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Umumi fırka kongresine 
ait kıymetli intibalar 

l~~d ka~~. foto m~h~bi~mizin, fırk~nın ~nynk kongresine ait 
~ erdıgı kıymetli mtibalan takdım edıyoruz. Resimlerimiz 
tö" J:fz. ni nutuklannı öylerken ve kongreden avdetlerini 
~iyor. 

lspartadan gelen son haberler 

llağm bir kısmı daha çatladı 
suıar yeniden akmıya başladı 

Yeni bütçe 
V el{aletlerde ha
zırlıklar haşladı 
Ankara, 11 (Telefon) - Bütün 

vekaletler 931 Bütçesi haDrlığı· 
na başladılar. Yeni bütçenin 
185·190 milyon raddesinde ola
cağı muhakkakbr. 

Tasarruf dolayısile bazı evrak 
müdürlüklerinin lağvı ve işlerin 
teksifi düşünülüyor. 

Hariciye vekllimiz 
şehrimizde 

Ankara, 11 (Telefon) - Ha
riciye vekili Tevfik Rüştll B. bu 
akıam istanbula hareket etti. 
Refakatında Hasan B. (Trabzon) 
ve müşavirler vardır. istanbul
dan doğru Cenevreye gidecektir. 

Piyanko 
45 bin lira 

31399 numaralı bilete 
isabet etti 

Hafize Suzan Hanım bulundu ! 

Fakat iyipte değil, Fatih-
teki akrabasının yanında 
Ben Utedenberl kilçllk çocuk alıp bil· 

yiitmek itlyadına mallklm, diyor 
de müteessir etmiştir. Polis amirleri 
bilhassa bu neşriyatın yapıldığı sı· 
rada niçin kendilerine müracaat etme. 
diğimi soruyorlar. Ben buraya Izmir 
den firar suretile gelmiş olmadığım 

için yapılan neşriyat üzerine buradaki 
polise müracaata lüzum görmemfştim.. 
Her halde lzmire avdetimde icap eden 
müracaatı yapacaktım. Çocuğu anne
sinden alışımın sebebi gazetelerde ya .. 
zılan maksatlara mebnl değildir. Bil 

akis ötedenberi küçük çocuk alıp bU· 
yütmek ve yetiştirmek itiyadma mall· 
kim. Bu itiyadımdan büyUk bir zevli 
duymaktayım. Netekim şu yanımda 

gördüğünüz kızı da bu suretle nldrm 
ve büyüttüm.,, 

Suzan Hanım dtln akşam üstü mUd 
deiumumilikçe kefalete rapten serbest 
bırakılmıştır. Bogiln lzmire gönderi 
lecektlr ... 

lzmlr gazeteleri ne diyor ? 
Hafize Suzan R 

DUnkü hah fikı . i d b. 
1 

Dün gelen İzmir gazeteleri de Su· 
sa re enm z en ır, H d d' 

ünl rd b l d 
..:1:1.od d d zan nnım e ıkodosunun yeni yeni 

O 
. g e en er e~ usu evam e en fh 1 • a·~· · h b _,..,._ · · nuncu tertıp tayyare piyankosu H f' S H l . d 1 sn a ara gır ıgını a er vermCAı.edır 

d 
.. d" .. k 'd . a ıze uzan anımın zmır en ge 1 B t 1 . zd kl .. or uncu eşı esıne diln öğleden son· . . . er. u gaze e erın ya ı arına gore 

ra başlanmıştır. Bu k~ idenin en bil· d~k.te~ 60?ra Ey~pt~kı akrabasından Suzan Hanım, M. Giye bir kız çocuğa 
yük ikramiyesi olan 4:>,000 lira, salonu bmnın. evı.nde mısafır .kaldığını ve c~· dünyaya getirdiğini ) zmış ve l\t. Gi· 
dolduran meraklıları bazı ke~idelerde 1?artesı günU de yeğenı Fa~l. b~yle hır den kızımın ndını Terez koyunu, ce. 
olduğu gibi fazla bekletmemiş, üç yü likte Ankaray~ h~rek~t et~ığını yaz.. 'fabını almıştır. 
züncü numaralar çekilirken çıkmış ve ~ıştr. ~albukı dii_.nkU vazı.y~t ~~ habe İzmir polinin eline geçen yeni bir 
31399 numaralı bilete isabet etmiştir. ~n dogru olmadıgı ve ~efıkımızın, Ha mektuptan anlaşıldığına göre Suzan 
Bu biletin bir parçası Kapalı çarşıda fıze Suzan Hanrmm Eyüpt~i akrabası Hanımdan evelce mühim miktarda 
manifaturacı SeHinikli Osman Efendi tarafından anlatıldığını gostermekte- 1 k b. .. . • d. para a ınara ır muesseseye verılmış 
dedir Osman Efendi hissesine düşen ır. .. .. . .w. tir. Bu arada bir gazete sahibinin is· 
4.500 lirayı biletini aldığı Eminönünde Ç~nku Ankaraya gıttıg~. zan.?~dilen mi geçmekte ve dedikodunun ga?.ete sil · 
bayi Nazmi Beyden derhal almt!ı.hr. Hafıze Suzan Hanımın dun ogleden t 1 • b t . 1 - la' E ·· t d w • 1 F t"ht b 1 un annn. geçmesıne u za ın marn 0 • 
4a.OOO liralık biletin bir parça ı da Or sonra ~yup e egı a ı e u unan w ta hh""t tt·ğ· . . d. 

1 
.. • • • • • • • magı a u e ı ı rıvayetlenn en 

takoyde hır muse\•Jdedır. Bu muse\'i akrabalarından bırının evınde bulundu bahsedilmektedir. 
G kendisinemüracaat edcan bayie ne ismi ğu anlaşılmış kendisi polis vasıtasile B ri t .. . t 

ı- Ozcl '-artıdan bir manzara: hUkt\mct konal!-. ve park . .. 1 . d h" . d '"dd . ·ı· - .. d .1 . t• u neş ya uzerıne zmlr gazetele-.;, ..,,}" ı.• nı soy emış ve ne e ıssesıne ü~en pa mu eıumumı ıge gon erı mış ır. . d (H"" . t) . 
~-~tiki giinkll ıayımızda, Is· suz, hem de bir gün dereye ine- rayı almak istememiştir. Bayie ~'ben o Bir muharririmiz dün Hafize ham- ;ıni en al ur~e tdJen~H7e~ gaz:te 
~İt h 11lll bir feliket geçirdiğini, bilecek sellerin sürkliyeceği bu· kadar aceleci değilim. M~demki para mın misafir olduğu eve uğradıktan 1:~1 a~r. arın a ş e m na aşa aş 
dıtı 'Yelin yüzllnden susuz kal· kum yığınlan karşısında tehlike çıktı. Sonra alırım,, demıştir. sonra polis müdüriyetine giderek biz. _ş _________ _ 

~Ilı Yazmıştık. Bu hldiıe hak· de kalmıştır. 45.000 bin liralık biletin diğer bir zat kendisile mevzuubahsolan yirmi intihap 
'1.lfı~' laparta muhabirimizden Dün de dağın büyük bir kısmı parçası da Fatihte bayi Burhan Bey günlük çocuğunu ve yine yanında bu-

lı'll:ftlıı yeni tafsilit ıudur: dah.a çatlamış "Ye buradan sular tarafından bir keşideliğe mahsus ol· lunan 15 y~larındaki evlatlık kızını Şlmd iki halde iki dereceli 
~ Ptrt., 10 (Vakıt) _ içinden yemden akmıya başlamıtbr ki mak üzere Bebekte Türkuvaz bahçesin ve lzmirden beraber geldikleri yeğeni usul deAiştlrilmlyecek 
t.b l:llt llılarımız e en Te kum bunun arkası göldür. Bu heye- de hademe maliıl Ahmede satmıştır. Fazıl Beyi görmüştür. Suzan Hanını Ankara, 11 - Halk fırkuı• 
1\ •ıcaı_,. d f ç kk .. l d linı daha vahim hadiselerin takip Parası dün kendisine verilmiştir. muharririmizin suallerine şu suretle nın yeni programına göre bir 
ıbtdlll da~ an sooeşe u e en etmesinden korkuluyor. 200 amc- 946.t numaralı bilete sekiz bin lira cevap vermiştir: dereceli intihabın m:tlup netice-
l~ 100 K•mn m. et.re uzun· le kayan toprakları temizlemek· 854, 46,407 numaralı biletlere de üçer _ Buraya akrabamı ziyaret ıçın 
Ilı 111 tr ı kt 1 b" r k t O b" ı· 1 k b" yi vereceği güne kadar bugün· 
• t kıanıı e. e .genış.ı e o an le meşguldür. Haber aldığımıza ın ı~a ç.ı mış ır. çer _ın ıra ı ı- gelmiştim. Bugün polisçe tevkif edil· 
~~ bir , k~ıde ındekı sel dere- göre Ankaradan su mütehassıs- letle~ı~ ~ır.er parçası eskı odacılarda~ memiş olsaydım yarınki posta ile tz. kü ıekilde iki dereceli intihap 
~K._denbıre yıkılmış ve da- lan ve mühendislerinden Vasıf Ll'ipsikıh Kadır ve balık pazarında Nı mire dönecektim. lzmir ,.e lstanbul usulünlln tatbikine devam olu-
b.ı .. "d"f'. • Bunun neticesi olarak Nedim Beyler buraya go··nderı·ı~ koda bulunmaktadır. Keşideye bugün gazetelerinin ne~riyatı beni pek ziya- nacaktır. 
~· öğleden sonra devam edilecektir. Dün :. 
~rn~~~d~b~ ~~&~~~s~~bi~-~~~ra~~~a~~qhlr===========================~ 

l •lıııu, Ye kasaba hem SU• direceğim. H. Ali halde iç sahifemizde bulacaksınız. Da ti o 'a i o 1 u ğu 
alebemiz idman şenliklerine hazırlanıyor .. b k 

