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'habat nihayet buldu. Bu 

hüratın manası MUnhalıe·re Fırka rıamzet gösteriyor 
• 

e bir senedir memleket- ... :::::;::~:.,_,,_,. ...... -"""'.":"""'"':"'""."""....,..-~-~;:e; 
11anı eden politika müca-
i de nihayet buluyor. Ne-
e C. H. Fıırkasmın nam
ri kahir bir ekseri~tle 
lltnıştır. Y cniden anlaşıldı 
liakl Fırka ile bera
ir. Onun açtığı yol yegane 

et yoludmDahilin göster 
bu itimadın hariçteki ak
sirlerıni mutlaka görece
!ntihabat, Fırka ve hüku
ışlı:.ırinde bizden daha zi-

ileri ve tecrübeli olan 
filemi bu neticenin mana 

daha iyi anlar. Şüphe yok 
aşında Gazi gibi bize yeni 
atan veren bugüne kadar 

ete verdiği sözleri tutan 
eisi olan tarihi bir fırkaya 

at etmek tab'i idi. Çok yük 
bir aklı selim ve idrhk sa
olan halkımızdan başka 
· hareket elbette beklene-

td' • ı. 

~aatimizce intihabat es
da halk tarafından yapı-

tezahüratm en yıkınetli ve 
llaınimi tarafı müstakil 
'usların intihabında göste-· 

/ımet, RAzım Paıalarla T. RDıtll Bey rey verir/erke .. 

10 münhale . Fırka 
namzet gösterecek 

hassasiyettir. Meclise o- B " M•• h•b• ·ı • • t k 
kadar müstakil veya mu- Recep ey : unte ı ısanı er ıçın e 
ı meb'u.s s~çihn~sind~ki direktif Gazinin beyannamesidir,, diyor 
et ve faıdeyı Gazı Hz. ın-

. ıı beyannamesinde açrk a-
~ah etmişti. C. H. Fırkası
tııüntehibi sanileri bu işte 
'ın l:ıir vazife, ağır bir mes' 

et ile karşılaşmışlardır. Be 
nanıede sayılan evsaf ve şe 
1 haiz olarak vatanda otuz 
İl, otuz bin vatandaş bulu-
ğına şüphe yoktur. Bütün 

'kilat dar bir zamanda, böy 
·.r intihapta isabet .göste:~
. ndedir.BüyükGazıbu mus
ıı meb'uslann intihabmı 
iye ederken müntehibi sa
c şu sözleri söy }emişti: 
~a§ka programdan seçece
ı meb'uslar için llrkanm 
ehibi sanilerine dikkat 

tıısı olarak gösterdi-
evsaJ, yalnız liyik 

lıuriyetçi, milliyetçi, sa 
1 0Jmakt11; açık bıraktı

~; l'erler için hiç bir şahsiyet 
~11de veya aleyhinde her· 
g; bir telkinim yoktur ve 
l'acaktır; açık yerlere 
ıetJiklerini koyacaklar 

1 
lt1nda vicdani kanaatinize 
.~ ıey vermek hassaten rica 
ı~· 1In husustur . ., 
u llİcdanl kanaatin tesiri al 
a nıüntehibi sani arkadaş-

. ızın nasrl hareket ettikle-
• 

1 !?;Ördük. Bu hareket tarzla
~ herşeyden evvel bir şuur 

f 'Jıcdani murakabenin izleri 
arkediyoruz. Fena intihaba 
ek, binaenaleyh rmmi. fa-: f 'tlere zemin ve vasıta ha

ilıııak endişesi bu vatandaş 
b ızı müstakil namzet inti
,llıda büyük bir dikkat ve 
1l'ata sevketmiştir. Bazı 
tltezlerde müstakil veya mu 
1~ olarak seçilen meb'usla
l 'ax rey ile kazandıkları 
Uındur. Mesela İzmirde se

:ıı iki meb'ustan biri kırk, 
de yirmi rey ile meb'us ol

lı§~ur. Halbuki bu intihap da 
lld 1ıdeki rey !erin mecmuu 

en fazladır. Vakıa bu nam 
~rin yalnız bir müntehibi 

t.illin tek reyi ile de meb'us 

1 
lı.ap edilmelerine kanuni 
lllani yoktur. Netekim bun 

1 rı. meb'usluklan emri vaki
'. 'Bu işte en büyük hassasi

~ı İstanbul göstermiş olu
ıq' İstanbulda bin altıyüze ya 

1 
lllüntehibi sani vardır; bun 

~rı. hiç biri namzetliklerini 
1~ an zevata rey vermedi. A
ı~ kalan dört meb'usluğun in
ıj a~ı, sükun ve itidal için~.e 
~ır tetkikten sonra en mu

r11>lerini seçmek üzere tehir 
1ler. Bin beş yüz vatandaşın 

'1ı lııeselede hiç dağılmaması 
~Yen bir nokta ve mülahaza 
~'.ında toplanması yalnız 
ılatın kuvvetine, bu teşki

hakrni olan fikir birliği
.kemaline delalet etmiyor, 
1 zamanda ruhlarda vazife 

ANKARA, 25 İstanbul, Te
kirdağı, Samsunda müstakil 
meb'us namzetlerinden hiç bi
risine rey verilmemesini C. H. 
fırkası müntehibi sanilerine ve 
rilen direktif neticesi olduğu 
hakkında bazı gazetelerde ya
pılan neşriyat, burada sala hi
yettar mahafilde hayret ve esef 
le karşılandı. Fırka umumi k~
tibi Recep B. bu hususta bana 
atideki beyanatta bulundu: 

"- Müntehibi saniler için 
tek direktif umumi riyaset be
yannamesidir. Bundan daha-a
çık, daha sarih ne olabilir. E
fer mevzuu bahis yerlerde mils 
takil zevat rey alamama§lar&a 
bundaki sebebi müntehibi sani 
!erde değil namzetlerin kendi 
şahsiyetlerinde aramak lazım
dır." 

Aldığım malumata göre cu
ma günü İstanbul, Samsun, To 
(Devamı 6 ııcı sahifede) 

nıeb'uı/arından Hayrullah Be11 
Jıta11bul aaı~;kkAnında çalışırken 

Istanbulun amele meb' 
usları iş başında .• 

İntihabata fesat ~a!1ştığı hakkında
'k. . ddialar kullıyen asılsızdır .... 

ı ı li te ıU ilmi bir surette tekemmülu 
Amele meb'usları faa ye nÜ mesai programlarının esası 

geçmişlerdir. . ar us- olarak telakki etmektedirler. 
Vasıf B., Hamdi Yaş'k d r Vasıf 8. in beyanatı 

ta Hayrullah B. ler ~la .ada Dün Vasıf ve Hayrullah B. 
' ' t üzerın e f B d' bulunduklan sana . . !erle konuştuk .. Vası . ıyor 

tetkiklerine ve esnafın ihtıy~ç~ k" 
b. listesını 1 • !arının mufassal ır _ Esnafın, zaman zaman 

tanzime başlamışlardır. . _ mevzuu bahsedilen ve herkesce 
Yeni meb'uslarımız, bılhas alu'mat olan çokmübrem bazı 

1 n'atın m ·ı ) sa, mensup olduk~~ sa n (Devamı 6 ncı sahı ede 
noksanlarının ikmalini ve fe • 

hissinin vatani heyecanların ' . ... . . 
ne kadar kuvvetle yerleştıgın~ 
gösteriyor. Samsun miintC;hibı 
sanilerinintaırzı hareketlennde 
de ayni yüksek mana mevcu~
tur · hele Manisanın müstakıl 
meb'us namzedi olarak. 
müttefikan İsmet Paşa-
ya, 
ye 

Burdurun Recep Be
vemrelecindeki 

t rey 

"ksek mananın önünde müte
yhu sı's olmamak kabil değil-

as .. k' 
dir. Biz kuvvetle . emınız ~ 
C. H. Fırkası mille.~ın bu .s~mı 

, tezahüratına, yuksek ıtıma 
mı . f l' 
dına layik olduğunu yenı .?a ı 
yet ve icraatile mutlaka goste 
recektir. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Bulgar 
Kabinesi 

Kral, yeni kabineyi 
teşkile Cankof'u 

memur etti 
SOFY A, 25 A.A. - M. 

1 

1 
1 
• 

Malinof'un kabineyi teşkilden 
sarfınazar etmesi üzerine kral 
müstafi Başvekil M. Liapçef'i 
davet ederek vaziyet hakkında Balkan turizm kongresine iştirak eden Balkan mura/ıhaılarının ilk cel&e&I 
müdavelei efkarda bulunmuş - "'-=========== 
tur. Şimendifer inşaatı 

SOFY A, 24 A.A. - Kral 
yeni kabinenin teşkiline müsta 
fi kabinede m:ıarif nazın olan 
Cankof'u memur etmiştir. 

Müstakil. namzetler 
Ademj rntivaffakıyetle
rini nasıl teyil ediyorlv? 

·Evvelki günkü intihap neti
sinde 1stanbulda rey almağa 
muvaffak olamayan müstakil 
namzetle'rden Eczacı Hsaan 
Ahmet B .. he~tiz neticeye mut
tali olmadığını, kendisine rey 
verildiğini zannettiğnii &Oyle
ıniştir. 

Sabık meb'uslardan Sudi B. : 
- Benim bu netice hakkın

da hiç bir fikrim yok, müntehi 
bi sanilerin müstakil!ere rey 
vermemekle kendi vazifelerini 
yaptıklarına kaniim demiştir .. 

Operatör Cemil Paşa: 
- Bu neticeyi gayet tabii 

·buluyorum cevabını vermiştir. 
Galip Kemali B.: 
-Benim bu intihapta müs

takil namzC'tliğiıni v112cw.ti
me sebep sırl Gazi lia:zretleri 
nin memleketimizd9, ~mhuri
yet prensiplerini um~th ve 
hakikaten te11ia.11e , ti uyur 
mak hakkındaki kat1i aczuları
na tabaan ·ve ki:Jıdilerine karşı 
kalben samimi merbutiyetim 
sevkiledir. 

Bu suretle vatanıma ve mil
letime kaşrı vazfiemi bir kere 
daha yapmış olmakla tama
men müsterihim. 

Bu neticeden anla§lııyor ki, 
Gazi Hazretlerinin samimi fi
kir ve arzuları tamamen tatbik 
edilmemiştir. 

Bundan anlaşılan ikinci bir 
netice de İstanbulun çıkacak o 
lan herhangi dört müstakil 
meb\ısunun elyevm Mecliste
ki meb'uslara muadil bir kuv
vette addedilmesidir. Ve garip 
şeydir. 

Samlii zade Adil Avni Bey 
de demiştir ki: 

- Benim programım Halk 
fırkasının progıramı ile taban 
tabana zıttır. 

Reisicümhur HazrC'tlerinin 
beyannamelerinden de benim 
gibi müstakil istediğini aııla
dım. İktısadi istikTar naınmda 
geçen sene bir eser neıırettim 
ki, bu benim programını de
mektir. Kazanacağnnı zannedi 
yordum. Fakat tekrar namzet
liğimi koyacağım. 

Rafet Pş.dan nakti 
ceza alınacak 

Rafet Paşa, Çatalcada kira
ladığı çiftliğin hududunu teca
vüz ettiği çihetle kendisinden 
ceza alınacaktır. Rafet Paşanın 
emlaki ne haciz vaz'ı rivayeti 
bu nakdi cezadan galattır, 

Hikmet Bey it:razda 
bulundu 

ANKARA 25 (Telefonla)
Bandırma ağıır ceza hakimi i
ken Bursa ceza azalığına nakle 
dilen sabık müstantik Hikmet 
Bey naklinin hakimler kanunu 
na muhalif olduğunu iddia ede 
rek Bandırmaya iadesi için 
Devlet Şurasına müraBa<lt et
miştir., 

Hükumet inşa edilecek 
hatları tesbit etti 

ANKARA 25 (Telefonla)
HükUmet demiryolu §ebekesi
nin inşasına talip olacak ecne
bi ve yerli gruplara verilmek 
üzere şeraitinin ana hatlarını 
ihtiva eden formUlleri tesbit 
ve tabetmiştir. 

Bu şartlarni esasları şunlar
dır: 

1 - İnşası mukarer hatlar: 
Sıvas - Erzurum ve Adapazarı
Bolu - Bayendir hatlarıdı'r . 

2 - Bıı hatlar için hükumet 
bütçesine ancak 935 ten sonra 
tahsisat koyabilecektir. r:u in
şaata talip olacak gruııla.-ın 
sarfedecekleri sermaye ile bu 
sermayenin faizi ve müteahhit 
payı ekalli on senede ödene
cektir. 
3- Sarfedilecek sermayeye, 

taliplerle tekarrür edecek nis
betdahilinde faizverileceği gibi 
talip grup veya şickete yüzde 
onbcş müteahhitlik ü~reti tt.S
viye edilecektir. 

4 - Talip şirketler veya 
gruplar inşasını denıhde ede
cekleri hatların etüdiinü ve ap 
likasyonunu yapacaklar proje
lerini ihzar ve tatbik ettirecek
ler, bilahare bu hatlar kısım kı 
snn münakasaya konacak ve 
müteahhitlere ihale edilecek
tir. 

Hükfunet bu şerait dahilin
de daha şimdiden ecnebi grup 
larmdan teklifler almı§ ve mü 
zakereye başlamıştır. 

İçlerinden bir Amerikan gru 
pu sarfedeceği sermayeye mu
kabil yüzde altı faiz istemiş
tir. 

Mayıs maaşı 

Bayramdan evvel 
maaş verilemiyecek 
Mayıs umumi maaşmm bay 

ramdan ewel verileceğini bir 
gazete yazıru§tı. Yaptığm".ız 
tahkikata göre kanunen maaş 
peşin olaırak ayın başında veri 
leceğinden bayramdan evvel 
verileceği haberi doğru değil 
dir. 

Yalnız pazartesi giinil ticret 
ll memurların nisan maaşı ve
rilecektir. 

T erkos Şirketine 
verilecek cevap 
ANKARA 25 (Telefonla)

lstanbul terkos ıirketinden 
hükfunetin talep edeceği yeni 
tesisatın şekil ve mahiyeti Sıh 
hiye vekaleti tarafmdan tan
zim ve tesbit olunmaktadır. 
Bu metalip yakında şirkete Na 
fia vekaletince tebliğ edilecek 
tir. 

iş Bankasının küçük 
esnafa yardımı 

ANKARA 25 (Telefonla)
İş bankasının küçük esnafa 
kredi muamelesi intizam dahi
linde yapılmaktadır. Banka
dan para alan küçük esnaf gör 
dükleri teshilbtan son derece 
memnun olmaktadır, 

Balkan turizm kon
gresi dün açıldı 

Murahhaslar Cümhuriyet abidesine çe· 
lenk koydular sami~\ nutiıklar söylediler 

Balkan turizm federasiyonu ı ·haslar ve salonu dolduran da
konferansı dün· Galatasaray li- vetli ve bilhassa Balkan Darül 
sesi konferans salonunda mera fünunlan murahhasları bu nut· 
·simi mahsusa ile kupt edilmiş ku alkışladılar. 
tir. Yugo!'lavya, Yunan ve Ar- Muhiddin Beyden· sonra 
navutluk murahhaslanndan ba Türk Turing klübü reiİıi Reşit 
zılan saat on biri biraz geçtik- Saffet Bey §tideki nutku irat 
ten sonra gelen konvansiyonel etti: 
ile geldiklerinden bunlar der- Retit Saffet 8. in nutku 
hal Turing kliip tarafından ha- Reşit Bey irat ettiği uzu( 
zırlanan otomobillerle doğru nutukta turizmin ehemmiyetiı 
Galatasaraya gitmiş ve. içtima- den bahsettikten sonra ezcüm· 
a iştirak etmişlerdir. le demi tir ki: 

Küş:ıt merasimi Bt'lediye Burııda san'at ve tabiat ce:o 
reisi sifatile Muhiddin Bey aç- betmek ve öğretmek hususla· 
mış ve kısa bir nutuk irat ede- rında rekabete girişmişlerdir, 
rek murahhaslara beyan hoşa~ Seyahat işlerinin yalnız mad· 
medi ve mesailerinde muvaffa- di taraflan göz önünde buluıı 
kiyet temenni etmiştir. Murah (Dnamı 6 ııcı sahifede) 

Çocuklal! dünden iti
baren işe başladılar 

Çocuk vali, Gazi. Hazretleri ile Başvekil 
İsmet Paşaya tazimlerini bildirdi 

Dan işe ba1la11an çocuk 11all (aolda) çocuk gaz•l•clfen 
bt1gan11tla bıılunurk•n 

Dün çocuk haftasının üçün- ı makamına geçer geçmez ilk i§i 
cü günü idi. Çocuk hakimiyeti Gazi Hazretlerine ve büyük!~ 
dün bilfiil başladı. Küçükler, rine tazim telgraflan çekmek 
bir hafta müddetle işgal ede- olmuştur. Küçük Vali, Reisi
cekleri makamlarına geçtiler. cümhur Hazretlerine: "Büyük 
Vali Rezmi B., şehrin idaresini Türk milletinin muhterem Rel 
ele aldı. Hamdun B. polis mü- ıi Gazi Muıtafa Kemal Paıa 
dürürü olarak şehrin asayişile Hz. ne" hitabile çektiği telgra
meşgul oldu. Belediye resi Or- fmda şöyle dıyor: 
han B. ve diğer arkadaşları da "Senin ulu himmetinle kur 
tayin edildikleri dairelerinde mut olduiun temelin 12 inci 
çalıştılar. yılını ya,ayoruz. Bundan do-

llk it ian eaerle terefli ve mea'ut gU 
Vali Rezmi B. saat 9 da (Devamı 6 ncı ıahifede) _"_ ..... ,_ .......... -... ---·······---·-..... ··-""''' ... ---·-....... .. 
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Yıldız ve Meşrutiyet 
-.. Tahsin Paşanın Hatıralı 

1l'/ r ik11 ho: 42 

10 temmuza tesadüf 
•• •• eden cuma gunu 

---...a----:= 
O günün akşamında ve ferdasında 
saraya gönderilen telgrafnameler 

mahallerindeki mümessil ve 
azasına çekilen telgraflaır üze
rine meşrutiyetin resmen ilan 
olımduğu bildirilmiş idüğün
deıı cemiyetin ilk şikayeti baş 
!adı. Sadrazam tarafından vi
liyetlerde derhal tebligau 
müeıssire yapıldL Ve hiç lüzu
mu ~en mabeyin telgraf
hanesinden dahi Sadaretin ıbu 
emir ve tebliğini müeyyit hu
susi emirler verildi. 

