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liamiller n1ümessillerile müzakereye_ bugün başlanıyor. 
Istanbul yok yere 
mahvolmaktadır 
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~ l:i t: ledlye ınec lfsl Azalarıaa açık mektnp .. 

İstanbul, Tiirkiyenin cümle ğını zannetmek nasıl mümkün 
kapısıdır. olabilir 

.btanbul, Kara deniz arasm- Cepheler sokaklar. ~e mey-
daki bütün seferlerin uğrağı- danlar şehrin çehresıdır, m~-
d h . k'msenın ır. zarasıdır ve bu ıç . 1 . 

İstanbul, Kale - Bağdat, Ka malı değildir: San' atın zevkin 
le - Şam ekspreslerinin geçidi- ve ihtisasın malıdrr. Yaı;ıı .Yap 
dir. tıran bir adam ancak evının ı-
. Her sene İstanbula binlerce çine, yemek odasına, ~atak o
ınsan, her çeşit insan gelip gi- dasına ve salonuna hükmede
den ve hiç biri İstanbulda Tür- bilir. Cephesine hükmedemez; 
k.iYenin yenileştiğini ve garip- katına hükmedemez. 
lıleştiğini ve değiştiğini göste- Size bu satırları bir telıin:i 
·en bir esere tesadüf edemez. değil, fakat şehircilik ~iye bir 
İstanbulda bir çöküş, bir yı- ilim olduğunu bilen bır lnaaf 

kılış, bir terkediliş manzarası sahibi ve İstanbulun bir işıkI 
görür. yazmaktadır. 

} 
İstanbulda cümhuriyet ku- Plan, bediidir. 

ki · Pliln, iktısadidir. 
Ulduğundan beri Tü~ • .Y~nın Plan, içtimai ve sıhbtdir. 
Yenileştiğini, garplileşugını ve . 
d l Plan, ucuzdur; plan, zengın 
eğiştiğini gösteren es~'. e: ya- • 

Pabilmek imkansız degıldı. şehirler kadar, daha fazla fakir 
Yeni yapılar için İstan~ul şehirlere lazımdır. 

1atandasları milyonlarca lıra Şişhane karakıolundan yuka 
-ıarcetmişıerdir; birbiri arkası- n kıvrılırken bir mezarlık var
r a gelen Sehreminleri, lüzum- dı. Satıldı. Şimdi ocada altı 
s ıı yolla;, hesapsız kanalizas- katlı bir yapı yapılmıştrı ve ta 
Y ın, gelişi güzel ümran ta~lak- karşısında eskiden yapılmış o 
lan için milyonlar sarfetmışler kadar yüksek bir yapı vardır. 
dir. Bu iki yapının arasındaki so

Vatandaş kesesinden ve be~e 
<l.ye hazinesinden çıkan bu mı! 
Yanlar İstanbulu güzelleştirme 
?niş, çirkinleştinn~~; topl~
rnamış, dağıtmış; duzeltmemış 
bozmuş; canlandırmamış, yor
muştur. 

Bunun bir tek sebebi plansız 
•lktır. 

Nişantaşı İstanbulun kibar 
ve sevimli bir caddesi idi; ev
ler ve konaklar bahçe içinde i
di. Şimdi bu caddede Beyoğlu-
11Un bir kopyesi yapılmakta.d?'. 
li:ski Nişantaşı bir daha dınl
llıemek üzere ölmüştür Eğerya 
~ılar için muayyen bir yüksek-
1tk konulsaydı, eğer cepheler 
k()ntrol edilseydi, eğer her ya
llının önünde bahc;e bıraktırıl
llıış olsaydı . Nişantaşı mahvol
tııayacaktı. 

Belediye kendinde bu hakla
rın olmadığını söyleyebilir. Fa 
kat bu hakları istemiş olduğu
ııu söyleyemez: Ankara şehri
tıe verilen bu hakların, İstan
huı şehrine verilmemesi için 
bir sebep yoktu. 
Bayır, bunun s·ebebi, İstan

bt1lda sehircilik denen ilimden 
<lnlaya~ bir tek mütehassıs in
sanın mevcut olmamasıdır. 

Taksim aıeydanı, her kesi bi 
ıe güldüren bir maskaralık ol
ll"ıustur. Taksim meydanını ya 
ilan bir belediye mühendisi, 
llıeydan denilen müessesenin 
bugünkü lugat manasını bile 
bılıneyen bi rzattır. 

Eski İstanbul Brendizinin 
'~ güzel profilli şehirlerinden
d~. Ratta bu profil bugünkü şe 
lıırciler icin ideal telakki olun 
maktadır~ Şehrin estetiği ve ka 
111.tnları vardı. Eski mahalleler 

P ::ıkıldıkça, bütün şehrin profi
~ tıpkı Nişantaşı caddesi gibi, 

fUldu . Çünkü İstanbul için 
plan yapılmak, ve san'atin ve 
lhtisasın kontrolu kurulmak is 
~nınemiştir; akla gelmemiş
tır. 

İstanbulu şehircilikten ve 
3~n'atttan anlamayan mühen
<lıslerle yapı kalfaları tahrip 
tttiler 

~ nu ;ahrip duımamıştır;; de
"aın etmektedir. 

Dört odalı bir evin arsaya, 
~~eşe ve daha bir çok şartlara 
~~re tamam bir planı yapılmak 
aıırn olduğunu düşünmeyen 
~?ktur. sekiz yüz bin nüfuslu 
lt şehrin gelişi güzel, her mü 
~endisin keyfine, her yapı kal 
<ısının zevkine göre .vaı>ılııca-

' 

kak olduğu gibi bırakıldığın
dan şimdi eski ve yeni iki ya
pın~ da en aşağı Uç katı ışık 
ve güneş almamaktadır. Arsa
nın hepsi yapıldıktan sonra, o 
rası, Nişantaşı gibi Beyoğlu 
kopyesi de değil, Beyoğlunun 
çirkin ve iğrenç arka mahalle
lerinin kopyesi olacaktır. 

Hiç kimsenin bir şehirde otu 
ran insanların bir kısmını ışık
sız, güneşsiz brrakmağa hak
kı yoktur. 

Bunun sebebi plAnsızhktır. 
Plandan evvel program ya• 

pılamaz. Program, bir ma~af
tır; plansız program sokaga a
tılmış bir paradır. 

İstanbula ihtisas ve san'ati 
getiriniz ve onun emirlerini 
dinleyiniz. . . . 

Paris ve Berlin gıbı şe!ıi!'le-
ri değil, Balkan şe~i~leri~~ i?e 
al addediyoruz. Bılır mısınız, 
otomobil çıktıktan sonra, ~~
hircilik fikirleri o kadar d~g.ış, 1 
ti, ki şimdi Berlinin ve P_:ınsın J 

eski hani bizim tanıdıgımız, 
kartpostallarını du~~ra mrhla- ' 
dığımız mahallelerını, meydan 
!arını ve caddelerini beğenen 
hiç kimse kalmamıştır. . 

Çocuklarımız .T~rkil'.ey.e hıç 
olmazsa plan fıkn gır~ıkten 
Sonra bütün ümran ve ınşaat 

' .. l"' 
işlerini durdurarak, şehrın P .. a 
nnu yaptırmamış olanlarr hur 
metle anmayacaktır. .. 

Bir şehir planının uzun su~e 
ceği, bu kadar müddet ,JC~:ın 
insaatsız b ;ırakılmayacagı soy: 
le~ebilir. Doğrudur: Zaten pla 
nın az zamanda umumi hatları 
na karar veren mütehassıs, 
her sene için inşa ve ümran 
mıntakaları gösterir. Plana 
baslamak demek, hesabın dur 
m;sı demek değil, tahrip ve 
imhanın ve çirkinleştirmenin 
durması demektir. 
Başka herşey, ~er. düş.ünce, 

her teşebbüs, her ıddıa boştur. 
Biz lstanbuldan dolayı yal

nız onun ezell ve ebed1 sahibi 
olan Türk milletine karşı de
ğil, bütün milletlerin hayali?
de yaşayan bir cennet oldugu 
için biitiin insanlığa karşı mcs 
ulüz. 

Bu mes'uliyet acemi hende
se perkerine ve bürokrasinin ' 
keyfine teslim edilmeyecek ka 
dar ağırdrr. 

Biitün nefis san'at adamları
nı, İstanbulun dostlarını ve 
hemşehrilerini plilıı ve ihtisas 
mücadelesine davet 9deri_z. 

J(uponlar meselesi -
Hamiller mümessille-
rile temaslara başlandı 
Müzakere başlıyor. Mümessillerle Sara
coğlu Şül~rii Bey ayrı ayrı görüşmüştür 

mümessilleri ile temaslara baş 
lanmıştır. Müzakeratı hüku
met namma Saraçoğlu Şükrü 

Bey idare edecektir. Ankara
nın ecnebi mahafili buraya ge
len mümessi/Jerin mahdut se
Iahı'yetlerle geldikleri iddiasın 
dadır. 

Mümessiller kendilerine taf
silat ile izah edilecek olan 
Türk tezi etrafında bazı ista
tistik ve rakkam isterlerse bu 
rakamlar kendilerine verilecek 
tir. 

Dün gece Fevzi Paşa Haz
retleri tarafından verilen süva 
rede Ba§vekil ismet Paşa ha
miller mümessillerile görüş -
müştür. Bundan başka mürah 
hasımız Saraçoğlu Şükrü Bey-

_, _ _ ., _ le mümessilier arasında ayrı, 

M.lb:ıalı:eratı hllkl\met namına ayrı mülakatlar devam etmiş-
idare edecek olan Saraçoğlu tir. 

Şllkrll Bey Şükrü Bey bana, müzakera-
ANKARA, 15 (Telefonla)- ı un yarın başlayacağını söyle

Buraya gelen kupon hamilleri di. 

Gazinin etrafında toplanalım 

Her zaman, her Yerde 
o bozguncular .. 

Müstakillerden Halil Bey yakın tarihi
mizde kara bir leke 

gibi sırıtan adamlardan bahsetti 

Meb'11sıar l111tlplerln lntlb1111tını dlnl•rlerlıen 

ANKARA, 15 (Milliyet) - hiyetlerini tebarüz ettirmek i
Meclisin dünkü celsesinde söz çin tarihimizin biraz gerilerine 
alan hatiplerden mustakil meb doğru gitmek ve meşrutiyetin 
us Halil Bey (İzmir)in beyana iptidalarından işe başlamak ve 
tını bildiriyorum. tarih içinde bu adamların oy-

Halil Bey (İzmir), muhte- nadıkları rolü birer birer tes
rem arkadaşlar, Reisicümhur bit etmek lazımdır zannediyo
Hz. bu telgrafların meclise ar- rum. 
zedilmesini tensip buyurmuş- Meşruti,vetin ilam sıralan 

Efendiler! Meşrutiyetimiz 
beynelmilel vaziyetin memle

, ketimiz için çok gayri müsait 
1 bir cereyan aldığı bir Sl'rada i
l lan edilmişti. O sırada Avrupa 
1 da hepiniz bilirsiniz ki, büyük 
ı vekayiin istihzaratı başlamış -

, tı, diyerek o zamanki Rus ve 
, İngiliz siyasetini Türkiyede 

. : ve bilhassa İstanbulda gözü o
lan devletlerin siyasetlerini i-

l zah etmiş ve niçin İngiliz ve 
Rus siyasetinin biribirine pek 

_ ı yakın olduğunu anlattıktan 

Jiaiıl B11y .ı.et/i!ıte 
sliglt>rke11 

-soz 

Jar. Buna hürmet ederek söz~ 
başlıyorum. Bn adaml~r .aynı 
zihniyeti, aynı eıncllerı gc en 
ııdamlard~r. Bunların dahile 
~e harice karşı tarrtıı!!liyle ma-

1

. sonra İstanbul yolunu beynel
milel bir muharebe ile açmak 

·ı' üzere giriştikleri itilafları kay 
detmiştir ve beyanatına de
vamla: 
Meşrutiyetimizin dünyada u 

yandırdığ; büyük heyecan bu 
tertibatı muvakkaten ıskat et
mişti. 1326 senesi Makedonya
da çeteler toplanmış her taraf 
ta istiklal hareketleri uyanmış 
ve Arnavutlukta, Arabistanda 
ihtilaflar ba§laımştı. Bıı sırada 

(D~vamı 5 inci sahifede) 

Mekteplilerin geçli resminden bir intiba: Galataa•r•11 llsesl 11ecerken 

Dünkü idman şenlikleri geçen 
senelerden daha parlak oldu .. 

---~~-------·--~-------~ 

Şenliklere 2 bin erkek ve 1500 kız talebe iştirak etti. 
Gençierimiz halk tarafından şiddetle alkışlandı 

Dördüncü idman şenlikleri t biye kursu müdürü Nizamed- ı beş yüzü kız talebe idi. Evvela 
dün sabah Taksim stadyomun din Bey sahanın ön tarafına kız talebe kolordu bandosunun 
da çok parlak ve muazzam te- konulan kürsüye çıkarak kuv- marş havası içinde büyük bi ı 
zahürat ve merasimle yapıldı. vetli ve sert sesile ilk kuman- resmi geçit yapmağa başlad•-

Sabah erkenden dayı verdi: lar. · 
Sabahleyin havanın bulutlu - Dikkat! Hazırol ! Başta Erenköy lisesi oldu<>L. 

olmasına rağmen şehrin her ta Bütün mektepliler yekpare halde sıra ile Feyziati, 1st~~1-
rafından halk kitleleri saat ye bir kalp halinde sahada çelik bul lisesi, !Gz muallim mekte-
diye doğru stadyoma gelmeğc saflar teşkil ettiler. bi, Cumhuriyet, Çamlıca, Eyip 
başlamışlardı. Bunların iki bini erkek, bin (Devamı beşinci sahifede) 

Saat sekiz buçukta bu alaka 
tehacüm halini aldı. Bütün tri 
bünler jimnastik ve balkon Dil. 

bini mütecaviz halkla tama
men doldu, taştı.; hatta kalaba 
!ık o kadar arttı ki polisler 
bir kısım halkın şenliklerin ce 
reyan edeceği sahaya geçmesi 
ne mani olamadılar. Stadyo· 
mu ihata eden binaların dam
larında bile bir çok meraklrlar 
toplanmışlardı. 

Balkonda bulunan davetli
ler arasında üçnücü kolocdu 
kumandanı Şükrü Naili Paşa, 
şehrimizdeki erkanı askeriye, 
vali Muhiddin Bey, mektep 
müdürleri talebelerin velileri 
§.ehrin güzide-tabakasına men 
sup bir çok aileler de bulunu 
yorlardı. 

Saat dokuza doğru 
Saat dokuzda şenlikle-re işti 

rak edecek kız ve erkek mek 
tepliler jimnastik sahasına 
muntazam bir yürüyüşle gele
rek kendilerine tahsis edilen 

.. 

....................... " ... - .... -............................................................. .. 
Tilrk- Rus münasebatı 

M. Suriç Ankara' dan 
geldi. Rusyaya gidiyor 
Sefir, Rusyanın Türkiye'ye karşı 
dunıping yapmadığını söyleyor 

i l Rus sefiri M. Suriç dün An
\ karadan şehrimize gelmiştir. 
Bugün Rusyaya hareket etme! si muhtemel olan M. Suriç bir 
muharririmize demiştir ki: 

" - Memleketime mezunen 
gidiyorum. Rusyada iki ay kal 
dıktan sonra Türkiyeye tekrar 

' geleceğim. 

Rı:ı muallim mektebi 
ge('erken 

yerleri almağa başladılat. 
Ktz ve erkek her mektep ta

lebesi sahaya çıkarken şiddet 
le alkışlanıyor ve büyük bir 
c;;oşgunlukla takdir sesleri yüı: 
ııeii y o,.du. 

Dinç ve şen 
Her mektep kendisine mah

sus renkte kıyafetile sahanın 
etrafını birer çiçek yığını halin 
de çevirdiler. Hepsi dinç ve 
şendi. Saat onu geçmiş ve ha
va tedricen güzelleşmişti. 

Dikkat! .. 
Saat on buçukta beden ter-

Türk - Rus münasebatı çok 
iyidir ve günden güne daha zi
yade inkişaf etmektedir. İki 
dost hükumet arasında müteka 
bil menafi nazarı itibara alına
rak aktolunan yeni ticaret mu 
ahedesi yakında iki tarafın mil 
let meclislerine tasdik edile-
rek meriyete vazolunacaktır. 

Türkiye ile Rusya meyanın
da artık halledilmemiş hiç bir 
mesele kalmamıştır. 

Yeni ticaret muahedesinin 
ikusadi münaseballmızı tak -
viye edeceği kanaatindeyim. 

- Rusyanın Türkiyeye kaı 
şıda dumping siyaseti takip 
ettiği söyleniyor, doğru mu
dur?. 

- Hayrr, bu dumping hikli
yesi tamamen asılsız ve uydur 
madrr. Bu yalanlan: düşmanla 
rımız çıkarıyorlar ve aleyhimi 
ze açtıkları mücadelede bir 
propaganda silahı olarak kul
lanıyorlar, Sovyet Rusyarıın. 

M. SURIÇ 

büyük bir faaliyetle inkişaf et 
mekte olan Türkiyeye karsı 
hiç bir sahada müskülat çık;r 
ması varit olamaz:· · 

Türkiyenin terakkiyatmı 
çok kuvvetli bir dostluk rabıta 
ve alakasile ve memnuniyetlesl 
tııkin ediyorıız.,. 

