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PERŞEMBE 

7 MAYIS 1931 

ı ncı sene, l'lo 1879 

RUSHASI S KURUŞTUR 

6UGÜN 
ı aci sallifed . 

1 - Surtyede - traHlziar. 
2- h• Y• llericl halterler 

ı ımca aalıllcllle: 

3 Şair Nat.ım IHkın ~H ı 
ınuhıtkemesl gö r üldü. 

4 - Dumplc için l ktl~ at vcka 
Jetine bir rapor gönderildi 

ı - imar pröjeıl t•hlr mec- 4 lacı ullll~ıh. 
llolnde ırGrltllecet. 

ı Ballll:ç.llık enatft oıl faa · J -- Felek 
llvete upçJvor . 4! RomAn 

~ ...... .. __ ,,.,,,,. 1...-JM• "tlllMın• ""'' f/IJlıtl•rdlll bir lı•c lntıh : Sola• Htt•-• l'l'eNa bMI, <Jul s .. 11• Kblm Pf. talıllf Nllllrl•rlı•n, llffll• ı..11 tctl•IHI• 11w11 
<ılnaar• folo .nulublrlmbıl• 111-1 -· ı---· =-- = _ . __ ~ _ _ ~ ="-~ ~----

Tsm~ti>;. ~v~ Kabine öbürgün mec- 1 H. F1rkası 1 Fethi Bey 1 Meclis mlizaker'!!!; 

Siirt!!:~::HMUT listen itimat isteyecek Reis ~ekilliklerine Siyasi hayattan Reisicümhur intihabı 
ANKARA, 6 (Telefonla)- Ali ve Cemil 8.ler çekildiğini teyit h kk d k• dd 

liiikUmetin teşkili etrafında ismet Pş. cumartesi Fırkada sonra da intihap edildiler ediyor a ID a 1 ma e 
lıuhrana benzer bir vaziyetin h d k 
daha fazla uzatılması dahili ve Mecliste proğramını iza e ece .. 
harici politika noktai nuann- ANKARA 6 (Telefonla) - Cu-
darı doğru olmıyacaktı. Artık marteei gilnil mecliı içtimaından ev 
bütün tereddütler zail oldu. İs· ve! saat on üçte Halk fırkası grupu 

1 ANKARA, 6 A.A. - C. H. , 
; Fırkası grupu bugün Bqvekil 1 

· İsmet Paşa Hazretlerinin riya-
' setinde içtima ederek grup 

Reis vekillerile dokuz kişilik i- ' illet Paıa yeniden hiikUıneti te~ toplanacaktır. Bu içtimada ~tvek!· 
itil etti Reisicümhur Hz. yem lih izahat vermeııi mukarrerdır. Bu ı
hü~tin ._kilini kendisine zahat yeni kabinenin meaai. p~oira-

i- dare hey'etini intihap ~ttir· 
.:, • 1 / Reis vekilliklerine r.ye itti· 

·-~ İ ınma dair olacaktır. Grup ıçtımaını 
~veli buyurduğu zaman smet mütealnp saat ondlirtte mecli• to~
l>qarun istirahate muhta~ ol~ nacaktır. Bu in'ikatta hükUmetin 
duğundan bahisle özür diledı- programını toplayarak itimat iıte
ği, bu vazifenin ricalimll:den mesi kuvvetle muhtemeldir. 

· · rak eden 216 azadan 215 reyle 
r Afyon meb'usu Ali ve 205 rey-

1
1 le Tekirdağı meb'usu Cemil B, 

başka bir zata tevdiini rica et- Gui Hz. yeni kabinenin mecliate 
ti• E " - ba ma okuyacağı program ile pek yakından 

gi söyleniyor. ger ış ş alakadar olmaktadırlar. Bilhaaaa mil 
teçeak hükumet reisi için müş him meıeleler üzerindeki fl1cir ve 
klil&taız normalden çok fazla mütalealarıru peyderpey Ba9vekile 
bir enerji sarfına ihtiyaç olma· tevdi ve not ettirmektedirler. Gasi 
dığı bir devirde bulunsaydık Hazretlerinin seyahatleri neticeıi ha 
llıuhterem Başvekilin Garp cep zırlanan ve vekiletlere tevzi edilen 
hesı"nde sı"yaset ve hükfunet sa- raporda mtvcut _mü_şabede ve ~-iili-

hazaları da yenı bütçede ve hukfi
lıaıarmda senelerden beri sar- metin müstakbel icraat programında 
fettiği harikulide mesaiden en ... s1ı mevkileri ve veçheleri al
lonra hakkettiği muvakkat is- maktadırlar. Her halde yeni hüklı 

B11Jve.bl •et:lis huzurunda ytmin 
tirahatı kimııe ondan esirge- met yeni meclis bir çok yenilikleri 
ınezdi. Nihayet İsmet Paşa gi- ve memleketin mılhtaç olduğu feyiz eder&en 

bi devlet adamlarımızın sıhhat ve semereleri getirecek olan esaıları 1 mel görülen zevat arasında Gümüş· 
muhtevidir. Fırka kongresinin tesbit hane meb'uıu Hasan Fehmi. İıtan

e hayatlarını lüzumsuz yere, edeceği mukarrerat ta bütçede ve bul meb'uıu Ali ~ıza Bey.lerin . i~
Üzumundan fazla. yıpratmak 1111,gnın111a batlıca yerler alaca~r. !erinden bahsedilmektedir- Meclia 
ın ·ıı· • rmay-.._ riyaııeti tarafından buciln BarekAle 

ı ı ve manevı se """'" . CUMARTESi RUZNAMESi te yazılan bir tezkerede geçen Mec 
bir nevi israf olurdu. Halbuki · lı"•ten '-lan ve meclis dahili nizam 
1 k } Cumartesi içtimaının ruznamesı o •• 
sınet Pas.anın iş başında a - namesinin 69 uncu maddesine göre §öyle hazırlanmıttır: 

llıası bugün için kat'i bir zaru- 1 _ İntihap mazbatalarının tas- hükümsüz aayılan üyihalardan ban-
l"cttir. gilerinin müzakeresinin lüzumlu gö 

G d dikı2 '_ Encu·· rııenler intihabı. bütçe rüldüğünün bildirilmesi temenni e-azi noktai nazarın a ısrar 
encümeni riyasetine intihabı muhte- dilmiştir. 

ttınekle İsmet Paşa da bu ısra-
ra fazla mukavemet etmemekle 
bu zarureti takdir buyurdukla
llnı göstermiş oldular. Vatanın 

ri ve ihtiyacı her mülahaza
n üstündür. Başvekilin me

'ai arkadaşlarından ayn ayrı 
lıahse lüzum görmüyoruz. On
ların kabili vet, faaliyet ve mu
";ıffakıyetl~rinin derecesi her
lıeııin malumudur. Bundan baş
~ ismet Paşa ve hükumetinin 
•darecle bütçede ve alelUmum 
lalaJıat hareketlerinde karşılaş-

lan vazifenin müşkülatı da 
llıeçhul değildir. Bu müşkülatı 
~enınek icin nasıl bir hattı ha· 

' Cket takfp olunacak? Unutma 
ki İsmet Paşanın ayrı bir 

rogranu yoktur. Gazinin iı;t!~
ap ınünasebetile neşretu~ 
Yanname Cümhuriyet Halk 

1rkası programının ana hatla
gösteriyor. 

Büyük kongre nihayet bu 
hatları biraz daha tafıil e-

tc:cktir. Her halde Gaziden 

Çifçi HalilB. meb'us
. luktan istifa etti 
Sabık Kars meb'usu Halit B. namzet gös 
terilecek, müstakiller fırkaya giriyor 
ANKARA 6 (Tçlefonla) - Ma

nisa meb'uıu Halil Bey i~~~ 
. b .. Meclise tcvdı etti. Halı! 

nı ugun d" iri 
Bey iatifanamesinde aynen ~?r . : 
"Ahvali sıhhiyem . ve ~~ıusı ıflen: 
min kesreti vazifeı teşnıye~e .~ı 
olduğuadan istifamın kabu~unil bur 
metlerime terfikan arzeyle~··n .. 

Halil Beyin istifanamesı Meclısın 
cumartesi günkü in'ikadında okuna 
caktır. . B -

Sabık Kars meb'usu Halı~ . eym 
··nba} meb'usluklanndan birine fu 

=tarafından namzet gösterilmesi 
mukarrerdir. 

MOSTAKIL MEB'USLAR . 

intihap olunmuştur. ' 
' Azalıklara, Kılıç Ali (Qui-

1 

aymtap), Doktor Cemal (An· 
, talya), Rasih (Antalya), Ali 

Rina (İstanbul), Abdülnıutta· 
lip (Malatya), Rasim (Sıvaa) 
Zamir (Adana), l\li Şuuri (Ba 
lıkesir)Hakkı Tank (QirelUn) 
Beyler seçilmişlerdir. __ ,__ ....... .._ __ 

Dostluk 
Atina meb' unun 

konferaıaı 

Beraberce yeni- l:fir ıark 
medeniyeti doguracağız 

ANKARA 8 (Telef...a.) - Ati. 
na meb'uıu M. Leon Maka& üç cün
denbeı i Anlı.anıda miaafirdir. 111. Ma 
kaa Yunaniıtanın harici Uyaaetinde 
çok ful bir rol oynayıın lıir zattır. 
Kendioi on bir oeneden beri hem mu 
harrir, hem ıueteci olarak m-1e
kette ve bilhaaaa Pariote, Fnınoanm 
en büyük cazetelerincle -'eketin 
menafiini müdafaa eıınittia-. 

M. Makao geçen oene Yunan ııar 
lanıentoounda Türk • Y- itiW
namelerinin mazı.ta muhıırriri idi. 
Atina melt'uıu bucün -t 18 da 
Türkocağında bir lmııferano verdi. 
Konferanaın mevzuu ıudur: 

"Harpten '°""' Yunaniatanın te
raldöyab" ııalon hmeabmç ılolmuı
tu. Oıı ıırada Batvekil 1- P..., 
H.iciye vekili T ewfik Rİİttü Bey 
bulunuyordu. Franoız, Ruo, ııefirleri 
1 nıiliz müotetarı, Yunan aefiri, sefa 
retler erkim bilhuoa cö• çarpıyor. 
du. Meb'uılardan çoju, bulcuk mek 
tebi profeoörleri, Ankaranın :vWuek 
llDlfına men111p bir çok zevat yerleri 
doldurmuılardı. Balkan konfwanaı 
reiıi ııfatile Trabzon IMb'uou ve 
media reio vekili Huaıı Bey, M. Ma 
lraaı tüdim etti. Koaf-oçı ~ 
diiqiiıı ve ırüze1 bir franıızca ile 
konferanomı Yel'di. Y11naDiotandan 
ıetirdiii oelim ... ımıh•h••ti huinı 
na uzetti. Mevzauna fÖyle ıiritti: 

~·ETHI BEY 

Mefsuh Serbest fırka n&ri 
ve sanık Gümüşane meb'usu 
Ali Fethi Bey Ankara'dan. §Ch 
rimize gelmiştir. Aileııile bera
ber seyahat eden Ali Fethi B. 
doğıuça kaympederinin apartı
manına gitmiştir. 

Siyasetten çekildiğini, iktı
sadf, ntali, tarihi tetkikatta bu 
Junacağını söylemiştir. 

Fethi Bey kendisile görüşen 
gazeteci~re demiştir ki: 

- Siyasetten çekildiğimi 
söyledim. Benden mülakat iste 
mek doğru değildir. 

Bundan böyle, vaktini neye 
hasredeceği sualine de atideki 
cevabı vermiştir: 

- Tetebbuatla meşgul olaca 
ğmı. İktısadi, mali, tarihi tetki 
katta bulunacağım. 

Bunun üzerine Fethi Beyle 
gazeteciler arasında şöyle bir 
muhavere cereyan etmiştir: 

- Beyefendi, yoksa siyasi 
hayattan çekilen bazı rical gibi 
eser yazmak fikrinde misiniz? 

- Hayır, böyle bir niyetim 
yok! ~ 

- Peki, bu mesainizin bir 
kısmını, hatıratmızı yazmağa 
hasretmek istemiyor musu-
nuz? 

- · Daha öyle bir !ieY düşün
medim! 

ra fırkanın en büyük reisi 
lan İsmet Paşa'nm Başvekil 
~ak bu program haricinde 
r Yoldan yürümesi hatıra bile 
tlınez. Esasen Gazinin beyan 

Halk fırkasına menıup olu? mil1-
takillen meb'us intihap edilenler, 
peyderpey fırkaya iltihaka ba§laımt 

lardır- bunlar 
Bugünkü grup i~~ • 

dan bqi iştirak etmıftlr· Tl 

"Rejimleri cleiittirea her iki mil
let ınaziyi ve tarihi unutmuılardır. 
Yeni Yunaniıtanı tanıymca oİz de 
lıizimle daha aıln doet obnakta ve 
bizim duydujumwı .-ili thaJ'JDAkta 
ittifak edecelı:oiniz. iki -•*etin 
Yekıliterine mipbih olan ilıtililleri 
doethıfu daha iyi t•Wt .._, iclnık 

Yugoslavya ve Roman
ya krallan ne görüştüler 

esinde sayılan maddeler
n bir kaçını tahakkuk ettir· 
k bile başlı başına bir mu

r. affakıyettir. Eğer İsmet Pap 
nu Meclise ve dolayısile mil

. te vadederse ona inanır ve i
~t emniyetle bakabi~riz. Çün 
Yalnız gününü geçınnek, a-

l tabirile bir idareimaslahat 
litikası takip etmek Başvekil 

et Paşanın işi değildir . 
. İsmet Paşanın da ittilak.~le 

da mazhar olacağına §UP
. ~tıniyoruz. Çünkü kanaati

göre Meclis azası arasın· 
!l"l-_,,..,,halif ve müstakiller de 

FIRKA iDARE HEYE. 
Halk fırkası idare heyett yamı 

aabah içtima ederek medil enctimen 
1 · düıil olacak aular hakland;& 
erın• ldar ve teabit 

müzakerede bulunaca , 
edilecek Jiıteler hrka meb uslarına 

:J"!'l! ~E.!~· - -

f ~ 

MW>'llliuldu iltifa ...... 
-ıt'uau 

HALiL BEY 

M·'iM 
ettirir. Bu ilıtilillere • 1 ... ; ... _ 

det biatoİNI- <-•d ....... tarihi-
,. ) tleailelıiJine ele .... llllill.; .... 

(Devarm Sinci uhilede) 

BELGRAT, 6 A.A. - Neş
rolunan resmi bir tebliğde Yu
goslavya ve Romanya kralları 
araımda Tuna üzerinde vuku 
bulan mülikatm gayri resmi ve 
ailevi olduiu bildirilmektedir. 

Mecliste İzmir meb'usu Halil B. in mü: 
talealarını ve Recep 

8. in cevabını aynen neşrediyoruz 
ANKARA, 6 (Telefon) -

Dördüncü Büyük Millet Mec
lisinin açıldığı gün Teşkilatı 
Esaııiye Kanununun Reisicüm
hur intihabına ait mefhumu 
hakkında İzmir meb'usu Halil 
Beyin ba;ı:ı mütaleaları üzerine 
cereyan eden müzakerenin za
bıtlannm metnini bugün aynen 
neşrediyoruz: Halil Beyin fi. 
kirlerine karşı Kütahya meb'
usu Recep Beyin cevabı inkıli
bırnızın ve teşkilatı esasiyemi
zin Reisicümhur intihabına ait 
mefhumunun gayet açık bir i
fadesi olmak itibarile mümtaz 
ve hususi bir kıymeti haizdir. 
Halil Bey söz alarak demiştir 
ki: 

Halil B. ne ıliyor? 
- Reis Paşa Hz. müsaade 

buyurur musunuz, Reisicüm
hur intihabı hakkında maruzat 
ta bulunacağını. Bendeniz tq
kilitı Esasiye Kanununu tet
kik ettim. Şu kanaati hasıl et-

(Devamı 5 inci sahifede) 
Recep Bey Ye Halil B. in 

eski bir reemi 

Ticaret borsasının ma., 
sarifi tenkis edilecek 

Dünkü içtimada borsadaki mali müıkü., 
latı refedecek tedbirler görüıüldü 

Ticaret lıonuı nW 
MURA BEY 

İstanbul Ticaret oduı riya
set divanı dün tophınmıştır. 

Bu içtimaa Ticaret ve süi
re bonıuı mai Furtuıı sade 
Murat. kltibi umuml Nisamed 
din Ali ve hona konıfwi Akif 

B. ler de iştirak etmişler ve 
borsanın mali vaziyeti çok ha
raretli münakaşaları mucip ol
muıtur. Bütün cihanda hüküm 
süren buhranın tesirile iilerin 
durgunluğu yüzünden borsa
nm çok sıkıntılı ve müşkül va
ziyete düştüğü tesbit edilmiş
tir. 

Borsanın varidatı çok azal
dığı için borsa masarifini temin 
etmek üzere yeni varidat men
baları buluıunaaı mevzuu bah
aolmuşsada buna imkAn görü
lememiş ve Odanın da artık 
yardun edecek halde olmadığı 
anlaşılmııtır. 

Bmıun ilRrine Bonıa erkini 
varidatm aı:lıfı nispetinde bor
a istihbarat ve neşriyatınm 
tahdidi auretile maııarifinin ten 
kiaini teklif etmişlerdir. 

Bonıayı kapanmaktan kur
tarmak için bu tasamıfuıı icra
ııı .ııarurt rörtllmüt. fakat bor

( Dn•1111 Sinci uhllH•) 

-- 1 ıldlJnümü nıilnasebetlle eı•velkl glln Ankarada parlak nıf!ralllm yapıldığını telgraf ha11adlal olarak ı••mıfhk, Aakara futo aıuhablrlmiz, bu 
Gazi çiftliğin ~-f ını bize ı11Jndermlştlr. 80/da11 itibaren: tlazt Hz.11/11 giJflalJne rozet takılırken, R11lalclmhur Hz. çlftllll gezlgorlar, Gazi çiftlik 

. il olduğu halde - bu zaru
takdir etmiyenlerin bulun-

1 
Una kani değiliz. Yeni hÜ· 
etin temine çalışacağı mü

..-ıL-_f Devamı 5 inci sahifenP 1 1 
muhttllf tntı- •"' nıerdiı•nılcrlnde 1•11 tlavetlil11r ara.'11. ntl11, Baımulutr'*'lml:ı el/iliğin balıcestnde lallrahat M111or 



1%1.All ARİCİ HABERLER •• 
lliu: 5 Muharriri : A. H· 

Fransız zabiti ile 
bir muhavere 

"Türkler çok insaflı adamlarmış. 
isyan Fransada olsaydı .. ,, 

F ransanın harici siyasetine dair 
b ............................. &:sc' 

Meb'usan meclisinde bugün hariciye nazırından 
Almanya-Avusturya itilafı hakkında istizah yapılacak 

Hazırlık 11 Ecnebi matbuab 1 Hindistan 
Gazi. Hz. ve lngiliz

lerin bissiyah 
Evet tıu abMieyi yaptıran

lar ve her ecne :bu merasimi 
tek.ıv ettirenlu yu'karda an
lattığmuz YeÇhile Suriyelileri 
birer a1* aatıc•ı addedeo,Su 
riyeye Sali>in galebesini geti· 
ren ve iayan ettirdiği bİlıl«ce 
Arabı Şam ııoka!klaırında kesip 
biçen .liyık ve medeni manda
terleırdid. 

Fl'allSIZların içinde lha.1lkı 
düşünenler yok değildir: 

Mareşal Franşe Desperey 
Beyrut'ta son şehitler merasi
mini yaptrrırJken bir Fransız 
zabiti yerlilerden biTine s.oc
muş: 

- Bu abide nedir? 
- Cemal Paşanın idam et· 

tirdiği şcıhitler abidesidir. 
- Kaç lkişi.dir !bunlar? 
- Yi111Ili yedi. 
- sebep? 
- Büyük ıharp zamauında 

isyan hareketi hazırladılar di· 
ye .. 

- Tiirıkler çok insaflı adam 
larmış! Eğer omu harp halin
de iken 'gerisinde isyan hazır
lamak vak'ası Fransada olsay 
dı bütün o mmtakayı hak ile 
yeksan ederdik! 

