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Halk Fırkası -Kongresi Dün Açıldı 
• 
ısnıet Paşa Vali soruyor Gazi Hz. çok mühim bir nutuk irat ettiler 
kabinesine Avni B. o sözleri saat "M f k" t • . ) 
itimat kaçta söyledi? e ureye am ıman' onun ıcap arına 

be lıınet pafa hükumeti mecliste Soruyoruz: Mecliste atak ı • f f k • 
b:~~amesini okudu ve 292 reyli yapan yegAne adam be· tevessü ün neticesi muva a ıyettır •" 
~ kttıfak ile itimat kararı verildi. nim demek ne demektir? 

ltıii arara iştirak edenler arasında! l l p H d d l i l t blik l k to •t~iller de mevcut olduğu için sme ş. z. e geçen devre e yapı an ş er, e e er arşı-
liit•terılen itimadın manası büyük- sında alınan tedbirler, dahili ve harici siyasetimiz hakkında 
t,~ Vakıa serbest fırka zamanında h t 
'İııi e_t P&§anın iş başından çekilme- ÇOk mtlhim Ve ÇOk etraflı iza a Verdiler 
dltı h~İyenler oldu. Fakat bunlar- Ankara, 10 (A.A.) - C. H. Fırkası-
t~ •.çbiri makul bir sebep göste· nm üçüncü büyük kongresi bugün sa-
't .edı hususile ortaya tek bir kim at 14 buçukta toplanmıştır. Reisi U-
J,~ın çıkıp da ben devlet itlerini mumi Gazi Mustafa Kemal Hazretleri 
l'iQl et Paşadan daha iyi idare ede- kongreyi atideki mühim nutuklarile 
le h·dediği görülmedi, veyahut böy açtılar: 
di ;1 kiınse bulunduğu gösterilme- Gazi Hz.nln nutukları 
'1~ • •met paşa beş altı sene fasıla- "C. H. Fırkasının üçüncü büyük kon 
dlt 11 başında kalmış imiş; bu ka· gresini açıyorum. Bu münasebetle fır 
~ llıun zaman iş başında kal- .• kamızın :muhterem mürahhaslarını hür 
"'1 İbir devlet adamım yıpratrr- C) metle selflmlarken duyduğum sevinç ve 
ol,!' §lerin idaresinden memnun r~ rva . saadetin büyük olduğunu heyecanla ar 
~ek~a.~Iara hiç olmazsa ümit ver- i- - - zederim. 
1tı ıçın yeni bir şahsiyetin iktidar Arkadaşlar; 

~~1 "ki1'ine getirilmesi lazımgelir- ~ h' 1 .. a d A 1 8 Birinci umumi kongremiz bundan 
l '· t ı k ye ır mec ısı zasın an vn • 1 s· '-!\ h·~ e smet paşaya ~rşı yapı- _ . ... . 12 sene eve ıvasta bir mektep dersa-
i . Ucumlar bu tarzda hır mantı- Son senelerın şohretlerınden olan nesinde yapılmı:.-iı. Oraya gelen mu-
rıı' l•tinat ediyordu. Halbuki hüku- ve artık adada oturmamakta olmasına rahhaslar türlü tUrlU takipler altın
~ teıkilatının başında uzun bir r~~~en hfllfı A~al~ Avni Iley şehir mec da bir ~ok müşkUllerle karşılaşmışlar 
Ute '.n ~almış olmak hakikaten eh- lı~~nın kı~·m~tlı hır. ~zvudu:· ı.~at_aı~~ dr: l'ttüznkere~~ri~iz dahili ve h_ark! 
~ tlı bır devlet adamını yıpratan mutefeklnr. 'e e~ebıJatı ced~de uslulıı dü§manların sungu ve idam tehdıtlerı 
) t. •ebep değil bilakis onun ehli- le parlak hır ha tıp olan Avnı n. zaman içinde vuku buluyordu. Fakat Türk 
~i Ve tecrübesini arttıran bir z~man şehir meclisi az~~;ını h~lagati- milletinin ha.kiki his ve emellerini teş 
d~l ettir. Bu itibarla kıymetli bir nın meshuru eder: D~ıma encu.men~e ci ettiğine kani bulunan kongre heyeti 
~ tt adamının uzun zaman İf ha- de aza olan Avnı Bey hu enclim~nın milli vaziyetin ikmal lüzumunu her mü 
~· d-.. kalmıt olması bir memleket e~ çok beyanat. veren ,.e gazetccıleı:e lılhazanın üstünde tuttu. Tapi etmekte 
altt tıkayet edilecek bir sebep de- cıdden lnymetlı yardrmda ~ulunan bır olduğumuz prensiplerin ilk esaslarını 
,~ ~ iftihar ile karşılanacak uuudur. tesbit etti. Ondı'.n ()nra da !eragatle 
~ t'diıedir. Nitekim bundan bir Avni Rey birkaç gün e,·el akşam ga ve azimle 0 esaslar ileznnde yüründü. 
li, ı.._ -fta evvel bütün .macar mille- zetelerinde inti ar eden beyanatların- Muvaffak olundu. Mefkureye tam i· 
~f'Vekilleri Kont Betlenin mu- dan birinde belediye reisinin hazırla· man ve onun icaplarına tereddütsüz 
~ t.kıyetJe on ıene mevkiini mu· dığı beş senelik mesai programından tevessülün neticesi elbet muvaffakt· 
dgl\~t. etmiı olmasından dolayı yıl bahsederken kanunun ayrıca bir imar yettir. (Aİkıslar). 
• ~Ü .~enli~l~ri. yapm~ştır. p~ogra~ı. istediğini .ve. ~luhittin be- BUyUk habra 
~! 8uyuk Reısımız Gazı Hazretle- yın bu ıkı programı bırbırıne karıştır- Bu .. k" k nin iQle · b 1 ı.:""'ll e l 1 · d b" d ğ ·· ı· k l\f"h'tt' B · idd t gun u ongre )f rıne aş ar ·ı d n güze meziyet erın en ı· 1 ını soy ıyere · u 1 ın eyı ş e ken Sivas umumi kongresini yadetmek 
'l ~:\'~et işl~rine. !~hısları, hu~u: l? tenkit e~m!ş· Dü.nkü A~~am gazete ten başladım. Onun fırkamızca inkr- "Nutkun burasını, Gazi .. l!azretleri- terini tatbik ede.n icra v~Ier~. arlia
~ııyetlerı ve ıstıdatlan pe~ _ıyı sınde l\I~hıttın. Beyın bu sozlere ceva- lf•bımızın tarihi bir hatırası olarak le beraber aya~a ka~~ bu~un kongre daşla~nnı2: da ıçinlzded~. l\luzake.re 
~hlt -ktır. Her adamı kendısıne bı var, dıyor kı: mazbut tutulmasında fayda gördüğü azalan ve samıler bUyuk bır heyecan ve münakaşalarımız birlıkte olacaktır. 
'çİıld·ol-~ mevkie koymaktır. Onun - Bahsettiğiniz beyanah okudum. müzdendir. Millet için ve milleke içinde dinlemişl~rdir. Şiddetli alkış- Bu m~zakere ve mUnakaşalarm feyi~ 
s'~_kı herkesten evvel İsmet p~ Hükümler birbirini tamamen nak7.e· yapılan işlerin hatırası her türlü h~- iar, bravo seslen, yaşa sesleri.,, Ji netıc~le~ verebilmesi için arkadaşla 
~ ıu~etini takdir eden Gaz der ve sahih bir esasa müstenit ol,?U· tıralann üstünde tutulmazsa milli ta- MUşterek me-ı nn kayı~ı2: v.e .~rtarz, serbest konll§-
~~ d~lerı ?nu .gerek fı~ka, g~- y~n .. mahiyette b~lun~uğu için; dog~ rih mefhumunun kıymetini takdir et- Büyük kongrenin muhterem azası ~~ı.~rı,. tenkı~ı ıcap eden noktalar 
)~ll:tı \'let tflennde kendıne vekıl duşunen n guzel ıfade eden Avnı mek mümkün olnntaz. geçen devrede yaptığınız işleri bir be- goruldükçe musamahah davranma.ma.-
~e thr. lsmet paşa da bu tevec- Bey arkada:ımızın böyle beyanatta s· .. k . d b .. yanmane halinde hulba ettik. Bura· lan llizumu tabüdir. 
di)e ~amile layık olduğunu şim bulunmuş olduğuna ihtimal Yermiyo- k d ıvabs umu~1

1 onlgreskı_n ~n ufgkuO.ne da ıttılaınıza arzolunacaktır. önümüz MUfterek mefkQre 
ta.:." ıqd ı · · t'I ·· A k A . B f d" t b a ar unca eg ence ere arşı me re ~"""Qıi • ar eser erı ve ıcraa ı e gos- rum. nca , vnı eye en ı ~aye u 1 d tt ~ d 1 .. .. .. deki seneler içinde yapacağımız işleri Arkadaşlar; 
~C'~r. Büyük Millet Meclisi ta- beyanatta bulunmuşlarsa bunu saat yot~~1 .a a .. 

1~~m~~dakı'm ar 1go~ ofnukne ve yapacağımız tedbirleri hep Biz yüksek mefkQreli bir fırka al· 
ili:._'Q(f-tı t b. · "f k ·1 ·ı ki ..• k . t · ge ırı ırse onumuz e ı ro;ene erın ır a . . • 
:""t.t ._ am ır ıttı a ı e verı en kaçta yaptı armı ogrenme · ıs erım. . . . d c· . ffa.kı t f k beraber düşünüp konuşacağız. lesının bırbirine en sa.mimi arkadqlık· 
~~ qrarı bütün dünyanın geçir- Maamafih bu me,·zuda söz kendilerine mı ız ıçın 'ak edt ıgı m?'a 

1 
b~el u.~. Arkadaşlar· Her biriniz vatanın la bağlı azasıyıı. Mü~erek mefkme 

t old ~ 1 • "k d.. . . arının ne ·a ar genı;; o a ı ecegını · . 
• ugu emsa sız ı tısa ı aıttır,., talı . d .. l"k çekilmez (Alk la·) bir bucağından, halkın içinden gelı- ve karşılıklı samimiyetin icabı birblrl-

b... "'I\ d • · · d l t . b mın e guç u . ış ı . . , 
"it ti\ .eYresı ıçın e sme paf~- Valinin beyanatını pek manıdar u Bu mülahazatın isabeti bir şarta bağ. yorsunuz. Memleket ihtiyaçlarma, mızı tenvir ve irşat ederek umum! hey; 
~'k 2i;ade .m~vaffa~yetle ış lan gazeteciler dün .Avni Beyi daimi lıdır. 0 şart milletimizin muhabbet ve halkın yeni dertlerine yakından v~f eti en isabetli yolda yürütmektir. Fır· 
·~11 e •ym,~t!ı hır ~a~sıyet oldu- encümen o.~asında zıyaret ederek bu itimadının fırkamızın üzerinden eksik bulunuyorsunuz. Fırkamızın prensıp.. [Ltıtfen sıyıfayı çcvlrlnlz 1 

n katı ıfadesıdır. baptaki mutaleasını sormuşlar, her za 1 d'kk ti f ti 
. . o mamasına ı a e ve eraga a M b k 

.......____ .Afelıme.t A.suK man söz hu~usu~da ı~.tfünü esırgemı- çalışmaktır. (Alkışlar). D kt• lo u.. mız 
b yen kıymetlı hatıp, dun yalnız şunla- . a ı sa a a 
Qıw •• • k .. 1 ki 'kt'f t . ı· Fırkamız bunda kusur etmedikçe 'Cgun pıyan o rı soy eme e 1 la e mış ır: . . . f . . .. 

"- Ben mecliste Muhittin Beye kar sehm hısh, şuurlu, ve ah mı~letımız~n 

b t ga·ne atak b' d muhabbet ve itimadından daıma emın 
Çekl./ı·yor şı ser es çe ye · • yapan ıra a 1 b·ı· . 

d
. . . b . o a ı ırız. 

"~ mrm. Bele ıye reısı eyın programın 

ı "'llı.ııı görüşüldüğü celsede {Arni Beye ilti· Milletin itimadı 
ili\.." cu tertip tayyare piyan- A k d l 
v11'41lı.ı d hak ediyorum) dediğini hatırlarım. o r a a:? ar: . . 

tlııı n ördfincü keşidesi bu- zabıtları alıp okurlarsa bence kafidir, 12 sene evelkı Sıvas umumt kongre-
~oııF aileden sonra Darülfünun cevabım budur.,, sinde, dört sene evelki kongremizde 

&tı ktr~ııs salonunda çekilecektir. Avni Beyin cevabı kısadır, kuvvetli- olduğu g~bi fı~ka~lızt ~ug~~kü. ko~-
~)~·ı 4ttSıdenin en büyük ikrami· d" . f k t b k ·vet her nedense Mu gre heyetı dahı mı e ın akıkı hıslerı-

OOo ır" a a u u" . l t ·ı k'" d b 
' 35 liradır. Bundan baş- bittin Beyden ziyade şehir meclisi aza nı, arzu arını emsı nıev ıın e ~-
lSn.:~Ooo ] 1 h d C k 1 lunmaktadır. Bunun reddolunmaz 1.ıır 
~\l\JQ iralık bir mükafat ve arını ~ e ·ı mış: . • d hakikat olduğunu son umumi intihap 
~)~; 1200o, 8000 liralık ikra- ~feclıste atak yapan. J.,egane a am neticesi açık bir surette göstermiştir. 
~ti •ı r Vardır. Çekilen numara· benım demek ne demektır · Büyük milletimizin fırkamıza göter-
~lll~i raya konmuş bir halde ya· Şehir meclisinde Avni Beyden ~aş: metle eğilir v eona minnet n şükran-

Müsabakamız 

yalnız Hanımlara 

ait değildir ; Er
kekler de iştirak 

'edebilir 
llllahamızda bulacaksınız. ka kimse tenkide cesaret edemıyor ayağa kalkarak en derin tnzim ve hür 

mu? Birçok zevat gibi meselfl Tevfik metle eğildi \'e ona minnet ve şükran- Gllnttn her saatinde 
b ...__....._ ______ ..... ,Salim Paşa, şehir meclisinde zaman !arımızı sunarım. 

•l&.lk Fırkası zaman ıslaha muhtaç gördüğü işleri ==============~·ı 
Programı işaret eden bir azadır, lş bankası mii- zum görmemişti? 

dürü Muammer Bey geçen şubat içti- Avni Bey bu sözile ne kastediyor, 
.. ~ maında belediye işleri hakkında şahsi şehir mecli~i azası bu taarruz karşısın 
''1tt "•,.."''" birinci kısmını mütalealarını hiç de ~ekinmeden söy- da ne düşünüyorlar? Belediye reisile 
"'~• • tretrnl,tik. BugUn de Jeyivermişti; nitekim bu tenkitleri be daimi enciimen azasının sözleri niçin 

•rıfada ~a;!ac:tksınız. ı d' · d t b'" t ı·kk. · d bi h e ıye reısi e a ıı e a · · ı etmış, ma r iddetin perdesini taşıyor? Anlıya-
..__._.. ___ _,,.._..,.....,_. de madde cevap vermiş ve kızmağa lü madık1 • 

matbaamıza müra
caat edebilirsiniz 

Tafslllt 5 inçi sarıfamızda PatmaHanım 
1930 Şampiyonluk milsıbakamızda 

• ikinci ıelmişdı 



~ 2;...VAKIT11 MAYIS 1931 

Gazi Hzretleri çok mühim bir nutuk ira.t ettiler 
kamız 11eN1uplarının bu şiarı yiiksel n umranına mazhariyeti için cUmhu• kendini hlssettir"1iş. idarede f8tikruın ctır ki fırkanın prensipleri. fildrleıi ettirdiğimiz. e.serler zikre ltyiktif· ~' 
~ikçe fırkamızda tesanüt~ yüksek bir- riyetçi, .ha~kçı , ~illiyetçi, laik ,·e in· alevli \'e sun'i tahrikattan müteessir ve ıörüşleri ilk ıünden itibaren fırka de.ni Ye muasır bir de,·let için lAd ~ 
~ik .n mim mef~.?~ey~ hızmet ~udt·eti kıl~pçı hır ıd~renın yer~eşme~inin .esas olmıyacak der~.c~.de kunetli .olduğu a.n m~zd~n a.yrı .o~dui~ kadar onun uınu· ıu bütün kanunlar kabul ohan~~ 
ınkipf eder ''e J ukselır. (Brarn <'S. şaı t bulundıtgu kanaatındedır. 1 es:ı· !aşılmıştır. Butun hu nhvnlın muhatır mı reısinın fıkırlerınden, prensiplerin Bu kanunlarrn tatbikatı mem~·r 
leri~. . . . . . . ~üf ettiğ~miz ~anlalarr hep bu zihni· matbuata ,.e zıt fikir~eri~. kar~ıl~ mu- den H görüşlerinden a)'rı idi. nsaiti~e ;·e husus~:etine. göre 1erı•d!1r. 
Bırbırımm ırşat ve halkı tenkıt ~t- ) etle takıp ettık. •.na kar ı . me~leketı~ bunyesını tak- Seber•t ftrkenın lnflHhı t~kım .~htı)'açlar ~osterdıil . doff11 reci' 

mekte yalnız fayda vardır. Bundan as Normal h•yat vıye etmesı tabııdlr. Şimdiye kadar Memleket idaresinde fırkamızın 1 ezahur eden ihtiyaçlar liç zUlll t· 
la :rarar_ gelme~: Fa~at ak inden. ç?k . .l<'evkaHl~e hadisat karşısında deiiJ visıl oJdu!~muz ~etlc~l•.r. ço~ üml~ prenıtlplerl ,.e icraatım doğt'u glirmt-- t~planabfllr. Blriıl: _k~nunla~ e:ıı' 
zarar gorutecegı tecriibe~erle !"ahıttır. ıhtıyacın hır an e,·el . iıale~~le k~Jdırı- hahşhr. < ü~hurıye~çı fıkirlerın miı- mek onun rei!'inin prensiplerini ve it·rn b~atında .m~mleketımızın hu~usıY ftt11' 

Muhterem arkada,Slar. lacak muvakkat tedbırler cumluınden nakaşa ve muca~ele~ı, kar~ısında va· atını doğru görmemekten ayrılmaz- gore tadıl ıcap eden usul ~e tecıib' 
Büyük kongre me.sakinin millet ve saydrk. lste bu zihniyetledir ki 1927 tandaşları haysıyetlerindeıı örselen- dı. Muhalif fırkanın infisahı kararın- ata aittil'. Bu munhasıran te 

memleketimiz i_çin . yeni ~aadctler ha· de .. mev~u~ ol~n takririı~kun kanuı;u n1ek iıin ':~ ~i~birine dü!man. yapma."· da fırkamızın ,.e umumi reisinin \'eya mes~le~i~ir. . ._....illi 
Zll'lamMını temennı ederım. ( Alkıt- muddetının hıtam buldugu 1929 sen~ sızın, tabu ıstıkrara dogru gıdecektıl'. k·ı· . h' b' ı·h'k 1 an ~ lkıncısı muasır bır devlet adl~, . . . · ve t ının ıç ır arı usu a ı · o m ıı~ _ . . . . ıuıtr. 
Jar). ınde lrnldırılmı · tır. Bızım memleket· Muhalefet, fakat •• t B'l ~ k· b" 1 b. k b" k d·ı muhtac oldugu "e~aıtın temın ° ..ıj' 

ır. ı a ıs oy e il' ararı ız en • • .. b. 1 tt• ~ 
Umu111t rir•••t beyann•mesi te nor~~l bir c~m~uriye~ hayatı teıııis Dah111 si~asette bir muhalif. fırka- anlayıilmııa röre. asla terviç etmedik. sıdı.r. Kanunlar.a J?o.re. ma ar.,., f)' 
Nutuktan sonra katipliklere Ru.;;en etmek ıçm mesaımız dahılden "' kıs· nııı zuhuru ıle vukua gelen hadısat d~: Bundan sonra zOhura gelen :\lene- l'e ıcra vasıtalaıı gıbı p~raya d t• 

Eşref (Afyon), .Avni (Yozgat), Ceydet nl.A!n hari~ten türlü mücadeleleri tah- mütaleaya şayandrr. Vatanda cümhu men hadisa~i lrticaın kurunu vu!'lta- mana mtitenkkıf olan fhtıyaçtar 1 

Kerim (İstanbul), Hilmi (Bilecik) BeY. tik etmiştir. 925 kıyamından sonra riyetçilerin, içtihatlarını serbe. t orta d k' k d . h • . .. tek' ld ğ Nokaanl•r ikmal edtltro" .... ı-
Jer intihap edilmislerdir. şarkta bazı ,·iJayetlerJmizde vukuat ,.e ya koyabilmelerini temin etmeği bit. a 1 

•• at adr. ' .a şbı. le mh 11
"1d ım ok ud u üçüncü~ü. icap eden evsafta h.-,.. 