1324 temınuzıınun on lbeşin· 
oi günü akşamı sabık ayan re
isi, Alunet Rıza Beyin sUTeti 
aşağıda münderiç t<furiratı gel 
di. 
Şevketmaap efendimiz Hz. 

MlLLIYt:T PAZAR 2G t-.1SAN 1931 

H BERLER .• 
Romanyada yeni hükumetin mevkii 

Fakir memleketin parasını bol bol israf etmek, milleti borca 
batırmak gibi şeylere artık nihayet verilecek ... 

• Ka ıne 

Ciiriştiği işte 
muvaffak 

olacak mı? 

IJ Avrupada vaziyet J 
lngiliz hariciye 

nazırının 

mühim bir nutku 
LONDRA, 24 A. A. - İs

veçli M. Swenne'nin riyaseti 
' altında ve bir çok İngiliz nazır 
l larile ecnebi sefirlerinin ve sair 

mühim zevatın iştirakile ecne
bi matbuat cemiyeti tarafından 
verilen senelik ziyafette bir nu 
tuk söyleyen Hariciye nazırı 
M. Henderson, beynelmilel 
meveddetin tahakkuk sahasın
da icra etmiş olduklan selamet 
bahş tesirden dolayı ecnebi 
matbuatı mümessillerine teşek 

1 kür etmiştir. Mumaileyh, tah-
didi teslihat ile hakem usulü

' nün ehemmiyetine işaret eyle-

ispanyada 
Kralın sarayına 

girdiler 
MADR1T 24 (A.A.) Bir ta

kım meçhul şahıslar kralın 
sarayına girerek sabık krala 
mahsus dairelerin kapılaırma 
vazedilmiş olan mühürleri 
sökmüşlerdir. Bu şahısların 
mezkur dairede bulunan kıy
metli eşyadan bir taknnmı a
lıp almadıkları henüz malfım 
değildir. 

Kralın halaaı öldü 

PARİS 24 (A.A.) - Sabık 
İspanya kralının halası Pren
ses İzabel ölmüştür. Yarın hiç 
bir merasim yapılmaksızın ve 
hatta İspanya hanedanının bü
tün azası bile hazır bulunmak
sızın Perlaşez kabristanında 
muvaklro.t bir mezara gömüle-

lngiliz misafirler 
•••••• 

Başvekil Paşa Hz. Lord Athl 
şerefine bir ziyafet verdi 

Gazi Hz. Ledi Alice ile dans etti 
suvare çok parlak oldu 

ANKARA, 25 A.A. - Baş 
vekil İsmet Paşa Hazretleri bu 
gün saat 13 te Lord Athlone 
ve Prenses Alice şerefine An
karapalasta bir öğle ziyafeti 
vermişlerdir. Ziyafette Büyük 
Millet Meclisi Reisi Kazım Pa 
şa Hz. leri, hey'eti vekile aza
lan, Cümhuriyet Halk Fırkası 
katibi umumisi Recep ve Riya 
seti Cümhur katibi umumisi 
Tev~k, Hariciye Encümeni a
zasından Saffet Beylerle İngil 
tere sefareti ve Hariciye veka
leti erkanı hazır bulunmuşlar -
dır. 

ANKARA 25 (Telefonla)
Lord Althlone ve Prenses A
lice şerefine, verilen süvare 
çok paırlak oldu. Şehrin yüksek 

mahafiline mensup s,iı' ~~&y 
vetliler meyanında idi. le 
Hazretleri Lord ve Pr 
uzun müddet görüştü. 

Ledi Alice ile danse 
akşam, Çankayadaki 
sefaretinde Lord ve Pre 
şerefine bir ziyafet ve 
takiben bir süvare veril 

ANKARA, 25 A.A. 
gün Riyaseti Cümhur 
Umumisi Tevfik, Lord 
rre ve Prenses Alice ş 
Gazi çiftliğinde bir cay 
ti vermiştir. Bu akşam l 
sefaretinin yemegıne 
Mustafa Kemal Hazreti 
Erkanı Devlet hazır bul 
lardrr. Ziyafeti suare ta 
decektir. 

Balkan haftası .. 

yazıyordu. Ne yazık ki Hüse
yin Hilmi Paşa siyasi tarihi
miz için laymettar olan hatı
ratım neşretmernştir; ibıı hatı
rat münteşir !bulunsaydı ıpek 
çok oha!kikatler meydana çı
kardı. Hüseyiın. Hilmi Paşa bir 
aralılk o kadar açlik lisan kul
lanmıştı ki eğe;ı- Rumeli ısla
hatı ciddi, mükemmel ve tam 
su.rette ve .kemali hüsnüniyetle 
icra edilmezse encamı vahim 
olacağını da yaz:rruştı. La.kin 
Babıfili öteden beri mesleki 
mahsusu ica'bı olan surunce
me siyasetile pek kıymetli va 
kitleri gıeçirıiyor, halbuki öte 
tarafta Balkan hükilmetleri 
olanca kuvvetlerile aleyhimi
ze çalışıyorlar, haricin müza
hereti siyasiyesini elde ede
ııek mevkilerini takviye ve e
mellorini günden güne tezyit 
ediy.orlaıdı. Göriilü}'IQr ki bir 
tarafın geceli gündüzlü, resmi 

1892 tarihinde borsadaki va
zifemi terk ile lstanbuldan 
müiarekatimde hakipilyi ma
lumanelerine takdim ettiğim 
ıslahatı dahiliye lilyıhası elbet 
te hatır nişanı şahaneleridir. 
Mezkllr layihaya merbut ari
zamda kemali ihlas ile arzey
lediğim veçhile zatı hümayun 
fauna hürmet ve tazimim ber 
kemaldir. 

Kral KAROL 

Romanyada geçenlerde kabi 
ne buhranı oldu. Buhran iki 
hafta kadar devam ettikten 
sonra nihayet profesör Yorga 
nın riyaseti altında biır hükU
met teşekkül etmiştir. Buhra
nın nasıl çıktığını, neden de
vam ettiğini uzun uzadıya iza
ha hacet var mı bilmeyiz?. Ro 
manya kralı ne vakitten beri 
menıleketin idaresini bütün fer 
kalaırın istirakile bir temerküz 
kabinesi~e tevdi etmek istiyor 
du. Romanyada fırka mücade 
leleri uzun zamandan beri de
vam etmekte ve memleketin 
kuvvetli bir hükfunet tarafın
dan idaresi zarureti kendini 
çoktan göstenniştir. Fakat 
kuvvetli hükumet vücude ge
tirmek için bütün siyasi fırka
ların anlaşması lazım geliyor
du. 

1 
miş ve 1932 Şubatında aktedi
lecek olan tahdidi teslihat kon 
feransına sözü naklederek ni-
fak, itimatsızlık ve ernnietsiz
lik zihniyetinin tamamen ve ka 
t'iyyen ortadan kalkmış oldu
ğunu iddia etmenin beyhııdeol 

cektir. . . . "l'ha ATİNA 25 (A.A.) - Bal-1 nialar vardır. Fakat bü 
Prenseısın cesedınm bı a ra f kan menıleketlerinin bankacıla manialar bertaraf edile 

İs~yay~ n~li imkanının hu rı tüccarları ve sanayicileri ya Çünkü yüksek ihtiyaç! 
sulune ıntızar olunacaktrr. nndan itibaren Selanikte top- tün Balkan milletlerinin 

ve gayri resmi, meşru Ye gay
r i meşru, ıhafi ve aleni, siyasi 
ve a~ Jhulasa •her cephe
den faaliyetine mu'kabil asıl 
alakadar olan, asıl zarar Ye fe
lakete maruz ıbulunan, asıl ih
tirasa hedef te<"",,kil eden taraf 
yani Osmanlı hükfuneti telrii
sül ve ihnW. içinde vakit geçi
riyordu. Rumelinin haritadan 
silinmesine ve meselenin ihari 
cen istenildiği gibi hallolun
masma ramak kalmıştı. (Re
val) mülakatı bu felaketin bir 
piştaın halinde ve bütün feca
atile meydana çıkıyordu. 324 
inkılilı'bı -bir bediai semaviye 
gibi zuhur etmeseydi Türkler 
daha o va'kit Awupa toprak· 
larmdan çlkarılmış bulunacak 
!ardı. 

Meşn.ıtiyetin iadesi İstan
bulda 10 <temmuza tesadüf e
den cuma günü gazetelere 
miinderiç ilanı semıi ile İstan 
bul alıaliısinin rtlama isal «!il
miş vıe ayni günde vilayetlere 
ve müstakil mutaısaınflıldıaır 
yazdan telgıfarlarla da taşrada 
da keyfiyet malUın olmuftu. 

O günün akşamında ve fer
das ;oıda İstanbulda bulunan 
ve ... ın hürriyet ve mcşınıti
yet taraftan olan bazı zevat 
taııailanlıdan saraya açık tel
grafnmıeleır yazıl.arak~
ha aıızı şükran ohmuyor ıve 
milli't ve memleket bu yüzden 
mes'ut ve bahtiyar olaıcağır be
yan ve izah kılmıYIQrolL 

İzmirtlen, Seianikten, E<iir
nede:ıı yalmz İttihat ve Tıerak • 
ki cemiyetine mensup zevat ta
rafından muhtasar ve ihtiram
kar ibarelerle yazılmış telgraf 
!ar da geldL 

Ber mucibi iradei seııiye Da
ıhil!ye Nezareotinin tthliğ ~i
ği ilanı meşrutiyet ve tecdidi 
intihap telıgrafnameleri ıbazr 
uzaık vitayetlerce sür'atle <hal
ka tebliğ ve işaa olunmamış, 
daha doğrusu bazı Falilerin 
riyakarlığıı, yahut oobaneti yü 
zünıden ihernen mevtkii icraya 
vav.«lilmemiş ve halbuki İt
tihat ve Terakki merkezinden 

.. Hiç bir kimse hakkında his
si iğbirar ve husumet besleme
diğim gibi şahsıma ait birgüna 
menfaat takip . edenlerden de
ğilim .. Maksadım ancak mil
let ve . memleketimizin temi
ni saadet. ve terakkiyatrndan 
ibarettir. . Bu maksadın da 
1293 tarihinde tesis . buyuru
lan usulü meşrutiyetin iade
sile kabil olacağına kani bu
lunduğumdan bunun istihsa
line hasrr hayat etmiştim .. 

On beş sene cebrü sebat 
ile vazifei vataniyemi ifaya 
çalrştım, Tafsilatı pek uzun o
lan Paris /enoda geçen 
muhakemelerden sonra niha
yet Paris sefiri Münir ve Fe
rik Ahmet Celilleddin Paşa 
/arla Baş konsül Esat Beyin 
fermam şahane/erile bendeni
ze tebliğ ettikleri vasayaya 
karşı verdiğim cevaplarda da, 
bu maksadı mukaddesi takip
ten fariğ olamayacağımı bil
dirmiş ve son olarak ( /enoda 
kontinantal) otelinde otu
ran Ahmet Celilleddin Paşa
ya kabulü mümkün olabilecek 
bir itilalname projesi tevdi 
etmiştim ki 1892 tarihli layi
hamın esasatını havi idi. 
. . MezkUr projede (J) Siyasi 
allı umumi ilanr (Z) Matbu
atrn serbestisi ( 3) Aleniyet 
halini alan irtikap ve irtişanrn 
men'i, (4) Sarayı hümayun
larrndan kumanda usulünün 
kaldırılıp, vazife, mes'uliyet 
namındaki risalemde yazdı
ğım veçhile Babıalinin bütün 
işleri yedi mes'uliyerine al
ması ve tanzimatı hayıiyenin 
umdei esasiyesinden olan hür
riyet ve müsavatrn tanrnma
sı ve vilayat meclisi umumile 
rinin içtimaa davetleri gibi 
en hayırlı ve mübrem içti
maı vecibeleri yazmış ve elen 
dimizden miitevazıane istir
ham etmiştim. 

(Bitmedi) 
-r --T- --.. ---------j"j"ft"-v-mTV;-;--- - ... U ---"l LWJJSVı\4..&J!VSO&\JAZ.V.!VJ.$.1'- - -- ---- --ZLWU44\iiU U U L•---!/L. ~ 

~ 

~:.~:.- 1 
Suriye'de Fransızlar 

Muhterem karilerimizin büyük bir alika ile oku
ıluklan "Tatnak Hoybon" makale serisini yazan "A.H." 
B. "Milliyet" için çok dikkate 9ayan yeni bir aeri hazır
lamqtır. 

Surlge'de Tır1tnsı:zl11r 

Bu olmamıştır. Londra sefi
Ti olan M. Titulesko'nun fırka 
reislerile uzun uzadıya devam 
eden müzakereleri neticesiz 
kalmıştm:. 

Buna da sebep olarak dahili 
ye nezaretine getirilmesi kral 
tarafından şiddetle arzu edilen 
fakat şimdiye kadar mulrtelü 
fırkalara girip çıkUğı için se
vilmeyen birinin kabineye it
halinde bir şey yapmayacağı
m anlayarak kabineyi teşkil
den vazgeçmiştir. 

Yeni kabine parlamento ha
ricinde teşkil edilmiş oluyor. 
Paırlamento dağılmıştır. Yeni 
intihabın ne vakit yapılacağı 
da şimdiki halde hiç belli de
ğildir. 

Şu halde profesör Yorganın 
kabinesi parlamento kabinesi 
değil, şahsi bir teşekkül olu
yor demektir. Beynelmilel il
mi şöb.-eti vardır. Eskiden Kra 
1m hocasıydı. Hükfunetin iti
mat beslediği, sevdiği bir filim 
dir. 
Yalnız parlamento ve fırka

ların haricinde deruhte ettiği 
bu işte muvaffak olup olmaya 
cağmı zaman gösterecektir. 

Yalnız bilhassa kaydedil
mek Iazım gelen bir nokta 
var ki o da M. Yorganın iş ba 
şına gelir gelmez neşrettiği 

beyannamede kullandığı lisan-
dır. M. Yorga fakirr memleke
tin parasını oraya buraya sar
fetmek, sonra gelecek nesille
rin srtı:na yüklenecek olan 
istikrazlardan vazgeçmek za
manı geldiğini acı, fakat yerin 
de cümlelerle millete ilan edi 
yor. Memleketin yarasına ba
san yeni Başvekil son derece 
tasa•rrufa riayet ederek israfta 
nihayet vereceğini söylüyor. 
Yeni parlamento için intiha-

serlivhasıru ta~ıyan bu seride memleketimiz dahilindeki bat "ne vakit ihtiyaç gösteri-
düşman propagandalarının ve cenup hudutumuzdaki lirse,- o .zaman,, yapılacaktır. 

: Tak'alann iç yüzünü bütün çıplaklığı ile gösteren ve Demek ki Yeni plamentonun 
l Suriye'de çevrilen entrikaları tqrih eden bu makale ae- toplanacağı zaman belli değil 
l risini, karileı·imizin alaka ve merak ile okuyacaklına dir. M. '{orga eğor kendisine 

_,. . l ıüphemiz yoktur. samimi surette yardım edecek 
wı ~~ •• 1 olınlar bulunursa bu tenkitleri ''-\' JP, 
r' f <o. ... ........_.., ---•-..a.e--.. mr-;--·--·=-7rvL-.-----------··---·- memnunı'yetle kar<nlayacag-tnı 

duğunu söylemiştir. Mumaile- MADRİT 24 (A.A.) - Bü 
yh , nifak zihniyetinin Versay tün hükfunetler, yeni İspan
muahedenamesinde ve Cemiye yol cümhuriyeti hükfunetini 
ti Akvam mukavelenamesinin tanımışlardır. 
sekizinci maddesinde derpiş e- Krallık taraftarları 
dilmiş olan tahdidi teslihat i- VALENCE 24 (A.A.) 
şinin ikmalinden evvel ve mil- Mülki vali, bir delikanlı ile di 
letler tarafından resmen girişi- ğer iki şahsın bura fabrikala
len taahhüdata daha büyük bir Tından birine krallık armasının 
iman ile merbut kalınmadıkça aiametlerini havi 5000 kokart 
ortadan kalkmasının imkiiru o- sipariş ederlerken yakalanmış 
lamıyacağı mütaleasında bu- olduklarnu beyan etmiştir. 
lunmaktadrr. Binnetice tahdidi Bunlar fabrikıa müdürüne sipa 
teslihat konferansının muvaffa riş bedelinin tediyesi hususu
kiyetine atfedilmekte olan e- nun Paterno topçu alayı ile 
hem~yeti şimdiden takdir et- sabık Valence belediye reisi 
mek müınktln değildir. İngiliz Marki dö Sailo ve vatanperver 
Haric~ nazın, sözüne devam !er bidiği reisleri tarafından 
la ~miştir ki: temin edilmiş olduğunu söyle 

- ' 1Menfaatlermıız ve dai- mişlerdir. 
mi sulh davası beynelmilel işle Kral taraftarlannm Balesco 
re faaliyetle iştirakirnizin başlı İbanez'in oğlu ile şimdiki Kor 
ca gayeleri ve hatta diye bili- doue vali.si aleyhinde sw kast 
rim ki yegane gayesi olmuştur. ler hazırlamakta oldukları zan 
M. Henderson, tahdidi teslihat dil' 

f 'h d • . ne ıyor. 
kon er~nsı;nm ı raz e ecegı m? F taki İspanyol mıntaka-
vaffakiyetın başka her hangı l ~ d 
bir amilden daha ziyade ilı:tısa- ıın a 
di inhi. t t hl'k l . . b" b'" ROMA 25 (A.A.) - Gazete 

ta e ı e ennı us u- ba h be 1 ·· 
tün ortadan kaldırmak değilse lerde ~an zı a r ere g~ 
de ' bır· h dd · dirm k Fastaki İspanyol mmtakasın-asgan a e ın e . , 
hususunu temin edeceğini ila- da bulunan Malılla da bazı ha 
ve eylemiştir . <liseler olmuş, biçok zabitler 

M. Henderson demiştir ki: linç edilmiştir. 
_ Sulh davasına karşı gös- Cümhuriyete sadakat 

termiş olduğumuz alfilta Ren MADRİT 24 A.A) - Ceoe 
meselesile buna mümasil diğer ral Berenguer ile elyevm hapis 
meseleler ve son zamanlarda hanede bulmıan Ceneral Mola 
cereyan etmiş olan Fransız _ İ- cümhuriyete sadık kalacakları 
talyan müzakeratı hakkındaki na yemin etmişlerdir. 
siyasetimiz üzerinde tesir icra MADRİT 24 (AA-)- Cene 
etmiştir. Deniz meselesinin hal ral Martinez Anido için halkın 
li hususunun tahdidi teslihat toplanan ve kendisine tevdi o
konferansınm mesaisini teşhil lunan beş yüz bin peçetayi zim 
edeceği ve bu mesele halledil- metine geç.itmekle maznun le
medikçe bahri teslihat müsaba jiyonellerin reisi Dr. Albinana 
kasının önüne geçilemiyeceği hakkında tevkif müzekkeresi 
mütaleasında bulunduk . isdar edilmiştir. 