- .._ Musa a a mıza 
~~~~~'iA\~~( ;g;~~ai kayıt müddeti 31 ___,,; ı M .. . . .: -- . ayıs pazar gunu 

bitecektir 

~~ •~: tıllnü yapılacak olan idman ,enlikleri için mekteplerde hazırlıklar devam etmektedir. 
t~ dronı bayraıııın geçen seneden daha iyi olacağı anlaşılmaktadır. Dün öğleden sonra Taksim 

•ltti"o Uııda yapılan provalar da muvaffakıyetle neticelenmiştir. Resmimiz kızlarımızı provada 
'# r. 

Hanımlardan istedi• 
ğimizf otoğraf,milsa· 

bak adan sonra ken
dilerine verilecek 
ehliyet ve tavsiye 
kftğıdı içindedir 

1930 d:ı.kdlo şampiyonluk mlisabakamızcla 
[Tafsilat 10 wıcu ıayıfamııdıdır) OçUncU : Mukaddes H, 
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Mısırda neler oluyor ? 
- ------ -----

Milliyetperverlerin hareketine karşı 
fevkalade tedbirler alınmıştır 

~- -- --
Kahirede kanlı hadiselerden korkuluyor 
Mısırdan gelen ~on haberler milli kot etmek hmm undaki e ki kararla· 

yetperverler ile hükumet arasında nnda ahit· olduklarını bildirmi,ltr· 
haşlıya.n mücadelenin "fü•'at ,.e ehem dir. 
miyet kespettiğfni gö~termektedir. \·aziyetin inkhtfı telaşla hekll'l'&· 

Mısır htikfımeti, milliyetper,·trlere mektediı·. 
nefes aldırmak istememektedir. ~im-
diye kadar milliyetperverlerin gazete Ticaret odasında : 
Jeri kapatılmış, her toplanmala rı me- inanılmaz şey! 

nedilmlştir. Bir tUccar bir fabrikaya sahte 
Dunun sebebi milliyetperverlcrin 

yapılacak intihaplnra karşı aldıkları faturalar tanzimini teklif etmı, 
vaziyettir. Bunlar, intihabata iştirak Layepziğde de Frans Fülter 
etmemek ve halkı intihabata i tirak namında bir ıtriyat firması ta· 
ten menetmek i temektedirlcr. rafından dün odaya ~ayanı dik-

l\fiJliyetpcrverlerin bu hattı hareke- kat .bir mektup gönderilmiıtir. 
ti takip etmelerinin sebebi, l\fsır hü- Bu mektupta söylendiğine gö
k<tmetinin Mısır kanunu e~asisi ve in re ebrimizden bir tUccar bu 
tilıap kanununu tebdil ,.e tadil etmesi- müesseseye mUracaat ederek bazı 
(Ur. Milliyetpen·erler ise bu hareke.ti sıparışlar vermiı Ye gönderilecek 
protesto için intihabata karşı boyk~ f 
taj tatbikine karar vermişlerdir. aturalarda fiatların yan yanya 

Halbuki yeni intihap kanununa gö noksan yazılmHını teklif etmiş· 
re intihabata boykotaj tatbiki hir tir. 
cUriimdür. Mektupta Anupadan mal ge-

1\filllyetperverlcrin :rebi olan ... ' ahas tirten bütün lltanbul tilccarlann1n 
P~n ve Mehmet Mahmut Paşa geçen- nok an gümrük reami vermek 
lerde hükdmetin mümaneatına rağ. için böyle hareket ettiii de illve 
men birkaç yeri ziyaret etmişler ,.e ediliyormuı. 
ziyaret ettikleri halkın hararetli teıa Ticaret odası bu vaziyet kar· 
hUrJerile karşılanmı tardır. şısında bu tOccarm lıtanbul tuc .. 

Bu te7..nhllrler hiikumeti ku~kulan- carlarını sabtckirhkla tavsif et· 
Oırmrş. ve intihap 1.amanınrn Yakla~ · · t t t · d .• - · mesını pro es o e mıı ve ıger 
maaına mebni onun h" ne nc\'I f b hb dı· b'I 
tedbirler almasına müncer r.lmuştur. t~ra ~a~ u ı arı a ıyeye ı · 

d 1 1 
.. dırmıştır. 

Aşağı akl haber er ıı:ıır hukumetl ,, } 
ntn aldığı tedbırıeri göstermektedir. Zeytin yağı tftccar arı 

Her hnJde Mısırda intihabat, muvaf memnun değJJ 
fakıyetle muhalifler ara mda ~iddetli z . - b 

1 mücadelelere sebebiyet nrecektil'.. eytın yagınm orsaya a anması 
Londra, ıo _ l\lsır milliyetpen-er- hakkındaki. bor~a "idare heye.ti 

leri n Ahrar fırkru;ı kanunu esasisinin karan zeytın yag tuccarlarını haç 
kral tarafından değiştirilerek intihap memnun etmemiştir. 
yapılroaş.ını ~iddctle prote to ediyor- Tüccarlar bunun için oda idare 
lar. Bunlar halkı intihaba boylrnt heyetine mufassal bir rapor vc
yapmağa tc'l' vik ediyorla r. rerek eıkisi gibi serbest satıf 

Hükumet milliyetperver reislerin Yİ yapılmasını istemişlerdir. 
]Ayetlere gitmelerini menettiğinden Bu hususta zeytin yağ fabrika
bunlar Knhiredc büyük hir kongre ak törlerinden Ömer B. demiştir ki: 
tederek protestoda bulunmağa kaıar 
vermişlerdir. Bu münasebetle Kahire- - Borsanm bu kararı çok 
de kanh vakalar çıkmasından korkulu yanlış ve ticaretimizin aJeyhine .. 
yor. dir. Bir kere zeytin yai ihracat 

'Kahire, 9 - Bugün bütün . ehirde malı dej'iJdir. Yemeklik yağlar 
mı7.rnkh süvari müfrezeleri dolaşıyor. nümune üzerine satılmaz. Yağın 
Kral Fuadrn oturduıhı Abidin !'arayı Borsada muamele görmeai bir 
etrafında fevJmtade tedbirler alınmı~ takım müşkülata ıebebiyet ve
trr. recek araya mtibayaacı, ıimsar 

Sartıya hi~ bir kim~e :rnkla~ tırılmr- gibi bir tlkım miltevauıtlarda 
~r. Sarayın hulunduğu meydana !:' gireceğinden fiatler yükselecektir 
itan caddeler kamyonlarla kapatılm1:; 
:ve bazı yerlere dikenli tel örgüleri t:"e Diğer taraftan oda ticaret 
rilmiştir. Yefdiler hükftmetin muhale raportörü bu iddianın yanhş ol
f etine :nığme.n bugün kongrelel'ini he duğunu söylemekte ve lstanbul 
hemehal aktetme.k kararında oldukla- piyasasının hariç satııJar ıçın 
rını ve bundan başka intihapları boy- birinci merkez olduAuiıu ileri 

-------------l'lı .• ı : ıt:til 
Fırka programı 

Yarın kongrede 
görüşülecek 

Ankara, 11 (Telefon) - Halk 
fırkası kongresi nizamname en
cümeni programı Maliye faslına 
kadar müzakere etti. Bazı tadil
ler yaptı. ikhsat sahasında umu· 
miyetle kolaylık temininin esas 
ittihazı ve ıiraat banka1ı faali
yetinin daha fazla zirai sahada 
teksifi kararlaştırıldı. 

Kara, deniz ve havada nak
liyat it1erine ve ıigorta mesele
sine ait birkaç temenni takriri 
encümene verildi. Encümen 
yarın da toplanacak, çartambaya 
program kon~rede glSrütülecek· 
tir. 

Encümenlerde 
DUn lntlhaplar 

yapıldı 
Ankara, 11 (Telefon) - Mec

lis dahiliye cncilmeni reisliğine 
Cemil (Tekirdağ), reisi vekilliği
ne Faik ( Tekirdağ ), mazbata 
muharrirliğine Abdilmuttalip(Ma
Jatya) , katipliğine Hasan Retit 
(Muş), MaJiye encümeni reisliiine 
ismet (Çorum), mazbata muhar
rirliğine ihsan (Beyazıt), kltipliii· 
ne Kemal Turan (Isparta), adJiye 
encümeni reisliğine Mustafa F ev
zi, mazbata muharrirliğine Sali· 
hattin (Kocaeli), katipliğine Ah
met t-lamdi ( Yoıgat) ikbıat 

encümeninde reisliğe Rahmi , 
maıbata muharrirliğine AH Riza 
(Mardin), \cltipliğe izzet (Afyon) 
Beyler seçildiler. 

Maliye encümeninde 
Ankara, 11 (Telef on) - Ma

Jiye encümeni yarın öğleden ıon· 
ra toplanarak kaçakçılık ihbar
ları için verilecek ikramiyelere 
ait 1Ayihayı tetkik edecektir. 

Mallye veklllmfzl ziyaret 
Ankara,11 (Telefon)- Saracoğ· 

Ju Şükrü B. Maliye vekilini ıi
ayret etti. . ..-. ................................................. _. 
sürerek İzmir borsasında böyle 
haraket edilmesini misal olarak 
göstermektedir. 

iki tarafın da iddiası idare 
heyetince tedkik edilecek ve 
çarıamba ıDnkü oda mecJisinda 
bir karar verilecektir. 

Romanya · Kıralı Karo) 

beyanatta bulunuyor 
Diktatörlük IUln edilmiyecektlr ı 

"Le Jouı·nal,. ~aıetesinin Roman· . Kıral Karol, bana, Roınaa,a ~ 
YD:Ya gönderdiği hususi muhabirini, Ro yii ~ün~sebet~Je ~azı guetelerl1!.~ 
man:ra kıralı Karo) kabul etmi ,.e a· terdıklerı endışeyı neye ha•lıttJIP"'" 
şaiı~a naklettiiimiz beyanatı \'ermiş- soruyor ve diyor ki: . ~ 
tir. Husuı~i muhabir "Geo London .. bu - Farnsada, Romanya sıyul 
01ülakatı şöyle anlatıyor: ranınm bu derece asabi bir aaıetl• 

Kıra) beni tam manasile bir i. oda- riilmüş olmasına hayret etti• " 
sında kabul ediyor. Güzel ciltli, eski müteessir oldum. ... ---'*" 
kitaplarla süslü dar ,.e uzun bir kütiip Beni bu kadar misanrperns.J~--
hane tasu'Tur ediniz bu ilim mabedi~in kabul e~miş .ol~n Fn:ısad~ ~·~ 
ortasında ancak bir masa konulbaıle- ma derım kı: Yaptıgınrz buttin 
cek yer bırakılmış. Ma5anın üzerinde minler yanlış esaslara istinat .-ı:ı-r::1 
dağ gibi yıiılmıt dosyalar gösteriyor ve ilave ederim "öyle yanho eau1af 
ki kıralhk san'atı pek de öyle rahat bir şüphesiz kasten şüyu balda 
İf değildir. tar.,. 

Kıral, muhafız kıtaatı jenerali mail Romanyada bir diktatirltlk 
ıüslerle beyaz üniformasını giymiş ol kat'i)'Yen ve hiçbir şekilde www•
duğu hnlde. (Journal) muhabirini te· his olamıyacağını tekrar,.,..._ 
bessümle kabul ediyor. fariğ olmıyacağım. RomallJ& 
;r;••00••••

0000
