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C. Halk fırkasının tanzim edilen yeni progra
mının mühin1 esaslarını neşrediyoruz 

Stadyom, tiyatro ve sergi 
bmalarmda Türk bayrağı iyi 
kul1anılmamıştır. 

Takımlarımızın, troplarnnı
zm ve ımallarrmızın önüne dü
§eJller " Ynei Türk,, şöhretini 

Vergi kanunlarıınızı milletin tediye kabiliyetini istihfaf etmeyen bir zihni
yetle tekamül ettirm.ek hususundaki mesaiye devam olunacaktır 

keyif yahut kazanç için istis- H Ik f ka mar etmektedirler. ANKARA 8 (Telefonla) - a ır sının mızı yeni şeraite uygun siması ile ihya etmiş ola-

tanz
im edilen yeni programında yer bulan bazı dağına kanidir. 

Raşit, Rızanın kendisi yiik- 2 - Fırkaca devamlı müvazeneye müstenit büt-
sek bir kabiliyettir: Fa.kat mühim esasları bildiriyorum: 
'I'ürk, Yıman dostluğu hava.sın çe fikri maliyede eaaadır. Vergi kanunlarımızı a-
dan sıcağı sıcağına istifade et- ı ~Vatandaşların siyasi hakları noktasında meli ve tatbiki bir itina ile ve milletin tediye kabi-
lllek isteyen bir emprezaryo cinsiyet farkı gözetmek fırkanın yüksek telakkisi liyetini istihfaf etmeyen bir zihniyetle tekamül et-
~ lll'kasından Şehzadebaşı önünde famamen manasız bir tezattır. tirmek hususundaki mesaiye devam olunacaktır. 
tıyatrosunu sürükleyip Atina 3 - Zir ai kredinin ana müessesesi olan Ziraat 
Saihnesine çıkarmamalı idi. Fırka, kadınların belediye intihabatında olduğu bankası kanuni mürakabe altında bulunduracak 

ıs,_, · . b da yazmaık gı'bı' meb'us ın" tihabatmda da siyasi haklarını kul- ed lın k uıuennı ura surette sahiplendirmek t biri a aca hr. 
istemediğim bir kaç sergide lanmak için lazım gelen müsait zemini hazırlama-
ı.."'um' et husus'ı teş-ı.."-''s adam f dded kt. 4 - Harici ticaretin tanzimi fırkanın başlıca işi-
"UK cuuu ğı bir vazi e a ece ır · di 
larını serıbest bırakmış, ve r · 

ri geni,letilecektir. Tebliğ ve İcra itleri devamlı bir 
surette tanzim olunacaktır. 

6 - Darülfünun ıslah ve tensik edilerek laznn 
olan dereceye yükseltilecektir. Yüksek mektepler 
kendilerinden beklenen neticeleri verebilecek mü
kemmeliyete getirilecektir. 

C. Halk fırk!ası büyük kongresine iştirak ede
cek olan murahhaslar Ankaraya gelmiştir. Kongre 
evvelce de bildirdiğim veçhile, pazar giinü saat 14 
te meclis salonunda açılacaktır. ; 

Gazi Hz. o gün bir küşat nutku irat buyuracak
lardır. Reisicümhur Hz. nin bir beyanname neşret
meleri de muhtemeldir. Tür.k paviyonlan sanki Türk Fırka, ancak bu takdirde tarihi ve şerefli haf~_tı- S - Adliyede basit ve ameli muhakeme usulle-

narikasının rnhretini düşü~ l~====::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::=:~:::::::ı:.::~~·=~=·==~==-=·:::=-==-==~=·~-=-========================::::::::=:::::::::::::=:=:::::::::ı::::::ı:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::=:::ı::::::::::::::::::::::::::=:c:::= ~.ııu ~~-~- ~ -- UNU U WMO....,.,, Q 
ıneıt isteyen düşmanlar tara- • 

~:ıaa:b~~t~r=ru~e.i· 
0 ismet Pş. kabinesi programını Galatasaray, Beykozla 

berabere kaldı 
Tünle ·bayrağı rast gelenin 

eline teslim edilemez. b •• ı • t k k ı İyi işlerimizi ve eserlerimizi ugun mec ıs e 0 uyaca 
göstermekten sıikılı:ıiken, kötü 
iş ve eserlerimizi teşhir etmek Başvekil Meclise gelmeden 
teŞeıbbüsterine karşı siikfrt et-
lneıniz doğru değildir. fırka grupunda izah 

evvel programını 
edecektir 

Çünkü biz burada ne düşü
rıürselk düşünelim, bu tcŞhirle
rin reklamı yeni Türkiyenin 
emsalsiz örnekleri olmaık iddi-
ıdır. 

Müstakil meb'uslar da ihtısaslarına ·göre 
encümenlere tefrik edilecekler 

muhtelif 

Muvaffak olacağından emin '.ANKARA, 8 (Telefonla)-
olnıadığımız hiç bir teşebbü- Cümhuriyet Halit fırkası gru
ııün hudutlarımızı aşmasına pu yarın sabah (bu ;ıabah~ on 
müsaade etmemek elimizde- birde içtima edecektır. İçtıma
di ç da Başvekil İsmet Paşa, fırka-

. r. ünkü bu teşebbüs adam sına ve müteakıben Millet mec 
ve h eyetlerinin hepsi Tüooye lisine programını izah edecek_: 
de birtakım meslekhaklanndan n· r. 
istifade etmektedirler: Kendi Başvekil prograınmm btiyük 
başlarına yürüyenler, geri dön- kısmım mali, adli iktısadi ted
dükleri zaman bu haklarını birlere hasr ve tahsis etınekte-
k 'b dir. Ög~ rendiğiınize göre kabi-

ay etmelidirler. h· ı nenin programında ana ..,at.;:-
Burada soğuk kanlılrkla gö- n bilhassa vergilerin tenzili, 

rüştüğümüz bu fena teşhirleri ihracatıınızm tanzimi, hayat 
Yerlerinde olduğu gibi gören- pahalılığının tenzili, limanların 
lerin kalpleri yanmaktadır. inşası, şimendiferlerin yapılma 
İnzibatların en şiddetlisini.. sı devlet otoritesinin takviye
T·Üıııklüğün beynelmilel alemle si: mali, adli kanunların tadili 
olan münasebetlerine ve temas mülki ıslahat gibi esaslar teş-

kil etmektedir. 
4rına tatbik etmek ıazımdır. Fırka, Meclis encümenleri-

Pariste Tüıık musikisi diye nin teşkili tarzını serbest bı
dcrme catma bir taıkıın saz çı- rakmıştır. Yani fırkaca namzet 
rakJan~ın yaptıkları iş, hakiki gösterilmeyeceği gibi encüm~ 
bir rezalet idi. reislikleri mazbata muhamr-

likleri ve katiplikleri için de fır 
Bizi tanımayanlar eğer Türk ka naınzedi olmayacaktır. 

Dördüncü Büyilk Millet Modiıi içtima halinde 

uslarda ihtisaslarına göre en
cümenlere seçileceklerdir. H. 
Fırkası bunu temin için azası
na müstakillere de rey verilme 
sini tavsiye edecektir. 

Fırka kongresinin içtimalan 
nı müteakip halk fırkası mün
hal meb'usluklara namzet gös
terecek ve kısmı intihap yapıla 
caktır . 

AL! BEY ( /ıf7oa) 

Müstakiller 
Müstakil meb'uslar
dan 7 si H. Fırka

sına iltihak etti 
Mecliste ancak 13 müs
takil mebus kalmışhr 

ANKARA, 8 (Telefonla)
Halk Fırkası grup idare heyeti 
bugün cuma olmasına rağmen 
Afyon meb'usu Ali Beyin ri
yasetinde toplanınış ve grupun 
muhtelif işleri üzerinde karar
lar ittihaz etmiştir. Müstakil 
meb'uslardan yedisi Halk fırka 
sına iltihak etmiş bulunuyor. 
Mecliste on üç müstakil mebus 

Buberaberlik 
luğunu 

Galatasarayın şampyon
yine tehlikeye düşürdü 

Dünkii Vefa • SiJleymanlge macından bir intiba 
.. Hava çok sıcak. Saat birden resi altında oyun başladı. Top 
ıtıbaren stadyoma heveskarlar Beykozda, Galatasaray mil· 
toplanmağa başladı. İlk oyun dafaasında kınlan hücumu, Ga 
Galatasarayla Beykoz arasın- latasaraylılann mukabil akını 
da, Takrrnlar sahaya çıkıyor- takip ediyor. Geri ileri giden 
lar. top oyunun ikinci dakikasında 

Saat tam 13,30 da iütbol he- Kemal Farukinin güzel ve ye-
yetinden Salahaddin Beyin ida (Devamı 5 inci sahifede ) 

Bütçe 
kalmıştır. 

1 •••••• 1 ~ M. Makas'ın sulha dair 
Yeni sene bütçesi

- ·----- mühim konferansı 
S~'at seviyesini, Tfuilı: fik~ se Meclis umumi katipliği tara 
Viyesini, Türk istimal ve unal .. 
sevıiyesini kendi aralarında gör fından azanın ihtisaslarına g<>
diikJeri örneklere göre hükme- re hazırlanac;ık cedvele baka~ 
derek ölcerlerse kabahat on]a- . rak her me~ ~s encüme~le~ 

Cenevre içtimaı 
Hükumetin murahhas gönder

memesi muhtemel 

nin miizakeresi bitti Yunanlıhatip:"Bütün müşkülata rağmen 

rın ınıd ) - teşkilde reyını serbestçe ıstı-
ır ... Falih RIFKI mal edecektir. Müstakil meb'-

:------=====· ------
Yakında 

. ... ..... ~ ~ .. . ~ ~ . 

IST ANBULUN İLK GÜNLERİ 
Yazan M. YAVUZ 

namında yeni ve mühim bir tarihi tefrika neırine bat-
lıyoruz • 

İST ANBULUN İLK GÜNLERi 
tefrikaınızda, latanbul'u Bizanslılardan aldıktan ~oIIIa, 
Türklerin Ruıneliye nasıl akın ettiklerini, (fatıh) ID 

lstanbul'da neler yaptığını ve bu meyanda 

KOST ANTİNİN 
G. ı· h ·nJen'ni görcc eksiniz. Bizans dilberlerinin 

12 ı ayı 1 h. ikl . . 
1·· k da Sehzadeleri nası teı ır ett ennı ve o 
ur sarayın • ed' - · k .. h. ak' 

d . d .h. henüz kaydetm ıgı ço mu ım v a-
evır e, tarı ın 

yii ve bilhassa . 
F AT1H' in. gizli kalan esrarengi~ bır atk macera-

sını yeni tefrikamızda okuyacaktınız' 

Istanbulun ilk günleri 
'k .. t ·den ve bilhassa gaze-

l'omanırnız tarihi vesaı a mus enı 
temiz icin hazırlanmı~tıl'. • 

~ --::z:::xx: e::::::::::e•••• ---

Hükfı~·~·r-~gramının Balkan ittihadı olacaktır,, diyor 

ANKARA, 8 (Telefonla)
Heyeti vekile yarın akşam bir 
içtima akdedecektir. Bu içtima 
da hükfunetin Cenevre daveti-

ne heyeti mürahhasa gönder
memek suretile icabet etmcme
ğe karar verınsi kuvvetli bir ih 
timal dahilindedir. ....................................... '" .................................... _, ............................. . 
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• 

ana hatları Gazinin 
beyannamesindeki 

esaslardır 
ANKARA, 8 (Telefonla)

Heyeti vekile dün gece yansı 
na kadar devam eden içtimaın 
da 931 bütçesi üzerindeki mü
zakeresini ikmal etmiştir . 

Ayni içtimada hükumetin ya 
ı nn fırkada ve mecliste okuna
cak programı konuşulmuştur. 

Hükumetin programının ana 
hatları büyük Gazinin fırka 
namzetlerini ilan eaerken neş
rettiği beyannamede tasrih e
dilen esaslardır . 

Tütün inhisarı 
memurları 

Tütün inhisarı memurlarin
dan mühim bir kısmının önü
müzdeki mali sene bidayetinde 
Ana doluda muhtelif şubelere 
naklolunacakları söylenmek -
tedir. 

Bekar olan memurlar arasın 
Dün Arnavutköyündeki Amerikan kız kollejinde bır çok ku da bu tayinler daha fazla yapı
mektepliler iştirakile bir spor bayramı yapıldı. Muhtelif mek- Jacaktır. Gitmek istemiyen me 
teplere m~nsup .sporcu kızların işti~a~ ettiği .1!1üsabakalar ci~- murlara bir miktar ikramiye ve 
deıı zevklı ve nıyecanlı oldu. Resm!m!z bu musabaka~arda.n bı- 1 rilerek vazifrlerinden affedile-
rilli, bir vf'levbol maçmın har<.'retlı bır safha,rnı tesbıt edıyar r.eklerclir. 

Ankarada bir konferans ve
ren Yunan meb'usu M. Makas 
dün sabahki ekspresle şehrimi 
ze gelmiştir. 

M. Makas akşam darülfünun 
da "Şarkta sulh teşkilatı,, mev 
zuu üzerinde çok hararetli, dik 
kate şayan ve güzel bir konfe 
rans vermiştir. 

Konferansta bulunanla• .. 
Saat 16 buçuğa doğru Darül 

fünun konferans salonu M. Ma 
kası dinlemeğe gelen zevatla 
dolmuştu. 

f Devamı 5 inci ~ahilede) 

u1a 
•• esi bug 

lıonfl'ransl11 lwzır bı ı;darc altı 
:ZPı•RI 1,,. ,lf. ~~ .~caktır. 
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l Yolcu mektuplan 1 

iki kişilik bir spor 
otomobilinde .. 

MİLL1YET CUMARTESI 9 MAYIS 1931 

HARİCİ HABERLER .. 
Mısırda yeni intihabat etrafında .. 

Lambaları yakınca bir hendeğin çamur- Muhaliflerce gayri meşru sayılan bu intihabatın 
lanna saplanmış olduğumuzu gördük 
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Sitrahon Fransa için: "Şi
malin sislerini ve Alııd«ıiz sa
hillerinin portakallarını bir a
raya toplayan bu memleket, 
Allahm mevcudiyetini ispat 
eden delillerden sayılmak li
znndır . ., demişti. Dört bot ıe
nederiıeri Anadoluda dolaşll'

lken memleketim için de bu 
mütaleayı benimsemeğe alış
tım. Ve kaç defa, intfüalarmu 
zaptetmeık üzere kalemi elime 
aklım. Fı&at, yalnız kendim 
için yazamamak bu arzuma 
engel oldu. 

Temadi edecek olan Anadıo 
lu seyahatlerimde görüp duya 
caklarımı (Milliyet) te tcSbit 
edilmek imkanı hasıl olunca 
ağır bir yükten kurtulmuş gi
bi oldum. Çünkü yazrdan zevk 
almış ve gazetecilik etmiş bir 
adam, hayat şehraıhı:nda han
gi yan sokağa sapmış olsa o 
geniş yolu ıbir türlü unutamı
yor ve yaşamak için hangi ka
ltba girmiş olsa bu kalıp mey
danda, fakat bir zerre ıkadar 
yabancı, muharrirlik ve gaze
tecilik ise etini rsıta.n sıcak ça 
maşirlar gi<bi gizli, fakat mev
cud iyeti ile daha s1'kı fııkı mer 
but kalıyor. 

* * * 
Anadoludan "Milliyet., e 

göndereceğim mektuplar an
cak birer yolcu mektubu ola
cakt ır ; simendiferle, araba ile, 
ot omobille, hazan yaya, ek.seri 
ya at sırtında bir kasabadan 
diğerine giderken gördükleri
ni, işittikkrini ve göııüp işittik 
!erinden güzelliğe ve İyiliğe 
m atuf olarak çıkarabildiği ne
ticleri kaydeden bir yolcunun 
mektupları. 

E~asen, bir şehirde bir haf
ta,hattaıbiray tevakkuf edenler 
için daha şümullü iddialarda 
bulurunağa imkan var mıdir.? 
Hemen her şeyden evvel ibalı
setmek, ıher türlü hareıketleri, 
yapılan işleri tetkik edip 'kat'i 
mül1l!hazalar dermeyamna kat
kı mak doğru mudur? 

Bizzat içine karıştığınuz ve 
etrafile bildiğimiz ha.diselerin 
gel'p geçenler tarafından ne 
şekilde mütalea edildiğini gö
rerek hayretler içinde kaldığı 
mız çdk defa vakidir. Meselii, 
filanca şehirde senelerdenberi 
ikamet ediyorsunuz; bu seıhrin 
umumi hayatını sizden· gizli 
bi rtarafı 'kalmamıştır; l:ieledi
yes.inin, idarei hussiyesinin, 
maışet tarzının, sanayiinin ti
careinitn }'akın aşinasısmız; 
bunlar hak'kında muayyen fi

" kirlerinİz vardır. Derıken, gü
,nün birinde bir gazetede bun
lardan her hangi .birine dair 
bir yazı görür ve alakadar o
lursunuz. Fakat, şaşırıp kal
makta da geçikriıezsiniz. Çün
ikü, yaıkından vakıfı hulundu
'ğunuz o İ§ sathi görmek ve ya 
thut alakadar ·bir memura hoş 
ıgörünmok seboplerile büsbii
tün ba.Şka bir cepheden tetkik 
edilerek bir icubeye döndürül
lmüştür. 

"Yolcu metıktupları,, ne met 
, .hüsena, ne de zem ve ölçüsüz 

tor.kkli havi olacaktır. Azami 
ıbitarafhk ve kabil olan tesa
mühle yol intibalarını naklede 
cekler ve seyahat manzaraları 
nı bir diyurama gibi, fakat bir 
az da umumi faaliyeti tahdit 
veya ikaz eden amilleri araş
tınmağa. o diyuramayı bir si
nema şeridi gibi müteharrik 

~ ve canlı göstermeğe çalışarak 
kariin gözleri önüne koymağa 
uğraşacaklardır. 

