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belediyece te<splt edlle
r•l< vekll<t< bildirildi. 

1- Muıl11mlerlu kazanç .... ,_ 
rtıerl fade edllec•ll. 
4 l•cll Hlılfdı: 

1- F•lok J- Hikaye 
5 inci sahifede: 

c;;'""m" "''"mi 

Müntehibi sanilere düşen mühim vazife! 
............................ ~ 

Müstakiller arasında layikliği kabul etmeyen, siyasi akide ve hayatları 
menfi roller oynayan namzetlere rey vermemektir. noktai nazarından 

Cümhuriyet Halk fırkası Millet Meclisinde mut~aka 
samuru' • b. ·· k be tenkit imkanını kurmak ıste-

ır mura a ve ·~· f' · 
yor. Serbest fırka tecrübesinin verdigı men. 1 n~tı~e, 
O b . d . di Memlekette anarşı ve ıstık-

itibarile muhalif olacak olan namzetlerin haiz olmaları 
icap eden şartlar, vazihan tesbit edilmiştir. 

Halbuki gerek siyasi akıbetleri itibarile, gerek politi
ka hayatlarında menfi roller oynamak noktasından ha
yat ve karekterleri bu şartlara uymayanların namzetler 
arasında bulunduğunu hayretle görüyoruz. 

Paşalar namzetliklerini ilan ederlerken layik oldukları
nı da ilan ettiler mi? Herhalde muhterem müntehibi 
saniler, meb'us seçecekleri zevatta Gazinin beyanname
sindeki şartları arayacaklardır. 

nu u azım en çevıreıne · • . lmak f k 
rarsızlık tevlit edecek teşebbüslere manı 0 

• _ır ~ 
• • b' · '"'-J! F k t yni zamanda memleketinsıyası 
ıçın ar vazırıeuır. a a a • 
t b• . . h • ·aya ragmw en yükseltmek te lazım-
er ıyesını er manı .. .. d · 
dır. Müstakil meb'us intihabı tqebbusu, bu maksa ı ıı-
tihdaf ediyor. . 

Gazi Hazretlerinin beyannamelerinde müstakil, 

d h d 
w u Cümhuriyet Halk fırkasına program a a ogrus , 

Namzetler arasında hali hazırda Cümhuriyet Halk 
fırkası teşkilatına dahil olan zevat bulunduğu gibi la
yikliği kabul etmeyen, itikladat ve an'anab diniyeye 
hürmeti fırkalarının programına sokan Terakkiperver
ler de göze çarpıyor. Acaba Kazım Kara Bekir ve Refet 

Bundan başka, müntehibi saniler, mutlaka namzet
liklerini ilan eden zevatın isimlerine muayyen bir çerçe
ve dahilindeki müıtakil· ve)"a muhalif zevata bağlı de
ğildirler. 

İstanbul gibi geniş ve münevver bir muhitte aranı
lan şeraitte yani Cümhuriyetçi, Milliyetçi, Li.yik ve 
bilhassa samimi dört muhalif meb'us bulmak o kadar 
güç olmasa gerektiı 

Yeni 
Meclise 
Doğru •• -.. · 

Siirt Md,'uJu Mahınut 
Ankara: 23 (Telefonla) -: 

"i eni meclis, on gün ı;ıonra faa
liyete geçiy«. Bu, yeni bir dev 
tin başlangıcı sayılabilir. ~aş
layan bu yeni devrin hususıye• 
ti fırkaca. hiiıkfımetçe ye~ Ye-: 
ili işler, yeni yeni ıpre:nsııplcr 
takip . edileceği noıktasından 
lllütalea edilemez. Zira, ilcti
dar me....ıriinde olan fıriı:a; mil
li idaıre kuruldu kurulalı mem
leketin mu:kadderatmı elinde 
tutan fırtkadır, Cümhuriyet H. 
FırkasıdM". Fırkanın pren
sipleri ise bütÜn memleketin 
malumudur. 

Yeni devrin hususiyeti 
'" ziyade şu noktada göze ça_r
Par: Prensipler muayyendır, 
~akat bugün bilhassa mali ve 
iktısadi sahada yapılacak rsla: 
hat, giri§,ilecek teşebbüsat,,.aJı 
llacak tedabİll' düne nisbetle da 
ha vazihtir, daha kat'id~r. Hü
ilflnıetin senelen:e. devam e
den tetJ<iJderi Gazinin 5-0n tet
kik seyahatl~indeki müşahe: 
d, ve intııbaları vaziyettdu 
her türlü tereddüt ve müphe
llıiyeti izale etmiştir. Bundan 
böyle hükumet, ma!Um ve mu
a:Y-Yen bir yol üzerinde, malum 
Ve muayyen hedeflere doğru 
tereddütsüz yürüyebiliır. 
.Zannedildiğine göre yeniMec 
~Sin fevkalade içtimai, en az 
'l.aziran ayının sonuna kadar 
devam edecektir. Bu müddet 
taııfında esasen tetlükatı bit
!lliş, ıhazlI'lanmış bazı· mali ve 
Üttısadi projelerin kanuniyet 
kesbetmeleri beklenebilir. 
Fırkanın ve hükiimetinin pro 

&ranıına esas olacaık belli baş
lı rı.o.ktaları; Büyük Reis inti
hap beyannamesinde izah bu
YUrdu. Bu izahat, müstakbel 
faaliyet mevzuları ıhakkın<la 
Vatandaşlara tam bir fikir ve~
ltıeğe kafi geliyor. Cümhun
Yet Halk Fırkası; milli vaziye 
tiınizi refaha ve inkişafa doğ
ru hareketli bir gidiş haline 
koymaık hususundaki gayesi
ne kuvvetle bağJıdrr. Fırka; en 
<iyade ehemmiyet vermeğe lü
ıunı gördüğü ba·zı esaslaır ara
sında. 

- Büyük reisinin lisanile 
~Unu da ifade ediyor: 

"Bütün iııkılap neticelerini, 
lratandaş/arm tam emniyetini 
lre mi lıi rı n u ve inzıbatı, dahi 
li "e adli ıeskiliı.t ve kanunla
riıe korııyaı; ve hiç bir hadise 
"eya tesir önünde sarsılma
.lıaıı bir hükumet otoritesi kur 
llıak ve işlemek, işlerimizin te 
l}ıelidir . ., 

Siiı)he yok ki yalnı:ı: bu fık-, t .. • , 
ada sayılan esasların tahak-

kuk etürilmemesi; hem dahil-
de h .. 
1 ·. em de memleket ve reıım 
~hınde daha kuvvetli bir em-

' )
11 'Yet havasının doğmasına ya

, r<I 

.Bugün her tarafta yeni meb'us- 'H.F;rkasının 
lanmız intihap edilecektir Istanbul 

intihabat sabah saat 8 de başlıyacak ve 18 de bitecektir 
·ıstanbulda müstakil namzetlerin adedi 47 ye baliğ oldu 

kalk fırkumın Mut 
namzetlerindne 

HASAN RASlT B. 

İstanbul meb'us intihabi'"et 
rafındaki hazırlıklar tamamile 
bitmiştir. Müntehibi sanilerin 
rey atmalarına mahsus olan 
sandık dün, kordelalarla süs~en 
miştir. Bu sabah saat yedide 
Belediye dairesinden alınarak 
bir itfaiye otomobiline konacak 
ve muzika ile Daı:ulf~u.na nak 
ledilecektirHeyetı teftışıye a:a 
!arı da otomobillerle sandıgı 
takip edeceklerdir. Ta~ saat 
sekizde reyler atılmaga baş-
lanacaktır. . 

Halk fırkası vilayet ıda~e 
h 'eti dün kaza mutemetlen-

ey . · · tiına aktet-
nin iştirakile bır ı . . 
miş ve intih.~bat. v~zıyetı hak
kında göriişuJmuştur. 

Müstakil namzetler 47 
yi buldu 

İstanbuldan, mebus~u~ için 
müstakil namzetliklennı ~o
yanlar vakit yaklaştıkça çogal 
maktadır. Evvelki gün akşam_a 
kadar 26 kişi mürac~a.t e~ledı
ği halde dün de 21 kişı mu~aca 
at etmiş ve bu mikta~ ~7 yı bul 
muştur. Hey'eti teftışıye bu-

• 

Halk fırkasının ı(ayseri 
namzetlerindne 

Jfalk fırkaaırun Merainı 
namzetlerinden 

HAMDI B. 

Muhtelif vilayet 
lerin müstakil 

namzetleri 
SAMSUN zj (Milliyet) -

Yüzbaşılıktan mütekait Rifat 
ve Bekir Beyler buradan müs
takillen namzetliklerini vazet
tiler. 

Adanada 
ADANA 23 (Milliyet) -

Bıırada avukat Ahmet Sabih, 
tiiccardan HaliJ Cebbar, Bekir 
Sıtkı, Sadeddin Fuat, Akşehir 
kaymakamı Sinan Beyler müs 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

gün saat sekize, yani intihap 
başlayıncaya kadar müstakille
rin müracaatlarını kabul ede
cektir. 

Dün namzetliklerini 
koyanlar 

Dün müracaat edenler, mu
harrir ve iktısatçı Halil Mit
hat, dalğıç ve sünger mutahas
sısı Muharrem, Hasan ecza de-

Halk fırkasının Mani•a 
namzetlerindne 

TURGUT B 

Halk fırkaunın Tokat 
namzetleriıadiıe 
NAZIM BEr 

posu sahibi Hasan Ahmet, tü
tün tüccan Hacı İbrahim zade 
Cemal Nusret, sabık amele mu 
rahhası Üzeyir Avni, Şark şi
mendiferleri Yedikule atelye
sinde Osman, Çebuğli Hasan 
Cemal, sabılC Lazistan meb'u
su Sudi, sabık serbes fırka Şiş
li Ocak mümessili Hidayet.Se
bat mobilya fabrikası s:ı i ıibi 
Aşiret oğlu Hu!Usi, Faik Ali, 
sabık miralay Hasan Tosun, 
tüccardan Murat Huhlsi. es
pak adliye müsteşarı Kenan Ö
mer, mütekait binbaşı Mehmet 
Hayri, posta ve telgraf memur
larından mütekait Na it, ayak
kabıcılar cemiyeti hey'eİ:i idare 
azasından Sait, hayvan borsası 
umumi katibi V:ıhlt, süvari 
yüzbaşılıgından mütekait Sa
dullah İzzet, Yeşilköyde çiftlik 
sahibi Halim ve Güneş Necmi 
B. !erdir. 

• Güneş Necmi B. 

Bu zevattan Güneş Necmi 
B. dün akşam üzeri geç vakit 
refikasile beraber belediyeye 

(Devamı altincı sahifede) 

.Halk fırkasının htanbul 
namzetlerinden 

HASAN VASIF 'il. 

namzetleri 
1 - Abdülhak Himit 8. 
2 - Akçora oğlu Yusuf 

Bey 
3 - Ahmet Rasim Bey 
4 - Sıhhiye vekili Refik 

Bey 
5- Hamdi Bey 
6 - Samsun meb'usu 

Ali Rana Bey. 
7 - C. H. F. idare hey'

eti azaamdan Salah 
Cimcoz Bey. 

8 - Sabık müz2ler mü
dürü Halil Bey 

9 - Dokıımacı mühen
dis Haaan V sıf B. 

10 - Yedikule deri fab
ril<ası usta başısı 

Hamdi Bey. 
il - Seyrisefain fabrika 

sında tesviyeci Ya
şar Bey. 

12 - Bayazıtta Okçular 
da kunduracı Hay-
rullah Bey. J 

L., :.=:..:~ .... 
Devlet 
Bankası 

- -

----
Meclisi idareye alına

caklar belli değil 
ANKARA, 23 (Telefon) -

Saraçoğlu Şükrü Beyin, mebus 
İntihap edilmesine rağmen 
Devlet Bankası müdürü umu
miliğine tayin edileceği israr 
ile söyleniyor. Bankanın mec
lisi idaresine kimlerin tayin e
dileceği hakkında ortada isim
leri geçen zevata, hiç bir tebliğ 
ve işaret vaki olmamı9tır. He
nüz kimlerin meclisi idareye a
lınacakları b:ılli değildir. 

Ankarada Hakimi
yeti milliye bayramı 

ANKARA 23 ( A.A.) - Bü
yük Millet Meclisi Bugün on 
üç yaşına giriyor. Bu mil/'i bay 
ram münasebetile devair kapa 
lıdır. Şehrin her tarafı donan
mıştır. Halkımız mukadderatı 
nm filen eline aldığmm yıldö
nümüııü sevinçle tes'it ediyor 
Gece tenvirat yapılacaktır. 

İspanya cümhuriye 
tini tanıdık 

ANKARA 23 ( A.A.) -Tür 
kiye cümlıuriyeti ispanyanın 
yeni rejimini tanımıştır. 

Samsun ve Mersin 
liman lan 

ANKARA, 23 (Telefon) -
Hükumet Mersin, Samsun ve 
Ereğli limanlarını anreji usulü 
ile yaptırmak karamnd;tdır. İn 

1 
şaata talip bazı gruplarla mü
:ı:akerat cereyan etmektedir. 

ÇocuK oayramından muhiti// lntıbo/ar 

Çocuk bayramı çok 
neşeli geçti 

Gülhane parkında, muhtelif yer· 
lerde eğlenceler tertip edildi 

Çocuk vali ne işler yapacak? .. 
Dün Hakimiyeti milliye ve 

çocuk bayramı şehrimizde çoş
gun bir neşe içinde geçmiştir. 
Şehrin muhtelif mıntakaların
da eğlentiler tertip edildi. 

İzciler 

Sabah saat 10,5 te İstanbul 
izcileri biiyük bir resmigeçit 
yaptılar ... Ameli hayat, Erkek 
muallim mektebi, Feyziati, 
Feziye, Galatasaray, İstanbul, 
Hayriye, Kadıköy Vefa, İstik
lal ve Kabataş liseleri izcileri 
resmi geçide istirak etmişler
dir ... 

Resmi geçitte, ellerinde 
renk renk tablolarile, mini mini 
mektepliler en çok nazan dik
kati celbediyordu ... Bu levha
larda şunlar okunuyordu: 

"Mektep isteriz, temiz hava 
isteriz, bol gıda isteriz, oyun 
yerleri isteriz ... " 

Park' ta 
Gülhane parkında büyük bir 

şenlik tertip edilmişti. Şehir
deki mekteplerin ekserisi park-

taki eğlentiye iştirak etmistir, 
Mektepliler arasında yans

lar, oyunlar tertip edilmiş, bi
zı mektep talebeleri tarafından 
harekatı bedeniye yapılmıştır. 

Bilahare hokkabaz, kukla 
oynatılmış, sureti mahsusada 
getirtilen bahriye muzikası geç 
vakte kadar, küçüklerin bayra
mını şenlendirmiştir. Himayei 
Etfal cemiyeti, şehir sokakla
rında dolaşan Şarlo mukallidi
ni de ufak bir ücretle, bütün 
gün imtidadmca, parktaki kü
çükleri eğlendirmeğe memur 
etmiştir. Bir kısım küçükler de 
defne dalları ve bayraklarla 
süslü hususi tramvaylarla geç 
vakitlere kadar şehirde gezinti 
yapmışlardır .. 

İkinci gün 
Çocuk haftasının bugiin i

kinci günüdiir. Bugün saat 14 
te Maksim barda bir konser 
verilecektir. Pazar günü Tepe
ba~ı tiyatrosunda verilecek; 

(Devamı 6 ncı aahifede) 
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1 ispanyada 1 
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.. Tahsin Pa~11nın Hatıratı Rusya ile müna-

Cli~IA 24 NlSAN ıno• . .,., . 

sebat mühim .• 
1e111iln ;\o: 4ı1 . ..... ~--------------------~--..ul MADRİT, 22 A.A. - Ha-

''Şark meselesi .. ,, riciye nazırı M. Lerroux Sov- B. damarı 
yetler Birliği hükumetinin İs- 1 r c a n 
panyol Cümhuriyeti hükumeti 

Ankarada intihap 
B. 1 h y ı k tarafından tanınıp tanınmıya- daha kazan 1 k eyoğ Unda meş Ur ani 0 anfa• cağl meselesi hakkında Havas 

Sının U••stu•·ndekı" daı"reı· mhaSUSa Ajansı muhabirlerinden birine ........... _., __ 
şu beyanatta bulunmuştur: T k Ç k h ft d • -

havi mühim bır eser yazarak! gırede hazır bulunan ve bizzat "Bu mesele büyük bir ehem 1.-rma - an iri a t Un 

Bugün saat 10 da müntehibi sani .. 
ler rey atmağa başlıyacaklar 

Rus hükı1metine vermiş ve ha· ortodoks olması hasebile şaha miyeti haizdir. Nazırlar mecli- meı·~sı•mıe açıldı.. ANKARA 23 (Telefonla)- rahhas bulunuyorum. Memle-
. b' fi - sinde bu ciheti mevzuu bahse- c:ı Ankarada İntihap neyeti tefti ketime ve mesleğime daha çok timesinde o taraflara lisan ve detinın ıtara ıgında şüphe 

adatı mahalliyeye mükenunelen caiz olmayan bir zatın bu me- deceğim.Bununla beraber Rus ÇANKIRl 23 (A.A.) - lmıak- met Paşa Hazretlerine şükran şiyesi yarın sabah belediye sa hizmet etmek için amele mü-
1 h k yadan gelen haberler karşısın- Çar.·'.urı hattının reamj bugün 15,40 !arımızı takdim etmeyi bir va· !onunda saat dokuzda hazır bu messili olarak mecliste ça1ış-vakıf ve siyasette mahir konso- se e a kında bana anlattığı dıı Maliye vektli Çankırı mcb"uou 1 k d .. h' k · · N t'" · 

f b. k' b d ki · da kayıtsızlık göstermiyoruz. zife addederim. Bu vesile ile de ~unaca ve saat on a munte ı ma ıstıyoınım. amzet ıgım lo9lar gönderildiği ve masra ır va ayı ura a na etmeyı Abdül!ı"lik Bey ıarafmdan yaı>ılmı~ , 
1 ihtiyar edildiği halde arzu edi- faydadan li.ali bulmadım. Hudutlarımızı daimi bir neza- tır. Ankaradan gelen davetlileri Jıa. bu hattın inşaatında devlet De bi sanilerin onda sekizi hazır kabul buyurulursa mebus o -

len muvaffakıyatın elde edilece Vak'ayı hikaye eden zat A· ret altında bulunduruyoruz. mil bulu,,an tren oaat ıs,:;9 istasyon miryollan erkanı ve heyeti fen olduğu halde reyler atılacak- duktan sonra da amele kalaca 
· ı k d K T d · p d Cümhuriyet idaresini kollayıp da kurulan takm önünde durınuf- niyesine hat üzerinde çalışan trr. Belediye salonuna fırka ğım. Tatil zamanlarımda ocak 

ği ve Devleti Osmaniyenin dı- ; san r ar~ ~ 00.h~ş~ :· koruyacağız." tür. Abdülhalik Bey bir nutuk irat mühendis ve işçilerine alenen namzetlerinin isimlerini ihtiva taki iş.ime avdet ve ayni haya· 
yarı mezkiırede hiç biır hüküm on asırlık sıyas tarı ımız e etıni• ve C,ankırı halkı namına Ma- --' .. l b' 1 h G . tı takı'p edeceg"ım' . Meslektekı· 

'ld" b' k" h h'b' ı M d c · t d • beyanı teşekkür ederim. ....en gure ır ev a ve azı-ve nüfuzu kalmayacağını bı ır ır mev ıı ma sus sa ı ı o an a am une apanya a arif müdü•ü Fazıl Bey mukabelede 
1 

. f l' 
miştir. O vakit saraya gönde- Aleksandr Todori Paşa Os- MADRİT, 22 A.A. _ Meş- bulunınuttur. Bundan sonra Maarif müdü nin beyannamesi asılmıştır. ha ve vazıyete söz ve aa ıye 
rilen evraktan Rusların büyük manlı hükfunetıinin muhtelif hur Fransız fizik alimlerinden Müte•kben Abdülhalik Bey ls- rü Fazıl Bey de bir nutuk söy- ı Nahiy:l~rde münt~~ibi saniler timde ve meslektaşlarımla te
muhanrir ve profesörlerinden memuriyetlerinde bulunarak Madam Curie bu sabah Madri- ta•:ronu dolduran on binlerce halkın !emiş ve merasime nihayet ve-, reylermı vermek uzeıre daha masta daima memleketin merı 
"K~- f ki . ""Ş k l d d ce ük ld'kt de gelmiştir. Bütün gazeteler sıımimi tezahüratı içinde !ıııttın Çan rilıniştir. b~günden şehrimize gelmişler faatini nazan dikkate alaca· 

..,uaro s nm ar mese e- erece ere Y se 1 en kırı için her surette hayırlı olması • ı ı • l dır. ğım ve menli hiç bir cereyana 
si,, ve Rus Şurayi devlet azasın sonra Hariciye Nazırlığına ka bu kadın iilim hakkında takdir temenniyatı ile takın kurdelaıını kes Yenı" Zonguldak maden kömürü iştirak etmeyeceğim.,, 
dan Çirivanskinin "İslamiyet dar çıkarılmış ve Türk - Rus kar makaleler yazmışlardır.Ma mit ve tren istasyona ginniıtir. la- Halk fırkası namına namzet 

C işleri Tü:~k anonim şirketi ame 
alemi,, nam eserinin bu bapta ~uharebesini mliteakıp Ber- dam urie perşembe günü ilim taıyonda bulunmakta ol~n lokomo- Mec)ı"se le başçavuşu Hasan Bey fırka- tiklerinin konmasını talep için il 
etrafilı malfunat ve mütaleatı si- lınde Prens Bismarkın 'l'iyase- ve f'Cnnin tekamülü ve telsiz lifler düdüklerini çalmak suretile 

. · h · ld - 1 1ı f alt d t l k telgraf mevzuları hakkında bir merasime ittirıık etmiılerdir. Çanla D .., ya verdiği talepnamesinde ez- müracaat edenler arasında~ 
yasıyeyı avı 0 ugu an aşı - 1 ın a op anan ongreye n ıehri ve e•naf cemiyetleri namına ogru .. 1 d' k' karakteristikleri vardır. Bil 
yordu. İngilizlerin, Almanların Osmanlı hükfunetinin murah- konferans verecektir. müteaddit kurbanlar kesilmiı ve kıı •• cu:;ı1e293ıyor ı.: d z ld k .. 