••••· .. ····-· ............... " me.şruti ,.e parllmento u11111M 

UMUmf mftfettfşllkJer nlttir. Ve daima öyle kalacaktır· 
latan bul ve lzrnlr valllerlnf n k."\lvntle söylilyorum ve sfsla de 

1 1 1 1 1 Or 
· menizden memnun olurum. 

• rn er geç y 
Ankara, 11 - Yeni taksimatı mili· · Romanya parli.ment..a•, 

. d df . masından ne diye mttttesalr el 
kıye projelerinden Tfllyet a e nı H· h k bl t beddüUmd M 
garf hadde indirmenin kabulü lehin· er a . ne 

1 
eh dl d' ;. r 

de bir cereyan vardır. Bu proje11in mUne gırm ş a 98 ır. 
kat'iyet kup ve mer'iyete girmesini bir tUrlti manasını anlayama 
müteakip altı umumt müfettitlik ihdu !lr nr,,. . 
olunacaktır. Bu umum imüfettişltkle YugoelaT kıralı ıle olu 
rin mıntakaları lstanbuJ.' . Trabzon, hakkın~a .k.ıral ~arol t~alan ~ 
lzmir. Adana. Diyarbekırdı. Altıncı - Sızı temın c~erım ki ba IJI! 
sının mıntakası tuhit edilmek üzere- tamamfle dostane hır m~ » 
dir. Umumi müfettişliklerin tayinleri ve her ikimizi hakikaten _. 
mevzuu bahis zevat arasında Istımbul Kat'iyyen siyuf bir bahis oJmadt. -
ve İzmir valileri vardır. Karala, telakinin ayni ~ ..... 

Farka nizamnamesi levi) şeklinde olduğunu • Dln 
Ankara, 11 (Telefon) - Yeni ce, krral: 

fırka nizamnamesinde fırka idare - Hnyu, dedi, tama•U•" 
heyetleri ctıalannın Üzerlerinde dö!'ltane .. 
birden fazla vazife bulunmama· Gülerek devam etti: ~ 
ıma dair bir madde vardır. - Kıral Aleksandr ile bell, 

o .. valrd• meaat mUddetl 
Ankara, 11 {A • . A) - Hükii· 

met dairelerinde memurlann H· 

kiı saat çahımaaına dair olan 
heyeti vekile kararının bugOn· 
den • itibaren tatbikine baılan· • 
mııtır. 

Bir hanımın rnuvaffakıyetl 
An kar, 11 (Telefon) Bir Tnrk ha 

nımı bir kalem yapmııtır.Bukale· 
mi mUrekkebe bir defa batınp Uç 
aayıfa yaıı yazmak mOmkDn ol
maktadır. ihtira beraatini almak 
için iktisat vekiletine müracaat 
etmiıtir. 

Sayım vergisi lndirlllyor 
Ankara, 11 (Telefon) - Sa· 

yım vergisi kanunu maliye vekili 
tarafından tetkik ediliyor. Bir 
miktar tcnıilit yapılacaktır. 

birader olmadan evvel ild _...... 
ikimiz de görüşmek için b~OL ~ 
zu gösteriyorduk, tıpkı çok~. 
rUşıiıiyen iki d08tun arnlUI P-..: 
hemen hemen kabil olama ...... 
ikimiz de i§lerimizden nldt 1..ıl9":lll 
mııtık. Bilhusa ben Roıu.Qata 
tlmdenberi çok metculdibl. 
için Jlk fırsattan istifade ... 

eletti bu kağıdı da verdi. Üzerine - Baba~ığım ~yaklarımzı öpe hiç merak etme ver melda~ 
buzağı koysunlar dedi. Kendiei aıa yim... . Çelebi dili eli titriJ• ... 
ğıda bekliyor.. - Niçin bu kadar ısrar ediyor- - Buyurunuz... • ~~~ 

Çelebi hizmetçinin elinden he- ıun canım? Teılimiyetile zarfı ~ 
men mektubu ve tcahhüt ıenedini - Çünkü mektup leli.iden.. uzattı. Fileaof mektubu açb• : 
aldı. Senedi imzalayıp iade ede· - [dilden olmaoı mektubun !erinin önüne ıu satırlar ~~ 
rek: senden gizli · tutulmasına daha bü- " Pek muhterem efendı _;,.r1 

; - Ayte bu kağıdın üzerine yük bir ıebep teıkil eder ya.. Ka- leri yaparız. Gitmiyenl~ ~i 
Yazan : Hüseyin Rahmı ~ = ~~ buzağıyı koyduk. Götür bunu &!&• dının mektubu bana hitaben ıön· dan ziyade terre inhima!"~ 

- ğıda bekliyen adama ver.. dermeıinde elbet de bir hikmet o- ten iyi bilirsiniz. Hep~, 
kalkı§ırlardı. Tıbbı adli mes~um- mıyordunuz. l~te onlar sizden ay- HizmetÇi kadın elindeki kiğı· lacak .. Aranızda bana kartı ifaıaın larımızda fiilerimize blW"\J., 
ları muayene ile fenni tetkıkata rı_lmanın yolunu buldular .. Ben bu dm üzerinde beyhude buzağı arıya dan korktuğun müthiş bir s1r mı ıeytan vardır. Hoıunuza ı''! 
gİrİ§ir .. Ve biz derhal celbolunur- aıle reza!etl~rine karıı seyirci kal· rak dışarı çıktı. Zarfın üzerini okur var? leri yaparaınız. Gitmi~ 
duk.. mak vazıyctınden artık usandım .. ken Çelebinin yüzü renkten renıe Çelebi bozularak: zer ıeçeriz. Bunlardan 

- Aman yarabbi ortaya ne Onlar hu. cür'etlerile meseleye hi- girmiye baıladı. - liuzurunuzda yalan fuiha· uhtemize ıevap günah ... ~ .... 
büyük bir iakand 1 çıkmı§ olacak- tam verdıler. Tabii artık bu eve Fileıof - Mektup kime ? aını irtikap etmiyeceii.mi bilirai- caiı umurumuzda değUdir ... 
tr. girmezler .. Peşlerini takip edip te Çelebi titrek bir ıeıle adreıi §Öy niz.. 0 Bu dünyadaki kati 

iki kardeı biri birine böyle dert sakın nerede olduklarını aramağa le okudu: - Peki doğru ıöyle.. insanları mes'ul tutmak 
yall'ar)arken b baları y nlerına ge kalkmayınız:.. - Erenköyünde Çınarlı kötk - Yalan söylemem fakat ken· Yaratma esnaımda halik 
lerek: Çelebi - Baba biri birlerimize sahibi muhterem Fileıof Hikmetul· di nefsime ait bir ıırrı ıizden n.k· ni ademden bir mü9avir 

- Ne konu§uyoraunuz baş ha· nikahlıyız .. Bu gaybubet ne kadar lah Efendi hazretlerine arizamdır .. lamak ıalihiyetini haiz olamaz mı· tır. Hikmetinden ıual 811_.."'J 

a?.. zaman devam edecek? Çok uzama Ve sonra i)ive etti: yım? Zira ıiz icabında kendinize ru ile meı'u)iyetleri üdl•~ 
Oğlile kızı vadeli zehir keyfiye 11 muhtemel böyle meçhul bir müd - Baba milıaade eder miıiniz müteallik bir sırrı bizden aaklıyabi rak her feyi yalnız .,..-. 

tini kat'ı ıurette gizlemek için biri det zarfında bağlı kalabilir mi- zarfı açayım... liyorsunuz... nuıtır •. 
birile hafifçe ita.retlettikten son· yiz? - Hayır müaaade etmem .. Ad - Ha bu ıararının ıebebini an "Bir ferdi her ha .. 
ra: Fileaof - Onlar buradan biri reı bana hitaben yazılmıf.. Mek· ladım. Mektubu açaeakıın rizlen- den meı'ul tutabilmek~ 

Caize - Baba ne konuıacağız .. birile evlenmek için kaçtılar. Bağ· tupta nefaime münhasır ve sizden meıi llzımrelen bir ıır vana bana dan pek çok kuvvetli .-ı 
bahtaızlı~ımızı görüıüyoruz.. )arını çözdürmek taıaaı k~ndileri- gizlenmeıi icap eden bir tur bulu· cöıtermiyecekıin.. Kuvvetin f azlaaı sahiW .. 

Fileıof - insanlar çok defa ne dü§er .. Siz ne telif ediyorsu- nabilir... - Ya siz mektubu bana gös- mes'ullerin tahtına çıkartır··~ 
yaptıkl rı kuıurl rı bahtlarına tfe nuz? Çelebi müsterhimane bir bo- termekte bir mahzur ıörüneniz? Elinde bir ıi~ .__,;, 
derler ••• Bu çok fena meselelerin ilk Üçü böyle konuıurlarken Uğur yun iiiıle: - Tabii göıtermiyeceiim ... ni ezebilecek yıldıfllll"':.ııı 
tehaddüslerinden b4!ri söyledikle Ayşe elinde bir zarfla odaya gire- - Baba oğul arasında gizlen· Fakat benimle ıabık ıelini.min ara tan bir Allaha veyah1il d 
rim biri biri a.rdmca tahakkuk edi rek: meıi icap edecek ne sır olabilir? tında sizden gizlenmesi muktazi zünde onun benzerleri ... 
lor .. $iz onlardan bir türlü ayrıl- - Poıtacı timdi 'bu mektubu - Pek cok... 

1 
bir ıır taıavvur olunamıyacağı için mahluk ıen ne yapari 
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3- VAKiT 12 MAYIS 1931 ~ 

"~------Arkadaşlara hür-
met lazım!,, 

A. vni B. izahat 
veriyor 

'-t ~el~diye reisi Muhittin Beyle şehir 
~t t .isı ve daimi encümen azasından 
~~h Bey ara ında çıkan münakaşayı 
~fi u ~ayımızda tesbit ederken Avni 
tet il bır sözündeki müphemiyete işa-

etllliştik: 

'-t~~i Bey Muhittin Beyin kendisine 
'ıijtt Uk eden bir cümlesi hakkındaki 
111• itasını anlatırken kendisinin 
~ı· 'd tste erbestçe atak yapan yegane a: o.lduğunu söylemiş gibi idi. 
llıırı \ıtı Bey dün bu müphemiyeti ar
fftı Ut reçhile ta \'Zih etmiştir, gönder-
".Brrıe~ubu aynen dercediyoruz: 

fit ugunkü nüshanızda vali ve bele
'O.tt' teisi Muhittin Beyefendinin beya 
le ~a nıukabil neşir ve şahsıma iza
lttef ilen yazılarda intisabile fahrü
t111 k duyğuğum şehir meclisi azaları
~r 1Yllleti ilmiye ve medeniyelerine 
bit tr iddiakar bir eda vardır. Böyle 
le!( ~aksatıa tarafımdan söylenml~ 
•aşı it kelime yoktur. Gazeteci arka 
~llıar~ ,-aı..; beyanatım, belde ,.e ma
~tar iŞierde da ima atık münakaşaya 
l'-i tar olduğumu ve program mese
".ıi ~e~i kanaatlerimi de her hangi bir 
l~ ta fsıre mahnl vermemek için mec 
!bar bıtıarrndan almalarını tavsiyeden 
' tttj ~·· 1 . . 1 h . 'd •tıı . .' ... oz erımm yan ı~ ve enı ci 
~ııı 1tıutees. ir eden bir ta rzda anlaşıl 
~t· b~s~nı ,.e muhterem arkada~larımın 
~ 

1 
tıne tazim Ye hiirmetle mütehas 

~)"; ~Uhmun lütfen neşrini rica ' 'e 
lıııı sıte teyidi hürmet eylerim efen-

., 