· ~ h d' t b 1 .. 'ti 1 k .. . nu gos er ığı gi ı a va en ne ·a ar . . d t olP"" 
Bundan sonra r ei i umumi vekikli a ısa azan yen umı er e ta arrur ana ,·asıflarımmn ıcabından sayıyo. ü , t 1 ld .ı. d .. t k lerın lazım olduğu ka ar me\'CU ,, 

t ..... M·m t 1 , h Ik bi . l J> b 1 d' k . d ·t t .d c re a mıeı o u,.unu a go§ erme d B d . t' ·t· ,,atJ İsmet Paşa Hazretlel'i kürsüye gelf'· e mı:i.ır. ı ye ç \e a çı r ıc a- ruz. >U se ep er ır ı e' e ı are· 't'b .. 1 . t'b h ... .ı f A "k .. 1 ma"ı ır. u a .}t ış ırme '-e ,.,11 . i ı·k k d t' d U h 1 d b' i 1 h f'k. l d 1 ı ı :uıeın ı a a~a)ancıır. ,d)I cuml .d. G" dU ... .. ksikl .. rek uaraml riyasetin beyannamesini o- rentn t rar n u re ın en ~ p e l!I n e ız m e em ı ır o mıyan ost a h .· . t . . . k 1& f k .d meselesı tr. "or gumuz e. ., 
d h · t d .. h 1 t h 1 h ı·r b' . . f k t k'l uıl\e cı 'e ın ı ıspcı ır amııın ı a- d. 'k 1 ta}\! kumustur. e en anasır arıç en e su u e u a- rımn:ın mu a ı ır sıya~ı ır a e~ ı . • ·k b'I t db. 1• . d h 1 ·ıı ·h . rin miltema ıyen ı ma ve ıııı . ...ı • h . . . . . . re.sı mu a ı e ır en er a ı ı az . . .. . 1 ,..., 

Reisi Omu . k· ı· 1 t 
1
, 

11 
rak cUm urıyet aJeyhınde talllennl etmelerini tasvip ve tesYık eyJedık. Hu t k b . t' d .d. vesaıtın mııtemadıyen tamama ~ 

mı , .e ı ı me aşa a7. "k t .. b tt'J B .. . • . d "" e me · m'c unye ın e ı ı. . . d·r i"" r tleri taraf d k • .· mu erreren ecru e e ı er. u tecru· tlin fırka teskılatımıza yenı o6 an mu- dil'. Bizim hattı hareketımıı ı • iP' 
e t• be '" an ~ undan umumı ıı- beler daima husranla neticelendi. Türk ha.lif fırkan:n hayırhavane ve dostane lnklllbtn mUdafaa•ı rası muhakkaktır ki adli siaysetiJll..at 

yase ın yanname ı şu ur · 1 k lab ··d f · · · f k " "'M··Lt Ef d·.
1 

• vatanının tamami'-·etine itikat eden kar~ılaoama!5mı tasvip evledik. Bf. n 1 ın mu a aa!"ı ıçın ır ammn ana istikameti "' kanunlarınuıın _ıJı' 
u.ıl erern en ı er '" • ~ · b"tü · - t §1\Tt d · k be Clu' 

• ? ' .•. •· _ . va.~ndaş!ar için cümhuriyetin umumt zim hattı hareketimizin . ebebi halis u n aza. 'e e \ a 1 
. ~ıma mu~~ . ve mahlreti mu!ip ve müke~Ol ı;~ 

. Um~~ rıyaı;;et, 19-7 hu)uk konare musavi tekayyüdiJnden başka mes;ıet cUmhuriyetçi ''e halkçılığın bir ,·azife. leye hazır bulunacaktıı.. ~u se.eı Bu. istikamette devam edecefız. ,; 
sınden 1_tıbar~n fırkamrzı.n g~rek meın· ve mahrek olamıyacağı mükerreren eini halisane ifa arzusu idi, yoksa kar- de .~ırkamı~ fe,.kalade hadısenın da~·et sildikleri tamamladıkça cUmhurb~t' 
lebttekı y~zıyet. ,.e faa~ıyet~ \'e aıerek i pat edildi. şımıza çıkanların fikirlerinin ve içti- ettıgi tedbtrlerı uıarl ~ma~d.a aldt: liye inin umuınt hayattaki tesıri 
memleket ıdare.,ınde musadır Qldqğq H lk ld 1 1 t kA UIU hatlarının bizim kanaatimizce i!!ahet· rarak normal hayatın ıade.Sını azamı kuytu kö"eye kadar \'azıhan ani~ 
ahval ve .. ta~ip .ettiği hattı h:a~·e~et hak Bu.uturd:r:h:::ıye~ :ha çok, sl7.llfinde ta bidayetten itibaren a!'lla derecede t~ri e.yleımi:tir. ~i-~binli'i caktır. Bizim kanaatimizce meml,. K4 
knıda Buyük kongreye hula..ımt.m ma• yeni hadiuta tesadüf etsek de Türk tereddUdümüz yoktu. Muhalif bir i· sarsacak mahıyette olan butun lıtı te inkılabın müdafaası cümhu~ 
:ruutta bulunaca1'tır. milletinin ve Türk zihniyetinin bu va- yasf fırkanın zuhurunda tukua ge- tecl'übelerden ·onra da memleket h~· ve ha.lksı bir idarenin bütün ni ıtİ'.. 

Dehllt •iyaset tanda kat't sahip ve hakim olduğu ~ar len hadisat hatırlarda o kadar tazedil' yatınd~ ~ümh.uriyetç_i n_ sa~im~ karşı- rinin inkişafı ,.e cümhuriyet pre &il 
Dahili siyasette fırkamız v.:eçen 4 sıl~az bir temel olarak ebediyen kala ki bu hadisatı hurada yeniden tafo:;il et bkJr fıkırlerın faalıyetıne ıntkan ver- terinin H nimetlerinin fena mP f4 

li~e. za~ı~da. cümhuriyet~i ' hnllc~ı caktır. Halk idaresinin tekamülatr dahi meğe liiıum görmüyorum. me~ h~su~u~dak~ .esas !-.ara~ '·.e te~~- adamlar elinde biııa~ cümhurb't', 
zıhn\Y•tı cıddıyetlc ,.e ~ebatl a t akıp n idarede bizi mUtaleaya müşaherede- Menfi Umltler •• sakın le sahm bu mecrada \ukuu ıçın cümhuriyetçiler aleyhıne kuJlaııl ,ıt 
etmlftir. Jer kartuıında bulundurmu§tur. Takri- Umumi reisinden itibaren bütün teş yülümüıdan sarfı nazar etmedi"-. Son 51nın men'i, mükemmel n mua•'!' ır 

4 sene evelki ah\'ali heraher derha· rl sük6ndan sonra muhtelif matbuat killtında do tane karşıla mak karari· meb'us intihabatında bi:ı.im programı· adliye ile. Ye onun muktedir u~ı'1 
tır eclt....., dahili siyasette elde etti- tedricen artarak vatandaşlar arasında le hareket eden fırkamıı bir ay itlt1 mız.~an ha~a bir. pro~ranu_n .isab~tiı~e d ile mümkündür. ~ 
fimiz aetieelerl.n ne ~adar mühim münakaşat. birçok durendlşlere endişe zorla aley~ine ihtilal yapılmı~, ~üş~an ~n_ı olan ~u~h~r~yet~ı. ~·-ll~yetçı, ~~- (Başvekilimiz bunda~ sonra . ;( 
n muvaffakıyetlı oldugu anla ılacak- verecek manzaralar ıöstermiştir. Bu mu~metesı ile karşılaştt. Bıı.ım cu~ ik. n "'~.mt~ı. ' .ııtand~şl~ı . ıçın f~rka· siyMetimizden ~hsetmı , ~ıı~~lif ıJ'' 
tır. memlekette birkaç defa tekerrür eden hurıyet ,.e halkçılık namına aldıgr. mızın muntehıhı sanılerının e.Ibest letlerle olan munuebetlenmıı.a 1 11' 

irtical \'e umumi bü~'Ük hadi. eler bu devrelerin haleti ruhiyesindeki e~· mtz vaziyet fikir i~tiraki ve fırkamızın takdirlerine müracaat eyledik. Üınit mış ve . unl'a maarif, iktısat ve _.Jr-1' 
karşısında konmu olan takriri sükün bap mal6mdür. J:vveli şüphe yoktur yüksek idare 'e mes'uliyet ı:ne~·kii~· ect.~yor~ı ki memleket bu tedbirl~rde.n siyasetimiz hakkında tafsilat "1 ,.) 

kanunu 1927 senesinde el'ıuı mer'iyet- ki fevkalide tedbirlerle kapalı tutulan de bulunan erkanı araşında gızlı bıı· mutdefıt olacaktır. Her halde bız la· tir. Bu kısımları yarın ıı~redecefi 
te ~t. 4 enelik cümhUt'iyetin büyük devirlerden sonra hitsiyattaki tezahü- anlaşmamazhğın bir tertip şeklinde ik, cümhuriyetçi ve halkçı bil' idare- Kongrede intlhaplar 
inkılabatı ile seferberliği intaç eden nt bittabi normalden fazla çoşkunluk te1..ahUrü olarak işaa edildi. Bu işaa· nin bütün tecelliyatını vata~da tentin Ankara, 10 (Telefon) - Yit 
böyllk kıyam karşr ıRda mentleketin röeterir. ..,aniyen bu devirlerde türlii lar kendi fırkamızın efradı arasında etmek yolunda musrr n sabıt kahıt"a· ük kon re fırkanın sahi~ 
nizamını ve inkılabatın masuniyetini "'akaath tahrlklttıla-r keneli makAtln. biJe tenddUde me\\fi '\'e mörte.cl fikir jız. ~ • d g t 'h b. hitabı ffİ' 
ftTkalide kanunlara muhtaç olmaksı· ı·ı için efkarı azami derecede taf1it et- Ji anasırın ise alenen inkılap alcy. Bir dereceli intihap .z~rın e~ an ~ . ır ·n t hllıf 
Zift teml.n. edebilecefinde tereddüt e- mek j terler. Bir an relfr ki bütün hinde vaziyet almalarına mahal ,·erdi. Bir dereceli intihabat gayemi:.ai ta· rmı verdı. Gazının mı e ·~ 
dilebilirdi. · Fırkamız için bundan da bu hadisat saf vatandatları bedbinliğe Son belediye intilıabah mücadelesi hakkuk ettirmek için geçen de\·rede mü runda ayaia kal"arak taıı ,t 
miihi• olan imtihan fevkalade hb:ıp ve idarenin ve kanunlraın kıyafetinden Büyük Millet meclisinin idar~ine tes· hi mbir hatn attık. Belediye intihaba 11yındırdıjı heyecan bütUn 
kuşıetnda alınan istiklil mahkenıeı .. şüpheye 8e,·keder. Devlet fdar~inin ri edecek bir vasıta addolunmasına ı-a tına kadın ,.e erkek biitihı vatandakla- reklerde duruyor. 
ri: takrlrlaükihı g~bl, idarei ~r~iy~ ııt uyıf ve lclı oldutu zannı ise mem'e- dar menfi ümitlerin revacına ves~!~ n~ i~ti.~akini ~atbik edebilmek fırkı~ız. ismet patanın okuduğu he~~ 
bi fe':kalAde te~bırle-~d~n h1ılıh1tıyar kette cesaret ve fırsat bulmıyan fena oldu. B~ hulAsa. ~adisata1 mathiyetnını ifın muhim bır muvaffakıyeUir. (,er· nameyi dinliyenler bunu ":~ 
~a.r.geçıp geçmıye~e!ının an aşı mas.ı fikirlileri ilel'i atılmağa Ye meydaııa sadece mlişahede ıçın yapı mış ır. .u ~ Uk intihapta hadis olan ah,·al dilet l d w • 1 belki bir asrın tırtP 
ıdı. He~ meınl~~e~ ıçın çok e ·aslı ~.yı c;ıkarmaia te çi eyler. Bu ıibi hadisat husu~ta mes'uliyet arama~ .'·eya .tevcıh birçok te!liratın da inıimamı il• endi· yı ın eil ' dılar. 8" 
lacak bırçok buyiık inkılfıbat hızım karşı&ında ıüktlnet muhafaza edebil· etmek maksadımızın harıcındedır. §e verecek ~ekiller gÖı'lterdi. Fakat bu ıeçcn pn tayıfası san S' 
memlekette tahakkuk ettirildikten son mek ve inkılibm ve devletin kudreti'\e Her tfeyden evvel •• ilk tecrübe celectk intihapların daha. tınbaıa muubhar kaldılar~ 
n onlann norınal n umumt zahıilarla itimadı mııhafaıa ederek yazi)·eti mü· Vahim akıbetlerin aşikar olan hu istifadeli daha sakin, n salim bir mec hüllsada tüphesiı hükumet .,.Mit 

ınUdafaa olun~~iJeceğinden bihakkın talen edebilmek lazımdır. Yoksa böy müşahedeler karşısında fırkamızın bü rada \'Ukuu için İ8tifadeli olacak· birçok yaptıklarını s6yleme~~ 
eıtifte olunabıhrdi. le hadi at yeniden fevkalade tedbirl1;r tün haklarını n ,·atutalarını orta)a tir. Ru suretle hal\ıl · olan in· Bunlardan biri eski devrin bO''" 

T•rlh k•rtısında için sebep teşkil edebilir ve fevkalade koyarak mücadeleye ,.e milletimiıin tibah n melekeler. direr taraf. la 'llef n kendi ~ 
G • 1 t " b l i db. 1 · h't ·ı · · · · · · f ı· · t rını iene mı 1 

'"...il e~ış zaman ann ecru e er sa· te ıı· enn ı amı e aynı anarşı ve mu ten,·ır ,.e ıkazı ıçın aa t)e e geçnıe tan geçecek zamanda memleketin nıü- . ol '"d_.,..! 
mi~iyet erbabının bu endişelerine h~~ kabele d~vi.rleri tek~rr~r e)ler .. ~fil~i si ıal'uri oldu. Her. şe~·den ~vel u.m~· cehhez olacağ1 maddt ,.e manevi vesa aından ayrıca mılyo ar 

0 ~ 
verıyordu. BUtUn bu esbap dahılı hayatın ıstıkrra n ınkışafı hır duı- mi reisin memleketın ıdaresındekı fı· it meb'us intihabatında da bir dereceli olma11dar. Bu kadar eheDI 'dfl 
idarede tn'kalade tedb~rlerfn idanı~si- rei !aside içinde mütemadi E.., rcııntıda 1 kiı: ve. içtihatlarının istikameti~e h!ç kadın n erkek vatandaşların iştirakile •e mlisb~t bir ifin ~ yapılal' ..... 
M biıi sevkettL tnkıUbın ve cünı· kurtulamaz. bir şüpheye mahal bırakmıyacak hır umumt intihaplann demokrasi ahkamı hüJlsa hır ıut allrdu. Bu 1' ~ 
liuriyetin mUdafaasına matuf olduğu fırkanın muv•ffakıyetl vuzuh husulüne çahşm~k ,·e diğer ta· dahifinde tesisine imkan hrrakacıık- küçük işleri büyllltmek 111• ~ 
içiq gelecek nesiller karşısında ve ta· Fırkam1ı esaı prensiple.rine olan raftan mUrteci fikirlerın fırsattan Is- tır. Bütün bu hadisat fırkammn etim f d ı nların elinde ae t 
rih nazannda. tırkamm y~ne taı:ı•~- adakati ve milletin aklı selimine ve titadesine mahal hır.ak1lmıyacak bir huriyetçi, halkçı, JAik. milliyetçi, 

1~ b~lir~·a k. bT ? 
ınen mazur gösterecek mahıyette ıdı. kendi idealinin kuvvetine olan itimadı surette B. M. Medisınfn kudret n inklipcı fdarMlnin şuur u sebatla ıa. 0 8 1 11 ım. 1 

.'r . · i; 
JUz bfJtftn btr varit endişelerin üstünde ile bu safhayı milli hayat için bir teki nüfuzunu tebarüz ettirmek . icap etti. kip olunduğunu ıösterir. Ru kadar Kongrenin ıkmc~ celtdl .tf 
bulunarak hareket tttlk. mül temin ederek atlatmaia mu,·affak Ah,·al böyle vazıh ve ciddi bı.r sarha)a muflik hadisattan ıronTil memlekette haplarla geçti. Nııatnnallle 'f•' 

Fırkamız ~üm~u~i;etçi ve halkçı v~ olmu!tur.. Sakinane ,.e vakurane bir sirince ka~~ı ~ırka rüesası fı~kalan huzul' ve sUkıln tam bir halde, bizi program encDmeninc Hakk• --~ 
«ıflarında mılletımızm esııs temayU tıhaümmiıl ve sebat ,·atandaşlarrn se- nı feshetmıslerdır. Ru h~ı;ust~ ıntişar beğcnınh·enlerln, i tediklcrini mahkc- rık Vlsıf Refik Şevket, fi ~· 
lüne n k~bntyMtne isti na~ ettiği ve tim muhakem~lerini uy~ndı~ış •. ka- eden fikirleri ve s~~P~~~· yentde~ ~a· me karş.ı!'ında mes'uliyeti gözt alarJk Fehmi Y~nuı Nadi, Ce1tl 5' ıı 
memlekehn muasır ,.e de\let kndrf't ı nunlann faaJıyet n tesırferı tedrıcen J'!elemefe JUzum gormu,oruz. Aşıkur· her müh:ıl:\gİı ile neşredebilmeleri le s··ı ' s . t saıeydl' 

• . . . . . . u cyman ını, ısme ı ııol• 

B h - 1• 1 fi b k B. M. Meclısı kürsütı;Unde ıcrutımr- S ,y t) • m•t (Çorll .ı!ll' - u aya ı a arı ıra a- . . . . ırrı , oıga • ıs ... . ;r 
~"""""'!!!ll!!!!'!!!!!!J!!!!!!!lll~' 1 d haldca • d.. .. r zın 8ert>ntc;t! tenkidı ~~ıtının mevcut E . (S ) N . Ah, d'~ 

ım a 1• ü . uf~~e ım.. olması frrka.mrıın hüyfik hlr muvatra- mın amsun ' ecıp JJ• 1 

- Hangı ha~ı~atı · kıyetidir. reyyaBeyler seçildiler. Yuou biti 
- Bunlar nıç1n kaçtılar? · R fk ş k t B as•' )dıJ-
- Daha serbestçe biri birinin NUfus poletlkesı reısh. . ~ Nı • evAl~ B ~'tip 0 

ı k . . Muhterem Efendiler, mu arr:rı, ccıp ı • ret'' 
o ma ıçın.. D h'lf . ı· i . h tl .. H . ••ükcr ) _ B d d ~ fakat dütünül· a ı ııııyase ım zın ana n arr tı· tSIP ~ncümenmc ın ~, 
meğe ıa;ana bi:!rhet dalla var. ııerl~de geçirdiğimiz safahattan bah· Cemal (Antalya), Tahsin ( ifl'~ 

_ N d. ? ? settıkten sonra ge~en devrede tahak- M h Müfit Reınıi (5 J'l' 
_ B~ 1~h de konuıurken a· kuk ettirdiğimiz birçok i'Jerden te- R a~ ar(K )• R . ferit, ) 

' · B h- l"' U k · ız ç.e · · d' 1 ~ 1 ferruatı ile bahsetmek lüzumsuz yor a ım onya • asını (l ~rt•' 
C:lırmlanna kavaalanna alıım•t o• - en a a mrana ocam dı rap arkamızdan hızı ın emege ıe _ . . .1. G d . d ki ıım (Konya) Rcmı.i •r- t' 
1 ·""-~ 1 k ld ~ d b·ı k · • ? K h"'l"' · 'd'., gunhrk ~ap.lbt ır. ..ecen nıe • • lef an am-an ya nız a ııın o anın ye ı ece mıyım · eza ıen a a memış mı ı. · ~ . . A (K J') Ziya Bd . .il. 
ıüketu içinde timdi belki rahataız f clale karım diyebilecek misin? - Evet... programımrzdı mevıuhahsola_n 1· lcrı . 91 ?1 ocae 