Spor 

Beogradski takımı 
yarııı geliyor 

Sırp şampiyonu şehrimizde dört 
maç icra edecektir 

Beoğdradski maçları tertip 
heyetinden: 

Yugosiavyanın Avrupayi 
merkezi kupalanna memleketi 
namına ithal ettiği Belgrat 
§ampiyonu Beodradski takımı 
başlarında federasyon ve Bul
gar kupası komitesi katibi u-

Söytorken -memlekette kanşİk 
lık çıkannak isteyenlerin de 
şiddetle takip edileceklerini i
lave etmeği unutmamıştır. 

Romanyadaki vaziyet şaya
nı dikkat bir safhadadır. 

mumisi maruf spor ~icalinden 
D.r. Andiryovich olduğu halde 
pazartesi günü saat 10 buçuk
ta konvansiyonel trenile Sirke 
ci istasyonuna muvasalat ede
cektir. 

Galatasaray, Fenerbahçe ve 
Beşiktaş kulüpleri azasile di
ğer kulüplere mensup arkadaş 
larımızın kıymetli misafirleri
ni istikbal etmek üzere Sirkeci 
istasyonunda mezkur saattte 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

1 - 28 nisan bayramın birin 
ci salı günü saat 17 de Beoğ-" r ı ~,.L~~··4-··W~---A-1.Jı.J.Uli.ı>.J..-<&.-..._V-lll\L\lU~----·ı•ı.. ? r·· 
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... ilı d' ömcr :SCY bUcln • hareket edecekler ır 

lanmağa başlayacaklardır. Pa- retle arzu ettiği itimadı 
zartesi günü Atinaya gelecek- kılmaktadır. Baklan ko 
Ier ve Selanikte olduğu gibi A mızdan bu manialara ba • 
tinada da şereflerine resmi ka lan ve çok müşkül hat 
buller yapılacaktır. Papanasta ri kabil talepler serde 
siu gazetecilere beyanatında mukarenetin, ittihadın 
demiştir ki: das olunacak dostane bir 

- Balkan ittihadı fikri mü- nm en müşkül meselel 
temadiyen ilerlemektedir. İktı halledeceğine dair söz! 
sadi mahafil takip olunan ga- zin duyulacağına eminiz. 
yenin tahakkuku için mümkün kan haftasc, teşrnii evve 
olan her şeyi yapmağa çalışı- tanbulda toplanacak 
yor. Muk:arenete çok ciddi ma ini hazırlayacaktır. 

Çocuk hafta ı .. 
ANKARA, ZS A.A. - Hi

mayei Etfal cemiyeti reisi 
Kırklareli meb'usu Fuat Bey 
çocuk bayramı münasebetı1e 
bir muharririrnize §U beyanat
ta bulunmuştur: 

"Çocuk bayramı memleke
timizde biiyük bir alika ile te
sit edildi. Bunun varacağı ne -
tioeyi cemiyetimiz büyük bir 
memnuniyetle bekliyor. Bu ve
sile ile büyük menıleketimizde 
bir yardım vazifesinin tamimi
~ çalışıyoruz. Bu da hususi 
ve resmi bütün münasebetler
de vatandaşların biribirlerine 
~brik hissiyatını ihsas edecek 
vasıta olarak cemiyet tarafın
dan neşredilen (ş-efkat telgraf 
namelerinin) kullanılmasıdır. 
Bu telgrafnameyi kullanacak 
vatandaşlar telgraf gişesine 
(şefkat) dedikleri zaman mu-

Moskova nehri taşb 

hataplan telgrafnameleri 
itina ile hazırlanmcş bir 
üzerinde alacaklardır Fi 
kı 15 kuruştan ibaret ol 
teşebbüs muvaffakıyetle 
lencliği takdirde bütün 
kette bu yüzden hasıl o 
la çocuk himayesi mese 
sasmdan halledilmiş oluı 
misal olarak arzederirn 10 
veçte tebrik telgrafn 
nin hayır müesseselerine 
aılatı bizzat telgraf ha 
yansından fazlasını 

der. İhtiyacımız nazarı 
alınacak olursa memlek 
de bu usulün tamiminin 
dar yerinde olacağım 
daş:lar takdir ederler. 

Himayei Etfal cemiy 
cuk bayramı vesilesile 
daşlarma hayati bir v 
anahatlarmı göst:emıiş ol 

Orhangazi-Yalova 
sesi harap bir ha MOSKOVA, 25 A. A. -

Moskova nehri taşmış ve şeh-
rin bir çok mahalleleri su altm BURSA 25 (Milli 
da kalmıştır .Bu mahalleler hal Orhangazi • Yalova 
kı başka yerlere naklolunmuş- 1 harap bir haldedir. Hasıl 
tur. Çukurlardan otomobiller 

müşkilit ile geçebiliyor! 
Tayyareye yardım murlar diz boyuna çı 

Tayyare cemiyeti İstanbul Yolcular ~.otomob~l-~ 
şubesine 100 lira tebenii eden bu yol~n. actlen _tamı~nı 
Fethiyeli Tuzcu zade Mehmet bul valısınden nca edı . 
Tevfik Beye verilmek üzere Milliyet - Muhabiri 
Tayyare cemiyeti umumi mer aldığtmız bu telgraf naza 
kezinıden İstanbul şubesine bir kate almmağa değer. Bu 
gümüş tayyare madalya&ı gön İstanbul arasında en 
derilmistir. ve en kısa bİ:r seyahat 

dski - Beşiktaş maçı Hakem olan bu yolun harap ve 
~t iBey kabili mürur bir halde 

2 30 
'. ha .. .. münakalitt işkal ve hal 

- nıaan yramm uçun d 1 rd ._, 
.. . ... B "drad k. Gala son ercce e e ı .. aç ey 

cu gunu eog 5 1 tasa te bulunduğundan vilay 
ray maçc. h . 1 d'! k 
~ B" b d" emmıyet e nazarı u ..- ır mayıs ayramın or- · d 

d .. .. .. .. Be _dr dski ması ıcap e er. uncu cuma gunu og a 
Fenerbahçe maçı. 

4 - 3 mayıs pazar günü Be
oğdradski-Galatasaray, Fener
bahçe, Beşiktaş muhteliti. 

lzmitte futbol maçı 
İZMİT 25 (A.A). - Mmta

kanın en kuvvetli iki takımı, 
İzmit İttihatspor ve Ada İd
man yurdu futbol maçı sıfıra 
karşı birle İzmit İttihatspor 
tarafından kazanılmıştır. O
yun çok heyecanlı olmu,tur. 

Bir sinema yıldı 
mücevherleri çalı 
CHİCAGO, 25 A.A. 

nema yıldızlarından :s 
roll polis merkezine m" 
ederek otuz bin dolar 
de mücevherlerinin ç 
haber vermiş ve bayguı 
de olduğu yere yığdıp 
Ur. 



• 

Mayısın yirmi ikisinde Tak-

veremezmış .. 
Üylik Millet Meclisince ka 
Ve vilayet:e tebliğ edilen is 
tasfiye kanunu mucibince 

yırmayacağına şüphe yoktur. sim bahçesinde açılacak olan 
lpatekler naııl kaldırılacak. çiçekcilik, meyvacılık sergisine 
Kat'i tasfiye kanunu ve talı- iştirak için müracaatlar tevali 

matnamesi İzmir tapu müdür- etmektedir. Sergide kazananla 
lüğüne tebliğ edilmiştir. Tapu ra, kendi namlarına vilayet, be
müdürlüğü, talimatname il~ lediye, İstanbuldaki ziraat ve 
kanunda temlik muamelelen ticaret bankaları, zahire borsa
hitam bulmuş ve tapu senetle sı mükafat vereceklerdir. 

Eşyası mı çalınmış ne? Eve bir ka
ğıt mı bırakmışlar ne? .. 

. adi suretile muhacirlere 
lıniş olan emlak kendileri-
llıeccanen temlik edilmek 
llıdrr. Kanumm bu hususta 
Ükınü sarihtiır ~ tereddü

llıahaı yoktur. Fakat iskaru 
SUretile mübadil ve muha
Cre verilen emlak, alakadar 

Yunanistanda metıruk 
yok ise, teffiz muame-

:Yapılarak kendilerine re
verilmiş, Yunanistanda 

mallan mevcut ise ve 
.mübadele komisyonlacma 
. ı:re beyannameleri vermiş 
lge, kendilerine iskanı adi 

rini almış olan ve adiyen .. iska~ Milli tasarruf ve iktisat ce
derecesinde mal alan mubadıl miyeti de serginin açılmasııu 
ve muhacir ailelerin tapu ka- memnuniyetle karşılamış ve 
yıtlarmm nesuretlerefedileceği nakdi muavenette bulunacağı
ni umum müdürlükten sormuş nı bildirmiştir. Ziraat Odası 
tur. Tapu müdürlüğü talim~t- sergi müddetince sergiye hariç 
namenin tebliği münasebetile vilayetlerden iştirak için şimcn 
daha bazı muamelat hakkında diferle gelenler hakkında tenzi 
umum müdürlükten istizanda tatlı tarifenin tatbikinı istemiş-
bultnunuştur. ti . 

Adiyen iskan mikdan olan lktısat vekaleti verdiği ~ 

tctile verilmiş olan mallar 
lıaharan istihkaklaırı iskfuı 

esince tesbit edilerek teffi 
raptediliştir. 

6 odadan fazla odası bulunan vapta bunun için mevcut mev
bir evin diğer odasına ait kıy- zuatı kanuniyenin müsait olma 
metin nesuretleborçlandırılaca dığmı, fakat bundan sonra a
ğı, iskan dairesince mi, yoksa çılacak sergilere iştirak edecek 
metruk mallar müdüriyetince ler için kanuni teklifat yapıla
mi borçlandınlacağı da sorul- cağını bildirmiştir. Sergi on 

DUn t11krar faal/gelı baılagan TDrk - Belçllul 
m11h/r1111111 h11g'11tl 

lialbuki iskan tasfiye kanu
da, alelitlak iskinı adiden 
8ettiğine ve muaharen tef
kalbedilen iskanı idi mu

- Şahit Emine hannnı ça- damın hırsızlık ettiğini ı;öylU-
ğırm... yorlar. muştur. beş şubeye ayrılmış ve her şu-

Harik zedelere verilen be için beşer juri hey'etleri i~ Reis bu emri verdikten bi- - Kapısını açık bırakmı§ 
raz sonra kapının önünde te- zahar ... Bu zamanda bir göz
lişh, peltek, bir kadın sesi du- den öbür göze emniyet yok ••• 

Yunan emlaki tihap edilmiştir. 
eleleri için a}'l'I bir sarahat 
9CUt olmadığına göre, mese 

• llıakamı vilayetçe tcreddü
ı:~ucip olmuş ve muaharen 

Kat'[ tasfiye kanunu tali- T'' k' J • 
matnamesinde mübadil ve mu- ur ıye- svıçre 
hacirlece tahsisen verilen ve Türkiye Cümhuriycti ile İs-

yuldu: Aklını başını toplayaydı. 
• - Kimmİ§ o benim adunı - Hırsızlığı bu adam yap. 

• "l:C kalbedilen iskanı adiler 
de meccanen temlik mua

~rıi icra edilip edilmeyecc
ahiliye vekaletinden sorul 

§tır. 

harikzedelerin de her ne suret viçre Federal Meclisi arasında 
le olursa olsun işgalleri altm· aktolunan ticaret mukavelcna
da bulunan bilQmum emvali mesinin tasdikma ait kanun vi

çığıran.... mıı diyorlar . 
- Ben çağırdım _ Emine - Onu ben de duydum am-

mettftkenin temlik muamelcle- layete bildirilmiştir. 
Harum sen değil misin? ma aklnn ermez ki •.. Pederim 

- Ha... öyle ya benim.. dediği gibi, ondan ııonnıcığı-
rinin derhal intaç edileceği ve Sivil polislere elbise - Ne duruyorsun girsen el ma efendim ... 

- Kim istiyor? Mahkeme diğer phi~ 
Yuruınistaııda terkedilmiş 

mevcut olmayan mübadil 
llıuhacirlere iskanı adi dere 
İnde verilen emlak kendile 
e nıeccanen temlik edilir

tapu senetlerinin de verileceği Polis miiıdiriyeti si'Vil ve ta• 
musarrah bulunmakadır. hani memurları için aiıparlş c- - Mahkemeden istiyorlar.. tebligat için kaldı ... 

Saç baş dağınık, göz şaşı, Türk - Belçika mah
dudaklar kireç renginde, sal-

İzmir tapu müdürlüğü bu dilen elbise ve potinler tama
kaydm Yunan tebealı eşhasa men hazırlanmıştır. Elbiseler 
ait emvali m:mıkeye de şamil bıeyramdan evvel memurlara 
olup olmadıgı hususunda te- tevzi edilecektir 

kım saçak bir yürüyüşle içeri kemesi davalan 
girdi. Sersem sersem etrafına 
bakınarak ilerledi. Mübaşir: diğcr taraftan mal sahibi rcddüt ettiği için keyfiyet u- Ş" h l' h. .. . d 

mum müdürliikten sorulmuş- up e ı eş as uzerın e 
tur. silah taharriyah 
Seyrisefain vapurları Polis müdiriyeti kı.smı ah-

• muhacir ve mübadilleri 
ı adi surctile verilen mal 

için borçlandırmak tabii 
~ mantıki bic hareket o-

h 
lakı komiseri Ahmet Beyin ri-

ll:sasen vazn kanun, bu ka- n tıma yanaşacaklar yascti altında, zabıta memurla 
maksadı, teffize kalbe Seyriscfain idaresi vapurla- rmdan müteşekkil bir hey'et 

iş olsun, olmasın mübadil rından bir kısmını Tophane teşekkül etmiştir. Heyet gecele 
e iskaru adi suretile verilen cıhtımına yanaştırmaktadır. ri şehrin muhtelifyerlerinde do 

an, meccanen temlik et- Seyrisefain idaresi Tophane laşarak şüpheli gördükleri kah 
Clt ve bu işleri sureti kat'iye rıhtımından daha büyük mik ve ve meyhanelerdeki eşhasın 
tasfiye etmektir. yasta istifade etmek çarelerini üzerlerini aramakta ve buldu-
1 aramaktadır. ğu silah ve bıçaklan müsadere 
. stanbul vilayeti, bizim yu- Seyrisefain bütün vapıırları- eunektedir. Epeyce müddetten 

. da dermeyan ettiğimiz nok nı Tophane rıhtımına yanaştır beri devam eden bu araştırma 
' 1 nazarda olmakla beraber, mağı düşünmektedir. ~ hitam bulmuştur. Polisin faali-

.lıahharen teffizckalbedilen is Fırka balosu yeti neticesi, bir raporla eınni-
adiler ıç' in kanunda bic sa tı' . .. d'' l'' - .. lı Halk fırkası İstanbul vil~- byı~ldirilmi~~ştı·ry.e mu ur ugune 

Ct~t olmadığı cihetle, keyfi
. ı vekaletten sormuştur. Ve- yet merkezinin senelik bal~su 
"tt ·1· 

1 
Pe"'embe gun·· ü fır.kanın Çag. a- Gümrüklerde sıkı 

"' ~ vı a~ete g~ ecek ceva .,.. d 1 ~, tnusbet bır şekilde olacağı loğlundaki merkezın e ven e- teftişat başlıyor 

- Dur orda, hanım ... dedi
ği halde dinlemedi. Nerdeyse 
reisin oturduğu yere kadar çı
kacaktı. Güç hal ile rneı:a'm an
lattlabildi. Reis mutat'~lleri
ne başladı: 

-Admne? 
- Bilmem ... 
- Nasıl şey ... sen ıufou bil-

mez misin? 
- Efendiiim? 
- Adını bilmez misin diyo-

rum. 
- Benim adım Emine .. 
- Ben de başkasının adını 

sormıyorum ya ... Nerde oturu 
yorsun bakalım ... 

- Şey ... Sünbül efendide ... 
- Nerde bu Sümbül efendi. 
- Turşucuyu sap ... in aşa-

ğı ... sağa sap ... işte orası bizim 
\1 • k' " · ktir Bu hususta ihzarata baş · e ıs anı .. dıleri mübadille- ce · Muhtelif vilayetlerde bulu-
ıarar:..:::m::a_:o:l::arak:.::::_ı:='k;:i_::kı~sm~!a.:a:_:.:l::anını:;:ş:,:tır:::,:.;. _____ -: nan gümrük müfettişleri İstan. ev_ .. Bu adamı tanır mısın? 

G 1 
• bulda toplanmaya başlamışlar- b •• ı ' ti b • dır. Bayram ertesi bütün İstan Hakim, ince sarı ıyıkh 

Uze San a er }f J- bul ve Galata gümrüklerinde maznunu işaret ediyordu. Fa-
kat Emine hanım ortada kim-

• • umumi ve sıkı bir teftiş başlı-

gı'- •nde mı·manA sergısı yacaktır. Bu teftiş neticesinde sey_i g:=~~~am o? 

,,,,,.,,..,tdll 

1stanbulda teftiş görmemiş bir _ Arkanda duruyor ... 
tek daire kalmıyacaktır. . 