~~~ .. --------------
' \QIYede: 
~ "tarcılar1n muhakemesi 

tGı· arıtarcıJık suretile Taşköp
':t'J~ Ali Ağanın 95, şekerci Hü-
382'tı Ef. nin 1400, Raşit Ef. nin 
tr ' ~azif Efendin in 85, Halim 
~~ nın 200, Mehmet Ef. nin 15 
y

11 
•ıtıı aşırmakla maznun Vehbi, 

llı~İ\ı~ ve Süleymamn muhake
rı abrıne lstanbul ikinci ceza 
~ ktnıesinde başlanmıştır. 

~~ti \inler, bir gün mücevheratçı 
2,ı~ 8. e de hakiki bir elması 
'1hb liraya satmışlar, sonra 
dtki Ukluğuna getirip kutu için
titıtı : taıı sahte bir taşla değİJ-
~ fltrdir. 

~;tı noktadan da aleyhlerinde 
~,1 a "ardır. Muhakeme, tahki

'r,~~ tevsiine kalmıştır. 
'\d eaıc11tkle maznun kadın 

~b· •pazar müddei umumısı 
)5 ~~ B. in haremi Huda H. ın 
'ti.~rekıını yankesicilik suretile 
~ bi ~ tan maznun Muıaffer H. 
~~rııtci eczada muhakemesine 

\~k ""'"· mahkemeye kendisi 
dt fİ~da polise hal<aret kaydile 
ti~tt hl.Yet vaki olduğundan, bu 
~t k akkında da müstantiklikçe 
~,k•~ar verilmek üzere kalmış, 

iade edilmiştir. 
~ 4tron kaçakcdılı 

dQt\ ~but ağır ceza mahkemesi, 

' ~Yon kaçakcılığından maz
~ •t ~klidarda sandalcı Saadet
~ ~ •cı Saimin muhakemele-
ll -ıtirrni t. 
"'"Qııl ş ır. 

\lbitl~r. Sarayburnu açıklarında 
~'b 1 

Agata vapuruna üç kilo 
\. t.11etirirken, yakalanmışlar
~' ~lıkemede, afyonun yerli 
~o d~ğunu, kaçak sayılamı
~ t.t,b~ •ddia etmişlerdir. 
ttt enıe, neticede kendilerini 

' t •ene hapse, ellişer lira 
~sına mahkum etmiştir. 

' 
1 dUkklnları çoQahyor 

)'-i l•nıanlarda ıehrimizde 
~-)~~dan bakkal dükkanları 
~~-ıı,~ bun~ mukabil kenar 
~~ trde bırçok dükkan ka-
'-ıc it, 

l~ı keUar c . . b . . ~ııcaı dUk enııyetı unun ıçın 
~ te)d·-. kanlarının tahdidi il
~ tt b ıgı kanaatindedir. Ce-

1\lıı,c ~- hususta teşebbüaalta 
'"tar. 

Borçlar meselesi 
Alman haınlller ve

ldlt de dtın geldi 

Yakında Ankarada batlıyacak 
olan Osmanlı borçları müıake
ratmda bulunmak üzere Fransız 
hamiller Tekilleri M. de Kloziyer 
ile M.Barhn şehrimize geldiklerini 
yazmıttık. 

Dün de Alman maliyecilerin
den ve Alman hamiller vekili 
M. Veigelt Semplon ekıpresile 
ıebrimize gelmittir. Beklenen 
diğer murahhaslar da bufiln ge
leceklerdir. Murahh11ların yarın 
Ankaraya hareket etmeleri muh
temeldir. 

F ranıız murahhası ve Düyunu 
umumiye meclisi idare reisi M. 
de Ktoıiyer dün bir muharriri
mize şu beyanatta bulunmuıtur: 

- Ankara mtiıakeratında Dü
yunu umumiye meselesini kat'i 
ıurette hal ve intaç etmek Uzere 
bize vasi sellbiyet verildiği ha
beri doğru değildır. 

Biz Ankaraya lıami hüınü 

niyetle bu iti bir kere daha mü

zakereye gidiyoruz. Ankara mil
ıakeratında iler1de yapılacak 
kat'i bir itilAfın esasları teıbit 
edilecektir. Pariı Düyunu umu
miyesi bizim bu müzakereler 
neticesinde hazırlıyacağım•z esas-
ları tetkik edecek ve kat'i ka
rarını verecel<tlr 

Yiik uı'abaları ! 
Bir doktorla bir muharririn 

canlarını yaktl 
Yük arabaları yüzünden doktor 

:\lazhar Os man Beyle muharrir Osman 
1 Cemal Bey birer kaıa geçirmişlerdir. 

Ma7.har O man Bey otomobille no
montiye giderken taş taşıyan bir ara
banın oku otomobilin camını ve kapısı
nı parçalamış ve camlar Mazhar Os· 
man Beyin yüzünü yaralamıştır. Dok
tor : 

- Böyle caddelerde medeni şehir be 
lediyeleri yük arabaları geçmesını 
meneder. Belediye bu işlere çare dii
~ünmeJidir. Yoksa her sabah evden 
çıkarken vatandaşlarla vedalaş
mak ve helallaşmak lazım geliyor, de· 
mektedir. 

Tayyarecilik aleminde 

Vecihi 8. 
Perag·İstanbul yolunu 21 bu· 

çuk saatte aldı 

Bizzat meydana getirdiği tay
yaresi!e Çekoslovakyaya gitmiş 

oH.n kıymetli tayyarecilerimizd en 
Vecihi beyin, Pcrağdan geldiği

yazmııtık. Vecihi B. Vıyane, 
Peıte, Belgrat, Sofya ve Edirne 
yoliyle uçarak gelmiş Ye Yeşil
köye inmittir. 

Çekoslovakyalılar, Vecihi be
yin tayyaresini pek ziyade be
ğenmiıler ve fenni şartları haiz 
bulunduğunu takdirle söylemiı-

lerdir. Tayyarecimiz Peragla İs
tanbul arasındaki hava mesafe
sini- 21 saat 35 dakikada katet
miş ve uğradığı yerlerde hara
retle istikbal edilmittir. 

Vecihi beyin beyanatına gare 
Çekoslovakya tayyareciliği son 
zamanlarda hayli terakki etmiş
tir. Kunetleri az fakat motör-

leri mllteaddit olan Çek tayya
relerindeki tekemmül bilhassa 
nazarı dikkati celbedecek deıe· 

cededir. Çekler tayyarelerini, 
bilhassa havai nakliyat işlerinde 
kullanmakta oldukları için Nafia 
nezaretine raptetmişlerdir. Son 

defa inta ettikleri bir tayyare 
ile Pragla Moskova arasında bir 

uçuf yapmışlar Ye 275 kilomet
re bir süratJe dünya rekorunu 
kırmışlardır. 

Vecihi B., tayyaresinin motö
rünü temizledikten · sonra yine 
hava tarikile Ankaraya gidecek
tir. 

Kıymet takdiri 

Yunaniatana giden hey'etler 
işlerlnl Uç ayda mutlaka 

bitirecekler 

Türk gayri mübadillerinin Yu
naniıtanda bıraktıkları emlaka 

kıymet takdir etmek üzere Yu
nanistana giden hey' etler takdi

ri kıymet komisyonuna işlerini 
tayin edilen üç aylık müddet 

zarfında bitiremiyeceklerini bi\
dirmitler ve bu müddetin uza
tılmasını istemişlerdir. 

Komisyon ekiplerin üç ay ni
hayetinde muhakkak geri dön
meleri icap ettiğini cevap ola
rak bildirmiştir. 

