
e 
e 

• 

SALI ---
5 MAYIS 1931 --6 ncı acne, No 1877 

NUSHASI 5 KURUŞTUR , n n •' o o% u = u a snısnune Un u a o o a 

BUG 
ı Hl salıifeııle · 

1- Haftalık edebf nıuaıahabe 
2 - Surlyede f'rarı !ıiJZlar. 
5- h• .,.. flartcf tııatııerler 

1 lacı aaJılfeııle: 
1- Şehir meclisi >apur llc

reUertnln tınzillnl lıtedl 
~ Tifr\t' • \'onqr d sılutru 

N 
hıklşat etnıekte. 

3 Breslav sergt"fne rağbet 
fa7la. 
4 D•cü salıll..te: 

ı- f'elek 
2- HlkAya 3-- Roman 

5 inci sahifede: 
Sno T 111,.ntf 

azi iffif akla Reisicümhur in ihap edildi, yen· 
kabineyi tekrar isme Pasa teşkil etti •. 

Gazi, Reisicümhur 1 Dördüncü 8. Millet meclisi dün ilk içtimaını 1 l_smet Pş. kabinesinde 
A.NKARA4(TelefonlaBaş R• t KA p • •h . d•ıd• t b dd••ı - k 

aıuu::~~~~d:?cıisind~::;~ aktetti, ıyase e azım ş. ınti ap e ı ı e e u yo· .. 
-ltıüca.dele tarihinin en şerefli 
hatıraları sanki yeniden can
lanmıştı. Gazi, Türk milletinin 
labii reisidir. Başkumandan 
Gazi Mustafa Kemal, kahra
llıan cümhuriy.et ordusunun ba 

Gazi Hz.nin tekrar Reisicümhurluğa intihabı bütün 
memlekette top atılmak suretile tes'it edilmiştir 

lında ne kadar yaraşıyorsa a- •·-----------
~İz milletinin reisliğine de o H V" f R B J "d J k 
kadar yaraşıyor. Gazi Mustafa Reis vekilliklerine asan, ası , ecep ey er, ı are amir i -
l{ema1, bugün yeniden ittifak- lerı"ne de Necip Ali, Ferit ve Halit B.ler intihap edilmişlerdir 
la devlet reisliğine, Reisicüm-
huriuğa intihap edildi. Bu in- !fttsı._._ .......... ._........._ ... ...,.. 
tihap, hiç bir tesirle, hiç bir Meb'uslar yemin ederlerken •• - "Hiç yok,, - Riyaseticümhur intihabı 
Politika mülahazasile yapılma- , esnasında - lzmir meb'usu Halil Beyin sözleri; garip 
ın~etin ruhundan doğan ar-1 bir mukaddeme - Recep Beyin cevabı - Meclis cumartesi toplanacak 
ıu. ve temayülün hulasası bu- ANKARA 4 (Telefonla) -
dur. Muhakkak ki, dün~anı_n Bugün Ankaranm tarihl gün· 
hiç bir memleketinde hıç bır lerinden biri oldu Dünden Mec 
§cf, istisnasız bütün vatandaş- Iis azalarının ekseriyeti gelıniı 
larının bu kadar derin bir em- ti. Meclis koridorlarında yeni 
niyet ve itimadım kazanmış de meb'uslar Reis Paşayı, fırka 
~ildir. Bizde milletin yüksek kiitibi wnumisini ziyaret edi
\'e umumi itimadını kazanmış yorlar. Çehreleri güneş altında 
olan muhterem bir şahsiyetin yanmış, geniş omuzlu, nasıırlt 
Yeniden devlet reisliğine gel- elli işçi meb'uslarla, köylerin
tnesinin başka bir manası daha deki kıyafetlerile, toprak altın 
Var<ln-. Bu mana, Türkiyede in da ateş karşısında ve makine 
ltııap fikrinin artık bütün ruh- ba~ında ömürlerini veren çiftçi 
lara yerleşmiş, bütün halk ta: meb'uslar bilhassa göze çarpı· 
bakalarına sinmiş ol~uğunun ı yordu. 
fadesidir. Zira Gazı Mustafa 
Remal, herşeyden evvel inkı
labın senbolidir. İnkılap ve 
cümhuriyetin mümessilidir. 

Dördüncü Büyük Millet Mec 
lisinin ittifak ile yeniden Reisi 
cümrurluğa çıkardığı Gazi Hz. 
diyor ki: "Bu itimadın bana 
tahmil ettiği mes'uliyetin ağır 
hğrm müdrikim.,, 

Gazinin tarihi hayatı meydan 
dadır. Mes'uliyetinin ağırlığı
nı idrak ettiği her işte muvaf
fak olmuştur. Zaten onun kud
~eti, en zor işleri başarmakt~, 
ıçinden çıkılamaz sanılan v~ı
Yetleri düzeltmekte tecellı e· 

Salona akın 
Saat yarım, Birer kart teda

rik edebilenler Meclise koşu
yor. Bir çok kimseler de dün
den kart alamamışlar, bugün 
alının ümidile tanıdrldarmm 
yolunu kesiyorlar. 

Saat bir. Samiin yerleri dolu. 

der. 
Büyük Gazi, c~m?uriyet!11 

kanunlarına ve hakımıyetı mıl
liye esaslarına riayet edecek, 
onları müdafaa ve Türk mille
tinin saadetine sadıkane ve bü
tün kuvvetile çalışacak, Tür.k 
de\ letine teveccüh edecek her 
tehlikeyi kemali şiddetle me
lledecek, Türkiyenin şanu şe
?efini vikaye ve ila edecek, .. 
deruhte ettiği vazifenin icaba
tma hasrı nefsetmekten ayrıl

Süfera locası keza. Koridordan 
salona yavaş yavaş akın baş~a 
dı. Herkes yeni meb'usları göz 
lerile arayor. Tam saat ondört 
te Dördüncü Büyük Millet 
Meclisi en yaşlı aza İstanbul 
meb'usu Abdülhak Hamit Bey 
tarafından açıldı. Bu şanlı va
zifeyi üzerine alan üstat çok he 
yecanlı idi. Riyaset makamını 
işgal için merdivenleri çıklll'
ken Meclis umumi katibi Vey
sel Bey üstadın koluna girdi. 
Türkün büyük şairi bu sıra.da 
gözünden ayrılan monoglusu
nu takarak, cebinden çıkardığı 
not kagıdına bakarak şu kısa 
nutkunu söyledi: 

"Azasının en müsinni olmak 

mayacak. 
Gazi Mustafa Kemal işte bü 

tün bunları yapacağına Türk 
milletini temsil eden Büyük 
Meclisin huzurunda namusu ü
zerine söz vererek and içiyor. 
Onun verdiği sözün, içtiği an
dın müstesna bir kıymeti var
dır. Çünkü milleti, hayal ve 
İiınitler ile aldatmak unun şia
ı:-ı değildir. O, verdiği sözil be
hemehal tutar, yapacağım de
diği şeyleri mutlaka yapar, Ga
zinin mevcudiyeti, karakteri, 
tarihi Türk milleti için en kuv
Vetli bir teminattır. Şüphe yok 
ki bu saatte Türk vatandaşlarıt, 
tnernleketin her tarafında aziz 
Gaziyi, Türkiye Reisicilinhuru 
olarak yüreklerinden selarnla
yorlar. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Ingiliz tayyr.resi Lon
draya döndü 

ı VASIF BıtY HASAN BEY 

ittifakı arll ile lelır ·ır Rı 1 lcilmhur l11tlhap tı 'ilen. Gazi Hz. 

sıiatile dördüncü Büyük Millet 
Meclisini küşat ediyorum. Fa
kat bilir misiniz, muhterem E
fendilerim, bu benim için ne 
eşsiz bir mazhariyettir. En 
yüksek kürsüden taribin en bü 
yük milietini ve milJetin en bü 
yük adamım alkışlamak saade 
tine ermiş nadir lanilerdenim. 
Mazi ve istikbale ait bir çolı: ! 
muvallakiyat ihraz etmiş olan 

1 

heyeti celilenizin bu devrei iç
timaiyede dahi ayni muvaffa-

(Devamı 6 .ncı sahifede) N. ALI BEY S. S1111U BEY 
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Gazi Hz. 
ninnutku 

ANKARA 4 (A.A.) - Bü
yük Millet Mecliai buırün ilk 
celsesinde m•o>'ualann tahlilin• 
den ve divanı riyasetin tetekkü
lünden sonra Reiıicümhur İntİ• 
habı yapmıf ve mevcut 289 reyin 
ittifakile Ankara meb'uau Gazi 
Muttafa emal Hauetlerini tek· 
l'&I' Reisicümhur intihap etmİ§• 
tir. 

1 ntihap neticeeini bildirenMec 
liı Reiıi Kazım Pat11 Hazretleri 
keyfiyeti intihabı Gazi Hauetl.,. 
rine iblô.ğ etmek iı.zere ulaeyi 
y•.rnu saat tatil etmlı ve Çanka• 
yaya gitmiştir. Saat 19 da tek- ı 
nar açdan cclaede Reiı Kazım 
Paşa keyfjyeti iotihaplarını Ga· 
zi Hazretlerine arzettiklerini söy 1 
ledi ve teşriflerind<n Meclisi ha
berdar etti. Gazi Hazretleri sa
lona g:rince 'bütün meb'uslar 
ve samiler, ayağa kalkarak mü
temadi alkışlarla büyük reisi se
lamladılar. 

Rei•icümhur Hauetleri riya
set künüsünden şu kısa nutku 
irat bııyurmuılardır: 

"Muhterem Efendiler, 

Beni tekrar Türkiye Reisicüm 
buru intihap etmek :uretile biz· 
zat ve büyük milletimiz namına 
hakkınmdA ı;öıterdiğiniz itimada 

1 
teşekkür ed rim. (Şiddetli alkıı· 
lar). 

Bu teveccühün bana tahmil et• 
tiği meı'uliyetin ağırlığını müdri 

· kim. Bunun iceplannı ifada mu
vaffakıyetim ancek aziz milleti
mizin muhabbet ve emniyetine 
ve celil heyetinizin ciddi yardı
mına vabeste olduğuna itima
dım vardır. Bunu kemali samimi 
yetle ar-zederim. (Şiddetli alkıı
lıu-) • 

Bu muhabbet n itimadın ben
den esirgeruneyeceğine eminim. 

Büyük milletimiz için yüksek 
saadetler ve iili meclisinize feyiz 
Jj meaaisinde muvaffakıyetler di
lerim. 

Büyük Millet Meclisinin muh· 
terem azaıı, 

Reislcümhur ııfatile cümhuri· 
yetin kanunlarına ve hakimiyeti 
milliye e .. ıabna riayet ve bun· 
\arı müdafaa ve Türk milletinin 
saadetine sadıkane ve bütün lwY 
vetimle sam mesai ve Türk cln
letine teveccüh edecek her teh
likeyi kemali tiddetle men ve 
Türklyenin ıan ve terefini vika
ye ve ilaya ve deruhte ettiğim va 
zifenin icebabna hasn nefııebnek 
ten aynlmayacağnna huzurunuz• 
~ namusum üzerine aöz vererek 
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lSTANBUL, 4 A. A. -
Londra - Avustralya rekorunu 
kırmak üzre Cumartesi sabahı 
I.ondradan havalanarak ayni 
akşam Yeşilköy tayyare me_Y: 
daruna inen İngiliz tayyarecısı 
Neville Stack ve arkadaşı Chap 
lin, tayyare motöründeki arıza
nın Avustral a seyahatini yap 

m/Jzakereslne maha/11 kıyafetlerile iştirak eden amele ve ~lftçi meb'ustarımızdaıı bir kaç sima 
• Zon uld•k amele mcb'uılın 

Kabinenin teşkilin_e dair riyaseti 
cümhur tezkeresi Mecliste okundu 
r 

iSMET PASA 

ANKARA, 4 (Telefon) -

lımet Pata kabinesi istifa-

namesini akşam geç vakit Rei-

ıic:ümhur Hz. ne taktim etmiş

tir. Meclisin bugünkü içtimaın
da ismet Pı. hükiimetinin iati-
fa ettiğine ve yeni icra vekille

ri heyetinin tekrar ismet Paşa 

tarafmdan teşkiline dair Riya

aeticiimhur tezkereleri okun-

muttur. 

Kabinede hiç bir tebeddül 

yoktur. Bütün Vekiller eskı 

yerlerini muhafaza etmektedir
ler. 

Harbiyede 326 zabiti .. 
mize diploma verildi 

Merasim pek parlak oldu, Türk 
hamasetine dair nutuklar söylendj 

SatJda cDmhurlgel llbldeal lJnOndfl zabit oeklll Mehmet 
Ef. nutkunu irat ediyor. Solda geni zabitler, diploma 

tflflzll mer11slmlnde1t t;ılıarlark•n 

Türk ordusu dün 326 genç 
zabit daha kazandı. Kalpleri 
bu büyük millete has şehamet 
hislerile dolu olan bu gençler 
yemin ettiler, Türk ordusunun 
fazilet ve kahramanlık pt"ensip 

lerine, sadık kalmağa IÖz ve!' 
diler. 

Diploma tevzii merasimi 
Diploma tevzii merasimin 

saat ikide başlandı. Harbiy 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tirana' da Balkan haf 
tası nasıl geçti? 

Dün avdet eden Falih Rıfkı Bey 
seyahat intibalarını anlatıyor 

Balkan haftası münasebetile 
Tiranaya giden Bolu meb'usu 
Falih Rıfkı B. dün Romanya 
vapurile Pire'den İstanbul'a 
avdet etmiştir. Falih Rıfkı B., 
seyahat intibalarını bir muhar
ririmize şu yolda anlatmıştır: 

- Brindiziye vardığım za
man konferansa daha bir hafta 
zaman vardı. Bu fırsattan isti
fade ederek Romaya gittim. 
İtalya şehirlerinin vaziyetini 
1922 de de görmüştüm. İtalya 
nın sahil şehirleri pislik ve in
tizamsıslığm misalleri idi. 
Brindizinin ve eski Bari'nin en 
iç sokağı Alman şehirlerinin 
sokakları kadar temizdir. Fa-
şizm sınıf mücadelesini men'et 
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HARiCİ HABERLER •• · 
.Vo: 3 Muharriri : A. B • 

Lühnanda tertip 
edilen isyan 

Surıye üzerinde ( Manda ) ismi 
verilen işgalin mahiyeti 

Bulgaristanda kahine 1 

Temerküz kabinesi teşkilinden ümit 
kesilerek eski kabinenin 

yerinde kalması muvafık görüldü 

Bulgaristanda kabine buhra-1 
nı bir türlü nihayete eremiyor. 
Bütün fırkaların iştirakile bir 
temerküz kabinesi teşkili yo-

Avrupa büyüık devletlerini he .himıet etmek" ve Suriyeli lundaki sar/edilen gayretler 
zihninde daima bir "Islam bil' komşumuz ile oradaki yüz bin- ~imdiye kadar neticesiz kaldı. 
liği" korkusu yaşar. Buna da- leroe nıkdaşımı.za Fıransız Man iki halta evvel Sobranya içti
ir yazılmış bir çok eserler zik- dasmm iç yüzünu ve daha ne ma devresini bitirerek dağıl
rıedebiliriz.Bu eserlerin muhar gibi akibetlere doğru gittiği- dıktan sonra yeni intihap ya-
rirleri hemen ağız birliğile gü ni anlatıma!lı: istiyoruz. pılmadan evvel bir temerküz 
nün birinde bütün islamlaırm kabinesi teiikil edilmek isten-•. Fransızlar Suriyeyi nasıl d. .~ 
birllmesi ve. cihana ha:kim ı. Beş seneden beri hükume-

i•gal ettiler?. t. b d b J L' f bir stam Imparatorlğunun ~ m aşm a u unan ıyapçe 

vücude gelmesi mümkündür İngilizler iktisat yollarını kabinesi istila, ederek temer-
diyorlar. Hatta Aıbdüihamidin kendi nüfuz mmtakal:armı.a nak küz kabinesinin teşkiline yol 
ilk defa Japonyaya gönderdi- !etmekle !beraber Fransızların açmak istemiş ise de o zaman 
ği heyetin Hindistana uğrama Suriyeye yerlqmesini affetme dan beri sar/edilen gayretler
smı ve orada Hintliler tarafın mişlerdir. Görünüşte, samimi den bir netice çıkmamıştır. Bu 
dan büyük nümayişlerle kabul iıki qilit1ıefiıkin ganimet paylaş- gidişle yeni hükumetin ne va
edilmesini muv,ilffak olmuş bil' ınasmdan ~ ıbir şey yoksa kit teşkil edileceği belli değil
tecrube olarak gösterirler. İs- da hakikatte Fran:sanın Suriye dir. Buhran uzadıkça uzayor. 
lam memleketlerinin parça de uğıradığr müŞkülit ve zarar Bulgaristanda en mühim bir 
Earça işgaline ve istiklal kazan lar kıenıdi iıdaıre si.steıınlerinden teşekkül olan demokrat iti/Bir 
malanna müttefikan mani ol- ileri gelmekk beraber sönme- tatmin edilmedikçe bir temer
malarında bu korkununda ha- yen İngiliz inti:kamııun da lbü- küz kabinesi teşkiline imkan 
la yaşamakta ve hala müessir yük roll~i varıdır. İngilizler olmayacağı daha ilk günden 
olm;;kta bulunduğunu söyle- "Derizoır"un şimali şarıkisin- anlaşılıyordu. Buhran uzadık
sek ·pek te yanlış olmaz. Ne- deki çıkıntıyı sevgili müttefik ça ortaya bir takım da şayia
tekim 192S Suriye isyanından terine memnuniyetle ıbı.raktı- /ar çıkmıştır. Bu şayialara ba
beri "Arap ittıhadı" namına lar. Fakat Fransızlarltl "ördek kılrrsa demokrat itilafı bu ye
yapılan teşekküller ve gittik- gagası dediklri ibuımmtaka İn ni kabinede mühim birçok neza 
çekuvvetlenen faaliyetler onla 1 tellicens servisin bir Stadyo- retler istemektedir. Fakat di
cın bu •!:orkusunu artıran teza- mu oldu ve Fransızların başı- ğer fırkalar buna razı o/muyor
hürlerdendir. na bela kesildi. Fransızların /ar. Demek ki kabine teşkili i-

İşte bütün ıbu sebepler top- degişmeyen işgal tarzları İngi çin !?İmdiye kadar yapılan pa
lanmca Fransa için Suriyeye !izlerin maksadına c;o'k yardım zarlrklardan bir netice çıkma
yerleşmek zaruri olmuştu. E- etmektedir: mıştır. M. Liyapçei, Malinof 

M. 1:-•yapçet 

buhranı M. Liyapçefin istifası
nı geri alması suretile nihayet 
bulmuştur. Liyapçef kabinesi 
aynen ipka olunmuııtur. 

SOFYA 3 (A.A.) - Kabine 
teşkiline memur edilen M. Li
yapçef, kral ile yaptrğı mülii
ka tta bir temerküz kabinesi 
teşkili hususundaki mesaisinin 
neticesini arzetmistir. Bu mü
lakattan sonra atideki tebliğ 
neşrolunmuştur: 

"Bundan ıs gün evvel parla 
mentonun intihap devresi bit
tiği zaman Başvekil M. Liyap
çef, parlamentonun ve kralın 
itimadına mazhar olmakla be
raber intihabat arefesinde 
memleketin vaziyeti ve müs
takbel hükumeti hakkımla kra 

ihtilaf 
Italya F ransaya 

cevap verdi 
ROMA 3 (A.A.) - Gazetele 

rin verdikleri haberlere göre 
deniz itilafı hakkındakiFransız 
notasına İtalyanın hazrrladığı 
cevap pazartesi günü Londra 
ve Paris hükumetlerine tevdi 
edilecektir. İtalyan notasının 
İngiliz cevabi notasına müma
sil olduğu söylenmektedir. 

M. Laval'in nutku 
PARİS 3 (A.A.) - Başve

kil M. Laval bugün umumi va
ziyet hakkında Courneuve'de 
mühim bir nutuk söyleyecek
tiT. 

Courneuve'de verilecek ziya 
fete ait tafsilatı ve bu ziyafet
te Başvekil M. Laval tarafın
dan söylenecek nutku almaları 
nı temin için gazetecilere tah
sis edilmiş olan telefon hattı 
dün gece bir takım meçhul şa
hıslar tarafından kesilmiştir. 

ispanyada vaziyet 
MADRİT, 3 A. A. - Duc 

de Kanalejas Hariciye nazın 
M. Lerroux'nıın riyasetinde bu 
lunan cürnhuriyetçiler birliği
ne dahil olmuştur. 

MADRİT, 3 A.A. - Hüku 
met milli marşın h.at'i surette 
intihabına kadar krallık marşı 
yerine Riego marşınnı kabul e
dilmesine karar vermiştir. ---· .... ·-·---
Avrupa birliği 

Hariciye vekilimiz bizi 
temsil edecek .. 

sasen altmış senedenberi bu Ceneral Sacay suriyeyi tef- ve Çankoi sırasile hep bunu lm fırkalar rüesasile ist;şa:eler 
maksatla "Lübnan'' da çoık tiş ederken "İskenderon., a da tecrübe ettilerse de hiçbiri mu de bulıınmasmı temin için ka
!ruvvtli bir zem~n hazırlanrnrş uğrasmıştı. Ticaret odası rei- va/lak olamamıştır. Bu gidiş- binenin istifasını vermişti. Sa- ANKARA 4- Cemiyeti Ak 
ve bu 1-ıazırl!k büyük harpte si limanı gezdiri11ken: le buhramn daha ne kadar de- bık başvekillerden M. Malinof vam katibi umumiligi Avrupa 
Tül'k ordusu aleyhine tertip e- - Ceneral hazretlerine bazı vam edeceğini kestirmek haki- ve M. Çankof ile M. Liyapçe- birliği tetkik komisyonunun ıs 
dilen is :ıla kendini göster- istirhamlarımız var; diye s'Oze katen müşküldür. fin bir temerküz kabinesi teş- mayısta Cenevrede toplanaca-
mişti. başlamak istedi; ceneral der- istenen temerküz kabinesi kili husıısundaki mesaileri a- ğına dair hükfunete bir mektup 

İngilizlerin siddetli itiraz- ıhal sözünü 'kesti ve: teşkil edilemeyince ne olacak? kim kaidığından sabık Liyap- göndermiş, hükumetimiz de ko 
larına ragmen Klemanso Suri- - İşlerinizle taciz edilme- Dün ak~m gelen telgraf haber cef kabinesinin eski şeklinde misyon ruznamesinin müzake
ye mandasını aldı. Fakat, hey- ğe gelmedim, dedi, siz bir ta- feri temerküz kabinesi teşkilin aynen ipkası suretile kabine resine bizim de iştirak edeceği-
hat ! Fransızlar Beyrut limanı- kım ayak satıcılarına benziyor den sarfı nazar edilerek Liyap buhranı zail olmuştur. miz 3 ncü maddesinin hangi ta 
nın bir petrol ve servet man.sa sunuz; ben ise Suriyeden ayak çel kabinesinin gene eski İ gi- rihte görüşüleceğini sormuştu. 

Bordur meh'usu istifa• 
ya karar verdi 

Bu suretle münhallerin adedi 11 e 
baliğ olacaktır 

ANKARA, 4 (Telefonla)- caktır. Zira İsmet Pş. Malatya 
Manisa meb'usu çiftci Halil yı, Recep B. Kütahyayı, Selah 
Nifli Bey sıhhi ahvaline mebni Cimcoz B. İstanbul meb'uslu
meb'usluktan istifa etmeğe ka- ğunu tercih ettiklerinden Ma
rar vermiştir. Bu suretle mun- ı nisa, Bordur ve Bolu da birer 
hallerin adedi ( 11) e baliğ ola meb'usluk açılmaktadır. 

Fırkaya dahil bulunan müstakil 
meb'usların vaziyetleri 

ANKARA, 4 (Telefonla)
Namzetliğini koymadan Ada
nadan müstakillen meb'us in
tihap edilen Ali Münif B. H. 
Fırkası azasından olduğu için 

bugünkü Fırka grupu içtiınaı
na iştirak etmiştir. 

Fırkaya dahil bulunan diğer 
mustakillerin de vaziyetleri bu 
günlerde teayyün edecektir. 

Encümenlerde amele ve çiftçi 
meb'uslar bulunacak 

ANKARA, 4 (Telefonla)
Meclisin cumartesi günkü içti
mamda meb'uslarm intihap 
mazbataları reye konacak ve 

encümenler intihabatı icra edi

lecektir. Her encümene çiftoi 

ve amele ıneb'usu secilecektir. 