1 
d 

1 
k .. Ç 

ha 1 • K senesm e ongu a cum e en o ma uzere o-sarka ait amal ve ihtiraslarını sı o arak gönderılmişti. a- leden top atılmak ıurctile ilk trenin (Başı birin sahifede) B •1 S 1 S 
· N ı· · ag ık kariyesinde dog" dum. ruınun ungur u kazasının a gah hululü muslihane gah teca- ra Todori Paşa vasi ma!Cimata avarre umumi mec ısı Çankırıya vıınnası seliımlanmışbr. 

k l 'k ·· ·· .. ··b · · PAMPELUNE, 22 A.A. __ Ku···ııt r"•mı'nı' mu"teakıp Abdülhalik Yeni meclisin mühim bir Zonguldak iptidai mektebinde hipler köyünden Kara Meh· vüzkirane mevkii tatbi a koy- ma ı , gorgusu ve tecru esı zı • • 
mag" a çalıştıklarını görerek Rus yade, derin, tetebbliat ve tet- İspanyanın Navarre eyaletinin Bey C. H. F. merkezine gelerek F... h~ususiyetini daha kay~et~hek okudum, 14 yaşında küfecilik- met oğullarından Hasan oğlıı 

kıı tarafından ve}'ilen çay ziyafetin- lazımdır: Eğer, hüsnü ıntı ap le madende çalışmağa başla- Bekir çawş talepnamesinde ·· menafüni bu nazardan takip et· kikatile tanınmııo bir diplomat umıımi meclisi dahiliye n:ızırı- G bel 
~ de hıızu· bulunmuılardır. ece e- vaki olursa, yeni mecliste. yarak iki sene sonra kazmacı diyor ki: is 

mekte ve her gün bir vesile bu- idi. Sultan Hamit bu zatın vu- na tahriri bir müracaatte bulu diye tarafondan bir ziyafet verilmit Cümhuriyetçi, milliyetçi, layiık yedeği ve bir sene son'l'a da "Sungurlu kazasmm Sahip· kı 
!arak Arabistandan istifadeye kuf ve irfanına, tecrübe ve me- narak Navarre eyaletine ait im tir 

· ve f~kat Cu"mhuriyet Halk Fır kazmacı ustası oldum. Askerli ler köyündenim. Çinftçiyim. ı' koşmakta oldukları görülüyor- lekesine karşı büyük bir itimat tiyazların iadesini ve bu eyalet ABDULHLIK B. iN NUTKU w 

du. Rus hükumeti lstanbulda taşır, bir çok mühim mesailde te cümhuriyet idaresinin kuv- Maliye Vekili Abdülhalik kası haricinde, ounu progra- ğimi yaptıktan sonra eski va- Askerlik vazifemi hakkile yapl:) 
B · d mından ayrı esas v~ kanaatle zifeme avdet ettı'm. 326 da ma tım. Ulu Gazimizin açtıg" ı yeni pek mühim bir şubei is- onun reyini sorardı. Bu itimat vetleşmesine yardım etmesini . hattın küşat merasimın e • . ~ , -

tıtlaiye teşkil etmiş ve son zamanlarda Kara Todori istemiştir. şu nutku söylemistir: re lbaglı otuz kadar mebus bu deıı başçavuşu oldum. Türle çığıra ve fırkamızın esaslarına ıh 

~ ·1 d ı.. y · l ka Paşaya Yıldı d hı'l'n N d' · S · ... 'Iuhterem va· tanta~. !arım lunacak demektir. Mecliste harflerile de okur yazarrm. gönülden bağlıyım. Daima bu eyog un a meıııou; anı o n . . ~ sarayı a ı. - azır ver ığı cevapta aınt " ., • , N k ld · " 
tasının iistündeki dairei mahsu- de bır daıreyı mahsusa tahsıs - Sebastien misakını tanıyan a?.iz miintehiplerim: , ı bö_'.(lece m~halif, ~-i~aena.le~ o saıılarımı da ikmale gay- yo a yiırümeğe and içtim.Koıo 
sayı bunun için isticar ettirerek ettirecek dereceyi bulmuştu. Madrit hükumetinin Navarrc'- Jm11k - Çackırı Dcmiryo- ı ~ur~kıp bı.r tcşe~tkulun faı~e~'. ret etmekteyim. Umumi harp yümüzün ocak reisi ve azasın- ş 

K T d · p ' uzerınde kımsenın tereddudu te ve İstiklal harbinde çalış- danım. Vatan ve millet işlerin·. yerli gayri müslimlerden hatta ara o orı aşa dairesi bir ın mahalli ve tarihi hukuku.ıa hımın restni ki.is:ıdına hükfımet · • 
Osmanlı memurlarından vasıta aralık başkitabet, baş mabeyn- riayet etmeğe karar verdiğini tarafından me~ur bulunuyor- 1 yoktur. Bü.~ün mes~le; muh.a- tım. Halk fırkasının en eski de hizmet etmek en büyük emep' 
lar tedarik edip külll mikdarda cilik, ser yaverlik gibi resmi beyan etmiştir. durr.. B:ıgün 23 Nisan hayra- lef et .ve murakabe~ı yapabıl- azasıyım. Amele birliğinde mu !imdir." a 
para sarfetmekte bulunmuştu daireler meyanında madut idi. fspanya'da komünistler ımna Cankın için bir bayram '. mektır. Yakın tecrubele:deı~ a- y ı J i 

K T d · p d dah ·1c , t , 1 "ft h' iman derslerı umarız kı, atıye • • • 
ki Beyoğlu zabıtasından başka ara o on aşa uzun mü - KORDU, 22 A.S,. - Ko- :ı t.a\e eme.< e mu e ı- 't · · d h · · · dik enı mec ısın meşgu ti 

d d . l · "f l · "f · aı ·mesaımız e epımızı -sarayın hususi hafiye.leri canip- et ıp oması vazı e erı ı a et- münistlere propaganda yapma rım. k tl' h .. 1 d -
len.nden de suretı' daı·mede ta- mi" ve Bertin kongresinde, Bittig"i zaman, kömür hav- a ı ve assas ıvu un urmaga ı ı ~ ları ve kanunen teşkilat vücu- kt B d b k ı .., 
kip ve tefahhus olunurdu. de bulunmuş oldug"u cihetle d t" 1 . . . . t zasının istihsalatını memleke- yarayaca ır.. un an aş a o acagı mese e. er e ge ırme erı ıçm mezunıye şunu da unutmamalı iki, bir 

Rusların me<hur iktısadiyu- kendisile görüşmek şayanı is- ·1 · t. tin irerlerine sevk edeceh: olan • verı mış ır . "' . .. .. fırkanın herhangi müsbet ve fa 
nundan Vlademir Kapitest Bah tifade idi ve gah iş hasebile hpanya'da kumar meselesi bu Demıryolunun buyuk ehem ·d l' b' f"·-· .. ··t b'l · Adi l d k k 

~'- h h . b' f . . _,...ı ~ 1 e ı ır !,ı\.ı.ı ı yuru e ı mesı ,.._ k t İ • t ti" 
risefitten İran körfezine kadar gıuı er angı ır rrsat zuhu- MADRİT, 22 A. A. - Na- U:Uyetı ve fiUUeler'.. hakk'.:ı.~.a için mutlaka i'kti<lar mevkiin- l anun ar a e l a ne Ce-
bi; şimendifer hattı tesis etmek runda Pa~ ile mülakata im- zırlar meclisinin içtimaı hita- sıze fazla .~ı!: şey soyl~meyı lu- ! de bulunması lazım değildir. 1 • •• } h ) k 
hattı Suryeden geçirmek, küve- k_an bulduğum zaman sohbe- d d h'l' · zumsuz goruyorum. Sız bunu ' . f' . h . erıne gore IS a at yapı aca _ mm a a ı ıye nazırı gazetecı- k 

1
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1 
Kuvvetlı ıkırler, er ;mamaya 

yte götürmek, Bağdat ve Kerbe tınden, beyanatrndan, maziye lere beyanatta bulunarak İs- pe a a ta.. ır ~ ersınız. a ruz rağmen mutlaka yürür ve mu-
laya şubeler uzatmak üzere bir ait hatıralarından ve umumi panya'da bazı mahafilin cüm- şuna .kanın~ _kı bundan .ı:?nra vaffak olurlar. iktidarı elinde ANKARA, 23 (Telefon) -
proje yapmışu, sendika da teş- fikirlerinden bir zevki hakikat huriyet idaresinin kumara mü- 2~. ~ıs~nı ıkı bady~amın ı~ı yıl 

1 
tutan fırka ise; nereden gelir- Yeni Meclis bayram ertesi fev

kil etmişti, fakat İngiliz ve Al- çıkarır'. kend~sini merak ve lez saatle edeceği zannına düşmüş don~n:u olarak aıına tesıt ede , se gelsin, ıkuvvetli fikirlere kalade içtimaa davet edilecek-
man rekabeti Ve ta.demirin te- zetle dınlerdım. olduldarını ve fakat bunda al- ceks~ız~ . 

1 

.. .. .. _.. yüz çeviremez, bilakis onları tir. Meclisin bilhassa meşgul 

te olacaktır ve bu husustaki 
projeler hazırlanmış haldedir. 

Hükilmet otoritesine ve o 
nun işletilmesine bilhas~ e
henuniyet verilecektir. 

~ebbüsünü akamete uğrattı idi. (Bitmedi.) dandıklarını beyan etmıştır. Hukumetın yuruttugu De- benimsemek ister. Binaena- olacağı meseleler maü ve iktı-
• * * Japon sefiri Ankaraya Nazırlar meclisi, 13 Ey!Cil 923 miryol~ siyaset~" ayni şi~-. leyh eğer maksat: Sağlam fi- sad1 sahada yapılacak islahat· 

Avrupa devletlerinin Türki- gitti tarihinden 13 Nisan 1931 tari- det ve ısra~la takıp edeceğını :kirlerin yürümesi ise; ekalli- tır. İçtimalara tenunuz iptida· 
hine kadar yapılmış olan ve kı- ve bura_dakı. yoıw:ı. P .. rogramm- yette veya etkseriyette !bulun- sına kadar devam edilecektir, Tosyada bu··yu'•k bı't ye umucu dahiliyesine müdaha İSTANBUL 22 AA J d b d ı b t kala 

• · · - a- dem icabı olmıyan bütü:ı tayin a t~s ıt ~. 1 .en u. un no t . - manın ehenun~yeti çok azalır. Adli kanunlarımızda da son 
le ve devletimizin istik!ali si· pon sefiri M. Yoshida cenapla- ve terfilerin yeniden tetkikine ra gıdecegını teuun etmek ıs- Gazinin beyannamesinden yangın oldu 
yasisine tecavüz maksadile hiç rı bugün konvansiyonel trenile dair olan kararnameyi tasdik terim. Bu!'iln buraya gelen bu de anlaşılıyor 'ki, hr.ka memle zamanlardaki tatbikatın verdi· 
bir fırsatı kaçırmadıkları taf6i- Ankaraya gitmiştir. etmiştir. tren Demıryolu lJCOgramınm kette •hükumet otoritesinin da ği neticelere göre, ıslahat ya- KASTAMONİ, 23 A.A. _.. 
!atı sabıkadan kafi derece vu- Bir tashih Meclis, affi umumi kararna fili ve en canlı bir neticesidir. ha sağlam esaslaı:: üzerinde lku pılınası mükarrerdir. Dün gece Tosyanın Ekinci k& 
zuh ile anlaşılmıştır. Bu me- ANKARA 23 (A.A.) _Kas mesini İspanya haricinde bulu Muhterem vatandaşlar, bu rulmasına çalışacaktır. Buna Gazi Hz. nin uzun müddet yünde çıkan yangında köyüıl 
yanda Rusların sarkta ve Orto tamonu meb'us namzetHkleri nan asker firarilerile yeni ida- yolu açarken daima çok isabet şiddetli bir lüzum vardır. Hü- devam eden müşahede ve tet· 50 hanesi klimilen yanmış ve 
doks hıristiyanlık aleminde te meyanında Ka6tamonu meb'u- rı:?e şimdiye kadar itaat etme- kir irşadını bizden esir~ mi- 'kfimet otoritesinin kafi dere- kik seyahatlerinden alınan ne- kalan 31 ev gönderilen vesait 
sisi nüfuz edebilmek için muh su Hasan Fehmi Beyin de is- r_ iş olanlara da teşmil etmeğe yen ulu rehber büyük harnrLJ ccde knvvetli olmadığı yerler- ticeler gerek Fırkanın, gerek sayesinde kurtulmuştur. Viili· 
telif zamanlarda ve muhtelif mi mevcut olduğu halde tele- karar vermiştir. Meclis, hariç- rımız Reisicümhur Gazi M. de memleket ve rejlim ıhesaıbı- meclisin yeni mesai ve cephesi- yet yangına uğrayanlara yar· 
~ekil ve surctle~le yaptıkları fonla yanlış alınarak listeye te bulunan İspanyol muhacirle Kemal Hz. !erine bipayan ta- na uğradığımız zararların he- ni tamamen tayin etmiş oldu- dnn için teşebbüsatta bulurı· 
intirikalar Berlin kongresine ı dahil : değil gibi gösterildiğin rinin vatanlarına avdetleri ça- zimlerimizi arz ve C.H.F. sına sahı yoktur. ğu cihetle, yapılacak ıslahat muş ve açıkta kalanların ibate 
ait bir hatıra ile büsbütün te- den özür beyanile tashih olu- relerini tetkik etmek üzere bir ve onu temsil eden Hüi:umetin Siirt meb'usu matlup gayeleri müspet saha- ve iaşeleri tetnin olunmuştur. 
vazzuh ettiğinden mezkur kon nur. -~misy~n teşkil etmiştir. başında bulunan Başvekil İs- MAHMUT !arda tecelli ettirecek mahiyet- Nüfusca zayiat yoktur. .t 

[:~~:I:~~~~~~:~~~~~
- -·-· -- ~ riyet ilan eder etmez, Katalonya kiz hükfunetini büsbütüıl zayıflat- krallık iken İngiltereye azami de- miyet vennesindenilerl gelmiyor. 

H ftaı k S !I
• ~:=~r:~~- t da istikılalini ilan etmiş ve Kata- mıştır. Portekiz esa9Cn mütemadi recede dost bir devletti. Yeni cüm- Bu, Bütün Fransrz harici siyase-tt: !1 1 . İy:ı:i ~ma ~tt_J lonya Cümhuriyeti ismini de al- bir ihtilal memleketidir. ceneral huriyetle ne gibi bir siyaset taki:p tinin yeni bir isti.kamet alması ma 

·------------------------------ mıştı. Fakat son bir kaç g.ün zar- Karmonayi devirecek yeni bir ihti edeceği meçhul olduğundan ırejimı nasına tazammun eder. 
fından yeni Katalonya devleti ile !filin çıkması beklenilmektediır. değişmesine lkarşı endişeli lbir ala-

İ~anyadaki cümhurıiyet mese
lesi Avrupa diplomasisinin siklet 
merıkezini teşkil etmekte devam 
ediyor. Kral 13 üncü Alfonso İs
panyadan müfarakat ettikten 
sonra Paris'e ve Paris'ten de Lon 
draya gitmiştir. Kralın ilk gün
lerde haber verildiği gibi istifa 
etmediği anlaşılmaktadır. Bilakis 
Kral Alfonso, İspanyadan çıkar
ken, bir beyanname imzalamış ve 
bu beyannamede hukukundan as
la fragat etmediğini, fakat cüm
hudyetçilerin kahir bir muzafferi 
yetile neticelenen intihabat üzeri
ne memleketten çrkmağı fayda
lı bulunduğunu bildirmektedir. 

MalCımdur ki, cümhuriyetin ili 
nile neticelenen intma:bat !beledi
ye intİ'habatı idi. Haziranda Kor. 
tez yani millet meclisi için inti
habat yapılacak. Kralın bu hazi· 
ran intihabatının neticesini bek· 
!ediği anlaşılmaktadır. Alfonso 
ö~le ümit ediyor ki, iki üç aylı bir 
cümhııriyet idaresinden sonra ilk 
hararet geçince: efkarı umumi ye
de bir aksülamel husule gelecek, 
)'aluıt ta cümhuriyet taraftarları 

~İı :ı,iri ii •erine clü~crck memle-
' Su\. • .,,, ve o da -;;, s J 

fend 

bu fırsattan istifade ederek tek
rar İspanyaya dönecek. Herhalde 
kralın memlekete avdet için fırsat 
kolladığı aşik&-dır. 

Kralın İspanyaya avdetine mü
sait bir fırsatın zuhur edip etmi
yeceği !henüz ma!Qm olmamakla 
beraber, yeni İspanyol cümhuri
yetinin müşkilat içinde olduğu 
şüphesizdir. Bir defa çÜmhııriye
ti ilana yardım edenler arasında 
ihtilif çıkması bekleniyor. Bu da 
tabii görülmelidir. Çünkü cümhuri 
yeti ilan edenleri ıbir arada tutan 
amil, kralın diktatörlüğüne karşı 
müşterek hareket edilmesi lüzu
mu ha'kkında lbir !kanaat idi. Kıra! 
ve diktatöıılük ortadan kalkınca, 
.sosyalistlerden, mutedil cümhuri
yetçilerden ve radikalleırden teşek 
kül eden bıı cephenin de bozulma
sı beklenebilir. 

Diğer taraftan bir de Katalon· 
ya meselesi çrktı. Katalonya, İs
panyanın şimali garbisinde kain 
bir eyalettir. Bu eyalette öteden 
beri ayrılrk istidadı vardır. Aha
lisinin adetleri başkadır. Lisan şi
veleri başkad•r, memleketin ikti
sadiyatı İspanyanın diğer kısnnla
rına ben?.emez. İspanyada cüınhu-

ir 

İspanya cümhuriyeti arasında ya· İspanya'daki idare değişmesi- ıka göstermişlerdir. Bununla bera-
pılan temaslar neticesinde Kata- nin ıharici tesirlerine gelince; ye- ber bütün Avrupa devletleri, yeni 
lonya bu isimden vazgeçmiş ''İs- ni vaziyetten İtalya'nın memnun cümhuriyete !karşı düriist davran-
panya federal cümhuriyeti içinde olmadığı anlaşıl.!Tiaktadır. Evvela mışlaroır. Her devlet bunun niha-
müstakil Katalonya devleti,, na- sistem değişmesi itibarile bu te- yet İspanyol milletini alakadar e-
mını almıştır. Bundan anlaşılıyor beddül İtalya'yi memnun etme- den bir mesele olduğunu takdkr et-
ki Katalonyalılaı:, tam istikl3.lden miştir. Sonra İtalyanlar, İspanya- mektedir. Ve İngiltere ve İtalya 
vaz .geçmişler, İspanyaya mülhak nın zayıflayacağından ve binneti da dahil olduğu halde bir çdk Av-
dahili işlerinde mu'htar bir hükil- ce Fransanın Akdenizin garbinde ıcupa devletleri yeni İspanya <"üm-
met teşkil etmekle iktifa etmiş- daha ziyade kuvvetleşeceğinden iıuriyetini tanımışlardır. 
lerdir. endişe etmektedirler. FHha1dıka * * * 

* ~ * Primo dö Rivera İspanyası, Fran 

İspanyadaki inkılabın portekiz
de de akisler görüleceği tahmin 
edilmektedir. Filhakika Portekiz
deki vaziyet de aşağı yukarı İs
ıpanyadaki vaziyete benziyor. Por
tekiz şeklen ıbir cümhuriyet ol
makla beraber, beş senedenbeıri 
Karmona tarafından diktatörlükle 
idare edilmektedir. Nasıl ki İspan
yada Primo dö Rivcra diktatör idi 
Portekizde de Karmona ayni vazi 
yettedir. 

Son zamanlarda Portekizin bic 
müstemlekesi olan Madeira'da ih
tilal çı'lanıştır. Portekiz hükfımcti· 
nin bu yüzden vaziyeti ıhayli sar
sılmış iken, şimdi İspanya'da da 
bu inkılabın vücut bulması Porte-

,,., '"'111 ı 

sadan ziyade İtalya'ya mütema
yildi. Hatta diktatör iktidarda i
ken İtalya ile İspanya arasında 
bir de dostlUk muahedesi imzalan
mıştı. Şimdi yeni oümhuriyet rica
li bu muahedenin feshi ihtimalin
den bahsedecek kadar siyasi ace
milik gösteriyorlar. 