• • • 
İlk merhale İstanbul - An-

, talyadır. Fakat, Seyrisefain 
vapurlarile doğru Antalyaya 
değil. İstanbuıdan Mudanya
ya kadar denizden ve Mudan
yadan itiıbaren otomobil ile 
karadan. 

-.~ol üstündeki başlıca şehir 
'·!\ .,,.;i!:. ·· <tbalar şunlardır: Bursa 

,_.. · ~e - Pazarcık - Bozöyük 
tel " ~ ·ütahya - Afyonka-

ra ıhisar - Sandıklı - İsparta -
Bordur. 

İki kişilik bir ırpor ıotomobi
lile bir kanunuevvel gecesi Ba 
likesirden Mustafakemalpaşa 
ya ıgidiyorduk. Bu kMa'baya 
beş kilometre uzakta, otomobi 
lin liimbaları birdeırl>ire sön
dü. Şose ıslak, -0tomobilin fu:n 
leri gevşedi. Zifiri karanlıkta 
1>tomobil serkeş bir yarış atı 
gllıi kendi ıkendine ilerileınck
te devam ederken sol taraıfa 
d-Oğru kaydığnnızl hissettik. 
0-0mobitl söktüremodiği bir 
maniaya tesadüf ederek dur
muştu. Kibrit çakanrk ne oldu 
ğuınuzu anlamak istedik V • 
gördük ki Iambalac •kommuta
töriin i:htizazla yerin.don oyna
masından dolayı sönmüştür. 
Lani>aları tdk.rar yakınıca şo
senin .kenarındaki içi su ile do
lu ıbüyük bir hendeğin çamur
larına sa.planmış olduğumuzu 
müşahede ettik Otıomobil üç 
metro daha yürümüş olsaydı 
korkuluğu olmayan hüyük bir 
köprüden uçacak ve paI"Çala
nacaktık. 

Buz gibi esen ıslak bir rüz
garda zorlukla teneffüs ederek 
beş kilometreyi yaya yürüdük. 
Mustafa kemalpaşadan bir 
kamyon, kafi miktarda halat, 
x:ardımcılar alarak kaza mahal 
line döndük. Kamyon otomo
bili çamurdan çıkaramadı. Ya
kın bir köyden iki çift manda 
getirip otomobili kurtardık. 

Bütün •bu mesai beş saat sür 
müş, şafak sölaneğe haşlamış 
tı. Başımıza gelenlere kahka
halarla gülerek yolumuza de
vam ettik. 

Otomobil seyahatinin bu a
cı zevıkini 'hiç tattınız mı? Tir 
yalkilerin sadeka'hvesi gibi bir 
şey. 

Tavsiye ederim ve Allaha 
ısmarladlk derim. 

ENE 

Adaların elek-
trikle tenviri 

Şirket müdürü dün 
Ankaradan geldi 

Elektrik şirketi müdürü M. 
Hanses dün sa- !"'il_ ... 

bahki ekspresle 
Ankaradan şeh· 
nmıze gelmiş
tir. M. Hanses 
şirkete ait bü· 
tün meselelerin 
halledildiğini ve 
İstanbulun Ana
dolu yakasile A
daların elektrik 
ihtiyacını sür
at!e temin icir. 
tesisat hazırl;k. ..'f. H anse;, 
larına başlandığını söylemiş· 

tir. 
Mukavele 

Bu hususta ııafia vekaletile 
elektrik şirketi arasında imza 
edilen mukavele belediyeye bil 
dirilmiştir. 

Yeni mukavele mucibince A 
nadolu cihetinde Cad<lebosta
nında elektrik fabrikası insasın 
dan ve Kadıköy havzası f;bri
kasının buraya naklinden vaz
geçilmiştir. İstanbul belediye
si imtiyaz mucibince Adaları 
elektrikle tenvir hakkından 
vazgeçmiştir. 

Şirket \ IBoğazın bütün Ana 
dolu sahasına, Pendiğe, kadar 
olan bütün köyleri Yakacık ve 
Kısıklıyı, Büyükada ve Heybe 
tiye cereyan verecektir. Bütün 
bu yerlerde mukavelenin imza 
sı tarihi olan 20 nisan 931 den 
itibaren beş sene zarfında elek 
trik tenviratı başlayacaktır. 

26 nisan 931 den itibaren ni 
hayet on ay zarfında Büyüka
daya, bu on aydan bir sene son 
ra •da Heybeliye cereyan veri 
lecektir. Ücret tarifesi İstanbu 
la nisbetle yüzde beş faıla ola 
caktır. Fakat varidat 50 bin li
rayı geçerse bu zam kalkacak 
tır. 

alacağı netice pek şüpheli •• •• •• gorunuyor 

Mücadele .. 'L Afgan mektubu I' ihtilaf 
Bu gidişle bitece
ğe benzemiyor 

SITKI PAŞA 

Mısırdan gelen haberler ora 
daki vaziyetin çok iyi olduğu 
nu gösterir mahiyette değil. 
Son bir seneden beri iktidar 
ınevkiine gelmiş olan Sıtkı Pa 
şa hükumeti ile muhaliflerin a 
rası hiç iyi değildir. 

Önümüzde intihabat var. 
Sıtkı Paşa parlamentoyu dağıt 
tıktan ve kanunu esasiyi, inti
habat kanununu değiştirdikten 
sonra milletin reyi alınmadan 
yapılan bu tadilat başta millici 
Vefd fırkası olduğu halde eski 
başvekil Mahmut Paşanın Ab
rar fırkasını ve muhalifleri çok 
sinirlendirmiştir. Muhalifler in 
tihabata iştirak etmek istemi
yorlar. Çünkü bu intihabatı 
gayri meşru sayıyorlar. Geçen 
lerle Vefd ve Ahrar fırkaları
nın reisleri Nahas ve Mahmut 
Paşaların uğradıkları tecavüzü 
telgraf haberleri bildirmişti. 
Şiddetli bir mücadele başlamış 
tır. Bu mücadelenin neticesi ne 
olacaktır?. Neticeyi tahmin ko 
lay görünmüyor. Şimdiye ka
dar Vefd fırkası aleyhinde ya-

l pılan hareketler daima akim 
kalmıştır. Bu sefer de böyle mi 

, olacak? Vefd fırkası bu intiha 
bata iştirak etmediği cihetle a 
caba milletin reyi şimdiki hü

/ kfiınetin aleyhinde mi kendini 
gösterecek? Şimdiye kadar ya 
pılan intihaplarda Vefd fırka· 
sı Mısırın istiklali icin uğraşan 
bir fırkadır. Bu uğurda on sene 
den beri çalışıyor. Fırkanın mü 
essisi Zaylul Paşanın vatan yo 

ı hında nelere uğradığı unutul
mamıştır. Bu milli reis öldük
ten sonra Vefd fırkası vasıl ol
mak istediği büyük gayelere e 
rişemedi. 

İngiltere ile olan ihtilif hal 
!edilememiş, Mısırın istiklali 
temin olunamamıştır. Fakat 
Vefd fırkasına karşı Mısır hal 
kının ekseriyeti tarafından his 
sedilen mecburiyet sarsılma

mıştır. Onun için şim\ii Sıtkı 
Paşa hükumetinin Vefd ekse
riyeti yerine kendine taraftar 
bir ekseriyet temin etmek için 
açtiğı ba intihabatın neticesini 
beklemek az meraklı olmaya
caktır. 

İngiltere ile Mısır arasında 
muallakta kalan mesai! halle
dilmeden Mısırda tabii bir inki 
şaf görülmeyecektir. Mısırın 
hayat ve istikbaline taaluk e· 
den bu ihtilafın ne vakit berta
raf edileceği ise beli değildir. 
Vcfd hükfuneti zamanında a
kim kalan müzakerata Sıtkı 
Paşa hükumeti başlayamamış
tır. Mısırda milletin reyile te
şekül edecek ve milletten kuv 
vet alacak bir hükumet teşkili 
ileride mümkün olduğu takdir 
de Mısırın dahili ve harici va
ziyeti bekleııen inkişafı göste
recektir. 

Afganistanda yeni 
mesai Fransa-ltalya ara 

Kabilden bildiriliyor : -
Afgan şalhı Mdhmet Nadir 
Han ve ıhülldlımeti n=nlıo'ket da 
bilinde Kabil - Celatabat -
Pişavec, Kabil - Karuhhar , 
Herat - Kabil ve Mıezanşe
rif - Kabil yollarııu inşa et-tir 
me'ktediır. 

Bu son tarik Orta Aısyada
.k:i ÖZbe!kistan, Tacikistan ve 
Türkmenistan CümhuriyetlCi'i 
le olan münaılı:alat ve ticaret 
yoludur. Eskiden vesaitsizlilk
ten bu yollardan geçıı:nelk müş
lkıildi. İşte lbu suretle osa ve 
demiryolu inşaatile memleıket 
teraıldkiye doğru yiiriirndkte
dir. Hükfun.et, maarif ve iııışa
at müesseseleri için Alman, 
İngiliz ve Fransız müteıhassıs 
ları getirtımiştıir. Bunla!' yük
sek maaşla çalışıyorla,-, 

Memleket dahilinde pey
deııpey ilılc ve orta mekteplCi' 
a;;ılmaktadır, diğer taraftan 
hükUınet tecrübeli adamlraın 
fikrine müracaat ediyor. Ge
çen sene İstanbulda vefat e
den Afgan filimi Mehmet Bür 
hanettin Belhi Hanın akraba 
sından ceneral Mehmet Naim 
Hanın fikir ve tecrübesinden 
istifade ediLmektedir. Bu zat 
Afgan inıkilabında bü:yük hiz
metlerde bulunmus.tu. Bilhas
sa, mekteplerde d~slere i:nzı
bata çok ehemmiyet veril
mektedir. Efgan milleti yeni 
idarenin bahşettiği vaziyetten 
memnundur. Eskiden Şii
lik ve Sünnilik gibi Mez
ıtıep me;ıfaatleri vardı. Şim
di, ıbwıl;.r ile uğraşanlar teczi
ye edilriie'ktOdir. 

Nadir Han tedrici terakki 
taraftarı -01.duğundan lbütıçe 
nisbeticlle her şeye çalışmak
tadır. Malum olduğu üzere 
meşhur çete ııeisi Peçe Saki 
tarafından ika edilen iihtilal ü 
zerine !hazine !boşalmıştı. Bu
nun temini için hüıldlmet !ha
riç komşu meıınlelketlerde tioa 
ret mümessilleri iıhtis etmiş
tir ve ıbu suretle memleketin 

sında mesele .. 
LONDRA, 7 (A.A) - A

vam kamarasında hariciye na
zın M. Henderson beyanatta 
bulunarak, deniz itilafının hali 
hazırdaki vaziyetinin anlaşama 
mazlık neticesi olduğunu ve fa 
kat bunun Cenevrede M. Bri
yand ile M. Gandi arasında ye
niden yapılacak müzakereler 
neticesinde zail olmasının muh 
temel bulunduğunu söylemiş -
tir . 

LONDRA, 7 (A.A) - Mü
tehassıslar, Hariciye nezare -
tinde toplanmışlar ve deniz itl 
lafı mesel-esi hakkında noktai 
naıar teatisinde bulunmuşlar
dır. Salahiyettar mahafil, üç 
alakadar hükumetin hali hazır 
da mevcut müşkülatı iktiham 
temiş olduklarını beyan eyle
mektedir. 

Önümüzdeki hafta zarfın
da Cenevrede aktedile::cek içti
maın üç memleket hariciye na
zırlanına mesele hakkında doğ 
rudan doğruya müzakeratta bu 
lunmak fırsatını bahşedeceği 
tahmin ediliyor. 

F ransanın muvaffakiyeti 
LONDRA, 7 (A.A )- Da

ily Express gazetesi " Fransa
nın Avrupadaki siyasi bir zafe 
ri,, namile yazmış olduğu bir 
makalede diyor ki: Fransa, bir 
kaç hafta gibi kısa bir müddet 
zarfında Almanya ile Avustur 
yanın gümrük itilafı ile muka
renet planım ve Almanya - Ro 
manya, Romanya - Macaristan 
itilaflarını suya düşürmek su
retile harpten sonraki siyasi 
zaferlerin en parlağını ihraz et 
miştir ; 

Bu hal, Fransarun hail ha
zırda Avrupada siyaset saha
sında en hakim bir devlet oldu< 
ğunu göstermektedir,. Ve bu
günkü nüfuzunun Avrupa dip
lomasisinde misli mesbuk değil 
dir. 

ham mevaddr harice çıkMılı-
yor ve madenlerin işletimesi- lngilterede bir gazete 
n~ çalış~lıyor. ~üku~et T~~ LONDRA, 7 (A.A) - Lon
kiyedeıkı sef.~rctın~ ışar. ettıg~ , drada çıkmakta olan Evening 
telgraft~, Turk . lısel~rınd~kı Nevs namındaki akşam gazete 
Afganlı talelbenın vazıf.elerile si müdürlüğü ile gazetenin ta
meşgul olmalarını ve bunun bı makineleri memurları arasın 
ıbüyük etçi ~ult~ A~e.t Ha_n da zuhur eden bir ihtilaf dolayı 
tarafından ıfa edılmesını tekıt sile bu memurlar işi bırakmış
etmistir. lar ve gazete noksan olarak çık 

E~elce Türkiyede staj ıgör mıştır. İhtilafın menşei şudur: 
müş Afganlı zabitanın mühim Amele, fazla mesai saatlerin
bir ıkısmından da istifade edil- de bütün makinelerin işlemesi-
meıktedir. ni ve bu suretle mesainin mü-

Hülasa memleket dahilin- savat dairesinde taksimini ia
de tam ıbir istikrar ve sükfinet . temektedirler. Londraıım di-
vardn. _ _ _ ,. ... ___ ğer iki akşam gazetesi olan E-
Yunan parlementosu vening Standard ve Star gaze-
A'.CİNA, 7 (A.A) - Mat- te~.i, .~~~~.~ng Nevs . gazet~si 

buat ceraimi hakkındaki kanu- · ı mudurl.~gune karşı bır cemıle 
n de mi muhalefet yapıldı- olmak uzere son tabılarını neş-

a va 1 • l d' İh 'l"f h ·· ğı takdir~ M. Venizelos, mec . rhetlml ed~lmş er. ır: btı a .h ~~uzf 
1. · "' nı' · ı'steyecekt. F _ a e ı emıştır, u • ı tııa ın 
ısın ıes m ır,. a d . 

kat böyle bir ihtimalin önüne başka g~etelere e .. sıra:ı:e.t et-
geçileceği ümit edilmektedir. meyec:gınde tereddut edı!ıyor. 

Beynelmiiel ticaret Fransa ve ispanya 
odası • MADRİD, 7 (A.A) - Fran 

VAŞİNGTON, 7 (A.A) _ sa meb'usa~ me~lisi~ ge~ 
R l il l 

. t d k İspanyol cumhurıyetırun tebn 
eyne mı e tıcare o ası ong ki . . . 

· ·· ırük t 'f 1 • h kk nı mutazammın bır taknr ka 
resı, ~.un ardı e ebn a ın- bul etmesi, siya:\\ muhafilde 
da muzakereler e ulunmuş- f k l"d · · b' · 'b bırak-ev a a e ıyı ır ıntı a 
tur. mıştır. 

lngilterede erazi vergisi MADRİD, 7 (A.A) - İs-
LONDRA, 7 (A.A) - M. panyanın Rueuos - Aires sefiri 

Snovden tarafından arazi ver- M. Panvilla'nın Paris sefirliği
gisine müteallik olarak veril- ne tayin edileceği söyleniyor. 
miş olan karar sureti 230 reye Amerikan gümrük 
karşı 280 rey ile kabul edilmiş t "f • 
tir. arı esı 

Japonyanın harici NEVYORK, 7 (A.A) - İk 
f f tısatçılardanmürekkep gayri si 
ıcare ı yasi bir grup, gerek Amerika-

TOKIO, 7 (A.A) - Nisan daki ve gerek hariçteki meşum 
ayına ait ve harici ticarete mü tesirlerini ehemmiyetle kaydey 
teallik bir iıtatistige nazaran lediği 1930 senesi gümrük ta
Japonyanın ithalatı 127000000 rifelerinin hemen tenzilini ta· 
ve ihracatı 81000000 yendir. lep etmeğe karar vermiştir. 

f~~t 
Memlekette çimento 
fabrikaları çoğaldı 

Fabrika sahipleri rekabet karşısında 
gümrük tarifesinin tezyidini istediler 
ANKARA 8 (Telefonla) -

Memleketimizdeki çimento 
fabrikaları mümessilleri bir he 
yet halinde İktıs. _ vekili Mua 
tafa Şeref Beyi ziyaret ederek 
bazı metalip ve temenniyatta 
bulunmuşlardır. Bu hususta he 
yet azasından Avni zade Tah
sin Bey şu izahatı vermiştir: 

"Yerli çimento fabrikaları 
çok müşkül vaziyettedirler. 
1929 senesine kadar yalnız ars 
lan ve Eskihisar fabrikaları 
v.ardı. Bunlar se~de 45 bin ton 
çimento istihsal ederlerdi. 
Memleketin umumi ihtiyacı i
se 180 bin tona yakındL Binaen 
aleyh üst tarafı memlekete ha 
riçten gelirdi. B:ı suretle yal
nız çimento için her sene hari
ce 2,5 milyon kadar döviz gi
derdi. Bu vaziyeti gören ecne 
bi sermayedarları memlekete 
çimento fa'-. • t-:as ı yapmanın 

Muhafızgücu-Altay 
maçı 

İZMİR 8 (A.A.) - Bugün 
Alısancak sahasında Ankara 
futbol takımı ile Altay takımı 
arasında bir maç yapıldı. Ha
kem İmalatıharbiyeden İhsan 
Bey idi. Mutat merasimden 
sonra oyuna 16 buçukta başlan 
dı. 

