar 
ririmize kısaca demiştir ki: 

- Bu davetin sebebini bilmi 
yorum. Fakat yeni bütçemiz i
çin olduğunu zannedivorum. 
Fakültenin bundan başka halle 
dilmemiş meselesi yoktur." 

Hekimlere ihtısas 
vesikası 

Hekimlere verilecek ihtısas 
vesikalarını tetkik edecek olan 
jliri hey' eti cumartesi günü An 
karada toplanacaktır. 

Bu hey'et azalıklarına inti
hap edilen Trp fakültesi müder 
rislerinden Neşet Ömer, Ham
di Suat ve Kemal Beylerle Et
fal hastanesinden Mehmet Ka 
mil ve Gülhane muallimlerin
den Niyazi İsmet B. ler cuma 
günü Ankaraya hareket edecek 
!erdir. 

Mustafa Sabri ve 
hempaları Garbi 

T rakyadan çıkıyor 
Garbi Trakyada İskeçe şehrind~ ı 

"Yeni Adım" gazetesinde okunduğu 7 
na göre, yüz ellilik listeden Mustafa ' 
Sabri ve oğlu İbrahim 27 nisan pa
zartesi günü Atinaya gitmişlerdir. 
Mustafa Sabri ile oğlunun buradan 
müfarakatleri M. Venizelosun yüz 
elliliklerin Garbi Trakyadan ihracı 
emri üzerinedir. 

Gerek Mustafa Sabri Hoca , gerek 
se çocuğunun Bosnaya gidecekleri 
veya Atic,1da kalacaklarr söyleni
yor. Bunlar bcrabererinde matbaa
l arının harf ve makineler ini de gö
türmüşlerdir. 

İskeçede yüz elliliklerden yalnız 
Çopur İsmail H a kkr kalmrşt ı r. Gü
mülcüneden bildirildiğine göre fira
rilerin Suriyeye hicret etmeleri için 
gene kendi aralarında bir faal iyet 
görülmektedir. Bunlar , hicret emelin 
de olanlarrn bir listesini yapa rak 
Tevfik Bey isminde birisile Erden'e 
göndermişlerdir. Hicret edecek o
lanlara Atinada 25 er lira yol parasr 
verilecektir. Gene firarilerin rivayet 
lerine nazaran Suriyeye gidecek bu 
gibilere orada 2500 lira tevzi oluna 
cakmış . 

Bulbgarist~ndan gelen bir hava
dise göreorada intişar eden ve mür
teciane yazılar neşreden (Açık Söz) 
ismindeki gazetenin etrafındaki fira 
r! ve mürtecilerin Garbi Trakyadaki 
firarilerle sıkı münasebetleri vardır. 

Bunlar "Anadolu istirdadı hukuk 
ve hürriyet cemiyeti., namında bir 
teşekkül hesabına faaliyet gösterme· 
ği, Garbi Trakya veya Bulğaristan
da bu cemiyet nanuna beyannameler 
tabettirerek Türkiyeye sevkeyleme
ği düşünmektedirler. Garbi Trakya
daki bu işin başında İrfan isminde 
biri bulunuyormuş . 

275 Bin lira 
Belediyenin vesaiti nak

liyeden aldığı resim 
Belediye şehrimizdeki 

\bütün vasaiti nakliyeye koydu 
ğu zamdan bu sene zarfında 
27 5 bin lira almıştır. 

Gazi köprüsünün inşaat 

masrafına tekabül etmek için 
daha on sene nakliye vasıtala
rından bu zam kaldırılmıyacak 
tır. Yapılan istatistikte vasaiti 
nakliyelerin gün geçtikçe daha 
az adam taşıdıkları anlaşılmak 
tadır. 

Çanlı şamandıra 
Karadeniz Boğazı haricine 

konulmak üzere geçen sene sı- 1 

pariş edilen çanlı şamandıra bu 
ay ortalarında limana getirile
cektir. 

Zavallının iki yakası bir araya 
gelmiyor muş ... 

Mühim bir emniyeti suiisti- - Ne diyeceksin, kolalan-
ma! davası: tamam on iki ya- mak için yakalık gömlek bırak 
kalık, üç gömlek ortada yok!... tım diyor. Lakayt bir eda ile 
Maznun mevkiinde olan kolacı, kıs kıs güldü: 
orta yaşlı, kıvırcık saçlı, liikayt - Yalan efendim, zati yaka
vaziyetli, sebepli sebepsiz gü- !ık takmaz kendisi ... Bana bir 
lümseyen bir adam. Davacı ise defa getirmiş üç yaka, o da 
dehşet mi dehşet ... adeta ateş hepsi yırtık. Sonra üstelik bir 
püskürüyor: yaka fazla alwış gitmiş .. Dük-

- Efendim, bir değil, iki de- kanda bunca müşteri var. Niçin 
ğil ... her defasında bir bahane hiçbiri şikayet etmedi şimdiye 
bulup bizim yakalıkları içine kaaa ... 
oynatıyor. Bundan 15 gün ev- Davacı atıldı: 
veldi. 12 yakalık, 3 gömlek gö- . - Kim demiş, şikayetçi yok 
türdüm. Aman usta, dedim, he- 1 diye ... Herkese yapıyor bu oyu 
sapta gene yanlışlık olmasın. nu ... Allah sizi inandırsm Bey
gel, şu emanetleri beraber saya efendi. Bu adamın yüzünden 
lım. Sen çocukmusun canım, iki yakam bir araya gelmiyor" . 
dedi bende yakalık kaybolur Yakalı'< sahibinin müddeasmı 
mu hiç? Eh ... ne denir? Ses çı- ispat için gösterdiği şahitlerin 
karmayıp dükkandan çıktık. hiç biri gelmemişti. Muhake
Üç gün sonra yakalıkları al- me bunlara tebligat için kaldı. 
mak üzere dükkana gittiğim 
zaman ne dese iyi ... Ben, yaka
lık filan bırakmamışım. Bırak
sam orada olacakmış. Doğrusu 
bu liifa tepem attı. 12 yaka 50 
şerden 250 eder, üç gömleği de 
enaşağı üçerden 9 lira sayarsak 
11 buçuk lira para isterim ken
disinden .... 

Hakim kolacıy:ı. sordu: 

Tefevvühatta bulunmuş 
Erkanı hükumet aleyhinde tefev

vübatta bulunmak ve sövmekle maz
nun Cemil hakkında takibatı kanu
niye icrası için keyfiyet Adliye ve
kaleti vasıtasile Büyük Millet Mecli
sine bildirilmiştir. 

Meclisten müsaade aJındıktan son 
ra bu adam ceza mahkemesine sev
kedilec•lo:tir. 

çok parlak oldu 
••••••• 1 

"Bu müessese Türk bilgi ve azminin 
ortaya koyduğu bir abidedir ., 

Dünka merasime iştirak edenler 

Türk hekimliğinin mütetabbipler 
elinden kurtanldığı günün yıl dönü 
mü olan 12 mayıs tıbbiyeliler hayra 
mı dün çok parlak merasimle trp fa. 
kültesinde tes'it edilmiştir. 

Bu münasebetle tıp fakülteıi Türk 
bayraklarile süslenmiştir. Bu bayra
ma mahsus müsamereyi tertip eden 
tıp fakülte cemiyeti azalan davetli
lere "Tıbbiyeliler bayramı,. ve Türk 
tababetinin tarihçesi hakkında vücu 
de getirilen risaleyi tevdi ediyorlar
dr. 

Merasim 
Saat ondörde doğru fakültenin 

konferans salonu davetlilerle dolmuş 
tu. 

Bunlar arasında bütün maruf he
kimler ve hastanelerin etibbasile Da 
rülfünun profesörleri bir çok Darül
fünunlular, şehrin yüksek tabakası
na mensup bazı hanımlar da bulunu 
yorlardı. 

Merasime sa:'lt on dörtte deniz or 
kestrasının İstiklal marşile başlan
mıştır . 

Behçet Sabit B. in hitabesi 
Müteakıben tıp fakültesi umumi 

katibi Behçet Sabit Bey bir hitabe 
irat ederek demiştir ki: 

- Bugün tıbbiyelilerimiz in yıldö
nümünü kutlulamak için burada pek 
samimi meslek duygularile toplanan 
güzide ve yüksek heyetimizi selam 
larken ömrümün en mes•ut dakika
sını yaşamış oluyorum. 

Aziz arkadaşlar, bu nvs' ut günü 
müz her sene böyle tekrarlandrkça 
bize ömrümüzün bir yılını daha 
gençliğin, çalışmak ve gayesine eriş 
mek ~mellerini kemalli bir gurur ve 
fahir içinde hissettiriyor. 

Memleketimizin genç tıbbiyelile
ri hayatın sonuna kadar her an çalı 
şınrz ! Çünkü tıpta hocalıkla talebe
liğin yalnız bir farkı vardrr. O da 
yekdiğerinden uz~k ve yakın yeni 
ve eski bir talebelik olmasıdrr. Yani 
hekimlik nihayetsiz bir talebeliktir. 

Hastalar şifa bekleyor 
Dünyanın en güzel parçası olan 

Türkiyede mevcut hastalar sizlerden 
vefa ve şifa bekliyor. Yükünüz pek 
ağırdır. 

Siz Türk gençliği mazinin bıraktı 
ğı boşlukları telafi etmek mecburiye 
tindesiniz ! Daima çalışınız. Türklük 
ve onun aziz cümhuriyeti her şeyde 
yüksek olsun!., 

Besim Ömer P,. nın nutku 
Şiddetli alkışlarla karşılanan bu 

sözleri üteakıp tıp müderrislerinin 
en yaşlısr ve en kıdemlisi olan Be
sim Ömer Paşa da bir hitabe irat et 
miştir: 

Besim Ömer Paşa kürsüye çrkar
ken tıbbiyeliler tarafından cok hara
retli tezahüratta bulunulmuş ve şid 
detli surette allaşlanmıştır. 

Besim Ömer Paşa : 
- Memleketimizde tıbbın Türkçe 

olarak tedrisine başlandığı tarihi 
bundan altı asır evvele kadar götürü 
yorlar. Diğer taraftan bazılarnnız da 
tıbbın Türkiyede klasik bir tarzda o 
kutulmasr ve öğretilmesi bundan bir 
asır evvel başladrğını söyliyorlar. 
Tıp gençliği daba tıbbııı Bursada 
altı a11r evvel tedrisine başlandığı 
tarihten ilh;\m al~rak mayısın 12 sini 
bir "Tıp günü,, olarak kabul etmiş
lerdir. 

İki cephe 
Bizde tıp tedrisi tarihinde iki cep 

he vardır. 
Yüzümüzü şarka çevirdiğimiz za

man Türk elinde tıp tedrisinin baş
langıcını altı asır evveline uzamıı 
buluyoruz. 

Garba teveccüh edilerek yaprlan 
tıp tedrisatı is• bir asrrlıktrr. Bugün 
kü fakültemizdeki nazari ve bilhas
sa ameli tedriai çok ileri gitmiştir. 

Mükayeıe 
Besim Ömer Paşa sonra bizde tıb 

bın ilk zamanlarındaki mahdut hali 
le şimdiki mütekamil vaziyetini mü 
kayese ederek devam etmistir: 

-Vaktiic veladethaneni~ ehemmi 
yetini ileri sürerek büyilk makamla 
rı1 vaki müracaatlar semere verme" 
ve devrin oadip.hı bu müesseseyi 

bir nevi piçhane gibi telakki ederdi. 
Fakültemizdeki doğum seririyatrnın 
tesisi tarihi çok firaklı ve acıklıdır. 
Bugün fakülteyi iftiharla göğsümüz 
kabararak herkese gösterebiliriz. 

Türk bilgi ve azmı 
Bu müessese Türk bilgi ve a.mi

nin ortaya koyduğu bir abidedir. 
Bununla beraber hepimiz bu müessc 
senin daha ilerilemesini ve daha yük 
selmesini isteriz ve bunu Türk genç 
liğinden bekleriz. 

Bizi şevklendiren en büyük saik 
cümhuriyet hükümetinin bütün da
rülfünunu rslah ve tensik etmeği i' 
ve gaye programına çelik harflerle 
yazmış ve kazmış olmasıdır.,, 

Bir asır evvel 
Besim Ömer Paşa bizde tıbbın na 

sıl batJadığmr ve bunu milteakrp bir 
asır evvel trphanede ve SWeymaniye 
medresesinde tıbbrn sureti tedris.inin 
tetkiki için bir heyet teıkilini tıp 
gençliğine teklif etmİ§ ve hitabesini 
alkışlar arasında şöyle bitirmittir: 

- Aziı- dinleyicilerim, daima iler 
leme ve yükselme taraftan olduğu
nuzu açıktan açığa beyan ve her iler 
leme ve yükselmenin yardımcı11 o
lan ve bütün iyiliklerin saiki olan 
Yüce Cf.imhur Reisimizi ve muazzez 
hükOmetimizi şükran ve takdirle al
kışlarım. (Şiddetli ve sürekli alkış· 
lar) Tıp fakültesine hizmet etmiş o 
lan ölü ve sağ bütiln hocalarımızr da 
hürmetle yadederim ... 

Necmeddin B. in nutku 
Müteakıben talebe cemiyeti reiai 

N ecmeddin Bey de bir nutuk söyle 
yerek Anadoluda Türk tababetinin 
53 l sene evvel Bursada açılan tıp 

medresesinde başladığım, fakat ma
zisinin çok daha eski olduğunu izab 
ederek: 

"Bugünkü fakültemizin beynelmi 
Jel mevkiini düşmanlarımız söylesin 
!er! Bizimle rekab•t sevdasında bu
lunan milletlerin hekimliğini gör
dük. Onlar da bizi yalandan gôrdli
ler. Netice bizim için iftiharı mucip 
olmuştur. Türk teceddüt ve inkılabı 
nm meşaleleri bu fakültede alevlen
di.., Demiştir. 