İngilizlerin de idare tebeddülü
nü hüsnü telakki etmedikleri anla
şılıyor. İngilizlerin bu tebeddül 
meselesinde bir de hususi alakala
rı vardnr. İspanya kraliçesi İngi
lizdir. Kıraliçe Viktorya'nın toru
nu olan İspanya kraliçesininıbu a
kibeti İngilizler için siyası olduğu 
kadar da thissiyat meselesidir. Fa
'kat ıbundan sarfınazar İspanya 

Fransa ıle İtalya arasında bah
ri tahdidi teslihat meselesi et
rafında Londra'dan cereyan eden 
müzakereler fena lbir cereyan al
nuştır, Fransızlar tarafından ,gös
terilen ınüşkilpesentlik yüzünden 
bu müzakerelerin akim kalacağı 
tıildirimektedir. Fransız- İtalyan 
müza:keratının ikim kalması ne 
demek olduğu ta'hmin edilebilir. 
Bu, yalnız İtalya ile Fransa gfbi 
Avrupanın iki büyük devleti ara
smdalki siyasi rekabetin devam et
mesi demek değil, bütün Avrupa 
devletlerini alakadar eden bir va
ziyetin •hasıl olması demek olacak
t>r. Esasen Fransanın 'bu nokta ü
zerinde müşkilat göstermesi, yal
nız lbahrı tıııhdidi teslihata ehem-

Filhakika ıbu yeni istikametin 
mahiyetini Fransrz Reisi.cüm!:ıu· 
runun Afrika seya'hati münasebe
tile söylediği nutuklaroan anlryo
•uz. Reisicümhur bilhassa Nis'te 
,rat ettiği bir nutukta Fa-ansanııı 
~ahdidi teslihattan evvel emniyet 
neselesine ehemmiyet verdiğini 
söylemiştir. Tıih<lidi tesli:hatla roı 
~nmiyet, yoksa cımniyetle mi talh
didi teslihat meselesi Avrupa dev· 
!etlerini bu tahdidi teslihat mese· 
lesi ortaya çrktığı günderiberi me; 
gul etmektedir. Fransa ancak em
niyet teessüs ettikten sonra tahdi 
di teslihat gelebileceğinin kuvvet 
li bir mürevvicidir. Fakat Avrupa 
da zaman ve zemin müsait olduk· 
ça va.kit vakit bu noktai nazardaıı 
fedakarlık yapmaktaodır. Ancalı 
Avrupa devletlerinin hechangi bi 
rine hiddet ettiği zaman da bt1 
"tahdidi teslihattan evvel emni 
yet,, nazariyesini bütün kuvvetile 
ileri atmaktadır. Bu Fransanın e· 
!inde kuvvetli biır silll.htır. 

Fıransanın son zamanlarda ba' 
zı işlere canı sıkılmıştır. Bu yeni 
siyasetin mebdei geçen seneki j\I 
man intihaba tından !başlar. Alma11 
meclisine Faşistlere benzeyeı: 
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t • • • alkan turizm resı yarın , 
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rımız e • 

alkan haftası dünden D~!~~:::eıer Lif IO O & 1# )1 ~ Ka!_~nç • •b b } d · ' Muallimierin para- İhbar elraf1t1dr ·i 
ıtı aren aş a ı Belediye~e t:sb~t ~~il~-ıDolandırıcı Fuat Suri- ları iade edilecek 1

1 tetkikat ne oldu? 
rek vekalete bıldırıldı . 

ıd ı B " k k k Barem tatbik eclılclil:ten son Duyunu umumıye itilafında 
nan murahhasları ge i er. ugun Hıfzıssıha kanunu, mucibi~ yeye açma •ster en ra ilk mektep muallimlerinden biiyU. hatalar yar .. lr ı6 ını id· 
er Balkan mu" messı"lleri gelecekler ce enirlen fazla işçisi 01a

11 
mu- •• kesilen yüzde he~ kazanç vergi dia ile maııre ve , , tine hır 

esseseler. birer doktor bul~n- • • sinin tahsiline cle\·am edilmiş raporla miiracaat eden Hını-

Diin gelerı Yunan nıuralıhasıı.rılt talrhesı . l d 
ı - b · sın da avdetın< e e 

akan haftası ışehrimizde Ocagı ına b. k 'nferans vere-
en İtibaren filen başlamış- Jstaı:ıbulda ır 0 

Dün İzmir vapurile şehri- cektır. k 'f T · m federasyonu ongre 
.. unanistandan 8 talebe, ... urız ene İzmir vapurile 

llıuderris 2 murahhis gel- sı ıçın de. g . .., . 
ir. ' M. Agapıtos ıle M. nromıs 

alebeler ve murahhıslar gelmişlerdir .. t!~üncü .. murah
"Ifu·· b b' l' •. mu·· has M Yuanıdısın bııgun tren-

nun tale e ır ıgı - · . · · d"J k 
İlleri ile Turing ve Otomo le gelmelerıne ıntızar c ı me 

İ\p murahhasları tarafın- tedir · R y 11 İsti!{bal edilmişlerdir. Bugün Bullgbearl' . ?lmeTnur, iz~ 
.. .. . goslavya, ta e en ı e . . 

arulfunun tale~sı vap.ur: federasyonu kongresine ıştırak 
~.nan talebelennın samımı 

1 

edecek olan diğer murahhaslar 
Uratı ile kar~ılanmışlar, d b ··n gelecelderdir. . . . a ugu 
. talebesi talebemızı pı- Balkan Darülfünun talebe 
ıle sporcularımıza.. ~ah- birliği ittihadı için yapılacak 

Şarkıyı çalarak ve Zıto, la müzakerata ehemmiyet ve 
'' d. b • k k 1 ° n "· ıye agırara arşı a- .1 ktedir 

<rct rı me · 
ır. . Kongre yarın saat 11 de 

<lebe!crimız de Yunanlılar Gal y salonunda küşat 
• el f "Ş ,, atasara 
ıne 3 e a a ... şa ... şa dil k t 15 te de Perapa-
b • 1 d G 1 t e ece , saa 
agınnış ar ır. e en a- T · federasyon mec-I · f k"l lasta urızm 

erden altısı hukuk a u - r · · timaı yapılacaktır. 
llden iJ<lsi ele Felsefe tale- ısı ıç 
~den'dir. Talebe ile birlikte Saat 17 ,30 da Galatasaray 
ha rneb'usu M. Makkas da lisesinde Vahıt Bey tarafından 
tıiştir. bfr konferans verilecek, saat20 
~: Makkas gelecek pcrşem- ?~ de ~erap~aeta akşam yeme 
tunu Aııkarada sabık Türk gı verılecek1!~·-- ___ _ 
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A. H. 
Beyin yeni bir makale serisi 

Suriye' de Frıınsızlar 
. b" ··k bir alaka ile oku· 

d Muhterem kaı·ilerimizın uyu . . . . _ "A H." 

duımağ~ n:ecbu~dur. 8,eleclıy~ Pendıkte yakayı nasıl ele verdı? idi. . met zade Huı:·1ü R. i.ı tevdı et· 
sıhhovesı bırer bırer ınuessese Muallımlerden de kazanc ke- tigi vesaik üzerinde tetkikat 
!erde- dokt~r bul_un~p .bulunma 'Mahkumun çantasından neler çıktı?' silme_m~si icin vekaletten emi.r ikr al edilme'< Ü7er<>dir Bu hu· 
dı<hnı tesbit ettırmıştır. gelmıştır. Buooan başka bazı- su~t~ maliye hev'cti tcftisiye 

"Yedik.ule lıaricfndeki ba~ı 
1

. Bundan bir ser;e evv_e~, 1!-ye· kıyafetini tebdil ettikten sonra randar.1 itihar~n alm.an kaz~nc- ı reisi Adil B. ~u "malihıatı \er. 
deri imalathanelerınde ve sehır tullah, Zıya ısmındekı ıkı ar· ayni sandalla Hayclarpaşaya !arda ıade edılecektır. Bırıken mi tır: 
civarındaki bir kısım müessese kacla~ile Emniyet sandığım on gelmiş, oradan da trenle Pen on aylık yüzde be~in muallim- - Himrret ;.ade Husr u Bey 
!erde do~<tor bulunmadığı an.- bes bin lira kadar dolandıran Lliğe gitmiştir. !ere iadesine ba!5lanımştır. bir hata iddiasında bı•lundu ve 
!aşılmıştır. Bunların li~tesi ve- ve üc; .sene dokuz ay hapse P~ndi~te sahil birahanesin.- Mu••ı· ,;,

1
:
9
· -e bon.)arın öck~1m~si icin haıı ko 

kalete gönderilmektedır. Sıh- mah~um olan ı:uat, cür'etkara 1 ?e bıra ıc;erken, karşısır.ıda bır fi laylıklar gö~terdi. Riyasetim 
hiye müdürlüğü ayrıca bu mü- ne hır surette fırar ederken ya 1 ıskemlede oturan Pendık kam ·~ -f. f{ • / • altında bulum'll Maliye tdtis 
esseselerin kanun hükm~ne ri_a kayi :_le vermisti_r. Bu husu~~a kol ku~andanı ba~ça~uş ?elim fflU/e iŞ eJ'l her:~ti teft! 0 iyesi J.n ~eseleyi 
yet etmediklerinden bahısle vı- yaı~tıgımız tahkıkatın verdı~ı J3'.~endı Fuacl_ın vazıyetınden ---·- henuz tetkık etm~>:tcdır." 
Hiyet makamına kanunun em· netıce şudur: Fuat, mahkumı· şupheleı;ımıştır. Balıkesir ile Edreınitten Diğer t:arnfom veri 1rn nıa-
rettiği şekilde lüzumu tecziye- y~ti, he?iiz temyizce tasdik e· Fu.a~ ıandar:na ca_v_u~unun avdet ettiler !Cımata göre iiıbarm il' l:ı•mı 
!erini bildiımisti. dılmemı~ olduğu cihetle, tev· kendısınden <upheettıgını seze tahakkuk etmi~tir. 

- ---·--· kifhanede bulunuyc.:-. Orada rek hemen bavulunu alarak Edremit havalisin<le tefti- ---

Zaroağa 
Hamdi isminde diğer bir hırsız Kartala doğru yol almış. ve tak şatta bulunan İstanbul mınta- Muhtelit mübade
la ahpaplığı ilerletmiş ve iki dığı siyah bıyıkları. derhal yo kası mülkiye müfettİ!jleri Ha
kafadar, kaçmak için bir plan lup atmıştır. ~uadın ar.kasın- cı Hüsnü Bey ve rüfekası şeh
hazırlamışlar ve bunu tatbika dan koşan Selım Efendı Fua- rimize avdet etmi§ler ve vali 

Asırdide Londrada koyulmuşlardır. di yakalamaya muvaffak ol- muavini Fazlı Beyle u.ı:ıın müd 
Hamdi iki gün evvel bir pal muştur. det görüşmüşlerdir. 

neler anlatıyor? to h:rsızlığmdan dolayi Beşik Fuat, evvela her~eyi inkar Vali muavini Fazlı Bey, mül 
taş sulh ceza mahkemesine etmiş, mühendis olduğunu, kiye müfetislerinin Dahiliye 
çağınlmış ve Fuadı da şahit tetkik seyahatine çıktığını vekiiletinden direktif alarak c;a 
göstermiş. İki hırsıı- iki jandar söylemiş, fakat bu sözlerile ha Iıştıklannr, İstanbul'da ne işle 
ma muhafazasında geçen gün reketlcri telif edilmediği için meşgul olacaklarını bilmediği
muhakemeye gönderilmiştir. Kartal bölük kumandanlığına ni söylemiştir. 
Mahkemede yalan şahadetini teslim edilmiş, telefonla İstan Maamafih müfettişlerin ts
yaptıktan sonra dişanya çıka· bulclan sorulmuş ve hüviyeti tanbul devairinde tcftişata baş 
rllan Fuat l·ıe maz H dı· anla«ılarak hapishane ı'andar-nun am ~ lıyacaklan anlaşılmaktadır. 
mahkemenm• d. 1 ·n ma bölük kumandanlıg"ına gön mer ıven en Müfettiş Beyler, Trakya'dan 
d 'ne k n F t b" d b. derilmiştir. en ı r e ua ır en ıre sonra yapuklan Balikesir - Ca 
merdı·v-'·rı' atlam Dol Fuadin u"zerinde bir Frans"' · · "'""' ış ve - - nakkale - Edremit teftiş rapor 
mabahçe tarafına doğru kaı;- pasaportile takma bıyık bulun luım velrAlı=te göndennek üzc-
mağa başlamıştır. muştur. Bavulda da bir kat si· redir. 

Muhafıı jandanna Mu6tafa mdkin, açık renk bir elbise -ce 
Hamdiyi arkadaşına bırakarak keti henüz dikıilmemi§- siyah 
koşmuş, Fuat evvelce hazrrla- ceket, yelek ve fantazi panta
nan bir otomobile atlayarak lon, lacivert elbise ve daha bir 
süratle gözden kaybolmuş. ı çok eşya çıkmıştır. 

Otomobil Kabataşta durmuş Fuat Pendikte beklediği bü 
Fuat iskelede bekleyen bir san yük mikdardaki parayı aldık
dalla Üsküdara geı;pıi§, Şem- tan sonra posta trenile Adana
sipaşadaki evine uğramış, ba- ya gidecek ve oradan da F
vulunu almı~, takma siyah saç ransız pasaportile Suriyeyc ka 
takmış ve mümkün mertebe çacaktı. 

-·----
21 ilk tedrisat 

müfettişi 

Zara ağa Amerikada uzun 
zaman kaldıktan sonra nihayet 
Avrupaya döndü. Zaro ağa ile 
Londrada mülakat eden bir 
Fransız muharriri Zaro ağayı 
157 bahar geçirmiş olan bu a
srrdide ihtiyarın 1774 de doğ

duğunu, beş defa aEltere gitti
ğini, biribirini takiben 11 kere 
evlendiğini sonuncu zevcesi
ni de dört sene evvel aldığını 
yazıyor. Fransız muharriri o
telde Zaro ağayı ziyaret eder
ken Paristen geldiğini söyle
yince Zaro ağa Paris'in Alma
nya olduğunu söylemiş, sonra 
bu coğrafya hatası tashih edil
miştir. Zaro ağa beş defa asker 
olarak hangi muharebelere git 
tiğini söylemiş, 1799 da Ak
ka harbine gittiğini, Bonapar
t'ı orada göriir gihi olduğunu, 
ı 823 de Yunan ihtilaline karşı 
göııderüen ordu ile gittiğini, 

1854 Kırım muharebrsine git- Kongreler Ziraat 
tiğini, 1877 de de Türk - Rus 
harbine istirak ettiğini anıat- ---· Banka.~ı 

Önümüzdeki ders senesin
den itibaren İlk mektepler hak 
kında mevcut talimatnamenin 
tatbikini, talebenin vaziyetini 
yakından tetkik icin ilk tedri
eat müfettişlerinin tezyidi te-• 
karrür etmiştir. H alcn şehri
mizde 21 ilk tedrisat müfettisi 
bulunmaktadır. 

Haziranda bir imtihan açı
larak kıymetli ilk mektep mua
limlerinden bir kısmı müfettis-

f mıstıı-. 'B .. Hı"la"liahmer ·-·-· 
'zaro ağa tütün icmediğini ugun Kredi kooperatifleri ile 

az vcm·k yedigini, isıirtolu ıç- Ef bb 
kil~rckn daima ~ekinıliği, zilı· ve 1 a meşgul olacak 
nini hiç yormadığını sövlemi~· kongreleri var . . Ziraat Bankasının, yalnız 
tir. _ -• Bu.,ün öğleden sonra saat ziraat saha•mıda çalışması etra 

liğe alınacaktır. · 

'İngiliz sefiri An
kar aya gitti 

lenin bir tebliği 
1STANBUL 23 (A.A.) -

Muhtelit miibadele komisyo
nu katibi unıumiliğinrlen teh· 
liğ olunmuştur: 

"istanbul belediye mıntaka 
sı haricinde kain bulunan ve 
tevarüs tarikile kentlilerine a· 
it olan emlakten dolayı ta:mıi 
nat almak iizere istida vermiş 
olan lstanbuldaki Rum etabli-
leri varislik sıfatlarını en kısa 
bir miiddet zarfında muhtelit 
komisyon nezdinde ishata ela· 
vet olunurlar. 

Varislik sıfatlarıııı isb;:ıt i. 
çin müracaat etmeyecek olan 
lar bu kabil emlakten rlolayi 
tazminat istemeğe hak iddia e 
demezler. 

Binaenaleyh, alalrndarlarm 
(Mis sokağındaki binanın 3iin 
CÜ katında bulunan dairci mah 
susada) muhtelit ıniibadelc ko 
misyonuna aşağıda gösterilen 
evrakı tevdi ederek dosyaları
nı tamamlamaları laıım ~elir. 

Darüşşafaka roıetieri ikid.! H. Ahmer Cemiyetinin se fındaki cereyan gittik~e kuvvet 
nelik kor:gre5 i Vilayet merkez bulmaktadır. 

Kurban bayraınını.1 birinci Cümhuri.)·ı-t Halk fırkasının 

UkJarı "Ta•nak Hoybon" makale serısım y~za ••. h. 
il ' · b sen a:ıır· l · "Milliyet" için çok dikkate şayan yem ır İngiliz sefiri Corç Klark ce

napları dün akşam Ankaraya 
hareket etmiştir. 

A) - Türk kanıınu ıncdeni 
sinin tatbik mevkiine kontlııgu 
tarihten ( 4 teşrinievvel 1926j' 
tarihten evvel öl:niis olarıla
rın varisleri olduklar~ıı i;,bat 
için ve·rilecek istidal:ıra m;ıl l 1 

le .nuhtarları taraf:ntl"ıı ı"' ıı 
nen ve nizamen lazım r,eien 
şekil ve surette tan.·im edil
miş birer ilmühaber raptedilc· 
cektir. .l 

'tıııştır. bin::sıncla ;ıktolunacaktır. 

Surlye'dfl JtT1111.~ızltır 
&t ı· . 1 1 t'miz dahilindeki 
• t ~"hasını .aşıyan bu aende mem e <e 1 d k. •ii h ıdutumuz a ı 

Ştııan propagandalarının ve cenup l 
v,k, . .. .. .. .. .. 1 ki • ·ı gösteren ve 
S 

alarm ıç yuzunu butun çıp a ıgı 1 e k 1 ıı · 'h d bu ma a e se· . rıye' de çevrilen entrikaları teJrı e en ki 
l'ıs 1'ft. k .1 . . . l'k e al• ,·ıe okuyaca ına ••l arı erınnzın a a a ve m r " ,.. ' 

günü Dariişşafaka m .,faatine Etibha muhaden.et cemiyeti kongresinde Ziraat bankasının 
rozet tevzi olunacağımlan mua 1 vaziyeti, çok esaslı bir müzake-kongresi ele Fzbah saat ene a 
venet arzusunda bu!t:nan E~- Gülh~ne miirnmere salonunda re mevzuu olacaktır. 
kek ve Kız Muallim mekteple- Ziraat bankasının en ziyade 

yapılacaktır. 
rile resmi ve hususi Liseler ta·· ~ meşgul olacağı mevzulardan 
!ebe ve talibatının Arife giiı:ü Üç kişi yaralandı biri de kredi kooperatifleridir. 
kutu almak üzere, hüviyet va- İzmirde ~oför Hasanın ida- 1 Ziraat Bankası, şimdiye kadar 

Sefir cenapları bugün saat 
16 da Ankaraya müvasaliit ede 
cek olan Lord Athlon cenapla
rını istikbal edecek ve Lortla 
beraber ayın 26 sıncla İstanbu· 
la gelec~ktir. 

B) -Tiirk kanun..ı me<lı_ 11s' 
nin tatbikı tarihinden ( 4 teşri 
nievve 1926) ta·;ilıimlen sonra 
ölmüş oanların varis; oldukJa. 
rını iddia 't" isbat ic-: n ıriiraca 
at edecek olanlar im husıı~ta
ki istidalarına salahiyettar 
mahkemeler tarafından verile
cek hüküm varakalarını raptc
deceklerdir. 

.llrıhemiz yoktur. rakalarını miiste~hiben. Nuru rrsindeki kamyonet Yı':ıktepe muvaffak olduğu bu sahadaki 
o~maniyede kain Cemiyeti köyii yolunda devrilmiştir. Uc mesaisini daha ziyade inkişaf 
Tedrisiye merkezine miira.aat yolcu yaralanmıştır. ettirmeğe çalışacaktır. 