Daha oyunwı beşinci dakika 
sında Altay müdafiini geçen 
Muhafiz gücü sağ içi Ahmet 
kuvvetli bir şiltle takımına ilk 
golü kazandırdı. Bu golden 
sonra kendilerini toplayan Al
taylılar mukabil taarruza geç
tiler. Çok geçmeden seri ve gü 
zel paslarla hasım kalesine ka 
dar indiler. Çekilen güzel bir 
şiitü kaleci tuttu. Altaylılar ya 
vaş yavaş ııçılmağa ve muhafız 
kalesini usıkıştırmağa başladı 
lar. Fakat bir türlü gol ÇDkara
mıyorlardı. Bunun üzerine Al
tay takımında bazı küçük deği 
şiklikler oldu. 

401 ncı dakikada Altay aleyh 
hine verilen bir favul kalenin ö 
nünde penaltı oldu. Muhafız 
gücünden Slaahcddin penaltı
yı çekti. Top kalecinin eline isa 
bet ederek geri döndü. Bu esna 
da yetişen Salaheddin topu ağ 
lara takarak Muhafızgücünün 
ikinci sayısını kaydetti. Bu su
retle birinci haftayım 2-0 Mu
hafız gücünün galibiyetile ne
ticelendi . 

İkinci haftayim başlamadan 
evvel Altaylılar hakeme itiraz 
ettiler. Hakemliği başka birisi 
kabul etmediği için tekrar o
yun İhsan Beyin idaresinde 
başladl. İkinci golden sonra ka 
leyi terkeden Fhemi tekrar ye
rine geçti. 

Oyun başlar başlamaz, Mu
hafızgücülüler tekrar Altay ka 
lesine akın etmeğe başladılar. 
20 inci dakikada Muhafız~cil 
Telatteen güzel bir pas alan 
sağ açık Apti üçüncü golü de 
yaptı. NNihayet 32 inci daki
kada Altaylılar pen altıdan ilk 
ve son gollerini yaptılar ve o
yun bu suretle 3-1 Muhafızgü 
cüniin galebesile neticelendi .. 
Oyun çok sert ve favlü cereyan 
etmiştir. 

Türk futbolcularının 
Sovyet Rusyayı ziyareti 

MOSKOVA 8 (A.A)- Mil 
li Türk lütbol takımının yakın 
da oSvyet Rusyayı ziyaret ede 
ceğine dair spor merkez heye-• 
ti reisinden buraya gelen mek 
tup hakkında Sovyet matbuatı 

· diyor ki: 

karlı olduğunu düşündüler, Bu 
suretle memleketimizde çimen 
to fabrikalarr çoğalmış oldu. 
Bu netice çimento sanayii içi.ıı 
hiç te karlı olmadL 

Zira, fazla istihsal başladL 
Buna ecnebi rekıabeti de mün· 
zam oldu. Ecnebi rekabetini ı· 
kiye ayırmak lizrmdır. Biri İ· 
talya ve Yugoslavya rekabeti, 
diğeri ise Rus rekabeti. 

Ruslar piyıasamızı, çimento 
rekabetini yüzde on be~ noksa 
nına indirdiler. Diğer taraftan 
son gümrük tarifesi tadilatın· 
da vaktile yedi buçuk lira olan 
çimento gümrük resmi altı bu 
çuk liraya indirilmiştir. 

Alıı:ıacak tedbirler arasında 
gümrük tarifesinin tezyidini 
de istedik. Yerli fabrikalardan 
alınan rüsumu muhtelife ton 
başına 580 kuru 1 •ın·. Bu resim 
!erin tezyidini de istedik.,, 

Ankara at koşuları 
ANKARA 8 (A.A.) - Ya

rış ve ıslah encümeni tarafın· 
dan tertip edilen Ankara ilk 
bahar at yarışlarının tıirinci si 
bugün yapılmış tır. P ava gü· 
zel ve saha aklabalıktı Yarış· 
lar muvafafkıyetle n.! icelen· 
miştir. 

Birinci koşu üç yaşında ve 
hiç koşu kazanmamış yerli Y~ 
Arap taylara mahsus ve m c 
safesi 1000 metre olan bu ko~u 
ya 7 tay i ştirak etmiştir. Salıh 
Efendinin Ümidi birinci gele· 
rek 300 lira mükafat almıştır. 
Şevket Beyin Suzanı ikinc' 
Salih Efendinin Bahti y-arı 3ün 
cü geldiler. 

Mesafesi 1400 metre olan i· 
kinci koşu 1931 senesinde koşu 
kazanmamış dört halis kan İ1I 
giliz hayvanı iştirak etmiştir. 
Fikret Beyin Firiki birinci ge· 
!erek dört yliz lira mükafat al 
mıştır. Şakir Beyin Filosofu 2 
inci İsmail Hakı Beyin Yel'i 
3üncü geldiler. 

Dört veya daha yukarı yaşta 
hiç koşu kazanmamış yerli ve 
Arap hayvanlara mahsus olan 
1600 metre mesafeli üçüncü ko 
şuya yedi hayvan iştirak etmiş 
tir. 

M. Bins'in Sunlaydı birinci, 
~ ;.cret Beyin uğuru ikinci, Ah· 
met Efendinin Yıldızı üçüncü 
gelmiştir. Birinciye 300 lira ve 
rilmiştir. 

Dördüncü hendikap koşusu 
olup mesafesi 1800 metre. idi. 
İki haliskan İngiliz arasında 
yapıldı. Bir saat evvel koşuya 
gitmiş olmasına rağmen Şakir 
Beyin Filosofu birinci gelerek 
beşyüz lira mükafat kazandı 
Rakibi Andrenikos idi. 
Beşinci hendikap koşusu be~ 
yerli ve Arap hayvanı girdi. 
Fikret Bey1n Maltayı birinci, 
Hasan Beyin Ceylanı ikinci. 
Emin Beyin Tayyarı üçüncü 
gelmişlerdir. Birinciye dört 
yüz lira mükafat verildi. Bu ko 
şunun mesa.fesi 1600 metre idi. 

ANKARA, 8 (Telefonla)
Bugünkü at koşularının en ü· 
mit edilmedik neticeleri arasıl1 
da üçüncü koşuda Ahmet E
fendinin "Y ıldız,,run üçüncil 
gelişi kayda şayandı. 

Bu at üzeride oynayanla! 
çok az olduğundan Yıldız bah· 
si müşterekte bire karşı: 42 ka 
zandırmıştır. 

350 seyyah daha geliyoı 
Geçenlerde limanımızdan gt 

çerek Rusyaya giden Karanti· 
ya seyyah vapuru dün gelmiŞ 
ve akşam Suriyeye hareket et " Bu haberin büyük bir spor 

ehemmiyeti vardır. Türk ve miştir. . . . . .. .. . 
Sovyet futbolcuları son defa 0 _ . Roncı ısmındekı buyuk İn~: 
tarak 1925 te karşılasmışlardL lız seyyah vapuru c;arsamba g.ıı 
Geçen 6 sene zarfında Türk nü 350 Amerikalı ve İngihf 
fütbolcuları muhtelif Avrupaa seyyahı~ı hamilen limanımız~ 
taknnlarile ciddi maçlar yaptı- ı gele~ektır · . . d' 
lar. Binaenaleyh, önümüzdeki Dun Lamartm vapuru .ııe. 
maçlar çok enteresan olacağı· 40 Fransız sevvahı gelmıstır;., 
na şüphe yoktur. ıj şimdiden ciddi idmanlara ba~· 

Sovyet futbolcuları daha lamalıdırlar. 

' 
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Memfe-ketimizde muallim mecmuu 18483 e baliğ old 
Hafize Suzan H. her 

tarafta aranıyor 

Kadro T oros Islan bul cuma gilnleIJ_ nasıl eğleniyor. 

Devlet bütçes;nden ekspresi Y edikule surları haricinde .... 
maaş alanlar ""' _,.,.. - - - - - - - - - -~ 
-- · Yeni bazı karar- =- ~ -~-'kw-• 

Sabık Fransız konsolosunun zevcesi 
burada bulunursa İzmire gönderilecek 

Mülki memurla~ın adedı • • 8;ıharı doya doya koklamak İsterseniz kırlara çıkı 
49,367 dır lar verıldı -~----------·--~-------~ 

Bagaj ücretleri bir def
ada tediye edilecek 

ANKARA 8 (Telefonla) -
Devlet memurları kadrolarında 
tensikat icrasının mevzuu hah 
solmadığını bildirmiştim. Bu 
hususta salahiyettar bir zat şu Yeni kararlar hakkında izahat veren 

ramvayın bitim yerinde •. - Ah bu marul bahçeleri! .•. - Altmışlık h 
r ~ler anlatıyor? •.. - Turfanda marulun kabuğu soyulur mu? Göbekl 

nerde ? ... - Bir haftanın yorgunluğu nasıl unutulur? 

mahimatı veı·miştir: SADIK BEY 

- Memıır kadrola\ ında yüz Beynelmilel şimendiferler 
de otuz nisbetin ele tensikat ic- lm.1gresi bu ene tesrinievvel
rası fil~n imkd.n.ızdır. Z~ra k~~ d>! Londrada toplanic:ı.k ve bil 
ro denınce ak.a daıre crı t~ .ıl ı hassa T oros ekspresi meselesi
eden en büyük memurlard~n en le meşgul olacaktır. 
küçük. me~url~ra k, c r ~ır n;'" Suriye şimendifer idaresi le 
mur kıtlesı gehr. Bu kafılenın temas ve müzakerede bulun
~n safında bulunanlaı- arasında mak üzere geçeni d Halebe 1 . 1 . r .. l .. d . er e 
yanı e çı; va ı; mus eşar; mu - giden yataklı vagon şirketi 
deiumumi; mühe~dis,_ .do~tor, Türkiye mümessili Sadık B. 
profesör ve '?uall ı'? g•?• zumre dün Toros ekspresile avdet et
lerde tensıkat ımkansızdır. miştir. 
8 

· · · k. k d Eğer, siz de be.1im gıbi bü-
ütçe vazıy~tı '?1. an v~rse 8 Sadık Beyin izahatına göre, 

ronun bu koşesını belkı de ge- bu temaslar itila'fla neticelen- tün günlerinizi, şehrin dar ve 
1 k 1

• ı· boğucu havası içinde hapse-
niş etme azım ge ır. miş ve şu kar rl 1 nmıştır: d il 

G 
· k" "k 1 k 1 . a ar a 1 en zava ılardansanız, tavsi-

erıye uçu memur ar a 1 ı _ Şimd' k d Toros . 1 h b "b" ıye a ar ye ederim bugünlerde mutla-
yor. Venlen .. yanış a !lr ~ı ı ekspresile gelen yolcular Hale ka kırlara çrkınız! Kır olsun 

Hadisenin 1<anraman• Hafize Suzan Hanımla meseleyi haber veren kadrolı;:t.:ı- yuzdel?tuz bte7;;t be kadar olan bagaj ücreti ay- da neresi olursa olsun! Mese-
Nazmiye Hannn ~apm~ d azım ge ~~~.k u ı- rıca verdikleri için Türkiye hu la, çift vagonlu bir tramvaya 

k evvel Fransız hükumetinin atın a ~onun ruçu me.mu~ dudunu geçtikten sonraki eş- bininiz. Bu tramvayın beyaz 
Sabık İzmir Fransız onso- ı kı d sı akla gelır kı 

S 
müsaadesi ile M. Gi ile ev en- s~ın a ıcra . ya nakliye ücretini Haydarpa- etiketli olanı da vardır, kırmı-

losu M .Gı"ymı'n zevcesi uza_n dd t 1 t n alnız bu kısımdakı miştir. Karı koca bir mü e~ ensı <a 1 Y şada almak lazım geliyor ve ba zı etiketli ıolanı da .. Bana kal-
Hanımın memleket hastanesın sonra Fasa gitmişlerdir. M. Gı mevcudu küçük mer;ı~rlard~n zı suitefehhümleri mucip olu- sa, beyaz etiketlisini tercih e
den bir çocuk çaldığı ve " ben çocuk meraklısıdır fa~at Ma- yüzde kırk -kırk be~ının açıga yordu. Bütün bagaj ücretinin diniz. Tramvay bir yere gelir 
dog· urdum,, diyc-:-cJ..< konsolos.u - k 1 as demektır buna b" f dam Gi çocuk dogrurama- çı an m 1 • ır de ada yolculardan Halep- ki durur. Kondöktörün, sırala-
aldattığı işin zabıtaya aksettı- maktadır. ne imkan, ne de faid~ vardır. te alınması kararlaştı;ılmıştır. rı ak-si istiı'kaımete çevirdiğini 
ği ve adliyenin Hafize Suzan Bundan bı'r mu"ddet evvel O,rdu .m. ens.uplan mustesna, 2 - Koli mesaı"en' paket .. rd.. ... .. 'b' d Hanım hakkında tevkif müzek 

1 
d b d h 1 go ugunuz gı ı tramvay an 

Madam Gi kocasından izin a a evıet utçesın en a en ma~ nakliyatında haddi azami olan inin. Çünkıü dalgınlıkla geri-
keresi kestiği hakkındaki ha- rak İzmı·re gelmı·ş izmirden alan mülki memurların adedı 25 kilo 50 k"ıloya ·bıa·g· olun- · · d" · "h · ı· 
beri. du"nku" nu"shamızda tafsi- A•9 367 d" 8 "kd t "k t ı sın gerı onmenız ı hma ı var kocasına bir mektup yazarak: "t, , ır. u mı ar ensı 8 muştur. dır. Tamam! İşte Yedikuleye 
latı ile yazmıştık. _ Fastan hareket ederken suretilc de~il, fakat, ir:hilal e~e Bundan başka memleketi - geldiniz. 

Bu çok şayanı dikkat hadi- gebe kalmışım yakında bir ço- cek memurı!etlerekabıl oldugu ınizden geçen Toros ekspresi Meşhur kuleler, şu görünen 
senin dedikodusu İstanbula da cuğumuz olacak demiş. Diğer kadar yem memur a.lam~ma~ Asya ile Avrupa arasında en baykuş yuvalarıdır. Ağır ağır 
aksetmiştir. taraftan da bir çocuk tedarik~ 1 s_uretile ~ama~la tenzıl edıkbı- kestirme ve emin yol olduğu yürüyünüz. Karşınıza, bir ka-

İzmir zabıtası !fafize Suz~n ile meşğul olmaya başlamış rı lır. Tatbık e_dılecek :S.as.ta bun tecrübelerle anlaşılmış oldu - pı gelir. Üzerinde otlar biten 
Hanımın beraberınde_ Fazıl ıs- vaycte ıiazaran evvela memle- dan başka bır şey degıldır ve o- ğundan evvelce Marsil ya tari- bu tarihi kapıyı geçip yokuş 
minde bir genç ?ldug? . hal~e ket hastanesinden bir çocuk ı lamaz.,, __ • --· kile bahren yapılan posta pa- aşağı indiğiniz gibi şehir ha-
İstanbulda kaçugını _Şışlıde bır 1 çalmış fakat bunu beyenm•- T "} • , • ket nakliyatının Toros ekspre- ricine c:;rkmış sayılırsınız! 
apartıınanda oturdugun~ ~e~- miş Ayvalıktan Mürüvvet H. eŞVl (.1 San ayı sile icrası için teşebbüsatta bu- Buradan ötesi, göz alabil<i_i-
pit etmiş ve ~zmire .~e~k~ .• ~çın 1 gebe imiş onu Madam Gi diye l lunulmuş ve nıüsait c,;evap alın ği kadar yeşildir. Göz alabildi 
İs~bul polis mudurlugune tanıtarak Dr. Kazım Kara Ali {all UDU mıştır · ği, hatta alamadığı kadar açık 
muracaat etmiştir • Beye muayene ettirmiş; " Ma- 1 Ü .. .. .. dd h k- Gerek İngiliz ve gerek Fran tır. Göğsünill:ün tatlı bir rüz-

Polis müdürü ne diyor dam Gi hamiledir" diye rapor n uç uncu_ ma ~ a sız hükumetleri Toros ekspresi garla derhal şişip kabardığını 
almış sonra da aynı doktora kı. da bır t<>mım nin iktısadi ehemmiyetini na- hissedeceksiniz. Yorgun ıbir a 

Polis müdürü Ali Rıza Bey ' Mu"rÜvvet H. mı doğurtmuş ve zan dikkate alarak bu hattın dam için bu rüzgar, adeta bir 
b 

Teşviki sanayi kanununun A b d k 
u hususta demiştir ki: bu seferde " Madam Gi dog· u; l k d ra istan an geçen ısmında- iksir yerine geçer. Şöyle bir on üçür..lü maddesi ha < ın a 1 " - İzmir zabıtası Hafize du" diye bir rapor almış bu - • ki otomobil servis eri yerine on adım yürüdükten sonra gö Dahiliye vekiil~tinden vilayet· . 