•• 
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HARiCi HABERLER •• 
No: 5 Mısırda mücadele şiddetlendi Gazi Hz. ve çifçi meb' usla 

ANKARA, 15 (Telefon) -Ahmet harıl harıl Hi
ristoyu arayordu .. intihabata başlandı. Fakat muhalifler işti- Küçük kerimelerinin evlenme-

leri münasebetile Müşir Fevzi 

kadar neş'eli bir hava içind 
vam eylemiştir. 

Reisicümhur Hz. kendi 
fetlerile süvareye gelen çi 
meb'uslarla hasbühalde bul 
muş ve onları büfeye davet 
mişlerdir. 

rak etmemekte ısrar ediyorlar Paşa Hz. tarafından verilen sü 

----------------·------------ı vareye Gazi Hz. de iştirak • 
'Haydi, çabuk, diyorum .. Du

racak vaktimiz yok .. ,, Protesto 
lngiliz memurları 

da karışıyor 
.:_ Hüsrev Yedikule zindan

larında ölmemiş miydi ? 
- Ölmüş biliy-0rduk .. Hal

buki sağ imiş! 
- Hayti canrm, bu işte bir 

yanlxşlrk olacak. Padişah giz
lj lıaziqjt .... herkesi avutmak 
fstfyor. 

- Doğru keşfettin! Ben de 
bu fikirdeyim. 

Bir başkası lafa dcarıştı: 
- Budalalar! Hüsrev zin· 

dandan kaçmıştı... Onu öldü 
mü zannediyorsunuz? 

Lhtiyar bir adam cevap vec
di: 

- Ben de öyle isitmiştim ... 
Eger Hüsrev dirilirse, (Eyüp 
Sultan) a bir koyun adağım 
olsun ... 

- Hüsrevle ne alış verışın 
var, baba .. ? 

İhtiyar, sevincinin sebebini 
mlattı: 

- Muhasarada şehit olan 
oiricik oğlum onun yanında öl 
müstü. 

Tam kendisini bulup konuşa 
cağrm sırada zavallı delikan
lıyı zindana attılar. Oğlumun 
vaziyetini ve son sözlerini öğ
renemedim. Hüsrevi görür
sem, oğlumu görmüş gibi se
vineceğim. 

Sokakta biriken halk kitlesi 
ne1'e ve sürur içinde Fatih 
meydanına doğru yürümeğe 
ba~ladı. 

* * * 
Sakızh Ahmet, Balık paza

rında harıl harıl, bahkçı Hiris 
toyu aray-0rdu. 

Ahmet, saraydan çııkarken 
Zerefşanı .görmemi ti . 

Hirist<ı dükkanında oturur
ken, hemşerisi Ahmetle karşı
lastı: 

- Bu telasın ne Ahmet ağa 
soluk soluğa ... tıkanacak.sın. 

Ahmet terini silerek dük
kanın kapısına tutundu. 

-- Bir bardak su ver .. ! 
Hiristo, Ahmetli bu kadar te 

!aşlı görmemişti. 
- Mutlaka efendimiz sofra

da balrk istiyor değil mi? 
- Sus be adam .. Hüsrev af

:olundu. l Haydi, koş haber 
ver ... 

Hiristo hayretle hemşerisi
nin yüzüne baktı! 

- Af mı ... ? 
- Haydi çabuk diyorum .. 

Duraocak vaktimiz yok .. Sultan 
Mehmet kendisini (Kostan
tin) in gizli hazinesini bulma
~a memur etti. 

Hiristo, sevincinden balık 
kiifesini devirdi. 

- Doğru söylüyorsun, de
ğil mi Ahmet? 

- Bu işe yalan sığar mı, 

hayvan? 
Haydi yürü ... Düş önüme .. 

Seninle beraber gideceğim. 

Yol da konu~uyorlardr: 

- Nasıl oldu bu iş, Aıhmet? 
- Hi<:: sorma, Hiristo! Hüs 

rcv, çok ·talili bir gençmiş ... A 
:i Pasa imdadına yetişti. 

-· Zerefşan nedere? 
- Sarayda kargaşalık var-

clı .. Gt:=mek için beklemek la
zrrndL. Koşarak sana geldim .. 

- Padisah memnun mu? 
- Cok memnun ... Fakat, Fa 

tih bu gizli hazineye neden bu 
kadar ehemmiyet verdi bilmi
yorum. 

Hiristo manalı bir tebessüm 
le b:ışııu salladı: 

Onun srrrrnı ve sebebini 
!ı n bilirim. 

- ı.;u i..;ia sırrı ne olabilir .. ? 
- II lisrev çok zengin .ola-

... -· 
- Ne biliyorsun. ! 
- Kostantinin vasiyetnaı;ıe 

Hüsrev de istfiade edecek! 
* *-* 

Hiristo, Sakızlı Ahmetle bir 
ilkte (Haliç) teki eve vardrk
ları zaman Hüsrev deniz kena 
rında balık tutmakla me:,gul
dü. 

Hüsreve meseleyi anlattılar. 
Hirist.o: 

- Zengin olacaksın, talili de 
likanlı.. Sakın beni unutma! 

Diyerek Hüsrevin boynuna 
sarıldı. 

Ahmet bu işe Zerefşanla A
li Paşanın sebep olduğunu an
lattr. 

- Koca ıkahraman, dedi, şu 
·hazineyi de bulursan, arttk, 
padişahın sağ eli kadar kıymet 
11 olacaksın! 

Hiisrev, geçmiş günleri ha
tırlamağa çalıştı: 

- Şimdi gözümün önüne ge 
·Iiyor, dedi, Romoson partasa 
doğru kaul.ığrmız liğımdan 
bir gece (Bizanslılar) ın i<;ine 
kadar sokulmuştum. (Kostan
tin) in kıymetli eşyasını nere 
ye gömdüğünü (Lukas Nota
ras) a anlatıyordu. Tarif etti
ği xeri acaba şimdi bula bile
cek miyim? 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

O gün öğleden sonra, Fatih 
meydanında şu iradeyi oku
dular: 

"lstanbul halkına malllm 
ola ki: Muhasara esnasında bü 
yük yararlrğı görülen ve yer 
altmdan ilk defa (Bizanslılar) 
m içine girmeğe ve esrarmı an 
Iamağa muvallak olan Hüsrev 
vaktile bir iftiraya uğrayarak 
Yedikule zindamna atılmıştı. 

. . Zindanda öldü zannedilen 
Hüsrevin o vakit zindanda öl
düğü muhakkak isede ahiren 
verilen ma/limata göre kendisi 
nin ha.Ji firarda ve elyevm ha
yatta bulunduğu iddia edildi
ğinden merkumun vatamna 
karşı gösterdiği fedakarlık ve 
hizmetler nazarı dikkate alına
rak affedilmiştir. 

Bitmedi 
1 • • •••• ı---

Hakikat meyda
na çıktı 

Mısır kralı Birinci Fuat 

Mısırda intihabata başlan
mış, Gelen haberler vaziyetin 
iyiliğine şehadet edecek gibi 
değildir. Bilakis bu intihabı 
meşru addetmeyen muhalifler 
le ne bahasına olıırsa olsun İs
tediği gibi bir parlamento teş 
kil ettirerek istediği gibi hükii 
meti muhafaza etmek emelin
de olan şimdiki hükumet ara
sındaki mücadelenin ne kadar 
şiddetli olacağı anlaşılryor. 
Milli bir fırka olan Vefd ile 
şimdiki Sıtkı Paşa hükumetine 
muhalif olan Abrar ftrkası bu 
mücadelede müttehit bir cephe 
arzediyor. Bu mücadele şimdi 
başlamış değildir. Geçen par
lamento dağtlıp kanunu esasi 
ve intihap kanunu değiştiril
dikten beri muhalefet ile Sıtkı 
Paşa hükumeti arasında müca 
del-e devam ediyor. 

.Fakat bittabi hükumet inti
habatı yaptırmağa karar ver
dikten sonra bu mücadele de 
git gide şiddet peyda etmeie 
başlamıştır. 

Muhalifler gayri meşru tam 
dıkları bu intihabata iştirak et 
meyeceklerini ilan etmekte ge 
cikmeyeceklerdir. Fakat ge
rek Vefdin ve gerek bu milli 
fırka birlikte harekete karar 
vermiş Ahrar fırkasının vaziye 
ti sadece Sıtkı Paşa hükumeti 
nin yaptırmak istediği intiha
bata iştirak etmemekten ibaret 
değildir. Muhalifler intihaba-

Mirgün oğlu Paskal isminde tm gayri meşru olduğunu ve 
bir firarinin en son mübadele halkın da iştirak etmemesi i
itilafnamesi aktedildikten son- cap ettiğini ileri sürerek mem 
ra İstanbula geldiği halde ken leket efkarı umumiyesini bu 
disini İstanbuldan hiç çıkma- yolda hazırlamak istiyorlar. 
mış gibi göstererek etabli vesi- lşte o nümayişler, gayretler 
lcası aldığını ve 100 bin lira kıy h~p bunun içindir. Muhalifler 
metindeki emlakin istirdat et- bır mey~ana toP_l~mp. ~a~sat 
mek üzere bulunduğunu evvel- , larını mudafaa ıçın bır ıçtıma 
ce yazılmıştı. aktetmeğe m~vaflak ~lama-

Tetkikat neticesinde Mirgün yorlar. Ha!bukı bu tazyık art
oğlu Paskalın irae ettiği nü- tıkça _asabıyet te ~rtıyo~-. .. 
fus teskeresinin ve Türkiyeden lntıhabat aleyhindekı muca 
aynlmadığma dair ibraz ettiği delede_ Mıs~r f!ammları da e
vesaikin sahte olduğu anlaşıl- henımıy.etlı bır rol oynamak
mış ve keyfiyet muhtelit müba tan gerı durmuyorla:. ?23 .te 
dele komisyonuna bildirilmiş- yaptlan kanunu esası mılletın 
· reyi aJı,,madan ve millet vekil 

tır. 

Muhtelit mübadele komisyo- leri dağıldıktan sonra istendi
nu tekrar tetkikata başlamış ve ği gibi değiştirilmiştir. Kanu
bu seferki tetkikatta sahtekar- nu esasiye tamamile riayet e
lık tahakkuk etmiştir . dilmedikçe gayri meşru hüku

mete karşı mücadeleden geri 
kalmamak kararına Mısır ka
dınları da iştirak edip o yolda 
çalışıyorlar. 

Geçen gün içtima eden muh 
telit mübadele reisler komisyo 
nu Mirgün Paskala evvelce ve 
rilmiş olan etabli vesikasının 
iptaline, yapılmış olan eski tef 
viz muamelesinin mecrayi ka
nunisinde cereyan etmiş oldu
ğuna ve ipkasına, etabli vesika 
sı verildiği zaman iadesi talep 
edilen emlakinin metrük ola
rak hazineye intikaline karar 
vermiştir. 

L Atina mektubu 

Pangalos bir iş 
beceremedi . .! 

ı Fransada 
M. Briand mesaisine 

devam ediyor 
PARİS, 14 (A.A) - Hükii-

Atina, (Milliyet) - Gene 
ortaya Pangalos meselesi mi 
çrkıyor? .. Yeniden bir takım 
rivayetlerden ve teşebbüsler- metin tebriklerine cevap veren 
den bahsedilip duruyor. Fa- M. Doumer şu sözleri söylemiş 
kat hemen söylemeli ki ciddi tir: 
bir şey yoktur. Biz bu dediko- - Bana bahşetmiş olduğu 
dulara ehemmiyet verdiğimiz büyük şereften dolayı parli
için değil, fakat bir gazete mu 
habiri sdatile <burada olup bi
ten şeyleri bildirrneic vazifesi
le lbu mektubumuzu Pangalos 
bahsine hasrediyoruz. İlk gün 
çtkan rivayete göre hakikaten 
ortada ciddi düşünülmesi la
zım gelen ıbiT va'k'a vannış 
zannedildi. Halbuki mesele 
şundan Kıarettk: Pangalos ve 
taril'ftarları hükilmeti devir
mek için bir •harekette buluna
caklarmış. Polis tahkikatı bu
nu göstermiş. Polis daha ya
kından tahkikata girişerek 
Pangalos ile dostlarını göz ö
nünden ayırmıyormuş. Ortada 

menoya teşekkür ederim. Fran 
sanın ötedenberi takip edilme!C 
te olan ve parlamento tarafın
dan tasvip olunan sulh siyaseti 
ne sadık olduğunu söylemekle 
onun fikir ve hissine tercüman 
olduğumu zannediyorum. 

Dünkü intihabın neticesi do 
layısile, M. Briand sabahleyin 
toplanmış olan nazırlar mecli
sinde istifa etmek niyet ve ta-
savvurunu izhar eylemiştir. 
PARİS, ~14 (A.A) - Nazır 

!ar meclisinde M. Briand hari 

mühim bir .şey yok. Fakat po- ciye nazırlığından istifasını ver 
!isin. vazifesi uyanık olmaktır. mi~tir. Lakin bütün arkadaşla 
İşte şimdi de böyle olmuş. rı tarafından umumiyetle fikri-

Yunanistan'ın sabık dikta- · ne iştirak olunan M. Lava!, M. 
törü Pangalos düşeli kac sene B · d Ce · d k 
oldu .. Fakat her vakıt t~ ken- nan µı nevreye gı ere ge 
dinden bahsettirip durnyor. rek Avrupa birliği komisyonun 

Rivayete bakılırsa Panga- da ve gerek Cemiyeti akvam 
los gene harekete geçerek hü- meclisinde Fransanın menafi
kiimeti devirmek için gün bile ini müdafaa etmesi için fevkala 
tayin etmişti: 8 Mayısta saat de ısrar etmiştir. 1 
ıı bucukla 14 buçuk arasında M B . d b f k 
h - ı b't kt' · nan , una muva a at 
ı erşey o up ı ece ı. . . . 

Polis bunu öğrenince sabah etmıştır. Mumaıleyh saat21,SO 
tan itLbaren tedbirler almış , de refakatinde M . Poncet ol
sokaklarda müfrezeler dolaş- duğu halde Cenevreye gidecek 
mağa başlamı.ştır. Polis bir ta tir. 
knn binaları bomba ile berha- PARİS, 14 (A.A) - M. Bri 
va edeceği haber verilen Pan
galos taraftarını bu suretle ta 
lkip ediyordu. 

İste .bu sırada Omanya 
meydanında bir el sil~ atıl
mıştrr. Silahı atan adam hay
kırıyordu: 

- yaşasın ihtilal.!.. 

and, gazetecilere beyanatta bu 
lunarak istifasını Avrupa birli 
ği komitesi reisi sıfatının ken 
disine tahmil etmekte olduğu 

vazifeleri ihtar eden arkadaşla 
rının ısrarı üzerine geri almış 
olduğunu söylemiştir . 
PARİS, 14 (A.A) - Nazır 

lar meclisi, M Briand ile · M. 
Poncet'nin Avrupa birliği ko
mitesi ile Cemiyeti Akvam mec 
!isinde Fransayı temsil etmek 
üzere Cenevreye gitmelerine 

Polis derıhal bu adamı tev
kif etti. Fakat tevkif edilme
den evvel bir polis memuruna 
bir el silati atmıştır. Tevkif 
edilen bu adam Antonopolos 
isminde biridir ki 926 da Pan
galos diktatör iken onu öldür
mek isteınişti. Sonra Panga
los ile dost olmuştur. Bwıun- karar vermiştir. 

Cenevre içtimalan 
CENEVRE, 14 (A.A) - 1-

talya, " Gümrük mütarekesi,, 
denilen 1930 tarihli ticaret mu
kavelenamesinin tekrar ele alı 

la beraber başka bir adam da
ha tevkif cıdilmiştir. Tevkii e
dilen bu şahsın üzerinde bir 
t:rknn evrak da bulunmuştur. 
Bu kağıtlarda Yunan milleti 
ihtilale tahrik ediliyordu. Be
ya.nnamele11in altında bir de 
şöyle imza vard_ır: '.'Yunan bir narak mer'iyet mevkiine konul 
!iği ihtilfıl komıtcsı.,, ması çarelerinin düşünülmesi 

Bu sırada oraya gelen Pan-. d hususunun Avrupa komisyonu 
galos'un sabık yaverı e tev-
kif ed\.Ln;ıiştir. nun ruznamesine ithal edilme-

Nihayet bu kada'l' gürültü- sini talep etmiştir. 
!erden sonra anl~ldı ki hu iş 
sadece tahıri ve jülünc; olan 
bir hadisedir. Öyle Pangalos' 
un rol ·oynryacağı zamanlar ~r 
tık gecmiştir. 

Mulıalifler hu hususta M1sJJ"da 
ki lngiliz mümesili ile zabıta 
kumandam nezdinde protesto 
da bulunmuşlardır. 
KAHİRE 14 (A.A.) - Öğ

leye doğru yeniden bir takım 
kargaşalıklar olmuştur. Polis, 
-0tobüslerle bir treni ateşe ver
meğe kalkışan halk üzerine 
ateş açmağa mecbur olmuştur. 
Bir cok kişi ölmüştür. Polis 
merrı:urlarının bir raporuna na 
zaran bugünkü hadiseler esna 
sında 10 kişi ölmüş 86 kişi ya
ralanmıştır. 