Fırka grupu yarın toplanıyor 
ANKARA, 4 (Telefonla)- C. H. Fırkası grupu çarşamba 

günü içtima ederek grup reis vekillerini ve idare heyetini 51'

çecektir. 
---~~~~~~--~~~~~~~~~-· • 

Bir şaki çetesi daha 
dağıtıldı •• 

ANKARA, 4 A. A. - Beş 
altı ay evvel Bergama hapisha
nesinden kaçarak icray şekave 
te başlıyan Çerkez Fuat ve ar
kadaslan Yalama Mehmet ve 

ten istihsal edilmiş ve şekavet 
çetesi dağıtılmıştır. 

Bu dağıtılan şerirlerin izle
ri üzerinde hareket eden müf
rezeler Bergamanm Kozak na
hiyesi dahilinde Yalama Meh

Kara Mehmet ile jandarma ta- medi dün hayyen derdest et
kip müfrezesi arasında cereyan miştir. Çerkez Fuadm da izleri 
eden şiddetli bir müsademe ne ';zerinde takibata devam edil
ticesinde aKra Mehmet mey- ı .nektedir. 

bı alacağını düşünür ve hazır- satıcılarını ıkaldmnak için gel bi ipka edilerek buhranm o su SOFY A 3 (A.A.) - M. Li- Bu cihet ancak komisyon Ce-
lanırlarken İngilizler bir kaç diım:. retle halledildiğini bildirmek- yapc;ef, bir koalisyon kabinesi nevrede içtimaa başladıktan Yeni Danimarka sefiri- Hakaret davası 
milyon fazla masrafı, binlerce "Cebeli Dürüz., ün idaresi edir. Bununla maksadın hasıl teşkil etmek maks:ıdile yaptığı sonra anlaşılabilecektir. Ko- nin itimatnamesi BURSA 4 (Milliyet) - Bir 
askeri ve siyasi güçlükleri gö- Coribillet isminde bir Fransız olmayacağını söylemeğe hacet teşebbüslerde muvaffak olama misyon 15 mayısta i§e başlar ANKARA 

4 
AA R . . müddetten beri Bursa efkiiri u-

ze alarak petrol ve şimendifer mülaiımına verilmişti. Bu za- yoktur. Demek ki mat/Up olan mı~tır. 1 · h 11 • · · - eısı mumı'yesını· · fazlaca meşgul et-. . al ~ başiamaz bu mese enın a e- ·· h H 1 · d" ··-1 hattını Hayfa limanına raptet- bit, kabilelen ıçinde birıer lkr temerküz kabinesini te•kı'Je cum ur azret en un og e- mı'<• olan Cümh' un'•""t Halk fır-., dilmesi, bu vesile ile Türkiye ç k 'd · D " .r-meği düşündül_er ve İbnüssüut haşmetini taşıyan aşiret reis- şimdilik bir imkan bulunma- SOFYA 3 (A.A.) - Polis ve Rusyanın komisyon mesai- den sonra f"~MayaS ha yem a kası sabık vilayet mutemedi a-
ile bir mukavele akdine giriş- terini huzuruna çağırır •. saat- mı•tır. tarafından verı"len emı·rıere rı·- nimarka se ın · c on cenap ka K al z B 1 nah. • sine ve Avrupa birliğine tarzı b 1 b vu t em ıya eye ı-tiler. Kudüsten ve dünyanın larca aycıkta tutar, bir lkasaba- ayet etmeyen iki yüz koırıi- lannı resmen ka u uyurmuş- · · H F . B 
hemen her tarafından yahudi- ya gireceği zaman daha evvel iştirakleri hususunda hararetli lardır. Yeni sefir itimatnamesi ye reısı asan eyzı ey ara-

• . SOFY A 3 (A.A.) - Kabine nist tevkif edilmiştir. bazı münakaşalar cereyan et- sında cereyan etmiş olan haka-
lerin Hayfaya toplanması bun ' haber göndererek aşıret reis- . h ld" ni takdim etmiştir. ret davası mahkemei temyizce 
dan ileri geliyor. Son haberler lerile ileri o-elenlerin selam ve Fransız Ceneralinin azameti 1 Fransız zaıbit ve memurlann.ni mesı mu teme ır. Bursada bu"yük bir 

., k d R d' • F İtal an n Türkiye ve Rus nakzedilmiştir. Yakında mah-gene Toros ve İstanbul hattuı istikbal için yol !kenarına dizil a~ıs.ın a. . enau. un maıkıila.- 1 pe'k çoğu diğer ransız müs- Y 1 -

d b __ _, yanm gerek tetkik komisyonu mektep kemeye devam edilecektir. 
dan bahsediyo~. fakat bu bahis melerini emreder, kasabaya gi ne 1 aresı ır netıce veuı1"\.lt: 1 temleıkelerinden getirilmiş ol- iki muhtelis tevkif 
makalelerimizin hududu hari- rerlı:en borazan ve davullar çal Ren~ll;d'~ ıı:ıuva~aka~ v.e hatta 1 dı:klarından Suriyenin eski ve müzakerelerine ve gerek Avru BqRSA, 4 (Milliyet) -
cinde oldugun<lan burada hıra- dırarak krallara mahsus mera teşvıkıle aşırelerm şıka.yet ve 1 medeni bir tarihe maliilc oldu- pa birliğine bila kaydü şart iş- Vilayetimiz idarei hususiyesi edildi 

· ikıbal ı tirak etmeleri zaruri olduğu d kıyoruz. sim yaptırır ve ıst e ge - istediklerini ihtiva etıınelk iWe- gu· nu, halkın hassas ve şefle- tarafından 39,000 lira be elle BURSA, 4 (Mı'lliyet) _ 
~ -.: hakkındaki noktai nazarını bu Suriye ve I:-:ık üzerindeki miyenlerden istedigi .ı<adar ha re yapılan muhtrrayı Ceneral . rine karşı ·hürmetkar oldukta- mimar Hikmet Beye ihale etli- Gemlik tayyare cernı'yetı'nde 

l 1 1 d Mill. • b l · münakaşalar esnasında yeni- kt b' · ı maksat ar :ın aşıldcl<tan sonra raç a ır ı. azım u sa tana "Saray.,a götüren 31 lkişilik 'he 1 rını düşünmeksizin her yerde len muazzam ilk me e ın ın- mühim bir ihtiliis meydana çı-
"Manda .. i~·1!i verilen işgalin tı o kadar ileri götürdü ve A- yeti Ce~al oenapları kabul I ve herkese karşı kaba ve ha- ~=~l:~~~:di:1üdafaa etmesi' şasına evvelki gün başlandı. karılmıştır. İhtilisr yapan ce-
ne demek olduğu venihayet ne rap reislerini o k.-:lar soydu ki etmek şöyle dursun heyetten şin davrarmıyıor, Suriyelilere Mektebin temel atma merasi- miyet katibi Mehmet ve M"~-
ye müncer olacag" ı ıkendilig"in- nihayet Dürzü isyanına ilk kı. b 1 d --"-'f · d" S ı 1 ed" Hükumetimiz namına bu ko- mi bir kaç gu··n sonra yapılacak ~ 

- azı arını a te,,ı<ı ettır ı. u zendler gibi muame e L"'Or- mı·s on mu··zakerelen'ne Han"cı· tafa efenditer tevkif ve evraki-
den meydana cıkar. Biz bura- vılcımları çıkartmağa başladı. riyeye gönderilen zabitlerin !ardı. " Y d tır. Vali Fatin Beyin hinune-
da bir mütalaa yürütmekten zi İşin vohametini anlıyan Fran- h k•Lf · "d ye vekili Tevfik Rüştü Bey en tile vücude getirilen bu muaz- le adliyeye teslim edilmişler-

s k• . 1• d -· emen aı· esı ayni şı detle H 1 k"" 1.. 1 .L başka kı"mlerı"n ı'şt!rak edece- dir. yade uriyenin bizden a}"I"ıl- sa hü umetı mü azımı egış- . ama , · ay u, ame e ve uat zam irfan müessesesi Bursa ~!!!!!'!!""..,~""!"""!"!!!!!'!"!".!!!!!!!!!!!!'lllllll!!m. 
ldıktan ı;onra Fransızlar elinde tirmeğe mecJbur oldu. Gfıya har~k~ edıyr-lard~ Zaferden ta Emir, mütefekkir, tüccar ği henüz malGm değildir. Ma- halkı üzerinde minnet ve şük- na intihabr -münaııebetile inhi:.' 
geçirdig-i faciaları hika"ye -'- mezunen Fransaya giden Cor yem çı mış · ır 0 u gururu h s · eı· T rlbo h da amafih komisyonda bilhassa anla k ı .,....,.. ıb"" .• . •. 1 . d ld ' er uny ıye a uc ar ' "k d' ·ı .. .. .. r arşı anmıştır. liil _..,;., olan Bursa beledi-
•ocg-iz ve ayni zamanda süıkQn billet bir daha iade edilmedi utıün zrnın en o umıuş ve 1 f r B" o·ı k "b· dah mali ve ı tısa ı mesaı goruşu Bursa beledı'ye reı·sıı·ğı· --..... .r-ı.. .. .. h k tl _,, .. . 1 es ı, ıcot, g a • gı ı a 1 ek . H . hh reisliğine C. H. Fırkası kaza 
•ve emniyeti.'"llize kas-teden 'Ve yerine Renaud isminde di- .,ut~ are e eıue muess~r 0 • bir takım zelililne k!elimelerle ec tır. eyetı mura asamı-
•Fransız oyunlarını gösterme- ğer bir zabit gönderildise de maga başlamıştı; Cemıyetı 1 h"t ed' 1 rdı zın bir kaç mütehassısın iştira BURSA, 4 (Milliyet) - reisi ve belediye meclisi azasın-
ie çalışacağız Marşa! "Foş"un Şarcklıları aliiyiş ve tehditle Akvamın verdiği Manda şart- 1 

ap ıyor a · kile kalabalık bir heyet haline Belediye reisi doktor Nazifi Şe dan Muhiddin Bey müttefikan 
dedigi gibi biz de yalnız "tari- :.:orautma\ zihniyetini taşıyan tarını gülünç buluyorlardı. (Devam edecek) geleceği tabiidir. rif Beyin Antalya meb'usluğu- intihap edilmiştir. 

Haftalık Edebl JJJusahabe 

Kelime kavgası 
(~'!asisizın, romantizm, hümanizm ve ilaahirihi) 

·-Lügatin musalıhah bir tab'ı bi 1 sek! Fakat yeniler içinde de-her -edeihiyat daima hariçteki etmeğe çalışalmı. si, Yüzüncü ydıdönüınü müna--
ter bitmez yeni bir tab'ına ça- müşterek bir anlaşmadan zi- muhtelif harslaTın tesiı:ıine de Esasen bugün mevzuu L•h- selbetile ıııomantizmin leh ve a
lısmağa başlanıyor. Zira lisan' yade fikir ri ,orıijinal yani ne- tabi olmuştur, Biz de milli hu- settiğimiz klasik ve romantilk ley'hinde yazılmadrk şey kal
yaşamakta, demdk değ.işmek- vi kendine münhasır muharrir dutlarımızı aşan ·bir Şark an- gibi kelimeler ö1le "paspartu,, ımadı. Bu muhtelif fikir ve ılı:a
tcdir. Bizim hudutları yeni ve ler yetiştiği görülüyor ve aft- anesıi ve Acem ve Arap edebi- ikelimelerdir iki daima ışümul- naatları, ve mütezat noktai 
yabancı kelimelere 'kitmilen ve taşılıyor •ki !bütün bu tezebziip yatlarının tesirlerine tabiydik. 1 terinin dairesi iyioe çizilme- nazarları icmal için liakal bir 
muttasıl açrk olan lisanımız- içinde lisanımıza pek çdk iti- Fakat bilihassa Tanzimattan den bol yahut dat' manalara cilt yazmaık iktiza ettiğini söy 

Beşeriyetin hep kanlı ma- ' nın ve kültürlerinin tesiri al
ceralarla gecen tarihine bakı- tında o kadar mütehalif zevık
lırsa dehşetle görülür ki niza- !ere, ıkanaatla:ra ve zihniyetle
ların, dahili ve hatta harici re ayrılıyoruz ıki mensup oldu
tharplerin bile esası çok kere ğumuz kütlenin kendine has 
bir takım kelime oyunları ve olan lehçesi bir diğer zümre
kavgalarından ibarettir demek nin lisanına nispetle hazan 
ki suMı içinde iken lkelimele- büsbütün başka manalara de
re ve onların delalet ettikleri !alet ediyıor. Bizde eskiden 
manalara veroiğimiz ehemmi mevırus Şark irfanını yeni ka
yeti çok görmemeliyiz. Böyle zandığımız Garp kültüriyle bir 
sözler na.fi!e. ~id~t;tlere k~ı!: elştirip lisan ve vukufumuzda 
~dan bırıb~ı:mızın ne dedıgı yer tutan ımtlli bir ansiklope
'nı anlamak ı~ın faydası me- dimiz de yoktur. Mesela Aka-

1 1 mul olan müsahabelerdir. demi Fransezin teşekkülünün 

daki kelimelerin manaları bü- na yani hürmet etmeğe çalış- ve Gaqı eddbiyatlarma tevec- göre kullamhr. Bu ~eliımeler !emek hiç mübalağalı değil
yi.!k bir sür'atle bir çok tahav- malry~; ç~ü lisan milliyet- cüh etmiş olduğumuzdanberi yeni gecmiş olduklan lisanı- dir. Nasıl :ki M. Fidg.o Justini
vüllere maruz kalıyor. Eğer çiliğin bir esasroır. Medeniye- esasen bütün milletlerin ede- mızda değil öz lisanlarından ani'nin "Qu'oest...::e qu'un classi 
dikkat etmezsek Babil okul.esfu tinizi onun vasıtasile tahkim biyatı da olduğu gibi edelbiya da ne kadar ihtiliif ve teşettü- que?-Bir klasik neJir?,, Sua
dı:>kiler gibi lbiribirimizin de- ve teşmil edeceğiz ve milliye- tımız art~k münhasıran milli te bais olduklarını inkar etmi line cevap ıvermek için yazdı· 
diklerini anlıyamaz olacağız. timimn hudutlarını tevsi ede- değildir. Umum dünay ve bil- yelim. İtiraf edelim ki çok ka ğı eser 6 büyük cilt tutacak
İçimizde elbette hüsnü niyet cek odur. Lisammıza müm- hassa A"Vrupa milletleri edebi- rışık olan haktkatların ifade- mış-. Evvelce Pierre Lasserre' 
ve samimiyet vardır. Fakat kün olduğu ikadar vuzuh ye se yatlarının tesirlerine tabidir. sine tahsis ettiğimiz obu keli- in yapmış olduğu .gibi son mu 
görülüyor ıki bu m~iyetler oii liimet vermek Türk zekası, Binaenaleyh bu kelimeler bi- melerin ağlan içinden söyle- harrirler arasında M. Louis 
kafi geliyor. Bari muhtelif Türk samimiyeti, Türk atisi Z'im için bir kültür ~elesi ve mek istedifıimiz hakikatin bir · Reynaud tarzında romantiz
mektebi edebiler, (fakat bun- için elzemdir. kavgasına ale:m oluyor demek ıkısmı sızıp lkaçıyor. Ve biz lkıs mi bütün fenalıkların ve inhi
lar teessüs etmiş değildir), San'at, felsefe ve bütün ih- tir.Şimdi kendi millileşmiş ve men doğ0ru ıbir şey söylediği- tatı.n mastan telakıki eden mu 
muhtelif nesiller (fakat ayn- tisas kelimelei"i hususi lugat- an'aneısini yapmış kültürleri- miz anda kıaınen hata ediyo- ta-lplar okiuğu gibi "Ro
lrklar bunların içinde de mC'V- çeler içinde ve mütehassısları millden her zamandan daha ruz. Fazla olarak bu kelimele- mantiame et Prcromantisme., 
cırt) kendi lehçelerini teşkil et arasında kalıyor. Halbuki tiu fazla bir <;esaret ve temayülle re verilen manalar nispi oldu- eserinde M. Henri Tronchon 
seler de anlaşılmamazlığın hiç kelimelerin ve delalet ettikle- Avrupa kültürlerine açılıyıo- ğ'll kadar şaıhsidir. Yani onla- gi:bi raınantiııın felsefesi ya· 
olmazsa bir mektebi edebiden ri meselelerin !bizim için haya ruz. Ve başka başka memba- n lkullananlltl' ek5Criyetle bir hut «>omantiık felsefesinin, hü· 
bir diğeri arasındaki mesafe- ti bir ehemmiyeti var.Zira,ger lardan gelen ıkelime, hia ve fi- düstur müdafaa etmek ister lasa romantiıımin kendine hu 
ye geriletsek, yani fikri mek- çi doğrudan doğruya milli bir kir almaktayız. Bunlen haz- ıken lb:ndi ıılliıl•mı ifade et- edebi şekillerle bir mektebi e
te ~ ve muhtelif sistemle- edebi atımız oldu-u evvel- metmeğe ve biribirimizi garip mit okıyor..... debi olarak tqeklkül etmeden 

Haıki-katen hayat ve dünya sebeplerinden •biri Fransız ke
l anlayış hususunda son ne- limelerinin -delalet ettikleri 
'" .. iimiz, arasında o kadar de manaları canlı bi·r !kontrol al

undurar b ları 

" 
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Ş·~~ Meclisi, vaplır ücretlerinin tenzili için teşebbüste bulunacak 
} j ,, j Tahlisiye işleri ~I Ekonomi J ' 

Türk-Yunan dostluğu Ş. Mec isi ~ Müdür Necmeddin B.in Breslav sergisi 
. k. f h 1• dedı·r Vapur ücretleri ve -- verdiği izahat - -

a in A •• d h T acirlerimiz meccaner -in ışa h • ""' •• tü e Tahlisiye müdürü Necmed-
şe rın gaç US fl e ey - 1 din Bey, yeni bütçe için Anka- mallarını 

V · l::..o-st_a_n_B_a>ş ... v•e~k-il_i_m-:ize mektup hastane ihtiy~~l~rı ~:~i;;i~eı~:ktir. Necmeddin B. teşhir edeceklerdir 
M. enıze b' beyanatı Şehir meclisi dün bırıncı r~- canlı b. ir takip .. _Yeni sene zarfında Zon- Hükumetimiz vaki olan da-
götüren Yunan me USUnUD . is vekili Sadeddin Fent Be~ın 1 guldakta bir tahlisiye istasyo- vet üzerine Beynelmilel Br s-

d·ımektedir. Gazı Hz., İs- riyasetinde toplandı. Meb_us S } k t l • d • nu vücude getirecegiz. Bu is- lav Ticaret ve Sanayi sergı :ne 
Yunan meb'~slarlarınd_an ree~ ~a a ve Tevfik Rüştü B. intihap edildikleri için Meclıse e man ağa ve arısı epe erın e gayrı tasyonun mevcudu 15 olacak· iştirake karar verm· tir. 

M. Leon Makas bır kaç gun- m y !rustanın başında da M. iştirak edemediklerı hakkında- t b•" b• h t d a trr. Ereğli limanındaki tahlisi İktısat vekaleti bu husu ta 
den be~ ~hrimizde _bu_lunarak Veni~:los vardır. Böyle zeva- ki Salah Cimcoz ve V~sı• Ra- 1 a 11 ır ışır ı uy~~C ••• e tertibatı da takvıye edilecek hazırlık yapılmasını Ticaret 
Balkan ıçtımalanna ıştırak et- 1 

1 
maları tabiidir. Bılhas şit Beylerın tezkerelerı okun- Adına c.:ıı:.kın Mehmet der- Hıç sesını çıkarmayormuş... tY. K den· bogazında bu se müdiriyetile İhracat ofisine ve 

Jk. ·· A k raya tın an aş . 1 h' . _ 1 ır. ara ız 
mış ve evve. ı _ gun n a 'ki memleket arasında men- du. Yeri erme en faz a rey sa ı lermış. Mahallede onun . ernn- Aga kol!arını, paça an?ı sıva· ne yeni tesisat yapılmayacak- Ticaret odasına bildirmistir. 
ıareket etmıştır. n- ::a~ler müşterektir. Adalar de- bi yedek azaların alınması ka- den el'aman demeyen k .-ııse mı~ ... Agaca tırm~nmaga baş- tır. Yalnız boğaz haricindeki İhracat maddelerimiz için çok 

Başvek_ıl ~sme~ Paşa geçe a niziode büyük cazibe ka!l".ı.~u rar!aştı. y_okımı . El.n evli kadınlarına , lamış ... Selm~n ag_a yaklaştık: fener dubası değiştirilecektir. ehemmiyetli olan Breslav scr-
lerde şehnmızd~ ıken ~- ~ - hüküm sürer. Dahası var: T~rk Encümenine havale edilen laf atar, kızlara sataşırmış .. : ı ca Mehmet yuk~~:ıyorm_u ·· 1'.11 Bu duba ile değiştirilmek üze- gisi 30 mayısta açılacaktır. 
kası, kabul etm~~ ':'.e ~e~~ısıle _ Yunan itilafı daha ııyade ın- evrak Nıhayet geçenlerde . kah:·~cı . ~ayet, o kadar yukselmış kı. re İsveçe 21 tonluk büyük bir 1 Ticaret müdiriyetl Oda v< 
uzun uzadıya goruşmuş~~r. k. f müsaittir." . Yeni belediye kanunu muci- Selm~n ağanın kansma ılış- 1 S~lnıan aganın ~aha fazla _ta- samandıra ısmarlamıştık. Tem ofis bu sergiye gönderilecek 

~- _Leo~ __ Makas_ bılah:~~ ış~~ Makas i~~ mtınle!tetı_n hince varidatı g~yri s~!iye~in 1 mek ıstemiş. Şimdi ~ahkeme- k~pte. devam'.na ınce dallar ım- ı muz nihayetine kadar teslimi! mahsu:at nümunelerini müşte 
kendısıl_e. goı:ışe_n bır gaz I .. terek menafıınd~n de bahı~ yüzde beşinin ihtıyat butçesı 0 de bunun hesabını v< rıyo . kan 'erm~_mış:. art olan bu şamandıranın 25 reken ıhzara başlamışlardır.Ta 
muharnrıne ınt:b~larını .ıınJ?.~ reu:u itilafın Yunanıstanda bu !arak bir bankaya tevdii icap Vak'a şud':1r: .. B_unun u~erıne başlamış ~uv 1 nisanda tsveçten yola çıkanl- cirle~n ~e .nüm~e _gönd;rmı;lt 
ta~a~- m~mle~~tımızde gordu t 1 tün siyasi fırk~l~r. tarafıı:ıdan etmekte ise de 931 bütçesınde j v Mehrr.ıe~ bır gun. Selman a- :--etlı kollarıle __ aga_cı sar~maga.. mıs oldugunu haber aldık. Şa· suretıle ıştırak_lennı ~mm ıçın 
giı ~us_nu kabulden p~k hararc tasvip edildiğim ılave etmış ve tevazün mevcut olduğundan ganın evının bahçe duvarına lnce dallann uzerınde tıtreyen ı mandırada fener ve sisli hava- alakadarlara bır tamım yapıl· 
li bı~ lı~anla bahset~ış_, sonra demiştir ki: bunun tatbikına imkan görüle çıkmış ... Bir ağaca tırmanmış.. çapkın, korkusundan yalvarı- _ !arda gelip geçecek vapurlara mıştır. Bu tamime nazaran, ser 
şehrımızde yapılan ~çtım:;:~~~ _ Türkiyede uzun zarı:an mediği hakkındaki hesap işle- O esnada ağanın genç ~tansı yormuş .. : v • yollarını tay 1 edebilmeleri i- gide tacirlerimize yer ayrılmı:; 
Balkan memleke1;len_ arak h. _ bulunmuş olanlarım_ız Tu_r~ ri müzakeresi de bütçe encüme acık saçık hır halde bahçede ça _ En nıha-r:t a~a, Mehmedı cin çan bulunacaktır.,, tır. Gerek bu yer masrafını ve 
ki rabıt~!~r: ta_kv~yeye ço _ı~ milletinin derin mezıyetlerını nine tevdi edildi. masır yıkayormuş.. Baş1amış aga~tan ın<lırmege ve karakola · -- gerek diğer bütün masarifi hÜ· 
met ~ttıgını soyhyerek demış takdirle tanırlar. Türk ve Yu- Azadan Kara Mustafa zade büyük bir keyflc seyre ... Zaval- teslımetmege muvaffak olmuş. l'llii11~tte kumet deruhte ettiğinden tacir 
tir kı: .. .. k ü nan seciyeleri ahenktar surette Ahmet Bey kesreti iştigaline lı kadıncağız yabancı bir erkek Maznun capkın Mehme~ 0~ R b t k ler nümunelerini meccanen te• 