Suzan Hanımı aramış bulama- son raporu kocasına gönder- demir yolu ikamesı için faali- receksiniz ki burası mevsi-h ıc.-e şu tamim gönderilm'ştir: . d' ınış gitmesi muhtemel olan er mek üzere Fransız konsolosu- " Memleketimizdeki ::;an'at yete geçmışler ır. 1 minde başlı başına bir alem-
Yere bu meyanda İstanbula da na tastik ettirmek istemiştir. İrakta Gergük.ten Musula 1 dir. Acaba kimler gelmiyor bu evlerinin ve dol:ıyısile milli ik-
birB~e~kere y~zmıSştır. Hanı- Konsolos raporun tasdiki i- tısadiyatmnzm teral:~:i ve in- kadar şimendifer dınşası ve ted- ralara? Otomobillileri mi arar 

ızım Hafıze uzan .. . d k ricen N usaybine oğru te-~1di- smız, bs~kletlileri mi sorarsı-
. . d ·una dair çin bu rapora uzen ° tor tara kişafını temin maksadile t:şvi- di mukarrer olduğu gibi Suri- nız? Yoksa dolmuşa biner gi-

mb' ın Şış_lıde ot;ır ugl tur Ma· fından mühürlenmek sureti ile ki sanayi kanununa dt.rcedil- N ır rnaltimatımız yo < . ., • . 
1 

ye cihetinde de usaybinden bi muhacir arabaları içine is-
amafih arcyoruz. Eğer bulur- Madam Gi n~n resmı yapıştın miş olan 13 üncü madde aynen Telcan mevkiine kadar yeni 1 tif olup seyrana çtkanlan mı?. 
sak İzmire göndereceğiz. He- malıd~ de~~ş. . . d k "hükumet idarei huzusiye ve hat vücude getirilmiştir. To- Yedikule deyip geçmeyin 
nüz Hafize Suzan Hanımın İ~- .. Ma a~ fıkresmdınkı o tora belediyeler ve bunlara ait mü- ros ekspresinin İrana ait arazi- ha ... Şehrin hu kryı mahalle
t b ld • nu tesbit etını§ gondermış a at 0 tor tam essesat ile imtiyazlı şirketler deki kısmının ıslahı için teşeb- sinde yaşayanlar, zevklerine 
da~. ~ld,~ 0 ugu resmi yapıs.tıracağı esnada res ve bu kanundan i!:tifade eden büsatta bulunulmuştur. pek düşkün ~eyler. .. İçlerinde 
eg~~ikodunun son şekli min d~~?r.ttuğu k~dma be~- müesse~elcr ihtiyaç!: nna göre Toros ek!:presine rağbet çok en fakiribile, Allah ne verdiy-

M dam Gimin sahtekarlığı zemedıgıru farketınış ':e keyfı- alacakları hemevi mevattean artmış ve tam bir ay zarfında se o günkü nevalesini mini mi 
hakka d k" dedikodunun son yeti polise haber vernuş sahte- memlek:!t dahilinde kafi mik- bu servisin yalnız yataklı va- ni bir pakete l<toyup marul bah 
Şek!;; s~ ~uretle hülasa etmek karlık ta böyle meydana çık- tarda istihsal veya imal olu- gon 1200 yolcu naklonulmuş- çelerinin yolunu tutuyor. 1 

l b - mıştır. nup ta mümasillerinin gördük- tur . Ah, bu marul ba,lıçeleri, ah 

elini Veliefendi deyip dayan
dık ... Deııken efendime söyle
yim, biz Veliefendi çayırında
ki su başında eğlene duralım, 
efendi de akşam ezanına doğ
ru kapıya dayanmış .. Eh .. krz
lar! kapının önünde elinde tes 
bih dolaşırken onunla bir kar
şılaşmam var. Ne siz sorun, 
ne de ben söyleyim .. .,, 

Bu hikaye böyle uzayıp gi
deı1ken, ileride bir başka çar
dak altında da, lbangır ban.gır 
gazel söyleyen, cızır cızır gra-

al, ister alma! 
Münakaşayı ileri götür 

sekiz on yapraklrk marul 
anladrm ki ıbana cck gör 
Ses çıkarmadım. Yalnız 

nim göbekli marul istedi 
bostan dolabı başında keyi 
tanlardan biri duym~. G 
rek yaklaştı: 

- Sizin aradığınız o gö 
li marullar kalmadı! 
Sordum: 

- Neden acaba? 
Dedi ki: 

mofon çalan, haşır haşır ma- - Zemane icabı.. Marn 
rul yiyenler var... da asri oldu. Şimdiki maru 
Haşır haşır dediğime hay- göbek salıvermiyorlar! 

ret mi ettiniz? Siz on kişinin - Eyvah ... Desenize gü 
marul yerken çıkardığı haşır- li marul yemek için ·isman 
trya hiç ıkulak vermemişsinız ğın m:da olacağı günü be 
demek oluyor... yeceğiz ... 

Sanırım ki, bir inek sürüsü Vakit daha erken oldu 
de ot yerken ancak bu kadar halde bostanlar, hıncahınç 
ses çıkarır. Hastane yolu otomobille a 

Ben herkesten ayrı kalacak ba ile, yaya gidip gelenle 
değilim ya ... Bahçuvana ses- dolu ... Ma!Um ya ... Biraz ile 
lendim: de meşhur Balıkl ı var. Geç 

- Getir 'bir marul da bana!. sefer, panayırını görmek ba 
Nalçalı kunduralarını tokur kısmet olmamıştı. 

datarak nazlı nazlı geldi. Bu- Maamafih hastane bahc 
ranın bahçuvanları da pek pa- de Balıklıyı aratacak kadar· 
tavatsız <:anım ... Bahçeden he- zel. ... Çbmenler üstünde sof 
nüz koparılmış taze marulları !ar kurulmuş. yeyinti içinti 
çamur renginde su ile dolu ko kmtı, hatta ,bu kalabalığa ba 
caman bir teknede guya yrka- lırsa, çıkal'ke:ı kahveciye tak 
yarak önüme getirdi: tı eksik değil.: İşte gel keyfi 

- Oldu mu ya? dedim, ka- gel diye bunaderler. Günün 
buklarını bile soymamışsm ... yaseti, gazetelerin dedikodu 
Ağzını bir karış açtı: bdki bu taraflara ugramry 
- Turfanda marulun kabu- Aman ne iyi şey ... 

ğu soyulur mu? 1 Dedim ya siz de benim gi 
Marulu elime alıp şöyle bir şehrin dar ve boğucu havası 

bakmca ne göreyim, üstünde çinde günlerini hapsedenle 
seJkiz on yaprak var yok.. denseniz, hiç tereddüt etın 

- Ayol, dedim, hani sizin den kırlara çekiliniz! 
göbekli marullarmrz? Baharı dl:ıya doya kok! 
Adamca.ğız, yüzüme şöyle bir mak zevki, bütün bir haft 

baktrktan sonra başını öte ta- yorgunluğunu insana okada 
rafa çevirdi: çabuk unutturuyor ki... 

- Bizde bulunanı bu .. İster M. S. 

Tahsil Altın 
ta ildir: B k 1 b dedikodu nasıl !eri işi gfr·cbileceği fennen mü D 1 B '- ı · Madam Gimin yani Hafize a a ım u ünkü eksprese eyrut bu marul ·u::,'.;çe.~rı.. ı 

1 k ' tehakl:ak bulunanları hariçten "d ı 5 Suzanı ~H~anım~~b~u~n~d!:an::__:S~se:,n:;;e~n;e::ti::c:;e::.en:.::.e~c...:.e-:: .. ~-=- tra~va_r şirke? . mu ürü de Şarıl şarıl suların aktıi'\ı, gı- Geçen sene 520 81 Kaçakç l .dd ti _ gelenlerden '?'o lO pahalı dahi şehrınuze gelmı~tır. Beyrutta cır gıcır bo3tan dolaplarının l ar Şl e 
içki aleyhtarı olsa ~~rcihan dahilden tedarik tramvay grevi ce\•am etmek v~ döndüi(·ü bu mini mini bahçe- talebe k d l k v~ mubayaaya _mecburdurlar., işcilcr esaslı tcı;jkilat istinaden lerde, taraf taraf çardak altı ta ip e i ece 

gençler dıye ya.~ılı oldugu ~ald~ bu ah- metaliplerinde israr etmekte- sohpetleri yapanların arasına mekteplerde okudu Zabıta son günlerde altuı-k 

t t 
kiima !uzumu ve~hıle rıayet e- 1 dir .. Bütün traın\'ay arabaları bir sokulaymn dedim. Aman, çakçılığı meselesi ile meşgu 

stenilen maluma Yenı" cemiyet faaliyete d.ilmemek~e oldugu haber ve- depolara çekilmiştir. neler konuşmuyorlar, neler.. Yapılan bir iıtatiıtiğe ııöre olmaktadır. 

d ı l
• rilmektedır. • . . . . --- -- Kenarı papatya oyalı papazi geçen sene dersyılı içinde bü-

istatistik 
erhal gönderi me ı geçti İktısat .. vekaletı:ıden bıldınl- T bb" ı·ı . yemenisini, ikide 'bir elile dü- tün Türkiyede kaç mektep ve Türkiye hudutlarından dışa 

k- dd ah ı ıye 1 erın 1 b ld - b" ec1·1 . rıya altın çıkarmak, kanune 
Dahiliye vekaleti istatistik· Gençler arasında içki düş- diğine gore mez .ur m~ . e zelten atmışlrk bir hatun, et- ta e e o ugu tes ıt ı mıt- memnu, hapis ve cezayi nakd" 

ler hakkında vilayetlere şu ta- manlığını tamim etmek ve ye- kamına riayet edılmesının te- bayramı rafına topladığı kenar dilber- tir. Buna nazaran 2836 ilk, 155 yi mucip bir cürümdür. 
ınimi göndermiştir. şil hilale aza yetiştirmek üzere mini ve münakaşa şartnamele- lerine masal söyler gibi tatlı orta ve 20 yüksek olmak üzere 1 " 

1 
k . . f rinde satın alınacak levazim i- tatlı anlatıyor: 7011 mektep vardır. Buna rağmen, bilhasa st 

. Dahil ve hariç.te meme e- Yeşil Hi.lal ~em·~.etı .. t~a 1!1- b 'h · t · d k Tıp fakü tcsinde mera- buldan Avrupaya altın kaçın\ tinı muhtelif faalıyet sahaları dan teşkıl edılen Turkıre ·~- çin d~ u cı et\.emı~. e ece 1 - Benim o zaman gençlik Muallim adedi ilk meptcpler makta olduğu ve bunun bir şe 
na ait vaziyet ve faaliyeti g~- ki aleyhtarı gençler ce~yetı,, ayn maddeler ı_ avesının usı: sim yapıhcak zam::.nun ... Tozpembe yaşına- 1 de 11254 erkek 4496 kadm ol- beke tarafından da muntaza-
t ·.. t er ittihazı .. Ba·ş· vekalet~e. muvafı,'. g· m :ıltmJa bir g·ören bir daha mak üzere 15750, orta tedri-~ren yıllık istatistıgın arzet ı- hükumete beyannamesını v - im T k 12 mayıs 931 salı günü Tıb- man idare edildiği hakkında 
g, i ehemmı·yet büyüktür. Hüku mı'ş ve faalı"yete başlamıştır. görü uştur. eşvı 1 sanay~ göl'eyim, diyor... Bizimki de ~atta 1896 erkek, 352 kadın ol k' ı "hba .. · k · kan b add biy rı ba t d"f va ı o anı rat uzerıne polis 
illetin idari, içtimai, iktısadi .. S hh .. zede toplanan ~nayı . . un?ı:ıun d~l m . esı e ı er yramma esa u et kıskanç mı kıskanç ... Kapı bir mak üzere 2248, yüksek tedri- ikinci ve dördüncü şubeleri fa. 
lllesailinde kendisine re~!_>erlik D_un . ~ ıemutı' merkeziye iç run. ta~bı~ıne ıtına e ı mesı em tiğinden bu günün tezahüratla kı:mışuya göndermez .. Günl~r- antta 485 dir. Bütün ?'ual- ali yete geçmiştir. 
edecek ve devlet teşkilatının Yeşıl Hılfil h ye . k ıt mua- redılmıştıı::__. t~s'idi için Tıp f~kü~tesi riyase den hıdrellez .. Ahbaplar, dol- liın mecmuu 18483 e balığ ol-
llıuhtelif faaliyet sahalarının tima~da gen_çlelnn a~ş a- ilk mektep tı vde talebe cemktıyedt~ haMzırlıkl.a malar yapmışlar, kuzular dol- maktadır. Dördüncü şube tarafındap 
kcntrolunu temin eyleyecek o- melesı merasını e yap~ . • ve . • . . ra evaı:ı ~~e .. e .. ır. erası- durmuşlar, helvalar pişirmiş- Talebe adedi ise ilk mektep Sirkeci istasyon komiserliğine 
la b . untazaman çıka zahk numaraları kend~~enne Tophanelıoglunda yem bır me şehrımı::ın buyuk memurla 1 !er .. İlle Hesnanım sen de gel! 1 d 484748 orta tedrisatta verilen bir emirde bilhassa bu 
tı~ u e~~n1'. 7 t'stik müdiriye rilıniş, bu azalar mutehassıs ilk mekten inşası takarrür et- rr, maruf doktorları ve bütün Eh .. ne de olsa cahillik Söz- 3e{~ "ksek tedrisatta 4349 meselenin daima göz önünde 
t' _rnası ıçın .ıs a ı f d n'sten~r. doktorlarımız tarafından gez- miştir. Burada elyevm mevcut tıp müntesibini davet edilmis- !erine uydum Sabaıhleyi~ er- 1 k' .!u 520581 tutulması ve altın kaçakçılığı 
~la·ınl'umiyesı t_~ra ıngeaçi:ıned;; j dirilmiş yumuşak yara veı:m, ı 14 üncü ilk mektep önümüzde lerdir. • kenden arabaİar tutulmuş rul ot. maB ulza:r:a:ec35m9844uu .. erkek ile iştigal edenlerin ehemmi-

. umatın gun b "f k 1 d"zanten ve d · b" T "t · · 14 ' ' " ır. un u yetle t'lcibi b"'d" ., · •· gön . . • dır. 1931 se ve a, tı o, o era, ı ki ders yılın a yenı maya ta es ı .. mer~sımıne saat te dür güldür kapıya dayandılar. 160737 si kızdır. "' u ıru.r.ış.: .. 
ne~·derıın:es~ ~azı:n k ma- \saire hast:ıtıkl~r hakkmd.a t~b şınacaktır. Tıp fakult~sı konferans sa~o- Efendi, de rahmet olsun, tel- _. ---· 
lu ı Yılhgı ıçın ıs:ene~ b !olar üzerınde ızahat venlmış- . . n.un?a denı~ orkestrasının Is- graf mamuru 0 zamanlar .. nö- Deniz banyolan Tıp korgres hızır"ıklan 
1 
matın ihzarına şımdı en aş tir. ıarı aras.ından ~~ılece~tı~. tıkla~ ~arşı.~e bş~anacak, fakül bete gitmis. Üç gün gelmeye- Biı· kaç oy soııra Ankaı ada 

annıatıdır. Muayyen müddet Gençlik t.,, .. kilatı m. us.aıt za- 1 te re.ısı, f_akultenın en ya~lı mu" cek. ty·ı amma, ya "-en yokken B d · b l h k 1 k 1 T <:ez 
1 

b'k d"t ek 18 yaşına gelen her genç ay- -s ·u u sene enız anyo arı a top an:ıca o an ürkiye tıp 
t·ır-a ıüküm\er tat ı e ı ec - ·ı manlarda sık sık gez.ı.ntıler ya- de. rrıslerı tale .. be cemıyetı r.eisı· gelı'r de evde bulamazsa' ... Te- k d 'h 1 · • · d k ı · · ı i zamanda Yeşil hila azası o- ın a nı ayet nr ay ıçın e -a- rnngresının 1azırlıklarına d~-

.,, ~acaktır. Bu gençlik teşkilii~- pacak azalarını su, guneş, kum bırer nutuk soyleyeceklerdır. iaşe üstüne telaşe... En son, rar verilece[: ve bu kararlar ala vam edilmektedir. ,, • 
Alm 'ln ·~~~y"hları ençler idare etmektedır. banyoları, cimnastik, spor ame Ayni gece tıp talebe cemiye uzatmayalım ahbap hatırı kır- kadarlara tebliit olunacaktır. Doktor Fahreddin Kn·r.· .esi 

nı g .
1 

h"I'I ·ıe irtibatı- 1i ve nazari şekilde öğretec:!:k ti tarafından Maksim salonun mayıp gittik ... Aha, şuracıkta Belediye, bu sene <'çıkta deniv.e ' b .. u husu_sta temasta bı•J.ca'lrtd':;,e 
ıı 03enına ismirdeki Almau va Yalnız Yıeşı 1 a 1 

• • • ve sağlam iradeli neslin yetiş- da büyük bir müsamere verile bir bostan varrtı. Orada ilkin irilmc · · k •· ~ 1
· 

l~ru ile salı ı;ünü şehrimize nı temi~ ~için cemiyetın reısı ı ktır. 
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">AREHANE - Anlı:ara cadde•i 

1 J ıoo Telıraf adretiı Mr11iJet. Jı. 
.ul. 

Telef- ..........ı.nı 

~4311 - 24312 - 24313 

n4BONE OCRETLERI 
il Türlıfyc için Hariç içiıı 
u ıyiıir 400 lıurut IOO kunıı 
• • 750 .. 1400 " 
t .. 1400 ,. 27H .. 

a ielcn evrak ~eri vcrilmH 
J lücldeti .,.cçm nüılıalar 10 .... 
J Guete ~• matltaaya ait iııl-
! n.b.diriyete müracut Mi.lit. 
ıı ••ntemiz ilinlana -·ullyetitıl 

ul etmez. .----------._,, 1 
Bugünkü Hava 

. l'ım enfat.I• t.ırarct 18 cnıı 
1 ~ d~ 1 pı ıuıg!r mütthıwül 
e, c h · a nçik 
il 

r H•ftanın gazı•ı 

lı Kleptomani! 