G 
.fi."'. d • k ·ı·k Mübaşiri zannettı: azi çı ıgın e ıpe çı ı -Hayır, görmüşlüğüm yok 

BURSA, 24 - Yalovadaki - Canım onu demiyorum. 
Gazi çifliğinde bu seneden iti- Şu ayaktakine bir bak ... 
barCll ipek böceği tutulmağa Samiin saflarını süzerek: 
başlanacaktır. Vilayetimitdeki - Bir çok kalabalık var. Bil 
ınütehassıslar tarafından icap mem ki ... 
eden tertibat alınmaktadır. - Peki ... anladık .... ne bili-

Tıp fakültesi yorsun söyle bakalJm .. .. 
Tıp fakültesi katibi umumi- - Ne söyliyeceğim a cfen-

liğinden: Bir gazetede Tıp fa- dim. Kiracı imiş bunlar. Son
kültesi hocaları ikiye ayrılmış ra eşyası mı çalnınllŞ .. ne?Kim 
ihtiyarlar gençleri mektepten sordu kim aradı.... · 
çıkarıyorlar diye yazı çıkmış- Eve bir kağıt mı bıraknuş
tır. Bu haberin aslı esası yok- lar ne? Peder de pek hiddetli

dir. Kızını§ iyice .. Kim getirdi 

~ . 
tur .. _________ bu kağıdı diye sormuş.. On-

Müessif bir irtihal dan somacığmıa efendim .. Bi-
""ıeı 11an'atl11r blrlll1lnd11 mimar Bürhsneddln B.ln urglıl Afyonkarahisaır meb'usu Ru len yok ki kim getirdiğini.. be-

3 l' şen Eşref Bey arkadaşımızın nim olan bitenden ne haberim 
~lmanyada tahsil gören mi 1 planları ile Yeşilköyün P ~ ka,yıııpederi ve İzmit ~~k olacak? Barbar bağırırmış pe
q·· larmuzdan Bürbaneddin B vardır. Sergide Küçüksu ve cı başkatibi Adnan ve Buyuk der .. Hani abdalcadır dermiş 
b~ Güzel San'atler birliğinde varına ait bir proje de mevcut Mı'llet Meclisi katiplerinden benim için ... beş kuru§un hesa-
ır ...... • • T t t

1
.r ... ı.man s,ergı arnnc.tır. eş ur. . . . . . B 1 · d..; Anado- b demı'ş mahk •ı ,.. •• -,.. il Cahit ey enn pe ~· ını veremez.. .. e-

tıı1 .edilen eserleırin ~eme~ kıs- .. Bıır mod~m ~1 pro~sı e lu deıniryolları idare heyeti a- melere nasıl çıkacak diye üzün 
it azamı modem mımarıye a· Burhaneddın B~y~ Romada zasından Hacı Bekir zade Meh üzüm üzülmüş .. doğrusu da 
huıunınaktadır. ve seyahat yolu usıunde vaptı- · 1 • l met Ali Bey Şişli sıhhat yur- bu .. aklım bir şeycık ere ennez 
l'ıu 

8
.....,.

1
·de tecı.•- ettı'g" i e- ğı krokiler ve tatbiki san .at er . · C · be . ~I --.. ,...... · d kkat dunda vefat etmıştır. enazesı nım ... 

~ Cre nazaran Bürhaneddin atelyesi serginm şayam 1
• bugün öğle namazından sonra - Gelen kağıt celpname mi 

it l'in daha ziyade şehircilik i eserlerini teşkil etmekted .. ._ . Teşvikiye camiinden kaldırıla- idi ... 
ı.~?lıeşgul olduğu anlaşılmak- Beyoğlu ~~et~e ait vesaıtı rak makberi mahsusuna defne- - Bilirmiyim? Yeni türkçe 
"lllr. nakliye proıesı ıle bazı des.cn . . d Ondan ıı_ d dilecektir. yazıyonnuş ıçın e ... 

-_...,......._~.;:;'..!gıt!·de~,::Bo~ğ~a~z:!liç!!i_:aa~hill~·~e~n'.:·.:.Lv~e~kr;o~k~i~le~r!il~e~bc~ra~bcr::_..._seır~g:ı~e1.u~~k~ad~a~Q~ıniuz~av:e~a=il:es~i~e:r;k~i~son~r~acığmıa efendim. - eserler altınıt ,.. -· be anı ıaıiyet ederiz. - Peki Emine hanım, bu a--

Muhtelit Türk - Belçika 
mahkemesi dün biri öğleden 
evvel diğeri öğleden sonra ol
mak üzere iki celse aktetmlı ve 
akşam geç vakte kadar iki mü
him davanın münıfaasile mcır 
gul olmuştur. 

Bu davalardan biri Anadolu 
Demiryollar idaresinin Belçika 
hükfuncti aleyhine açtığı dava
dır. Harpten evvel sipariş edi
len ve harp dolayısile alınama
yan şimendifer malzemesinin 
teslimi istenmektedir. 

İkinci dava da Bon ve Mar
pet şirketi tarafından hük\lme
timiz aleyhine açılmış olan da
vadır. Şirket, harpten evvel Hl 
caz şimendifer idaresine sattı
ğı malzemenin bedelinden taz
minat olarak tevkif edilen Uç 
milyon altı yüz bin Belçika 
frangının tazminini istemekte 
dir. Her iki dava da karara kal
mıştır.Yarın da muhtelit Türk 
- Fransız mahkemesi içtima e
derek mürafaalan biten bazı 
mühim davaların hükümlerini 
tebliğ edecektir. Hükümleri 
tebliğ olunacak davalar meya
nında bilhassa şunlar vardır. 

1 - V andövr varisleri tara
fından hüldlmctimiz aleyhine 
Adanadaki Çukurova çiftliğin
den dolayı açılan sekiz milyon 
küsur franlık tazminat davası. 

2 - Perapalas otelinden do
layı Bodosaki tarafından hük6 
metimiz aleyhindeki dava. 

3 - Lconfer tarafından hü
kfimetimiz aleyhindeki üc muh 
telif dava. · 

4 - Mehmet Ali B. tarafın
dan 2,825 İngiliz lirasmm ay
nen iadesi hakkında Kredi Li
yone Bankası aleyhindeki da
va. 

5 - Paristeki bir evinden 
dolayı 31,675 frank tamıinat 
talebi iddiasile Mm. Linzler 
tarafından espak Paris sefiri 
Münir paşa aleyhindeki dava. 

6 - Espak harbiye nazın 
Enver paşanın zamanında le
vazımatı harbiye satın almma
sı için mukavele aktcdildiği 
halde bilahare harp dolayısile 
geri kaldığından şimdi bu mal 
zemenin alınması iddiasile mü
himmatı harbiye fransu: şirke
ti tarafından hük\lı:netimis aley 
hine açılan dava. 

Hafi bir muhakeme 
Bir g1:nç km randevu evı... 

Betaet k" mde? 
Gümrükte mi, yoksa 
posta idaresinde mı? 

Paket postahanesinden vaki 
olan şikayetler devam etmekte 
dir . 

Fakat ortaya yeni bir mese
le çıkmıştır: Posta idaresi 6-7 
bin paketin biriktiğini ve işler 
böyle gittiği takdirde bu ye
kunun bir haftada 12,000 ra
kanunı da geçeceğini itiraf et
mekle beraber kabahati üzeri
ne almamakta, kusurun güm
rük memurlarında bulmakta
dır. Bize verilen izahata göre 
Paketler postada birikmiş de
ğildir. Sahibine verilmek üze
re postaya tevdi edilip te sahi
bine teslim edilmeden kalmış 
bir tek paket yoktur. 

Paketler gümrükte kalmak
tadır. 

P0;5taya tevdi edilecek pa
lretlenn gümrük muamelesini 
yapan 10 hey'et bu işin posta
neye devrinden evvel ayni işle 
mükellef olan memurlardan 
mürekkeptir. Fakat o zaman 
günde 250-300 paket gümrük 
liyen memurlar şimdi günde 
~0-80 paketten fazla paket çı 
Iı:armamaktadırlar. 

Posta ve telgraf baş müdürü 
Hüsnü Bey bu hususta demiş. 
tir ki; 

- Halk meseleyi layikile an 
layamamıştır. Paketleri biz ev
vela gümrüğe veririz, gümrük 
memurları muamelesini ikmal 
ettikten sonra bize verirler ve 
dağıtır, yani ashabına tevdi e
deriz. Gümrük muamelesi ik
mal edilmiş ve bize tevdi olun
muı paketlerden eshabina tev
di edilmemiş bir tek paket yok
tur. Bctaet bize değil gümrük 
idaresine aittir. Şikayetler ve 
müracaatlar oraya vaki olmalı
dır. 
~------M. Holştad bayramdan 

sonra gidecek 
Muhtelit mübadele komisyo 

nu bitaraf azas111dan M. Holş
tad'm iki ay mezuniyet aldığı 
ıu evvelce yazmıştık. Mumai
leyh mezuniyetini geçimıek ü
zere bayramdan sonra memle
ketine hareket edecektir. 

Macar sefiri geldi 
Bir müddetten beri mezunen 

memleketinde bulıman Macar 
sefiri M. Tahi Cenapları dün 
ekspresle şehrimize avdet et
miştir. M. Tahi bir iki güne ka 
_dar Ankaraya gidecektir. 

rine götürerek fuhşa tahrik et
tiği iddiasile Ulviye isminde 
bir kadının Ağırcezada muha
kemesi yapılmaktadır. Müddei 
umuminin talebi üzerine muha 
keme hafi olarak cereyan et
mektedir. 

Sürp Ağop mezarlığı 
davası 

Sürpagop mezarlığına bele
diyece tasarruf edildiği ileri 
sürülerek Ermeni başpapashğı 
tarafından belediye aleyhine 
bir dava açılmıştı. 

Davaya dün 4 üncü hukuk
ta devam edildi. Mahkeme 
dünkü celsede Ermeni başııı:- • 
pazhğmın bu mesele hakkında 
dava açmasını kanuru görerek 
iddianın tetkikine karar veril
di ve tetkikat icrası için muha 
keme 9 mayısa kaldı. 

Nuri Beyin katilinin 
muhakemesi 

Musul sabık meb'uslarmdan 
Nuri Beyin katili Hacı bin İs-
1.amın yakında Ağırceza mah
kemesinde muhakemeaiııe bat
lanacaktır. 

Laz Yakup 15 seneye 
mahkum oldu 

Meyhaneci İlyayı öldürdüğü 
aabit olan Laz Yakup Ağırce.
zada l S sene ağır hapse mah
kfun olmuştur. 
Müstehcen neşriyat 

yapan gazeteler 
Müs~hccn neşriyat yaptık· 

larmdan dolayı evraktan ikinci 
ceza mahkemesirut tevdi edilen 
Piliç, Çapkın Ku ve Bıldırcın 
gazeteleri mes'ul müdürlerinin 
muhakemelerine c haziranda 
baa'apacaktJr. »-

,-:=-~'-h_o_ı_ı_o_n_ı~~~ı 

açak ........... 
Çakmak taşlarını 
kaçıranlar tahkikat 

Bir müddet evvel gümrükte 
bir çakmak taşı kaçakçılığı ol
muş, failleri hak..l;ında tahkikat 
ve takibata başlanılmıştı. 

Haber aldığrmıza göre güm 
rük müfettişliği buhusustaki 
tahkikatını ikmal etmiş ve pek 
mühim bir yekun tutan tahki
kat evrakın; müdiriyeti umu
miye ye gördermiştir. Tahki
kat neticesi ml'alesef vak'a fail 
lerinin tesbit edilemediğini 
göstermektedir. 

Men'i ta~şiş kanunu
nun tatb'ki 

Şehrimiz iktısadı mahafil! 
ne gelen malfımata nazaran 
men'i tağşiş kanunu kısm1, kı
sım tatbik edilecektir. İlk sene 
başlıca ihraç ve istihsal emtia· 
mızın mevaddı ecnebiye ile ka
nşttnlınasırun önüne geçilecek 
ve mücadele edilecektir. 

Bu sene men "i tağşiş kanu
nu hükümleri fındık, afyon, 
arpa, buğday, çimento, tiftik, 
pamuk ve peynir üzerinde tat
bik edilecektir. 

Transit gemilere 
teshilat 

İstanbul limanından ve Bo
ğazlardan gelen geçen transit 
gemilerin azalmasına en mü
him bir sebep te vapurlardan 
alınan muhtelif resimlerdir. 

Bu vaziyet nazari dikkatte 
alınarak yalnız ihrakiye ve su 
almak için gelen ve geçen tran 
sit vapurların her türlü resim
den istisnası tekaniir etmiştir. 

Sanayi müşavirleri 

imtihanla alınacak 
İktısat V ekfileti fen müşa

virliklerinin deniz ve kara tica
reti kısmının tayinleri tama
men yapılınrştır. 

Y a1nız sanayi kısmı için mü 
nasip müşavirler bulunamannıı 
tir. Bunun için bir müsabaka 
imtihanı açılmasına karar ver
ilmiştir.İmtihanda kazananlar
dan üçü sanayi fen müşaviri ta 
yin olunacaktır. Mtlşavirler
den biri mensucat, ikincisi kuv 
vet makineleri ve diğeri de kim 
yayı sınai şubelerinde çalışa
caktır. 

Müşavirlerin imtihan günü 
henüz tekarrür etmemiştir. 

Rusyanın TürkiyeyE> 
şeker ihracab 

Sovyetlerin memleketimize 
olan teker ithalatı gittikçe ar
tıyor. İstatistiklere göre 1928 
senesinin 10 ayında Rusya'dan 
Türkiye'ye 12 bin 817 ton şe
ker girmiştir . 

Bu miktar 1929 senesinin 10 
ayında 13 bin 3199 tona çık
mıştır. Geçen senenin 10 ayın 
da ise Sovyet şeker ithalau 14 
bin 143 tondur. 

Elbise fabrikası 
Bir Alınan sermayedarı mem 

leketimizde erkek ve çocuk el
bisesi yapmak için bir fabrika 
açacaktır. Alman sermayedarı 
bu iş için ticaret odasına müra
caat etmiştir. 

ili n 2 • %-PIURgr 

Kambiyo Borsası 
lıterlln 1032 Kuron 127 

Dolar 212 Şlling 31 

Fraak 167 Pezeta 22,00 

Liret 224 Raytmark50,50 

FrankB. ll8 Zlod 24 

Drahmi 55,2' PengO 37 

Frank 1. 820 Ley 25,00 

Leva Si Dinar 75 

Forlln 85 ~ervonse 

Kambiyo { Altı• 
harici Mecidiye 

Banknot 

ll07 
56,50 

260,00 

Esham n Tahvilllbn nevi 
latttruı düfll 
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DIJ11•• analılı•d• 99,00 -"'•P 
ikramiyeli Demlryollan . . _{.; bugı 
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24311 - 24312- 24313 ğundan it.erde bunların değiş- kmıdan takip ederek onlardakı 1Bugun Okrayna ı:sırnıle ma- • > Yelefo~: Beyoğlu· 2002 ~ • ' . ,-1--~'-/ .!ll -
ABONE ÜCRETLERi tirilımesi nasıl !kabil olacalktır. zenıginliklerle ıkendi lehçeleriııııi ltlnı ül~'e'l!in ~ütün cenıı:bi. kıs- A k 1 B f 1 J( ı~llS AIN l _ •ıK 

o Türkiye için Hariç için Bundan da maada .Rus .inıkda- birkatt daha işlemeğemuvaffak ~ıe-skıden Turk.yurdu ıdı. Bu- n ara stasyon Ü esi . Al1_rA •ı• DIA M a j R 
3 ayiığı 400 kuruı soo kurut bmdan evvel Rıusyada yaş»yan Olımak esaslarıma daha mii5bet ı::~n bu sahada Tııınkçe kon~ . 1.' 1 fM · T J. ı~IA i Ç ~I 
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1~---"- 2711~ H rın adedi pek malhdut iken bu- ·Bu itibaırla da .bizce milli ve e- Turkler temsıl edıtmı.ş •. ~us- ıraya verı ıyor [[ lllihil SJö lZ "1 K 0 !4 • F 
G~,'en evrak ge·ı· ve•ı"/mez aoiin bu nı·~bet he• .,,.;;n artmaık d b' <l' . . d h . !k h'l . la<>mı.,trr. Kıumda dah1 Turıkle _ . , 

~· • ' 
0

- ~ • · .,- - e ı ıhmız 1! aı\gl a ~ emız ·" " k'..ı k' · ,_ tl liiıır,ıcı•ıi:ıln h•ll•dll•ıı 
Mjiddeti geçen nüshalar 10 kurut tadır. Binaenaleyh maıhalli şi- . . • rın sayısı es ıue me nısue e D · } İ D · Jl · " 'd · 

tur . . Gazete .. nıatbaaya alt itler vede yazılan eserier ha!okın çdk lehçesının ·temel ola-ca.gı .. veya- çok azalmıştır.,, diyor. ev e em J ry o arı um umı ı a- . ııkll .. 
için " iidiriyete müracut edilir. luğunun diımağında yedeşmeık- ılıut ta bu hususta en buY'llk yar Okran yada Türkçe konuşan , d ı ! il . ~· S 6 , g 9 ı O 

Gazetemiz ili.nların mes'uliyetini te ve umumi bir .ıha! almakta- dmnda ibulunacağı ikat'iycYetle zümrenin k·almaması bun1ann resin en: . ı ·. l 1 1. 1 . 1 1 1 • 

ka!r~ı etmez. dnır. Buna mukaıbil ise bütün k·estirilmekten uzaık lbir mesele Ruslaşmış olmalarından değil Ank·ara ı"stas _-yon bu·· fesı· 1 Mayı(;: -.-:-- - - :.---
H Tüır.k k~bilelerinde Tüı:1kiye di:r. orada yaşamış olan (Nogay) v -ti- - """"". i 1 

. Bugünkü ava lehçesinde hemen ılıiç bir şey v aıktile Rusya Mii.slümanla- ıd~ı~.mKulhaceırTe,tlkelrin_in_ neticesi- 931 tarı'hı'nden ı" tibaren ı' kı' sene ·mu·· d ( - ii .-- - :.il -ıı 
Yazılmamaktadır ve Tüı:<kiyede · ef ır. ırııın urı enntn sayısı- -

11
!!!!
1
- ""':' - • - - iif Dün enfazla hararet 22 enaz rınm sıyasi !hayatlarında şer - ili 

• bas1aln eserlerin ve matbuatrn M nm eskidelkine nisbetle .pe:k az d l k ı·ı k' ~ - - "' - - ---1 
ıo di. Bugün nııgdr mütehavvil li iz kaldırmış .olan Sadri a - et e ye aÇJ arttırma USU l e a • • Rusya Tütlcleri tarairıfdan o- olması,, hükmile de Sadri Be- l fay c !!- _ _ i!! ___ _ "c hım ek>eriyyctle iıulu ılu kusdi B. efendi ibu peık kıymetli -. 