Bunu askeri tıbbiye talebesinden 
Mehmet Ai Efendinin heyecanlr bir 
nutku takip etmiştir. Sonra deniE 
orkestrasr alafranga bir konser ver
miş ve muhtelif kadın ve erkek san' 
atkilar tarafından gilzel parçalar te 
rennüm edilerek merasime nihayet 
verilmittir. 

Bunu müteakrp davetliler çay ve 
limonatalarla izaz ve ikram olurunuı 
tur. DUn alqam da Makaimde Tıbbi 
yeliler balosu nrilmlttir. 

Stok tütünler 
Tütün inhisar idaresi tehri

mizde stok tütünlerin milbaya 
asına başlamıştır. İlkin Kava
lalı Hüseyin Beyin tütünleri a
lınmaktadır. 
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Kambiyo Borsası 
!sterlin 1030 - ~.,-u-ro_n_ı_•=9=4-·=o " ... . .. 
Dolar 

Frank 

8,47 26 Şiline 3,S5,50 

12,07 Pez ta 4,70,75 

Uret 9,02 R.marlı: 1,98,25 

Frank 8.3,39,50 Zloti 4,24 

Drahmi 

Frank 1. 
Leva 

Forlln 

Kambiyo 
harici 

36,42 PengD 2,70,75 

2,45 Ley 79,32 

65,10 Dinar 28,83 

ı,' 7,50, Çervonço 

( Altın 901,50 

l Mecidiye 55,50 
Banknot 260,50 

Esham ve Talıvilatın nevi 
istikrazı dahili 96 
DByıın11 mvvahhade 96,00 
İkram iyeli Demlryollan 4.1-.ıı 
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MILLIYET ÇAI~ŞANBP. ı.ı MAYI~ 

n yazı ar 
A vrupaya gittiler 

lllilliy~t Birinci sahifed-;..n geç 

A.~,~; ::~ı~M~;~;tt~" Hafize Suzan Hanım 
l::>AREHANE - Ankara caddew 

No: 100 T.ısnıt adrui: Milliyet, 1 .. 

( Ba ·ı 1 inci .~ahilede) rilemez dedılcr. Nihayet pasaportu
mu ıldım ve Brendizi tarikilc şimen ' 

(Başı 1 inci sahifede) 
heyeti ıewi etmişlerdir. istikbalden haber vermek meselesi 

-bul. 
TeHloa aamaralıırıı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Ttırkiyc için Hariç lçiıı 

3 aylıiı 400 lruruı 100 kurut 
' ı• 750 ., 1400 " 

l2 " 1400 N 270.'.l N ---
Gelen evrak ıeci verilmez 
MlWdeti ses- a · lıalar 10 lrunat 

hır. Gazata u _t ... ya ait ;ti• 
çia •lhlirİJ"• .. ailr•caııt eoılilit. 

Ga .. tftıt ııanJana -·uliyedııl 
~alnıl--. 

Bugünkü Hava 
IJiln tn!ızla hanret 20 tol'

l'i <Ü. Bu~uı ruzgAr muıtht nıl 
n hı'a ekleriyrnle a~ık 

IF 
Kutbucenubi filmi 

şile yapmış, ağlayan bır bebeği bu ga diferle Parise gittim. Kendisi Faris- Sirkeci garıııda kendilerini •iyaret 
rip beşikte durmadan sallıyor. t< degildi. Bir arkadaşı beni karşıla- eden bir muharririm.ize Tevfik Rüş-

lşte sabık İzmir konsolosu M. dı. tiı Bey evvela konferans iktisadı ma 
Gmin refikası Madam Suzan, Ginin Tutulan «partımana yerleştim. Kr hiyette olduğu için Hasan Beyle 
ikametcllıL sa bir müddet sonra o da geldi. Ka- görü·ıne.ini soylemiş ve Hasan Be-

Eaki bir aıinaya anlatır gibi nuni şerait dahilinde evlendik, Muh yi, "avdette size her şeyi anlatırım, 
İhtiyar kadın derhol eıki bir aşi- telif Avrupa şehirlerinde uzun bir •imdi bir •ey yok .. demiştir. Bunun 

naya anlatır gibi nakle bajladı. bal ayı se)'ahati yaptıktan sonra Fa- iizerine Hariciye vtkili Tevfik Rüş-
- Suzan Hanım •imdi rıktı, ga- sa "tt"k ' ' : gı ı , tü Bey. murahhaslarımızın Avru-liba sizin matbaaya gitti. İ•te çocuk F t b" t d kt .,. as a ır srne o ur u an sonra pa ittihadı komittyonunda y«lnız ik-

ta bu. Sebep olanın gözleri kör ol- a·ıe · · a t · · hes lt evvel 
sun. Sanki çocuğa ne ihtiyacı var- İ~mi~~ ~~l;i:.. ıçın · a ı ay tısadi faaliyete iştirak ederek siyasi 
dı >, Nedir bu gazctel•rın· yaptıkları T kr p . "d k . f k mesailin gerek münakaşa ve gerek • < ar arıse gı ece tım. a at 
Allah a§lana? Suzan Hanım ne kaç- gene pasaport meselesinde miişkü- münkcrelerine iştirak etıneyeccklc-
tı, ne saklandı. ne de bir yere gitti! lal gördüm. rı. hatta son gelen davet tezkerelerin 
Şimdiye kadar gazetelere cevıp ve- Niçin lstanbula gelmiş ne umumi tekilde müzakereler mev 
rirdi amma gazete okuınaL iri. Halbuki b•nim pasaportum, pau wıı bahsolundugu için hey<timizin 

Bu eınıda b•bek gene feryada port diplomatiktir. Hem gezm«k ve hareketinden sarfınazar edilmesi bi 
ba§ladı. İhtiyar Hanım elbiıesinin hem d• buradaki konsoloahaneden le düşünüldüğü hakkında intişar e
önünü açtı ve göğsünden bir ro- daha suhultt görtceğimi bildigim- den muht•lif yazı ve havadislere ce 
cuk emziiı:i çıkardı. den yanıma yeğenim olan Fazılı ala va ben demıııir ki: 

- Sojiuk ıüt çocuğa dokunur da rak bir halın rvv<I İst;m\Jula gel
ısınsın diye goğıüme koydum. A- dim. - Cihan~ümül bir buhran karı•· 

sınd<ıyız Buna iıtilual, istihliık ve man Efendim size ben anlat.uı .. m, Buraya &cldikten sonra hakkımd2 
mutlak Suzan litıtnımı göriiu, onun çirkin rivayttJcrin çıkarıJd:~ını bü- , emniyet n1esclcleri ayni zamanda da 
•ize soylcyeceği çok şey var. yük bir hayret vr tee!Sürlc gör- bildir. Emniyet iktıaat meseleleri. i-

Merdivenleri inerktn yukarda düm. , , se ayni zamanda ehemmiyeti haiz 

madan muan1eli.tı tlcariyenin sel5.me 

ninni seıleri tekrar baılamıştı. İhti- ı ı d" ç·· k. lh · 1 - Bun;arı çıkaran Fdıthn zevcesi mcıe e eı· ır. un ı.i su tan emın o 
y•r Hanım Hida} et Hanım il• Nazmiye Hanım 

.. Dandini dandini dıiılstana,, dır. Rnnf;:ı,r hakkında c.lava acaca-
"Girmi riana)ar bostıına .. 

Kım. 

Diye cor.ug,u uyutmaya calr. ıyor- - Acaba siı, Fazıl Bey ile geldi-
du. ginizden dolayı Hidayet ilanım ba-

Kibar bir adamdı Eski bir 
aileye mensup asil bir adam ki 
daha ilk tanı'i tığımız zaman be 
nim üzerimde büyük bic tesir 
hasıl etmişti. •kendisile çok iyi 
bir dost <>!muştum. Çok geç
meden anladım ki bu kibar a
dam her türlü iyiliğine rağ
men zayif, tamamile zevcesi
nin iradesine tabi bir adamdı. 

Karu;ı ki'bar,asil ve tam bir 
ev kadını denecek kadınlardan 
dı. Bu ailede hakim olan o idi. 
Son derece kat'i hareket etme 
ği biliyor. zevcini oğlunu, iki 
kızını istediği gibi idare edi
yordu. Bn kadın h"rkesi kabul 
etmezdi. Pek müstesna ve mü 
him adamlar onun salonuna gi 
.-ebilirlerdi. 

Ben öyle müstesna adamlar 
sırasına girebilecek gibi değil
dim. Nasıl oldu da bu kadının 

Suzan H. matbaamızda ,. şııphelere diiımüş olmasın. 
Pazartesi günü Elhamra si- Hafize Suz•n H•nımla ye geni ve Burada :ı-anl Bey dedi ki, 

neması Matbuat ile mektep İzmırde vak"ayı haber veren Hida- _Ben Hi<layet ile dargın bulun'• 

ti na&ıl dü~ünülebilir. Ayni zamanda teveccühiinü celbettim ? .. Bunu 
emniyet olmadan muamelatın mevcu şimdi anlatırken ne kadar bü
diyetini dii,ünmek kabil değildir ve yük bir pi~manlık duyduğumu 
bunlar birbirine bağlı •eylerdir. O- tarif edemem... Benim a
nun için meselenin bütün vü'at vuca bakarak sözde istikbali 
ve etrafile mütalea ederek umumunu anladı<>-ımı iddia etmem". · bu 
birden mÜ7i'kere etmek litzımdrr. b d"kk t' ' lb t müdürlerine meshur Amerikalı yet Hamının zevci Faik Beyi matba yordum. !lep bundan ... 

Kaşif Amiral Byrd ın cenup ı adas hııldııHk Suzan H•mm asabi devam etti· 
_ . ı • lL.,.0'\"1 anım iri yapılı. zayıfça, - F;1zı) b~nim ycgcnimdir. Baba 

kutpuna na ıl vanlıgını goste- s•rbc<t tavıırlu, çok "cnr dcnemiye- c kk d b · 
' 

0 ~ • sı _ana ak e ~ehit oldu. Ben u-
ren filmi seyrettirdi. Dünyanın cck t.,r , a ta old~kça temiz ve zarif yüttiim. baktım. Brnim çocuğum 

kadının nazarı ı a mı ce e 
Runlar. birbirinden ayırmak neti- mi~ti.Bununla beraber kendi a 

ce itibarile ciddi bir iş görmemek de vucuna baktırmak gibi bir ar
mek olur. zu göstermediği gibi ben de 

- Fransızcadan-

hakemesizlik değil miydi?. 
Fakat hakınrz sonra ne ol

du? .. 
Kadının elinde bir çok çiz

giler vardı: 
- Evvela dedim, istikbal

den değil, maziden bahsede
_yıın. 

Kadının çehresine dikkat 
etmemiştim. Fakat sanki elini 
çekmek ister gibi bir hareket 
te bulunmuştu. Ben bir şey an 
lamadım. Devam ediyordum:. 

- Talihiniz size çok lutüf
kar daV!Tanrnış küçüklüğünüz
de ... 

Fazla söyliyemedim. Ka
dın elini <;ekti. Boğuk bir ses
le teşekkür etti. Bu ne demek 
ti?... Salonda herkes sustu. 
Ben biraz sonra müsaade ala
rak çıktım.Sonradan öğrendim 
ki bu kadın eskiden bir çama
şırcının kızıymış... Zengin ve 
kibar kocaya bir hata netice-

. el 1 sın e varmış .... 
Gördünüz mü muhakeme

sizliğin neticesini ... Ondan son 
ra artık görüşmez olduk. Ben 
o kadar utanmıştım ki artrk 
bir daha kimsenin avucuna 
bakmamağa yemin ettim. 
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BEN - AMAR SİRKi 

.\10:<.~ö IJen • \n1Jr tdrılıı1' 
IJartilılcve.e cebernı edilen 5t~l 1 

htanlıul \ali i >< '•hreıninı 1 t 
eftndi 1 luııtlerllc vukulıulan 

mult~amıı ,,ınra 1000 lirııı 11 
edildi~• İ•tihbar edilıni~tir. 
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Beyoğlu C'ç~ncü ."ulh 1 fok 

1 bkimli.inden; 
\lohm•t Efendi ile l\ı ımpı, 

camıikebır \elli caddede 10 So. 
ıı nı hınc4e !akinltr Penhc 't kıl 
lfalime 1 lınımlır ru ınelrr;adr ıııfl 
ıcke' •in ızaleı şu u da,.-.tııli 
1:crevaa ıdcn mulıak mesinde ınıi4 
d<i•leılıltr Pcnb• \e kııı llılılll 

l lınımlırın lkınıeııthlırınııı ıııc\lı 

uldu~u miıbııiri ve 1111iıılle hc 'ff 
ihti .,;,., şerhlncltn ınlı-ıl•ıı~ fi 

hiııalep hıklırındı hir malı m~ddtrlı 
il~nen tcbliğıt lcra<ı kırargir u1mUI 

olmıklı )'C,mi muhakeme olan ıl 
llıl.İrın 11.ll pvıııesı ıunıı ••il 
14 de muhakemcd• bizzat hım bı 
lunmadıkları ve ı bir ,·ekil tnndcr· 
medıllcrı lıkdirde haklırınd• nıu•· 

ınelıi ııubi e icra ed•leeeJ;i ttbli&tl 
mıhmını lılm olaıılr üre • ;an 
olunur. 

en kıymetli "rlokiimanter"' le- giyinmışıı. !ladiscden çok ikiiyet olur. Hidayet Hanım böyle bir şüp- 1 
rinden hin olan bu film baştan etmekle lırrnhrr bir vak"a kahrama- hey~ diismüş ise, ona sıkılmak dü
aşağı enteresan idi. İnsan tabi- nı olmaktan memnun da görünmek şer 