.. 
ispanyada yeni vaziyet 
MADRİD, 14 (A.A) - Neş 

redilen bir kararname, sabık 

kralın bütün hususi emlakinin 
müsaderesini natık bulunmak-
ta ve diger karaname de 12 ni
san belediye intiha. batının fes 
holunmuş olduğu yerlerde ye
ni intihabatın icrası tarihini 31 
mayıs olarak tesbit etmekte
dir , 

Iranda zelzele 
TAHRAN, 14 (A.A)- Teb 

rizde şiddetli zelzele olmuştur. 
Bir takrm kimselerin telef ol-
duğu ve hasarat vuku buldu
ğu söyleniyor. Tafsilat yoktur. 

etmişlerdir. Süvare geç vakte 

Ankara ilkbahar at 
yarışları 

ANKARA, 15 (A.A.)- İlk 1 ha yukarı yaşta yerli ve 
bahar at yanşlarmm ikincisi hayvanlara mahsus idi, Bu 
bugün yapılmıştır. 3 yaşındaki şuya 6 hayvan girmiştir. M 
tayların 1100 metre mesafelik fesi 1800 metre olan bu k 
koşusuna 7 tay girmiştir. Birin da; birinciliği Kimil Efend' 
ciliği, Emir Salih Efendinin Nasipi, ikinciliği Emin EE 
<!midi, _ikinciliği Kamil Efendi dinin Sinan üçüncülüğü F 
nm Mısvesketi, üçüncülüğü ret Beyin Mlatayı kazanmış 
baytar yüzbaşısı Hilmi Beyin Dördüncü koşu 3 ve daha 
Güler Muveyti kazanmıştır. karı yaşta halis kan İngiliz 

Bu koşunun birinciye verdi- arasında yapıldı. Mesafesi2 
ği ikramiye 400 liradır. İkinci metre idi. 
koşu, 3 yaşında ve daha yukarı Birinciliği Ahmet Beyin 
yaşta haliskan İngilizlere mah kurtu, ikinciliği Fikret Be 
sustu. Mesafesi 2000 metre idi. Firiki kazanmıtşır. 
Beş at iştirak eden bu koşuda, Beşinci koşu 4 ve daha yu 
birinciliği Akif Beyin Andro- n yaşta yerli ve arap hayvani 
nikosu, ikinciliği Celal Beyin arasında yapıldı. Mesafesi2 
Folespuvarı kazanmıştır . metre idi. 

Birinciye 400 lira ikramiye Birinciliği Kenan Beyin 
verilmiştir. I dası, ikinciliği Prens Halim 

Üçüncü ko u 4 ya ında ve da yin Hakanı kazanmıştıar. 

Azılı ve iki tabancal 
şerir nasıl yakalandı 

' 

Doğru yolda heyecanlı bir takip 

Şimdiye kadar bir çok cerh, 
polise silah atmak, cami ve 
med..ese kurşunlarını çalmakla 
mamun ve müteaddit kereler 
zabıta memurlarına ateş ede
rek kaçmağa muvaffak olan 
Vedat nihayet yakasını, polisin 
eline kaptırmıştır. 

Vedat, çifte silah kullanan 
derhal ates eden bir sabıkalı ol 
duğu için son yakalanması da 
çok güç olmuştur. 

Vedatı arayan memurlar ara 
sında bulunan polis ikinci şube 
si ikinci kısım taharri komiser 
muavinlerinden Rifat ve Hulu
si Efendiler iki gece evvel Ve
dadın Galatadaki tiyatroya gel 
diğini haber almışlar ve icap e
den tertibatı da ittihaz eylemiş 
!erdir. 

Vedat bütün teyakkuzuna 
rağmen, geç vakit tiyatrodan 
çıkmış ve doğru yolda ilerleme 
ğe başlamıştır. 

Takipte bulunan iki memur
da Vedadın arkasından ilerle
miş ve durmasını ihtar etmişler 
dir. 

Vedat, bu ihtar kar.şısında ta 
şıdığı tabancalardan birini çe
kerek ateşe başlamıştır. 

ticesinde bunun Mehmet Ha 
isminde biri tarafından kırıl 
ğı anlaşılmıştır. Hakkında . 
kibat yapılmaktadrr. 

ihtiyar, tramvaydan 
düştü 

Nişantaşında oturan Abd' 
rahman isminde bir ihtiyar d 
tramvayla giderken Tepeba 
da atlamak istemiş, miivaz 
sini kaybederek düşmüştür. 
kut neticesinde başından ya 
lanmıştır. 

Kız simitçiyi yarala 
Muharrem ismimi<! biri d 

simit satarak Feriköyünd 
geçmekte iken Kamil ağaıı 

kızı Fahriye bir taş atmış, 
mitçi başından yaralanmıştır· 

Cürmü meşhut halin 
yakalandı 

Sirkecide kabzrmal Cemil 
dün Taksimden geçerken 5' 
kalı yankesicilerden Hıfzı 
nına yaklaşarak parasını ç 
mak istemiş isede cürmü me 
hut halinde yakalanmıştır. 

Siiah attığı için 
Vedadın ateşi karşısında me Tahmil, tahliye şirketi 

murlar da, ihafe kasdile ateş lesinden Hasan evvelki g 
açmışlardır. Tophanede silah attığı için 

Vedat, ayni zamanda da iyi kalarumştır. 

bic koşucu olduğu için, bir ta- Satıh Ef.nin 125 lir 
:aftan ateş etme~~e. beraber, di Giresun\u JıiHt. lif. ;aaf:ıli 
~er taraftan da sur at!e kaçma J biri evvelki gece Tophan 
ga başlamıştır. Fakat memur- Hamidin kahvesinde yatarkt 
!ar, bir türiü yakasını bırakma- ! cebindeki 125 lirası calm 
mı~ ı:'ihayet yılmadan çalışan- 1 tır. Tahkikat yapılmaktadır. 
bu ıki memur Vedadı yakalama ı - · · 

ğa muvaffak olmuşlardır. H"k t B b 
Derhal, kelepçe ellerine ge- 1 me ey e 

çirilmiş ve üzeri taharri edilmiş t tt• 
tir. rae e ı 

Bu taharriyat neticesinde iki ESKİŞEHİR ı ~ ırr ıvı:.) 
tabanca, iki bıçak, bir kaç dir- Mübayin karar 
hem esrar ve saire bulunarak lar verdikleri ic 
müsadere edilmiştira. diasile mahke-

Karısınt yaraladı mei temyizce 

Galatada Lülecilerde amele 
Yasin, karısı Hamide H. la kav 
ga etmiş, bıçakla başından ya
ralamıştır. 

Yazı hane camı 

si ele ::ı gizli hazinede mahfuz
~ • dur. İstaı:bulun toprakları al--
~ .... 

Mirgün oğlu Paskalın hazi
neye intikaline karar verilen 
emlaki Emin camii apartırnanı 
ile Kadıköyünde iki büyük ev 
'1ıt d< lı.k pazarında bq dükki.n 

Fakat Mısırın dahi/: işleri 

demek olan bu ha/l( ı ..ereyan 
ederken oradaki lngilizlerin 
aldığı vaziyet nedir? ... Kahire
de zabıtanın merbut olduğu en 
büyük polis iımiri olan Russel 
Paşa bir lngilizdir. lngiliz hü
kumeti Mısmn dahili i!jlerine 
karşı tamamile bitaraf kalaca
ğını her vesile ile söylediği 
halde bir t<!kım lngiliz polis 
memurlarımn Mısırda intiha
bat aleyhinde yapılan hareket 
/erde nümayişçilere karşı bir 
vaziyet ald:klan görülmüştür. 

KAHİRE 14 (A.A.) - İnti
habat bugün başlamıştır. Dün 
takriben beş bin kadar grevci 
Bulak ve Shı•bra'da bir takını 
hadiseler ve kargaşalıklar ih
das et'mişlerdir. Halkın taşa 
tutmakta olduğu polislere yar 
drm etmek üzere vak'a mahal
line 11ıü~ri ve piyade kıt'aları 
gönderilmiştir, 

TAHRAN 14 (A.A.) - Hu 
duda yakın olan Zangazur ha
valisinde, bilhasa şiddetli ol
m•ış olan zelzele neticesinde 
bir çok evler harap olmuştur. 
Teliı ve .kpcku içinde olan halk 
aÇık ha:va<ia bınp kurm119t11C. 

Beyoğlunda Perapalas oteli 
karşısında Tuna seyahat acen
taaı Tahir B. in evvelki ıece 
20 lira kıymetindeki yazihane 
canıı Jıunlmıttır. Tahkikat ne-

icra kılınmakta 
olan Bandırma 
ağır ceza reisi 
Hikmet aza 
Tevfik ve aza 
mülazımı Ali 
B. !er hakların· 
daki muhake· 
me dün bitmiş 
ve mumailey- ,, .r.mcı d· 
hin berut etmiılerdir. 

•·:nda gömiilü o kö.tlar çok ser-
"" ~~var ki .. Bunlardan elbette 

'I 

ötr. 



-,;=============-------------------=-~-=-~~~~ 
•• • suiistimali mes'ulleri anlası·t 

... 
• ' uyunu umumıye 

Para değiştirilirken 
yapılan suiistimal 

Darüşşafakainn iki Türk· Macar Mes'uller 
-aylık bütçesi dostluğu 

lstanbul cııma günleri l'Jatlıl eğleniyor? 

Arslanlar, kaplanlar, filler ... 
Dünkü cemiyeti tedrisiye kongre- ismet ~aşa e~l~lde 
sinde müfettişlerin raporu okundu 1 Macarıstanagıdıyor ., Dün gelen Macar 

Dün saat 3 te Darüşşefaka 1 avün sandığı yapılsın, cemiye 
~isesinde Cemiyeti tedrisiye tin parasını çocuk~rd~ baş
<{Ongresi yapılmıştır. 1 kasına sarfed~~yı~, butçeden 

Kongreye 52 aza iştirak et- ı çıkarılsın ~en~ldı, ~.ıı: kısım aza 
ınistir.Kongereyi sabıkmüzeler - Cemıye!ın mutaleas~ d~~ 
mÜdürü ve İstanbul meb'usu rudur, muallımle talebeyı hın 
Halil Bey açmış, azaya kong- birinden ayıramay~ bu .. paı:a 
re için bir reis ile bir reis veki bütçede kalsın dedı, Mufettış 
li s~çilmesi lazım geldiğini İbrahim Bey raporda bu hu
bildi~nistir. Heyeti umumiye susta m~talea vardır. o okun
kongrey~ riyaset etmesini ge- s?° ~edı, Okund~'. nıhayet Be 
~e Halil Beyden katiplikleri - sım Örne~ Paşa soz al~rak. 
le Belediye yazı işleri rnüdü- . - ~aru~ş~fak~~ın bır s~n~
rü Osman Beyle Darüşşefaka lı~ butçesını muzakere ıçın 
'11Üdürü Kani eByden rica et - bır ay sonra tekrar toplanaca

ğız, heyeti idare o zamana ka
dar bu mesele hakkında bir 
formül arasın bulsun, şimdilik 
bu tahsisat kabul edilsin de
di, ve cemiyeti tedrisiye bütçe 
si 11,500 lira olarak kabul e
dildi. 

nis tir. 
Halil Bey kongre riyaseti 

n evkiini i ş ğal edince kongre 
.nünasebetiyle Reisi cürnhur 
Hazretlerine tazimat telgrafı 
ceki lınes ini t eklif etmiş, bu 

el ' teklif kabııl olunduktan sonra 
ge'.le Hal il Bey Darüşşefaka 
reo «;i VP bas vekil İsmet Paşa
nın a.ava selam ve ihtaramla
rını teb ig e·; ıi~ , gerek İsmet 
Pcı ay·, gf.~ek meclis reisi Ka 
zım P:ısaya tazimat telgrafla
rı çekilmesinı teklif etmiş. D i 
nı m üesseseler mıidürü Esat 
Bıey bu teklife •,raarif vekili
nin el" ilavesini rica etmiş ve 
h~r liçüne d~ ta zimat telgrafı 
sekilmcsi kabul olunarak ruz
namcnin müzakeresine geçil-
mi~t ır . 

Bir senelik bütçe 

Ruznarnede ilk olarak heye 
ti umum iyeye cemiyeti tedrisi 
yenin bir senelik bütçesi arze
diliyordu. 

Bütçenh \ :ıri dat kısmı 11500 
lira olarak tesbit edilmişti, bi
lamünaka~a kabul edildi. 

Masraf kısmı da 11500 lira 
Üzerinden tesbit olunmuştu, 
fakat bn kısımda 500 liralık 
masarifi melhuza faslında u
zun bir münakaşa cereyan et
ti. 

Muavenete muhtaç muallim 
lere yard.m gayesile konulan 
bu tahsisata bazı aza itiraz et
ti, 

- Muallimlerin maaşların

dan yüzde bir kesilsin, bir te-

Ruslar lzmirden neka
dar mal alacaklar? 

Son Türk - Rus ticaret mu
kavelesinde kabul edilen esas
lara, göre Sovyetler İzmir iktı 
sacll mıntıkasında her sene on 
beş milyon lira krymetinde mal 
alacaı,ıardır. 

Feminizm ve amele 
işçileri kongresi 

Belgratta toplanacak olan 
~alkan feminizm ve amele iş
çıleri kongresine iştirak edecek 
olan Sıvas meb'usu Necmeddin 
Sadık, ticaret odası umumi ka
tibi Vehbi Beyler bir iki güne 
kadar hareket edeceklerdir. 

ithalat - ihracat 
Gümrükte tanzim edilen bir 

istatistiğe göre mart ayı içinde 
hariçten memleketimize 12 mil 
Yon 8 51 bin liralık mal gelmiş 
tir. Aynı ay içinde hariç memle 
ketlere 1 O milyon 592 bin lira
.lık mal ihraç edilmiştir. 

İki aylık bütçe 
Bundan sonra Darüşşefaka

nnın iki aylık muvakkat büt
çesini müzakeresine geçildi ve 
bütçe 20,81 l ira 80 kuruş ola
rak kabul olundu,. 

Müteakıben Müfett işlerin 
tanzim ettiği rapor okundu. 
Raporda yapılan teftişler neti 
cesinde cemiyetin hesabatında 
ve mektebin mübayaatında ba 
zı usu1süzlüklere tesadüf edil
diği zikrediliyordu. Heyeti ida 
reden Dini müesseseler müdü 
rü Esat Bey müfettiş beylere 
teeşkkür etti ve, 

- Rapora şimdi müttali ol
duk Heyeti idare namına he
yeti aliyenize cevap vermemiz 
için raporu heyeti idareye tev 
diini rica ederim dedi. 

Teklif kabul edildi ve müd
deti biten dört aza ile müfet
tiş intihabına geçildi. Azalık
lara müddeti biten azalardan 
İzzet Halit, Hasan Tahsin 
Beyl;r tekrar, Darüşşefakanı.n 
eski mezunlarından teleton şır 
· eti komiseri Fuat Beyde ye
niden intihap edildiler, Müfet 
tiş İhsan ve Cemil Beyler ibka 
olundular. 

İntihabı müteakıp kongre
nin hitamı tebliğ edildi, azaya 
çay, pasta ikram olundu. 

Peşte ve Breslav 
sergileri . 

Almanyada Breslav şeh~i?
de açılan sergiye iştirak ıçın 
harici ticaret dairesi hazrrlıkla 
ra devam etmektedir. 

Peşte sergisi bu ayın 18 inde 
kapanacaktır. Bu sergide teş
hir edilen eşya, tablolar 30 ma
yısta açılacak olan Breslav ser 
gisine nakledilecektir. . • . 

Peştede bulunan harıcı tıca
ret dairesi müdürü Cemal Bey 
Braslav sergisinde Türk pav
yonuna nezaret edecektir · 

lzmirde papasların 
muhakemesi 

İzmirdeki Fransız papasları
nın idaresinde bulunan Fransız 
yetimhanesinin, aneleri tarafın 
dan terkolunan küçük çocukla
rı alarak büyüttüğü anlaşılmış
tır. 

Buradaki papazlar geçen gün 
ölen küçük bir çocuğu beledi
ye doktorundan ruhsat teskere 
si almadan gömdükleri için 
mal-ıkenıeye vırrilmiş!N"dir. 

sefirinin beyanatı 
Macar sefiri M. Tahi dün 

Ankaradan şehrimize gelmiş
tir. 

Memleketimizdeki sefirlerin 
en kıdemlisi olan M. Tahi bir 
muharrirlrnize şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Yedi seneyi mütecaviz 
zamandan beri Türki yede bu
lunuyorum. Bu müddet zarfın
da kardeş Türk milletini ga
yet yakından tanımış oldum 
ve bilhassa Türk - Macar hars 
münasebatını tetkikle meşgul 
oldum. 

İki memleketin rnünasebat
tmı daha ziyade takviye için 
Türkiyede, Macarlrğa dair ve 
Macaristanda Türklüğe dair 
konferanslar verilmesi şayanı 
temennidir. 

Bundan başka iki memleket 
arasında talebe ve profesör 
mübadelesini de faideli görü -
yoruz. Her halde hersi müna
sebata çok ehemmiyet veriyo 
ruz. 

Macar Başvekiline iadei z;
yaret etmek üzere sonbaharda 
İsmet Pş. Hz. Macaristana gi 
deceklerdir. O zaman ben de 
kendilerinin refakatlarında bu 
lunacağım. 

Türkiye baş vekili Macaris
tanda çok memnuniyet ve sa
mimiyetle karşılanacaktır. 

Türkiye ile dostluk, ticareti, 
bitaıaflık, ikamet ve hakem 
muhakemeleri aktolunmuştu c-. 

İade resminin mukavelesi de 
ikmal edilmiştir. 

Hukuki işlere ait adli m uka 
vele ile konsolosluk mukavele 
sini yapmak üzere müzakerat 
devam et mektedir. O rtada hic 
müşkülat yoktur. Müzaker~ 
bir teknik şeyler üzerinde ecre 
yan ediyor ve yakında neticele 
necektir. 