.___ kunması menedilmiştir. yin bunların ibir kısmının Rus- ·ı k • Ş • A k d · ; . "" 

' 
irait.1 

Bu vaziyetin uzun sürmiye- esel'ierinde tamamile siyaset- lartarafından temsil edilmiş ol Veri ece. t lf. artnameSI Il ara a t -ı-111=ı--ı;; 
ten uzak kalmaık istemişlerdir. - - t• 

f EL ceğini ümit<!derekobukısadev- Buna binaen eserin 119 uncu duğ'llnu kastettiğini anlamak ı'dare veznesı'le Haydarpaşa ve Kay- - - ---
rin Tür<kiye lehçesini numunü "k lazrm geliyıorsa da biz buna i.h-salhifesinde "Avrupa müsteşrı 

Şafak ! 
Vak'a dün sabah bir İstan

bullu müstakil namzedin evin
de geçer: 

Sabaha karşı, uykusu kaç
mış olan ev sahibi yatağında 
dönüp duruyor, haremi de bun 
dan dolayı uyanmıştır ... Bir a
ralık erkek soruyor .. 

- Yahu nedir o pencereden 
g len ışık~ Haremi pençereden 
baktıktan sonra cevap verryor: 

- Ne olacak şafak attı! 

milli dilimiz •Olmasına esasta !erinden obilıhassa Ruslardan ba timal vePmek istemiyoruz. Sad serı' ı"şletme mu·· fettı"şlı"klerı' veznele-
tesir edemiyeceg- ine ve hatta .. ri Beyin böyle bir hataya düş-

zı1aınnın TüPk lehçelerini mus-
mahal:li l~çeıciliğin bu takdir- talkil diller sayımallan esaslı te~ miyecek ıkadar Kırınız tanıdığı- rı.nde bı'rer lı'ra fı' at)e Satılmaktadır. 
de miMi dilimizin daiha kolay- · nı biz biliyoruz. K=mda Tü.rık-

'kıika istinaıt etmediğine karu-
lıkla işlenmesine yardııın ede,, im,, cümlesile Rıuıı müsteşrvkle !erin Rııslaşınası değil, Karaim Talip olanların 500 lira teminat ak
oeğini biz de ümit ve tasavvur rinin bu esaıssız tetkilklerini ile- Kiriımçakılardaiı sarfınazar Rus 

etm~eyiz. Falkat bunlar ümit ri sümıelriırrdeıki siyıasi seibeıp1e larm, Almaniların, Rumların" ÇeSİnİ hamilen ihale gÜnÜ olan 27 
ve temenn.idiır. Haok~kat ise bu- ri ve Rus siyasetçilerınin bun- Kınında Tıürıkçe k-0111Uştuıkları 
gun.. al-~hLmizdedir. Ve ıbu va- . ve hatta Tüdk adetlerini bcmim N' . 931 . .. .. 

~:r !ara istinatla milli birliğimizı sa pazartesı gunu saat o zııy. et daha ziyade uzarsa bu ıma sedi:k1eri malfundur. 1 ' n n 
nasıl parçalaı:nağa çalıştnklaTını Ö · 

halli lehçeleııden hangisinin di- Sadri .Beyin " z Türkçe lbır b A k d " • d d • • 
tasrilhe girişmemi_ştir. Bu me- eşte 0 ara a UmUml l are e mU . 1imizde !hakim rol . oynıyacağı medeniyet dili yaratılınazısa -selelerin bütün tafsilatına ve 

ve lbilhassa ıbir i'lml "-'e ıfenni di- Tüzik ırkınm muhtelif zıümrele- d • • k k • d 
engi:zlitaraıHarmbilhassa Saıdri zaye e Ve muna asa om1syonun a· lin !bütün Till1k dünyası tarafın rinin yavaş, yavaş baŞka millet .. 
M.m;uıdi Beyin vakıf lbulundu-

Soldan sağa: 
1 - Son günlerin en hef~ 

canlı vak' ası (9). 
2 - Genişlik (2). Kavga( 
3 - Kokulu bir nebat (3 

Başına bir i gelirse komşu b 
devlet olur. (3) . 

4 - Eksik değil (3) Kend 
sini. vermek (4) . 

5 - Nota (2). 

l - Ya! Ne çabuk! dan lkabul edileceği ıpek meş- ğu ikıendi•sinin vaıktile (Duma) ler tarafından temsil edrlmesi hazır bulunmaları ilan olunur. 
kU!k bir şekil alacailırtıPr. !kürsüsünden -Rıısya Türkleri- 'Ve !bunun netioesinde •geleOOk-

6 - Mesih (3). Hücra (3 
7 - Ansızın (3), Yukarda 

Tür'k kalbilelerirule malhalJli !ere bjr güın yeryıüzıündeıki Tünk ------
ir 
{ 

Ve her ikisi de tekrar uyu
mağa çalışıyorlar. 

Yine onlar lelhçeciliğin ıbu kuvvetli iııkişa- ~1:~~~1:~ ~~:::ı!eıd~r:r:: çe lk<Jnuşan ıkaviımlerin yok 0 1- 'anı sun Nafıa ~a~ınu .. hend 1· 8ı 1·~~ 1· 0d en.· 
fma .mukabil bu gaye ug" ııunda · ması ikoı«rusu . ., ndan maıksaıdı- O U U (1 

anlaışılmıştı. Sadııi Beyin ne gı :! 

l 
Arkadaşlarım, artık bende 

rankesici bahsi için bir mani 
olduğu kanaatındedirler. Ne o
lursa olsun, ben yine bu bahis-

bizdeki faaliyet maalesef çıdk bi mülahazalarla bu noktalara nı anlıyamadık Çünıkü müellifi 
zayiftir. Sadvi Beyin eserlerin- 1 eserin 148 inci sahif·eısinde 1 - Çarşamba kasabasından geçen \ 'eşil trmak üzerindek i be

ton arme köpriis(inün başlarına yapılacak iınh\ YC kıkimnı ame
liyatı 13281 lira 56 kuru,l:ı m•:inakas ı ve ihale bnunuııa tc ı·fi · 
kan şeh ri nisanın 21 inden itibaren eyyamı utiliycden ınadut 

Kurban Bayram ı olan dört guıı nıiiste>n:ı oln.ak şartiie g;ı ı se
nesi mayısının 13 üncü çar~umba günü "ıa t 15 te lhJ lc edilmek 
üzre ve 20 gün ııı üddc' tie kapalı zar[ u;n!ile nıunaka,ayu kuııııl· 

a 
1 

.c 

y 
1 

'· 
'ı 
( 

te yazacağım. 
İki gün evvel tramvayda

yım ... Biletçi bilet isteyor. Ve
ren de var vermeyen de. Bir 
yolcu: 

- Polis ... dedi, biletçi de 
gc ti .. Beş dakika kadar yürü
lük .... Tramvaya üç t ane yan
" ici bindi .. "Polisim!" diye
nın yanına düştüler ... Halbuki 
bu esnaf ekseri P olisten kaçar. 
Ben gayri ihtiyari olarak herif
lere gözümü diktim ... Bir kıt'a 
kadar gittikten sonra üçü de 
atladılar .... Ben sordum: 

- Siz Polis misiniz? 
- Evet! 
- E! Neden şu üç yankesi-

temas etmediğ.ini bhlımeme!k e 
de de gerelk dil he"e'tinin bir "Türk ıırıkının dalgalı tarihinde 

J beraıber Çarlığın dilimfae karşı 
aıkademiye ıkalbi ve geıııekse lbu · · Tfü1k:ün bir çıdk şeyleri (ülkesi, talcilp ettiği menhus sıyıasetın 
teşkilatta çalışanların muvaf- içyüzünün Tüı1k lkardeşlerimi- dini, yazrsı) lbi.r çeik defalar de-
fak olabilmeleri için tazım ge- ze ~~latııim"'ması lbı"zce ._,_ ~·- ğişımiıştir, dil değ~şmemiştir, sa 
len ruıhi ve ilmi şartlar nazarı ~· ~ ,....,. ·~ bit kalnuştır Tüdk dili Türık kıa 

kisediır. Bu ınıoktada şu mütalea 
itibara alınırsa (3. ) bu bil·"'"' ih vimlerin!in yeıgane birlik sanca-J~ ile de ısrar ediyoruz iki lbu c e 
mesele iç.in de Türkiyroe pek tin ·tavzfüi sözde ibeynelmileli- ğıdır.,, diyor. 245 inci sahifede 
ıhayırlı emeller besleniy or diye de "Hatta Osmanlı hanedanı y•etçi oldulclarım füdia eden bol 
bilirsek te henüz işin d erecesi- şeviıklerin ıbu meselede de esıkl devri~q~ '.fıüclı: dıili ibüslbüotıün 1 

le mütenasiırp bir b0ı,.,;lat ve ıfa- . · d metrııık. ~lmalk telhliılresine ma-. ......_. Çarlığın Rusçu sıyaısetın en ay , . 
aliyetten uzak bulundug· umuzu im ııuz oldu, fa.allct hakım zümrele-

rılmaıdmklarmm anlaşı asına 
kaıbul zaruridir. . rin Tünk dilini ihımaHne, istiO:ı-da yarryacaıktı. Bolşevilklıerın 

Mı.Jhterem müelliıfin dil me- fafma, lkalba !bir dil saym~ma her Türık lkabilesinin ayn La- . 
~ı:les~..:<i~jyasi haıkimiyete ve tin elifibasım ıkıabul etmelerin- rağmen Tıiiı:ik dilı yaşadı, meıt-

(3) T ü rk dili için sahife 482-483 Çar T . _,_ ... , 11 ruk olmaktan lkurtıuldu ve bu 
de xsrarlan lığın u .... uır kurtuLuşunu TüI1l,{ dili lkenıdi 

muştu r. 

2 - Münakasaya iktidarı nıalisine ve h:.isı li luline itim at cdi· 
lenler kahul ve talip ola nların % 7,5 hcsabile dipozito akçesi 
ita veya banka teminatı olarak tddif mektubunu Yerecektir. 

3 _:_ Şeraiti mlinakasJ ve te[erruattııı görmek ve fnzia t.;fs i lılt 
almak is tiyen ierin Samsun Nafıa dairesinde m ;ite-ıckkil komisyunu 
mahsusuna m ürncantla rı . 

ermez ! Ve tabii o zat te 
gitti ... 

Bu ne neş'e? 

indi ğini yxkımak yolundaıki ııiyıase- kuvvet ve vasııflıanna borçlu
tinin temadi.sinden lbaŞka bir dur.,, buyuıruy-0r. . lstanbul ithalat gümrliğli altı N anıbarı öııünd!U kı1.a k mahal· 
şey değildir. Türk kaıhileleri si Eserin aşalarmda (sahife 17- linin hedrni ile açılacak mahalli b1dana> ı ve parke kald ı rım dö-
yasi birer m-erlkez yaratrrıaktıa 18 S) ı"se '"-ı"z Tıfu'.kleııde milli k ı k h k 

lstan~ul it~alat güınrü~ü nıü~ürlü~iin~en: 
'" şemesi ve ambarda i açı aca ma aile apı ve pencere ve cer 

ı L ciyi indirmediniz ! 
- Cürmü meşhut olsa der-

Birini tanırım ki menfi se
vinçleri vardır. Mesela, hava 
lodos olur, vapurlar işlemez, o 
gün beşuştur ... Neden? 

ve istiıklale doğru !kuvvetle yü dile :ı..-ğlıl-'-, hiçte oba«ka mı"l- k ı · ıı ı · k ·r ·b· .. d k llkl "" -s es a vaz ı o )apta.a ·cşı name nrn cı ınce muzaye e ve m ü ııa asa 
ııüınekıtedirler. Bu ııi.yasi taK- letleırden eksi!k değildir. iBeldı:i 

1 •- ba ::~-.•-·1 ed kanununun 18 inci maddesine tevfikan ıı azarlıkla yaptırılacaktır. 

4 .ıal .:ierdest ederdinı. Maama
fih, oniar bizi tanırlar. Bakın 
kimseye ilişmeden indiler gitti 
ler ... 

- İyi ki Kadıköyünde otur 
muyorum! diye cevap verir. 

Bir yerde tramvay kazası 
olur ... o memnundur ... Nedenı 

- İyi ki içinde yoktum di-

.. 

Kapının basamağında du
ran ufak bir gazete müvezzii 
o zate dedi ki : 

- Amca şimdi atlayan herif 
sizin m endilinizi aldı ... 

Beriki hemen elini göğsün-

ye .. 
Tayyare piyangosu çekilir .. 

deki mendil cebine attı ... boş 
., olduğunu gördü ... ve cevap ver 
ı - di: 

Onun önce alıp ta sonra devam 
etmediği numaraya bir şey çık 
maz, o memnundur. 

- İyi ki almadım! diye ... 
Dün bu zat öyle memnun ve 

beşuş idi ki yine menfi bir se
vinci olduğuna hemen hüb.-met 
tim. Sordum, derhal anlattı: 

a - Benim mendilim yoktu ... 
Çocuk ısrar etti : 

- Vallahi aldı, ben gözümı. 

il le gördüm ... - Müstakil olarak namzetli 
ğimi koymadım diye! :ı Ben karıştım ... 

" - Sen sus! Çocuksun, akim FELEK 
Jl L! -

1 Milliyet'in tefrikası: 14 

:_IWKotır~ 
ne Kerime Hanım hiç göriin- ı biraz dışarıya uzatarak: 
memişti. - Fettah, dedi, ne var? Ni-
Namık Bey ve Cemal Paşa çin durduk?. 

ile konuşulan şeyler bundan - Küçük Hanımefendi, siz 
ibaiet kaldı. Yusuf Paşa fazla Kamer kalfa ile gezmeğe de-

1 bir şey söylememişti. Kalktı, varn ediniz. Ben burada sizi bı 
tekrar konağına avdet etınek rakarak hekime gideceğim. 
üzere onlardan ayırıldı. - Rahatsız mısın Fettah? 

Kerime Hanım konaktan ara -Evet biraz rahatsızım. Ha 
baya binerek sokağa giderken zır sokağa çıkmış iken şurada 
yanında Kamer bulunuyordu. ki hekime gideyim .. Ben bili
Arabacının yanına da Fettah yorum, bana nazar değdi. Kem 
oturmuştu. Araba bir müddet nazarlı bir adam bana hiç has 
yoluna devam ederken birden- ta olmadığımı söyledi. Onun 
bire durdu. Bunun sebebi anla nazarı değdi, Küçük Hanıme-

ı şılamamıştı. ı<:ettah arabanın fendi, ben biliyorum. 
böyle lüzumsuz yere durması ü Kerime Hamın Fettahın böy 

~ine oturduğu yerden atla- le bir mecburiy~tle kendilerin 
~ ı.,ı\me Hanım dişarda ne den ayrılmasından memnun-
-&ul • ı t · ' .. 

zuv ~ ... aıcaı m= ...... ı' m e- bu dile meı1butiyet bizde daha 
ni meı1kıezlerde teessüıs edebilo- Z'i !d>ed" Talip ol a nların yüzde yedi buçuk ni;b ~ tinde pey akçelerini mlis· 
odkmidir veıbu taikdirde bu ıvazi ~~l ı:i."sahiıfede ise "Türık tashiben 3 Mayıs 93 ı tarihine müsadif pızar gunu saat ı 5 te 

etl . d ' l" . t . 1 . " '- 1 lstanbui itharnt giimrli"'ündeki komiVi."011 '.,\ müracaatları. 
Y erın ı ımıze esır en • ...,ı ıdkrİım ıfertleri araısmdaıki biT- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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olıaoealktrr? Saıdrl Bey eserind~ li:k hissi gayet uyanılk ve canlı
gene siy.setten uzalk ıkaılmalk fik dır. Türklerde biribirlerini ta- yanla va:ııiyet almağıa ibıtşladı
rile Tüı:<k aleminin, bugün gir- nmnaık, lbirifrıirinin •hailini, düşün ğı lbu devirde Türklerin temsil 
meıkte bulunduğu yeni siyasi oe1eırini bilıınelk, harsi ve fikri edilmeleTi ve billhaıssa medeni, 
!hayatın ıbu dhetlerden taıhlili- maıhsullerinıi öğrenmeık ar:ııu ve edebi bir dil yaıraıtılamazısa 
ne de yalklaşmamış ve bu hu- ihtiyacı gaıyet münlkeşiıftir. de Tüıık diilnıiıı unıutuluıp gideceği 
sustalki kıymetli mütalealarını ınilmektedir. " ihtimali nasıl mev:ııuu oba'hsola-
bildirmemi~lerdi~. Sad~i ~eyin Tüdk dünyası her taraıfta mil ıbilir? .. 
bu lk_ııymetlı eseırınde bız bilhas li ıbenliğini bulmağa, !kendi di- Sadri Beyin ıbu (milli korilm· 
sa ıbı: noktada te~eıkıku~~ ~e.~k lini, tarihini işiemeğ·e lbiiıtün su) olsa, olısa Türl< dili haklkm
z~run hu~.u'}"~Z .kı oda: Bü~ hars hayaıtmı canlandırmağ ve <la aşk derecesinde sevdiği fi
dunya Turkleru:ıın J:'abancı ~il hatta siyasi mukadderatındapek kirlerinin aıcele ve 'Ll111umi !bir 
v.e harsların 1ıesırlenle yat mıl- kuvvetli ve ılıalıkten gelen cere- surette elhemmiyetle nazarı iti-
Betler tarafından temessül edil _ ___ bara alınara'k haya:tıa. ÇDkaırılma 
meleri, Çinıde Çinlileşmeleri., İ- (4) Türk dili için sahife 486 sı lüzumu hakkında münevver-
Tanlia Acemleşıneler.i, Rusyada (5) Türk dili için sahife 485 leri tehdit gayesile ileri süıııül-

müşıtir. Çünlkü Türk tarihinin 
büti,in ohu idıdianm alksini isbat 
ettiğinıi pek mulhterem müelli
fin yukarda kaydettiğimiz cüm 
lelerıi .bile iraeye kafidir. 