.1 . 1 • k k te, v~ hadıselrrle mütenasip vaziyet Çocuk meselesine gelince 

Dünyanın umuın; sıkıntısı mev. böyle bir teklifte bulunmayor
zuu bahsolunca bunun nerede baıla- dum. Yalnız haftada bir gün sa 
dığı ve nerede bittiği tayin oluna~ B k MELEK SINEMASJ 
ma• Nihayet dünya halkı aldatıla- !onunda toplanıldığı zaman o- U a Şam 
maz, ancak halkı aldatırız zanucden radaki kibar,maruf ve mühim 
ler kendileı·ini aldatırlar. Yapılacak erkek vei-:adınlar bana avuçlan u,·ı ı v pnner ve BETTi Bı'HD'ı 
şey buhrann siyasi veya iktısadı kı· nı uzatmaktan kendilerini ala- ' IJIJ 1 u a 
.,m_lara ay~rmadan etr~ile ve bir kül 1 mıyorlanlı. Bu suretle istikbal 

at dem en miıt ıış uvvete ·ar- !er anlatmakta idi. · 
şı gelmek için hayatını tehlü- Esası Çocuk hırsızlıgı y;ıptığım mesele 

sine gelince, bu, tan~amile uydurma 
keye atan kahramanların önün Madam Sıız"n Gi dedı ki·. d B b h ,r, unu is ata az:rım, çocugun 
de gavri ıradi bir hiirmet duyu - Hadisrnin • sasını ~nlatmak i•- •nne i olan Ayfe Hanım .imdi Ma· 
yordu. Bıırada filmin tafsilatı- terim. F;ıkat bıirolar kapanmadan nisada bulunuyor. Bu hanım ile ta
nı verecek değilim. Yalnız fil- evvtl Fransız konsnloshanesine de nı ırıın. Çocuı:u lzmirdc benim e
mın en can alıcı yerinrle hatif- ugramak istiyorum. M. Gi il• kanun vimde dogmdu ve u•n manevi evl.ı 

hatınde gorerek komısyonıa.-da bu j 1 . . 1 k k aya Haydelberg f8rk1SI mevzular: t<tk"k ettirmek ve umumi erını a~ ama .mera. 1 or . 
kararlar alabilmektedir. Kongrede gelenlenn hepsıne sırayet edı 
gazetelerin ya•d•ğıgibi siya.i m~sele yordu. Bilhassa kadınların (El lll fl"l lf: Llt:D \l · HEIDf:l\llEflC;) 

serait dahilinde cvlenmi!? olduğumu oJarak aldım. 
ten bir ses tafsılat vermeye ba~ za ait vesikalarla, pasaporum orada Yoksa ben metres imi im de zevci 
!adı. "İ tc ! dıyorelu, gidiyorlar. Bu ves"ıkı aldıktan sonra M. Ginin ' mi çocugum oldu diye kandırarak 
Allaha ısmarladık arkada~lar, metres! degil •e.vccsi ?duğumu her I bıitun srrvrtinr malik olacakmısım. 
Allaha ımıarladı~:! Elveda! Fa k se ıl•n ed ceğım. llfosa~de ederse Ne lena bir şayia. Kuzum gazeteci 
lan filan .'' nız konsolosha_nıye .gı_deyım .d; av- 1 Beyler. Hakkımda çok fena dcdiko· 

ler etrafında mün.aka,alara salahiye buna ne kaar meraklı oldukları filmınde <aldim ıdi)or· 
timiz olmadığı ancak iktıaadi cephe nı bildiğim için kendilerine l l'\'nın bu filmindeki ahenkli <atkılar \C Kdzel muııl<i, hcrk<5İft 
den \aziyeti gorebileceğimizi sö)le- h · - 1 söylüy:>rdum He agıındı dolaşacakur. 
mdı. iıin hallini arzu etmemek olur. ep ıyı şey er . "kb r : li!lere•: FO\ \Jl)\ ll·:Tlı ·~: ,.,ıı Yt sözlıi mtlbım dün\a havado-lcrl 

Ald:ı.ı.mız ınaliımata nazaran c:· 1 ~:;:~1~a~~~~~st1::;yo:cı:~ k~ ·~·C:C:=i:1jOCCCcCCCC::=:=c== 
Lakın bu sözler tıpkı sahne- deıı: t•kr~r zıyaretınıze ı;:,Jırım. dular oldu. Korkuyorum ki, kooam 

Rıca ettı;., bır. kaç dakıı<~ daha j hu drdikodulan duyaczk ve bcn
ie en acıklı bir facia oynanır kalmayı k• , Pttı. Suallerımıze baş d 11 ayrılmak isteyecektir. Bu adam 
ı?;ibi söylendi. O kadar hararet- lad k. 1 eok ıyi bir adamdır 
li söylendi ki kutbun kalın buz- Na ıl evlenmişler Suzan Hanım, bunları acele acele 

nevre '.°uzak, ratı uç gun devam e- j buna hepsi memnun oluyordu. ) i 
decrktır. -·- ~ Yalnız dikkat et~i~im Diı:.nok- :········ ................ . 

M dd 
• "d ta vardı: Da1ma ıyı ~ey so)(l_e~- 14 .\l"'" unnkı pc <cm ·e ık mı ıam saat !I a eva 1 ıptı a- seın falcılıgım hakkntlakı ıtı- : 

nıadı sarsmış olacaktım. Onun B A 4 k d ) • iye ticareti ici~ arada fena şeyle de_hab~r en mar ar eş erın. 
verıyordum. Bu bence bır eg- i !arın cnmemesine hayret etme - M. Gi ilen, sıl tanı~tınız Hanı sôylerken IJir taraftan dac 

nek mümkun degildi. melendi? - Aman konsoloshaneyi kaçırma 
" n il mm bir ko!tuga yerle - yal·m diyor. 

Şamandıralar! ti. F.~hat hır vaziyet aldı ve ayak a- Fazıl Bey de: -- -
L. d )"dk ustunt• atarak anlatmaya hasla - Teferruata giriyor un fa.lla di Bir rapor hazırlandı 
ımana yenı saman ıralar dı. Krlım..Jı-ti sürat!• telaffuz edi yordu. 

ge'lyonnıı<:. Şismanlar cemiye- yor, se<i hir>z titriyorılu. Nihayet ayaı:a kalktılar: Ticaret odası raportörü Hak-
li bu ı~le kenelisi~i alfıkadar ad- , M. Gi. - Bir sıı•l daha. nedik. Zevcini- kı Nezihi B. mevaddr iptidai-
Jetmemektedir . - M. Gı lzmirde Fransıı ,;5 kon ,;n halrn konsolos degil. ticaretle ye ticareti hakkında bir rapor 

K kt "k solo•u "ıdı· T" kl . T .. k . mesaııf oldu5.ıı söv. lcnivor. lıa·'ırl~mı~·tır. ap::ınn1a an vı aye o. • ur erı ve ur \e}"I sev ~ ~ n • 
' mi bır adamdır. Biııün bildiklerine - Hayır, konsolostur. Brn de pa· Bu raporela dünyanın muh-

İçİn 1 hatta val.iye de <fomistir ki, bir Türk saportumu Viiptırdıktansonr.. hemen d k" d 
·d -· Ali h B telif yerlerin e ı meva dı ipti 

el 
Hanımı ılt cvlrnmek iıt nlim, aca- gı ecegım. a a .;marladık ey-

B.:ızı miıe~-:e~a~ buhran o- ı ba kahil mı? Kanunu medeni çıktık- fer.... daiyc ticaretinden bahsedile-
layı ıle kendılerını kapanmak- tan son._ lıu emelini ycri11c gttirme ·•-•• rek mevaddı iptidaiye ticaretin 
tan \ ikayt için bazı tedbirler ıine bır mahzur olmadıgı kendi.ine lkbsadi propaganda de Tür!ciyenin beynelmilel pi-
hişiinmek üzere toplanmıslar. bildirilmiş. Hükümetimiz lstanbulda yasa merkezi olabileceğini izah 

Erkiinelan biri somıus: . Bir gece baloda bir iktısadi propaganda ve istih etmektedir, 
. .. ' • . İkı sene evvel İzmirdc bir ı:ece b b"" · · ı · J k · · 

- Efendım' Muesseseı:nızın balo<la tar. tık. dansetıik. Sonra •ti arat urosu tesısıne ,rnrar ver- Rapora ~ore, meme etımız 
kapılarını kapanmaktan vıkaye 

1 

n· lıgımız ilerledi. Nihayet bana ta- miştir. nıevaddı itibarile çok zengin-
kin ne dii ünüyorsunuz ! lip oldu. })aktım iyi adam, kanun da İki gün evvel Budapcşteye <lir. 

B" d'. . b . mü:ıaade ediyor, muvafakat ettim. giden İhracat ofisi müdüıii Ce- Oda bu raporu ehemmiyetle 
ır ıge~ı su ceva 1 vermış: Maamafih gene bir çok müskülata mal \'C komite azasından Ra- na;.an itibara alarak hükumet 

- Efendım, kapılar kapan- m•ruz lr.ıldık. A;Jem mutaassıptır. mi:ı: Beyler bu hususta tetkika- ne,,dinde tesebhüsat icrasını ka 
mama) için önlerine taş koy- ayni zama11da ikinci konsolos ta M. 
mak kafidir. Bendeniz evde öv- Ginin bır Türk kızı ıle evlenmesini ta memur edilmişlerdir. rarlaştırmışur. 
le vapıyorum ! . j iGs~el':"ki>'.o~du. lltr şeye rağmen ~- ----İfıriı., h.lyaı, kata w otoııın!ıi' •h.'nr_ı_ı_ı_r·-,-,-.L-~ 

· FELEK ı • ·rın,.,. ısr•r •tıi. Bu c•natld mıi". 
tak bel zevcim terfian Fasa tavin e- Calaııdı ( n\Un hanında k~Jı tlNYO.'i Sİ(,l)f{ f..\:.J 'i \ 
<lildi ve f;itti. - ) aptıruw. 

Son mektup Türki) ede blli fasıla icrayı muamele etmekte ola:ı 
KendLilt muhabertye devam cdi •• 

Kuşdili Tiyatıosunda 

yorduk. 1 mıirde ik"n . on aldıgım u N y o" 
mektubunda diyordu ki: "Sana pa-

lenceden başka ne olabili:di ?.. M h 8 .. •• k . k 
Fakat işte bu eğlencenın ne eş UT Ve UYU SIT ) 
acı bir netice verdigini sonra-

dan anlad~. B_i~ i_nsan e&er Taksı·m Talı·mane meydanında • 
söylcyecegı şeyı ıyı muhake-
me edemczııe pek müşkil va
ziyetlere düşer. Bu nasihatı 
vaktile cok dinlc~di k. Lakin 
bunun k;ymetini ancak başımı 
za bir takım felaketler gelince 
anlayoruz. 

Beni salonuna kabul eden 
kibar kadın nihayet avucuna 
da baktırmak merakına galebe 
edememiş olacak ki bir gün ka 
!abalık arasında bana elini u
zatarak ve gülere·k: 

- Benim avucumda neler o 
kuyabileceğinizi merak ettim, 
dedi, her halde ba:ıa da parla~ 
bir istikbalden .)ahsedeceksı- 1 

niz değil mi? .. 
Bu kadın ciddi bir kadındı. 

' El falına inanıyc · muydu. inan 
muyormuydu bilmem. Yalnız 1 

şimdiye kadar pek meraks~z 

tT•1efon il. O 4~ 

~\lüsamert•lerİn<~ başlıyacaktır 
ı llılcli<t Jlllodan itibııtn -"ırk gişe'~nadrn »hah. ur 10 dın 12)C 

kadar 'e "~leden •onra >ut 2den ıtıbırcn ttdmlc tdılthıleetkur. 

Sirke cum•dan itibaren her ,;un uhah -ur !il dan ıktıll 'Ut 10 ı • 
kadar halk ıarafındın ıi ·aı ı• cdllebil ccırir. : 

•••••••••••• 
............ • Au a~ ,am 1. L 11 .~ ,\ l R \ 'incmı•ı 

Amiral BYRD tarafından temsil edilen 

KUTBU CENUBi 
lılmini ıüdım eJi,.ır. llu tehlikeli \1 "liıır >nkıyatın müddttı llt· 
\oı.ınını:a. Pıra.nu)unr·urı oprratorltri tırıftn<lın rc\ka1bt~tr fcdıtArlıllır 

\(.' re:hlı~clr:r hıht'.'ıllll filme \"f'lrilmi: hftki~i hir hıriktdır. 

llu ~e~< , ~.ıc HC\ VL" hP~ 'cıi 

ttm-i'ıı c<i l lcrnılnc 1 lamının 
ı~nrakı ı: ha rt•lt• \ u lat milli 
k •C• .ı )'t. ,e, ılııetular \t 

ra gönderiyorum, Pari:sc e,it, ben de 
ı:eliyorum. Orada evleniriz. Derh.ıl 
Parisc harek<tc karar verdim. Fakat 
gene müşkülat başladı. Bir ecnebi 
ile cvlenıne c gidiyor, pasaport ve~ 

İ görünen b,ı kioar kadına .~~r 
şeyler söylcmt'.< liizı~~el~ıgı
ni bu suretle avuçtakı çızgıler-

a,ııu Lir Lcrt ııgram•d•·ı sı orı; ·•ptırır. "~ z. 1 1 c\ca pek çc;k ~eyler anladıgım~ 
iiiıiiiiiiııııiiıimıi- ... 1elefon: BPyo1tlıı - 2002 ~ı·--••• ispat etmek arzu~unılan kendı o 

1 laıhe - 'rıltheler ı., lılıni 40 ı.urıı luk ııınumi dııhuliıe ılt KO
rehilecc~lerdır. lilvcttn H ). · .~10\ lı·: !"( l:-\J·: <c li >< Hizlıi mufıım .......... ·+-+-+• 1 krııııı ,. 1 l.ır nı kon-eri 

gizli bir maksat takip etiği 1 mez de o da gider Davut Beye 
•ınl~ ılırken lbrahim Beyin de 1 haber verirse İbrahim Beyin 
p.ı anın al -nı oleluguna hük- mavolacagma şüphe yoktu .. 

okentline: 
- Bu köle, dedı, her yere 

girip cıkabilir. Kadınlar ara
sınıla dolaşabilir. Söylenen 
şeyleri iştir, olup biten şeyleri 
görür. Her halele en usta bir 
hafiye bile bunun ögrenecegi
ni öğrenemez. 