Turizm 
Turizm rnüzakeratını da in

kişaf ettirmek, sık sık ziyaret 
!er tertip etmek liizımdır. 

Ankarada yeni 'Macar sefa
rethane binası bn sene nihaye 
tinde ikmal olunacaktır.,, 

Hrap ihtimali yok! 
M. Tahi bir harp ihtimali o

lup olmadığı hakkındaki suale 
şu cevabı vermiştir: 

- Bütün dünya sulh için ça 
!ışıyor. Milletler yorgundurlar 
harpten nefret ediyorlar ve bÜ 
tün ihtiliifları aralarında müsa 
lernetle halletmek isteyor!ar. 

Binaenaleyh harp ihtimali 
olmadığı kanaatindeyim.,, 

M .. Tahi haziranda Budapeş 
teye giderek üç hafta kalacak
trr. 

Bu seyahat hususi mahiyet 
tedir. 

Macar Maarif nazırının da 
memleketimizi b~ sene zarfın
da ziyaret etmesi ve Türkiy: 
rnaarifini tetkik eylemesi muh 
temeldir. 

Afgan 

1 •••••• 

sefiri Bursaya 
gitti 

Şehrimizde Efga.nlı talebe
nin işlerile uğraşan büyük elçi 
Sultan Ahmet Han dün İnebo 
Ju vapuru ile Mudanyaya hare 
ket etmiştir. 

Rıht~rnda Efgan zabitleri, se 
faret memurları tarafından teş 
yi edilmiştir. 

Efgan elçisi Bursadaki Ef
ganlı talebeyi teftiş ettikten 
sonra Ankaraya avdet edecek
tir. 
Balıkçılık mütehassısı 
Balıkçılık mütehassısı M. Ve 

berman, Balta limanındaki ba
hkcıhk enstitüsü bütçesini ta
kip0 etmek üzere bugün Ankara 
ya hareket edecektir. 

Trabzon - Iran yolu 
Trabzon - İran yolunu yapa

cak olan müteahhitler yakında 
Trabzona gideceklerdir. 

Düyunu umumiyetle parala
rın tebdili esnasında yapılan su 
iistimal ile aliikadar olmak üze 
re mesul mevkide görülen 4 kıs 
ma ayrılmışlardır: 

1 - Doğrudan doğruya hır 

sızlık yapanlar . 
2 - İptal komisyonunda aza 

olup ta vazifeleri başında bu
lunmayarak bütün iptal mua
melatında hazır bulunmuş gi
bi mazbatayı imzalayanlar. 

3 - İhrak komisyonunda a
za olup t a paraların yakıldığı 
zaman orada bulunmamış, fa
kat paralar tamamen yakıldı de 
rnek suretile ihrak mazbatası 

imzalayanlar. 
4 - Hükumet murahhasları 

oldukları halde iptal evrakını 

birer, birer saymayarak murah 
has sıfatile mazbataları imzala
mak suretile hırsızlığa meydan 
verdikleri iddia olunanlar. 

Maznunlar şunlardır; 
Leonidas Astiras Gişe baş 

memuru, Sirigo Defteri kebir 
şube müdürü muavini, Cami
yan Mümeyyiz, Meri Teodor 
vezne müdürü, Ternistokli A-z 
desi, Belenski efendiler. 

İptal murahhaslar: 
M. Recai Bey Mubahat B. 

Mesut Bey M. Yorgo, Nişan 

Ef. Legostedis Ef. Kudret B. 
İhrak murahhasları: 
Vitali Ef. Ahmet B. Müfet

tiş, Nikolaki Kostaki Anastas 
Ligor Efendiler. 

İstanbul hastaha
nelerine rağbet 

- -. .......... -
Taşradan şehıi.nize çok 

hasta geliyor 
İstanbul hastahan~lerine te 

davi edilmek üzere son zaman 
larda taşradan çok hasta gel
mektedir. Bunun neticesi ola
rak hastahanelerde yer kal
madığını gÖren belediye !stan
bula hasta gönderilmemesi i
çin diğer vilayetlere bir kaç 
defa müracaat ettiği halde bu 
müracaattan hiç bir netice çık 
mamıştır. 

Belediyenin bu mesele hak
kında Dahiliye vekaletine de 
müracaat edeceği söylenmekte 
dir. 

İstanbul belediyesi bundan 
sonra vilayetler ve belediyeler 
vasıtasile gönderilecek hastala 
rın masraflarının mutlaka ma 
hallinde temin edilmesini yol 
ve tedavi masrafı temin edile
meyen hastaları İstanbul has
tahanelerine kabul etmeyeceği 
ni bildirecektir. 

Polis memurları 

-~-~~~~~~~--·-~-----~--~ 

Talimhane meydanına kurulan sirkte neler var? 
.,-----~-~~~--

A .. burada bir tilki var .. - Acaba arapça biliyorlar mı? - Kim bili 
nasıl saldırırlar? - Ben reçeli bile böyle yeyemem ! - Belki 

pireleri de hesap etmişlerdir Kendileri dişi.. dişi ne yapacaklar? 

Tali~hane meydan~nda dün ~aha ayak seslerimizi irtitir i- ı ğümüz irili ufakh hayvanlar 
den ~erı. oyun vermege b_:ışla: şıtmez hırıldaşrnağa ba · ı \ı- yüzü bulur bulmaz .... Birisi de 
yan sırkin her yerde oldugu gı !ar. Ne olur, ne olmaz diye ka di ki: 
bi burada da ~laka uyandırmas~ festen .üç metre açıkta, onları - Amma da mübalağa ha! 
sanlar, bel~ de asıllanndak~ seyredıyoruz. Elif Fahri atıldı: 
sanlar'. belkt ~e asıl~arındakı 1 Birisi dedi ki: . - Canım ne bilirsiniz? Bel-
vahşetın sevkile vahşı hayvan - Bunlara ormanda sürıi ki hayvanların üstündeki pirele 
lan seyretmekten hoşlanırlar. halinde rastlamalı kim bilir ri de hesap etmişlerdit ... On-
Hele bu hayvanlar, arslan, kap nasıl saldrrırlar? lar da mahlukattan sayılmaz 
lan, fil gibi nadir cinslerden o Ben güldüm: mı? 

lurs~ !:.. .. . - İstersen burada da tecrü . Maamafih filler pek azame 
Bızım a~~a~aşl~~la, dun _bır besini yapalım! Saldırmak hu- l~, pek vekarlı şeyler ... Bir tane 

aralık bu sırkın koşe bucagmı susunda k sınin hortumu altınşda uzan .. .. pe ormanı aratmaz- · -
dolaştık . Kapının onune o ka- lar... mış iki büyük dişi var. Bu diş-
dar kalabalık toplanmıştı k i, O sırada , iki kapak arasında !erin ucunu kesereö üstüne ma
içer.i girebilmek . içi~ bir muci- ki tahta kapak gürültülü bir ~.eni bir madde geçirmişler ..... 
zenın zuhuruna ıntı zardan baş ses çıkararak açıldı. Kaplanla Oteki fil dişsiz .... 
ka çare kalmamıştı. Akın akın ra sabah kahvaltıları verilir- - Acaba sökmüşler mi? Dı 
daha erkenden, bir gece içinde yordu. Bu kahvaltı, birer öküz ye sorduk. 
kurulan muazzam çadırların budundan ibaretmiş ! Aman ya Bizi gezdiren adam: 
etrafını geçit verm ez bir kale rabbi ! kaplanın bıı iri kemikli - Yok, dedi, dişi f illerin di 
duvarı gibi çeviren yüzlerce · h şi olmaz ... s.ıya renkli et parçasını, dişle 
kişi arasında kendimize bir Birisi dedi ki: rı arasında nasıl öğüttüğünü, 
yol bulmak kolay i~ değildi. kemikleri nasıl kırıp parçaladı - Zaten kend ileri dişi... Bir 
Bazı ~~r~kl~.lar'. vahşı hayvan ğını ve bu esnada nasıl böğür de a_rrıca diş i ne yapacaklar~ 
!arın bogurtulerı gelen çadırla düğünü bir görüp işi tmeli .. İn Bız böyle konuŞ'llrken fille r
nn önündeki tahtaların budak sa.n, dehşet inden adeta ürper- den biri faşır faşrr işemcğe 
yerlerine gözlerini uydurarak meler geçiriyor. Kaplanlar, başladı. Biraz sonra, zincirle 
içerisini görmeğe çalışıyorlar. iri dişleri ile kemikleri çıtır çı ayağmdan bağlı olduğu yer 
Ece!.. Hakları var. Etrafında go"l hal ı'ne geld" t ır ye rken bi r arkadaş hayran 1

• 
bu kadar mübalağalı reklam- hayran bakıyordu. Arkadaşlardan biri bu man-
lar yapılan bir sirk, görülecek Sordum: zarayı görünce dedi ki: 
şeydir doğrusu.... _Ne iştiha değil mi? - Ben belediyenin yerinde 

Ne ise, tahta parmaklıklı _Dehşet! olsam şehri sulamak için iki 
kapı, bir aralık bize mahsus Sonra ilave etti: tane fil ısrnarlardnn! Fena mı? 
l k .. ld S - t f canlı arazözler .. o ma uzere açı 1• ag ara - - Azizim ben reçeli bile höv 

ta, srra ile dizilmiş demir ka- le yiyemem! - Bütün dikkatile fille ri tetkik 
fesler içinde türlü maymunluk etmekle meşgul bulunan .bizim 

Kaplanlardan sonra beyaz a Tevfı'k Necatı'nı'n yanma yak-lar yapan mini mini maymun- 1 Y.ı arı gezdirdiler. Kutüp havali !aştım.· 
!arla karşı karşıyayız . Bize el- d , 
!erini uzatıyor, ve arada bir kı sın e yaşamağa alışan bu hay - Ne bakıyorsun? 
kır kıkır gülüyorlar. Arkadaş- vanla~" daha şimdiden sıcak- - Hortumlara bakıyorum ... 
!ardan biri bağırdş: tan şıkayete başlamışlar. İki Ne iri hortum bunlar ... 

- A !.. Burada bir tilki var! ayak üzerine dikilip başlarını - Hakkın var, dedim .. . Al 
Baktık. Hakikaten tilki .. Fa yelpaze makamında sağa sola !ah. kim.in.e burunun böylesini 

sallayorlar. Yedikleri de ne i- k kat o kadar munis, o kadar za . verır, ımıne de senin gibi hi• 
. mış bilir misiniz? Süt ve beyaz ~ 

vallı bir tilkı ki adeta garipse- vermez ... 
dik. Göz göze geldig" imiz za- renkli ekmek ... Belli ki, pek ki Canb.azhanenin öteki çadrrl,· 

man: 
- Ulan tilki dedim, akıbet 

sende kafese girdin ya .. 
Belki de tilkiliğini anlatınca 

ya kadar post elden gitmiş, 
vakıa, dönüp dolaşıp geldiği 
yer, kürkçü dükkanı değil am
ma, ömrü oldukça mahpus ka
lacak! 

Bundan sonra, yavru arslan 

bar hayvanlar.... d rı a bır başka alem .. Kiminde 
Karşımızdaki iri cüsseli fil- k 

1 
yeme pişiriliyor, kiminde ya 

ere bakıyoruz. Bunlar, topu taklar haııırlanıyor. Uzun fesF 
topu iki tane ... Duvar afişlerin krek 
de gördüğünüz sekiz kadar fil ren maşlahlı siyahiler ŞU· 

rada burada koşuşuyorlar. 
yalnız o afişleri yapanın haya Canbazhane belli ki şehir 
linde vücut bulmuş olacak... halkının bir hayli parasını çe 

Sonra hani o beş yüz hayvan kecek ı.. 
nerede? Şimdiye kadar gördü- ---·----M=. S. 

arasında ları ziyarete srra geldi. Ne der 
Kastamonuda kendir 1 

zeriyah 
Ankarada Zabıta 

abidesi Son tasfiye layihası kabul e- siniz? Bizi hiç yadırgamadılar. 
dildiği taktirde polis memurla Anlattıklanma bakılırsa Mısır 
n arasında da tasfiye yapılacak seyahatinde dünyaya gelmiş

ler. Birisi sordu: 
tır. 

İstanbul polis müdüriyeti - Acaba Arapça biliyorlar 
kadrosunda tasfiyeye tabi tutu mı? 
lacak memur adedinin 70 kişi- O sırada içlerinden bir tane 
ye baliğ olacağı söylenmekte- si ayağa kalkıp arslan dilince 

d . bir nara atınca ben atıldım: 
ır. 

Bunlar elyevm memur bulu - Bilmez olurlar mı? bakza 
nan polisle polis namzetleri ara nıza maval okumağa başladı-
smdan seçilecektir. !ar. 

D 1 b Beygirlerin bulunduğu çadır 
ev et mat aasında da tetkike layik bir şey bulama 

kurs açıldı dık. Asri heyecanlı sahne, fil
Devlet matbaasında açılan !erin kaplan ve arslanların bu 

kursta memurlara " Maliyet u- lunduğu çadırda idi. Kapıdan 
içeri girince solda küçük bir 

sulü,, okutulmaktadır. panter, dört ayak üzerine dikil 
Maliyet usulü Avrupada bü miş, kulakları kirişte, bizi s~y 

tün tücari müesseseselerde tat- rediyordu. 
bik edilen bir sistemdir. Bu u- Biraz yürüyünce dişili, er
sul sayesinde müessesenin gi- kekli dokuz kadar arslanın yat 
riştiği i~lerin. daha ~v~elden tığı kafeslerin önüne geldik. 
d~gru bı~ şekılde .tahmrnı müm Adı üstünde arslan gibi aza
kun olabılmektedır. metli şeyler ... Yalnız belki de 

Bu usulü müesseselerinde ' karınları tok .. Bizimi~ kafes ar 
tatbik için Sanayi ve maaclin kasında uğra5rnak niyetinde 
bankası da Alrnanyatlan ikı mu değiller ... 
.~hassıs getİTtmi~nr. ' F"kat kaplanlar, öylr mi ya? 
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Kendir zeriyatı hitam bulmuş 
tur. Kendir piyasası hala yük
s~kliğini muhafaza ettiğinden 
zurra bunu nazarı dikkate al
mış ve bu sene geçen senenin 
iki misli kendir ekmiştir. Ge
çen . seneki zeriyat mikdarı 
30,000 istihsalat 3500 milyon 
kilo idi. 

Vilayetin her tarafında meb 
zulen yağmurlar yağmıştır. 

Feyiz ve bereket şayanı mem
nuniyet bir derecededir. Küre 
kazası dahilinde Ağlı mıntaka 
sına mühim mikdarda dolu 
düşmüşse de ekinlerin kısa ol 
ması dolayısile fazla hasarat 
olmamıştır. Vilayetin Seydiler 
Ağlı, Kozyaka mıntakalarında 
fareler tamarnile imha edilrnig 
tir. Mücadeleye Azdavay v~ 
Seydiler mmtakalarında d~vam 
edilmektedir. Vali Murat Bey, 
fare mücadele mmtakalarmı 
kamilen dolaşarak faaliyeti tef 
tiş etmektedir. Bugüne kadar 
tamam ile ta thir edilen arazi 
80 bin dönümdür. 

Ankarada büyük bir zabıt 
abidesi inşa edilecqi habc.r a.
lınmıştır. Bu ıdıtl!te memlel:cı:le 
rnizin zabıta kuvvetlerini bihalıi 
kın temsil edecek bir vaziyette<: 
olacaktır. Abidenin inşa masra 
fma bütün vilayetler bütçeleri 
nisbetinde iştirak edeceklerdir 
. İs~an.bul vilayeti polis müdi 
~ye~mız namına abide için 2 
bın liraverecektir. Para toplr 
dıktan sonra derhal inşaata b 
!anabilmek için mütehassıs c 
bedilecektir. 

Tıp Kongresine 
hazırlıklar 

Yakında açılacak olan umlJ' 
mi tıp kongresi hazırlıklaril 
meşgul olmak üzere Fahreddin 
Kerim B. bugün Ankaraya gi
decektir. 

Fahreddin Kerim Bey ayni 
zamanda Maarif vekaletile teo 
mas ederek yeni teşekkül edeıı 
gençler yeşil hilal cemiyetint ._ 
müzaharetini istiyecektir ı• --e -. "'., 

' 

r 

1 
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Fikir; .Miz;ah~---7. ...... .... o ............ ~ .. ...,..... -....-..~------ .. 

Eaebtyat, 
llilliyct 
1 rn uaıc!esl "Mflflyettr" 

16 MAYIS 1931 
>AJtEHANE - Ankara cadde.ı 
100 Telaraf adreoi: Milliyet, lı. 
.... 

Telefon numaralanı 

!4311 - 24312 - 24313 

Dul kadın sonra anlamıştı . .! 
Fransızçadan 

Kocası öleli bir kaç sene ol nülmiyecek kadar ileri gitmiş 
muş, genç ve güzel kadın dul olmasın .. 

IBONE ÜCRETLERi 
TUrlriye için Hari· ' 
400 kurut SOG ı yıığr 

kalmıştı. Yet işmiş kızına şim- - Oh, anneciğim .. Emin o-
1 diye kadar bir ka çtalip çık- !unuz .. 

750 .. 1400 .. 
1400 ,. 210C' tt ---·-- -

e'en evrak geri verilmez 
ddeti geçen nüshalar 10 kuruı 
<...azete 'e matbaaya a.it it!e!' 

=:rıyele mürac .:il eJihr. 
iz itar.iıırın mes'uJiyetini 

tmez. 

