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.«\vrupa -Birliği 
'fetkik Komisyonu 

Avrupa birliği tekik komis
onu yarın Cenev~ed.e t~plana

tır. Birlik proıesı, bır ~ne 
ırve1 M. Briand tarafından ıle
. sürüldüğü zamandan beri 
yli istihaleler geçirmiştir. 
ransız Hariciye Nazn geçen 
yısta ayn ayn 27 Avruga 

evlerine bu projeyi izah ydl
birer muhtıra gönderdiği 

an, bunun yalnız siyasi 
phesinin tebarüz ettirilmesi 

ir çok mahafilde endişe ile 
lakki edilmişti. Bazı devlet

tr, Fransanm Avrupada takip 
ttiği siyaseti hatırlayarak 
unda gizli bir maksat gördü

. tr. Bazı devletler, Briand'ın 
ıstihdaf ettiği teşekkülün Ce
rtı.iyeti Akvama rakip olacağı
nı söylediler. Bir çok devletle~ 
de bunun kabiliyeti tatbikıye~ı 
olmadığını ileri sürdüler. Brı
and'ın projesini hüsnü telakki 
tden devletler, Lehistan ve 
Çekoslovakya gibi Fransanın 
lllüttefiklerinden ibaretti. Hat
ta Romanya ve Yugoslavya 
hile bunu ancak ihtirazi kuyut 
ile kabul edeceklerini bildinniş 
!erdi. 

Birlik projesi, nihayet ~e: 
rtı.iyeti Akvama havale edıldı 
Ve heyeti umumiye geçen ey
lul içtimaında meseleyi tetkik 
.ttti. Cemiyeti Akvam bir d~fa 
ışe vazıyet ettikten sonra bır
liğin mukadderatı da taayyün 
Ctıniş oldu. Avrupa ittihadı 
Projesi, Brinandın tasavvur et
liği gibi, Avrupada siyasi ~ah
det tesisine çalışmaktan zıya
de Avrupanın iktısad.i dert~
rine çare arayacak bır tedbır 
olacaktı. Cemiyeti Akvam teş
kilatı, birlik projesini bir sani
Yede kendi teşkilatı içine ala
rak hazmediverdi. 

"A Projeye bundan sonra ~-
rupa birJia i ismini vermek bı-

b ,, • • 

le manasızdı. Briand pro1esı-
l\e hala birlik projesi demekte 
devam ediliyorsa, bu, projenin 
İmdi istihdaf ettiği gayeye 

!töre isim almasından ziyade 
İlk ortaya atıldığı zamanki 
rtı.aksadından galat bir isim
dir. 

Birlik komisyonu, geçen ey
lulden beri bir kaç içtima ak
tetmiştir. Bu içtimalarda Av
rupada fazla buğday istokunun 
tevzii, ziraate kredi temini gibi 
ıneselelerle meşgul olmuştur. 
Gerçi komisyonun hem siyasi, 
hem de iktısadi meselelerle 
meşgul olacağı da söyleniyor 
\le hatta bazı devletler yalnız 
iktısadi meselelerin miizakere
sine davet edil iyorlarsa da ko
tnisyon geçen ey!Ulden beri 
birinci, hatta ikinci derecede si 
Yasi bir mesele ile meşgul ol
mamıstır. Yarın meşgul olaca
ğı ruz~ameyi tetkik ettik. Mü
zakere edilecek üç meseleden 
birincisi komisyonun teşkilatı 
na aittir. İkincisi ise gene te§ 
kilat meselesinden ibaret olan 
Dançiğ şehrinin müzaker.~t~ ı 
daveti meselesidir. Üc;üncusu 
ise, iktısadi meselelerdir. Ce
miyetin teşkilatına ait bir me
seleyi diğer meselelerden ayı
rıp ta buna siyasi mesele de
mek ve bazı devletleri bu mü
zakerata iştirak ettirmellfek gü 
lünçtür. 

Birlik komisyonunu, Cemiye 
ti Akvamın herhangi bir iktı
sadi tali komisyonundan ayı-

' ran bir hususiyet varsa, bu da 
komisyon· müzakeratına, Cemi 
yeti Akvama dahil olmayan 
devletlerin de istirak edebilme 
!erinden ibarett,ir. Bu, komis
yon lehine kaydedilmesi lazım 
ge)en bir nokta olduğu halde 
Cemiyeti Akvama dahil olına
yan devletlerin ınüzakeratın ba 
zı safhalarına iştirak ettiril
mek istenilmemesi, komisyo
nu, diger beynelmilel teşekkül 
lerc karşı faik olduğu yegane 
hususiyetteı! ele ınahmm edi
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Büyük kongre dün toplanarak Tasarruf Ecnebi dayinler vekil
F ırka programıı_ıı müzakere etti Vali '::ı~d~:Iikie- leri Ankaraya gittiler 

Kongrede çiftçinin. ihtiy.aç.Ia_n, Ziraat Ba_n. k .. as .. ının.. sarfınazar edildi.. !Hükumet taksitlerin S sene tehirini 
b 1 d ANKARA, 13 (Telefon) - b .1. . 

Vazı.yeti", buğday İstihsalı gı 1 mCVZU ar gOfUŞUl U Yeni taksimatı ınülkiye müna- OfCUn tenzı ini, 
sebetile yeni bütçe ile on vira- k J · • t d"J" • • k 
yette vali muavinlikleri ihdası mu ave enın a 1 ını ısteyece 

Bir aralık, Kütahya .. meb .. 'us .. u Recep .. B .. eyle.Vas.ı.f Bey (lzmir) tasavvurundan vazgeçilmiştir. 
d k k b k ld Memur kadrolarında yapı-

asında suitefehhum yuzun en uçu ır muna aşa o u lacak tasarrufun şekli henüz 
ar • kat'i surette kararlaştınlma-

b 1 d •ı ddelerhangı•ı ı•? mıştır. Yalnızmünhalmemuri-Ka u e ı en m a er ıyetlere kimsenin tayin edilme-
mesi bir esas olarak kabul edil 

ANKARA, 13 (Telefon) -
Fırka Üçüncü kongresi bu sa
bah on buçukta ikinci toplan
masının aktetti. İsmet Paşa 
celseyi açtı. Hesap encümeni 
mazbatası okunmuş, İsmet Pa
şa mazbata üzerinde söz isti
yen olup olmadığım sorduktan 
sonra Süleyman Sım Bey 
(Yozgat) söz alarak fırka ka
sasına vaziul'yet olanların ke
faleti olup olmadığını sormuş
tur. Denizli Meb'usu Yusuf B. 
demiştir ki : 

- Bu vazifede kefalete lü
zum yoktur. Süleyman Sırn 
Bey sualinin fırkada vazifedar 
zevat hakkında bir emniyetsiz
likten doğmadığını, usul nok
tasından sorduğunu söylemiş-
tir. 

Yusuf Bey kefalet usulünün 
resmi dairelerde ınevcut oldu-

••••• ••••••••••••••• har Müfit Bey, umumi hey'eti = K • • t hl k' 1 id .. arenin mu~asibi Kazım Züh- miştir. Hizmeti 30 seneyi ge• us a } 1 tu Bey olduğunu ve kasanın çen memurların tekaüt edilecek 
1 • 8 Kazım Hüsnü Beyin kefaleti leri haberini ihtiyatla telakki et 
• · 

8
• altında olduğunu söylemiştir. mek lazımdır. Yapılan tetkika • B h • I • K' ta bakılırsa, azda olsa bazı me-• azı aın er, azız •
8 

. azım_Hüsn. ü Bey de zaten_ ih • d muriyetlerin ilga edileceği an-• G ., l fi 8 tıyaç nıspetın e para alındıgını • azı ye te gra a • ve diğer aksamın bankada malı !aşılmaktadır. 
• • f Belıçct ve A•ım Beyler • hezeyanlarda • uz old1:1ğunu söylemişti~. Ankaraya ıridiyorlar 
• • Abdı Bey (Yozgat) nızam-
1 bulundular 1 namede büyük bir sarahat oı-
1 ANKARA, 13 (Telefon- 1 madığmı ve eğ~r.buna ?ir lü-
• 1 ) M·ıl · · . . R • zum varsa tashıhın teklıf olu-
• a - ı etımızın azız e- • b'l - · . .. 1 . . 
• . . G . M f K 1, 8 na ı ecegını soy emıştır. 

ısı azı usta a ema e İ t p b h tah 
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• ettı en ur ıye sıyuı 8 sormuş ve talı · • b' tekl.f 1-" I ·ı .,, · 'nd nn ır ı o 1 mu ~ecı en F ~eıı;;y~.tı .en 1 mayınca hesap encümeni maz· 
• vde Damahil't erıt 1 ~ ınesı~- •. batası reye konmuş ve ittifakla 
• e a ıye nazır ıgı etmıı kabul edilmi f 
1 olan Mehmet Aliden birer 1 İsmet Pa:aırd'" ·· en
• telgraf geldiği ve bu tel- • len'n faalı· yetle . ıgedr. encıunttı' -
• afi d bu ·· -----' h · • nne evam e • gr ar a mu•~ aın- • 
• )erin bir çok hezeyanlar ıa- • (Devamı S İnci sahiledf',\ . 
: vurduktan bugün fırka kon 1 
• gresinde tayi olmuıtur. Bu 1 
: küatabane telgraflar iatib- • 

ASIM BEY BEHÇET BEY 

Müskicat inhisan müdürll 
Asım ve Tütün inhisan müdü
rü Behçet Beyler Maliye Vek3 

(D~amı beşinci sahifede) 

Dlin •kfam .Ank11r11ga 11tden lnglllz, Fran11z, Alman 
d•11inler vekilleri 

Düyunu umumiye hamilleri 
tarafından maliye vekaleti ile 
müzakereye memur edilen M. 
De Clauzier, M. Barde, M. 
Prudhome, M. Vayt ve M. Wei 
gelt dün akşamki ekspresle An 
karaya azimet etmişlerdir. 

Düyünü umumiye Türk ha
milleri vekili Zekai Bey de ec
nebi hamillerle beraber Ankara 
ya gitmiştir. 

ANKARA, 13 (Telefon) -
Hükumet bugünlerde hamiller 
vekillerile başlııyacak olan mü
zakerat esnasında kendilerine 
denneyan edeceği teklifleri ha 
zırlaınıştır. 

Aldığını maliimata göre hü
kUmetin teklifleri şu maalde o
lacaktır. 1 - Osmanlı İmpa
ratorluğunun borçlarının hisse
mize tefrik edilen hisse pek fa
hiş olduğu cihetle tenzil edil
ınelidir. 2 - Osmanlı borçlan
nın sureti tesviyesine ait Paris 
itilafnamesi tadil edilmeli ve 
kupon taksitlerinin tediyesine 
memleket vaziyeti maliyesinin 
şimdilik müsait olınaınası hase 
bile Jaakal beş sene başlanma
lıdır. 3 -Taksit miktarlan pek 
yüksek olduklan için tenzil e
dilmelidir. 

1 faf ve nefretle karıılanmıt- 1 
• tır. Hatti bazı m~-1-' •lar, • 
1 y-10 Meclia inikadında 1 
• bu meHleyt menuu babeet 1 
1 meie ve telgraf çeken haia • 
• lerin hakiki mahiyetlerini 1 
1 millet küraU.ündcn millete • 
• batırlatmaia lüzum ıör· 1 
1 mektedirler. • •••••••••••••••••••• 

Milliyet'in kupası dün Galata

RECEP B. (Kütabyı) 

ğunu, fırka için buna lüzum ol 
madıfıru tekrar etmiştir. 

Yahya Galip Bey mülke ta
all(ik eden müesseseler için ke
faletin mevzuu bahsedilemiye
ceği ınütaleasını serdetmiıtir. 

Hesap encümeni reisi Maz- VASIF B. (l•mlr) 

saray Lisesine tevdi edildi 
Edebiyat münakkidimiz İbrahim Necmi B. talebeye 

hitaben bir nutuk irad etti ve alkışlandı 

~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... ~~-! 

Şehir me~lisi, T e~kosu M. Doumer 
bir bela addedıyor Fransız Cümhur 

Mukavelenin tecdit edilmemesi için 
tekrar teşebbüsatta bulunulacak 

• ··Jılr meclis{ lçtlaıa lı:Jllnd• 
~- 1 

Şehir meclisi dün b~rinci ;e 
is vekili ~adeddin Ferıt Beyın 
riyasetinde toplandı. Beş sene 
Jik mesai raponınun müzakere 
sine geçildi, 

pılmakta olduğundan belediye i 

ce buranın Iağamllll'1' yaptınl- ı 
ması temenni olunuyordu. Mu ı 
vafık görüldü. , 

Tarik bedeli 1 

Yolların ıslah ve tecdidi, bu 
nun için de evvelemirde ana 
hatların tanzim ve muvasala 
yollarının tesisi hakkmd.aki t~ 
menniye karşı da, Nazmı Nun 
Bey tarik bedelinin !iç :sene i
çin belediyeye terki hakkında 
makamı aidi nezdinde teşeb
büste bulunulmasını teklif et

Reisi oldu 
... 

Ayan reisi ikinci araya 
müracaatta reisicümhur 

intihap olundu 
VERSAILLES, 13 A. A. -

Röyter Ajansı bildiriyor: Ayan 
Meclisi reisi M. Doumer ikinci 
araya müracaatta 556 rey ile 
Reiaicümhur intihap edilmiş
tir. M. Briand 330 rey almış
tır. 

(Devamı ikinci ~ahi lede) . 

Franaız ciimbur reialiiiae i'ttihap 
edi1-

w. DOU•Ell' 

Yukarıda solda Galatasaray taleb~ i 

1brahim Necmi Btyın nutkunu dinlt

yorlar. sat da lbrahim Necmi B . nutku· 

nu irat ediyor. Aşagıda solda lbrabim 

Necmi B . kupamızı mudıir Beye verir

fta SaJda müdiır Fethı B ey kupayı 

talebeye Verirken 

1 
Gazetemizin iki seneden beri 

devam eden Mektepliler müsa
bakası yüzüncü haftada bitmiş 
ve tasnif neticesinde Galatasa
ray Lisesi 42 puanla birinciliği 
Darüşşafak.;ı. 24 puanla ikincili
ği kazanmıştı. 

Gazetemiz bu birinciliği ka 
zanan mektebe bir kupa hediye 
etmeği vadetmişti. İşte "Milli
yetin" Mektepliler müsabakası 
kupası dün Galatasaray lisesin

i de talebeye akşam tatilinden 
sonra merasimle verilmiştir. 

. Merasimde "Milliyeti" tem- 1 
J silen gazetemiz edebiyat mu-

1 

1

. harririni ve münekkidi, ve sa
bık Galatasaray muallimi İbra
him Necmi ve gazetemiz istih-

1

1 barat şefi Tevfik Necati Beyler 
bul urunuşlard ı r. 

konunun altında toplandıktan mütazammın kısa bir nutuktan 
sonra hey'et balkona çıkmış ve sonra İbrahim Necmi Bey tale 
talebe tarafından sevinçle alkış beye bir nutuk söylemiştir. 
lanmıştır. İbrahim Necmi 8. in nutku 

Müdür Fethi eByin takdimi İbrahim Necmi Bey hülasa. 
- tan demiştir ki: 

! - Matbuatın başlıca bir va
I zifesi de yarının büyükleri olan 

bugünün çocuklarını yarınki 
hayata hatırlamaktır. 

Tahrir hey'etine mensubi
yetle müftehir olduğum "Mil-

1 

liyet" gazetesi bu gaye ile iki 
seneden beri Mektepliler müsa 
bakası küsat etmişti. Bu müsa
baka neticesinde her hafta ka-
zanılan birircilik'cr yekununu 

. en çok dolduran G3latasarav 

111 . AD:L H. E NAN OMF.>: B. Binaenaleyh Galatasaray li.ı 
Jüı·i tc~l<ili hakkında mütale:ıbı·ı sesi, liseleıirııizin en eski 

yor. 

Raporun heyeti fenniye işle 
rine temas eden kısmında me 
vaddı müştaile depolarının ih 
tiyacı temin edecek şekle ifra 
ğı temenni ediliyordu. B~ ~~: 
sus esasen karara raptedıldıgı 
için aynca ittihaz~ kara~a ma
hal görülmedi. Cı~anıpr yan
gın yeri günden gune ımar e-

( Devamı beşinci sahifede) ' . Talebe tamanı~n mektep bal 1

, Lisesi olmustur. -

3 linr:ü :.ahifcde (Dt~,.1:1mı be~inci ~al 4

" 

A hm~ .5ÜKRÜ 1 dilınekte ve apartımanlar ya- ., 
~--~---~=-=--'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
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lstanbul' da ortaya 
atılan bir şayia 

lmperator Kostantin bütün mücevher
lerini gizli bir mahzene saklamış .. 

- Sen hakikaten çok temiz 
kalpli ve merhametli lbir adam 
em! Demek o vakrt Hiisıı"e111e 
çok acmuştın, öyle mi? 

- Bırak yavrum bu geçmiş 
fieyleri ..... Hem sen, zindanda 
toprağa karışmış ıbir adamla 
neden b ukadar meşgul olıuyıor 
sun? 

Zerefşan Ahmedin kolun
dan çekerek hakikati itiraf et-
ti!. .... 

- Hüsrev yaşıyor Aıhmet!.. 
O ölmemiş ... 

- Hadi canım, benimle a
lay -etmeyin 1. 

- Vallahi yaşıyoc ..• Ve sa
na bahsettiğim idam mahkfi
mu da ondan ibaş.ka bir dı:inıse 
değildi. 

Salatlı Ahmet şaşrnuştı. 
- Ne günlere kaldık, yanıl> 

bi ! Kaç en eden beri öldü aan 
ı:lığrm bir adam bugün yaşıyoc 
ha? ..... 

- Yaşıyor ... Ve sende oııa 
yardım edeceksin! 

Ahmet cevap vermedi. 
Zerefşan tekrarladı: 

- Söz veriyorsun değil mi? 
- Korkarım .... 
- Haniya demin "yardnn 

edorim !., demiştin ... Senin gi
bi, temiz kalpli b~r erkek, böy
le, bi~ dakika içinde tllkürdü
ğünü yalar anı?. 

Ahmet: 
- Peki, dedi, elimden ge

len yardnnı yapacağım. Fakat 
bu sır aramızda kal.ac.a:k. 

Zerefşan sevindi. 
Ayrıldılar. 

Sarayda eğlence devam e
diyordu. 

• • • 
İstanbulda ıbir şayia çdanrş 

tı: "İmparator Kostantin. (Bi 
zans)m sukut edeceğini anla
yınca, bütün milceYherlerini 
(Romanos Portas) civarında 
gizli bir mahzene saklamış..." 

Bu haber Fatihin kulağına 
gittiği gündeıı:beri, Edimcıka
pı civannda taha:riyat yapılı
yorou. 

(Haliç)te çalışan amelenin 
kısmı azamı Romanos Porta.s'a 
Se\nkedilmişti. 

Gizli hazine taharriyatı gün 
lerce, haftalarca devam etti. 

yunda arzetmiştim. Padişa -
hmı ! Fakat şehrin işgalini mil 
teakip, meşgali azime arasın
da lbu işle meşgul olmağa va'k 
tiniz y.olotu ! 

- Bir aydımlıeri uyuyor
mydyn? Edirnekapı civarında 
yaptığımız taharriyattan ha
berin yok .rnu? 

- Belıki -bir izi bulunur diye 
sükut ediyordıını, pad~a.lum ! 
Sarfedilen eıncıkleırin boşa ıgit
tiğini görünce, efendimize lbu 
hikayeyi hatırlatınağı faydalı 
buldum. 

- Hüsrev o va.kıt mevki ta
yin etmiış miydi? 

Ali Paşa çdldnerek cevap 
v«di: 

Söylemişti ... Fakat, ihtiyar 
lık, padişahım! Hatrrımda kal 
matlı. 

- Koca ıbunak! Böyle mü
him bir şey uııutulUr mu? Ka 
fanın içinde rufzedcrnedin e 
bir tarafa kaydetmek ıte hatırı 
na gelmedi mi?. 