Turing klu~_un B;I ;.1 :r- bir birlerini itmam ederler. O- mebni istifada israr eylediğin- gözünün kendisini gözetlediği- dokuz yaşlar~da, sarı _beı:ızlı, ağ e ço hir edebileceklerdir. Ber!in 
messilleri son gunle~ e Bır .1 niçin bir birimizden ayrılım den kabulüne karar verildi. ni ne bilsin ... Hic kaçınmağa zeki bakışlı bır çocuk. inkar e- Türk ticaret odası bu nümune-
lik tesis etmişlerdır. : ~s~ n~cak surette yürümemiz için 1 lüztnn görmeden: en sei-best, diyor .. Ve. ~ğac~ niçin çıktığı- leri yerleştirmekle meşgul ola-
Balkan taazzuvunun tıpd ı h~ bY. mini yoktur." Şirketi Hayriyeııin tarifesi ' vücudünün en mahrem nokta- nı şöyle tefsır edıyor: Bahçıvanlık sergisi- caktır. 

l zalmasın an a- ır ü ·h · h · V il h' b·ı1·1 · S 1 nın c everan, a .. · . .b. M Leon Makas bundan son skü-dar cı etı, şe rm man- larmı bile acık bırakan hareket - a a ı, ı a ıı e man v b t k f } Hükumet Breslav sergisin< 
d ılftbu şerayın gı 1 • • • 1 . - k .. 1 - ne rag e pe az a s olan tasa . . ra Ankaraya gitmekten duydu- zara itibarile en gi.ızel yen o - terle çamaşırları çitileyor, ası- aganın ansmı gozet emege çok ehemmiyet vcnnektedir 

og-ramaması ıcın en t p hald ·· d h - H. k d d v R ·- bey d T k · arızayaya · - zevki anlatarak smet aşa duğu e umran an ma rum yormuş ... Olacak bu ya... ıç çı ·ma ım ı agaca... eız - Bu ayın sonun a a sım Bu itibarla, alakadar resmi m< 
mühim teminattır. ~~ Tevfik Rüştü B. ile görüşe- kalmakta olduğu hakkında bir adeti olmadığı halde kahveci ciğim ... Elimde bir lastik sa- bahçesinde açılacak olan mey kamat ta aynca nümuneler ha 

Fikri münasebat da Balkan rek kendilerine Yunan hariciye takrir okundu. Takrirde: Selman ağa vakitsiz eve dön- pan vardı.~ kuş vuruyo~dum.:. vecilik, bahçevanlık ve kümes zırlaınaktadır. 
larda talebenin seyahatları sa- nazırının hissiyatını bildireı:_e- "Buna sebep Hayriye ismini memiş mi?... Ağaç dalındaki B~kt,ım, ag~nın __ ~ahçesındekı hayvanları sergisi ic;in ziraat Sergide üzüm, incir, ceviz 
yesinde çok kolaylaştır~lmı~. o- ğini, başta Hasan _Bey ol,dugu fu:ıuli surette taşıyan şirket çapkının keyfi kaçtığın?,an. ~ar agaç.arda bır suru ~uş cıvıldı- odasına vaki olan müracaatlar fındık, badem, kuru kay,1ı, e 
lacaktır. Gelen talebemız Tur_k halde diğer tarudıgı mebus!~- sebep olmaktadır. Bilet ücret- ~ı nazar,_korkusund~ yuregı_ne yor ... !ı~an~. agaca ... A~- gittikçe çoğalmaktadrr. Yeni- rik fıstık, şeker mamulitı kon 
arkadaşları tarafından fevkala- rın ellerini sıkaca_~ı~ı orada bır lerinin tenzili için teşebbüs ya ınecekmış. r:ı-asılsa bırden bıre lı~ ~ı:__fı&kcsı bıle gelmedı den yirmi kadar bahçevan ve serveler, havyar, zeytin ve zey 
de bir samimiyetle karşılanmı§ konferans verecegını, tekrar İs pılsın.,, Deniyordu. Aziz B., dala asılı eh kaymış ... Az kal- kotulugun... . . _. .. çiçek yetiştirici daha müraca- tin yağı mahsulatımu; teşhire 
tır. Yunanistanda olduğu gibi tanbula avdette bir konferans yalnız Üskiidarm değil bütün sın düşüyormuş .. Selman ağa Sonra, efendıcıgım~ S?Yle- at etmiştir. dilmektedir. 
Balkan memleketlerinin her bi- daha burada vereceğini ilave et Boğaz ücretleı-inin yüksek ol- ile genç karısı, tepelerinde gay yim, Selman ağa geldı._. "ln ~- Rize telgraf müdürü Buğday muvaredatı 
rinde Balkan birliğine merbut miştir. duğunu ve binaenaleyh teşeb- ri tabii bir hışırtı duyunca baş- şağı ulan hergele! .. " _dıye b~r Sui istimalinden dolayı bura azaldı 
olarak talebe teşekkülleri vü- M. Venizelostan ismet hüsün şamil bir şekilde yapıl- !arını yukan kaldırmışlar.... de ağzını bozdu .... Sozde hıç da tevkif edilen Rize telgraf 
cude getirilecektir. Paıaya mektup masını söyledi. Teklif kabule- Birde ne görsünler! ... Çapkın başka işim yolunuş gi_?i, Sel- müdürü Şakir Bey, jandarma Buğday fiatlerinin çok dü 

M
. Leon Makas bundan son ANKARA, 4 - M. Venize- dilerek makamın bu hususta la Mehmet, şaşkın şa~kın dallar man ~~anın kansını gozetleye- muhafazası altında Rizeye sev mesi şehrimize buğday muva 

· b. k J · k 1 d ak! - 1 k redatmı tamamen kesmiQtir ra T .. k - Yunan münasebatına los'un ismet Paşaya ır me - zım o an şeyı yapması arar aş arasın a s anmaga ça ışıyor. ce mışım... . kolunmuştur. Son bir hafta zarfında İst~bu 

tem 
ur d k demiştir ki. tubunu hamilen Yunanistanın tı. Selman ağa hiddetle gürle- Mahkeme, gelecek celsesın- B ... . k k b vd 1 

as e ere nl k . : .ki Şehir kütüphanesi mıs: de çapkın Mehmet hakkındaki eyogıu ayma am la ancak 90 vagon ug ay ge 
- Bunu a atma ıçın ı Atina meb'usu M. Makas bura ' · • ••"' • miştir. Halbuki evvelce İstan 

k 
. k"f·d· . S · , ·trf ya geldi. Kendisi ismet Paşa· Tevfik Salim Paşanın, bele- -Hey ne yaprjl&Sun orada? kararını verecektır. muavınııgı 

elıme a ı ır. amımı ı ı a · . . .. . b .. k .. t"" ha · • 1 k h · bula günde 120-130 vagon buı 
Sulh için müşterek bir cephe nın misafiri olarak Ankara pa- dıy~cılı~e aı_th ı'.ık ud ~ a~e 1 de ~u şekilde taksim olunuyor 1 bir şehir yapmamıza imkan Beyog u azasının ususıye- day gelirdi. 

rzeden bir siyaset ve şarkın lasta bulunmaktadır. (Harpten t~~ıs edılmesı a . ın a t - du: . yok. Binaenaleyh hal_kın en ti ve ehemmiyeti hasebile bu-
a •as'ı ve ı·ktısad'ı sahalarda mü sonra Yunanistan'daki terak- nrı ok~ndu. kl·f· . Ilk sene bütçesıne yüz bin li mühim iztırabını teşkıl eden rada bir kaymakam muavinli- Bu muvaredat azlığı ~ehir 
Sİ) k. ) h kkında fırkanın hars Avnı Bey bu te ı ın tervı- . 11 - b b. . . h • · ı · b. c g·i ihdası tekarrür etmek üzere deki mevcut stokun mütemadi 
k melen ı·nı, 1·şafmı düsUnen ıyat a .. .. . .. d ra ınşaat ve e 1 eş ın !ıra ıda sıh at, s11 ve ışıı< ıs erme ır .a 1 b 

em •-' - b · b. da bir konferans cen butce erıcumenıne gon e- h · k b 1 l' d ş h · · dir. kaymakam muavini kaza- yen aza masına se ep olmakta 
. . .1• f evzu bahstir. Türki- şu esı ınasın . . - ö- .• re masrafı ta sısatı onmak su re ıı mamız azım ır. e rın ı - dır. tstanbulun yevmi huğda. 

bır Bıtı_ a __ km . 1 tarafından ida- verecektir. nln:ıesı muvafık olaca.,ını soy retile Üsküdarda yeni bir has rrarına gelince bir programa nın yalnız belediye işlerine ba-
ve uyu nca ledı .k. . . . d A d b. kacak kaymakam Sedat Bey ihtiyacı 20-22 vagondur. Mu · · · .. . . tahane inşası, ı ıncı sene yüz ve bunun ıçın e vrupa an ır • ,, Afyon ı"hracatı . A_ bdul_kadı~ Zıya Bey de tek bin lira insaat ve elli beş bin li mütehassıs celbine ihtiyacı- de kaza işlerine bakacaktır. varıdatın azlığından ekmek fi 
1 k f b ·k çog"' ahycr 1 f tt tinin artması ihtimali vardır. pe a rı ası . ı 1 tas;-'1P ~ 1

:. .. .. ra idare masrafile Beyoğlu Zü mız vardır. Bundan sonraki iç riç oimak üzere maddeler ay- ,. "'' u n na u u u u,. 

Mem
leketimizde ipek fab_r_ ı- Yazı ışlen mbazuduru O~~ B_. kur hastahanesine yüz yatak i timaımız altı ay sonradır. nen kabul olunmuştur. 

d t Peşteye gönderilen okunmayan 1 e~~r erın zı- lavesi suretile tevsii. On günlük bir zamanımız Mezbaha resmi Kambiyo Borsası 
kalan çoğalıyor. Bundan .

0
: afyon)ar ya'dan muhaf~za_s;_ ı~ın ~uva~ Ücüncü sene yüz bin lira in- kaldı. Bu müddet zarfında han Mezbaha varidatı üzerinde - -=== -

sene evvel memleketin-ıızın katen_ nak!e?ıldıgı~ı ~oyledı. şaat -ve l lObin lira idare masra gi işi çıkaracağız? Encümene münakaşa yapıldı. Alman re- _lı_ı_c_rı_ın_ı_o_3_2 __ K_u_r_o_n __ ı_2_6_ 
muhtelif mıntakalarında 3\10 Peştede açılacak beynelmi - Beledıye .:eisı . M~?ı.?dın Bel;'• file muhtelif yerlerde iki yüz havalesi doğru değildir.,, De- sim çok olduğu, reis başına re Dolar 212 Şllinr 31 
kadar imalathane vardı. Son esasen boyle bır kutuphaner;ın yataklık pavyon in~ası. Gene di. sı·m alınmas· zararlı bulundıı- "p_e_z_ct-a--.• -.. , ,-... 
'yapılan bir hesaba göre T_iitkİ tel sergi teşhir edilmek üzere esas~tı. ha_zırlan_makta ol~u~u: ayni nisbette masr~flarla dör- Neticede muhtelit encüme- ğu, çünkü bu yüzden bilhasa Frank ~:: .... .,. 
yede sekiz yüzden fazla ıına- gönderilen afyonlar elan ma- nu bıldırdı. Ne~ıcede _teklıf ıttı düncü senede iki yüz ve be- nin raporu hazır olduğu, ilk iç- büyük sığırların mezbahaya Liret Raytmark!I0,51 
Iathane olduğu anlaşılıyor. Bu halline gitmemiştir. fakla kabu~-~dılerek ~cap ede~ şinci senede de 150 yataklık timada ruznameye alınacağı sevke-dildiği, zayıf hayvanla- Frank 8. 117 Zlotl 24 
fabrikaların ekserisiİstanbul ve Bu afyonlar Triyeste tariki- t~hsısat~n -~tçeye .. onn:ıası ı- pavyonlar inşası. anlaşılarak sıhhiye encümeni rın ziraate bırakıldığı, resmin Drahmi 55,25 Penrıı 37 
Bursadadır. Bundan başka yüz le Budapeşteye gidecekti. Fa- ç_ın _takrır butçe encumeı:ııne ve Mazbata etrafında hayli mü- mazbatasının da bununla bera- okka üzerinden alınması doğ- Frank 1. 815 Ley 
bl·n lira sermaye ile s.ehrimizde T · t ·d· °:ldı. ~U?dan sonra sıhhıye en- nakaşa yapıldı. Muhiddin Bev ber müzakeresi karar altına a- ru olacag" 1 ileri sürüldü. Bu me 

kat afyonlar nye_ s eye _g_ 1 ın- un mazbatası okundu · Leva 30,25 Dl11ar 75 
de bir ipek fabrikası açılacak- ce transit geçmesıne musaade cumenıı · mazbatanın muhtelit encüme- lındı. yanda hali hazırı pek fena o- ------

tı f · İst?.nbu/ hastahaneleri ne verilmesini ve muhtelit en- Varidat bütçesi lan buz satıs.ının ıslahı sureti- Forlln IU Çervonçe 
r. edilmemiş ve se aretanemız 1. 

Ç. ·ı t Mazbatada, İstanbulda mev- cümenin beş sene ık mesai ra- Celse on dakika icin tatil e- le elde edilecek varidat karşı-
ıroz 1 ıraca 1 bunların transit geçmesine mü cut hastahanelerde yedi yüz el poru ile birlikte müzakere edil dildi. İkinci celse, .ikinci reis lık tutulmak suretile mezbaha Kıııııbiyo 1

1 
~·!~~diye 

Bu sene uskumrunun ç~ saatle edilmesini istemiştir. Di li yatak bulunduğu, bunun da mesini teklif etti. Bu kabil mü vekili Necip Beyin riyasetinde resminin bir mikdar da tenzili harici Banknot -· 
907 

!111,0I 
281,0I 

mebzul çıkması üzerine ecnebı ğer taraftan Ticaret borsasm- ihtiyaca kafi olmadığı ve beıı him işlerin encümenden encü- açılarak 931 senesi bütçesinin teklif edildi. Resmin mümkün 
memleketlere çiroz ihra~atı dan da bu afyonların Peşteye sene zarfında kısmen yaniden mene gönderilmek suretile va- varidat kısmı müzakeresine mertebe tenzilile okka üzerin- Esham ve Tahvilatın nevı 
ehemmiyet kespetmiştir. Çıroz gittiğinden haberi olup olmadı yapılmak ve ktsmen tevsi edil kit kaybedilmesine itiraz olun- başlandı. Bütçe yekünu maka- den alınmasına ve fakat bun- istikrazı dabill 
ihracatı en ziyade İskenderiyej ğı sonılmuııtur. nıek sureti le yedi yüz elli ya du. mm teklifi 11,475,073 liradır. dan bütçenin müteessir olma- Düyunu mvvahhade 99,00 

·. 

it 

Marsilya ve Yunıınistana yapr Bu baslıca ihraç eşyan1ızın taklık hastahane daha vücıide Cevdet Kerim Beyin müta/eası Encümence 4277 lira fazlası ile masına karar verildi. ikramiyeli Dt111iryolları 
maktadır. muamele~i derhal ikmal edile- getirilmesi muvafık olacağı 1 Cevdet Kerim B.: 11,479,350 lira olarak tesbit e- Perşembe günü içtima edil- - _, u• -----

( 1000) çiroz beş liradan mu rek Triyesteve gönderilmistir. ,;J,rediEv0~. bes senelik mesai - Daha uwn zaman modern dilmiştir. Mezbaha varidatı ha mek üzere celse kapandı. 

Jİ 
il 

amele göm1ektedir. ve teemmül etmektir. Bütün şı bir aksülamel olan ııcman--1 bari le eskimi§ ve geçmiş fa- - taraftar olduğu bu harekete vessÜ. etmiş bu san'at ve ede
serlerde, zihniyetlerde ve ruh- bu meslekler, bu 1'.1~ktcbi e~e- tizmin yaptığı tarzda bir a- 1 kat kendflerinden umumi ede- ı ve temayiile bin bir tereddüt biyata "hümanizm,, demek is
larda mevcudiyetini izah eden biler bu usüllcr nıçın geçmış- leyhtarlık ve bir benlik sev?a biyata bir 90~ haslat~~r ~al- 1 ve ihti~at ~le hi~ed!yor k!. da temek maki'ıl olur. 
!er de vardır. . ' . . , f ··1 ve •·~• sile kulaklarımızı onun bıze mı"! olan realızm, naturalızm ha şamıl bır tabır olmak uze- Hülasa bütün mirasrmı:tı 

tır? Zıra san at ormu ~"'. 
Bu meslekler, mektepler ve del-eri beşeri olan her ~_ey _gıbı hala verebileceği derslere ka- ve saireleri için de tekrar et- re, ve tarihi manasında değil, kabul etmeli ve müktesep irfa 

ünvanlar hawkında biıd-e de mevcudiyetile aşınır, ihtıyal"- pamak abes ve saçma bir şey mek mümkündür. yeni ve zamanımıza göre bir nımızın hic birini reddetmeme 
bir hayli yaZJlar yazıhnı§tır. !ar ve ölür. Bütün bu san'~t! olmaz mı? Hatta denilebilir Edebiyatımızın içinde bu- · mana verdiğimizi söylemek liyiz ve ein'atımız zihnimizm 
ilk önce, ta Ahmet Mithat E- "k ı ·ki rcmantizın de .bu yanlış ha lunduğu karı11ıklık, kararsızlrk . şartile, "hümanizm,. demek ve kalbimizin en muhtelif ve 
fendi ile' Sait Bey arasındaki ~ij~~~e~sk~~d~h:~hl~~~: %: reketten ölmüştür. Zira nafile ve ydksulluk, lıiilasa anarşi 

1 

d:ıgruya daha çok yakın olur. mahrem ihtiyaçlarına tevafuk 
klasikler ınünakaşasınd'!-n baş- tken bozulan mezıyetler ve bir ifrata karşı muzir bir tefri aleminde bu hakikati teslim Vakıa bu, klasizm, romantizm i ve tekabül edebilmeli ve belki 
lryarak geçen gün Ic;tihat ~~riçlerinde teşekkül ederek te dü!jlllÜ§tii. Bugün roman- etmemek büyük bir hata olur realizm. natüralizm. vesair ede 1 ancak be eri bir haki!kate mu
mec·ınuasında Abd~lla:h Cev· kendilerini aşan, geçen başka tizm de kendine has lirizmi, ve muhakkak bir tehlike teş- bi mekteplerin ders ve mira- , halif olacak şeyleri reddetme-
det Beyin ııomantızm ve ro- hitabet ve belagat ze-..ki ve mü kil eder. Halbuki edebiyatı- sıııdan istifade etmiş ve zen- ' lidir. 

malltı.klere dair yazdrklarına faziletlerdir. · t. ne balag"aları çdktanberi geçmiş mız her tarafından zıt ve mu- ginleşmiş bir cereyanı, san'a- Muharrir eğer eserini haya 
d Klasisizm ne hassa:;ıy~ 1 

ı{adar bunların arasın a . ne de muhayyileyi ilga e.!-":ış d~· ve maziye karışmıştır. balif cihetlere doğru çekilip tın müktesep bütün servetlcı-i tından koparmış olduğu bir 
muhtelif, ne mütte;ı;at ve şun- ğildi. HalbtL~i ilk klasıkfenn Halbuki bugün klasisizmin adeta parçalanacak gibi oldu- ni, keşiflerini, icatlar:;;; ve bi- parça yapmıyorsa, eğer lisani
(]j ne yaıılıs o-örülen şeyler_ ya mua:kipleriııin yapmış olduk- de ·romantizmin de (maattees ğu ve yolunu bulamıyarak her zi meclup etmiş sesleri ve şive le kanını ve zihnini yuğurup 
~.ılmıs· ve b'.;ıİıassa bu !;clım_ e b d E 0 siif su manasız asri kelimesile istikamete tered<lütle baktığı !eri kabul ve cemeden bir san' eserine malzeme olarak kul-
,_ • ıarrı aşag"-ı y!l'karı u u_r. _c • -
]'"re n·asıl ay·rı ayrı ve ne g:arıp ı ifade ettiğimiz) "modern,, o- su :;ıralarda bu hakikati teem- at ocağına göre bir taraftan !anmıyorsa, eğer bize kalbini, _ le Enc'-"clopedique miirıt en ?- 1 l~ana"lar "erı.Jmis oldugunu , lan kısımları vardır. Ve klasi- , rniil etmekte be ki bior fayda milliyetimiz. ~:;ditiµıiz, diğer aklını, aşkını ve galeyanını • • , lan rasyonalistler. her şe yın . 1, 
göstermek istedim. ~-a~in ~on mizanı olarak aklı kab~l et- szimden zihnimize bır se amet vardır. taraftan nispiyetle an1aştığı- ifade, tahlil veya hikaye etmi 
ra cleg· er mi? diye <Juşundum. .. 1 an at ru· gelmiş olduğu gibi roma_ntizm insan baza~ edebi mektep- mız ve diğer taraftan klasik yorsa sükut etsin, onu duyma-

ınisler, ve boy ece . 5 den de bir hareket ve hır ga- !erden müc;tenıp duran_ ve hiç bir kültüre teveccüh ettig" imiz ya ihtiyacunız yok demektir. Bunları icmal sanki neye yara h";,dan bos,almış,_ zilia. __ yat h,a· H- 1- b ı·· · -
ı•acaktı~. ...... b leyaıı geçmi'?tir. ü asa u birinin teşekk.ü tıne müsaıt ol- · şu sıralarda biiti:'"i muinin tec Şiirler sükun bulmak için im-
. k'ıkatlc s<:?.mimi hır muııa~.e e- · · · b d · · · d ı· 1 · d · ·f · Bizce bilinmesinde fayda . 

1 
lın~mıs kurunms, mucer- gün kl~ik _hır nevı romantızm n~ıyan . u e_vı~ ıçıı: ~ ~eo k a rübc en~ ~n ıstı a~e _etm.ış, ~ dada c;ağı:ışlar, fikirler .s~klı-

tasav\'ur cdilc:bilen cihet geç· tı rn ~ -· - h. ti yok değildır. Stk yanı yem bır klasısızm dev şuura, mılhyete, nıııpıyetıe, kül ~yacqımız sırlar, hıkiye-
ret ve 'l:avF Hr şey ma• _ıye - Bu iki edd>i mektep için rinin arifesinde bulunduğumu· tiire ve ceearete emıi§; a.rıi- ler hayat hlldtında kendi şe-

• • · · · · rimiaı olmabd.-. Edebi 

bi~ eserde bulmak isted1ğinti 
şey yerine ikame edilmiyece 
olan şahsi ve yekta bit- şivedi: 
Bir maceramn hikayesinde 

• 

ibaret -Olan kitap bize bunu 
muıhan-iri için dünyadaki e 
mühim macera olduğunu h 

., 
ve teslim ettirmelidir. Hakil 
bir san'at eseri belki ne b 
ders, ne bir nümunedir. Bı 
bir te4ı: çile ve bir tek tecrübi 
nin münferit bir mahsülü, b. 
şerin şahsi bir ifadesidir. V 
tamamiyeti itibarile aynen b 
baş-kasının olamaz. Bu, böy 
bir ·hakikattir ki san' at.kar ( c 

• 
1 

1 
na ister meczup, ister datıi d 
"yiniz) bir din, yahut lıir ne 
mffti ile ve bin bir zahmet 
onu kalbinin içinden beşeri:ı; ıt 
tin iz'anına ve kendi ldıçesi ı 
den milletinin lisanı içine gı 
çirit:. San'atlkar liııannı deniz 
ne -kendi kanını katmlk · 
yacını duyan vtdeı-· 
~ini teskin i4;iıı 
ne dalan bir n; 

d 

< 

y 
l 

ıC 

c 

h 

• 
r 
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1 Askeri bahisler 1 ELViRE POPESCO' yu •illiy~t 
~ ı srın uaıdesl "Milliyeltll'" Prens Andiryanın kitabı 

A L E • . A N D R ~: D U M A S F l L s· ın c,eri 

YABANC A 
5 MAYIS 1931 

l:'.>AREHANE - Anbra cadde11 
0 " 100 Telcnf adnaiı Milliyet. ı .. 
n 1bul. 