P~nk:: Hava 
lrf·zla far ret ı;; c :v: 
~L ı~1.::;\r ın .. ı t!h<ı\\UI 

o ı eh 

ıt· Z n g ZtSl 

S ;.·fiye zevkı 

mıştı. Hele bunlardan tam - O halde kızım bir müd
manasile zengin olanları <la det daha bekliyelim. Bu deli
vardı. Fakat dul kadın, kızını kanlı ile izdivaca karar verme 
kocaya vermekte aceleye lü- den evvel kimbilir ne kadar 
zum görmüyordu. Müstakbel ciddi düşünmeğe mecbur ol
damadının intihabında müşkil duğı.ınu biliyorsun demek .. 
pesent görünen kadın nihayet Bu delikanlı genç, yakışık-
bir gün kızile ıbu mesele etra-

lıydı. Kendisi ressamdı .. Zen
fında ciddi bi surette konuş-

- 1.. h' . . C" gi,ıı bir babanın oğluydu. 
maga uzum ıssetmıştı. , un k . .. 'k 
kii kızının son zamanlarda ta- Fa at hır muddet geçt.ı -
nıstığr bir deli·kanlrya karşı la ten .s0 '.1_ra genç kız annesıne 
kayt kalmadığuu anlamıştı: 1 dedı kı · 

- Kızım d~di, senin koca- - Anne. Ben kararımı ver-
ya varman meselesi pek mü- dim .. 
himdir. Senin hayat ve istik- Dul kadın gayri ihtiyari 
baline taallu!< eden böyle bir bir surette titremekten kendi
meseled e senin reyini alma- ni alamadı: 
mak bence kabil değildir. Bir - Kararını verdin mi? De-

:> ı .ayı~ tarihlerine doğru anne kızına zalim olmamalı.. mek onunla evleneceksin kı
;:ılıtiyar fani!) gihi biz 

) eye ' deriz. Eh, es ya 

Dul kadın kızına karşı son zım? .. 
derece dikkat vemuhabbet gös - Hayır anneçiğim verdi
teren bi rannevdi. Annesinin ğim karar bunun aksidir. 0-

ua, wp!ama taşıma esna J l · - · A kendine karsı bu kadar müş- nun a evlenıruyecegım. nne-a bir hayli hos ve nahoş . d 
er olur. Fotograf mcı!(ina
" ıc ne kr.:m Simon dökü

" ı- ııvatla; karb:matla 
ma hale gelir. Elbiseni

benzin kokusu siner kırk 

1 kendinizi garajda oturu
•amrsınız. Serdiğiniz el 

ıtası Çanakkalede muharebe 
1 cıl<mış gibi delik deşik o
. Kunduranızın teki yoktur. 
o tekin ait olduğu ayağı kul 

rnamak } ahvt - eğer mutla
i ki <ıyakla gezmek istiyorsa 
öteki teki de atmak- lazım-

fik olduğunu bilen genç kız si dinliyordu. Sonra sor u: 
söylenecek şeyleri dinlemeğe - Niçin böyle bir karar ver 
hazır, bekliyordu. din .. ? 

Annesi geçenlerde tanıştık Genç dul kadın sanki ağır 
lan delikanlının adım söyliye- bir yükten kurtulmuş gibi gö
rek: rünüyordu.Fakat kızı bunu far 

- Yavrum, dedi, bunu sak- ketmedi: 
lamağa hacet yok .. Sen bu de- - Çünkü, dedi, onu biraz 
likanlıya karşı Iakayt değil- hafif buldum. Baska katlınla
sin ... Bu çocuğu seviyorsun... ra karşı lakayt d;ğildi. 
Genç kız bunu inkar etmedi. Annesi garip bir merak ve 
Hissettiği gibi görünerek açık ısrarla sordu: 
ça dedi ki: - Kararın kat'! değil mi.? 

E t A B - Evet .. Anne .. Hatta ken-- ve . . nne.. en ona 
karşı lakayt değilim. Fakat disile evlenemiyeceğimi söy
bunu tam bir aşk olarak kabul !ediğim zaman dedi ki: 
etmeğe henüz mahal yoktur.. - Ben de artık buradan uza•k 

Geldikten sonra yerleşmek Biribirimizi biraz seviyoruz. bir şehre gideceğim. 
Fakat kimbilir belki bir müd- Annesi bunu öğrendikten 
det sonra hatamızı anlar da sonraiçinden binztırap duydu. 
geri döneriz.. Bu ıztırap onu korkutmuştu. 

bir i ')tir. Her şeye yer bulur
U L da flit makinası elinizde 
ır Ve nihayet sayfiyeye git 
ııız duyulur. Siz zaruri bir 
•ımniyetle: 

- Çamlıcada 

sıniz ve. 

oturuyoruz! 

- Aliahın sevgili kulu .. Ce-
mı alırsınız. 

1 aın rı:uhaboetin tatlı yerin 
~iniz. Arkadaşınız size çok 
teresan bir şey anlatıyor, ya 
t ter?.ide prova yapıyorsu

z, belki de bir birahanede iyi 
· parc;aI'ın ruhokşayannağme 
·ine dalmıssınız. Bir de saate 
kıyorsunu~ ki, vapura 12 da
»a 'ar .. Hem böyle sıkışık 
manlardaki dakikaların naka 

'.ıLa olduğunu bilirsiniz? .. 
~n ) arrya iner.. Olduğunuz 

n\en kalkar ve tramvay yolu 
ı ~ıkarsınız. Hiç şüphe etme
n ki, bütün arabalar tersine 
:cerler, fakat sizin gideceği
z tarafa gitmezler.. Çaresiz 
ı~maya ba§larsınız. İşte bu 
tide sporculuğun faydası var-
r. Koşarsınız, koşarsınız, tam 
araköy saatinin önüne geldi-
rıi7 zan1an görürsünüz ki, 
m bir dakika var.. Kadıköy 

- Peki kızım ... Yalnız dik- O zaman anladı ki: O deli kan 
kıH ediniz ki hatanın geri dö- lıva karşı lakayt değildi .. ! 

Üsküdar cihetinde oturuyorsu- j o vapur kaçtığı gib.i '.kinciy_i ~e 
nuz. Karaköy köprüsünün bo- kaçırırsınız. Onun ıçın blitun 
yu 580 metredir. Üsküdar iske bu iltifatlara tıpkı bir diplomat 
lesi yarı yere yakındır. Demek tevekkülü ve pişkinliği ile ku
ki, yuvarlak hesap 250 metre lak asmaz, koşar ve koşarsınız. 
köprü 50 metrede saatle köprü Farzedelim ki, taliiniz var da 
nün arası, eder 300 metre. Mer vapur iki üç dakika geçikti siz 
divenden inmek vapura bin- de vapura girdiniz! Kan ter i
me~< falan filan da var. Eğer çindesiniz. Akşam tizeri, yor
yetişmek istiyorsanız hayli sı- gun argın, kostüm ve pardesü 
kı koşmak lazım. Şimşek gibi ile 300 metro sür'at koşusu ko
yapılan bu hesap üzerine siz lay mı? Alt ve orta salonlarda 
bir 100 metre koşucu gibi fır- yer yok. Çaresiz güverteye çı
larsınız, adamlar, vapurlar, do- kar ve akşamın poyrazmı terli 
!ar hayal gibi gözünüzün önün vücudünuza yersiniz.. Ertesi 
den geçer .. Bir kaç kişiye çar- günden itibaren nezle, kırıklık 
parsnıız .. Yaşlıca kadın ise. ve üşüme haşlar gelsin aspirin, 

- Kör müsünüz! İşallah çar kinin piramidon. Aksırık ve ök 
pılırsm bir şeycik demem! der. sürük .. Size gene sorarlar: 

Yaşlı ve babayani bir erkek ise. - Nrde oturuyorsunuz?. 
_ Çüş be, diyebilir. Bir Siz cevap verirsiniz: 

-Çamlıcada! Ve tekrar işi-genç madamsa: 
- Brute va! .. demek gerek- tirsiniz: 

tir . - Allahın has kulu .. kimbi-
Bıçkın biri ise: lir oralar ne güzeldir. 

- Vay dağlara şenlik vay Siz buna mukabil üç defa 
demezse racona mugayırdır. j sümkürürsünüz !. 

puruna binseniz ivi amma Siz eğer bunlara aldırırsanız FELEK 

ft'iliiflef'i11 tefrikası: 31 - İbrahim Bey~ daha nazik ve a
deta yalvarır gibi bir tavµr a
larak ilave etti: 

- Kerimeniz Hanımefendi 
ergeç devlethanenizden ayrıla 
cak değil midir .. ? Benden izi 
layık görürseniz ... 

enziyordu. Bu hareket ne ka- 1 Yusuf Paşa hiç beklemedi- - Kızım henüz küçüktür. 
.ar mahirane idare edilirse e- ği hir talep karşısında kalmış- Çarşafa gireli ancak ıüç sene 
ilsin iki adamın biri1:ıirlerine tı .. Buna şaşmaktan kendini oldu. Onun için henüz kendini 
arşı beslediği itimatsızlrılı: alamamıştı. Kendi kendine: ~ocaya vermeği düşünmedik. 
orku ve husumet hisleri an- - Bu adam bu talepte bu- Fakat İbrahim Bey müstak 
şılmamak kabil miydi?. lunmağa nasıl cesaret ediyor? 1 lbel kayın pederine kar§ı pek 
İbrahim Bey 'bu ağır sükutu Diye düşündü. Yusuf Paşa ı zarif bir adam olduğunu gös-

k ihlaleden olmu~tu. Uzunu- yı evvela hayrete düşüren son termek istiyordu. Dedi ki: 
dıya mukaddeme yapmağa ra da kızdıran şey kal'Şısmda- -"Efendimiz, henüz bir 

iç lüzum görmemişti. Maksa- ki bu cür'etkar adamın böyle konca halinde olan yeni yeti
m doğrudan doğruya anlata bir talepte bulunurken kullan şen bir gül hiç güzel olmaz 
k gibi kendisinde kuvvet ve dığı lisan olmuştu. İbrahim B. mı? 
saret bulduğuna şüphe yok- zahiri bir nezaket altmda mak · Kendisinin parlak gözler 
. Dedi ki: sa<lmı pek kat'! surette anlat-1 bulmakta miişkilat çekmeyen 
- Ziyaretimin sebebini ar- mıştı. Bir Saıdrazamın kızını zarif bir adam olduğunu an

deyim :Maksadım bendenizi bu suretle istemek haıkikaten !atmak isteyen sözüne devam 
"l'ladmız olmak şerefine nail cür'et değil miydi. edemedi.İçeriye elinde kıymet 
,, Q'~nızdır. İstirhamırnı ,ka Bununla beraber bir cevap li bir tepsi ile bu muteber mi sa 
-i .. : ·ıuıGTianızı ümit edebilir vermek lazım geliyor muydu.? fire kahve ıgetiren Fettaıhın 

;, " . Paşanın cevabını belclcmeclctn .,.irme&i beye>fenrtinin siizünü "'• -;,..v. ... _ «-

Yolcu mektupları 
Tirilya-Karaağaç ve Apolyund gölü - Hayal 
ve hakikat - Sulama tesisatı - Osmanlı sal
tanatı ve Cümhuriyetin hizmetleri - Karaca-

bey, Normandiya ve şeker pancarı 
v 

dim: Bu göl bir servet menbaı 
olabilirdi. 1çileıbilen bu su ile 
etraftaki çorak tarlalar sula
nırdı. Her sene tonlarla "Sa
zan ve Yayin,, verebilen gö
lün sahillerinde bir takım kon 
serva ve havyar imalathanele 

-
Taksim Talimane Meydanı 

( Telefon B. O. 4~ ) 
Bugün ve yarın tanı saat !.'> te :\l"ı'J'INF. ve 'aat Q d.ı 

SUVARE. Biletler sabah !'aat 1 O dan itibaren tedarik edile
bilir. a ila ı 2 yaşında olan çocuklar knzil~tlı tarifeye da
hildirler. 

Ahali, sirkı ber ""glüCnMlsal4hlah •. aa.t .IO·d·an·i·tib.are.n .a.kşa.m~I 
kadar ziyaret edeb~ir. -----------•='-

Çok az kullanıldığı için bo 
zulmamış bir dar şosede Kara
ağaca doğru gidiyoruz. Zeytin 
likler yavaş yavaş aralanıyor 
ve "Nilüfer .. in ayaklarından 
birinin suladığı zümrüt gibi 
bir vadide sebze bahçeleri ve 
dutluklar arasından ilerileyo
ruz. Ağaçlar öyle sık ve yeşil, 
güzergah o kadar ıssız ki in
san kendini zevki için bu ağaç 
lan diktirmiş ve bu yolu yap
tırmış bir zenginin metruk 
çiftliğinde sanıyor. 

ri yükselirdi. Bursa "turizm,, 
mıntakasının işleteceği güzel ı 
ve temiz otellere mevsimi ge- ~ 
çirmek üzere gelecek seyyah- ı 1~ 
lar gölde küçük kotralarla do- \~/-=::~ 
laşırlar, bu şirin adalarda se-
rin akşamlar geçirirlerdi. ---Y~\'RL'L.~RJ:\r F\' 1\IÜJ\F:\l\lF:L Cll>A:;JOJR __ _ 

Bir tatlı yokuş çıkıyoruz. Te 
peden Marmara, 'beyaza yakın 
mavı ve parıltılı geniş bir sa
tıh halinde görünüyor. Bir yo
kus daha cıkıyoruz. Bunun 
zir~esindeki ,kücük köyün ö
nünden nazarlara çarpan man
zara masallarda bile tesadüf 
etmediğimiz kadar güzeldir. 
Bir tarafta hala Marmara ve 
diğer tarafta Ulu dağın koyu 
yeşil etekleri altında parlayan 
"Apolyond,, gölü. 

Heyhat, biraz balrk veren • • •• • • ••• • • ·~ •••• O •••• • ••• 
bu büyük göl elyevın bütün bu ı· TTIHADJ Mı· LLI ..... mıntaka için bir afettir. man-
sabı yavaş yavaş tr.kandığm-

Göle doğru iniyoruz. Karşı 
sahiller görünmeyecek kadar 
vüs' atli veküçfü{ adacrklarla 
süslenmiş bir tatlısu menbaı. 
İleride Karaağaç köyü ilk ba
har güneşinin altında eşkali 
tebarüz eden eski evlerile u
yukluyor gibi. .. 

Simdi Bahkesir - Bursa şo
se;inde Bursaya doğru gidiyo 
ruz. Otuz sekizinci kilometre
de gene dar ve eski bir şose 
Apolyond köyiine dönüyor. 
Gölde bir yarımada halinde u 
zanan köyü görmeden geçmek 
mümkün mü? 

Köye girerken sağda bir t~
kım eski kesme taşlar ve bır 
kemer yrkıntısı var. Bir köy
lü: 

"Burada Kostantinin kızı-

nın sarayı varmış, şimdi gene 
bir takım resifn (heykel) kırık 
!arı buluyorlar,, diye anlatı

yar. 
Kadim Bitiniyanın şurasın

da burasında va:ctile yükselen 
"Apollon,, mabetlerin::len biri 
de anlaşrlan bu gölün kenarın 
da imiş. Net ekim, kö_Yü~ için
de lbir evin altında ustu çalı 
çırpı ile örtülerek muh~faza e 
dilmek istenilen "mozaık,, ten 
yapılmış büyük bir levha var 
•ki ıbu da geçmiş zamanlarda 
buraların mamur v·e san'at e
serleri dolu yerler olduğunu 

gösteriyor. . . . 
Apolyond şimdı bır az ıpek 

kozacılığı ve biraz da balıkçı
lıkla geçinen bir köydür. 

Gölde altları düz bir kaç ka
yık var. Bunlardan birine bine 
rek karşıdaki adacığa kadar 
gittik. İçindeki yıkılmak üze
re olan Rum manastırının ye
gane sekenesi kargalardır. Biz 
den ürken bir ·karga yavrusu 
ucmak isterken ayaklarımızın 
u~una düştü. Taze otları hışır
datarak kaçan bir yılan kendi 
sini göle bırakU. 

Bu metruk adacığın bir ağa 
cına dayanara'.< tahayyülata 
dalmaktan nefsimi menedeme 

dan bazı seneler fazla yağmur 
!ardan taşarak Karacabey ova 
sını istila ve mezruatı mahve
diyor. Hayal ile ha'.<ikat ara
sındaki fark budur. 

Türk gençliği şunu iyice 
bilmelidir ki senelerce süren 
Osmanlı saltanatı bütün vata
nın her tarafında servet ve re
fah menbaı olacakken ıztırap 

ve felaket getiren böyle yüz
lerce ve yüzlerce Apolyond 
gölü bırakmıştır. 

Bilançosunu umumi harple 
kapatan saltanat devrinden is
tiklal muharebelerini yaparak 
bir harabe tevarüs eden Cüm
huriyet hükumeti işte bu ıztı
rap ve felaket ~millerini izale 
ye ve memleketi mes'ut ede
cek eshabı temine çalışmakta
dır. 

Apolyond göJ.ü yataklarr
nın ıslahını da ihtiva eden on 
üç milyon liralık bir irva ve 
iska projesini tahakkuk ettir
meğe uğraşan fenni bir teşek
kül Bursada bir kaç senedenbe 
ri sar<fı mesai etmektedir. Hat 
ta Nilüferin cereyanını tan
zim için açılan yedi kilometre 
lik bir kanalın imal~tı sınaiye 
si de bitirilmiştir. Bir kaç se
ne sonra Bursa mıntakasının. 
su isleri ikmal edilmiş ve bin
lere~ dönüm arazi kabili istifa 
de bir hale getirilmiş olacak
tır. 