Lort bugün saat J 7 ,30 da 
Reisicümhur Hazretleri tara
fından kabul edileceklerdir. 

b l t !ar nihayet hükuı:~etin ... uvvetini de o zamanki vaziyete benzetmek dan hararetle kabul edilmiş bir 
ti - kendı· noktai nazarını ka. u e - · M D · · d' Y 1 Fr : !fitler fırkasının kuvvetle na 

1
• k bul ettıreme- anlamak istediler. Bir defa mes:ıi istemış, ac onald hiikumetinın proıe ır. a nız ansızlar henüz 

tı'sı Fransızların canlarını sık tire-bilirse ne a a, a · fırkasından ufak bir zü.-ıre ayrıl· itimada §ayan olmasından değil, projeye karşı lakaydi gösteri-
l · F"akat son haftalar zarfında eliği takdir~e. derhal o~lan~i~~~:~ mıstı.Sonra libe-rallerin hükumete muhafaıakarlar gelirse daha fena yarlar. Projenin mahiyeti şudur: 

rya ile Almanya arasında- setini kenclısıne mal e er. ·t ne ·dereet.) e kadar yan:lım edecek olacağından endişe ettiği için fır- Dünyada kredi meselesini tetkik 
rük ittihadı Fransayı büs- sa bu a•ralık. Br~a~d di~ya~~: ;ıa~ }erini bilmek lazımdı. Hülasa kar kasının itimat beyan edeceğini ve beynelmilel ikraz ve istikraz 

İ hiddet ettirmiştir. Bu itti- mek mecburıyetın. ~ .. · ele" i- şılarındaki hükumetin kuvveti bildirmiştir. Diğer İngiliz gazete işlerini düzeltmek. Bazı devletler 
tı ·ı - k k ı ı ki kında Fransa<la reısıcuınhur.. ~. ne idi? Bıınıı işsizlik hakkmda hü !erinin mütaleaları da aşağı yuka vardır ki para istiyorJar. Bazı zen 

~· gı terenin sogu an ~ ı _a k Briand reisiciimhurluga goz d G 
bb~- etmesi, İtalyanın hıç bır sece · h b azi- kumctin takip ettiği siyasetin rı Lloy eorge'un sözlerine ben- gin devletlec vardır ki para ikraz 
.. Uste bulunmaması, İngiliz koymuştur. Binaena~e".f ııdv k müsbet bir netice vermediği ve zeyor. Mac Donald hükumetinin etmek istiyorlar. Para almak iste 
''k yette kafa tutup ta ıstl a e ere ·r lcl -• İlinin, Alman Başvekilini b k hükumetin itimada layık olmadı- müsrı o ugu, programsız oldu- yenlerle para vennek isteyenleri 
~t · · .. hıırlug· u ela kay• etme - b b. · b · · · . a_Ya davet etmesi,hiilasa yek reısıcunı ' · · "m <Tı yolunda bir takrirle tecrü e et- ğu, ır ış eceremedığı söylenıyor. mütekabil bir emniyet altında bir 

11nı takip eden bir takrrn can tense, uyarına gidip ~- ~eıs~~ · - ;iler. Bıı tecrübe neticesinde hükfı Fakat bwıun yerine gelecek daha leştinnek. İstikraz edeceklere bir 
, l'tıeseleler, Fransızları, ken- hurluğu elde etmek ırıan ıçın metin 54 ekseriyeti olduğu anla- iyi bi<r hükumet bulunmadığı ileri kefalet s!stemi bulmak. İkraz ede 
'lı~hlerinde bir komplo tertip daıha elverişli~i~; ~ şılmıştır. sürülüyor. eeklere de teminat ·.vermek. 
it Ckte olduğtına ikna etmiş- İ ·ı d lıafta arası kabine Mac Donald hükumeti ekse.-i- İste İngiliz hükumeti itimat re Narman projesi teknik bir ma· 
ı. 'r_halde kanaat deg"ilse de ngı tere e f yeti kazanmış o_ lma. kla bera.ber,. yi alınış olmakla beraber, bu imti liye işidir.Bunwı tetkikini banka-
" c . . ·ı gecirdi. Muha aza- l bö l ;._"ır şüphe uyaıunışhr. Fran- bır ımtı ıan · . f n bu imtihan netıcesınde vazıyetı • hane an Y e P restiji azıcık daha cılara bırakarak biz bunun ortaya 
;~ \>aziyete kaf'!ı mukabelesi, kar fırkası lideri Baldvın .ta~a ~ - bir te kuvvetle_şmiş __ değildir. .Bi ziyade kaybolmuş ve a2ıcık daha atılmasını ilham eden siyasi se-
lek· elan bı'·r takbı"h takriri ve_ rıldı. a- ~ - d 1 · 1 b' ' " ı •kağıdı ·oynamak olmuş- !aks itimat reyıne ragmen em e- zıyac e yıpranmış ır halde çık- hepleri mevzuu bahsetmek iııteriz. 
~ani Fransa Avrupa devlet- kat hükumet Jiberallerın de yar: bilir ki zayıflamıştır. Lloyd Ge mıştır. Esasen projenin asıl ehemmiyeti 
1tı tesaııüdünden biı faide dımile 2Sl e 'karşı 305 reyle yanı oro·e vaziyeti çok iyi anlatmıştır. • • * de bizce bu noktadadır. Bunu il· 
:.llıiyor. Fransa kendi başının 54 ekseriyetle itimat kazandı. Liberal fa-kasının hükumete iti- Basle'de cihan iktısadiyatı ve ham eden sebep, İngilizl~r ve Al-
~.1~e kendi bakacaktır. Tertip İngiliz Başvekili Mac DOllald mat beyan edeceği hakkındaki cihan siyasiyatı nokta nazarın- manlar tarafından şu hakikatin 
~ ıttHaklarla kendi ordusu- ancak doğrudan doğruya adeı:nı nutkun da yarım asra yakın bir dan çok ehemınyetli bir konfe- anlasılmasrdır ki, her memleketin 
~~lıvvetile Fr~nsa keneli vazi- itimat reyi verildiği takdirde ıs· zaman evvelki hadiselere temas rans toplanmıştır. Cihanın büyük iktısadl buhranı, bir memleketin 

1 l'lliidafaaya muktedirdir. tifa edeceğini her vesile ile ~~le- ederek demiştir ki: bankacılarının iştirak ettiği bıı buhranı değil, her memleketin 
ilııı diğer devletler de kendi mişti. Yani hükumet mec ıste 1886 senesinde Liberal fırka, konferansta dünyanın mali vazi- buhranıdır. Yani buhran dallı bu-
:~rıın çaresine baksın. İşte herhangi kanun liiyihası müzake: altı sene Lord Safü;burynin iktİ· yeti tetkik edilmektedir. Müzake- <laklı ve cihanşümUI bir dert-
~urıı f , ı re, yahut bir mesele münakaşa e_dı dar mevkı'ı'ııde kalmasına yardım relere zemin olan mesele Norman tir. Ya bütiin memleketlerde bı"r v er zar ında l' ransanın a • kd 
a.ıiy b d lirken, ekalliyette kaldığı ta . ır- etmı'ştı·. Lord Salisbury h~kume- plnı denilen bir mali projedir. den hafifler, yahut ta her memle-

~t•ı_. et. u ur. . . F"lh k ka . ti~ bu sıyaset M. Briandın sı- de istifa etmeyecektı. ı a 1 fnin iyi bir hükumet oldugıından Norman planı, ismini İngiltere kette devam eder. 
h, cl~ğildir. Fakat Briancl, da- da bir cok defalar ekalliyette ~al- değil, ondan daha fena_ bir hük~- bankasının reisi olan Mr. Narman İngiltecedeki işsizliğin en bii-

r l§in ·d b' d dıg"ı haide Meclise verdiği layıha: met gelınesin korkusu ıle bu mu· elan almaktadır. Bu, İngiltere ban yük sebebi İngilterenin miisterile 
ill:!o~ uyarına gı e>r ır ev- h ktaı f · 

--:nıdır. Pvoincrenin harici "i kabul etmek ve ya ut ~o . herette bulunmuştur.,, kası tara ıntlan ileri atılmış ve A· rinin fakirleşmiş olmaları ve iştira 
... uı:o.;.,;...,;;;.;;..:.....:....'-"'...:.:;::.... .... .___.........,""---L.~L;..;;.,~~~~.-...._~,_~,.....ot.Ul"-'ıs.......1-"'i&,1;:,ı;.:,;:;.;,;;;_;.;,~~----.... .-.....:~L..-L~~.:.k,.)ıı_,,,'---".._...o.;ı_.,.,~ı.o..,,__u""'-'J'u>--1.....k.Ah~'~'u.od.ı...~·~·_;_--ı.-~ 1 .... 1 • , • 

Bu, Almanya hakkında ıla 
doğrudur. Binaenaleyl. İn-
gilterede işsizliğe , çare :ı· 
ranmak icap ederse, bn. ingil
tecenin haricinde aranmak Jilı;ım
dır. İşte bunun içindir ki, İııgili:•
ler diğer devletlere yardım yolun
dan kendi kendilerine yanl;ı11 yo
lunu takip etmeği düşünmü lr · 
dir. Filhakika bu, çok ehemmiyet· 
li bir meseledir. Ve cihan sİ_ı-a .. et· 
ni bu görüşle görmenin neticelen 
de çok büyük olacaktır. Bir zaman 
Jar, devletler, kendi refah ve sa
adetlerini başka devletlerin {ela· 
ketinde görürlerdi. Harpten evvel 
ki zamanı hatıırlayanlar bu haleti 
ruhiyeyi bilrler. İngilizler derler 
di ki: 

- Almanya bugün ortadan 
kalksa, bundan her İngilizin mad
di istifadesi olacaktır. 
Düşünülmüyordu ki Almanya 

İngilterenin rakibi oldugu katlar 
da İngilterenin müşterisi idi. Bu 
yekdiğerini siyaseten zayıflat
mak, iktısaden ezmek yolu sonu
na kadar takip edildi. Neticeden e 
zilenler kadar da ezenlerin müte
essir oldukları anla~ıldı. Norman 
projesi bu anlamanın bir teıahii. 
rüdür. Ve bizce bunu takdir et
mektir ki, Cemiyeti Akvamdan 
ve tahdidi teslihattan ziyade sul
ha yardım edebilir. 

------- A ).._...,_~ r-ı·rT,1ni't 
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·Fikir, M.i.z;ı th, Eclebiy~t:, ... S•••ı'c.t 

•illiyet Türk dili • • 
ıçın 

r • 

1 srın uaıdesl"Mllllgeltlr"' 

24 NiSAN 1931 Unutmak için uzaklaşmak çaresi 

Ankara Hukuk fakültesi pro kat bu cereyanın yanında Azer 
fesörlerinden ve sabık Kazan baycanda yazılan tiyatro piyes 
Tüı:1kleri Millet Meclisi ve mil- !erile, Kazanda basılan milli 
Ji hükumet reisi Saıdri Maksu- romanlarla ve umum Tüıık ıka
di Beyefendi tarafından (Türk hilelerinde neşredilen şiirleı:le 

l::>AREHANE - Ankara cacide,i dili için) ünvanile peık mühim mahalli lehçeler daıhi kuvvetli 
No: 100 Telıraf adrui: Milliyet, 1•· bir eser neşredilmiştir. bir surette işlenmeğe başlamış- Fransızcadan 

tanbul. BiLhassa yarım asrı müteca- tı. :!ikisi hemen heımen b>r yaş- , yorum. Benim ıha yat ve istiklba-
Telefon numuslarıı d b viz bir zamandır bir çok siyasi Bu iki cereyan arasında te- ta oldukları, beraber büyüdiiik- lime ait olan bir mesele e e-

24311 - 243l
2 

-
24313 

ve içtimai amillerle kendisini madi eden kuvvetli rakabetin leri için ileride bir1birlerinin ola 1 nim arzuma mUhalefet etmeme 
ABONE ÜCRETLERi. . bulmağa başlıyan Türk alemin neticesi bitaraf olarak tetkike- calclaırmıo kadar ku~vetle ümit nizi rica ederim! ... 

G Türkiye için Hariç ıçın de Türk dilini sade!P~tirnnek dilirse ,kanaatimce artık mahal- d' ! d k' k ukta bü A . b k da 800 k rut -. e ıyor ar ı ı, ız çoc -
1
· nnesı u cevap arşısın 

~ ayiığr 7~00° kurut 1400 : pek mühim milli bir_mesele ol- li lehçeciliğin galebesini kaıbul yüyerek genç bir 'kız olduğu şaşırmadı. Hayatı daha iyi lbi-
ı 2 .: l400 "" 210~ .. muştu. Her Türk kabilesinde etmemek imkan harrcindedir. zaman bu ümidin artık bir ha- len birkadındı. Dedi k·i: 

Gelen cv-;;;kg;;i verilmez yerleşen münevverler Türk hal Azerıbaycanda, Kırımda, Ka- kikat olmasına hiç bir mani kal- _ Biliyorum, kızrm, sen 0 
Müddeti geçen nüıhalar 10 kurut kının medeniyette yükselmesi- zanda ve bilhassa K<ı:~ak - mamış demekti. mühendisle evlenmek istiyor-

tur Gazete '" matbaaya ait itler ni, siyasi haklarım kazanması- Kırgız ve Başkıırtlarla, Ozbek- Kızın baıbası zengiın, delikan- 1 sun Fakat 
1,i~ ":idiriyete müracaat edilir. nı, milli birliğini kavrayabil- !erde mahalli l.ehçelerde yapı- lının ki ise bir kac sene evvel ı ... E .. B b'ld·-· 
' · · · d" .. ı · d ı · h t1 k ı • - vet anne.. unu ı ıgt-Gazetemiz ilaolarm mes'uliyetini mesını temın uşunce enn e an neşnyat ayre e arş - ölmü~tü Bu babasından servet . h ld . . b . k · · ı · k ~ · nız · a , e nıçın enım aşr mı 

en başta dıl meselesıle karşrlaş anmaga elya tır. . denebilecek bir müras kalına- 1 hı . d 'b' örünü or ba-k hul etmez. 

Bugünkü Hava 
l..ıı..rı er.fazla lı:ınırc[ 22 enaz 

1,, eli. ı u guıı ruıgAr mütehavvil 
ıe h.1' oçık 

1 fCL!ikfi!I 
Çocuk haftası 

Bir iki senedir yeni bir adet 
cıktı: 23 Nisanda çocuklar işi
~ize ka;ış1yorlar. Dün gazet~
de otururken'bir takım etfalın 
gazeteyi işgal ettiklerini gör
düm ve hemen geçen seneden 
aldığımız' tecrübeyi derhatır 
ettim. Bizim zamanımızda ço: 
cukluk bu gün'tü kadar terakki 
etmiş olmadığı için işlere ço
cukları karıştırmazlardı. O se
beple çocukların bu müd~a
leden hoşlanıp hoşlanmadıgını 
kestiremiyorum. Fakat doğru
sunu söylemek 13.zım gelirse 
benim pek hoşuna gitmiyor. 
Gazetede yerlerimize yedi se
kiz yaşındaki masumların otu
ruşu içime dokunuyor. B~~ 
rum da çocuğun benim yenmı 
pe!< iila doldurduğunu hissedi
yorum. Yalnız içimde bir ukte 
var. Bu işi neden tevsi etmiyor 
!ar. Neden bu çocuk istilası ga 
zetelerle Polis veVilayete mun 
hasır kalıyor. Onlara neden ha 
cet görülmeyor. Madem ki ço
cuk haftasıdır. Niçin 23 nisan
da Tramvayları,Şirket ve Sey
risefain vapurlarını çocukların 
idaresine vermiyoruz! Hele bir 
kerre çocuklara sorun bakalım, 
gazeteciliğimi, yoksa kaptanlı
ğı, vatmanlığı mı tercih edersi
niz? diye sorunuz! Göriirsünüz 
alacağınız cevabı! 

Devlet kuşu 1 
Gazeteyi birlikte okuyarak 

Babıaliden birlikte çıkıyorduk. 
Birine 10,000 lira ikramiye çık 
mış. Gazete bunu "Devlet ku
şu birinin' başına kondu" ser
lavhası altında yazıyordu. 

mışlardı. AzeI'baycan devlet neşrıyatı- mı tı Fakat delikanlı iyi bir ta kır e er. gı ı g .Y ' 
Halkın anlıyabilmesini ve bü mn 1927 kataloğu (35) sa:hife- --~h · d' 

1 
k yetisiyordu. na baş~a b~r takım tahplerden 

tün Türk kabilelerinin anlaş- yi mütecavizdir. Ve burada (İn '.111\~~n/~k.° _a~a 1 k ·göruyo bahsedıyorsunuz? .. 
masını temin edecek Türk dili. ce edebiyat) bahsinde (72) ese- ~stı a 1 1 ısı e par a r - Çünkü, kızım, izdivaç ve 
hangi kabilenin dili idi ~e b~ r~n neşred~ldiği g_örülür. Fuzu-ı ardı • · m en kız. i hayt y~lnız seni~- ~ahsett_i~in 
dilden Arap, Acem terkıplen lı ve Nevaı'ye daır olan eserler Fa~at _hır akşa kg d ç .. 1 aşktan ıbaret degıldır. Senı ıste 
ve sözleri kaldırılarak nasıl sa- den maada bugün Azerbaycan 3?nes~le konuşurken a ı~ ~u- yen adamlar hem genç , hem 
deleştirilecekti?. Sadri Bey e- lehçesinde bütün dünya edebi- hlm bır ş~y?eıı ~ah_setmege a- zengin, bir koca almak için la
serinde Türk dünyasının bugü- yatından mühim eserler tercü- zırlanır gıbı de~ı ik~: . zım olan meziyetlere malik a
nü ve uzak geleceği için en mü me edilmiştir. Faraza (Cak - Artik senın ızdı~acından damlardır. FaJkat bu husustaıne 
him bir mesele olan bu dil bir- London) un yedi eseri Azer- bahsetmek srrası ~el~ı kızmn, '·ben ne de ibaban sana ısrar ede 
!iği hakkında şimdire_ ka~ar i- b.aycan Jehçesile neşredilmiş- Biliyorsun ıki. senı ısteyeııleı- cek' değiHz. Sen düşün. Henüz 
leri sürülmüş olan fikırlen.n en tır. . çok .. Artrk ~ır karar vermek vakit var. Sana son söııüm şu-
ilmi bir surette işlemekle kal- Bu ıkataloğda (Kendlı - se- zamanı geldı... dur· 
mamıştır. Bu büyük ve mühim riyasi) yani köylü serisi ile u- Bu genç kız için bir darbe ğ vd' _. h .. -
işin halli için kendisinin düşün şaık yani çocuklar edebiyatı ve idi. Çüıılcii !kendisinin kaç sene üh e d~gın ı!ıenç 1 enuz_ Y~~L 
celerini ve tavsiyelerini de can- ayrrca gençler edebiyatına da- dir sevdiği genç mühendisi an- m e~ ı~~~.ı..~ut· s~etsız ır 
lı ifadelerle tesbit etmiştir. ir kısımların zenginliği pek bü nesi bilıniyor muydu?. Şimdi gençtır. ~ · ır . ~~;:a

Türk dilinin birliği, diğer yüktür. Yalnız Azerbaycanda ona böyle bir takım taliperden ~ında ve emrı alt~a .. ç~.a
dillere nazaran mevkii, kuvve- değil bütün Türk kabilelerinde bahsetmesi ne demekti? .. Fakat ga medJ;>ur ~~ bir müh~ndıs ... 
ti ve dilimize muhtelif mede- halk edebiyatrna dair basılan · "h dı'sle Ha!bukı sem ısteyen fabnkator-

aıınesı onun genç mu en 1 · 1 · d ki b'li 
niyetlerin tesirleı-i ilmi ıstılah eserler ve bilhassa atalar söz- l h ·bbet' · bil --'"'·- an, maıyet enn e m ı r , o an mu a ını mem~ k lk' · 1 · ı · d" 
!arın da Tü:rık sözlerinden ya- leri, halk !jairlerinin eseı-leri, ten gelse bile genç !kız öyle mu ~ç ışı ça rşan zenıgın eırı u-
pılarak tam manasile milli bir destanlar, masallar ve hatta kaıvemet evmeden annesinin, şun .. 
Türk dili ,yaratılması meseles\-. il edebiyatı ve mahalli musiki b b .t t d ~"'k Aradan bir iki ay geçmişti. 

. 1 k'·'· ed'l .. .. . . aı asının ar.zusuna ı aa e e..,. B' .. üh' d' C b. eserde ehemmıyet e tet U< ı tarihleri ve halk turkülerının değildi: ırg~ genç m en ıs . e~u. ı 
miştir. metin ve notları toplarunrştır. B ı: 1 kim' 1 ? Ameınlkada açılan lblr t§ ıçm 

D . - ·11 l · d'll · · G A r:b da (65) ,_. - u ta"'lp er er" 'tm-"· ü l ılk ıger mı et erm ı erının ene ze, aycarı ıum D d' B lilık b' . oraya gı c" zere yo a ç ı-
geçiııdiği tarihi safahat bilhas- kelimeyi müteca'Viz bir (Söz e ı. d unuH ayıt , ~::azı- y.ordu. Genıein gözleri dolmuş 
sa başka milletlerde ilmi ıstı- lfıgati) ve bi1hassa !hükumetin y~t~~ so; _u.. 7a~~ a ~t dünyanın uzak bir yerine git
lahlar yaratmak işinin nasıl her komiserliğinde çalışan ıstı- hgoalrumde ek ısdt'.y~o~ u. .. adt , er mesinin reessiiriiııü duyuyor-
halledildiği hakkında mıihte- !ah komisyonlarının eserleri de ' en ısını muca eıeye du. 
rem müellifin eserinde mühiliı aynca ziıkre şayandır. 1927 den hazır bul~~u. . . 
yer ayırması dilimiz hakıkında- beri ise Hint ve Japon edebiya- Annesı talııpleııı saydı. Hepsı 
ıki düşüncelerin anlaşılmasını tı da dahil olmak üzere dünya hakkında uzun uzadıya izaıhat 
çok kolaylaştırmıştır. Büyük klasiklerinden bir çoklarının e- verdi. Netice olarak dedi ıki: 
Gazinin şayanı hayret olan isa serleri Azerbaycan lehçesile - Bunlar.ıırı hepsi sana layık 
bet ve nüfuzu nazarı bu ki'1:ap neşredilmiştir. gençlerdir. Bittabi yaşlı, fakat 
için yazdrl<ları vecizelerde ve Kazan Tfuıklerinde ise Azer- zengin olan tal~plerden bahset
ezcümle "Ülkesini, yüksek is- baycandan daha !kuvvetli ola- miy.ordu. 
tiklalini kıorumasmı bilen Türk rak mahalli lehçede pek ıbüyıük Krz inatçr bir vaziyette şu 
milleti dilini de yabancı diller neşriyatta bulunulduğu kat'i- cevabı verdiı 
iboyunduruğundan kurtarma- dir. Bunların hepsinden daha - Bunlarmı lhiç birini istemi 
lıdır.,, cümlesinde bfr daha te- mühim olanı ise Kıazan - Kır-

Mühendis belki de bir daha 
buraya dönmeyecekti. 