Z. isminde bir zengin Arjantin 359kilo kaçak tütün! 
!iye hususi katip oldum. Se-
nin anlayacağın kahya oldum. yakalandı l 
Herif zengin mi zengin. Bana 
karşı da tam bir itimat gösteri 

Bundan bir kaç gün evvel 
yor ... Bu kadar açık bir adama İatanbul tütün muhafaza müdü 
hi,yanet etmek aklımdan bile 

riyeti Sadef adasında l<açak tü· geçmiyordu. Bir gün Baronun 
ısmarladığı k;art vizitleri kağıt tün bulunduğunu haber almı§-
çıdan alıp gelirken metroya trr. .. . . 
b . k · · Ru·· do·· la Pe'den Bunun u:ıenne Ada cıvarına 
ınme ıçın b' .. .. d .1 • • 

geçiyordum. Bilirsin ya o so- ı ırTmk~~o_r ıon erılmııAtıdr. . 
k k ba ta ba" kuyumcu dolu a ı ... t memur arı aya gı 

a ş n ,a d d b' _._) ki · 
d r Bu dükkanların vitrinleri- en en ır aan- ı ta p ctmı§ 
n~ bakarken "Cartier nin vit- lierdir. Sandalm içinden kara
rininde gü.ul bir erkek yü:.ıüğü Y~. ü~. dört ki,i ~ıkt~iı gö~ül
ıördüm. Merak ettim ve SOi'- muftur. Bunun merme takibat 
dum. Plitin bir yüzüktü. Uç memurları Adaya çıkınıtlar, ka 
bin bet yüz frank istediler. AJ çakçılan yemek yerken yakala
mamak için pahalı dedim, ba· mıtlarclır. . ... 
na belki 20 tane baıka yüzük Adada tutiiııı arattınhnıt, 
çıkardılar. O esnade dükkina çalıla.~~ arasında 359 kilo ka
başka mU.teriler de ıeldi, ka- çak tutun bu!unmuttur. Kaçak 
!abalık oldu. Benim içime kö- çılarchın Bek~r, R~ep: c;>sman 
tü bir his ıeldi. Önümde serili :ıa.bıtaya teelım eclılmıttır. 
yüzüklerden birini aldım ve sa yetimlerin paraları 
tıcının bafka müşteri ile meı
gul oluşundan bilistifade eldi
venimin içine attım, dükkAn
dan < .. '·tım. Daha kapıd•n ay· 
nlm;. _ _,;ı birisi kolumu çekti 

1' Yani "hu sızlık hastalığı,, ve kulağıma: 
'.' > aleminde böyle bir hastalık - Yü züğün bedelini verme-

Maliye vekletinden defter -
darlıklara mühim bir emir gön 
derilmittir. Bu emirde eytama 
ait ve ahkamı şahsiye mahke
si tarafından itlere edilmekte 
olan paraların kamilen hazine
ye devri lazımgeldiği bildiril
miştir . 

11 ~vcut oldugunu elbette i5it- ği unuttunuz! dedi. 
r şsinizdir. Bu şu demektir ki Fena halde bozuldum. Kala
- .zı adamlarda hırsızlık için balık yer.. Hemen geri dön
n hammiil edilmeyecek kadar düm ve dükkina girdim, herif 
.L ıvvetli bir arzu vardır. Bu ar te arkamdan giriyordu. Doğru 
1 nun tcsıri altında hırsızlık müdürün huzuruna girdim. Ce 
Y .par, Ça!dığı şey lüzumlu ve bimden Baronun kartlarından 
'. lüzumsuz olsun .. Kıymetli, birini çıkardım ve masanın üs-
1 ymetsiz olabildiği gibi. La- tüne attıktan sonra yüzüğü de 
I n simdiye kadar bu hastalar iade ederek: 
l• .n birinin işine yaramayacak - Evime gönderin! 
1 r ·ey, mesela bir çocuk emzi- Dedim ve çıktım. Ben hare-

Bundan sonra eytamın bu 
gibi paraları heryerdcki hazine 
memurları tarafından i"'are o
lunacakur. 
Ahkamı şahsiye hakimleri; 

eytama ait idare etmekte olduk 
ları ve bankalara tevdi eyledik
leri paraları Defterdarlığa tev 
di edeceklerdir. 

Son sistem hamamlar j 
tesis edilecek 

", yahut krovaz şırıngası çal- ketimin ne tesir yaptığını bil
r ğı vaki değildir. mem amma az kalsın yüreğime 
r Yakalandı mı, hastalık mey inecekti. O akşam yüzük ve fa Alaturka hamamlardan ek-
! ına çıkar, yakayı kurtarır. turası geldi. Barona göster- serisi hiç ıslah edilmemiş oldu-
- en bu hastalara daima acırım, dim. Böyle bir şey sipariş et- ğundan belediye bu hamamla-
'' iinkü tedavisi olmayan bir mediğini söyledi, fakat zengin rın ıslahı meselesini düşün-
• ıstahktır. Yalnız bir noktayı bir adamın 2500 franklık bir fa müş ,fakat buna kolay kolay 
\ ı bu arada düşünmekten ken turayı reddetmesi doğru olma- imkan görmemiştir. 

mi alamam. lsmi hırsıza çık- yacağını zaten bir ahpabına da Mevcut hamamları kapat 
ı ıs veya çıkacak olan profes- , bir hediye düşünmekte olduğu mak ise şehri büsbütün ha
l )ne! hırs~zlar icinde acaba için yüzüğün parasını tesviye mamsız btrakacaktır. Belediye 
·. deptomani,. ye müpela ola- etti. Ben el,, kurtuldum. Şimdi bu ciheti nazarı dikkate alarak 

yok mıı? Ya kleptomani id- kuyum~u rlükkanlarının öniin- bir şirketin iştirakile veya yal
- a edenler içinde hakiki hır- den fersah fersah uzak geçiyo- nız basına son sistem hamam
" z olan mevcut değil mi? Bu rum. Ne dersin bu ise ... Gözleri !ar tesisine karar vermiştir. 
• .i süale cevap verebilmek icin nı ........ ,. • 
~ l formülü buldum.. . FELEK Serbest mıntaka 
ı - Hemeı- hemen herkeste --- --- 1 Ticaret miıstesan Şakir ve 
·ıe'.)tomani ·a~dı:·. Fakat had Tayyareci Vecihi B. I ticaret umum ~i.idürü Naki 
ı' ~kıl ele olmadıgı ıçın meydana . . . . . 1 · -. d b 

k Uf k f k f 1 ! 
Tayyarecılenmızden Vecıhı 

1 
Be\·ler sehnmız eser cst mın-

maz. a te e ana or an . - d k'k 
.. · b · ·ı Bey uzun hır mesai sayesinde taka hakkın a tet ı ·atta bu-[ os gormemız unun tesırı e- ı l d • 

· inşasına muvaffak olduğu tay- ı unmuş ar r . 
'ır. H k . d - yare ile Ankaraya kadar gidip Kısa bir müddet devam eden 
, - ;rsız va aıan ıgı zaman . . ' b k'k k 1 ·· 
· · · k'b b' 1 gelmıstır. Tayyarecimiz ayni u tet ı at esas no ta ar uze-, ger zeıırrın ..._.fA 1 ar ır ac am ... · 1 

1 
S ı · · d k' 

' "k' "' · 1 .1 F k. tayyare ile Praga gitmiştı . rınae o muştur. . e 1nmız e ı 
r .e .eptomanı,, c eı er. a ır 'k · d" h f·ı· d b h 

h d Vecihi Bey Prağda bazı u- ı tısa ı ma a ı ın e ıı usus-;e ırsız ır. , 
çu~lar yapmış, tayyare inşaat ta fikir ve mütaleaları sorul-* * oJı: 

~ Bundan iki ay evvel bir dos
' um bana Paristen bir mektup 
- :öndermisti. Bu mektup şahsi 

şirketlerile temasta bulunmuş- mıı~tur. Ticaret odası Liman ' 
tur. V ccihi Bey tayyaresi le Is- şirketi bu husustaki noktai na
tanbula dönmüştür. zarlarını vekalete acilen bildir 
Devri a !e;. ""ie yyahları mişlerdir. Ticaret odası serbest 

mıntaka i11in en münasip yer o
larak Halici göstenniştir. 

Bllmeceml.s 

ilk kocasından avr1ldıktan sonra ... 
- Fransızçadan -

1 
Yaş arasındaki fark büyük- adam bir müddet bir şey söyle 

1 
tü sonra bir kaç sene dul kal- medi. Onun böyle hemen vere . 
mış, sorıra genç bir delikanlı- cek bir cevap bulamaması şüp ' 
nın gösterdiği muhabbete ken he ile kıvranan kadının affde 
dini teslim ederek evlenmişler miyeceği ıbir şey oldu. Sonra 

= Dr. ıhsan Sami :::::uı. 

Öksürük Şurubu ~ 
l' lk .. 'k f • 1 . .! ... urıı ve ne c:-. uar ıt;t \.11 i! 

pek teı;ıri il çtır 1 )iı.rın~<•hı :: 
, 'oltan \Jahrnttt rlırht ..... \p. 180 !i 

.... u .. 11 r ~.,. '<':1 ' ....... ::!f .... . 
Güzellik 
me'7simi 

~;;ı:::;..::::;.;;ı==..a.=.ı-.=-----ı di. Kadın o zaman gençti. Gü- daıha kuvvetli bir ısrarla sor
lılliıuc••ialtt h•il•tlil•lı zeldi. Şimdi gme güzel. Fakat du: 

ı•lıll yaşlı olduğunu saklayamaya- - Öyle defil mi? .. 

,alınaau Ye p•dr•· 

•• btl••' e•U•tii 

' 7 1 ,,...-...--:-~ 1 cak kadar senelerin ilerlediği- Dikkatle kocae:mın g-özleri-
ni farkediyordu. ne bakıyoı:ıd·u. Onun bir şey bu 

Kocası yakışıkh, daima lup söyliyemediğini görünce 
gançti. Doğrusunu söylemek hiddetle •kıskançbk ve nihayet 
lazım gelirse genç adam şim- yeis ile sustıu. 

. diye kadar zevcesine hiç hiya- Genç adam nihayet anla-
••• ......... , ... 
ıiel •e lııak eJler. 

K nuştı. Bir zamandarııberi zev- ' ne.tte bulunmamıştı. adının . . k d' . ........ .. 
b . . d d F k c.esının en ıne .ganp go • .,u- ME. 

una ıtıma ı var ı. a at son I . .. k ik' b .. 1 1 f 1 ~RE ·· 
1 d b . . b' d b" gu, es , azı curn e er ır at-

zaman ar a u ıtımat ır en ı- - d'' "nd'' ş· d' h 
1 G k tıgını uşu u. ım ı er ~e-

re sarsı mıştı. cnç ocasına a . k . . nl ro 
cıktan açığa hiç bir ş:y so.rmu yı ço O ı~~:ınl~ode~i dam et- s 1 M o N 
yordu. Buna kadınlık ızzetı ncf . . . ' 'bu k 

· • ·d· F k t · · d 't · mcmı ı~temtyon;an nu a-
sı manı ı. a a ıçın e gı gı- b 1 d · 
d .. h . .1 t u e erım. 

e artan şup eyı ne ı e sus ura S d h · b. ı 
k ? onra a a munıt; ır ses e 

• (lillUI 9Dl01') 
ca .tı. .. ·r tt. 

. ı ave e ı: - ......... -... , --
Soldıın sata: Tanıdıklarından genç ~ır - Senin dediğin olsun ... Se BEBEK' 

1 - Bir denizimiz (7). Buz- kadınla kocasınm her tesacluf~ nin kıskançlık üzüntü:' sü çeık- j te 
hı yağmur (3). t~ çok kon~ı.şması °1'.~ .k~ndı~ı mene hiç bir sebep yoktur. 1 

2-Beyaz (2). Beygir (2). nı~.d~ tahlıl edemedıgı bır hıs Gene; adamın sesinde oka- Kı·r~ııı v~ıı 
3 - Çok degil (2). Bir hasta le uzuyordu. Kocasının aley- dar samimi bir titreme varoı 1 U l 1 U 

!ık (6). ~ind~ .hiç b!r delH bul~madı- ki kadın buna kanaat ~etirdi. 1 Dalyan önünde Salp Bey 
4 -· Her şeyi yerli yerine gı. gıbı h.a~ık.att~ ~evc.ı.nden ~- Sonra kocasına başka bır yere yalı•ı möbll•ll olarak ki-

koymak (7). Ben (3): ~ıı: olabılırdı. Lakın ş~p~e gız çekilmek Hkrinde bulunduğu- ! ralıktır. Derunundakllere 
5 _Yet (2). lı bır kıskançlık her turlu ma- nu söyledi: ~~~~mUracaat 
6 - Harik (6). Vem1ek (3). kul düşüncelere karşı geliyor- - İstediğiniz gibi bir yere : ·----
7 -Vücut suyu (3). du. cekilebilirsiniz. Benim param . 
8- Nota (2). Biçare (7). Bir aksam verilen bir balo- ikimizi de rahat rahat geçin- lstanbul beşinci İcra me-
9 - Ha~erattan biri (3). 1 da kocasının o kadınla uzun -Oirmeğe kafidir. murlugundan: 
ıo - Kanaat getirmiş (4). zaman dans ettiğini görmüş, Dedi. Dikkatle kocasının Mahcuz ve firuhtu mukar-

Ufuklar (4). kendine ne kadar hakim ol- yüzüne bakıyordu. Genç adam rer mütead~it halı koltıM<, ka-
11 - Köpek (2). Gümüş (3) ma!< istemiş ise, gene dönüşte kabul etti. Bu fikrin kendisini 1 n.a~, ay?,a, ı~kemlc, 10~5~~1 ta 

Nota (2). 'kocasının .YC?rgunluk~an şika- "o kadın" dan ayırmak için nhıne musadıf pazar gunu s. 9 
Yukardan aşağı: yet etmesını fırsat bılerek he- olduğunu anlamıştı: dan itibaren Beyazıtta Tavşan 

ı - Bir renk ismi (4). Er- men: -Peki dedi hemen hare- taşında abı hayat sokağmda 
kek (2). Genişlik (2). 1 - Bu akşam o kadınla çok ket ederi;. ' 21 No. luhane derunündc sa-

2 - Beyaz (2). Düdük (4). ians ettin!.. Kadın gözlerini ayınnıyor- ttlacağmdan talip alanların 
Baba (2). Demekten kendini alama- du. Fakat bilseydi ki nereye yevmi me:zıkil.rde :n.ahallin<le 

3 - Bir kumaş (5). Bir adet rnıstı.. gitseler, hangi kadından kaç- !tazır bulunmaları ılan olunur. 
(3). O kadın!.. Bunu söylerken salar git gide yaşlanan kendi Üsküdar hukuk hakimliğinde-; 

4 - Geçmiş günler (4). Lez sesindeki gayri tabiilik koca- kalbindeki üzüntü ancak mu- Zevcesi Hacer Hanrm tara-
zet (3). sından gizli kalamamıştı. Genç vakkaten teskin edilebilecekti. fmdan Üsküdarda Ayazma ma. 