Fakir bırakılan yurdumuzu 
zenginleştirmek için bugünkü 
~le yarınki nC6lin de her türlü 
müşkillere göğüs gennesin
den !başka çaremiz yoktur. 

* * !f. 

Şimdi için:!en geçerek Bur
saya doğru ilerilemekte oldu
ğumuz Karacabey - Beş evler 
mıntakası Uşşak şeker fabrika 
larının inşası mutasavver oldu 
ğu esnatla bir ecnebi: ile bera
ber bir defa daha gezdiğimi ha 
tırlayorum. Bu ihtiyar fen ada 
mı Hemen her kilometroda o
tomobili tevkif ediyor ve etra
fı seyrederek: "Tıbkı Norman 
diya, tıpkı Normandiya !,, diye 
mırıldanıyordu. 
Fransanın en mahsuldar yer 

lerinden biri olan N ormandiya 
gönderdiği şeker pancarı to
humlarından ekilerek bu ınm
takada alınan pancarların bir 
büyük insan kafasından daha 

kesmesine sebep olmuştu. Kıy · inek istemedi. Daha doğrusu 
metli bir zarf ile fincanı alarak Bülbülü kızdırmak Fettahın 
kahveyi içmeğe başlayan beye hiç muvahk görmediği bir şey 
fendiyi Fettah sonuna kadar di. Çünkü Fettahın öyle bir ta 
bekledi Boş kahve fincanını a kım ·gizli esrarı vardı ki bun
lıp çıkan Fettah gene ıpaşa e- lan ancak Bülıbül biliyordu. 
fendi ile beye.fendlyi yalnız bı Bir kere bu cariye bildiklerini 
rakmıstı .. Fetta'h misafir salo- söylerse Fettahm konaktaki 
nun<la~ çıktıktan sonra harem vaziyeti fenalaşmış olmayacak 
ve selamlık dairelerini ayıran mıydı .. ? 
kapının aralrk olduğunu gör- Bununla beraiber Fettah hid 
dü. Fettah buna hiddetlenmek detlenmemiş gibi göründü: 
ten kendini alamayarak: - Bu kapıyı sen mi açtın.? 

- Bunu kim açık bırakmış? Burası selamlık değil mi? Se
Diye kapıyı kapamağa git- nin ne işin var kapının önün

tiği zaman Bülbülün şen ve de?. 
müstehzi bir gülüşü ile karşı- Diye söylendi Fakat Biilbül 
laştı. 1 tatlı bir gülüşle ve zenciyi büs 

Genç ve güzel halayığı gö- bütün mağlup ederek öğren
ren Fettah hiddetine devan1 e mek istediğini öğrenmek iste
dip bir şeyler söylemek arzu- yordu: 
su ile bilakis Bülbülü bu vesi- - Fettah ağacığım dedi, ka 
le ile bir kere okşamak heve- pıyı kim açtığuu bir tuafa bı
sine tabi olmak arasında tered rak ta içeri, bemin yanıma 
düt ediyordu; Fakat zen'Ci ıkö- gel! ·. 
le çabuk maglup olmuştu. Hid j - İçeri nasıl gleyim.? Pata 
detli bir sözle Bülbülü incit- nın yanı11da miııa.fir var. Bel-

rfiirk sigorta şirketi 
Harlk ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra e;le ·iz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. 

........... Telefon: Boyoğlıı-2003 ......... . 

Milli Mü~alaa Yetaleti 
Deniz levazım satınalma komisyonundan: 

Süt kilo martesi gunu ıaat ı b 

Yoğurt kase 
3150 f 30 man' 93 ı cu-

14880 ı da açık f!Iiİnak~sa ile 
ıhale edılecelmr. 

DcniF. 1 Jastanc;inde tednl edilecek hastaların 931 mali sene>ı 

birinci altı aylık ihtiyaçlım olmak li?.ue yukarıda miktarları ya· 
zıh Süt 'e Yop;urt ml\naka,aya konulmuştur. :\liiııakasa zamanı 

olmak üzere tayin edilen 931 senc,;i mayıs ayının otuzuncu cu· 
nrnrtesi günli 1 tı da yapılaca'; açık nılinakıısadıı teklif edilecl'k 
fiatlar muvafık gürlilduğiı takdirde ihale edileceğinden ~artnaıııc

sini görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin miinak""' 
gün • ve sMtindc J\asımpa~ada Deniz l\liiıesinln umum kapı" 'ıın 
üstfindeki Deniz Levazım Satınılma komisyonuna miiracuıları 

Müsabaka ilanı 
Balkan Birliği Cemiyetinden: 
B:ılkaıı konferansının Selılnikte içtima eden üçiincil konsey mu· 

J..arreratı cümlesinden olmak ü1.ere, Balkan memleketlerlnin iktı· 
sa<H miınasebetleri ile hu m.masebctkrin iııki~afına atien uygun 
tedbirler ne gibi şeyler olduj!;u hakkmJa hir kiıup yazılması için 
bir mlisabaka açıl ım~tırr 

.\ltı Balkan memleKctlerindc, yani Ttlrkiye, ArnaYutluk, Bulıı;a

ri,tan, Romanya. Yugoslı\vya H Yunaııisran'da açıl mı~ olan bu mu· 
lıakı<anna'iart)Brı şunlardır: 

ı - Yazılacak eserler. Balkan konfeunsı katibi umumiliğine 
19~2 yılioın Mayısı sonuna kadar yedi ıılisha alarıık 

verilecektir. 
2 

3 

Eser, Fram•ızca yazılmı:ı olacaktır. 

(;elen eserler, her biri altı millt grup tadından seçilnıi'i 
ııltı mütclı~<sıstan mürekkep bir jüri heyetinin tetkikine 
~rzedilecktir. 

4 -- Birindliği kazanan esere (400,) ikinciye(200\ liçünciıye 
( f 00) dolar miik<lf at 'erilecektir, 

Bu miıl,ı\lar J\arncji miie"e'esinin Balkan konf~ran'ı emrine 
tdınru ctıııi 0 ı ıldııl(ıı parad·tn 'eritecektir. 

büyük olduğunu ve tahİil et- 1 rından iki defa münbittir.,, V f 

mek üzere alıp götürdüğü top 
rak hakkındaki raporunun da 
şu cümlesini hatırlayonım: 

"Karacabey - Bursa toprakları 
Fransanın en münbit topra~da 

kC beni çağırırlar ... 
- Bu misafir kim biliyor 

musun .. ? 
- Bu misafir mi.? İbrahim 

Bey ... Sarayda katip .. 
- Sen bu misafiri çok iyi ta 

nıyorsun değil mi.? . 
Fettah bir şey söylemedı. 

İbrahim beyi tanıdığını söyle
mek istemiyordu. Bülbül sözü 
ne devamla dedi ki : 

- Demin sen içeriye kahve 
götürmeden evvel ben gör
düın. Paşa efendi ile misarifin 
oturdukları odanın kapısına 
kulağını yapıştırmış içeride 
söylenen ~eyleri dinliyordun 
değil mi.? Söyle Fettah ağa. 

Fettah kapıdan içeride kQnu 
şulan şeyleri dinlemekte pek 
mahir bir köleydi. İ·brahim Be 
yin paşaya ne söylediğini de 
duymuştu. Bunu Bülbüle kar
.şı inkar etse olmayacaktı. Bül 
bül hal'emle selamlığı ayıran 
kapının arasından görmiiştü. 

Fettah Bülbülün vanıııa. ha 

bunun içindir ki buralar durm 
ken şeker fabrikalarının Uş
şakın susuz bir noktasında in
şa edilmesindeki hikmeti ha
la anlayamam. 

EN.E 

rem dairesine girerek kapıyı 

kapadıktan 8eılES CMi ıha' J.i
i?;ın ellerini tuttu. Onun canı
m acıtmak ister gibi küçiik el
lerini sıkarak: 

- Sen nereden göı·dün.? 
Ben dinddim, fakat bir sev 
duymadım. · . 

- Sen mi .. ? Sen her şeyi <lu 
yar ve görürsün.. Doğrusunu 
söyle .. Bülbül pek şen, tatlı. 

bir gülüşle gülmeğe devam e
diyor ellerini zencinin avuçla
rından okurtarmağa çalışır gi
bi kıvrılarak, zenciyi biisbütün 
çıldırtmak ister gibi vaziyet· 
!er alarak: 

- Bırak beni bırak .. ! 
Diye hafif çığlıklar koparı

yordu. Zenci çılğınlıkla ne yap 
tığını hilmez bir halde olmak
la beraber genç halayrk ona 
hararet ve istihfaf göstermek 
ten çekiniyordu. Bilakis tatlı 
bir sesle dedi ki: 

ı'Bitmedi) 



TvılLLlYhr CUMARTESI ırı MAYIS 1931 

Dünkü lik maçlarının Birinci sahife en geçen yaz a 
neticesi idman şenlikler 1 Gazinin etrafı;ıda toplanalım 

Lutfü Huda motörii Vefa Anadoluyu yendi, Istanbul
spor, Beşiktaşla berabere kaldı 

Dünkü maçla auoğı Rıru,,n sporcu hastohatıeue 
nakit eli tirken .. 

D .. T k · F hri Fransız hastaha-
un a sım stadyomunda şı1an a • . 

b hı · 1 . · nakledildı. sa a eyın yapı an ıdman şen nesıne b' müddet son 
Jikleri dolayısile, lik maçların Bu kaz~~~~ar ~aşlandı. Ar-
dan yalnız ikisi yapıldı. ra oyunkaişi kalan İstanbul s-

İlk maç Nüzhet Beyin ha- tık on · · f d' 
b"tün gayretını sar e ıyor 

kemliği altında Vefa ile Ana- por, u · · d 'Ik 
d 1 du. Bu gayret netıc_e~ıdn. 1e ı 

o u arasında cereyan etti. Ve i sıfır_ sıfır bıtır ı er. 
fa takımı Samiden mahrumdu. det~~~ci devede de İstanbul 
llk devrede ve ikinci dervere- h.ikimiyeti hasmına ver
nin ilk yirmi dakikasında Ana ~:~~n ayni_ gayretle ~yn~d'.: 
dolunun nislıeten canlı oyunu E,lıfefin direge çarpan bır şutu 
na mukabil Vefa takımı olduk ve Hayatinin bir fırsat istisna 
ça durgun oynadı. Böyle ol- edilise İstanbul spor daha gü 
makla beraber Vefalıların da- zel ve muntazam oynadı. Mü
ha tecrübeli ve birbirine daha sabakanııı sonlarına doğru o
alı kan olmaları umumiyetle sabakanın sonlarına doğru o
Vefanm hakimiyetini intaç ~t~ yun gittikçe seri ve bir az da 
ti. İlk devrede Vefa sol ıçı sert bir şekil aldı. Maamafih 
Remzi güzel bir şütle V~f~~: iki taraf ta sayı yapmağa mu
ilk sayısını yaptı. Bir mu. · .. vaffak olamadılar. Oyunun bit 
sonra da Gazinin avt çizglısı ku tig"ini bildiren düdük öttüg"ü za .. azi o ara 
zerinden kaleye 01~". yer tutan man ilk devredeki 0-0 beraber 
ortaladığı top çok ıyı lik vaziyeti deg" işmemişti. . . kafa vuruşu 
sol açık Nacının k Atlaflzm miisabalrnltJrl 
.1 'k' . defa Anadolu a 
ı e top ı ·ıncı . 'h . 
1 • • d' pevrenın nı ayetı esme gır ı. . .. .. .. 

<l - rrene Nacı uçuncu sa ne og·ru., , 
yıyı yaptı. tik. devbr.e ?u suret
le J-0 Vefa lehıne ıttı. 

İkinci devrenin bidayetinde 
de, yukarıda işaret ettiğimiz 
gibi, Vefa durgun oynuyor, hü 
cumları tesirsiz kalıyordu. Dev 
renin ortasına doğru Anadolu 
güzel bir hücumla ve Hüsamed 
dinin topu ayaklarının arasın
dan kaçırması neticesinde A
nadolu yegane sayısını kaydet 
ti. Bu sayı iki tarafı da ikaz et 
ti. Maamafih Anadolunun da
ha fazla gayretine rağın~n Ve 
fa tamamile ağır basmaga baş 
!adı. Bunun neticesi olarak kı 
sa fasılalarla yapılan üç sayı 
maçı altı • bir Anadolu aleyhi 
ne bitirdi. 

lkinci müsabaka Beşiktaş 
ile İstanbul spor arasında idi. 
Oyuna Necmi Beyin hekemli
ği altında başlandı. Bu maçın 
hayli hararetli olacağı anlaşılı 
yordu. Zira İstanbul spor. ta~ı 
mında uzun zamandanber~ go-
.. 1 'k' oyuncu: Salahad ru meyen ı ı . . f t 

dinle Semih vardı. Bu ıkı u. -
bolcunun takımda yer alması
le İstanbul sproun müdafa~. v__e 
hücumları Beşiktaşı müşkula
ta düsürecek bir kuvvet almış 
tı. Netekim oyun başlayınca 
Beşiktaşın kolay kolay hücum 
lar yapamayacağı anlaşıldı. İ
ki taraf ta ilk dakikalarda bir 
syı tefevvuku temin edebil
mek gyretile oynuyorlardı. Fa 
kat Besiktas müdafaasında 
Hüsnü, Adn~n, Tahir, İstan
bul sporda da Semih, Tevfik, 
Hasan karşı taraf muhacimle
rine fırsat bırakmıyorlardı. Ma 
a'Tiafih bu husustaki gayrete 
rağmen, evvela İstanbul spor, 
bir az sonra da Beşiktaş mu
hakkak birer sayı kaçırdılaT. 

Devrenin ortalarına doğru 

cok müessif bir kaza oldu. İs
tanbul sponin Beşiktaş kelesi 
ni tehlikeye düşüren seri ve 
güzel bir hiicumu esnasında, 
kaleci Osman, kalenin bir az 
ilerisinde ileri doğru bir plon
JOn yapmakla topu ancak uzak 
laştırabilmişti ki İstanbul s
por muhacimlcrin<lcn Fahri sa 
ya yapmak gayretile atıldı. Ba 
cağının, yerde bir destek teş
kil eden vücuduna yandan yas 
!anması ve Osmanm olduğu 
yerde biraz dönmesile hasıl o
lan şiddetli tazyik neticesinde 
zavallı Fahri yere yığıldı. Bir 
•z ><rınra baca~ı kırıldığı anla-

Dün Roberkolej idman saha 
sında 29 m. ay atletizm bayra
mı seçmeleri yapıldı. Bu müsa 
bakalar 200 e yakın atlet işti
rak etmiştir. Elde edilen şaya 
nı memnuniyet netayici kayde 
diyoruz. 

100 m. finale kalanlar Ney
çef, Turhan, Saki, Fotiyodis, 
Sefriyodis, Enver, Çervoviç, 
Mutafidis, En iyi derece 11,1-5 
fena derece 12,4-5 

200 metre: 32 kişi iştirak et
miş ve M. Ali, Seferiadis, Tur 
han, Saki, Enver, Ayzevhart 
Furuzan, Tostof seçilmişler

dir. 
İyi derece 24 ve fena derece 

28,3-5 
400 metrede finale kalanlar 

Melih, Ayzenzenhart, Zomson, 
Nejattır. 

Dereceler 56,1-5 ve 70 sani
yedir. 

800 metre: 32 atlet arasında 
finale ka !anlar Karankoplos, 
Vasıf, Hogop, Feridun Besim 
Fikret, Melih, Corci~des ol~ 
mak üzere sekiz kişidir. Devre 
26,4-5 ve 225 dir. 

110 M. manalı koşuda Lo
dorof, Mardohay, Kazım Sedat 
ve Petro finala kalmışlardır. 
Derece l 7ve 19-3-5 saniyedir. 

Yüksek atlama: 
Azmanidis, Melih, Haydar 

:Kazım Sedat Nihat, Pulios fl 
nala kalmışlardır . 

Uzun atlamada sona kalan--

lar: d T f'k F 
C 1 Hay ar, ev ı , o-

ema, K .. D 
1 :Kemal, uzınıs, e-podop os, 

rece 6 m. 41 ı p k f Ü dımda: Cema et o, 
~ a :ınidis, :Kemal Ra-

Tevfık, Azm yYde finale 
dog, Selim 29 mace 12 m. 95 
kalmışlardır. Dere d 

Sırık atlaına a . 
Çernovıç, 

Fnaleste olanları · Sata 
H .. eyın Haydar, Sabez, us ' 

raugas, Manolef. 
1
. Mah-

c . T d oz eS ım, nt: o or · . . dere-
mut, Mufahhans, Çakırıs 
ce: 45 m. 45 İ f 

G"ll · V · Petko, r an, u e. eysı, . kis 
Çiçelkof Azmanidis, Çakıra 
derece: 12 m. 25 f 

Disk: eVysi, Naili, Petk0.' 

İrfan, Azmanidis, Frangakıs 
derece 36, m. 25 

Limana gelen vapurlar 
Son bir ay içinde limannnı

za 768 vapur gelmiştir. Bunlar 
dan 246 sr transit olarak Kara 
denize geçmiştir. 

·--
(Başı 1 inci salıiiede) 

Istanbul, Kadıköy, Kandilli ve 
Nişantaşı <nta, Selçuk ve Üskü 
dar sanayi mekteplerile aırıeli 
hayat mektebi sert adımlarla 
halkın takdirkar nazarları ö
nünde ve şiddetli alkışları için 
de geçtiler. Mektepli hanımlar 
balkonun önünden geçerken 
selam vaziyeti alıyorlardı. 