1 
' • ft g. rv· 

olv.. _ Onların bu firarlarile karı· _ Bizden yalan yalnıt itittiji mütemadiyen takip etmekteyız. N.Ufus çıldı \'e Mazhar Mü 
1 rrirİ· 1)1

1 

- Ben de harfi harfine izahı hk kocalık ballarımız ı:eamen he~ zehir likırdılarmı gitti Hanımına politik~~ını taki~ • . •;as, ,olacak cıh~z- 1 Asım B. mazbata muha .• 
mimldin. o1!nıyan bir haldeyim .•• nüz çözülmemittir.. . yetittirdi ... Onlar da. ölüm korkuıi l~rı v~cuda retn dık._ 1 am te e~kiil· I 8. katip oldu ettİ11 {•', 
!Y'ilrelderimızde bunların qldann- - Her güneı batı,1nda vadeıın le kararı fırara verd~ler.. . . lU nahıyelere b~şladık . . ~fUtemad~yen I Yaşar (lıtanbul), Sad (SIO' 
dan Midye sökülüp atılmıyan bir den bir gün eksilen zehiri unu~a: -. A.~ba Kar~nfıl vadelı zehır arttırıyoruz: VıHl~·etl~rı~ id:ı~~ın~~ I mir), Remzi (Van), Celil ,_..,~ 
kala uçlan ~ar.. Nereye kaçarlarıa kaçsınlar .. )kısı keyfıyettnı ta.mamıle anlayıp anla· gerek teşkilat. geı ek :;ahıhf) et ıtıbaı ı· 1 1 R f t(B 1 ) Rifat(Erı" etfd'• 

- itte kendimizi kendimizden de uzun bir oltanın zokuım yut· ta: bildi mi? le ihtiya~ göre mütemadt bir tH:lmül ~un Hk e(~ o )u • Ceyelet 1( ~,ı• 
nefNt ettirten de hu delil mi?.. muş balıklara benziyorlar .. Salıve· - Zannetmem ... Hakikati bil· takip edıyoruz. ;; R a;ı,; t" Beyler •• .Jtıet• 

- Karılık, kocalık vaziyetleri relim iplerini ıulann ıörünmez en mit olsalar böyle eeasizce kaçmaz· Adlt aly•aetlmlz ~ 1 a~a, u 
8 

tp ·ne 1eçJ~J• 
nıia 41ejİte deiite i>u M>n tekli al- ginliklerine dalıınlar .. En son ku· lar adliyeye müracaatla zehirlen· Muhterem Eftndil~rı ıle layıha encUme~ı b ti'' 
Clı. caklaıacakları teY ölüm deiil mi? mit oldukları hakkında davaya G~en devrede adhytdc tahakkuk Enclmenler çah9mag• • 

(Bitmedi) 
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Muhiddin Bey ................. ...,.. 
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11
•••• DUn ikinci ceza mahkeme• r .... •ti Belediye ?eisi Muhittin Bey 1 _._ 11 ti k e lldl 

.._te att ht lif ı ı b • "- •ree ne arar Y r ......_ - mu e ınese e er ,., aıı N' H.k t B · k't la nda t::'9-t hallnıdıt diln u izahatı ver- . ı .. azı~ 1 me eyın 1 ap rı t · 
~: kı şıırlennden dolay ıaçılan davada s 

"-. Bit ·- t• beı-.a· d tanbul ikinci ceza mahkemetıi dün öğ-' - ıırae Ut -•yeye sene e . · i ı· 
'I ~ lir• ve11nk lttanbulun çöpleri· led~~ ~·e! :ar~:;u b~l~~m ş •;.·irinden 
,.,•ldııı.ak için talip oldaiu hakkın· d 1 e nıkt'al Y d en şe fır,,) tanbul u-" .... ı n-..1 .. t d t d ~·ıd· Bö 1 • . o ayı ,.a ı e a,·a açı ıp s 
ltı.L •• ...,. 'J'a o ru eaı ır. Y e ı>ır il .. hk i d davası 'M 
~t .,. .,,..,.. tt 1 k d ç ncu ceza ma emes n e . 
lt'-tta rsa 9••:-e en para.~ ma . e- raetle neticelendiğinden bundan dolayı 
lıııııı.L kendhııne birkaç yuz bin lıra t k k 'tt'h dil emicı dava .:........ te-1-wtk a----- t it' . e rar arar ı ı az e m -s• L. _... •~a ı ,., vesa mı . ·ı ı d ,.. '-liın . . . mevzuunu teşkıl eden diğer şı r erde e 
- "-et •~•ek ıuretıle nuıka...eleyı 1

"' tetkikat neticesinde ahalinin muht~lif 
1 •ıınm .. sınıflannı biri biri aleyhine tahrik n 

l' ......... m-•··· kanunlara karşı itaatsizliğe teşvik ha "1t •ni Yaprlan apartımanlardan şere sosunda kanunen cürüm unsurtannı 
a.....~lrn•cağı haberi de yanlıştır. haiz görülmemiş, Nazım Hikmet n. 
t;~enht ne demek. oldufunu biten- 'Mraet etmiştir. Mtiddeiumumt Ahmet 
~ ... ~ hlr feye ihtımıtl \'eermezJer. Muhlis beyin talebine uygun olarak 
"-" •1~alardan terefiyı değil, iki .... reis Hamit, aza Suphi n Fikret Beyler 

f,a"ai. hile alıa•az. . tarafından verilen bu karar. ittifakla 
~ ~fın, yal~ yeaı açılan mey. nrilmlştir. 
~•rü belediyenin masrafi~ yeni Mahkeme salonu, ilk muhakeme eeıl 
·~ ~~r ilbe edilen binalar~an mu· sesindeki gibi kalabalıktı. Karar sami 
.......::. uır nisbette alınan mıktardır. lerden bir kısmı tarafından alkışlan
~hıı esas blnll ctefil. arsadır. nuştır. 
lıııak leytı N)ie •ir §8Y varit ola- T ki d I hk 1 1 ı 
~ e r a ı ma eme• re• 

'- ... cak 1...,. lıtanbulda olduiu anlafllaa 
a, = b:~:.ı .. ,...,1 mün1ey- adresi meçhul T ekirdaj mabke· 

~ "'-vuıeti isthoaiyedir. Kimsesi• mesi reiıi Nuri B. in IMmaa va· ;;:••nn hJmayesi ve onların ilk tnh zifeai batana hareketi lUıuma fa. 
'-t 11111 temini için tertibat aldık. tah tanbul mOddeiumumiliğinden bil· 
~ 1'.1nk. Banan bafka karşı ta dirilmektedir. 
~ C•udar4a ı.tanbal tan.tından Mahkemeye hakaret eden 
~ \OQ 1ataklı bir nrtaı haatanetti Geçenlerde k6fteci Fazlı iı· 
to!!'"'1~ • .. .. •. • minde biri ağırcezada katilden 

llat k bakım evlert tetebbusunu ıct:ı b f sene •iır hapse mah-
L..!' takviye edecetiz. Muhtelif se- k: e dilmiı kararın tebliği üze-
L:"'rle sefalete düçar olmu' kimı;;eıooiz m e ' b . 
~ "rd••a bulaaamtız. rine maznun, mahkeme eyebne 

..... ..,. verll .... edl h~karet. etmiş, bu noktadan ale.y• 
tt, •• '-•eu•tta •aaş teahhür edebi bme bır dava daha açaJ~. 
• 8- ciiDiırde talııilit biraı 1e,·şe Bu. d.av~ evrakı, mUstaatikbıe 
~· M,rk~ şimdi takibatı daha 51• vuılmııtır. Muhakeme karan •e· 
-::ı1or, Maa~ bundan dohıyı geçik rildikten •oora, m•hkemeye , .. 

• lecektir. 
Et flyetlan 

....:-- l:t flatlamnn mezbahada alınan 

.~ 11ab• dl9medljl hakkıRdaki 
~ bir vakit varit olamaz. 

~ lllltr• <b&j&.Da aldıbmız. resim ~,, 
~111' itldia 4'tükleri gibi 30, •tta 
" - 17 kuı:uş değildir, aıami ola, 
'it le kunapur. Mezbahanın masrafı 
\ ~!-l'Natın mühim bir kısmını deti 
~~llla.ktan tımtn edlyeruı. Rir ku 
'tt~ t..iıruj\ ıeçee se.nt 12Q. bu ~e 
~"h buhranı dolay:ısile 6:l kuruşa 

~~adaki deriler yeni yüzülıne 
.. ......_~rainde difer yerlerden 40 -
~ fnlaya satılıyor. 
~~ lataabal, eti blllirdtn UCUZR 

._,_. li'latlar k•Y••u bol olan Etlir
~ .. ~ ... pek u resim alu Ankara 
.. ~ atlA'ridir. Maamaflh baf" 
~-lar bulsak bu rnmi tenzile-

dide Japon dam· 
plnttı 

~~ bir Japon grupu Ba
~~e l»lr ita fabrikası aç· 
....._ . ~ anayi mDdtb-IOl'flne 
a..;_~tta bulunarak memleket· 
~ bezı tuiaat ıetirecek· 

I\.~ l&Jlemftlerdir. 

' Tevldf11neden flr11r d9vası 

T evkifaoeden kaçan, kaçmağa 
te,ebbüs eden ve buna aebehi
yet v,erenJerİ!1 muhakemeaine 
dün sabah l!tanbu' ağır ceza 
mahkemetinde baılanacaktı. Maz
nunlardan gayri mevkuf bulu
nanlardan bir kaçı ıelemecli· 
jinden, muhakeme bunların da 
~lbile tarafeyn teıkili için ba~ 
rana bırakılmıthr. 

Plr•RttO lalleU -hteklrlll• 
lıtanbul ağarceza mahkeme

ıinde bir miiddet evel Kemal 
ve V orlik isimlerinde iki kişi, 
Tayyare piyango biletlerine mü· 
kerrcr numara koymak ıuretile 
aahtekArhktan ikitu ıene, doku
zar ay hapae mahkum edilmif
lerdi. 

T emylz, bu kararı boım\lflur. 
Yeniden mubake1De ıöriilecoktir. 

ncaret ocluuıda : 
Yuna11lstancla TUrk lhracab 

YuDP htık6metinin T6rk mal
lanna tatbik etmekte olcluiu • 
ziyade madıan mOAade millet 
gQmrOk tarifeaiuin ilç ay mtıd
Cletle temdit cdilcliji ticaret o
d111u bildirilmittir. 

Bu işe siz de şaşın 

Bir ecnebi mektebinde 
olup bitenler 

" Bir okuyucu şikayet edi· 
'.\ or. Bir ecnebi mektebinde 
okuyan oflum nr. Bu ~OCU· 
fun tahsili i~in ınasraf elliy• 
r11111. Fakat başımıza bir de 
ikinci masraf çıktı. 

Çocuğu okutan hocalardan 
biri, sınıfın birçok talebesi
ain keadisinden hasusi der8 
almasını esas ittihaz etRlİŞ ,.e 
tabii aytıca bir ücretle ..... 

Ecnebi mektepleri Türkiye 
de maarif kaaunlanna, hüku 
metin talimatına röre hareket 
ederek ya§ıyabillrler. Halbu 
ki Ttlrkiyenin maarifinde bir 
muallimin kendi talebesine bu 
susi ders vtrmesi sureti kat'i 
yede menedilmiştir. 

Eğer bu ohyucanun dedi
ii doğru ise ecnebi mekteple
rinin memleket kanunlarına 
ve talimatına nasıl riayet et· 
tiklerine siz de şatın .... 

Biz de şaşahm ! 

Csküdarlılar 
Şirketi tt.yrlye bllet Ucret· 
lerlftt llMl"""lf• 911h••1ertar 
Şehir mecliaiaclelci UuBdar 

kazasa balının bir takrir ffft· 
rek Şirketi hayriyedea tiklyetle 
wıpur Ucretleriııin Se.rriMfaiD ta
rifeaandeki e .. , nazan dikkate 
ahnmak ıuretile makul bir had· 
de indirilmeaini istedikleri yazıl· 
mııtt. Şehir lllecliıi t•rafından 
makama havele edilen ve nazarı 
dikkate abnmaeı temenni olunan 
b. '! takrir ~e mevzuu bat..ettiii 
vaziyet wali •• Hlecliy. J'eiai 
Mu.Wcldia B. tarafuadan tetkik 
oluaaMktadar. 

Oiier taraftan haber aldıV 
mııa göre Üakllciar kaymakam• 
lığı da kaza halkının falrt'llN, ib· 
tiyacnu Ye kiprl ije Üsküdar 
araaınclaki mcufcDln azhiJna 
njmee ltilet ictetlerinin yttbek
lftini tHbit eclerek bir tahrirat
la 'fttlyete müncaat etmiı ve 
balkın ht1kukunun korunması hu· 
ıuunda htıklmet neıdinde te• 
tebbOıatta buluulnmuı IOzumuna 
ipret etmfftir. 

Halkın bu pek yerinde olan 
arzusunun naıan dikkate ılın· 
ması hususunda C. H. F. latan· 
bul murahhasları da Ankarada 
umuaur fırka konrrHinde tek· 
lifte bulunacaklardır. Şirketi 
hayriye bilet Ucretleriain ytik· 
..ad.iti ılz &MQJdedir. Bu itibar
ı. btıkU..tln tarifeyi yeaidea 
tetkik ve Dcretleri teuil . etle-
ceji kuwetle Umit edilmektedir. 

Poatada: ..., .......... 
lataalMıl • Sofya ara11acla teai

ıine çalıplan telefon hattmm ilk 
tecrtlbeleri bir iki gtlne kadar 
yapdacalmr. Bu tecr&l»eler mu· 
ftffala,etli netice Yerdİj'i tak· 
elinle ltat mDOJll& açdacakbr. ~r- taraftan aon ıttnlerde 

~ piyaamnda jıpon 
~ ,.. çofalmlfbr. Japonlar 
~ bez ve pamulclu men1U
-.....•~ne dampinğ yapmakta 
~tt.nam hariç piyaAlarda 
"-..~~. ip. uprt · fiatla mal 

Bakkallar cemiyetinde intihap 

~-· . -·-Li.!"'ltcallkt. .,.... bir usul 
~ınıza hariçten rel• hazı 
~ yeni bir kaçakcılık 
· ~ l&etfedilmittir. 
~ kabil vapurlar limandan 

~·~ 91Yayı mqinlerle 
~ au kaimi altına sarkıt-
'~-• bu_ auretle muayeıı~ 
(l--~~-Jar. 

r 

'__,. memurları ıittikten 
~ ~r kaçakçılara veril-

~'· 
~ .... de piyuada fazla 
~ lltllea ipekli çoraplar, 

~fy~,. da bu 1Uretle 
flatu anlqalm1tbr. 

Bakkallar cemi1etiDin yeDi heyeti ldıre intihabına dan bq
laİlmlfbr. İlltilaap hu ala .... kadar de•am edecek ve netice bu 
sece Mili olacakbr. Heyeti idare uahta içia hrkaca hi9 bir 
namıet pterilmemit intihap tama.Ue Mrbeıt buıalul•Jttır. Y aJ. 
1111 cemiyet kendi uaafı anıinclu 18 kitilik bir aı ... t liMui 
t•rtip etmiftir .. 

Beledlyede : 

Şehir meclisinde 
BugUn bUtçe ile hlzmetçller 
1a11 .. t.,......ı ••ru,uıecek 
Şehir meclisi bugün saat ikide 

topla•arak müatahdemia talimat
nameaioi ve bütçenin taaarruf 
kauwıi müz:akere edecektir. 

Belediye iktıut müdüriyetince 
baıırlanan müatabdemio talimat
namesi kavanin encümenince 
baylı tadilAta \ljt'aautbr. Encü· 
mea talimatnamenin üçüncü mad
deeini kabul etmemif, ıizli tu
tuh11ama11 teklif edifen mletah
demin da.yalan muhteviyatının 
pli tutulup tutulmamumı heyeti 
umumiyeain tasvibm• blrakmııhr .. 
Enellmen dipr 111addeleri de ıu 
tekilde tadil etmiftir : 
MleaHHt ve hanelerde iıtibdam 
edilen mttrebbiye, süt nine, bes
leme, hizmetti, aıa. çamaıırcı, 

apk, bahçavan, huıuıt ıof&r, 
arabacı, ıeyis ıibi kadın ve er
k~k mU.tahdemler bu talimat· 
n•me ahkAmına tahf olacaklar
dır. 

MU.tabdemler evvelki ahval 
ve hizmetleri hakkında nOmuneai 
veçlüle tuzim edecekleri beyan· 
11UDeyi mU.Ui ibti1ar heyetle· 
rine ve zabıta merke:aine tudik 
ettirdiktea IODra müıllabdemin 
bilroauaa ••ecekLuclir. BUro 
bunu mltealrip elleriae bir cilz
dan verecektir. 

Süt nineler alta aJda, beaktme, 
hizmetçi, aıcı, çamafll'cı, bahçı· 
Yan, tlf&klar ilç ayde, ıof6r, 
arabacı, aeyiıler 1enede bir defa 
muayene edileceklerdir. 

Mulami hayıiyet bir cllrüm ve 
fiilin mllrtekibi olduiu tahakkuk 
edenler hizmetten menedilecek· 
tir. Hizmetçi cOıdanlanndan 7 S 
kur~ bedel alınacaktır. 

Muhilli hayai.Jet ve DUIUI bir 
cllrlbn ve fiilin 1118rtekilıti baluıa· 
mamak prtile her ittiyea zat 
hizmetçi i«Mı.ııanai açabilecek
tir. 

• • • 
Mülkiye 

müfettişleri 
Tertlşata başladılar 

Mllkiye heyeti teftitiye reisi 
Hacı Hüsan B. in riyuetindeki 
on mtıfettiı HYelki ,Unden iti-

baren belediye merkez ve ıube 
muamelftıuı teftite batlamıtlar· 
d1r. Bu mllfettitlerdu Faik •e 
Abdullah Feyzi B. ler merkezde 
kalmıflar ve dOn mulıuebe mu· 
amdlbm tetkik etaaitlerdiı. Di· 
ter mllfettifler de tubelere ai· 
deıek ayn ayn tefti.tler yapa
caklardır. 
Ekmek ve ...,.caı11 flatları 

latanbul BeJediyCliadea: Ma
y&au1 oo ikiaci ıalı ıUDiinden 

· itil»area Ek•ek aekiz kUl'Uf on 
para ve fruQla on iki l:uçuk 
kuruttur· 

Atllda kelaR lftelfturlttr 
O.laili1e ftklleti din Beledi· 

yeye yeni bir emir glllclenaif, 
bltçeye açıkta kalan memurlar 
amile bir fasal iliveaiaıi •e bu 
ıibi memurlara bu fasıldan maaf 
•erilmetini "ildirmittir. 

TercUmenhk llntlhalN 
Dlla ubah tvclimPlti• talip 

bet kitinin imtihanı yapılmat! 
buolarclaa ilüai 1Uallara eyı 
cevap verdikleri için tercüman-
lağa kabul edilnıiılerdir. 

Allcenabane bir 
hareket 

Aım sirki mUdUri~·etl, lstanbul valisi 
beyefendfyc takdta ettiği bfr mektqptı, 

Dmllleeze mtnfaıtint teberru ettitl S<.10 
liranın hbul tdllmttini rica ehDlftlr. 

Günün 
Muhbrası 

Takvl111 - Pazartesi 11 Mı.rıs 5 inci 
ay 19.'~J. senenin giınlut· ıeçen 134 
kılan: ~31, 23Zilhicce 1349. 

GUnetDoğuşu: 4,47; &tıtt ıus 

Namaz vekltlerl- abah 3.~ .................. ~-
Ô ğ le: 12,10; ikindi 16.05; Akşam:. 19~15; 
Yau· 21.02; imşak: 2,46 

* Hava- Dünkü harıre\ (namt) 14 
(-.garl) Q derece. Bugü~ ruzgM' m\IU· 
h&\'\'il, ha' a açı~. \ .gmur ihıimali 

)Oktur .. 
BusUn 

Toeıanblllr - Bakkallar cemiye· 
tinde idare heyeti intihabı. 

~ Şehir meclisi içtimaı 14 te, 
§ Tayyare piyangosu keşi<\esi Pırtil

fünun konferans salonunda 13 de. 