25-1-931 tarihli gazeteler
den aldığımız şu mükalemeye 
bir şey ilave etmiyeceğiz. 

Kendi ıhudutları dahilinde 
bir isyan hareketi için bir di
vanıhaııp tarafından verilen ka 
rar ile, mandater olarak Suri
yeye _ayaık lbasmış bir kuvve
tin binlerce Arabı ehit etme· 
sinin ve !binlerce evi y!kıp yak 
111asmm mukayesesini bitaraf 
düşünenlerin muhakemesine bı 
rakryoruz. Eğer Suriye şehit
lerine aıbi.de diıkilmdk lazım 
gelseydi Aıkvam Cemiyetinin 
önüne ibiiyUk ıbir Şam harabe
si yapmak ve içine Arap ıkelle 
!erinden btr sütun diıkmdk i
cap edero.i. Gouro ve Despe
rey gibi müsliiman düşmanla 
n hiç olmazsa Şaırnda insan 
kaJalarmdan bir abide yapsay 
dılar Ehli Salibin Kudüs'teki 
meşhur kulesi kadar tarihi lbir 
iş görmüş olurlardı. Hele isti· 
la tadıiıkatmm neticelerinden 
olarak seırıvet ve mallarını 'bı
rakıp hicret eden binlerce Su
riyeliden lbazılannın Arjantin· 
de çııkardı:kları feyratnameler
le bu abideler süslenirse ese
rin kıymeti daha parlak gö
rünür: Positiviste Risalesinin 
18 inci nÜS'hasmdan aldığımız 
şu resim Suriye mühacirleri· 
nin Suriye faaliyetine ait neş
rettikleri eserlerdendir. 

Para ile tutulmuş bi,r kaç 
yasçı &cadını şehit diye Hayıilı: 
Haddat Corci, Petro Pavil, Fi 
!ip Hazen giıbi Lübnan hıristi· 
yanlarımn ve Fransız casusla
rının mezaırı başında ağlat
mak Tilitder aleylhine bir te· 
essür uyandırsa ibile 1925 
Şam faciasını asla unuttura
mıyacaktıır. Onlar her sene bir 
ceneralin sahte teessiirii altın
da matem merasimi yaptmr
ken 'ha.kiki Suriyeliler her se
ne vatanlan :haricinde toplana 
rak füzli bir vasinin katliam 
kıtaları ellinde ölen lbinleroe A 
rap şehitlerinin ve harap olan 
Şamışeri:fin matemini tutuyor 
ve cthad misakını tazeliyor. 
Nitekim 1927 de Kaıhirede 
toplanan Suriyeliler şu karar
ları vennişlemi: 

1 - Felakete uğruyan Şam 
halkına yardım ve teşvik, 

2-Çöllere çekilmiş .olan mil 
11 ihtilal !kuvvetlerine seıarr. 
ve yardnn, 

3 - İhtilal viiksek kuman
da heyetini takdir, 

4 - İhtilale yammı eden 
nıühacir Suriyelilere teşekkür 

5 - Suriye davasını müda
faa eden Suriye murahhasları
na teşelılkür, 

6 - Suriyenin istilclali 'Ve 
haı1darı istiihsal edil inci ye ka
dar Cihada devam. 

-r --~Bu mateım ve feryat her se-
·!\' ~elif yerleııde ve bü-

tün islim diyarlarmda tdkrar 
ediliyor. DemA>ilic iki Ehli Sa
libin Kudüa'teıki ıkatliii.rnından 
eom-a ıi.slim tıarlhinde ilııinci 
bir •kant gün de Suriyenin bu 
"Hak Ye İatiklil., gazasında 
dii§en şehitler günüdür. 

Riısalenin içindeki yaztlar· 
dan bir satır bile nakletmeğe 
kalemimiz tahammül edemi
yor. Maksadımız mutlaka Fran 
sız idaresini teşhire matuf ol
saydı bu risalelerden b'.r tane
sinin bile tercümesi bütün şu 
makaleleri yazmaktan bin kat 
daha müessir olurdu. 

Bu günkü Türkiye müteca· 
nis olmayan ve yabancı siyaset 
lerin elinde şuralarını büsbü· 
tün kaybetmiş olan unsurlar· 
dan kurtulmakla mütecanis ve 
kuvvetli bir şekil almıştrr. Gazi 
Hazretlerinin de bir çok defa 
tekrar buyurdukları veçhile 
kudretlerimizin dışarısında ka· 
!anlara artık hiç uğraşmıyoruz. 
Fakat bu uğraşmamak ancak 

M. Briand cevap 
"' vermege 

hazırlanmışhr. 

siyasi ve maddi cihetlerdendir. M. BrianG 
Yoksa çok yakın bir maziye ka Fransız parlamentosunun 
dar bizimle vatan arkadaşlığı, tekrar mesaisine ba§ladığı ha
din arkadaşlığı ve silah arka· ber veriliyor. ilk mesele harici 
daşlığı etmiş olan bir komşu· siyasetin münakaşası ve Hari
muzun baş.ına gelen felaketten ciye nazırı tarafrndan verile
ruhan müteessir olmamak ka· cek izahatm dinlenmesidir. Ha 
bil değildir. Ecnebi boyunduru rici siyasette iki mühim mese
ğundan kendini kuı-ı:aran mil- le var: ita/ya ile lngilterenin 
letler arasında mes'ut olanlar tevassutu ile aktedilen fakat 
vardır: Lehistan ve Çekislo- iki aydan beri bir türlü kat'ile
vakya gibi; fakat Tür~ciyeden şemeyen deniz itilafı, Avustur 
ayrılanlar arasında bunlara ya • Almanya gümrük ittihadı. 
benzeyen hiç bir millet yoktur. Her iki mesele de bir çok de 
Arnavutluk, Makidonya, Irak dikoduhl.ra yol açan işlerden
ve işte Suriye .. Bilhassa Suriye dir. Fransız Hariciye nazırı 
diğerlerine nispetle en tehLike parlamentoya bu iki mesele
li bir vaziyete düşmüştür. Bu den hangisi hakkında izahat 
tehlike bize doğru uzanmasay· verecek!'.. Öyle görünüyor ki 
dı hazin bir jşkence temaşa e· Avusturya· Almanya gümrük 
der gibi yüreğimiz ezilerek Su itilafı meselesi mevzuu bahse
riyeli komşularımız için bey- dilmek/e iktifa olunacak, deniz 
nelmiiel adaletin tecellisini itiliilı meselesine temas edilme 
bekleyecekttk. Fakat böyle :>l· yecektir. Günkü henüz bir ta
madı. Sü!<iin ve emniyetimize kım müzakerelerden bahsedil
suikastlar tertip edildiğini gör mektedir. Londrada haftalarca 
dük ve aleyhimizde tamamen süren müzakere/er aradaki ih
makus yazılar okumağa baş· tiliiltan b~ka bir şeyi göster
ladık. İşte bizi sessiz temaşa- memiştir. İta/ya ile Fransanın 
ger vaziyetinden çıkararak gör uyuşamadıkları nokta an/aşı/
düklerini yana yakıla anlatan dığma göre şudur: Bahri tahdi 
bir tarihçi vaziyetine sokan se- di teslihat konleransmın topla 
hep budur. nacağı 1935 senesine kadar 

Suriyenin parçalanması Fransız donanmasmdan çıkan 
Fransızlar müstemlike ida· lacak işe yaramaz gemilerin 

resinde İngiliz usulünü tatbi- yerine başka gemi yapttrmak 
ke başladılar "hükümran ol- hakkım muhafaza etmek isıe
mak iç.in dağıt,. düstünınu elle yen Fransanın bu talebi ita/ya 
rine aldılar ve göglere hücum tarafından kabul edilmemekte
eden bir kahraman gibi salla· dir. Fransa bunu kabul etmeğe 
mağa başladılar. Suriyelilere hiç mütemayil değildir. Çünkü 
hükmedebilmek için evvela Su bu takdirde kendi bahri kuvve 
riyeyi parçalamak lazımdı: Su tiııin azalacağı kanaatindedir. 
riyeyi beş küçük hükumete a- ltalya ile bahri müsavatı ka
yırdılar; öyle ayınş ki asıl Su- bu/ etmeyen Fransa işe yara
riye denen kısma denizden bir m_az gemilerin ye~ine yenileı:i
mahreç bile vermediler. Bu beş 111 yapmaz~a, bahrı kuvvetle:ıı: 
küçük hükümet şwılardır: Su- d~n fedaka.rlrk ederse kendısı
riye, Lübnan, Lazkiye, Cebeli ı 1!_tn ~kdenr~de, .! taly~~a'.1. aşa
düruz Antakye ve tskende· gı bır mevkıe duşecegını ıddla 
ron. ' etmektedir. ltiliif yerine bu 

Suriyede Vataniler gün orada mevcut olan şey . ih-
tilaftır. Bunun ne sur<!tle halle 

Fransızların bu siyaseti bi-
dayette istiklil kelimesinin tes dileceği ise belli değildir. 

Avusturya. Almanya günı
hirine kapdan küçük hükfunet rük itilafı meselesinin Fransa
leri okşamakla beraber Suriye 
yi mafsalları dağılmış bir iske da ne kad:ır asabiyet uyandır

dığı malılmdur. M. Briand bu let haline koyacağını anlayan 
vatanperverler protestolar ve mesele meydana çıkt•ğı zaman 

parlamentoda sorulan suallere 
isyanlarla buna mani olmak is cevap verirken a~ağı yukarr 
tediler. 

Fransızlar bu kaynayan vol- şöyle demişti: 
- Fransa zayii değildir. Al-

-kanı yatıştmrnak ve sırası ge- manya • Avusturya arasındaki 
lince can alacak darbeyi indir-

iktısadi itiliil son ve kat'i şek-
mek için evvela tethiş felaket- /ini almamıştır. Bizim de e/i
leri altında vatanlarını terke- mizde kullanacağımız vasıta-
den Suriye milliyetperverleri Jar vardır. Endişeye mahal 
hakkında umumi bir af ilan et yok ... 
tiler. So'7i"a bir meclisi meb'u· 
san teşr.iline ve intıihabat ya
prlmasma müsaade ettiler. İn· 
tihabatta ekseriyeti Vataniler 
kazandı. "Suriye kanunu esa
sisi., üzere seçilmiş meb'uslar
dan Tesis meclisi vücude getir 
diler. Bu meclis 115 maddelik 
bir kanunu esasi tanzim ede
rek meb'uslar mclisine verdi. 

(Bitti l 

Fransa Hariciye Nazırı pek 
mahir bir diplomattır. Elinde
ki vesaitin ne olduğunu söyle
meğe lüzum görmedi. Fakat iz 
har edilen asabiyet karşısında 
5erin kanla şöyle demekle ikti 
la etti: 

- Fransa zayıf mıdır? .. Ha
yır .. O halde neden korkuyo
ruz? .. 

Bu herkesi susturacak birce 

fnciltere lı:nl hinede•• .na-. 
dan Lord Atldoe tullf• +n pçaı
lerde AnbraJ'• Taki olan zi,,...et •• 
ailesile "N- Eut,, .......,.dairi -
muada bir -ı.aie :JUdmııtır. Gui 
Hazretleri tarafından nki olan da
vetten aon cleırece -nİJ'et izhar 
edilerek deniyor ki: 

"Türkiye Cümhur Reisi tarafın· 
dan vaki olan cemilekar davet neti
cesi olarak hükumetin misafiri sofa· 
tile Lord Atblooe ve ...,fikasmın An
karayı ziyareti Türk ve Büyük Bri· 
tanya milletlerinin santimi münue· 
betleri için faideli bir amildir. lngi
liz hükümdar ailesinden iki azanın 
Cenubi Afrikadan l ngiltereye döner 
ken Türkiyeye uğramalaro Türkiye 
cürnhuriyetinde cereyan eden itlere 
kartı lqilterede gösterilen alaka ve 
teveccühün bir delilidir. Lord Athlo
ne ile refikası Ankara seyahatların
da Gazi M. Kemal Hazretlerinin da-
hiyane delileti sayesinde Türkiye
nin inkif&fına tahit olmuılardlf. 

Mali ve iktısadi vaziyete rağmen 
hiç ıüphe yok ki cümhuriyetin si
yaseten yükselmesi için Gazi Hazret 
teri tarafından nazara çarpan Ülla· 
dane bir yolda sevku idare edilmek 
tedir. Türk milletinin mukadderatı
nı idare etmesi itibarile Mustafa Ke 
mal Hazretleri meziyetlerini isbat et 
miı, tayin ettiği hattı hareketi azmi. 
le takip etınekle beraber tecrübeden 
istifade eylemiıtir . ., 

lngiliz mecmuası bundan sonra in 
tihahattan ve geçen seneki Serbest 
fırkadan bahis ile malum olan safha
laro kaydettikten ve kendi noktai na 
zarına göre muhakeme ederek Türk 
ocakların1n Halk frrka11na iltihakın· 
dan b&'ııettikten sonra Gazi Hazret 
!erinin memleket dahilinde yaptıkla 
rı seyahat neticesi olarak mü§ahede
lerde bulunduklarından sonra bir 
gün kendilerinin memleket haricine 
de çıkarnk aeyahat etıneleri ümidini 
izhar ederd: diyor ki: 

"Ümit e4eriz ki kendilerinin ha
riçteki memlebtltıhfe de bir seyllhat 
icrasına k....r verecekleri &"Ün uzak 
değildir. Eğer bunun için vakit bu
lurlarsa kral bi.nedanına mensup o· 
lup geçen luıfta kendilerinin misafiri 
olmuı olan ziyaretçilerin memleke
tinde her yerden ziyade hararetle i._ 
tikhal edilmit olacaklardor". 

Efgan sefiri 
Ankaradan şehrimize gel

mis olan Efgan sefiri Sultan 
Ah-met Han burada bir sayfiye 
kiralayacak değildir. 

Sefir Hazretleri İstanbula, 
buradaki Efganlı talebeye a1t 
hususatljl meşgul olmak üzere 
gelmiştir. 

On güne kadar Ankaraya av 
det edecektir. 

vap olmu ·tur. M. Briand Fran 
sanın kuvvetinden bahseder
ken sözlerinin tehdit manası 
almamasın;I son derece itina 
ederek bu kuvvetten "manevi 
kuvvet,. diye bahseder. M. Bri
and bugün parlamentoda ba§
Jayacağı bildirilen istihzahlara 
ne cevap vereceği az merak e
dilecek gibi değildir. Çünkü M 
Bris1ıdınbeyanatı daima şaya
nı dikkattir, daima mahirane
dir. 

PARİS·.S {A.A.) - Nazırlar mec 
Jisinde M. Byiand harici siyaset lıaY,
kırıda izahat vermiş, meb"usan birli
ğinde öğleden sonra Avusturya . Al 
manya gümrük birligi hakkında ya-

lngiliz mallarını 
almamakta 

devam ediyor. 
LONDRA, 5 A.A. - "Man 

cheı ';er E:ıı:cbange" ismindeki 
ticaret ve sanayi erbabı birliği
ne mensup sekiz bin kişi dün 
fevkalade bir içtima yapmışlar 
dır. 

Bu içtimada kabul edilen bir 
karar suretinde Hintlilerin Lan 
cashire'den gönderilen ticaret 
eşyasına boykot ilan etmiş ol
maları ve Hindistanda alman 
ithalat resimlerinin son günler 
de artırılmış olması protesto e
dilmiştir. 

Büyük sanayi erbabı İngiliz 
pamuk mensucatı sanayiinin 
son derecede vahim bir vaziyet 
te bulunduğunu söylemektedir. 
"Manchester Exchange"müdir 
!erinin bu içtimaın yapılmasına 
muvafakat etmeleri Lancashire 
pamuk sanayii erbabının bu· 
günkü vaziyeti çok endişe uyan 
dırıcı bir halde gördüklerine 
delalet eder. Çünkü Lord İrwin 
ile Gandhi arasında husule ge
len itilafa rağmen İngiliz tica
ret eşyasına Hindistanda yapı
lan boykot evvelce olduğu gibi 
tesirini göstennekte devam et· 
mektedir. 

ilktedrisat müfettişleri 
dün toplandılar 

Dün iik tedrisat müfettişleri 
Maarif müdürü Haydar Bepn 
riyasetinde bir içtima aktet
mişlerdir. 

Bu içtimada ilk tedrisat ta· 
limatnamesi ve müfredat pro
gramı tetkik edilmiştir. Bun
dan başka ilk mekteplerde ya
pdacak imtihan hakkında icap 
eden esaslar tesbit edilmiştir. 
Resmi ilk mekteplerde bir ha
ziranda başlıyacak imtihanlar 
11 hazirana kadar bitecektir. 

Ecnebi ve ekalliyet mektep
lerinin ilk kısımlarındaki imti
hanlarda resmi mümeyyiz bu
lunınasını temin için bu mek
tepler de imtihanlara 11 hazi
randan sonra başlıyacaktır. 

Bir terbiyeci geliyor 
Bu pazar günü M. Vaşbörn 

isminde terbiyeci bir Amerika
lı şehrimize gelecektir. Bu zat 
Amerikada Vinetka şehri maa
rif amiridir. M. Vaşbörn dünya 
seyahatine çıkmış olup muhte
lif memleketleri gezeı'ek muhte 
lif milletlerin terbiye sistemle
ri üzerinde tetkikatta bulun
maktadır. Kendisi, burada ilci 
terbiye hocasına bir mektup ta 
göndererek Türkiyenin terbiye 
sistemi hedefleri hakkında ma
lumat istemiştir. 

M. Vasbörn Ankaraya da gi
decektir. Şehrimizde bir kon
ferans vermesi muhtemeldir. 

pılacak istizahlara cevap vernıege Ş"kr H k d 
hazır bulunduğunu .söylemiştir. u an • ocasın an 

Meb"uaan meclisinde bu meseleye boşanıyor mu ? 
ait müzakerenin perşembe günü ak- · 
~am üzeri 1.ıaşlaması muhtemel gö-

1

1 İZMİR 6 - Aktör Muam-
rülmektedir. mer Beye kaçtığı için reddedi-
PARİS 5 (~.A.) - Parlamento len vali Kilzım Paşanın kızı 

bugun mıısalsıne tekrar başlayacak- ş··k H b d k" k 
tır. Ruznamenin ilk maddesini hari- U ran anım ura a 1 ar a-
ci siyaset hakkındaki istizah takrirle daşlarrna yazdığı mektupta 
rinin müzakeresi teşkil etmektedir. Muammerin kendisine fena 

Deniz işleri meselesi muamelede bulunduğundan ve 
PAR!S 5 (A.A.) - Hariciye ne- babasından özür dileyerek tek 

zaretine dun tevdi edilen ve deniz · l d ·· · 
itilafına dair olan İtalyan notasında r~~. aı e yuvasına onm~k ıste
Fransanm 31 kanunuevvel 1936 ta- dıgınden bahsetmektedır. Mu
rihinde hizmet ve istimal müddetleri ammer Bey Şükran Hanıma: 
bitecek olan veya bitmiş olması li- "Ben seni almakla babanın 
zım gtlen harp gemileri yerine yeni emvaline tevarüs edeceğimi 
gemiler ik~mesine . h~k~ olmasının zannediyordum, halbuki ba-
tanınmak ıstcnmedığı rıvayet olun- . . . . . 
maktadır. İtalya hükfimetinin bu no ~al?' sem red~ettı, senın ıstıkba 
tasında bu meselenin halli huausu- lını mahvettım, kusura bak
nun 1935 te toplanacak konferanıım ma,. diyormuş. 
v~recc~i ka~a~ .terk ve talik edilmı;- İki artist arasında bir geçim 
sı te~. edildıgı. ancak Fransa hii- sizlik baş göstermiştir. Ayrtla-
klımetının konferans tarafından ve- kl t h · d"l" B 
·ı k k k b 1 d •· · · ca arı a mm e ı ıyor. ura 

rı ece ararı a u e eccgını ıım· . ,.. . . . 
diden taahhüt etmesinin ıart koıul- gazetelerı hadıseyı tazelıyor-
duğu da söylenmektedir. lar. 

,~~' 
Yeni bütçe hey' eti ve-

kilede görüşüldü .. 
ANKARA, 6 (Telefon) - ı vakta kadar devam edildi. İçti· 

Hey'eti vekile bu akşam saat matla yeni bütçenin görüşüldü· 
beşte toplandı. Müzakerata geç ğü tahmin ediliyor. 