5 - Esp (2). Petrol (3). fi:i\.,, ~~ ~-~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ hallesinde tulumba sokağında 
6 - Hakim (4). Tersi (4). ~ • Bl.'d ~ 17 numaralı hanede sakin Mııs 
7 -.Elemler (4). Yeni (2). ~ BYRD ıle KUTBU CENU e ~ tafa Reşit Bey aleyhine ikame 
8 - insan (4). ~ · ~ olunan ihtar davası üzerine ka 
9 - Şart edatı 2). Telef et- ~ Bir İnsanın henüz görmediği bir şey... ~ nunu medeninin 132 inci rnad-

mek (5). 1 ~ ~ desi muci.bince ıbir ay zarfında 
10 - Bir deniz ismi (4). De -~~~~~- Iıanei zevciyete gelerek evlili-

mir ip (3). İdamet (2). '••oooG'W'WW.. Yarın \~-ıın ~wwwuwwww. ğin uhtesine ta-hmil eylediği 
11 - Nota (2). Bal amelesi ••

0

- •M--A •. J ... f. K Si.NEM• ASl•N•D•A•••e= vazifel~ri ~fasının ih'.~rına ka-
(3). Rabıt edatı (2). rar verılmış ve yevmu muhake 

ASRI Sinemada 
llu~ün\e \mn ... ı ır, 1 2matı 1 

nclttind~ prograını il.t\tt~n ztn · ı 
).!,İn 'ır\·ert:: nun1ı.:"'ol 1 rı 

~~~ Mf ~~lll f ~~~~Rl 1 

BESSIE v~eJOHNNIEI. 

BL YL k c; \L\ \!(1S.'\\1ı-:flı·:SI Ul.'\R.\K c;ıısn~RJU:c~:ı.; me 16-6-931 salı giinü saat J4 

K 1 S E T te tayinedilmiş vemumaliyehm 

(Wıı·: \\ ERllE 1('11 ıu:ıcı J L·:\J) (;J.L' C'l\LICll) 
\L\JA '\ Ol'l·:RETl.!•:fll\IN rn caLilıeli ,.c en. ııdkıdisifü .. \Jizansen: 
·\lc;hur ıenor IH< ·ı t.'\l'I) TAL Hl· R'in. .\lu>i!..ı;ı :\leşhur be,ı.k;lr 
Sl'I ll J\ \Sl\ı'nin. Zengin dekl)rl•r • :-icfi< \C ruhncvu ınu;iki · lhıı,]:ır· 
~ar,ılar \',.oüsıen dıha gütel fn!..•J;\dc Zİ\ncı:i 1.:ıdınlar ... 

I'ilerlt>r v<trın sı:ıt 10 dan itihıren tcd1:-H~ e<lilehilir 
.\Jc.,Ulcrinizi ıeının edhıiı. Telefon il. U. ~bO • • 

ikametgahının meçul oldugu 
mahalle ihtiyar hey'etile mü
başirin meşruhatından anla~ıl-
mış olmakla bir nüshası mah
keme divanhanesine talik edil 
miş olduğundan ilanen tcblığ o 
lunur. 

nahiyette olduğu için neşrede 
rıcmi"?tim. Bir kleptomani vak 
sı hikaye eden bu mektubun 
•İr kısmını bugün ncşredebile 

•.eğim. 

ı Çünkü mektup sahibi Paris-
en başka bir yere gitti, mek

ı uhun nesri artık onun vaziyeti 
ne bir tes.ir yapmaz. İşte: 

Devrialem seyahatine çıkan 
Yugoslavya Hariciye nezareti 
erkanından M. Kosto Pavloviç 
dünkü Toros ekspresi!e şehri
mize gelmiştir. 

M. Kosta seyahatinin bilhas 
sa Türkiye kısmından çok ha
raretle bahsederek Toros eks
presinin en iyi ve rahat seya
hat vasıtası haline geldiğini, 
Türkiycnin kendisinde çok kıy 
metli intibalar bırakuğmı söy
lemiştir . 

1 :tmirde sayım vergisi 
tahakkukatı 

İzmir vilayeti sayım vergisi 
tahakukatı ikmal edilmittir. 

Malul zabitan ve şehit ' ı··~··•••••••~ ~•++++. ,..., 
ailelerinin vaziyet: ı . ITTJI-JAD) MiLLi 

lltHediletel.. ihtira boran 
... )ımcndirrr vagonları için tcbrı t 

cihazı • hıkk ında olan bir ilıııı a 
boratı talebi için lııanbul lil.<)rli 

ı " - Sana başımdan geçen bü 
ı 'ük bir tehlikeyi anlatacağım. 
4\.ma senin n:.musuna tevdi e
iiyonıın. Kimseye açma. Son

, ıa mahvolurum. 
Sana evvelce de yazmış idim 

· 11a. ben iki aydan beri Baron 
M. Kasta bugün Belgrada 

hareket edecektir . 

Sadrazam Yusuf Paşa öğle 1 İfan yoluna devam etti. Maama 
den sonra makamına gidecek fih gideceği yer yakın olmadığı 
ti Fettah efendisinin bir an ev için hemen ilk rastgeldiği bira
vel çıkıp gitmesini sabırsızlıkla rabaya bindi. Arabacıya köp-

h bekliyordu. Paşa makamına gi- rüye gitmesıni söyledi. Araba 
derken Fettahı beraber götür- köprüye gelince Fettah indi. 
miyordu. Bundan istifade etme Üsküdar vapurunun bulunduğu 
ği düşünen haremağası bugün iskeleye inerek bir bilet aldı. 
pek mühim bir tasavvurunu tat 

· bik edecekti. Nihayet öğle ye
meğinden sonra Yusuf Paşa 
mükellef arabasına binerek ma

. 1 kamına gitmek üzere konaktan 
ç:ktı. Fettah efendisinin gittiği 
- f.rdüktc n sonra hiç vakit 

ı '! .,: Y.::· eden konaktan çıktı. 
ı ,_..~ -,,.'- (ibi kimseye görün 
net " · ".' ın arkadaki kapı-

~, t nh sok k 1 r-

Fettah vapura binip oturdu
ğu zama zihninde ne vakitten 
berikcndini meg.guleden düşün 
ceye daldı. Fettah kendi kendi
ne diyordu ki: 

- Beni böyle hamı ağası ya 
pan adamın kim olduğunu öğre 
nip intikam alacağım. Ben in
tikamımı aldıktan sonra ister
lerse beni de öldürsünler .. İste 
imdi Üııküdara idivorum. ib-

Üsküdar askerlik şubesi l'i· _ 

rı~i1rk sio-ort.a sirketi 
" ' 

Yapılan sayım muamclcsıne yaııetinden: 

Harik Ye hayat ö:ı:erine sigorta muameleıi icra ef1eciz. 
Sigort ıları halk içi:ı müsait ıeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 

nazaran mülhakat ta dahil ol- ŞehrimLıcle mukayyet derc
mak üzere İzmir kazası dahi- ce üzerinden maJül zabitan ve 
!inde 4-02,268 koyun, 313,849 ınensubini askeriye ile şehit a
kcçi, 212 tiftik keçisi, 5,251 de- ilelerinin vaziyetleri son defa 
ve, 5,860 manda, 112,517 sığ'rr, tcsbit edilmek üzere resmi se-
25,437 at, 40,763 eşek, 1622, ka netleri ile acele şubeye miira- • Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. 
tır vardır. cathırı ~ .. Telefon: B°!~Rlıı-2003 _ ~~• .. _ttt 
'rahim Beyi tekkede bulacağnn. 'lardı. - - - ! tuğu az merak edilecek şey - Anlatacağım şeyler mü-
kcndisinden her şeyi öğrence- Fettah bahceden geçerek ice 1 miydi? .. Fettah konuşulan ~ey- himdir. beyefendi. Burada kim 
ğim. ri ~ir~i._ Yorul~u~tu .. ~uran;n ı !eri bilmemekle bera~~r.her hal se bizi dinlemez değil mi? .. 

Fettahın düşündüğü yalnız sennlığı hoşuna gıtmışn. Orta- de bu toplonmanın muhım oldu _Bu tekke benimdir. Kim-
bundan ibaret değildi. Fettah da kimse göriinmeyordu. Yu- ' ğıımı anlamıyacak kadar. ken- se ne konustuğumuzu dinleye
çok iyi kanaat getrimişti. Yu- suf Paşanın ~aren:ı ağası.bir ta dini aptal sa~ınıyordu. Nıha~t mez. Buna ~min ol da söyleye-

rafa oturup dınlenır'ten nıhayet İbra hım Beyın karşısına çıkabıl • · - . .. 1 suf Paşa ile İbrahim Beyin ara- . . . . .. cegıgı soy e .. 

celilr~inc il il.•1.iran J92l) rarihincie 
ııkdim olunup 11+1.5 qumara ile mıı

Lancı miım:aaı üzerindeki lıuiruk 

hu kere f•raf; n Jt.lıuı ll"ara veri· 
lc:c.rt~ndl'n mezk6r ihtir&\l salı:1 a?
m4k \e Yahut İ'tıc.1r ctrntk. arzu~un · 

da holunrn 1.evahn lsıanhııl Bah~<
kapırlı Taş l lan 4.l-48de ıırnl.•ııı 

\eki:; il. \\' ISTOK efendiye mü
riılcıar ccnu~Jcri. 

- Her şeyi sÖylecegim, .de
di, fakat evvela istediğim şeyi 
öğrenmeliyim beyefendi. Ben 
ne vakittenberi hep intikam al
mağı düşünüyorum. Beni böyle 
harem ağası yapan kimdir? .. 
Bunu bana söyleyeceğinizi va
detmiştiniz .. sı ac.ıktı ! .. İbrahim Beyle konuş bır dervış mey~ana cıkt~ .. Fet- dı. F.ettah ılk soıo: olarak beye- _ Söyleyeceğim beyefendi. 

tuğu gün bunu fark eden Fet- tah gelen dervışe İbrahım Be- fendıden şunu duydu: Yalnız bendenize vadettiainiz Fettahın da(ma bunu soraca 
ğını ve buna dair bir şey işitme 
yen kendisine hiç bir şey söyle

- Ondan evvel ben sana bir meye1:eğini anlayan İbrahim B. 

talı efendisilc mabeyin katibi yin gelip gehnediğ;ni sordu. Al - Ben.i niçin ~radın? .. söy- malumatı !Utfedecek misirtlz?. 
arasında iizli bir duşmanlık drğı cevap şu oldu: leyecek bir şey mı var? .. 

ld ğ · di ş h f di b. 1 1 Mabeyin katibi olan bu Bey o u una emın . - e e en ıraz cvve ge 
1 

k . . k' · · 
d' F k k d' · · .. k . . te' erun sessız, ımsesız, senn 

Fettah vapurdan çıkarak toz hı.ki a at. e
1
r; ı&mdı gorme ıçın bir odasında Fettaha bunu so-

l k kl d .. .. k k e · emenız azım ır. 1 . k .. 1 k b'" u so a ar an yuruyere tc -
1 

Mf . .. l rar <en zencı ·o eye arşı u-
k d - 'd k h .. e ısn nı.nomme e "k b' l'k tı·· .. t . d eye ogru gı er en ep uun- yu ır a ayı ıı< gos enyor u. 
lan düşünüyordu. İbrahim Bey Fettah teşekkür etti. F<;ttah Burada makFa<lı ne idi?. 
mabeyinde bulunmadığı zaman beklerken kendi kend'.ne düşü- Fettah bu 'iikayitlik karşısın 
lar ekseriya bu tekkeye gelirdi. nüyordu, gördüğü. bildiği şey- da ~aşalamı tı: 
Fettah bunları hep ötrenmişti. !eri İbrah(m Beye nasıl anlata- - Burada konuşacağımızı 
Katip beyefendinin Usküdarda cağını hesabcdiyordu. Paşa e- zati aliniz emretmemiş miydi
ki tekkeye vakit vakit gelme- fendi sini bir kahveye girerken niz efendim?. 
sinde sebepte belliydi. İbrahim sonra orada bir takım adamlar- - Ha, evet .. Gelmeni söyle
Beyin şehliğide vardı. Tekke- la görüşüp çıkarken görmi.i~tü. elim. Doğru .. Söyle bakalım Fet 
nin gölgelik serin bahçesinde Paşanın böyle gizli bir yenle tah ağa anlatacak mühim bir 
~verdnler dnlaşrp uçu~myor- toµlamn kionbiJfr neler konuş- şev var mız. 

sual soracağım: düşündü. Pek mühim bir şeye 
Söyleyeceğin şey efendine karar vereceği gibi tereddüt edi 

taalluk ediyor mu, etmiyor yor, Fettaha bakıyor, sonra 
mu?. gözlexini yere çeviriyordu. Fct-

GörünUşte hiç ehemmiyet tah gözlerim beyefcµdiden ayır 
vermez gibi olan İbrahim Bey mayordu. Mabeyin katibi niha 
her halde Yusuf Paşanın kölesi yet dedi ki: 
tarafından ne söyleneceğini - Sana söyleyeceğim şey 
çok merak ediyordu. Her halde o kadar mühimdir ki bunu bas
köleden alınacak malumat ol- ka bir güne bırakalm. Sana va
duğunu kanaat getirmişti. Fet- dediyorum. Bunu kat' iyyen 
tah İbrahim Beyin merak ve ! söyleyeceğim .Benim İstanbul
alakasıııı anladığr i~in katip b~ daki rv;me e:cl . 
ye fendi ve: (Bitmedi) 
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M. Makas'ın sulha dair bir konferansı 
(B 1 · c• sahifede) ı mara bir çok felaketlere sahne 

a§ı ın • l B rihi k . b' 
Bunlar arasında Dariil~unk o mkuştur.tl' ubirtad '!e ayı ı· 
.. . "davimleri Tur ze ıyme ı erstır. 

muderrıs ve mu · 1 · y · 
ve ecnebi matbuat müntMes~p e •· d' h"'~ yol daml 
. R trf1c vekili ıron ._,ım ı uı<.uınet a arınız 

ın• wn c;. Polikarpos Ef. ve Gazi Hz. İsmet Paşa, Tevfik 
meıı:okpoh eı, erkanı Muhtelit Rüştü Bey, Venizelos, Mihala 
patrı an • . . . 

"b d le komiııyonu Yunan kopulos yeru sulh hayatı ıçın 
mu a e k · · b' 1 d M m başmurahhası M. Fo as ve 1· ~nı ır yol açmış ar ır. e . 
k' · murahhas M. Pikyon, Yu leketlerimiz bu program dahı-
ınc~efarcti erkanı şehrimiz linde yürü~ceklerdir. 
~~sek tabakasına mensup bir Artık memleketlerimizde ec 
~~k Han1ın ve Beyler Rwn mü nebi .ırk.yoktur ~çt~mar ~y~tıÖ 

'neverleri de bulunmuşlardı. mız ınkışaf etmıştır. İki hü~h 
M. Makas kürsüde mette cümhuriyettir. V~ tan. 

Saat on yedide M. Makas şid isbat etmiştir ki ~üınhın;~ 
!detli alkışlar ve samimi tezahü daresi diğcr h~et 
rat arasında kürsüye çıktı. Hu daha suıı:ıPerver<iirle~ bili 
kuk fakültesi reisi Fahir Bey Yunanıs~~· h:unan dost 
genç Yunan hatibini takdim e- kaydii şart Tur~ V'C bunun in-
derek dedi ki : luğuna t~raftarkted' 

. , ki ııfını ısteme ır. 
- Atına mebusu olan M: ş Ankara ve sulh 

Makas ayni zamanda gazetecı A k ada gördüklerim ben-
dir. Ve sosyalizm Yunanlılık, d n i::ibaı bırakmıştır ki bey 
•Arnavutluk ve Lozan meselel~ e ı'!:ilel münascbattan ziyade 
ri hakkında eserleri vardır. Bu ?:i milletin dostluğu bize sul
rüksel ve Lahey konferar;s1a= ~il temin edecektir. Bu dostluk 
rında murahhas olara~ bU :U- çok esaslı temellere müstenit 
mus Balkanlarda sulhiin · 

·' !erde çok tır. . 
hafazası icin son sene k f Bunu idame ve takviye içın 
çalışmıştı.i'.. Sulhe . dair on gı~: genis teskilat vardır ve olacak 

· · etıce verece · , 
ranslarımn ıyı n f tır 
kanaatindeyim. Bu kon erank Balkanlarda bulunan millet 
sın sonuncu <;>11?amasını :e:e- ler blok halindedir. 
ı ar gelmelerını temenn Selanikten Suriyeye kadar 
rim.,. .. . . bütün saha üzerindeki milletle 

Halkan sulhu ıçın h rin menfaatleri birbirlerine sı-
Mütealuben M. Makas ~= kı surette bağlıdrr. 

canlı bir sesle konferans Balkanlıların fikri münasebatı 
başladı: . m Hayat! bir çok zamanlar ec-

- Böyle, dedı, muhterke · nebi kapitalistlerin fena tesirle 
b. 1· h unda hak ım- B' · ır mec ı~ uıur .. ok ri altında kalmışızdır. ız~ 
da göstenlen teveccuhten ~ . fikri münaseb:ıtımız da yekdı
mtitehassisim ve heyec~n ı~ın ğerine çok yakındır. Belki bu 
deyim. Burada yüksek bır ~;1 milletlerin birleşmesile diğer 
reye hitap etmekten fevka a 1~ ırklar çıkmış değil midir? Biz 
zevl: <lny1:'yo~:u~- Balk~~i s:ü- Balkan milletleri kardeşiz. İtal 
hü için husnt• nıyet sa~ k ya Yugoslavya ve Romanya 
tün insanlar gayret saİr etmbe bi;leşmesi ve Türk - Yunan iti 

· · d d' ler şte u-
mec~u~y~tın. e ır d · 1ı 

1 0
_ lafı buralarda sulhli tamame~ 

nun ıçındır kı ben e ça ş y temin etmiş demektir. Ümıt 
rwn. ederim ki Bulgaristan da buna 

Ankarada faaliyet istirak edecektir. 
Ankarada Türk faaliyetinin · Ben altr seneden beri bu fi-

ve sen terakkilerinin büt~ -~~ kirdeyim. Balkan ittihadı bel~i 
saı ını gördüm ve bende ?"~ yakında, belki biraz uzak bır 
bir takdir ve hayranlık hıssı u- zamanda, fakat her halde ola-
yandırdı. . caktır. 

Türkiye Reisicümhuru Gazı, Balkanlarda yaşayan millet-
Hz. ile etrafında bulunaı_ı arka ler birbirlerine o kadar yakın
daşlarının faaliyeti ~:kık~~~ dırlar ki ileride bir blok teşkil 
takdirlere şayandır. ger etmeleri imkansızdır. Yunanlı
miz sulhü idameye karar ver- lan Türkiye ile itilafa sevke-

. . · t ınamile unut-ınışsek mazıyı a den iktısadi ve fikô ihtiyacın 