Radyo 
lstanlMll - Saat ı 8 dea ı t ı kı· 

dır gramofon pillklın ne,riyıu, 19,S ten 
21,5 e kıd4r alaturka saz be,.,e it,5 te 
Anadolu A}Qa babtrleri n l-",. or· 
b6uası tarafından kOMtr. 

Vakıt:Abone t-rtlarl\ 
ı 3o 12 

Dahilde 150 400 750 l~ 
Harictc - 800 1450 2700 

11111 sartlanmız: 

• 

Resml HU11&11 
Sınn ı O K~. ı ;~ .gş. 
Santimi 20 .., !S 

KPçUk Hin ffrtlarnıHZ ı 

ı 2 3 4 
30 50 65 75 

1-10 Deffbk 
100 Kmısş 

A - Abonclerimİ7.in her Uç &Jlı· 
ğı için bir defa meccanendir. 

A - 4 satın geçen lltnbnn faıl., 
satırı için 5 kuruş Z9mmo1unur 

1 Ktlçilk HaMrler j 
Otobüs trene rekabet edi~ 

Haydarpaşa ile Bostancı u11mdt lfliyıea 
otobüslerin rekabeti yüıiilclen b1I ~ 
şimendiferle yolcu naltliJeıt ~
Halkın seri ve ucuz vasıtalatla rlf>etlni 
gören bazı müreşebbi.sltr Boğ&Jiçi ve 
Yeşil köyde de otobüs sef er\eri ttsiıiı\i 
düşünmektedirler. 

Ticaret Boraaauıda ı 
Ticaret borsasının vez"'911 
Varidatsızhk yüzünden İ§leri gün

den gilne fenalaşan ticaret ve afhire 
borsuının ,·aziyetini, teahlt )9n din ti 
caret odası dh·anı fevkalade olarak 
toplanmıfttr. DinkU içti .. Ml'Ba ko. 
miseri Niza111ettin ve reis Akif Beyler 
de iştirak etmişlerdir. 

İçtimadan sonra Akif Bey bir ma· 
harririmize demiştir ki: 

- Borsanın bubraalr vubetialll 
ancak iki ay kadar devam ~ 'ft 
sonra 41üı.lectiini kunetle id et
mekteyiz. Bugünktl ~timau ~laız 
muraflardaa bazı tensilit ,..,,1ma111 
kararlıt~tınlmıştır. Hiç hir ıaemanın 
a~kta kalmasını arzu etınedijhnlzde1t 
memurlar arasında tensikat yapılması 
muvaf rk görülmemiştir. 

Masraflarda yapılacak bu tenzill· 
tın miktannı ve fasıllann~ tes1'it için 
salı günü tekrar toplaıaacajıı.., 

S.nQi birlijlade: 

Paltrlk8'8rler ne istiyor? 
İstanbul faltrikat8rleri clttn •· 

r.·ayi birliğinde toplanm11lard1r. 
\çtimada, evell mevaddı ipti· 

~iyede depozito akçuıaıa kal· 
danlarak hesabı cari uıW.... 
ih.Jası için Ankaraya mllncaatta 
b, ~unulması kabul tdihaiftir. 
Bundan sonra B. M. Meelillnde 
sanayicileri temsil edecek melt
uılarsn çok olma11nın fırkada• 
temenni edilmesi kırarlqtanba.i 
ve Türk Atlas fabrikaı ..Wbi 
Salih Kemal beJİD farka~ ..._ 
buldan namıet sr6fterilmai ~ 
tqebbllaat icraıı taaYip edilmit
tir. 



. ~ 4 - VAKiT 11 MAYIS 1931 -
GÜNÜN _ -
===işABETLERİ 

frakın en büyük gailesi 
itimat reyi Irak cenubi Kilrdlstanı teskin etmedikçe 

l:fJlQ.' ,. 
- . f,' . ) 1 :,J , ;j i ı=== 

M. Briand Baharve çiroz kok~ 
hmet paşa dördüncü büyük mil- hakiki huzur sahibi olamaz 

ıet' meclisinden itimat istedi, progra- T aymisin dı.kkate şayan bı·r makalesı· 
mını söyledi. Ismet paşanın programı-
nı daha evevlden biliyorduk, çünkü ic- Iran ile Irak hüdudunda kü
ra mevklinde bulunan bu fırkanın hare çük bir harp denm etmekte 
ketleri inktllbın başındanberi bir tarih b 
seyrini takip ediyor. Ve bir ta- ve u harbe lngiliz tayyareleri 
rih devam ediyor. Dördüncü büyük de İftirak etmektedir. 
millet meclisinin karşısına çıkan ls- Badadan Şimalişarkisinde 200 
met paşa hükumeti ile Türkiye inkda- mil mesafede Süleymaniycli Şeyh 
hının ilk günündeki hareketler arasın- Mahmudun riyaseti altında ya· 
da biribirini tamamhyan, biribirini ik- şıyan bir Kürt kabilesi vardır. 
mal eden hamle farkından başka ay- Bunlar hem Irak hükumetine 
nlrk görmüyoruz. Şimdiye kadar te~ck hem mandater devlete karşı isyan 
kül eden İBmet paşa hükumetleri bir etmiş!erdir. Kendine, Kürtler 
hedefin muayyen bir merhalesini işaret k l Ş 
eder. Dördüncü büyük millet meclisi ra ı namını veren cyh Mah· 
karşısma ~an Ismet paşa hükumeti mut, Cenubi Kürdistanın bütün 
geçen hükitmetlerin karakterlerini ta- kabilelerini kendi bayrağı altına 
şımaJda beraber yeni bir nokta, mühim toplamak istiyor. Kendisi şimdi: 
bir esas olarak, hükumet programı i- ye kadar cüzi muvaffakiyctler 
çinde bütçe mes'elesini ve bütçede o- ihraz etmiştir. Cidal sahası olan 
tuz mUyonluk bir tMarrufu ileri sürü arazının am~ah olması Şeyh 
yor. Mahmut aleyhinde mühim bir 

Bu nokta Türkiye halkı için mühim h k k are et vu uuna mani olmakta· 
-oldufu kadar, hükumetin inkişaf isti- dır. Bundan başka Şeyh Mah-
kametini anlatmak itibarile de mühim mudun kendisi zeki bir adam 
aır. ld k o u tan baıka Süleymaniye, 

. Hüktmetin meclisin karşısına aza C 
mi tasarruf gayesile çıkışı ve bunu elcc ve Bihvin müsellesinin 
pir prensip mes'elesi addetmesi dördün bütün geçitlerini tanımaktadır. 
~ü lllillet meclisinin içine aldığr halk Şeyh Mahmudun bayatı, mu-
ınsurlarile taayyün eden hüviyetini vaffakıyctli çetecilikle geçmiıtir. 
akviye ediyor. Şeyh Mahmut Karadağ derviş-

. Bütçeden tasarrufla meclis karşısı ferine reis olan aileye mensup
ua gelen hükOmet her şeyden evvel sa t~r. Onun maiyetinde, değil 
ı.l ece m.asraf eden, yemekten, içmekten bır Arap hülciimetinc biç bir 
jdoymaz ve mütemadiyen yer, ne bu- hükumete itaat etmiyccek kabi
luraa sümürür bir heyet şeklinde tasav Jeler bulunmaktadır. 
vur edilen hükumetin halka ne kadar 1919 da Şeyh Mahmut jeoe-
:yakınl~nr anlatır. ral Frejen tarafından yakalana-

Irak - İngiltere muahedesinin 
Kürtler lehinde her hangi temi
natı muhtevi olmaması onun kı
yam etmek İçin ileri sürdüğü 

bahanelerin biri idi. Irak hüku
meti derhal ordusunu harekete 
getirmiş ve İngiliz tayyareleri 
onlara yardım etmiştir. Fakat 
bütiln bunlar henüz bir şey ya
pamamışlardır. Bağdat hükumeti 
son derece telaş içindedir. Ger
çi iki taraf henüz ciddi müsade
melere girişmcmiı isclerde Şeyh 
Mahmudun taraftarları bir kaç 
taaruzda l:ulunmuş ve hükumet 
askerleri bir defa inkisara uğ
ratmışlardır. 

Irak askerleri bir aralık Şeyh 
Mahmudu ihata etmişler, fakat 
Şeyh Mahmut geçitlerin birinden 
çekilip gitmittir. 

Taymis gazetesi bu malumatı 
verdikten sonra makalesine şu 

sözlerle nihayet veriyor: 
"Kürt meselesi mühim bir me

seledir. Cenubi kUrdistan tcıkin 
edilmedikçe Irak hükumeti için 
biç bir hakiki iti yoktur. Cenubi 
kürdistanda muazzam petrol 
membalan bulunduktan başka 
oradaki vaziyet pctroldan da da
ha mühimdir ... 

Yeni Bfttçe 

Reisicümhur olacak mı ? 
Paris, 9 (A. A.) - Gazeteler meb

usan meclisinde dün araya vuku bulan 
müracaat neticesinde taayyün eden va 
ziyet hakkında bilhassa riyaseticünı

hur intihabatı noktai nazarından bazı 
mütalea ve tefsirlerde bulunmaktadıc. 

Bu gazteler, M. Briyan'ın dün metı
usan meclisinde şimdiye kadar gelip 
geçmiş siyaset adamJarmm kazanmış 

oldukları murnffak.ıyetlerden en m:i
himmini temin ettiğini ve hükumetin 
mevkiinin Cenevre müzakerelerinin <ırc 
fesinde kuvvet bulmuş olduğunu kay
detmektedir. 

Yine bu gazetelerin mütalealarma 
göre M. Briyan reisicümhurluğa 

namzetliği hakkında hiçbir teşebbüs ve 
harekette bulunmamış olduğundan bu 
mes'ele hala müzakere mevkiinde bulun 
maktadır. Bununla beraber vaziyet sa
rih bir şekil almaktan çok gecikmiye
cektir. 

Paris, 9 (A .A.) - Sol cenah radi· 
kallerinin meb'usan meclisindeki gru
bu reisicümhur intihabatında kendisi-
nin namzet gösterilmesine muvafakat 
etmesi için M. Briyan nezdinde 11 ma
yısta saat on sekizde teşebbüsatta bu
lunacaktır. Sol cenah parhimento aza
ları murahhas meclisine dahil ola('ak 
azasını seçmiştir. 

Fransız meb'usan mecllslnde 
Paris, 9 (A. A.) - Meb'usan mec

lisi harici siyaset hakkındaki müzake· 
reyi gece celsesinde bitirmiştir. Mec
lis 2:> muhalif reye karşı ·130 reyle hü
kumete itimat beyan etmiş, Avrupa mil 
Jetleri arasında geniş bir mikyasta me· 
sai iştirakinin tahakkukuna ve beynel-

Ismet paşa hükumeti şüphesiz ki k b k Memur kadrosundaki tasarruf ra mu a eme edilmiş •c idama esasları tesblt edildi milel anlaşma teminine matuf siyase· 
bu tasarruf fikrile meclis önüne çıkar mahkum olmuştu. Fakat o za- Ankaradan bildirildigyine göre bir te muvafakat ve iştirakini teyit eyle-
ken hesapsız bir cimri haleti ruhiyesile man irak başkumandana olan · haftaya kadar meclise takdim edilecek miştir. Meclis bu siyasete ,.e mevcut 
değil, işleri hesap etmiş lüzumlu işi S h d kolay ve daha ucuza maletmenin im- ir Makmahon bu hükmü nefyc olan bütçe Jtlyihasında, memurin kad mua. e elere mugayir ve muarız bir 
klmnı bularak geliyor. Bu itibarla, bu çevirmiş ve Şeyh Mahmut Hin- rolarında tasarruf şu suretle temin o- ~~hı~~tte. ol~~ Avu.st~r!a • ~lmanya 
otas milyon liralık tasarrufun manası distana gönderilmişti. lunmuştur: g~m~uk bırlıgı proJesını tasvıp etme-

'd~J. İl(İ anlaşılacak bir hal alıyor. Çok geçmeden ı~yb Mahmut 1 - Münhal memuriyetlere yeni- mıştır. 
ÇtnkU 1smet paşa tasaruftan bahse- Hindistandan (Kösbe) jelmeğe den memur tayin edilmiyecek. 2 - Bu lspany~ borsalarında vazlt:et 
Cled:en, baŞlanan işleri terketmeyi bir ff k ).. O 

1
-- k zr dairelerin kadroları asgari hadde Madrıt, 9 (A. A.) - Borsada fıyat 

muv. a. a o' muştu. nun . ra • indirilecektir. 3 - Tahtı muhakemeye larda dün görülen düskünlük esham 
Mnlye aklına getirmiyor. b d k • arıcın c a.ması, frakın Şımah alınmış memurlar, vekalet emrine ah- fiyatlarının düşmesine karşı bazı fev-

Devlet bütçe: inde (rasyonel) çnlı 

Şl§I ile daha pahalıya mal olacak işle
ri daha ucuza çrkarmayı temin edecek 
olan ismet paşa hükumeti halk mecli
sine tam bir halk hükumeti programile 
geldi. Aldığı itimadın kuvvetli manası 
badar. 

Şarki hüdudunda nisbeten sü- nacaktrr. 4 - Memur namzeti olarak kalade tedbirler alınacağım zan ve 
kunete hizmd ediyordu. devlet dairelerinde çalışanların nam- tahmin ettirmektedir. Bununla beraber 

1922 de Süleymaniyc havalisi zetlik yeri tatbik edilmiyecektir. 5 - borsanın kapatılması mevzuu bahis ol
karışmış ve Irak fevkalade ko· AZ memurla çok iş çıkarmak esası ta mamaktadrr. Yalnız İspanya borsala-

ml.ser·ı s· p · K k s··l . karrür ettiğinden devairin mesai saat- rında ve Barselon piyasasında vadeli 
ır ersı u s u eymanı- . . . 1 · · hl' d k h M h lerı heyeti vekile kararıle tebdil edil- muamele er yapılmasının muvakkat hır 

SADRI ETEM 
ycyı la. ıye .e. ere şe! . a • miştir. müddet için tatil edilmesi muhtemel-
muda ıdarcyı ıade etmıştı. Bu karara göre mesai saati 9 dan dir. 

E' ransız hamilleı 
Şeyh Mahmut geri döndükten 12 ye ve 13 buçuktan 18 buçuğa kadar Mısırda 

sonra cenubi Kürdistan kabile- olmak üzere 8 buçuk saate çıkarılmış- Kahire, 9 (A. A.) - Muhalif fırka 

1 

Dttn · ş~hrlmlze 
lerini kıyame davet etmiş ve tır. lar Sıtkı paşa tarafından yapılan yeni 
Bağdadı tanımamıştı. Onun bu 6 - Memur maaşlarından tenkihat intihabat hazırlıkları aleyhinde kıral 

geldiler sırada istediği, müstakil bir yapılmıyacak, tekaüt aidatı ke~dlmi- Fuada bir beyanname ,·ermişlerdir. 
Kürdüstan tesisi idi. ingıJiılcr yecek ancak yüzde :; kazanç vergisi Yugoslavya istikrazı 

M •. Da klözyenln muharrlrlmlze şeyh Mahmuda karşı, mükerrer tarholunacaktır. .. .. . Paris, 9 (A. A.) _ Yugoslavyanm 
beyanatı Bundan maada tekautluklerı mu- Fransız ve diğer ecnebi bankaların-

ihtarlarda bulunmuşlar ve bava k 1 d h ı k ··d 
.. Yakında :ı\nkarada başhyacak o- kuvvetlerini göndermişler, fakat arrer olan memur ar er a te au e dan mürekkep bir gruptan yapacağı is 
l~n . Osmanlı borçları müzakeratınıı s~;kedilecek. ve icap ~ders~ ilgas~ müm tikraz bir milyar yirmi beş milyon di-
iştirak edecek ecnebi hamiller murah- şcybMahmul bunlara ehemmiyet kun memurıyetler lağvedılecektır. nardan ibaret ve yüzde yedi faizli ola
ll.Slan dünden itibaren şehrimize gel- vermemişti. Tayyareler şeyh . _Heyeti ~e~i~enin ~u .kararı henüz caktır. ihraç fiatr 87 buçuktur. İstikraz 
•efe b&§lamıolardır. Mabmudu ele geçirmeğc muvaf- ,·ılayata bıldırılmcmıştır. 40 senede itfa edilecektir. 

Fransız hamillerin murahhasların- fak olmamış, ve şeyh İran dağ· Suzan H. ortada yok ArJantlnde vaziyet 
dan M. de Klozyer ve M. Barde dün larına iltica ettiğinc'cn tayyare· Büenos Ayres, 9 (A .A.) - Arjan 
Stella Vitelya vapurile şehrimize gel- ler geri dönmüştü. Sabık İzmir Fransız konıolosu tinde kanlı vak'alara sebep olan bazı 
mlflerdlr. 1923 te Süleymaniye Irak Ve labik Fas fevk alide komiseri kargaşalıklar olduğuna dair ortaya çı 

M. de Klozyer bir muharririmize de hükumeti tarafından İfgal olundu. bulunan M. Ginin zevcesi Hafize karılan şayialar resmi surette tekzip e-
miftir ki: Çok geçmeden İngilizler burası· Suzan H. dün de zabıta tarafın- dilmiştir. Memleketin her tarafında 

.- Ankara müza.keratında Düyunu l r nı tahliye etm:şler şeyh Mah- dan şehrimizde aranmış fakat tam bir sükun hüküm sürmektedir. 
.mumiye hamilleri beş kişilik bir heyet mud da geri dönmüştü. hiçbir tarafta izine tesadüf edi- Norveçte hUkOmet buhranı 
tarafmdan temsil edilecektir. 192 Jcmemiştir. OsJov, 9 (A. A.) - Yeni kabineyi 

Müzakerata İngiliz hamiJleri namı- 4 de Irak hükumeti Sülcy- Hafize Suzan H. meselesi iz- teşkile meb'usan meclisi reisi M. Kol s-
na M. Vayt, Alman hamilleri namına maniyeyi iıgale karar vermit ve tat memur cdilmistir. 

fcyb Mab t 'd d w ı mirde gunun hadisesi şeklini 
M. Wcigelt, Fransız hamilleri namına mu yem en ag ara 
da ben ve M. Barde ile M. Prudom kaçmıştı. almıştır. Son gelen İzmir gazc-
iıtirak edeceklerdir. 1926da Irak hükumeti şeyhaffetti teleri, işin içine sevicilik de ka-

Dlğer murahhaslar bir iki güne ka- Bu .af mucibince feyh Mahmut rıştığını ve Suıan hanımı zabıta 
dar lstanbula gelmiş bulunacaklar ve arau ve emlakinin varidatını ya haber veren Nazmiye hanı-
hep birlikte Ankaraya gideceğiz. Müza alacak fakat Irak haricinde mm bu yüzden kendisinin rakibi 
kerata 14 mayıs perşembe günü başla yaııyacaktı. olduğunu y•maktadırlar. 
nacaktır. Şeyh Mahmut bu akıbetten 
· Mtizakeratın ne kadar devam edece- hoşlanmamakla beraber taliin 
fi haldmtda §imdiden bir şey söylene· aleyhine döndfiğünü görerek bu
mu. Bu ancak ileride anlaşılacaktır. 

Hamlllerin noktai naıan hakkında nu kabul etmiş ve mükadderata 
da müzakerat başlamadan el·vel size boyun eymiştir. 
bir teY 11öyllyemem Onun çıkıp gitmesile Bagdat 

Allkadarlar ve Türk hükt\metl bu hllkümctioin bir nefu <\iması 
ınaelenln hal ve intacma samimi suret bekleniyordu. Halbuki öyle ol
te taraftar bulundukları cihetle Anka- madı. iki sene geçmeden Şeyh 
ra mUzakeratınm şayanı memnuniyet Mahmut tekrar lraka dönmüş 
netice 'Ytreeeiini ümit ediyoru.,. ve faaliyete bqlamlf lı. 

Adaların tenviri hea1rhkları 
Elektrik ?irkcti a1dalarda ya

pacağı elcl<trik tenviratına ait 
hazırlıklara başlamıştır. Dün şir
ket memurları Adalara giderek 
hangi evlerin elektrik alıp al· 
mıyacağını tesbit etmişlerdir. 
Kartala konacak olan transfor
matör de AvrÜpaya sipariş edil-
miştir. Diğer maJzemelcr de ya
kında ıamarlanacaktır. 