Ali Paşa sustu. 
Sultan Mehmet, asa.bi adım 

larla odanın içinde dolaştı: 

-Bu hazineyi mutlaka bul 
malıyız, Ali! Kostantin elmas
Iannr acaba bizim kazıdrğı
mız lağamm sağ tarafına mı 
gömmüştü, yoksa sol tar&fına 
mı?. 

Ali Paşa korkusundan titre 
meğe başladı. Ne cevap veır

sindi ?. 
Aradan seneler geçmiş, ha 

tırmda ıbir k?eli:me bile kalma-
mrştı . . . . . . . . .. . 

Sakulı A!hmet, padişahın 
huzuruna ·g.i.nnek için, kapının 
önünde perdea;ğası ile konuşur 
lten, uzaktan Ali Paşanın &e

sini iştti ve kulak veroi: 
- Hüsrevden balhsediyıor-

lar .... 
Sıtlı:ızlı Ahmet, Hüsttırin a

randığını işitmce yüreği hop
la.ılı. 

Kapıdaki nöbetçiye: 
(A~srvar.) 

M. Doumer 
Sultan Mehmet: (Baş taralı ı inci sahifede) 

- Koıstantin'iıı hazin~ini 
bulan adam ihya edeceğim VERSAİLLES, 13 A.A. -
demitti. M. Paul Doumer, saat 14 te 

Günler geçt"kçe bütün ümit milli meclisi açmıştır. 
kr eönüyor, ıhiç bir iz elde edi Komünist meb'uslardan 
1-emiyor'du. Duclos'un söz istemesile başlı-

B!r ·gün Ali Pa~ Sultan yan ve daha başka komünistle 
Mehmetle onuşıırken dedi rin de nümayişler yapmasına 
ki: sebep olan kısa bir hadiseden 

- Ş~.ketlim! Eski hatıra- sonra saat 14,10 da rey toplan 
lardan bahsetmeme müsaade masma başlanmıştır. 
buyurursanız, efen<limize bir Meclis hademesi Douclos'un 
hilcA}"'C anlatacağım. müdahalesinin şiddetle protes-

Padişah: to eden sosyalistler ile nümayiş 
- Peki söyle bakalım! yapan komünistlerin aralarına 
Dedi. ginneğe rmcbur olmuşlardır. 
Ali Paşa (İstanbul)un mu- Komünistler sükfinu ihlale 

hasarası esnasında şahit oldu- çalışmanın faydasız bir hareket 
ğu bir vak'ayı şu euııetle anlat olduğunu görerek yerlerine o
mağa başladı: turrnuşlar ve rahat durmuslar-

- Romanos Portas'a açı- dır. 
lan lağmı<lan iceriye girmeğe Milliyet - Dünkü nüsha
muvaffak olan (Hüsrev) şim- mızda yazdığımız gibi Fransız 
di sağ olsaydı bu hazineyi keş Reisicümhurluğuna iki kuvvet
[etmekte güçlük çekmezdi.. li namzetlelirrnişti. Bunlardan 

Sultan Mehmet sordu: biri hariciye nazın M. Briand, 
- Güçlük çekmez miydi? diğeri de Ayan Reisi M. Dou-
-Evet padişahıım 1 Hüsrev mer idi. M. Doumer'in intiha-

'Jir gece lağımdan avdet ettiği bile bir kere daha anlaşıldı ki 
zaman: "P:ısaın ben bir hazi- Fransız Reisicüınhurlarının in
ne keşfettim; Kostantin bütün tihabinda Ayan Reislerinin 
~lmaslarmı Rcmanos Portas hakkı takaddümü vardır. Çün
civa-rmda bir yere gömmüş... kü bir cok defalar Reisicümhur 
Ben, kralı kunandan Jüstinya !ar Ay~n reislerinden intihap 
n-os'a bu hususta talimat ve- edilmişlerdir. M. Doumer'in in 
rirken dinlenim .... Ve elmasla tihabma kar ı söylenen yeğane 
rın nereye gömüldüğünü öğ- söz, Ayan reisinin yaşlı olması 
rendim! drmısti. Ben de "seh ve Fransız siyasetinin pek zi
ri zaptettikter{ sonra bu işle yade faaliyet gösterdiği şu sı
meşgul oluruz!,. Cevabmr ver- ralarda Reisicümhurluk vazi-
miştim. felerini hakkile ifaya sinninin 

Padi ~:ı.lı h'-k1etleni: müsait olmaması idi. Filhaki-
- Bu muhavereden beni o ka M. Doumer bugün 74 yasın 

·~~ıt nicin h:ıh.rdar ctmemis 1 dadır. Müddetini bitinnezd~n 
<:vvel sekseni tecavüz edecek-

,ı 'fc.;;.1 \i.mi?e otag-' hün1a~ t-ir. ---· 
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HARiCİ HABERLER .• 
ispanya' da kiliseleri yakıyorlar! 
Katalonya bu harekete karışmamıştır. 
Karışık yerlerde örfi idare ilan edilmiştir 1 

ispanyada son günlerde ba!j 
gösteren hadiseler calibi dik
kat olmasa gerektir. lspanyol 
inkılabınm kan dökülmeden ve 
§iddetli bir takım harekata mü 
racaııt edilmeden cümhuriye
tin ilam her tarafta takdiri cel 
betmiştl'.. Fakat şimdi baş gös 
teren bır takım lıadiseler bu 
memlekette sükunun devamı 
ile yeni idarenin bir an evvel 
memleketi bugünkü müşkül 
vaziyetten çıkarabilmesini bele 
leyenleri düşündürecek mahi
yettedir. ispanya papaslıktan, 
taassuptan çok ziyan görmii!j 
bir memlekettir. Bugün kilise-

vaya atmrşl,a.r ve Maris manastırı ile 
Gazet du sud idarehanesini yakma
ğa tcşebbüıı etmişlerdir. 

Örfi idare 
MADRfT 13 (A .. ~.) - Örfi ida

re ilin edilmif olan Grenade şehrin· 
deki muhtelif manastırlarda halS bir 
takım hadiseler çıkmaktadır . 

Andalosie'de papaslar aleyhine 
baş gö•ter~ dümanlık duygu ve 
hareketlerinden bilhassa Kordu'da 
bir galcyal\ hasıl etmek maksadile 
geniş mikyaota istifadeye çalışmak
tadır. ·Kordu'da kıyam erbabı polis 
kuvvetlerile kendi aralarında bir ar
bede çılanaıına sebep olmuşlardır. 
Bu arbede esnasında dört kişi ölmü~ 
ve bazıları ağır surette olmak üzere 
12 kişi yaralanmıştır. 

lerin yakılması şeklinde bas Madrit'te bir tevkif 

8 .. vekil M. Zamora 

gösteren hareket belki de bu 
uzun zamanın papas istibdadı
na karşı uyanmış infialin neti
cesidir. Fakat acaba bu k11bil 
hareketler memleketin müh
taç olduğu sükunu ihlal ede
rek yapılması elzem olan işle
ri geride bırakacak değil mi
dir? .. Eter ispanyada vatan
daşlar arasında dahilP bir harp 

MADRİT 13 (A.A.) - Madritte 
1 ki krallık •taraftarları mahalilinin 

reisi: mal.iyecilcrde-n Kont Gamazo 
zabıta t<orafından tevkif edilmiştir. 
Bu tevkifin sebebi elyevm cereyan 
etmekte olan vak'aların bu mahafil 
de tertip edilmiş ve başlanmış olmn 
sıdır. 

KatalO"tya karıtmıyor 
BARCELONE, 13 (A.A.) - Ka

talonya parlamentosunu teşkil ede
cek Katalonyalı 46 mümessilin şeçil 
mesi için yapılacak intihabatın 24 
mayısta ba~layacağı bildirilmiştir. 
Bu parlamento, Katalonya hüküme 
tinin kanunu esasisini kaleme alacak 
tır. Bu k.t1ınunu esasi 13.yitıasının ka· 
bulü baklanda Katalonyalıların ara
yı umum.iyesine miiracaat edilecek· 
tir. 

BaTcelone·da sükiın hüküm sür~ 
mektedir. Sair taraflarda vuku bu· 
lan kargaşalıklar Barcelone'da hiç 
bir •kis ve tesir yapmamıştır. 

Sendikalar maıiafitinin din ve pa-

l paslar aleyhine müteveccih her han 
gi bir harekete maruz bulundukları 
zannolunmaktadrr. 
aaııı•ıııııııeıeoss .. a~ıno 

Efgan sefiri 
dün geldi 

Sefir, Efganlı talebenin 
işlerife meşgul olacak 

Fransada 
Reisicümhur intiha
bı ve ilk tahminler .. 

PARİS, 12 A.A. - Marin, 
Franklin - Boıiillon ve Magino 
grupları M. Doumere teveccüh 
!erini teyit etmişlerdir. Ayan 
meclisinin 22 azadan mürekkep 
olan sol cenah cümhuriyetçile
ri M. Doumer'e rey verecekler 
dir. :ıvı:ezkilr meclisin 72 azadan 
mürekkep olan cümhuriyetçi
ler birliği grupu yarınki inti
hapta azasım tamamen serbest 
brrakmağa karar vermiştir. Ma 
amafih, M. Millerand, daha ilk 
intihaptan itibaren M. Doumer 
in ismi etrafında bir bk>k yap
manın bu grup için haiz olaca
ğı ehemmiyete işaret etmiştir. 

Ayan meclisinin cümhuriyet 
çiler birliği grupunun hey'eti 
mecmuasının M. Doumer'in 
namzetliğine pek ziyade taraf
tar olduğu ehemmiyetle kayde 
dilmektedir. Meb'ttsan meclisi, 
sol cenah ciiınhurietçileri gnı
pu ela azasını tamamile serbes 
bırakmıştır. Ay~n meclisi radi
kal demokrat birliği de azasını 
serbe~t bırakmıştır. Bunlardan 
yarısının M. Briand yarısının 
M. Doumer lehinde rey vcr~

cekleri zannediliyor. 
PARlS, 13 A.A. - Ayan 

ve meb'usan meclisleri, on ü
çüncü RciEicümhuru intihap et 
mel: üzere bugün saat 14 t-e Ver 
sailles'da milli meclis haliı1de 
toplanacaktır. İntihap, hazır 
bulunmamalan muhtemel olan 

1 

par!funento azası hesaba kaul
mak şartile ve takriben 450 rey 
den ibar~t olacak olan mutlak 
ekseriyl~e olacaktır. Bütün a-
za, intihap sandığının önünden 
birer birer geçeceğinden ilk in
tihap neticesi an-::ak saat 16,30 
da belli olacak ve şayet ikinci 
intihap yapılmasına lüzum ha
sıl olursa bunun neticesi de tak 
riben üç saat sonra anlaşılacak 

çıkarsa ne olacaktır?. SükO.n i- Efgan sefiri Sultan Ahmet 
le yapılan inkılabın çok geçme Han dün Ankaradan şehrimize 
den kanlı bir takım vekayi ile gelmiştit. Sefir Hz. kendisile 
sarsılması istenir şeylerden de görüşen bir muharririmize de-

miştir ki: tır. 
ğildir. _ İstanbulda bulunan Ef- Hali hazırda gazetelerin tef-

lspanyada cumhuriyet ilfitıı . sir ve mütalealarmdan intiha-
akabinde papaslık makamrnın ganlı talebeye att barı hususa- _ . 
Madritte olup biten şeyleri bü un halli için geldim. Şehriniz- bın neticesinin ne olacagmçı ~-s-

de epey kalabalık bir Efgan ta- tihrac etmek müşküldür. un-
yük bir merak ile takip ettiği k "u d ı ·· h M 

lebesı. kolonisi vardır. Liselerde ü m· ca e e mun asıran . 
söyleniyordu. Papalık makamı · d ·1 M D d 
nın endişesi lspanyııda inkılap okuyanlann mevcudu 130 ile Bnan 1 e · oumer arasın 1 

140 arasındadır, askeri liselerle olacaktır. Şiddetli ve fakat mü-
idaıesinln katolikliğe karşı ne· k" b" tt 

Harbi.yede de 40 kadar talebe- camele arane ır sure e cere-
vaziyet alacağı idi. Cümhuri- d k lan b ·· d ı d 

mı"z vaı·. Bu tale'-·e Türk mu- yan e ece o u muca e e e yet idaresinin din ve dünya iş VV;f 0 k Mh~' 
aılimlen. ve Türk arkadaştan her iki namzet te gere "r"~ı-

Ierini ayırarak bundan sonra k ·1 · "tı"b 
t tara{ıı·.dan go·· sterilen ala' ka ve yetleri ve gere mazı en ı a 
spanyanın mukadderatında • b"" ·· 

I kal·da". Irktan çok mütehassisız" . rile parlamentonun utun grup 
papasların rol oynama arına ,, k" h ili fta 1 

Talebem'ız kıymetli muallimle- larında ı arare tara r an mani olmak emelinde olduğu dk d 1 .. 
rindcn ,,,.kçok istifade etmekte na ve sa ı ost arına guven-

anlaşılryordu. Yalnız yeni ida ,,_ 1 . "rf mektedirler. Maten gazetesi-
re herhangi şekilde şiddetli ha <lirler, bu genç. enn ı an vatan ld • 

ları Olan Tu··rkıyeden çok kıy- nin iri harflerle koymuş o ugu 
rekatı caiz görmeyeceğini de n1c·· · ·h b ah. 
anlatmıştır. metli irfan hamulesile avdet e- ibare, bugü u ıntı a m m 

1 
; 

'd · deceklerinden eminiz. yetini ve ne gibi ahval ve şerait 
Hiilasa yeni ı ıırenın baŞ'-llra altında cereyan edeceğini gös-

cağı bir çok i!jler vardır. lktıss Türkiye ile Efganistan ara- tennektedir. 
di ve mail vaziyetİIJ arzettiği sında ~iyasi münascbat her za- "Matin" gazetesinin yazdığı 
müşkülat karşısında memleke- man olduğu gibi çok S<ımimi ve şudur: "Hiç bir zaman Riya
tin sarsıntılara uğraması yal- mükemmeldir. Zaten başka tür. seticümhur intihabı meselesi 
nız ink..Jap düşmanlarını sevin lü olmasınada imkan yoktur ki. bu kadar açık bir surette şahsi 
dirir. Şayanı k11ydolan cihet Komşularımızla ve siyasimüna sahada ve bu kadar az vazih bir 
Katalonyanın bu harekata i~ti b bulundug"umtız saı"r • d "' se atta şekilde siyası saha a mevzuu 
rak etmeyişidir. memleketlerle de tam bir a- bahsolmuş değildir." 

ispanya hükumet reisi hükii henk ve samimiyet içinde ya- Her iki namzedin taraftarla 
metin vaziyete hakim olduğu- · şamaktay~'" Efganistan _tic~ret rı, ayni emniyet ve itimadı iz
nu söylüyor. Cümhuriyet hükii ve sanayiı yavaş yavaş ınkişaf har etmektedirler. Sol cenah 
meti tabii ve sükun dahilinde etmektedir .. ~e~le~etimiz ~a-11 

gazeteleri, M. Briand'ın ilk in
memeleketi idareye devam e- ha ziyade bır ıptıda~ mevat ıh- tihapta kafi miktarda rey ala
derken kiliselerin yakıl- rac; eden memlekettır. Bu mah rak muvaffak olacağı mütalea
dı/ı ıçın şehirde örfi i- sullanmızı komşularımıza hat- smda bulunmaktadırlar. Bila
dare ilanına mecbur kalmıştır. ta Tiirkiyeye kadar göndermek kis, sağ cenah gazeteleri M. 
Her halde sükunun bir an ev- teyiz. İktısadryatımız malik ol- Doumer'in galebe çalacağı ka
vel iadesile tabii halin avdeti duğuınuz kıymetli madenleri i • naatmdadırlar. Ma.'llafih "Ma-
bekleniyor. letme::;e başladığımız ~aman ta tin" ga ,etesi diyor ki: 

MADRtT 12 (A.A.) _ Alikant· bii çok inkişaf ı:decektır. Zen- "M. Briand'in isim ve nüfu-
ta tedhiş taraftarları gece cizvitlerin gin altın, bakır ve demir maden 7 unun mumaileyhin lehine bir 
ikametgihile yedi manastırı iki ga· !erimiz var, fa'rnt sermaye nok cereyan tevlit euniş olduğu gö
zete idarehane•ini ve baş piskopos- sanı dolayısile bunlardJn istifa riilüyor. Bitaraf müs.ahitlerin 
luk dairesini ve müteaddit dini mek 
tabi yağma etmişler ve yakmışlar· de edemiyoru ... Memleketimiz bunu ehemmiyetle kaydetme-
dır. Harp halinin ilanından sonra sü dahilinde bir çok isllıhat yapıl· !eri ilıtıza eder." 
kun iade ve tesis edilmiştir. Kadix"te makta ve Efganistan munta
mürfitler dört manastırı yakmışlar- zam adımlarla terakki ve inki
dır. Asker ateş açmağa mecbur ol- şaf etmektedir." 
muıtur. Şehirde müthiş bir panik Sultan Ahmet Han üç gün 
hüküm sürmektedir. Malagada dün 
gece nüma:;işçiler piskoposluk daire sonra Ankaraya avdet edecek 
sile iki monastırı yakmısJardır. Gre· ve bir müddet sonra yaz tatili
nada da bir çok eşhas Karmenit ma ni geçirmek: üzere şehrimize ge 
nastırının bir kısmını dinamitle ha- lecektir. 

Berutta boykot bitti 
Berut, 13 - Halkın elektrik 

şirketine yaptığı boykot, şirke 
tin elektrik fiatını 23 kuruştan 
15 kurusa indinnesile nihayet 
bulmuştur. Tramvay ücretleri- ' 
rı,. hir miktar tenzil edilmiştir. 

. Gece celsesi tafsila 
as •O• GL 

Kongrede bazı meb'uslar jüri 
ihdası lüzumundan bahse tiler 

ANKARA 13 (Telefonla sabaha I nün ihdası lazımdır. Bunu redde 
karşı) - Gece celsesinde program niz için hi ı; bir sebep bulamazsı 
projesinin müteakıp maddeleri mü- Bunu reddetmek kendi prensip! 
zakere ve kabul edildi. Programın mize ancak hiyancttir. Antalya 
heyeti umumiyesi reye kondu. Al· usu Raşit Bey yerinden bağırdı 
kışlar arasında kabul olundu. - Kefaletle tahliyeyi kaldır 

Maddelerin müzakeresi sırasında kafidir. (Handeler) 
iktısat kısmında azadan biri liman- Salahaddin Bey (Kocaeli) V 
!ar ni~aatına münasip zamanlarda Raşit Beye cevap verdi' 
başlanacaktır fıkrasındaki ·1müna- - Bizim namımıza hüküm ve 
sip .. kelimesinin hangi zamanı ifade yin!Z . 
ettiğini sordu. Hasan Fehmi Bey en Vırafi Raşit Bey ilave etti: 
cümen namına izahat verdi: ~ Jüti olmadığı içindir ki ma 

- İşin ehemmiyeti lüzumu kadar meler hakkında dedikodular çıkı 
tebarüz ettirilm.iştir. Limanlar inşa Müteakıben Kütahya murahhası 
atı büyük sermaye i~di.... Bu fıkra laeddin Bey ıöz aldı Dedi ki: 
icra heyetine direktif tir. dedi. - MC"Beleyi encümende ben o 

Miiteakıben muhtelif maddercr ü ya attım. arşıma iki kozla çık 
zeinde münakaşalar oldu. Ezcümle Dediler ki: 
Yusuf Akçora Bey spor teşekkülleri "Millet:İ'n seviyesi buna müsait 
nin himaye edileceği hakkındaki ğildir,. 
maddeye milli, edebi teşekkülerin de Bu memlekette bir cemaat va 
himayesinin ilavesini istedi. bunun bir aklıselimi de varılır. 