maklığımız lazımdır. . tazyikldır. 

Çok eski mazı Müiikilata rağmen ... 
B · · ok eski mazi ve me- Bedbin olanlar diyecekler-ızım ç F k t ma 

deni yetimiz vardır. a a .. dir ki :"müşkülat görmüyor mu 
zimizde cok tee!lüm ve teedssu sunuz? . ., Evet görüyoruz. Eğer 

- h'f !er de var ır. 1 re şayan sa 1 _e • u bu müşkilat olmasaydı Ba kan 
Bilhasa lıarbı um~~~ .~e ~ ittihadi bir emri vaki olurdu, 
takip eden harbi duşununce .ın Akalliyetler meselesini ve 
sanın teessüre kapılma_ması ~m diğer bazı müşkilatı ileri süre
kansızdır. Bize 2270 mılyon ıs- rek itilafın olmayacağını söyle 
terline mal olan bu harpler pek yenler olabilir. Kabul_ e~iyo
ellmdir. Lakin bize her şeye ruın ki henüz asarı bakı kın ve 
rağmen sulhü muhafaza. etme düşmanlık hisleri mevcuttur: 
ği ve bunun için her şeyı yap- Fakat biz itilafnamelere ke~dı 
mağı öğretti. . mizi tamamen bağladık.. ~-

Yeni bir harp düijüneme~ız den güne bu sulh vazıyetı~-
Evet Hanımlar Efendıler, den daha memnunuz! B~ ~ag

artİk y~ni bir harp d~şün~e- lam esaslarla itilafın ve ıttıha
yiz. Yeni bir harp, bile~~z, dın tamamen husulüne muvaf
ne korkunç neticelere ~erır "'.'' fak olacağız! Ve bu zaman geç 

Ve bu cihanşümul bır mahı- tikc;e daha kolay olacaktır. 
yeti haiz olur. Bina~nalerh yal lktısadi işler 
nız düsüncesi bile bıze bır -~-r- Bundan sonra Yunan diplo-
bin önÜne geçmek . ~~in_ b:~ matı Balkan milletleri arasm-
kuvvetimizi sarfetlıgunız daki itilaf esaslarını, itilafın 
fidir. garantisi olan kuvve~li .m~se 

Bir diplomata göce . batı zikrederek demıştır kı: 
Bir ingiliz diplomatı demış- _ İhracatımızı uzak memle 

tir ki: .. ketler yerine yakın v~. konış~ 
_Yeni bir harp o kadar mut memleketlere neden gondemu 

hiş olacak ki hiç kimse bunun 
. k' ecek yelim? . . . zuhuruna ım an veremey • İktısadi işlerımızın acı~~ı -~a 

kimse bunun için çalışmayacak rafından misal olarak . tut?n 

tır... mahsulünü kaydetmek ıs~.eı:ım 
Coğrafi vaziyet Bu mahsulitm rekal>c:t yu~-

Güzide hatip bundan sonra den ne kadar mütcessır oldugu 
Balkanlarla Anadolum:1~. cor-a meydandadır. Fakat itiüif olun 
f·ı vaziyetinin ifade ett_ı_ gı mana d kalka 

k l d ca bu rekabet te ara an -
lardan bahsedere şoy e e- caktır. Fakat bütün bunlarm 
vam etti: . - f fevkinde fikri tekarriip va~dır. 

- Şarki Bahriskekf~\ co;:ş~: Darülfünun ve gazetelenn 
sı o suretle teşe u e . rolleri 
ki burada bulunan milletl~'.f.1r Bu itibarla Darülfünun çok 
likle sulbü muhafaza ede 1 ır- mühimdir. 
ler. . Mektep ve matbuat bilhassa 

Türkiye ve Yunanistan şu~- fikri vaziyetimizin ~~ .m~sı; 
diye kadar o kadar felaket g?r batımızın ilerilemesı ıçm en ıyı 
müştür ki artık bu felaketlerıı: amiller.~İt'. 
devamını temenni edecek vazı Gazetelerin 
Yette de - ildirler. Akdenizle 

burada çok bü
c halkın 

Galatasaray, Beykozla berabere kaldı 
(B 1 inci sahifede) 1 kaybettirdi. 

. b' a.şı mı Ercüment .sıkı Bugünkü oyunda gördüğü-
rı:"de /r ~ tahvil ediyor. Bu müz hataları şu şekilde kaydC:. 
bır şut e.:,ot lan gayrete geti- debiliriz. Hücum hattında U
gol BBey z aksiu · olarak ta Ga- tif çok hem de çok fena. L. 
yor unun M · E" · lılar gevşiyor . Oyu- ehmet bıraz durgun. rc:u-
laı:aıı:;-Y. dakikasntda da golü ment şöyle böyle, ne iyi ve ne 
n~ sonra nasıl olsa ye- fena. Nihat topu ayağında b~r 
Y 'z .,.kJinde tebarüz eden ha- az fazla bekletiyor. Mitat hiç 
nen r- · • d Ieti ruhiye oyuncuların topa gı yenn e durmuyor. Ve bu su-
dişlerinde, koşuşlarm~ ayan retle Beykoz sağ cenahının ko 
beyan gözüküyor. Bugiın ~ laylıkla hücum etmesini kolay 
fena. enerjiden ~ ~~r laştırıy~r. . . . .. 
oyun oynayan Utıf yuzde yuz Suphı ı,yı ıdi. Bürhan mute
bir golu kaçırıyor. Beykozl':11&~ reddit. Beykozlular çok çalış
çok canlı oynıyorlar. Yedincı tılar ve Galatasarayla berabere 
dakikada soldan hiicwn eden kalmak gibi bir muvaffakiyet 
Beykozlular sol içlerinin ayağı kazandllar. 
ile beraberliği temin eden gol· Vefa - Süleymaniye 
lerini yapıyorlar. Bu gol sırf 2 o 
sol iç oyuncunun marke edil- Saat 15,25 de hakem Sedat 
memesi yüzünden oluyor. Top Rıza Beyin idaresinde başla
ortada, GalatasarayWar şaşır- yan oyun çok hararetli oldu. 
nuş vaziyette. Düdükle bera- Süleymaniyenin güzel ve kom
ber hücuma geçen GalataSaray bine akınları Vefa kalesini teh 
Beykoz kalesini tazyik ~d~yor- dide başladı. Oyunun ilk on 
lar. Neticesiz bir hakimiyet. beş dakikası bu suretle geçti, 
Beykoz kalecisi köşeye plise zaman ileriledikcc Vefa kendi
edilıniş bir şütü güzel ~ir ~atış ni toparlamağa ~e Süleymani
la kurtarıyor. Otuz yedı11;cı da~ ye kalesini sıkıştı:mıağa başla
kikada Beykoz muhacımle?- dı. Fakat Süleymaniye müdafa 
Galatasaray müdafaasının bır ası o kadar candan ve o derece 
hatası yüzünden az dah9: ~~r güzel oynayorlardı ki, Vefalı
gol yapıyorlardı. Bu gec;ıştm- lar frrsat bulup bir türlü gol ya 
len tehlike Sankırmızılıların pamıyorlardı. 
bir an için gözlerini açtı. Hü- İkinci pattı başlar başlamaz 
cum hücum üstüne. Top Bey- Süleymaniyeliler hücuma geçti 
koz nısıf sahasından ayrılmı- ler. Eger muhacimleri biraz 
yor. Krrk dördüncü dalqlı:ida tecrübedide olsalardı ilk golü 
L. Mehmet sıkı bir şütle Gala- pekala yapabilirlerdi. Taliin bu 
sarayın ikinci golünü yaptr. güler yüzünden istifade edeme 

14,30 da ikinci pa:ti _başl~- yen Süleymaniye muhacimleri 
dı. Beykozlular tehlıkelı hu- ne bir daha böyle bir fırsat ~e~ 
cumlara başladılar. Beykoz sol metli. Vaziyetin tehlikeye gırdı 
açığı topu sürerek kale yakı~~- ğini gören Vefah!er gayrete 
na kadar indi. Fakat hayret, u- geldiler ve 24 üncü dakikada 
zerine giden kim~e yok · Bu na ilk gollerini yaptılar. Oyunun 
dir ftrsatr ele geçıren sol . açık sonlarına doğru bir gol daha 
topu istediği gibi dUzelttı ve yapan Vefalılar oyunu 2-0 ka
sıkı bir ı:ıütle topu ağlara tak- zandılar. Süleymaniye takı
tı. . . mı bugün çok faal ve azimkar 

Bu golde Bürhanın barız bır bir oyun oynadı. Senenin bida
hatası olduğu muhakkak. Bey- yetindeki Süleyınaniye takınu 
koz 2 - Galatasaray 2. ile bu günkü arasında çok bü-

Oyun tekrar baş~dı: Ne ka- yük bir fark var. -Kendilerini 
dar pyanı hayrettır ki, ~starı- tebrik ve daha çok çalışmak 
bul birinciliğinin kay~dilmek tavsiye ederiz. 
ihtimali karşısında bıle Gala- Fener 11 • Anadolu O 
tasaray takımını harekete ge- Bu maç hakem Şahap Beyin 
tiremiyordu. Yani her zaman- idaresinde oynandl. Fener takl 
ki müessir şuurlu ve kazanmak mı 11 gol yaparak oyunu ka
azmile oynamıyordu. zandı. On bir golle kazanılan 

Beykozlular ~ _vaziyetten bir oyunu tahlile lüzum görmii 
cidden kurnazca ıstıfade etti- yoruz. Karilerimiz gol adedilc 
ler. Oyunun miitebakı kısmı Fener hakimiyetinin derecesini 
Galatasarayın gol çıkarama- tasavvur edebilirler. 
yan tazyiki altında 2-2 berabe- Dünkü atletizm faaliyeti 
re bitti. Oalatasarayın bu oyu Dün Rober kolejde Galatasa 
nu berabere ?i~esi .birincilik ray Pera atletleri karşılaşınış
yolunda kcndisıne bır puan !ardır. Mahdut bir meraklı küt 
fikirlerine nüfuz edeceğine şüp lesi huzurunda cereyan eden 
he yoktur. bu ?1üsa?al<alard~u ıelde edilen 

Milliyet maşmuharriri Siirt netıcelen k~.y?.ediyoruz . 
meb'usu Mahmut Beyin Türk 100 M. kuçukler. 
ve Yunan münasebatı hakkın- Mutafidis .. 1.__Haydar2, 12/5 
daki makalesini çok büyük bir 200 M. kuçukl~r: 
memnuniyetle okudum. Fikri Haydar 1 Mutafıdıs 2, 25,4-5 
münasebatın önünde hiç bir 100 M. 
kuvvet duramaz . ., Mehmet Alil, Enver 2 11,3-5 
lstanbulun fikri ehemmiyeti 200 M. 

M. Makas şu sözlerle konfe Mehmet Ali 1 Turhan 2, 23-45 
ransını bitirdi: 400 M. 
_İstanbul bu hususta çok Karancoplos 1, Ömer 2 56,4-5 

büyük tesir icra edebilir. S?<J M. 
Bu tarihi safahatta Bizans, Besım 1 Hagop 2, 2. 6. 3-5 

Konstantinopl veya İstanbul Uzıın Haydar 1, Çrenoviç 
ismini ne olursa olsun, etrafın 2, 6, 4 7 M. 
da bulunan milletler üzerine Cirit, Muratoğlu 1, Selim 2 
daima azim bir tesir yapmıştır 4387 M. 
ve tarihi bir ı:olü vardır. Bir Disk, Naili 1, İrfan 2, 36,05 M. 
çok milletlerin payitahtı ol- 110 M. manalı Tevfik 1 Se-
muştur. dat 2,_1_s_......,,,_ __ _ 

00:!~k~l e:c;?ı~;:!leri Pangaltıda bir otomo-' 
Balkan darülıfünunlan ara- b ı k ld 

smda daimi teması temin et- ı· azası o u 
mek için darülfünun talebeleri 
miz tarafından bir dostluk ce
miyeti teşkil edilmek üzere
dir. 

Balkan haftası esnasında di
ğer Balkan darülfünunları ile 
bu esas üzerinde mutabık ka

Zeynel isminde birinin kaburga 
kemikleri kırıldı ve öldü •. 

lınmıştır. 
Her Balkan darülfünununda 

da böyle bir cemiyet teşkil edi 

Dün Pangaltıda feci bir otomobil kazazl olmuştur. Zeynel i 
ismindebir Taşralı Pangaltıda Hamam önünden geçerken Cel 
lal ismindeki şoförün otomobili altında kalmış kaburga kemik ' 

lecektir. leri krnlmış, ölmüştür. 1 

Bu cemiyetler birbirlerile da 
ima münasebatta bulımacaklar 
kitap ve saire mübadele edecek 

Celal yakalanmıştır. u 

lerdir. 
Teşrini evvelde İstanbulda 

akdolunacak ikinci Balkan kon 
feransına Balkan darülfünunlu 
!arının da temsil edilmesi için 
teşebüsatta bulunacak ve mü
nevver gıençliğin yakmlaşmasl 
namile bir komisyon teşkil o

Galatada Danüp hanmm kapıcı•l numarası zaptedilmeyen ' 
bir otomobil altında kalmq, ağır surette yaralanm11o Zükilr ~ 
hastahanesine kaldırılmıftır. • 

Naile isminde bir kadın Dün Taksimde otomobil altında 

lunacaktır. 
KULÜP 

Fakültelerin iştirakile teşkil 
edilecek kulübün nizamnamesi 
hazırlanmıştrr. Mümasil Avru
pa kulüplerinin bütün nizamna 
meleri getirilmiş ve tercüme e
dilmiştir. 

Perşembe günü müessisler 
ilk içtimalannı aktederek ni
zamnameyi tatbik ve kabul e
deceklerdir. Müessisler meya
nında darülfünun emini Muam 
mer Raşit B., fakülte reisleri 
ve darülfünunlu gençler de 
vardır. --------
Şehir bandosu 

Parklarda halka kon-

kalmış, çene kemiği kırılmıştır. 

Çalınan otomobil 
bulundu 

Boğos isminde bir şahsa ait 
olan 14l8 numaralı otomobil 
evvelki akşam Şişlide İzzctpa 
şa sokağında dururken gizlice 
gelen bir şoför taraf111dan ça
lınınrşt• l' Boğos hırsızlığı poli 
se ihbar etmiş, polis taharriya 
ta başlamış ve otomobili taksi 
si, pojöktörleri ve sair almabi 
lecek aksamı sökülmüş olduğu 
halde ve metruk bir vaziyette 
Pangaltı hamamı önünde bul
muştur. Otomobili çalan, aran 
maktadır. 

Kadın kavgası 

Kumkapıda Küc;ükdeniz so
kağında oturan Safiye, Leman 
Saime, Ayşe Hanımlar komşu 
ları Ruhi Efendinin zevcesi 
Fatma Hanıma her nedense 
kızmışlar, ve onu dövmeğe ka 

serler verilecek.. rar vermisler. Fakat Ruhi Ef. 
Beşiktaştaki yeni binasına eude bulundukça bu cür'eti gös 

geçen şehir bandosu yazın hal- terememişlerdir., 
ka vereceği konserler için ha- Evvelki gün Ruhi Efendi bir 
zırlanmaktadrr. Bandodan ayn aralık evden çıkmış, dört kom 
lan bir kısım çocuklardan bir şu Hanım da fırsatı ganimet bi 
de şehir orkestrası teşkil edil- lip gidip Fatma Hanımı döv
mektedir.Bando ve orkestra ha müşlerdir. Ruhi Efendi dört 
zirandan itibaren tanzim edile- komşu Hanımı karakola şika
cek program tahtında halka yet etmiştir. 
meccani konserler verecekler- Erenköyünde bir intihar 
dir. Evvelki gün Erenköyünde 

Bu konserler, Tepebaşı, Tak bir intihara teşebbüs hadisesi 
sim, bahçeleri!e Üs~üdardaki- olmuş,bir kadın göğsüne kur
pa~klarda v~ı;lecektır. . • şun sıkarak kendini öldürmek 
Bır lngıhz muharrırı ı istemiştir. 

Ankaraya gitti Kendini öldürmek isteyen 
. . . . Hanım Erenköyünde Etheme-

M~uf .. İngılız_ ~uharnn ~- fendi ~okağında oturan ve pa 
Bamız ~un şehrımıze g~lmış ket postahanesinde ç.alışan 
ve tetkıkatt~ b~l~nmak uzere gümrük memurlarından Ad
Ankaraya g~tmı~tır: . . nan Beyin zevcesi Mi:hri Ha-

Mr. B~z Turkiye11;1n ı~- nmıdır. Mihri Hanım ağır yara 
llip ıı_ı.erkezınd~ şar~~- aıt bır ~- 1ı olduğu halde tıp fakültesi 
ser vucude_ getırme. uzere_ etu.~ hastahanesine kaldırrlmıştır. 
l~r ya!:'acagını, G~ı H~. ~·· b~ Lakırdı söyleyecek bir halde 
t_un ~unyada 0_ldugu gı~ı İngı- olmadığı için ifadesi alınama
lizlennde denı: ~k~rl~.r ve mış, ölüm teşebbüsündeki se
h8:Y8:nlık yadettıklenm soyle- bep anlaşılamamıştır. 
mıştır . 

Beyoğlu evlenme 
memurluğu 

Beyoğlu evlenme memuru 
Übeydullah Beyin me'b'usluğa 
intihabı dolayısile münhal Jta 
lan evlenme memurluğuna E
minönü evlenme memuru İs
met Bey (150) lira maaşla ta
yin edilmiş ve dünden itiba
ren vazifesine başlamıştır. İs
met Beyin yerine Kadıköy ev 
lenme memuru Şükrü Bey ve 
Şükcii Beyin yerine Adliyeden 
mütekait Hasan Bey tayin e
dilmislerdir. 
Arif Oruç B. tahliye 

Fotoğrafçı henüz 
bulunamadı 

Sirkecide fotoğrafçılık ya
pan Salih Efendi geçenlerde a 
ilesine bir mektup göndererek 
intihar edeceğinden bahsetmiş 
ve o günden beri ortadan kay
bolmuştur. 

Salih Efendinin ailesi mektu 
bu alınca telaşa düşerek dük
kana koşmuşlar, dükkanı kapa 
lı bulunca polise müracaat et
mişlerdir. 

r 

Bir dolandırıcı 
Abdullah isminde bir şaht1 " 

Beyoğlund.a eczacı Zafirepolu n 
Efendiyi kendisine ticat'Ct oda e 
sı memuru süsünü vererek do 