Tellfon numaralan• 

"JieliJkete doğru klt•bı - mes'ul olan Papulas llt 
miralay SarlannltJ mi? - B11cerlksiz bir muharrir -
Yunan ordusunun başlıca zaf sebebi fırkacılık ama, 
bu gizli çıbanı deşen ve patlak verdiren Sakaryadahi 
TDrll silngüsiJdiJr - Prens Andlrga YunRn ordusunun 

Kadın bir daha başlamıyacaktı 
Biribirlerini severken ev- 1 geldiği zaman kocası ona bir 

lenmişlerdi. Kadın Eek gençti. kağıt uzatarak dedi ki: , 

!ilminde takdim etmek üzere yarın akşam 

MELEK ve ELHAMRA 

2 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE t1CRETLERI 
G TUrlciye için Hariç için 
aylığı 400 kurut 800 kuruı 
" 750 .. 1400 " 
.. 1400 • 2700 • 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nüshalar 10 kurut 
r. Gazete u matbaaya a.it iti• 
n tr. iidiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ilinlann meı'uUyetini 

bul etmez. 

Bugünkü Hava 
Diın enfazla hararet l 6 enaz 

6 dı. Hu~r, ruzgAr pOHl7. ve 
hava açlktir 

zuliJml•rlnl itiraf ediyor.,, 
1 

Peık güzeldi. Erkek otuz yaşı- - Bak sevgilim. Bunda ne
ru g~smişti. İlk senelerde yaı:ı !er söylemiyor. Fakat rica ede 

Eski Yun.an Kralı 1 Corcun mış olmasına "geçmiş olsun!,, lar a.rasmdaıki fark hiç görün- ri~ benim böyle iftiraya inan-
Andrya adlı da bir oğlu var- dan başka bir şey denemez. müyordu. Genç kadının yanın dığıma ihtimal vermezsin de-
dır. Bu zat Yunan ordusunda "Felakete doğru,, kita>bı, da kocasının daha yaşlı oldu- ğil mi? ... 
liva cenerali rütbesinde iken müellifi için hiç bir beıraeti ğu de.'til, belki ikisi de aşaf,ı Bıı imzasız bir mektuptu. 
Anadolu haıbine iştirak etmiş. zimmet gdirınemekle 'beraber yukarı ayni yaşta gibi görüniı- Zevcesinin genç bir adamla 
1921 yılında Afyon k;ı,rahisar bizim için çok faydalı malU- yorlardı. Sonra kadının daha görüşti.iğü isim ve yer tasrih 
Kütahya ve Eskişehirin düş- mat taşımaktadır. Ordumuz genç olduğu, seneler geçtikçe edilerek yazılryordu. Kadın sa 
mesini mucip olan Yunan ta- mensupları ve alelumum Türk kocasının yaşlandı~ı. buna mu rardı. Bayılmamak için kendi
arruzu esnasında 12 ıfıı:ıka ku- vatanperverleri için istifade kabil kadının daha gençleşip ni müşkiliitla tutaJbildi. Fakat 
mandanlığxru ve sonra Sakar- edilecek noktalar var. Bunlar- güzelleştiği ·söyleniyordu. kı::cası zevcesinden çol,; emin
ya meydan muharebesinde de dan bahseylemek iki makale- Erkek de bunu farkediyıor di. Kocasının bu yüksekliği 
II, kıolordu hvmandanlığxru mizin mevzuunu teşkil edecek muydu. Kimbilir .. Fakat belki karşısında kadın her şeyi iti
yapmış, Sakarya kırımında Yu 1 tir: j de bir izzeti nefis onu mene- raf etti. Sonra ağlı yarak af di
nan ordusunun duçar olduğu Birindsi: Kitaptan edeceği- diyordu. Koca ı zengindi. Ka- ledi. Erkek affetmişti. Fakat 
acı muvaffakiyetsizlik üzerine , miz ilk istifade, Yunan ordu- dm orta halli bir aileniıı kı- kadın da artık bir daha başla-
kabiliyetsizliği anlaşılarak i sunun zaafını mucip olan ce- zıydı. Fakat eviştikten sonra mıyacaktı ... 
cepheden çekilmiş, sonra da beplerden birisinin zabitler aradaki servet farkı izdivaca --- - ---------
Yunan ordusunun Anadoluda hey' eti arasında ve alelumum mani olmamıştı. Bi1a:· .is evlen 
tam bir hezimetine duçar öl- ordu içinde salgın halinde bir dikten sonra biribirlerini çok BHmecemiz 

•inemalarında vrnlecek iki Ş E R E I' MÜSAMERES 

Tedarik ediniz Yerlerinizi Şimdiden 

1 H1•.ş.·iy.·e•:•B•u-ye•g•~1n 0e-v•e-m•u•h•te•ı•em-•fll•m•ın .. &fe•ı•k•al•A•de ... p.ah•a•lı-o•l11İm 'l..ı. ra~mtn fiatlarda zammiyat yapılmayacaktır. 

\'arın a:C~am 

EVEl.Y'l ııoı T re ıco SYM 

~rERl ~inenıasın~a 
muvaffaki\'1.:tlerinin mu\ ·l\fakiyeti 

olan 

filminde arzı endam edecekler· 
dir. Bu fil ., ~örülmemiş Rus 
mev:r. undan n1aaJa ba!a.laıka· 

ların i·ıirakle büyük bir llus 

1 
-1 follivud·un s[en Li 

GRETA GAR 
Alma:ıca konuştu~u 

ANNA CHRIS 
Filminı t· msil ederken i 

!ediği bir mülAkatta: 
Bütün genç kızların,bütlln 

lerln vt bütün babaların 

l·l\ık olan bu havatı hakiki 
ne•inl her h>ldc gormeleri 
geldigıni beı an e mı; tir. 

· B. k d şarkıl.ırı muhttvidir. lstınbul birinci lflh 

ması üzerine Yunanistanda or fu-kacılrk hastalığının hüıküm- mes'ut edebilıyorlardı. ı , 3 '4 ~ 1\ '! 11 9 ıo ı ı hey'cti ınug.nııiye.i wafından 
taya çıkan ihtilal hükfuneti ta sürmekte olmasını öğrenmek- Bu izdivactan üç sene geç- 1 ı',.f.._l_ Y A N G ~-1- ~iRi 1 !l~anni edilmiş müteaddit Hus 

rafından "düşmanla temas ve 1iğimizdiır. Müellifin yazdık.la- miştı. ır a şam davet e ildik ı I R J_ _ !_ _ ~ A !. •I~ ------------· 
.. t .. h k"k ti • muharebe halinde iken emirsiz rma göre en büyük rütpeliden l leri balodan dönerken kocası ı· , L [tA _L A _ T 1 A~ .!.~I· Fer ah sinemada 

•ll UD a 1 a erı... olarak muharebe meydanını en küçüğüne kadar Yunan or- otomobilde birdenbire dedi ki: 
ı:ık l 

-'- · d "- · S · "- k k d 4 A T A K • K A l E M Bu gece komikler müsabakası 
te ey em=, ordunun manevı usunun zaıuıtleri biırisi kral ta I -. en ıuu a şam ço ans · -K -N A "' -E •• - O Şevki ve Cevdet beyler bir sahne-

lugundan: 
Yeni postahane karşısın 

!et hanında 1·2 No lı yazih 
icrayi ticaıet ederkea illlsl 
edilen Lutfu KAmil ve ı•az 

Bir takım adamlar vardır ki 
~ynir tulumunda oturdukça 
inya umurlarında değildir. 
aktaki rahatları bozulur, o 
tman kıyameti koparırlar, 
ıksızlıklara karşı isyan ve şi
iyetler yağdırırlar ... 
Nasreddin Hocaya sormuş

r: Kıyamet ne zaman kopa
ık? 
- Karım ölünce küçük kı
ımet, ben ölünce büyük krya 
et! Cevabını vermiş. 
Bu ufak fıkra da bize göste
vor ki çoğumuz hakikati i i
ize yaradığı zaman kullanır, 
zaman ondan hoşlamnz. 
B n bu satırları, fakiilteden 
akası kesilmiş bir zatın gaze 
lerde okuduğum beyanatı ii
rine yazdım. Bu zat: "Fakül 
deki bütün yolsuzlukları An 
raya bildireceğini,, söylüyor 

yatının bozulmasına ve taaııru raltarları ve diğeri de Venize- ettın.. •--~- ~--- __ _ 
1 O 

·· 1 · · İ g • s.ı de ayrıca varyece ve Hcrmine hanım 
zun muvaffak olmamasına se- losçularyahutmüdafaacılarve nun asıl soy emek ıstediğı T R E F AıH• D 
bep olmak,, cürümlerile aske- yahut Amynite'ler olmak üze- bu değildi. Zevcesinin pek ,.AL.il LI-µ 5 y A _ıarııı gece Naşic bey kuşdilinde. 
rl_ ih!ilal m~kem~ine sevıke: re ıi!<:~.Y~. ayn~ış_lar. Fırkac_ı- ı· gıınıç bir_ C:k~kl_~' :\'.'.orul~a~an A H =ıT K A - J. ij E . 
dılımış ve dıger bır çok eski lıık yuzunden ıktıdarnız za'bıt- d;nns ettığını gormuş, ~ı~dı o ,-T Al:-ı A KiS 1 -.-;
hükilmet ricali arasında kur- !er .lüzumsuz yere yükselti'!- gençten bahs.etmek ıstıy~r- 1 F -r- D. A M - ~ -
şuna dizilmek üzere iken Bü- miş, kudretleri fevkinde yük- du. Fakat hunu açtktan açıga 

1 

. A - - - - -+ 
yük Britanya kraTının tavassu sek emir ve kumanda makam- söylemeğe sıkılmıştı. 11

11' ı• A R 1 1 L S E 
tile kurtulmuş. lamla çıkanlmışalr (bizzat or Genç kadın la«ayt bir ce- flil111•c•11tlz/n lı•ıl•lll/111/1 
Şimdi Yunan ordusunun gi- du kumandaru Papulas gibi) vap verdi: f•,'fll 

riştiği hu sergüzeştin feci ilki- bu hal, zabitler hey'eti arasın - Evet.. Keşke daha evvel 
betindenberi on yıldan fazla da karşılılklı emniye hislerini ç~ksaydrk .. 
zaman geçtikten sonra prens garçalamış, bi·r ordunun biri- Kadın doğru mu 5Öyliyor-
Andrya "Felakete doğru,, ad- cik kuvveti olan tesanüdü boz 

1 
du. ? .. Hakikaten daha evvel 1 

1ı bir kitap yazmış. Muharrir muş. çılkmağı istemiş miydi? .. Yok
bu kitapla, Yunan ordusunun Ben buiddiaya şunları ekli- sa zihninden geçen düşünceyi 
felaketinden kendisinin aeğil, yeceğim. Asıl mühim olan key keşfetmişti de ona mı cevap 
Her türlü aSkeıri malumat ve fiyet, ıbu ihtilafın ve fırkacılı- veriyordu? .. O böyle düşünür 
iktidardan mahrum bulundu- ğın, bilhassa Sakarya mağlu- ken genç kadın <la ıkendi ken-
ğundan dolayı kendi erkanı biyetinden sonra daha ziyade dine şöyle diyordu: 
harbiyesinin eilnde, ve hırsı. artmasııdıır. Eğer Yunan ordu- - Ne demek i tiyor?.. Bir 
yüzünden siyaset ve entrika su Sakaryada galip gelseydi, şeyden mi şüphelendi? .. 
altında oyuncak olan baş lku- şüphesiz kral taraftarları ta- Genç kadın dalmış, düş.ünü ' 

Pangaltı sinemasında bu ak~am 
K. Şevki B. At cambaz varyetesi 

birlikte :vlahrıcanın aşkı 3 perde. 
çingeneler. 

1 

Bahaectin firketi iflds idare ve 
be hey'etleri istifa etmiş 

rından diğerlerinin indhabL ~ 

muamelatı ho.lclunda malOmı 
üzre meselenin ehemmiyet 
ıaceliyetine binaen alacalı:! 

Bu gece Üsküdar ! lale tiyatrosu mayıs 931 tarihine •üsadil 
h:ornik D. lsmail el. ve Avrupa· bı günü saat 14 buçukta 

dan yeni gelen Hintli fakir Aziz B. sarayında vaki birinci i!lls 
Anast"' varyete hey'eti ( iki çiçek toplanma salonunda bızır 
bir böcek ) 3 p ·rde. maları ehemmiyeti,, llln ol 

:··~·········~~·····~ ~ • ITTIHAD l MiLLi 
i 1'iirl( sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyi 
Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 

' ı yolsuzluklar, kat'ı ataka
.n sonra ise vukuf peyda ede 
ezlerdi. Evvel ise, neden bu 
mana kadar sustular? 

mandan Papulas'un, Papulası mamile kuvw:tlleneecekler, yordu. Baloda dans ettiği 
bu yola siiıren ordu ikinci er- Amyniteleri tamamile ordu- genç epi zamandanberi k~ndi
kiinı ha~biye reisi miralay Saır dan uzalklaştıracaklar ve tesa- sini sevdiğinden l:ıahsetmıyor
yanis'in ve o zamandaıki hü:kı1 nüt ıbozğunluğu olmayacalktı. muydu? .. Zarif, yalkışı!kh bir 
met azalarının mes'ul olduğu- o ıhalde prens hazretleri ka- genç... Soldan oağa: 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanı 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmakt • • ··~~liııı- Telefon: Boyoğlu-2003 ... l~H .. 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Daire nedir? 

Gazetelerden birinde bir ço
k fıkrası vardı: Çocuğun bi
ıe sormuşlar: 

nu ispat etmeğe çalışıyor. bul eylemelidirler, ki Yunan Falkat !kocası buDıU bi~- 1 - Para mahfazası ( 4 
). Siyac 

"Çingenenin yüreklisi CCSl\lT ordusunda gizli gizli şişen tef yordu. Onun lbildiği yalnız bir <4~· _İstikbal (3). Temiz (3). Za
luğundan bahsederken hm-sız- rika ve ihtiıa.f çıbanını deşen şey vardı: Bu genç adam ev- man (2). 
lığını sayar rnış.,, Derler. An- SaJkaryadaki Türk süngüsü ol- velce kendisine varmadan ev- 3 - Nida (2). Bir harfin telaffu-
drya Hazretleri gücenmesin- muştur. vel güzel kızı istemiş, falkat "u (2). BUyük (3). 

ver- ler amma, bu !kitabı yazmasa- İkincisi: Kitapta mermıuni- öyle zengin ibir delikanlı ıolma 4 -Artık yeter (4). İdam et (2) 

!ardı, ke~dil:rı ~ç.iıı da'ha iyi yetle ~udu~__uz bir ndkta 1 <lığı için ıkızm an.ası, ~ab~~ı bu ~ = ~=:~.<:~ğ~~~~~r~~~t (3). 

- Daire nedir?. 
- Deliktir.. Cevabını 
iş. Ben olsam: 
ı-- Daire, içinde oturulan, 
~ara, kahve içilen ve rahat e 
le:ı. yerdir ... Derdim. 

FELEK 

olurdu. Çunku lbır çoklarımız, da masum vesılahsız Anadolu talebi yerine getırmege luzum 7 _ Cet ( 3). Feci (4). İstifham 
ve ıbilhassa tam onun karşısın köy]ıülerine Yunan ordıtsunun göııınemeişti karısını şiddetle (2). 
da bir piyade alayına lkuman ya,pmış olduğµ zulüm ve teca- seven bu !kocanın kalbinde s - Nota (2). Karıştırmak (4). 
da etmiş olan aciz muha>rrir, vüzlerin tasdik edilmesidir. kimbilir ne !kadar korkunç kıs Tabaka (3). 
prens 'hazretlerinin bu kadaır Muhanir lbu hususta mümkün kançlıık buhranlarına se'bebi- 9 - Kalbur (4). Kış yağmuru 

f tabansız ve ıbu kadar kafasız mertebe vekayii Örtü altında yet vermeğe tkafi değil miydi?. ( 3 ~0 _Bilen (4). Cilt ( 3). 
İcaret işleri Umum ıolduğunu bi1meyorduk. Kitaıbı bulundurnnağı tercih eylemek- Kocasırun tabii bir vaziyet- il _ Atın kundurası (3). Hicap 

füdürlüğünden: ru okuduk ta onun ne olduğu- te olduğunu işaret eylemesine te olduğur,;; •ören genç kadın (2). 

3., ikinci Teşrin :ı30 tarihli ka- nu öğrendik. Kendi kabahatle rağmen Yunan ordusunun yap 'kendi kendine: Yukardan aşağı: 
'n hılk"m rrine göre Türkiyede rini, kendi ıbecermcsizlikleırini tığı zulüm ve katliamları bir - Her halde bir şey l:ıilmi- ı _Sert (4). Baht (4). 
·yo;.;m:tı ızinli bulunn ecnebi kendisi ilan ediyor . Doğrusu kaç vak'a ibrazı ile itiraf et- yor, dedi düşündü her halde 2 - Cet (3) Caket (4). 
•~;ctl<rirıden lngiliz tabiiyetli (Bay- kendisini bu kadar beceriksiz melkten de kendini alamıyor. krSikanmıyor.. 3 - Nota (2) Görünmiyen teh-
i. k:nıip kampini Limlteı _ By· bi.r surette müdafaa edenler ve Kolordu kıumandam ve Yunan 1 Evlerine döndükleri zamaı; like (

4
). 4 - Sur (4). Bilgi (4). 

'•, Steamshek Compıny limited) 1kaı~atini baş.kasına yiiklet- kr_~ll.rk ~anedanına ~ensup 1 i~isi de hiç bir endişenin yü- 5 _Keyif (4). Keder (4). 
"k•.·' mUo.e>•ili bu kero müraca· mek ısterıken bu kadar maha- miiıhım hır şahsın bu ıtırafları kıi altında oLmayarak serbest, 6 - Gene o harf (2). Göl (3). 
"' şirl.•tL. llAnı lllds ettiğini bil- retsiz bir surette ittiham çulru Yunanlılık için ne kadar muci mimi görünüyorlardı. Balo dö 7 - Bağışlama (2). Eski (4) U-

···--....-.. 
Halıcıojtlunda Abdüsselı\m mahallesinde ve Abdüsıe!Am so 

Sultan l\la hmutsani vakfından eski l yeni 1 numaralı 
binasına 500 lira kıymet takdir olunarak satılmak için 
zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname almak iç 
gün levazım müdürlüğüne müracaatları 37,5 liralık tenılna 

buzile şartname ve teklif mektubunu mühürlü zarfa koyar& 
günü olan 24· 5-93 l p_azar ıgünü saat on beşe kadar en 
daimlye vermeleri. 

• • • 
Fat;h Malta çarşısında 16 odadan ibaret Efdal zade m 

bir seneden üç seneye karlar kiraya verilmek İçin açık müza 
konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her giln 1 
müdüdtinc muzayedeye girmek için 19 lira teminat akçesi! 
gün ti olan 24 · 5 • 931 pazar günü saat on beşe kadar en 
daimiye müracaatları. 

* * * 
Kasımpa~ada Tcr:;ane kapısında Havuzlar mezarlığında ta 

20 dönümden ibar~t otluk açık artıtrma ile satıl,ııcağındaı 
olanların % 7,5 teminat akçelerin! vezneye teslim edip 2 
pazartesi günü sııaı on beşte Beyo~lu Belediye encümenine 
caatları beyan olunur. 

t.,ış olnakla mezkOr şirketle all· runa düşenler pek az görül- bi hicap, bizim için ve beşer nüşünde kocasının söylediği zak nidası (2). 
rııı bulu;, iarı• şirkete ve icabın· müştür. "Felakete doğru,, ki- tarihi için de o kadar ıkıymetli sözün artık hiç bir izi kalına- 8 - Elemler (4). Saçsız (3). • * * 
lstınbul :nrnt>kası Ticaret Mü· tabını dkudı.tktan sonra prens vesikalardır. mış gibiydi. Aradan günler, 9 

- Asiler ( 4
). Dem (3

). Tahı-il Şubeleri için lüzumu olan 25 yazı masası mevcut , 10 - Kırmızı (2). Bir meyve (3) 
riu!'.~"·· mü:tcaat eylemeleri ildn Andrya mn ihtilal hükfirneti- (Bitmedi) haftalar geçti. Bir akşam eve il _ İnatçı (4). Fulu değil (3). mucibince pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin 7-5·931 pe 
, ·· nin satırından kafasını kurtar Cinoğlu neşeli ve her vakıt ıki gibi sa- Erkek (2). günü saat on beşe kadar levazım müdürlüj!;üne mliracaatlar 

':"t:,_il!_ljjet'in. fPJrikası: 20 biler vardır. Şimdiye kadar se- ne son derece itimat edilecek ketinin menafii için daha karlı; rer birer buradan aynlacak, Paşa genç adamın 
firlerden bir çoğunun föm-ini bir adamdır. olacağı kanaatindedir. · olanlar Paşanın çıkmasını lbe:k 1 keserek ve hiç bir şey a .._ ,.. le · anladım. İcabında ecnebi hü- İzzet Bey tekrar lafa karı- Kadri Bey ecnebi dostunu lerlet'ken Yusuf Paşa kendile- mxş gibi dedi ki: 

1 

"' o kilmetlerden de yardım görebi şarak: daha ziyade müdafaa edemedi. rine: - Merhum pederini 
ı leceğiz. Şimdiye kadar hiçç bir - Fakat bu Ba>ker denilen a- Çünkü Sardrazam Yusuf Paşa - Biraz lburada kalacağım.. aziz birdostumdu. kendi 

şe_ Y __ söylememiş olanla.rdan. bi- dam_ ıbir pazarcı_drr_ . Bir tüccar itiraz kabul etmez bİ>r sesle de- unutınam. ~ Dedi. Cemal Paşa ile diğer 

1 
B lL- 1ı.· B . b. ta I h . . . ,._ _,,_

1 
rı soze başlayarak dedı kı: 

1 

kı burada siyası ışleıre karış- di ki: Beyler Sadrazam Paşayı se- Kadri Bey Pa=nm 
- u vıa ı•m eyı ır - e eımnıyetını tast... etm"" e - Almanlar burada bir de- maık. f - Oh ıb. k. . ,.--·-fa atm k ıa r "·ks· be be d. - k d 1 ıs ıyıor. ' ır ' ımseye ınanma- lamlayaralı: birer !birer ayrılı- ne doğrudan doğruya bi 

a zırn ge ır. .nı ı ra r ıger ar a aş arma ı aişiklik olmasını çok istiyor- İzzet Bey ·bunları söylePken m"•' ·· k b · ltı.!' d b d . 1 .. l . . . k . . ., , ~« gguvenııneme mec unye yorlardı. vermek için böyle kaç 
·1rt·'r e ura a ış er guç eş.e- ~=ır~~ ve ıtımat v·erıme ıçın ' !ar. İngilizlerin de her ııeyde : istihza ile dudak bükmekten . tindeyiz. Bu adamı ne vakit tat Fakat Paşanın ,böyle arıkada bir söz söylediğini görü 

1 
ıırE F k İbr n· B ı ~· d k B j paıma.kları vardır. Eğerbir de 

1 
de 'kendini alamamıştı. min edebilirsek ancak o zaman kalımasına sebep şu idi. Kadri ha ziyade sabredemiye 

-. vet.. ır at .. a .ım . ~ - n ~n' orıkmaJ::ınız. en ğ1şiıkliık olursa bundan çok ·is- • · Fakat Kadri Bey ecnebi dos kendisine inanabiliriz. bır taraf atmak ıçın şımdiıkı ondan çekınmemek lazım gele , tifa:.le edeeeklerini düo.iinüyor- tunu Padı·şahı bu ~·dama çok Yu f p t. lb kt Bey evvela tereddüt etmiş, fa.- şimdi eline geçen fır 
dd .mk. .. . ç·· -· . . . ed b·ı· . 1 • ~- ~ su aşa saa ıne a ı .. k t ,_ . p bırakmak istemi--r-•- d 
; e ı . ~ gomuyorum. .un cegını sıze ıspat .... e ı ırın:ı. lar. . iltifat eder. Hem de ıkendisi İlave etti: • . a ·sonra 11<.ararını vermış, a- r- ""' 

kendısı şu s".:a~_arda ~a~ışa Yusuf Paşanın sozunde ~tı- ı Bunları söylıeyen İzzet Bey son derece zengindir. _ Artrk dağılsak fena ol- ' şaya sokularak ıbiPaz kendisile -Ben kerimeniz Han 
,ı h1?111 teveccühünd~n ıstıfa· yet vardı. H~r ha~~~-bun~ soy- isminde biri idi, ki Yusuf Paşa Bu sefer Namık Bey Kadri mayacak. gOOüşmek istediğini söylemiş- diyi almak emelindey· 
; edıyor, hem d~ ~a~~ şahan~ l~ı:ıke? ken~ıne IJ!iYük. ~ır eım- j onu dinledikten sonra Kadri Beye cevap vermek ister gibi paşa ayağa kalktı. Diğerle- ti. Kadri Bey Avrupada lbulun Bu sözü tabii bir v~ 
pek meııbut _gorun~?'~r. İkı nıyetı oldugu hıssedılıyord~~ : Beye döneııek kendisinin lakır sordu: ri de başka bir şey söylemeğe muş lbir gençti. Onun için dü- söyliyen Kadri Beyi di 

1:şa arasm~~kı b':1 ~ukfileme Yusuf ~,a so~:a daha ikat ı . dıya lkarışı:nasını istediğini an- _ Peki bu adamı elde et- lüzum görmeden kalkmışlar- şündüğünü, söylemek istediği- yukardan aşağıya kadar 
ika~ dıger bı~ de İbra- olaırak ılave ettı. lattı. Kadri Bey söz sırasının mek isterlerse kendisine kaç , dı. ni açıkçaanlatmak ihtiyacımda Paşa dedi ki: 

n Beyın rn~haretı~den ko- - Ben yolumun üzerine çı ıkendine verildiğini görünce ha para vermeleri lazım geliır?. İçtima artrk nihayet buknuş kazanarak geLmiştir. Yusuf Pa - Siz Avrupadan 
'ıkolay magl_up edı~~yece- kanları bir tarafa atmanın yıo- raretli bir vaziyette dedi ki: - O adam ne alınır, ne sa- tu. Bir daha ne vakit toplamla şaya sordu. yeni geldiniz. Bu mesel 

ü ·ı~'1 ·~ahsettı. Onun ıçın son lunu bilirim. _ B:a~erin ist~iği imtiya- tıhr ... Kendisinin arzusu bu cağını burada kararlaştmıınağa - Zati devletinizin bende nuşı:nak için önümüzde 
p O•<e maharetle •ha Paşa bir müddet düşündü. zı •kendısıne temın etıınekten ' Abdülhamitten başka bir Padi lüzum görmemişlerdi . İçtima- nize ettiğiniz vadi bittabi unut vardır. Aceleye lüzum 

• . .. .. • .. ~ rnTal~r~ır nı:ah~ tinÖ-ntC11 Hem de ben size bir şe 
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fakında kuvvetli bir Yunan takımı geliyor 

Oyuncularımızı bugünden calıştırmağa başlamalıyız .. 
.. 