Bütün bunlara rağmen milli 
ıkütüpanemize Tüıık dili haıklkm 
daki bu çeik lkıymetli eseri ila
ve ettiğinden dolayı Sadri Mak 
sudi Beyefendiyi biz yalıırz teıb 
riık ve taıkdire değ.il miıııııeıt ve 
şükrana da elyak addedeır ve 
kendisini candan tebrilk ederiz. 

Kırımlı Cafer Seydahmet 

•arak kendisine uzattı: F·ettah eskideınberi paşanıın ce'k . . Paşanın kızının kııızı ev- kimseye bir şey söylemiyece-
- Bunu al, hekime verir- !kızı Kierime Haııınnefendiye lat, paşa <lıa torun sahiıbi t>la- j ği •gıibi Bülbüle lkaırşı da i.hti-

sin !. ıkarşı ibiır kin besliyordu. Ni- cak .. Bunlar tal"hli insanlar .. · yatlı ıbulımmak lazmı olduğu-
iBülbül ile Fettan aırasında- çin? .•• Köle ıbunun sıeıbdbini Hallbuki ben. . Mem1eketim- nu 'biliyordu. Fettaıh lkıenidini 

iki münaseıbet yeni değildi. pek iyi bilmiyordu. Fakat şu den uzak .bir yere ,getirilmiş, gene ~hçeye attı. Biraz do
Fettan haremdelki diğer cari- vardı ıki K·erime Haıııımdan haremağa:sı olmuş, sewnedi- laştı. Paşa Efendinin .konalk
yelere ehemmiyet vermez, fa- hiç bir fenalılk görmemiş ol- ğim insanlar arasında yaşa- taııı çıkıp gitmesini anlamakta 
kat Bü1büle karışşı ıkenıdisini masma rağmen içinde ıbu kini mağa mecbur edilmiş !bir .za- mü§lkilat çelkmemişti. Faikat 
ıpek alakadar 'hissederdi. Bül- duymaktan da kendini alamı- vallı <kğil miyim? •• İşte her baılıçede dolaşmken kendıisiııe 
bütün ona ıkarşı yaptığı eziyet 1 yordu. Keıriıme Hanını Fettah kes lbeni talhıkir ediyor, hedkes doğru orta yaşlı ıbirinin geldi
leri, gösterdiği ist!hfaf ve ha- Ağaya karşı cömert, alicenap !benimle eğleniyor. , ğini gördü. Fettah derhal hük
reketi Fettaılı çabuk aEfederdi. , davranmıyor muydu? .. Hatta Bülbülün ıhakaretini affet- metmişti: iBu biır lbeyefendiy
Büllbülün tatlı bir uzviyet ola- ibiraz C\'V'el kendisinin !hastalı- mekle lberalber en ziyaıde mli- di. Gelen 21iyaıretçi hareıınağa
rak F•ettaha ara sıra hiır çiçelk ğimı öğrenince hekime verme- ~eessir olduğu da omm istih- sına doğru ilerlerken şöyle di
atınası ıharem ağası için az sa ' si için paıra bile verımemiş miy faf ve hakıa:ııeti oluyordu. Son yordu: 
adet değildi. F·ettah da ara sı- : di? ... Buna ıkarşr FeMtaılım ıra ıbütıün !kinini tcıplıyarak ık.en - Paşa Hazretleri :konakta 
ia lbaılıçeden çiçek toplar, lb.~- 1 iküçük ~aıırı:ıefondiy.e karş~ş disini ·bu hale getirmiş -olan- laır mı? . . Kendilıerine 'habeı:
ları · demet yaıpaırak getırıp olan vazry.etı tamamıJ.e teııbı- lardaııı in1ıiıkaım almak istiyor- veriniz: İJbrahlm ıBey gelmiş 
Büilbüle veriroi. Genç ve gü- 1 yeli, i~tli, nazik lbir iköle vazi- du. ikenıdilerini görmek istiyor. Sa 
zel cariye ıbu çiçeklere sevi- 1 yetiydi. Fettaıh !kinini saıkla- Kerime Hanım arabaısmı bı rayı hümaıyilnıdan gıeldiğmu 
nirdi. Onun sevincini gören mağa muvaıffak oluyordu. Bu raıkıara.k niçin gizli bir surette de söyleyimiz •• 
Fettah için ayrı bir saadet 1 kinm seıbeibini har.eımağası a- konağıa avıdet etmişti? • . Pa - İbrahim Bey •• Bu isim Fet 
teşkil ediyordu. Şimdi Bülbül- , ra srra aıraştırınoa .şöyle düşü- ııa Efendinin '.kıeııdisini konak- talı için yalbancı moıydı? •. Bi
den istifade ile maksadına va- nüyordu: tan uzaklaoŞtmnak istediğini lilıkis .. Fettaıh şimdi lkarşr· 
•sıl olmak istiyen Fettah öğ- i - Kerime er geç bir koca- anhıyarak bunun ankasmda giz sın.da ıki.nıi görüyordu?. Ken
renme!< istediği şeyleri öğre- ya verilecektir. Ke[inl!enin ço- lenen selbeıbi lb 1n ık i · 

ıdökülen su ( 6). 
8 - Duman lekesi (2). D~ 

m ir ip (3). Valide (3). 
9 - Sakat (3). Ev (4). K 

pek (2). 
10 - Zaman (2) . Beygir(2 

Şart edatı (2). ~ 

11 - Seha (5) . 

Yukardan aşağı: 
ı - Ağırlamak (5. Ayda 

aya verilen parn (5) . 
2 - Adam (5) . 
3 - Cilt (3). İsyan eden (3) 
4 - Aksilik (4). 
5 - İşve (3). Memleket (Sf 
6 - İranlı ( 4) . Bir göz ren· 

g i (3) . 
7 - Aktörün yaptığı şey (3) 

İsim (3). 
B - Zaman (2). Soldan sa' 

ğa dört rakamın ayni ( 4). 
9 - İplik (4). İyi (3). 
10 - Oğlu (3). Arkadaş(4) 
11 - Kuşun .tayyaıresi (5)· 

Küstah (4). 

Teşekkür 
Darülaceze müdürlüğünden: 

Dünkü gün Himayeietfal ce
miyeti namına kadın birliği ta
rafından aceze ve yetim çocuk
laraşeker tevzi edilmiştirGerel< 
cemiyet ve gerek kadın birliği 
azası muhteremesine arzı te
şekküre delalet buyrulmasınl 
istirham eylerim. 

D. müdürü 
Cemil 

Muhasip aranıyor 
Anıdolu'da lstihdam edilmek üzre 

Almancaya vakıf muktedir bir TUrk 
muhasibe ihtiyaç vardır. Taliplerin 
derece! iktidar ve ıercümei halleri!• 
tek.lillcrinl natık foıoğrallarile birlikte 
532 posta kutusu G•laıa adresine 
göndermeleri ilAn olunur. 

adam, değil mi? .. 
Kendisini ibu ihale lkoyanla

rm kim olduğunu düşünürken 
Kamer kalfa ona §Öyle deme
miş miyıdi? •. 

- Sen ibUilJU anca!k İbrahim 
oBeyıden öğrenebilirsin! .. 

O da bu beyefendiyi aıramış 
faıkat lbulaıınamDŞtı. 

Şimdi bu aıdamla kaırşış ıkar 
şıya gelrnelk Fettahır sevindir· 
mişti. İıbrahim Beye di&katl~ 
!baktı .. Aray~p da bulamadığı 
adamı işte şimdi bulmuştu.Fa 
ıkat ıbeydendiye lbir cevap ver 
mclt lazımdı: 

- Paşa Efendi. konaıkta de· 
ğillerdiır ef enıdim. 

- Deımelk: ki sokağa çrktı· 
lar .. Bana verilmelk üzere hiç 
lbir mektup lbı:rakmadılar mıı?. 
İbraıhiım Bey ıkölenin yzüne 
dikkatle ıbalkıyor, onun verdi· 
ği cevalbın doğru olup olmadı
ğım anlamak ister gibi zenci-



) 

•, y icaıni gi:bi ibelli başlı mey-
en aldızlı, 

• 
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dilirdi. Vakıa, o devirde de 
"Hak için !kurban, .küp için ka-

,, .. '- rılma 

daha ziyade ıbir görenekti. Bu 
görenek, yahut lbu ıan'arıeye ri 
ayet edenler, bugün de vardır. 
Fa'kat koyun satm almak lher 
kesenin harcı olmaktan çıktı
ğı için ancak halü vakti yerin 
de olanlar kuııban keselbiliır- . 
ler. Kur>ban kesenler az olmak 
laberaber şehrin kalabahk ba
ı;ı semtlerinde bu sene de e
peyce kur<banlık !koyunlar teş
hir edileyor. Fiatler 10 lira ile 

SNAF 
Kırların 

• 
rıne 

şenliğı ye
geldi .. 

Kırlar tam manasile neş'e- Meskr-elerde en fazla görii-
lendi. $ehrin yakın ·Ve uza'-