Sonra Fettaha dönerek de
rli ki: 

rredilmez .. i}·<li ?.. Fettah bu katip beyefendi- - Fettah Ağa .• Sana bu hu 
İ'1ralı m Bey kendisi ıçın rıin halini dikkatle tetkik e- susta bir yardımda bulunabile 

gelebilecek teıhlikenin veba- dıyoı-, ortaya attığı sozun ne ceğime pek ihtimal veremiyo-
. mctı ı c,isününce deh et için- büvük bir tesir bıraktığını an- ruı"!l. Bana ivice anlat: Belki 

le k 1-!ı lbn:him Bey yanlış lıyarak için için seviniyordu. sana bir yan.lımda bulunurum. 
bt '.arekette bulunmanın pek Fa1;:at keııelisine bir kat daha Benden ne istiyorsun?. 
fe'la ll"t'rıı verereğini düşün- ehemmiyet verdirmek icin zen _Beni böyle köle haline ge 
dü. ci köle tekrar etti: tiren kimdir? .. Beni memleke-

mi alama:nt~tıın. Bu bir ınu-

miydi? .. Bununla beraber i b- rılır gibi değildi: ı nin arkasındaki odada nasıl Fettah birdenbire hayretle 
rahim Bey ağıı- davranmak is- _Benim sôyli} eceğim şey- . gi/.lice konuştuklarım anlattı. cevap verdi: 
etdi: den anlasrla".a~tff 'd Y•ırnf Pa 1 Kendisinin bunları, nasıl gız- - Benim efendim mi'?. Bu 

- Fettah Ağa, dedi, bana sa bir takım kimselerle gizli 1 ll'nip gördüğünü tafsiliitilc an olamaz! .. Mümkün değil!.. 
söyliyecegin şeyleri söy - gi:>li toplanıp !<onu ııyor. Bu ' latırken İbrahim Beyi~ ;ıenci İbrahim Bey ciddi tavrını 
le ... Ben de bildiğimi ~ana söy kımseler Ö} le olur olmaz a- ı kölenin mühim bir hafıye ola lıic bozmadan ilave etti: 
!erim. Senin söyliyeceğin ~ey damlar değildir. Bunlar birer 1 cagına hic şüphesi kalı~amıs- _ Gidip kendisine sorahi-
ler belki de benim isime hiç beyefendidir.. Hep>i kibar· 1 tı .. Fet_t:ıhın ehemmı~.e~~ h.eye- 1. . 

f d . d b d k ırsın .. 
yaramıyacaktır !.. dır. en ının nazarın a uyu u <;e - Ben kendisine bunu sor-

- İsi~iz~ yar~ı;rııyacak mı? 

1 

ibr~lıim _Bey kendini zapt~ 1 
büyüdü. Fettaha tekrar sordu: marn .. Bunun dogru olduğun 

Benım soylıyecegını ~eyler sad deıneclı yerınden hrlar gıbı - Yusuf Pa a_ mı?. siiphem kalmayınca girler 
0 

rnzaın pab.aya ve onun konuş- bir hareketle: - Evet ... Benım. efendim .. 
pasayı boğarım ı. 

tu<>u daha bir çok kibar hey 1 - Öyle mi Fettah Ağa' Fettah sustu. Ikisi de bir Zencinin dudakları bir ka 
efendilere taalluk eden şeyler 1 Diyebildi. Bıı mühim bir muddet düşündü Zenci köle 1 1 k b t G ... ı · clo""n 

· ı · . B . . b 1 d c a ıa a arınıs ı.. oz en 
dır. 1 h<l'>erdi. Tali~ ~hrahı~ eyı~ tek.-arsoz~ aş ~ _ı: . .. .. J miistü • 

- Sadrazam n ı?.. Sadra- ayngma gelmı tı. Zencıden og - Şımd: ver<lıgınız sozu ye ibrahim Bey dedi ki: 
zam Yusuf Paşa mı??.. reııdigi şey pek mühimdi Bu rine getıriniz. Beni böyle ha-

- Evet efendim .. Sadrazam meseleyi ta" ip çllerek ortaya remağası haline getıren kim
r f' tt • .'1 " ogrcndı.,i sey ne . - Söylemezs7ni_z .gidip pa- timden kim alııp getirdi? .. 

• 'kala chcnı-nıyetsiz görünür- 1 dışaohımız efendımızın sarayın I Fettahın sesi intikam hırsı 
~. s ;oı ı..n un lm:ııı mühim gös dan sorup öğrenirim. ile titriyordu. İbrahim Bey 
ı;y:' tere e = il' r se:dc koymak i'b- İbrahim Bey kara<r vereme Fettahtan edeceği istifadeyi 
ı11 rahi T Ilc • ı ·in mııı ,,i;,ı degıl misti. Zencinin ağzından esra- düşündü. Kendisini pek talih
ıa 'l' li' .. Sa··:!y la J·endbine ne 'rını almak için ona ne diyecek li bir adam addediyordu. Yu-

~ _!I nışti •.• Uyanık olmak ti.? .. Artık Fettırhın ehem iye- suf Paşanın ne yaptığını og
' gur ;., ··11ck dcgil mi? .. Eğer ti lbrahim Beyin nazarında bü renmok için bu ıhareınagasın-

Yusuf Paşaya dair bildiğimi bir takım ·evl'"r cıkarırsa sa- d'r? .. 
söyliyeceğim. raydaki me kii · yüksellli\cçe İbrahim Bey artık biliyo-

- Fettah Aga .. Benden giz yükselecekti: du !. .. Fettahın istedigi malü-
li ne olabilir?... - Söyle Fettah Ağa, söyie, matı verecekti!.. Gayet -:ideli 

İbrahim Bey kendini top- derli, seni dinliyorum. Ben de ı bir vaziyet aldı. Söyliycceği 
lamı~tı. Zenci köleye kar::ıı s~nin istedigin malumatı vere şeyin ehemiyetini göstermek 
son derece lakayt gôrünmeğe cei:im. için iki kelimenin iizerinrle du 

- Öyle k:ılay bir pasa bo
ğulmaz. Sonra seni de Saray
burnunclan <lenıze atarlar ıb 
balıklara yem olursun.. Ben
den san;ı nasihat. Öyle çılgın
ca islere i;alkma .. Sen intika'.'11 
almak 1111 istiyorsun? intikam 
cılgınlıkla dcgil, y;was ya\a~ 
oluı • 

• ~ h C:ıcmmiyct vrr- .viidlikçe biiyümiiştü. Kendi dan daha iyi vasıta ola,bilir 
~. 

muvaffak oluyordu. Fettah anlattı. Pasanm na- rarak dedi ki: 
Fakat Fettahııı cesareti kı sıl o kahveye girdiğini, kah,·e - Yusuf Paşa! . (Bitm 
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Tayyare piyangosu 
Dün de çekildi, kazanan numara

ları sırrsile yazıyoruz .. Isparta' da heyelan 
N L N L• No. L. No. L. No. L. No. o . o. L. 

1 380 60 633903 60 30006 60 749 60 334 60 
41 12.'i 60 63 60 

273 1000 514 60 796 60 349 60 

200 amele kayan toprakları 
temizlemekle meşguldür 276 60 553 60 634 60 70 1000 862 60 367 60 

318 125 688 60 802 60 195 125 946 1000 482 60 

348 ııo 880ıÜ ~~g ~~~ l~~ ~~~ ~ 3702l09 60 533 125 lspartadan gelen haberlere göre Çeşme ılu;:alarına gelecek 
383 60 o' • 1000 597 125 1 ve 
664 60 912 125 20008 6 286 125 96 60 614 60 içinden çeşme su arımız g~end Yunanhlar 
631 60 998 60 ~~ ~ 3.19 125 104 60 712 125 kum tabakalarınd:;;; teşekkül .:'J ';;' Sakız belediyesi, bir mektupla 
967 60 10061 uO 345 60 l 42 60 813 60 Aydın dağının 5 metre ';'"';. u ' Çeşme belediyesine müracaat ederek 

1272 125 100 60 142 60 477 2000 358 60 845 60 100 metre ı;eniılikte ".lan ~ır ısm~, 1 bir çok Yunanlı ailelerin Çeşme dı-
281 60 154 60 182 60 489 60 44-0 60 8;;0 12· kaidesindekı sel ~eresıne bırden bı- calanna gelmek istedikleri, fakat 
282 12.'i 168 60 2'l4 60 :i!2 125 697 60 440:i2 1000 re yıkılmış ve dagılmrşbr. Sular de· Sakızda Türk şehbenderliği bulun-
351 60 266 60 36~ IOCO 56(> 60 766 12.'i 101 fJO ı reye dökülmüş, dere kumlarla dol- madığından yapılacak muamelenin 
364 60 289 60 4-'!~ 60 582 fıO 385 60 J 4!i 60 muş ve kasaba h~ ~usuz, hem rle şekli sorulmu~tu,-, Belediye, hükü-
406 (>0 3 l 4 60 5~5 GO 720 IOOO %4 200 '.120 60 / bir gün dereye ınebılec':!' suların metten alacağı malWıuıt üzerine ce-
464 uO :116 60 5~8 60 725 60 38006 C.O 246 125 sürükleyeceği bu kum yıgın!an kar vap verecektir. 
484 (i(ı .1'!'.! 60 628 60 7% 60 -il 1 ~,i 270 12.5 şısında tehlikede kalmıttır. 5 I' d 
!>04 60 .l()J <ıO 691 60 830 60 

100 
<>oo 297 l 000 Dağın büyük bir kısmı daha çatla C ~y apze elere Yardım 

678 125 :i2J l:.?:i 873 125 93!i fıO 128 . 12:; 434 60 mış ve buradan sular yeniden akına- ey an Hilaliahmeri tarafından o 
i90 60 898 1 ~;; 882 60 60 b 1 A k ""ld"" B r~da~i ~ey!ô.!' feliıketzedeleri için 
819 10- 902 3!005 (ıO 2il5 lıO .iO~ ya a! amrştır. ~ ım. go lu~, u bı.n lıra ıle ıkı vagon e•ya gönderil. 

"'' l'ıO 21036 6~ 137 125 240 ı.O ,'iOt '!00 heyelanı dah~ v~hırn hadıse erın ta d ' 
~~46 ı(J100 1 !01 ucıu5 ()0 73 12~ ıc,8 125 278 60 511 

00
uO/ kip etmesınden korkuluyor. 200 a- '·Bununla ber b ı· I . 

<u< (ı0 149 60 26
4 

(10 5-t!J IO mele kayan topı·akları temizlemekle a er sey ap zarar arı 
49 !ıO !.1~ 60 208 125 

268 
1 ~~ . ~~~ 60 :i92 !ıO meşguldür. Ankaradan 'u mütelıas n~_n pek t~klaydteliıfi edilemeyeceği, 

210 125 :!28 ()0 314 60 698 60 518 ı.O 7511 GO sıslan ve mühendislerinden Vasıf, gun gAeçdı çe aha iyi anlaşılıyor. 
280 !ıO 230 !ıO 351 60 706 60 .547 W 810 1000 Nedim Beyler lspartaya gönderil- ana komünistleri 
41J~ uO ~84 60 388 1000 832 !>O 5fı~ ı 25 <ı6:i uO mistir. mahkemeye verildi 
:iS5 60 :J:\7 60 412 60 75.i uO 651 h0 451~7 1 ~~ • Kereste kaçakçılığı Adanada komünistlik faaliyetinde 
h 12 60 J90 200 457 60 825 60 69~ 60 1J 1 IZMIR 11 B k t il · bulundukl~.rı cürmile tevkif edilen 
<ı21 . 125 506 000 614 60 (ı0 863 12.i 178 60 - azı eres ec erın 
{>

3
(i 

60 
1 

0 636 60 
~!t Jo 

872 
ı.o '! ı :- ı 000 kutuluk keı·e•te yerine inşaat keres ler hakkındaki ilk tahkikat bitiril-

717 {ı() ~~t (~5 691 125 Ql2 60 916 J25 32-t 60 tesi getiı-cı·ck yerli kerestecileri zi- ı:"t• maznunlar Adliyeye verilmiş-
7 5() 

60 
(l<l

9 0(ı 705 60 
958 

60 39005 60 J86 60 yana soktukları söyleniyo,._ Bugün tı~. Bunlar makinist Mustafa Galip, 
848 uO 8+2 60 750 125 969 60 45 tıO 480 60 rıhtımda bulunan keresteciler tetkik kitapçı Tevfik, terzi topal Ali Fehmi 

912 GO 869 ~>00 940 ~00 32178 200 66 200 503 125 eaildi. ~:PMı:~i.:~~ ismafinde d~rtdkit 
916 60 914 (ıJ Y52 v 22+ 125 158 100 184 1000 · ı ust anın evın e o 
9~<ı 6(1 9,11 fi) 22102 tO 277 60 258 125 808 60 At taı·afından şürüklendi Hm~kın·nistliğe ait bazı kitaplarla Nazım 
944 12:; l);{ı 12' !23 125 28i JOOO 318 60 876 60 ve öldü ı et Beyin eserleri bulunmuş-
<ı!)Q GO 12002 6 ! 2 I 1 125 504 60 368 60 906 200 tur. 