En bedii spor, tenistir 1 Hayatlarını dinleye •• m 
Meşhur tenis şampiyonları hayatla- Atlet yıldızlarımız kendi kalem-
rını~ yarısını artistlerle geçiriyorlar lerile bize anlatacaklar .. 

YJaıatasaraydan Bilrhan B. Beşiktaştan Hilsnll B. Tenıs ~ıevsimi her yeııde ni doğaın tenis yıldızlandır. 
1 başladı. Bızde de mevsim !baş- Mis Nıutıhal1in gençliğinıe pek 
l ıama'k üzerociir. az !kimse va!krftır. Ueçen ısene 

-

Bu güzel spor halkkında A- on sekizinci yaşını te:sit etmiş 
merikalı !kadın tenisçilerden ti. Böyle ldldıuğu halde tenis 
Helen Willıs'in kıymetli bir tarihinde mühim bir mevkii 
~akaiesinin teroiimesi (Olim- vaaıdır. Oyıun tarzındaki tecrii 
pıyat) mecmuasında çıktı. Bu ibe geniş ve değişllittir. S~ğlam 
sporun mevsimine ıgireır\lren şıu bünyeli v,e ciıdıdi lbir maçın bü
maıkaleyi nalklediyoruz: tün zahmetlerine beden en mu

Hayatımm gençlik ve çocuk kavemet edecek ıkabiliyette
lııık sen~leri ııesiıın yapmakla dir. Hare!retlerindeki seyali
geçm!ştır. Kendimi teni'se vıer- yet ve suhulet, ayaklarının 
dikıetn sonra s.por heyecanile sür'ati ve nazaırlarındaki isa
:biır müddet san'atı ~hmal et- bet insanı hayran eder. 
tim. Şimdi tekrar r.esimle meş İşte iben, sporcu cam olan 
ğıul oluyorum. tkazanıınaık ~mı bile yenelbi-

Ben lhanği sporu sevdiğimi 1ecdk tenisten ıbaşlka lbir spor 
soru?'or.lar. Zevtk ve lbedayi his görmediğim için tenis ve te-

F •n~rbahçedt111 f<lkr.t B. leri iınkışaf etmiş ıbiır insanın nisçileır.e hayranım. 
Yunanlılar karfıaında futbol teniısten lbaşikıa lbir şey ısevmesi Borotra'nm ıhıususiyeti do 

f&reflmlzl kurtarabllecek m''-"-"- mu··du··r.' uu=un , meşıhur "sınash,,mı yapariken 
oyuncularımızdan OçU Dlinyaıda hanğıi s.por tenis teıbaıııüz eder. 

Bayrıamm üçünoii günü Ga çer, j Antren~ btlllıassa taç atış- lk<ntlu iistıiinde ısüzıiilen 'oyun- Lacost'a ıgelince, o, ıSaıhad.a 
lataısaray'm, evıv·ellki gün de 1 - Antreınör, yerden §1.ıt larına dikıkat edecektir. Her ouları göıunek kadar zıev!k da- meşhm lblr tıenisç! hissitııi. ver-
tııuhtelitin ıyenıdiği Snıp takı- çelkmeğe başlar sonra yaırı oyıunounun yerinde olmasına maı<laırıınuzı gıcılklıyan ibir şey mez. 
tııı:run bizden ı.mvvıetli olduğu- yilkseklikte ve niliayet yü:k- v-e 'ibiliıassa taç atmakla mü- olur?. _ İnısan, onu VimW.edon gali 
~ söyleıneğe meclburuz. setk şıutlar ye-rl~tirir. Atrenör lkellef OY1U1JOOI11Un bu vazifeyi EN ZARİF KADIN J bi olduğuna adeta inanaımıya-

Kariler ıbelki lbu noktada bi kaleciye mütemadiyen top icap e<ttiği şeikilde yapmasına TENİSCt I cağı gelir Lacoste da, Bora-
~irneı hemfiikir değildirler, oy- göndeıımelidiır lci lkaled muva dikkat ede:r, Yan lhaflarınm Hiç şüphesiz en zarif ve gıii tnnmin gibi fev'kalarle lhare-
lladrkları dört maçta iyi lbir ne zenesini t·esis ve yıahut ta yer- topu nizama muvafık atmala- ze~ !kad~ tenisçi İ&panyanın ketler görmek kabil değildk. 
tice akınıyan Beogradskinin den çabu!k ka]kımağa mecbur rmı: öğ;retir. Onlara, icaJbmda asıl famılyalarından !birine lvıamafıh o._ oyunu nıa o !kadar 
lllağlftbiyetini kuvvetsizliğile !kalısm. KaJ.ec.i topu .göğısü ile lblr sÜ'l"piriz yaıpma!k lazım ge- mensup olan Lily de Alvarez- sa:hiıptir ki, ve ıo derece mü
teroüme ederler. Faıkat ibıu gö- ılıb~e etmelidir. lirse topun ç.ok umğa nasıl a- dır. O şuh ve çok gıüzel kadı- kemmeliyetle onları tatbik e
tiiş, daiha ziyade yalnız netice 2 - Antrenör bi!ahare topu tılabileceğini öğretir. Biihassa nm bir parti esnasında halini der ki, her ıhaıreketi tamamlan 
l'i öloü ıal:arak ika'bul etmeiktir. kaleciye muhtelif zaviyelerde kale yalkmmda taç olursa, top görüıpte meıftun olmamak ka- mış bir san'at eseri gibidır. 
Sırıpl~m /bilhassa mulh3Jcimle- atar: Onu (Plonjon) yapma- taç çizğisine muvazi olara'k i- ıbilmidir? Çıo ~kerreler karşrın Her topu oynayxşmda!ki 
ti iyi idi. Taıkımm müessir bir aa medbur edecek şekilde kö- !eriye atılmalrdır. da oynadığı zaman, tenisin za- .kat'iyet ve isa'bet fevkalade-
§ekiide oynıyamamasının se- ;eıere, yuksekten, doğrudan Sonra ıbirbirini müteakip rif bir kadını ne kadar ,güzelleş di:r. 
bebi muavin hattının fenalı- doğruya üstüne, yere. Her atış muhacimleri alır; kendisi kale tirebildiğine ıh'!J'lran :hayran ba Sahada, o, oynuy,or gözük-
ğındandı. Beogradskinin asıl tahedef olan malhalli değiştir- ye geçer, topu muhacime a- karıken topları kaçırmıştım. mez. 
kendi muavinleri askerlik do- meğe ihtimam etmelidir. tar, muhacim de kontrol etme- Cochet bir harikadır: Coe- Yani kulis için, gösterıişli 
layısile gelemediklerinden bu- 3 - Sonra topu hangi tara- den doğruca kaleye şüt çeker. het tabiatile hariku!ade bir o-

1 
bir oyun oyn1yaımaz. Ne li

raya gelen haflar ekleme idi. fa atmak niyetinde oldu~unu Oyuncular duslarım aldDk- yuncudur. Ve bana kalırsa bir zımsa onu yapar, seyirci hiç 
~Unların esasen etkleme ol- evvelden kaleciye işaret ede- tan sonra, antrenör ,onlan lbir . nevi_ dehadır. 1 yorulmuyor zanneder ve bir 
duldan her tarafta göze çarpı rek bir kaç şüt yerleştirir. araya toplar. Dama taşları ala Öyle se!al, vuruşl.a"n o. __ 'ka- ı de lbakarsmrz ki sayılar çoğal 
l'ordu. (Muhtelif istilkametlere ol- raJk bir masanın üstüne futbol dar aheıı:klı ve teknıgı oyle mış. 

Kafile :ııeiJsi ıdalha !birinci maık şaırtile.) sahasındaki oyuncular gfüi di- kuvvetli ki, oynadığı zaman a- İşte ha!kikl saıı'at da bu-
lllaçlarmı oynamadan esas ta- 4 - En nihayet kaleciye na zer. zimle ahenk meze olmuş bir şi dur. Onun ilk oy;ununu gördü
kıını.arınm ha.Hannı gıetıireme- sıl yer alınacağını gösterir: Her cem'i idmandan sonra, ir halinde his ediliyor. Coeıhet ğüm zaman ıbu tetkvk netice
"iğ• · . '-"h 1 da a) Kiorner çeikilirken~kal_eci, bu teknvk dersi veriır, a!henk niısbeten ."'ençtir, şüphesiz ta- sinde hemen ıkroki:sini yann-.a ~ ını ,hır 'l:ııas.,ü a esnasın ., ,... .. 
&Oyı çetkilen !köşeye en uz~ olan ve )ı:onbinezonların daha vazih zeliği, artistilk taırafına bir ş,ey ğa !karar v·endim, onu iyice sey 
~e m'Ullııııkem.e. ~e dineğin yanında d~. Bu ıo- bir şekil aldığı ve pasların mu ler ilave ediyor. İstikbal onun r.ettim, ıııoalaın a1clım ve eve 

t k · k ~ıat na tapun geldiğini görıneğe vafık tarzda yaıpı1drğmı gö- dur. Zaııneıdiyıorımı iki, seneler dönünce notlarııma ıbaıkarak ve 
eı ıgaHbiyetlerimizı u......: - - ·· d ce ışöhretiru· muhafaza edecı .k onların ıbende 'bıratktıg"ı izlerf llı.ek istemiyoruz. Kazandıgı- ve topu ıkarşılaımaga musaa e r.ür. 

tıı.12 takımın hatırı sayılır oyun eder. Eğer, ıbu müddet zarıfında tir. birleştiııeretk tlrodkryi tıamamla-
cııı Id - b) Merkez muhacim şüt çe- çok şahsi oynamakta israr e- Tıenis oyuncutarı aırasmda, dun. 
·· ardan müteşekkil 0 ugunu kerken merkez muhacimin şüt den ıbir ~ki .oyuncu bulunduğu- Mis Retty Nuthal ile M1s Eil- Helen Willse sporlan ib1;1 

s?Yliyerek, galibiyetin derece- · · da l ·· ·· onI k d e- Benııetı· de unu.....,·-alk la' - ~pafından ~elle ııı.•,rtı·le lh~-Sııı · b.. k . çekebileceği zavıyeyı ra t- nu gorurse an ta ım an u- ~.. ~·~u ..... .,- ••• ·~w ~ıc 
1 uyütme istıyoruz. 1 k 1 · a- za!klaşdırmakla iyi yapar, zira zıımdır. Bunlar İngilterenin ue vermemeık kaıbil deg" ildk. Böyle bir tıı!kıımı nasıl ika- ma!k malksadi e a ecı, top J 

~ · yag"ında olan meı1kez mUhaıci- driblingi ifrata vardıran tek 1 1 • 
~ığunıza gelince; bizıım ço 

Ctıkların oynryacakları, he~ me karşı gitmekte tereddüt 1 bir oyuncu :bile takımın rand-
Pek iyi ,oyruyıaıcakalrı tıutu; dı etmemelidir. • . manr:ıı eksı_I.:ı.;:-... ___ _ 
l'etek vaziv ... ti taıhlil etııniş_ o- 5 - Kaleci için ~~suksı ıd- Atlet znı Bayramı 
l J~ - la unlardır: Yükse at- . . . 
<ıbiliııiz. anan r ş tlama birıdirbir. İkuıcı defa o~~rak ıbu sene 

Tutarağının tutması bekle- lama, uzun a .. ık leciye iyi de Bebek KoleJı sahasında 
llen ·oyun remil OY'LJnuduc; gü N~haye.~ ~tre~f~i ;österdıeıi- b~ynelmilel ıbir atletizm ıbayra 
•enilmez, pusulasız vaıpurla nasıl duşuekeg 5 mı ıhazırlanıyor. Geçen seneki 
l'ola çrkmağa !benzer. dir. müsabakalarda bilhassa olem-

Dün görüştüğümüz ıfütıbol- Cemi antrenman piyat finalisti Amerikalı Kol-
d.an anlıyanlarm ıhepsıi ibu fi'k- İlk· talkım toplanır her ta- ' yer'in müsabakalara iştirak et 
t'iııni.zi tastiik ettiler. Onlar da k 

1yrı ırenkte forma giyer. ! mesi mera,klıları o gün Kole-
- Beoğradskile oynadığı- mnA~trenör, taP ayağınd~ o- je doldurmuştu. . 

ltıız oyıw.un yarısını oynasaY: 1 uncuya direktif verır, o 1 Her sene tekrar edılecek o 
<h1ı: Bulgarlara yeni!mezd~k dı an oy aldığı emirlere göre I lan bu müsa!bakaların munta
~Orla'r. Yıa!kmda Yııınanlılar ge oy~c:e a ,sola, arkaya veya zam ve parla:k olması için hu 
lecek 0 gu .. n oyunumuzun tuta- ~ag y rir Eg" er top aya- ' sene Balkanlaıdan bazı atlet-
t , one pas ve · .. d d.L · · 
agı tıutımazs'a, fena olur. • ğmda olan oyuncu an tre.n

1 
or lerB alkvet e 

1
1 mıştır. b. . ·ı 

Elde iyi ,elemanlar olıdugıu . · vermez istenı en a · an o eımpıyat 1 ırıncı e-
,., , .eıınvr verır ·· · B 1 P d ·ı b. "1Uha!kıka!ktır. Biraz çalışırsalk ezse arrtrenor hare rınden u gar e an ı e ır be . pası verem .k. y ~ , .. 
d taber1ın oyununu daha zıya keti teikrar ettiriır ve ,her oyub n 1 L ~. ıubnkan . ~:;ıuckunl un o ~n 
e pişirirsek Yunanlılara kar- · rdig" i esnada 1 u- musa a aya ıştıra! arı temm 

, • cuya ,eıınırve · l l 'Lm' ·b'd' 
•1 ; ya !kısmet l diye çı!kmamış 

1 

dukları vaziyeti yenıdeı.ı a .edı ış g~ ı ır. 
Oltıruz. lUil A ı" a ıortalanıasını söy- J Müsaba!kanır;ı ehemmi.ı:-eti-

Sırp takımı karşısında oyna dedxr1'.1"~. çmgan aı-ık derıhal orta 1 ne binaen KoleJ pıstı tamır e-
J. ıgı za 3 ı d · ı · · 

~arı muhtelitte göze çarpan ek lamahdır. ı mıştır. . 
~lğimiz beraberlik tarafında Antrenör sayı yapmak ıçın Pr,ograrnda. 
İdi ' •· oyunu bu su- 100, 200, 400, 800, 1500 3000 

· ·elzem olan oeım 1 d.. ~ 1 
Ferdi kıymetleri yüksek o- retle e'1de eder. 

1 
metre ·uz oşu ar: 

lan futbolcularımızın Yunan ·Bu cem'i antr.eman esna- 110 metre manı~lı. 
tak ·· tlarile beraber · .. 1:ı· taraıftan Uzun atlama, yuksek atla-

ımma vucu smda antrenor, ır k ·1 ı ·· d 
beraberlik anlayışlarını d~eş tQPU takip edeı:1ken, di~,er ~a: maD~~~ c~~t a~~fı1ea'.v~~b:y~ 
!ttıl edebilmek üzere, şu a- ıraftan oywı.oularm vazıye;ını ' d • 
le · lk 1 ayagın- yarrşı varı ır. 
Yı naklediyoruz. (L.. gözd.en a,çırmama ı, .. .. Umuma açılk bu rnüsaıbııka-

Bu nasıhatleri yazan. u.~- da tıOıP olan oyuncunııın ıus~ne aııd sa ı hesabı olmıyaca'k -
l'en Gamblen) isminde bır mu- bİT hasım musallat etmelı ve 1 a Y 
tehassıstır. münasip zamanda deın~ı:«te ~ tli'. Kayıt muamelesi: 

Bilhas·sa zaif oldug"umu_ z ı·~ !kimsey,e pas verdırmelı- .,_ · · Gal t t el .,... L<Miyıt ıçın 1 a ·aısaray a -
~evki olan·kaledlik için giiz dir. . 1 leti2JI11 kaptanlığına müraıcaat 
İkirler söylüyor. Antrenör bütü~ 0 l!-1'n.cu a- edilmelidir. 7 Mayısta kayt 

. . ·dr.nı haız olmalı ve 
rın ıttma 'k . .. dört defa mua!lllelesine nihayet vecile-

":.er ibir Juın"e ıetı uç · · _ elktir. ıs Mayısta 1seçmeler 'Y'a * * 
• 

• 
' 

(Salı gilnkü nushamııın devamı -14-) 

, 
ıffehnıet Ali Beyin h11tıralaruıa alt eski lılr resim 

Williams'ı galiibiyiettıen son rıda söylediğim gibi Amerika 
ra, Kanada bayrağına büırıiin- Macaristan İsviçre gibi kuvvet 
müş oldıuğu lhakie, atkadaşla- li takımlar var ... Nihayet Ame
rınıın omuzunda, lbüyıük lbiır sa- rika - gaJyet tabii - 41" 4/5 
dcliıkle, eski Yunan il.ihlaırınm te kazandı. Macaristan diska
heydreUerini andın-an ta'Vrilıe, lifiye edildiği için İsviçre ikin
·görüp te bu manzaradan insa- ci, Japonya üçüncü biz de dör
nın gıpteyle ımilll hislerinin düncü ? ı olduk. 
ihtizaz etmemesi ibütün vücu
dü saran biır raşe his etmeme
si im.kansızdı. 

Avdet 

Williams hakikaten fevka.Ia 
de bir sür'at !koşucusu, çaıbulk 

cesur, enm'jik, azimlkar. 
Koşarken, ıkalça harekatın

dan, onun kadar istifade eden 
'bir koşucu 'göremedim, zaten 
de ydkınuş. Her adımı boşa
nan bir yayı lhatFrlatıyor. 

Vedalaştık, güleşci arkadaş 
!ardan ayrılıyoruz, onlar bir iki 
gün sonra hareket edecekler. 

Bizim kafileye Adil Giray 
Bey riyaset edecek. Kafile de
diğim dört kişiden ibaret. Hay 
dar da bizden evvel hareket et
tiği için biz kaldık dört kişi Se
mih, Besim, Şinasi ve ben. Şu 
halde kafile reisi de hesap olun 
ca mevcudumuz beşe çıkıyor. 

AırtDk şüıpheye mahal yo'k, 
Walker'lerin, Paddock'ların 
Schloz,ların Abraıhams'larm, 
ıyapamadrğx :biır şeyi yaıpan, ay 
ni Olempiyat oyunlarında, 100 
ve 200 metrede birinciliği ka
zanan, Williams, nadir yetişen 
büyük bir sür'at şampiyonu, 
artık buna şüphe yok. 

Bayrak yarı§ı 
Amsterdarn'da son müsaba

~amızı, Amerika, Macaristan, 
Isviçre ve Japonya'ya karşı 4 x 
100 Bayrak'ta yaptık. Takımı
mız: tertip sırasile: Semih, Şi
nası, ben ve Besimden mürek
kepti. Neticeyi pek fazla me
rak etmeyin, iki takım finala 
kalacak, bizim seride de yuka-

Belçikaıım karanltk, kömür 
tozuna boğulmuş, tuğla binalı 
şehirlerinden, şarkıya bakılırsa 
dünyanın kraliçesi olan Paris
ten, Liyon'dan, Marşilya'dan 
geçerek; Yel değirmenli, ka
nalli, yelkli gemili, manzarasi
le, bisikletli halkile, Amster
darnı'ı geride ta gerimizde bı
raktık. Ve nihayet "Lamarti
ne" vapuru, Napoli ve Pire'ye 
de uğradıktan sonra bizi sevgi
li İstanbulumuza kavuşturdu .. 
Olempiyat seyahati tarihe ka
rış,tı. 

(Devamı salı gllnkil 
nilshamızda) 

Tayyare kupası 
Ankara: 1 Mayrs (Hususi 

muhalbirimizden) Tayyare Ce
miyeti burada büyiiık ıbir füt
bol tıumuvası tertilbine teşelb
ıbiiıs etmiştir .Bu tımııuvanın An 
kara ve İsanıbul birinci ve ilkin 
tcileri arasında olması arzu e
dilmektedir. Turnuvaya kıy
mettar bir kupa tahsis edile
cektir. 

Neticeyi ayrıca ıbildiııece-
ğim. 

Z.ongu1dak: 29 Nisan(H.M) 
Buraya gelen Galatasaray li
sesi fütıbokularile Maden Mü
hendisi meıktebi arasında yaıpı 
lan fütıbol maçını 4-2 misa· 
firler kazandılar. 

* ~ * 
8 Mayısta ve Pera atletleri 

arasında atletizm müsalbaıkala 
n yapılması etrafında iki taraf 
araısmda lbir müddettenberi et 
r.eyan eden müzakerat netice· 
lenmiştir. Bu !heyecanlı müsa 
bakalar Taıksim stadyomunda 
yaıpılacaktır. 

Şampiyon olamadı 

Ramanya'hlar ~1.a çollı 
ileri gittiler. Her milletle boy 
ölçüşen Rıoın·anya'lıJ.ar Avru
pa şampiyonluğuna kadar yül.. 
selen de oldu . 