Hepsi de muvaffak olmuş
lardı. 

Erkek talebe 
Bundan sonra erkek talebe 

ayni merasimi daha sert ad ım 
!arla yaptı. 

Sıra ile Darüşşefaka, Feyzi
ati, Feyziye, Galatasaray, İstik 
lal, İstanbul, Kaba taş, Şişli te 
rakki, Hayriye, Pertevniyal, 
liseleri, erkek Muallim mekte 
bi, Davutpaşa, Eyip, Gazi Os
man Paşa, Gelenbevi, Üsküdıır 
Vefa ve Şemsülmekatip orta 
mektepleri bu merasim alayını 
teşkil etmişlerdi. 

Alkışlar 

Hec mektep geçerken hal
kın sürekli alkışları yükseli
yordu. Erkek talebel-erin yürü 
yüşleri daha muntazam olm·rs 
tu. 

Resmigeçitte kız muallim 
ve İstanbul kız orta, Darüşşe 
faka, Üsküdar ve Galatasaray 
mektepleri en fazla intizam ve 
muvaffakıyet gösterdiler. 

Mekteplilerin hepsi çok te
miz ve itinalı giyinmişlerdi. 

Maarif emininin nutku 
Resmi geçidi müteakıp her 

mektep önlerinde bayrakları 
olduğu halde sahada yerini is 
gal etti. Sonra kolordu bando'.. 
su İstiklal marşını çalarken sa 
hadaki büyük direğe Türk san 
cağı alkışlar arasında çeki!~i. 
Bunu Maarif emini Muzaffer 
Beyin nutku takip etti. 

Kürsüye çıkan Muzaffer B. 
şu kısa nutku irat etti. 

- Türk gençliği, fikren ve 
ahlaken yükselmek için sıh
hatle kuvvntin en mühim bir 
vasıta olduğunu bildiği için vü 
cudünün terbiyesine ihtim· " 
ediyor. 

Cümhuriyet evliltlarr kanu 
na itaatk1ir, vazifeşinas, çalış
kan, müteşebbis, neşeli olma
ğa, her tiirlü menhiyattan nef
sini korumağa, vatan müdafa
asına hazırlanmağa ahdetmiş -
tir. İyilik güzellik ve doğru
luk sıraınızdır.,, 

Jimnastik hareketleri 
Şiddetle alkışlanan bu söz

lerden sonra kız muallim mek 
tehi beden terbiyesi hocas. 
Mesadet Hanım kumandası 
altında kız talebe sahada jim
nastik hareketlerine başladı
lar. 

1500 kızın hep birden ce · 
val, seri, intizamlı ve ahenktar 
hareketleri, bİT an içinde yere 
yatıp kalkışları, ileri sıçramala 
n, bir makine gibi dönüşleri, 
muhtelif idn:A<'ı faaliyetleri o 
kadar alkışlandı ki, bir çok ha 
reketler tekrar edildi. 
. Y~.rım saat siiren bu faaliye

tı muteakip kızlar çok samimi 
alkışlar ve bravo sesleri arasın 
d'.1 gene süratle yerlerine cı-kil 
dıle. Sonra erkek mekte1;liler 
sahava çıktılar. 

d Nizameddin Beyin kuman ·
~sı bu iki gencin bir anda sert 
~u';1.a;1~ harekete getirdi. F.n 
b. u areketleri b!I e tam 
ır muvaffak' 1 

s bir .. 'Yet e, sanki hep 
vucutrnuş 'b. . . 

yapıyorlar h gı ı ıntız;ımla 
kın alkışlar~\a~~ har~keti hal 
at on ikide .d P edıyor. Sa
hitam buldu.' man Şenlikleri 

Başta kızlar oldu_ 
her mektep sıraya ~ u halde 
ne ayni intizamla ghırerek ge-

. ' h ' al\·ın mımı ve araretli t ' sa-
l ·ı ezaHfr t ~!kış arı e teşyi edile -diı a ı, 

}ıayı terkederek stad~ e sa
sevinçle ayrıldılar ve k ~m.~'.'n 

. 1 •-11· ııe rine tahsıs o unan tranı\'ay -
.1 1 · ara 

baları e yer erme avdet et . 
tı-

ler. 
Dünkü şenlikler fevkalade 

. · intibalar bırakmış, üç bin 
ıyı .. ı genç mekteplilerimiz 
~~ yilksek takdirlerini ka
ha! n idman hareketleri ge
zanınt§ lerden daha nıuvaffa
,.,,n sen<: "': ı· o\nıuotur. 
kıyet 1 

(Başı J inci sahifede) 

idi ki, İstanbulda da milll te
sanüdü yıkmak üzere bu boz
guncular harekete geçmişler
di. Talat Bey 0 zaman Dahili 
ye nazırı ve ittihadı terakkinin 
lideri idi. 'ralat Bey masondu. 
Mason locasında reis idi. Bu 
mesleki nesretmek üzere mem 
leketin bütÜn kuvvetini kulla
nıyor diye dedikodu başlamış
tı. Hocalar arasında birleşmiş 
bir hizip cereyanı mevcuttu. 

ket dahilinde neye istinat edi 
yorsunuz? dediğim zaman acı 
bir tariz le bana dediler ki: 

Fırsat günü imiş .. 

- Ha!H Bey, bizim için fır
sat günüdür. Siz yıkıldıktan 
sonra srra bizimdir. O zaman 
dü•üneceğiz, işte efendiler ni
hayet bütün bu ihtirasları bün 
yei milleti, milletin tesanüdü
nü yıktı. Sonra Arnavutluk is 
yanı çıktı. Nihayet ınevkie gel 
diler, ilk yaptıklan şey Balkan 
!ara karşı ihzar edilen orduları 
dağıtmak oldu. Daha sonraki 
felaketler hepinizce malftm -
dur. Sonra efendiler, mütareke 
zamanında bu adamların oyna 
dıkları muzlim rolü hepimiz 
biliriz. Bunlar gazetelerile İs
tanbula kuvayi milliye gelece
ğine İngiliz işğali devam et-
sin, dediler. Şeyhuislmlan he
yecanı milli ile galeyana gelen 
yüz binlerce Türkün önüne u
ta'IU'Iladan İngiliz mandasını 
memlekette tatbik ettirmek i
çin söz söylediler. Bizim ken
di hususi tarihimizden bir şey 
söyliyeyim. Nihayet ecnebi 
mürtecilerini teslim etmemek 
için dünyanın en kuvvetli im
paratorluğu ile mul1arebe et
mek kararını venni ve tarih
te o karan ile bugün ~eref bı
rakmış olan devletin o günkü 
padişahı kendi tebaasından, 
kendi ricalinden olan bizleri ec 
nebilere teslimle Maltaya gön 
derdi. 

• 

musadere ed0 ldi 
448 kilo tömbeki, 1774 deste iskambi 

140 paket sigara bulundu 
lzmir zabıtası uzun zamandan be 

rİ mühim bir kaçakçl şebekesinin pe 
şinde idi. Bu takip neticesinde pazar 
günü mühim mikdada kaçak efya el 
de edilmiıtir. Çc _ • .eli Mehmet oğlu 
1-Iasanın tahtı tasarruf ve idaresinde 
ki (Lutfühyda) motorile Yunan ada 
larlından getirilmiş olan külliyetli 
mikdarda kaçak en-a ( Çalrbatı dalya 

lılda alakadar olup olmadığı hakk 
da tahkikata de,·aın edilm ktedrr, 

Bir l.açakçı vuruldu 
Menemenin Aliağa nahlyesi civ 

nnda koçakçılarla jandarmalarım 
araımda bir mJsademe oltnuftur. · 
zun süren m"' ademe neticesinı 
Bumovalı Cc..-nal oğlu lbr·ahim n 
mmda bir kaçakçı maktul düş:o"u 
bir kİJİ yaralanmıştır. Kaçakç rdt 
ÜÇÜ kaçmağa muv1'ff--:lc olmuıtur. 

Efendiler, bunları karakteri
ze edecek ufak bir hikayeyi 
söylememe müsaade isterim 
(hayhay! sesleri) Ankaramn 
muhterem bir meb'usu vardı. 
Sağ ise allah selamet versin, 
ölmüşse allah rahmet eylesin. 
Hacı Mustafa Efendi (Sağdır 
sesleri) Miralay Sadık Beyin 
Şehzadebasında bir evi deme
yeyim, ocah vardı. Hocaları 
oraya sürü sürü götürüyorlar
dı, Hacı Mustafa Efendi hoca 
yı da götürmüşler. Hacı Mus
tafa Ef. (Reis Beyefendi, ben
de gittim, orada ne gördüm bi 
lirmisiniz, Sadık Beyi seccade 
üstünde, fakat nazarı dikkati
mi şu celbetti kahvenin finca
nı henüz bir parmak içilmiş 
cıgaranın da dumanı tütüyor,) 
dedi. Ben gördükten sonra sec 
cadeye koştuğunu da gördüm. 
Ve sahtekar bir adamdrr o, de
mişti. Efendiler, böylece başla 
yan bir cereyan nihayet Trab
lusgarp muharebesi zamanına 
tesadüf etti. Biliyorsunuz ki, 
Trablusgarp muharebesinde 
memleket en zayif zamanında 
en kuvvetli bir devletin darbe
sine uğram~tı. Büyük vatan
perverler orada vatanı müda
faa yolunda didinmişler, yara
lanmışlar ve şehit olmuşlar
drr. İşte büyük bir tali eseri o
larak başnnızda bulunan yük
sek şahsiyet de o kahramanlar 
arasında bulunuyordu ( alkış
lar) Onlar, orada mücadeleleri
ni ida ettiler, efondiler. En za
yif yerinden vurulduğu zanne
dildiği ha ide Türk orada bile 
koca bir devlete· karsı durdu, o 
zaman o koca devlet Türkiye
ye müracaat etmişti. Mesele
nin sulhan halli için. Hatta Lo 
zana murahhaslar bile izanıını 
istemişti. Efendiler. OnlM, ih 
tiraslarıııa cereyan verdiler ve 
meclisi meb'usan kürsüsünü 
milletin tesanüdünü yıkmak i
cin vasıta ittihaz ettiler. Bii
tün zehirlerini döktüler. Efen
diler, bunlar içerisinde kötü a
nasır olduğu halde maalesef 
içlerindekilerin bir kaçı Türk
tü ( onlar Türk degildi, sesle-

ri). 
Yusuf Akçora Bey - Os-

manlı, deyiniz. 

_ Maalesef diyorum, zanne 
derim kelime kafidir. ' 

Yusuf Akçora B . 
_ Tiirk değil çerkes .. 
Halil Bey devart?l'.": 
_ O zaman dahılıye nazrrı 

Talat Beyle aramızda .k~nuş
tuk dedik ki, bunların ıçınden 

b
'. e bir iki arkadaş ala-

ka ıney .. b da 
1 . !erini bugun ura 

!ım. sım 
söylemek istemem. 

Boşo ve ~~z. midi.. 
Bunlardan ikısı ıle konuş-

tukE.f d'l r 1 ne teklif karşısın en ı e · . . . k 
d b 1 duk bilir mısınız, en 

a u un B e koz
dilerile beraber oşo v 

'd' . de kabineye alınması
mı mm 
nı teklif ettiler. K 

Mustafa Bey (Tokat)- ar 

daşları. 
Halil Bey devan:ıla: 
Ef d .1 biz bır taraftan en ı er, . 11 Balkanların üzerimıze çu ana 

cağı tehlikesi altında Ça.nak
kalede 40,000 asker tahşı; e~
miş, vaziyette idik'. k~~dıl~ı
ne biitün tehlikelerı soyle~ı~, 
binaenaleyh Boşo ve kozmıdı· 
d~n başıka şahıslar alalım ~e
dık, Fakat ısrar ettiler. Çun
k" u programlarında bu şart 
~armış. Kendilerine ne yapı-
borsunuz? Memleket muhare

e kar · •' 
te Şısındadır Milletın katı san" .. · 
lıkla Udu lazım iken bu kalaba 
vetli 7emlekette yegane kuv
kay1 ?s~~~ müteşekkil olan fır 
nuz. But ~af etmek istiyorsu-

llreketinide memle-
·' 

Malta hatıraları 

Halil B. Maltadakilerin çek 
tiği elemleri ve ailelerinin va
tanda maruz kaldığı istirapla
rı anlattıktan sonra: 

- Efendiler, dünyayı müt
hiç bir buhran istila et
miştir. Tabii bu buhrandan 
Öyle görülüyor ki, bu buhran 
memleketimiz de müteessirdir. 
bilhassa zirai memleketler için 
müzmin bir mahiyet gösteri
yor, bunun yarın öbiirgün üç 
sene, beş sene sonraya kadar 
devam edceği tahmin e<liliyor. 
Başka memlekedcrde olduğu 

gibi işsizlik beliyesi henÜ7. bi
zim memleketimiıe çökmü~ de 
ğildrr. Fakat bu buhran müz
min bir şekilde devam ettikçe 
memlekette o da hası1 olnıuş

nr)nda elde edilmittir. 
Sekiz denk içinde 448 kilo töme

ki 1774 deste idmınbil kağıdı, 140 
paket Yunan sigarası müsadere edi 
len eıyadır. 

Kaçakçılık vak'a" ıu suretle mey 
dana çıkarılmııtır. 

Günlerden beri devom eden takip 
neticesinde ( Lutfüb.ıda) motöriinü• 
bugünlerde miibim mikclarda bçak 
eşya getireceği ı~aber alınmıştır. 

Zabıta tertibat almıt ve dört gün 
evvel IMı motörii elde etmek içia iki 
ınotörle lüzumu kadar taharri memu 
ru ~öndenniıtir. 

M..mafih bir l"Ün M>lll'1l zabıta~· 
rip bir vaziyetle karfllapnıflır. 

Kaçakçıların m.ısademe ett'kle
mahalde üç beygir üzerind~ çuv 
lar içinde mühim mikdarcla kaçak 
gara kağıdı bulunmuştur. 

Jandarmalar kaçakçılar geçecek 
rini daha evvel haber almış ,.e ora~ 
tertibat almış b. 

Buna'da kütüphaneler 
Bursada tamir ve tadil edil o Ha 

çerli medre•e binasında lı lk için b 
yük bir kütiipbane ile gençlere ma 
suı bir okuma odası tesis edilmiıtiı 
V'ıliyet dahiliade yirmi merkezd 
muallimlere malı•us yİrcıi kütiiph 
ne tesis edilmİftİr. . Yakalanmak için beldenen Çeıme 

lı Hasanın Lütfüb..ida nammdaki mo 
törü ansızın lzmir !imanına gelmiı Kilis'te zeytin mahsulü 
ve demirlemittir. Kilis, - Bu sene zeytin mahsul 

Zabıta bu vaziyet kartıııuda mo- geçen seneye niıheten 87 olacaktu 
törde tabarriyat yapmaktan başka Bu sebeple fi)-atlann iyi olaca "•ı ü 
çare bulamamıı, fakat tabaITiytta ~i~ edilebilir. Ek'n vaziyeti de çif 
motörün bot olduğu aruaıılmıfbr. çının yüzünü t>iildürecek derecede 

Bunun üzerine kaptan ve taifele- dir. 
rin ifadesi almmııtır. Gayri meşru çocuklar 

Tahkikat neticesinde Yunan ada lzmirdeld Fra • z yetim.'>~•iru 
lanndan alınan kaçak qyanm Çalı- 1 gayri meşru Ç°""klan bul etti~ 
başı dalyanına çdıarı!dığ1 ve orac! e~~ki ak"'"' ölen bir yetimin gc~ 
olduğu anlaşllmıt, karadan bir oto- 1 gizl.ıce uluya götürülüp gömüldü 1 

mobiUe ve denizden de motörle lü- anlapldr. Ceset çrkanldı, tahkika 
:ı;umu kadar gümrük muhafaza ve po yapılıyor. 
lıı memuru gönderilmiıtir, Alaşehirde kredi kooperatifi 

Memurlar Tepebaşı dalyan'ltda Ata,el.inle bir kredi koopeı·atif 
yaprklarr taharriyatta dalyanın için· t~kil e<lilmiş ve nizamnamesi He 
de yukarıya mikdarrru yazdığımız yeti vekile tarafından tn ,d'.k edil 
kaçak "!J'.•Y• bulm~ılardır. miştir. Kooperatif 29 ınayrtan iti 
.. Çe!melı Hasan ile arkadaıı olan haren faaliyete geçecektir. 
uç taıfe yakal~ııbr. . \ Bursada bankalar 
. Kaçakçı motoru mJsadere edılmit Bursada ~ecen sene şube 

tır, Çeşmeli Hasan inkar etmekte ise Adapazarı Emnı."yet bank , aç 
d bazı taif ı .. af . · asın~an so 
e .. e er. ·~ . etmıılcrdir. ra Adapazarı Ticaret bankası da 

Dalyan mu.stearlerının de karalr.cı- 1 ni bir •ube a '- " d' y 
:ı ... x çmaa. uzere ır. 