Fırka kongresi 1 Rehinle ikraz 
ANKARA, 6 (Tdefon) - ı 

Fırka koogı:esi için hım vili- l"" aizciler depozito 
,etıTerden murahhaslar gelmiı ak · kJar 
tir.Diğer mıırııhhaalarm da pa- çeaı yabraca 
zara kadar ~ize gelecek- AN.KARA, 6 (TelefoD) -
teri tabiidir. Kongrede çok mü- lktısat Vekileti tarafından tan 
hirn menehler mevzuu baha ola zim edilerek Şurayı Devlete ve 
cak ve kararlar verilecektir. rilmiş olan menkul mallar üze. 

Cevdet Kerim B. Ankaraya ıiııe rehin muamelesi yapan te-
gitti feciler hakkındaki nizamname 

Ankarada toplanacak olan nin ~urada müzakeresine baş
Cüınhuriyet Halk fırkası umu- lanmıştır. Bu yeni nizamname 
mi kongresine İstanbul viUl.yet ye göre bu kabil mallar üzeri· 
kongresi namına iştirak edecek ne muamele yapacaklar bazı 
murahhaslardan vilayet idare kuyuda tabi bulunacaklardır. 
hey'eti reisi Cevdet Kerim Bey Ezcümle bunlar hükftmetten i· 
dün Ankaraya gitmiştir. zin almağa mecbur tutulacak· 

Diğer murahhas Adalar ka- lar ve sermayelerinin muayyen 
za reisi Sadeddin Rıza B. de bir teşebbüsü dahilinde hükil· 
yann gidecektir. mette depozitoları bulunacak· 

Tekzip ediliyor trr. Alacakları faizlerin miktan 
aynca tesbit olunacaktır. 

ANKARA, 6 A.A. - Kont 
de Chambrun tarafından Frer- Ankara - lzmir futbol 
ler mektebi direktörüne hiç bir . maçları 
mektup yazılmadığı "Son Pos-
ta" gazetesi tarafından neşre- İZMİR, 6 (Milliyet) - Mm 
dilmiş olan mektubun Fransa taka tnuhteliti ve şampiyonile 
sefaretince yalan olduğu beyan birer maç yapmak üzre Ankara 
edilen bazı ittihamatı teyit futbolcuları buraya gelmekte
maksadile temamen uydurul- <lirler. 
muş sahte bir vesikadan ibaret Cuma günü İzmir ve Anka· 
bulunduğu mezkur sefaretin il- r:"- şanpiyonları, Pazara muhte
timasına binaen hariciye veka· litler karşılaşacak. 
letinden bildirilmektedir. Milli teşkilat projesi 
T alel:;enin spor klüple- h 1 d 
rine girmesi istenecek azır an ı 

ANKARA 6 (Telefonla) - Mül· 
ANKARA 6 (Telefonla) - Mek ki taksimata ait proje Dahiliye ve· 

teplilerin spor kul!iplerinden çekil- k!letince hazrlanmış bulunuyor. Bu 
melerinin bir çok kuvvetli idman te günlerde heyeti vekilede müzakere· 
şekküllerini zayıflattığı ve kulüple· sine başlanacaktır. 
rin mlitemadiyen bu halden şikayet Yeni teşkilatı mülkTye hakkındaki 
ettikleri yeni eleman yetiştirmesine layiha Meclisin bu fevkalade içtima 
bu şerait altında imkan azaldığı an- 1nda müzakere edilecektir. Bu kanu 
!aşılmıştır. Bu itibarla talebenin tr le nun tatbikatına geçilmesini mütea· 
rar müsait ve muvafık bazı kom . .- lap 20 kadar vali hakkında 1777 nu 
zonlarla idman kulüplerine alınması maralı kanun hükümleri tatbik otıı 
na müsaade edilmesi için İatanbul nacaktır. 
meb'usu ve idman cemiyetleri ittüa 
la reisi Rana Bey tarafından Maarif Alman sefaretinde 
vekllleti nezdinde teşebbüslerde bu- konser 
lunulacaktır. 

Başvekil Paşanın 
teşekkürleri 

ANKARA, 6 A.A. - Kabi
neyi yeniden teşkil etmek mü
nasebetile aldıkları tebrikler
den pek mütehassis olan Bq
vekil İsmet Paşa Hz. Jeri teşek
kürlerini tebliğe Anadolu Ajan 
sını tavsit buyurmuştur. 

T erkos müdürü tekrar 
Ankaraya gitti 

Teşkil edilen bir sıhhi heyet tara
fından terkos suyu yeniden tahlil e
dilmiş, hazırlanan rapor Ankaraya 
gönderilmiştir. 

Terkos şirketi müdürü M. Kastel
no Ankaraya gitmi§ ve hareketinden 
evvel demiştir ki: 

- Şirket hükumetin taleplerini 
yerine getirmeğe hazırdır. Yalnız ya 
pılması istenilen şeylerin müsbet su 
rette tayin edilmesi lazımdır. Bunun 
için Nafia vekileti mütehassıslarile 
müşterek tetkikat yapılmasını iste· 
dik. Bu mütehassıslar henüz gelme
miştir. Ankarada bu mesele ile uğ
raşacağını. 

M. Venizelosa suikast 
doğru değil 

Sabahlan intişar eden bir 
gazete dünkü nüshaSinda Yu
nan Başvekili M. Venizolos'a 
bir suikast yapıldığmı yazmak 
ta idi. Bu hususta malfunat al
mak üzere müracaat ettiğimiz 
Yunan konsoloshanesinden, 
bir zat: böyle bir suikast olma 
dığını, her hangi bir suikast ol
sa ydi tabii evvela kendilerine 
maliimat verileceğini söylemiş
tir. 

Malullerin 10 senelikleri 
Bakırköy kazasında malill 

gazilerin 10 seneliklerinin tev
.zii esnasında yapılan yolsuzluk 
lar etrafında maliye müfettiş
leri tarafından tahkikata de
vam edilmektedir. Müfettiş 
Saffet Bey dün de bazı allli
darlann şikayetlerini dinlemiş
tir. Şikayeti olan maluller doğ
rudan doğruya müfettiş Beye 
müracaat etmektedirler. 

ANKARA 6 (Telefonla) - Bu 
alqam Alman sefaretinde bir konscı 
ve konseri müteakıp bir süvare veril 
miştir. 

Türk gemilerinin tescili 
ANKARA, 6 (Telefon) -
Türk gemilerinin tesçili halı 

kındaki nizamnamenin tetki· 
katı Şurayi Devlette ikmal edil 
mek üzeredir. 

Af.qon 
konferansı 

Dört gün kadar sürecekt 
lktısat vekili 

bizi temsil edecek 

18 mayısta Cenevrede topla 
nacak beynelmilel ihzari afyoO 
konferansına İktısat vekili 
Mustafa Şeref B. de iştirak e
decektir. konferans 4 gün süre 
cektir. 

Konferansta hükilmetimiz, 
memleketimize isabet etmesi i· 
cap eden fazla miktarda afyoO 
imalatrnın ihraç hakkını talep 
edecektir. Bu konferansın rapO 
ru (28) mayısta Cemiyeti Ak· 
vamrn resmi konferansına te"· 
di edijecektir. 

Harp malullen 
Harp malulleri cemiyeti ni· 

zamnamesinin maddei mahsu· 
sası mucibince mayıs gayesin~ 
kadar tecdit kayıt ettirmeye~ 
malilllerin alakalan katolunml 
sına Harp malulleri cemiyetı 
hey'eti merkeziyesi tarafında~ 
karar ve5ilmiştir. 

Çopur Ismailin bir 
şenaati daha 

İSKEÇE,·5 -Türkiye firıı 
rilerinden ve yüz ellilik listeYı 
dahil Çopur İsmail Hakkı tr 
keçede Vangel hanında tuttu• 
ğu bir odada dokuz yaşında bİ1 