Sindk ısiklct Avrupa şamp!. 
~nu P.qpeslru geçen ihaftf. 
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B irinci sahi eden geçen yazılar 
Harbiyede 326 zabitimize diploma verildi Tiranda Balkan haf Dördüncü B. M. M. dün ilk içtimaını aktetti 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 1 verdi. Türk ordusunun cihanda 1 ki asil kandan ve bu kanın do- tası nası} geçti? (Başı birinci sahifede) san Bey kürsüye çıkarak inti- madığıru izah ederek hararetle 
ıektebi son sınıfını ikmal e- hayret ve taktirle görülen bü- ğurdıığu nurdan alıyoruz. (Başı birinci sahifede) !Zı~tt.ı 0id1manaıseıneıdecraenk hveaizdiilmd0u~ hap suretile izhar edilen itima- alkışlandı. 
en zabit vekili Beyler mektep yük bir mevkii vardrr. Siz de Bu nutuktan sonra mektep tikten ba§ka iktısadi hayatı da teşekkür etti. Vasıf Bey de: Otuz dördüncü madde 
f.nema salonunda toplanmış- bu orduya layik olduğunuzu müdürün önünden resmi selam tanzim ve devleti hakim kıl- temenni ederım ve eğer huzu- "Bana çok büyük bir şeref hah Yozgat meb'usu Süleyman 
ir, merasimde bulunacak er- her yerde merdane gayret ve ifa edilerek geçilmiş ve mekte- mak için korporasiyon nezareti runuzda layikile arzı şükran e- şettiniz. Derin bir tahassüs i- Sırrı Bey de 34 üncü maddenin 
an ve ümera ile, merasime ri- faaliyetinizle ispat edeceksi- be avdet olmuştur. demiyorsam kusurumun kema- çinde kalbi teşekküratımı arze sarahatile intihap tecdit edildı ni tesis etmişti.-. Rusyanın 
il.set edecek olan kolordu ku- niz. Mektepte edindiğiniz ser- Bu sene Harbiye mek- , . . . 1 . 1 Ji sinnime bağış/anmasını da derim.,, Dedi. ğini takdir ve yeni gelecek 

Ş . .. N .1. p . . . k b . b" planlar daıresıle faşıst enn rnr a·ı . El d"J . K" . J"k/ M . !andanı ıikru aı ı aşanın maye sizın ıçın pe asıt ır tebinden neşet eden zabit Bey- . . ayrıca ı erım en ı erım. , atıp ı er eclısin Reisicümhuru inti· . 1 porasivonlar nezarctı bır mem y . ' K 
elmelerine intizar edıyor ar- şeydir. Bundan sonra inkişaf lerin esamisini neşrediyoruz: 

1 
k . · , .k · emın atiplik için Ruşen Eşref hap etınesi lazım geldiğim 

. d L- e etın say ve ı tısat mekanız- ı M .. t k b k"t" ı·k k" A ~- Salonun methalın en ."aşta edecek, ilim ve irfan sahasında 

1 

Piyade zabit vekilleri: . . . 1 u ea ı en a ıp ı mev ı- 276, vni Bey (Yozgat' 167 meydana koydu. 
ı:. d ld _ h 1 d masmı ışletmek ıcın kuru an 1 . . . 1 d b' 1 H d R'" 'T k ulordu kuman an.~ o ugu _a ki tarakkiyati takip e erek te- Nevzat, Niyazi, Nadir, Muh . .. · 1 .. k erını ışga e en genç me us- rey a mıştır. ay ar uştü, · ürkçe onuşalım,, 
ıe ordu erkan ve umerası gır- rakki ederseniz muvaffak olur- tar Rasim Bekir. Kemal, Ra- en Y.em ve en mukemme ome lardan Ruşen Eşref Bey meb- Halil Bey bu cevaplar karşı-
~kleri ande muzika ~stiklal sunuz. Sizi yürümeğe başladı- ik,'Talat, Suat, NasD", Eşref, lerdır. . .. usların esami listesini okuma- sında mukabele etmek ist ·dı. 
arşını çald. ve merasıme res ğınıız bu yeni yol için tebrik e- Şevki, Kemal, Selami, Tevfik, _Faşıstler Roı::ıanın bır~ o- ! ğa basladı. Mcb'uslar sıra ile Ve sözlerine bazı Fransızca ke 
ıen başlandı. .. derken mektep müdür ve heye Naki Fazlı, Saim, Mithat, Ha- tesmde SO,OOO nufuslu -~e~ b~r 1 kürsiye gelerek yemin ettileı. limeler de karıştırdı. Besim A-
Merasimde bulunan umera tine ordu namına teşekkürü va- san, Yaşar, Zarif, Ali, Cemal, şehır yaptıktan ve Barı yı bır \ Hurufu heca sırasile mü:ettep talay Bey yerinden ihtar etti. 
Salon bayraklarla donatı!- zife bilirim." Nail, Bedri, Münir, Mehmet, iki misli bü~iittük~en baş'.<a, 

1 
listenin en başında Adananın - Türkçe konuşalım. 

ış ve duvarlar eski silahlarla Nutuklardan sonra Suphi, Kemal, Naci, LUtfi, Zi- ~e~~n her şemrde, ım~r eserle intihabatında müstakillen meb Reisicümhur intihabı 
pılmış armalarla tezyin edil diplomaların tevzii ya, Reşat, Şahap, Mahmut, n vucude getırmı~ıerdı~. , 1 us olan Ali Münif Bey vardı. Müteakıben Reis Paşa: "Baş 
. . 0 k .k. h" b Arnavutluk Turk ı • 'llabmı ı·ık d f k.. · · · 1 d k .. · k M ıştı ... rt. aya onan ı ı masa- Şükrü Naili Pş. ıun ıta .. e- Seyfi, Zeki, Şinasi, Seyfeddi_n, . . 1 e a ursıyı ışga e en o a soz ısteyen yo tur. uay· 

b k d b t k C eı, yakından takıp etmı~ o an ld M.. 'f B · k.. ·· ·· ·· b" kl"f k R · · n ırının ar asın a aş a o sinden sonra diploma tevzııne Arif, Rahmi, Bürlıan, avıt, · . · d o u. unı • eyın ursunun u yen ır te ı te yo tur. eısı-
rdu kumandanı Şükrü. Naili baslandı. Sınıf zabiti İzzet Bey Celal, Reşat, Sami, Cahit, Fu- rı:e'.11l~~euı:. _K_a~~ı:u. me =~~ zerinde duran ve içinde and ya cümhur intihabına geçiyoruz.,, 
aşa. olduğu. halde_, Fenk Fah diplomaların üzerindeki is~ıle at, Lutfi, Mefahir, Kazım, Ke- b~~ırnkının o.ynı .,ıbıclır. !a zılaıı varakayı okumak için Dedi ve intihap yapıldı. 
ddın. Galıp, Lıva Jeneral ri okuyur ve masanın üzerıne mal, Müeddep, Hakkı, Hıdır. dudu 7 e''.cat yol.~t:ır. Tala~ ser- gözlerinde gözlüğünü araması İntihaba 289 meb'us iştirak 
ürhaneddin, Hayri Pa~alar bırakıyor, isimleri okunan Bey Cemal, Ekrem, Bahaeddin, best değıkhr. Butun muslum~n ve bu aramanın uzun saniyeler etmiş ve 289 reyle Ankara mel; 

sehrimizde bulunan saı~ er- ler kumandanın önünde resmi Mıtkat, İhsan, Münir, Abidin, memurl~r şapk.~ gıymektecli~ devamı salonda handelerin yük usu Gazi M. Kemal Hazretlerı 
ve ümera durmuştu, _dığer tazimi ifa ederek diplomalarını Osman, Cemal Kemal Cevdet, !er. Şehır muslu_man ~adınl? l selmesine ~ebebiyet verdi. üçüncü defa olarak Türkiye Re 

as~nın Y?nında rı:ıektebın. kıy alıyorlardı. Evvela piyade, so~ Ferit, irfan, Remzi, Ferit, Va- aı;ılmışlardır. Tırana bı: mıl- . Nafia vekili Hilmi Beyden isicümhurluğuna müttefikan 
etlı tedns heyetı mevkı al- ra sıra ile topçu, kıtaatı fennı- hit, Saim, Celiil, İbrahim, Faik Y?n nüfus.ıu_ Arnavutlugun Y~~ sonra üçüncü defa yemin eden intihap edilmiştir. 
ştı. ye süvari ve levazım sııuflan- Bedevi, Abdurrahman, Yekta, ru merkezıdır. ~u meıkezde nu yeni meb'uslardan bir çiftçi, Alkışlar arasında 
Kolordu kıı_mandanı_ Paşa ta na' ayrılan Beylere diplomaları Mustafa, Hakkı, Şükrü, Bedri, fus ve servet rusbetlen .na.zarı Adanah Ömer Resul Ağa oldu. Meclis reisi Kazım Paşa Çan-
fı;ıdan . ver.ıle.~ .. erı:ı_ırl~ genç verildi. Diplomalar smıf işar~t Nazım, Necdet Nuri, Muzaffer ?ikkate alınırsa. aza~ı ımar Anlraranın çiftçi meb'usları Ha kayaya giderek tecdidi intiha-
bıt ve~ılle~ı buyuk umıforma leri renginde ciltler içinde idı. Nazmi, Nizameddin. Sadeddin ışl:n yap~lmı§tır: Ye~~- d~vlet 1 san Yakup ve Muslihiddin Ab Tekrar Meclis riyasetine bı Reisicümhur Hazretlerine ar 
mı ~~y~ış olarak manga Diploma alan gençler arasında Ndir, Münıt~z, F~.ıu:ıi, Vahit, ?~ıre~e~_inın teşkıl ett~~ı kume dullah Beyler çok alkışlandı- intihap edilen zetti. Gazi Hazretleri Kazım 

a_nbg~ bı.erlıLy~rlf7rBve _sınıf za- göğüslerinde şehit babalannın Eşref, Tevfık, Munır, Hamdı, ıkı b«yük bulvar, yenı ıkamet- lar. Cebelibereket meb'usu Ha KAZIM PASA Paşa birlikte Meclise geldi. 
tı ın aşı ut ı eyı°: y~n kendilerine bir iftihar ve şeref Muharrem, Rüı;tü, Mehmet, g~1la_r daha Q7ş altı sene evvel 1 san Basri Beyin yemini kendi- Ziya Gevher, Ali (Rize) Bey- Meclisin önünde kesif bir 'ca
. yer alarak m~maıley_hın mirası olarak terk ettikleri Is- Nihat, Niyazi, Tarık, İzzi, Ce- bır koy olan 1 ıranayı tamamen sine has bir eda ve ifade ile ler aldığı reyler, reye iştirak lık birikmişti. Bunlar içinde 
kse~ sesle ve ~e.lıme k~lıme tiklal madalyalann taşıyan 15.l, Rtdvan, Nazmi, Saadet, değiştirmiştir. Darülfünun aç- okuması "bravo seslerile tak- eden meb'usların nısfından bir bilhassa yüzlerce köylü vardı. 
udugu ~u yemın_ı hep bırden genç zabitlerde vardı. . . ~ayıreddiı:t, Hilmi, M~hl_is, Za mak iddiası beslemiyen Arna- <lirler kazandı. " fazlasını bulmuyordu. Binaen- Büyük Reis halkın alkışları 
krar edıyorl.ardı. . Diploma tevzi merasımınden kir. Muhsın, Şahap, Lutfı, Feh vutluk, altı yüz talebesini Av- '"Eksik atladın aleyh diğer iki ktiblik için ye- muzikanın terennümleri arasın 

Y emın suretı 1 sonra misafirler bir müddet is- mi, Ragıp, Kemal, Adnan, Hay rupa Darülfünunlarmda okutu Kürsüde ;arakaya.bakma- niden intihap yapılacaktı. da Meclise girdi. 
"Hazarda, seferde, karada, tirahat ve izaz edilmişler Bu se ri, DLutfi, Mazlum, Muhiddin, yor. Tiranaya Romanyal~~ar v_e dan yemini irticalen okumak te idare amirliği Divanı riyaset azası ve Ba~-

nizde, havada, her zamanda ne dı"ploma alan genr zabitler Faruk, Şada_n, Menn. an, Nusret Yugoslavlar yalnız muşahıt şebbüsünde bulunanlar hiç bi- · vekil Gazi Hazretlerini kapıda " 11 d J B 1 y Idare amirliği için yalnız 
her yerde, milletimize, cüm arasında piyade sınıfınd~n ~ev ~affet, Nun, .sa~rı, Eı:ıver,_ Sa~ yo a ı ar. u gar, u~an ~e ri muvaffak olamadılar. Başta Necip Ali Bey 178 reyle mut- karşıladılar. Kazım Paşa tek-
riyetimize doğruluk ve mu- zat ve Nı"yazı" Beyler binncı ve ım, Saffet, Lutfı, Necıp, Zıhnı Arnavut murahhasları ıle bız Erzurum meb'usu Aziz Bey de rar celseyi açtı. Reisicümhur 

1 · ı h aft k 1 t 1 t lak bir ekseriyet kazanmıştır. 
bbet e hızmet, kanun ara ve ı"kincı" su'"van· sınıfından Sedat Şevket, Mehmet, Lutfi, Zeki, er tar a a P en ge en eza- rin bir uğultu içinde "eksik, at l H . B Hazretlerinin te.,riflerini haber d""k hsan Ferit, Şükrü ve alıt . " 
irlerime itaat edeceğime, n-y ve Emı"n Beyler u""rüncü ve Özdemir, Vahdettin, Fatin, Na hürat gör u · .. b' 

1 
ladm, olmadı" gibi ihtarlara verdi. Müteakiben salonu sar-. T u.. " N ı - ler ekseriyeti mutlaka alama-

kerliğın namusunu ürk san d"o"rdun·· cu·· topru sınıfından Sa- im, Bahaeddin, Zeki, Ltın'i, A azır arın çogu, me us ar maruz kaldı. · san alkışlar ve: "Bin ya"",, ses " h k" ı T .. k mrşlardrr. iki idare ami.l"liği i- ,.... 
ğınm sanın. canımdan aziz ı-ahadd"ın Bey beşı"ncı· gelmi"- sım, Mustafa, Mümtaz, Yusuf, ve ü umet memur arı ur ce "Hiç yok,, !eri arasında Büyük Gazi kür~ " k ı T.. k h çin yeniden intihap yapdması 
lip icap eden vatan, cümhuri lerdı·r. Hüseyin, LUtfi, Nuri, Bürhan_, onuşuyor ar, ve ur mura - Fazıl Ahmet Bey kıraat der süye çıkarak ant içti. 

h 1 k d ·b· k ı lazım geliyordu. 
t vazife uğrunda seve seve Gene zabit vekillerimiz l5 Fahri, Neş'et, Sadri, Necatı, as arını ar eş gı ı arşı a- E·nden imtihan veren bir tale- Reis Kazım Paşa dedi ki: Gazi Hazretleri coşkun al-
ımı feda edeceğime namu- gün so~a sınıflarının tatbikat LUtfi, Ziya, ı:ıured~in. . yorlardı. 1 ~ gibi itina göstermek ister- _ Divan riyaseti teşekkül kışlar arasında salondan çıka-

nı üzerine söz veriyorum.,, mekteplerı"ne gı"deceklerdı"r. To~ru za_bıt vekıllerı: Tiranada Balkan haftası bit l ~n yeminin bir tarafına kendi rak Reisicünıhur salonunda sü-~" "k k d b' etmiş addedebiliriz Reisicüm-
Mangalar birbirini takip et- Taksı·m abı"desı"ne çelenk Salahaddın, Fuat, Bahaed- tı ten sonra, ara an cenu ı sinden bir 'hiç,, kelimesi ilave B"l"h feranın ve meb'usların tebrika A luk G .. · Oh · ·· hur nitihabını yapanz. ı a a-
ve 326 genç bu mukaddes ga koydular din, Ali, Reşat, Ahsen, Cahit. nınvut once - n go- edince salonda "hiç,, yok sesle . 1 tını kabul etti. 

ı k d ra eksıkleri tamam arız. 
için fedayi can edeceklerine Saat 5 te diploma alan Bey- Zeki. Nazmi, Cezmi, K~P ı, lü üzerinden f'i a e onyayı aşa ri yükseldi. Halil Bey söz istiyor Divanı riyaset 
muslarına söz verdiler. C · AIA dd" R t lb rak Selanik ve Atinaya geldim. Servetifünuncu Ahmet İh- Bundan sonra Reisicümlrnı 
M k .. d.. .. .. tk !er manga kolunda önde mek- _avıt, a~ ın, _eşa ' . r;~ Pireye kadar her tarafta gör- san, Mazha·r Mu··fı"t Edı"me meb Reisicümhur ~tihabına baş- H l . . t p 

e tep mu urunun mı u tep müdürü ve arkasında bah- hım, Tahsın, N~catı, S_eyfı, ~ı !anacağı sırada lzmir meb'usu azret ennın smet aşa ka-
Merasimin bu birinci faslı riye muzikası olduğu halde y~, Cevdet, N~ı, Mu~ım, Şev düğüm bariz manzara umumi us Şeref Beyler andı en iyi oku Halil Bey yerinden ayağa kal- binesinin istifasına ve yeni ka-

ttikten sonra mektep miidürü Taksim abidesinin önüne gel- kı, _Şevket, Refık, Reşıt! Cemal imar manzarasıdır. yanlar meyanında idiler. karak: binenin tekrar İsmet Paşa tara 
iralay İzzet Bey genç zabit- mişler ve abide etrafınde bir ~aıl, V'.-1mer, Fuat, Kenm, Fah Milliyet: Falih Rıfkı Bey bu İsmet Paşanın yüksek ve a- _ Bir mesele hakkında bazı fından teşkiline dair tezkere-
e hitaben atideki nutku söy- Ciaire teşkil etmişlerdir. Abide- rı, Emın, ş?ban, Şahap, Faruk seyahati esnasında İtalya, Ar- henkli sesinden duyulan ye- fikirlerim var. Arzedeceğim de ler okundu. 
i: ye bir çelenk vazedilmiş ve za- Enver, Ferıdun, ~eşaıt, SıtJ;ı, navutluk, Makedonya ve Yu- min şiddetli alkrslar topladı. . . Meclis cumartesi günü top!;; 

"Efendiler bit vekili Mehmet Bey tarafın- Muhtar, _Kem~ ~ıya, ~ahıt, nanistanda gördüklerini gazete En son Zongı{ldak meb'usu mı~~~~ Paşa: nacakhr. 
Millet ve memleket kuvve- dan arkadaşlarına şu hitabe i- Cevat, ~ıya, Kamıl, ~alıt, ~af mizde yaza~a~~:;·., Rasih Bey ye~in ~tti. _Ne hakkında? Yanın saat sonra aktcdilen 
in istinatgahı olan Cümhu- rat edı"lmı"ştı·r. de,_ı, Naıl, ~emal_, Azız Sakın, T f • Yem Reıs R . · .. h · .h b h k müteakip celsede divanı riya-

0 d H b. k .. t t B .. k Abdili" h k - eısıcum ur ıntı a ı a . k ik • lıkl et r usunun ar ıye me ''Arkadaşlar'. Bur_ hın:1, Al_aeddın, . Reşat, Sa- e ışa unu mutea ıp a kınd M 1 k ··h· d" setın e s aza arı ıçın in· 
binde iki senelik tahsilden Bu··ıu··n Tu""rk du··nyasına u""mit mı, Alaeddın N_ ecatı Yus.uf, Ab Hamit Bey Meclis reisi intiha j M. ·· a. d ebse e ço mukım ır. tihap yapıldı. Reis vekilliğint 

b
. 1 k r· b 1 _ .. 1 a· R 1 usaa e uyurursanız anaat- R f B B "d , 

nra za ıt o ma şere ıne er- b k kub durrahman Fıkret R'Cfik A ı yapı acagını soy e, ı. ey .er Ierı"mı· arze.deyı·m. a et . ursa, ı are amirlik-
ve ışık veren bu mu arc - dil N . T, H' .. . · G -

niz. Orduda vazife almak da be . h p beraber selamlayalım. , ecı, urgut, useyın, a Gümrüklerde muha toplandı. ,Urfa mebusu Ş_akır, Garip bir mukaddeme !erine İrfan (Mardin) Hali 
f mekteplerinde tahsilden G yı_ de. kı". Tu··rk ne vakit ni, Şemşi, Vahit, Muzaffer, Ah Muş mebusu, Hasan _Reşıt ve Bundan sonra Halil Bey kür (Beyazıt)) katipliklere Hay-

.. 1 1 tı. H azı ıyor · N · C ı Ş k" C f t k" l" t A t 1 b Al H d d R.. .. (D . J") z· nra ınuyesser o aca t r. ar- .. k 1m k . in adını atmak is- met acı, ema,, a ır, evat, aza eş ı a ı n a ya me _usu ~ . ay ar süye davet edildi, ve İstanbul ar uştu enız ı ve ıy2 
ede, bu ilim ve irfan ocağın- yu ~e. e b ıç adımlarm önünde Şadan Salahaddin İsmail Hak- d ft" d"}' Beyler _ı:e:ı:ııerın ta~nıfıne me- meclisinin sabık reisi garip bir Gevher Beyler seçildiler. 
size mesleği bilgilerin ana temı§ ıse u 1• "d il · t kı Kasnn Biirhan İskender a te JŞ e 1 ıyor mur ed_ ıldıler. Netıce _mt.ıv_ak.- muı,.addeme ,·ıe so··ze başlaya-qaima yüksek mil ı ı ea erı a- Ed, . R ' R"" • S .' " Riyaseticümhur intihabı 

ttları gösterildi. Sınıf mek- hakkuk ettiren hareketlerin piş ıp, eşat, u.stem, uavı, Maliye müfettişleri Istanbul kat reıs ~arafın?an b~dırıldı. rak: topla selamlandı 
lerinde i~e bu ilk bilgiler d 1 k kendi kahraman ço Fazıl, Necat, Ratıp Ef. !er. devairinde umumi teftişata de- Balrkesır mcb ~s~ Kazı~ Pa - Dün Reis Paşa Ha:rretleri Gazi Hazretlerinin tekraı 

ni csasiar dahilinde inkişaf arık! 0 arda mu .. rekkep ordusu- Levazım zabit vekilleri: vam etmektedirler. Teftiş he- şa 28? r~yle ve. ıttıf~kla ;ıya .. ..,~ 
' B · · d" ayrı e ı a rı e a yetı· reı"sı· Adı"! B. bu htısusta de se e_ ın ı ap e ı . ış ır. ıyar-eccl'tı"r. Orclııda ı·se tatbik ve cu ann an H . Ş f"k F h . C l"I 1 t t h d im t D Reisicümh" urlug·a ı"ntı"habı du··n 

. nu go··rmu··ştu··r. unun ırın ır Ek 'R h" E' . A, .1 B d, - saat on yed" r dd 1 · de şeh li'·ct sahasına geı;eceksıniz. " re m n mı c bekır meb'usu Kazım Paşa sor 1 a e erın -
' - kı· Tu··rı· mı"ll'ı tehlı"kelere karşı . m, u ı, 1 

' ' ıniştir ki: · · k · · tani ve milli nıefküre dahi- ~ Ek Ef ı ı du Baska rey alan var mı Yaş rımız ma amatı resmıyesıne 
elinde kılıç yürümeğe müheyya n,s·· re'? b: er. k"ll . . - Teftişat aylarca devam ·. , . . · telılig" olunmuştur. 

de çalısacak!";mız. Gayretini- b 
1 

kl na den·n bir uvarı za ıt ve ı erı. edecektir. Simdi.ye kadar yapı- lı bır Bey ce_vap_ verdı.. . -
millet ve memleket icin fai u unan çocu an S da S ı· . N · ı M f - H tt f kl h Bunun üzerine ciheti aske-. be 1 . fr Ve bu cm e t, e amı, aı' uza - lan teftisler hakkında aldığnn .-. ?Yırı ı a a ıntı ap e- . f 

li o'masmı temenni ederim. emnıyet s emış ı . f ı· H"d R h . - dılmı t 1 rıye tara ından top attırılarak u · · d · be ı cektı"r Bun er, smet, ı ayet, a mı, raporlara nazaran henüz mü- § ~r. . . . · ·· 1 1 f ile ·m·z 1·s nıyetı aıma s eye · E . C 1 H R . 0 M 1 K- p 1 mutat merasını yapılmıştır. tun 1ec e ve eme n ı - d d T"" k mı·ııetinin mm ema , arun, aşıt, s him bir yolsuzluk veya sui is- ec ıs reısı azım aşa a -
]-""! ,.e cu··mhuriyetin refah an sonra a ur T f"l C l"l E . z k" k 1 d . t k"" Şehir meclisi dün içtimada 

Ulvi idealinin husulü irin k-"ra mEanf lerev 1 <, c a • mm, e ı timal _gö_rülmüş d_eğildir. . ış ar arasın a rıyasc mev ıı-seacleti olmalıdır. Türk mil- " .,. - ne cıkarak şu so"'zlerle arkadas bulunduğu sırada Reisicümhuı 
ve m~mleketinin halas ve Ist h.... ab t ek il · !anıra teşekku··r ettı· · intihabım tebşir eden toplar man asker evlatları hep önde : . · . . . . 1 Elımızde araşıt veya veıe- ' ' , 