Cemiyetlerde: 
Etlbba muhadenet cemiyetinden 

Son kongrede idare heyetine 
seçilen azanın aralarında yaptık
ları intihapta riyasete Gülhane 
muallimlerinden Niyazi ismet, 
reisi saniliğe verem dispanser 
Baştabibi Mustafa Talat, katibi 
umumiliğc Cerrahpaşa hastanesi 
laboratuvar şefi Fethi, veznedar
lığa serbest etıbbadan Şuayp 
Nuri B. ler tefrik edilmişlerdir. 
Cemiyeti tedrlslye kong;esl 

Cemiyeti tedrisiye heyeti umu
miyesi mayısın on beşinci cuma 
günü saat on dörtte senelik icti
maını Darüşşaf akada aktcdecektir 

Hem bahar, hem cuma dC'P"" 
hemde bahar olmasına rai18e' 
günlük, güneşlik bir hava b6P' 
bir günü - bu gidişle - bu bah" 

.. t . .. .... ya gos erır, ya gostermcı. 
lum ya, gök yüzü, rüzgar ~ 
deniz artık takvim ve metti' 
hisaplarına adam akıllı ~ 
etti. Oyle ise bu güzel cuftlfi 

bcisık bir tavan altında, b•"' 
dumanlı bir kahvede, " Bir -' 
evvel gitsede bu güzel ha\fıd-' 
istifade etsek! ,, der gibi gasli' 
riniıe bakılan bir misafirli~! 
geçirmekte mana ~ ok, de~ 
haydi çıkalım, şöyle bir kır lı" 
vası alahm; kim bilir, bıb"• 
kırlara , köylere ne güzel kokd° 
lar getirmiıtir. 

Uzun sürmıyen bir miizakeı" 
den sonra Çamlıca tepesine ~ 
mak kararını verdik. Rasat...
tepesinden daha yüksek oldıl 
için Fatin B. in raporlarına ~ 
nş etmiyen bu yeşil tepede 
halde en fazla hava buluna~ 

Vapurun üst kah dolu .• oı'J 
katta tek tük yer bulun•~ 
Yukarıda daha iyi hava al•~ 
tık ama ne ise, orta kat ,.10"" 
da fena değil : , 

- Efendim, gölğe olur, ,; 
olur! T esellisile oraya gir~ 
yaolanna çıkınlarını, aepetleP"' 
paketlerini, şiıelerini almıı ~~ 
tcrilerin arasında bulabildiği~ 
yerlere yerleştik. Gölğe idi 'J 
sıcaktı. Vapurlarda bısyle "JJ 
havalarda pencerelerin ıs~~ 
dört bir tarafı görmek ilUJ~ 
ihtiyarlarla, dütmcsindcn, ~ 
masından korkulan knçnk ç"'' 
lar tuttumuydu, artık oıılarıı> J 
çalacağından ilmidi kesme~ ..J 
zım. O giln de öyle idi. 51V. 
var, rüzglr yok ve konu k,I 
şunun çıkınlarından etrafa ~ 
buram dağilan bir koku; lJI' .. 

... * • 
Gene tramvaydayız ••• Fa~•~~ 

ttamvay, bizim kırk yıllık ? 
vay değil. Asya toprağuıd• ',t 
yen ve Türkiycdc kadınlar•~ 
ton siyasi haklari vermek 111e t.tf 

bahıolduğu bir sırada ~ 
arabalarının iki ön sırasını ·~ 
tahsis etmiye lüzum gördlj, 
Üsküdar tramvaylarındayı:ı.• S' 
dürü eski bir ıair ve ceıaı ~ 
bir Beyin adaşı olan bu dt 
panya yapmalı mı idi? diye a,, 
şünürkcn yolculan bO ,ı'. 
tün başka ve farklı olan bil ;p 
bayı da ayni koku bürülll~ı ot' 
Araba yüyüyor, biz yüksebY fi 
etrafta yeşil çimenler, ,.ıs~ 
penbc çiçekler, fakat ayni k~ 
gözlerimizin memnun buıUJ';( 
rağmen burun dclikleri111iJ de 
oi ıztırap ... 

* * * t, 
indik, tepeyi tırmandık, fi ı"_ 

bulu sisler içinde görilyoru'iı11"' 
net olgun bir Amasya ~ 
gibi karşımızda batıyor, .,.ı• 
rüzgirda yok değil, 1Aki11 

o koku... ke~li' 
Buraya, rllzgara dağılan, dd 

rın ' 
kokularını koklamağa, na . ı# 
çiçeklerinden baharın ıe~~ ti' 
kokularını toplamağa ge e r 
vatlı bizler hala onu, 

0 

kokularım dinliyoruz.. • of. ""' 
Gazeteler "Bu sene çır ~ 

ihracat yapacağız. ,, diye y k tJ' 
lardı. Nerede bu işi ya~''~ 
cirler, allahınızı ıeversenıJ JJO" 
çabuk olun, bahar gibi ~· 01,,r 
bu mahut kokuyu dinlerP•f 

yalım. !J,opl# JJ" 
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taraftan sulh için çalışılıyor,diger 
taraftan istikbal harpleri için 

Daktilo Müsabakamız 

.. . hazırlık yapılıyor 

Müsabakamı?' yalnıi Hanımlara ait 
değildir; erkekler de iştirak edebilir 

Günün her saatinde matbaamıza 
müracaat edebilirsiniz 

fe ~_.ltaıya h - Kayıt başladı 
• 

1
-"tbi h ~rbiye nazırı sinyor Bais- kın atinin harpleri iki sıfatı haiz olacak bir takım milletlerin senede yüz mil· -

1111 ~tııı arp ışleri hakkında bir rapor tır. Bu harpler, kimyevi ve havai harp yon ingiliz Hrasmı tcslihat için harct't Haziran ayı içinde Ali ticaret 
~ ra e alarak neşir ve te\'Zİ etmişfü. )erdir. Bu yeni teknik, maddi ,·e mane tiklerini il:i\'e ctmi:;;ti. mektebinde yapılacak olan 1931 

a)'I lta~Orda ltalycı.nın askeri \'aziyeti viı muharebe başlar başlamaz görüle- Mister Hover, bu nutkunu irat edi Türkiye Daktilo şampiyonluğu 
1)1 ~ ~~a~ın alllkadar olduğu devletle cek ve bu tesir, son derece kafi olacak yorkcn, Amerika hükumeti, tarihte gü- müsabakasma iştirak etmek is
ıll ~ dfk~ı vaziy~tleri ha~kı.nda çok ~ tır. .. • . rülmü~ en büyük ham kunetini en nıu tiyen daktilo hanım ve beylerin 
aO lakb at malum~t verıl~ık~en başka . Bu mula~azala~a mebnı İtalya har azzam ;:;ekilde tezahüı· ettirmek için ter 

~da el harplerm mahıyetı hakkın- bıye nezaretı askerı hazırlıklarla meş· tibatını ikmal ediyordu. kaydına dünden itibaren baılao· 
~ ted~~n derece mühim sözler söylen gul olanlarla fenni ve sınai hazırlı~- Mayısın ıs inci gününden 30 uncu mıştır. 

lta · larla meşgul olanlar arasında sıkı bır gününe kadar Amerikanın hava kuv- Bu mUsabaka mUhimdir 
j)c, )taıtsa lya ha.rbiyc nazırı dalya ve itti.hadı ta~·:-;i:·e et~ekte , .e y~n~ ~arp vetleri Atlas denizinde en büyük ha,·a Geçen sene yaptıiımız daktilo 
S' ~ . askerı masraflarını mukayese lerın tecavuzı mahı~et Ye tesırını an- manevralarını yapacaktır. şampı·yonluk mu··sabakası dakti-
srı • 'e Yugoslavyanın ihtivar ettic'ri cak bu ittihat sayesınde muhafaza ede B 1 672 tı ıtın~ • ~ -· . .. • kt d. u manevra ara tayyare ve l I d d ld .. kadar 
11• ~.tet . --arafları ca ayrıca i.:ı:aha ehem cegını soyleme e ır. . 1731 z bit ile asker i t· k d kti o ar arasın a a o ugu 

l 
'erınfştir. Müstakbei. harplerde, bılhaşsa tay- B 

1 
a 

336 
t . . ? kıra. ~ ece. r. ticari mllesseseler arasında da 

taı . . 1 b .. . ··k h • t• .h . d un arın . ayyaresı cşıf ıle, 2;:ı6 sı 
\tı Ya hah hazırda jandarma. kuv- yare er en uyu e emnuye 1 1 raz e eh.. . t k. ·ı 36 bo b d büyük bir alaka ile karşı)aomış· 

r ~~ide dahil oldug· u halde ordusuna cektir. Hava kuvvetleri, diğer müsel· ucu~l '4e· .a ıpk·ıı e, · ı sı lml ark~- .b 
~· lı.:'4"ly . ıı~h k ti . h k t1 . .. . d man ı e, .> ı na ı ye ı e meşgu o aca • tır. Çünkü umumi bir imtı an 

1 ~bllk?n ıngiliz lirası sarfetmektedir. a .. u~:e er~~ are e erı uzerın e tır • mahiyetini haiz olan bu mfisa· 
oe >.11 ı Fransanın sarfiyatı (S.1) mil- en buyuk tesırı yapacaJdır. . 
ııil hıgiliz ı · . Buna mebni bütün askeri hazırlık- Bu manevraların hedefı kara ve de bakamızdan sonra birçok mUes-
ıs· ıırasına varıyor. Yıne bu r:ı · · d t terin f ı · k 
1 .. w. göre • lann tek bir kumandaya tabi olması nız e ayyare . . uzun mesa e erı na seıeler bize l!IÜracaat edere 
oı ·111 ıı . Yugosla\l'yanın askerı masa- .ht· . s· , l\I . 1. . . k d sıl kat'edeceklerını, ha,·ada ne kadar d • d k l 
1 'lıı..: .. . nııJ... . .1• 1. b 1 .• ı ıyacı, ın)or usso ınının uman a . ken ilerme a ti o tavsiye et· 
e .~ .,on ıngı ız ıra ına a ıg 1t d k. ''T "d f h t· .1 t t tahammül gö-terebıleceğini büyük kuv 
tıo ~i bdır. YugosJayyanın askeri ma- sı .a ıln a ı k.ıt ıdmu a aa eye ı ı e a vetlerin ne derece intizam• ve mükem- mekliğimiz ricasında bulunmu~-

iitçes· . .. d k k t k·ı mın o unma a ır. . . . . . I d llıekt • ının yuz e ır ını eş ı * * * melıyet daıresınde hareket edebıleceğı ar ır. 
edır. · ·· kt· F b k . t• 1

1
, lta1 . • Birkaç gün evvel Amerika reisi- nı gorme ır. akat müsa a amızı tertıp 

lr ">illhı Ya harbıye nazırının raporunda cümhuru mister Hover Vasingtonda Amerikanın bütün havat kuvveti~ ederken böyle bir ihtiyaç ve 
~6ın ~tı~ar~beleri h:fkkında mühim teslihatı tahdit lehinde 'beliğ bir nutuk ri Nevyorkta tahaş~üt edecek ve mayı- talep karıısmda kalacağımız dtl

ııO ~ Jla:;, ıhtı~:a eder... .. .. . irat etmişti. Mister Hover bu nutkunda, 51.n 21 ind~ harp ~~şhyacak birçok ~e- tilnUlemediği için müsabakamıza 
• ,... ' ııtatik a gore bugun butun mıJlet- bugünkü iktısadi buhranın harbi umu hırlere h~udan ~u-~um vukubulacak- iştirak eden hanımlann ancak 

''t, & 1 ~arplerden bıkmış bulunu· mi neticelerinden olduğunu, iktısadi in tır. Amerıkada butun efkarı umumiye 
. ~~latt11 Çeşıt harpler galipleri de, mağ kişafa mfrni olan en mühim sebebin as hi~bir memleket~e naziri bulunmıyan pek az bir kısmının iktidarlarını 

ha b~a ezdiğinden onun yerine hare keri hazırlrklardan başka bir şe:r ol- bu ha\'a kuvvetıni bir arada görmeyi tesbit etmi§ bulunuyorduk. Bu 
'••: 

1 kaim olmuştur. Onun için ya- madığını söylemiş ondan sonra hala merakla bekliyor. sebeple maalesef bir çok mües-
••••• 

. 
11 

Biliilk .... hava· .. ·ıacıasının .... tatSiiiti...... :::;:;5:~·~:;::::1:0::: 
Dokuz canlı adam!,, nihayet müthiş ~:::u·~.::~a.:::ı.~m:::.:::!: 
._bir kum fırtınasının kurbanı oldu ~i=~~~~~::::~=~~::::~::;~ 

' ~ ... lltan ..._ d d.. .... dü .. • 'K • .,. .... , .... ·ı ·' ..... i ·ı·i" . . t .... b t el ·ıa· t ! d .. · 1 • d derece kazanan her hanıma iı t-.. ln .. .1.Nn raya oneınen şup • ıosıonun o umu ıayarecı lK •!:ın mo or o u evrı ı ve Ken ısı a tın a 
~!~ h gıhı tnyyarecisi hakkında son büyük bir ziyadır. Kendisi posta tay- kaldı. temin edebileceğimizi umuyoruz. 

b~l.ınd:berJe~ ~u ölümün .feci şekli yar~leri içi.~ dokuz ~in millik .. bir .~esa- Bir senede ne kadar lnglllz Her mUsabık ehliyetname 
'ıe tafsılat vermektedırler. Ba feyı altı gunde kat etmek mumkun ol- askeri tayyareclsl öldU? alacak 
>. i · r ~~nlardır: duğunu ispat etmi~tir. Kidst~n posta Londra, - Geçen sene Şnayder MU1abakamıza i§tirak eden her 

larm elinde en kuvvetli bir tav
siye mahiyetinde olacaktır. 

Netice olacak hanımlar 

Müsabakamızda birincilik ala• 

cak Hammlar iş sahibi değillene 
muhakkak surette yerleştirilme
lerine gazetemiz tavassut ede

cektir. Bundan başka gere\{ ma• 
kine ve gerek başka kıymetli 
bir hediye kazanmış olacaklardır. 

Kayıt için idaremize müracaat 
edecekler iki vesika fotoğrafı da 
getirmelidırler. 

Turizm 
Reşit Saffet B. kongrede bu• 

lunmak için Avrupaya gitti 

Turing klUp reisi ve Kocaeli 
meb'usu Reıit Saffet beyle 
klübun umumi kitibi Cevdet B. 
dün ıemplon ekıpresile Praga 

hareket etmiılerdir. 
Reşit Saffet ve Cevdet beyler 

bu ay sonlarında Peragda top-

lanacak beynelmilel turizm kon• 
gresinde Türkiye Turing klllbO· 
nü temıil edeceklerdir. Perag 

kongresinden sonra Reşit Saffet 

B. Peştede toplanacak olan bey

nelmilel turi:ım ali meclisi idare 
heyeti içtimama gidecektir. 

Darülfünunda: 
M. Millet ikinci konferansını 

dUn verdi 
• , H•b ' J!. ' fiuN&J 

Fransız lısanıyat proıesoru L 

M. Aotoio Millet ikinci konfe-· 

ransmı diln saat 17 .30 da darül· 

fünunda vermiştir. 

Profesör darülfünun emini ve 
mUderrislerile münevver bir din-~'tecı t.- 4'0hdraya dönmekte olan tay- taşıyan ekspres tayyarelere yoku al- kupasın k '"la" zim y 

·~ <\fd t . ~ k d b · 1 azanan mu agorn ye- haoıma Ticaret mektebi alisinin 
h.~t s on ve arkada~ı yüzbası mak caız olmadıgı no tasın a enım· . b. . bo . l • • .. · · b bul d 
:"a~ ontın ce etleri adeta tanıalm~- le tamamilc hemfikirdi.,. n~ ır tayyare .ıle. Parn .. ruh havalı- ve jüri heyetinin tastik edeceği eyıcı zumresının azır .un .u· 
~~lr halde Yan Renan civarında Dokuz defa ölümden sınde bazı teh.hkeh t~crub~ler :apar- birer ehliyetname verilecektir. ğu konferansında "en eskı Hın-
~~ ,..ıı~tur. Kazanın o esnada hüküm kurtulmuştu 1 kfend tayd:.are ~ırden bl ıre mihverı etra- Bu ebliyetoameler, her hangi bir du - Avrupai lisanlar,, dan bah· 
'lbı "'lÜth· ın n onmege baş amıştır. Vagorn d . • . • . 
tı '' tela·~ ış toz ,.e kum fırtınasından .. Cenubi .Afrika dominyonunda d h 

1 
.. k milessese en ış ıstıyecek hanım· setmıştır. 

tt .... " ıgi h kk kt 0 1 - er a paraşutle atlıyaca yerde tayya 
~L .. illlda mu a · n · ır. rta ıgın düşüp ölen tayyareci Kidston dokuz d k 1 .. .. k -·-·-...................................................... -·---·------·-----
~ 1 il kara d • d t . · re e a mış ve motoru ontrol altına 
t.~ lerg1 . r ıgı sıra a ayyarecı- defa müthiş ölüm tehlikesinden kurtul 1 • 

1 
d b A. A. Neşriyat BUrosundan: 

."tla Ilı göremiyerek Duakensbcrg . . . . . a maga ça ışmışs:ı a una muvaffak 
t:ı~· tının dik duğu ıçın kendısıne (dokuz cani) a- olamamış ve ancak yerden üç yüz met 
""lllılı Ye yal~ın kayalıklarına d ) d .1. d. ,..1 . b·ı· d t 

ıannol am enı ır 1• · ' ucıze ka 1 ın en a · re yüksekte paraşüte sarılarak kendini 
'bat 1 onuyor. tattığı tehlikeler şunlardır: bosluğa salıcerıniştir. Aradaki mesafe 

l lo leminde heyecan H d · a· l :.. ~ lldr . arp esnasın a zabıt narnze 1 0 a kısa olduğu irin paraşüt layıkile açıl-
~ tlltı.1 a, J - lngıltereden Kapa al- k b 1 d • h · · · Al a hr :ı: ~~11 "le 'il • • • ra u un ugu arp gemısını m .n • .. mamış ve tayyareci o sırada esen şid-
•t "fecı .. f:ın tayyarecı Glen Kıdsto- torpilleyip batırdılar. Bir otomobıl su d tr .. . t . ·ıe ya ·ırk b. 
~" tla o liınü İngiliz spor aleminde rat yarışı esnasında otomobili devril e ı ruzgarın es~~ı .. rı~ mı ı . ır 
\..>tta,,. tı arasında büyük tee&;ür ,.e d. 1 d b N·ı h 1. . mesafeye kadar suruklenmış ve niha-,. '({ rıı • ı ve parça an ı, cyaz .ı. ı a,·a ısın-
L. tlt,.. '· Ucıp olmuştur. Kidston Ka d 

1 
b" h , t• . . t yet yere düşmüştür. Bacağı kırılmış ve 

~ ı..._""'el\ . . e av anan ır avcı ey c ı ıçın ayyare k f B . 
) ~ b ıçın sarfettiği zamandan da- . . . .. a ata.'iı patlamıştır. eynıne saplanan 
t ~!.- lr Ü • ile vahşı hayvan ararken tayyaresı du . . . .. \ urıebu lıt ddet zarfında Ingıltere .. d y 1 1 d b 1 d _ kemık parçasını çıkarmak ıcın ~ok guc 

eceği kanaatinde bulunuyor şup ya.n ı. 0 cu arın an u un ugu ve nazik bir ameliyat yap;lmıs fakat 
A... bir alman tayyaresi 1929 da Ingilterc b d f d ·ş t • . 

~~ita .• . . . u a ay a \·ermemı. ve ayyarecı sa 
\..~d daşıar K.d t h .k 1.d uzennden havada tutuşup alevler ıcın 
'tt en ı ı s onun arı u a <' •• •• • - baha karşı ölmüştür. 
._ ftlt dolayı bu teşebbiL.;.;te de mu de yere duştu ve yandı, füdstondan baş 

1 
• • •• • • • 1 . 

''1 ı~ Olaca~ ·· · · ka hir kim ~e bu kazadan kurtulamadı 'aghornun olumu 1 e bu senenın 
ı.:S~ it ı>lhdan umıth bulundukla :ı: ~ • • • d b · . k ı · 
~·~~'· endisin · .. Afrikada bir av esnasında üzerine bir bıdayetın en erı tayyare aza arı netı 
~" , \l e parlak bır kabul gos- . d .. 1 · · ı· k • t . . ·1 
"~taz~e. daha şimdiden hazırlık aslan saldırdı. Eğer aslan o anda baş c~s'.n e 0 e.n ıngı 1~ as erı anarecı e· 
~ ıtı.lta ldıier. Tayyareciler cemiyeti ka bir avcı tarafından vurulmasaydı rının adedı kırk bıre .~ıkmı~t'.r .. B~ııla 

da rıı l~y Seınphill feci kaza hak- muhakkak ki Kidstonu parçahyacaktı. rın arasında ha,·a ku'' etlen ıkıncı ku-
Sozleri söylemiştir. Motörbot ısürat tecrübelerinde iki defa' mandam llolt da vardır. 