çocuğun rrzına geçtiğinden ıe• 
kif edilmiştir. 
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·projesi Şehir meclisinin son celsesinde görüşü 
~~~~~-=-~~.:__---;---=-----~~iiiiiiii~;;;;;;;;;;;;;~~~~~;-;-~;---;-;--~==== 
mar cek 
Balıkçılık enstitüsü · ımar mu.mm Hidrellez L hı =ı 
f r t . or 5 senelik program Havanın bozukluğu Dump ng 
aa ıye e geçıy son celselerde Şair Nazım Hikmet halkın lktısat Vekaletine 

alıkçılık sanayii için mütehassıs- görüşülecek B k neş' esini kaçırdı ilk rapor gönderildi 

1 
. • ·ı k i Şehir meclisi bugün topl~ eyı•n muha emesı• Dün hidrelleze müsadifti. İstanbul Ticaret odası, Rus-ar yetiştırı ece t r nlk 931 bütçesi müzakeresıne Öteden beri baharın mücdecisi yadan vaki olan ithalat madde-

devam edecektir. Muhtelit en- sayılan hıdrellez bu sene adeta leri hakkında İktısat vekaletin 

J :.1" 
< ; ~·-

~ilk .d M Veberma11 ve enstitü memurları. Aı•ğıda: Diln 
•n-:;,,:111011e:ıen g•:ıtt•cller ve 11enl tesis edilen ~avu:ı 

be Balık avı uıullerı 
Balıkçılık müteha8'mı M. Ve r- · d bah o-

ltıa .. · · Baltalimanında Balık avı usullerın en s 
"' n dun gazeteden, .. d .. tchassıs dinamit usulüne te 
"•ınat Ferldin yalısında vucude ge- en mu . • .. 
tit:Unıekte olan balrk~ıl.ık ensti~•~- ~~~d;,'i~!:rı~r ;~hk avlamak ka
~~ gezdirm~ ve enstıtü hakkın a ı- dar yanlış ve muzır bir av tarzı ola 

hat vermı§tir. . _ ç·· k" bu suretle sadece balık 
EnstitU · tatlı su, denız balıgı, ba- maz. un. u uvaları 

Jıı. k ' '!iğ" glb'ı ür kısmı ihti- !ar öldüriılmekle kalmıyor, Y 
"' onıervecı ı :.- · h dil· Bu 

"a etmektedir Avrupa ve diğer cc- yumurtaları da ım a c ıyor. . . 
nebi memleke;lerinde bu iiç ktsrm tarzda hiç bilin~eden b?~ık nes~nın 
ayn ayrı enstitüler halindedir. Bizde inkırazına scbcbıyet verilı~.o~: D~a
;; ·· ·· bı·r araya toplamak zarureti mitle balık avlamak usulunu gum-
•çunu . "k' . d k 
~ardır. rilk ve polıs teşrı ı mesaı e ere 

Bir balıkçıhk enstitüsü olabilmek mene çalışmalıdırlar.,. 
""safını haiz olan Baltalimamndaki iki büyük havuz 
barap yalı, büyük bir himmetle pek Enstitüde iki büyük havuz yapıl-
Yakında, yabancı memleketlerindeki maktadır. Bu havuzlardan birisinde 
tnstitüler arasında bir balıkçılık cns muhtelif balıklardan birer nümune 
titüsü olacaktır. canlı olarak muhafa:ıa edilecek, dige 

Enıtitü rinde tatlı su balıkları bulundurula-

M. Vebermanın izahatrna naza· caktır. . .. . .. .. . 
ta · ·· ·· rkta ilk Enstıtude hır kutuphane hır de 

n, balıkçılık enstıtumuz şa . . ·· d getirilecektir Gene 
•e ' b 1 k ıl k ftüsüdür müze vucu e · 
., kyegane a ı ç ı en~.' .. ok M Veberman izahatında şunları söy 
.ıa rn bir zamanda enstıtunun Ç • 

Iııüsmir neticeler vereceği muhak- ili~.~: Marmara adasındaki balıkçı-
~aktır. , ı kt d' ~ !ık mektebi lağvo unaca ır. 

M. Veberman ne ıyor. Mektebin tesisinde gaye çok yan-
M. Vebcrman, izahatı esnasında f 

d Jıştır. Memlekette balıkçı e.~n.a .' ~ra 
iyor ki: bal k 1 k n ıse ih tik yetişir, ı çı ı sanayu ıçı 
"- Memleketin bir kısım raca- mütehaHıslar yetiştirmek icap eder. 

tını teşkil eden lakerda, tuzlu ba';;, Balıkçılık mütehassısları da ancak 
Çok defa bozuk çıkıyor: ~için? .. ; u enstitWerde yetişebilirler.,. . ... 
%n sebeplerini tetkik ıçın fen?1

• as Enstitüye alınacak ve enstıtüyu 
•l bir balıkçılık enstitüsünün !abura ikmal edecek talebeler hakkında ba 
tııvarlarma ihtiyaç vardır. zı tasavvurlar vardır. 

Mikroplar Enıtitil yüksek derecede ve tah-
lier denizde bunları bozan ayrı .

1 
.. ddeti iki sene olacaktır. Bura 

~Yrı mikroplar vardır. Bu mikropla- 51 .~~al edenltrin teşekkül edecek 
tın cinslerini teıbit ve alınacak ted- r ~kçılık dairesi emrinde, muayyen 
birleri tayin etmek muhakkak suret .:..a•larla istihdamları düşünülmek-
te bir balıkçılık lliburatuvarının mev • 
c tedir. Udiyetine vabestedir. Kadro 

Balık ağları 
Saniyen, Türkiyede bulunan. ba

lık ağlarının kıymeti bir kaç mılyo
nu bulur. Ağın tabii ömrü üç ~ene
dır. Fakat muhtelif usuller tatbıkı sa 
l'eıindc bu müddetin arttırılması k~ 
bil olabilmektedir. lşte enstitü bu gı 
bi itlerle meşgul olacak. balıkçılıkla 
hayatını kazanan esnafa. ağlarını u
•un müddet kullanabilmek imklinla
tınr öğretecektir. 

E titünün kadrosu şudur: 
t~s ecnebi asistan, bir balık~lık 

müfetti,i. bir muavini, bir daktılo, 
uhaıebeci, ambar memuru, . 

m Balıkçılık müfettişliğine eski .bah 
riye erkSnından Neci!' ve muavınll
ğine Asaf Beyler tayın olunmuşlar-

dır. f ı· t Enstitünün çok yakında aa ıye e 
başlayacağı temin olunmaktadır. 

• 
24 274 dönüm arazı 
f a;elerden temizlendi 
Bazı mıntakalarda da fareler yüzde 

45 nisbetinde azalmıştır 
Ak ehirde ceçen ayın yiı·miıine 

ka~aı·' 21815 dönüm arazı tarla far~
lerinden temizlenmiştir. 62933

2
8
1
::j 

lliimlük sahada fare azalmış v~ . 
dönümlük saha mücadele har~cı kal-

ltı.ıştır. . · i birine 
Karamanda nııcanın yırm t 

l"daı· 200 dönüm arazi farede;. tad -
hir edilmistir. Bu kaza dahı ın .e 
2500 dönÜm yer mücadeleden hanç 
~ırakılmıttır. 

Seydiıehir kazası havaliıin~e .~ 
l\İıan tarihine kadar 9000 dönıun 
fareli nruiden 9500 dönümü taın•
ttıen tatbir edilmiıtir. 3000 dönü
ttıünde fare yüzde 45 niıbetinde azal 

ıaha dahilinde fare ~~ttır .. Bu 
mıntakada mücadele hartcı farelı a-
razi kalmamııtır. 

Bir senelik boykot 
IZMIR S - Altaylı futbolcu V~

hap, hakeme hakaret ettiğinden hır 
sene diskalifiye edildi. 

Sabık Fransız konsoloıu
nun zevcesı 

lzmir sabık Franıız konaoloıu M. 

Gi' • zeYCeai Hafize Suzan Hanı
nın • b le otomobille bir ıemtı meç u :;::in, Karııyabdan lıaçtığlnı yaa-

mııtık. .. Haf' e So elen haberlere core .. 

"'•ıtır. 
B ada 

n :ı nıınm akrabeaından olup 
Suzan rl •. d fasa göUinnek iıte
berabe erın e 

·· dele harici kalan ara dit! Faz~ ~aınındaki cenç te tegay-

cıımen tarafından tetkik ediı- Müddeiumum"ı maznunun beraetini talep kış havası içinde geçti. ce talep edilen raporların birin-
mekte olan beş senelik mesai Daha sabahtan hava kapalı cisini dün ikmal etmiştir. Dün 
raporu bugünkü içtimaa da ye- etti, karar pazar gÜnÜ tefhim edilecek idi. Nitekim çok geçmeden ha- akşam vekalete gönderilen bu 
tişmeyecektir. fif yağmur serpiştirmeğe baş- raporda Rusyadan vaki şeker 

Encümen dün de toplanmış ladı. Diğer taraftan hava da ithalatı ve fiatleri tesbit edil-
ve raporun tetkikile meşgul ol- çok serin ve rutubetli idi. Hat- miştir. 
muştur. Cumartesi günü bir iç- ta rutubet bir aralık azam1 dere Nisanın ilk on be~ günü zar 
tima daha yapılacak ve içtima- ccyi bularak rutubet mikyası fında Rusyadan (60,000) kilo 
da tetkikat neticesi tesbit olu- (100) ü göstermiştir. kadar şeker gelmiştir. 
nacaktır. Bu itibarla rapor an- Bu yüzden hıdrellezi tes'ide Oda bunlarla piyasa fiatleri 
cak meclisin son celselerinde hazırlananların elleri böğürle- arasında ehemmiyetli fark gör-
münakaşa edilebilecektir. rinde kaldı. Vak'a bir kısım memiştir. Binaenaleyh Oda ou 

Azadan bir kısmı, kanunun halk bu eski adeti ihya için ha- ithalatın bir dumping hareketi 
tarif eylediği proğramın bu vanm yağışlı ve rutubetli olma teşkil etmediği kanaatindedir. 
şekilde bir program olmadığı sına bakmayarak civar mesire- Rusyadan ithal edilen ke-
iddiasmda ısrar eylemekte ol- lere göç etmişlerdir. Maama- reste, çımento ve kömür gibi 
duklarından raporun müzakere fih, Kahtane diğer · senelere diğer başlıca mevada müteal-
si hararetli olacaktır. nispeten tenha idi. Diğer mesi- lik raporlar da gümrükten ma-

VtliJg~tte 

Poliste üç şube mi 
lağvedilecek ? 
Poliste 4 üncü, beşinci, al

tıncı şube müdiriyetlerinin lağ 
vedilcceklerihakkında bir şayia 
vardır. Bu sayıaya göre dör
düncü ve beşinci şubelerin bir 
kısım işleri üçüncü şubeye, al
tıncı şube işleri de ikinci şube
ye devredilecektir. 

iki şüpheli Bulgar hudut 
haricine çıkarıldı 

Bundan bir müddet evvel zabıta, 
başka hükumetler namına çalışmak 
la maznunen Senko ve Boris isimle
rinde iki Bulgarı tevkif etmiş, polis 
müdiriyeti vekalete müracaatla bu 
iki şahsın memleket hudutları harici 
ne çıkarılmaları için müsaade iste
mişti-. 

Vekalet bunların hudut haricine 
çıkarılmaları için emir vermiştir. 
Polis 1 inci ıube müdüriyeti bu ilci 
adamı hudut haricine çıkarmıştır. 

Poliste iki mesele 
hakkında 

Polis müfettişleri polis dördüncü 
şube müdiriyetinde pasaport ve ce
zayı nakdi makbuzları üzerinde tah
kik•t yapmaktadır. 

Mevcut nizamat ve talimat muci
bince cami, mesf'it v~ karakollar ci
varında gazino ve meyhaneler açıl
masına müsaade edilmemesi lizmı 
gelirken bir çok yerlerde buna dilc
kat edilmediği hakkında vukubulan 
şikayetler üzerinde tahkikat yapıl
maktadır. 

Müfettişler h-r iki mesele ile ala
kadar bir çok kimseleri isticvap et
mektedirler. 

Bir börekçi dayak mı 
yemiş? 

Dün Vilayete seyyar börek
ci Ahmet isminde birisi gelerek 
Y enicamide satış yaparken sey 
rüsefer memurları tarafından 
dövüldüğünü ve tablasının de
nize atıldığından şikayet et
miştir. 

Vali muavini Fazlı Bey, bu 
hususta tahkikat yapılmasını 1 

Eminönü kaymakamlığına bil
dirmiştir. 

Sergi mükafatı 
Ziraat odası ayın on beşin

de toplanarak çiçekçilik sergi
sinde kazananlara verilecek mü 
kafatların miktarı ve nevileri 
tesbit olunacaktır . ----

Darülfünunun ismet 
Paşaya tebriki 

Darülfünun emini Muammer 
Raşit B. Başvekil İsmet Pş. ya 
bir telgraf çekerek yeni kabi
neyi teşkil ettiğinden dolayı 
darülfünun namına arzı tebri
kat etmiştir. 

ki aylık olduğu için foyaımın anla
şdmaıından korkmuıtu. Gazeteler, 
bu çocuğun evvelce memleket haıta 
haneıinden çalındığını yazıyorloır. 

Sökede bir di§çiyi yaraladılar 
IZMIR 5 - Sökcde genç diş tabi 

bi Sadi Bey bıçakla bet yerinden ya 
ra)anmıftır. Hadise gece vakti olmuş 
tur. Sadi Bey evinde bir hizmetçi 
kadınla oturuyordu. Hizmetçi dit ta
bibinin paraaı olduğunu anlaymca 
kocaaı ile ıörütmüt ve evvelki gece 
kocaıı Adem'i pencereden muayene
haneye almıttır. Kan koca dokto
nm üzerine atılarak epeyce boğuı
oıuılardır. Nihayet mütecaviz Adem 

· · erinden ara 

!ıomllnlst şairi NA:ıım Hikmet B. c•:ıa mahkemHlnde 

Şair Nazım Hikmet Beyin timdi
ye kadar neşrettiği tiir mecmuaları 
komünist propagandası mahiyetinde 
görülerek mahkemeye verilıni§ti. 

Şairin (1+1), (831 satır), Jö 
kont ile Siya), {Seılni kaybeden ı•
hlr), (Varan 3 ), kitaplarından do
layı istintak HAkimi Nazım Hikmet 
Beyi tahtı zanna alımı ve Ceıa kanu 
nunun 331 ve 332 inci maddeleri mu 
cibince İkinci ceza mahkeme&lne sev 
ketmişti. Nazım Hikınet Beyin mu
hakemesi dün öğleden sonra İkinci 
ceoada icra edilmittlr. 

Nazım Hikmet Bey, Hlikimin sor 
duğu suallere cevap vererek 901 te 
vellitlli olduğunu, Kadıköylinde <?
turduğunu, muharrir olduğunu, 
muhtelif gazetelerde çalııtığınr, An 
kara Ağırceza mahkemesinde 3 ay
lık mahk(lmiyeti olduğunu söyledi. 
Badehu mustantik kararname• i o
kundu. Kararnamede Nazım Hikmet 
Beyin neırettiği eserlerde bir zliın
renin hakimiyetini temin etınek mak 
... dile halkı cürüm i!lcmeğe tetvik 
ve kanunların aleyhine tahrik ettiği 
ve Ceza Kanununun 311, 312 inci 
maddeleri mucibince mab.kemeye 
sevkedilmekte olduğunu bildirmek
te idi. 

Naıım Hikmet Bey: 
- Evet bu kitapları ben neşret

tim. 
Reis: 
- Bu kitapları ne için neşretti· 

niz? 
Nazım Hikmet Bey: 
- Böyle bir suale maruz kalaca

ğımı zannetmiyordum. Bu suale ce 
vaben ancak özden bir müdafaa ile 
kabildir. Ve müdafaasına geçerek de 
di ki: 

- BPn komünistim, bu muhakkak 
tır. Daha cs:oslı komünist olınağa ça 
lışıyorum. Teşkilatı esasiye kanunu 
na göre ben komünist şairi olmakla 
cürüm işlemiş olmam. Komünistlik 
bir t.rzı t•l.1ikkidir. Diğer meslekler 
meseıa faşistlik. milliyetperverlik gi 
bi şeyler rürüm değilse komünistlik 
te rürüm değildir. 
Nazım Hikmet Bey bundan sonro 

JJ:aarlillf. 

1·ürk inkılabı 
İnkılap hakkında en iyi eser 

yazacak muharrire verilmek 
üzere darülfünun bütçesine 
1500 lira konmu')tu· Altı sene
den beri gönderilmiş eserler
den hiç biri muvafık görülme-

komünistliğin ne olduğunu, ve es r 
!erinin komüniıtliğe olan derecei a 
18.ka11nı birer birer izah etmiş ve 
bunların halkı kanunlara karşı itaat 
ıizllğe teıvik mahiyette olmadığını 
ve bir zilmrenin hakimiyetini te
min etmek gayesine matuf bulunma 
dığuu söylemiıtir. Badehu müddei 
umumilik iddianamesini dermeyan e 
dorek Nazım Hikmet Beyin beraati
ni talep etmiştir. 

Billhara vekili müdafii İrfan E
min Bey mildafaasmı yaptı. Mahke 
mc heyeti on dakika kadar odaların 
da istişareden sonra mahkeme salo
nuna gelmit ve evrakın tetkiki için 
kararın pazar günü saat 11 de teb
liğ edileceğini tefhim etmiştir. 

Y eniköy sabık belediye 
müdürü mahkemede 
Sabık Kadıköy belediye dairesi 

müdürü Nazil Bey Yeniköy belediye 
müdürlüğünde bulunduğu sıralarda 
Trabyada istiml.\!.k edilen bir arsa 
nın tarzı istim!akinden belediye faz 
la istimlak bedeli vermek suretile 
zarara girdiği iddia edilınit ve bu hu 
susta mülkiye müfettişleri tarafın
dan yapılan tetkikat neticesinde Na 
zif Bey hakkında lüzumu muhakeme 
kararı veriliştir. 

Kendisi idarf'i milliye ile mansup 
memur olduğu için mahkemesinin 
İstanbuldan nakli icap etmiş ve Bur 
sa mahkemesinde muhakemesinin rü 
yetine ba9lanmıştır. 

Kadriye H. - Hikmet 
B. davası 

Kadriye Hanımın Hikmet 
Bey aleyhine açtığı dava riiyet 
edilecekti. Fakat Bandırma a
ğır ceza riyasetinden İstanbul 
müddei umumlliğine gelen bir 
telgrafta Hikmet Beyin hasta 
olduğu ve raporun postada ol
duğu bildirildiği cihetle dava 
20 mayıs öğleden sonraya talik 
edilmişth-. 

Belediyede 

Beynelmilel seyrü 
sefer işaretleri 
Şehir dahil ve haricinde ve

saiti nakliye kazalarına mani 
olmak için en fazla kaza olabi
lecek yerlere beynelmilel seyrü 
sefer işaretle~i konmasına ka

miştir. 
Gelen eserleri tetkik eden rar verilmiş ve bunların yerleri 

1 . . . K"prül.. zade tesbit edilmişti. 

FcomısByon rdeısı. ki~ u İşaretler Anadolu cihetinde 
uat ey emış : K d k .... d B 1\ 

B . k 1 b' şey d • . 1 

1 

a r oyun en ostancıya, us 
- u ış o ay ır egı - k"d d B k . . 

d . O be ·· d z ı u ar an ey oza, Rumeli cı-
ır. n ş gun e ya ı an eser h . ş· 'd . 

1 1500 li ·1 me T" k etınde de ışlı en Rumelı ka-
ere ra ven e z. ur ı - y d'k 1 d · 
inkılabı hakkında yazılacak e- vagına ve e 1 ~ e en Y eşılkö 

, t ve dı'kk t ye kadar muhtelıf yerlere kona sere azamı gayre a sar 
f tm k 1- d " caktır. Bunların bu ayın on be-
e e • azım ır. . d . 'b l . . l - şın en ıtı aren yer ennc kon-
Ecnebı mektep erın ması icin icap edenlere emir ve 

hademeleri rilmiştir. 
Ecnebi ve ekalliyet mekteplerine 

tayin edilen muallimler Maarif ida 
resi tarafından t;lvzif edilmekte idi. 
Vekalet birtamim göndererek bugibi 
mekteplerde kullanılan müstahdemi 
nin de Maarif idartsi tarafından tas 
dik edilmesini bildirmektedir. 

Ilkmekteplere teberru 
Pertevniyal vakfı mekteple

re sarfedilmek üzere her sene 
belediyeye 7608 lira teberru et
meği kabul etmiştir. 

Belediye bunları il!< mektep
lerin masarifatına tahsis ede-

Belediyede maaş 
Tediye bir kaç gün 
daha teahhür edecek 

Mayısın yedisi olduğu hal
de belediye bu ay hala maaş ve
rememiştir. Buna da sebep ka
nalizasiyon ve saire gibi müd
deti gelmiş bir takım yekunu 
mühim borc;lannm taksitlerini 
vermekte olmasıdır. 

Son zamanlarda tahsil edi
len paralar bütün bu borçlara 
verilmi~tir. Maaşa tekabül ede-

relerde de kalabalık azdı. liimat alınarak bugünlerde ik

Saint Benoit 
mektebi 

Fıtansız sefareti tamim 
gönderdiğini 

tekzip etmektedir. 
"Saint Benoit., mektebi mu

allimlerinden bazıları aleyhin
de defterdarlık tarafından açı 
lan dava münasebetile Fransız 
sefaretinin şehrimizdeki Fran
sız mekteplerine bir tamim 
gönderdiğini ve bu tamimde 
"Türkiye hükumetine müraca
at etmekle hata ettiniz, hüku
met size bir şey yapamaz,, gibi 
cümleler bulunduğunu geçen 
gün bir refikımız yazmıştı. Ta
mim sureti olarak kaydedilen 
cümlelerin gerek tahrir tarzı 
ve gerek ifade ettikleri mana 
havadisin sıhhati hakkında 
şüphe uyandrnnaktan hali de
ğildi. Kapitülasyonlar devrin
de bile bir sefaret tarafından 

hatta kendi tebaasına bile olsa 
yazılması ihtimali olmayan 
cümlelerle cümhuı:ıiyet Türki
yesinden bahsedilmesi tabii im 
kansızdrr. Fakat bir de alaka
darların bu hususta düşüncele 
rini öğrenmek istedik. Kendisi 
ne müracaat ettiğimiz sefaret 
erkanından bir zat bize şu ceva 
hı verdi: 

"Mevzuu bahs yazıyı biz de 
hayretle gördük. Türkiye cüm 
huriyeti ile St. Benoit mektebi 
mualimleri arasında bir dava 
varmış, bunun sefareti ne diye 
alakadar edebileceğini anla- ı 
mak biraz güçtür. Yalnız şunu 
söylemekle iktifa edeceğim: 

Sefaret kat'iyen böyle bir 
mektup göndermemiştir ve bu 
işle dr. zerre kadar alakadar de 
ğildir .. 

ya kadar daha bir kaç gün te
diye teahhür edecektir. 

Ahırlar teftiş edilecek 
Bir çok ahır sahipleri bir 

Nisandan itibaren inşaata baş
lamak üzere belediyeden ruhsa
tiye almışlardı. Bunların icap 
eden tadilatı yapıp yapmadık
larının teftişi için belediyece 
alakadar memurlara emir veril 
miştir. 

Henüz inşaata başlamamış 
olanların ruhsatiyeleri iptal o
lunacaktır. 

Çavdar ekmekleri 
Çavdar ekmeklerinin rutu

bet derecesi hakkında zabıtai 
belediye talimatnamesinde bir 
kayıt mevcut olmadığından i
cabında bu ekmekler tahlilha
neye gönderildiği zaman yapı
lacak muamele tereddüdü mu
cip oluyordu. 

Binaenaleyh talimatnameye 
bu hususta bir madde ilave edil 
mi§tir. Buna hazaran çavdar 
ekmeklerinin rutubet derecesi 
badema yüzde 35 olacak ve ka
buklan yanık olmayacaktır. 
Darülacezede tesisat 
Bu sene Darüliceze bütçesi tet

kik edilirken 62 bin liralık biltçenin 
80 bin liraya iblağ edilmesi muvafık 
görülmüştilr. Bu bütçe ile mtieıese 

mal edilecektir. 
Dün gazetenin biri Rusya

dan getirilen külliyetli miktar
da lastik ayakkabıların memle
ketimize ithal edilirken Rüsu
mat idaresince tevkif edildiği
ni, bu malların dumping mak
sadile ve piyasaya tesir yap
mak için İstanbula gönderildi
ğini iddia ediyordu. 

Rüsumat başmüdürü Seyfi 
B . bunu tekzip ederek demiş
tir ki: 

- Böyle bir şey kat'iyyen 
yoktur ve olamaz. Rusyadan 
eşya gelmesi memnu değildir 

ki eşyanın gümrükte tevkifi 
mevzuu bahsolabilsin ! Bir ka
çak vak'ası da yoktur." 

Kumaşların en ve 
boyları 

İktısat \'ekfüetince muhtelif 
cins kumaşların ebadının tayin 
edilmesi, bunlara alameti fari
ka konulması ve şarj şeklinin 
ihdası takarrür etmi tir. 

Bu suretle mensucat fabri
katörleri kumaşların en ve bo
yunu küçültemiyeceklerdir. 

Üzüm, incir piyasası 
yüksek 

İZMİR 5 - lzmirde alivre üzüm 
incir satışlar.ı başladı, fiyatler geçen 
seneden yüksektir. Tüccar, müstah
sil sevinç içindedir. 

Bulgaristanda tütün 
istihsalab 

Filibc konsolosluğ'undan gönderi 
len bir raporda Bulgaristanda 1930 
senesinde 32,148 dönüm zeredilerek 
25 milyon kilo tütün istihsal olun
muıtur. 

1929 s~nesinde tütün zeriyatc 
37,547 dönüm, istihsalatı 32,5 mil. 
yon kilo 1928 senesinde tütün zeri· 
yatı 21,759 dönüm. istihsal1itı 15.5 
milyon kilo idı. 

Nikotinsiz tütün 
Bertin Türk Ticaret odasın

dan İktısat vekaletine gönderi
len bir raporda nikotinsiz tü
tün yetiştirmek tecrübelerinin 
müspet netice verdiği izah ve 
hükumetin nazan dikkati cel
bedilmektedir. 

Rapora göre, nikotinsiz tü
tün istihsalatının mümkün ol
ması memleketimiz için çok e
hemmiyetlidir. Çün'<ü ihracat 
yaptığımız memleketlerde niko 
tini alman tütünlere rağbet 

günden güne artmaktadır. 
tun ... u u w unou u z .._... 

Kambiyo Borsası 
!sterlin 1032 ur on 126 

Dolar 212 Şilir g 31 

Frank 166 Pezda 22,!>0 

Liret 222 Ranmark50,50 

Frank B. 117 Zloti 24 

Drahmi 55,25 Pengil 37 

Frank 1. 815 Ley 25,00 

Leva 30,50 Dinar 75 

Forlln 84 Çervonçe 

Kamlıiyo 
harici 

1 Altın 
l 

Mecidiye 
Banknot ı 

Esham ve Talıı·il,itııı 
istikrazı dahili 
Dllyunu mvvahhade 
ikramiyeli Demiryoll 

bı 

905,00 
56.00 

260,50 

nevi 

.u..l4 

... esi bu 
1 ıdare altr 
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lllillıiy~t LitıOoııı 'il~ 
Asrın umdesl "Mf/llyettr" , 

7 MAYIS 1931 r· t d affil08 
l:'.>AREHANE - Ankara cadde1' 1 care o ası n 

~:~~r::T:::~ :=~,·~ '·· yapılan sahtekarlık 
24311 - 24312 - 24313 

r ABONE 0CRETLER1 
G Türkiye için Hariç lçiıt 

ıı ayiığı 400 kurut 100 kurut 
G , 750 ., 1400 ,. 

12 .. 1400 .. 271Hl ~ - ...... -
. Gelen evrak ıeri verilmez 

Müddeti aesen nwbalar 10 kurut 
lıır. Gazete .-. matbaaya ait iti• 
!;in ır.iidlriyete müracaat edilir. 
Gaze~z illnlarm meı'uliyetilll 

rabul etmez. 

Bugünkü Hava 

IJtin enlaıla hararet IJ enız 
<ı ,Ji. ııu,iııı ruz~A< mlltthıvvül 

,e bıva bulutlu 

Polis kalemleri 

Polis iyi şeydir, lakin ben 
Poliste işim olmasını istemem. 
Hekimlerle de öyledir. Buna 
rağmen İı>ter istemez Polise i
ııimiz düştüğü vardır ... Dün de 
böyle bir münasebetle Polis 
müdiriyetinin kalemleri arasın
da seyahat ettim: Efendim, e
ğer zaiflemek niyetinde olanı
nız varsa hemen Polis Müdür
lüğünün kalemleri arasında iki 
gtin evrak takip ediniz: Evrak 
kalemi ile İkinci şube arasında 
300 metre kadar bir mesafe 
var ki spor ıstılahında "Steepl 
chase" (stipl çes) yani manialı 
ko~u yapılabilecek bütün §ey
ler mevcut: Merdiven, hendek, 
yokus ve in is ... Haa ! Havuz da 
var .... Latife bertaraf ... Bu dai 
releri hep hir araya toplamak 
müIT'·~un değil mi? 

Hıdırellez! 

Dün de Hıdırellezdi .... Doğ
rusu ben havalan da artık an
Iamamağa başladım. Haydı, 
disk havaları falan değişti, la
kın ilkbahar havası, Hidirellez 
havası da mı değisti ... Nedir 
bu soğuk? Evvelleri Hidirellez 
cıt 1·ıızu dolması yemek için 
K<!htaneye gidilirdi. Şimdi u
~anmasak soba başında helva 
sorbeti yapacağız! İki gözüm 
yazı Neredesin?! 

Carrıiye yakın 

Dolandırıcı Cemal ile Abdullah 
cürmü meşhut yakalandılar 

İstanbul ticaxet odaaı dün dikkate 
,.ayan bir sahtekiırlıktan haberdar e· 
dllmittir. 

Zabıta tahkikatına göre odaıun 

namından iıtifade edilmek suretile 
yapılan bu dolandırıcılık 'u ıuretle 
yapılmıştır: 

Dün sabah Galatada Havyar ha
nında 83 numaralı yasıhanede bulu 
nan tüccar Lui Ember Efendiye te
lefonla müracaat eden bir şahıs ken 
disine ticaret ve sanayi odası memu 
ru süıü vererek: 

"Odaya kayıt ücreti vermediğini% 
için yalanda tecziye edileceksiniz, 
Binaenaleyh size makbuzla ı:öndere 
ceğimiz memurlarımıza (10) lira ka 
yit ücretini vererek cezadan kendi
nizi kurtarınız t .•. , Demi.tir. 

Bu sırada tesadüfen orada bulu
nan oda ilan memuru Refik Efendi 
derhal poliıe müracaat etmit ve Ga 
lata zabıtaıı tarafından cürmü me~
hut tertibatı ahnmt§tır. 

Bir az sonra Lui Ember Efendiyi 
ziyarete gelen Cemal ve Abdullah 
iaminde iki şah11 bu tacire, odanın 
hüviyet varakasına müpbih bir sah 
te makbuz ibnz ederek sözde kayit 
ücreti ( !) olarak on lirasını almıştır. 
Fakat müteakıben yakalanmıflardır. 

Halk Fırkasının 
yardımları 

Halk fırkası viliyet merkezi 
tarafından geçen ııene Divan
yolunda açılan çocuk dispanse
rinde bir senıe zarfında iki bin 
çocuk tedavi edilınif ve lmıdi
lerine ~ccanen ili~ tevzi olun 
muştur. 

Diapanser bu sene faaliyeti-
ni daha ziyade tevsi edecektir. 

Bey'iye ikramiyeleri 
Fatih askerlik şubesinden: 
Malullere ve şehit yetimleri 

ne 1931 senesine mahsus dağı 
tılacak beyiye ikramiye defter 
}eri mayıs 1931 nihayetine ka
dar ikmal edilecektir. 

Kayıtlarının yaptırılması i
çin mensup olduklarr askerlik 
şubelerine hemen müracaatlar.ı 
ve mayıs 1931 tarihinden son
ra vaki olacak müracaatların 
nazarı dikkate alınmaycağı teb 
!iğ olunur. 

Beşikta aıkerlik şubesin
den: 

931 tütün beyiye ikramiyesi 
tevzi deftederinin teıblt ve 
tanzimine başlanacağından şu 
bede kayıtlı bilumum harp ma 
lullerile şehit yetimlerinin ıe
nedi resmi ve maaş cüzdanları 
ve ikiser fotograflarile nihayet 
25 mıi'yıs 931 tarihine kadar 
behemahal !!Ube)"t müracaatla 

İlk nazarda oda hüviyet varakasın~ 
dan farklı olmayan bu makbuz tet
kik edilince odanın iıminden istifa
de için yapılmış bir mecmuaya ait 
olduğu anlaşılmış ve takibata ba§lan 
mııtır. 

Zabıtanın pençesine düşen maz. 
nunlann bir çok ecnebi ticarethane 
Jere ayni surette müracaat ettikleri 
teıbit edilmittir. 

Taklit makbuzlar müsadere edil
mittir. 

Ticaret oduı, rnaznunlaı• aleyhi 
ne aynca dava aracaktır. 

Ustura ile cerh 
Galatada Karaoğlan sokağında 

kahveci Abdurrahmanın evinde otu 
ran Müzeyyen evvelki aqam Kara
oğlan caddesinde dofa~ırken dostu 
Hüscyine rasgelmi§, aralarında kav
ga çıkırut, bu lıavıa neticesinde HÜ· 
aeyin uatura ile Müzeyyeni yüzün
den yaralayarak kaçmııtır. 
Tramvaydan düşmüş 
Feriköyünde oturan Suphi Pa~a

nın hizmetçisi Vanlı Zekiye Hanım 
tünel civarında tramvaydan düşmüş 
ba,ından ve ıol kalça11ndan yaralan 
mıştır. Zekiye Hanım Sen jorj hasta 
hanesine nakledilmiıtır. 

Maliye Vekaletinde 
kontrol kalemi 

Haziranda Maliye vekA!e
tinde muntazam borçlar müdi
riyetinde 1 7 kitilik bir kontrol 
kalemi tqkil edilecektir. Bu ka 
lem eski borçlan tetkik ve bir 
cetvele raptedeeektir. 

Muameleye vikıf olmalan 
dolayıaile bu kalem memurları 
İstanbul zat maatJan muhase
besinden intihap edilecektir. 

Buraya yeniden memur alın 
ınıyacak mevcutlarla iktifa edi 
Jecektir. 

Bir Fransız profesörü 
geliyor 

Kollej dö Frans ve Sorhon 
darülfünun lisaniyat müderrisi 
meşhur mütehassıs Meilled bu 
gün Karamani vapurile şehri
mize gelecektir. 

Alim, şehrimizde iki konfe
rans verecek, Türk filolojisi 
hakkında tetklkatta bulunacak 
tır. 

Konferanslardan birincisi 
(Lisan ve medeniyet), ikincisi 
de (Eski Hint ve Avrupai li
sanlar) dır. 

Bina lnıaıı için sıhhiye
den de ruhsat alınacak 

Eskiden bir adet vardı: Ca
mi ve karakol gibi hürmet edil 
mesi lazım. gelen yerlere 100 
lik bir daire dahilinde meyhane 
actırmazlardı. Sonradan bu ka
nuni noktaya ehemmiyet atfe-
dilmiyerek buna mugayır mey- n. H b" 1 
haneler açılmış. Müfettişler bu ar ıyeye a ınan 

Bina inşası için belediye he
yeti hnniyesinin verdiği ruh
sat kafi addedilmiyecek, beledi 
ye sıhhiye müdiriyeti binanın 
mahallini tetkik edecek ve ruh
sat verecektir. meyhanelerin nasıl olup ta ka- yeni talebe 

Sıhhi ruhsat alınmadan he
yeti fenniyeden ruhsat alınsa 
bile inşaata başlanmıyacaktır. 

nuna mugayır olarak açıldığım Şehrimizdeki askeri liselerden bu 
tetkik ediyorlarmış. ıene mezun olan Efendiler evvelki 

1 Bu i~i tetkik edenlere ben gün Harbiye mektebine gitmiş ve 
bir nümüne göstereyim ki ı;a~- meraıimle karşılanmı~lardır. Taşra 

askeri liselerini ikmal eden Efendi-
sınlar... Jer de lstanbula sevkedildikleri ha-

300 lngiliz seyyahı geldi 
Dün sabah Arandora Star 

vapurile şehrimize (300) İngi
liz seyyah gelmiştir. 

Beyoglunda bir meyhane ber alınmıttır. Harbiyeye yeni dahil 
vardır ki camiye 50-60 metre olan Efendilerin ihtiyaç nisbetinde 
mesafede olclu'.•tan başka mey- silah 11nıllarına tefrikına dünden i
hene, o camiye ait meşruta bi- !ibaren başlanmıştır. Henüz ikmal 
nadadır. Acaba müfettiı; beyler imtihanları neticeıi ve ta§radn ge· 

- len F.fcndilerin mikdarı m;;ılüm ol-

Seyyahlar dün şehrimizi gez 
mişler ve akşam Akdenize ha
reket etmişlerdir. Seyyahlar a
rasında maruf ve zengin Lond
ralı aileler de vardır. 

bunıı merak edip benden sorar- madığından bu sene Harbiyeye kaç 
!ar mı? FELEK 1 tal~bc glrece~i anlapılamamı,tır. 

!f, iliiµet'in tefrikası: 22 hızlı adımlarla yÜrüyerek baş
ka yollardan geçmek suretile 
konağa dönüyordu. Paşanın 
ltendisini araması pek müm
·kündü. Bir an evvel konakta 
bulunmak için koşar gibi gi
den Fettah'ın düşündüğü ıey
ler arasında Kadri Beye kar

Pa$a ağır ağır yürüyerek geli 
yordu. Sonra hatırı:ıa bir şey, 
gclmi,ı gibi eilini iç cebine g8-
türkçe bir ciizdan çıkardı. Cöz 
~andan çıkardığı bir kafıdı o
kuyarak verine koyduıktan son 
ra tekrar cüzdanı cebine sok
tu .. 

Fakat Yusuf Paşa dikılı.at 
'c 0:1erakla elindeki kAğıdı o
l.;.ırken cüzdanın içinden bir 
kiiçük ka~ıt kayını~. yere düş
mıi~tü. 

Pasa bunun farkında olma 
Fettah bunu görmüş, paµ 

ı "\'.;r ~'t;".'en kağıdı görerek eği
t r- ·'r "~<:pı hiç istemediğin
nd ~ kalbi çarpıyordu. 

Çünkü pa~a düşen kağıt parça 9ı beslediği kin ve husumet en 
smı gönnemis, eğilip almamış ıbüyük bir yer tutuyordu. 
tı.. . . . . . Kadri B~y kimdi? .. Paşanın 

Efendısını?_ .ıl~rleyı.p_ yolu- genç ve güzel kızını almak isti 
n~ devam ettıgını _ve nıh~yet yen ve bu~un için gece gün
gozd_en .. ·kay~oldu~u?u goren 1 dliz, paşanın etrafında dola
zencı k~l~ gızlendığı y~_rd~~ şan bir adam degil miydi? Fet 
çıktı. Gıdıp paşanın dıuıurdu- tah hakikatte ıbu adamdan bir 
ğü kliçük kli~~t 1?.a~_c;asını aldı. fenalık gördütünü hatırhımı-

Fettah busbutun .. okuma, yordu. Lakin ister fenalrk gör
yazıı_na~ı ol:nayan kolelerden sün, ister görmesin ıbütiin bu 
d~ğıldı. Kagıtt~ kıırş~n. kal.~- insanlar kendisine aşağı biT 
m~le yazı~~ış hı~ ka~ ıs.ım gor zenci diye bakmıyorlar mıydı? 
dü. Bu A ~.sımlerı bılmıyordu. Hepsinden ayni ıhakaret ve is
Fakat. kligıt pa~~asıı~ı son de- tihfafı gönnilyor muydu? .. 
rece d)kk~t ':'e ıtına ıle k?ynu- Kadri Bey aleyıhine böyle 
na sokmagı ıhmal etmedı: şiddetıli bir düıı-manlık besle-

-~.dki.~i-~ ~~n llzım olur! .. 1 mek için Fettah daha kuvvetli 

Kurtanldı \ 
Velfild vapuru niha 

yet yüzdürüldü 
İngiliz bandıralı Velfild is

mindeki büyük motörlü gaz ge 
misi geçen §Ubatm yirmi beşin 
de Karadeniz boğazı haricinde 
Anadolu Karabumunda sis ve 
fırtına yüzünden karaya otur
muştu. 

Vapur kayalıklara düştüğü 
icin müteaddi~ mühim rahneler 
aidığı için yarı batmış bir va
ziyette bulunuyordu. 

Bilmecemiz ~.d> Bu ak~am A s R t s 1 '\ ı: :\l ~ ~ 
~. i · . AŞK KEPAZELiGI 

~ fılmlni ıılı:dim ediyor. 
~ Me,lıur !!nemacı GENlı A'nıı bu miıkemınel eocrı, JAC!\ TRE
~ VOR ile bu ani filmde gençllğı, ,enliğl vo eduı ;ıye<lnde pek lltlf 
~ olan CARMEN 110~1 tıufındın temsil edilmektedir. 
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~~ ANADOLU ~= ·- --!! SİGORTA ŞİRKETİ ~_;:.· 
:: Türkiye ı, Bankaıı tarahndaa tefkll edllml~tlr •• 
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Hamulesini teşkil eden 
(7,200) ton benzinden (2000) 
tonu geminin altındaki yarala
rın tesirile akmış, denize yayıl
mış, tehlikeli bir vaziyet husu
le getirmişti. Türk gemi kur
tarma şirketile hükilmet teşki
latı tarafından müştereken ça
lışılarak evvela bu vaziyet dü
zeltilmiştir. Şirket fırtınanın 
şiddeti geçtikten sonra tahlis~- ı - '-
ye ameliyatına başlamıştır. Bır_ ıe 

ııaydan beri devam eden mes~ı 

:: Adret: 4 llncll Vakıf bH Jetaaıuı :: .. -.. -:: Telefon: lıtanb11l - MI Tetıral: fıatıyaı :. . ' -- -- -· -- .. 
nihayet dün sabah muvaffakı
yetle neticelenmiş ve kazazede 1 
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gemi yüzdürülerek kurtanlmı~ 
Soldan sağa: Cuma günü yapı aca MAJIK SINl!:MASJ-.Dı\ 

maçlaı ı - Bir adet ( 3). Bir mizah mu-
tır. harriri (.S). 

Gemiyi yüzdürebilmek için 2 _Siyahi (5). Ser (4). 
hamulesi tahliye edilmiş, yara- 3 - Dum>n lekesi (2). Çiğne 
lan muvakkat tertibatla kapa- (2). 
tılmıştır. "Velfild" gemisi, 4 - Zater (5). İyi (3). 

· k 5 - Bal yapan (3). Adet (~). 
tahlis ameliyatını yapan şır e- 6 - ismi sıfat yapan edat (2). 
tin Lavalet ve Salina kurtarma Familya (4). Yükseltmek (3). 
vapurları tarafından cer edile- 7 - Bir meyva (7). Zaman (2). 
rek dün saat on ikide (Moda - 8 - Nota (2). 
Kalamış) koyuna getirilmiş ve 9 - Ben (3). Tüy (3). LAhim 

dahili tamiratı yapılmak üzere (2 ~o _Uzak nidası (2). Büyük bir 
orada demirlenmiştir. Bu, ik- siyah hayvan (5) . 
mal edildikten sonra gemi Ha- ıı - Beygir (2). Nota (2). Orta 
!içte Seyrisefain havw:lanna (3). 

çekilerek esaslı tamiratı yapıl- Yukardan aı•iı: 
mak suretile rahneleri kapatı- ı _ Şeker pirinç, yağ gibi şeyler 
lacaktır. satan adam (6). Ses (4). 

(1926) da inşa edilmiş 2 - Erkek (2). Bir meyve (4). 
(7,200) ton hacmında birinci 3 - Bir musiki parça11 (5). Ars
smıf bir gemi olan Velfild lan (4). 
Londrada Lloyd kumpanyası- 4 - isyan eden (3) . Kırmızı (2) 

5 - Oturan (4). 
na bir milyon liraya sigortalı- 6 _Nota (2). Lüzumlll (5). 
dır. 7 - Bir nevi kumaş (5). Cemi e-

İstanbul futbol heyetinden: 
8-5-931 cuma günü icra edilecek 

lik maçları. 
Kadıköyünde ikinci takımlar: 
Kasımpaşa. Anadolu saat 10 Ha

kem Refik Bey. 
Süleymaniye . lstanbulspor saat 

11,U Hakem Nuri Bey. 
Fenerbabçe - Kum kapı ,..,at 12,30 

hakem Refik Bey. 
Beşikta~ . Eyüp saat 13,45 Ha

kem Nuri eBy. 
Vefa · Galatasaray saat 15 Ha· 

kem Refik Bey. 
BirJnci küme 1\tkıim 5tadında: 
Galatasaray· Beykoz saat 13,15 

Hakem Saliihaddin Bey. 
Vefa · Süleymaniye saat 15 Ha

kem Sedat Rın Bey. 
Fenerbahçe - Anadolu saat 16,4S 

Hakem Şahap Bey. 

Teşekkür 
Bundan başka geminin ha- datr (3). . . . . 

· ( 50 000) li kı - ı !! - Yama (2). Not• (2). Gen;s. Sevgıh validemın vukuu vefatı <\o 
mul~sı d~ 1 • ra Y lik (Z). · l layısile mektup ve telgra!la beni tal· 
metındedır. 9 _Nota (Z). Ansızın (3). Ta- tif ve taziye etmek lutfunda bu-

Geminin tahlisi için çok mas- I vur (3). lunan bütün dostlarıma ayrı ayrı tc-
raf yapılmıştır. Bu masarifin ~ 10 _ Zeybek (3). Bir göz rengi şekküdcrimin ibliiğına .mutebe~ ga
miktan bir hakem hey'eti tara- (3). Tel (3). zete~ızın rnvessutunu rıca edcrım e-
fmdan tesbit edilerek tesviye 

1 
11 - Görünmeyen tehlike ( 4 ). fendım. 

Doğuran (3). Diı tabibi 
HAMiT olunacaktır. 

"Sakarya" vapuru 
Evvelki gün İnebolu civarın 

da sis yüzünden karaya otur
mak tehlikesi geçiren Sadık za
delerin "Sakarya" vapuru kur
tulmuşsada baş tarafı hafifçe 
sıyrılmıştır. 

Gemide bundan başka bir 
hasar yoktur. 

Çek sefaretinde suare 
Milli bayramı münaaebetile 3 nıa

Y" alqamı Anlaırada Leh sefaretin 
de verilen süvare çok parlak olmuf 
tur. Süvareye :RiyaaetcUmhur umu· 
m!'. kitibi Tevfik, Dahiliye vekili 
§Ukrü Kaya. kur diplomatik ve §eh
rin a:Uzide sınıfına mensup bir çok 
zevat ailelerile iştirak eylemi~lerdir. 
Fındık piyasası fırladı 

-'-------
Müskiratın Belediyeye 

vereceği hisse 
Müskirat inhisar idaresi baderna 

her aene belediye hiıesi olarak 31 
bin lira verecektir. 1931 hiee•i olan 
üç taksit daimi encümenince tesbit 
edllmittir. Bu para Darillacoze faslı 
na ithal edilecektir. 

Ferah sinemada 
Bu akşam san'atkar ~atit B., 

Hermine hanını. Ye hey'eti tem· 
ılliyc tarafına gayet :r.engin hıl· 

yük blr mü,;amere. 
~~~---~~-~-~ 