Genç adam yalnız gidiyor
du. 

Hareketinden evvel bir dos
tuna şöyle demişti: 
~Benim için uzahlaşmaktaın 

başk çare ydk.. O lbeni değil 
başka bk zengin eıikeği tercih 
etti. Onuınla evlendi. Unutıma'k 
için uzaklaşmak en iyi çaredir .. 

celli etti. gı:zlaırdaki neşriyattır. Tüı:lk di- ""'""""""""""'_...,..Y"'.,....,...,......,.,. OX) "-"'-"'.AA.A..A..,.._,..._..._,...A..I 
Çin içerilerinden Balkanlara, linin en saıde olarak kaldığı ve NiSAN MÜSABAICASININ 3 üncü FİLMi 

Silbiryadaı;ı Akdenize kadar ya- Radlof'un da teslim ettiği veç- MARGUERITE MORENO ve ALiCE COCEA'lnn şıhes~ri 

ıyılınış olan Tül'k ıha1klaııınm hile halk edebiıyaıtmın en zen- G ı E ı ı e 
~uştuklıın Tütl<çe bir dıilmi- gin 'bulunduğu leıhçe Kazan - e v en e ı m 
dir ve ıbir dil olar.,,Jc kalacak Kırgrz lehç.eısidir. Burada bil-
mıdır. ?.. hassa bu on sene zaclında baş

Sadri B. bu mühim mesele lıyan neşriyatla yaıpıılan ıstılah 
ha:ldkında1ci kat'! kanaatlerin larmı nazarı itibara alınması 
her dımağda sağlam olarak yer zarun"diT. 

KAHKAHALI va EMSALSiZ ESER 

ELHAMRA ~iNEMA~INOl 
Çok ra~bet görüyor 

Bugün saat I0,45 te tentilltlı matine 
""'"'""""""'-V"V'"V"'V"'Y'"V"' ............. ~.'V''V"V-V""..-....... ,.... ...... ,........,-v .... »-'i 

::::::::• Yarın akşam ~tt:::::: 
·Opera ve Artistik 

t:\incmaları 

i Matbuat şerefine BÜYÜK GALA olarak 

İ CHARLIE CHAPLIN'i 

: Şehir Işıkları 
1 

filminde takdim edirnrlar. 
llamiı: izdihama mabal kalmamak üzre biletlerin evciden tedarik 