- gidecektir. Bugün Türk milleti 1
. ı<am z ı v 1 en· . talin gibi iktısadi mahiyette · atılıyordu. Belediye reisi Mu-

adetine, terakki ve tekamü- mtıvaffak oldug·u her hayatı· Ulv_ı, Reşat,. Enver, ~amı, ı muayyen bir mesele yoktur. U- "Gösterdiğiniz itimada arzı 
··k ı ı · l ·r d N S O t kk.. d · T d" b hiddin B. top sesleri üzerine e yu ~e,, 111met er ı a e en sevin kahramanı olarak kendi ecm:, adeddın, r,han.Ihsan mumiyetle dcvairin muamelat eşe ur e erım. ev ı uyur-

sta Ga::i M:ustafa Kemal Pa- , ' İbrahım Mel1met Se·'aı Ata d dug'ıınuz <erelli vazifeyi tevec AVNJ BEY RÜŞEN ESREF B. söz alarak: 
d O··z evla"tlarından • ~ • • ve hesabatı tetkik e ilmekte- ~ R ·H ·1 I' · t t p or usunu ve N" dd" C 1 T l' M.. cu··h·· ·· /" k b" t nı' zı·y~·et etmı"ştı"m Kendile eisicümhur intihabını ilan z. ı e ·cvzı ve Eme aşa .. , k b"tan hey'etini ızame ın, ema, a at, u dir unuze ayı ır sure te yap ~ · -

da ilim ve fa:.:iletlerini bu mure,c ep za 1 nir K al F h" N t, M.. · mağa çalışacağım. Mesainiz- rinden bir teşkilatı esasiye ka- eden toplar atılıyor. Celsenin 
görmektedir. emş h, aMır,h_ded~za S ~ Maamafih vaki olacak §İka- · d ı beş dakika tatilini ve Reisicüm 

ukaddes yuvada almışlardır. Şimdi ben karanlık bir gece- eyy:t,_ a ap, u ı ın, amı yetler de çok ehemmiyetle tet- de muvaffakıyet temenni eder nunu rıca e erek a mıştım. 
!eri tebrik ederken muallim d .. r bi .. parlak bir Selamı Mustafa, Abdurrahman kik edilecektir ve cümlenizi hürmetle selamla "Milliyet _ Halil Bey düne hur Hz. ne şehir namına tebrik 
zabitlerinize ve huzzarı kira en guneş 1 r gun, .. ' Nazif Ef ler · • . · , . rım . ., kadar teşkilatı esasiye kanunu ve tazim telgrafı çekilmesini 
d k 1 · ,, istikbal yaratan yuca Gazının · · . . . . · Şıkayetı olan zevat hey etı Reis vekillikleri teklif ederim." Dedi. Bu teklif 

a a arzı şu ran ey enm. ulu sözlerine milletin bu mu- Muhahc:re zabıt vekıllerı. teftişiyeye müracaat etıneli- mı okumak lüzumunu hisset- İttifakla kabul edilerek celst 
Şükrü Naili Paşanın hitabesi k dd b di d . Sadeddın, Muhıtar, Yekta, dir" Bundan sonra reis vekillikle memiş,,. Tetkik ettim. Bende-

İzzet Beyin nutkundan son
kolordu kumandanı Şükrü 
·ıi Paşa genç zabitlere atide 
hitabeyi iratettiler. 
"Senelerce devam eden tah
hayatmızm mükafatı olarak 
!oma almaya muvaffak oldu 

:-:. Bu muvaffakiyeti kazan
ğımzdan dolayı sizleri tebı ik 
erim. Bu günden itibaren 
· rk ordusunun §ercfli zabitle 
meyanına dahil oldunuz. O 
d.11 .• ki senelerce. devam eden 
n~~ t»rpte ve lstiklal harbi-

a es:~ e n en cevap ven- Necmi, Salim, Nihat, Hıfzı, İs ·Gümrüklerde başlanan tef ri, idare amirlikleri ve katiplik nizce kanunun madeleri çok beş dakika tatil edildi. 
yo~~ a~ırıyo~m·., kal 

1 
. ~ender, Refik, Nureddin, Ga- tişat muhafaza teşkilatına d~ !er için intihaba baı;ilandı. İnti sarihtir.,, Diyerek meclis içti- Açıkta kalan meb'ıular 

. . Y uca azı. . P en lıp, Rıza, Mustafa Faruk De- · hap neticesini Reis Paşa Mcc ma devresi müddetinin dört se ANKARA 4 - Evvelce müs 
iıımt ve heyecanla dolu hız 326 mir Ali Ef. !er , teşmı_~ ol~_ıunuştu~: . . . lise arzetti. 281 meb'us reis ve kişi millete bütün adımlarını N kl" b: k"ll . Gumnık başmüfettışı Raıf ne olduğunu, bugiin dört sene teşa·rlık, muallimlik ve saire gi 
cesaretle atsın ve yükselsin de- Ha ~yeNza ıtddv.e ·ıŞehrı: S B. telgrafla müstacelen vuku kiliği intihabına iş,tirak etmiş ikmal edilmediğinden Reisi- bi memuriyetlerde bulunan 

. . M" amıt, ure ın, a ap a b 1 d .. . d"" A k tir. Bunlardan Hasan Bey (T- cümhur intihabının şimdi ya- meb'uıılardan bu defa fırkaca 
mek ıçin buraya geldık. ıllet b h dd' R Ef a·ı ' u an avet uzerıne un n a b ) 248 V f B (İ . ) 
b

. 
1 

. . . B" d d a a ın, ecep en ı er. raya ·trru· t" ra zon , ası ey zmır pılmasının dog"ru olmadıg"ı ka namzet gösterilmeye~ıen·n y• 
ız ere ıtımat etsın. ız e e +• ,,.. • , gı ş ır. .. ~ 

dünkü kurtuluşun büyük kahra ----.. - - 172, Sabri Bey (Manisa) 124, naatinde bulunduğunu ve bir nidcn şu veya bu memuriyetle 
manlannın kanı, onların yıl- Salih Bey ne oldu? Zavallı çocuk Refet Bey (Bursa) 117, İsmet eseri tali olarak milletimizin re tayin edildiklerine dırit- ga-

. S Bey Çorum 86, Hasan Fehmi başında bulunan büyük zat ik zetelerde görülen haberlerin 
maz ımam şaşmaz vicdanı var. irkecide fotografçı SabihB Galatada Karakus .. hanmda Bey (Gu··mu·"şhane) 63 rey al- b ·· ı ı d b" h" b" 
S 

·ı· b u muta ea an arasın a ır mü ıç ır esasa istinat etmediği 
evgı ı vatanımızını her köşe- u sabah Beşikta§ta oturan ai oturan Feride hanımın 6 yaşın mıştı. Reyeı· ştı"rak edenlerı"n b ı d - ·· ı a· l ı k d nase et o ma ıgını soy c ı. an aşı ma ta ır. 

sinde sönmez ve gittikçe artan lesini içinde atelyenin anahta daki oğlu Behaettin Necati nısfındaıı bı"r fazlası kadar v·c R B · b A kta • ecep eyın ceva ı çı kalan meb uslar hak 
bir aşkla çalışacağız. Gaycmi- rı bulunan bir mektup gönder Bey caddesinden geçerkenŞo- daha ziyade rey alan Hasan K""t h b' R B k da k · · h. bl 
ze ula§tllak için icabında kanı- O:~ş~t:;.:ir:.:· ..:S:::a:b:.:ih::..:B::;e:.:y~b.::u..:m=ek:t.::u::.!p:'..:t::a:.ı.:f:.:ö::r~;,İ::br:.:a!'.h.:.:i.:.:m::.i.:.:n;_,::id::,:a.:.:r::.c:::sm~· ::d~c;.::k:;,i..,L,::!V]S:!!ıft.ııB~cY.!!l ~r:...b!ın.§.Y~~~lli...ıı.ı~a.ö;uuı.aırayka..:..J:mlalelil.uBsicuJliı'l.c.İıcwepdiac&t..:. 1..z·İ.]oınret..;ıtue:>idar:ıır.riır...lllııetı..mll"'1ış.aı.,'ç.ı..,..rvvna._..J. 



MILLlYET SALI .'i 

V"apurcular aralarında 
anlaşmak isteyorlar 

Maarifi~ 

Mektepliler 
Talebe bayramı 

• 
--· Dv• lot ıı ıhatı m•Dllllt. 

Aya J... terleme~indcn m ... .ı:rJrip 
olanlara 

L J S O L 
Sugu··n kongrede vapurcular yeni an_laş- bugün başlıyor (Alameti Farika) 

l d 
Mektepliler bayramı bugün- Müst•hıan nın yü zde 2 mlkda· 

ma esaslarını tesbit edecek er lf den itibaren başlamaktadır. Ta noda olarak haftada bir veya 

Faka cular kendi a- liırıat mucibince her sene beş iki defa kullanmalan tavsiye 
Milli vapurcular birliği sene- dir. t vapur · · tal oluaur. Neticesi müs mirdi r. 

"k k . b .. M"'h"" dar ralarmda --·~M ..... <>dıkları ıçın mayısta bütün mektepler e- T 1 
u ongresı ugun u ur • "'~·- a- h ak itlerinden sakınınız 
lade hanında aktedilecektir.Bu bu hususta şırndıye kadar 

1 
Y besinin birden tenezzü yaf" 

· · ı temaslar neticesiz ka.ml§ ması lazım gelmekte ise de s Fıbtikatörleri : Shülke ve 
ıçtiınada vapurcularla Seynse- pı an tanbul gı"bi büyük şehirlerde 
fain arasındaki ihtilaflar, va- tır. ıJınası • d k karı Mayer .A. G. Hamburg 
Purcuların bütün ihtiyaç ve Mevcut hatlarda yap bunun tatbıkatm a ço • ı Türkiye içlıı yegAne acentısc 
~ertleri görüşülecek, yeni bir lazım gelen seferler Seyrise- şıklık olduğu g~";ilmüştü. S J l h 
ıtilaf temin etmek için liznn fainle vapurcular arasında tak- Kücük yerler ıçın ~uvafık o • acoe ma tumları 
gelen esaslar tesbit olunacak- sim edilmişti. Vapurcular ken ı lan bu toplanma yenne bura- lstanbul 
tır. dilerine ayrılan seferleri alika~ da her mektebin bu günde~ iti- I ~=;::;;;:::: 

dar her mümessesenin tonaı baren imtihanlara kadar ıste- I ! 
İçtimada birliğin yeni idan: miktannı nazarı dikkate ~ dikleri yerlere tenezzüh tertip lJlJ Y t.-1-: Lt YA.\ f LL i 'ı:" 1'. 

:1ey'eti de intihap olunarak bu aralarında taksim edece~erdı. etmesi münasip __ görülmüıı.tür. Hamburıı, Brem, AnT&rt, 
ışter hakkında sür'atle faaliye- Fakat, vapurcuların bır kıs_ - Geçen sene de böyle yapılmış lı 1 B 
tc k d" k "f lıtan u Ta ahri Siyah ara geçme üzere ıre tı ve sa- mı evvelce hükfunete az. resım tır. 
tahiyet verilecektir. Vapurcu- . hacını sında aıimet Til llTdet munta, 
lar, Ticaret Odası tarafından vermek için gemilen~ rd'k imtihanlar ne zaman zam poataaı: llambıırıı,Brem 
U d h istiabilerini noksan goste • 

1
• - b J ? St ı· A ı l zun tetkika t neticesin e a- !erinden bu seferlerin tefnkin- aş ıyor e m, nnrıı T8 totarı ıın 

lırlanarak" İl<tısat Vekaletine de mutazarrır olacaklarını an- Mekteplerde imtihan zaman dan limanımıza muvasa.at ı 
gönderilen deniz ticaretinde re layarak itilila yanaşmamışlar- 1arı yaklaşmaktadır. Liselerde beklenen vapu" '. 'lr ; 

~abetin men'i kanuıı projesini d Binaenaleyh kabahat va- ı haziranda dersler kesilecek, Avolı vapuru ıo mayısa dotru 
ıstememekte, vaziyeti kendi a- p:;culardadır. Bu tonajları ek 5 haziranda imtihanlara başla- Apolonlı ,. ıo mayısa • 
raıarında anlaşmak ve Seyrise- sik göstermek meselesi hail~- nacaktır. Delos ,, 15 mayısa " 
fainJe de bir itilaf yapmak su- dildikten sonra itilafa hiç ~ır İlk mekteple.de haziranın Miloı .~ ı 7 mayısı .. 
retile düzeltmek daha muvafık mani kalmıyacağını zannedıyo ilk haftasına kadar imtihanlar Andros " 23 mayısı • 
olacağını söylemektedir. ruz. bitirilmiş olacaktır. 

Oda ise bu işin ancak kanun Maamafih şunu da tasrih et 
la ve hükumetin murakabe ve mek ızımdır ki tarifeleri hal- Y umurta İhracab 
ltıüdahalesile halledilebileceği kın zararına olarak yükseltmek Son günlerde Marsilyadan 
kanaatindedir. kat'iyyen mevzuu bahs ola- başka İspanyaya yumurta ihra 

Odanın son tetkikatına gö- maz. Yapılacak şey vaziyetteki catı başlamıştır İneboludan ge 
re vapurcularrn vaziyetleri _i~- gayri tabii rekabeti izale etm~ len bir habere göre bir İspan
dia edildiği kadar f~na de_g~- ten ibarettir. Mudanya hattı ı- yol vapuru lneboludan 1200 
dir. Bu hususta vaki olan şıka- tilafı bunun canlı ve bariz bir sandık yumurta almıştır. 
Yetle r mubalagalıdır. misalidir. Biz vaziyetinıizden Diğer taraftan alınan haber-

Anlaşamamazlık memnunuz! lexe göreTii'.t'k yumurtaları dün 
Diğer taraftan Seyrisefain Vapurcular evvela kendi~- ya piyasasında pek ucuzduc. lh 

idare meclisi azasından bir zat ralarmdaki ihtilafları halletsın- racatm fazla olmasına rağmen 
ıltar ler ki asıl itilaf mümkün olabil bir sandık yumurta 28 lira ile 

~~ğ;;~;~~l~~1~;:1~ş~~~~:d söy sin!" . 32 lira arasında satılıyor. 
Vapurculann bir kısmı ıse B ğl Altı t -lemi~tir : eyo u ncı no er-

deniz ticaretindeki durgunluk-
- Sevrisefain idaresi vapur- liği canibi alisine 

cu <ırla itilaf vapmağa amade- tan çok müştekidirler. 

IJii: llO o' ıı JJiJ 
·- ir günde beş kişi 
canlarına kıydılar 

~Aüntehirlerden dördü ölmüştür, beşinci
nin ha at ve mematından ~abe~. y~k. 

.. Y lıkö ün- göre Kostantm Ef. dun bır sı-
Dün Bey kozda Ya Y nir buhranı geçirmiş ve bu buh 

de bir intihar vak'ası olmuş, d r ""d"' 1 ..... . • de 17 ran esnasın a po ıs mu ur ugu 
Mahmure Hanım 1~~ıı:ı . e ne hitaben şu mealde bir mek-
Ya~nda bir kız kendını enız tup yazmıştırı": 
atm1s ve boğulmuştur. . . . oı·· 

M "ı Hanım Niyazi is- "Ben ıntıhar edıyorum. u-
a ımure .. d k" • l deg· il 

ıni d b" ençle s~vişiyormuş mum en ımse mes u -

b b
n e 

0
1r g Ef kızın arzusu dir. Tahkikat yaparak. yorul-

a ası sınan · . · d · ör- ·· 
hilafına Veysi i sminde bı'.t' gen mamanızdı _ncalie 

1
enmh. um

1 
u-

ce Mahmure Hanımı nişanla- mü ken ı e m e azır ıyo-

ınış, Mahmure Hanım ~ b~n
dan müteessir olmuş ve ıntıha 
ra karar vermiştir. 

Mahmure Hanım bu kararın 
dan kimsey e bahsetmemiş, ge 
ce saat dokuz olunca evden çık 
rnış ve kaybolmuş, Yapı~an bü 
tün taharriyat semeresız kal-

rum,, 
Kostantin Ef. bu mektubu 

yazdıktan sonra külliyetli mik 
darda afyon yemiş, sonra yazı 
hanelerin karşısında bulunan 
arziyeye gitmiş, arziyenin ka
prsını arkasından kilitlemiş ve 
evelce hazıdamış olduğu ustu 

rnıstrr. ra ile evvela sol bileğinden 8 
Bunun üzerine polise müra- tane ağır ve derin yara a'?11ış, 

caat edilıni s . polis tahamyata sonra da sağ bi,leğini yedı ye
başlamı~ f~kat bu esnada ~ah rinden kesmiştir. 
*ure Hanımın deniz üzerınde . "h 

b 1 K ostantin Efendinin ıntı a-YÜZmekte olan cesedi u un- 1 rnııştur. Mahmure Hanımın ü- rmdan kimse haberdar o ma-
leri aranc!ığı zaman koyn~nda mış, fakat gaybubeti menk~ 
sevgilisi Niyazinin resrnı ç;~- mucip olup ta, aranılınca ar~ 
nııştır. Vak'a müddei umumılı- yede kan revan içinde yattıgı 
ğe bildirilmiştir. görülmüş ve kapı çilingire aç-

2 - Tahtakalede İzmit ote- tırılarak içeri girilmiştir. 
linde oturan Sami Ef. içminde Kostantin Efendinin defni
birisi bileklerini kesmiş ve nak ne rahsat veri!miş, ~a?kikat 

: ledildiği Cerrahpaşa has~~ha~ müddei umumi muavını ~e.c
, nesinde ölmüştür. Sebebı ıntı- med.din Bey vaz'ıyet etmıştır. 
han malfim değildir. 4 _ KadTköyünde Kozyata-

Mül'ekkillerimizden Mahmut Ne· 
diın ve h•yrettin Beylerin mutasar
nf bulunduklm ki lyos köyünde Bo
ğaziçi semtinde kokmuş pınar mev
kiinde üçüncü su terar.esi sokağında 
atik 27 numara ile mürakkam olup 
hududu lebi deryaya kadar mümtet 
arazinin denize muttasıl olan kum· 
luk mahalli•ln Süleyman B. namın· 
da bir ?.at tarafıadan plaj olarak is· 
dmal edilmek üzere icara arzedtldigi 
lstanbul gazetelerinde intişar eden 
ilAAlırdan anlnşılmışor. 

Tıpo senedile müvekkillerimin 
uhtei tasarrufunda bulunan bu kısım 
orazl üzerinde ne süleymım beyin ve 
ne başka bir şahsı hakikl veya hillr
mlnin bir gOna alAkai tasamıfiyesi 
mevcut bulunmadığı cihetle mumai
leyh süleymaa beye ihtarao resmiye 
icrasıoa ,·e atiyen üçüncü şahısların 

bir gOna hnk iddlnlarına mahal kal· 
mamak üzere keyfiyetin gazetelerle 
de ilAnına lüzum ve mecburiyet 
hasıl olmuştur. Binaenaleyh işbu teb
ligat ve i\Anata rağmen mahalli mez· 
kOrun ahara icarında israr olunduğu 

takdirde müvekkillerimin bu yüzden 
maıuz kaldığı ve kalacıjl;ı ktffei za
rar ve ziyan ve masarifin mumaileyh 
Süleymaa beye ait ve raci olacağı 
ma!Om olmak ve ona göre hareket 
edilmek üzere yedi nüsha olarak 
tanzim kıhnan işbu intırnamenin as .. 

lıaın kalemde hıfzile bir nüshanın 

süleym•n beyia vekili Calatıda bü· 
yük tünel hanında mukim Avukat 
Cevdet Eerit bey[endiye tebligini ve 
dört nüshasının da üçüncü şaluslann 
bir gOna hak ve hüsnü niyet iddia· 
(arına mahal kalmamak üıere lstan
bul vilayeti gazete>ile Türkçe Mil
liyet ve Akşam ve iransı:.:ca l>tanbul 
gazetelerinde neşrü ilanını ve nüs· 
hai musaddakasının yedime itasını 
bilvekale talep , .• rica eylerim efen· 
dim. 
M:ıhalli mezkOr mutasarnfları Malı· 

mut 'edim ve hayrettin beyler 
vekili Galatada Sigorta hanında 

mukim Avukat 
NECATI 

M. H. M. lerl TUrKlye 
Umumt Afıınlıltndan: 

Bvrps, Vımı . Kö!:•nca, !Cılu 
ve ibran içi• limanımızda• 

hareket edecek vapurlar: 
Mitos vapuru J 7 . 22 mayıs 

tı tahmildc 
Andros vapura 22-2.l mayıstı 

tahmil de -Hamburr. Brem, Anven, Roterdım 
ve Daaçli için '.'"• ~ındı limanımız· 

dan hareket d :. .. purlar: 
Avola vapuru 10 . 12 mayıstı 

tahmtlde 
lmbros vapuru 14 - 16 Mıyt5 

ta tahmildo 
Alimniı vapuru 17 • 18 ma

yısta tahmllde 
Noplla vapuru !I - 23 ma· 

yısta tahmilde 

Fazla tafai llt için Galata la 

1 
Onkimyan Hanında klın 1 

umumt acenteli~ine müra~ııat 

Tel fon : "Reyo~lu 641 - 674 

lst 5 Incl icra dairesinden: 
Bir borçtu dolayı mahcuz Ye 

1&blma51 karırglr olan bir adet beş 
ıJllalı büyük böle ve bir adet büyük 
yemek mı•ası il mayıs 1931 pazar• 
tHi (Unil saat 111 de Taksimde Sırı 
Servide Hayır apartımınındı bilmü
zıyode furuht edileceği tlln olunur. 

Eyüp sulh hukok mahkemesinden: 
Eylpte Orakçılar caddesinde 

Ceul kasımpışa mahallesinde 136 
numaralı hanede mukim iken vefat 
eden Kevser hanımın oğlu 6 yqıa
dıki KUçUlr Httseyln Bin AUyo Koca 
Mustafa Pqıdı Cami içinde 1 au
maralı hanede mukime Teyzesi 
Ayşe baaımı• vasi tayin olunduğu 
ilAn olunur. 

lldnci icra Memorlu&undan: 
Bir borçtan dolıı1 mahcuz ve 

aaolmısını karar verilmif olan Büfe, 
Kilim, Halı, Oda tıkımı, Tablo, 
Fildişi parıl'anı, pekli perde, Vazo, 
seccade \'e il; eşyalar bilmü1.ayidı 
7- .~·931 ıırlh!nı müsadil poqembe 
gönü sut l'l ill 13 ruçuğa kadaı 
Beyoglundı Rumeli hanında 2 No.Jı 
dairede 11olıcığından talip olınlu 
(Un ve aaaıi mezl<Arda maheUinde 
hazır buhınacık memuruna 931·488 
doayı numırasile mllrıcıaılan ilin 
olunur. 

Dnreclilecek ihtira berab 
"Maırneziümü havi alüminyiim 

halitasının tekemmülü için uıul,, 
hakkında bir ihtira beratı talebi için 
htanbul Viliyeti Cemilesine 22 Ni
oan 1928 tarihinde talı:dinı olunup 
11418 numara ile mukayyet müraca
at üzerindeki hukuk ba kere ferai 
veyahut icare nrileceğinden mez
kür ihtirayi oatm almak veya iıticar 
etmek arzuıuncla bulunan zen.tın 
htanbul Bahçekapı, Ta, Han No. 
43-48 de mukim vekili H. W. 15-
TOK efendiye müracaat etmeleri. 

/ 
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markası, cinsinin mükemmeliyetine teminattır. 
MİMARLAR 

Çimentoya ihtiyacınız vardır. 

SAHiPLER iNŞAAT 
s:zin de Çimentoya ihtiyacınız vardır. 

işleriniz ıçın musirren 

KARTAL ANADOLU fabrikasının YUNUS 
1 Sun'i PORTLAND ÇİMENTOSUNU isteyiniz. 

1 s~r.~!~~~~~~ra 
Raıı B. 2J62 Şube Acente•\ : 
!'irlcecl M'il!ıilriu 7,ade bııu 22740 

AYVALIK SUR' AT P· 
(Mersin) npuru 5 Mayıs 

salı günü saat ı 7 de Sirkeciden 
Gellbolu ç.nakkale Küçük
kuyu, Edremit, Burhaniye 
Ayvalığı kalkacalr. dönüşte 

Altınolu~a da uıtrayacaktır. 
Gelibolu için ~diş ve 

geli~te yük alıııınaz. 

Mersin Postası 
(.\ Iahmutşevketpa~a) vapuru 

8 Mayı5 cuma 10 da Galata· 
dan Çanakkale, İzmir, Küllük, 
Bodrunı,Rado,;,Fethiye, Antalya 
AIAlye, Mersin'e kalkacak 
dönüşte Taşucu, Anamor, 
Finike , Dalyan , Marmaris 
Gelibolu'ya da uğrayacaktır. 