Bllmcctmlı: Yiyecek 
·--· 

Bazı mevat fazla 
mikdarda 

tağşiş ediliyor 
-·· Mevaddı gıdaı'ye"pn alıraıı tur demektir. Binaenlaeyh böy "~ 

le bir vaziyette bütün vatanper 900 e yakm numune nı•an ayı 
verler için vazife, diger vesile- içinde belediye kiır.yahanesıne 
!erle de söylediğim gibi büyük gönderilm:ştir Tahlil dilen 
Reisimizin etrafına toplanmak bu nümunelerc'en 250 sinin rh 
oraya hiç bir fesat rüzgarı git'- hi evsafı ha'z olmadıgı anlaşıl-
meyecek surette (alkışlar) saf mıştrr. 
larrmızı sıklaştırmaktrr. Bunlar arasında un, makar-

na, sirke, zeytinyağı gibi meva 
Bozguncular.. dm fazla miktarı' a tağ~iş edil-

işte tam bu sırada gene bu diği görü:mektedir. Beledire , 
bozguncular memleketin tesa- sıhhiye müdüriyeti k'ıııyahaneE 
nüdüne karşı hiyanet topları- nin verdiği listeyi rlikkıt!e ve§ 
nı tevcih etmiş bulunuyorlar. daima göz önünde bul udu arak E 
(Lanet olsun, lanet olsun sesle teftişata ehemmiy,t v rilm•si-§ 
ri) ni temine çalışmaktadır. ~ 

Efendiler, Reisicümhur inti- Hıfzıssıhha ka:-ıuru . un ve za E 
habı vesilesile bendeniz birkaç bıtai belediye tal' m:ıtn.-m•si- E 
söz söyledim. Bu bir teşkilatı nin tamamen tatbiki b r kere i 
esasiye meselesi idi. Onları daha beledi} e ubelerine l:ildı- : 
söylemeğe mecbur oldum. Fa- ıı,,__..:...,_ rilecck, teftis yapmayan'a:dan ~ 
kat teşrinisani ye kadar bekle- ••~l~!t A •ff••••.,ı• da ceza aluıacaktı.". ~ 
memek için meclisi ilinin ver- Soldan sag-a · -

· Güz~! san'atlar akade- _§ diği karara hürmet ettim. Bu 1 - Haşmetli (8). Şart eda 
hürmet ve şerefle reye iştirak tı (2). misinde müsaınere ~ 
ettim. Bunu da bilvesile mecli 2 - Genişlik (2). Gümüş(3) Bu sene güzel tan' tlar aka E 
si alinize arzediyorum, teşek- 3 - Bir yaz meyvası (5). demisinde menO ·"'Gau tal~ E 
kürler ederim (Alkışlar) 4 - Tavla taşı (3). rasmda Avrupa müsab:ık:ısı ua :_-

• • •••• • • J 
S - Tacir (5). pılmaktadır. Resim ınü~abaka-: 
7 - Bey (6). Hürriyet (4) sına biri lı.ı.ıum olm k ü?ere 5 E 
8 - Uzak nidası (2). İşken kişi girmiştir. Heykcltra · ve ~ 

Şüheda abidesi 
Edimekapıdaki şehitler me

zarlığı tanzim edilmektedir. 
İki ay evvel dikilen 2000 ka
dar ıhlamur, akasya, ve gül a
ğaçlan tamamen tutmuş~ur: A 
bideye kasvet veren servı agaç 
ıarı sökülmüştür. 

Abideye gidecek yolların as
falt olarak yapılmasına başlan 
mıştır. Bir kı~nn yo!lar da par 
keden inşa edıle~e~tır. . .. 

Abide mahallının tanzımı ı
. üheda komisyonunca ka

tı:ı ~dilen ı 0000 lira t~mamen 
sarfedilecek, abide Edırfi;Ckapı 

Ik b'ır mesire olabılecek 
ha ına . 
hal O'etirilecektır · 

e"' "" 1 11111111111• 

.... ".. KUTIEL Dr. ı-\. 
h 

·ı lıklır ı<davihınesiGalııe, 
ZUhrevl 10 1 d N 3• .. a · kd t:ırıijı 11r.-ın ı o. .. 
Kırıko Y vre • 

ce (4). Nota (2). mimari ubelerind~n de üçer ki ~ 
9 - Hane (2). Erkek (2). şi müsabakaya d:ıhil o'muştur. ~ 
10 - Bir koku (3). Yalnız bu müsaha\ayı kaıara- : 
il - Büyük (3). Lüzumlu cak olanlar bu sene Avrupaya ~ 

(5). gönderilmeyeceklerdir. Çünku !ii 
Yukardan aşağı: bu şubelerden mezun olup ta ev § 
1 - Acımak (8). Nota (2). ve! Avrupaya gitmiş olan t.!'!e !ii 
2 - Ekmek yapılır (2). Zen be henüz avdet etmemislerdi .. § 

gin değil (5). İmtihanı kazananlar ~ıraya § 
3 - Çayın kardeşi (5). No- göre Avrupaya gönderilecekler ~ 

ta (2). dir. !: 
5 - Çoban (3). Dümbeleğin 

1 
- • - § 

arkadaş.ı (5). - Yaz mevsimi için § 

~ = ~~~z~!~· (5). Çok degil BE BE K' te ~ 
<2~·- Bap <4). Klıraıı~ vatı ~ 

9 - Bir renk ismi (4). l 1 -
10 - Nota (2). Kedinin düş Dalyan önUnde Salp Bey ~ 

marn (5). yaliaı möbll•ll olarak l\'e .• ,..:: 
il - İşçi (5). Vücut suyu rahktır. Derununıta•t1•'.-<:sı 

(3). 1 mUNM:aat 

, 
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B1N SÖZ 
BiR RESİM 

J 
"rabiatanda Mosk&t f•yhlnln yanıada lngfllz mllfavlrt olarak balunan Btrtram Homaıı mefbar R11b'ulhall çölllntl deve tızerlnde 
boydaaboya katetaıete muvaffak ola•.u, hır, r: nmimlzlle, kcndlsiain yerli lı:ıyafetlle llt RebltllhaH çllltlndelı:I kervandan bir manza•ayt 
rıııterlyor, 

ı 

l 

M. l\emal P••• kaza•ında ı •' ı Şahin P••• mekteb: 
taıebelerl bir klı 11 .zintıalnde 

b llıı uııdtıı ıtıbırcn ber gt &•« yarısına kadar 

' 

-

Kemençeci Aleko• Keme. ... ~.,vaetı Hanende Yahy• 
Flyanlıt Yorgl t Udi Marko ı Jolanende Celil 
Kemençeci Sotlrı ; Kanuni Haaanı Hanende Ya,ar ve 

ı • Ağyazar 

•ııc !er er. wu•cı->cp c>kaladc Saz heyeti '" ı}ncı Cazband 

Deniz levazım sabn alma 
komisyonundan: 

25000 kilo ekmek 31 mayıs 931 pazar günü saat 11 de, 9000 
1 ıı:ılo et 31 mayıs 931 pazar günü saat 14 te. 

1 
Heybeli Adada deniz harp mektebi ve lisesinin 931 mali 

;enesi birinci altı aylık ihtiyacı olan yukarda yazılı 25,000 ki
o ekmek ve 9000 kilo et münakasaya konuldu. 

Münakasa zamanı olmak üzere tayin edilen 31 mayıs 931 
t pazar günü saat 11 de ve 14 te yapılacak açık münakasada tek
' if edilecek fiatları muvafık görüldüğü takdirde ihale edilecek

lednden şartnamesini almaık isteyenlerin her gün ve vermek 
~, steyenlerin ihale gün ve saatinde Kasımpaşada deniz müzesi 
k amum kapısının üzerindeki deniz levazım satın alma komis-

;onuna müracaatları. 700 ., 

Kl MASLARININ MÜKEMMELiYETi 
BIÇIMINlı~ KUSURSUZLUGU 

VE BiLHASSA Fi.\ TLARININ UCUZLCGU 
itibarile 

ELBiSELERiNiZi 

• 
1 

Büyük Elbise Fabrikasından 
t•dırik ve mlih""" ermeniz menfaaılni• icahıdır. 

lngilt. kumışlarındın her cin! 

Kostümler 
Cachı n beyaa yilnlö 

Pantalonlar 
iyi cins eıııpormeıbillze gıbudıı 

Pardesüler 

16 IJ liradan 
!I itlharen 

o liradan 
lıihartn 

171 I ıu•d•n 
ll itibaren 

llınıınlar içın mbntahıp çeşıılerdı 

Gabardin. Twid ve fınıaıl k•ıııaşlardın 

Mantolar, Pardesüler 
13

1 / !i .. dan 

ve Trençkotlar 2 ıribaren 

TEDİY ATTA BÜYÜK TESHiLAT 

kAin 

Istanbul Tramvay Şirketi 

EVKA T l'ARIFESI 
ı 931 Fcnesi :\Jayısın 1 O un cu gumınden itlbuen 

il~ni ahire '·:ıdar muteberdi r. 

hareket 
Birine! So, 

h<ılı hareket lare'.m 
- ·-------------------------

Burdur vilayeti nafıa başmühen- tıfo Hutut I' 
ır 
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11. 

disliğinden: 
llu dur J,-a,aha<ının bir kısmın ın elektrıkle ten\ ırinc muktıızi 

.,azımatı elcktrikİ\'Cnin talibine ilıalesi için kapalı carf ıısulilc 

' " bır ;1\ !l'uddetle munakasaya vazolunduğundan ,JO mart vN,o, 

1 ı ni·~ıı <J!l J tarihlerinde Cümhuriyet, Vakıt, l\lilliyet, 1 lakimi

)Vi mo Jı}C gazctcJerilc iJtn edilen YC 27-4· 931 tarihinde iha

lest icra ol;ınacak olan münakasaya talip zuhur etmedill;inden 

cdivctin t.ıri hi il:inından itibaren münakasasının hir ay ve lcvıı

zımatı clcktrıkiyenin teslimi ile mahalline nzı muddetinde yedi 

. ' tundit olundu!!;u ve giımrük reıomi ile miıtcahhit tarafından 

yapılacak olan ıımu;:1 montajın yedek amelesinin hclcdlyeye ait 

oldu~.ı ıl~ı olur.ur. 
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Büyük Tayyare 
Piyangosu 

5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
50,000 liradır. 

15,000, 12,000, Avrıca: 
.ı 

-· ---------· ----------•• •• ----•• -· .. 
-.. ·-·---· ---· -· ·-·-· •• ··-· ----------

1O,000, 8, 000, == --
Liralık ikramiy~ 1er ~~ -----· ---· -· -· ve 40,000 

Liralık bir mi1kafat vardır .. -· ------
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10 Şlşll-Tünel 

11 Kurtu tuş-Tünel 

12 Harbiye-Fatih 

14 Maçka • Tünel 

15 Takslnı·Slrkecı 

16 Maçka-Beyazıt 

I& Taksim-Fatih 

f Sişll<len-Tünole 
l 'fünelden-Şişliy' 

ı 
{ 

Kunuluştan-Tünele 
Tüneldcn-Kurtuluı ı 

Harbiyeden Fati'ıo 
Fıtihten·I larbivef; 

f Maçkadın-Ttincle 
1 Tünelden·Maçkaıa 
f Tabimdcn·Sir'<c '·; ı 
1 Sirkeciden·Tak,ı n> 
f '.'v1açkad•n· Beyazıt.> 
l lleyazman -:\laçk •;; 
f Taksimden-l'ııi'1' 
\ l-stibten-Tak,im4 

Saaı Saat 

l.>,l~I 24,!2 
:\' 6~ Q' h, ! tı "l.J.,38 

~.).1)1) 2J, 30 
30' 2.ı,30 24,00 

b,0) !,10 
s· ıo- <ı,rn ı,ıo 

21,10 2;ı,30 
.ıO' " 1,.JO ~4,00 
4• ,. .,ti ~lı0.5 

1 ff ıı,;; 1 21,30 
(ı' 'l fJ,1.1 .!-t,12 

ı ı u,os 2.ı,2 ı 

ı~· 7,3:- 20,"..!:2 
.ıo· 8,23 '.!l,(18 

19 Kurtuluş-Be azıt{ Kurıultı şıan -!l,,:.•:.ı ıı' ı.r 
Y 1 eyazıttrn ·Kurtulu;ı 1 • 

(), 1 :ı .. .2, ıj 
7,0.ı }l},'! ' 

ı Hc~ikta~tan-Beb.!~C 

1 
BeşiktaŞl3n·~:ınin•iaun• 
Bebekten·t:miniınün; :· 1-1" 

22 P.ebt'k-Emlııönu { Eminönünden. ·llcbe~< _, 
Eminönünden-1:1 .~ikta•J l o 
Bebekten Bt~ikı . .,. 

23 Ortaklly·Akıaray{ Ortaköyden-Aksar~y• 10' ._,0ı?· 
Akııaraydın·Ürtakoy• 

34 Be.,lktaş-Fatlh { Beş.ikıaşıan- ~ıtihe 
Y Fauhıen-P-e 1 ıkıaıı 

9' 11' 
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f Aksaravdın-Yediku•et• 
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CUMARTESi 
16 MAYIS 1931 

Yıldızda Şomıtılmekltlpto kırkıncı eonol devriyesi mtlnıuıebetllc bır müsamere yapıldı. Rcımlmiz. 
bu mllaameredt temall ıulllen plycııtu bir sahne &östermcktedlr. 

Hlndlıtanda yeni valf Lord Vllngatu lfe b&fladı . Bu resimlerden soldaki sabık vall Lord lrvlnl 
vedanameslni olı:urken, dltorlde yeai vallnln ilk vazlleye başları en nutulı: Irat edlflDI gllıtorlyor. 

&ı•••••eeoe••9~N•M• 
İkramiyeli 

ViZ FLAY FUM 
Umum ha,eratı yUzde yüz öldUrUr 

\'iZ ı-·ı. \ \" ı:L ll'u bir kere tecrülıl' 

-·Jc.-r:--c:ıiz her h tide daitn1 kullannıak i~le· 

ı cc<k'" ,, l\\Jld 'l (:.o\' ı·:T l 11 >Ş l'E TheR.M.HollingıheadCo 
Z \H 'i<'IZI )lıl CAMDEN, N. J. 

\ iZ l"I . .A' 1 il '"' •k ı<ını istıııd cdcr<enız kaıı,uli!n iç tarafındı 
\\"!ili'.. H ı.m ·ı ı buidıı~tıınuz takdirde 5 LIHALll\ fllH 11\R.\\llH: 

kazıı.:'l r ık taliı .ede rnıı 1 ik ı,ac.lksınıY .. Bu tkramİ)'C bıyiiniz tanth•Jdın 

\t.: edıh: 

VIZ FLAY FUM llakkalivc nıaj.(az;ılarında ve 
ecza depolarında satılır. 

L ııı ını ıiı v, . c;aı ıta, Frcnhan 1 laıı-Tddon lkvcı!l;lu: 3080 

.... Mühim 

B R O 
cdl t , , • mcu/.JI çe;itli lngilız kuına~l>rın kAfful rekabeti 

hı;;ın ıİ-•!'Jr .. ı ,·n 1 11ı.r:ı o!J.ıJ{unda.n, ınüba•,-aatııil/.ı kararlaştırmadan e~al 

ls ~anbul'da, Su:tan Hamamında vaki 
depoyu ziyaret eylemenizi rica eder 

ı .. ı.ıı fır~jtı .... h:açırnıamanıt. mı=nfı11tlniz 

ıktııa sı ndandır .... 

1 S~Y.s~!~~~~~~ru 
Batı B. 236~ Şube Acentesi : 
Sirkeci MUhlirdıı zade hanı 2274-0 

İzmir sür'at postası 
( Gülcemal ) vapuru l 7 

:\layıs pazar 14,SO da Galata 

dın kalkarak b:mlr'ı gidecek 
ve çarşamba sabahı ıteleccktir. 

Bozcaada postası 
(l~R F:C.LI) vapuru l 7Mayıs 

pazar 1 7 de idare nhumından 

Gelibolu, Lapseki, Çanakkale 

lmroz Rozcaadaya kalkacaktır. 

Pire - iskenderiye P. 
c ıı: c~:) va· Salııoda 

pımı l ıı :\layıs Ga · 
Jata'dan hareketle lzmir Pire·

ye uğrayarak cumartesi ~abahı 

lskcnderiye'ye var.acaktır. J;. 
kenderlvc'den Pazartesi l 5re 
kalkııcak Çarşamba Pire'yede 

ugrayarAk Perşrmbe p:cleı.:ek 
tir. 

Karadeniz J ·<'-..a_;• 

Erzurum --~~~ .. ~0 

ÇARŞAMBA 
gün ti ak~.1 uu 18 J• ~iıieci rın·· · 
mındın l.11r .. ~ıc•ı· ~ 
Jnebolu. ~ıını:un, ( >r.h., C re~ ..,, 
Trabzon, 'ürnıcne 'e H ıt 
lt Jı•ı ine ııimec le avdt r ı 

cekt r. 

Tıfsılit için SirkeciJo Yd ~ 

1 hınında ktfn ıcenccsine ınu i 

cur. Tel. lmnbul 1515 
................... mısaa1 

"1 A \ ILZA J), . \ APl'H.L'ıı{ 

Ayvalık-izmlr postası 

,.... .:,. !a~!!,.., 
ak ·amı >aut l ~ 

de Sirkeciden hareketle G eli 
bolu, Çanakkale, J\ yvaıık ve 
lzmirı azimet ve Çanakkaleye 
uğrayarak avdet edecektir . 

Yolcu bileti vapurda da verilir 

Adres: Yemişte Tavilzadt 

biraderler telefon latan bul 2tl O 

Mea'ul müdür: Bürhaneddin 

, ••••••••••••••••••••••••••••• 1••1111111111111111111111111111111 
'1111111 .. 11111111111111111111 111111111111111111111111111111111 

--
Sıhhatinizi mu afaza. için !' ,•':i·ı~. ıs;,, l~rip 

:-ı, t~\ı., ;ıl~ır.h1-t1nın 

cıı hiri ı ~ ihkı 
ASiPiN KENAN omprimelerı 

.lı: oldu~unu 
unutıaavmıJ 

• 

; 