Ekipler Yunanistandan döu
dUkten ve umumi takdiri kıymet 

komisyonu Faik Nüzhet beyin 

riyasetinde toplanarak hazırla
nan raporları tetkik ettikten 
sonra muhtelit mübadele komis-

Baroda 
Diln yeni intihabat 

yapıldı 
btanbul barosunda avukatlar 

dün saat on dört buçukta top
Janmıtlar, müd
detleri biten re
isle ikinci reiı 
ve sekiz inzibat 
meclisi azasının 

yerine yemden 
intihap yapmış• 
lardar. 

içtimaa 68 avu-
kat iştirak etmi, 
verilen reyleri ıı 
tasnifi saat on (ekrAr resiliğe w: 
yedi buçukta bit- len Halil llllmi B. 

miı, neticede müddetleri biten reis 
Halil Hilmi B. in 177 reyle reis

liğe, ikinci reis Meki Hikmet 
B. in 144 reyle ikinci reisliğe 
tekrar intihap edildikleri anla

tılmışbr. 
inzibat meclisi azahklarına da 

RMet, Necati, eski müddei 
umumi Esat, Meğmet Münir, 
eski Kayseri meb 'usu Hasan 

Ferit, Muharrem Nail, Liman 

tirketi hukuk m~aviri Mehmet 
Esat, Kıbrıslı Celil B. ler ekse
riyetle intibah olunmuşlardır. 

Museviler 
ispanyaya gitmiye

cekler 

Günün 
Muhtırası 

_) 
Takvim - Sa't 12 Mayıs s inci 

ay 1931, senenin günleri: geçen 135. 
kalan: 230, 24 Zilhicce 1349. 

GUneş-Doğuşu: 4.46: Banşı: 19,17 

Namaz vakitleri- Sabah: 3,0,J; --------Üğle; 12.l O; ikindi 16,05; Ak~am: l 9,1 7; 

\Yatsı: 21,05; imsak . 2,43 

Hava- Dünkü hararcı (azamt) 24 

(ugari) 12 derece. Bugün 
ha\'Vll, havı açık . 

• 
Bugün 

ruzgAr müte· 

Toplantılar - Şehir meclisi uat 
14 le. 

MUsamereler - Fakültenin tesi· 
sinin yıl dönümü mlinasebctile merasln 
ve müsamere, fakültede. 

Piyango - ikinci günü: Darülfü
nun konferans salonunda 13 re. 

DoQumlar - Kılişe atölyesi mü
dürü Kenan Beyin bir kızı dünyaya gel
miştir. 

Gelenler - Gidenler - lstınbul 

HilAliahmer cemiyeti reisi Ali Paşa An· 
karadan, Almanya dayinler vekili Bcrlin
dcn gelmişlerdir. 

Radyo 
latanbul -Saat 18 den 19 a b· 

dır gramofon pilAklan neşriyatı, 19,5 tan 
22,5 ı kadar Vedia ruza Hanım ve Rifat 
Beyin iştiraki erile ılnturka su heyeti ta· 
rafından 20,5 ta Anadolu Ajansı h2berlcrl 
~müteakiben 21,5 kadar Radyo orkes
trası tarafından konser. 21 ,5 ten 22,5 • 
kadar Nermin H. ve Kb:ım Beyin ffrl-
rıklerile alaturka saz heyeti tarnfından 

811
1
1k

1
I• TUrk,çetllakanını tal mim konserler ve müteakiben bor.sa haberleri. 

ç n cem ye uruyor ar 
ispanya cümhuriyetlnin kıralhk zn Viyana, BUkreş, Moskova, Pe,te 

manında teb'it edilen, muscvileri lspan Sııat 17: Viyana 516·20 Tulü me,·ç 
yaya davet ettiği yazılmıştı. Haham gramofon, eski dansl:ır. 
başı Bicerano Efendinin türkiye muse Saat 18: Bükr~ 394-12 Tulu mcvç 
vilerinin ispanyaya g itrniyecekJeri ka- Romen musikisi, Moskova ( Şelkove ) 
naatinde olduğu anlaşılmıştı r. Musevi 14-04.75 Tulü mevç musahabe. Roma 
cemaati reislerinden doktor Markos 441 Tulü mevç çocuklar için RıdyQ 
Efendi beş .ı;ene evel sabık kral tara - Jurnal. Viyana 516·20 opera parçası, 
fından da böyle bir davet yapıldığı- disk. 

Saat 19; Bükreş 394 orkestra. Pe,te 
nı, fakat o zaman da bu davete kinıse 
nin icabet etmediğini hatta iktısadi se 
beplerle Türkiyeden ayrılan binlerce 
muse\·iden kimsenin i spanyaya gitme 
diğini söylemiştir. 

Diğer taraftan bu davet ~ki bir 
meselenin tekrar tazelenme. ine sebep 
olmuştur. Memleketimizdeki musevi 
münev,·erlerinin irçoğu 'l'ürkiye mu-
sevHerinin asırlardan beri Türki) ede 
bulundukları halde koğuldukları bir 
memleketin lisanını el'an muhafaza e 
derek hala türkçe konuşmamalarını. 
mu, e\'ileri hüsnü suretle kabul -etmiş 
bir memJekete karşı nezakelcıizlik ese 
ri a ddetmektedirler. Mus&i münevnr 
]erinden bir kısmı bu noktayi nazarı 

itiba ra alarak Türkiye mu~eYileri a ra· 
sında türk~eyi tamim ve 1 ;panyolca
yı terketmelerini temin maksadile bir 
musevi cemiyeti teşkil etmek i temek 
tedirler. 

Ekseri muse\'i münen-erlerinin işti 

550·20 konferanı, konser. Moskova (Şel
kove 1204,75 Radyo Jurnal. Roma 491 
konser Bramsın Sonın. Mozarın Flül an· 
şante; Şuberin iki lider; Pcrgobzun 0-
lempiyad; Puçininin Manto; Mendd son· 
nun Allegro. Viyana çocuklar için. 

Saat 20. Bükreş 394 dırülfiiıwn rad
yosu. Peşte 550 konser, Fran ı ,lers. 
Moskova 1304 konser. Roma 4911 kon-
5ere de\•am. \'iyıne 5 I 5 muhtelif musa
habeler. 

Saat 2 1: Bükrcş 394 gramofon. Peş
te 550 Vıgnerin Tanhavzerl. Moskova 
1304 musahabe. Roma 491 radyo jurnal 
ıramofon. Viyane 516 ingi ltzce ders; 
oıkestre. 

Saat 22. Bükreş 394 orkestre. Peşte 
550 Tınhavzer dram. 1\Jo!kova 1304 
konser. Roma 491 opera. Viyane 516 
konser; edebt musahabe. 

Saat 23. Bükreş 394 orkestra. Peşte 
550 opera dram. 

Viyan 5 16 vals, Ofr.nbahtan uvcrtur. 

yonu reisliğine verecektir. 
Muharrir Osman Cemal Bey de rak ettikleri bu teşebbüse bazı ihtiyar Vakıt:Abone ,artları: 

Çemberli taştan geçerken bir yük <lra hahamlar an'ane dolayısile muarız 
basının gürültüsündan huylanan bir kö SUtçUler lntihabab ve muhalif görünmekte iseler de ce-
peğin hücumuna uğramış ve bacağın- İstanbul sütçüler cemiyetinin miyeti tesis etmek istiyenler bu itiraz. 
dan ısırılmıştır. Osman Cemal Bey te- yeni idare hey'eti intihabı 26 ların fazla bir ehemmiyeti olamıyaca 
davi edilmektedir. mayıs Salı günü yapılacaktır. ğını iddia etmektedirler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r BicanEfendi ve rüfekas1: iznıir~e~i ~e~i to~UIHr~BD sonrd ..... 

Bican Ef. - Matallih Suzan 

hanım efendi, ıehrimize, mahal

lemiıe nereden böyle tetrif bu

yuruluyor? 

Suzan H. - Bican Ef., izmir

den geliyorum. Orada hakkım

da dedikodular çıkardılar onun 

üzerine buraya geldim. 

Bican Ef. - Sefa g eldiniz ama, 
böyle Istanbul seyahatleri izmir
de çıkan dedikoduları durdur
m az. Zeynel Besim bey d t" öyle 
yapmıştı ama, para etmedi. 

3b 12 Aylık 

Dcılıilde 150 400 750 1400 !\uru~ 
Maricte - 800 1450 2700 

llAn şartlarımız: 

Satırı 
an timi 

Resmi 
ıo Kş 
20 .. 

Hususi 
12,50 f\ş. 
25 

KUçUk llAn şartlarımız : 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1-1 O Defalıı. 
100 Kuruş 

A - Ahonclerlmızin her uç a\lı · 

~ için hir defa meccant nci r 
B - 4 atın geçen il:\nl:ınn fazl"· 

saurı için !5 kuruş znmmolunur ,J 

Zahire ve. hububat ayrahyor 

Hububat ve zahire tabirleri

nin t ica rette b iribir ine karı,tığı 

bu yüzden bUyük münakasalar

da bazı yanlışlıklar oldueu oda

ya şikayet ed ilm iştir. idare hey

eti bunun için dün toplanarak 

zahire ve hu bu bat zümresine g i· 

ren mevaddı t asnife başlamıştır. 
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VAKiT 
Gazi Hz. nfn 
Nutku 

Ankara, 11 (Başmubarririmiz
den:) - Cümhuriyet H. fırkası· 
nın bUyük kongresi memleketin 
her tarafından gelen azaların iş
tlrikile açılmıştır. Büyük inti
hap dan sonra açılan kongrenin 
ifade ettiği mana büyüktür.Bun
dan başka kongreyi açarken Ga
zi Hz. nin irat ettiği nutuk ay-
nizamanda milli bir tezahür ma
hiyetinde olan bu mühim içtimaa 
ayrı bir ehemmiyet vermiştir. Bu 
nutuk o kadar uzun olmamakla be 
raber gene tarihi bir vesika adde· 
dilecek hususi bir kıy11ıeti haiz· 
dir. Birinci derecede bu nutkun 
kıymeti çok güzel ve temiz bir 

saz olmasıdır. Milli edebiyat 
noktai nazarından bir ıehli müm-
teni olan bu nutuklarım, Gaz:i 
Hı. nin ıimdiye kadar söylediği 
birçok nutuklar arasında bile 
emsali pek nadir bulundutu id
dıa edıl~bilir. Bilhassa nutuk ara
sında G zi Hz. nin ayağa kal· 
karak "Büyük milletimizin fırka· 
mıza göstermekte olduğu alaka 
ve itibara karşı tazim ve har

metle eğilir ve ona minnet ve 
ş 1kranlarımı sunar1m,, demesi 
v~ Gazi Hz. nin bu tazim Ye 
rdim hareketine 1amilerle bera· 
ber bütün kongre izasmında 
ayağa kalkmak ve hörmetkirane 
eğilmek suretile iştirak etmesi 
hiçbir vakit unutulmıyacak bir 
müessir Javha teşkil etmiılir. 