:ıosı; uO 87 61 212 60 582 60 425 125 990 60 IZMIR 11 - Bornuvalı 13 ya- Aşk kurbanı 
( 5 !'o 236 60 5 O §ındaki Hüseyin at üzerinde tarlaya ı · d Kar 59 115 1 J, ' 595 60 430 60 4606 fi · k zmır e şıyakada intibah soka 

ı ı <ı t 2.i 202 tıO 402 l 25 620 fıO 532 60 163 125 gıtme te iken hayvan ürkerek Hü- ğmda Mani•alı Celil Beyin 17 yaş-
142 60 2,17 60 44~,62 60

60 714 60 595 60 334 60 seyini dütünnüıtür. At bir saat ka- larındaki manevi kızı Makb:ıle H. 
174 60 4111 60 745 60 653 ()0 :356 125 dar zavallı çocuğu toprak üzerinde fazla mikda,·da tentürdiot içip inti· 
'.!41 f".i 41,9 lluO 546 60 86J 125 733 60 450 60 sürüklemiıtir. Neticede zavallı ço- har etmiş, ölmüştür. Sebebi, bir a1k 
~80 ıO 5~6 60 5;;Q 60 874 200 919 fiO 463 125 cuk ölmüştür. macerasıdır. 
~'l1 ı 25 s ·; lffJO 094 oO q.;s !ıO 930 bO 478 60 
:;03 (JO 9 -2 60 622 60 ı 0-632 ı 25 33002 200 9(ı 1 60 604 -~ 
(1% 60 ı.ııı~ f 60 798 60 52 1000 40068 125 626 3000 
800 fıO '18 125 

902 60 
118 60 76 60 636 60 

ıı.ı:-
10

gg ~b? Ws 948 125 283 60 112 2000 646 60 
ll:i~ 962 60 299 125 140 60 7,)4 60 
87lı fıO 293 1 iü 

987 60 391 60 360 1000 769 60 
,,;:~~ 

1
1 ,_;

5
5 .ı ~ ~ ~o 23263 125 509 ~o 396 60 848 60 

" ~~(·I '·0 ''b7 60 432 1:;5 46:1 60 912 125 
sı &o ~- u ., . 471 60 soo 60 976 60 
J~O 60 S.J.0 1000 531 60 634 125 520 125 994 60 
ı:ıs 1000 641 125 534 60 853 00 603 60 47 146 60 
~'OJ 60 sı7 &o 588 60 25 774 125 1-8 60 
289 60 8~2 125 561 60 879 1 ' ~ 

2- 8.i(ı 60 710 60 !IOO 60 796 60 164 125 
314 l ~ 897 125 748 125 915 60 874 60 l8ll 125 

~~~ I~~ g,JO 60 804 125 ~22 ~~ ıi~~ ~ ~~ I~~ 
Ö75 60 140~5 60 833 1000 77 4 
725 77 125 846 60 34039 200 1!22 125 588 60 
737 I~~ 89 60 925 60 66 60 379 60 613 60 
7 s 60 90 200 951 60 126 60 387 60 642 60 
'l~; 2~ ı ·l7 60 962 200 206 60 470 IJO 238 60 160 183 60 24-048 125 309 tOO 491 60 Bit 60 

5G8 f "" 
1 

q:J 60 56 llOO 378 1000 530 125 48070 60 
~~9 vu .ı f(ı 60 74 60 453 60 61ll 60 103 60 
28~ (ıg ;J~7 60 92 125 559 125 618 60 JJ5 60 
31 (ı 60 171 60 640 125 700 60 208 200 
320 (ı0 44~~ 125 180 125 641 60 741 60 245 200 
323 <ıO 4 60 464 60 663 125 743 60 246 200 
38~ 60 61 195 494 60 708 60 824 60 290 60 
!)()<} 60 6602 200 502 60 811 60 371) 60 298 125 
:;34 60 77 60 530 1000 896 60 891 2000 494 60 
583 1000 784 60 79ll 125 974 60 918 125 591 60 
695 125 972 125 845 125 989 125 925 60 646 1000 
•~s 1000 15097 

125 872 60 80165 115 42000 60 667 60 
741 60 ~~~ 200 980 60 266 60 133 11!5 712 60 
1ı;; 125 220 20 25055 60 286 200 193 60 769 200 
8 60 267 ı~ 68 60 297 60 218 60 770 60 
~ 60 9 00 ~ 60 ~ 90 ffi 60 
8112 12~ 329 60 1~2 tOO 579 60 49!1 60" 889 125 
923 1000 :333 60 677 60 605 60 432 60 

6055 125 ;J43 60 124 125 !12 60 623 60 951 125 
103 60 418 1000 209 li5 7

98 60 690 iOO "9007 125 
150 (1!5 590 60 1165 ıts 7 719 1100 8 60 
210 1000 607 60 308 60 878 ı25 ~ 60 o 966 60 761 1115 21~ 
276 60 623 125 415 6 5 1000 767 60 147 200 
841 60 644 60 551 60 ~k 125 786 60 880 125 
363 60 657 60 649 200 60 790 60 455 60 
• 60 ~ 60 ™ ı~ m ~8 60 ~ı oo 
644 60 808 2000 741 60 282 125 

875 60 697 60 
706 60 868 60 747 200 3045 

1 ~ğ 876 60 754 125 
950 60 962 200 757 60 35 60 834 115 

70!0 125 16006 60 85:! li5 357 ıooo =~ 60 895 60 
84 125 51 60 975 60 881! 60 '""71 60 964 125 
85 200 9!1 60 26008 60 50B 60 '""" 8 60 

138 125 108 60 29 60 713 60 110 :: 11
7 

316 aooo 175 60 811 oo 13s 200 200 ı 
388 60 341 60 304 60 ·ıı . . 
435 60 583 oo 402 1000 Çiroz müstahsı erınm 
458 125 793 60 497 60 •• t" 
:;75 60 831 60 574 60 muracaa ı 
593 60 847 60 581 1 ~ Çiroz müstahsilleri İstanbul 
~~~ 1 ~~ 17~~~ ı~g ~~~ 60 Tiraret odasına müraca~t ed~. 
öı7 60 l ıs 200 1193 1000 rek alakadar ihracat tacırlerını 
662 200 'lü~ 125 27051 60 şikayet etmişl~rdi_r. 
797 uo JJO 60 132 1000

60 
Bunlar vazıyetı şu suretle 

885 60 428 60 146 . . d' . 
94 ı 542 125 393 60 ızah etmışler ır. . 

8014 ,ı:: ~97 60 236 200 - İstanbuldakı Rum ınuta-
2 ı 12~ 1ıoo 200 239 60 vassrtlarla Romanya ve Mısır-
.;~ tiO ~:ı7 ı 25 256 60 daki alakadar tacirler araların-

ı ~ı~ ııo 79,J 60 502 60 d b" . ·rf yaparak çiroz fiat· 
,::r ııo 844 60 599 60 a ır ıtı a . 
~s..ı uo ı<'J ı 60 M4 ı ooo terini düşürmektedır • 
37{1 12.ı ıbo,ıı; 1000 677 125 Bunun önüne geçmek ıçın 
,ıı< ı uO 58 t.ıO 689 60 .. t 1 tedbirler almak laznn 
:ıı.<~ l":i ıı:- 12~ 877 1000 mus ace 
4 1 ,~ l<ll 8.1 60 97!3 rıo geliyor." . 
4<:(1 ı 2.'ı 187 200 975 60 Oda meseleyi ehemmıyetle 
oH uO 2J5 !ıO 28113 60 nazarı dikkate alarak tetkika 
90 o- ,' 22 ı 000 296 2000 

~IJ 
1 

1 1~~ 383 60 354 200 ta başlamıştır. 

751 ııO -114 60 728 125 ·-----------.. 786 200 ~11 1000 792 1000 
8;17 1000 tı;1-I (ı0 960 60 
()20 bO (11)8 60 29052 60 
977 (ı() 700 1000 100 {l~ 
980 (,Q 778 60 380 12J 
91~2 60 855 !ıO 499 12~ 
196 200 8~!ı GO 073 60 
'.:!09 üO •ısı 2000 651 60 
267 60 1914:l 12.5 683 200 
'.!68 125 167 60 820 60 
:ıos 12:; 197 60 961 60 
333 60 293 1000 999 60 

Dok.or 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar ıedavihanesi 

cumadan maada her glln öğleden 
sonra saat 2 den 4 de kadar er· 
ktk, kadın ve çocukların dahiliye 
hastalıklarını Llivanyolunda 118 
numaralı hususi kabinesinde :c· 
davi eder. Telefon lstanbu\: 2398 