Ba aktaın .Millet tlyatroıuııda 
latanbul Terbiyci bedeniye ku
lübü menfaatine DRAM heyeti 
tarafından ~e\'da kurbanları ko
mik Şevki ."> tarafındın kız mı 

kurak mı nando, dam, varyete. 

* * * 
Validemin vefatı münasebeti eli· 

mesile bizzat veya tahriren matemi
me İ§tirak ve elemimi tesliyeye bez
li inayet buyuran zevata ayrı ayrı 

teşekkür için kalbi beşere mukadder 
büyük matcmlerden birinin teıiri al
tında ezilen kalbim müsait olmadı
ğını da görmekten mütevellit bir te
essürle hissiyatı §Ükran ve imtinanı
mı muhterem (Milliyet) jıı liltfu ve
satetinden istiane ed<rek ifaya mü
saadenizi rica ederim efendim. 

Ankara vali muavini 
ABDÜLHAK 

Müessif ölüm 
Merhum Ahmet Mithat Efendi 

refikası Servet Hanım dün Beykoz
daki sahilhanesinde vefat etmi§tir. 
Bugün illleyin Beykozdalri makbe
ri mahsusuna defnedilecektir. Allah 

GRETA GARBO' nun 
Almancı konu•ıugunu işiımek için 

INNi ~HHllTIE 
i filminin . on gıınlerinden i !ifade i ediniz. Cidden miit•heyyie ola i 
i cakoınır. 

Bu~ün 9 uncu ~mııvt.fiıkiyeı günu 41 ........................... 
Y '!!!_i neşriyat 

Meçhul kahraman 
Beogradski cakı111Jmn rehı 

Andri}evi~ Türkspora ya:ı:dığı 
bir makalede Türk lutboli.ıne 
bu ı'mi vtriyor. Bu maklle ile 
beraber bugün çıkan Ttlrkgpoı 
muhtelit takımımızın SırplRu 

kur~ı muvaffaltiyetini karikatür 
ve kroki ye spor eri:Anımız ıı 

bu hw;ustal.i miitalaularile can· 
!andırmaktadır. Spor i~leriımı. 
hakkında Tıirlı:sponın hust · 
haherlerini okuyunuz. Bııntl.ın 

ba~ka :\lııner Fetgcri ve '°"' d'· 
fak Ihsan Beylerin yuı H L" 

t"iınleri~ L1.111ir ma~iurı, mektep 
mlbalıakaları ve '"~~hat .a ne• 
,\Jııfı,in Efendi, V S. 24 s:.hıfo 

l 'l,~ kuru~. 

\hizayede ıle saıı~ 
J9JL\.layisin 8ind cuma ~nu s~·ıah 
aut 10 da BE\"OGLl·. il\ H•rlı110 
cıdde5indc tramvay ıat·.•ı on unda ·" 
numaralı KCRKÇIY A. aparıım ~ı '1 

3 numaralı dıire,ı;inde nıc\CllC 1ı1 
muteber bir ıilt>\"C ait ınüzcy~cn 
'''ılır, mü1.a\tde ureti.e .. aulıcak.tır. 

Ayrıcı ,:irrinilc .v. .. rl mükemme 
ma,·un kaplamı ytmek oda takımı , 
S par~adan ibır<t pomyc irln•pe 
tıkımı, clekırik avfırler, mo4hur 
Meypl labrika>ının mükemmel '''" 
kın olaln, 7 parçadah milrtiıl.<p 

Tonet salon ııkımı. A Hupı hılbın· 
dan emsal!iı perdeler, çını soba 
ttferruaıile, havli nzolaı, bfblol8' 
portkut. jırdinyer 1'C ıaırt, plt'• 
mua örtüsü, ccviı lynılı dolap. 
a6ri tek büfe ,·e ponmınıo, çay t•· 
kımı TOMt sandıheler ve <air tı· 
yılar, Sine, lluhın. Hemcdan .e.ıiı 
nefle hılılır Vestfıl markalı rap· ••I 
telli nefis Almın pienn~n P°' •Ü· 
renlerden 100 de 2~ teminat al nıt. 

H amburg'tan ihracat ofisi
ne gelen malumata göre, Tür
kiyede yeni fındık mahsulatı-

rahmet eylesin. 
.,. ....................... m:ı ............................ lllllll 

nın havalann tesirile kısmen • 

mutazarrır olması fındık fiat- :\.ı,KAllA 1 B E R L 1 ;ı z 1 hl \\.~l L 
!erini yükseltmiş. fındık fiati l'ıWRK~:z 1 .1.\ ' ı j ' .l!iö 
(160) şiline çıkmıştır. ilacı _n":raın ~ ll • - - ıı; kıklAI 1 

b ff .. ı..:.1l1<le ı ı ı•dt:-- '· Maamafih u tere ue rağ-

men, alakadar fabrikalar an- ' ,\ltiptedi 'c mtiteıakkl talebe için H ı· ••"" t• 1 lususi dersler hanr:r.iı.de 'l' a ro c tt"P' · 
cak gündelif< ihtiyaçlarına kafi · ' ı>ı ll"l \R ~.'!LIYOR er lSafıl Ogre lr 'I ecrühe derı.i 'HSCC \';!' . ·nııı 
mal alarak ileriııi için taahhüt- / ill.::::::::;ii:iiiiiiil•Bliiiİi•••••••••••••iiiİı••••••••••••=amıc::aıEı 
lere girişmemektedirler. 

süvari zabiti bir gfut . paşanın 
genç ve güzel kızını almaya
cak mı~iı? .. Paşaya damat ol
mıyacak mıydı? .. 