C. H. Fırkasının ve milletin 
reisi sıfatile miHetin kongresini 
selamlı yan Mustafa Kemal im· 
peratorluğun kendisine nrdiği 
paşalık nışanlarını elleriJe yırtıp 

atmış saltanatın ecnebilere hid
met eden paşası olmaktan ise 
milletin istiklali yolunda müca
dele eden bir nefer olmağı tercih 
etmiş ve mukaddes mücadeleyi 
başa çıkarmak için Sivasta bir 
mektep dershanesinde bilyük 
kongreyi açmıştı. 

Gazi Hz. !erinin ne gibi teh
likeli ahval ve şarait içinde top· 
)andığını çok güıel izah ettiği 
birinci Sivas kongresi ile bütün 
milli emelleri tatmin edilmiş olan 
bugünki Cümhuriyet ölkeıinin 
merket.inde, yUkıek Anadolu 
yaylasının üstündeki Ankarada 
toplanan kongre mukayese edi
lince ve o günden bugüne ka
dar gelip ge~en hadiseler dü· 
ıünUnce derhal itiraf edilir ki 
milli mefkureye istinadın onun 
icaplarına tuessülün neticesi 
muvaffakıyettir. Gazi Hz. büyük 
hakikati C. H. F. kongresi aıaaı 
ile beraber Türk milletine bir 
! .. rre daha hatırlatmakla kalp-

r im ize yeni bir kudret •ermit
:. Bu kudret elimizde bulun

ı ukça müşkülitlar karııııoda 
hüyülıc: bir muvaffakıyet Amili 
olacağı ~Uphesirdir. 

.AWufu.t .A.sUK 

- - ~ •·· -
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Habralar Arasında ·· 
-• .,. _;,__ :w .,. - • .... ~ . ""'-:.;;,., .:.:..____ -~· . r -·:____ •. · _"-.. _•· ~ • ----=--=~ 