LiitlOOll# )1~ 
Bir genç kız kendini 

denize attı 
Sirkecide Kargili sokağında Polisin evine hrrsız girdi 

oturan kasap Banconun 18 ya- Kasımpaşada Yeldeğirme-
şmdaki kızı Sara dün saat 13 te ninde polis Hikmet efendinin 
köprüden Kalamışa hareltet e- 12 numaralı evine hırsız gir-
den vapurdan kendini Saray- miş yorgan, yasti~ battaniye 
bumu akıntısına atarak intihar ve mutfak eşyası çalmıştır. Hır 
etmek istemiş, fakat vapur dur- sız aranmaktadır. 
durularak Matmazel denizden Yük altında kaldı 
çıkanlımş ve Tıp fakültesi has Sirkeci vapur iskelesi hamal 
tanesine yatırılmıştır. İntihar !arından Ramazan yük altında 
teşebbüıılinun sebebi malilm de kalmış, sağ ayağı ve kolu kın! 
ğildir. mıştır. 

~~~~~--....;;;;;;:,,;;;,,;~~~~ 

Maarlft~ 

Mekteplerde tasar
rufa riayet edilecek 

Villl11~tte 

Kümes 
hayvanları 
Mayısın 22 sinde Ziraat oda- Maarif vekfileti tarafından 

sı tarafından Taksim bahçesin- gönderilen bir tamimde talebe
de açdacak olan meyvacıhk ve nin senelik gezinti müsamere 
kümeş hayvanatı sergisi için is ve Aai~~ gibi ~oplu hareketlerin 
tihzarata devam ediliyor. Gazi de ~at ıyye~ ısrafata meydan 
Hazretleri ve İsmet Paşa ser- venlme~~sı ve me~cut mek
ginin açılmasuu memnuniyetle ı tep .va~tıl~ ~r şeym yapılma 
karşılamışlar ve kendi namfa- sı bıldinlmiştır. 
nna birer ınükafat verilmesini 1 Vekalet müfettişleri bu gibi 
emir buyumıuşlardıc. husussatı sıkı kontroLa ti.bi tu-

İktısat vekaleti de bin lira tacaJdardır. 
mükafat verecektir. Talebe temsili · 

Tebligat yapıldı en 
Bütçetede tasarruf yapıla- Mekteplerde verilecek mü-

cağı hakkındaki Hey'eti Veki- samerelerde talebe tarafından 
le karan Dahiliye Vekaleti ta- muallimlerin taklitlerinin tya· 
rafından vilayete tebliğ edihniş pılmamasmı bildirmiştir. Müsa 
• merede temsil edilen (Tableau 

tır. 
Adliye Vekaleti de ayni ka- vivant) larda talebenin tarihi 

rarı müddeiumumiliğe bildir- mahiyette de olsa açık saçık kı 
miştir. Bundan sonra münhal- yafetlerle ve fena telkinler ya· 
!ere memur almnuıyacak me- pacak vaziyetlerle çıkması, ha-
mur namzetlerinin asaletleri fif vodviller, aşk sahnelerini ha 
tasdik edilmiyecektir . vi piyesler, resmi ve milli mü-

Her gün bayrak asılabilir esseselerle istihza eden siyasi 
Adi günlerde de herkesin veya dini mevzulara temas e

müessesesine, evine bayrak as- den, cinai ve feci eserler temsi
ması için her hangi bir mcm- li sureti katiyede menedilmiş-
nuiyeti kanuniye yoktur. Yal- tir. 
nız polis mecellesinde eski İs
tanbul polis müdiriyeti umumi 
yesinin bir emri vardır. Bu e
mirde bar ve emsali yerlerde 
eyyamı il.diyede bayrak asılma 
masının temininden bahsedil
mektedir. Bu hususta bir hük
mü kanuni olmadığından, me
celledeki bu emre rağmen her 
istiyenin evine ve dükkanına 

1 
her g·ün bayrak asmasında ka· 

j nunen mahzur görülememek-

1 tedir. 
• Muntazam borçlar müdürü 

Muntazam borçlar müdürü 
Hilmi Bev sehrimize gelmiş-

tir. 

lstern şirketile itilaf 
Ankaradan gelen haberlere göre 

İstern İngiliz telgraf şirketi hükil
metle bir itillif yapmak üzeredir. Bu 
ititılfa nazaran İstern şirketinin 
hükumetle olan otuz senelik muka
veleei feshedilecek, buna mukabil şir 
ket, tazminat makamına kaim olmak 
üzere İstanbulda büyük bir telsiz is
tasyonu inşa ettirecektir. Bu istas
yon, mevcutların en kuvvetlisi ola .. 
cak ve 800 bin liraya mal edilecek~ 
tir. 

Bu istasyon, lngiltere Aksayı şark 
arasındaki telgraf muhaberelerinde 
mutavassıt n:ıerkez rolünü &örecek
tir. 

BUGÜN 
Z mel salıiledı · ~imde idman şenlıkler 

J - l•tanbulun ilk cüulerf. vapılacak. 
2 s rt 3 Bfr telgraf memurunu ı 

- •• •• b.a cf ... aberl•r muhAkemeslne batlandt 

• 
" _ S ilacı sahıfeclc: 4 Btı:de jurl ugulü tatbiki. 

- Memurlar bugünden Ul-

R il:: H A V 1 A -D 1 bareo sekiz saat çaıı,ına- 4 llucll sahil,.~•: 
' J_..,._ -ı---- 4!-1- .....li. başladılar 1- Felek. 
f K• ~ A ~ !_ !:.ıilN ı ;..;j;j. nn•IR ı.k 2 >'l•Ave. 3 Pn.,,•n 

ı ..,.,_!~ T i N i~· F A , N 1 1ıl~~~m~U~r~ac~ .. '.._'.'. .. :::_-_-:--:"._!!!!!"!!"'!~~---'"!"!!l 
.ıll 1 R I~ A l' •ıH A NIE. -
KIAIT R. • IFIA L. FA da~~ıanbul beşinci icra memurluğun· 
K lıj_:_ '- 1- R A P J_ T Mdam Aznif l\lelkonyana 24-0 il· 

1 sı_l_B_1 A'0 ~ D N A.lltfi ra '"masarif vermeıı;e borçlu ııodos 
1 A li,•ı C J L ,.\ S 1 f11 Kostanıinidis efendinin uhdesinde 
ıııK'AID Ti A. LA-, ~ 

1 
E mukayyet ve mahcuz bulunan htan-

. bulda Çelebi oğlu Alftettin mahalle-
• 11.lıi'J'C'•ll:rln h•ll,tlll•lı sinin sabuncu hanı cabde>indeki 29 

r•kll !\'o. lı ve 21 metre terbi inde karı 

Soldan aağa 
1 - Bir çiçek (7). Yapmak (3). 
2 - Bir vasrtai nakliye (4). Hay 

van ölüsü (2). 
3 - Nazlı (S). Garaz (3). 
4 - Fenalık (3). 
5 - Fikir (4). Beygir (2). 
6 - Bir eski Yunanlı ilah (3). 
7 - Kalın değil (4). Çakmak ta 

şı (3). 
8 - Yazı yazılır (4). Pilav ile 

beraber olursa düğün y~meği olur 
(S). 

9 - İstikbal (3). Hicap (2). 
10 - Süslü (S). Masset (2). 
il -Nota (2). Gene o nota (2). 

Sevda (3). 
Yukardan aşağı: 

1 - Bir siyah büyük hayvan (S) 
Yapmak (3). 

2 - Orta (3). Kuşun tayyaresi 
(5). 

3 - Naz eden (S). Vacip (4). 
4 - Çergi (3). Lahim (2). 

İdamet (2). 
S - Yuva (4). Büyük (3). 
7 - Kırmızı (2). Bir meyve (S) 

Nota (2). 
8 - Sonuna bir (1) gelince saç

sız olur (2). Tasdik edatı (4). 
9 - Bilgi (4). Yama (2). 
10 - İlmin arkadaşı (3). Asmak 

(4). 
11 - Yemek (2). Şairi azamın 

bir eseri (5) . 
·--------~ 

Yeni neşri11at 
Cengiz Han! 

Türklüğün en yüksek şahsiyetle
rinden "Cengiz Han., m hayatına 
dair kıyetm.li bir est"r intişar etmiş
tir. Eserin mütercimi gazeteci arka
daşlarımızdan Ali Naci Beydir. Bu 
kitapta Cenı:iz Hana dair tarihin 
kaydettiği bir çok malümat vardır. 
Cengizin hayatı, ananeleri, yasaları, 
Ali Naci Beyin karie kendini sevdi
ren cazip üslubile çok mükemmel 
bir surette canlandrrılmııtır. 

''Cengiz Han"ı karilcrimizc hara
retle tavsiye ederiz. 

lsıanbul ikinci iflas memurluğun
dan: 

Adres: Ged.ikpaşada f"ırıncı Yani 
Soıropas efendi 

BılAda ismi \'e adresi yazılı olın 
zatın iflılsı açılıp toliyenin adi 
şekilde yıpılma<ını karar verilmiş 
olduğuudan: 

1 - Müfliscen ılıcağı olan veya 
mallarında istihkak icldiasında bu
lıınanlann alacak ve iddlalannı işbu 

ilAndan bir a ). ıçın eyyamı res
miye müıtesna olmak üzere hergün 
saat IJ buçuktan 17 ye kıdıır 

Sultınahmette vaki Adli ye binasında 

lcrayi vazife eden ikinci iflb daire· 
sine gelerek alacaklarını lc~yt ettir
meleri ve ıenet ve dertcr gibi de
liller! her ne ise buıların astl veya 
musaddak suretlerini vermeleri, 

2 - Müflise borçlu olanların ya
kanda gösterllen müddet içinde 
blrçları mikdarını \azdırmılan, bl
IAfını hareketin ceza kanunu muci
bince takibat ve me>uliyeti mucip 
olaca~rnı bllmeleri, 

3 - Müflisin mallarını nakit vı 
ııhvllAtı ve bono mUmısil kıymtıll 

nrakını hor nı suretle olursa ol<un 
ellarınde bulunduranlar lster şahıı 
ister bankı va nir müessese oloun 
bunların üzerindeki hakları mahfuz 
kalmak şartlle o mallırı ıyai mtld
deı içinde daireye vermeleri, ver
mezlerse cezai ııkibıc ve mes'ullyere 
ufrıyacakları, mazorıc bulunml(lıkça 

rUehan haklırındın mahrum kola· 
caklarının bilin mcsi, 

4 - 24 mıyıı 981 pızır ı:ünö 

saıı 18 buçukta yukandı yazılı olan 
iflls dılreılndı ılıcaldılann ilk 19· 
ıimıındı bızır bulHmılırı ve möf
lisln milttokek borçluluile kefilledaia 
n borcu tıkoffUI ıden ulr b.imso
lırtn l9dmada bulunmalı lııkluı 
oı•u .. Un ol1Bur. 

kadim ki&ir ve zemini tahta ve ıçiıı· 
de ayd• 3~ liraya kira ile \'asef 
< e dinin oıurJujtu ı e bir mrafı Va
w ve S•havet [>evlerin dUkk.l nı dı

Aer tarafı Niko efendinin dükkanı 
arkası çelebi oğlu hamamı önü mez
kOr cadde ile hudutlu ve mecmuu 
~250 lira kıymetinde bulunduğu an· 
şılan bild gedik dükkinın .ıo f 120 
bis;esi yani 4 de hlri ıçık ırıtırma

ya konul n1uştur. Hirinci arttırma ha· 
zinın ayının 1 :l inci pazar günü saıt 

14 den 16 ya kıdar 4stanbul lıeşinci 
icra daiaesindc icra edilecektir. Art
tırma şa.rtnanıcsı haziranın dördüncü 
perşembe günunden itibaren icra da
iresinde giirülec•ği ve itbu gavn 
menkul üzerindeki hakların hu<u>ile 
faiz ve nıasarire dıir olan iddiaları

nın evrakı mnshiıelerilc 20 gün için· 
de icra dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapo sicillerile nbit 
nlmadıkca S&bf bedelinin pıylaşma 

sından hariç kılacakları hususu V< 

ipotek!! alscaklılnrla diğer a!Akadarla 
ra ve mezkıl r dıiKkılnın -ı de birino 
müşteri olanlaa mezkur hiS>e~·e isa· 
bet eden kıymet üzerinden u 0 10 
peı· akçesi ,.e 92Q - 648 dosya nu
marasını 1'etirmderi ve bedelinden 
verileceği YC ı apuca alınacak ferağ 

harcı ile ihaleden iıibnren işlirecek 

vergi ve beledi\ e ve evk!la alt re
sim ve ~airenin müşteri) e ait olaca~ 
j!;ı \ e müşterilerin 15·6· 931 tarihine 
mü,adif pazartesi gli•ü saat 14 dea 
l fı ya kadar icrAda bulunmaları ve 
arttırma cal<bi takdir ulunan kıymeti 
bulduğu takdirde milşterilerine ıhıle 
kılınacağı illn olunur. 

lsconl>ul ikinci illds memurlu~un· 
dan: 

Adre;; lstınbul Kapalıçarşıda 
Rub)a hıııında 10 No.da Dlmiıri 

Ei. oğlu kürk tilccan Fokyan Kt. 
llalıda ismi ve adresi yazılı olan 

zatın illlsı açılıp tasfiyenin adl şe

kilde yapılmasını karar verllmlş 

olduğundan: 

1 - Müftısıen ılıcagt olan veyı 
rı::•llarında istihkak iddiasındı bu
luıanlmn olacak ve iddialarını işbu 

ilAııdon bir ıy içinde eyyamı rea
mire müstesna olmak üzere her gün 
sası (13 buçuktan 17) ye kadar Sul
tanahmetıı vaki adliye binı11ndı ic
rayı vazife eden ikinci lflb memur• 
!uğuna gelerek alacıklarını kaydet
tirmeleri ve ıeneı Ye defter gibi 
delilleri ne ise bunların uıl veya 
musıddık suretlerini vermeleri. 

2 - Müflise borçlu olanları• 
yukandı göıterllen müddıı lçlnd• 
daireye •üracaaı ederek borçlan 
mlkdarını yazdırmılın, hUlfını ha
reketin ce7.a kanunu ınuclblnc• ta
kibat ve mes'ullyetl mucip olıcatı

nı bilmeleri. 

3 - Müfliıin mallın nakit ve 
tahvilatı ve buna mümasil kıJ•etli 
evrakını her ne !urede ılunı ollllft 
ellerinde bulunduranlor. İlter failli, 
istdr banka ve sair mil.,eue olsun 
bunların üzerindeki haklın mıh!ua 

kalmak şarılle o mılları aynı mCld
deı içinde dıtrere vermeleri, vcr
mezler>e cazıi tılcibıı n meı'ullyo
ıe ugrıyacaklan, mazeret bulunma· 
dıkça rüchın haklarından mahrum 
ktılacaklannın bil!nmesl 

4 - 23 mayıs 931 cumarıısl gtl
nii saaı 1 ~ buçukta yukarıda yazıh 

olan iflas dairesinde alıcık.lıların ille 
içlimaında hazır bulunmaları ve müf· 
lbin müşterek borçlulırilı kefilleri
nin ve borcu tekeffül eden sair kim
selerin içıiııııda bulunmığı haklın 
olduğu iltn olunur. 

Bevoğlu Dördünccı sulh hukuk 
makkemesinden; 

lleyoğluıda Kurtuluşta l:laruthaae 
caddesinde Kuyulubaf ön sokakta 
~5 numaralı hanede mukim lkeı 2'i 
şubat 1931 tarihinde vefat eden mü
tekait blnb•şı Hılız A!Aaıtin bin 
Naim Beyin ıerelcesiıe mahkemece 
vazı~aı ıdildiğinden tarihi illndan 
itibaren eıhabı maıldp ve allkada· 
ranın Bir ıy ve vereseni• üç ay 
Hrfında BeyoP;lu dördüncü sulb hu· 
lrnk mahkemesine müracaatları lüzu
mu ilto olunur. 

Zıyi: ÇAT. MST MY. bıihkAm 
bölüği!nden almış olduğum ihtiyat 
zabit vekllllgi terhis tezkeremi ve 