Dahiliye vekili itiraz ederek himA bir çok ·medeni kanunlar aldık. J 
ye edilecek· cemiyetleri hUkOmetle yi bir ideal olarak progr.uııa ka 
fırka tayin eder Bunu programda delim. 
umumi tarzda tesbit kafidir, dedi. Müteakıben Refik Şevket Bey 

Cevdet Kerim ve Fazıl Ahmet B. cümenin jüriyi neden kabul ctın 
!er ayni madde üzerinde söz söyledi ğini irah etti. Vasfi Raşit Beyin 
leL Müteakıben Adliye siyasetini dil takriri okundu. Vasfi Raşit 1 
gösteren maddenin müzakeresinde iddiasını tekar izaha çalıştı. Fa 
Vasfi Raşit Bey soz alarak dedi ki: heyeti umumiy~ takriri kabul et 

- Adliye sahasında milletin ha- di. Kongre geç vakit içtimaa ni 
kimiyeti takyit edilemez. Jüri usulü yet verdi. 

Prag konferansında Romada bir tayy 
murahhaslanmız recimiz kaza geçir 
~NKARA, 13 (Telfonla) 1 ROMA, 13 A.A. - Ro 

P~gda tcplanacak olan b_eynel civarındaki Kurbara tayyare 
.nılel parlarnento~ar tıcaret manında bulunan Türk tayya 
kong:~si:ıde Büy~k Millet zabitlerinden Sabri Bey, idar 
Mechsını Necmeddın Sadrk ve sindeki avcı tayyaresi ile Akr 
Rii~en ~ş.ref B_~yleri~ ~emsil batik bir uçuş esnasında 100 
et·nelen takarrur etmışttr. metre yükseklikten sukut e 

Abbas Hilmi Paşa 
KAHİRE, 13 A.A. - Röy

t..:r Ajansı muhabirinin bildirdi 
ğine göre Başvekil, gazetecile
re sabık Hıdiv Abbas Hilmi pa
şanın kral Fuadr Mısırın meşru 
hükümdarr olarak tanıdığrru ve 
l'IIısır tahtından tamamile fe
rağat etmiş oldugunu söylemiş 
tir. 

Suzan H. 
Dün ihzar edildi. 

Bugün 
lzmire sevkediliyor 
İzmirde bir mücevher hınıız

lığr yapmak ve kendisini çocuk 

1 

Buıüa lamire eıa6/uzea s•vlı.tdile· 

cetl olan H•fize SuJıaa Hanım yeleni 

ile bir ırHı 

sahibi gibi göstererek sahtekar 
Irkta bulunmak cürümlerinden 
dolayı hakkında takibatta bu
lwıulan İzmir sabık Fransız 
konsolosu M. Giy'nin zevcesi 
Hafize Suzan H. dün öğleye 
doğru Müddei umumiliğe celp 
edilerek bir müddet alıkonul
muş ve bu esnada ihzaren celbi 
için İzmirden yapılan istllama 
telgrafla gelen cevap kendisine 
tebliğ edilmiştir. Hafiz Suzan 
H. hakkında lazım elen mua
mele ikmal edildikten sonra za
bıtaya teslim edilmiştir. Suzan 
H. bir polis memuru refakatin
de müdiriyete götürülmüştür. 
Suzan Hanım bugün Adnan va 
purile lzmire sevkedilecektir. 

Hafize Hanımın saba-
ha kadar serbes bırakılması 
hakkında vaki olan ricası kabul 
edilmemiş olduğundan kendisi 
geceyi vapurda geçirmiştir. 
Adnan vapuru bugün öğle üze
ri hareket edecekti,. 

miştir. Pilot; makinayı tekra 
hattı müstakim üzerinde uçu 
kayamadığından paraşütle sa 
ve salim yere inmiştir. 

Seferde şimendüfer 
tellerinden istifade 
ANKARA, 13 (Telefon) 

Devlet Demiryolları ve !ima 
lan idaresinin teşkilat ve vaz" 
felerine dair olan karuuıun bi 
maddesine atideki fıkranın ila 
vesi hükilmet tarafından bir 1 
yiha ile meclise teklif edilmi 
tir . 

Sefer vaktinde askeri nakl 
yatma taallfilı: eden umu 
Demiryollardan ask.eri mak 
lan "Devlet Demiryollarr 
ri komisyon riyaseti, istasyo 
ve hat kumandanlan" katarla 
nn işlemesine ait muhabera 
sektedar etmemesi şartile de 
mir yol telgraf hatlarından le 
delicap istifade ederler. 

Darülfünunda 
barem 

Muammer Raşit B. 
hunun için 

Ankeraya gitti 
Darülfünun emini Muamme 

Raşit Bey ilün ak~:ım AI"'ltıwı 
ya gitmiştir.Da 
rülfünun bu se
ne bareme gir
mesi dolaysile ı 
Muammer Bey 
vekalet nezdin
de bütçe işile 
meşgul olacak
tır. Ankaraya 
hareketi esna
sında kendisilc 
görüşen bir ar
kadaşımıza Mu 
ammer Raşit B.L 
dünkü gazetelerden birındt 

kendi resminin altına yazıl:u 
satırlardan bahsederek demiş 
tir ki: 

- "Tıp fakültesinin yarala· 
nm deşmesi lazımgelen" kay· 
dından, gazetenin ne demek is
tediği anlaşılmayor. Ne mak 
satla yapddiğ.ı hilie a jll"l ı 
ufak resim altı, Darülfünun vı 
bilhassa Tıp fakültesi nezdindı 
büyük bir teessür uyandırmış 
tır. 

Yapılacak şey, hiç şüphesi 
bu şekilde neşriyatta buluna 
gazeteye beyanı teessür et-me 
tir. 
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Memurlar dünden itibaren sekiz saat çalzşmağa başladılar 
ı Bizde jüri usulü tatbiki v'''11"!'" · -. 
ınuvafık mı, değil mi? y enı mesaı 

Memurlar dünden 
.ICenan Ömer Bey doğru değil diyor, itibaren 

'. Muslihiddin Adil Bey matbuat 8 saat çalışıyorlar 
~<l'davalarında tatbikini muvafık go""ru··yor Dün sabahtan itibaren bü-tün devaiı:de ve ti~r~t oda~~-

ldFırka kongresi tar~fınd~n in~ihap ı ~~en ıene Almınyada mevcut da yeni saati mcsaının tatbıki-
of ldü~n. ~anu.nu .. eaa••_ ~ncume~e. ıürı usulllnü reddeylemiştir. ne başlanmıştır. 

Üye ışlerı gorUldUıü esnada, Jüri Vakıda memleketin her tarafında Memurların sabah mesaısı 
h7"zuu bahsolmuş ve mahkemeleri- birden ağır ceza davaları için jüri saat dokuzdan on ikiye kadar 

11ızde jü~. usultinün tatblkı ~~~inde usulünün. buıı;ün. tatblkına filen 
Ut .temayul haııl.ol~UftUr. J~ı 11111 imkan yoktur. Çünkü her taraf~ öğleden sonra İse On Üçten on 

k·n~un. memleketımızde tatbikınm yükıek ilmi va11talan haiz kiınıelerı sekize kadardır. 
Ufit olup olmayacağı hakkında, kolaylıkla bulamayız. Fakat mua11r Belediıye ile inhisarlara da 

~!l;ımmıı. ve bu mev~u ~z~rinde söz memleketler esasların• te_reddüd:'üz resmi devair gibi bu saati mesai 
~yleyebılmek salahıyetını haiz ba- '--bul ve tatbik eden yenı Türkiye- · ıh kuk ""' k d teşmil edilm~tır. t; . 11 çıılarımızla temas etmeyi de de jüri için bazı tatbikat mu a - Ancak Bog· az için gibi şeh-

at •deli bulduk. dimeleri yapılabilir. Meseli kana~: 
Kenan Ömer B. in fikri timce bizde matbuat dava_larında ıu rin merkezinden uzak yerlerin-

iıltt Evveli, sabık Adliye müate§'l1'ı ri uaıılüniln kabulü hem aı;;me :ak de oturan memurların vapur-
~ •nan Ömer Beyle ıörüştük. Kenan !arını muhafaza nokta~ın a~ em suz kalmamaları için bu yeni 
l?ıer Bey jürinin lilzumuna, fakat matbuat hürriretini ~er~ no ş~sı~; saati mesaiye göre vapur tarife 

,;:leketimizde tatbikı için henllz dan ~~\~Iı:. ••::ı;;,:.~ 'd~~a1..':!'nın !erinin tadili tekarrür etmiştir. 
ki: nı olmadığına kanidir. Diyor r~ye ta~!u:ıma11 lazım gelmez. Fa- Gümrüklerde ise saati me

' - s h' . . . kat efkirı umumiye nazarında suç sai kanunen on yedi buçuğa ka 
/Ur· . a .. •bı kudret ve salihıyet bır .1 edi etınedifi araştırılabile-

nL ının lıızumunu adalet mefhumu tefki P
1 

'üri huzurunda tet- dar devam. ettiği için bu defa 
.-.rşısınd ··d f k k b'l de- cek mev•U ann J t bd'l ed'I · t' dlfild' a mu a aa etme a ı kik ünakaşa edilmesi daha iyi e ı ı memış ır. 

a·ı"· . •r. Ancak gelişi güzel seçilecek . ve! m bil' Çekirge mücadelesi 
Utı heyet' . k la da adalet netıce er vere ır. 

Yıııetkılk bı~ın ~ratr "aınaca~• gibi Zaten jüri usulü kabul edilen yeı· Ziraat müdürü yarın Çatal-
' I" ır vazıye • · 'd d h k 
1 

Uri teıkilatından tevellüt edecek !erde dahi d.~v.ar 1 _are e en ve a ca ve Silivriye gidecektir. Zira 
~ahzurlara göz yummak ta milm- kın tezahilru ıçı_n_ ~azım. g~len .vası: at müdürü bu havalide çekirge 
)·~"değildir. Fikrime göre jüri tev- taları kull~nan ıun değildı. Nızamı 
" adalet için lazım bir unsuru adli hikiınlerdır. ve fare mücadelesi için teşki-
~1"1akla beraber. me~eketim~~de he Jüri nizami hiikiınlerin >'.anı ba· lat vücude getirecektir. 

' Uz zamanı gelmediğıne kamım... şında yalnız davanın muht~lif, "':fa- Geçen cene Y alovada da çe-
• ~ualihiddin Adil B. ne diyor? hatını iyice dırıler ve tetkike ~iıh: kirge çıkmıştı, orada da müca-
1 . Darülfünun hukuku idare müder- taç bir nokta kalmayınc_a nızamı dele yapılacaktır. 
tııi Muslihiddin Adil Beyi ziyaret hSkimler tarafından tesbıt olunan Sergi iatihzaratı 

1
. tdcn muharririmiz: suallere, müzakere odasından çık· 

- Jüri usulüne taraftar mısınız? maksızın. kı~ca eve!. yahut hayır c.• Sergi istihzaratına devam o
e . - Şurası kanaatimce doğrudur vaplannı verır. ".f azıı kanunlar daı- - lunuyor. 30 bahçıvan ve çiçek

"·' bir kısım suçların, iyi intihap e- rna suçlun~n lehın_e ola~ .. n?~talara çi, 20 kümeş hayvanatı sahibi 
d~rniş ve şeref ve itibarile tanınmış hürmet e_t~ıkle~! cıhetle ıurının suç şimdiye kadar kaydolunmuş-

0 lıırnseler tarafından muhakeme edi- Ju addettıgı hır maznun hak~nd~ 
1•bilmesi adil neticeler verebilir. nizami hAkiınler nnun mas~n~yet~ tur. Sergi hey'eti bir kataloğ 

- Memleketimizde öteden beri jüri kanaatinde bulunurlarsa hadıseyı neşredecektir. 
lıııulü k.bul edilmemiştir. Eski ceza tekrar ikinci bir jüri heyetine hava- Ayvacık panayıra 
~Sulü kanunu, Fransrz kanunundan le edebilirler· 
lttibas edi!digi halde Fransadaki Fakat jürinin °'.asun_iyet~n~ kar~r Ayvacıkta ayın yirmi seki-
Uti teşkilatı reddedildiği gibi yeni verdiği ahvalde n~zamı hakıml~rın zinde bir panayır açılacak beş 
••ıa usulü k~nunumuz Alman ka- kanaati mahkCımıyet olsa dahı bu gün sürecektir. 

ittihaz eylediğine kanaate iltifat olunmaz. 
----
ltı ay staj Şenlikler 

· liukuk-talehe cemi
yeti teşebbüste 

bulundu 
Rukuk fakültesi talebe ce

tııiıreti Ankaraya bir heyet gön 
~~rerek staj müddetinin yeni şe 
htlde tadili için teşebbüsatt:ı 
~ lllunacaktır. Staj hakkınd~kı 
anun mucibince iki sene hukil. 

't\ctin tayin edeceği bir yerde 
'11iye memurluğu yapmadan a 
''..katlık hakkı verilmediği için 
-eçen sene ve evvelki seneler 
".lezunlarından bir çok gençler 
lioş oturmaktadırlar. Çünkü 
lııilııhal hakimlik, azalık, müd
<lej umumilik bulunmadığın -
~~n. hükumet bu gençleri ~iç 
t~t yere tayin edememektedır. 
«er sene açılan bir kaç münhal 
cle leyli olduğu için hizmeti 
~ecbureye tabi olan Ankara hu 
tık mezunları tayin edilmekte 

clir. 
U Ankaraya gidecek heyet ad-
~e vekfiletinden bu staj müd

detinin hiç bir maaş mukabili 
0~ınaksızın altı aya indirilmesi 
ili rica edeceklerdir. Bu suretle 
llı.iinhal olmadığı için memuri
~ete tayin edileı...,iyen mezun
~· çabucak an ;atlık yapmak 
a.lckını kazanacaklardır. 

Malatya tütün inhisarı 
müdüriyetinde 

Malatya tütün inhisarı baş 
~İidürü Şevki ve eksper muavi
ıı.ı İhsan Beylere müfettiş Ra
§ıt Bey tarafından asılsız mas
ta{ göstererek idareyi izrar et
tiklerinden dolayı işten el çekti 
~imiştir. Şevki Bey bu karara 
itiraz etmiş makamını ~erket
l\ı.enıiş, tahkikata vilayetın va
ıııret etmesini talep etmiştir. 

İnhisar idaresi ikinci bir mü 
fettişe derhal Malatyaya gide
rek tahkikatın tamikını emret
l\ı.iştir. 

Selim Sırrı Beyin 
konferansı 

Bu akşam Selim Sırrı B. ta
b~fından radyo ile "Beden ter
~1l'esi" mevzuu üzerinde bir 

0 nferans verilecektir. 

Yarın saat onda 
Taksim de yapılacak 

ı 5 Mayıs Cuma, İdman şen
likleri günüdür. Yarın, idman 
bayramı her senekinden parlak 
bir surette tes'it olunacaktır. 

Şenliklere girecek talebe, u
zun bir müddetten beri hazır
lanmış ve bir proğram yapıl-
mıştır. 

Bu proğrama göre İdman 
şenliği yarın sabah Taksim sta
dyomunda saat 10 da bir resmi 
geçitle başlayacaktır. Evvela 
bayrak merasimi yapılacak son 
ra maarif emini bir nutuk söyle 
yecektir. Müteakiben 2,000 er
kek talebe idman yapacaktır. 
Mektepler, derecelerine göre, 
hurufu heca sırasile yerlerini a
lacaklar ve terbryei bedeni ye 
kursu müdürü Nizameddin B. 
kumandasında harekat yapa-

caklardır. 
Erkek talebeden sonra l 500 

kız talebe, kız muallim mekte
bi terbiyei bedeniye muallimi 
Mes'adet Hanımın idaresinde 
jimnastik yapacaklardır. 

Mustafa Sabri 
Patrasa gitti 

Garbi Trakyadan gelen haberler
den yüz ellilik listeden Mustaf~ 
Sabri ile oğlu İbrahim lskeçeden bu 
tün eşyalarını toplayarak Atin.aya 
gitmişlerdir. 
Söylendiğine göre bunlar Patrasta 

oturacaklar ve gazetelerini orada çı 
karacaklardır. Şimdi lskeçede yüz 
elliliklerden Çopur Hakkı kalmıştır. 

Diğer taraftan Garbi. Tra~ada 
yerleşen Türkiye firarilerı Surıyeye 
ıı;itmek için faaliyette bulunuyorlar. 
Suriyede yerleşmek için müracaatta 
bulunmuşlardır. 

T erkos müdürü Anka
radan döndü 

Terkos şirketi müdürü M. 
Kastelno dün Ankaradan şehri 
mize avdet etmiştir. Mumaile
yh bir muharririmize evvela 
yazdığımız gibi şirketin bir 
proje hazırlayarak Nafıa veka
letine takdim edeceğini ve ve
kaletin bu projeyi tasdikindan 
sonra sü."'atle ıslah tesisatının 
yapılmasna ba!)lanaca!ı.nı söy

lı>mistiı. 

lzmirde mesai saati 
İZMİR, 13 - Devairde 8 

saatlik mesai bugün başlıyor. 
Karar iyi karşılandr. 

Maarifi~ 

İyi bir teklif --
Köylerde seyyar sinema 

ve kütüphane 
Maarif vekaleti, Vilayete bir 

tebligatta bulunmuştur. Veka
let bu tebliğinde yeni bütçeye, 
köylerde medeniyetin terakki 
ve tekamülü gözle görülebil
mek üzere seyyar sinema dolaş 
tırılmak, ayni zamanda seyyar 
sinema ile birlikte seyyar bir 
kütüphane bulundurmak, köy
lüye müfit risaleler dağıtılmak 
üzere tahsisat vaz'ını teklif et
miştir. 

Bu işe sarfedilmek üzere şe
hir meclisinden 16 bin lira tah 
sisi istenilmiştir. 

Cullege de Franc'ın 
yıldönümü 

Temmuzda pariste ( College de 
Franse) ın yüzüncü scnci devriyesi 
parlak merasimle tes'it edilecektir. 
Bu merasimo bütün dünya darüJfü. 
nunları meyanında İstanbul Darül
fününuda davet edilmiştir. 

Darülfünun emini Muammer Ra
şit B. bu merasime memleketimiz 
namına İ§tirak edecektir. Muamer 
B. Parise giderken "College., e he
diye olmak üzre zarif bir Türk bay
rağı, G~zi Hz.nin büyük kıt'ada bir 
fotoğraflarını ve DarüUünun neşri
yatmdan Türkiyata ait bazı eaerler 
götürecektir. 

Muallimlerin becayişi 
nasıl yapılacak? 

931 - 932 ders senesi zarfında 
sıhhi, ailevi ve sair maz:eret ve se
bepler le 'Yerlerinin değiştirilmesini 
istiyecek ilk mektek muallimlerinin 
sureti müraacatları hakkında maarif 
vekaletinden bir emir gelmi9tir. 

Bu emre göre mualim.ler temmuz 
dan evel mazeretlerini gösterir birer 
istida ile Maarif müdiriyetleri vesıta 
sile emirıliğe müracaat edecekler ve 
bu mazeretler eminliklerin mütalaa 
sı ile Maarif vekiletine gönderilecek 
tir. 

Satış kooperatifleri 
tZMİR, 13 - Satış koope

ratifleri teşkili için mütehassıs 
getirilecektir. 

~ Bir telgraf memuru 
Ağırcezada .. 

65 yaşında 45 senelik ihtiyar bir 
memur beraet etti 

20 lira 46 kuruı11 zimmetine ge- 1 sonra 20 lira gibi hasis bir paraya 
çirmekle maznun Beyoğlu telgraf tamah etmiş olması varit görülmeye 
merkezi memurlarından Haci Salih ceğini, viiki yanlışlığa, ihtiyarlığın 
Ef. hakkında ağır ceza mahkemesi saik olduğuna şüphe edilemeyeceği
dün kararınc vermiştir. Hacı Salih ni isteyerek maznunun beraatini ta
Ef. 65 yatında bir adamcağızdır. lep etti. Mahkeme heyeti icabını mü 

Tamam 45 soneden ileri telgraf zakere ederek Salih Efendinin bera 
idaresinde namuskirane hizmet et- atine karar verdi. 

mi't~r.. Ancak son zamanlarda göz- lrtı"şa maznunları 
lerı ıyı seçmemeye başladığı için 
makbuzları doldururken rakamlar
da sık sık yanlışlık yapmaktadır. Bu 
yarılışlık yüzünden bir çok defalar 
makbuza fazla para yazmış ve bun
lan kesesinden ödemeğe mecbur ol
muştur. Bundan bir müddet evvel, 
Beyoğlu telgraf idaresi muamelatı 
tetkik edilirken Hacı Salih Efendi
nin doldurduğu makbuzlarda noksan 
lık görülmüş ve emektar memur bu 
teftişat neticesin"de zimmetine para 
geçirmekle itham edilerek ağır ceza 
mahkemesine sevkedilmi•tir. 
HacıSalihEf. dün heycc~ndan titre 

yen bir SPs]e müdafaasını yaparken 

İrtita meselesinin son günlerde 
mühim bir safhaya girdiği anlasıl
ma:ştır. İrtişa maznunlarının mevku
fen muhakeme edilmeleri muhtemel 
dir. Dünkü gazetlerden biri maliye 
vekaleti tarafından maznunlal'dan 
Basat Efendinin ikametgahı lstan
buldan sorulduğunu yazıyor. Halbu 
ki Basatın bund•n yedi ay evvel Pa 
rise gittiği anlaşılmış ve binaena
leyh tevkifine de imkan görülmemiş 
tir. 