21 Mayıs perşembe günü için yapılan 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. 21 Mayıs 
perşembe günü. bilumum resmi ve hu
susi müessesat, umumi meydanlar da
hli olmak üzere Türkiyenin her tara
fında bomba tarakelerine müşabih 

f1A l f1 Ol fA l1L l1L Ol sesi işidileceğin
den halkın heyecana kapılmaması 

şimdiden ilan olunur. 

~, ~marası: 127 duk... yarak bağırıyor: - Evet beni sarhoş etmişti ... Çok dırmak hakkına malikolduğumuzu bi-
b ı "('; Reis Albere dönüyor: - Yalandır .. Rezilcesine bir ya· doğru.. liyoruz. Fakat yese kapılan bir adam 
~t'IL :!P cephesinde •.• müellfil ., 

tı: ~ -~ - Bu bapta bir söyliyeceğiniz var lan ... Oradan çıktığı zaman yarı çıp· Müddeiumumi kollarını sallıyordu: neler yapmaz· .... 
aria Remargue mı? lak bir kıyafette idi.. - Makamın şerefi icabı.. Büyük bir gürültü kopuyordu. Reis 

Albere gözlerimi dikiyorum. Fakat Bir gürültü kopıyor. 'Müddeiumu- Villi kudurmuş bir boğa gibi ona sükutu iade için bo~ yere çabalıyordu. 
o sakin bir se le diyor ki: mi olanca sesile bağırıyor. Reis Yilliyi doğru döndü: Birbirimize sıkışmış duruyoruz. Villi 

- Hayır... tekdir ediyor. Fakat Yilli artık ipini _ öyle fazla asabiyete lüzum yok .. nin vaziyeti müthiş .. Kosole yumruk-
- Şahidin ifadatı doğrudur Ö} le koparmış ~ir haldedir. Al berin meyus Haydi bakayım bizi dışarı s ... etseni1c ... larını sıkıyor. Bize karşı ne yapabilir 

mi? bakı;;;larına rağmen de\'am ediyor n şu gördüğünüz zavallı sakin ,.e uslu bir ler? Yilli adolün sırası önüne dikiliyor 
Alber acı acı gülüyor. Yüzü sol- bağırıyor: şeydi. \'e devam ediyor: 

muştur. Genç kadın mahkeme hey'eti - Bana bak Alber karşımda diz isterseniz annesine sorunuz. Fakat - Arkadaşımızdır, onu mahktlm et-
arkasında duyarda asılı olan hnça dik· çöksen de anlamam .. içimdekini söyli i,te yesinden çakıl taşı atarmış gibi meyiniz. o öldürmek fikrinde değildi. 
katle bakıyor. yeceğim. Karı yarı çıplaktı. Barçerin tabanca çekiyor. Teessüf mü etsin? Fakat şerefinin pamusunun lekelenme 

Alber diyor ki: onu sarhoş ettiğini söyleyince dayana- Teessür etsin ha? .. Bir namussuzu öl- sine tehammül edemezdi. şu gördüğü-
- İhtimal ki doğrudur. Bu sözle- madı ve ateş etti. Kendisini teslime gi- dürmek ona o kadar güç bir şey mi gö. nüz adam cephede cesaretile temayüz 

ri bugün ilk defa duyuyorum. Şu hal- derken bana bunları anlattı. zükecek zannediyorsunuz? Onun ~·e- etmiştir. Kendisi bir dü~man müfreze 
de aldanmışım.. Müdafi mütemadiyen not ediyor- gane kabahati yanh~ nişan almaktır. ~ini mitralyö7.le temiıledifi için bir 

' liiç. \" Genç kadın rahat bir nefes alıyor. du. Genç kadın şaşlrmış acı acı yay- Bu karıyı gebertmeli idi. Evet şahst demir salip nişanı aldı. Miralayı kl'.ıı• 
• alnıı beraber otıuuıor- Fakat çok telaş etmiş. Villi dayananıı garalar çıkarıyordu. düşmanlarımızı kendi elimizle cezalan .(Bitmedi). 
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Toptan i\)c\ va. ~ehze. ~;ı fiatla1"1 

İtalya Kralı 
Gazi Hazretlerini 

tebrik ettiler 
Ankara, 10 ( A.A ) - Gazi 

Mustafa Kemal Hazretlerinin 
yeniden ReisicOmhurluğa intihabı 

münasebetile müşarünileyh Hazret
lerile İtalya kıralı Viktor Ema
nuel Haıretleri arasında atideki 
telgraflar teati olunmuıtur: 

Ankarada ReisicOmhur Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerine. 

Yeniden TOrkiye Reisicühur
lufuna intihabınız dolayısile ea 
har tebrikltımın ve zatı devlet
lerinin ıahıt saadetleri ve Türk 
milletinin refahı için samimi te
mennilerimin kabultinü rica ede-
rim. 

Viktor Emanuel 

Romeda Vlktor Emanuel 

Hazretlerine 

Yeniden Türkiye Reisicümbur
lujuna intihabım dolayiıile zab 

haımetanclerinin tebrikltını ihtiva 
eden telarafoameden pek mllte
lıaaıia olarak ıah haımetanele
rinin bu naziklne eıeri dikkat
lerine teıekkür eder Te kendi
lerinin ıahat 1aadetleri ve. İtal
yan milletinin refahı için en sa• 
mimi temennilerimi takdim ede· 
rim. 

Ga:1i Mustafa Kfnıal 

mıanahmer kong
resinde 

Ankara, 10 (Vakıt) - Hilili
ahmer umumi ınecliıi dün top
lanarak geçen celseden kalan 
itl~rin halli ile mctgul olmuştur. 
i~imada, işletilmesi Hilaliahmere 
l>ıra\ulan Karahiaar maden suyu 

iJe TOrkiyede satıı hakkı bu 

cemiyetin olan oyun kağıtlarının 
ucuz satılması için alınacak tet
birler görüşülmijş ve klğıtlardan 

alınan resmin tcnziii için Maliye 
Yekiletine müracaat edilmesi 
kararlaıtmlmııtır. 

Bundan sonra lstanbul verem• 
le mücadele cemiyetine yardım 

hakkındaki Ali Pş. nın teklifi ka
bul olunarak yeni idare heyeti 
intihabına geçilmiftir. 

fotihapta boş kurası çeken 
RiyueticUmhur katibi umumisi 
Te·tfik, Erzincan meb'usu Saffet 

Mayrettin (Bilecik), Kazım HUs
ııü (Konya) , Refik (Konya) B.ler 
ipka edilmiflerdir. 

Ankara, 10 (A.A) - Hililiah
mer kongresinin dünkU içtim2-
ıeda okunan icraat raporuna 
aazaran cemiyet vuku bulan da
Tet üıerine beynelmilel Salibiab
mer heyetine ~ahil olmağa karar 
vermiı ve keyfiyeti mezkQr mec
lise bildirilmi tir. 

Meclis encfimeple
rlnde intihap yapıldı 

Ankara, 10 (Telefon)- Bütçe 
encümeni reisliğine Hasan Fehmi 
(GllmOıane) , ikinci reisliğe Ali 
Rana , mazbata muharrirliğine 
Kemal Zaim (Kenya), kltipliğe 
Muhliı (KOtabya) Beyler. Maarif 
encümeni reiıliğine Nafi Atuf, 
mazbata muharrirliğine ibrahim 
A1'ettin , katipliğe iızet Utvi 
Beyler, Sıhhiye encümeni reis· 
lii\ge Ahmet Fikri, mazbata mu

ltarrirlifine Reşit Galip Beyler, 

Meclis hesapları nıcürneni reis
liiine Hakkı (Van),mazbata mu
harrirliğine Rıfat ( Ankara ) ve 
mürakipliiine de Mazhar Müfit 
Beyler aeçildiler. 

Murahhaslarımız Fırka:cü_mhuriyetçi,halkçı,laik, 
milliyetçi ve devletçidir 

1'. 
Yaprak: (Yerli) okkası 40 l<I 

Bakla: ( Yerli ) 8 · 9 K. l•P•"8 

Yarın cenevreye ha
reket edecekler 

- t<•• 
3 3.5 kuruş. Pıreaa: 3,:ı kuru.. ıye: 
bek ı !Adana) ~Q.~i\K. Tezefa•" ı.· 

. 10 [\• 
Ankara, l O (T elefon)-Cenev· 

rede toplanacak Anupa birliği 
komisyonuna iş tir ak edecek olan 
Tevfik RüıtU Beyin riyasetindeki 
murahhas heyetimiz yarın akıam 
hareket edecektir. 

... ---- - 70 Enginer: Adana ( adedı ) pe• 
Maydanoz: (demeti) 40 para. sO 

"Türk ordusu her ttırlU sfyast millAba
zaların üstllndedlr. ,, 

t rP' ' r•otuı ,.rı.40 pa r:ı . Karmızı " r• 
40 · .'iO par.a sarımsak: .iO · 60 P~. 
Taze aoıan: 60paru. Naneı ı;o gO· 

Murahhaslarımiıdan iktısat 
Vekili Mustafa Şeref B. Fırka 
kongrcıinde izahat vcreceii için 
birkaç gUn sonra hareket ede
cektir. 

Tasarruf için 

- - Can erili: 30 K. Malta erll~ ~ 
Cümhu riyet Hıılh: Fırkası prognı· ameli vt 1·erinıli biı' tatbik prograını · a:;.40 1\ Peynir beyaz 1 40 • nıf{. 

mının ilk kı:-.mını dünkü nü:->hamızca na tevfikan takip olunacaktı r. Bu i ş· Ka.-r taze ı ıoo . Balk•"' tou 11~ yaınu ve ikinci l..:ı mını da hula !lla oia lerden büyük feyı H kunet ,-aMta:.ı O· Et: (kilo u) karaman 74.25 K. Dtff\l' 
rak neşretmiştik. la n demiryolu in -;aatına devam edece· ! 70.~5 K. l\mrcık 70 K. Hı ır _ tu;aı 

Ankara hu u. i muhabirimiz progra ıiz. 5ıı 1\. Muhıclif dns lmıu 70 1\. ı:, 
mrn ikinci kı mını da ta mnmen ~öndeı ıo _ limanlar in ;,:;aatına müna. .... ip ~ıı· 4s.tıo K Danı 46 l\. !\fanda Si 

mi~tir. Neşrediyoruz. manlarda ha lamak lüzumu gör. önün Malak 46 kurut. ~ 

h b~~k~rad, 10 ( Vakıt) - Hus usi mu· de tutulacaktır. Vilayet #oseleri üze O BUL M .~C & O 
a ırımız en: . ~ 

rinde rah"makla beraber memleketı 
CUmhurlyet Halk Fırkasının bağlıyı~n i;·ı fenni köprüler bir şo~e ~e- " '- 7 " 9 10 ıl Devlet şlmendlferlerlnde yeni t 1 ~ ,, o 

tarife tatbik edilecek ana veaı a arı bekesine kavusmak için ameli bir pro{! 1 ılıiıil , i 1 ı 
A k 10 (T 1 t ) Q· d · r 1 - t:ümhuriyet Halk 1'~ırkası a - ı-am tatbik ol~nacaktır. I!!!; il 

n ara, e e on - :<"ımen ı er C" h . t . h ·ır t . h lk 2 A 'ii1 A i L- E V T rA 
i~lerinde mıtsrafları azaltmak için baş um urıy~ tı . - mı.· ı~·~ ~·~ :- . a: -. 11 - Iktısadi mülahazala.nmızd~ her ~ !T 
Jıca şu esa lar tatbik edilecektir: <; ı d - de\ letçı e - l .t~ ık r ınkı laı.t- hangi vekalet ve makamlara taalluk t· 3 S- A 'R F i y · AT • • 

1 - htanbul - Ankara ek5;presi :?O cıdır. .. . . . . . den bütün de\·let işlerinin nıilli iktisat -1 T- TF O iJ Y -i R M ~ 
g üne kadar haftada üçe indirilecektir. . A - fırk.a c~~hurı:·e~ın mıllı_ Mk.1• rıoktai nazarından nıutlıık karlı olnıa· s AL i ı{I M A r· E il r 

2 - Konya trrnleri tarifelerinde ta mıyet mefıku.resını en ,1Y1
• end emın hır sı l\aide ini umumiyetle e ııs tutarız. 6 IJI E Y Y A M ~ .ı Y E ! 

dilat yapılacaktır. Bu tadila t neticesi urettc tem ıl H tatbık e er. de\·let 7 A y A T fiil O H A 1 r 
. • . . E ki kalmı kanunların ,., u ullerin i • 

Konyadan geçen yolcular iki saat ka- ~ekh olduıuna kanıdır. Fırka hu ar- . h ·. 8 F · T- if E rii1 fi A z-A 
dar beklemek mecburiyetinde kalacak· ılmaz kanaatle cümhuriyeti tehlike)e ı.amanl~ bu noktadan ısla ına emenli -:- 1 fiil l!!I zı- e-ı-
Jardrr. kar:ıı ı her va ıta ile muhafaza der. yet ''ertyoruı. . 9 ı !il~ M llJ Y ~ _!_ 

3 - Sirns - Kayseri arasında i JI. B - Fırka terakki ,.e inki ·af )olun Ru noktadan ı. lahına ehemmıyet , .e l L A T i F E fil A C ı 
}Cn trenler muvakkaten haftada üce da H beynelmilel temasla münasebet- ri}·oruz. 11 T fil İlli .-ııllı T 'A N ı • 
indirilecektir. !erde bütün muasır milletlere mu\'azi içtimai hayat ve umumT · •ıhh•t h~' 

onlarla bir ahenkte yürümekle beraber 1 - Türk içtimai hayatında ailenin 
Barut irtişası türk ictimai heyetinin hususi seciyele· mahfuiiyeti esa. .. tır. 

MUstantlk tetkikatını bitirdi. rini b~ lı başına mü takil kunetiııi 2 - !''ırka çocuk hayatile sureti mah 
.Muhakemeye ba~lanmak Uzre mahfuz tutmayı esas sayar. susadll alakadnrdır. Doğum e\·lerinin l 

Ankara. 10 (1'elefon) - İı'ti a do (' - Jrade ,.e hakimiyetin kaynağı arttırılmasına çalışılacaktır. Am r le 2 ya ı üıerindeki tetki1cat mü tantiklik· millettir. Bu irade ile hakimiyetin, del ınıntakalarında kadın işçiluin çalı\· 
3 çe ikmal edilmiştir. Müddeiumumilik Jetin rntandnşa ,·atandaşın devlete kal' tıkl ım esnada çocuklannıl hakacak nıü 
4 idclianamesini hazırl;ımnktadır · ~ılık Yar.itelerlnln hakklle itasını t an · . t t lma,ına ,.e hunlann 

D d · · f ·· •1, ~ e,., e:.e er ~ ap ırı c 
o:.ya a ı. mı ge~en pro e or ev· zim yolunda kullanılma ı ftrkaca lıü. . m olunacal\tır ., 

fik Reyin kim olduğu anlnc;ılmanu]- .. _ .. .. aı ttırılmasına deva • 6 
• . yuk esa,.tır. 'Kanunlar onunde mutlak . L" • ki d a 

tır. Diğer maınunlar da bu zatın kım . . . :J - n.ım C!'111, çot.u aı , yar ım 7 
_ . . . . .. . hır muf:ayat kabul eden ,.e hıç bır fert 'h · . .1 . . l 'ıı ·netin oldugunu bılmedıklerını ~oylemı ler· . . . . . . muhtaç ı tı) ıu ar le mu u er mı 

dir. le hıç bir aıleye hı~ bır sınıfa hıç bır te ,.e nyet ,.e himn)·e~ ; altındad ı r. 8 
(Cemal Na_i) nin yazıhanesine ~i- mal\te imtiyaz tanımıyan fertle~· i halk 4 - ~ıhllat i:;leri frrkamrzca hususi 9 

dip gellrml. . (Cemal Nas) ın kardeşi tan "e halk~ı olarak kabul edenı. bir ehemmi)·eti haizdir. Bu huı:; ustaki 1 
(Snlamon \ı~) ifadesinde: D - Ferdi rnestt!. ,.e .. raaliye~ ua-.: me14ai umumi ihtiyaçla mütrna ip \e 11 

- 1'e,·fik be) 1 gördüm. Fakat, il· tutmakla bernher mumkun olduıtu ka· de,amh bir surette tevsi olunacakt :r . ,_ __ _. _ _._._.__,,.-_:d 
,·i.,)•etini bilmem... ... dar az zaman icinde milleti feraha \e • " t f . t hum ljugünkıl bulmctc11tff 

. ~ . • t ' k . . a - ;-.ı mıı, ,·erem. re11gı . ra _ıtt: 
Demektedi r. Bİi' aralık ( üenıa l Nas) memleketı mamurıyete erış ırme mn . . h t 1 kl 1 u del'" . oJdan sa.r.a ve ''Ukarrdıtrı aP-'".ı..ı · ve aır san a!' a ı · ar a m en ~ e ,, cır 

ın rnııhanesinde bir ihtilafın hallin- milletin umumi ve yük.;;;ek menfaatleri . i 
1 

t • d d ı _ Hiı' Balkan dedeli (7) , 11 
de h.akemlik eden (Marko ı ' aim ) Jo;(en nin icnp ettirdiği işlerde hiJha!'şa iktı · t~dhirlerinı gen ş e mıye evam e ec\?· 

eli de ayni ifadede hulunmu~tu r. adi .. ahada devleti filen alakadar Et- iız. (2) 

Ma~bata encüm~ninde 
mek mühim esaslarımızdandır. Dahlll, adil, harlct siyaset 2 - /ş ( 2), sulu çorl>cı (4 ) (4) 

E _ Pırka dc\·let fdaresinde biltün 1 - Bütün inkılap neticelerini ~a- 3 - Alınan ıeJJ ( 3) , ma1101•1 

kanunlann, nizamlal'ın ve u~ullerin tandaşlann tam emniyet ve milli ni· 4 - Bir kaza ( 10) 
Boluda lnltdlhdabatel hlle karı'· ilim ,e fenlerin muha. ır medeniyete ~amla inzıhatı dahili. adli teşkila t "e 5 - Kibarlık (6), sur·ari ( 4) 

talı la o unuyor . " . h' h' h d' ·ı 
Ankara. 10 (Telefon) _ l\lazbatala temin ettiği e<:as lı ~ekıllere \e dun~ a kanunlarılf' koruyan ıç ır a .. ıs~ ı e 6 _Kalabalık (5) 

n tetkik encümeni yarın (bugün) top· iht_iyacl~r.ına gö~e yapılmasnı.ı .. tathlk tesir öni\nde arsılm~ya.n bir ~uku~ r~t 7 _ Gerdan değil (4) 
!anarak meb'u ların intihnp maıbatnla edtlmesını prensıp kabul etmıştır. otorite i kurmıtk , .e ı !etmek. ı ~ Ierımı· R _ . .• bulaca (5) , yüz (S) 
rrnr tetkike ba~ Iıyacaktrr. Ktl~ük t,:iftçileı•. kfü.·~k .sanayi erha ıin temelidir. 9 _ IJirıdar (1 ) , bir yemiş (4) ,,, 1, ı 

Mü takillen Holudan namzetli~ini hı , ., e nftf. amele ~e ışçı, seı:b~st :! - Adli)·ede ameli muhakeme u~nl /fJ - Bir cins kumaş (6), akW 
koyan hir ~abık meb'us Dahiliye \'ekıi · meslek rrhnbı, s~nn) i e~.habı. ~Uyuk lerini a;eni§leteceğiı. Tebliğle icra İ ~· 

11 
_ Futbol istiltilrı (

3
) , ,,oto (1~ 

!etine gönderdiği biri tida ile intihaba araıi sahipleı-ile tı.iccar turk ~~mıasın_ı terini deYamlı bir surette tanıim eyli. _ ~ .....ıııı111 
hile knrı tltırıı iddia ettiğinden Bolu te,.kil eden ba~lıca çalışma zumrelen· yeceğiz. 
meh'u lannın hepo;inin mazbatası en~ dir, Bunların her biri~in çalı~ması d i· 

3 
_ Yurtta sulh ve cihanda sulh hı\• 

cümene ver ilmistir. ğerinin \'e umumi camıanın havatla · a 
1 

'b' . d ' 
• ıca pren&l ımız ır. 