Halbuki Fettah ne olacaktı? 
Herkesten ·hakaret gören bir 
ıköle, evlenemeyen genç ve gü
zel bir zevceden ölünceye ka
dar mahrum kalacak ıbir h -
remağasından başka ne idi? .. 
Şimdi memleketinde bırakıl
mış olıaydı, böyle İstanbula 
geti-rilerek haremağası olma
saydı onun da ailesi, çocukları 
olnııyacak mıydı? .. 

Fottah gene inti<kam ıhissi
le ne yapacağını bilmez bir ha 
le gelmlııti. O hızla yüriiyercık 
ıkonağa gekli. T?akat ne olursa 
olsun gi.di.p gene İbrahim Be
yi bulacak ona tekrar 1Srarla 
soracaktı: 

- Beni bu hale kim getic
di ?... Bmi mem~cketimdan 
kim ayırdı'.. Beni böyle köle 

apen ki:ndil'? ... :Ka.dri Bey 

ayrılmıştı? .. Kadri Bey pek he-di? Fakat son defa çarş;da biri 
yecanlıydı. Bu !heyecan bir ta- birlerini gördükten sonra tek
raftan da sevinçle karışmıştı rar ba~ka bir vesile bulup biri
denebilir. Demek ki Kerimeyi birlerini görmek arzusu iki i
a labilmek için 1babası bir muay ne de hakimdi. 
yen zaman gösteriyordu. E- Kadri Beyin hem·iresi ye
ger onun istediği olursa Kadri gane Hanım Yuı;uf Paşanın 
Bey de damatlık şerefine nail konağına gelerek Kerinoe Ha
olacak demeıkti. Kadri Bey Ke mm ile görü~müştü. Kerime
rimeyi almak için ne •kada sa- nin Adaya gitmesi nazarı 
bırsııJhk gösterirse göstersin dikati celp edecek diye 
gene içinde büytik bir şmit var Korkuluyorııa hiç olmazsa Be
dı .. Bu ümitten de fazla bir 

yoğlu caddesinde de bir tesa-
şeydi. ArtEk istikbali yakın gör düf imkanı yok muydu. Yusuf 
mek için kuvvetli bic seıbep Paşa ile Kadri Beyin son içti
yok muydu? .. İ4te paşanın ·bİ.t' 
az evvelki ıkati vadi bunu gös matla görüştükleri günün fer
temıi:ı-or mu~u ? .. Kadri Bey dası sabahı öğleden evvel ke
iııte buna sevirny-0rdu. rime Hanrm Beyoğluna çrktı. 
Ker~ son günlerde Ada- Kerime yalnız değttcti. Yanına 

ya ,ı.tmez olmuştu. Genç in- Kamer kalfayı da almıştı. İki
.ıın 1';inde bir korku vardı ki ai de ~yice örtün.mü~ler, yüzle
•&« araya giderse hcıc 'eyfn ri, gözleri 1"ıpalı idi. Fa-kat bu 
anlatıle.cafını ve lrimblllr Fet -tlarchı kerimeye ~&adtH e
tahın da bu ııl'l'ı öff'encnıiı dMel\ ümidile :Sııyofluıwı ge
hem Kadri Bey · n hem de len X:ldrl Be , için IW'! ik;ııini 

mamıştı. Kerimenin c;ars:ıfı 
yiilündeki peçeden, gene; ve ~a 
rif kızın yürüyüşünden keııcl!
sini tanımak Kadri Bey için 
pek kolay olmuştu. Kameri 
tanımak ise büsbütün kolay
dı. 

Genç kızın kalbi çarpıyor, bu 
tesadüfe hem seviniyor, hem 
de tanıdıklarından biri tarafın
dan görüleceklerinden korku
yordu. Kadri Bey ağır ağır ge
lerek, Kerimenin bulunduğu 
kaldırımda bir mağazanın ca
mekam önünde durdu. Kadri 
Bey peçesinin altındaıı se\·gi 
liı;inin kendine baktığını göriı· 
y~rdu. Kerime Hanım pc•k he· 
yecanlıydı. Artrk bu korku ,,, 
mahrumiyet içinde geo<en ve 
yalnız tesadüfün lfıtfuna bağlı 
olan böyle görüsınelere niha
yet vererek mesut bir çift ol
mak anl.lllu genç kızın kalbin· 
,~ 



• 

1 
1 

.. -
l 

Birinci ' .; sahifeden yazılar 'fhe ll .ı n~ :ı11 - l)hoto S1.:r \ icc, 

l.j u\ıl j an:ı po,t :i prd.ıl 1 ı l, 

' rougosht\·ic t ı f d:ın ı..,~·ınl> ul 

için nı a~uı ır.·ı ~l.ı l r 

FOTOGRAfC 1 - ~1l I 1.\lllıZ 

ismet Pş. ve 
hükumeti 
( Bıışı 1 inci sahifede) 

him işlerden biri de devlet oto
ritesinin - her mülahaza ve 
nazariyenin fevkinde olarak -
temin edilmesidir. Tecrübe ile 
anladık ki devlet otoritesi zifa 
uğrayınca memleketin umumi 
idaresinde bir istikrarsızlık baş 
lıyor. Bundan başka her vatan
daşın yalnız haklarından bahs
etmesi ve vazifelerini unutması 
da bu otoriteyi bozuyor. 

Her TürK vatandaşı hakla
rını aramakta hassas olduğu ka 
dar vazife ve mükellefiyetleri
ne karşı da ayni derecede titiz 
olursa her tehlikenin önüne 
geçmek miimkün olur. İşte bi
~e yeni bir faaliyet devri aça
cak olan İsmet Paşa hükfune
tine her vatandaş bu zihniyet 
ve bu haleti ruhiye ile muzahe
~t -.tmelidir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Dostluk 
(Bıışı ı inci sahifeae) 

yük idare ve devlet adamlarıdır.,. 
Dedikten aonra bu meyanda Reisi
cümhuru, BaJVekil ve. Hariciye v~ 
linin iaimlerini yadetti. Ve Yunanı•· 
tana coğrafi vaziyeti, evlitlarınm 
mesaisi, Venizelo•un deha11 ile iti.la 
ya gidiyor,. dedi. 

HARiCi SiY ASET 
M. Makas Yunaniıtanın harici po 

litika faaliyetinde sulbü temin için 
yapbğı teıebbüaleri saydı. Her dev· 
let ile olan münasebetleri anlattı. 
Harbin beyilla, ve sulh için çalışma• 
nın bütün cihan için bir borç oldu
ğunu ilave etti. 

M. Makasa göre Ankara muahede 
Yunan harici siyaıetinin en iyi bir 
eseridir. Ve iki millet birbirinin mü 
temmimidir .. 

Atina nıeb'uıu Yunanistamn mali, 
fikri ve iktıaadi sahalarda sarfettiği 
fevkalbeşer meıaiyi rakamlara ve hi 
diselere istinaden aıt'.attı. Umumi ik 
tısadi buhrana temaa etti ve Türkiye 
gibi Yunaniatanın da bu buhrandan 
çok müteeuir olmadığını, buhranın 
Y unanistandan ve T ürkiyeden asga
ri bir zarıırla geçirdiğini söyledikten 
sonra son ııöz olarak ilave etti: 

"Bu vaziyetten hali hazırda bir 
nikbinlik derai almalıyız. Türkiyenin 
de bir çok yapılacak itleri var, müt 
külatı var, fakat ergeç her iki menı
leket te mutlaka iktııadi refaha eri· 
fecektir. Bizi bu nikbinliğe bir az da 
kablettarihi bir misal sevkediyor. 
Bromethce K.afkaıyada zincire vu
rulmuıtu. Dağlar, denizler aıtı. Nu 
ru hayali olan evvela bizim ölkelere 
:farka ıerpti. ltık ıarktan doğd~. ? 
. nun için biz de beraberce yenı bir 
'fark medeniyeti doğuracağız • ., 

M. Makaaın nutku sık sık alkışlar 
la kaqılaıımqtır. 
.M. MAKAS ŞEREFiNE ZIY AFET 

ANKARA 6 (Telefonla Ankarada 
,bulunan Atina meb'usu M. Makas 
ı §crefine Balkan konferansı reisi lla
' san Bey tarafından Ankara Palasta 
, bir ziyafet verilmiştir. M. Makas ya· 
r-tnki ekspresle hareket ediyor. 

1 •••••• 1 

Kocatepe ve Adatepe 
muhriplerimiz 

Cenovada. Ansaldo deniz 
tezgahlarına sipariş edilen Ko
i::atepe ve Adatepe ismindeki 
torpido muhriplerimizin inşaa
tı tamamlanmıştır. Bu ayın or
tasına doğru tıalyadan hareket 
ederek memleketimize gelecek 
!erdir. Adatepe tam' 42 mil sür' 
atle seyretmiştir. 

Dişçi, eczacı mektepleri 
Eczacı ve dişçi mektepleri

nin Tıp Fakilltesinden ayrıla
rak müstakil bir şekilde idare
si çcin fakültede bir müddetten 
beri devam etmekte olan tet
kikat hilii hitam bulmamıştır. 
Söylendiğine göre fakülte bu 
trıel:teplerin kendi idaresi altın 
dan çıkmasını istememektedir. 

Darülfünun emanetinde ay
rıca bir komisyon teşkil edil
trıiş ve ayrılmak vaziyeti tetki
ke başlanmıştır. Bu iki mekte
bin fakülteden ayrılmasına ka· 
rar verilecektir. 

Portekiz asileri 
FOUNCHAL, 5 A. A. -

Landon namındaki İngiliz krU 
Vazörü Portekiz asilerinden mli 
ll!kkep 6 ı kişilik bir grubu 
Curnew kruvazörüne naklet
tikten sonra İngiltereye müte· 
'll'~ccihen hareket etmiştir. 

Ticaret borsası 
•rnıwır. 1311.\dak .:ıdre~ı ır.• r·ı .. a.at. Reisicümhur intihabı hakkındaki madde 

(Başı 1 inci sahifede) ı yani fesih deme~ o~an tec.~di 1 kayd~ ~evcut olmadığına göre ı k?te alarak karar vermelerini rica • 
(Başı 1 inci sahifede) , _ 

sanın vazifelerile bu tasarruf ••lllil::ı:ıı:ı:ıııımmaı-ı:ı;;a•I 
tim, ki: Reisicümhur intihabı intihap keyfiyetı bır devreı ın- Meclisın ahvali adiyede dört dıyorum .. 
Büyük Millet Meclisinin dev- tihabiye de bir kaç defalar ta- senede bir intihap olunacağı Halil Bey tekrar söyliyor 
rei intihabiyesinin sonu olan karrür edebilir. Bu takdirde hakkındaki hükme istinat ede- ley:.::.~ so~ra Y ~zgat meb'usu Sü 

. . . bid . d l R' . ··mtı kamının rek böyl b' . k k ırrı ey nızamnamei dahil! tesnnısanı ayetın e yapı - ıyasetıcu ur ma . . _ e ır netıce çı arma ninbuhususta tallfik edenlmaddesini 
mak zaruridir. kuvvet ve ist.ikrarı Meclısın bu dogru olmadığı bu izahatımla ~rzetmek için söz istiyorum demiş-

Mesele çok mühim olduğu suretle tevalı edecek olan ta- tamamen anlaşılmış olur. tı;. Maamafih Halil Bey bu hususta 
için müsaade buyurulursa kana havvülatına tabi tutmak lazım Meseleyi ha~'. için ki ~eyanatmrn hitam bulmadığını i-
atlarimi arzedeyim: Sözleri ü- gelir, ki bu zanediyonun mena- Esasen mevzuu bahs mese-

1~~11 s~re~e~ te~~r aöz almış ve ıu 
zerine: fil esasiyei devletle kabili telif leyi hal için yalnız maddelerin soz e';/ Yt~mışliltırd: . 

d 
• 'ld' k r ı . .. - eye ı ce e en çok ıstirham 

Reis - buyurun söyleyin, egı ır. e -~e enn uzerinde durmak edeceğim, çünkü Recep Beyfcndi 
dedi. Kanaatı de.g~l daha ziyade milli bünye C?ilil kaydü prt hilcimiyet milletin 

Halil Bey devamla_ Efen- Kanaatim budur: bendeniz- mızın tam ifadesi teşkilatı esa- dir) esasında udu! ettiğimi ileri siir-
dim dün Reis Paşa Hazretle- ce kanun sarihtir. Bendeniz me siye kanunumuzun birinci ~~l~r. ~ccep B~y (Kü~ahya) asla 
rinden bir Teşkilatı Esasiye seleyi mühim talakki ediyo- kelimesinden son satırına ka- (toy e. ) rB~e~-~oylem~ım'. ~anı B. 

· Ek · t be · f'k · • · h · . . zmır ır =re yenı Reısıciinıhu-
Kanunu istirham etıniştım, nırn. senye nım 1 nmı ~-· eyetı mecmuasının ıhtıva run millet meclisi tarafından intihap 
lütfettiler. Kanunu tetkik et- teslim etmezse ve bana istirak ettıgı ruhu esasiyi mutalea et- e~ilmesi ve icra salahiyetinin kendi
tim bendenizce kanunun etmezse isabet orada imiş der mek ve bu ruhu iyi anlamak ıa- sıne verilmesiyle hiç bir vakitte u
maddeleri çok sarihtir. Kanaa~ ve oraya iltihak ederim. Şunu zımdır. Bu esasa göre malumu zaklaşdmış olmaz H:Urimiyeti mili
tinmin istinat ettiği maddelen da arzedeyim ki tarihimizin alinizdir. ki, Türkiye Büyük ye ~·a~atmın1 :at~ik ed_!ldiği bütün 

mu 
.. saade buyurursanız okuya- milletimiz için başımızda bu- Millet Meclisinin 23 Nı'san 336 mkie. enı me~ e .. •tın tekamülü huku . . . sı ve bugunku mevcut bal bunu 

yım. 'l' lundurduğu sahşiyeti muhtere- tanh~de. ı~ toplandığı gün- tamamile miieyyittir. Meclis adeta 
Halil B. burada Teşki atı menin tabii bu mulihazalarım- den şımdıkı teşkilatı esasiye bir dairei intihabiye sıfatile milletin 

Esasiye Kanununun yedinci la, bir alaka ve münasebeti ol- kanununun yazıldığı zamana namına Reisicümhurunu intihap e
maddesini okudu) : bu demek- maz. Benim maksadını kanunu ve nihayet bugüne kadar vazii der ve o~.• ~anunu ~saslde (kanunu 

tı·r kı' ı'cra meselesinde ilk söz esasinin bu makama temin et- kanuna hakim 1 h ( esasi degıldir, seslen) tesbit edilmi§ . ) •. O an ru es- olan ealiihiyeti verir. Binaenaleyh i-
Hükumetin, son söz Meclisin- tiği dört senelik istikrarım pn museHes tekamül safhala- fadelerimi.:zde hıtkimiyeti milliye esa 
dir. Hükfimet icarayi yapar, ~~fuziyeticllr. M~b'usluk de- n arzederek kemalini bulmuş- sından udu! etmek gibi bir şey kati 
Meclis mürakabe eder. Son söz gışınce bu da değışmek lizım tur. yen yoktur. Benim ifadelerim tama 
onundur. İcrayi beğenirse tas- gelir gibi kanunda bir sarahat 1 . Bu tekıtmiilün ruhu bugün şerefli mil~ ~alri~yeti milliye esasına rnüa 
vip eder, beğenmese tasvip et- yoktur. Halbuki aksine sarahat b?.' mevki .. olarak işgal ettiğimiz bu tenıttır. Eger meclisi ~~ müsaade et 
mez. Reisicümhurun. intihabı- vardır sarahati kanuniıyeyi ve yuksek kursüniin bagındaki levhada se~dı Rec.ep Beyfendının mütaleala • . • yazılıdır. Bu aynen te kilatı esasiye rı ile belkı taarruz edecek bazı rnüta 
na taalluk eden maddeye gelin bab~~~s ~~m.~ok kıymet!ı ad kanununda da vardır. 'Bu da Tflrki- l~a~ar. d:rmeyane debilirdim. Bende 
ce 31 inci madde şöyledir de- dettıgım hukmu kanuıuı iyı de- yede hakimiyet billl. kaydii şart mil- ruzın ıstinat ettiğim bütün şey reisi 
dikten sonra (31 inci maddeyi !alete müstenit fikirlerle teze!- l~tindir., ibaresidir. Halil Beyfendi· d~vlet maka~n istikrar ve zafa 
okudu. Maddenin okunmasını zille uğratmamak lazım gelir run okudukları yedinci maddeden i- duş':"en;ıe~ hır presedan yapmamak 
müteakip Mecliste gürültüler kanaatindeyim. ~ madde yukanda beginci maddede e~dl§esıd~r .v~ bu kanaatimde tama • ıse, teşri salahiyeti ve icra kudreti mile sa':°~mıyım. 
başladı ve bu gürültü bir kaç Recep Beyıı;ı: cevabı büyük millet meclisinde tecelli ve te Jl.!eclısın müddeti hakkındaki mad 
saniye devam etti.] Halil Bey Recep B. (Kutahya) arka- mer~. eden metni vardır.,. şu hal d~yı o~ma~şlar. Bendeniz madde 
sözlerine kesmiyerek devam et daşlar, muhterem yeni arkada- de Buyuk Millet Meclisi icral ve yı çok dı~katl~ okudum. Meclis dört 
ti: şırruz Halil Beyefendinin aç- t:şrii ~alabiyetini nefsinde cemetmiş •~nede bır intihap e~ir diyor. Altta 

f 

. .. d b tikl Ü k . ... bir muessesei aliyedir Meclis tC§rit ki maddede de bu muddet şu şerait 
- E endım, musaa e uyu- . an m za ere zeımnl so~le- kuvvetini bizzat kendi~i kullanır. le- ı~. çoğaltılır deniyor. Binaenaleyh 

rursanız, çok mühim olan bu n ~la~adan evvel ehemmıye ral vazifesini şu ve bu şerait ve usul ~oı;t se~e m~~det . tamamile devrei 
meselede eğer içtihadımda ha- tı haız hır mevzu değildi, fakat dahilinde intihap edeceği Reisicüm- ~ntı~abıye muddetı tecdidi intihap 
ta varsa bende ekseriyetin re- ifadelerini dinledikten sonra ü- hurla, onun intihap edeceği hiikil- ım~ı Y?1?"' bu ':°üddet arttırılır 
yine elbette iltihak ederim. Fa- zerinde hakikaten ehemmiyet- met va~ıtası ile yapar. Fakat, arka- Y~?-ı t~kilitı es:ısıy~. kanunu bu 

kat me
seleyi çok mubhem te- 1 t kk f dil k b' daşlar, ıcra kuvveti tasavvur ettikle muddetı tamamile dort sene olarak 

e eva u e ece ır mese- ri istikrar için d . . d d tesbit etmiştir. 
lakki ettiğim için şimdi arzede- le kıı:rşısında bulunduğumuz ka sa bu sal!ihiyetina~'::,.;'~~m~ce::: Reis: 
ceğim izahatla Meclisi '.alinizi naatıne var<!'m, ve bu sebeple olan ~eni meclisin vaziyeti ne olur 1 - Efendim tekrar siz söylemek 
rahatsız edeceğim. Sükunetle maruzatta bulunmak lüzumu- Giden meclis ve yeni meclis istcrscnk söz alınış arkadaşlar sözle 
dinlenmesini rica ediyorum. nu hissetim. Bir meclis filan tarihte intihap 0 • rini söyledikten sonra söz ister ve 