Müddei umumilikte, diğer maz
nunlardan herhangi birinin adresi so 
rulduğuna dair malumat yoktur. 
Hüseyinin muhakemesi 

Denizcilik!,__ _E_k_on_o_m_ı -...ll 
Ecnebi limanlara 

vapur postaları 
Ticaret odası mecmuasının 

son nüshasında raportör Ali 
Rıza Bey tarafından deniz ti
caretimizden bahsedilerek mil
li vapurcularonıza ecnebi mcm 
leketlere seferler yapmaları tav 
siye ve temenni olunmaktadır. 
Vapurcular birliği müdürü Mu 
zaffer B. bu hususta demiştir 
ki: 

- Oda mecmuasında izhar 
edilen temenniye taraftarız. 
Bilhassa beyan edildiği gibi 
Karadeniz, Süriye ve Portsai
de kadar ecnebi limanlarına 

yolcu vapurları işletilmesi mü
taleası gayet muvafıktır. Esa
sen milli vapurcular Yunanis
tan, Rusya ve Romanyaya şi
leplerle yük nakliyatı yapıyor
lar. 

Ecnebi limanlara yolcu se
ferleri, yani vapur postaları ic
rası ise Seyrisefainle vapurcu
lar arasındaki ihtilafların hal 
ve intacına talik olunmuştur. 

Çünkü ancak Seyrisefainle 
mutabık kalındıktan sonra eli
mizde serbest kaç vapur kala
cağı anlaşılabilecektir. Milli 
vapurcuların ecnebi memleket

Yerli ilaç 
Mustahzaratı tıbbi
ye amilleri toplandı 

Türk müstahıaratı tıbbiye a 
milleri heyeti urnurniyesi dün 
eczacılar cemiyeti merkezinde 
toplanmıştır. 

Bu içtimada, eylülde Anka
rada toplanacak dördüncü tıp 
kongresi münasebetile yerli 
müstahzeratı tıbbiyenin teşhiri 
için alınacak tedbirler görüşül 
müştür. 

Neticede Sıhhiye vekaletine 
ve tıp kongresi katibi umumili 
ğine müracaat edilerek kongce 
binasında açılacak sergi mahal 
linin büyük bir kısmının milli 
müstehzerata meccanen tahsi
si için teşebbüsatta bulwıu\ma 
sı kararlaştırılmıştIT. 

- Efendim, dedi, hakkımda tah
kikat yapan müfettiş, o sırada çıldır 
mak üzere idi. Bilihara tecennün e
d~ek tımarhaneye sevkedildi. Şim
dı oradadır. Böyle bir müfettişin 
yaptığı tahkikat n•sıl ihticaca salih 

Hüseyin ısminde birini parasına 
tamaan öldürmekle m z z·ı . lere posta seferleri yapabilecek 

a nun ı enın ki . . b" "k kı 
Agovo köyünden Hüseyinin dün a- asa gırmış, uyu ve ymet-

Bu defa müstahzeratm evvel 
ce olduğu gibi amiller tarafın 
dan ayrı ayrı teşhir edilmeye
rek yeknesak ve muıntazam bir 
sistem dahilinde teşhirini te
min etmek ve sergiye ait ted
birleri tesbit e}"lemek üzere ec 
zacı Nizameddin Halit, Pertev 
fabrikası müdürü Niyazi ve 
kimyager Hulki Beylerden mü 
rekkep bir komisyon teşkil e
dilmiştir. 

addedilir? 
Bundan sonr::t. müddri umumi mu 

avini Cemil Bey iddiasını dermeyan 
ederek H~cı Salih Efendinin 45 se
nelik lekesiz memuriyet hayatından 

ğır cezada duruşması yapılmıştır. 1 li gemileri vardır. Binaenaleyh 
Di~lenen ~ahitler _Hüseyinin bu cina dahili işlerimizi yola koyunca 
yetı yaptıgına d•ır en ufak bir ih-1 bu meselede mevzuu bahsola
barda bulunmamıslardır. Muhakeme diğer maznunl•rı~ c~lbi için 17 hazi cak ve v:ıpurcular arasında ec-

Komisyon mesaisini bitirdik 
ten sonra amiller cemiyeti he 
yeti umurniyesi tekrar toplana 
rak bu hususta nihai mukarre 
ratı ittihaz edecektir. ran çarşambaya kalmıştır. nebi memleketlere açılacak pos 

talar hakkında ayrıca bir itilaf 

L'iif IOOll# lj~ 
• 

Firari terzi Eftim 
yakaxı ele verdi 

Evvelki gece Yenikapı'da bir ~ve 
girerken tevkif edildi 

Polis tarafından yakalana- 1 rilmiş ve ifadeye gayri mukte
rak bir müvacehe için Kalyon- dir bir halde hastaneye kaldrrıl 
cu karakoluna götürüldüğü bir ınıştır. Diğer kavgacılar yaka
sırada kaçıp kurtulan terzi Ef- lanmıştır. Haklarında takibat 
tim bir müdden beri zabıtaca a- yapılmaktadır. 
raruyordu. 

Bu takibat neticesinde, Efti- Ahlak hocalığı etmiş 
min, gah Dolapderede, gah Fe-
riköyde, gah Bakırköyde oldu- Üsküdarda Toygarda otu-
ğu istihbar edilmiş, fakat bura- ran Behçetin henüz nikahları 
larda yapılan bir çok aramalara kryılmaınış olan nişanlısile be
rağmen ele geçmemiştir. raber yaşaması Süleyman is-

Nihayet Eftimin, Yenikapı- minde bir adamın. sinirine do
da bir arkadaşının evinde giz- kanmış ve Süleyman bunlara 
lendiği haber alınmış ve der- bir ders vermek emclile Behçe
dest için tertibat alınmıştrr. ti bıçakla ağzından, burnundan 

Nihayet, gece, geç vakit Ef- yaralamıştır. 
tim, dışardan gelerek eve girer M k 
ken ele geçmiştir. Bir çok hır- etru çocuk 
sızlıkların faili olan bu şerir ı Küçükpazarda Hacıhamza mahal 
hakkındaki tahkikat evrakı il~ lesind_e lzze~ Bey. _sokağında .~~a
b' lik . l' d' meddin Beyın evının kapısı omine 
ır . te adlıyeye tes ım e ıle- bir çocuk terkedilmiş olduğu görül-

cektır. müştür. Çocuk Darül~cezeye sevke

Yangın başlangıcı 

Kule dibinde Küçük Sadi B. 
hanında Bohor efendinin iki 
numaralı dairesinden dün yan
gın çıkmış, tevessüune meydan 
verilmeden söndürülmüş. Bo
hor efendinin eşyalarının 1500 
liraya sigortalı olduğu anlaşıl
mış, tahkikata başlanılmıştır. 

Altın saatini çarpmışlar 
Sirkecide Musul otelınde sa

kin İzmirli Mustafa Sabit e
fendi dün tramvayla Sultan Ah 
metten geçerken altını saati ile 
kösteğini çarptırmıştır. 

Cerh ile biten aile 
kavgası 

Beşiktaşda Şenlik dede ma
hallesinde oturan Erşet efendi 
ile kaymbiraderi İbrahim, zev
cesi Hanife, baldızı Zeynep ev
velki gece her nedense biribir
leri ile kavga etmişler, bütün 
bir mahalle merak ve heyecan 
içinde ayağa kalkınış, polisler 
koşuşmuş, fakat o zamana ka
dar Erşet efendi başından de-
. bir vara alaralU:ıitaQ. yı;r~ ~ 

dilmiş, tariki tahkik edilmeğe baş
lanmıştır. 

Çocuk düşürmek 
isterken 

Gedikpaşada Sucu sokağında otu 
ran 32 yaşında Makrahi kızı Varta
hi hamile olduğu iki aylık çocuğu 
dütürmek istemiş, fakat muvaffak 
olamamış, kan zayi etmeğe başla
mış, tedavi altına alınmıştır. Var
tahi çocuğu fıkaralığı yüzünden dü
şürmek istemiştir. 

lzmirde bir cerh 
İZMİR, 13 - Mehmet Ali 

isminde bir esrarkeş Hüseyin 
ismindeki ağabeysini ağır su
rette yaraladı. 

300 lngiliz seyyahı 
geldi 

Dün İngiliz bandıralı Rans
ti vapurile şehrimize Pireden 
300 İngiliz seyyahı gelmiştir. 
Ransti vapuru yeni inşa edil
miş 14 bin tonluk güzel bir va-. 
purdur, ve, daima seyahatlere 
tahsis olunmaktadır. Seyahlar 
camileri, müzeyi ve çarşıyı gez 
mişler akşam üzeri İskenderiye 
ye müteveccihen şehrimizden 
müfarakat e}'._lemişlerdir. 

derpiş olunacaktır. 

Seyrisefainle madde madde 
müzakerata devam ediyoruz. 

Henüz ikmal edilmiş şey 
yoksa da bu temasların yakın
da tam bir itilafla neticelenece 
ğini ümit ediyoruz." 

Karadeniz postaları 

Diğer taraftan aldığımız 
malumata göre, Seyrisefain ida 
resi Karadeniz postalarr üzerin 
de vapurcularla anla~mak için 
yapılacak müzakeratta buluna
cağı te~difatın esaslarını hazır
lamıştır. 

Vapurculara şıı esaslar üze
rinde bir anlaşma teklif edilece 
ği söylenmektedir: 

Çiroz ihracatçıları 

İhracat ofisi, çiroz ihracatla 
rının şikayetlerine ehemmiyet 
le alakadar olmuş, ve bu husus 
ta izahat almak üzere alaka
darları davet etmiştir. 

Çirozcular bugün dinlenecek 
tir. 

Breslav sanayi sergiıi 

Tütün inhisar idaresi Bres
lav ticaret ve sanayi sergisine 
ehemmiyetli surette iştirake 
karar vermiştir. Peşte sergisin 
deki tütün nümuneleri de Bre~ 
lava gönderilecektir. 

Yerli mal tercihan 
kullanılacak 

Seyrisefain idaresi Karade
niz ikinci postasını kaldıracak
tır. Buna mukabil idare Karade 
nize işliyen gerek kendi vapur-
larının gerek Sadık zade ve Sanayi birliği yerli malların 
Yelkenci vapurlarının göverte resmi devair ve imtiyazlı şirket 
navlunlarından yüzde 52 sini a- l~r tarafında? hatta mümasille 
lacak yüzde 48 i Yel'cenci ve Sa n olan ecnebı mallarından yüz
dık zadelere kalacaktır. Kama- de on pahalı dahi olsa tercihan 
ra biletlerinde Sadık zadeler 7 ı mubayaa edilme;ıini e~r~~en 
ve Y~lkenciler 2 lira, Seyrise- k~u_n~ tamamıle tatbıkını te 
fain biletlerinden daha eksiği- ı rnın ıçın teşebbüsatta bulun. 
ne satabilecektir. muştur. 

Bu itilafa dahil olmayan bü Sanayici meb'us Vasıf B. bu 
tün kumpanyalar davet edilmiş ~esele~ hükıın:et nezdinde ta· 
tir. Fakat bir kaç küçük kum- kip e~ş ve netı~lendiımiştir 
panya ayrı kalmakta ısrar et- .. HukOmet devaıre bir tamirr. 
mişlerdir. g?ndererek bu maddei kanu-

Bu kumpanyalar mecburi o- nıyeye mugayir harekette bu 
!arak diğerlerile rekabet ede- lunulmamasmı tebliğ etmiştir. 
ceklerdir. Vasıf B. sanayi müeasesele 

Umumi müfettişlikler 
Teşkili mutasavver müfet

tişliklerin altıncısının mıntaka
sı da Ankarada olacaktır. Umu 
mi müfettişler mıntakaları da
hilinde ve merkez teftişte ser
bes bırakılacaklardır. 

Tekaüde sevkedilecek 
polisler 

Haziranda tekaüde sevkedil 
mesi icap eden polislerin şehri 
mizde olanlarının birer cetvel
leri tanzim edilmektedir. 

Tekaüde sevkedilecekler iki 
kısma ayrılmaktadrr, biri müd
deti kanuniyeyi ikmal ederek 
tekaütlük hakkı iktisap edenler 
ikincisi; muayene neticesinde 
malfiliyetleri tebeyyün ettiği i
çin tekaüde sevkedilenlerdir. 

Tekaütlüğünü kazananlara 
yalnız muayyen tekaüdiye veril 
mekte; maHH çıkanlara da ayrı 
ca 100 liradan 300 liraya kadar 
ikramiye verilmektedir. Bu ay 
nihayetine kadar bunların hep
si tavazzuh etmi.t olacaktır. 

rinin mevaddı iptidaiye hakkın 
daki temennilerini tahakkuk et 
tirmiş tir. Sanayi birliği, yeni 
sanayici meb'usa bu faaliyeti 
münasebetile bir teşekkürna
me göndermek için fabrikatör
leri pazar günü içtimaa davet 
etmiştir . ... ........ _ ....................... _ ............. .... - - ..... 
Kambiyo Borsası 

!sterlin 1030 -

Dolar 0,47 26 

Frank 12,06 

Kuron 15,94,00 

Sllinr; 3,35,50 

Pez · ıa 4,71,80 

Liret 9,01,75 R.mark 1,98,00 

Franlı: B.3,39,25 Zloti 4,24 

Drahmi 36,40,75 Penru 2,70,75 

Frank 1. 2,45 Ley 79,32 

Leva 65,10 Dinar 26,83,25 

Florin 1, 17,5_0 1 Çervone 

Borsa { Albn 
harici 

Mecidiye 
Banknot 

Esham ve Tahviliıtın 

istikrazı dahili 

902,00 
55,50 

260,50 

nevı 

96 
Dnyunu muvahhade 96,00 • .;ı 
lır.ramlyell Demlryolları ı .. ...................... ......_ .. 

• 
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l::>AREHANE - Aııkara c.adde•İ 

N.: 100 Telsrat aclruiı Milliyet. lı
l&Aboal. 

Tel._ nıunaralanı 

24311 - 24312 - 24313 

ABON~ 0CRETLER1 
G Tlldciye için Hariç lç\G 

! ayiıjı 400 lnı•U1 800 kııru• 
1 • ?IO " 1400 • 

12 N l<ftO N 270., n 

Gelen •vralc •eri verilme• 
Mücl.ı.ti S"'9D ritlıalar 10 kurut 

tıır. c..... •• ••th-1• ait ı.ı. 
isin ır. iitliriret• ırineaat etlil!P. 

c. • ..._. lll.S- -·.ti,-.chıl 

,, 
,. Bugünkü Hava 

Düıı enlaılı hırareı iO cna.ı 
U ıii. llo-ıln ruqtr miı t •" ıil 
\e bava ekterıyVıtie açı~ 

Mll .r .r v ı.·.-r , · .a.. ~.;: .a..ı.n~ • "' 

MİLLiYET PERŞEMBE 14 

Şimdi ona yalnız acımıştı .. ! 
-Fransızcadan-

Genç ve güzeT l<aoın müc- ı degıı mi? .. Bunu bilen erkek 
rimdi. Onun için kocası artık dedi ki: 
kendisile birlikte daha ziyade - Ben artık ma:ı:iyi unut
yaşamanın ne kadar acı olacağı tum. Geçmiş seneleri hiç dü
nı düşünmüş, kadından ayrrl- şünmek istemiyorum. 
mıstı. Bu kocosma ilk hiyaneti Fakat kadın pek azimkir 
miydi?. Her halde genç adam görünüyordu: 
buna gövendi.kten sonra kafi - Ben, <ledi, senin tarafın
derecede metanet gösterdi. Ka dan affedileceğimi iljitmek is
dından ayrrldrktan sonra onu tiyorum. 
hiç aramadı?. Bunu düşünür Erkek affettiğini temin et-
k en gördüğü bu hiyaneti büs- ti. Kadın bunun üzerine: 
bütün nuannda büyüttürüyor- - Öyle ise beni buraya ka
du. Bir kaç senelik hayatları bul et .. Bir zevce diye, sevdi
çok mes'ut geçmiş. biribirlerini ğin bir ·kadm diye değil.. Bel
çok sevmişlerdi. Fakat kadının ki hiç bir gidecek yeri olma
cürmü bütün bu saadeti yıkmış yan bir kadın, :ı:avalh bir ka
tı. Genç koca kansından ayrıl- dm diye kabul et.. 
dıktan sonra artık zaif '•alpli Kadın bunu söylerken eski ! 
olmamağa karar venniııti. güzelliğinden kalan bir tesiri 1 

oldugunu zannediyordu. · 

SEYRiSEf'AiN 
Merkeı acenta:sı Galata küpril 

Batı B. 2362 Şube Accnteal : 
Sirkaei lılühiirdar sade hanı 22740 

Trabzon ikinci P. 
( AnkHra ) vapuru l 4 

Mayıs pcr,embe ak~ıımı Galata
dan lnebolu, Sin•lp. , amsun, 
Ünye, l'at'a, Ordu, Giresun, 
Trabzon, llV.e, Hopa·ya kalh
cak. döıtü~tt pazar, Rize, Of, 
Sürmene TrJbzon, Polathane 
'fi•cbulu Gire•on,Urdu, Fıti<I, 

Ünye, Sımst.n, Sinop, lnebolu, 
Zoııguldağıı u~rayacaktır. 

Mersin Postası 
(K O :"< \ .\ ) vapımı ı :i 

!\layı-; cııına J O da Gılıta

dan Çın:ıkhlt, lzııti•, Killliik-, 
lkK!rum, R~dıı;, Ftthi)c, .\ntal Ya 

Alilye, .\lersi<J'r kalk:ıcaı 

dönli~te ·ra~ucu, .\namo-, 
.I' inıkc, ,\ ıı ti i [j i,Ka' ~ a n,K u~ada,ı, 

Gciiboiu'y l d.ı t·~"·~ acaiıtır. 
( .idişrc· Çııııakkalc i~in ytil-

alınmaz. - Zaif kalpli olmamak, di- Erkek muvafakat etti. Çün 
ye söyhyoıdu. Halbuki. biz er- ı.<u·· Lı.zme~rı'.sı· kaçmıs.tı. Bu ka S h d l l 1 f 3 ·ı· u ..,, _ .. t z:ı e ıa~mta '" 
kekler mücrim kadınlarımızı dın evı·n her ı·şı·ne bakabı·ıı·rdı·.. k 

·-------·---

kolay affederiz.. Erkek geniş bir nefes aldı. 
ı 1\.1 nu:naralı :ııı dü kt\nın 

MAYIS X931 

'tCZAYEDF: lLF: S.\TIŞ 
l'lill :\11\1ıın 15 inci cuma .,Unü 

<abah sut lO da ŞiŞLiDE Bom~nti 
İ•~syonvnda tramvay cadduinde 
206 numaralı FERAH aparnmanınıa 
4 nurn•ralı dalre•inda mevcuı gayet 
ıuttze•yan onalar mıisıyıdc ıure

tll• anlaeaktır. Altı p1rçadan mü
rekkep limon kaplama mükemmel 
asri yatak od• takımı, yanlan •iırinli 
büfe ile "ri ncfis y ımelı: odı takı· 

mı. bir kanape ve 2 lr.olıııkdan ibı · 
rtt pomya takımı, Jandinyer vr orta 
mısa.iyle küçUlı: 'alon ıalı:ımı, bronı 
elektrik &vizeler dhar ıuti, Colum
bia markalı gramofon 40 adeı plali:
larile, çini ve de•lr sobalar, oltlr
tıilı: halı süpiırvesl, yeni halde ma
t•mbılıır, vıt•klar, portmanto. mıı

hah takımı, bron~ mını-.t ,. •ılr 
lüzumlu ctvılar. Bir ~aç adet uf!! 
halıları ve &ec~adcleri STJ 'GL mar
kalı nefis Alınan Planosu pey ,arca
lerdca 100 ıle ~5 temidaı ılınır. 

l•tanbul J ünrıi ıcrı mcnıurl•Cıındın: 
931·.140 

loıaobelda Divan ~olunda ecıtacı 
ıokıifındı :ı ııtıınrrolu hanede mu
kim ' c\·k:ui htyt: 

1
. l lalil fıhrt lıe\'İn zimmeunııde 
mu'übu oldn~ıı ıddı olnnan :il!\ 
Hra .~u kuru uı\ tıı0 .1 fıi.L \c "'/1 5 

1 

.............. ~··· 
Bu akşam •.at O d• 

me~hur 

-Amar Ben • 
1 1 

• 
Taksim Talimane Meydanında 

( Telefon ti. O. 4~ 

BlllK ~ltl M~~lMERE~i 
Progıamıa uıunlu&u huehile vt oıuhter•nı ha !kın buıUıı ıııu•amereyl 

seyredebilmesi ipil 16don mıı "ktinde teşrif edllme<i mcrcudur. 
Bileıler •abab saat IO dan ôJ:leyc kadar Ye ôtlPden •onra •aaı .! den 

ltibu•n Sirl (İtelerladen tedarik edilebilir. 
"iirk kapılar~ ıkf•nı mli1•111er11i için 111ı ~ ı '.! ıa acı hvor. 