hüviyet varakımı tayyare biletimi 
vesait evrakımı cakeıiıııle beraber 
zayi ettim yenisini olacağımdın es
ldıinla lıükmü yoktur. 

jş,!!!ail l'uıı 

Ull, .... 

Trab2onl Rl'Ze,""7 ~ 
cak, dönUşte pazar, Rize, l,,, 
Sürmene Trabzon, Po!athane 

Tirebolu, Gireson,Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, Sinop, lnebolu, 

Zonguldaj!;a uğrayacaktır. 

Mersin Postası 
(" O N " A ) ·" ı vapuru 1 ~ 

i\lıı~ h cuma ıo da G:ılata

dım Çanakkale, lzınir, Küllük, 
Bodrum, Rados, Fethi ye, An ta 1 va 
A!Aiye, Menin'e kalkacak 
dönUşte Tajucu, Anamor, 

Fin i ke,ı\ nd ifli, Kalkan, K u ~adası, 

Gelibolu'ya da uğrayacaktır. 

Gidi~re Çanakkale için yük 
alınmaz. 

;\Al~l Y:\l'URLAIU 

lzmir postası 
1 la[talık lüks ve sür'at hattı 

ADNAN vapuru 
14 Mayıs 

P be günU saat 18 d< 
~rşem Gıııca rıhnmındu 

hareketle doğru lzmir'e vo pazaı 

günü lzmir'deı hıanlıııl"a harekeı 
eder. Tafsfüt için Galatı gümtilk 
k·arsısında Site franıez hanında No 
12 Acanıası:Şırl Suınaya mUracaat 
Tel. B. O. 1041 

!M!!!!llf!!ililllll!l!lliil!!!!i!l!@l!!!!!!!!!!iil!!!I w 
SADIKZADE lllRADERLF.R 

VAPURLARI 
KARADJ.<:NlZ :\1UNTAZA\1 

V~: l.liKS PO~TASI 

Sakarya 
vapuru p günü 

17 Mayıs azar akşamı 
saat 18 de Sirkeci rıhtımın

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

Sürmene ve Rlzeye azimet ve 
aynı iskelelere uğrayarak 

avdet edecektir. 

Yük, yolcu içi• Sirkecide 
Meynıuet ilanındaki acHta· 
bane•lne •lracaat. 

T. l•I: 2134 

BARTIN - INEBOLl 
POST ASI 

~İ~I va~uar;ıs •~ pef,BDJb 
Slrkccl' den b.areketle Erejtll, Zo 
guldalc, Bartın, lnebolu, ve Iti~e) 

uimet ve avdette mezkür lsk 

lelerle Cide, ve Kuruca Şileı 
UCrayacaktır. Tahillt içi 

Sirkeci salonu ka11!5ında Mlzı 

orlu han No: t Telefon lstaı 
bul 3ll4 

- - Belgrat Ormanlaı 
İşletme Modüriyetindeı 

l:ıırıkemeri iııok mıhalllnı 

mevcet birisi 107 lı:liJur metre m1• 
ıhı muıdll 473 ve dlgeri 134 k 

ıur metre aıiklbı muadil !160 ac 

ldue .. h dört köte ve kuru mı 
kereıteli:rl beher mamul metre aıll; 

bı 20 lira es11 bedel ile ve olbı 

teki ,arınımt1inde mtlnderlç ştr 
dairesinde 28-5-981 ıırlhine müaaı 

perıembe l(ÜIIÜ 111t 1 ~ t• ihale ed 
mek üzere açık arttırma ıuretlk 

kalem olarak satılacaktır. Tılipleı 

ihale bedelinin vüzde ledi bııçu 

nisbeıinde temiııaı akçelerile Defı• 

darlık binasında müıe;;ekkil aıtlz 

yede ve ihale komisyonuna, çap 
şarıname için lstınbul lllüduriyeıl 

Ye keres[eleri görmek isteyenlerin 

mahallindeki me...,urlara mUracaaıl 

illn olunur. 

Adalar Malmiidtırlüğüııdcıı: 

Satılık 11 de 9 hisse N. 20 
Altun ordu caddesi, Yalı malı. 

lesi Biiyükııda ~O murabba met 

mıkranndadır, Delaplaj utdin 

kar~ısındıı nezareti haiz elıni 

inşasına salihrir. Tahmin olun. 

kıyıneti def'aten Yerilmek ~artı 
280 lira olup satış muamelt 
26-5-931 salı günü ,;aat ı 4 , 

Adalar l\Ialmiıdiırlüğünde ale 
ıııüzayede ile yapılaca~• .Jf 

•• 



SANA Yil MILLIYEYI HIMA YE ETMEK KEN· 
Dİ KENDINiZi HIMA YE ETMEK Demektir. , 

ASLAN sun'i portland'\ 
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ÇiMENTOSU 
işçisinin emeS)ile 
mevadı lptidaiyesile 

TÜRK 
TORK 
TÜRK k ömürü ile 
TÜRKiYE'de imal edilmiştir. 

ııergiıinin bli

yük mükl\fatlı 
ve altın ma

dalyuıaı 
haizdir. 
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MiMARLAR- MÜTEAHHiTLER 
Darıca, Zeyt inburnu ve E•ki - Hl .. r fabrikalarının 

'° ASLAN Çimentosunu Kullanınız. 
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Her daim aynı 
müntahap cins 

istasyon büfesi kiraya 
veriliyor 

De, 1er nemir\·otıarı t · nı ıını !<L. l .. 1nucn 

Ankara istasyon büfesi iki sene müddetle ve 
nazarlık suretile kiraya verilecektir. Şartnamesi 

karada idare veznesile Haydarpaşa ve Kay
mri işletme Müfettişlikleri veznelerinde birer 
· aya sablmaktadır. Talip olanların 500 lira te
minat akçesini hamilen 18 mayıs 931 pazartesi 
··nü saat 15 de Ankarada Umumi İdare bina
mıda müzayede ve münakasa komisyonunda 
kmzır bulunmaları. • 

Müsabaka ilanı 
Balkan Birliği Cemiyetinden: 
Balkın Konferansının Se!Anikte içtima eden üçüncü konsey mo

ınreratı ctimle~inden olmak ü:.:ere, Balkan memleketlerinin iku

mlinıııebetleri ile bu mün~betlerln inkişafını ıden uygun 
lbirler ne l(ihi ~eyler oldugu hakkında bir kitap yazılması için 

ın musabaka açıl m1ştırr 

\ltı Balkan ınemlcKederinde, yani Turkiye.. Arnavutluk, Bulga

ıısıan. Roman)a. 'ugo~Jıivya H Yunani<ran'da ıçılmıı; olan bu mil

kı~enna,artltrı ~unlardır; 

1 - ) a1.ılacak e. erler, Balkan konferansı katibi umuıniliğıne 
1932 yılinın :\Jaym ıonun~ kadar yedi nü~ha alarak 
verilecektir. 

2 l•:,er. Vrnn,ızca yazılmı~ cılal"akcır. 

:ı (;den c>oerler, her biri altı milli ,,-up tarfından <eçllm 

alu nıutehassıstın mıirekkep hir ıuri heyetinin tetkikine 
arıedilecktir. 

4 - Ririm:ıligi kazanan e!<l:re (4-00.) ikincıye(200,. iiçuncuve 
( 100 dolar mukııfat verilecektir, 

llu mukAfat KarMJi müe•"se~inin Halkan lwnferın'il emrine 

crrn etmiş olduRu paradan verilecelı.tir. 

Balıkçılık Müfettişliğinden: 
Halta l•manındaki Balıkçılı Enıtitüstinde iki yatak oda'ı bir 

ek odası ve bir ıalon ıçin lözmu olın karyola lavabo yemek 

usa ve lskemle;i ve saire bu giınden itibaren yirmi gün müd 

le miınakıısaya vazedilmiştir. Miin ı ka'a alent olacakar. ::\layısın 

ıDmi üçıicu ı:umarcesi gıınu •aat on he~tc ihale<i icra kılınacılı.ar. 

Y 1 • ip olanların X 7,5 teminatıkçelerllc ·evmi mezkilrda komiı
ma. D m.une e ·~rtnanıtltııl gı!rmck w~re Ga!:ıtıQ:ı !)eniz ticac 

[ • • J 

1 .autfüdi~u:biniı~ınd:i Bill?ık mııfetdıjigjne aıüraı:aatları. --· ~ ·- --
.. nyamn en hassas ~,..,._ 15 ·sene. için: 

w e en dakik saati: ~-... .. ,. taahhütlüdür: 

1 1 
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V129 .;enc .. ı 3ar elon rnc~b,.rinde tıirıncıllgi kazanmış:1r. Fiırlcrtn chve· 
·yctı YC ••tkrin taralcti lıılhu'" dijtcr markılarıı lcvkind•dır. Türkiye 

« umomi Ye V\11~: l
0

'T( CI\ \N l;ıanbul Slllı.ıııhomam 'o. J2 

~. 

azarlı~la is~an~il aleti ve lıatat nıü~aJaası ( 

• Yuk,,;. , cıı.1. t c.ırcr nıcktclıl nıudurlıı"undcn: 
B r Jdtt ı kJnd 1 alctt 'e .ıoo kılo marıila halatı 14·5·9.H 

E
lhı~ mı adil pn:cnılıc ~ rııı .ıat on diı ite ı ızarlıkla mııba-

1 edilcc·cktir Talipl~r.r ~Mt~aınclc:ri ı:örnıP-k i~İn Ortakö) rnd-

•ınd< kAin mektep nı lurlugııı c ve munakasay.ı ıştir•k edecek

r."Lktc•ıtcn \crılec,k tah•ilat nı ı1.tkkerc. ile l,trnlıııl ıktısadl 
,, c' < de rnuh l'ebecıli!!" ıc '·ı>crrcrdarlık hıııa·ı dahiliıuk •. tevdi 
b 

, a Ueceklcrı teminacı mu,·~l.Lıta ınnk\ııızunu hamikıı ycvm ve :ıatı 

p· zkJrd. mektc 1 tc mtitcsckki komı pınu mah•ıı,una mlirac:ıat

ı11ııT, ve kıır ''ıın-:.:ı ıı kit teminat kabul olunmıvacagı i!An 

hın~. 
g ----~-------~---

~r ~ı~lıat ve i~tiınai ınuavenet veialetin~en: 
fc )An kar ,ıa Yeıııı!lıird" ( 'dıcci cml.:e,; 11.crindc h:lın hıf1.ı•>ıhha 

dtırıııc."csc'ı ara1.i,ıııdc ) apı' nınk u1r bp.ılı rar!Jft ıııiı ıııka,:ıya kıı
ıdhu \t' ı) 111.1\1 'l.1J ~ 1A1· 'l'" ~ l'll ıhalci e,·,L·iİyc-..inin h.:nı 

a Hına~f! il;ln c .uı rl;1r İ'l': tı .. :ıroıv·a 1'.l an girn1c:: ıi Pltı· 
tir ielıctilr ımın:ıl,:ı~ ! ııı .d ·ıııı r ı ı> gıi kıntı ı 1 ıl~ ı~Uif zarfları-

e. tn \ n1.t\J:-tn on .. \.·~·ıi ı...İ l>;".1. ·fl ... j ı.:11nli .l:'aal J.) tc açıt'lıa ... t tM· 

ra_Iwulir ~tın~ p· ı 1 ~ illi l n 1• 1 ır. 
l --- ---- --

Alnn•n f(itltp lı an r!ı::.i 
gu~ 

l 

Her hususa 
mukavemet 

T ~ H K ~ l Z .\._., 
i Y~:Dl <'I SE\EI DEYRI\ F. i 
ı \il . \SEBETILI: j . -- --·! 
ILKBAH \R T\'ARESI 

'r·cni numerPıaı 

"LO. ,',\R\ Dl• 
Travaıora 

Madam llun«flı 
Hırbltr de Sevili< 

Cavılcria Rusıicana J 
numerolarııdı 

Emıali görillmemiş e(l;ltnctltr. 
Çiçek nıubarebısi 

1 L AN 
Sellnlk ka:ta&ının Kadıköy ehıli· 

sinden lıkeader Pata otla Topal 
Meltmet Beytıı nerede ikamet eııı 

llni bilenler nrıa lütftn aşıtıdıki 

ıdrH• bildirmeleri ricı olunur. 
Adreso 

Balguistan Haslı:öy lı:aubı>ında 

mukim Sel&nik kazasının Kıdıköv 
chıllıinden lıtayko Pop lvaİı 
A rabacı, Türk Kırıethanı ai 

IH11to ri11111 

En a rı ıe 111tl ı mücehhez, hail 
nekıh1tıe ve i•tirahaıe mubıaç bu
unanlarla humma •• ruhi huıalık 
tara iartı en mükemmel tedavi 
yurdu. \'i)an •J• ıs daldkılık bir 
mesafede fevkılldc hlr onııın uzc 
rinde Uln ve dört tabibi mcycuııur. 

Fiatı: 19 Avusturya 
şilininden itibarendir. 

MOtebassıs Mubasi~ 
Vrın111cı vı ln cfliccye vıkıl 

Almancayı qina Hınkaluda ve 
muhtelif piya.alırdı genlf ttetU 
beler gormlş ciddi it arımıkı.

dır. Atlti olan her işle liitill.a~ 
edebilir. bt. .ı56 pocta lt'uıo<una 

y l tııuı 

('<kıi<lardı J•ıanhol 'ı.İtınr l<r.~ 
Mcıııurlu~nd•n: 

Kadıköyiınde Ziıhıu l'aşa mahal· 
lesinin lhlıİnur l'adde;inde 68 'i/o. lo 
dükk&ııda mukim iken vcfaı eden 
Kasap Efrim Tımu lspiro Efendi 
vcrc<esinden ikamcı~Ahr meçhul oğlu 
\a<IJ J:frndi\C. 

~·alk l•kendcr Bqin Ml'ritiniz 
zlmmctıTHle Kadıkoı Sulh ıuabkcmc
,ınden ınuıı iki kıı"ı illm mucibince 
alıca~• olan .J-08 liranın mın nıısarif 
ıahsili ıımoında tıhn hacze ılınan 

Kıdıkoı Uadc Rısim Paıa mahalle
~inin Aziziye ıokagtnda 7 7 ·o. lu 

hanenin yüz yirıni ı;ehiın itibarile 

seksen ~ehmınin -.:1nleca~ına dair 
tebliği mukıezı ikınci ıhbarnamenin 

ıkameıgahınızın meçhul ıılma5ı lıase

hile ilı\ncıı tcblil!;ıne karar \erilmiş 

olduguıHlın tarıhı ılandan nıhaı c ı 
bir "' ıarftndı 'l!l0·.!04 dcı-ı a nıı-:1 
mar;1ı;i\~ daire-ve bllmuracıa dc.:yin 
de~ hb-tı·ıze musip meballği tediye 
~e ya kanunen ~.'.l'fanı kabul bir itira
ıınıt. 'ar j.,e dtrıncj an yeya başkaca 
bev'I ch\Cll bir malını~ var ise ırıe 

cylemeniz llzıın gelip nk<l takdirde 
1 miıddctin hıtamındı mczkOr gayri 

nı nkuldcki hl-~ei 'ayiı ııızın hllmü-
z•\ ide furu hı edilec•K' malumunuz 
olmak ıe ı ind ihbarname ttblilt 
nıakoı,.ın• kaim olmak üzere ilan 
< 'lınur. 

l ··5~;;i:i:~t~·;~bil ııu, ul. kıla Ye modelde u 

l 
kull•nılmı~ ıuukcmmc l bir (Ruick) 

J 
ııtomobili .. aııhkur. 

, Tıl.plerin llewğluıalı Tepcba
• }ınJı :;7 nuın<ı1ralı Fnı:-ıko apıru~ 

l I '"'"'" 1 numaralı dıire6lnde \ I. 
1 

,\"JarkUi t muraciıılırı, 
' ............................... . 

' ANBA ı:ı 

? 
PHOSPHITlllE FAllERES 

(FOSFATIN .FALIER) 

ÇOCUKLARIN EN MÜKEMMll GIDASIDIR. 
? lncı,, 8 ıncı iılydan ~ltb.iren; memeden k•eme zem. 
anlarında ve ne~vu nUma esnasında kullanılır, Dif 
eürmeslnı ve kemıklerın lef>9kkulünü teehll eder. 
Sıhhat ve kuvvet b•ht eyler 
... , çocuj"un ho,una aıder bır gıdadır• 

1, OUAı AULACNIER. ASNIERES • PAR1$ !f'RANCEI 

( 
__________ .. "\ 

Devlet Demiryolları idaresi Hanları 1 
Biledi. deposuna hir 'l'lle zarfında gelecek kümtırım tahmil ve 

tahli)c ~mtli~esi ~ap11lı zarfla ıntınakao;aya konmu~tur. 

\liinaJ..ıı-a 1 h~zıran •ı3 r pazartc.,; ){imu ,aat 1 ·' tt An karada 

ticvkt demin olları ıdıı.re,inılc \apıla.:.ıktır. 

\lüııakasaya i~tir:ık edc..:d.lcrin tcklH mektuplarını ve muvııkkat 

tcminatl~rıııı aynı ı;undc >aat ı.ı,.rn kadar mıinaka'a komisyonu 
kltiplil(iııe Hrmclcri JAzımdır 

Talipler mtin~k:ı-a ~;ınn;ımelcrini lıir lira mukabilinde Ankarada 

ve 1 laydarpa~ml:ı id:ırt \CZnclcrıııdcıı tedarik edebilirler. 
~~~ ~ 