- 'K !enler, kadınlardır. Erkok k•-
mesireleri, cıvıl cıvıl... Bilhas 
sa Şişlideki Hürriyet tepesi labalığına daha ziyade oewna: 
civan akşamları çdk kalabalık ve pazar günleri tesadüf cdil-
oluyor. mektcdir. 

~~~~~~~--·--~__;~~~~-

Devamlı karilerimizden biri .. 

Şehrin geçit teşkil eden ka
labalık merkezleriıııde <bazı ga 
zete bayileri her gazeteden bi
rer tane ayrrnp halkın rağıbe
tine arzetmeği ötedenberi ih
mal etmezler. 

Bir çok kimseler, para verip 
gazete almaktansa bu sergi
lerin önünde bir müddet te
va~uf edip teşhiır edilen gaze 
telere şöyle bir göz gezdinne
ği, daha kestirme, daha ~ktı
sadi telakki ediyOl'lar. 

Resimde gördüğünüz Ha
rum kariimiz, okumağa o ka-

1 

u 

et 

nı 

'i 

rı 

10 

al 
ir 

ı. 

'C 

n• 
n 
ıe 

dar dalmış ki l'esminin çeki•' 
diğinin farkmdabile olmamış 
•• , •••••••••••••••••••••• 1<1 

~lı 
~~t 
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Ol 

Diş macununun--
En büyük vasfı mıimcy\izi: 1' .._. 

lıy tüplerde oluşu v• fenni hir d 
macunu olarak ihz.ır edi!işidir 

• 

Seyyar şerbetçiler çoğaldı ,,- Dr. 111 "A. • S:\\ll -

l ~~~?ı~?~ ih!~~~!jd 

Bu sene ibahara ıhasret kal
dık. Havalar, ıbi.den.bitıe, ısın
dı. Hatta, sade rsındr değil, 
lbizi imdi.den terletmeğe bile 
başladı. Sokaklarda eyyar 

den epeyoe iş yapıyorlar. Ay
ran, limonata, gazoz, sarfiya
tı derhal aııttı. 

Resmimizde sıık smk tesadüf 
etımeğe başladığımız seyyar 

kar~ı pek te . • rli ve taze asıdır 
' "'' Divanyolu Sultan ;\lahmut·· 

. türbesi No 189 

DlNTiN 
Nasuhj 

Diş macununu 
ve sefa sürmesi 
ile kıl podrasını 
her yerde arayı
nız. e 
- ------------di 

Liseler mübayaat kornisy 
nundan : Galatasarey lisesil 
mülhak pansiyonunda iki kı• 11 

keşif mucibince yapılacak ol~1 

inşaat 10-5-931 tarihinde iha 
edilmek üzere kapılı zarf u~"" 
münakasaya konulm•' .~·-esi bu 

• 1 ı' .11 1dare altı 
lerın yevınl mezlr' ıf• .calctır. 
komlsvona 11'" ı 

1 

' 1 

ı 
ı 

• 
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azılar 
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• Istanbul amele 
meb'uslan 

1 ••• 1 • 

(Başı birinci sahifede) 

1 tiyaçları vardır. Bunları ye
• ın yegan tesbit edebilmek ve 
~ ı suretle mecliste san'at ar-

daşlannın hukukunu daha 
• ıvvetli müdafaa etmek, mev
' t olan noksanların ikmalini 
' min etmek için, bütün esna
E ı iştirakile bir içtima yapma
~ çok muvafık buldum. 

Bu ictimam ruznamesi ya
ki (b~ıgünkü) sanayi birliği 

I ltat içtimamda takarrür ede 
4 tir. 
4 Benim takip edeceğim pro
• mm eıı başında daima söy
~ iğim gibi, "sana;-ii koopera-

üzerine müesses bir teşkila 
• raptetmek" gelıyor. Esnafın 

ınferit lıir sekilde çalı- ' 
m kendi kazandan alt<, .: 
m de dokumacılık san'atinin 
işafma mani olmaktadır. 

• Bir kooperatif t ski! edile
r, ~. esnafa kredi verildiği tak
- de dokıır ı·cılı ıınızın, el 
t • ahlanndan, en son sistem 
~ . 

r ıkinelere intikali kabil olabı-
1 ektir." 

Hayrullah B. P- diyor 
' Hayrullah B. de diyor ki: 

1 - Kunduracı esnafının da 
)hesiz bir çok noksanları, 
çok ihtıyadarı vardır. Bun 

1 ın tesbiti için bayramın bi-
~ ci günü Kunduracılar cemi-
1 inde esnafı toplantıya davet 

ik.•t 

1 Umumi ma:ıbata 
vekalete gönderildi 

.1 İstanbul meb'us intihabı 
'y niş olmakla beraber açık 

1 an dört meb'uslıığa kimse 
ı hap edilmediği için bizza-

yeni bir in ti itap claha yapı
f ıktır. İntihabatın seyrine a
l mumi mazbata Dahiliye 
1 aletine gönderilmiştir. Ye-
• neb'uslarm mazbataları da 
zim edilmektedir. 

c ntihabata fesat kanfmamıt 
ı ntihaba fesat karıştırıldığı 
kında bazı l<im~eler tarafın 

ı ortaya bir takım dedikodu 
•, atılmıo;tır. Salahiyettar ze
' n cümlesi, maksadı mah-

a işaa edilmekte olan bu 
ıerleri tekzip etm ktedirler. 
iınıle intihap hey'eti tefti-

• si reis vekili Tevfik B. dün 
'ı lisile görüşen bir muharri
< ze şu beyanatta bulunmuş 

Tevfik 8. ne diyor? 
- İntihaba ait umumi maz· 

~ yı bugünkü ekspresle Da-
1 e \ - ,;.ıetine gönderdik. 
~ i meb'usların mazbataları 
azırlanrna\tadır. İntihaba 
t karıştırıldığı kat'iyen va

' egildir. Bila:üs müntehibi 
" 1 ıer şuurlu bir şekilde hare

ettiler. Gazi Hz. beyanna.-
i:rimle samimi ve layik gör 
: erınıze reylerinizi verin 
ırmuş1anlı. Müntehibi sa-

, · miistakil namzetler hak -
a bu kanaati elclc edeme
:rinden reylerini vermedi

! llataııcLş sıfatile şunu da 
· edeyim ki intihap pürüz-
1 ve iyi bitmi'jti;. Yeni inti
ı. An'rnradan gelecek emre 
1 yapılacaktır. Maamafih 
: intihabın Meclis ac;ıldık
~ sonra yapılması ihtimali 
1 rr" 1 • 

vdet Kerim B. in beyanab 
ledikodulara ismi karıstı -

• Haik hırkası vilayet idare 
:ti reisi Cevdet Kerim B. 
)ni mııharririmize su iza-
vermi tir. 
İntihap safhası hakkında 

uat ve efkarı ıımuınfyenin 
~i açık vaziyet haricinde 
ir talimat ne alınmış ve ne 
lrilmistir. İntihap herke-
nünde tam bir serbesti ve 
:mmeliyetle cereyan etmiş 
dare hey'etirnize atfen ya 
mütalealar hilafı hakikat 

ntihap salonunda ve bari
yer yer müntehibi sanile 

endi aralarında vaziyeti 
etmeleri kadar tabiii bir 

lamaz. Bu intihap aleyhin 
ütalea beyan etmek bizce 
ızlık ve samimi olmayan 

on"it olur." 
~~ ... '... in ceYabı 

Çocuklar iş başında 10 münhale Fırka 
<Baı• ı inci ıahifede) namzel gösterecek 

nu bütün İstanbul halkı namı- (Başı birin R<ıhifede) 
na kutlular ve uzun müddet kirdağı, Bordur, Manisa Bolu
başımızdan aynlmaınanızı di- da münhal kalan meb'usluklar 
lerim efendim." için yeniden intihap yapılacak-

Rezmi B., Başvekil İsmet ur. Bu defa C.H. Fırkası bura
Paşaya da arkadaşlarının istek lan için namzet gösterecek ve 
terini şu telgrafla bildirmiştir: bittabi o zevaun intihapları ic-

"Biz çocuklar ne isteriz? ra edilecektir. 
1 - Yeni doğan kardeşleri- Yeni Meclis münhal meb'us 

mizin ölmemesini. luklann ikmali beklenmeden 
2 - Bir tek çocuğun aç kal- içtimaa davet edilecektir. Dave 

mamasını. tin bayramdan sonra yapılma-
3 - Hiç bir çocu~un mek- sı, meclisin 4 mayıs pazartesi 

tepsiz kalmamasını. günü toplanması ı;ok muhte-
4 - Temiz au. 5-Temiz meldir. 

hava. 6 - Temiz gıda. 7 - Buraada intihabın tarzı 
Geçen ıene arkadaılanmın ia- cereyanı 
tedikleri 1eyler yapıldı mi?" BURSA, 24 - İntihabata 

Vali, bundan başka Meclis saat 10 da başlandı. 900 ü mü
reisi Kazım Paşaya, Himayei tecaviz müntehibi sani iştirak 
Etfale, Dahiliye vekaletine de etti. Halk Fırkası namzetleri 
telgraf çekmiştir. ittifakla intihap edildiler. 

Teşebbüsler Kazalardan Gemlik, İnegöl 
Rezmi B. in dün alakadar müstakillere rey vermediler. 

maka.mat nezdindeki teşebbüs- Müstakillerden İhsan Celal 
!eri şunlardır: 7, Münir Halit 4, avukat Asaf 

1 - Onuncu melrte e iyi su 3, Necip 1, sabık meb'us Şefik 
getirtmek. (Kendi mektebi) Liitfü 6 rey almış, mensucatçı 

2 - Mahalle aralarındaki Rüstü B. ise ekseriyetle inti-
garajların ~<aldırılması. hap edilmiştir. Müstakillerden 

3 - Sokakların temizliğine bazıları çok erkenden belediye 
riayet edilmesi. kapısı önünde heyecanlı tur-

4 - Çocukların temiz hava lar yaparak beyannamelerini 
alımaları için bahçeler tahsisi. tevzi etmişlerdir. 

Çikulata fabrikasına telefon lzmirde intihabat nasıl oldu? 
Bunlardan başka, bir çiku- İZMİR, 25 - Dün yapılan 

lata fabrikasına telefon ederek meb'us intihabı esnasında müs 
Darülacezedeki çocuklara, bay takillere rey vermek vermemek 
ram müna~bctile tevzi edil- meselesinden münakaşalar ol
mek üzere iki sandık çikulata du. Bazı müntehibi saniler fır. 
gönderilmesini rica etmiştir. ka nizamnamesinin rey vermc-

Eahabı meaalihin itleri ğe müsaadesizliğinden bahisle 
Küçük vali, bu işlerden baş- reyden istinkaf ettiler. Ancak 

ka, esbabı mesalihin işlerini 40 müntehibi sani rey verdi. 
görmüş, hey'eti idare içtimam 336 müntehibi sani rey venne
da bulunmuş, kalemleri teftiş di. Seferihisardan başka bütün 
etmiştir. kazalar müstakillere rey ver-

Vali B., bu işler arasında mekten istinkaf ettiler. 
kendisini ziyaret eden on ya- Eski meclisi meb'usan reisi 
şmdaki bir haftalık bir gazete- Milaslı Halil Bey 38; namzetti 
ci ile, Zihni B. le, bir mülakat ğini koymayan Tokadi zade Şe 
yapmıştır. kip Bey 18, Darülfünun müder 

İşte küçük gazetecinin sor- risıerinden İsmail Hakkı Bey 
duğu sual, ve işte küçük vali- 8 rey aldı, Halil ve Şekip Bey
nin verdiği cevap: lerin meb'usluklanna muhak

-Vali olduğunuzu söyledik kak nazarile bakılıyordu. Hat-
leri zaman ne duydunuz? ta Hizmet gazetesi ikinci tabın 

- Büyük bir sevinç.. da da böyle yazıyordu. Fakat 
Fırkada • sonra Seferihisardan telgraf 

Fırkanın çocuk reisi de Ga- gelince Yavuz kütüphanesi sa 
zi Hz. ne İsmet Paşaya, Recep hibi Hüsnü Beyin reyinin yir
Beye tazim telgrafları çekmiş- miye çıktığı anlaşıldı ve kendi
tir. Küçük Belediye reisine, si meb'us oldu. 
vali Muhiddin B. tarafından Siirt intihabı 
bir oyuncak hediye edilmiştir. SİİRT 25 (Telefonla) 

Dün Fatihte 19 uncu ilkrnek Diliı yapılan intihapta C. H. 
tepte parlak bir müsamere ve- fırkası namzetleri bulunan ga
rilrniş ve müsamerede Gazi zetemiz başmuhariri Mahmut 
Hz.' nin hemşireleri Hf. bulun Bey ile Halil Hulki Bey müt-
muşlardır. tefikan intihap edildiICI". 

Gazetemizin çocuk başmu- Maniaadan lamet Pı. ya 
harriri Selim ve tahrir işleri telgraf 
Orhan B. !er de dün geç vakte MANİSA 24 - Manisa mün 
kadar matbaamızda çalışmış- tehibi aanileri müstakil olarak 
!ardır. intihap ettikleri İsmet Paşaya 

şu telgrafı çekmişlerdir: 
Liseler Mübayaat Komisyo- "Büyük reisimizin bizlere hi-

nundan: 
l,;tanbul nat mektebi ma-

rangozhanesinin bölmelerinin 
hermrcibi keşif inşaatı l 0-5-931 
paz günü saat 16 da ihale edil· 
mek üzre kapalı <1arf usulile 
münakasuya konulmuştur. Talip
lerin ·muayyen ~n ve saatte 
k11r.ıi- ·ona miirncaathn. 

tap eden yüksek beyannamele
rinde açık bırakılan mbe'usluk 
için reylerimizi ancak zatı dev 
!etleri lehine istimal etmeyi 
ulvi bir vazife bildik. Keyfiyeti 
kemali tazimle arzederken bu 
içtima devresi için tenezzülen 
Manisamızın temsil buynılma
smı istirham eyleriz efendim.,, 

1!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!1!1!!!!!!!!!1!9 I Aydında intihabat naııl 
B. de şu beyanatta bulunmuş-
tur: 

"- İntihabat tam bir serbes 
ti içinde ve herkesin gözü önün 
de cereyan etmiştir. Müntehi
bi saniler arasında bazı ufak 
müzakereler olmuştur ki bu da 
çok tabii ve yerindedir. İntiha
bata müdahale karıştığını söy
lemek hiç yoktan ortaya mese
le çıkarmaktır." 

Sanayi birliğinde içtima 
İstanbul meb'uau mensucat 

mühendisi Hasan V asif Beyin 
iştirakile bugün Milli sanayi 
birliğinde bir içtima yapılacak 
tır. 

Bu içtimada Hasan Vasıf 
Beyden sanayicilerin arzuları
nı takip ve müdafaa etmesi ri
ca edilecek ve kendisinin hu
zuııı ile bu arzular t~t edile 
cektir. 

Milli sanayi birliği Hasan 
Vamf Beye aynca zir ~y ziYl'-

cereyan etti? 
AYDIN, 25 - Aydın mün

tebibi sanileri müstakil nam
zede terkedilen yere Dr. Fuat 
Beyi intihap ettiler. Müstakil
len namzetliğini vazetmiş o
lan Dr. Etem Vassaf Bey 482 
reye karşı 18 rey alabildi . 

Adanada müstakiller ara
sında intihap cidali 

ADANA, 25 - Meb'us in
tihabında müstakil namzedi 
seçme muarneseleai. Adanada 
epeyce hararetli oldu. 

Neticede Fahri Bey 145, A
li Münif Bey ise 226 rey ka
zandı. Bu netice üzerine Mü
nif B. meb'us oldu. 

Müstakil namzet Ahmet 
Sabih Bey ise ancak beş rey 
alabildi. 

Yeni namzetler araamda .. 
ANKARA 25 (Telefonla)

Halk fırka11J11J1I miinha lyeırle
re göatenıc;efi namzetler me-

Balkan turizm kongresi dün açıldı sun rprndUı.;: j, nu ••la 1 

E ANNAC R (Başı birin sahifede) 
durulursa sanat te, tabiat te 
eşi bulunmaz birer işletme 
membaı olabilirler. Fakat baş
ka memleketlerin aksine ola
rak burada seyahatçiliğin baş
lıca ve ilk faidesi iktisadi ol
maktan ziyade ahlakt ve içti
maidir. 

Biz zengin değiliz, ne biz ne 
de siz paraca birbirimizden çok 
şey kazanacak halde de deği
liz. Fakat birbirimizin memle
ketlerine daha dostça gelip 
gitmekten kazanacağımız şey 
bfu' şüphe geçmişinin son izle
rini silerek refahımıza ve müs
takbel bahtiyarlığımıza lüzü
rnu derkar olan alaka ve iti
mat havasını yeniden vücude 
getirmek olacaktır. 

Medeniyet sulhün, endişesiz 
!iğin, emniyetin öz evladıdD". 
Kinlerden, siyasi hırslardan ne 
ler çektiğimizi hep biliyoruz. 

O halde seyyahatçilik teşek 
külleri samimi olarak sulbü öz 
leyen ve isteyen hükumetlere 
hakiki yardımlarda bulunduk
larının farkmdadıırlar. Bizim 
halkı biribiri ile muslihane an
laşmağa sevketrnekten ibaret 
olan işimiz resmi diplomasi sa 
ileri değerinde bi<r şeydir. 

İşte hükiimetler bu rolümü
zü takdir ettiklerinden dolayı 
dır ki teşekküllerimize ellerin
den gelen maddi ve manevi a
zami yardımı esirgemiyorlar. 
Atinada in'ikat etmiş ve bu se
ne İstanbulda işine devam ede 
cek olan Balkan konferansı bu 
yıl burada seyyahatçilik mesai 
biırliğine yarım adamızdaki 
milletlerin birbirine yaklaşma
ları hususunda hak ettiği e
hemmiyeti vermek.te geri kal
madı. 

Konferans bu işi çok doğru 
ve iyi gördü. Çünki bu asil te
şebbüsün i~inde tasarladığı bü 
tün sahalar arasında bizim işi 
mizin hiç şüphesiz gayelerini 
en çabuk taha kuk ettiren bir 
zemin olduğuna kanaatim var. 
Bunun ileri sürebileceğimiz de 
lili ve şahidi ise işte bu konfe
ransın muvaffakıyetidir. 

En yiğit ve dinç turistler, 
alpçılar, izcileT, kavimlerin ve 
seyyahatlerin meraklıları olan 
genç talebe bizim küçük kar
deşlerimizdir. Alaka ve sami
milik onlarda son haddine var
mıştır. 

Onlamı genç ve taze şevk ve 
hevesleri onların seyahatçilik 
işine inanışları ilerideki muvaf
fakıyetlerimizin en emniyetli 
kefilleridir. Onların asıl kay
naklardan alınmış olan tcır ve 
taze fikirleri ve bilgileri nühu
setli izleri silmeğe, anlaşma
mak damarlarını tıkarnağa, a
srrlardan beri ellerin ve ecnebi 
!erin körüklemiş oldukları dini 
ve siyasi entrikalan ıüpürme
ğe kifayet edecektir. önceden 
edinilmi' fikirler ile kendi inle 
rinden başka yerler ve içine a
yak atmadıkları memleketler 
hakkında muhakeme yürüten
lere karşı bizim kendi varlığı
mız bile sessiz bir protesto teş 
kil eder. 

Bir memleket hakkında o 
memleketi menfaat ve ticaret 
hrrsına ait muzmer fikirlerden 
azade olarak yalnız öğrenmek 
ve hoş vakit geçinnek için ge
zip dolaşmaktan başka bir su
retle doğru bir fikia' edinmek 
kabil midir? Ancak böyle bir 
geziş ile muhakeme ve idrakin 
serbestliği ilediır ki insan tabi
atin ve medeniyetin nazım ve 
ahengini en iyi bir tarzda du
yar. 

Seyyahatçiliğin diğer mezi
yetleri ve faideleri arasında 
bir de milletlerin misafirper
verliği ve hattrşinaslığı gibi bu 
günkü yaşayış tarzının fertler 
ve milletler arasındaki münase 
betlerde lüzumundan çok fazla 
kısmağa meyil eylediği haslet
leri ortaya ve icra mevkiine 
koyması vardır. 

Seyahatçiliğin faziletleri sı
rasında şehirler arasında ilerle 
me ve her türlü kemalleşme, 
eski abideleri koruma yolunda 

sim Beyden- mada şair Meh-

ihdas ettiği gıptayı da unut
mak istemem. 

Seyahatçi ziyaret etmek is
tediği bütün şehirl« arasında 
geçmişten kalma eserlere kaı;
şı en dikkatli bir hürmet ve n
ayeti muhafaza ile beraber ra
hat ve huzurun ve münevver 
belediyeciliğin asri şartlarını 
haiz olanları tercih eder. 
Ancak bizzat kendileri ~iç 

şah~"'erinac almanca konuşac kt r. 
:-lnUmözdekı Çarşamba akşamı Hl YL t... G \L olu•k 

Majik Sinemas n a 
irıe cdlleecektir. sinemanın ea ıehhar kadını GRETA GARBO'nun nlha· 
yet ıhenkdar sesini dinletecrk olan bu ilk ~özlü fılmi Lısnhul •,<mı 

mcraklılan için bir yenilik teşkil edeceldr. 

bir eser vücude getirmemiş •••• ELHAMRA Sinemasında •••• 
veya getirmek kabiliyetini ...,.....,.,... 
göstermemiş olan kaimler- ÖnumUzdei:i Çarşamba akşamından itibaren 
dir ki kendilerinden ev- en !ula tesir uyandır111 büyük ırti5t 

ve1 gelenlerden kalma abideıe G E O R G E S B A N K R O F T ' u 
~:r.el kaldırmağa cür'et eder- y 1 L M A z 

Türkler beşinci asrın Aya- . . . . 'b" · • r Taıı,amen ıözlü bırincl \e ihtiras iliminde 
sofya kılısesı gı ı mıınan ese ilk defa olarak dinleyece]\sinlıı. 
lerin~, ~mlann yanı ~aşı_nda on 

1 
............. • ... • •••••••• • 

lar gıbı ve onlar degerınde ve 
onların kop

0