edilmesi mercudur. ..................................................... ~ 
~~~~~~~~-=-,,~~~,,~~~~ 

~ Cenubi denizlerin rr.urnor ve fisku[icura düşkün ha.·ası içinde kızgın 
~ ihtiraı manı"alannı gör:ne~i se\'enler bugün mutlaka 

IMelek sinemasın 
~ 
~ ırşril ile mermer vücutlu kadın DANlEL PAROLA\·ı G.'\STON 
~ JACQL'l~T ve l'llll.IPPI lll<:Rl.\T ile beraber temsil ettikleri 
~ tamamen Fransızca sözlil ve fBrkılı 

1 ihtiras Adası 
~ 
~ filmini görmelidirler. Bugün saat 1 f matinesi tenzlldtlıdır. 
~-1#7/##AN?YAT-"'T////ff~!l~AWAW/ATAV#/////Ar~#AY/A ••••••••••••••• Meşhur l'e büyil~ artist L Y A M A R A 

Dün akşam A S R J S 1 N E M A D A 
MO S KOV A DÜŞESi 

Hlminde parlak muvaffıkiyetler kazanmıftır 

Rus inki!Abını tasvir eden bu mükemmol eserde 1( A T L E A M, 
1 H T 1 R A S ve A Ş K S A H N E L E R 1 görülmelcttdlr. 
Filme iştirak eden RUS BALALA.IKA'sı ifc bu harikanın muhtevi 
olduJtu güzel tarkılın ııganni eden NATHALIE POLIA"JSKA 
fevkalldc takdir edilmektedir. 

Bugün, yına ve pazar saat 16 1·2 matinelcıinde 

RUS BALALAIKASI ve ZENGiN VARYETE NU~IARALARI 

••••••••••••••••••••••••••• J/6j.-·-······--·········-··-ı··-·-·----·-······-... ····n···ı::=·-r -··----··· ................. -·-·-··· .... ··--·--··-···-··· ... .... . 
. Hepiniz bugün MAJIK Sinemasına gidip 

1 DEVLER KERVANI 
ı Tamamen Fransızcı sözlü muazzam filmi görünüz. \lilyonlsra mal 

1 
olmuf bir şaheserdir. JEANNE HELBLING-GLASS ve PAOLI tara
fındın temsil edilmektedir. 

m-.:ı:ı:=:::::~=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ISTANBUL.UN 'SiNEMA MERAKL!LARI 
Bir çok şaheserlerin mUmeısilesl bulunan cmsalsi7. ve llAhi 

GRET A GARBO' nun 
muamma alOd ve esrarenıiz sükıltunu tanıdıktan sonra nihayet 

ANNA CHRISTIE 

Methur •c büyük artistin ilk sözlü filmi olup 
Aleminde inkiltp teşkil ıdeccktir. 

sinema 

Çılgın macera 
Emsalsiz ve gayri kabili kıyas filminde 

MA RIE BELL E 
Ağır ağır asırdide Bal>ı.ill 

caddesini çıkarken oradaki a
ğaçlardan birine ~iinClTl.İŞ bir 
kuş arkadaşın üştüne uğurla
:lı ! Beriki kızdı: 

!eşmesine çalışıyor, ve eserin 1924 te (Orenbuııg) ta nıeşre
henıen h~r f..•lında Türk dilinin dilm~ş olan Baytorus oğlu Ah
bir.ıiıni tekrarlıyor ve bu dilin met Beyin Kır.gız - Kazan 
bütün Türk kabilelerinde saklı sarf ve nahvine ait (4) ciltlik e 
kaJrıış sözlerle işlenrek çok serinde (iısim) sözürtden maıda 
zengin ve tamamile ilıni ve me- Arapça ve Farisi bir tek ıkeli
deni bir dil olalbileceğinde ıs- mebulunmaması (2) yalnız lbu 
rar ediyor. lelhçenin kuvvetini değil ayni 

Tüı1k ilminin her tarafında zamanda bu lehçede ıstılah ya
ayni kuvvetle anlaşılacak ve bü ratmak hususunda ne ıkadar ile 
tün medeniyetin esaslarını ve ri gidildiğini gösterir bir mi

ye lehçesinin Tüdc aleminde in 
kişafmm seıkteye uğraıdırğmı ve 
yarın için tasavvur ettiğimiz 
bütün Türklerin milll ve mede
ni dillerinin temeli olabilmek 
ihtimalini de sarstığını iıfade 
etmez mi?. 

r- GLORYA Dtlnyının birinci sınıf ılnemı artisti derecesine yaksclmlştır. 
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- Bizde tali nerde? Başkası 
na Devlet kuşu konar, 10,000 
lira kazanır, bizim de elbisemiz 
leke olur? 

- Hiddetl,.nme, dedim. sa
na da konacak! Nişan alıyor! 

FELEK 
Gülhane müsamereleri 

Gü!hane seriryatmm bu se
neki müsamerei tıbbiyelerinin 
onuncusu 19 Nisan pazar günü 
saat dört buçukta muallim Na
zım Şakir Beyin riyaseti altın
da inikat etmiştir. Fiiips firma 
lı seyyar Rontken makinesi ile 
tecriibeler yapıldıktan sonra 
dahiliye muavini Amil Bey ta
rafından kalp da tamarniyale
rinin ensulin ile tedavisi Nev
zat Bey tarafından Pareksis
tik müteserrih kalp, İhsan Ri
fat Bey tarafından Liyoidik nef 
roz. Muallim Abdülkadir Bey 
tarafından Miyokart enfarek
tüzlerinin elektro kardiograf 
vasıtasile teşhisine dai:· hasta
lar takdim olunmuş ve celseye 
nihayet verilmiştir . 

en ince duygulanmızı ayni de- saldir. 
recede bize anlatmağa yaraya- Bütün Türk kabilelerinde 
cak olan bu TüI1lc dilinin teme- mektep kitapları da tamamile 
!ini ise Sadri Bey garbi Tür1ki- mahalli lehçelerde neşredildiği 
ye lehçesinde buluyor. Çıi.iıılcii gibi bu kaJbilelerin memleketle 
"sarf ve nahvinin inlkişafı, sav- rini tetkik cemiyetlerin iktısa
tiyatımr ahengi, lefafeti, ede- di, içtimai eserleri de hep ma
'biyatımn zeııginliği cihetinden halli lehç.eleııde yazılma'ktadır. 
Türikiye ldhçesi Türk lehçeleri Bundan maada vaktile ma
arasında birinci mev'kii işgal e- halli lelhçelerin tesirile zat.en 
diyor. Ve ıher zaman edecektir. inhilale başlamış olan imla 
Bu lehçe bütün Türk lehçeleri- birliğinin yeni Latin ifıaıdele
ne örnek ıolacaktır.' Başka leh- rinden sonra büsbütün ·ortadan 
çelerin yükselmesi, inkişafı bu kalkmasile Tüıık kabilelerinde
lehçeye yaklaşmak istikametin ki maJhalli ldhçecilik tamamile 
de gidecektir.,, (1) kuvveli ıbirvaziyete geçirmiştir. 

Türk dili hakkında düşün- Sadri Bey eserinin 13 üncü 
müş olanların pek çoğu Tüı:lki- sah~fesinde "son yıllar içinde 
ye veya lstıanibul lehçesinin dil Taşıkend, Buhaıra, Kazan, Ba
birliğini temiw.de esas olacağı- kü ve Akmesçitte Türle münev 
nı ıkalbul etmişlerdi. Merhum verleri Türk lehçelerini tetkik 
İsmail Gasprenski'nin kanaati etmek, Türk imlasını teSbit et
ve emeli de bu idi. Ve (Tercü- meık ve Türkçe ilim ıstılhları 
man) bu gayeye tarihi ve mü- yaratmak yolunda takdir edil
him hizmetler görmüştü. 1905 meğe layık bir faaliyet göste
bıihranmdan sonra da Rusyada riyorlardı ... ,, buyuruyorlar. Fa 
yaşıyan Tüı1k kabilelerinde neş kat yukarda yazdığımız veçhi
redilen matbuatın ve ilıni eser- le lbu pek şümullü olan faaliye-

••••••••••••• lerin ıbüyük krsım açık yani A- tin neticesi acaba garbi Türki-
- ' Kurban deri v.c barsaklarınız~ı rabi, Farisi terkipl~r k~d~ıla- (2) Türk . T•tar lisaniyatına 
'-''il · - . . . 1 rak İstanbul lehresınde ıdı. Fa ethal uha-ı·r1· Çoban adc "•hı'-.,.u • W)ıtrC cemıyetınc verınır.. __ ----" _ m . m " 7. -
-;;ı ' (!)Türk dili için sahife ( 455) fc (178) 
fend 

Buna binaen Sadri Beyin 
"Tüııkiye lehçesinin bü1ıiin j 
Türk lehçelerine örnek olacaı
ğr,, ve bilhassa da başka lehçe
lerin yük.ııelmesi, inkişafı bu 
lehçeye yaklaşmak istilkametin 
de gidecektir.,, hiikümlerini ka 
bul çok müşkül oluyor. O emel 
bizim de bütün nıhmnuzla can
dan temeııni,,ettiğimiz bir maı1c 
sattrr. Faıkat hakikatin bizim 

Yarın ıkşım 

Büyük: GALA olarak: 
JULES VERNE'nin 

ltyemuı eseri 
ESRAR EN G 1 Z .ADA 

filmini takdim ediyor. 
Mumessillerl: 

LIONN~:L BARRYMORE 
LLOYD HUGES 
JANE DALY .. -·-diye kadar görmediğiniz 

harika Babrimuhlt dibin· 

temennimize zrt bir yolda ve Fran11zcı sözlü tamamen renkli 

kuvvetli olarak yürüdüğünü teıs ·--G t 1 R 1 '·-•• lim mecburiyetindeyiz. 
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de çevrilen heyecanlı sıhn•
lcr. Jule Verne'nin tasavvur 
ettill'i ıurctce birinci tahtcl· 
b&hirln cevelanı. 

Kırımlı Cafer Seydahmet 
(Bitmedi.) 

Mimari sergisi 
Güzel San'atler Birliği Mi

mari şubesinden: 
Avrupadan avdet eden mi

mar Burhan Arif Beyin mima
ri ve şehirciliğe ait sergisi 25 
Nisan cumartesi günü öğleden 
sonra açılacaktır. Sregi bir ay 
devam edecek ve her gün öğle
den sonra açık bulunacaktır. 

Sergi Gülhane parkı metha
lindeki Birlik binasında olup 
duhuli.ye yoktur. 

~T~AL ~ineınası 
Hı[tının bUyük muvaffakiyetl 

Elve~a Ma~ri~ 
Mümessili: 

RAMON NOVARO 

Ankara istasyon Büfesi 
kiraya veriliyor 

Devlet Demiryolları umumi ida
resinden: 

Ankara istasyon büfesi 1 Mayıs 
931 tarihinden itibaren iki sene müd 
detle ve açık arttırma usulile kiraya 
verilecektir. Şartnamesi Ankarada 
idare veznesile Haydarpaşa ve Kay
seri işletme müfettişlikleri veznele- ı 
rinde birer lira fiatla satılmaktadır. 
Talip olanların ihale günü olan 27 
Nisan 931 pazartesi günü saat on 
beşte Ankarada umumi idarede mü .. 
zayede ve münakasa komisyonunda. 
hazır bulunmaları ilan olunur 
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Şar/o " şthir tfıkları .. filminde r " Şehrin ışıkları ,. filminde Ş~rı.o ile birlikte dnıa rolti yopull 
Mıss Vlrl(ınıa ('hcrrill 

Bu haftanın filimleri. Küçük Sinema haberleri 
. ELHAMRA - Gel ev/ene- 1 rı ·bestegar Klod Male ile Si
lım - Fransızca sözlü (Çar- mon'un nişanlısı Franstz La-
Şanlbadaııheri) tur de bulunuyor. 

ARTİSTİK - Şehir ıştkla
rı - (Şarlo) sesli (Cumarte
<;iıden itibaren) 

OPERA - Şehir ışıkları 
(Şario) sesli (Cumartesinden 
ıtibaren) 

Gazetecilerle hattı destini 
isteyen kadınların iz'acatların 
dan usanmış olan bestegar 
dostundan bir müddet için iken 
di namını taşımasını ırica edi
yor. 

Trende sevgilisi tarafvdan 
kaçırılarak cebren nikah edile 
cek olan .Oir genç kız Jizel,in 

" Esrarengiz Ada .. filminden 

- Ameriırnda me hur casus 
·~adın Mata-Hari'nin menakıhı 
ılme çekilecek ve bu rolü Greta 
3arbo yapacaktır. 

- Amerikada sırf dünya ha
' ;)erleri veren bir sinema açılmış 

\ ~: pe~ büy~k bir rağbet görmüş 
tur. Fıaflerı de mute il olan bu 
sinemanın müşterisi pek çok
•ur. Bıı sinemaların programla-
r' 40 da'til,a devam et rıektedir. 
Gördü ,u ra.,bet iızerine bu sa
lonlaırın adedi arttırılacaktır. 

teganni edecektir. 

- 1930 Polonya güzellik krr 
!içesi Sophie Batyeka (Gülen 
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Hanım) ismindeki Amerika fil 
minin Leh lisanındaki tab'ında 
oynamış ve büyük muvaffakı 
yet kazanmıstır . . 
- :W.arlene Dietırich Londrz 

da büyük bir istikbale nail ol· 
muş ve Amerikada çevirdiği ilk 
filmi olan Morocco çok alkışlar. ı 
mıştır. 

MELEK - ihtiras adası 
Fransızca sözhi (Çarsanbadan 
1-ıeri) 

GLORY A - Esrarengiz a
•1.ı Fransızca sözlü (Cumarte
,·.ııden itibaren) 

kompartımanına iltica ediyor. , vasalat eden Madam Male ile tirler ki; Ş•lonun ibu filmin-
Tam tren Moldava Slavaki Fransis hadiseyi bestekara an de bütün evvel-ki eserlerinde 
hududunda kain bir istas}"Olla latryorlaır. Bidayette Klocl ıher gösterdiği mıfhtolif şekildeki 
girdiği zaman ]ize! kızın aile- ne kadar Jizelden hoşlanma- hünerlerinin hepsini cemet
sine telgraf vermek üzere tren yorsa da sonralan zevıkine mu miştir. Eserin mevzuu hazin
den iniyor, ve biır eseri tesadüf vafı!k bulmağa başladığından dir. Adeta ,bir dramdır. L~in 
olarak Fransis Latur da gaze- Jizel'e ibir hafta kadar evlilik Şaırlo o dramda daima taJhaf 
te aimaJk üzere kaçıyor. Şehrin hayatı tecrubesi yaıpmağı tek- ve güldürücüdür. ıBu fi1mde 

devresinde toprak üzerinde bu 
lunan mahliikların yavaş ya
vaş tebeddül edip insan ekli
ne g>rd•kleri gibi suların di
·binde ayni tebeddülatı muci
bince insana benziyen diğer 
mahliikatm yaşadığına kani
dir. Ve bunları yalkmdan göre 
bilınclk arzusile 500 metrelik 
de>rinliğindeki suların tazyiki
ne talhammül edecek iki tah
telbahir icat edi}"or. Fakat bü
tün planları 1hain dostu Falon 
taırafmdan berbat ediliyor. 

- Me hur Alman tenoru - Bavyera hükfimeti saat lf 
meraklı den ~onra .sinemalara çocukla , 

filmde rın gırmesıni menetmiştir. 
Richard Tauber, "pek 
numaralar,, ismindeki 

MAJİK - Devler kervanr 
F'ransızca sözlü (pazarıian be
ri) 

ElhBmra 
Bu hafta Elhamrada Alıce 

~.oeca, Margnerite Moreno çe 
"1rıniş olan Fransızca Gel evle 
ne/i:n isminde fcvıkaiade eğlen 
:c!i b;.~ film ge;:rnektedir. Fil
·•1111 b-f'.rek mevzuu aerekse ar t' , ~ 
ıs1Jlcr~ı ona ilave ettikleri san 

at seyirciyi süd'!deyip götürü 
Yor. Eser cidden nefistir. Mev 
ıuu şudur: 

Paris haıyacından usanmış, 
ol~ sinema yıldızı Jizel Lan
drı arkadaşı Simonla seyahate 
!rmkıyor. Ayni trende bütün ka 
dınların şarkılarına baytldıkla 

evlenme memuru ıkızı kaçıran lif ve J zel de kabul ediyor. j de Şarlo eibedi serseri rolünü 
dan talimat almış bulunduğun lbıralkmamalktadır .. Bu film 
dan her şeyj !hazırlamıştıc. An Artistik ve Opera Şarlo'nun parası ile yapıldığı 
cak talimatı verenin ne ismini içjn kendisi işletımektediır.Son · Bu hafta cumartesinden iti-
ne de cismini tanımayan me- Avrupa seyahati de lbu film se ıbaren Artistik ve Opera sine- ·1 · · 
mur karşısına gelenleri ayni bebiledir. Karı erımızin hatı-

maları dünıyaıvn en maruf si- d 
cift zannederek hüviyetlerini rmdadır ki; bun aın on onıbeş , nema artisti olan (Şarlo) nun F 
soruyor, halbuki Jizelle Latur üç sene çalışarak vücude getir gün evvel .. ~ansa lhukumeti 

ken
dilerini treni ıkaçırdtk1arın Şarloya (Leıuyon de nor) ni-

diğ.i en son eseri : B 
dan dolaıyı geceyi geçireceıkle- şanı vermiştir. u güzel fil-Şehir ışıkları filmini göste- d 
ri otele .kaydediyorlar zannile receklerdir. Bu film hakkında min mevzuu şu ur: 
uzatDian deftere imzalar~ı lro dünya matbuatı sütunlarla ya- (Şarlo) bir milyoneri inti
yuyorlar. y a!nrz aradakı gara zılar yazdılar, tenıkit ettiler. hardan kurtarıyor ve bir de a
bet şur~~ ·~~ Latur.aı:ıkadaş.ı-. Bütün tenkitler filmin kıymeti ma çiçekçi kız. tanıyor. KLZa 
na verdıgı soz "..~ıle kendu;ı ni takdirden ibaret kaldı. 1 acryor onu sevıyor ve milyo
nin imzasını degıl fakat aııka- Şurayı ilave etmek Jazmndır nerden aldığı paralan ona ve
daşının imzasını koy.~yor, dola iki (Şarlo) sözlü filmin tama- riyor, kızın ınüşkii dakikala-
yısile de Jzeıl resmen Kılod M~ men aleyhindedir. rında daima ona yardım edi-
le ile evlemiş oluyor. Ertesı yor. Kız ka.rşısındaıkini görme 

k Ona göre sinemanın kuvve-
günü trenle Karlsva• e ye mu- ti SÖ2JSÜZ oluşunıdadıır. Şarlo- diğinden bu yardımları yapa-

nun bu fikrini teyit eden şey- run bi.r milyoner olduğunu zan 

1 d 
nediyor. Nrhayet (Şario) mil-

ler de yok eğil. Mesela bu-gün dünya sinema seınayiinde yonerden aldığı para ile kızın 
görül.en buhranm ıbelli başlı se gözünü ameliyat yaptırıyor. 
ıbeplerinden birisi işin içine li- Krz g:örmeğe başlayınca !her i

kisinin de saadeti maalesef e-
san meselesinin girmesi oldu. riy~p gidiyDr. 
Bir çok Amerika şfoketlerini ıplanc;oları eskisine nazaran Filmin s~hipler~ olan (Ope 

yüzde elliden fazla bir ndksan ~~r ~k~ s\~:~~~) d~d:~ıt~~~~ 
arzediyor. Çıünıkii evvelden bu şirketlerin filmleırini bütün göstermeleri S!)k münasip ol-

dünıya se~erdi. Şimdi ise muştur. 
yalnrz lngilizçe anlayan mem Gl 
lek'.etlere münhasır kalıyor. J orya 
Halbuki (Şarlo)nun son eseri Glorya sinemasında bu haf 
sözsüz olduğu için her yerde ta hepimizin ıküçüklüğümüzde 
ayni rağıbetle seyrediliyor. Bu zevk ile okuduğumuz maruf 
sebepledir ki; Şarlo bu son e- Fransız romancısı Jule Verne 
serini sözsüz olarak çevirmiş- nin (Gizli ada) ismindeki ese 
tir. rinden çekilmiş olan. 

Esral'engiz Ada'daDakkar 
kendi icat ettiği t3!ıhte1bahirle 
uğıraşirken bu vak'alar vuku
buluyorlardı. Dakkar'ı tahtel
bahirlerden ikisi Falonun iha
neti dolayisile denize batryor 
!ar. Denizin.dibinde alim ken
di tahmin ettiği mah!Ukları gö 
rüp, cesim bir canavardan kur 
tarıyor. Bu münasebetle min
nettar olan mahluklar Daklka
rın harap olmuş tahtelba>hirini 
su üzerine çtlanasına yardım 

ediyorlar. 

Tahtelbahir denizin dfüin
de iken Dakkar'ın düşmanı o
lan Falon yetişiyor ve müt
hiş bir düello esnasında ölü
yor. Neticede binlbir tehlike ve 
ölümlerden kurtulup, hepsi de 
yer yüzüne çıkıyorlarsa da su 
!arın altında hainden intika
mını almış olan alim ~kinci 

t~telbahirini medeniyete he
d_ı~.e olarak verecekken, icat et 
tıgı bu m~inanın harpte kul
lanılıp bir çok kimesnin ölü
müne sebdbiyet vereceğıni an
lıya,rak vazgeçiyor ve bunu 
hirile birlikte sul~m altında 
lka~boluyor. 

Melek 
ihtiras Adası 

Filmi bütün dürıyadabeye- İsminde Fransızça hir mü-
nilmiş ıbir eserdiır. Ancak bir Filmi geçiyor. Kısmen renk ca~ele dl'amr gösteriyor. İyi 
ay kadar evvel Avrupada göıs- li olan ve teknik itibarile zen- artıstler tarafından oynanmış 

Şehrin 1 şıkları 
E.~rarengiz Ada 

ten·ırneg-e ba"'lanmış olan lbu · 1 bu f'l yok etmek arzusile, tahtelba-• gm o an ı m entresandıır. ~ b 

fı·1mı·n İstanlbula bu ·kadar er- S · · · bed 
0 

an u eser heyecanlıdır. eyıı:ıcıyı ceıı er ve alaka ile E · 

ken 
.geıleceg"i tahmin edilıni- t k' ı .... serı oyruyanlar aırasında aı ıp o unur . .ınevzuu şudur: Doniele, Garton Jac.guet Ma-

vordu Sonya ve Nikolayi ismin- · 
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· · d J'd' guerıte Morina _g~bi yüksek 
Film Sözsüz ise e ses ı ır. de iki kişi, Baron Bakker is- Fransız artistleri 'Vardır. Bu 
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gürultüleır, şarkılar vardır. ~inde bir alimle birlesip ken- bir Paramount filmidil'. Mev-
Bu filmin gerek sahne va- dı yurtlan olan Hevia şehrini .. 1 ... --------...l.L _ _,,,..,....ıc...~bas)ll!'•çaı__Ji!!!'İ:!:l·~~ı·u.E;~ .. ~~;!!!~· P1i~·~~·~~:s~~[ZUJU şoy e hülasa edilebilir: , mutega ıp erın elınden kurtar D'lb Al 1 . ı · ~r. . ma, ~ava limanla: 

lkestra eEradından bulunuyor
du. Fakat otel sahibi orkestra 
şefi zavallı kızcağızın peşini 
bırakmıyorlar. Bir akşam Al
ma, Dovis namile tanılan bir 
d~I:ikanlının masasına davet e
dılıyor .. Bu delikanlı Cavaya 
y~kın bır adada mürdüngeriz 
hır hayat sürüyormuş. Bu deli
kanlının mühim mikd<ıJrda al
tını: olduğu da söyleniyor. 

DeHkanlı ile kız arasında 
mütekabil bir münasebet lhasıl 
oluyor, ve bunun neticesinde 
Dovis genç kıza kalbini açarak 
ya.lı:ıız yaş~asında yegane a
~ıhn vaktıle maruz kaldığı bir 
aş·k meselesindeki sukutu ha
y~! olduğunu anlatıyor. Bu hi 
~~e, Alma'da delikanlı ile teş 
riıkı hayat ettiği takdirde ona 
saadet bahşedeceği hissini u
yandınyor. 

Fakat bu ara otelıcinin karr-

sn~ın bazı sözleri delikanlıyı 1 
sog1;1tarak adasına avdete sev
k~dıy.or, lakin kenıdisine kal\Sı 
hiç b~r. lekesi olmıyan geıi'ç 
kız delikanlının gemisine sak
lanarak adada meydana çrkı
Y?rsa da delikanlıdan soğuk 
bır kabul görüyor. 

Kıskanç otelci Şomberg ise 
bu sefer Dovis'ten intikam al
mak gayesile üç serseri hay
dut Dovis'in adasına saldırı
yor. 

. Bu üç serseri adada mel'un 
nıyetleı:ıini tatıbike lkaLkışıyor

lar. Yalnız delikanlı ümitsizli
ğin verdiği cür'et ve kuvvetle ı 
üç lhaydudun hakıkından •geli
yor. 

Bu taarruz neticesirule iki 
gencin hiıilbirlerine bırşı ne 
kadar muhabbetle bağlı bulun
du'k.larını meyıdB1la ç.ıkarzyor .• 
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Birinci ahifeden geçen yazılar 
• 

Çocuk bayramı !Bugün her tarafta meb'uslarımız intihap edilecektir 
( Ba,ı 1 inci sahifede) 

ınser tehır olunmu tur. 
Çocuk vali matbaamızda 
Bir haftalık cocuk Vali liün 
tbaamıza geldi. Çok serbes 
u:.fırla kendisini takdim et-

- Efendim, hen yeni İstan
ı ~alisi Rczmi ... 

R zrru B. in ismi gazetede 
Kemzi" ol ara~. cıkmış... Bu 
nh ın tashihini \ e tekcrni

me meydan verilmemesini ri 
echycrclu... Mat ha ·mızı zi
retten mak.;aılı cl:ı bu iınlş ... 
c:ıdıs nelen. nası: vali intihap 
Sildigini sorduk .. Hiç tered-

t ctmedı: 
-Kur'a ile .. cevabını verdi! 
Anlattı: Hep mektep birin-

erindcn sekiz on çocuğu top 
mı<jlar... Evvela imtihan et
ıcği clii!iÜnüyorlarmış .. Fakat 
er nedense, "Kur'a" usulünü 
aha kestirme bulmuşlar. .. 

P.ezmi Beye, bir haftalık za
ıanı idare~inde ne gibi icraat 
örtereceğini sorduk; dedi ki: 

Kücük arkadaşların 
ihtiyaçları 

-- İlk isim Reisicümhur Hz. 
c tazimat ve te~ekküratta bu
)nmak olacaktır ... Sonra, Baş 
tkil Pasa Hz. ne lstanbulda 
ulunan küciik arkadaslarımın 
tiyaçlarmı. isteklerini tel
afla bildireceğim.. Diyece-

im ki: 
"Büyük paşamız: Bize te

ıiz hava, bol gıda lizımdır ..• 
"emiz hava ve bol gıda iate