M l
. · d · · 'h b' Hal'l B f nd' . 'f d l lunmu•, Tecdidi intihap kararını ver söylersiniz (kafi sesleri) 

ec ısın evreı ıntı a ıye- ı eye e n n • • • • • 1 ~ ı a e e- miş gitmiştir. Başka bir meclis gel- Süleyman Sırrı Beyin izahatı 
Süleyman Sırrı (Yozgat) sine ait olan madde de sarihtir n tcşkılatı esasıyemıze ve bu miş ifayı vazife etmeğe baıJ}amııtır. 

bunu okumağa lüzum görmiyo teşkilatı esasiyede 1 r senelik O giden meclisin milfet namına ifayı 
rum bütün aza bilirler. Müddet mütekfunil efkarın tesbit et- vazife salihiyetleri nasıl ve ne idly
dört senedir. Şimdiki intihap miş olduğu ruhu asliye tetabuk se, ye?i me.cl!•in de vazife ve salıllıi 
da 

fevkalide intihaptır. (fuvka k eli B • k yetlerı aynıdır. O halde yeni meclis etmeme te r. U ellaflt anaa- te mevcut olan bu icra sal'b' · · 
iade değil sesleri) şimdiki içti- tımı arzetmeliyim. bagka bir meclisin kurduğu ~c:!'::! 
ma fevkalade içtimadır ve M·ec Muhterem arkadaşıma esas zmın elinde bırakmak devletimizin 
lisin dört senelik devresi teşri- lı bir nokta olarak Meclisin esası olan ruh ve fikirlerle nasıl ka 
nisaniden iptidar etmek liznn devrei intihabiyesinin dört se- bili t.e~if olur? B~ mec;listen evvelki 

gelir. R
eisicümhur Hazretleri ne gı'bi kat'i b'r m"dd tl meclısın kullandıgı bır hak ne için ı u e e mu- aynen bugüne intikal etm · 

için maddenin sarahaten taay- kayyet olduğunu söylediler, ve için milletin iradesini ten'::::' e':.~~ 
yün ettiği müddet dört sene- bunu kanunun metnini okuma- üzere bugün intihap edilmis olan 
dir. Bu müddet yüksek maka- mkları bir maddesine müsteni meclis ayni kanunun millet ;;amına 
mm ve yüksek salahiyetin haiz oen bir esas gibi ifade buyur- kendin~ :V~.rdiği h:ak~ı istimal ede-
olması lazım gelen kuvvet ve dular. r~k. Reıaı~ümhur ıntiha.p etmesin ve 

l

'stikrarm teminatıdır. Binaena 13 üncü madde ruçın yenı bava ve yenı suyun vücu de getirdiği meclisteki zevat içerisin 

Ieyh bugün o dört sene ikmal Şimdi bütün maddelerin! ye den icra makinesini bizzat kendisi 
edilmemiştir. Eğer şimdi inti- niden tetkika~ fırsat bulmuş ol kurmasın? 
hap yapacak olursak teşkilatı mamakla beraber bu kanunun Riyazi bir nokta 

esası.ye kanunun yu"ksek maka- ha .. d "dd Arkadaşlar bu fikri riyazi bir nok muru ıçın e uzun mu et ya t d d hl'l d k H 

mm
. kuvvet ve istikrarı için va- l b" . ıf ~ ~n a ta . ı e ere alil Beyfenşamış ve ça ışmış ır ınsan s a dının noktaı nazarının mueip olma-

zettiği teminatı zayiflatmış ve tile, elimizde bulunan teşkilatı drğını tebarüz ettirmek isterim. Ma 
bu dört sene müddeti indirmiş esasiye kanununda (Türkiye lfimu alinizdir ki bir meclis dört ••-
olacağız. Büyük Millet Meclisinin dev- ne için intihap olunur. Fakat bugün 

Dı'g" er bir suret · · t"h b' . d" d' ) olduğu gibi dördüncii senesinde de-
reı ın ı a ıyesı ort sene ır ğil ikinci ve hatta birinci senelerinde 

Meseleyi bir de diğer bir diye hiç bir kat'i metin olmadı- dahi tecdidi intihap için karar vere-
suretle tetkik edelim: Bu Mec- ğını evvel emirde arzetmek is- bilir. Bu suretle yeni gelecek meclis 
!isin devrei intihabiyesi önü- terim. Bahis buyurdukları mad te mesela bir veya bir buçuk sene 

ınu··zdeki teşrinisaniden başlı- de zannediyorum ki 13 üncü sonra tekrar yeni bir meclisin intiha 

d 
hına llizum görerek kendi kendisini 

yarak dördüncü senenin teşri- ma dedir. Bu maddenin ilk faaliyetten iskat edebilir. 
nisanisinde hitam bulacaktır. cürrtleııinin metni şudur: (Bü- Demek ki bu suretle sabit bir inti 
Halbuki önümüzdeki teşrinisa- ylik Millet Meclisinin içtimaı hap devresi dedikleri dört sene için
niye altı ay vardır. Bugün Ri- dört ıenedir bir kerre icra olu- de üçüncü bir mecliı filen iş batına 

'h b nur.) Bu madde de tesbit ola- geçebiliyor. 
yasetiCümhur int~. a mı ya'?.tı- Halil Beyin fikirlerine göre bu mi 
ğımız takdir de dort sene ı;ıud- nan fikir normal Meclis intiha- salimizdeki ilk meclisin Reiaicümhu 
dete altı ay daha zam etmış ve hının dört senede bir yapılaca- ru baki kalmak ve meclise intikal et 
binaenaleyh Reisicümhurluk ğıdır, yoksa intihap devresinin mek icap ediyor. Halbuki o zamanın 
müddetini artırmış olacağız. dört sene olduğu değildir. Ay- ahkfun ve şeraitine uygun noktai na 

ah 
R . ni maddede kanunun dig-er zarların viicude getirdiği Reisicürn-

Halbuki kanun sar aten eı- bur şereitin mütemadiyen ve miite-

1 k 
"dd tını" · dört se maddelerinde öyle fikirler var- ı il sicüınhur u mu e_ ·~ s en değişmesine ~ağmen hep ye 

- Efendim nizamnamei dahillnin 
birinci maddeal devrenin ne demek 
olduğuna ifarct ediyor, devre tecdit 
kararı verllınezıe dört seneden iba
rettir demektir. Tetkilitı esasiye im 
nununun 34 üncü maddesi, ciimhur 
riyasetinin lnhilAlinde meclis mflçtc 
mi ise yeni reitıicümhuru derhal in
tH:ap eder. Meclis müçtcmi değilse 
reıs tarafından hemen içtirnaa davet 
edilerek Reisicümhur intihap edilir. 
Meclisin intihap devresi hitam bul
muş, veya intihabatın tecdidine ka
rar verilmlt olursa Reieicümhuru ge 
lecek meclis intihap eder. İgte mese 
le yoktur. (bravo sesleri, alkıJlar). 

Ankara sporcuları 
iz mirde 

1ZMİR 6 (A.A.) - Vürutlarma 
intizar olunan Ankara aporcularr şeh 
riize gelmişlerdir. 

BtlAlt•hmer mDumertsl 
Kadıköy Hilfiliahmer şube

si tarafından 21 mayıs perşem
be akşamı Süreyya tiyatrosu 
salonunda büyük bir müsamere 
verilecektir. 

Ômer Bey hakkındaki 
evrak 

İzmir valisi Kllzım Papnın kızı 
Şiikran Hanımı kaçıran Muammer 
Beyi dövdüğü iddiasile hakkında 
tahkikat yap_ılmakta olan sabık po
lio müdürii Omer Beyin evrakı vili
yet memurin muhakemat encümeni
ne gelmigtir. 

Encümen, evrakı tetkik ederek Ö
ıner Bey hakkında lüzum veya men'i 
muhakeme karan verecektir. 

Ömer Bey emniyeti umumiyede
ki. yeni vazifesine başlamak üzere 
diin Ankaraya gitmittir. 

hareketini telif etmek üzere 
tetkikat yapılması kararlaştırı
larak bu mevzu üzerinde kat'i 
,ve nihai bir karar ittihaz edil
meden içtimaa nihayet veril
miştir. 

Riyaset divanı cumartesi 
günü tekrar toplanarak borsa
da yapılacak tasarruf hakkında 
lazım gelen mukarreratı itti
haz edecektir. 

Diğer taraftan borsanın da
~a. mükemmel bir hale ifrağını 
ıstıhdaf eden ~ni nizamname
nin sür'atle çıkması için Anka
raya Borsa namına bir hey'et 
gönderilmesi takarrür etmiştir. 

Yeni nizamname ile simsar
lık ilga edileceğinden simsar
lar Borsa komiserliğine müra
caat ederek kendilerinin tüccar 
sıfatile bor:>aya abone kaydedil 
melerini istemişlerdir. .. ___ _ 

Paris müstemlekat 
sergisi 

PARİS, 5 A.A. - Beynel
milel müsteınlekat sergisi ya
rın açılacaktır. 

Istanbul 4 lincü icra dairesinden: 
Tamam"ına (4748) !ira koymet 

t•lnlir edilen Beyojl;lunda Ferjkövüııde 
Eşref Efendi sokağ'ında atik 3:>. cedit 
39 No. ı~ hanenin tamamı açık art
tırmaya vız edilmiş olup 11·~·931 

tarihinde şartnamesi dlv.nhıneyo 

talik edilerek 28-5-931 tarihine mQ· 
udlf perşembe günil saat 13 ten 
16 buçuğa kadar htınbul 4 üncü 
icra dairesinde açık artırma sureti!• 
satılacaktır. Arttırma ikincidir. Birinci 
arttırmasında (800) lirayı ıa!ip çık
mış olup bu lcerre en çok srttmnın 
llstilnde bırakılacaktır. Arttırmaya 

iştirak için yllzdo yedi teminu akçesi 
alınır. Mütoraidm vergiler !le bıle

dlye resimler! nk:ıf lcaresl müşteriye 
aittir. Hakları tapu slcillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılar ile diğer 

aUkadaranın ve irtifak hakkı sahiple· 
rlnln bu haklarını ve busuıile fıiz 

•e ınuarlfe dair ola.n iddialarını iltn 
ıarihlnden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı mllıbltclerile bildirmeleri il· 
.,mdı& Aksi halde hakları topu sicil· 
lcdle 11blt olmıyanlar sabf bedeli
nin pıylışmasındın hariç kalırlar. 
Altkadırlınn yeni icra va iflts ka· 
nununun il 9 uncu maddesi bUk
mUne göre tevflk vo barekeı etme• 
lerl ve daha fazla mah'ımıt almak 
llleyenlerln 930-595 dosya numarı
slle memuriyetimiz• mUrıcaatlın 
ll!n olunur. 

lstanbul 4 cU icra mımurluhuu
dan: 

Temııııına 3420 lira kıymet tak
dir edilen Vefada Molla Hosrev 
mahallnlnln atik kira:zli mescit cedit 
Kıyıerlll Ahmet paşı tokağında adi< 
17 mükerrer cedit 7 aumaralı mu 
garaj bir bap haneni• tamımı 00·5· 
931 tarlhlac müHdlf cumartesi günU 
ögleden sonra saat 13,50 dea ltlba· 
ren on ılııya kıdl! (16) lstanbul 
4 cıı icra memurlutunda ikinci art
tırmı1t yıpılıcık ve en &!yad• ırt
tıranın Uzorinde bıralcılacakıır. 

Birinci artırmada en ziyade lllOO 
lirayı uUp çıkmıtnr. 

Sıtıf tırtnımıSi 18-S.931 tari
hinde divanhaneye tılilı: cdilecektlr. 
Arttırmaya iştirak iç!Il yflı:de yedi 
teminat akçesi IUımdır. 

Halı:lan tıpu sicili ile ublt ol
mayın ipotek ılıcalı:hlar ile dlger 
altkıdaranın ve irtifak hakkı ıiıhip· 

(erinin bu haklarını huıuslyle faiz ve 
masarlfe dair olan lddlılırını lltıı 

tarihinden itibaren evrakı müsbltele
rlle blldlrmelarl lbımdır. Aksi tak· 
dirde hakları tapo •icili ile sabit ol
mayanlar satış bedelinin pıylışma
sından hariç kalırlar. AIA'<adarlınn 
icra ve iflas lı:ınımun 119 eu mad· 

ne olarak teSbit etmiştir. Ben dır ki, bu hükümlere göre tabi rınde kalıyor demektir. Teşkilatı e· 
bazı rüfeka ile gö:Uştüm o~l~- ahvalde dört senede bir icrası sasıye kanunumuzun arzeylediğim 
rm istinat ettiklen ş_ey Reısı- lazım gelen intihap bazen dört ruhuna göre buna doğru nazarile ba 

M 1' seneden fazla bir zamanda ya- kılabilir mi? Fazla olarak kanunda 
ümhur olacak zatın ec 15 a- böyle bir mana çıkaracak sarih bir 

~asından oırnası meb'us bulu~- pılabilir. Bazende intihabın ye- metin de mevcut değildir. 
ması meşrut olduğu meselesı- nilenmesi kararı verilerek Mec istikrar meclioi 

Feribot için tetkikat desine göre tHflki hareket etmeleri 
l~mu vo müterakim vergi, belediye 

lis dört seneden daha az devam Bizim rejimimizde bizim tetkiHitı 
<lir.Fakat dikkat etmek ıazım- eder. Bu iki hal dahi kanunda esasiyemizde Halil Beyfendinin e-

H derpiş edilmiştir. hemmiyetle durdukları istikrar mese 
dır ki kanun Reisicümhur az lesi meclisi ile, Reisiciimhuru ile ve 
retlerinin intihabı için vasf ve Demek ki büyük Millet Mec- hükllmeti ile hep birlikte nazarı dik 
şart olarak meb'usluğu koyu- lisi dört sene için intihap edil- kate almmıştır. Bu rejim üzerinde 
yor. Dört senelik müddeti buna mekle beraber intihap devresi daha çok tetkik fırsatı bulunursa 
bağlamıyor. Eğer öyle bir şey memleketin yaşadığı siyasi ha- ~aba çok söz söylenebilir. Arzetmek 

tih Y
ata ve umumi ahval ve şeraite ıstedll!lm fikirler meseleyi teferruat 

olmUŞ olsaydi tecdidi in ap- üzerined daha ziyade tetrih edecek 
ta nasıl ki Meclisin fevkalade göre dört seneden az olabilece mahiyette uzun uzadiye müta
içtimaıdır. iliy!rek o müd~eti ği gibi bu müddetin ayni şerait lea edebilir. Fakat bu izahatrmın Ha 
devrei intihabıyeıye zam edıyor altında beş seneye kadar uza- lil Beyin kanaat ve noktai nazarına 

,,_ı. luk üdd tini ıması da teşkilatı esasiyede sa- cevap teşkil etmeğe ki.fi olduğunu 
sa Reisicüwuur m e ed zannediyorum ve binaenalyh a·o·zu·· u 

k 1~ gel'rdi rahatle kayd ilmiş esaslardır. de zam etıne azım 1 • zatmayı liizumsuz görüyorum ve 
Kanun sarihtir başka memle- Kanunun hiç bir yerinde in- muhterem arkadaşlarımın bu mesele 
ketlerde mSnasi (disolusyon) "intihap devresi döı't senedir" üzerinde lıer iki maruzatı nazarr dik 

yapılı~or vılcıf lcıresl müşteriye aittir. Daha 
Sirkeci _ Haydarpaşa arasın fazla malumat isteyenlerin 930-462 

d r dosya numarası ile memuriyetlııılı:e 
a ı-eribot tesisatı için yapda- miiracaatlan llh ohıour. 

cak sondaj ameliyatını, bir 1-----:--:-------
Belçika grupu taahhüt etmişti. latanbul lldnci icra memurlutun· 

Bilahare bu ırrup, bu teşebbüs- dt•~ir borçıan dolayı mıhcua ve 
ten vazgeçmiştir. Şimdi Anado 
lu'da yeni hatlar inşa eden İs· ıı-t•Y• çenllmeıi mukarrer •f)•I 

bcydye IO·li-931 tarlhlııe mUsadlf 
veç gnıpu. feribot tesisatı için pazar günü 111t 12 ııa ıs aruında 
C!evlet demiryollan nam vo he- Takılmde Sıra sorvilorde Hayat apar· 
sabına tetkikat yapınalctadır. ıımını ö'.iilado , açık arınrmı Jle satı
Bu tetkikat bittikten sonra dev lacaAmdan ıallp olanlar mezkur ıün 
let demiryolları, tesisata haşir- Ye uıııe mıht!linde bızır buluna· 
yacak ve feribotlar mi.llıayaa ve cak memurwı• aürıcaıtlırı iltn 
cclbedecektir. olunııı. 

ADEMı iKTiDAR 
ve bel gevşekliğine 
karşı en müc;s ir den ŞER \ '011\f 
haplandır. Depo,u : lst1nbulda Şır· 
kecide Ali Rıza nJerkeı cczaııe ö idir 

Taşraya 150 kuruş llO•t• ile gön· 
derilir, lzın irdc Irgat pi!Zfündak'i, 
Trabzonda Yeni Ferolı eczanelc· 
rinde bulunur. 

!st. 4 cU icra mcmurlugundaıı; 
famamına 3600 lira kı vmct tak

dir edilen Bakırköyünde Mi <hıt paşa 
çiftliğinde Burlu çe~mede 15 No 
on iki dönüra tcrbiindc mu bahçi· 
vın mekinı karnık suvu buiunan 
bostanın tamo~ı 8-6--931 tarihin• 
müsadif paıartes i gilnü ssat 14 den 
16 ya kadar 2 ci arıırması yapılı· 

caktır ve enziyade artıranın üstünde 
l>ırakılacalctır. ı ind arttı rmada en 
ziyade üç yür. li ra'· ' talip çıkmı;tıt 

S..tı ş şartnamesi :!,'i·S·93l ı talik 
edilecektir. Arııormaya iştirak için 
yüzde 1 teminat IAzımdır. Haklan 
ta.pu ıicillil e salıit olmayan ipotek 
alacaklılar ile di~er alakadaranın n 
irtifak hakkı sahiplerinin bu ha.klı

rınt ve hususile faiz ve mısarifa 

dair olan iddialarını ilAn tarihinden 
itibaran 20 gün içinde evrakı mils· 
b!telerile bildirmeleri lAzııııdır ,ksl 
halde hakları tapu sicillile .ahit ol· 
mıyanlar satış bedelinden hariç ka 
lırlar. Alakadarların icra ve i!IA~ k 
119 cu maddeıine göre tevfiki hı 
reket etmeleri IAzımdır. i\lüterakil1' 
vergi. vakıf lcarcsi ınilş teri ye aittlr. 
Daha fazla molomat almak i<teyen
leriıı 930 - :l04 dosya numar~>il• 
memuri yutimize müracar1ar1 iltn 
olunur. 
-~--=~~~~.,,,...,-~~· 

Beı oj!;lu dördüwcü Sulh lıukuk 
mahkemesinden: 

Terkesine mahkemece vazı et 
olunan mütel'effiye madam Topik ın 
mutasarrıf bul ıı ndug ıı: 

1) Beyoğlunda San Lıltfi mahal· 
lesinde Sofyalı sokağındı atik 6,6 
mükerrer ve cedit 10, '0, 1 numaralı 
tahtında dükkanı müştem!l ( 7000 ) 
lira kıymeti muhummineli bir bap 
hanenin tamamı. 

2) Galotada okçu Muss mahol· 
leslnde okçu !\fosa çıkmazında atik 
12 mükerrer cedit 6 numaralı ve 
(30000) lira lcı ymeti mubammineli 
bir bap a.partımanın tamamı 

Rüsumu dellaliyesi ve ihale pulu 
mUşterislne ait olmak üzre açık art· 
brma suretiyle satılac•(tından talip 
olanların satış günü olan 14 haziran 
981 pazar günü saat 14 de Beyoğ
lu dördüacU sulh hukuk mahkeme
sinde hazır bulunmaları ye fazla 
mılOmat almak iıteyenlerln 930· l 29 
numara ile mahkeme kalemine mü
raeutlırı ilAn olunur. 