Ehali, h•Y'•naıı nhfiye !trblvehanesini yanndaft iıibartn her gnıı 

aabah 'Ut !O dan alı:~am •aaı IO • kadar Aiyart! edehill•. 

Yarınki Cuma günü saat 15 te büyük matine .. ~~~ ........... ~~~ .... .. 
Bu akşam ASRI SiNEMADA -· 
B. Sudcnııın•'nı bir nli<lenin ia!lraltııı nam mtfh•· 

Herlnd.. auktıbu 

1ÇKI BELASI 
lllmıııiıı l)ft lraui 

Mtımcsıilleri: MA.RY CARR - WILHELM l>lt:TERLE 
llhıreao BUYÜR RUS l':GLlıNCESI - Petroft'ıın bılılılJ.151 

5arkıler · Danslar 
llıı ak~aından itilıarcn diıhuliyf' 'lO kuruş 

•
................ 11111•••••••••1111••~··············••1111111111111111111 

- - •••••••••••••••••• 111111111111111 t ·~···· ••111111111ti111111111111111111 -- -
; [ . M h b 40 b. k• • diirttc h:r lıı,seleri "ıtılıkıır. er a a ID iŞi Bir dahabiribirlerini görme- Kendini her /amankinden müs 

d·ı H. ı · l d 1Jı :ı k'ı dcpozıtusu 

ücreti \ ck~lc:: 'e n11sarır l•lı~i ; i 
lut.krnd• ,akı ııklp talebi üıtrine 

t.ır:ıfırıııa ırtıııdcritcn t_idcmc t:lllri· 

tıin r.;ı .ıına ınüba~iri ıarafın<l:tn vtrl 
len mcıruh•t» me1kôr mshılde 
nJmadı gı r.ız U"ii~terHmi~ ,.c icra. ete i
ril ı.:n tahkik,, d~hi hun'l nıüt\')İt 

lıulıı•ma<ına lıinacn iltncn ıehligat 
icr.1~1na kırar \ ~rilmi~tir. 

~~ ANADOLU ~= -- --
~~ SİGORTA ŞİRKETİ ~~ 

~ 

:: Türkiye it Banka11 tarafından teokıt edllmı,tır :: -- ---- --
Bir arkada" gazetede bir ha- ı er. ıç rast ge nuyor ar ı. terih buldu. Çünkü bu kadın "' 

"' Genç kadın aşıkı ile beraber artık çirkinles.m. işti. Bir daha 1 il nı:ıyıs ıı;J 1 0 1 o 
ber veriyor: - ~===========:;; "Tayyare cemiyeti t 6tanbul- kaybolmuştu. Genç adam ise ondan hiyanet görüp te ıstı- :-

A.LE:VIDAR ZAOELl::R 
a' 1 -

a~I 

da kapalı ve büyük bir içtima bir daha evlenmedi. Niçin?.. ra1l c.ekmiyccekti. Onu eskisi 1 
Ayrıldığı kadına karşı kend:si- gibi güzel, genç bulsaydı nef-

~ri olmadığını görerek konfe- 1 
nin de fark etmediğ: hir rabıta- ret ve husumetle kar.ıılıyacak rans konser ve saire gibi i§lere 

VAPURLAR! 

Mı.ilet \';\ru•ıı ı ~ Tnıihi ılio<lan iubucn lılr I\' 

zı,ırfında 111üraı.·ıtıtla bir itiraz derme 
~an ~ylemez ve ını tık ip rdtn :-.cki1, 
Rün içinde borrn td• \'cya borca 
}CtCl.'el. nnıf ve saire (!li tc:rmtdiğİ· 
nil ııkdirJa 'ıakl>ını1.da gıy:ıhtn mu 
a•ncJA.tı icraivC\'C <le,.1ın olunacağı 

mahur iidcıııc cnııinln rcbliğı mı 

karnıııa. k~im o1n11k ü1.erc ilin 
olunur. 

:: Yancın • Ha7at - ftlalıllye • !(an • OtoillolJll • raH•ıttıyıtl :: -- -· :: ııtallye sıa:ortalımıu lıabııl eder. :: -- .. :: Adru: 4 lincö Vakıf bH ıetaıı) JI :: 
•• 1 

a ' 
k; 

ur 
nu 
tt 
b 
aı 

yaramak üzere lOO,OOO lira sar sı mı vardı?.. Hayaunı artı!t tı? .. Şimdi yalnız acımı"itı .. ~!' 
tanzim etmiş.sakin bir ömür sü 

~Zk~;~;·~$:1;~; ! hrüy::tı::d~er g;~h_;i;h~u bi~erkd<ği~ :~:~~~~~~~ ''°W" ,
1 

- da h be: · 1 aya. n a mu 1m ıç r egı-
gını a r verıyor ar. ·ı l.k 1 Yal ki mi nderic•ll ve ru/.el rcsimk-,.!c 

A f · · d şı < ı o mamıstr. nız es ,, 
yaso ya camıı tramvay a li"' · k •1 d - · · •>·• ıh'f ı ık k ı 

·- .. -- . .. 
:: Tclılon: letaabol - 1131 Toıcraf: lmtıvaı :: -- ~ .. ·- --
•

ı1111111111111111111111111111111111111ııı. ... ..ııııı1:111111111111111111111111111111111111. 
••••ıııııtıııııııııııııııııııı••••••,..~························•1111111111 

mavı' 

PAZAR 
ıı;ıınıı ıık~;ı -ıı ıaat 18 de 

~~I 
·b· k rnak sart·ı b··ru·· genç gının ama ıgım, gıt gı _ .. '' ı c o.ar, · çı nıı~ ır. 

ıı ı sı ış .. ı e ve u 11 d .h . 1 d ğ 1ı· d' ·r· k ı d h ı· 
tabak ti b. likt k 20 000 e J tıyar a ı mı ısse ıyor- lir »por ııı •wyı•ııı a ~ ra-

a e ır e anca , J d B ·· · d - ·1d· F 
ki · al b·ı· De k b 100 b' . u. una mutessır egı ı. a- ııın lıiitiin ınnı;J.ırını urırken 

irlıecl rıhtımır.dan hareket!• 
17.orıgulda~. lncbnlıı, \yancıl , 

Sanısun, Ordu, C;iresun, 
Trabzon, Rize, ~lapa' ri ve 
1 lopc ) ye azinıtt c Vakfı

kebir. Giirelc ve l nyey'ı:c!e 
llğrayarak avdeı edecektir. 

Karacabey Harası Mü
diriyetinden: 

şı a ı ır. me u ın k 1 d'·k·'l k b 
ı . 1 k 1 A f ·k· at saç arının o u ere aşı- lıilbı,sa lzmirtle yapılan izmir-
ıra ı sa on yaso yanın ı ı 

1. b .. ··k1··kt 1 • ı M nın çıplak kalmasına acıyordu. Ankara kar-ılama,ını, hmet l'et-
mıs ı uyu u e o aca«. c:r- . 
halıa ı Bır sabah sokak kapısının ça- geri heyin Tıirk ken~liginc kı)--

.M ... evs k haber 1 lındrğını duydu. kendisine hiz- met!; ö"iitleri. Roma mektubu, 
u · met eden bir kadın vard ı Fa- f> 

Yugu<ln aclııki milli şampiyona, Dün akiam bir arkadaşa sor 
dum: 

kat iki üç gündenberi bu kadın 

'lürııcaat mahalli : lstanbııl 

Meymeneı hanı !ı lemdar /.&dc
lt:r. Tei~fı ıı l•t:ı: .'ıııl l l:i.+ 

l!eyoıtlıı ikıııci 'ulh hııkııl mıh 

kcıne,lnden: 

Serki• cftndinin, \lardiro• ve 
Aaıprosyo• elendiler ile şapın ve 
ınü~tcreln mucı")a!'rıf oldukları. Be .. 
\Jllundı. T•k•inı, \ ılde çeşınc>i 

cadde•inde, ıııik 8~ " cedit 9.l 
ııunıaralı bir tarafı Pen·aıop;lu hane· 

5 

bi ı 
ra 1 

- Fransa Cümhur reisi kim 
oldu acaba haber aldın mı? 

Bana şu cevabı verdi : 
- Kim olduğunu bilmiyo

rum amma kim olmadığını bi
liyorum. 

kendisine daha çok ücret veren 
ken bir yere gitmişti. Kapıyı i
nerek açmağa mecbur oldu. 

Kapının önünde şişman, du 
dakları biraz fazla boyalı bir 
kadın görünce hayret etmek

5Crlnhalı yazılar hilha<,;a şayanı 
dikkattir. Rebiinin karikatiırü. 
:'ılckrcp maçları V.S. 

Monologlar 

:\liJ~ay~de ile sııtı> si, bir tarafı \"0;ilaki Kornlkopulo 
19Jl la~ıtının 15 inci cuma hant~i.,Jıir ıarofı uzuny•n Maryonka 

p;ı!nll ub•h ~ut ıo dı Şı rlid• Ho- meazilı ve m•h rabii Vılde ç•~· 
monıi lllasvonund• Şi•li· Pıla< apar- ıneıi cadde.i ile mabdut ... .;uııan Ba-

Karacabey HarAsında mevcut olup Uluda~ yıylılırına ev~ edi
lecek ko~mı!Arın sütleri kapalı zarf usullle mlizayec.leye konulmıı~ 

ve 28-1!·fl3 I tarihine ınıı•adlf lıt:r~embe giinü 5aat on dörtte 
Bııısada Baytar müdiriyeti dairesinde ihaltıi tekarrllr etmiştir. 

Şer•iıi anlamak isteyenlerin Bıır,;ı Ra) tar müdiriyetine ve yahut Har:ı 
merk.ezindrki komisyonu mahrnsıına miiracutlırı H ihale günü de 
·ü•de yedi buçuk teminat akçekrini ve teklifnamelerini hamilen 
Rur,a Ba\tar nıtıdiriyetinde hazır bıılunmalan lüzumu ilan olunur. [=== ~~ E~~~~l!~J3~!=diye~ ilanları ·f 

Ben bu mukaddemeden o
nun bir zevzeklik edeceğini an 
!adım amma gine sordum: 

- Kim olmadı' 

Şatır :ı:ade muallim Asaf B. tı•nınm I' numaralı dairesinde yulı han \lkfından Ye 10, elli ltcş 
tarafından Mavalaglar ünvanı mevcut ıı;ayet mıiıtJy•n eryılar mü· ılra mikllrındaki arsa izaltl ~uyu 
altında bir eser neşredilmiştir. nyıde >Ureıile saulacalııır. Vitrinli /Jmnında ıçık artırma ile utılığ• 

-Yanıldınız zannederim, de Tavsiye ederi:ı:. ba"u aynoı, ,jcrinli divanı berjer 
di, b. · · · · aktın , ' çıkarılmıtur. 

ırısını mı sorac ı:ı: ... kolıuk.lırı, 4 pcnrire ipekli perdele-
t_ p · il b k • I Ar:-<11'1n kıvmeti muhım-

Hayır .. Y'anılmadım. ~te ge roJe musa a ası rilc ıs parrıJan mlirekktp maı ,_·al· 

ten kendini alamadı: 

,. 
-Sen! 

• "' mene:-;i sekit 11tiz dok. an Jirad1r 
ne geldım beni tanımadınmı? Gcızcl ~anarlu Birli"i :vllmari d!7.lı mükemm•I salon takım•, 4 

Sultanahıncue cedir i\lehmf't efendi mcdrest~i bir . cneden iiç 
'"neye kadar kirayA verilmek i~in aı,;ık müzayedeye konmuştur. 

Taliplerin ~artıı:ım.:yi gfüıııtk için her ı;ıın ruüzayede}e girmeK 
için 27 lira kıninat akçeleri le beraber ihale l(Unü ol~n :'-6-Q!\ ı 

pazar giınü ~:ıaı on lıe~c k:ı<lar cncuıncni daiıııiye nıur•cKaılnrı. 

Dünyada mevsuk haber alan 
1 ı neler var! 

Kokulu film 

" Halen ipotek 'e hacze miııeallık 
Kendimi affettirmek için gel- şu hesinden: koltul. '" 12 "ndılyısile ma•lf bir muamelesi yokıar. * * * 
dı·m Beni affetmı·yecek mı·sı· 1 d ( ı eı·ı· •emek oda ıı'-ım Cihangir ":tn•.!ıO )erinde :l2 inci adada 681, fıOll, l l 14·1, o"O, " - Eluziz l:ıe e Jye>ı l~in ,>,sri mcıe "l mı ı n • • • ı, 2 - Şartume'i herkesin ınre- ' · " 
niz?.. ~incnıa ve kuliip) l:ıinası prıı- 2 ılolap ve kary~Jlalı, \han• ın11nıı · bilece~i vaz·i)eıtC Q30 ~il • lu 6.'icı, tı60. Mıl harita numaralı ar•a!ar ara,ında ~'i.flO metro; 

. ' 
YI I 

1 

Şarlo, sesli filmin aleyhin
dedir .. Geçende bir makale ya
zarak sesli filmle alay ederken. 

ı ı - Yakında kokulu filmler 
1 ; de göreceğiz! diyor. 

Taıumı§tı .. Bu kadın o idi.. 1 laıı ıatak nıla takımı, qadide bronz Jo,yada muka\vcuir. murabbaı yuzııiz ars•ııııı metro mıırahhaıııa 1\! lira kı~met tak 
Senelerce evvel ayrıldıg"ı ka- ıe.;i tAn ·,imi müsaba~:ıy:ı konul- el<'.ırik avi·<eler ve aplikler, nıu•orabl .ı ·ı·apuca mu···eccel "• ••"rı " ' · " • ~ , dir olunarak salllm:tk ı~ııı a);\kadarları ara-ında kapalı zarfla mu-
dm .. Ne kadar deg"işmişti. Şim mu,tur. '"'ıel bir paravan, Sevr ve Capon möıcccel hak <ahlplcri tarihi i!Andan 1 k ·ı· l 1 ) k · h 

ı . ı. k d l eu za\e< cı·~ onmııilllr. a ip erin ~artııamc 8 ma ıçin er ıı;ün lc-
di böyle bir kadına kapıyı kapa şura~ ttm< · UZ\Nlll il 1~ı vasol.r, . akı •• Roz .. ıal hevkeller ldbaren , irıni gün zarfında malıkc-

Kokulu film olacak mı bil
mem, lakin kokulu sinemalara 
Cuma matinelerine tc:aadüt e-
diliyor... FELEK 

b k 1 1 k b. .. d , ·•zım mudıirliiP,iiııc mıira.:Aatları 65,5 lırıılık tcmınRI makbu1.ile yarak: luıııın uaıruıın müıa ı a .,erıı· kıymenu hilı o ar. '' ır •• ın mO\e miiracaatla haklarını rt1bit 
tamamile unuttum. Ben sizi ka iti '~ mıikAfatını anlam~k iizrc yazık .. e;i, o'un '" salon maıaları, etınrleri rnzımdır. Ak<i takdirde, ~:mnam., ve teklif ınekruhunıı miıhurlii ıarla koyarak ihale gunıi 
bul edemem. . birlit;e müracaatl:ırı. di<ar ı.bakluı, l>Huklwklar, lr.lltllpane, gayrı mu,-,ccccl h•k .ahipleri bedeli olan ? 6-9!1 I pızıır ıı;llnü 'aat on be~c k;,1ılar enciımenı dalnıiye 
_Yanlış geldiniz .. Ben sizi ---- - - --- portmanto, narAile, ti iflamcıi file müzayedenin pavb~ma,.ndan hsriç vermeleri. 

Diyebilece!<: miydi? .. Onun Liseler mübayaat k~ perdeler, ııbl•Jl3r ,. eı<i ~r;l\ıirlu, t.ıulaeıkur. 
h k · d k 1 d onik' mineli porılı:arı. kri•tal au n 4 - .\ltitı•cdt_\'e i,<Urak tdeco~ 

" . 
are tın en, aranız ığın an · d ' MJSyonun an: ~mpanya kadehleri, çay •e tıbık zeı·•t \'tJZdt \tdl buçuk kuruş l<lllİ· 

'I" 1 ' . L. \l. d'' ıiııtifam: eden kadın kapıdan içe 1 ıa•ıınlıı·ı "t ııı· r en_ ıltr. "" narr•dan d 
Deniz levazım 

misyonundan: 
satın alma ko-

r 

( 

• 
. 

ıcaret ~.erı mum ıı ur- . . . . K d ak KomiJyonumuza merbut leJli a • o ""... ... naı ak>«i depo eJe.:eklcr ir. 
d n gırmı~tı. a ına oturac Jbueı ~La ınnde oacydopedie, - (' · it 

lii)l;tın en: bir yc:r go··stermekten ba ka ya li' 'L urta u· muallim mek- .1 .avrı nıenkuıü nıt·ı ılr, 
;o ikinci Teıri• .ı:ıu tarihli kanııa - kittpları. Ferahu, :ıırv•n, Tebn7. terini ilılııd•n iıilı•ren bir ·~ ı,ııa 

ptlacak bir şc:y görmedi. Şiş- tepkrile bunlar• mülhıık pın~i- ncıı·ı halılar , 0 ••·x•deleri. (Apır- - 1 . 30,000 kilo muhtelif cinslerde ya· sebıe ac.ık müTıakasa ile 28 hUluınlcrınc (Ür~ tcscıl edilmiş olın nundı ~·ani 1:> liııl 7. ıratı tı..:-il pr :ır· 
man kadın ilk heyecanını yene- )·on ve <uhenin ekmek. kırıntı· ııman "lr•lıkıır) Pcı. >iironltrdeıı 1 Mayıs 931 tarihinde ihale edilecektir. ıcrıcbi ıirkeılcrindm llerıinigo Ole ' • • tul l(tl~U uu on >t~te en •;nı. 