iz ... Bize mektep lazımdır •.. 
ıfektep isteriz.. Oyun yerleri 
izımdır .. Oyun yeri iıteriz ve 
iahir .. " 

En mühim i,ler 
Bir hafta ?arfmda yapaca

ım en mühim işlerden bir ka
ıııı size söyleyim: 

Şehirde içilen suların temiz 
ığine. içilecek bir halde bulun 
nasına dikkat etmek .. Çocuk
ann en mühim ~ı<lalardan o
;ın süti.in behemehal safiyetini 
emin etmek .. Sokakları temiz 
rulumlurm'lk ... Vesaire, v.s .. 

Küçük Vali bir durdu .. Dü
lindü .... Sonra gül<lü: 
-- Size ilk önce yapacağım 

niih:m islerden birini daha ha
ıer \'ereyim: büyük hir çikola
a fabrikasına telefon ederek, 
akir arkarlaslarıma tevzi et
nek icin cik~lata isteyeceğim! 

Co~uk vali, çocuk polis mü
lürü ve diğer müessese ve dai
e müdürleri yarın sabah bilfiil 
se ha;ılayacaklardır. 

Bursa cocuk bayramı 
BURSA, 23 (Milliyet) 

\'!illi hakimiyetle çocuklar bay 
'<!mı bugün emsalsız tezahurat 
a tesit edildi. Talebe 12 de 
nektepleriP.de yekdigerile bay 
-amlasmıs,veliler çocukları teb 
·ik etıiti l~rdir. Müteakılıen Hi 
mayei Etfalde toplanılmıs. as
~eri ve inkiı;af bandoları milli 
şarkılar terennüm ederek evve-
15 \'İtayet. badehu halk fırkası 
ziyaret cdi!ınİ§. çm;kun tezahu 
rat yapılmı~tır. Vilayet meyda 
nını binlerce talebe kesif halk 
kiitlesi doldurmustu. Burada 
Süheyla H. bike~ çocuklara 
vardım mevzuu etrafında hara 
~etli bir nutuk söylemi§, alkış
laımııstır. Müteakıben fırkaya 
gi<lildi. Burada da Fır
kayı selamlayan orta mektepli 
Şemseddin Bey Cümhuriyet 
büyüklerini takdis ve tebcil yo 
\unda hararetli nutuklar söyle
Ji. Bu nutka fırka vilayet reisi 
HulCısi B.ayni heyecan ve sami 
miyetle mukabele etmiş, mera 
sim nihayete ermiştir. Muhte
lif sekil ve kıyafetlerle merasi
me -istirak eden mini mini yav 
rular halkın takdir ve samimi 
alkıslarına mazhar olmuş, mu
alli~ bey ve hanımlar halk ta
rafından takdirle tebrik edil
miş, alkı!jlanmıştır. 

Çocuklar büyiik bir neş'e ve 
sevine icinde bayramlarını te-
sit etmektedirler. 

Betiktaşta tenlikler 
Beşiktaşta 23 Nisan sami

miyet ve neşe içinde tesit edil
mi~tir. 19 uncu ilk mektepte 

-• n-an talebe muallimleri ile 
külı ıyy,vela kaymakamlık ö 
~;;, E- radan da fırka kaza 
fend .i; ,. .. ..... 1 .. -- ........... 4 

Burada talebe tarafından hi- ( Baıı 1 inci sahifede) ı le yanlış telakki edildiğini gö- 1 muharririmize bu mesele hak-
tabe ve neşideler irat edilmiş gelmiş, encümen Odasında is- rüyorum. Layikliğin bence ma kında şunları söylemiştir. 
ve fırka namına da Fatin Tev- tidasını yazarak hey'eti teftişi- nası şudur: hük(ımet işlerinde, - Ben kendi şahsım namı
fik 8. çocuk bayramına dair yeye vermiştir. Mumaileyh eli- ne lehte, ne aleyhte dini kuv- na söz söyliyebilirm. Ben vila 
bır nutuk söylemiştir. yor ki: vetle alakadar olmamak ve bun yete narnzetliğim hakkında 

Cocuklar mahalli kaza ma- - Evvelce Yunanistanda Se dan kuvvet almamak! Yoksa verdiğim istida da "asri huku-
kaın'atına vazıyet etmişler ve· lanik meb'usu idim. Mecliste herhangi bir ferdin din ile şu ku amme" tabirini yazarken 
riyasete 36 inci ilk mektepten gayri mübadillere temsil edece veya bu tarzda alakadar olma- bilhassa asri hukuku ammede 
Ekrem Fatin,Hiliiliahmere Sü- gim. Balkan harbınden evvel sının Jiiyiklikle bir münaseb~ti bir düstur olan dini devletten 
ha Muzaffer, Tayyare cemiye- İstanbul ve Serfiçede i:ıtişar e- yol:tur. Mesela bir adam, din- ayırmak esasını ehemmiyetle 
t ne Doğan Zühtü, fırka kaza den "Hin" gazetesinin sahibi- dar olabilir. İster İslam. isterse düşündüm. Bu prensip, üzerin 
umwni katipliğine de Gönül yim.Trakyadaki emlakime mu başka dinden bulmısun. Ve ge- de münakaşa kabil olmayan bir 
Haydar hanım ve Beyler geç- kabil hükumetten Marmarada- ne mesela bir ba~kası da din- keyfiyettir. Geriye gitmeği, in-
mıslerdir. ki İmralı <ılasını tamamile! is- sizdir. Bunlar, o kimselerin ~a- kılabın atmış olduğu esaslı a-

Gazi mektebinde verilen tedim. Halk fırkasına dahil de- hıslarma taalluk eder. Beni a- dımlardan bir tanesini bile bir 
müsamere ğilim, fakat programı bence !il.kadar etmez. lahz3 geri almagı veya bunu iş 

Cocuk bayramı münasebeti- muvafık olduğundan meb'us o- Şimdi sizin gazetenizde çı- rap edebilecek bir şeyin tahay-
le diin Kadıköyünde Gazi mek lursam halk fırkasına intisap kan buviinkü yazıya cevap ve- yül bile edilmesini istemem. 
tebinde güzel bir müsamere ve edeceğim .. " rey"im: Bir kere terakkiperver - Eski Terakkiperver rüe-
rilmiştir. Müsamerede talebe Vahit Bey fırkanın programındaki altıncı sasının ileride birleşerek bir 
velileri ve Kadıköy halkından Hayvan borsası umumi ka- madde yanlış na'.dedilmiştir. fırka teşkil edecekleri hakkın-
b<ızı davetliler hazır bulunmus 

1 
tibi Vahit B. de: Bizim programımızda "itika- da bir şayia vardır. 

!ardır. Öğleden evvel ve sonr~ - İstanbul ve Paris Darül- dat ve an'anatı diniyeye ria- - Ben bu şayiayı duyma
olmak üzere ikiye ayrılan mü- fünunları hukuk mezunuyım. yet" diye bir şey yoktu. Pro- dım. Mazide yapılan fırka tec
samerede talebeler müteaddit Evvelce gazetecilik yaptım. gramın o maddesi:lde şu yazılı rübelerinin arzettiği neticeler 
çocuk temsilleri vermişlerdir. Hariciye memurluklarında, mu idi: "fırkamız, efkar ve itikada malumdur. Şimdi mesele mem 

KadL1<öyündeki Gazi mekte- allimlikte bulundum. Halk fır- tı elini yeye riayetkardır". leketin bugün yapmak istediği 
binin 35 fakir talebesine Kur- kası mensubuyum. Şayet meb' Bu, o z2manki teşkillitı esa- büyük hürriyet tecrubcsini se
ban bayramı münasebetile bi- us olursam istifa edip müstakil siyenin 2 inci maddesi olan Iametle inkişaf ettirmek ve 
rer takım elbise verilmiş ve Hi- çalısacağım." Diyor. "Türkiye devletinin dini din; bunda şahısları kanştı~mıya-
laliahmer ile m:.iştereken 28 Arif Fevzi B. beyan- İslamdır" ibaresinin mahdut rak hayirhahane ve kanaati 
çocuğun da iaşeleri temin olun name dağıtıyor manasına karşı daha şümullü vicdaniye dairesinde çalışmak 
muştur. Fakir çocuklara göste Evvelki gün müstakil nam- ve Iayiklik ifade eden bir cüm- tır. Ben fırka teşekküllerinden 
rilen bu şafkat ve muaveneti i- zctliğini koyanlardan muallim le idi. Yanlış telakkiden sarfı- ise fertlerin yalnız kendi müşa
dare eden mektep himaye encü Arif Fevzi B. de dünden itiba- nazar cümlenin bile tamamen hede ve fikirlerinden ilham a
meni azasındanKasım Cimcoz, ren propağandaya başlamış ve değiştirilmesi bilmem doğru )arak hareketlerini tercih ede -
Ziya, Dr. Hikmet, Methi ve bir otomobile binerek geçtiği mudur? rim. 
Nizamettin Beylerle mektep yerlerde matbu olarak şu be- İkinci sualimiz şu idi: Feridun Fikri Beyin istidası 
muallimlerinin hizmetleri şa- yannaıneyi tevzi etmiştir: - Siyasetle iştigal etmedi- suretidir: 
yanı şükrandır. Mektep hima- Efkarı umumiye muvacehe ğinize göre namzetliğinlıi koy İstanbul Valiliğine: 
ye hey'eti çocukların dişlerini sinde bu devre içinmeb'us inti- mağa neden lüzum gördünüz? Asri hukuku amme ve Cüm 
tedavi hususunda dişçi Ubeil habatında ilk defa (mu11taki- Kazım Kara Bekir Pş. dedi huriyette siyasi ve iktısadi hür 
Şamil ve saclarını kestirmek i- len) meb'wı ve meb'usluktan ki:-- riyet, adaletin güzel tevzii i
çin ele berber Cemal B. lerin ba§ka bit' i§le meşgul olmamak - Dört senedir siyasetle uğ cin kat'i tedbirler, halkımızın 
muavenetlerini temin etmiştir. şartile namzetliğini ilin eden raşmadığımm sebebi, Halk fır kudreti ile mütenasip mali esas 

Müsamere tehiri genç bir vatandaş bulunuyo- kası haricinde siyasetle iştigal !arını müdafaası için İstanbul 
Himayei Etfal cemiyetin- rum. etmek imkanı bulurunaınası ve mebusluğuna müstakillen nam 

den: Cemiyetimiz tarafından 32 yaşlarındayım. İngilizce, bir de milli hakimiyetin yega- zetliğimi vazcderim 
Nisan (26)-yirmi altıncı pazar Fransızca bilirim. On beş se- ne tecellisi addettiğim tek de- Cemal Nusret B. 
günü Tepebaşı kışlık tiyatro- neden beri muallimim. Mahkfı receli intihabın kabul edilme- Müstakil namzetlerden tü-
sunda verilecek miisamere te- miyetim yoktur. Hiç bir fırkai miş olması idi. tün tüccarı Hacı ib.rahim zade 
hjr edilmiştir. siyasiyeye intisap etmedim. Gazi Hazretleri, fırkalarının Cemal Nusret B. de bir pro
lzmirde çocuk haftası Hayatım tam bir müstakil ha- yaptıkları ve yapacakları işle- gram neşretmiştir.Mumaileyh; 

Yattrr re dair olan programlannı sa- B · d' b 1 İZMİR 22 (A.A.) - Bi- iki · - enım en ışem me us o 
"Nezih ve mustakil bir ga- mimi tenkit edecek muhalif d b' · .. b'l 

g ünden beri irtimalar akteden 1 maktan ziya e ır ış gore ı -
" ye ile mücehhez fikirlerle, sa- şahsiyetleri, davet ediyorlar. k · M k d · haJ't Himayeietfal cemiyeti yarınki me tır. a sa ırn ıt a ın 

mimi, milliyetri ve öz bir cüm- cabeti, memleket ve millete kar k.. ld - k d k "d' 23 nisan çocuk haftasının par- " müm un o ugu a. ar ta yı ı 
lak bir surette tes'it edilmesi- huriyetc;i sıfatile ve hayatı teş- şı vazife telakki ettim. ve ihracatın da azami derecede 

n·ı·yede mu··sıakı'l bir program Paşaya ürüncü bir sual tev- .. d. ,. D' 
ni temin eden kararlar ittihaz " teshıli ır. ıyor. 
etmiştir. sahibi olan ben İstanbul şehri cih ettik: Refet Pata nediyor? 

namına ilk defa müstakil meb' - Müntehibi saniler tarafın Refet Pş. ıa~yı.klik meselesi C. H. F. vilayet kongresin- -
1 uslug· a namzetliğimi vazetmiş dan intihap olunacagınıza e- hakl•ında bı'r muharririmize de ce açı malan tekarrür eden ·• 

k . . bir vatandaşım. min misiniz? dı' kı". 
ımsesız amele çocuklarına d 

mahsus olarak sehrin muhte- Bu teşebbüsümün birinci se Cevap kısa 01 u; f''· · · - Gazetenizde o'rndum. E-
, meresi bazı meb'uslukların H. - Bu hususta hiç uonmı-

lif semtlerinde açrlacak olan J'ğ" · g" er orada mevzuu bahsolma-
Fırkasınca münhal bırakılma- yormuyorum. Namzet ı ımı 

bakım evle"rinin yarınki 23 ni- · ·f 'f ·-· saydı ve bilhassa gazetenizde 
sı suretile ikitaf edilmiştir. koymakla bir vazı e ı a ettıgı san gününü tes'iden açılma me h'b' ·ı fırka ve hükfımet gazetesi va-Heyetinizin samimi ve hür me kaniim. Münte ı ı sanı r.r 

rasimi yapılacaktır. Daha şim • · ·1ı ziyetinde bulunmasaydı, terak-
havası icinde sizler fahır duya- de davete icabetın mı et nu-

diden, iaşesi temin olunan 160 rak bu u.lvi ve yüksek vazifeyi, zurunda mana ve telakkisini kiperver fırkadan bahis bile et-
amele rocug-u kaydolunmus . d.. mek ı'stemeyecektim. Çünkü 

" • - Ulu Gazinin vicdanınıza balı- düşünerek ohtelerıne uşen va 
tur terakkiperver fırkadan ve ge-.A k d k şettiği salahiyete istinaden is- zifeyi yaparlar. b 

n ara a ÇOCU timal buyuracaksınız. İşte dev - İntihap edildiğiniz takdir çen zamana ait olan u şeyler-
bayramı let tahdikatınm neticelerile de Meclisteki tarzı hareketiniz den hiç bahis bile etmek iste-

b. h ı miyorum. Çünkü ben maziye 
A NKARA 23 (A.A.) _Bu- ben, vatanıma hizmet için müs ne olacak, nasıl ır cep e a a-

değil istikbale bakarak namzet 
gün çocuk ha/tasının ilk günü takil bir fikirle ortaya atılmış caksınız? T kk' 
du .. r. Bu mu"nasebetle H1"mayeı· ilk namzetim ... Şüphe yok l<i -1lk isim, samimi ve açık liğimi koydum. era ıperver 

• · ·· d' fırka bugün her ne şekilde olur 
et/al Ceml.yetı' ta ·alından ter- benim fikirlerimle ve memleke olarnk Halk fırkasınuı şım ıye f . h . kal 

•· - sa olsun aalıyetten anç -
tl.p edı.len rırogram mucı'bı'nce tin yüksek fikirleri birleşmiş kadarki icraatının ve yapacagı . . ,.,. · ·ıı mrş ve bittabi intihabata ıştı-
tezahu-rat yapılmı•tır. Saat 9 ve samimi elleriniz ismimle rey nı söyledig-i şeylerın mı et ve · 

1 " k rak etmemiştir. Bizim mem e-
da 45 Otobu .. s ve 80 otomobı·l- pusulalarıııı ikmal edeceğini·ü- memlekete faydalı ısrmlarile 

k ı ketimizde intihabnı esası mün 
den mu··rekkep bı·r çocuk alayı mitvarım efendim." faydasız ve zararlı ısım arını . . 'h b d 0 tehibi sanilenn ıntı a ı ır. n Himayeı· et/al eemiyetı' umumı' Kazım Kara Bekir Pş. teşrih ve tenkit etmek olacak- d k 

d r.,,.. !ar intihap olun u ·tan sonra 
merkezı'nden hareketle Çonka- ne diyor? tır. Sonra icap e erse son uort 

q ı muhalifler ne de müstakiller i-
y aya gitmis ve Reisicümhur Mefsuh terakkiperver fırka sene zarfında tahassu etmiş 

· b. çin meb'usluk noktai nazarın-Hazretlerinin kö.•kleri önünde erkanından Kazım Kara Bekir, yeni vaziyetlere nazaran ır . 1 " · d • · dan yapılacak hıç bir şey ka -tezahüratta bulunmuştur. Mü- Refet paşalarla Feridin Fikri program da tertıp e ecegım. maz. 
teakıben çocuk alayı Büyük Er B. in müstakillen namzetlikle- Umumi surette fertlerin si-

d• h l d h k Ben müstakil/en namzetliği kanı Harbiye reisi Mü•ir Fev rini koyduklarından bahşeder- yas! ve iktısa ı ~a a ar a a 
l " f · · · t·c 't•b · mi koydum. Ve bu vaziyette zi, Ba§vekil smet, Büyük Mil ken terakkiperver ırkanın pro ve hurrıyetmı ve ne ı e ı ı an-

i " 'ki' - · k b ı · • fah tahd't d ça/ı<mak ve memleketime hiz-Jet Meclisi reisi Kazım Pa•a- gramında ayı ıgı a u etrru- le say ve re mı ı e en - ~ 
., · · 'h h"1 • t met etmek ve yalnız bunun i-lar hazeratını ziyaret etmi•lec yen bir madde mevcut olduğu- iki dereceh ıntı ap, u .cume 
~ k b · ·ı · fazla! • · t çin vazife almak isterim. Bina dic. Mü.şarünileyhim mini mini nu yazmıştık. re a etı, vergı erın ıgı, e 

misafirlerinin ellerini sıkarak Dün bir muharririmiz Ka- fekkür ve vicdan hurriyetinin enaleyh ben bugün bir müsta-
'b' dd ı · kil meb'us namzediyim. Terak hatır/;qın1 sormuşlar, kendile- zım Kara Bekir paşayı Eren- fazla kayıtlan gı ı ma e en 

· ·t·b ı k kiperver fırka mevzuubahis de ,ine .şeker ikram etmişlerdir. köyündeki köşkünde zıyaret e- bilhassa nazarı ı ı ara a ara 
d d .... d.. 1 b' ·· h · t' f · g"ildir. Benim şahsan layik ol-Himayei et/al cemiyeti namı- erek bu hususta ne uşun u- nonna ır cum unye ın eyız- dufumu ih.de ebnekliilıni bile fozla 

na Paşaların ı;ocuklarına oyun ğünü oğrenmek istedik. Kazım li semerelerini bütün vatandaş ve ııayri oamimi görürüm. Ben bunu 
cak/ar hediye edilmiştir. Alay Kara Bekir paşaya ilk sual o- !ar hakkında müsavi kılacak muhtelif fırsat ve vesilelerle, defa
avdette Hakimiyeti Mil/iye !arak şunu sorduk: tedbirleri esas ittihaz edece- larla tekrar ettim. Birinsamn dü,ün 
matbaası önünden itibaren ön -Layik ve cümhuriyetper- ğim. celerini ve karakterini herhangi bir 

· · · ) S b' 1 M ) ' t b' zamandaki tek bir tek bir ifadesi de de muzika oldug"u halde yaya ver mısınız. - on ır sua : ec ıs e ır 
f' · d ğil tekmil hayatı göıterir. Terakki-

o/arak caddeyi takip etmiş, Paşanın verdiği cevap şu- grup tesis etmek ıknn e mi- perver fırkaya gelince; 
0 

fırka te-
belediye Himayei et/al merke dur: siniz? tekkül ettiği zaman dahi ben gene 
zi önüne gelmiştir. Bı!!ada va - Elbette! tamamile layik -Esasen tek fırkalı Mecli- layiktim. Ve o vakitte muhtelif v.,.. 
li ve Himayei etfal merkez he ve cümhuriyetçiyim. Yalnız sin aleyhtarıyım. Fakat her- ıilelerle tekrar ettiiim gibi o fırka 

Yet/eri azaları tarafından kar- "lliyik" kelimesinin ekseriyet- hangi bir mesai tarzını Mecliıre dahi layikti. Fakat, bu fırkanın proı 
ranundaki alımcı madde mahza hiir 

•ılanmıştır. Her iki bina 0··nu"n girdikten ve Halk fırkası reis k .. h ld . 
~ riyeti vicdanı astettığı a e ıuı 
de çocuklar tarafından söyle- na kadar Riyaseti cümhur mu !erile görüştükten sonra tayin tefehhiimleri mucip oldu. Nasıl ki 
nen nutuklara vali Nevzat ve zikası muhtelif parçalar çalı- edeceğim. bugiinkü gazetenizde Terakkiperver 
cemiyet reisi Fuat Beyler tara yordu. Çocuklara ~eker, pasta Feridun Fikri B. in !erin altıncı maddeıi fırkanın itilca-
/ırıdan mukabele edilmiş veAn ve oyuncaklar dağıtılmıştır. mütaleası dat ve ahkamı diniyeye riayetinden 

f T · bahsettiği yOTde gazetenizde ufak 
kara çocukları namına nutuk Saat 15 te evkaf apartımanı Gene me suh arakkıperver bir sui tefehhümle bu madde ahki-
söyleyen yavrulara birer altın salonunda bir çocuk balosu ve fırka er!·amndan ve müstakil mı ve itikadatı diniyeye riayet tek-
".,ıo.- J,,,,4;.,,.. ... r1;1.-: ... #:- ,,.. ... :r...-.: ... : ... r.a,.,,. lnron .. ->1">'" ""'· n"lJ'Y'iı''ııll'f-lPrf"l,..n T?,.r"-lnn 'J(;ı,.n ı~ ! -•-~ ...... 

Bııgün yapılacak maçlar 
Bugün Taksim stadyomun- !arın cem'i kıymetleri r:cktasm 

da lik maçlarına devam edile- da. görüsilmüz Vcia'ya daha 
cektir. Galatasaray'Ia Anado- ziyade mEtemayildir 
'u, Fenerle Beykoz, Vefa da İs- Bu mevsimde yaptıkla•ı maç 
tanbulsporla karşılaşacak... lan hafı7amızcla canlan '.ırmca, 

Galatasaray'Ia Fenerin maç istanbuls; or dahıı iyi görünii
ları (fevkaladelikler hariç) ta- 1 yor. Fi'lıakika, İst< ıbulrpo:un 
bii surette cereyan edecektir. Fenere oy•1adığı oyunla, Vefa'
Ayni klüplerle çarpı~mış ve ol- nın Beykoza oyunadıgı oyun a
dukça büyük farklarla yenmiş rasında V cfa aleyhıne bir fark 
olan Galatasaray'la Fenerin görülüyor. 
magli'ıp olmaları ihtimali çok Ölçülerimize atılan gol atlet 
uzaktır. Bu itibarl3, günün miı !erini koymuyoruz. Tekı:ik mü 
him maçından, İstanbulspor - kaye~elerde gol adedinin kıy
Vefa çarpı~masınclan bahsede- meti üçiincii pl5.nda kalıyor. 
ceğiz: Daha ziyade oyun tarzlanla he 

Vefa - İstanb'1lspor maçı saplıyoruz. Meseleye bu tara
her itibarla çok manidardır. fından bakarsak İstanbulspor 
Lik maçlarında Feneri yenen faik göriiııüyor. Nitekim bu iki 
bu iki klübün oyuncuları arala- takım Fenerbahçe'yi yenerken, 
rındaki kıymet farkını bugün Vefa daha sıkı~mrn bir oyun 
göstereceklerdir. göstermişti. 

İki taraftan hangisinin daha Y ukardanberi yazdığımız 
kuvvetli olduğunu peşinen kes şe!üJde muhakeme edilince, İs· 
tirmek güçtür. Aralarındaki tanbulspora şans verme'.{ lazım 
farkı iki !jelcilde ölçebiliriz: Bi- geliyor. Fakat bir de Vefa iyi 
ri oyuncuların ve takımıların oynama tutarağı tutarsa. bü
mul<ayesesile,diğeri de bu mev tün hesaplar altüst olur. Ma
sim aldıkları neticelerle. Oyun lı1m ya! Vefa bazen bir · yirmi 
cuların mu!<ayesesinde iki klüp dakika oyun oynar ... Dayan
arasmda bariz bir fark göremi mak pek güçtür. Nasıl ki Fe· 
yoruz. İkisinde de iyi, vasat, ner bile tutarağı tutmuş Vefa' -
fena oyuncular vardır. Takım- ı ya dayanamamıştı. F. K. . 

Vilayetlerin müstakil namzetleri 
(Başı birinci sahifede) 1 Operatör Nedim, ressam Arif, 

takillen namzetliklerini koy- lstanbulda eczacı Hilmi, Milli 
dular. 

Niğdede 
NiGDE 23 (Milliyet) 

Sabık Niğde meb'usu Galip ve 
Avukat Hilmi Beyi« müsta
killen namzetliklerini ilil.n etti 
)er. 

Aydında 
AYDIN 23 (Milliyet) 

Dr. Ethem Vassaf ve ticaret 
odası başkatibi Şerif Beyler 
dından müstakil olarak nam
zetliklerini vazettiler. 

Kastamanuda 
KASTAMONU 23 (Milli

yet) - Sabık meb'uslardan Dr 
Suat, avukat İzzet, Kastamo
nulu Raşit Beyler müstak:il
len namzetlikluini ilan etti
ler. 

Kocaeli de 
KACAELİ 23 (Milliyet) -

Koncaeli mebus'luğuna müsta 
killen namzetliklerini vazeden 
:ıcevatın esamisi şudur: 1 -
Eski mutasamflardan Sanayi 
maadin bankasında Ali Suat 
Bey, 2 - İzmitte Kaymakçı 
çiftliği sahibi Morab zade Mus 
tafa Reşit Bey, 3 - Düzce Az 
mimilll mektebi başmuallimi 
Mecit Bey, 4 - Adapazarında 
Söğütlü müntehibi sanisi Ke
malpaşa mektebi başmuallimi 
Hilmi Bey, 5 - Geyve Camii 
kebir mahallesinde Abdi Bey 
oğlu Dr. Celil.! Abdi Bey, 6 -
Adapazarı uzun çarşıda bakır
cılar içerisinde Dr. İzzet Fik
ri Bey, 7 - İzmitte Uzunbey 
çiftliği sahibi Fuat Paşa zade 
İslam Fuat Bey, 8 - Adapa
zannda avukat Seyit Ah -
met Bey, 9 - İzmitte avu