Devlet •lcmiryollan \C !İmanları umumi idaresinden: 
Kartal-Pendik :ıra>1nda kain çinıl'nto fabrikasında (' unus) na

milc ıesiı edimi~ olan Jurak. ı S-R·<IJ 1 tarihinden itibaren yulcu 

mıınakalatına da açılacaktır. 
Bu muııasebetle "tide 'o. lıı.rı muhaerrer banliyö katarları mez

ltör duıal>t~ birer dskika te\ ak Kur cdüp yolcu kabul edeceklerdir. 

Haydarpaş'dan: 12, 16, 20, 22, 26, 28, 38, 44-, :iO, :16 
PencUk'ten: 15, 1'1, 27, 29, 31, 33, 43, 47, !17 No. Jı ka

t~rlar 

Yuııu. durağına azimet ve a vdet etmek iıtiyen yolcuların bD 

katarlardan i•tifade edebilccclı.leri ilan olunur. 

,... IST ANBUL VİLAYETİ 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

Kadıköy malmüdürlüğünden: 
Semti .o. 

Eren köy Birinci 

No. 

ı R-22 Cediı 

39 Atik 

Cimi 

Hane 

Kıymeti lira 

585 tamamı 

Bıltda ev,alı ınuhıırrar hir hap hanenin ll-4 hissesine celiil ve 

Kemal beylerin ııhde>inde olup hıı.zineye olan 39.5 lira S 1 kuru> 

,ergi borı,:larının temini tahsili için vilayet tah•llAt konıi~yonunca 

satılma>ı kararıı;ır oldul(ıından 12-5 931 tarihinden itibaren 21 

ıun mlitldetle ınılıa ede}e vazcdilmi~tir. 
!halci evveliyeti 17-6-9~ 1 tıırihlııe nuisadil çarşamba günü ve 

ihalci l;at'ivcsi 27-6-931 cumartesi giınli badezzeval saat ikiden 

dörde kadar icra edileceğinden taliplerin % 7 ,5 teminat akçesini 

mal miidiriyeti .c:r.nesinc teslim ede rek pe' >iirmelt için ınecllsi 

idareye müracaatları ilin olunur. 

Pendik Bakteriyolojihanesinden: 

Pazarhkla beJıir Ye ~eri sahsı 
Adet 

2 Baş Beygir 

40 Adet Koyun dcrlıi 

2 Keçi derisi 

6 Ökuı deriıl 
. 18~. ... Dıma dcrr.i -. - ' 

p ®lk .&kı~it•ılGphİİııe,i.li.ı "eiıiın • dartilistilı~armiı· - ·nıilttar~-ve 
-.11evilcrı ·:ırd11 'y~hllı ıolori heyıjtler \·e derller pazarlık sur~tUi 

ı ~ mayı, '):H atihme m\ı'llldil '"P""ırr ıı;umı tı ğından • 
Jcre calip olan !arın snat ı .ı te mllel'lleseye hegirlere talip olanların

da saat 14 tc Pendik çar~ısında hazır bu lunmaları il~ıı olunur. 

Estise~ir Bele~iJe RiJasetin~en: 
F.ski.,ehir helediycsincc nılllıayaasıııa !uzum gôri.ılen 2460 No. 

bir Mdet elli \ nlıluk .4.mpİlifikator, 20tı0 tıp No: bir adet l lut

parlör , e ı ;l.30 tip No: bır adet Radresör alatt kapalı zarf usu

Jile 3.5.4,JI tarihinden itibaren yirmi glın mlıd<leıle miınakasaya 

konuldul(unıian taliplerin yevmi ihale olan 23·5-cı.3 I tarihim· miı

sadH pazartesi ıı;uniınc katlar tekli! zarflarını 'crınelerı ilAn olunur. 
--------- ----
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Rüyük Tayyare 
Piyangosu 

5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
50,000 liradır. 
Avrıca : .: 

15,000, 12,000, 
10,000, 8,000, 

Liralık ikrarniy~ler 

ve 40,000 
Liralık bir mükafat vard1r .. 

1 ' 1 1 1 1 4 

: ::: · · · ······· ············ · ······ı ···· · · ·· ······· ······· ··········· 1 
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----------------·---------------
45.000 Lira isabeı eden 31399 numaralı biletin dört parçuı Isunbuldı 

birer pnrçı ı Adonı, Gelibolu ve Trabzondı unlmış ti; pırçaıı dı 
sat1lmımı~nr. 

l~.000 Lira isabcı cdea 7053 n>muılı bileıiıı iki parçuı latub•lda, bir 
parça11 lzmlrde, birer parçuı Mıni>a ve AJAiyede satılmış ik 
parçası lzmirdc ve bir parçaşı Isıanbulda sııılımıyuak iade tdil· 
miş ve iki parçası dı saulınıoııınr. 

lt,GOO Lira isabet eden 3S568 nunıarılı bileıin iki pıırçuı lmııbul•la 

be,tc birlik bir parçası ve t)rıca bir parçaaı lzmlrde, birer par~a11 
Demirci ve Glresunda •atılmı~ ve bir parçası lstınbuldı ~anlamı· 
Jarak ıadt edllmlf ilı:I parçası da unlmımışıır. 

10,000 Lira isabet eden 17404 aumaralı biletin iki parç111 lsıanbuldı 
befl• birlik bir parça<ı lzmirdr, birer parçuı Turgurla .,. c;ırc
ıundı S11tlınış dOrt parçası dı <ınlmamışıır. 

l:::: .... ~~~ ... ls_t,_.a_,n.,_~.!1-~ •• -.• ~-~ •. ı_~ •. d_,~~Y~.~~.~~! ... ~i.la ..... ?~'a~ .. ~r·~: . ..-.. ..-.. .-.. .--."'~J 
Küçiik Ayasofyada i\lerzcban hanım medresesi bir ıeneden tiç 

seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmu~cur. 

Taliplerin şartnameyi görmek için her gün levazım müdürlüğtin", 
müzayedeye ııirmek için 4 lira teminat akçelerile beraber ih~ le 

günü olan 7-6-931 pazar günü aaat on be~c kadar Encümeni 
daimive müracaatları. ,,. . 

Şehzadebaşında Şehzade medre•esi bir ~enedcn üç ıeneye ka
der kiraya verilmek için açık müz&)edeye konmu~tur. Taliplerin 

şartnameyi görmek için her gün levt1zım mtıdürltiğünc müzayedeye 

girmek içinde ihale güniı olan r-6-931 pazar günü saat oıı beşe 

kadar ;J6 lira teminat akçelerile beraber encümeni daimiye mu· 
rarutları. 

Dhanyolunda Dariissude Mehmet a~a medre,e i bır .ene<len 

\iç seneye kadar kirnya verilmek için açık müzayedeye koıımu~
tur. Taliplerin . artnameyı görnı ek için her gün levazım mlldurlti· 

ğünc miizaytd<'ye girmek lçin ek 26,:! lira teminat akçcleıile 

beraber thale günii olan i-6· 9S 1 pazar giinü ~aııt on beşe kadar 
encümeni daimiye miiracaatlsrı. -

* * 1ı Beykoz kaza~ı beledİ)'e müdiriyetinden: .-\çılmalı.ta olan Üsk ü-

dar · Beykoz caddesinin hattı istikameti dahilinde lı.alması h u ebllt 

belediyece i&timltlt edilm i~ olan A Hisarında Göksu cadde~inde 

ı harita ve 2, 4, 6, 8 eml&k numaralı kahve ve kayıkhanenin 

hedim ye enkazı olbaptaki tanzim kılınmış olan '8rtnamesl dıhi

llnde kapalı zarf usulile müzayedeye vuolunmuş n 4-6-931 

perşembe g\inü sa_at 1 il te talibine ihalesi tekarrür eylemi~ ol

malı.la taliplerin Ye 7,5 teminat akçeti makbuzu ile talepnımele

rini havi zarflannı yevm ve uyti •ezk\\rda daire enciımeniae 

ı..•di eyıe .. eleri. 
" . :·~ " ••. -. . .. 

: Söleyaıanlyede Buyük kovacııaida kirıtlı nıesdt medreıesl bir 
~em~<len Ü\= ~eneye kadar· kira~ a verilmek için a\1k miızayede) e 
k on muştur. Taliplerin şannumeyl görmek ıçin her gıin lC'Yazım 
müdiirlüğüne miizayedeyc girmek için 18,5 lira t eminat akçele

rilc ihale günii olan 7-6-931 pa1.ur günii saat on he~e ltıdar en 
cllmenl daimi~ t murscaatları. 

ArnavutkOl'undc Lutfiye mahallesinde iiç uda ı i m ıtbahtan 

ib:\rct l 9-2!i numaralı hane bir seneden uç sene) c hatlar kiray;, 
verilmek için açık müzayedeye konmuştur, Taliplerin ~artnamc i 

görmek için her giin müZa)'cdeye girmek için ~ lira remlnat ak

çesile beraber ihale giinü olan 14-5-~31 pn~cmlıc ıı;iınü snat 'n 

lıe~c kadar encümeni daimi~ e nıuracastları. 

~············~············ jl •W•U••ı;::'l•:TO;l:;~lll~:·;·:·:::ı;lll~~~~JOOOOOJIOtll .. ,llHHoo••))ffJl•llTIHlt•O•••I• ·~ 

KIZKULESi • 1 ~5 Mahrukabnızı yazın tedarik ediniz I~ 

PARKvePLiJI j KOK kömürü I! 
- "" ; Y edikule ve Kurbalıdere gazhanele'"İnde ~~ 
C~nubı_ J\n~dolu Maden ~ıasgarı10 ton aın:ıak üzreto~u 20 liradır.I~ 

Turk Anonım Şırketinden: ~=_:___ ·ı·pırış ,.rıcrı.· Sıkletı garantı edılır ~-~=· 
:ıo "'i>an 931 pcrjcmbe güııu alelıldı sureıte içtimıa dant edilen ıı aıum ~ , • 

hcycııe ni•alı ı eberiıet htt1ıl olmamış lıulunmıklı ıirkeı •~•> mukaYelena• ~~ S.\TW, 'lcıro ilan, Timci MeYdan~ lle,ojthı Tol. B"njtlu l llıl ~ 
mcsi 27 maddeol ftkral ahireıtne l tYflk ın '" atideki ruınıme)i mtızıkerı ~ Elektrik l".vi, Beyazı~ l ııanbul • J.f.l 18 t 
cıme~ üzre .JO Marn cı.ıı cuınarte'i giınü -a•t ltı ılı + Vakıf ilanın daki .... ~ J\hihurdar caddesi , o. 13- 15 Kıdıkoy • ı{ad .ı.'i.1 u ı;" 
dıirei mabsusasındı yine ıureıi adiy•de ıhdi içtima edeceği ve balır hulu· ~E .~Ju,akkllhanc cadde,; No. 83 " • " ntı 5 

nacak hiı,cdaranın bisst ;enetlerini ıcvmi me7.kılrdın bir lıafıı entli<:n ı ~! .'Sirken 1Iıyri1< ıskcle1t No. ıo l~•kildor , • .11:! ~-
tadar şirket muhoseheıinc tevdi cımeleri ilAn olunur. Q 
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RL"Zi"·\\11~1 \l l'ZAK~RAT: ...-•••••••••••ı...,... ......... ••••••..,....,...• 
IJ,\ ı ıenc.ı mu•mel~ı ı c beoabıunı ılı i duı mccliıi ve murakıp 

raporları kıruıl, 

2 - 8 i1Anço ve klru 1.arar huıplarının tcık lk vı idaro mccli ıın ıR ıbruı, 

3 - Murakıp intihap Te •~rcıinin ıaylaile idare meclisi azuının hakkı 

hoınrlıırııııR tesbiıi . 

' - Jduc mccliıi uı in tlbıllı, 

... ,·,,·• Dr. HORHORUNi ..- 1 ı!;~ 
HF ... Hcyot lu To~atlı\an ) &nında mcir.tcp "'"~~ -~'·. ·-··· ........ mm 
~ffill~n\ H~!i_·ıı: ıiHP:Hl "!ilii!?.i ·Hcrgün .sıbıhtan a'<eımı kadar. :~ 1ff'. :;~:<ı; :!Hggı; ::=hf(~Q 

Mes'ul müdür: Bürhaneddiıı 