J)il;eri .,~<ie il , 1 ,~et :\ ptün Rtrı- rc:k söze ba.laclı: )arı Ye Jeınek aru!.Jıırı ve aa- JOO de 25 tcmiııaı alınır. artıran ,.0 n ihliinde hıralul•ca•ıır. Deni:r. kuvvetleri fütiyacr için lüımınu olan yuıkarsda ya-
•iaı;' Od lhk•ciakti l»ılı~eı :'\cp· - Ben senelerce: ayrı yaşa- bunları .ll-!5-!l81 wrihine mıi- ,, (-ııiıı d• bıraı.ıla. z:ı: i>e· zıh muhtelif cinı;lc:rde 30bin kilo ya!f sebze açık münakıtnya 
hın) şir•eıl lııı l.cre ın•ırı: .. tlı Tör- dım. Bilseniz ne kadar ıstırap ,adif paur ~linli ,aat 16 ela Kuşdili tiyatrosunda dtli münıcdııi bet ~ijn ,. 1 1., 1 .ıa konulmuştur.Münakasa zamanı olmak fu!ere tayin e<lilen 931 
liJedelı ınıırn,.ı~ıına •hıı<t verdi- çc:k.t;im. Ne acı bir nerlamet duy vcrmc~c ıflecburdur. _.,,,,, takdirde senesi Mayıs ayının yirmi sekizinci pCT§ert>e günü saat lS te 
pı bilrlirınıı ühuk!~ ree7.kılr ~irlmlc dum? .. Ah, bilsen.. ihale edilmek iizrc hpah zarf llo gece ,aıı'atkıir Na-;\t Bey, aume'c fc,ih '" f11kı [iat ılo zar.r teklif edilecek fiatlar muvafık göriilıdüğü takdirde ihale cdi-
allk ,, bulun>n'ı~ıı ~: keıe ,. ica Kadnın sesinde: hakikaten usulile müvııedeyc konulmu~tur. komik C'evder be) temulleri n z; 1an ı:ı :hıı t11.mın edilece~ıir. leceğiden şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve: wr-
hımfa Jmnhıl ırnn•ık ı-ı Ticaret bir nedamet anlaşılabilirdi. Fa- taliplerin mc1.kur glınde komi- 1 !ermine lııııınıın iştirakilc iki liu \tchile ralip olanların mur.1u• ı- nıek istiyenelrin miinakasa gün ve saatinde Kasnnpıışaıda de-

1 
mudıır: #;une mı a·aaı :.ıemeleri kat kadınlar böyle zamanlarda S\'Ona mtıraı:aatlırı. bii~·til<. ")'tın bir gc~cdc. ları ilılıı olunu•. 1 niz mü:ı:c:si binasının umum kapısı üstündeki deni7 levazım 
ılln , lun, . ne kadar samimi olmağı bilirler ~ &atı.n alma komisyonuna müra.catları. 

JH illift<: l'in trfrlkası : 29 ğil mi?Ibrahim-Bey başını ir aldlğı bu ma1ı1m~t. İbrahim 
1
.-nüyordu. İbrahim Beyefnedi-;-şündü. Onun iÇin Yusuf Pa- 1 Kerime iıe izdivaç mescleııine 

ıı 

1\ 

salladı tasdik etti. Haremağa Beyi memnun etmıştı. Fev'ka- az kurnaz bir adam değildi. şanın emellerini tatmin et- I temas ederek bunu bir an e11-
sı küçük Hanımefendiyi met- iade güzel bir kız .. Böyle bir 1 Paşanın kızını isteme kiçin mek için kendisine bir takım vel olmasını temin için ecnebi 
hetmeğe başladı: kızı almak ne büyük bir saa- 'kendisinde mühim bir kuvvet menfaatlar göstermek lazım dostundan yardım beklediğini 

-- Ah efendim?? .. O kadar detse Yusuf Paşa gibi mühim , olmak li'ıwn geldigini biliyor- olduğuna kanaat getirmekte söyledi. 
güzel lbir kızdır ki görseniz bir adama, zamanın sadraza- 1 du. Maksadına vasıl olmak i- gecikmedi. lbrahim Beyefendi Baker genç Kadri Beyi so
yer yüzünde bir peri zanneder mına damat olmak ta istikbal ı çin paşayı tehtit etmek mü- artık kendine takıp edecegi nuna kadar dinledi. Fakat bu 

Fc•t 'ı 'ır~ ıım Beyden ne 1 Benim dediğim gibi yaparsan · siniz .. Lii!kin benim bildiğime için ibrahim Beyin gözü önün mm bir silah olabilirdi Fet- hattr hareketi tayin ediyordu. İngiliz soğuk kanlılığını hiç 
bek ıvor<lu?. Kendis.ni bir kat bak neler göreceksin? .. Pa~a · K B d · · f ki ı 1 · ... "',."' b · 1 · · ' göre bu güzel kızı adri ey e yenı yenı ıı u · ar açı ıyor- • tahın kendısine haber verdıgı ·· azmadan dinlıyordu. ııgılı-

"' dL'ıa tesvik etmek, intikam e- ne şiddetli bir cezaya uğnyaca 1 kt ı ı .. · d ·· ·· k Kadrı· Bey kendı' aleyhı'n- · b · et· K d · E · t ., a aca - ır. < u mese e uzerııı e yuruyere . pa zın u vazı y ı a rı ,eyı eş 

n melinde ona yardım edeceğini ğı gibi bütün ailesi de mahvo· - Kadri Bey.. frengistana 
1 

İbrahim Bey zenci köleye sanın esrarını elde etmek, son de hazırlanan şeylerden hiç vik eden bir mahiyette degildı. 
1 söylemesi de il mı? Halbuki lacaktır. ·d· · · · h f a· G ' · < gı ıp gelmiş olan gençsuvari j ızın verdı Fetta e en ısi a- ra pa~adan kızını istemek haberi olmryarak sevgili Keri- ene aşFk ıstiyol"fhı ı:i kar ı-

t 4>eyefenrli ona yavas yava~ ha - Peki .. Fakat bana yardım J · · 1 ··ı ·? s·1· ı h ' d b d · d · F k İb h' B · ı· · · d · l · d h. za >ıtı c egı mı... ı ıyor:um. 1 ey ın e u saraya a aı.ıına I mümkiın iı. a at ra ım . meyı , üşünüyor u. Adadakı e sınc akı dostu a onıın t s·y-
fc 'raket etmesini nasihat ediyor- edecek mi iniz?... - Fakat bilimıisiniz bil- böyle hafiyelık ettikten sonr.ı. bu kadarı kafi bulmuyordu. vinde biı · cıkmıyarak tına ıstirak ederek bu i:ı:diva· 
d d.ı. c>t'~ efendinin bu sözleri - Sen bana tamamile itaat y 1 yere ı mem: u uf Paşa Arnavutluk paşanın konağına rlönmck iize Sadrazam paşaya ılamat ola- kom~usıı ve dostu Baker ile cın hir an c-vvcl aitti iciıı her 

ze,ıl nı iiıeriııde san'<i soğuk 1 edersen benden daima yar- ta pek eski bir ailenin son ev- re İbrahim Beyin evinden ay- bilmek için ona kendisinin ne uzun uzadıya konu _ ağa ihti- şeyi yapacaı;ını kendisine te-
su •es n ya ıt, Bogıık bir ses- ı dım göreceksin.. ad · · K d · · <ı 
1 

. İ . . . . 1 ı ımış.. a rı · Bey de o rıldı. kadar lüzumlu bir adam oldu- yaç görüyordu. mıo etsin .. 
cı e. ~ k k d d . 1 brahım Beyın.btı vadı Fet~ memleketten .. Aralarında ak- ı "" if. : ğunu ispat etmek lazımdı. Yu 1 Kerimeyi alabilmek i<;in Yu K;ı.dri Bey kendisinden yaş 
c1 tı ; , eme .ıı· 1

' de 1
' :en~ bu ~~hı ~~."'~u°:. ettı. Beyefen.dı rabalık derece.sinde bir yakın- Zenci köle cekilip gittikten suf Paşa kızını vermek için 1 suf Paşanın emellerine hizmet 1' olan bı.1 ~amm Myi~ ~ 

a1 l a l o:ıan_ ''.1' a amı ıra ~13 1 ıraz ıştindük_ten onra bır- lık vardır. Kerime Hanımla 1 !Kmra İbrahim Bey derin derin Kadri Beyi neden tercih edi- etmekten başka çare bulanııya olmasını görünce zihnine ge-
l• 

1 ste ıgı g yasasın oy- I denbıre su su alı sordu: .. Kadri Bey kücükteııberi biri- ı düşmeğe ba ·!adı. Kerimenin 1 y.ordu ? .. Kadri Bey hem kendi rak ağır bir mecburiyet altın- len şüpheyi çıkarmak içiıo. !<en 
le mı'.. -. . Pasanın kızı cok gu.ıel biri.erini tanıyorlar.. pek güzel bir kız oldugunu öğ ne yakın bir gene olmakla be- na girmişti. O sabah ilk işi he di kendi.sile mücadeleye mcc-

- Öı;le tlegil. Fettah Ağa mıdtr?. . _. 

1 

lbrahim Bey dikkatle din-

1 

renmesi beyefendiyi sevindir- raber ayni .tamanda Avrupayı men komşusunu ziyaret etmek -bur olmuştu: 
gtı> ~ ... :p ~i' 1·· Sen benim verdi- Fettah hıç beklemedıgı bu liyordu. Zenci bildiği şeyleri mi~. pa~aya damat olmakla el bilen bir zahitti. İbrahim Bey oldtL Kendisine pek ihtiyacı -Acaba bu adam dendi 

' 'ıattan ayrılma.. In- sual karşısında: . anlatıyor, küçük hanımın mut j de edeceği rütbe ve mevkiden böyle bir askerin her halde olduğunu söyliyerek son gün- gibi sözüne itimat caiz olmu-

.. 
na 

'1 '-ı ·avaş, yava~ alı- - Pa~anın kızı mı, dedı, Ke laka Kadri Beye verileceğini başka böyle güzel biı zevceye kendi gibi bir ~vilden daha zi lerde cereyan eden her şeyi an yan bir yabancı mıydı' .. 
temin ediyorum rıme Hanımı soruyorsunuz rle siiyliyordu. Paşanın kızına da- 1 malik olmaktaki .saadeti diişii yade iş.e yarıyabilece ini dü- !attı S '· •· 



> 

Şehir meclisi 

(Başı 1 inci sanifrde) 

ti ve bu teklif kabul oluı.ıdu. 
M:ıtahassıs uıeseles~ • 

Stadyoın tesisi ve şehnn pla 
nııu tanzim için bir müteha~

lb. hakkındaki temenıu
sıs ce ı . ··ıd·· 
!er de muvafık göru u. 

Su işleri 
Raporda s•ı me~elesinın cez 

ri bir surette hallı, Terkosun 
fesih veya iştira yollarından 
biri suretile ortadan kaldırılma 
sı temenni olunuyordu. Bu ara 
da Sıhhiye encümeninin de bir 
mazbatası okundu. Bunda da, 
"Terkos mülevves ve mikrop
ludur. Şehrin su plinırun tanzi 
mi için bir ecnebi mütehassıs 
celbi lazımdır" Deniyordu. Bu 

. vesile ile · Terkosun vaziyeti 
mevzuu bahsedildi. Tevfik B.: 

- Şirketin Nafia vekaletile 
uyu~tuğu söyleniyor. Ne dere
ceye kadar doğrudur bilmem. 
İkinci protesto verilmediğine 
nazaran bu havadis doğru ol
sa gerektir. Bu husust~ ~ekrar 
te"cbbüstc bulunmak bızım va 
zifcmiz icabıdır. Teşebbüsün 
tekidine karar verilmesini tek
lif ederim." Dedi. 

ısmail Sıtkı Bey de: 
_ Mukavele tecdit edilmek 

suretile şirket gene mi başını~ 
za hela 0ıacak. Hükumetten n 
<:a edelim, tecdit etmesin. Bu
na artık İstanbul halkının ta-

ta'll.ITiülü kalmamıştır . ., Müta
easında bulundu. Bu teklifler 
abu! edildi. 
Sehrin muhtelif yerlerinde 

on mebal yani tuvalet salonu 
ınsası teklif ediliyordu. Ran~ 
6sani Yaver Hanım mebal kelı 
mesini anlamadığını söyledi. 

Bu söz gülüşmelerle karşJ· 
landt ve teklif kabul edildi. 

Maarif 
Raporun maarif kısmı mev-

1.ıu bahsedilirken mülhakatta
h inşa edilmeyen mektepler
den dolayı makamdan izahat 
almmasına lüzum görüldü. Mu 
hiddin Bey: 

- Köy mektepleri müteah
hidi sermayesizlikten dolayı 
hizi epey uğraştırdı. ~a~a
fih son zamanlarda duzelmış
tir. Bozhane mektebi de beş 
on güne kadar tesellüm edile
cektir.,, Dedi. 

Eyip hattı 
Dr. Hikmet Bey Eyip h~ttı

nm şimdiye kadar inşa e~ı~e 
:nesi sebebini sordu. Muhıddın 
'\~y verdiği cevap~ filvaki bu 

1 inşası nıecburı hatla~. me 
• mda olduğunu, fakat but~e 

.;: para meselesine temas ett~
gini söyledi. On dakikalık bır 
celse arası yapıldı. 

İkinci celse açıldığı vakit Sa 
rayburnu gazinosu hakkında 
makamın teklifi veçhile muka 
velenamenin on sene müddet
le temdidi hususuna salahiyet 
verildi. 

Müatabdemin işleri 
Daha sonra müstahdemin şu 

besi talimatnamesinin müzake 
resine devam olundu. Talimat 
rnınede fuzuli görülen yedi ııe 
kiz kadar maddenin tayyine ka 
rar verildi. 

Talimatnamenin bir madde
üne göre, talimatname meriye 
:e konduktan sonra bütün müs 
'ahdemin birer beyanname ver 
neğe mecbur tutulacaklardır. 

Meclis bu sabah saat onda iç 
'İma ederek bütçe masraf kıs
nını miizakere edecektir. 

Tasarruf 
(Başı 1 iı:ci sahifede) 

!tı tarafından Ankaraya davet 
,ıunmuslardır. Asım ve Behçet 
leyler ·bugünlerde Ankaraya 
idecekl!!rdir. 

Memurin kadrolarında yüz
:e on beş nispetinde tasarruf 
apılması hakkında Hey'eti Ve 
ilec~ verilen karar m:ı!Cım ol
uğundan bu davetin bununia 
lakadar olduJ;n söylenmekte-
ır. 

Münhaller 
Hey'eti vekile kararı daire

:re tebliğ olunduğundan mün 
allerc m~ınu:- ;:ılmmıracaktır. 

Dcftenlarlrkt.• 4, Vilayette 
münhal yardrr. 
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BiRi SAHiFEDEN GEÇE YAZIL R Ci 
Büyük kongre dün toplanarak fırka programını müzakere etti rMilliyet'in kupas 

-=--~~~~~~~~~-

( B 
1 

· • . d .. d · cü maddesinin ı Recep B. söz alıyor ı daşlarnnızın tecrübeli tetkikle- tihabında olduğu gibi meb 'us 
aşı ıncı sahıfede) ı ayni kısmı? or un ·çtima sa- Re.cep Bey, söz alarak kürsüye rinden de geçirildikten sonra u intihabında da siyasi hak arını 

ğini program ve nizamname en müzakeresıne badı ~laakruncasıraı <ına kur· ld 
.. . . . !onunda el kal rar . • 

1 
ı:e L mumi reislik divanı tarafından kullanmaları için lazım gelen 

cumenının pro1e üzerinde me- k ı · urarak söz isteyen er Buk~~ay m~selesi ve Ziraat bank~ hususi bir dikkat ve itina ile mu"saı·t zemini ·haıırlamayı bır 
· · · ikm 1 1 d" · · şun "' ernı v sı ha n.ında rıyasete verılen temennı .. . . . 

saıs~ a ey e ığıni söylıye ~oğaldı. . . !erin layiha encümenine !ravalesini mutalea ve telhıs ve teksif olu- vazıfe addeder. Fırka ancak bu 
rek ogleden sonra 14,5 ta pro- Çiftçıye kredı ınlı b' k fli h .. . .k un ve deva ır istedi Vasıf Bey cevap verdi: nara tertip edilen fırka progra takdirde tarihi ve şere aya-
gramm muzakeresıne başlan- Dört saatlı uz_ kil eden bu . - B_ u mesele, programa gir .. ecek-. mı pro1·esi encümenimizce tet- 1 tımızı yeni «eraite uvgun sima ak · · . ·· k reye zemın teş " , 
ın uzere celseye nihayet ver muıa e .1 . e kredi temini ve Zi- tır. Bınaenaleyh program encumenı kik ve müzakere olundu. Fırka sile ihya etmiş olacağına kani-
miştir. 

1 

::~~~nk!~n ıslahına. dair esa•lan ne havale edilrnrlidir <l•di. . . mızın dayandığı büyük esasları d. 
ANKARA 13 (T j fon) b' addedır Recep Bey, tekrar söz aldı. Fikir . • . ır. 

• e e - ihtiva eden ır m . · f da ko !erin tebellürü için müzakerenin de- v~cız ve vaztlı bır surette. te_s- Fırkanın ana vasıflan 
Halk fırkası kongresi ö~le~en Meml:t.~ti:~~;~~~::r:\'.:' haya~ vammı istedi. Teklifi kabul edildi. bıt eden ve vatanın ve rnılletın Cümhuriyet Halk fırkasının 
sonra 14 buçukta tekrar ıçtı~ greyel g·ı andan alakadar oldular. On dakika istrahat için celse tatil bütün ihtiyaçlarını nafiz ve şii- ana vasıflan; 

. f k proıe meııe e ı e c . .. . 
ettı ve ır anın program Dertlerini, istediklerim kunüden edildi. mil bir nazarla görüp bunları ı - Cümhuriyet Halk fırka-
sinin müzakeresine başlandı.. yüksek sesle ifade ett.iler. .. Üçuncü celse tatmin için takip olunacak yol- sı; a) Cümhuriyetçi, b) Milli-

Kongrenin program ve .:111: Bir murahhas, mutaleasını şoyle Üçüncü celsede Recep Bey, huğ- !arı ve yakın ve uzak istikbalde yetçi, c) Halıkçı, d) Devletçi 
Zamname encu··meninde c_uz'ı anlattı: . . _ day ve Ziraat bankası meseleleri al k db 'f d d • dı 

d h al -ı ınaca te ı·rıerı· ı a e e en e) La"yı·k f) ı·nkılanrı r 
d. 1~ .. bu proje üzerın e Buğday ıstı ı a ı etrafında ileri sürülen mütalealan , ı-ı< • 

ta ı at goren .. 'kt al · b · f lal hülisa ederek bunlar hakkında ken bu proje bütün esas hatlarile A - Fırka, cümhuriyetin .. · alnız maarıt, ı ı· _Buğday istihs nıs etı az aş 
encumenı. Y . !erine taalluk tı. Bittabi fiyatlar düştü. Bu ucuz- di düşündüklerini de izah eyledi ve encümenimizce temamen tas- miUi hakimiyet mefkuresini 
sat ve adiıye ış b' kaç ilave luk, ilk nazarda iyi gibi gözükü- ezcümle dedi ki: vip edilerek ancak maksadı da- en iyi ve en emin surette tem-
eden kısımlarda ır B ·l"ve yorsa d• memleket iktısadiyatını sar - Ziraat bankası tarafından u- ha vazıh anlatmağa yarayacak sil ve tatbik eder, devlet şekli 
Yapmış bulunuyord.u. u 1 ah san bı·r musibet halini aldı. zunca vadelerle tüccara verilmi, pa 

dl d ma d bazı kelime tadilleri ve maarif, olduouna kanidir. Fırka bu sar !er meyanında A ıye e - Bütün vatandaşlar, çiftçiyi tut- ra var ır. " . . 
k melerin teşkili kanunun h~I mak mecburiyetini hissedeceklerdir: Bu· para çiftçiye münhasırdır diye iktısat, maliye ve adliye işleri- sılmaz kanaatle cümhunyetı 

e .ht. acına ve memleketın Tedbir alınmazsa bu kadar arazı rek derhal tahsil yoluna gitmek bir ne tealiı1~< eden kısımlarda bir tehlikeye karşı her vasıta ile 
kın 'fa;~ne en uygun gel~cek boş \<alacak. köylü ~yakta durama- panik yapmaz mı? Burasını da dil· kaç ilave ile kabul edilmiştir. müdafaa eder. 
men · ve ikmal edılme yacak hale geleccktır. . şüdlnek tazımdır. Dedi ve teklif ve Tadil ve ilaveler sebeplerini B - Fırka ,erakki ve inkişaf 
surette tedvın 