Sesi vezinle kafiy~d;n yukarr
çıkamıyan bir tenkit 

Şehir Meclisinde 

Vilayet bütçesi bitirildi 
~~~~~~-------~------~ 

Hizmetçilerin mazisi saklanmalı ıııı, 
saklanmamalı mı ? 

Kdebly•t lle"'lnde mUateblt bir sultan - Gazelde Ferldl ,,J, 
a•man - Kerim Sabit - Vezinde, kafiyede bir sakat ~ir meclisi dün ötleden eonra ikin için tahsisat istedi. Bütçe enci~ 

var mı ? - Mide fesadı. ci reia ,·ekili Necip Beyin rfyuetinde reisi Hamdi Bey 10 bin liralık 111 
_ 38 _ Yazan • fi (J /İl ,,l.)' O toplandı, viltyet idi biit~inin ınu· para aynldıfını, belki bunl~!dı "ı · ~ • 'J raf kısmrnın müzakereııine devam etmiş ,ey almak mtimkün olabllecca il 

Bu İstanbul ikameti esnasında, i inı cel' olan bir :;arsıntıya tahvil edecek tir. ledi. 
leri edebiyat Aleminde yahut şahsiyet derecede şedit olurdu. Yeniden "'emur ahnmır•c•k Reis Tekili Necip B. - Orad .. 
lerl hafızamda o1dukça derin bir iz bı l ·te bir gün akşama doğru Kerim Sıhhat itleri kaarnının miizaker•i es faınl için 3000 lira olsun verebllif 
rakmış başka erbahr kalemle tanıttığı. Sabiti yanında bir tuhaf ktyafetinde. nasında villyet sıhhiye müdürü Ali ıııinlz, efendim? 
ma vlkır detilim: kitapçılarda, kıı a· bir garip hey' ette biri le. mütel.aşiyane Rıza Bey izahat \'ererek yeniden diapan Jlftmdi Bey _ Bilmiyorum, ilt 
athanelerde bana uzaktan yakından e· elindeki mecmuai eş'arını saJlıyarak, erler a""ılmuı üzerine muamelltın "0· ı t b't dil · b' Ji ayı o_. d · · h · d · ·· ·ı :ı :ı ar es ı e sın, on ın r 
ıp, aır, mu arrır .. •ye ~ost.en, enlel' kahirane söylenerek, Babıali caddesin ğaldığını, bu işleri phsan kendlainin re taksim ederiz, ne düşerse. 

oldu; fakat bunlar çol rüzgarları~ın den iniyor gördüm. KarşıJaıınca bf"ni yaptığını aöyJedi, bir kAtip taluıl8atı Reis vekili Necip B. _ iki blJ 
yer yer kabarttıklan kum tepelerme elimden yakaladı: - Rica ederim, be· kabul edilmeııini istedi. Bütçe encü ı " 
'-- · l d • · ı ·· 1 · d o maz mı. 
~nzıyor ar 1 " uzer. erın en tekr.a .r raber geliniz!. dedi. meni reisi Hamdi Bey cevap verdi, mu Bu suali karşıhyan kahkahal•f 
h~r ha"a dalgası geçınce daiılıp sıh· ltaat ettim. o zaman gaJiha ~imdi maiJeyhin llÖzleri f~ suretle hula~ 1'ında bütçe encümeni reisinin 
nırler. . . . Sirkeci istasyonunun mahreç h&\·lısını edilebilir: işitilmedi, aıa ile beraber reis 

~unlarda!' ~·alnıı ~ır unm hatıı:ım teşkil eden mahallin bir noktasında. Kadro1anmız pek mahmuldur; en de gülüyordu. Fasıl tehir edi1df· 
da ~al.mr§; Kerım Sabıt. Zann~denın. dar ,.e basık bir birahane vardı. üç cümen maııırafı tetkik ederken mevcat Seneyi mektebi mUdUrd110ll 
h~rıcl~e mem.urlarındandı; ~al?k, he· kişi oraya girdik. Kenarda. tenhaca bir lardan klmae çıkarılmua bile hiç değil maa,ı 
sım hır g~nçtı, ve elbet te ~ardı, bu sı yere iliştik, onlnr yan yana sedire. hen ı'4e yeniden memur alınmama11 e11uı· San'at i~leri kısmında sanayi 
!atının bürhanı ~Jar~k henuı tab-olun kar ılannda bir iskemleye oturdum. nı teklif etti. Hatta vilayet ve beledi tebi müdürünün maaşı 150 lira of ... ..; 
~uş bir me~muaı eş an vardı: emsali Anlamakta gecikmedim ki ıenç yenin tevhidi ·Üzerine tahaddüı e- te5bit edilmi~i. Vali sanayi 111~ 
gıhl kahnlıgı iki parmak aras~nd~ .'" şair Muallim Naci tarafından bir hü· den vaziyetten bahsederek kadroya müdilr1UğU yapmakta olan zstJll 
kış.;ıcak olıııa parmakları yekdığermın cuma maruz kalacagvından haberdar t;O memur ih\\'esi yani '70 khur bin Ji. t' k ti i l\laa if nkAle 
h t . · h. t -•·t • d · t!as ve ıyme n r 

1 ara_re ını ısşe m~ en mene emıye- oJmu~ Daha hunun tahakkuk edip et ra i1ht!!i makamca ıstenilmi§, büt geçen sene bu zat için ayrıca 
cektı. . . . miyecefine hükmolunamıyan haheriJe çe encümeni ha tekllfi de reddetmi~ yiiz lira kadar bir para gönderd 

Bu ~itabın ne lsmını, ne m~htevı· telişa dü,erek hakem sıfatile 0 zi\tı geçen sene kaclroeuada M> - 50 menıar söyledi, bu yilz liranın vil!yet ~·.JI 
yatı.nı bılmiy~~~~; yalnız e~e~ıyat ~- almı§, ,.8 mecmuai eş'arını baştan din· tuarruf edilmek üzere ipret edildiği slne konularak kendisine veril'~ 
lemınde, bu kuçuk bardağın ıçınde bır tetuek \·etninde, kafiyesinde ilişecek halde bunlar da henüı müstahdeınıni". devam olunmasını istedi. Bu it ~ 
fırtına kopardığından haberdar ol- bir nokta olup olmadığını ondna öğre.ı Bütçe encümeni reisi bazı me.sainin tek , d .. k tarda 11• L 
d f 1 b · · T ·· H cere)an e en muna aşa ~~ 

um: ıı ınanın aı!lı ercumanı a· meğe karar vermic... !4ifi kabil olduğu ve yeniden nıemur a· .. · · · H d' B .anaYi 
k 'k b d büt ·· d b. t · Y encumenı re1111 am ı ey .,... _, 

1 ·at ma~ ~asın an un e e !Y~ cı- 1 Bir:de bütün tenkit. naztmda vcz· lınmamasr fikrindedir. tehi müdürünün şahsi meziyetteı• 
hanında ıyı ve fena h~valara ~akı':' ~- 1 ne n kafiyeye, Mıııirde kelime ve §il·e- . A~eeli6 bu nokt.ai na~rı ~. it~b~~ bul edilmekle beraber sanayi 111 
l~rak ese~ bir nef estı · Mua11ım Nacı· )'e, sarf ve nahve inhisar eder, bu dai· rıJe ı§tirak ederek sıhhıye mudtirJiiğu müdürlüğünün derece itibarHe 
nın nefe~ıı:.. , . . • releri teca\·üz etmeğe. fikir n hi~ mın kadroeuna kllip tahsisatı ilaveeini kn· !ayet ve belediyenin diğer mü1'1 

Muallim Nacı Ahmet Mıthat Efen takalarına t.·ük~elmegv e veltenemezdi. hu) etmedi. Fakat vilayet ııhhiye mü· · ti · d t ı maaf ,ı 
d . · h. · ı · • t d"ldlkt J • memunye erın en az a 
ının ıma)luı e ısa e ı en sonra d"" ·· ·· b" k.at''-- "ht' d t -~1 . . · . Şair mecmuasını okurkttn ben reli urunun ır cı """ 1 ıyacını a es· sının muvafık olmıyacafını r 

adeta bir fıkır ve edep dünya ının ca· ı· d -•· "'- · d" kadrMunda mcv· 1 . . . ~ . kınn bakıyordum: Bu, lstanbuldsn de· ım e U\11\ •n:) e ıye Beyazıt kazası azasından Kernıı 
lısı tahtı olmuı hır muıtehıt sultan ··ıd· h tt Türk d ğild"· M ld rut olup geçen une fazlalığı işaret edi .. ld · kt h. üdiİ~ k t' · 'kt' tt' D • d d v gı ı, n n e ı, usu an. soz a ı, sanayı me e ı m 
:u"':e ını 1 

• 18ap .e 1
'.. ogr~ 3!! o~ru Diyarbekirden, Süleymani~ eden, Bak· len m'murlardan birinin Tilıiyt>t f'rhhiye ihtisas ve kıymet tinden bahsetti= 

)a Namrk Kemalin muteeasıs şohretıııe d t td··· h ""k 1 b"l h". müdürü emrine verilmesini kararlas d b 'ki · ı· ı il• 
1. •- . k Abd""lh k n.a . at an ge ıgıne u mo una ı en ıı · a am u paranın ı ınus ın . 
ısttn uzaı.<1mt)ara t • u a amı· .. "d' h' .. k" d' h 1 tırdı b 1 b'I' f k t kt b" a""e d R . d b 'k" .. t tt numune ı ı: ır numune ı o ıyar a · u a ı ır, a a me e ı 1&n r 
e?. eraıza ey~. ~~ u 1 ı us 8 an kının aremce ile nrapça ile ülfetine, içtimai muavenet için le bir müdür 1.ar bulunur! dedi· 

~ulhem ~~an ~ut un gençl~re karşı, ~s nazma cihillf i~tidadına. Fuzuliden. Bu Jmilmda içtimai muannet fu· cedt> zam teJ<lifi reddolund~ fıÇI 
!tılerln §ohretLni, yenileran te.nehhut Nef'i~en ka~idelf'rle dolu 'haf11.a kune lındK 52.ılO lira vardı. Mec1i4 eve1ce ve muallimi tahAisatı kabul edtİdf. 
ımkAnınt hedlm ,.e selbedecek bır vaz'ı . . . h t · t i · ka · r erirken · 

· • . . tine mebni o 7.amanm edehıyat dünya 1 em 86 ane 1 es ıııne ıa T lhtl at ara h•n 1 blrlfll tr 
muhalefet alan Muallım Nacı lısand a , . • .. h "k tahsisatının 5 bin lirUlnm da buradan Y P 9 
numa tasarrufta hakikaten pek yuı,. sında derhal hır kunet, bır şo ret ı ·• ' . . . . . t yetecek ? -1, 

· . . . tisap edi,·erirdi. Bunlardan birkas ta nlınmasına karar urmıştı. Bu vuı)e v·ıt. . t Adt b'"t · · htelif '~ 
sek lktidannı, etrafında gıttıkçe da ıre :. . . .. •. .. h b' . cl d f te kalan .z.;o lira iJe bir İf yapılmak 1 .> e . u ÇeBının mu ··--·tter' 

. .. d hl k ll'd h lk nesını gormU!'dum. unu ırın e a o· . raflara aıt son kısmı da mu~ l t 
sı te,·eMu e en r mu 8 ı an a 1\· 1 k .. .. d d h 1 1 d k" imkanı yoktu Belediye reisi Muhit tın hteJıl J "~ 
sının IMlre11ti• avazeluile mestolarak ara J.?onıyor um. er a an a ım ı B b kt . . t d k b fa 1 kabul edildi. Bu kısımda mu erfl'· t... ~ 

,.- ~ · · · h k 1 . k · t"h ey u no aya ısare e ere u sı k ':...J ~ 
i tlmal ediyordu. Onun için, blpe"8 ge~~ şaırın onu a e.~ 0 aı~ 1~ .' ap _ ............ ·--·-:.···----··----·- esseselere yardım olara ~ r. ~ t 
hücumlarla, baıan tek bir kelime J!(', edı ~ hakk!n.da . pek ~-u~sek hır fıkır ta dame olunacağı kanaatind~~i.z. Ku_vvet para konu~lurken Te':'ik .satııll ~ 'I 
hazan keskin bir cümlt ile, kendi hal· şıdıgına kı~fı hır delıldır: . li detılet otoriteai kuvvetlı hükumet ,·eremle mucadele cemıyetıne ~İ ~I 
ka81 nın haricinde kalabileceğine hiik· O dinlıyor ~uydu, dınle~ı~·or m~y mefhllmlarını bu ıuretle anlıyoruz. edilen 500 liranın .2.000 il.raya ~~ 
medilen her pen"aıa, biaman hl\mlelt'r du, bilmem. Şaırin . aarSJra lstıfsark~r • • • muını, doktor Jhsan Arıf BeY o~ 
tevcih d dl nazarlarını farkettıkçe ba§ını ajır hır Devlet otoritesini her ~yden üstün yei etfate ,·erilecek 9 bin Jiranıll j l 

e er • h k tl ··ıt k ·~ k t · . .J ' Gaıelseralıkta za nının ı-~eridi ate e ~ ~u e ıy~ne ı.gere asvıp tutmak: liraya çrkanJmasını istediler. iJıdr. ~~ 
denebilecek olan bu zat kendinde de ve .. takdır ışa~etl~rı verıyor, ve dah ' "Türkiye cümhurlyetini halkın ay· isteni1en zamların 10.000 liralık 11l ~ yeniliğe temayüller olurdu. ancak ne ~~t~yak~ı~ ~ır t~ıkkatle ga~~un .g~· rı agrı fertlerden mürekkep değü, fer· paradan n~rilmesi mevzuu balı._ ı 1 