landırmıı ve yakalanrnqtır. o 

Bir hamal denize dütti .n 
fa 

Köprü iskelainde hammal- n 
lık eden Davut ismindeki ço- ı 
cuk yük almak üzere vap111'9 gı ·• 
rerken denize düşmüş, faka1 
derhal yetişenler tarafmdar 
kurtanlnuştrr. 

Beygir hırsızı sı 
Cihangirde oturan İsmail OE •~i 

daki ahrrma hırsız girmiş vı ;u 
bir beygir çalmıştr. _ .~ 

1 ••••••• 

Maarifi'! Y 

Köy mekteplerinde 
imtihanlar 

d 

< 
ıe 

İstanbul maarif mıntakasm ile 
daki 21 ilk tedrisat müfettiş 
Haydar Beyin .riyasetinde bi lir 
içtima yıaparak köy mektepleı >s 
imtihanları etrafında görüsü! ' 1~ 
müştür. Yo 
Hukuk talebesi Atinay :,, 

davet edildi cd• 
o 

Hukuk fakültesi talebe cem c 
yetine Y Uillanistandan her gii: • 
bir cok teşekkür ınektuplaı ıl 
gelmektedir. Cemiyete Yuna: 
lılarm İstanbuldaki intibalan 
ru ihtiva eden Yunan gazetel n 
rinden mürekep bir büyük kc p 
leksiyon gönderilmiştir. , 

Hukuk talebemiz tcş.rini e ah 
velde tekrar Atinaya davet f ; 

dilmektedir. 

Kaç kütüphanemiz vı' 
kaç kitabımız var. 

' Memleketimizde mevçıut k · 
tüphanelerle bu kıiitüphaneleı ı 
de bulunan kitapların adec 
tespit edilen bir istatistiğe ıg • 
re mevrut ıkitıap adedi ve ki ' 
tiiphanelerin tea.ddüdti i.tibar: 
le Tüı'kiyenin en 2JCnıgİn e1u 
ktan.buldur. Buradaki kütü:p 
hanelerde 1319 u Türlı: harfü 
rile Tiiriı:çe 125,977 si Ara 
harflerile türkçıc, 16,037 si et 

nebi lisanlarında olm.aık ü:rer r. 
143,326 ıkitap bukıruna<ktadu 
İstanbuldan sooca kıütüphan $-'b. 
itibarile zengin şehirlerimiz ı 
rasile Bursa, İzmm:lir. Kıütüı 
\hanesinde ~n az kitabı bulıı. ve 
nan şehir Sameundur. n 

Bütün Tıüıikiye kütüphanel • 
rinde 5,512 si Tüdı: tıarfieril 
tüt.leçe, 235,471 Aı-ap barıfleril .n 
türicçe, 28,493 ü ccınei>i tisar il 
lannda olmak üzere 269,741 i!; • 

ta.pva11~d-==rr~._,,~~---
Fransız lisan aliminin:. 

• 
konferansı edildi 

Polis ikinci şube birinci kı
s= memurları tahkikata başla 
mşlarsa da şimdiye kadar Sa
lih Efendinin izi bulunamamış 

~hrimize gelen maruf F ra tır. 

Bütün Balkanlarda taassup M k 1 ki 
hikim bulunurken İstanbulda etru mezar ı ar 
hürriyet havası vardı. Türkler satılıyor 

Yarın başmuharriri Arif O
ruç Beyin, son nakzen muhake 
me celsesinde 500 lira kefaletle 
tahliyesine karar verilmişti. 
Bu karar evvelki gece şehrimiz 
müddei umum11iğine bildiril
diği cihetle, Arif Oruc; Bey, 
dün öğle üzeri, yatmakta 
olduğu hapishane hastahane
sinden tahliye edilmiştir . 
Sen Benuva papasları 

Zabıta şüphe edilen bir çok an: li11&11 ilimi M. Meillet il ,1 

Yerleri aramıştır, fakat Salih konfenınamı bugün saat - y u 
dide Darülfünun Hukuk .<..ı..:. ıı 

İstanbulu fethettikleri zaman . Belediye daimi encümeni şe-
patrike hürriyet bahşettıler. hir dahilinde ve sular haricin-
Burası daima medeniyet vücu de metruk bir halde bulunan 
de getirecektir. mezarlıkların satılmasını esas 

Çünkü asıl medeniyetin beşi itibarile kabul etmiştir. 
ği buradadır. Tarihte görülen Bu mezarlıklar tesbit edil-
bütün medeniyetler buradan 

mekctdir. Bunlar müzayede ile 
çıkmıştır. satılacaktır. Bu paralar yeni 

İnsaniyet dini de buradan çı mezarlıklara sarfedilecektir. 
kacaktıı:.,. H"Ji)" h k 

M. Makasın konferansı çok ı ıa mer On-
sürekli surette alklşlalUllJf ve • toplanıyor 
gayet iyi bir intiba bırakmıştır. gresı 

M. Makas bugün gidiyor Hilalialvner kongresi bu-
Konferansı müteakıp darül- gün Ankarada toplanacaktır. 

fünwı profesörlerile samimi Kongreye İstanbul viliyet 
müsatahada bulunan M. Ma- şubesinden mürahhas olarak 
kas bugün saat 15 te Romanya doktor Ali Paşa intihap edil
vapuru ile Pireye harc"ıı:et ede- miştir, Ali Paşa perşembe gü
cekti.. nü Ankarava harPket e · tir. 

aleyhine dava 
Varissiz ölenlere ait emlaki 

üzerlerine geçiren Sen Beno
va papaslan hakkındaki tahki
katın ikinci ve hukuki safhasi
le Defterdarlık meşgul olmak
ta idi. Defterdarlık dördün
cü hukuk mahkemesinde bir 
dava açmış ve bütün evrak ve 
vesaiki de mahRmeye vermi11-
tir.. 

Efendinin hayat ve mcmatma ,.__ 
dair eser bulunamamıştır. Tah teai konferuıa aaloaunda •en ~ 
kikata devam ediliyor. cektir. Profe.ör Meillet dü 

l f tebrim.izi gezmit •e gece Fra: 
Ne nişan ı. SIZ sefaretaneainde kalmıttır. 

Kalyoncukulluğunda Peşkir yol parası ve:miyenle j 
ci sokağında oturan Madam 
Sofyanın nişanlısı Dimitri Ef. hangi aylarda çahşaca f 
Madam Sofyayı kandırarak Tarik bedeli vıenneyip te bil 
drahuması olan 46 bin drahmi fiil yollarda çalışmak mccbuı d' 
yi ve iki altın yüzük ve bir al- yetinde kalanların h1ıngi a:ı
tın saat almıs, ortadan kaybol !arda çalışmaları fayda 
muştur. lı olacağı tesbit edilmiştir. Y c ıt 

Madam Sofya,-0işanlısını bir larda çalışanların ekserisini ~ 1 
kaç gün beklemiş, niha}et po raatle meşğul olan köylülerı • 
lise haber vermiştir. miz teşkil etmektedir. Yold 

Yapılan tahkikat i'.eticesin- çalışanlar eylıil, teşrini cvve 
de Dimitri Efendinin birkac; teşrinisani, nisan ve mayılh" 
gün İstanbulda saklandıktan ı lanndan biri zarfında .:~~· ~~ 
sonra Lotüs vapuru ile Kıbrısa çalışmak mecburi\ ıdarc altı 

. i "" 
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Rober kolelde dOtl bir ınGseblllle yeptklı. Bu mU.atıakaya lstanbutun • muhtelH kız 
me kteplE rı daveti! lcltler. Reanılmlzd• bu lcı:ıı talebelerln bir kıamı görUlmektedlr. 
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M. Maka• dUn DarGllUnun l:onferans salonunda bir konferans verdi. Resimde M. 

1 
, Makaa'ı konferan•ından evvel DarUlfUnun emini ile mUderrlsler arasında görüyoruz 
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SEYRISEf'Afı . 
Merkez acenta:sı Galata kUpıü 

Başı B. 2362 Şube Acente!! : 
Sirkeci Mühürdar zade hanı 22740 

Pire - ıskenderiye P.-
(lzmir) va· Salı ı oda 

puru l 2 Mayıs Ga · 
lata'dan hareketle lzmir Pire'
ye uğrayarak cumartesi sabahı 
lskenderiye'ye varacaktır. ls
kenderive'den Pazartesi llte 
kalkacak Çarşamba Pire'yede 
uğrayarak Perşembe gelecek
tir. 

İzmir sür'at !JOstası 
( Giilcemal) vapuru !O 

Mayıs pazar l 4,30 da Galata 
daıı kalkarak lzmtr"e gidecek 
veçarşamba sabahı ı;elecektir. 

Perşembe günleri yapılmakta 
olan Karabiı;a postalarımız 

!O mayıstan itibaren pazar 
C"tlll Jcr Yapı he~ ktır. 

~-""'11--•iıllL ..... 
ispanyada Cllıııburlyot ııaıı odDdlktea sonra mııııım bir mesele 
çıttJ, Memleketin bir tıımı olan l(atolonya aynlmak barcktlnde 
balanda. lıpaaya Cilmburiyetlnin baf vetlll (Zamora)l(atalonyaya 
giderek lıttıaı hareketinin batında bulanan miralay Maçya ile 
gllrtışmet mecbartyetlnde kaldı. Nihayet erada bir ıtuaı hatıl 

olarak r•nç lntUep me•leketl neticcsl metkOk bir ayrılıktan 
kartaldu. Yukarıdaki reılm sağda miralay Maçyayı, 10lda mllsyll 
Zamorayı, 8flğıdaki resimde her iti reisin anl6fmalarındaa 

memnun olan balkın alkıtlarını gösteriyor. 

ınıMAŞLARININ MÜKEMMEL1YET1 
BIÇlMINlı'l KUSURSUZLUCU 

VE BiLHASSA FIATLARININ UCUZLUÔU 
itibarile 

ELBiSELERiNiZi 
Galatı'da Karaköy'de Büyiik mahalleblcinln üstünde kain 

• 
1 

Büyük Elbise Fabrikasından 
tedarik "l'e mObayu etmeniz menlaııılniı icabıdır. 

lngiUz kumışlırıadın her .:lnı 

Kostümler 
Cacha n beyaz yünlll 

Pantalonlar · 
iyi cins empermeıblllze gahardıa 

Pardesüler 
Hını mi ar için mtlntahıp çeşitlerde. 

161 / liradan 
ll itibaren 

llrıadan 
itibarın 

171 / llrıd1n 
ll ldbueıı 

Gıbardin, Twid ve fantazl kıuuaşlarduı _ --fl!.~' 

M P d 
~ 

antolar, ar esüler 1311 liradan 

ve Trençkotlar 2 ıııbaren 

TEDİY ATTA BÜYüK TESHILAT 

·-----------·------------·· Milli Mü~alaa Yekaleti 
Deniz levazım satınalma komisyonundan: 

Süt kilo 
Yoğurt kase 

3150 [ 80 mayıs 93 ı cu-
martesi günü saat 16 14880 da açık münakasa ile 
ihale edilecektir. 

Deniz Hastanesinde tedavi edilecek hastaların 931 malt ıenesi 
birinci altı aylık ihtiyaçları olmak üzere yukarıda miktarları ya
zılı Süt ve Yoğurt münakasaya konulmuştur. Münakasa zamanı 
olmak üzere tayin edilen 931 senesi mayıı ayının otuzuncu cu· 
ınartesi günü l tı da yapılacak açık münakasada teklif edilecek 
flatlar muvafık görüldüğü takdirde ihale edileceğinden ,artname
sini görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin münakasa 
gün ve saatind~ Kasımpaşada Deniz Müzesinin umum kapısının 
üstürıdeki Deniz Levazım Sannalma komisyonuna müracaatları. 

• 

CUMRTES1 
9 MAYIS 1931 

TJ!hta kurusu, sinek, vesaire 
bışeraıı yumurtalırile boraber 

kıı'lyyen imha eden 

FAYDA 
wmı blrinclllgl lı:uanmıt bir ha· 
rikai Sln'aııır. FAYDA daba mü· 
esslr, dıha mükemmtl ve yarı 

yarıya uo:uzdur. Kokusu ltı!I olup 
kaı'lyycn leke yıpmu. insanlar&, 
haynnları n nebatı zuan yok 
tur. FAYDA ismine dikkat edini:ı. 
J)evairi devlet, müuseıatı milliye, 
hns'Jsiye ve ecnebiye, Seyrlıefain, 
Hil!llahmer, mektepler, ha5taneler. 
•ıhhat yurtlan. büyölı: otel n 
lokantalar, vapur kumpanyaları 
FAYDA iıtimal ederler. Huın 
ecza depoıu. 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
SO ikinci teşrin 330 taribü kanun hükümlerine göre tesdl edilmiş olaP 

ecnebi şirketlerinden kalyan tabüyetli (Adria Bahri Seyrisefain • Adria So
cieta Anonima Dl M Navigazion• Marlttlme) şirketi bu kere müracaatla 
Türkiyedeki m ı amelltına nihayet verdiğini bildirmiş olmakla mezkur şirket· 
le alikası bulunanların şirkete ve icabında lstanbul Mmtakası Ticaret Mü-
dürlüğüne müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. -

'o 5 evlet Demiryolları İdaresi İlanla;.) 
liilecik - Karaköy arasındaki Kırkdemir köprüsünün tamiri 

dolayısile 10-5·93 l tarihine mllsadif pazar günü 4 ve üç numa
ralı katarlarıllll% Hıydarpaşa-Arlfiye Haydarpaşa arasında seyrüse
fer edecekleri n Arlfiye - Eskişehir · Arlfiye arasında seyrüsefer 
etmlyecekleri muhterem ahaliye llAn olunur. 

tavsiye: 

Kumaş Ticarethanesinin 
-ııetmlf oldugu mebzul çeflıli lngiliz lcumışların klftt1! rekabeti 
kırın flaıtarla uımıktı oldugundan, mübayutınızı kararlaftırmadan 
eve! lstanbul'da, Sultan Hamamında vaki depoyu ziyaret eylemenizi 

rica eder. işbu fırsatı kaçırmamanız menfaatiniz 
... iktizasındandır • 

Müsabaka ilanı 
Balkan Birliği Cemiyetinden: 
Balkan konferansının Selı\nikte içtima eden üçüncü konsey mu· 

karrerııtı cümlesinden olmak üzere, Balkan memleketlerinin iktı · 
ı;adi münaiebetleri ile bu münasebetlerin inkişahna atien uygun 
tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkında bir kitap yazılması için 
bir müsabaka açılmıştırr 

Altı Balkan memleKetlerinde, yani Türkiye, Arnavutluk, Bulga 
ristan, Romanya, YugosH\vya ve Yunanisran'da ıçılmış olan bu mü· 

bakıııannaşartları şunlardır: 
ı - Yazıl&<:ak eserler, Balkan konferansı kAtibi umumiliğiııc 

1932 yılinın Mayısı sonuna kadar yedi nüsha alarak 
verilecektir. 

1 Eser, Fransızca yazılmış olacaknr. 
t Gelen eserler, her biri ıltı milll grup tarfından seçilnı • i 

altı mütehasıııstan mürekkep bir jüri heyetinin tetkikine 
ırzedllecktir. 

4 - Birincilllti kazanan esere ('.1-00,) iklnciye(200), iiçüncüy ~ 
( 100) dolar mükafat verılecektir, 

Bu mükAfat Kameji müessesesinin Balkan konferansı emrine 

teberru etmiş olduğu paradan verilecektir. 

Ayancık Belediyesinden: 
Ayancıkta yapılacak elektrik tesisan mevcut peroje ve· pil ;h 

dairesinde münakasaya konulduğundan talıp alanlar mezklır peroıe 
ve şeraiti anlamak üzre Ayancık belediyesine müracaatları il :ı n 
olunur. Peroje ve pllfın ttirkçe l 5 lira Almancası 2~ lirndı r. 

Sipahi oca~ındao: 
Veli Efendi koşu mahalli ça

yır otu alent müzayede ile sa
tılacaktır. 16 mayıa 93 l de 
ilıalei bt'lyesi yapılacaktır. 

Her IÜJl ıut 16 den 17 ye 
kadar ocakta milsayedeye işti· 

ralı:: olunabilir. 

Dnredllecek ihtira beratı 
• Hidrokarbon mnameltıı usulü • 

hülı:ındıld lcıt için ılnal müdüriyeti 
umıımlycslnden lıtlb11I tdilmlf olH 
18 Temmus 1925 ıarlh ve 3211-328 
uumualı ihtira ber1u hıktındlı bu 
kere başkasına ferat veyahuı iclrl 
verileceglnden mezktır lhtlrayı ıatın 

almak veya isticar etmek arzusundl 
bulunan sevıbn t.ıaubul Bahçekapı 
Tış HanNo. 43-48 makim nlılll 
H. W, !STOK Efendiye mürac111 
etmeleri. 

~Göz Hekimi 
Dr. Nuri Fehmi 

Cağaloğlu, S!ireyya B. Apartımanı. 

Muayene saatleri 2-6 Tel. 23212 

IJok.or 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar teda\·ihane.i 

cumadan maada her gQn öğled :n 
sonra saat 2 den 4 de kadar er
kek, kadın ve çocukların dahiliye 
hastalıklarını Divanyolunda 118 
numaralı hususi kabinesinde 1c· 
davi eder. Telefon l<tınbıil: 2198 

Devredilecek ihtira benıı 
• iştial emniyet! • lıalı:lı:ında ol.

bir ihtira bemı ıalebl için btanbul 
•lllyetl cellleslne l Temmuz 1929 
tarihinde ıalı:dim olunup 109411 no· 
mara ile mukayyet mUracaaı OH· 
rinJelıl hukuk bu kere ferağ veyahut 
icar• nrileceglnden mezktlr lhtlra11 
saun almalı: veya isticar cımelı: arzo· 
ııında bulunan aevıun lsıanbul Balı· 
çclı:apı Tıt Han No. 43-48 de mo· 
kim vekili H W. ISTOK EfcndiJ~ 
miiracut etmeleri. 

Ferah sinemasında 
Halk gecesi 2 filim tombal• 

her yer 20 kuruş. ~ 

Mes'ul müdür: Bürhanedd~ --- - --- -

r 