Para sui istlmatl mahkemeye Rdeti i~in . z~ruıidir. · -· J.'ır~ammn 4 - Milletin yüksek menfaatini d a · t 
intikal ediyor hu .. pren ıple ııo~ıhd~f. ett~gı ~a:e sınıf ima göz önünde tutarak bütün dikkat A l kt bi cln.81' 

f E . " k k mucadele i yerme ıctımaı ıltızam Ye • YVB l 8 r . 
Ankara, 10 (Tele on) - Ha ı na .. . •. . . . . . . n himmetleı·ile ,·aıifelerıne hayatla· . . . 1f0'' 

ti>enin değistirilmeslnde yapılmı olan tes.ı~ut temın etmek H bırhırım ~ak· rını hasreden memurlar her tür lü hu· Ayvalık muhabırımız Y-!.. t' 
sui istima1e ait enllk üzerinde üra)J zetmıyf'cek surette menfaatlerde 8.h~uk ıurla refaha layıktırlar. Nisanın birinci cuma SU1111 lı"' 
de\'let tetkikat "·apmış \'e maınunlar~ te!;\ eylemektir. Menfaatler kabılıyet 

1 
•·- t ı ı . t 14 t G" "k ddeıit1de _wf 

" .. . ;; - Memur o auYan ser~s me.cı e" a e umru ca bl"" .... 
dan mülga Mnliye ne1.areti muamehHı Ye çalışma derece.'>ile mutena.sıp olur . ·ıı- .. k . di. ti i in "k h d k" bir ~ 
naktiye müdürü Kilıım Ziy:,l Der hak· Zaaflardan kurtulmak onları daha e.ı.·habının mı 1 tur me,_cu )e . ç . Y~ _anın yanın • 1 \)4r ıc.~~ 
\undaki da,·anın, 111ürur zamafl meHut kunetli, emniyetli bir ,·:u~iyete koy. luıumlu, fay~·"'~ -~'~." hıımetlerı f.•.1· ~ukkanmda B~nah ·~~ .r.fe~. 
oldul'tundan s ukutunu kararıa,tırmrş- mak onlara kredi müe ·seseleri yaral- kanın takdir ·roı:U onunde tutulur. 1\a- ıle Çanakkalelı sardıy . ~I' .. 

• d b' . . .. d befl . ·~· tır. mak dü~ündüğümli7: esa~lı noktalar · bili~·etlni ve hiımetle..ri karşılıinu gör n~mın. •. mıı ote e~ yii,u...-· 
Diğer rum, ermeni 16 maznun hak. dandrr. meleri için faaliyetleri s.-ıha,.nı açık " d~kl~n k.ın vew adave r ~ ~ 

kın<laki e\'rak da Ankara mUddeiunıu J\Ucük 'e hü)ük sanayi iptidai mad emin bulundurmak Yaı.ifelerim iıdcn· bırbır~erıle boıu!muılacf,.aJ'.~· 
milijine intikal etmi"'tir. ~ . k d 'ır ber Kaıım uıtura ıle ıar 1 •~. 

• . de müstah_i1Jerine zarar \el'mıyece ·, • . .. .. d' a~'f' 
Bu maznunların muhakeme~\ne ya- hima,·eye nail olncaklardır. Vatan MUdafaesı medı yu~unden, gar •Y.f ı-' 

kında ba lanacaktır. · · met de Kazımın muhteh vır 
Ş . M h E B . 6 - Memleketin inki~afında hütiin 1 - Vatan müdafaa~• milli \'azifele. d w I mı"tır· .tj• 

aar • met min eyın . . . ~ h' di . . ·-· en agır surette yara a ı .ı...r r 
1 lf . tıcaret faalıvetlerı mü ım r. Nor· rin en mukadde \<hr. Fırka askerl"ın d .,.,.,.... 

yen vaz esı · . . . . . . . a ma yarım ••at ıonra , 
Ankara, 10 (A.A) _ Yeoidcn mal çalışa_n , t_ekn~.e ıstı~a~ . ~de~1 umum ,·atindıt ıa.ra. ıstU>~.asız tatbıkı ~m öbnüttür. ır1 1ı C" h · t H lk F k . sermave ahıplerı teş\ıkle hım.\)e~e la esasını kabul etmıştır. Turk ordu!!\I T hk'k .. J{izıll' l tı1' 

. um udrıeyne m'll~ ." aMımha m-t ) iktir: her türlü . iyast ·mü1ittıaıa Vt tesirlerin da Kl. atımtalıore di r•t ~( 
tıaap e ı ı taır e me . . . t ' . . t . . d' . . nın a ırmaı ı ı on ye _ı. ...-. B F k h h . 7 - llarıcı t,care ımızın anıın•ı üstündedir. Ordunun ke'1 ısm~ verı· . b' C)C:P J:ııl 
Emın eye ır a ars eyetınde 1 ~ı · · ·. d' . 1, h ta t ' . • . da Bckır namında ır ç ı..• • • • . . >aş ıca ı~ ımız ıı. >U usus . ıcaıt, )en yük!'iek vazifeyı hel' an muvaffak ı • beP ~ tı'' 
bır vazıfe verılmtıtır. erbabının fal\liyetini 'tmerelı kıhu:a. yetle ifa f'debilecek kudreti haiı H dır. Asıl cmayete ıe ..ı...-" 

Kaçakçılık thbarla~ı ğıı. Milli maru ulatla mamulatımııın asl'ın tekemmüllerine uygun vasıtnlaı·· çocu~ imi~. Katil yalck .J~it• 
Anka ra JO (Telefon) - Karakçılı~ . " h 1 · · h . . Tahkık'"t devam etme tcu • ,. ' . . . 1. k k re,·açlarını teshıl. ,o ret erını mu a· la mü«hheı olmasına ehemmıyet \Crı· .. k i"' 

gın men!• ve ~nhıc;n.radta ııb' a~ka mad~ faıa n ihı11~la11nı temin ltdbirlerile riz. Yela"'a All diri oıar• 1 ~ delerin ıhharıyelerın en ır ısmınm • • A 1 k D'k'I' · ar ar "";_~ 
' l · h kk d ı · yakından a lakadar o1acag ı z. '> - Devletin vüksek bün) esinin a r yv2' ı ı ı ı crv .1,r.4 pe in "en me&ı a - · rn a mec ıse yem - • 1 11 1 ..-:. 

b. 1 .• ' h .. d ·ilmı·~ı 1• 1. ' - \'atanın enet membala n olan şılmaz temeli olan ,.e milli mefklıı·eyl. rayi ıekavet e~mekto o• _..,a wı ır a ,, a gon eı ; . . . . ~ _ ,.~ 

. Kartanu öldUrmU' orman tarı, madenlerı ı letecek bu u- milli 'arhğı ,.e inkılabı kol it~ an \\' Ali &i yüzünde b1r ~· ~ t• 
Kastamonu ", 10 (\'akıt) _ lnebolıı retle i tikbalimizi acmnk ve aydınlat· korı)an ctimhurfyet ordu~unun, onun ticeıinde •ald•ndiı bır t~ 

nun Jbrahim küyU~den M_~hmet .. Ali .~" mak icin .yapıla bilecek . olan her tedbi· fedak-~r. kıymetli mens~~lannrn dai· m~w~incle .c:fi
0

ri olarak t:~.....Jif' 
rı tnı or manda oldürmuş, gommuş, re te'e ü1 olunacaktıı. ma hqrmet. erer .me\'ktıncle tutulmasıı Oıger r~fıln Çerkeı Fu~.~-
sonra kaçn1t,.t1r. Aranıuaktadır. 9 - Nafia işlerimiz her §Ubesindelna sureti maheusada itina ederiz, Fakat izi üzerinde yürU 



, 
M 

' 

~------m!l!!l!!------·--------------!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!l!!!!!m!!!!!!!Bl-=m!Bl!ll!!~!!!!!m-!!!!9!111!!!!!!!!!11!!!!!!11!!!1L' 7 - VAKiT 11 MA YlS 1931 ~ 
[ Polla Haberleri f Memleket Haberleri 9umrilklerde: J S P O R rı• VA K iT 13 

Tekaüt edilecekler .-------
Feet bir intihar Yeni ~~~::rg~:!~~T!in haber Tekailt ıinlerini doldurmuı idman ,enllklert hazırhklar1 ,Kü•çHu_·,· k.an ni•erolalllllnllr ları Da Mayısın on befinci cuma glinU n ı•ce yarısı genç bir kız verdigy ine göre ibrahim Ali is- olan gümrük memurlarile teka- l k la ' d 

kendisini öldUrdU "'tl'"kl . ki 1 r~pı aca o n ı man fenlikleri D minde bir firarı Suriyeden Ada- u u erı ya atmış o an memur- ıçın her mektepte hümmalı bir 

Seyrisefain 

• • lln gece yar111 çok feci bir 1 · · y · Ad · ların bir Jiıtesi yapılmış ve bun- faaliyet vardır. Bu seneki ıeo-
llltihar olmuıtur. Cag-alog· Junda naya ge mışhr. enı ana ga- J"kl 
..... zeteıi ibrahim Alinin Adananın ların muamelesine batlanmııtır. 1 erin geçen ıeneden farklı 

1 •parhmanda oturan Salih Fransız elinde bulunduiu zaman- Nüfusları tek olanlar bir yaf olacağt tahmin edilmektedir. 
Zeki Beyin on sekiz Y•tındaki larda, orada Kuvayi Milliye teş- ilivesile tekaüde sevk edilmek- Bugün Taksim stadyomunda 
le~ lc111 Sebahat H. kendiıini kilihna memur edilen Ali Dipi tedirler. saat on bqte idman provaları 
h... yapılacaktır. 
:---rtnnanm en Dst katından aralı· Fransızlara haber vererek astırt· Bu suretle şehrimizde 7 mua-ll t d h l Yunan futbol '8mpiyonu •eh· 
~ lnlf, er a ölmllftlir. inti- hğını, timdi tekrar Adanaya ge- yene, 6 ambar memurile 3 mil- rimlze geliyor 

bir •tir yüzünden olduiu lince Ali Dipin oğlunun villyete fettiş tekaüt olmaktadır. Atina, 10 ( A.A ) _ Yunan 
llnnedilmektedir. bir ı"stı"da •ererek keyfiyetı· bı'l- futb 1 • • O .. 3 mUnhale 70 talip o tampıyonu Jympiacos 

)1 • • • dirdig-ini yazmaktadır. takımı 1·ıtanbula gı'tmek ü 
lhru 1 H lstanbul veGalata gümrüğünde zere nn Sa anım Koza yetiştirmek için mayııın on dokuzunda buradan 

K ı 1 k • münhal olan 3 kitiplik için dün h k d k · 
l(•ndlnl nlr.ln •ıdUrmek is· öy il eri oza yetıştirmeğe b are et e ece hr. 

,. v t "k · · B d J b" gümrükte ir imtihan yapılmıştır. Bu takım, istanbulda 22 ma-
tedlllnl anlatıror eşvı ıçın ursa a esaı ı ır E k faaliyete batlanmıfhr. ipek bö· Dünkü imtihana 70 talip gır- yııta Galatasaray ve 25 mayısta 

ren iSyDnde Mihrünnisa Ha- d mittir. Fenerbahçe ile birer maç yapa-
"lllnı aJU:.-nne tabanca ııkmak ceği enıtitilsü mü ürü Tabir, 

• .,..., b k · · MU t · Muhafaza te,kllAtı caktır. 
""-tile intihara teıebbüı •ttı·.n. orsa omıserı m az, tıcaret 
il "" •· od&1ından Nasih B. Ier bu mak- Gümrük muhafaza teıkilitının 

Ye baygın bir halde tıp fa- aatla köylere hareket etmişlerdir. müstakil bulunması tatbikatta 
~lteaine kaldmldıj'lnı dün kı- bir çok müşkUJah mucip olmak-
laca yazmııhk Viliyette : l' tadır. Bu yüzden büyük mas-

~-- Kapıcı Odacı ---. .... 
gibi işler için kefal etli, do~u bir 
adım isti ·enler gazetemize müracaat 

et inler. 

Satılık hane - Şeh zade bttında 
Çukurçcşme yanında Taş han arkasında 
Marmarayı nezaretli 9 numaralı bet oda 
\'e müştemilatlı muccddet Urgir hane 
satılıktır. içindekilere müracaat. 

Veresiye TAKSiTLE- PARA 
yahut ~:LBISEU:R ve A YAKKAPLAR, 
ile sair llF:R XF.VI EŞYA almak için 
sut 9· 12 arasında müracaat. 

lstanbul dördilncü Vakıfhan 
UN IO N KOL 

Muayenehane, idarehane -
Veya ikamet için iki ha\'&dar oda bir 
sofa Ye bir helAdan mürekkep bir daire 
müsait ~eraitle kiralıktır. Ankara caddeli 
52 No. yı müracaat edilmesi-. 

ıhkilcabmıza g6re, Mibrün- Polis te,kllltı delişmlrecek raflarla Avrupada yaptırılan Merkez ıcentuı: Galata Köprü ba~ı 
llıfaa H. paket postaneıı· gu··mrük istanbul polis te!likilihnın d'"'- Müktedir Muhası'p s··tU ·· ... "" kaçak takip motörlerinden bile B. ~362 ~ube ıcenta~ı Sirlecide - u n gun 
"llıyene memurlarından Adnan ğiıeceği hakkındaki rivayetler ) k I . 'f d MiıhOrdar zade hanı 2 2740 \'eyahut günde birkaç saat Türkçe ve Be..: t k · d 'l k d B iyi İ e ıatı a e ediJememekte Fransızca lisanlarda muhasebe "·e muha-.J•D ıeYceaidir. Eyi bir aileye e zıp e 1 me te ir. izim öğ- k k ı , .. ____________ ,.! 
._.__ d ' -. • sr. h . d aça çı ığın önüne geçilememek- Pı·re-ı·s~en~erı·ye ~ustası bere ile meşgul olabilirim. Gazete idare· 
..... 

-'511SU p •e münevver bir H. ren ıgımıze gure, azıran a is- d 
b 

te ir. sine B. E. rümuzuna müracaaL 
L_ Mihrünniıa H. bu elim tan ul zabıtaaı tetkilitında ufak G ük b 
.. , bb t f k t b ddUJl 1 k f k Umr atmüdürlüğü bu bu- (ı'zmı·rı Va~uaruyıı12 sal l 1sOadata 1ıo...=._•ra lete Oıü hahbında ıe· e e e e er 0 aca ' a at susta uzun bir rapor hazırlamıt 
~ olarak de.mittir ki: kadrolarda ve memuriretlerde f ve muha aza teşkilatının bir el-
L._ -. Zevcim Adnanla üç aydan- katiyen bir fark olmıyacaktır. d "d ..• ~ en ı aresı ıçın umum müdOrlü-
"ıı ı . d_arııııdıkd. Ab yırı yaıadığı· Sefaretlerde: ğe g&ndermiştir. Diğer taraftan 

h... 
ıçın yanın a u unan çocu- ı•tt t f · 

Rome "'Ilı' ba ... muame • a asarru ve süratın 
u bana göstermiyor •e ba· n Y mı .... le Romenlerin milli bayramı mü· temini için rüsumat, tntlin gibi 

,..:• iıtemiyordu. Bu nziyet nasebetile dün şehrimizdeki Ro- inhisarlardaki muhafaza tetkili
lae ~ çok üdyor ve hayatı bana manya konsolosluğunda Romen tının da gümrüğe raptı dütünüla.: Ottin karanlık gösteriyordu. kolonisine mahsus bir resmi lca- mektedir. 
) tvait altında azap içinde bul yapılmııtır. Paketlerin sür'atle tevzii için 
--r:•ktan iıe ölmeği tercih Jan Dark merasimi Gümrük Baımüdürü Seyfi B. 

fttib Fran11zların millt Jan Dark dün paket gümrüğüne ıiderek 
s.. ribaniaa Hanım tedavi al· bayramı münaaebetile dün Fran- r · b 
.._, J d f k d te btatla ulunmuttur. 
1... ~ • • ın ıjı a Ulte e birinci ıız ıefaretanesinde merasim ya-
n:r'c:~yedeki etıbbanın ibtimaını pılmıtlır. Aldığımız malumata göre pa-
h.., tımdilik tehlikeyi atlatmıt ketlerin sahiplerine ıür'atle tes-
..:-?•ttedir. Yarası i!tihap yap· Berutta kimse tramvaya limi için yeniden bazı esaslar 
.,..lj t kd' d -.t k bi binmiyor tesbit edilmiştir. Y efilköydcki 'h 1 8 ır e e rar r ame- Berutta tramvay •e elektrik 
~ IUıum lcalmıyacalc, sadece Cidna tayyare prlcetide Avrupa-
~~G~deR ıirip arkaya doğru ıirketlerile halk arasındaki ger- dan tayyare ile paketlerin giim-
-'"CI k gin vaziyet el'an devam etmek- rük muamelesinin biran evv•l 

• Ul'f\lll çıkarılacaktır. tedir. ~ 
be, Ohanes yakalandı Elektrik ve tramvay ücretleri- bitirilmisi •e sahiplerine kolayca 

t..._ t ay evvel Beyoğlu sulh nin indirilmemesinde kızan halk verilmesi için tayyare hangarında 
~ lllablremesind d• k b daimi bir muayene memurunun ~ en uner en bir aydanberi tramvaya inme-
''tnalann elinden kaçmağa mekte ve evinde elektrik yerin• bulunmasını teklif elmit isede 
' ffak olan aabıkalı hırsızlar- lüks lAmbası kullanmaktadır. gümrükçe kabul edilmemiştir. 
~ 

1
. ~hane. poliı ve jandarmayı Bu yüzden Berut sokaklarında Raif b•J &•idi 

-.,"" 
1 ıtıal etmiftl. Nihayet bir tramvay seferleri ve elektrik fa- Gümrükler umum m6dürl6ğti-
~ lonra Ohanesin izi Kayseride afiyeti tatil edilmiştir. nün daveti üıerine Ankaraya gi-
ı. •. _, oıUf ve oradan geçtiği An- den heyeti teftişi ye reisi Raif 
~et. yaptığı bir hırsızlık Uze- Beykoz çayırı -bhk bey dUn şehrimize dönmUıtür. 
~:.~• yakafanmııtı. Ankarada Emlak bankası kendi malı olan Raif bey Ankarada kaçakçı-
~ .. ''11 bını:dıktan Uç aya mab- Beykoz çayırını satılığa çıkar- lık itleri bakhında izahat ver-
tı..~ ola .. n Obaneı orada miidde- mıştır. Beykozlular bu miıüre ye- mittir. 
~ L rinin satiJmam&1ını iıtemelctedir-lı....""' 111itirdiii için evvelki gün ldhallt gUmrUIU mUdUr 
~,. t' ·ı · k"f ler. Beykozlular villyet vasıtasile muavınuıı 
~ ıe ın mlf ve tev 1 aneye alikedar vekiletlere müracaat 
laft L._ e~Hmiftir. Ohaneı başka etmitlerdir. Ankara paket gümrütll müdü-
' "'lrllılıktan beı seneye mah- - ........ ~- rü Nurettin bey ıehrimi:ı; id-
~ a&IDUf f•lcat evrakı henüz Eytam sandıklarından alacaklı lıalit gUmrOtll müdlir muavin-
'-ıatct den gelmediğinden tevki· olanlar liiine tayin edilmiştir. 
d, • kalacaktır. Kaçtığı için Eytam sandıklan, Emanet ve 
"'t111ır•c:a muhakeme edilecektir. düyunu muhtelife hesaplarında 

.......-.~.'-lttbesl niçin yaralandı? mukayyet olup hazineyi Maliyeye 
~~•)'• talebesinden Zühtü dcvredilmiı bulunan mebllğ me-
'-' • ~~ki ak~m üzeri mekt.. yanında alacak iddia edenlerin 
._,~~- Yıldız civarında "1783,, No. lı mUzeyyel kanun 
de,

6 
\il ılri kifİ tarafından vücu- ahklmı dairesinde talepte bulu
~ ID8teaddit yerlerinden ya· nahilecekler. lıtanbul müddei 
~· ZDhtft Ef. zabıta me- umumiliğinden bildirihnektedir. 

s_ tarafından Beyoğlu has- müracaat edilmiştir. 
~---~ lralchrılmıttır, carihler Kaylp olmu9! 
"'llat. tacbr. Mahmutpaıada Sultan mektep 

Borsada : 
Memul' htllfına · 

Kambiyo borsasında son gün
lerde vaziyet tamamile normal 
bir ıekUde devam etmektedir. 
Borsa komiseri Adil 8. dün bu 
hususta bir muharririmize de
miıtir ki: 

- Kambiyo vaziyeti geçen 
ıenenin mayıı ayından daha çok 
eyidir. Memul hilifına olarak 
Borsa bazı günlerde alıcı vazi
yete girmiıtir. Arr. ile taJep 
anasında nisbi bir tevazün h•uıl 
ol mu, tur. 