Beyoğlu dördüncıı sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Terekeılıe mahkemece voziyet 
olunan mUteveffı Htise!İn ağanın 

mutasaarıf bulunduğu: 

!) Feriköyünde l'eriköy mahal
leıinde atik Eftimiye ve cedit Ko · 
klno sokagındıı aıik 29 mükerrer ve 
31 ve cedit 11-13 numaralı (25001 
lira kiymeti muhammlnell tahtında 
bir bap dükkanı müştemil klg!r 
hanenin tamamı 

2) mezkOr hanenin ifraz edilen 
bahçesinde inşa edilmiş (7) numı· 
ralı '(1500 ) lira kıymeti muhammi
neli bir bap klgir hanenin tamamı 

Rusumu dcllaliyesi ve ihale 
pulu müşterisine ait olmak üzere 
açılı: artırma suretiyle IO haıinn 

931 çarşamba güıü saat 14 de sa
ıılacıtından talip olanların kıymeti 
muhammlnelednin yüzde onu nis 
betinde pey akçesini müstashibcn 
mazkt\r gün ve uatıe Beyoğlu dör
dllncü sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunınnları "" !azla malOmat 
almalı: isteyenlerin 930·33 num•r& 
ile mahkeme kalemine miiracaatlırı 

i!!n olunur. 
--~--:--:""'.::-c:----:~~-~

lstanbul Yedinci icra Memurlu· 
ğundan: 
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Baht~ıh~ ınnlettisli~in~en: 
İ dari' ıız ıhtı\ilCt ıçin tekne ile beraber veni Kelvln markalı 

rıı tor ınub:ı ııa•ı kapa;ı zarf w•ullle milnaka>aya konmu,tur. ihale 
nu 1 .ı mayıs pcr~cmbe saat 15 de dir. 

r. lıp nJjnJ:ırııı teklif eciecck lerı fi yatların yuzdt yedi buçuk te
mıı. a t akçeler- bt:raber ihall' saatinden evvel ve fazla izahat 
ve sartnamc -ıni gorilp al mak uzr~ her gun Galatada deniz ticaret 
mucııri) l'll l a,ında komisyonu mtirııcaatları il An olunur. 

' 

EM~IK YE EITlM BlNllll 
TÜRK 

Sermayeıi 

İhtiyat akçeleri : 

• 
G•r !k ınşa 

ANONiM 'IRKETI 

20,000,000 Tilrk Lirası 
1,050,000 Tiirk Liruı 

olan edilmekte 
emlak Ve gerek mevcut üzerine 

en müsait ve mutedil ıeraitıe 
ve uzun vadelerle 

Para ikraz eder. 
.' ADE LI 'c \ ADESIZ mevduat kab•l, ve mi111!t terait 1, 

JIES \ll!C \Rl ve TASARRI)~· sandığı heup!an açar 

lmnbul Şubesi : Bahçelrapı 
Telefon ' 2.f.480 

-"---·,----------' Deniz levazım 
misyonundan: 

satın alma ko-

30,000 kilo muhtelif cinslerde yaş sebze açık münakasa ile 28 
Mayıs 931 tarihinde ihale edilecektir. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacr için lüzumu olan yukarı~ ya
zılı muhtelif cinslerde 30 bin kilo yaş sebze açık münakasaya 
konulmuştur.Münakasa zamanı olmak üzere tayin edilen 931 
sem~si Mayıs ayının yirmi sekizinci perşenlbe günü saat 15 te 
teklif edilecek fiatlar muvafık göı:ıüldüğü takdirde ihale edi
J.eceğiden şartnamesini gönnek isteyenlerin her gün ve ver
mek istiyenelrin münakasa gün ve saatin.de Kasımpaşada de
niz müzesi binasının umum kapısı üstündeki deniz levaznn 
satıın alma komisyonuna müracatlan. 

Deniz levazım satın alma ko-
misyonundan: 

5720 kilo kuzu eti,26,632 kilo koyun eti 30 Mayıs 1931 oumar 
tesi günü saat 11 de. 

138,824 kilo ekrnek,1800 kilo francala 30 Mayıs 931 cumarte 
si günü sa'a t 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarıda mrk
darlan yazılı iki kalem et ve iki kalem ekmek kapalı zarf usu 
lile ve iki şartname ile münakasaya ıkonuhnuştur. Münakasa
nın günü olmak üzere tayin edilip hizalarında gösterilen 30Ma 
yıs 931 cumartesi günü saat 11 de ve 14 te teklif edilece'k fiat
lar muva.fı:k görüldüğü ta'kdirde ayri ayri ihale edileceklerin
den şartnamenlerini almak istiyenlerin her gün ve vennek is
tiyenlerin ihale günü ve saatinde Kasımpaşada deniz müzesi
nin umum kapısı üstiindekt deniz levazım satın alına komsi-. 
yonuna müracatları. 

ıiıııııııııııııııııııııııııı · mıı rJm mmııı~ ırııım 

i Büyük Tayyare 
Piyangosu 

4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
45,000 liradır. 
Avrıca · 

ol • 
15,000, 12,000, 

--
ve 

l ·-

._. ~ 
k~ t ~ e ~ 
l:: iicu~ -:, ·";) 

.: .: " ~ 
must ıı. ~. ~ 

Pasa bılc> 

-' Fettah buıı . -. 

• . · .en kağıdı ,., 
··,.,~11 l1iç istt .. 

10,000, 8,000, 
Liralık ikramiy~ler 

35,000 
bir mükafat vardır .. 

lllllillııc 
lediyesinden: 

• 
elektrik tesisatı mc vt:ıı t pcroıc ' c pil:ln 
1n u l duğıından ta lıp alanlar nıczkıir peroje 
Ayancık belediı esine mllracaatları ifan 
' rkçe 15 lira :\iman ca" 25 liraı!ır. 

Matlup Ev.s af 
Garant i l ı dır. 

Evkal ~mum Mü~Orlüllln~en : 
İzmirde Kemeraltmda Evkafa ait maa müştemilat salep

çi ilanı müsteciri Mehmet bedevi Efendinin vefatı hasebile 
fesih hakıkında vuku obulan ihbarat üzerine mahli kanuni niha
yetine kadar feshi akit mecburi bulunması itibarile han ha:k
kmdaki icarın feshlnden ve yeni talıibine tesliminden itibaren 
berveçhi ati şerait dairesinde ve •kapalı zarf 11Sullle üç sene 
müddetle müzayedeye çlka:rıhnı:ştır. 

1 - Müzaıyede müddeti 11 nisan 931 den 11 mayıs 931 ta
rihiıı.e kadar bir aydır. 

2 - Üç scneHk beıdeli muhammeni •Otuz bin liradır. 
3 - Teminati muvırldcate ve kat'iye üç senelik icar için 

tahmin edUen bedel.- üzerinden verilecektir. Bu teminatlar 
nakit veya nakit yertne hUkfunetçe muteber lbir banka kefaleti 
veya kıymeti mUha.rreresi üzerinden istikrazı daıhili tahvili 
veya borsa fiatinden yüzde on noksanlle diğer milli esham 
ve tahvilittır. 

4 - Usulü v~hiıe tanzim edilecek zafflar Kemer altında~ 
ki dairei mahsusada komisyon reit.i dlan İllmir Evkaf müdüri
yetine tevdi olunacak 11 mayıs 931 tarihine müsadiıf pazaııtesi 
günü saat on lbeşte komisyonu maıhsust ve müşterileri hum
mnda açılaralk ve teklif edilen fiat haddi llyıkı göruldüfü tak 
dirde müdüriyeti urnumiyenin tudikine tallkan ihale oluna
caktır. Tekliflerde mU'kıabi'li şart dermeyan edil«nez. 

5 - Talip olanların şartname sureti musadıda.kasmı almafk 
üzere eyyami tadi1iyeden maada ıher gün İ.mtlr Ev
kaf müdüriyetine müracatları. 

(Devlet Demiryolları İdaresi llanla7ı') 
Muhtelif eb'ttta adi ve vagon caınları kapılı zarfla münakasa

ya konmuştur. 

Münakasa 27-.15-931 çarşamba günıt ıaat 15,80 da Ankarada 
Devlet Demlryolları idaresinde yapılıcıkur. 

Münakasaya iştirak edeeceklerin teklif mektupl~rını vt mu· 
vakkat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar münaka1a komis· 
yonu kitipliğine vermeleri llıımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 üç lira mukabilinde Ankara 
ve Haydırpa'4da idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

lstan~uı P. T. T. ~a~ ınn~orıoıon~en: 
Vesaiti nakliyede kullanılmak üzre 6100 kilo benzin ile 300 

kilo makine yağı aleni münakasaya vazolunmuştur. 

Mıinakasa ;\Jayısın 17 inci pazar glinü saat 14 te icra kılına

ca~dan talipler % 7, 5 nisbetinde teminatı mııvakkatalarını 

hamilen baş mıidürirettc miıte~ekkil komisyona ve şartnameyi 

görmek istiyenlc r de ba~ miidürluk kalemine miirac.aat etmelidirler. 

Ba~aes~i Bele~iJe RiJasettn~en: 
Babaeski Tatlı sularına projesinde gösterildiği ıizere 1 O santim 

kutrunda 400 metre pik borunun ferş ve mubayaasına llizum 
görülmüştur. Talimatnamesine tevfikan 1-5·93 ı den 2 l ·5·931 tari
hine kadar münakasaya konulmuş oldu~undan Babaeski istasyo
nuna teslim edilmek şartile boruların beher m~tresinin kaçar ku
rut• teslimini deruhte edecek taliplerin tahriren Babaeski Belediye 
riyasetine lüzumu müracaatları ilAn olunur. 

lzmir Vilayeti Hususi Hesap 
İşleri Müdürlüğünden: 

Balçovada ağa memnun rlı- idareye müracaatları ve talip 
calan namile maruf kaplıca bi- olanların ihale günü olan 10 
nalan teşrinievvel 931 gayesi- mayıs 931 tarihine müsadif pa-

zar günü saat 12 ye kadar tek
ne kadar kapalı zarf usulile lifnarnelerile teminatlarını da
müzayedeye konmuştur. Şart- imi encümene tevdi eyleınele
namesini görmek isteyenlerin 1 ri. 

Tütün inhisarı umumi ınü~ürlü~üu~en: 
Cibali fabrik asında mtitcrakim takribtıı on bin kilo ıistuvanl 

laLık (Trifil) r h· !'i-9.11 cumarte>t gunu ,uat 10,30 de Gala tada 
mlilıa}:ıat koıni synnunda p.ızadıkla satılacaktır. Talipler her gün 
hunları fahrikada görebilir, Paz:ırlıp;a i~t i rak cdchilmek için ilO 
li.r.a temin6t :ıkı;csi nrmek !Ar.ımdır. 

.... 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta: sı Galata ktlprH 

Bafl 8. 2362 Şube Acenteıl : 
Sirkeci .Mıthürdu 7.&de hanı 22740 

Trabzon ikinci P. 
( Cümhuriyet) vapuru 7 

Mayıı pertembe ak'jllmı Galata
dan Inebolu, Sinop, Sarnııun, 
Üaye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya lı:allı:a

calı:, dönüşte pazar, Rize, Ot., 
Sürmene Trabzon, Polatbane 
Görele, Giresun, Ord~ .Fatsa. 
Ünye, Samsun, fnebolu, Zon· 
guldağa uğrayacaktır. 

Mersin Postası 
(MahmutşeYketpaşı) vapuru 

• 8 M.ıy1' cuma 1 O da Galata· 
dan Çanakkal~ lzmir, IUllUk, 
Bodrum,Rıdos,Fethlye, Antalya 
Alilye, Menin'• kalkacak 
dönu,te Taşucu, Anamor, 
Finike, Dalyan , Marmarlı 

Gellbolu'ya da uğrayacakor. 

Gidişte Çanakkale için yük 
alınmaz. 

Kiralık kahve 
ocakları 

Karabiga ve Ayvalık hat
una sefer eden idare vapur
larının hahve ocakları bir 
sene müddetle ve aleni mü
zayede ile ayrı ayn şartna

meler ile kiraya verilecektir. 
Kat'! ihalesi 14 mayıs 931 
tarihinde yapılacağından ta
liplerin yıızer lira depozito 
akçalarile le\ azım mıizayede 

komisyonuna muracaatla rı. 

Müzayede ile s atı~ 
1931 mayısm 8 ine! cuma g1lnü 

sabah saat 10 da Beyoğlunda Tıp•· 

başında Lala b!rahaneıi Ustilnde 
Kall!nikos apartımanının :3 numaralı 
dairesinde mevcut ve Madam V. 
Zipkine alt müzeyyen •tyalar, mü· 
zayede suretile san!ıcaktır. Asri ceviz 
masif nefis yemek oda takımı, Nar· 
Uyan fabrikası mamulln ceviz masif 
mtllı:emmel yatak oda takımı, eski 
Fransız mamııltn marlı:eıri möbl, 
bombe camlı Vernl - Marten vlır!n, 

bronz gam!li nel!s ş!m!ne tıkımı, 

1 kanıp• ve 2 koltuktan mtlrelckep 
Avrupa mamulAtı eşyalar, 3 parçadan 
ibaret gayet güzel kübik pomye 
takımı, Luyi XVI lake küçUk bir 
salon, Fransı ı mıroken!nd~n yemek 
oda <andalyelerl, bir çok elektrik 
avizeler, portmanto, atik bir Acem 
tıbloıu. Çin, Portügez ve sair dı var 
tabakları, muhtelif vazolar, biblolar 
ve sair eşyalar, Sine, Buharı Klrvan 
Algan, Şirvan nefis balılar Zenlt 
marlı:ı!ı gllzel gramofon. Pey ıüron
lcrden 100 de ll5 teminat alını1. 

tavsiye: • 

OD 
Kumaş Ticarethanesinin 

celbetmlf olduğu mebzul çeşitl i lngiliz kuma~ların Affes! rekııbed 

lı:ırın flıdarla satmakta olduğundan, mübaı aa tı nızı kara rl attırnıadan 

ovol lsıtnbul'da, Sultan Hamamında vaki depoyu z iı•11 • t eylımenlzi 
~işbu fırsan kaçırmamanı z men faaı ia iz 

.._.._... iktiza•ından dır ~ 

Vakıf Akarlar 
dürlüğünden: 

1 
:ı 

3 

4 
s 
6 
7 
8 

9 
10 
1 1 

12 
13 
14 
1 !5 
16 
17 
18 
19 
'lO 

Bir sene müddetle 
pazarlıkla kiraya verilecek emlak 

Çar~ı Perdahcıhan S. 54 • ·o. Oukk An 
., Tacirler sokağında 21 No lı dükkan 259 
,. Kahvehane sokağında 2 - 4 No lı dükkan 274 
,. Çadırcılar sokağında ~:tı - 123 No lı dükkan 30· 
,. Ağa sokağında 11 - 53 No lı dükkan 308 
•. Sahaflar sokağında 59 - 57 No. lı dUkkln SH 
,. KaVU'kçular sokağında 13 No lr dükkan 321 
., yorgancılar hacımemiş ., 'l2 ,. ,, 31'1 
., Çadırcılar sokağında 123 - 53 No lı dükkan 329 
,, Lutfullah Ağa sokağuıda 6 No lı dükkan 330 
,. Kazazlar orta sokağında 52 -- 54 No lı dlikkhı 339 
., Çadırcılar sokağında 70 - 66 No lı dükkan 343 

,, Kazazlar sokağında 2 7 No. lı dükkan 35~ 
., Lutfullah sokağında 7 No Iı dükkan 363 
,, Hazırcılar sokağında 6 No lı dükkan 364 
,, Hacımemiş sokağında 11 - 9 No lı dükkan 369 
., Hacunemiş sokağında 24 No lı dükkan 947 
,, Kazazlar orta sokağında 29 No lı dtiıklkan 932 

,, Kazazlarorta sokağında 25 No lı dükkhı 934 
,., Kuyumcular Reisoğlu soka ğmda 44 No. h dUkkin 921 

Müddeti icar: 1-6-93 r den 1-6-932 tarihine kadar bir senedir. 
Mebdei icar: Eski müstecir için alt:ti sabıkın hitamı . Y ınl mlis· 

tecir için teılim tarihidir. 
Müddet: ı 2 Mayıs 931 salı gıinii saat on dört buçuğa kadsr 

yirmi gün müddetle llAn edilen balAda muharrer tmlAkln pv.ar
lıkla kiraya verilmesine encümen idarece karar verllmişdr. Talip
ler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek kara alt talepler i nı . 
dermeyan eylemek için lstanbul Evkaf müdiriyetinde nkıf akar· 
!ar müdürlugüne müracaatları illn olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malOmat almak lsıeyınler mır· 

zayede odasındaki ecri misil raporunu okuyıblllrler. ................ ~ .......... w•• 
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Fazla para vermemek için 
Mahrukatınızı yazın tedarik ediniz 

KOK kömürü 
Y edikule ve Kurbahdere gazhanelerinde 

~asgari 10 ton almak üzre tonu 20 liradır._ 

J
I Sıkleti garantı edilir ~ 

Sipu!ş yerleri: 
.!5 SATJE, Meıro Han, Titne! Meydanı, Beyoğlu Tel. 8eyoğlo 1161 

' .~ Elektrik Evi, Beyazıt, htanbul • 24318 
·~ Mühürdar caddeıi No. 13· l 5 JCıdıköy • Kacl. 355/G 
4~ Müvıkklıhane caddesi No. 83 • • ,. OG 
•l Şirketi Hayrıye iskelesi No. 10 Üsküdar 31t 
•-.ııııııııı11nm111111111111111111111111111111111111111111111nHııırı11ıııııııı11ıı111111mn""""'ıilıı1111111n!wMMW!QY.AUN1 

-············~·········~.,.. 
Karacabey panayırı 

Bursa vil:lyetine merbut Karacabey kasabası cıvarında çifte ka· 
ra ağaçlar mevkıinde her sene küşat edilen panayır bu sene d.• 
dört gün devam etmek ıizre mayısın 26 ncı sah gilnii küsat e_dı· 
lecektir. Mezkiir panayırdı her türlii hayvan ve emteai ticırıy• 

alış verişi icra kılınacağı ve panayırdan bir gün evvelden at yı
rışlan yapılaca!(ı ilAn nlunur. 
C~t-a_n_b-u1-. -B-e~le_d_i .... ye~s-i-ila-n ... la_n ______ ..-'f, 

Fati h belediye şubesi müdirlyetinden: Başı boş ve Fahipslz bir. 
koyun lıulundıığ ıından sahilıinin sekiz gün zarfında daireye mu
racaatı ak ' i ıakdird.e hayvanın satılacaıtı llAn olıınur. 

* * * Fatih Belediye ~ubesi mııtliriyetinden : Başı boş ve sahipsiz bit 
keçi bulıındujtundan sekiz gün zarfında daireye müracaatı aksı 

takdirde hayvanın satılacağı ilan olunur. 

* * * ı icra edilmekte olan kanalizasyon ameliyatı dolayıslle 10 mayı~ 
931 tıırihindcn itibaren Mahmudiye caddesi ile Servi sokağı ara 
sına müsadif Şeref sokağı kısmının bılcıimle vesaiti nakliyeye k,ı 

palı bulunacağı ilAn olunur. .... 
Beyoğlu Kireçburunu 36 ıncı ilk mektepte mevcut dört metro 

uzunluğunda kalın bir direkle 19 adet tahta 10-5·93 1 pazar gii 
nü saat ondan on beşe kadar mahallinde müzayede ile saulacak
nr. Taliplerin orada bulunacak memura müracaatları. 

• • • 
fstanbııl belediye riyasetinden: Bu kerre umum Tavukçu esn;ıfı 

tarafından Cerrahpaşa ve Haseki hastanelerine 1 15 tavuk teberrıı 
ve hediye edildiği ınlaşıldıjtından aıumaile-yhim esnafa belediyt 
namına teşekkür olunur. 

Gümrük Komisyoncuları Birliğinden: 
Senelik kongraınız 10·5·31 tarihinde birliğimizde toplanıcağında 

arkadaşların te~rilleri il<ln olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ ...................... 

Aksaray pol i• 'll trkoı! kartısında 1 
SÜNNETÇi 

Celaleddin Halit l 
Kat'iye~. ağruız ve çabuk 

ıunnet yapar 

Yayi: 1438 No orumobi!imt 
plakasını zayi ettiğimden ve yenisiO 
alacağımdan hükmü yoktur. Ahnı:, 

Zayi: 4: t numaralı . bisikletim~ 
numara•ını zayi e y!edını: Yenisi 
alacağımdan hükmü olmadıgı il~ 
olunur Niso ~ 

Mes'ul müdür: BürhaneddiJI 