1 1 
ay Çiftçiye icap ederse tazmınat ver temennilerin layilıa encümenine ha-

si mevkuflarla ma ıpus _ar~ meli buhran geçinceye kadar... valeııine dair birinri mütaleasında ıs kendi kendine gösterecek ma- yolunda ve beynelmilel temas 
rılması ve hapishane~e;ın bı:er Hükumet Zahireyi satın rar etti. hiyette olduğu için vakitten ka ve münasebetlerde bütün mua-
ıslah yeri haline getırılmesı e almalı İzmir meb'usu Vasıf Bey yeniden zanmak üzere burada onlan sır milletlere muvazi ve onlarla 
sasları zikre şayandır. Prog~ Aklıma gelen şekil şudur: söz aldı: birer birer saymağa lüzum gör- bir ahenkte yürümekle beraber 
ram, projesi okundu ve heyetı Hükt1met, zahireyi iyi fiyatla sa- Küçük bir münakaşa miyerek son şekli bir an evvel Türk içtimai hey'etinin hususi 

· h kk d yalnız ı z t k bb"I d k - İtiraf ederim ki dedi, vakit geç müzakere ve tasvibinize arzedi. secı·yelen'nı' ve başlıbaşına müs nmumiyesı a ın a tın asın. ararım e a 11 e ere tir ve bunun içindir ki ruhi halet 
Yusuf Akçora Bey söz alarak harice satsın diyere~ . fırka pro~a- noktai nazarından yeniden söz al- yoruz. takil hüviyyetini mahfuz tut-

.. 1 d d' ki. ınına alınacak tedabırın kaydıru ıste k d ğ b' ··1d· Yaln Program "methal" serUivsa mag-ı esas sayar. ezcum e e ı . . .. 1 . di. Necip Asım Bey, hareketli serma ma o ru ır şey degı ır. ız 
Y. -~.a B. ı~ aoz er~ . yenin programda "dolaşan sermaye., şunu ifade mecburiyetindeyim ki, lı şu mukaddime ile başlamak- C - İrade ve hakimiyetin 

_ Onümuzde cıdden kamı! tabirile yapılmasını teklif etti. Recep Beyin Haoan Fehmi Beyden tadır: kaynağı millettir. İrade ve ha-
ve hayattan müstahreç _olmak Gümüşhane meb'usu Hasan F_eh. - naklen söylediği sözün Halk fırkası "Cümhuriyet Halk Fırkası- kimi yetin devletin vatandaşa 

nın çok sadik bir azası sıfatile mana 
itibarile hayata uygun bır prog mi Bey, programın bu maddesının sını anlayamadım. Ben de bilirim ki nm programına temel olan ana ve vatandaşın devlete karşılık-
ramın önünde bulunmaktan do mevcut şekilde k8bulUnü ;e eğer bu Halk fırkası daima söylediğini yeri fikirler, inkılabırnızm başlan- lı vazifelerinin hakkile ifasını 

·· j · · t b ·k muvafık mesele etrafında temenru er varsa tı• b. fı '- ç k h tı' dan bugun·· e kad ki fili. · 1 d k ll--·1--·ı layı cum enızı e rı rayiha encümenine bildirilmesini ve ne ge ren ır r .... dır. o aya gıcm ar - tanzım yo un a u cuuu•...., 
olur zannındayım. vaziyete göre hükOmet ve fırkanın ve mühim olan bir meseleye temas yat ve tatbikatta aşikardır.Bun fırkaca büyük esastır. Kanun-

Bütün dünyada mevcut prog bu temennileri yerine getireceğini ederek bunun programda zikrini is- dan başka bu fikirlerin başlıca- !ar önünde mutlak bir müsa-
ramlarm hepsinde gördüğü- illi.ve etti. Ve ezcümle dedi ki: tedim. Recep Bey, bunu 0 kadar e- lan fırkanın 1927 senesinde bil b ı ed h. b. f de 

k dı • heınmiyetli görmüyor. vat ka u en ve ıç ır er , 
müz tarzda mükemmel prog- - Halk fır ası, yapma gı ve yap Halbuki · · d ün yük kongrece de kabul olunan hiç bir aileye, hiç bir sınıfa, 

k ~rsın' dayız Zannedı'yo- mayacag-ı, hiç bir •eyı· vadetmemit- prograıa proıesın ° • · ram ar.,... . . b. 1 k • b edb. . k gercilik ve balıkçıliktan bahsedili- nizamnamesinin umumi esasla- hiç bir cemaate imtiyaz tanımı 
k. b ·· k dar Türk va tır. Ted ır a mır en u t ınn ge yor. Recep Bey, ıtı·raf etaın· ki bu"- d ' ko ta · fe · h lktan h lk rum ı ugune a . li üzerinde programda bağlanmak .. nn an ve aynı ngrece svıp yan rtlen a ve a çı 

tanını bu programdakı. madde doğru değildir. Bu amell bir fikir de day meııeleııi, bu meselelerden çok edilen umumi reisliğin beyanna olarak kabul ederiz. 
kadar esaslı bir tarzda ıfade e- ğildir. Belki hlidisat, o fikrin almini daha mühimdir. İçtimat .,e siyul ha mesinde de 1931 büyük Millet D - eFrdi mesai ve faaliye-

B r . d idin bilam yatımızada icrayi teııir edenbir meııe 
den olmamıştır. unu e ımız e veya daha başka bir fC tat ledir. Büyük Şefimiz demiti ki: Meclisi intihabı münasebetile ti esas tutmakla beraber müm-
tutmalıyız .. Heyeti umumiyesi ioap ettirir. .. .. "Çiftçi ve köylü milletin efendisi neşredilen beyannamede tesbit kün olduğu kadar az zaman i-
hakkında faııla bir şey söyle- Vaııf B. künude dir. Milletin efendiıi ıdırap hiuet- olunmuştur. Yalnız bir kaç se- çinde milleti refaha, memleke-
miyeceğim. Maddelerin müza- Müteakıben 1•~ m~b'.usu Vasrf tiği zaman onun derdine çare ara- ne irin değil istikbale de şiiınil ti memuriyete iriştirmek için 
k · ·1· f'k' ı · · Bey, kürsüye geldi dedi ki: ınak hepimize dü•en ylikııek bir •azi r- h 
eresıne geçı ınce 1 ır erımı Ç'ft il · · · kaleli"" ' olan tasavvurlarmuzın ana at milletin umumi ve yüksek men _. - ı ç erımızın maruz ı;• fedir.,, 

serdedecegım.,, . . vaziyet, dlinyayi i§gal eden vaziyet- Bu iıtediklerlmizf programa koy lan burada toplu bir halde ya- faatlerinin icap ettirdiği işler-
Müteakıben maddelenn bı- tir, Bu, hububat meselesidir. Nallll malda fırkanwı çlfı:py. karfı derin zılnuştır. de, bilhassa iktısadt sahada, 

rer birer müzakeresine geçildi. tasvir ve taaavvur oluna~ili~ ki yll.k alakasını bir defa daha lıbat etıııig n Kabul edilen maddeler ber- devleti filen alakadar etmek 
Fazıl Ahmet Bey merhum oelı: faaliyet lıtilıametlerı gosterm~ lacaktır. Bıında nı rarar var? Bu V"'"hi a~tı'dir: mühim' . esaslanmızdandır. 

. . . . . olan fırka lı:ongreııl böyle hayati hır t kı·r· l ••yiba ü · d ğ'I "" 
Tunalı Hılmı Bey~ bu ıçt~a- me.ek ile me§gul olmasın. Bu mese e 1 ım n "' ene menıne e 1 

' 1 - Vatan E - Fırka, devlet idaresin-
da aratmayacak bır tarzda ım- le üzerinde fazlaca durmak hepimi- ~::.=·~ ~~~~.,:ncilmenine z - Millet de bütün kanunların, nizamla-
la ve sarf kaidelerinden balı- ze terettüp eden vicdani bir vazife- Beı altı senedir Ziraat banka1I 3 - Devletin esas teşkilatı rın ve usullerin ilim ve fenlerin 
setti. dir. Hasan Fehmi Bey buyucdular memleketin zirai eahaaında faaliyet 4 - Amme hukuku muasır medeniyete temin etti· 

Fazı! Ahmet B. imla ile ki müzakere ettiğimiz ıey, progrıun ı:östcrecektlr nekaratı boyuna de· ı - Vatan, Türk milletinin g" i esas ve şekillere ve dünya 
m-oul drr. Eğer kongremiz, dört senelilı: vam edip uitmiıtir. Fakat Ziraat ak 

-.. "- kere ederken bu ka • eski ve yu"ksek tarihi ve topr ihtiyaçlarına göre, yapılmasını 
Fazıl Ahmet Bey, programın birin proııramını m .... a bankası, çiftçiyi tamaınen ihmal et· 

h. b' k dar bu kadar kıymetli ve esaah bir mı·•tı·r. İcap ederse bu husuıta ra- tarının derinliklerinde mevcudi ve tatbik edilmesini prensip ci kısmındaki "vatan, ıç ır ayıt . :y 

ve şart altında ayrılık kabul etmez meıeleyi görll§liifp t~ ~rogramına ıt- kam ve istatistik göoterebilirim.,, yetlerini muhafaza eden eserle kabul etmiştir. 
bir 'küldür., fıkrasının ortasına bir hal etmezse vaz esını yapmatıııf te Vasıf Beyden sonra Recap Bey rile yaşadığı bugünkü siyasi sı- Din telakkisi, vicdani oldu-
"olarak,. kelimesinin ilavesini iste- lakki ederim. Ben, program encüme tekrar söz aldı: nırlarımız içindeki yurttur. Va g"unda fırka din fikirlerini dev 

b' R B b ninde olduğum halde bunu dütüne Arkadatım --l.lf k~-·ıtu da di. Kütahya me usu ecep ey, u d'" ·dd "t · · B • ,.... ~·~ tan hiç bir kayıt ve şart altın !et ve dünya işlerinden ve siya · • dak. h beti mü me ıgııne cı en mu eessırım. ug - Arkad••ım, benimle şahsi Jro-
kelimenın mana 1 me a · day ve hububat meııelesile fırkanın ..., . ayrılık kabul etmez bir küldür. seten ayn tutmag·ı rnı·ııetı'mizin nakkah bir surette ifade eden cümle nuştu diyerek ilave ettı: 
Y
i bozacağıru ileri sürdü ve madde me9gul olacağıil~ı, proğrakma ka~dd.et - Benim bünyemde, mevcudiye- 2 - Millet; dil, kültür ve muasır terakkide başlıca mu-

t . b' mek ve bunu ·an etme zarun ır. tı·ınde Vaıuf gı·•·i aziz arkada•••r, mefkftre birligı" · ile biribirine ff k' ' T .. rü aynen kabul edildi. zmır me u.u Bir formül bulunmelı: üzere mesele ., ..- k'l va a ıyet amı ı go r. 
Vasıf Bey, programın ikinci kısmın nin encümene havaleaini teklif ede hiç bir mukabil intiba bırakmadan bağlı vatandaşların teş ı etti- F - Fırka, milletimizin bir 
da dinle siya•ete temas eden madde rim. İkinci mesele de Ziraat banka- gayri şahsi konuşaca~ım. ği bir siyasi ve içtimai heyet- çok fedakarlıklarla yaptığı inkı 
deki bilhaıuıa kelimesinin lüzumsuz sıdrr. Ziraat bankasının sermayesini Vasıf Bey diyor ki: ti laplardan dog· an ve inkişaf e-
ve hatta zararlı olduğunu söyleye- "Programda balık ve aüngerden r. 

kifi dereceye getirilmesine çalı~ıla- bahis var da bug' daydan yok!,, 3 - Devletin esas teşkilatı den prensiplere sadık kalmağı 
rek dedi ki: calttır. Halkın en çok anladığı, hat- T .. k ·ıı t' · ·d kli h 

_Bütün medeni milletlerde dinin tJ ftrkocılık noktasından en çok an Filvaki buğdayın resmi ve ismi ur mı e mm ı are şe , va ve onları müdafaa etmeği esas 
siyasetle ittigal etmeme~i ar.~k tabii ladığı meıele, Ziraat bankası mesele geçmiyor. Fakat iktısat içinde her aeti kuva esasına müstenit o- tutar. 
bir hale gelmiştir. Bu, ~ır. murade~•: ıidir. satırın içinde buna te~üf etmek lan bugünkü devlet şeklimiz- 2 - Türkiye Cümhuriyeti 
dir. "Bilhassa,. kelimesırun tayyını Ziraat bankası. adeta hidematı u- kabildir. Recep Bey, asıf Beyin dir. Bu sekiide Büyük Millet halkını ayrı ayrı sınıflardan mü 
talep ederim. mumiye meselelerinden biridir. Faz sözlerine birer birer c~vdap vererek Meclı·sı' ,·millet namına hakimi- f Kelimenin ıayyi reye kondu ve . alkışlar arasında kürsu en inince rekkep değil ve fakat erdi ve 
kabul edildi. la para kazanmaktan zıyade zürraa Vasıf Bey tekrar söz i•tedi. Fakat yet hakkını kullaıur. Reisicüm içtimai hayat için iş böliimü İ· 

Normal sermaye milli ::üt~:?:g. Y;;.'!::" b:~~:~, i~:::r:~: vakit geç olduğundan sdlondan '-'ka hur ve icra vekilleri hey'eti o- tibarile muhtelif mesai erbabı-
sermaye mele ile işigal emesin diyenlere ban fi, kAfi!., sesleri yükseldi. Relı, mü- nun içinden çıkar. Hakimiyet na ayrılmı bir camia telakki 

Gazi Antep meb'usu programın kanın ticaretle iştigal etmesine taraf zakerenin kifayetini rey:.e i'du, mü birdir. Kayıtsız. şartsu mille- etmek eııas prensiplerindendir. 
d ki nnal sermaye tar olanlar bankada mevduat vardır, zakere kafi göriilmüştur. akrirler tı.ndı'r. Devlet teş~kku··ııerın· ın' iktısat kısmın a no . birer birer okundu, bunhlr arasında --

tabirine itiraz etti, bunu~ yer':"~ eğer banka ticaret yapmazsa mevdu b 1 D . 11 en muvafıg-ı bu olduii:una fırka 
b. . . ıkamesuu at azalır, banka oanılır diyenler var. uğdayın Dev et emıryo arı tara- -

milli sermaye ta ırının . fından meccanen n.ıkli gibi teklifler kanidir. 
istedi. Program encümenı .. a~sın- Ben, bu na.-ariycyi kabul etmiyo- de v>rdı. Bu takrirlerin l~yiha encü k T k 
dan Ha•an Fehmi Bey (Gumu~ha· rum. meseli Bulgar bankasmda da 4 - Amme huku U iir va 

1 d t F k t B ı menine havalesi hakkmd" R•cep Be tanda~larına teşkilatı esasiye 
ne): . 1 . . milyon arca mev ua var. a a u yin teklifi kabul edilerek progra-

/Jıfill.7tt - Gazetemizi makineye ve-

rinceye kadar Ajanı, programın sonunu 

alanumıttı. ---·· ..... 
Bir izah - Bir devlet ve bir mıl et ıçın nor gar Ziraat bankası . yalnız çiftçileri mm iktısat kısmının 4üncü maddcti kanununun verdiği iertli ve ic;-

ınal olan sermaye, tabiatile milU ııer dütünür ve onları hımaye eder. Ora reye konularak kabul edildi. Mütt3· timai hürriyet, müsavat ve Düyunu umumiyetle eski para· 
mayedir. Fakat programda h~"'''.'s da tüccara verilmiş bir para yoktur. . I ki , f h tar t~bdil edilirken yapılan sui isti-

·11· ı mil Onun ı·çı·n orada çı·ftçı· daha mu··ref-1 kıben 22 yi ~eyr- le geçe dördün ;; mü!'<!yet ·a arını man U7. u ı 
Olan Sennayeiçin mı ı ve gayr - k .. · · h 1 m:ıl etrafında AnkarR·1m gelen te e 

b feh Ve daha mes'uttur. celse aktedilm~ uzerc ıçtımaa ni a 1 luııclurmak fıriı:amızca el• mmi-li diye bir tasnif yapmak v_e u ~~v 'ld. fon haberlerinde 5'bık maliye tefti~ 
zu üzerinde durmak dogru değil- Bankayi idare eden arkadaıtarı yet verı '· } etli esaslardandır. heyetı umumı müdiırii Kazım Ziya 
dir,, dedi. , milletin hakiki kan.aat .. ve arzus.un.a Kongrede kabul .Bir dereceli intihabı tatbik Bey<.1 isminden de _bah•C<liliyor~~: 

Bu sırada Ordu mebusu Ahmet temaıı ederek bu ~ursuden s~mımı· d • J d U ı etnıek vüksek emcllerirnizclen- Kft•rm Bey gazetmıze gonderdıgı 
İh Bey programda hareketlı ser yetle tavsiye ederım. Bundan sonra e l en ma e er d' A · k t d . t'h bir mektupta şu izahatı veriyor· 
m:•~den bahsedildiği halde ha~eket ki hatt~ har~ketl~ri ızrar içinde bulu . • , _ ır.~ ı:c~ va an. aşı m 1 :P_ "Mezkur ih?li<m be~im mu~~e· 
. y . den tasrıh edılme- nan Tiırk çıftrı<ıne ynrdımcı olsun. ANKARA. ı., A.A. C. H. ccle.rgını tanıyabılecek va~ıf liitı nakdiye mi.ıdırıyetını terkettıvım 

Si% sernıayenın ne ' . . .. . 1 1 l \ 1 .. D 

d. .. ·• .. et etti. Bundan ~nra Zamır Bey (Ada- Fırkası kongre~ı ogte< en r.onra ar, s:.rt ar ve vasıta .il' a mu- bir rok seneler ve İstanbul mııliye•i-
me ıgıne ı,- J j ld . f . J . 1 . . • ' 

K ··kJ t' mek mi kök en- na) Ziraat bankasının a ıgı aız e- lsmet Pa•a Hazret crmın rıya- celı'!~c kılmak lazımdır. Bunun nın ilgasından sonra vuku bulnıu~ 
0 eş ır ' · ·ı · ·· d' Esiri ' · h d . ''/ nn fazla oldugunu. 1 erı "".~ u. . setinde mc~:ıi.Eıııe dewm etmi~ temini husu~llndaki mesainin ve jıiruıenaleyh, . me~ ı ususun a 

dırmek mı. dd 1 •ehir meb'usu Emın Bey otomobil . 11 • t' · .. .. tedbir almak vazıyetınden pek çok-
F 1 Ah B ayni ma cc e • 1 ft tır. ma up ne ıceyı verccegı gune . _ . 
azı met ey, . . . . yerine araba kullanı masına tara ar . .. . tan berı tı2'k bulundugum bır za-

gcçen kökleştirmek kehmesıne ıtı- b l •ndug-unu .. soyledi. Bn aırada Nızamn~me encumenındcıı ! kadar vatanclaşı yakından tanı maııda vakiolmus bulundu""·~un sui 
k Türkçede u u 1 f k · · 1 · ' - · · 1 · .. ~. raz etti. "Kökleştirme . bazı kongre murahhasları ziraatin ge en ır ·a prcgr:ım: projcsı c 1;51 ve emnıyct ettıgı ını:an an ı tefsirlere mani olmak üzere muhte-

kök haline getirmektir,. dedı. Bu .k.e tahdidi fikrini il~ri sürdiiler. Ve b:ı nin miizaıcere• ·ne ba5kmrs •:t: ;ntif:ap t:tmekte se:-Lcst bırak- rem gazetenizle n ~rini rica eylerim 
li?'cııin yeri·1 " kök.tcndirmek t~bııı- 1 zıları dedi kı · . hey'eti umumi c '-unduİ·taıı m:ıg~. dcmo'<r r,i'1i'1 h:ıkiki i- efendim .. 
mn kullanıl ·"sını ı•tedı. Encuıncn z· b k f ka m•selesı · . ·· • 1 · ----R ,., Şe ket Bey· ıraat an ası, ır - 6c;•ı 1 ınacti 'enn n:;.ız~k .esı- capıann clalııı uı•gun buluruz. İb h• N • B 
na:nı~er ',ı't ta~ir de Jıs. uunızda \ - Ziraat _uankasılrnmes_elesı.B fır~a ne .JTecilmist'~. Fı.ri·:ınm: • vat~nc!a•ların si- ra lffi eCml ey 

. ese!esi halı-.c ge ıstır. ugun ,, . . : , . , 1 . ' k 1 . . B' 
müstameldir. Cevabını verdı. 1 m. 1 ,., la ~ · ytiı'-rcc . 1 Pıoıı: I;.:- nı.:, le Je- vası an no tasım .ı cmsı- ır mücidettenberi rahatsız 

İ . b' • ·ı B ·ktsat koyler• c ve•· 3 r ı " ,, f .. B.l'ki 
ımır mc usu .. mı ey 1 .' b' . koyıu !ıı k• ki:p s ~. ''<-· 'ti 1. ıı:nı iht • a t.tı • ', -dir. yet r':ı gozetme?.. ı a s bulunan muharrirlerimizden y c maddesine kredı ta· mıerce " T •· 1 · · ··k 1 d ...._ kısmının 1 ın 1 

• 1 .k b. . rck J'arclım ıı;tıır.dat ediyor .• ır. P· o·c 1. k .~ ı~ : ı ın ~rne ur:o. mı letııun yu ·se < ve e- ı:orahim Necmi Beyin iyileşti-
birini!l yanına temın~t ı ı raz ta ın M . 1 • ..., .J b .. . •1 • , • • ,.. h • . · . . , . t cı· Manisa mcb' Muteakıben aıusa mou tı•·1 ı ur tll'Lirrrı j~!n rr • ;:aa•ı !uur: rın tarı.unc.ıe ıı;tımaı ayatmı ğıni ve dünden itibaren vazife 
nın de ılil.v~Beın. 1

:' e ı. · gut Bey. liıks otomobillerin momle- Fır!> m:z enci tn(!nim\: ha 1 her noktadan birliğe istinat sine başladığını memenuniyet 
csu Turgu. Y · . . 1 t tahribata temas ederek .. • · · <l • bi f 1 

Kredi umum! bır tab,rdır. ette yap ıgı ' .. h z·ra zır!anan ra•V>I' lıu!•uııır.t ma ttırmış ol ugunu len ırka- le haber aldık. brahim Necmi 
- . d • z· allt b.ınk::ıı~ırr'l ınun asıran 1 - r-

"rensip vucdılirlı:cn, kre "'"' en.a 1 trb• k · 1'" s•nı 'ı-tedi kamlarında bulunan f1rka arka I mız kadınlarımızın belediye in- Beye gec_mi~ olsun deriz. 
r kt d ,r Ve at an ası o ma • . ~ 
ınI tasrihe lüzum yo ur, c 1· · 

(Baş tarafı 1 inci sahifode) 
fikir iş!erind c•aima iıeri g ı 
lerinden biridir. 