Gidişte Çanakkale için yük 

Tahtı kurusu, sinek, vesaire 
hışerıtı yumurtalırile b•r•ber 

kat•iyyen imha eden. 

FAYDA 
iıima birlncillgl lrazanmıt bir ha· 
rikal san'atıır. FAYDA daha mü· 
essir, daha mükemmel ve yan 
yanya uouzdur. Kokusu llılf olup 
kat'lyyen leke yıpmu. lnsanluı, 
hıynnlara Ye nthıta :.:ıran yolı:

ıur. FAYDA ismine dikkat ediniz. 
Devalti devlet, müessesao mllllye. 
hu•'J Sİ f e ve tcnebiye, Seyriıefaln, 
Hi!Allİhmer, mektepler, hastaneler. 
sıhh• t y urtları . büyük otel ve 
lokantalar, vapur kumpanyılan 

FAYDA istimal ederler. Hıun 
ecza deposu. 

lzmir Vilayeti Hususi 
İşleri Müdürlüğünden: 

Hesap 

Balçovada ağa memnun ılı- 1 idareye müracaatlan ve talip 
calan namile maruf kaplıca bi- olanların ihale günü olan 10 
naları teşrinievvel 931 gayesi- mayıs 931 tarihine müsadif pa. 

. zar günü saat 12 ye !kadar tek-
:ılınmaz. ne kadar kapalı zarl usultle lifnamelerite teminatlarını da-

T rabzon ıkinci P. müzayedeye konmuştur. Şart· imi encümene tevdi eylemele-

( Cumhuriyet ) vapuru 7 namesini görmek isteyenlerin rı. 

Mayıs perşembe akşamı Galatı·I ' • }\ -
dan lnebolu, Sinop, Samsun, 1 Devlet Demıryo arı t 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, -•••••••••••••••••••911 

İdaresi Hanları 

Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka- ,\ıuhrclıf cb'r.tta adi ve vagon camları kapılı zarfla munakasa-
ı. d .. 0 Rl Ol ya konmuştur. 

ca.., on şt• pazar, ze, ' Münakasa 27-5·9J 1 çırsamba günü saat l .'1,30 da Ankarnda 
Siırmene Trabzon, Polathane . Devlet Oeıniryolları ıdareslnde yapılacaktır. 
Görele, Giresun, Ordu, Fatsa, \lünakasaya iştirak edeecelderin teklif mektupl~rını ve mu· 
Ünye, Samsun, lnebolu, Zon- vakkat teminatlarını aynı günde slıat 15 e kadar miınakasa komis-
guldağa uğrayacaktır. yonu kAtipliğine vermeleri lazımdır. 

TAVtL ZADE VAPURLAR! Talipler münakasa şartnamelerini S üç lira mukabilinde Ankara 
ve Haydar?aşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. Muntazam Ayvalık Postaeı 

r Selamet 
vapuru perşembe 
akşamı saat 17 

de Sirkeciden hareketle Gelibolu 
Çanakkale ,,. Küçükkuyu, Altın· 
ol~ Edremit, Burhaniye ve 

Ayvalığı azimrt ve avdet edecektir 
Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemi~te Tavilzıde 

tbraderler telefon lstınbul 22 1 O 
tUMl 1fl!'IJllMl'J!rW~Am"..V..W.& 
~ Veli zade vapurları 
~ Karadeniz postası 
~IKTISA T tMU:;.. Salı 1 günü akşamı Sirkeci nhomından 
~ hareketle Zonruldalc. lnebolu, 
~ l1i4e, Samsun, Glresun, Trabzon, 

I
~ Ol ve Rlze'ye uimet ve avdet 

edecektir. 
YUk ve yolcu için Sirkeci .Allly4 
Hanındaki ı~entılıjtına müracaat 

~ Telefon: ht 980 
Q, ......... ı.ı.1181111191.'11 ...... ııiii ~ .. 

Kômürciyan Bey .asarından: 

lbtiıas muhasebes~ şirket 100 
• • Sanıyi1 Ziraat 80 

Ameli ve tatbik! kambiyo 50 
Yeni muhasebe usulü J 7 5 
Ticari malümıt \'e ban kacıhk 150 
iktisat timi 125 
Esnafın hazır defteri 4 kı;ını 150 

1 

8 

Kırklareli ilk bahar 

At koşuları 
22 /Mayıs/ 931 Cnma günü 

Yükselt ıslah ,.e yarış encümeni namına umum Trakya~"ll 

taınil olmak üzere ilk bahar at koşuları 22 Mayıs 931 
cuma günü Kırklareli vllAyeti merke:ı:inde yapılacaktır. 

Kayt ve kabul muamel~st 2 ı Mayıs 931 perşembe güniı 

;;aat on sekize kadar olup ondan sonra yapılmıyacaktır. 

Hariçten miıracaat edecekler talimat dairesinde hayvanın 
mükemmel eşkAllni ve gireceği koşunun numarasını tel· 
grafla Kırklareli enci.ımeni riyasetine vaktlle müracaat et
meli vı ikinci maddeyi nazarı dikkate almalıdır. 

4 - Koşulara ait tafsllAt duvar lllnlarındadır. 

Rotbart- Luxuosa• 
En hassas bir cildi, en 

sert bir sakalı kat'iyyen 
müteessir etmiyen tıraş bı
çakların şahseri Rotbart -
Luxuosa dır. 

1 adedi 20 , 10 adetli 175 
kııru$rur. Her yerde satılır. 

Toptan satış : Galata Kiırkç tiba~ı 

•ı-ıPl;E·R
4 

PİRİMA YN ••' 3 _ Tütün güınriiğünde de ğında oturan 15 y~şında Mu
bir intihar olmuş, Kostantin harrem isminde bır çoc':'k _ken 
isminde bir adam ustura ile dini dut ağacına asarak ıntıhar 
sağ kolunda 8, sol ~ol_wı.~a .?a etmiştir. Muharrem Kozyata-
7 yara açarak kendını oldur- ğında Sıtmalıpınarda ~3 nuı:ıa 
ınüştür. . ralı evde oturan Niyazı Bey ıs: 

Türk . lngiliz M. H. M. si J ı 
Temmuz 931 rarihinden 5 Eylül 931 
tarihine kadar yaz tatiline kuar 
vermiştir. Bu müddet zorfında evrakı 
asullyenin tevdiine ait müteallik 
müddetler cereyan etmiyecektir. 

Ettal ~ınuın Mü~Drli~in~en: 
Darülfünun Tıp fakultesl Fizyoloji laboratuvarı inşaatı ve ta· 

dilAtı 21-4·93 I tarihinden itibaren münakasaya kbnulmuştur. 

Ba~aeski Bele~iJe RiJasetln~en: 
Babae,ki Tatlı ıuianna proıe,inde göıterildi~ üzere r O samını 

kutrunda .tOO metre pik borunun !erş ve mubayaa,ına luzunı 

görulmu~tur. Tallmatnımesıne tevfikan 1-5-931 den 2 t .5.931 tari
hine kadar mlınakasaya konulmuş olduP;undın Babae8ki istasyo
nuna teslim edilmek şartile boruların beher metresinin kaçar ku· 
ruşa teslimini deruhte C< ecek taliplerin tahriren Babae ki Belediye 
riyasetine !uzumu mllracaatlan illn olunur. 

Yaptığımız tah~ı~t~ naza- minde bir mütekaidin manevı 
ran müntehir Makrıdı oglu Ko evldıdır. 
Ço Kostantin ~f ... ~~- yaşmd:~ Civarda deveran ede~. dedi 
drr. Tütün gumrugu hanın · kodulara nazaran kendısıne ço ı 
afyon ticareti yapan ve Jl'.lharn cuk bezi yıkattırılmak, su ta
ra sinemasının sahiplermd~~ şrttırılmak ve saire gibi süfli 
bulunan Beyin katibi ve vekılı hizmetler yaptırılmasından 
umumisidir. müteessir olmuş ve bu teessür 
. Ticarethanenin en salahiy~t le kendini asmıştır. 

lı adamı olan Koço Kostantın p r tahkikatında ise intiha 
Efendinin intiharında ~Jıc~ 0 ı~ • henüz tesbit edileme 

Mcztrur mıhkemo reisinin iş"arı 

azerine il:\a oluour. 

lst•nbul ikinci Ticaret Mahke
mesinden: 

Mukaddema i!Usına karar \"eril
miş olan Beyoğlunda lstlklll cıddo· 
>inde 233 No. lı mığa.ı:acla (Omlekçi 
,\leksandır Poplld!s Efendinia alrtey• 
\edili kongıırdaıoııun tasdiki 13-5-
931 tarihine ıaüsıdif çar~ambı günü 
sııt 13 buçu&ı tayin edildiği icra 
ve ttltı Uııununun 287 nci ıııadde-

tlln olunur. 

Talipler şeraiti anlamak üzere her gün öğleden sonra Istanbul 
Evkaf mtidüriyetinde inşaat Hey'eti fenniyesıne ve ihale tarihi 
ol:ın ı 6-5-93 ı cumartesi güniı saat on dertte idare encümenine 
müracaatları. 

Ticaret işleri umum müdürlilğünden: 
30 lk!ncı teşrin JJO tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş olııo 

ecnebi ~irketlcrinden !talı an tabiiyetli (Adria Bahri Seyriselain • Adriı So· 
cieta Anonima Oi M Navigazionc Mırittime) firlceti bu kere mUrıcaaıla 

Türkiyedeki muamelitına niha} et verdiğini bildirmlf olmakla ınezklır şirket· 
le ıl4kası buluDanlann şirkete , e icabında lıtubul Mıntalı:uı Ticaret Mü
dürlüğüne müracaat eyleaıeleri lhı.ıııı.ıı ilb olunıır 

- Ad. V. Hukuk işleri Müdürlüğünden: 
Münhal buluııan Serik nocı:r muavinliğine imtihansız tayin ,art . 

lannı haiz taliplerin bir ay içinde adliye vekllctine ve bu şırdırı 
büz olnııyanların da lmtlhanlan yapılmak iizere Antal}a er:~~ 

adlifetln• müracaadan. ~"' 
... esi 
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Hakiki R AD 1 UM Traş Bıçağı 
Halis lsveç çeliğinden mamul, rekabet kabul etmez derecede metindir. Her yerde arayınız. 

ıııuıııııınınıı1111ıııııı ı · 
~Büyük Tayyare 
§ Piyangosu 

4. üncü Keşide 11 M1yıs 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 

Emniyet Sandığı 
Emlak Müzayedesi 

.. 
!"il .. "' ~.8 
::!: 

Kat'i karar ilanı 
Merbunatuı cinı ve ııev'ile mevki ve 

mllştemilltı 
Borçlu•un . ~ 

\ ··TOKS 

SALI 
MAYIS 1931 

--
r 

Yani Zabit vaklllarlmlz tal<• 
sim Abidesine Çelak v11J 
ed"r ~r!cen 

Şaıı•torium 

En asri tesisatlı mücehhez, hai 
nekıhıtte •e istirahate muhtaç bu· 
unonlarla humma •e ruht hastalık 

!ara karşı en mükemmel ttda l> 
yurdu. Vlyanıya 45 dalcikılılc bı it 
mesafede fevkalAde blr orman üz< e 

r rinde lelin ve döıı tabibi mevcuttur d 

r 
t 

: 45,000 liradır. 
.A~vrıca: 15,000, 12,000, E3 

'J,Qj) (L 8913 Beyoğlunda F rikö birinci kısım mahallesinde 
kaya ıokıığındı: esk -+2,42 mükerrer ve yenı 4,8 
numaralı yüz elı. '" ~ın arsa üzerinde biri kar gir 
Uç katta dörc oda iki sofa bir kiler bir şalıniş 

Fiatı: 19 Avusturya ç 

şilininden itibarendir. tıı. 
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10,000, 8,000, i 
Liralık ikramiyf"ler~ g 

E§ ve 35,000 ~ 
~ Liralık bir mükafat vardır .. i 
&1111.ıımınıım~mırıımıımııınııı . . . _ . . mıh; 
ııı~:!ii: .... Dr. HORHORUNi ..._ Hli~~li 

i:H:: 
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Emlak ve Eytam Bankası Umum 
müdürlüğünden: 

Büyüka dada satılık köşkler 
lstanbulda Büyükadada Nizam caddesinde Seferoğlu k~kl~ri 

namile maruf köşkler aşağıda ~esıııedilen haritasında 2, 8, 4 mı· 
mıra lle gösterildiği üzre üı; parçaya a7nl1DJ1 veher biri ayn ayn 
ııanlığa çıkanlmıştır. 

Sauş kapalı zarf usullledir. Beddl peşindir. İhale 11 Ma7ıs 931 

Pazartesi günü Ankara da Banka idare meclisi huzurile yapılacak ur. 
Talip olanlar lstanbl\I, lzmir 'ubeleri.mize ve .Ankarada Umum 

Müdürlük emUk sen isıne müracaat ederek şarmamelerimizl müta· 
lh ve arzu buyurduklan lzahao alabilirler. 
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Em!ak ve Eytam Bankasından 
SATIIJK EMLAK 

·< İstanlnılJa Bogaziçinde Tarabya caddesinde maa müştemi!At Ka-
r lcnd~r ka<rı pc~in para ve kapalı zarf usulile ı;arıiılc:tır. Jh: e 
j 11 Mnı ıs 19.11 pazartesi gün[i Ankarada Banka idare meclis. 

'.. hıızurile '•pıla,·t' rır. Teminatı (3,000) liradır. Talip olanlar lstan-
i-.!''"· 'ıtıl, lzmi~. ~ ıh,• i~ıizc . · • '<ırada L'mum \1üdiirilik EmlAk 

c - -... -'" ı.>1- ze urı 

rrı;: ... · ~ nı.(ı.r;ıt:_:.!, 'ederek mızın ~LmtitAlt•JI Ve :trzu bunırcinklao 
n · ··.hıUresin e ciha caö'nnıza ahı.. 
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b r balkon bir mutfak bir antre bir taşlık ve 
~iğerl keza kArglr üç katta. beş oda bir sofa bir 
kil~r bir şahniş bir antre bir taşlık bir balkon 
bir mutfak bir kömürlük üç yüz elli arşın bahçeyi 
havi l'd han er in •uz iki hisse itibarile yirmi 
hissesi. Ayşe Ş zl " Meflıar, Nwnkader l-1.larla 

Hayrün •·~" ve Hadin ün 'IS Beyler 
K ısımkaşatla Hacışaban mahallu 1 Je Akarca so
kağında esi 1 3 mükerrer ve yeni 5,5- 1 numaralı 
doksan sek z arşın arsa üzerinde ahşap ikı katta 
dört c da bır sofa bir taşlık bir mutfak: bir kuyu 
fe kırk yedi arşın arsa ü erinde çinko kapalı 
ıalaş ve seksen aln arşın ır;a üzerinde k4rgir 
listünde iki oda bir koridoru havi ve on dokuz 
arşın bahçeyi ve ahırı havi bir hanenin tamaIDL 

Abdül ve Selam Ajtalar 
R ı mide Cuma mahallesinde Talimhane sokağında 
e& i 9, I O ve yeni 9 numaralı iki yüz otuz arşın 
~rsa üzerinde bir it ıtı klrglr ve bir katı ahşap 
iki kattan ibar t ikbi sandık odası olmak üzere 
sekiz oda iki rnfa bir antre bir ıusulhane ve 
7irml sekiz arşın üzerinde bir mutfak ve bin 
ı tm i b r a ı ı bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Hasan Fehmi Ef. Hatiçe Hanım 
kadıköyünde wğlaı:ıbaşı mahallesinde Badat cad· 
desinde eski 47 mükerrer ve yeni 143,143 
._numaralı üç yüz altmış arşın arsa üzerinde ahşap 
.iki katta on oda iki sofa ve yüz yirmi arşın arsa 
tizerinde kArgir hamam ve çamaşırlığı yüz doksan 
arşın arsa üzerinde ahşap mutfak ve iki oda ve 
yüz otuz Uç arşın arsa üzerinde ahşap ahır ve 
arabalık dört dönüm dokuz yüz on bir arşm. bah
çe'fi ha vl bir köşkün tamamı. Hacer Hanım 
Yenibahçede Molla~eref mahılklinde Hayrettin 
paşa sokağında eski 42 ve yeni 72,74 numarıılı 
yüz yetmiş arşın arsa üzerinde ahtap iki katta 
ikisi sandık odası olmak üzere on oda bir ufak 
ıofa cir salon bir koridor bir taşlık odun ve kö
mürlük ve elli arşın üzerinde bir mutfak ve ha· 
mam mahalli ve akar suyu ve dokuz yüz yetmiş 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamL 

Nahide ve Seher Hanımlar 
Galatada Arapcamii mahallesinde Yelkenciler so
kağında eskı ve yeni 1 !19 numaralı seksen beş 
arşın arsa üzerinde kArgir iki katta üstünde salonu 
havi bir dükkAnın tamamı. Evdekimos Ef. 
Ortaköyde Dereboyıı caddesinde eski 119 ve 
yeni 125 numaralı yüz on arşın arsa üzerinde 
\ir buçuk kan ahşap iki katı kargir olmak üzere 
lç buçuk katta Altı oda iki sofa bir antre bir 
nutfak bir balkon bir kuyu ve on dokuz arşın 
ıralığı havi bir hanenin tamamı Fatma Zebra H. 

Süleyman Ef. 
Kasımpaşada Sahafmuhlttiıı mahallesinde Camil-

ı
erlf sokağında eski 11 ve veni 13 numaralı yilz 
ırk beş arşın arsa üzer nde klrgir üç katta 

<lokuz oda, iki sofa iki ınu .iak mahallini havi 
natıımam bir hanenin tamamı, Hacı Mehmet Et· 
Beykozda Yalıköy mahalleıinde Gazi Yunus so
kağında eski 31,33 ve yeni 39 numaralı vüz elli 
3rşın arsa üzerinde_ ahşap _üçbuçuk katta biri bar~p 

Yalnız 295 kuruşa 
Tanıtmak maksadile 3 sene: için teminatlı 
bir lçvicre m:ırkalı saatin altın kordonu 
lle beraber doğrudan doll;ruya yalnız 

295 KURUŞA SATIYORUM 
Bu saati kıymeti mukabilinde posta 

Ue her yere tehlikesiz ve mahsupsuz 
göndeririz. 

Beyoğlu ı 04 posta kutusuna M. SJ
MON Elendi adresine yazılmaSL Mükil.
fat - Altı saati k bir siparişte bir adet 
meccanen verili'. 

Acenta aranıyor' 
Değirmenler, fabrikalar, ıntrepo· 

!ar, doklar vesaire !it miln•sebı~ d 
bulunan bir lıııbrikı Türklyedo acentl 
araıor. Nümunellk götilrllp göster· 

' meğe !Uzum yoktur. Ful olanlar 
için varidat ııhn temindedir. flel ti 
satılacalc ınal mukabilinde 33 şilin• };' 
den 10.10 lnglliz lirasına kadar io• h' 
misyon verllecekt'r. Aldkadaranıo 

zlrdekl adrese yızmılan: Bolte 451 k 
Z. • T.B. Browne Ltd 163, Q ue ·D ti 
Vktorıı Street London E. C. 4 8 
England lı 

Üsküdar Tapu idaresinden: 

Tütün in~isarı umumi nıüdürlü~üoden: ---
Hükömet tarafından mnlôl 

gazllere tevzi edilmiş olan Üs· 

küdar'da Ömraniye karyesinde 
yalnız servide kAin arazinin ta· 
pudaltl muamelesi ikmal edile· 

r a'ıariye'de iplikhane ımbarı avlusunda yapılacak hangarın in· 
flltı 11-5-931 pazartesi günü saat 11 de pazarlık suretile ihale 
olunacakar. Arıu edenler t•rtname lle plan ve keşlfnameyi her 
giin Galata'da mübayaat komisyonunda görebilirler. Taliplerin dör
der yüz liralık teminat mektubunu hamil olmalan lilzımdır. 

~-····$ AYANCIK KAZASI ••••••• 

• Zıngal kulübü 
4 riyasednden: .Ayda ıgaı1 2000 lira saaş yapan ve 2000 lira 

• kıymetinden demirbaş mobilya ve mutbak edevan olan Zın
C gal kulübünün büfe ve lokantası kiraya varllecektir. Talip 
c olanlann ihale günü olan 1 5 Mayıs 931 tarihine kadar şart

• •• ••.. !arını blldlrmcleri llAn olunur. 4•M•H•~•tH~ 

Ayancık Belediyesinden: 
Ayancıkta yapılacak elektrik tesisaa mevcut peroje ve pllAn 

dairesinde münakasaya konulduğundan talıp alanlar mezkt\r peroje 
ve şeraiti anlamak üzre Ayancık belediyesine müracaatlan llan 
olnnıır. Pôroi• ve nilAn .tiirkce 1 .5 Um Alman CR~f \1~ flradır. 
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vtbırı çauoctası olm ızere sekızoda bırsoıa, bir 
mermer taşlık. bir sam ; (mutfak yıkılmıştır) bir 

'.ve ikinci katlan bımıpça olup iki yüz elli beş 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. (kısmen 
tamire muhtaçtır) Ahmet Zek:eriyya B. 

2815 Üsküdarda Dürbali mahallesinde eski çıkmaz tekke 
ve tekke sokağında eski 5 veyeni ?numaralı yüz 
arşın arsa üzerinde ahşap ikikatta dörtoda bir sofa 
bir mutfak bir çan kan, bir kuyu ve sarnıç ve 
foksan arşın bahçeyi havi eski bir bantnin ta· 
mamı Fatma Pembe H. 

Yukanda cıns ve nevile mevki ve müştemil4tı yazılı emvali 
gayri menkullerin icra kılınan alem müzayede neticesinde hizalarında 
gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde_ takarrür etmiş ise de mez
kilr beı· eller haddi !Ayıkında görülmediğinden teku.r (on beş) gün 
müddetle ilan euıımelerine karar verilmiş 23 Mayıs 931 tarihine 
müı ıdlf cumartesi günü kat't Jı:ararlannın çekilmesi takarrür eyle
miş olduğundan yevmi mezkt\rda ıaat on dörtten on beş buçuğa 
kadu qndık idaresine müracaat crlemeleri lüzumu ilin olunur. 

rek senetleri derdesti ita bulun· 
duğundan kendilerine burada 
arazi veril mlş olm zevann üs· 
küdar Tapu ldarealne mUraca· 
atlan liizumu l!An olunur. 

lltlnbnl 4 cU lcrı Memnrlutun· 
dın: 

Pertevnlyıl vakfının Refia, Fau11ı 
Fahire, Hacer Sabahat Hınıınlırlı 
lsmall Ferit Bey zimmetindeki ıla· 
cağından vefaen mefruğ bul unaı ~ 
Mıhmuıp14a'dt Hoca kuımglinııt~ 
mıhalleılnde Hocıbanı cadde '" 
sokağındı ıı.lk il cedit 8 No. mu· 
iaddema bıne elyevm derunundı 

ca~ hılkah ıu11f ml$arı mal lezi ıl 
hnl ırsının döntı üç biısesl 4' 
CUn müddede meykü milzıylde)"• 
vaz olunarak 1000 lirada talibi ulı· 

ıesindı olup bu Jı:erre bedell miiz•' 
ytde haddi ltyılunda görülemedi· 
RindeD bir ay müddetle temdide'b 
müzaylde1e vu olunmuftur 

Hududu; sağ tarafı Şeref Aptul· . 
lah paşa veresesine ılı •rsa, sol 
tarafı Acımuslulı: ıoiajı;ı, ön 11r.1b 
Kasımoğlu sokığıle mahduttur. 

Derununda harap bir hamam vt l 
bir ufak kömilrlilk ve su hıznesiv1t 

bir ıyva ve iki incir ağacı vardır. 

Mesıhası tahminen 2500 arşındır. 
Dön la!sse ltıbariyle üç hi•scsıııın 

kıymeti mubammineıi 1t250 liradır· 

Talip olanların 926-8447 dosyı , ·(} ' 
milrac11tla fazla malumat ist~yenl·ıt 
memuriyetimizce ita tdllcce~iodc~ 

bizzat veya bllvtkAle 11 ·6·931 tari· 
hinde ıaat on dömeı on •lnya k • 
dar kıymeti muhımminesinin yüz.it 
onn nlsbetlnde pey akçesini oıüsıaı· 

hih"n mürac~ıılt evlemcleri ilJ.n olıı:'l' 

!\.:1es'u l müdür: Bürhaneddiıl 