Gala tadan hareketle ir.mir 
Pireye uğrıyarak cumar-

tesi sabahı ıskenderiye-

ye varacaktır. iıkenderiye-

den pazarteıi 15 te kalkacak 

ça11&mba Pireye de uğrıyarak 

perıembe ıeJecektir. 

H)1ılıt sır'ıt ıusbsı 
( MERSiN) vapuru 12 Mayıs 

Salı 17 de Sirkeci nhtımından 

Gelibolu, Çanakkale, Küçük 

kuyu, Edremit, Burhaniye, Ay

Hhğa kalkacak, dönüşte Al

tınoluğa da uğnyacaktır. Ge
libolu için gidit ve geliıte 
yUk alınmaz. 

Kirallt ta~ve ocatıarı 
Karabiga ve Ayvahk hattı· 

na ıefer eden idare vapurla

rının kahve ocaktan bir ıene 

mOddetle ve aleni müzayede 

ile ayrı ayn ıartnameler ile 

kiraya verilecektir. Kat'i iha

lesi 14 mayıı 931 tarihinde 

yapılacağından taliplerin yüzer 

lira depozito akçelerile leva• 

zım mOzayede komisyonuna 

müracaatları. 

l\aradenfz postu ı 

VATAN vapM:;ıs13 

ÇARŞAMBA 
ıtınü akıamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zonıul-
tlak, ine bolu, Samıun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene •e Rize ) iıkelelerine • 
azimet •• ••det edecektir. ff 

Tıfsilit için ~irkecide Yel- ft 
ktnci hnııtda lı:lin acentasına 11 

mlracaat. Tel. lıtanbul: 1.Sl.S 
•111111 ı• 1111 ... 

-..t• nanuna doland1rıcıhk ıokağıada 14 numarah evde otu
' ~. yak111cla biiyük bir ran gazete N}oİİ ibrahim efendi
s-ı:lacaktır. F evlcalAde nin refikası 17 yaşlarında Mak· 
~· vvil• bu sergi için bule H. onbeı gOndenberi mey
'la .... IDemleketlerde ajanlık te- danda yoktur. Makbule H. , Be
~ İti .._İf, inriliz hOktmeti tikta,ta Sel sokağında 13 numa· 
~fa,.tlere tevdi etmiıtir. rah evde oturan babasını ziyare

lif ti i IOll ıOnlerde mubte· te gitmek üıere evinden çıkmıt Baro Ri · asetinden: 
... :._ '•rttb 
~,~ •ne ve müesseselere ve bir daha dönmemif tir. ibra-
~ l ~du birkaç tahaıo bu bim Ef. karııını, gerek babaaınm 
~ '- •J~~· eldujunu ı6yli- evinde, gerelcıe bulunması muhte· 
"'- ._ btttir41Uderi :malcbudarla mel diye diğer mahallerde ara• 
~~'- Mı• cklancbrmaktıt ol- mtf, fakat bulamamıştır. Karısı· 
.... ~er alınm•.tır. Bunla- L d -.. .,.. nın uir tuzağa dütfirül Uiünü 

alHı i~ia zabıtaya aannetmelctedir. 

25 - 4 - 931 içtimaının devamı 11 - S - 931 pazartesi saat 
14de talik edildiğinden rüfekaaın •ezkür gün ve saatte beheme
hal Baroyu teşrifleri rica olunur. 

Ruznamel MOzakeratı 
1 - MUddeti biten birinci we ikinci Reislerin intihabı. 
2 - Müddeti biten 1ekiz meclie aaaaı yerine aza intihabı. 

Arayıpta bulamadığınız - v~y• 
her hangi bir kitap hakkında malCmıt 
•ormak, fü t anlamak, ucuzca tedarik 
etmek isterseniz mektubunuza lıtanbul 
için 4 ve tafra için 6 kuruşluk pul leffe· 
derek Galata P. K. \'. Bcnrubl adıulnı 
yazınız. Şimdi ihtiyacınız; yoks• ıdreı 
kaydetmeniz faldelldir. 

1 Mahkeme ve icra lllnlan f 
lstanbul seklzlnti icra dairesinden: 
İstanbul esnaf banka11na •z· 

gayri mesarif 111 lira 15 kurut 
borçlu KilçUk Mustafapaıada fı. 
rıncı iken ikametglbı halen meç· 
hul Nuri beyin i,bu borca ka111 
bir itirazı varsa tarihi illndan 
on beş gün :ı.amnda ıerdi itiraz 
etmediği takdirde bil4Jl•r~ ıaes
mu olamıyacağı tebliğ makamm· 
da ilin olunur. 

lstanbul ikinci icra memurlutundan: 
Mabcus ve füruhtu mukaner 

bakkaliye dükkanına mahsuı 
vitrin, tezgah, terazi, tp-eyai ve 

buz dolabı gaz yağıill. 12-S.931tari· 
hine müsadif salı gtlnll saat 11 
de Nişantaşı Maçkada Kiğıthane 
caddesinde No. 71 dOkkinda 
açık artırma He aablacajmclan 
yevm ve ıaati muayyende ma-
hamnde bızır bulunacak memu• 
rumuza 931·1295 dosya aama
rasile m6racaatlan ilin olunur. 

Asliye ikinci ticaret mabkemcainden: 
Ethem beyin ikame ettiği ala· 

cak davasından dolayı ilAnea 
tebliğat yapıldıtı halde tahkikat 
günü mahkemeye gelmeyen Be· 
tikta,ta serence bey yokufanda 
53-55 No. da mukim iken ely•Y'ID 
ikametgAhı mecbul olan Am B. 
hakkında cereyan eden talddlrat 
esnasında eaaı daft ididaaı 
okunmut •e müddei daYHmı 
isbat zımnında mllddeialeybin 
imıaaanı havi ve milddeiye mi· 
teaddit heaaplardan borçlu ol
duğunu ve buna mukabil üçiincil 
ıahaa mOddei namına tediy9tta 
bulunmayı teabhüt ettijini natılı 
29-3-341 tarihli bir mektup ibra 
etmittir. Binaenaleyh rn&brez 
mektup münderecatından •e ev
rakın okunduğundan baba ile 
mOddeialeyhe bir a, m&ddetle 
illnen muameleli rayap karan 
tebliğine ve tablcikatm 11·6-931 
tarihine müsadif perşembe gtınl 
saat 14 de talilnne ve müddeti 
kanuniyesi zarfında itiraz etme-
diği taktirde müddeialeyhin da
vayı tamamen kabul etmiş ad· 
dolunacağına ve tahkikabn da 11-
yaben devam edeceğine karar 
verilmit olmagla tebliğ makam1-
na kaim olmak üzere ilb o&. 
nur. 
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Pertev Müsta.hzaratı 
FABRiKASI 

PER1 EV ve Şeriki 

~~ .& 

~,:~::aciliları t,i ! Boğ2~~~~~!avi,~i~!~~~~ ı 1..
1 

! hlara her daim taze balık bulunduran ve her keseye elYerifli ! 
Losyon (1 V yegine bir aile bahçesidir. Tel. 1. 2843 f 

ia 
Diş tozu 

'1 1 Memleketin en eski ve namdar Esans fi ı----o_e_v_ıe_t_o_e_m_ı_r_y_o_11_a_r_ı_n_a_n_•a_r• __ _ 

Müstahzaratı ıtriye t bb. . -lı Bilecik deposuna bir sene zarfında gelecek kömürün taboül Ve ı ıyesı Kozmatik ameliyesi kapah zarfla münakasaya konmuştur. 

1 
Münakaaa 1 Haziran 931 Pazartesi günü saat 15 te Ankarldl 

, 
Podra 

Briyantin 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 1 Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
· • • J Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
Herzevkı temın ve tatmin edebilecek nefis müstahzarat , , teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyoııU 
~. = * * ~-

0 
" re 

0 
• "' """' * = _.n•• ,m, = ,m, m m ..i,J kitipl~ğine v~.rmeleri lazımdır. . . . . . . _ . • X3-2-5JC, zuıı•ıwarmıaar--.-•CUL...._•ao••.......,ı:uillıllll""11111ıt""''iiii'ınıı.ıııN•...:::;ı..i'iiı:::.:::::Z'.::ıgQC_, Talıpler munakasa şartnamelerını hır lıra mukabılmde Ankar• 

MÜ ess esa tı iktisadiye m Ü b a- M. ~ ,';;,,~':.·~ n .~~-:::.-:.~o- da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebil~ 
yaat komisyonundan: M•ıuııorı• ş•hıı yetimlerin• '""""" Evkaf umum mildürlüğü VakJ 

mahsus mucibince bu sene de tevzi edi· 

P ı ki t bb. lecek ikramiyeye ait tcsbit defterlerinin akarlar müdürlüg., ünden: azar ı a eczayı ı iye billlmum askelik şubelerinde ihzanna Lt 

başl~~.:~ş::ieyh harp malOlleriyle şehit Paz~rlıkla Kiraya verilecek cmli• 

m. u'' nakasası yetimlerinin 30 Mayıs 931 akşamına ka- müddeti~~~ 
Kalem 

16 Pendik bakteriyolojibanesinin eczayı tıbbiyesi 
, 22 Pendik serum darülistihzarının eczayı tıbbiyesi 
Pendik bakteriyolojihanesile Serum darülistibzarının yukarda 

kalem mıktarı gösterilen eczayı tıbbiyesi pazarlık suretile müba
yaa edileceğinden talip olanlann 13 - Mayıs - 931 tarihine müsa
dif ça11amba gilnU saat 15 te Defterdarlık binasında müessesatı 
iktiiadiye Milbayaat komisyonuna müracaat eylemeleri. 

dar behemehal mensup oldukları askerlik ~ 
şubelerine müracaat ederek uemen isim- 1 - Şeybn1ebmet geyJani maballesindeHidayetcamii altında t 
lerini defteri mahsusuna kayıt ettirme- 1 numaralı ardiye 
leri. Bu müddetten sonra müracaat eden- 2 H K k 
Jerin deftere dahil edilmiyeceğl i!An - ocapaşada ara i Hüseyin çelebi mahallesinde Or-
olunur. (345) haniye caddesinde 2-4 No. dukkan 

• • • 3 - Çarşıda Feraceciler sokağında 4 No. dükkan 
Levazım Dikim Evi için l0,000 met 4 - Yenicami avlusunda 134-7 No. ardiye 

t 
t 

' re Avrupa malı tela 11/5/931 pazartesi S B 
günü saat 14 te ihalesi yapılmak iize- - eyoğlunda Küçükparmakkapıda 6-13 No. apartman 5 

betinci kat 
re pazarlığa konmuştur. Taliplerin ' 
şartname ve nümunesini görmek üze- 6 - Çarşıda Kaz~zl~r sokağında 35 No. dukkin ' 

K 
ıı h ----1----------------~- re her gün ve ihale saatinden evvel 7 - ,, Terlıkcıler ,, 58 ,, ,, • 

Uta Ya Vı• aA yetı·nden.· teminatlarile birlikte heyetimizde ha- Mebdei aicr: eski müstecir için akdisabıkın hitamı yeni mOıtec:it 
zır bulunmaları. için teslim tarihidir. 

· 1 - Utak - Sima" yolunun 1 +975 ili 33+851 kilometreleri * * * Müddet: 23 mayıs 931 cumartesi gUnü saat on dört buçdf' Merkezdeki krtaat ihtiyacı olan sı· kadar. 
araaındaki 6676 lira 84 kurut bedeli keşifli 16 adet 0,60 bk, 4 
adet 1, 3 adet 2, lik, 2 adet 3, lük, 1 adet 4, lük menfez ve ğır ,.e koyun eti kapalı zarfla ve ayrı Yirmi giln mUddetle ilin edilen balada muharrer e~ 

ayrı şartnamelerle münalı:asayakonmuş tjı 
·k6prll ve 10 adet kasiıin yerine de 0,60 lık ye 1 adet 0,60 lık tur. İhalesi 30 _ 5 _ 931 cumartesi gü pazarlıkla kiraya verilmesine Encümen idarece karar verib11İf : 

. ~ilcedd~t menfez inşası 27 mayıs 931 Çartamba günü saat 15de nü saat 15 te Ankarada merkez satın Talipler ıartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ,;t 
ıhale edılmek ilzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. alma komisyonunda yapılacaktır. Ta· taleplerini dermeyan eylemek için lstanbul Evkaf müdüriyetiod' 

2 - Talip ve müteahhitler istıhdam edecekleri fen memuru- liplerin şartname almak ve tekliflerini Yakıf akarlar müdOrlüğüne müracaatlan ilin olunur. 
!l9!l .. ehlif.et vesikasını veyahut kendisi bu İfe bakkil~ itina ise vermek üzere teminatlafüe mezkQr ko Evkaf ve müıtemilatı hakkında malumat almak istiyetılef 
b ~ • 1 "k" h 1 mlsyona müracaatları . •. !w.3 .. :tf!r,...o an vesaı ı resmiyesini i a e , g!!nüıu;I~~ .. la.Mal bjr * * * mnzayede odasındaki . ecri misil raporunu okuyabilirler. ~ 
hafta evYel viJAyet Nafia başmühendisliğine ibraz ve kaydettir- Izmit ve civarındaki kıtaat ve mües· -- ..... ----------------__,_.. ____ ..,. 

meğe mecburdur. K 1~ t h • ı A t• d IJ' 3 - Münakasa tafsilatı ve ıartnamesi Yiliyet başmilhendiıli·· sesatın ihtiyacı olan sığır eti kapalı u a ya vı aye ın e 
, finden alınabilecektir. zarfla ''e dört prtname ile münakasa-

ya konmuştur. İhalesi 31 - 5 - 931 7642 l 22 k -•' 
4 - MOnakasaya iıtirak edecekler milnakasa ve ibalit ka- pazar gUnU saat 15 te lzmitte Askeri ira uruş bedeli ketifli Altuntaı - Dumlu puıt-

nu.nu dairesinde hazırhyacaklan teklif varakalarını yevm ve vakti satın alma komisyonunda yapılacaktır. yolunun sıfır ili 38 inci kilometrosu arasındaki 31 adet meofeiM 
muayyenden evci villvet daimi encümeni riyasetine vereceklerdir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere tamiri ve 11 adet kasisin 0,60 lık menfeze tahvili ve 4 •~ 

5 - Mllteahbidin fen me~urunuo iş hususunda müteahhit Fındıklıda heyetimize ve şartname al- 0,60 lık müceddet menfez inıası 27 mayıs 931 çarpmba ~ 
Ciereceıinde mes'ul olacağından müteahhit ile beraber mukavele- malı: ve tekliflerini vermek üzere temi- saat 15 de ihale edimek üzere kapalı zarf uıulile mtinakala1' 

' yi imza etmesi ıarttır. natlarile mezkQr komisyona müracaat konulmuştur. 
• 6 - Fazla tafsilit almak istiyenlerin vilayet başmübendisli- lan. 1 - Talip ve milteahhitler istihdam edecekleri fen menıut"' • * • _.:1111 

ti.ne.· mOracaatları illn olunur. n. un ehliyet . vesikıısını ve yahut kendisi bu ite hakkile ~1 

Pazarlıkla iskandil aleti ve 
• 'ı halat mübayaası 

Yüksekdeniz Ticaret mektebi müdürlüğünden: 
Bir adeıt iskandil ileti ve 300 kilo manila halatı 14 - 5 - 931 

tarihine mUsadif perıerobe günü uat on dörtte pazarlıkla mfi
bayaa edilecektir. Taliplerin ıartnameleri görmek için Ortaköy 

. cadd•inde klin mektep müdürlüğüne ve münakasaya iştirak 
edeceklerin mektepten verilecek tahsilat müzekkeresile lstanbul 
illfiudl müesseseler mubasebeciliğine "Deftedarlık binası da
hilinde,, tevdi edecekleri teminatı muvakkata makbuzunu hami
len yemı ve saati mezkiirda mektepte müteıekkil komisyonu 

· maliıuıuna mllracaatları TC komisyonca nakit teminat kabul olun
'suyacaj'ı illn olunur. 

-Büyük Tayyare Piyangosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyijk ikramiye 50, 000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 40.000 Liralık bir 

mükafat 

9 - 5 - 931 tarihinde ihale edile- &alı" :cği ilan edilen yün kırpıntılarına ve- ı~e buna daır olan vesaiki resmiyesini ihale gilnünden J t 
rilen fiatlar haddi itidalde görülmedi- bır hafta evvel vilayet nafia baş mühendisliğine ibraz ve k•1' 
ğinden ve bez kırpıntılarına talip çık- ettirmeğe mecburdur. 
madrğından ihaleleri 14 - 5 - 931 per 2 - Münakasa tafsilatı ve şartnamesi vilayet baı mnbeodir 
şembe gününe talik olunmuştur. Ta- liğinden alınabilecektir. 
tiplerin şartnamelerini heyetimizde ve 3 - Münakasaya iştirak edecekler miinakasa Ye ihalit lı"', 
kırpıntıları Eyüp ve Sirkecide Demir d · d h · f nunu aıresin e azırlıyacakları teklif varakalarını yevnıı 
kapıda saraçane ambarında dikim ev- ~ 
terinde görmeleri ve ihale saatinden vakti muayyeninden evel villyet daimi encümeni riyasetine ,e 
evel teminatlarile birlikte hazır bulun ceklerdir. d maları. 4 - Müte-ahhidin fen memuru iş hususunda müteahhit ~ 

recesinde mes'ul olacağından müteahhit ile beraber mukavele 
imza edet.ektir. illi-

5 - Fazla tafsilat almak isti yenlerin vilayet baş mnbeod 
ğine müracaatları ilin olunur. ~ 

Defterdarhk llAnları 1 

Yol halısı Münakasası 
K RALIK SEYiR VE 

EGLENCE YERi - No. 
130 . Kadı kö~· ( Fener
ba hçe) nıesiresİ üç st:nc · Ticaret Ye sanayi Müzesi Mübayaat komisyonundan: 11 
müddetle kiraya verile- 7 - Mayıs - 931 tarihinde aleni münakasa usulile ıniib•1a:s. 
cektir.Senelik kirası 881 evvelce ilin olunan 90 metre tulündeki yol halısına yevaıi 111 

tr 
lira,kiralamak açık art- k~vr.da. talipler ~arahndan teklif edilen fiat haddi liyı~ g6r~.., 

dıgı cıhetle munakasa 14 - Mayıs - 931 tarihine müsadif pen-
t İ rma tenıdiden 20ma yıs be g.ününe tali.k edilmiştir. ~ 
9 3 1 ça rşa nı ba gün Ü J 5 atasına talıp olanların nümune ve şartnamesini görınek ,t 
Defterdar h kta, ( ~1-44) her gün ve münakasaya iştirak için de zikrolunan gnnd:,:.. 

S~ ({İRAI JJ( ODALI 16 da Sultanahmet'te Ticaret müzesinde müteşekkil koıni 
- muza müracaatları. 

DUKKAN - Kadri Bey!~~~~~~~~~~~~~~~~l 
çeşn1esi )'anında , ~f op · 
kapı sarayı dahilinde, 
senelik kirası 80 liradır 
Kiralamak açık arttırnıa 
28 mayıs 931 perşembe 
günü sn at 15 te Def ter-
<larlıkta. (M-102~) 

lstanbul Belediyesi Ilanıar• 

Bir inek bulunmuştur. Sekiz giin içinde ~ahibi ınDraca•t Ç 
mezse satılacaktır. 

Bedeli ketfi 305 lira olan polis altıncı şube binasının~ 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin şartnameyi ve keşif e t., 
görmek için hergün pazarlık için de 12-5-931 Salı gtıoil .-• 
beşe kadar levazım müdürlüğüne müracaatları. ~ 

Mes'ul Müdür RefÜ' 
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