Bu suretle ihraz edilen mu· 
vaffa.üyeti temsil için "Milli
yet" gazetesi küçük bır kupa 
takdimine bizi memur etti. 

İşte yüz haftadan beri her 
defasında heyecanla beklenilen 
birinciliklerin semeresini l~ii

çük hediye şeklinde takdim etli 
yoruz. Bu, bir muvaffakiyettir. 

Fakat henüz mektep sırala· 
nnda iken gerek her haftanın 
vak'alan içinde en ehemmiyet· 
tisini seçmek ve gerek bunu 
yazmak suretile hazırlanan 

gençlerin hayatta da daha bü
yük muvaffakiyetiere nail ola
caklarında şüphe yoktur. 

Ayni zamanda kalben size 
daima merbut eski bir hocanız 
sıfatile hem kendi namıma ve 
hem de "Milliyet" gazetesi na
mına sizi tebrik ederim, ve ha· 
yatta çok çok muvaffakiyetler 
dilerim. 

Kupamız tevdi ediliyor 
Talebe eski hocalarını şid

detle alkışlamıştır. Bundan 
sonra talebe arasına inilmiştir. 

İbrahim Necmi Bey "Milli
yet" in hediyesi olan kupayı 
müdür Fethi Beye tevdi etm~ 
ve Fethi Bey de şahsan en çok 
puvan alan sekizinci sınıftan 
Mahmut Efendiye talebe namı 
na vermiştir. Kupa müdiriyet 
odasına vazolunmuştur. Dünkü 
merasim münasebeti ile geçiri
len saatler çok samimi olmuş-
tur. 

Talebe mevcudu 
Dünkü fırsattan bilistifade 

muharririmizin arzusu üzerine 
Fethi Bey mektebi gezdinni§ 
ve izahat vermiştir. 

Mektepte 850 si leyli olmak 
üzre 1650 talebe vardır. Bunlar 
.ıan 1150 si Beyoğlundaki asıl 
binada, mütebakisi de Ortakö
deki binadadır. 

Galatasaray'da eski adliye
den mektebe müdevver bina da 
mühim tadilit ve inşaat yapıla
rak mektep haline ifrağ edilmiş 
tir. 

Bu binanın üstüne iki kat da 
ha çıkılacaktır. Ciddi talim ve 
tedrisatı ile bihakkın iftihar e
deceğimiz bu ilim ve irfan yu
vası tekamülü ile beraber bü
ıyük bir rağbet görmektedir. Ta 
!ebenin ders saatleri haricinde 
atıl kalmarnaian için spor teş
kiliitı vücude getirilmiştir. 

Mektebin spor muallimi bir 
Amerikalıdır. Talebe paydosta 
futbol, voleybol, tenis, izcilik 
ve saire ile meşgul olmaktadır. 

Akademi mecmuası 
Bundan başka mektepte .. A

kademi isimli Türkçe ve Fran
sızca ayda bir çıkar mecmua 
neşrolunmaktadır. Mecmua A
kademi tarafından idare olun
maktadır. Akademinin beş yüz 
den fazla azası ve dört encü
meni vardır. Encümenler: ne -
riyat ve edebiyat, musiki, re
sim, temsil. 

Her encümenin çalısmak i
çin ayn oda ve atelyeleri ı;ok 
muntazamdır. 

Haftanın muayyen gecelerin 
de talebeye konser verilmekte 
ve sinama gösterilerek bedii ve 
eğlence ihtiyaçları temin edil
mektedir. 

........ +-

Hariciye ve ikhsat 
encümenleri 

ANKARA 13 (Telefor>la) - Bü
yük Millet Meclisi ha.ı:iciye enciune· 
ni riyasetine Saffet (Erzincan), maz 
bata muharrirliğbıc Mahmut (Siirt) 
ldtipliğe Zeki Mes'ut (Diyarhelı:ir) 
Beyler, iktı9&t etıcümeni riyasetine 
Rahmi (İzmir) mazbata muharrir . 
~ine Ali Rua (Mardin). katipliğe 
İzzet (Afyon) Beyler intihap · -
mişlerdir. 

Askerliğe davet 
F lltih askerlik dairesinden: 

Nisan 931 celbinde bir buc;uk 
senelik sınıflara sevk olun,;;ak 
üzere davet olunan 324 doğum 
lu efrat ile 1741 N. lı af kanu· 
nundan istifade ederek ubele
re miiracaat edenlerden müret
tebat olmaması dolayısile baki
ye kalanların ve çıkarılacak cel 
be intizar etmeleri tebliğ olu
nan mükellefinin sevk · ·" 
mak üzere şubelerine ·' 
müracaatlan >' · •• 



1 
1 ' 

l 

ı 

\ 

1 

1 

ı 

1 
ı 

( 

• 1 

ı 1 
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RuS Dikis MBkaraıarı Geldi ~~ ,...... 
Cins ve mukavemeti diğer makaralara faiktir. FiATLARI ÇOK UCUZDUR. yazılı yardalar ( ölçüler ) hakikidir. Bir defa tecrübe ederseniz daima tercih 

Umumi deposu: J O S E F J. B E H A R İstanbul Mercimekyan Han No 65 
edeceksiniz. 

1~~~~~~~~• Her nevi iplik ve merserize deposu Bilumum şehirler için acenta aranıyor •@~~~~~!i!i!!~!!!: 
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ZUmrUI I 
'{ ALOVA KAPLICALARI 

, 
Yeşillikler arasından fışkıran 

HAYAT SUYU 

Bilecik: deposuna bir sene zarfında gelecek kömürün tahmil ve 
cahliye ameliyesi kapah zarfla münakasaya konmuştur. 

~ltinakasa 1 hııziran 931 pazartesi günü ~•at 15 te lınkarada 
devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

:\lünakasaya iştirak edeceklerin tekli[ mektuplarım ve muvakkat 
tcmınatlarını aynı günde saat 14,30 kadar mıınakasa komisyonu 
k hiplip;ine vermeleri IAzımdır. 

Talipler miınakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznekrinden tedMik edebilirler. 

~·· Devlet dcmiryolları n \İmanları umumi idaresinden: 
Ka a' Prn lik arasında kıl.in çimento fabrikasında (Yunus) na

n i tc is edimi olan durak, 15-5· 93 1 tarihinden itibaren yulcu 
m nakalaıına da açılacaktır. 

Hu munasebeıle atide No. lan muhaerrer banliyö katarları mez
kilr durakta birer dakika tevakKuf edüp yolcu kabul edeceklerdir. 

1 laydarpaş'dan: 12, 16, 20, 22, 26, 28, 38, 44, 50, 56 
Pcndik'ten: 15, 19, 27, 29, 31, 33, 43, <+7, 57 No. lı ka

tarlar 
Yunus durağına azimet ve avdet etmek istiyen yolcuların bu 

katarlardan istifade edebiJt!CekJeri ilAn Olunur. 

tavsiye: 

OD 
Kumaş Ticarethanesinin 

celbetmiş olduğu mebzul çeşiılı lngiliz kumaşların ktff<si rekabect 
iman flıılarlı satmakta olduj!;undın, mübıyaatınızı kararlışurmadan 

eıel l;tınbul'd•, Sultan Hamamında vaki depoyu ziyaret eylemenizi 
rica eder. işbu fırsatı kaçırmamanız menfaatiniz 

' - , • ··-= ~ ~-·"'· .. • iktizasındandır .. 

Karaca~eJ Harası M" ~iriJetin~en: 
llarada meH:ut makin,Jcrdc i>tima. edilmek üzre mUbAyaa ı 

kapalı zarf usu 1ile mıır.aktı<aya qzcdildif!:i n ıhalenin '.!4-4-931 

tari .ındc ı~ra k hııaca~ı en-clce iia~ cdilnıı~ olan mevaddı mıı~· 
-:; tcı e için Yl'I nı rnrzklırd:ı anc:ık lıir talip zuhur ctmi' olma>ına 
~~u, . ' 
~ -·. ın. n~ ıııııı 16 5-•l.l 1 ıadlıinc nıu>adif cııınartc>i giiııunc 

'Yı, 'rl·1 li:...•ı ':\n n 1unu. 
' ıı 

' 

-

; FLY-TOX 

EMLIK YE EYTAM BINKlll 
TÜRK 

Sermayeal 
ihtiyat akçeleri ı 

ANONiM ŞiRKETi 

20,000,000 Türk 
1,0S0,000 Türk 

Uruı 

Liraaı 

edilmekte olan 

Ve gerek mevcut emlak llzerine 

en müsait ve mutedil teraitl• 

Gerek • 
ınşa 

ve uzun vadelerle 

Para ikraz eder. 
fADELI ve VADESiZ mevduat kab•I, ve mUıalt terait f 

HESABICARI ~e TASARRUF sandığı heaaplın açar 

lsıanbul Şubesi : Blhçe kapı 
Telefon : 24480 

................................................... ,. 

lstan~uı it~aıat ıuınrü~ü ıno~orlü~ün~en: 
lstan bul yolcu salonunda mevcut bankaların üzerindeki saçların 

tecdidi ile kapı ve belAlann tamiri olbaptakl ke~ifname · 
mucibince pnzarlıkla y•ptırılacaktır. Tallp olanların 16-5-931 • 

tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te lstan bul ithalat 
gümrüğünde müteşekkil komisyona müracaatlan .......................... 

KODAK i 

---------------------------------· -· -· -----------------· -------------------------------------------------------------------------------· -----------· 

tıııııııııııııııııııııııııııııııı 1111111 111111111111111111111111111 
111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 

Büyük Tayyare ;; 
Piyangosu !! 

5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 55 --Büyük ikramiye ~~ 
50,000 liradır. ~~ --A vrıca: 15,000, 12,000, 55 

J :: ----10,000, 8,000, ss --
Liralık ikramiyeler §~ 

ve 40,000 
Liralık bir mükafat vardır .. 
ııııııııııııııııı rıı ııııııııııııı j 11111111111111111111111111111111 
111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 

--------------------

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesinden: 

Pazarlıkla satılık emlak 
!sas No. 

199 
\levkii ve Nevi 

Ho~apaşa Hüdavendııı;Ar caddesi Kalın Mustafa ajı;a 

medresesi 
164 

24li 
Gala tada Karamustalapa~a mahallesinde Halli paşa 

249 sokağında Bahriye lokanta'ı 

Ba!Ada yazılı emlAk pazarlıkla satılacağından taliplerin şubemize 
müranaıları. 

1 'Pnrnrt•ıl 

Dişler, mribirınden beyaı 
' 

Ç-'arşauıbı{ı 

. 
3 LE V 1 N .K ES BE O E R I , 

lcolyno•'•"' KMrn Fı'l'J Ttlınıki ·· Sarılıjı .. /:alt 'Edd. 

B IR ııntimetro milcdırındı vetlic• fır~ıla"'ılı rnuklul kAfl' 
Molınos dl• macunu hru •ır derecede sorı ol•p dlılerln ııoıl'!* 

tırçıdı kutlınınıı . Bunu tam on vtı arıhklırını mOlıımmeleft ıtmlı· 
gUn sıra Ilı tecrü~e tdinıı Oi,11. Jımeslnı wı ltif ellerini• ıvm111a1 
ruuzdeJci farkı girecekıinıı_ 3 günd~ mosılt kılır. 
Mrblrinden be)'U 3 ltwin we 10 gun· 
de parlak bir hal keıbederler Bu 
tamamen )'tnl a~ıı tıharetının fevk· 
alldıll§ınden memnun kılıcıksınıı. 

Kolynot, muzıdı 1ııffUn we mikrop 
.Uuruco hıvasSI cami mevıd ile 
teksif edllmlı bir dil macunudur: 
Altıda UpUklenir. Bu hassa, 
kuru fırça teknllhıin mahsulüdür. 
f'ır~ının kılları "'acunun kuv. 

••• , ... ,lift .• h•J•l,l••ht .. kl,efl, 
•ı.ı~adı tıatfUndUr Dltlırt tıı.ldır •• 
tlıtl•rl11 ıt•rhık 11111,..ıını mırdını ~lı&l'ır 

lıQıı "''lıroı:ılıruıı oldVrUr •• •İllcf• tto• 
lılr 11oı.. •lrılıırılı ,., .. ...,.11 '""fılor 

hııtlMıl tımıl luıll11.ııjınıı .,, •ICUM· 

111111 iyi •ldıığu"" ıontdoblllrohılı. raıııt. 
Kcılı1101 •• onun lıuru lırçı •utıan111Q 
ttlııılği11I de bir ıltlı tocrllıı ttınınlıl 
arıu ecUroruı. Cllnıcelı.ılnldııl netlcetlll• 
dın nı lııdar mımııun Jııll•cak" ıraQU 

farlırn lhıJwlıhliUııııJ hll&tcltollıılnıı, 

VELOKS kağıdı ı 
Bilaistisna her klişeye .~o/ ı-Yeni çıkan ali 

i !~~N!1 R K~ 
~ ecrube ediniz. Emsali :ırasında bu ncfa,etrc hiç bir rakı voktur 

K ~ ~ l I ınosa~atasına 
VELOKS kağıdına basılmış kopya

·~ larla iştirak ediniz. Kopyaların arka~ 
!~ sında VELOKS kelimesine dikkat. 
•••••••••••••••••• , ...... ..ı 

Kilosu 200 Kurustur. 
150, 250, 300, 500, 1000 gramlık ,ı,aıarde 

30 50 60 100 200 kuru,a satılıyor 

Her yerde arayınız 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk ~ 

mahkemesinden: lllf 610 
Tophanede Karabnş mahallesinde . 

illet. AHUC ,. Nh ctwt M4 \ , 
Derebovu caddesinde 9 numaralı Mcaktamu t>ll•J•• b• .. , ... u,. 
hanede · sakin iken 2-5·931 tarihin- ,., ,.,. .... ı .. ",.., ....... . 
de veiat eden Hafız Tevfik •fendı - - , .. , "'' .,,..,. ,.., 
nin terekesine mahkemece vazıyet .-., lfM '* ""~".....,"" 
edildijtinden tarihi ilAndan itibaren ..., ,_ -
esbabı matlOp ve alakadıranın BiR 
ay ve ~ veresenln ÜÇ ay xarfındı - ,_,. • .., 

._,,, ............... ?' 
bet-1''' 

Beyotlu dördUncl1 ıulh hukuk mıh- ~ 
komeslnı .,öraeutlan ilin olunur. 

:--------------------'! 

- Yaz mevsimi için 

BEBEK'te 

Kirah~ lalı 
Dalyan tinUnda Salp Bay 
yalısı mtibllall olarak ki· 
ralıktır. Derunundakllara 

1 mUracaat 

PERTEV 
Çocuk Podrası 

Ayni zamanda 
Ayalı: terlemelerine karşı pek 

mükemmel bir müstııh· zardır 

'!W'-'< BAKTERiYOLOG W'..V#,a 

Dr. IHSAN SAMI ~ 
Bakteriyoloji laboratuvar 

Umum kan tahlilta, Freogl nok· ~ 
tal nızarından(W11sermınn ıeamülU)~ 

itan lı:Urcyvan aayılmas~ tifo ve uıt- ~ 1 mı hıstahklan ıeşlılı~idrır, balgam~ i cerahat~ kazurat ve su ~liltu, 1ıı 
Ültra mikroıkopl, hususi ışılar Is- ~ 
tihzın. Kanın ilre mıkdannın tayi· ı?ı! 
ni ve kanın sedlmıitatlon ıürati 

Divanyolunda Sultan Mahmut ~ 
türbesi No. 189 Telefon Is. 20981 
~N'///M mmmı -.ı:ı ı" ar irt«V.'1 

Dr.A. KUnEL 
Zührevi hastalıklar tedavlbınesiGalatı. 

Korıköy Börekçi fırını 51rasında No. 34 

Susuz, 
Sabunsuz 
Fırçasız 

SIHHi ve UCUZ 
t Ti RAS olmak 

Daklkadıı için 

79. Champs, Elysees 
PARIS 

kremini iıtimıl edlnız. Yumu~a • 
muattar ve mükemmel bir cildi ıız 
olacakor. Tuhafiye ve ıtrıyat ma •
zalarında ve Bahçekapı ZAl\IAN ve 

Kadıköy YAFET ecza dcpolann~• 

bulunur. Toptan için lst•nlıul Yeşil
direk Sıvacıy•n Han 10 .. 

Ta,ra için acanta istiyoruz. 

Her nevi lı:azançlı iş getirenlere 
sermaye vaz'ile müşterek kar 
temin edilir. Kara ve deniz n;ık
liyau ve gOmrUk itleri seri, ucuz 
.e vadeli yapılır. Mllcevhem 

mukabili ' ' faizle para \erilir ,. 
merhunarınıı kurtarılır. (;aıat 1 

e;ki Hor;a arlrası Nord•tren han 
2 inci kat 13 No. Tel. 

--- B. O. 1728 ---

Asri Boya ve Sıva 
İşleri Ameliyathanesi 

FELIX OBERl lon:R 
l'akaim Faridiye caddesi No. !On 

posta adresi Beyoğlu Po.ıa lcutu;u 
No. 63 

Mebant tamiratı, idarehane kapı• 
lan ve tc•isatı havaiye mukavinı 

cıvalar. 

Temi:ı iş - Ehven liat 
ve ledelicap tediyat teshilAtı. ·•·•·•··· .... _. - ·--·- .. , •... Mes'ul siyasP.ti t'lkip edecek 