yeleri olmayan bir ............. - .......... BAY"R 'ı.'1 l\1Ü ' S""BE"l'IL" ...ı·······-.... ··--· . • ::::::::::::!.!11::::::: •• v ı .. A ü .4 ı:.. n:!:::::::::::!:::::::•1 cok §.bideler yarattıkları ıç.ın r .. :: ............ m ....... . .......... - ...... - ·:: 
bugün bile onları eski hallerin fili M E L E K S İ N E M A S f !g 
de ve oldukları gib~ rnu?afaza f.li Nisan mUubıkasının 4 üncQ filmi olan İİ: 
etmiş olan pek nadır mılletler mı MARJE BELL'" •• J h · ı!: 
arasında bulunmakla iftihar e- mı ın en guze şa esen ifil 
de:i:-ımlar Efendiler, sözümü H~ Çılgın Macera ~H 
bitirirken hepinize yukardaki Utl ım 
fikirlerin ahengi içinde konuş- "I i== 
mak teklifimizi kabul ettiğiniz r • •• ~ • • d • ·b ." 
den dolayı teşekkür eder ve si !in 28 nısan salı gunu, ılk matine en ıti aren i 

zi medih ve dehası şarkta bu- •mifüifülllı-irae edeceğini arz ve ilan eyler 
gün içinde birleştiğimiz sela-
met ve terakki muhitini sür'at ••• 
le yaratabilmiş olan benim mü lnkıltbının kanlı 11ıahıtını ıuvlr eden ve pırlak 
beccel Reisim Ulu Gazi Musta L Y A M A R A tarafındın tım•ll edlen 

fa Kemal. ı:azretlerile Bal~~ M Q S K Q V A D Ü Ş ES İ 
Seyahatçilik federasyonu bırın 
ci kongresinde temsil edilmiş A S R f S f N E M A O A 
olan bütün asil ve kardeş mil
letlerin yuca hükfunet reisleri 
ne tazimlerimizi arzetmeğe 
hürmetle davet eylerim. 

Murahhaalann nutukları 
Reşit Saffet Beyden sonra 

sıra ile Bulgar, Romen, Yugos 
slavya, Yunan ve Arnavutluk 
murahhasları kısa birer nutuk 
irat ettiler ve küşat merasimi
ne nihayet verildi. 

Cümhuriyet abidesine çelenk 
Saat 13,5 de Taksim Cüın· 

huriyet abidesine gidilerek ahi 
deye bir çelenk konmuştur. Bu 
merasimde Vali Muhiddin ve 
Beyoğlu kaymakamı Sedat 
Beyler hazır bulunmuşlardır. 
Murahhaslar abide önünde bi
rer kısa nutuk irat ederek Tür
kiye inkılabından ve bu inkıla
bın amillerinden sitayişle bahs 
etmişlerdir. 

Öğleden sonra Perapalas 
otelinde federasiyon hey'eti iç 
tima etmiş ve program muci
bince müzakerate başlamıştır. 
Muzakerat hafi cereyan etmit
tir. 

Saat 5 bucukta Galatasaray 
lisesinde Vahit Bey İstanbul 
hakkında bir konferans vermiş 
ve bu konferans turizm federa
siyonu murahhaslarile misafir 
Darülfünun talebeleri hazır bu 
lunrnuşlardır. 

Gece aaat 8 de Türk Turing 
klübu-tarafmdan misafir mu
rahhaslara bir ziyafet verilmiş
tir. 

Balkanlı talebe 
Balkan haftası münasebeti

le şdırimizae bulunan Balkan 
Darülfünunlari talebeleri dün 
sabah saat 11 de Galatasaray 
lisesinde Turizm kongresi kü
şat merasiminde hazır bulun
muşlar ve oğleden sonra gine 
Galatasarayda Vahit Bey tara
fından İstanbul hakkında veri
len konferansı dinlemişlerdir. 

Türkiye Turing ve Otomobil 
klübü azalarına 

1931 senesi aidawıı vermiş 
olan azanın hüviyet varakala
rını ibraz ederek nisanın 27 in 
ci pazartesi günü aut 14,30 
da Tophanede Seyrisefani salo 
nunda hareket edecek vapurla 
deniz gezintisine ve nisanın 
28 inci salı günü saat 17 30 da 
Tepebaşı tiyatrosunda verile
cek bir müsamereye teşrifleri 
rica olunur. 

ı~- T A L K ~ F: L E R 
JULES VERNE'nln 

ESRARENGiZ ADA 
filmini gidip görlhılla. 

G LOR YA' aıa 
llsler için lıo1111ı 

bttyilk movıffıkiyeıler bzanmıkudır. Maeatro PETROFF'nıi idare
sindeki RUS BALALA.lKASI filme ifdrak •• muganniye Mıdaııı 
NA THAUE POLlANSKA filmde çok cüze) ıarkılar ugunl ediyor. 

Bııglln saat 16 1·2 mıdneslnde ve ıuvarede 
ZENGiN VARYETE NUMARALARI ••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••• ı KUTBU CENUBl'ye doğru t 
AMiRAL BYRD tarafından i 

•••••••••••••••••••••••••• 

ııı.ıııuuuı ıı11111ımwrnı ı ııı ınıııııı nPuıaı j Haltının en bUyllk muvaffıklvetl 

~Bugün,...., __ ""' 

MELEK 
Sinemasında 

Herkesin begeodltı Frınaızca 

sözlü ve tarltıb 

·tBTIRAS ADASI 
1
-ELHAMRA! 

Sinemasında ~ 
f filmi Irat edilecektir. 

l
i G e 1 e y l e n el i Dl 1 FoxbaJ~h:::ıo;;~y.s~a:ı:ı:!zlU 

&~.._,-............. -~ 
_ Kıhkıhılı musUtill vodvlldir. '" p•••••••••••ıt 
EMarguente Moreao ve Alıce Cocea 

1 
Bu filmde son derece takdire 

muvaffak oluyorlar. Kahkaha ile 
iki sut gülmek fınıtını gaip 

E etmeyiniz. •••& il il 

--- Boğaziçi'nln 
En temla ve IUkı oteli olan 

YENİKÔY PALAS 
aaloa n bahçelerinde 1 mayıstan 

ldbırtQ lıer aktım ıedansan. 

Yemekler ncftı n flıtlu ınuıedlldlr. 

ŞIK Sinema 
EMiL ]EANNINGS"lıl 

en güzel filmi olan 

lCLI CANAVAR 
BUyllk aeıli ftlıa 

Umumi dllbullye 8() korııt 

Kurban deri ve barsaklanıuzı 

(oevlet Demiryolları idaresi 
Devlet demiryollıın umumi idaresinden: 
Devlet demiryollann ın hangar bulunmayan lstaslyonlanndı ld

dihar edilen zahlrelerln mııhafaı•a maksadlle mal lliıiplerlne be
her muşamba ve beher hafta için 1 SO kuruş bedel mukablllnde 
muşamba lcanoa dair D. D. 2f numaralı yeni b1r tarife lhdu 
edilmiştir. 

Fazla malQmat için lsta:;ıyonlanmıza müracaat edilmelidir. 

Uşak tehrl için bir ıu projesi yaptınlacalı:nr. Şehrin 1-2000 
mikyasında n tesviye münbanileari birer metrede bir geçlrllmlş 
muntazam bir haritası mevcuttur. Şehrin haricinde menbalJra b· 
dar mahallin haritası !oktur. Menbular şehrin şimalinde Te gar· 
bında en uzağı beş kilometreyi mütecaviz mahalde olmak üzre 
muhtelif yerlerdedir. Bu projeyi yapmaya talip olanlar bedeli 
keşif olarak ta.hınin edilen 2500 liradan ne miktar teıulliUa talip 
olduklarını 14 mayıı 9SI perşembe günü aat on alQllna ka
dar Uşak belediye riyasetine bildirmelidirler. 

EBEVEYN 
Çoculdannıa:ı 

JUi.ES VERNE' ıu 
F.SRARENG!Z ADA 
fllmlal görmek kre 

GLORYA 

MUALLiM LEJl 
Talebeal.ıo JULES VUNE'oln 

ESRA.RENGiZ ADA 
fllnılııl gidip gllrmelal 

tnllJ e edlım. 
GLORYA'-
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Tahtakurusu, sinek ve sair haşaratı yumurtalarile kat'iyyen 
imha eden FAYDA .. alemi medeniyette rakibi bulunmıyan bir 
h 

ek • ' tt • Turlı: zekAs~ Türk sermayesi ,-e Ttirk amelesile yapılan F A Y O A emsaline nazaran daha mühlik. daha müessır olup yar \Arıya dada ucuz K k 
arı aı san a ır. itti! ve kat'!yyen .leke yapmaz. Bütün dc\'alri devlet •• müessesat, vapar kumpanyalrn, demiryollor~ Seyrlselaln, hastaneler, lfit~li•I mor, ecnebi ~t~e:ıs~ 

F AY D A lstımal eylemekıedirler. Kutusu 50, yanm kiloluk 70, bir kiloluk 100 kuruştur. Hasan eC7.a deposu. Toptancı a ·a tenzllAL 

• • •• •• 
BAYRAMLIK IHTIYAÇLARINIZIN ONUN DE 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası F abrikalanna ait 

Rli MA L PAZARI lstanbul, Bahçe kapı Birinci Va ıf Han 
HAZIR ELBiSE ve ÇOCUK ELBiSE D iREMiZDE: Hereke v_e.Feshane fabrikalarımızın 

en ıyı kumaşlarından 

Kostümler, Pardesüler, Çocuk elbiseleri Spor jaketlerl, Rop Dö şambrlar 

B E Y K O Z F A B R 1 K A M 1 Z 1 N• Fevkallde dayanıklı ve metin ayakkapları, lskarplnlerı, her 
• •• • boy ve kalıP.ta çantalar, cüzdanlar, zarif kadın çantaları 

iPEKLİLER, ŞAPKALAR, ITRIYAT, ELDiVEN, GOMLEK, BOYUN BAÜI, İPEKLi ÇORAPLAR ve MENDiLLER 
: Devlet memurinine kredi ile mal veriyoruz. Liitfen muhasebemize müracaat ediniz.: 

---------- -~ -- -
• • • • p "•· q. 
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Vakıf Akarlar mü- O SU JUU b UU u o SEYRISEF AIN -

• 

" .... 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNT.\ZAM 
VF. LÜKS POSTASI 

Dumlupınar 
varuru p güna 

26 ;\'i;ın azar akşaml 
saat 18 de Sirkeci rıhtımın· 

dan hareketle doğru Zongul· 
dak, lnebolu, Ayancık, Sam. 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
ve Rize azlmet ve aynı iske
lelere utrayarak avdet ede· 
celı:tlr. 

YUk, yolcu içi• Slrlı:ecld, 
Meymenet hanındaki aceata· 
haneıine mDracaat. 

T. lıt : 2134 

Uzun ~usul, Karabaş mahallesinde Yağhane sokağında Ayş 
hanıma aıt 14 numaralı hanenin harap olması doiayısile cbııiyı 
k~nunun 46 ıncı maddesi fıkrai ahireslne tevfikan hedmcdllece 
ğinden ve ~utıı,-arrıfası Ayşe hanımın nerede olduğu bılln medı 
ğinden tehlıgat makamına kaim olmalı: üzre illn olun ur . 

••• 
Müddeti icarı hitam bulan Fevzi paşa cadd~sinde kain ı - ı ı 

numaralı hane karşısındcki arsanın müzayede suretile icara raht 
mukarrer bı.lunduğundan taliplerin 14 mayıs pcr~embe gunU $a~ 
15 tc daire encümenine mUucaatları iltn olunur. 

• • • _,,.-u.ı4p 

Cerrahpa..a hastanesi hayvanlanndan bir beygir (, .s..~ ·-••i bugi 
şamba günU sa~! 9 da Fıdlı atpaurındı satılacaj\ı il' JI >darc altı 

ıt' .caktır. 
l 

il 

u 

• 

~ 

i 

,-
r 
ti 
e 
it 

,,, 
g 
ıar 

Ur 
ı 

lli 
a 

ıt 

r 

•• 
ti 
:iiı 
le 
•i 
y 

d 

' 
ıe 

ik 

'" ed 
o 
c 



• 

1 

'• 

' • 
) 1 

•• 

E ı 

J 
• 1 
4 

• 

1 

r 
• 

BlN SÖZ 
BİR RESlM 

,... .... . ., . 

PAZAR 
26 NiSAN 193L 

Gazi Hazretlerin• takdim edllen meb'u.,uk m•zb•ta•ı B•lkan Turizm kOngresl dGft .çıldı.. R-mlmlz kongl"8nln kU,adına alt bir lntıbadır. 
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n'{ara'nın yeni meb'uel•ft E•ref ve Muslahattln Beyler bugUn ikinci mUntehlpler er••ında 

aa,muharrlrlmlz ve Siirt 
meb'uau Mahmut 8. Anka• 
radııı reyi l ... Um•I ederken 
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AbdUlhallK 8. Çankırı lstasyOnunu açarken ... 

: flllillJJllllllillilOO~ı ırnıııımınııımmmıııımııııı~ıııım1~ 
- Büyük Tayyare~ ı 
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Piyangosu iı 
4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. 

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

=-= 
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~ = 
§ 
== t:::::= 
= 
= == 

10,000, 8,000, ~ 
Liralık ikra1niy<'ler = 

= 
-~ ve 35,000 ~ 
~ Liralık bir n1iikafat vardlr .. 
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;ıü ı ı tı ı ıı ı ıırıııı ıı ı nımım 11111 ııııı ııııırnı ~ımrnım rıı ı ı ı~ııını ı ı ı rınunınım. ı ı ıı ı ı ı ı ıı~ 
~~SARK , 
Çikolatası her yerde bul~nur. 
Fabrikası: İstanbul Tahta Kale 

1726 Numerolu 27 Eylt'.'ıl 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan iht~ Evrakı • 

Naktiye ve Döviz Giriş .:e'~:~şları 
22 Nisan 1931 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışlan 
-11! Nisan 1981 tarihinde mevcut cvelki b•lr.ıyı .t 393.~00 

Tıhsll edilen yahııt hıft• zarfınd1 t•h•ll eJilecek ulo, 
Oo•izler ı 
Hafta zarfında çıkan DöYiz:er • 

" 4 l.000 

~~ ~ 41.~ . 

22 i\ison 19!!1 ısrilıinJz Osnllnlı B3ııbso yedinJc:.ı 
l!ö\•izler y<kOnu 352 . .'i()() 

2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıkan Evrakı Nıkıi<enin 16 :\isart 1931 
tarihindeki hakıy. ,i 'C r. 4.0iil.145,9J 

rı.ııa ı.rfın~a cık•n Evrakı Nakıi!"C 

llalra zorfınd• giren l::vr•kı Nnktiyo 

~~ M 

Çıkon lbt!yat F'vrakı Nakrlyenln 22 Nisan 

1931 t~rihindeki yekOnu 

422.481,5'> 

422.484,50 

ı·. r. 3.628.661,43 -----
Osmanlı Bankası 

Istanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsası ve Osmanlı Bankası komiserliğinden: 

27 Eylôl 1930 tarihli ve J 726 numaralı kanuna tevfik:m !stan. 
bulda Bankalar konsorslyomu tarafından Osmınll Bankasına çek 
olarak trsllm ~e bankadan istirdat olunan isterllnlerlc bunların 

muk:rbilir.de mevkii tedavüle çıkarılan ve bankaya iade olunan 
ihtiyat evrakı nakdiye mikdarını mübeyyln otuzuncu tebliğ • 

1- Döviz vaziyeti 
1 - 16·4-19JI tarihine kadar Konsorsiyomca 
Osmanlı bankasına çık ol~rak teslim edilmiş olan 
2 - 16-4-1931 den 22-4- 1931 tarihine kadar 

olan haf:a zarfında istirdat olunan 

3 - Fark 

4 - 22-4-1931 ıarlblne kadar teslimat yekOnu 

1. 393500 -

!, 410'0 

.ı 41000 -

.ı 352500 -

2- ihtiyat evrakı nakdiye vaziyeti 
Yukardakl birinci madde mucibince isterlin 
tt$lim•tı mukabilinde me•kli tedavüle çıka-

rılmış oı.n ihtiyat evrakı nakliye T. L 4-051145,93 
Yukardakl ikinci madde ıaucibince haft1 
zorfında istirdat olunan isterlinlere mukabil 
iade olunan evrakı nakdiye T. f~ 422484,50 

Fork 

. 

. 

T . I~ 422484,50 
-----'--'-

Ynkardakl d·lrdtıncU madde muci!ılnce 22-1-1'>31 
ruihiııe kadar mevkii ıecl&vlile \ıkarılıaı~ olan 
ihtiyat evrakı nakdiye yckanu • ' . 1~ '· .11\'28661,43 

• 27 eylOI 19;10 tarih \e 17~6 numerolıı 
li)e'nk~İeıl namına tebliğ ,.e ilin olııntır. 

kınu11al ıc•fikan h)·liycı Mı· 
1 

; 

-

Çankırı h•tlının 119ılma mer•slmlnd• savlnen vatanda,ıar 

B i L E C i K . ·; 8 ı · K 1 S 1 
Türkiyenin en meşhur ve 

mergup rakısıdır 

iLAN 
S i, iz~i, 1334/1918 tarihli lktikrazı Dahili 

tahvilatı hamillerine 
; 

ı ıı.v .. > J 'l3 I vadeli ve 27 numaralı kapon bedelinin, 1 J\fa. 
yı, ı •JJ 1 tarihinden itilıarcn Osmanlı B~nkasının Galata ve An· 
kar.ı id«rdcri gi<elerindc ve VilAyat merkezinde buhınan bilu
mum şubclerinıle tediyesine mubaşerct edileceği, mezkôr tahvi!Aı 
hamillerine ilan olunur. 

20 - '!\irk lirası itibari kıymetli beher tahvil kuponuna mu· 
kabil evrakı nakdiye olarak 50 - kunış tesviye olunacaktır. 

Kuponların, numaıa horduroları ile birlikte ibraz ve teslimi 
üzerine <)smanlı Bankası tarafından hamillerine, berayl tediye 5 
(beş) ıı;ün sonrı l"Ptiril•n•si m•ıkt,zi hir m•khıız Ycri'cc··ktlr 

( 
.. IST ANBUL VILA YETİ 

DEFTERDARLIK iLANLARI ] 
Kll~ALlK l)ÜKKAN No 345, 3;.,5 'l'opane 

kışla altı, senelik kirası 725 lira kiralamak 
açık artt•rma 7 Mayıs 931 perşembe günü saat 
15 te Defterdarlıkta. <M-22) 

Yol halısı münakasası 
Ticaret ve Sanayi müzesi müdürlüğünden: 
Ticaret ve Sanayi müzesi için mübayaası muktezi Uşak mamu· 

!atından 90 metro tulünde yol halısı 7-5·93 I tarihine müsadif 
perşembe günii saat 15 tc ihalesi icra edilmek üzere alent müM
kasa urullle münakasaya konulmuştur. itaya Jalip olanların ~artna

meslni görmek üzere Sultanahmet'te k~in müze idaresine ve mü
nakasaya iştirak için de vevmi ihalede müzedeki mübayaat komis
yonuna miiracaatları 

Afyonkarahisar köyleri yardım ve 
tasarruf sandığı mühasebeciliğinden: 

Afyon \'il;\yetl köy yardım sandığına alt tap olunacak defatir 
ve saireııiıı kaimesindc muharrer şeraiti veçhilc 18 nisan 931 
tarihinden bilitibar eyyamı tatiliye müstesna olmak üzre 20 gün 
mtıddetlı: miinakasaya vazedilmiş ve 11 mayıs 931 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat On beşte !halel kat'iyesı İcra kılımca· 

,. gından taliplerin encümeni daimi vi!Ayetc müracaatları ildn olu
nur. \[usaddak şartname ve nümuneleri lstanbulda Ankara cadde-

sinde ANADOLU AJANSI ILANAT ŞUBESln
.dedir. · 

~ Bayram mOnasebetile 
BALL Y marlla 2000 çift ayakka' ı 

1 1
/130 - 1/140 Ye "J.50 tearllAtlı 

elden çıkan.voıuz . 

B. PATSIKAKIS ve 1 

MAHTUMLARI ~ 
Beyoğlu 352 lstiklAJ 

~ caddesi , 
ı#..-WA'W#AK?'AWhW'~#AWA:~ 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk 1 H· 
kimliğinden: Emine Ş. zimenı 11.ını 

mm müddel•lcyh Y•nil••~çede Del· 
terdar Ahmet Çelebi mahallesinde 
camıi s. 22 ~lo. lu h•ne,f! rn Jkiır 

kocası lliiseyin 1 lilmı l~l•ndi alc)hine 
ikame eı leJigı sullı ıeşe: ·hüsü dava• 
sından dolayı berıyi tcblig gönde• 
rilen davetiye 1.ahnndaki meşruh31a 
nazaran halen ikamtt~dhı m•çf,ul 
bulunduğu anlaşılmış •• bermucibı 
talep ilAnen tebligat icrasına karat 
verilmiş oldu.~undan ycvmü mahkeme 

olan 9·5·931 suı 10 da mahkeme· 
ye gelmediği takdirde gıvabındı 

devam olunacagı ılfo olunur. -----
Fatih kra memurlui!;ıııı.lan: il ımza 

ve Halil ve Musa cfeııdılerle Z•Jlfiye 
hanımın şay'a!I mııta<m·ı r oldu klan 
Vefada Darüihadis mahalle. inde 
Medrese sokağında N~.6 ıle muralc· 
kam vAsi bir mtlsmite ve gavrı müs· 

mireli bahçe ''' müştcmilAtt •aireyl 
havi 2 ıola 1'2 oda ,.c 4 hal.\ v• 
bir muth•hı muhtevi hfr bap hane
nin izalei ~uyuu zımnınJı icra l;ılr· 

nan mü,,yedeslnde kıymeti muharr.· 
meneyl bulma~ıjl;ından 20 gün müd· 
deıle ikinci arıtırmaya vaz'ı karargit 
olduğundan 16 Mayıs 931 inci cu· 
mane•i saat 15 de talip olanların 

kıyıııecl muhanıminesl olan JSOO 
liranın yUzde onu nisbetinde pey 
akçasile 930· l 393 dosya No. sın• 

mustashiben mUracaaı eylemekrl 
illn olunur. -----Zaı·i : fi. Faik namına muharrtt 
Galata !thaldt Gilmrüjtlinden 4560 
No ve 24·7-10 tarihli mıkbuzu zayi 
eyledij!;imdcıı hükmü yoktur. 

fhtir~ ilanı 
:\lad,nl traversler üzerinde uy· 

lorı ıesbit U'1ılü hakkında lstih.-1 
olunan 17 T. sani 1929 tarih ye 
823 nunıerolu ihtira beratı bu def• 
mevkii fiile konnıak üzre ahar• 
devrüferağ veya icar edileceğinde~ 

talip obnlann ( :alatada Çinili RıhvJll 
Hanında Robtrı Fcrriye müracaar· 
!arı ilan olunur. 

- Me$'ul müdür~BürhaneddiıJ 
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