kat aSlilı Zeki Bey, 10 -
İktrsat muharrilerinden Halil 
Mithat Bey, 11 - Sabık İzmit 
meb'uslarından Feshane çiftli
ği sahibi Ali Bey, 12 - Adapa 
za;n sabık belediye reisi Ay
doslu Cevdet Bey zade Murat 
B., 13 - Ali ticaret ve iktısat 
mektepleri mezunları cemiyeti 
ıeisi Bahri Doğan Bey, 

l:ı:mirde 
İZMİR 23 (Milliyet) - Bu 

rada müstakillen namzetlikle
ırini şu zevat koymuştur: 

Avukat Ömer Lütfi, avukat 
Halit Tevfik, müskirat fabri
kacısı Sürmeli zade Yıısuf Zi
ya, umumi meclis azasından 
Huliisi, askeri mütekait İsma
il Hakkı, diş tabibi Ahmet 
Hakkı, Yeni Asır gazetesi mu 
harrirlerinden Abdullah Abi
din v" muharrir Raif Nezihi 
ve şark feylesofu Hidayet Res 
fi Beylerdi. 

Kiitahyada 
KÜTAHYA 23 (Milliyet)

Müstakil namzetler şunlardrr: 

E vvelkiıi liberal layik bir cümle ol
duğu halde ikinci konservatör bir 
mana ifade ehnrektedir. 

BiR TAVZiH 
Bu kerre müıtakillen namzetliii 

ni ilin buyuran avulcat Ali Galip Be 
yin ben olmaclıiurun tavzihini rica 
ve bilveıile teyidi hürmet eylerim e 
fendim. Sinihiye hanmda baro inzi
bat mecliıi azasından avukat Galip. 

NA 7FTTEN FE 

Müdafaada Hakim Şakir, Bur 
sa muallimlainden Tevfik, 
Tavşanlılı Mustafa Hikmet, 
Uşakta avukat Remzi Beyler. 

Kon yada 
KONYA 23 (Milliyet) -

Mütakil namzetler şunlardrr: 
Hulki, Haydar, İhsan Ziya 
Cevdet Muhlis, Zihni Beyler. 
AFYONKARAHİSAR 23 

(Milliyet) - Burada müsta
kil mab'usluk için şimdiye ka
daor namzetliğini koyan olma
mıştır. 

T ekirda.ğda 
TEKİRDAG 23 (Milliyet)

Saat 14 esbak meb'uslardan 
Rahmi, Keşanlı Zati Beylerle 
Cafer Tayyar Paşa şimdi Te
kirdağ intihap heyeti teftişiy, 
sine müracaatla müstaknler. 
namzetlikleıini koyduklarını 

bildirdiler. 
Aksaray da 

AKSARAY 23 (Milliyet) -
Vilayetimizden Mustafa, Mel
met, Rıza, Reşat Beyler müs
takillen namzetliklerini vazet 
tiler. 

Antalyada 
ANTALYA 23 (Milliyet)

Alaiyeli Arif, Antayalı Ali O 
ğuz, Gelenbevi müdürü Sadık 
Beyle.in müstakillen namzet
likleri ilan edildi. 

Bol uda 
BOLU 23 (Milliyet) 

Esbak meb'us Hafız Tayyar, 
avukat Şevki Beyler müstakii 
len namletliklerini koydular. 

Balıkesirdeki müstakiller 
BALIKESlR 23 (Miliyet) 

Vilıiyetimizde müstakil nam
zetliğini koyanlar mimar Ha
san, Hadi, : ~ "i mütekait erka 
nıharp kaymakamı Ali Hayri, 
gazeteci Vedat Hilmi, avukat 
Emin Vedat, marangoz Meh 
met Emin, muallim Nazım, 
billurcu Ahmet Naci, Doktor 
Ahmet Hüseyin Ayvatlarh 
Ahmet Cevdet, Kepsutlu Ha
san Ferit, Gönan/ı o.rman len 
memuru Hüseyin Hilmi, Edre 
mitte elektrik mühendisi En
ver lsmet Beyler. 

Kayseride 
KAYSER[ 23 (Milliyet)

Kayseriden mefsuh Serbest 
fırk.ı ocak reisi imam zade Ö
mer Mümtaz, avukat Ahmet 
Tevfik, Karabey oğlu Şaban, 
muallim Osman, Develiden 
Ço.şgun Osman, Bünyandan d 

vııkat Ziya, lncesudan mual
lim Şaban, AnkaTadan mimar 
mühendis Hasan Hadi, lstan
buldan Liman ve elektrik şirke 
ti mümessili Mustafa Sabri ve 
avukat çiltçi Wmer oğlu Hüse 
yin Beyler Kayseri meb'uslıı
ğu için müstakillc11 namzetlik 
ferini ko.vmuşlardır. 

hırdan Nazmi Ziya Bey istifa etmiş 
tir. lıtifa11 ıureti ,udur: 

Heyeti teftişiye riya&eti aliye:.ine 
Efendim, Cümhuriyet Halk fırka 

ıına mensup ve programına sndtk 
olduğum cihetle müstakillen meb'uı 
luia koymuş oldutum namzetliktcn 
feraıat ve sarfı nazar eylediitimi ar 
zederim. 



Khğıtkane çayırının 1 
sablması reddedildi 
Kağıthanede İmrahor kö§-

kü etrafındaki Kağıthane çayı
rının, orada yapılması mükar
rer nebati yağlar fabrikasına 
satılması hakkındaki İstanbul 
vilayetinin teklifini Dahiliye 
vekaleti kabul etmemiştir. Ve
kalet çaymı, mesire mahalli ol
masına binaen teklifi reddet
miş ve çayırın, mesire mahalli 
olarak muhafazası ile belediye I 
namına tapuya raptmı bildir
miştir. 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta: sı Galatı kilprtt 

Başı R 2362 Şube Acenıeıl : 
Sirkeci Mühiirdar zade haııı 22740 

Çocuk Haftasında 
Çocuğunuzu 

İzmir sür'at postası 
( Gülcemal) vapuru 26 

Ni,,an pazar 14,SO da Galatı 
rıhtımından kalkarak lzmlr'ı 
gidecek ve çarşamba sabahı 
gelecektir. 

Para biriktirmeğe başlatınız. 

SOÇETA IT.ı\L YANA 
Dl Sl!:RVIST Mı\RITIMI 

lTALYA \a· 
puru 28 ~isan 

>alı (Sitmar, Le

' ant ~:kspres ) 
olarak ( Pire , 

:\ a pol~ l\larsil

~ a ve Cc noYa ) ya gidecektir. 

l':\111RIA vap~ru 30 Nisan 
pcr~cnıbe (Rodcıs, Mersin, lsken
lcroıı, Trablus. Heyrut, Hayfa, 
hkekdcriye, l\Jc,ına, N•poli ve 
Cen01•ıt) ya g!decekc!r. 

ı 
1 
1 
) 

ı 
1 

~//ı 

ASUNZIONE vapuru 6 Mayıs 
çar~arnba (Burgıız, Vama, Kös· 
tcııce, Sulina, Kalai ve lbralle 

ye ı.,oi<lecektir. 

-------SADIKZı\Dt BlRADERLER 
VAPURLARI 

URA.DENİZ MUNTAZAM 
VK LÜKS POST ASI 

• 
iŞ Banl{asından 

ATLANTID vapuru 7 Mayıs 
per~emlıe ( Napoli, Marsllyı ve 

('cııova) ya gidecekdr. 

Dumlupınar Bir KUMBARA alınız. 
TafsllAt için Galatıda merke;ı: 

rıhtım hanında umumi acante
sinc miıracaat . Tel: P.eyoglu 
77 ı - 77'l ve ya Beyoglunda 
l'crnpnla~ altında Natta Nısyo
ıı al T t" kiş turist acenaiye 
'l cldL•n l.leyop;lu 3599 yahut 
J,t·ııılı ulda ~:minönUnde lzmr 

"'ruru p gUnl 
26 Nisan azar ekşıım 

saat 18 de Sirkeci nhtımııı· 
daıı hareketle dotnı Zonpl· 
dalı:, lnebotu, Ayancık, Sam· 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 

ve Rize azimet ve aynı iske
telere uğrayarak avdet ede
cektir. 

Gelecek sene çocuk haftasında 
Çocuğunuzun da birikmiş bir 

çok parası olur. 
------1 

••• an n danama a nnınn unn•a an .. 
1111111 1 1 1 ti 1 1 .,. 

"" ' "~ ında 8 • 'umaradı acente 

\' CKılinc ınllracaat . 

Tel. lstanbul 776 • 

Vllk. yolcu içi• Slrkıcldı 
Mıymcaet lıaaındakl aceata
haneelne mDracaat. 

T. lıt : 2134 

~ıı ' 1 ZUMRUT · ı 
Baro riyasetinden: 
Aşağıda yazilı hususatın müzakeresi için hey'et~ ı uınumiye 1!5· 

4-931 tarihine miısadif cumartesi günii saat l IJ re• içtima ~dece
ğlııden rülekanın yevm ve saatı mezkOrda Baroyu behemehal 
teşrlll~rl rica olunur. J 

Ruznamei müzakerat: 
ıvaıova Kaplıcalarıl 
~ lkbh ~ ~ Kurba .. n Ba_yram. ını i a arın~ 
~ fi ki d I~ 1 Müddeti hitam bulan birinci ve ikinci reislerin intihabı. 
~ S!UZe ı en arasın a ~ I! = Milddetl hitam bulan sekiz meclis 4zast yerlerine Azı 

1 istirahatle geçirmek için ı ~ 1 28 _ NiSAN - SALI ~et Demiryolları idaresi lliinl~ 
~ ÇiLiYOR idaremize ait olup görülen lüzuma mebni ıs-V-81 tarihinde 
~ A Filyosta bulundurulmıuı icap eden l O adet muhtelif vagon ile bir 
~ .det hrgon H. P. nbtımından ahrup FllyO!la nakil ve lhraçı paı:arlıjta 
~ koamuştur. 
~ OTELLER· 60 k u tan 5 liraya kadar. Pazarlık 2_6-IV- 81 pazar giinü saat (10) saat onda H P. 
·~ . ur ş h, .. x.ı ve akşam mağaaatında ıcra kılınacaktır. 
~ YEMEK: (Tablot) saba 05 e Talip olan vapur şirketlerinin H. P. mağaza miidiirlll~ne mü· 

~ dahil 225" 450 kuruştur. .;.;ra~ca;;.;;tl~aı.:....ı -'-iltn;;..;...,o_ıu_n_u_r,;__ ___________ _ 

1 oçoNcü sINIF otellerde Yfitlk Bursa BöcePkilik ensöt~sO MD~irliniu~en: 1 nv~courl değildir. Gayet ucuz a a V Y 
~alakart yemek bulunur. 

Üç mikroskopla ipckçıllğe ait yedi kalem ~IAt ve bir otoklav 
bir milberrlt kasa vo: epi diyaskop cihazının münakasa! aleniye ile 
mübayaası yirmi gün mllddetle miinakdayı konulmuştur. Tallple
lerin şartnameyi görmek üzere Bursa böcckçilik enstitüsü rnildür

lüğüne ve Jstanbul Ziraat Müdilrlüğüne müracaatları ve yevmi 
ihale olan 2 Mayıs 98 l cumartesi gUnü saat 13 te Bursa Ylllyetl 
Milbayaıt komisyonunda hazır bulunmaları ilAn olunur. 

~ d 'fl;ıziran bidagelineka a 
~ Otel fiallarından 
~ 11 /izde 20 tenzilat vardır. 
?{) t 1 in YALOVA'da Kaptıealar 
·'0 Her tUrlU maıo1m5;AN~UL'da Seyrlaefaln umum 

~ "ı MlldllrlUğUn• ve Tel· B 17415 
, ~~ ~ MlldUrllik Kalemlne mUrecaat. • • 

~ .:m~_.-,.-&Z·ıs,l'id\PA 

Miiteessir 
olmayınız! . 

KREM ~ 
PERTEV 

Si <ıı ı de ı;aip 

r;uzclli~iııiıi ihp 

tev'in cihnr.~üır.u l 

olmak üzere bulunan 

edc~ektir. Krem Pt>r

~ötırcti c~asstı dec;ildir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umumi 
Müdürlüğünden: · 

Kükürt sahn alınacak 
:\Ttılıinı nııkt:ırda kükurt mubayaa olunacağtnda.n talip olanlarm 

CaJ:tıa·cıa Kelclt handa umumi clllıdlirlıiğlİıı imalat ~ubeslne mü-

r~,·~athrı İ hin olunur. "'· 

Diplomalı bir mühendis iş arıyor 
U.ıuıı Hnelerden beri Tlin:ly• 'de demlryol, yol ve kbprU in,aatilı 

meşgul olmuı diplomalı bir mühendis, gUzerglh tayini tıraını usulü, harita 
ıhı~. sitttatyoa, nirengi teşkili, du hatlar inşası, memleket Ye şehir mesa
hıları ve bualarm besıbııtle keşfi muhammenelorl, infaatın nmrelcabe~inl 

mUsall şuelde dotubıa eder. 
(Mlbeadlı) ruınuzllt lstanbul 176 ııumırılı ~u•ıt kututu •dresinc yızılın:ıu 

Fazla para vermemek için İt 
Mahrukatımzı yazın tedarik ediniz I~ 

KOK kömürü 
1 

Y edikule ve Kurbalıdere gazhanele!İnde 5 

31 Agustosa kadarı~ 
10 ton almak üzre tonu 20 liradır. i 
Siparil yerleri: 

SATIE, ,\Jeıro !-lan, Tün<l Meydanı, llnoğlı> TeL Bcro~u l Hıt 
J<:tekuik ~:vi, Btyazıt, Jmn~ul • ~+318 

- Mühürd<r cıddesl o. 1 J-1 ~ ICıdıköy • Kaıl. 35:;16 

Müvılı:klıhınc cıddc>ı No. 113 _. • w 6b 
Şirketi HıtriY• Jskeleıi No. IO lf>küdar • • .ıı I! 

....... ....--•• ,, !!!!!!+AY'l!l!!H.;9,!!!!fl!!!ll!!nınıt!~-!!!!"'"llHDrUllfllllfNIUHmnnH• 

······~~~~ ---~----······· 

Beyoğlu sulh mahkeme;i nden: 

l'eıro Çelendi ve Ko tıntin \'la
hos efendilerin fıyian ve ınlştreken 

muıuarnf olduklan Kasımpaşıda 

Hacı .Ferhıı mabılleaindc Aynalı 

Çeşme Sürttrl Mıhmeı efendi soka 
ftndı 38 mükerrer 38 ve 57, 5'1 
cedit numerolu mu dükkln kargfr 
bk ıpartımanla aynı mıbılltde ılıı 

ocılı: sokağında bir methılden girilir 
ı·e bir çatı altındı 20 ve 24 cedit 
numerola ahşap haaelerlı dJfcr 26 
cedit nıımerolu hını ve gayri müf· 
ro:ı: bıhçıleri hükmen lıılet şüyu 

zımnında aÇ1k ırmrmı Jle sıtılfı 
çıhrılmıf(ır · 

ı - Gayri meakulln apartımı

nın 38 bin llre, hanclerlı 6ll00 
lire dır. 

2 - Gayri menkulü mezkOrdın 
apırııman S katlı olup: Birinci kıttı 

iki daire olup yedi oda iki matbıh 
Si kUer iki heU,lklaci kıttı iki daire 
olup dokuz oda iti mı.ıtbıb iki kiler 
iki heli, ÜçuııcU katıı lld dıire 
olup dobz oda iki mııbah iki kiler 
iki heli. DördQnctı katta iki daire 
olup sekiz oda iki matbıb iki kller 
iki bela, Btşinct kıtta ü:t dıtre olup 
bet odı iki mııbelı llr.I kıtır iki 
hela zımln katında on kömürlük ı· e 
iki ufak koridor ve kapıcı odası 
clektrlk mkos tesisatı nrdır. Diger 
yirmi ve yirmi dört numerolu bir 
çın allııdald hant iki katlı ahşap 

ılu oda iki k!Ier iki maıbıh ıorko! 
ve elekırlk ıeslsaıı mevcuttur. Yirmi 
altı numerolu iki kadı ıhpp hıno 

olup dört odayı bir koridor bir 
mıtbah bir hela elektrik ıerkm 

tesisatı mc\cuıtur. 

3 - Tıpu.:a ı;icil ıe gııri ' icil 
hık 11brplerl tarihi lllndan itibaren 
yirmi (iin 7.srlındı cvrıkt müsbite
lcrllc mabkemeve •üracuı etmeler! 
llzımdır, aksi takdirde satış bedeli
nin paylışılma>ındaıı hariç kalılar. 

4 - Artırmaya iştira!. edebil · 
mek için yüzde udi bU\'Uk teminat 
~stermelı: lazımdır. 

5 - MozkOr ıaJll menkuller
den apırıımın ayrı ı·e bir metbıle 
tabi haneler de ayrı olmıl ılxere tı· 
rihi i!Andın lılbaren hlr aı zerfmdı 
yani )lrml alıı ınıyıs 19llİ •ılı r;ünU 
Jııt on bc~tlr. 

Bernıtlu ıulb malıkemetinde ... 
ulacaktır. Tıhp olanlınıtıarlhi meı· 
lı:ılrdı 929-618;1 numaraya milraca· 
ıılın ilAn olunur. Şubece mukln et 
tartnamc herkesin okuyr. hilc·c~~i 
suren• açıktır. işbu goyıı menkul 
lclymeıi muhımmine ·[ üzerinden ve 
en far.la bedel nren zeıın ubdetınt 
bırılılır. ihalesi Ostüne icrı kılının 
zır bet gün zarfında amrmı bede. 
!ini verme~e mecbur, ahi ıekdirdı 
ibıle fe,h •e müteıkıp muamele 
için ihtiyır olunıcık muırlf ye zerar 
ve ;oiyın \'efılz aıdan ıumlı edilir. 

Kum ve kireçten mürekkep mükemmel 
ln•e•t ta•• l•tll'l•al eden C>lr 

Sun'i DeQirmen TatJ' 
labrlkasın ı n tesisi ile 

l>lr 

Kum Madenlerini 
faideli bır surette ışıeıebılırsinır 

Tafsilat. kataıoıı w s. meccanen verlllı .• 

@ııırnıı ı ~nıı 

Büyük Tayyare§§ 
Piyangosu 

4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
45,000 liradır. 
Ayrıca: 15,000, 12,000, 

10,000, 8,000, 
\...iralık ikramiyeler 

ve 35,000 
Liralık bir n1iikafat vardır .. 

~ilıııııııı ıımıııııı~ijfülll mıııı ı ~ m lı 
Jslan~ul illialat ~ümroıo nıo~orınıün~en: 

Kilo>ıt Clıı'i c~ya 
!\40 Pamuk mensuı;Jt 

253 Adı kuma, 

:l I Pak. :\Juhtelif cin~ c~ , 
85 Kilo Yağ 

16 adet Köhne sandal ve balık kayığı 

8 Parça :\luhtelif mcnsm:at 

Ba!Ada nıiktarları muharrer ~ya 2~-4-9J ı tarihinde lstınhul 
ithalat gümrl~ü müdiriyeti satı~ komisronu cıraFından bllrnünye· 
de satılacağı ilan o~nur. 

i L A N 
OSMANLI BANKASI gişeleri, Mayısın 

2 ncl cun•artcsi günilndcıı itibaren lş'ırı ahire kadar, zirde 
lıarrer saatlerde açık bulunacaktır: mıı-

l - GALATA IDAREI MERKEZIYESI: 

Eyımı ıdlyed•, saat 9 1/2 tın 16 ya imler 
Pazar llinler~ 1111 9 l (2 tın 12 } e kıdır. 

il - YENi CAMI ŞUBESi: 

Eyamı adiJede, >Hl 9 l/t ıon 16 71 kadar. 
Pazar ınnlerl, taaı 9 l /2 tın ı 2 ye lcadar. 

1 - BEYOÔLU ŞUBESi; 

Eyıml ıdlyedc, 1111 10 dın 12 1(2 l• kadar 
~111 14 te• 16 yı kadar. 

Pazer giınleri, sı~ı 9 1 /2 tın I! yı kıdır. 

[:::~:~~~~~~~bul Bele~!>:~~! ilanlan 
Şehı~debışında Ho~kadem mahallesind.·e-1 ;-l -o-d•a•v,._e ..... b .. lr-ıle•r .... ah00ıı...J· 

neden ıbaret Ankaralı lsmall ~:fendi medrr<esl bir seneden u9 sc 
neye kadar k~ray~ verilmek için müzayedeye kon rnuıtur, Tal!ple 
~ln şartna~eyı go_n~ek ıçln her giln Levazım mUdUrlüğlinQ mU· 
z~_yedcye gtrmek ıçın :16 lira t_enıinat akçelerlle beraber tlıalo gii 
illi olan 21-5-931 pcr~cmbe guntl :aat on beşe kadar r:ncümen 
daimlye mürıcantlıtrL 

" 'it " 

Kadirµ;a yoku~unda Sehitmehrnet p~ nıedrese>l bir 5enedcıı ii 
~eneye k,a.da_r kt'.aya verilmek için kapılı 7.ırfla müı.ayedeye kon 
muştur. ı . alıplenn ~artname almak için her glin Leı·azım nı lıdiır 
lugunc nıurncaatln 58 liralık teminat makbuzile şıırtnım~ \'e tek 
lif mektubunu miihürliı /.&rfa koyarak ihale J!;timi olan ~ı-s ().11 
pcr~ernbe günu saat on he;;e kadar Encümeni daimıyc v~rnıeleri. 

Çatalca Malmüdürlüğünden: 
Tcrkos göli_ı say<liye rüsumundan Çatalca malsıındığına er.~ayr 

tes\'lye 2100 !ıra medyun Boyalık kariyesindcn Hacı ~alim ag. 
zade l\lehmet ~:tendi ve kefili Hacı Salim :ıj!;a zade Ahmet v 
lsmuil Efendilerin teminat gii>tcrdikleri Deli Yunus ç!Ftli!!;lndek 

ı ~04 dönlim_ tarla 11~ 4KO hisse itibari!~ _243 hl~c fındaltk deynı 
nın temini ısılfa.ı ıçln 18-4-<13 ı tanhınden itibaren yirmi guı 

mü~d~tle m_i.ııftyedeyc çtlrnnl~ı~tndan talip olanların Çatalca !dar 
hey etıne mural'aıt erleme len ı!An olunur. 

Elektrik tesisatı 
münakasası 

Asma fidanlıkları miidlriyeı;nden: 
~öztepe asma fldanlt~nda yapılmasını lliwm ı:öriilen elcktrl 

~esı.ıtı 25 niun 9J 1 tarihine müııadil Cumarıe>i giinü saat ı 4t 
ıhalesl icra edilmek üue ıııünakuayı konmu~tur Talip olanları 
~eşlf ve ~artnameıılnl görmtk için her gün ye munakı<ıya i~tlrıl 
ıçln de yevrul ihalede ıniiessesatt ikıısadiye mub~l'I\ at Lomi" 
nuna (defterdarlık blna•nda) miiracaatlan. ıı \da 

, 1 .... caktı 
·\ 



BiN SÖZ 
BİR RESİM 

CUMA 
24 NiSAN 193 l 

CUmhuri et Halk Fırkası namzetlerinden bir kaç sima 

j 

81ra il• ..adan ltlb•ran: Mal'9fn nam2"1 8Dlayınan P'lkrf hy, lamlr nanu:adl Mehmet &edeHln h]I', K ... 11,.a namaedl Avukat lamall Bay, tetanbuı n•mz•dl Hamdi 
' B•ll'• Mugla -lnaedl '°"'°r HU••ll'ln J. v ıl Bali', Trabııon namaadl Avukat Raif hll'• t 
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Antalya namutJt doktor 
"'•zlf Şerif B. 

Kllt11lly11 namztdl Zonpl11k na mua 
Daoul ofllu Ömer B. E•al B. 

·- 1 Gülhane bevliye muallimi 

Dr. Fuat Kamil 
Seyahatten avdet etmlf ve mu· 

ayenehaneslnl BabıAJlde TtirkOcağı 
sırasında Süreyya Bey apamman 
4 numaralı dalreslae naklederek 
hastalarını kabule başlamıştır. 

;zaııı Taksimdeki w-~~ 

ı PIN~RlMl 1 
1 Bahçesi ~ 
1 ı . 
il ai~ ~.~!.~~· 
;l~Şen Musiki Heyeti 1 

terennüm etmektedir ~ 
., ~W.@m'~.@m'~~ 

Muhasip aranıyor 
Anıdolu'da istihdam edilmek üzre 

Almancaya vakıf muktedir bir Türk 
muha•ibo ihtiyaç vardır. Taliplerin 
derece! iktidar ve tercümei hallcrile 
tekliflerini natık fotoğraflarile birlikte 
532 posta kutusu Galata odre•ine 
göndermeleri ildn olunur. 

F ereh sinemada 
, ı::dlrdede 23 Nlaanda resmi 

ıru,adı icra edilen ve kene 
he]l'keltır•• Kenan Ali Ber 
taratlrdan vUcude getlrllen 

Bugün bu gece 3 kumpanya 
birden tiyatro sinema, varytte 
hafız Bürhan Bey konseri ) !er
mine hanım büyük piyango. ;ı Gazi Ha;ıretlerlnln heykeli 

k • 

~ 
1 
7 

r 
r 

{ Çocuklann neşesi ! 
Ebeveynin saad>!ti! 
Kau11shk, &allytti 11mun1iye vt 
ainJı· rabab-ulıklanaa karp bın • 
lercc doktorlar taraf~ tavıi· 
7t tdiltD -...-

senoferraro e 
kuvyet Ülcını dünyanın her ta
rahnda ••lidtltr ve çocuklu 
b6y61ı. bir mcmauaiyctJt kullaoa
rak p<k büyük faidr gorm.ırte
dirler. Hcrccıaatdt bulunur. 

, 

, . . 
lngfllz ••flreal Ladl Klark cenapları ahiren Topka111 ••rayında iki gUzal eaer vUcuda 
getlrmı,tır. Bu aaerler mezkQr sarayda ta•hlr edHecaktlr. Yal11ız dalla evvel Parlata 
ve BrUkselda görUlecaktlr. Bu yaOlt bo]l'a tablolardan blrlelnln fotograftnı dere adi· 

yoruz. Bu resim, Topkapı earayı harem dairesinde muayada salonudur. 

lstanb•I ikinci icra MemurluP;un· 
danı 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
parayı çevrilmui mukarrer Galaıadı 
Voyvada caddesinde Agopyan ha
nında 12 numaralı odada mevcut 
işlemeli kristal camlı ceviz kütüphane 
ve yızıhane yazı makinesi ye Hlre 
26 4-931 tarihine mtiudif pazar gilnU 
saat dokuz buçukta (9,~) sablaca
ğından talip olanlann mahallinde 
baıır bulunacak memuruna tnürıca
aılan Uln olunur. 

Ankafa namztıll Adana namztdl 
Abdullah B. lJmer B. 

••••••••••••••••••••••••••• 
Ecnebt memleketlere' 

giden tüccar ve 
seyyahlara 

Banka Kommarçiyals 
Italyana 

Sermayesi 700,000,00l 
(lhtiy~t akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyy:ı!'ıt ı 

çekleri) ~tar 
Liret, frank, İngiliı liralı 

veya doları frank olarak 
satılan bu çekler aayesnde 
nereye git.seniz pararuJı ke
mali emniyetle la§ır ve her 
zaman isterseniz dünyanın 
her tarafında, ~9l:ıirde, otel
lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçük tetliyat 
çin nakit makamın.fa koh
ylıkla istimal edebilir3iniı:. 
Travellers çekleri haki ki 
sahibinden ba5k:ı kimsenirı 
kulnaamayaca~ı bir şekild.ı 
tertip ve ihta~ edilrn!,tir. 

••••••••••••••••••••••••••• 

· Şubesı lstanbul da Alacahamam 45, Tel. 2,1233 
~ Bilumum ı::bniye ve merakibi bahriye boyaları, 
~ vernikleri, fırçalau vesaire ... 

~ BERMAN üstübeçi 
Depo ve ~ DUKO otomobil boyalan 

~ MORA VIA karena zehirli boyalan Mümessilleri 

~ TROPENEL- siyah tecrit boyaları 
•Wffeff/7/#///////a~~~ 

~ViTEL~ 

Mudenyede:Sn menbaında 
yapılan KapOlaJ hazinesi 
faallyetln• dair bir intiba 

Bayram mllnasebeti;c ~ 

25 TAKSIITE 
HER N~:vl EŞ'r A 

VERESiYE 
lstan bul' da Orozdi Bak 

karşısında Celil Bey 1 lan 33 
No. Teshi!At, Mence~ Ka~evi 

iştira honolarile istcdiginiz 

mıgazalardan pazarlık ettikten 

sonra para yerine verebilirsi
niz. Tel: 2,3946 bu gazete 

ile müracaat edenlere % 5 

- tenzilat yapılacaktır. -

1 LAN 
Osmanlı Bankasının Galata. 

Yenı Cami w Beyoğlu Deva 
iri, Kurt an Bayramı mun1sebc· 

tile ; ·isanın 28 inci salı,29u ncu 

çarşamba ve 30 uncu Per~cmbc 
günleri kapalı bulunacaktır. 