zaman bu temayüllere müsaade ct::;e h ı~ı gic~ı~ını. ta.kıp e~erek goz.lennın di ı·e içtimai hagat i~in iı bölümü iti· bütte encümeni reisinin munt8~~ ~ 
derhal 0 tarzın üıııtatlarile kendi aley· sakıt emırlerı anlamaıa davet e.den na barile muhtelif meıal erfıabrna agnl· mükemmel bir taktikle dirhel.ll ~ t 
hine tebarüz eden azim bir fark ile su 1..arı b~~lmağa batlamrş k~d~hınin ye mıı bir camitl f('/(ikki etmek <'B!l8 pren· ve btr flizünü kabul ettirtikdell t~ 
kut etmiş bulunurdu. Belliydi ki ilha· rfne hır do!us~n~n gelmesını ~~mar·lı· 11iplcrimizdendir.,. daha e.hemmiyetlisini 11erlye '1'1 
mat ve sanifiatını şarktan, divan edebi yordu. Belhydı kı her zaman bo.yle se- Diyen fırka için pek tabii bir hare· suretile verdiği izahattan anllf' ~ 
yatından alan fıtreti başka membalnr· havetle önünde ~ekrar edecek hıra ka· ket noktuıdır. bu 10 bin liarhk ihtiyat parad•~ 
dan gıda almak kabiliyetine malik de· dehlerlne tesadüf etmek mutat değil· Modern de,·let bir cemiyetin siyasi değl1&e birkaç yüz lirasını ~,I 
ğildi; yalnız Ahmet Mithat Efendinin dl. •. .., , 

7 
• n iktısadt hüviyetidir. Türk milletini vekAletinin j~'an mucibince bil ~ 

tavsiyegiJe öğrenmel'e bll§ladıtı fran· . Kı~dı · . .Ne yapardı· B_elkimaarıf hali haı' uyarak bu rakamların mec· tiyat para faslında bırakmak il~ 
ıım:adan kendisine kmk mana vtrert'k mürettışl~rınd~n yahut teftış ve ~ua · muu halinde taAvvur edenin nihayet dır, 3 - 4 bin lirasının damu r. 
tercüme ediverdikleri man7.umelui yene encumenı .a~."sındandı; ~lkı ne on ekizinci umn fikirleri~e dayan~· içtimaiye faslına nakli lazııll ~ 
ddde.n pyanı hayret bir muvaffakıyet mathulnrd8, kiitupha.neler~e )Uvuln rnk de\·letin varlığını tahdıt eden hu· yor. Şilede açılması istenilell <'/ 
le tlirkçe nazma tahTil ettik,e, lisana nan mu!iahhihler~end~. lştı~aha ma· kümete, yahut da nazariyelerinin ıon nin masrnfı da çıksa çıksa b;:.;; 
ve ,.e7,ne Mkimiyeti mutlakasından mü hal bırakmı~·an hır cıhet rnr~ı: Ne haddi olan cemiyetsiı fert hulya.~ına çıkacak, mülhakat su yo11arl Utf ~ 
tevellit hir neticeye v1sı1 olurdu. Son· renk_te ~lduguna . udan u.~~n hır ~~h· dalarlar : . . . na yardım f~lındaki .~ bin .-.ıl: 
raları ~iirlerini toplıyarak neşrettiği ı·u~ıyetın kam~ '~r.c~ed.ııı;ı saçlaıı .. 11 ~ Tiirkıyede .ka~aları on sekızı~_cı a· rem ha.'ita~~ı masa.rıfıne •1':,ı ~ 
(Ateşpare) &inde, (Şerare) !5İnde en f;akal~ndan, ~1 bıı ıed~~got~n .> ınr sır Avrupası fıkrıle ~sle~e? ~~nev- A~ .yollan ıçın yenıden tah5alı• ~~ 
büyük kıymeti san'atkaranesine ga· meşkuk rengıne sızmış hıı yag tahaka ,-erler çok defa devletın ~ nıyetını an· nılıyor. O da buradan çıka' J(l"'
ıellerinde tesadüf olunutı!a bunlar· "il~ hol hol yağ~n kepekler ... Büt~n hu lamak istememişlerdir: . . yet verem mücadeJ~ .ce~fye~fİı'; 
dan ıııonra tercümelerinde, me:o>ela sefılane 7.enhlrın a.ı.tında nasıl h~r ha· Nitekim muhalefetm fıkırlerini neş yei Etfa1 tahsisah ıçın ıstell .J 

---------- ----- (Sulli Prudıın ~ Sully Prudhomme) yat saklıydı. Onu dutünmekten bıle lr- rdeııler de ilk Jıareket noktası olanı.k lar! )l'f, 

i i~
J ' dan: kll~n .~i~katimi ynlnız ~~un münekkit on sekizinci asnn liberal felsefesinden Bütün b~nl~rdan sonra d:,.,,ıı ~ 

t t~ 4J Mdi. •iyah bir ilice uvdafeza uyun gibı ~~r~nen fakat h~ıkat.t~ derin I~· itham almaktadırlar. tin Bey bu ıhtıyat paranın Jı ııcl• :f 
tıi: ! j 4 # 4 · ı diye başlıyan tecrübesi kabilinden na· kaydı ını ifşa eden dınleyı 1 mas edı. •. * "' . . pat.ılmamasını, vilayet fe'~,tl ~ 

--- - -- ı. -1 iıi ili'-- zımlarında ıörülürdü. Yeni tarza mü-•) ordu. Modern cemıyette devletin ,·nzıfe· çe ı konu,ulurken hu .h06 ~ 
Kuvuetll büktimet temayil şeyleri ise, mesela "Kuzu.. Nihayet bu mücalesei edebiye hit· si filan. filin fertlerin değil. .hnt~a yecekleri olduğunu ilave ett

1
·1.., ti' 

manzumesi, tıflane bir teşebbüsün fev ti. Genç şairin merak ile dolu: .. Rica ferdin mecmuunun değil, fert1enn bır fevkalrlde bütçenin ınur.aJ<erd 
Devlet otoritesi kine çıkamazdı. Hele nesri, IQgat ki ta· ederim, ilİ§erek bir ~eyler nr mı?,, su 1eşmelerindeft doğan yeni terkibin ira. edildf. ~~ 

... Kunetli hükumet, de~:ıet otorite ~ hında mebıulen senetleri görülen li· a.line onun te~kin eden hir ~silkinti· de~i~i temsil etme~tir. Genif halk klit· MUat;ahdemln tallftl• 1tcl~ 
oıtl son zamanlarda kılıgını kıyafetı 5311 kuwetile teıat teşkil ederek, me e sı t'evnp verdı. lesının menfaatlerı, arzuları bu denH~k Şehır mttclb!i dtin m~ta d• ~ 

ni değiştirdi. Kelimelerin 7.aman zaman lA (Yazmı;. hulund!Jm) risaleciğiııde Ren de hu edebiyat cihanının hu tir. Binaenaleyh Jıatk hakimiyetinin limatnamesinin müzakeresı"e~i ~ 
e~bi~ d~ği.~tirfr gibi mapalannı deği:. nün1Une..si görülen b~r .. çocuk şivesin· tenkit \'e takdir ıe,·hasından alınmak kunetli hl~ de.~·let o.toritelh•e malik ol ~· , (il.kat ancak ij~ madd1=~A tırdiklerını, hatta asıl mefhuml~r~nı~ den haşka türlü değıldı. lrlırmgelen intibaı midemde teskine ça· masını t~bıf gormelıdir. . ımkl~ bulmuştu. Hı.znıetçl eıartı' ~ 
zıddına manalar aldıklarını çok ıyı hı- Hürumlannda j~e ona hedd olan. lışarak onların yalllncfan ayrıldım. ln~ılap yapan. dt'·l~ti.n, tarihınde~ beledıyede tutulacak. dOl~jf o•" 
liriz. tarın münzenesini derhal sukuta miln Halit Ziya: Uşıaklzade gelen ıçtlmat sevkı tabuaı de\'let otorı rem olması hakkındakı telt .Af. 

"Kuvntli hükOmet n devlet oto· .. . . . .. . tesini kunetlendirmekten luı alan bir nakaşayı mucip oldu. cıı1" ..J 
ristc~i hakkında son $ene içinde ~·azı· hukömet = m•tlakırctti. bır kanaat halınde bulunnuı cunıhun· miUetin d~·lct otoritesini zaten inkara Mahremiyet kaydi kabul e ,,_,,~ 
lt;n yazılar, lnkılflp fırkasına hücum D~v~et o!orltesini, kunetli hüküıne u:ti~ ser~est ve ~e~i:li idaresinin her imkan yoktur. Şehir meclisi bugün .1~: ""~ 
sıan olarak, de,·let otoritesini ve kuv· ti en ıyı tarıf eden lıı;met paşa oldu . turlu inkı~afları ırın temel taşıdır. müstahdemin tallmatname51" ~ r'jJ 
\'etli hüklımeti ileri sttrdüler. fuha1if "Yalnız Rüyük Millet Medislnin Anar~lk eerf'yanından uzak, vatan- Ha~a. hırtlanba, bunak nazariye· lan kısmını. muhtelit endilll11u,.-
gazetelerin lehçe inden doğan güfte: iradeai. Türkiye mukadderatı için kot'i daflorın lıakl<ınnr r.;c /ıürriyt!tler.ini le· ler için tıaı atı çürütmek hulyasına dü runu. , iJayet fevkalade 
dedet otoritesi = keyfi idare, kun·ctli bir hükmü ihtiva ettiğinin sarsılma; nıin eden bir lıauat tarzı bu ıuretle ;. şenlere sadece ıülüntir. l müzakere edecektir. 

SADRI &TEM 
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Dttnyada Olan Biten Meraklı Şeyler 

Amerikada muazzam bir milli 
. abide yapıldı 

Reisicümhurlann çehreleri koca bir dağa nakşedildi 

4 v.,,ıngton dalının uzaktan g8rUnu,u 
:t.rikanm cenubi Dakota eyale adını çalı arak istedikleri eseri vücude 
~ıttor dahiJinde dünyann en hü getirmeleri ilk defa olarak "'ukubuln-
~ tlltri imal olunmaktadır. Sat yor. · 

, r,ıtn bir mil yijkeekJiğinde olan J<'akat bu i"i biraz jıo yüzünden tet 
r da ·· · d hAkk ı k · · :. ' y ~ zr uzenn e n. o unma ta kık edılecek olursa onun nasıl yapıldı-

tl ~keller ikmal edildikten sonra ğı hemen anlaşılır. Ru~mor dağında )il 
h 450 kadem yüksckJiğinde olan pılmakta olan hu mlllf abide s:ın'at t·e 
'rkel görünecektir. Boylan bu mimarinin, mtihendisliğin. fen ve bayt\ 

I~ bGYtik otan heykellerin omuz e· lin bir arada ve tam bir tesanüt dai-
~ ~ kadem olac.ak ve çeneden ka· re inde çalışmasının eseridir. Diltün • 
~ dar olan mesafe 60 kademden bunlar her şeyi ölçüp biçtikten sorn"ı V 

1 
t 

~ .. 0ltnıyacaktır. Yapılacak olnn ye.rlc gök arasında ~ahşan insanlar n at ng oknundllyl UkzU dala 
~""· l • ·ı l · · d d 'kk t 'ht' t na 'e r en 

- V AKIT 12MA YJS 1931 

Hm.ar 
4 KARDEŞLERiN 

MEŞHUR Si . ~Ki 
14 Mayıs Perıembe akşamı tam saat 9 da Taksim 

Talimane Meydanında 

Müsamerelerine Başlıyor 
Biletler 14 Mayıs Perşembe günü sabah saat 10 dan 12 ye 
ve öğleden sonra saat 2 den itibaren Sirk gişelerinden 

tedarik edilebilecektir. 
Ahali. Hayvanatı vahşiye Sirki Cuma gününden itibaren her 
gün sabah saat 10 dan akşam saat 10 a kadar ziyaret 

edebilecektir. 

A. A. Ne,rlyat BUrosunden: 

1 

ı ,-Istanbul !f alkına 
.. 

1

, 1 L A N: 
ı , 21 Mayıs perşembe gllnü için yapılan 
· ı hazırlıklar ikmal edilmiştir. 21 Mayıs 

perşembe gilnil biltl.mum resmi ve hu
susi mftessesat, umumi meydanlar da
hli olmak üzere Tttr.kiyenln her tara
fında bomba tarakelerlne müşabih 

"I\', Vaşington, Jefferson, I.in zı e erını. son erece ı a ,.e ı 1ya • 
"e Roıveıte aittir. Bunlar ka)a i~inde ifa ediyorlar. sonra sıra. ikincı şa~iyete geldi. Jeffer 
de hakk d 'l kt · ld ki d E kidenberi hatta birkac sene ev· son Amerıkanın gemşleme ruhunu tem 

A L L Ol A 1. L Ol sesi lşidileceğln
den halkın heyecana kapılmaması 

1 " e ı rne e o u arın an ' ~ .. 
it; lerın dünya durdukça daim ola. ,·eline kadar, heykeltraşlar, kullandık sil eder. Bunun ıçın o da seçildi. Fa- şimdiden ilan olunur. 

' 

~lıtnin olunmaktadır. Bu heykel· lan t~larr ellerile yontarlardı. Fa· kat Amerika ittihadının muhafaza işini 
'ttada k lk . . b U k .. kat heykeltraş Horglum bu kadur mu de Linkolni temsil eder o da bu yüz· 

lliyetin :rt:d~a:~ı~~:sı ,.~ghi~ e~ azr.am bir işe ba şladıkta~ sonrn:_ bu \1\ de.n intihap olundu. Ro~velt Panam~ KAN s 1 z LI K Nfrutenf. 
Olıtıa 1•• d sıtaların son derece batı oldugun ve kanalını armakla Amerikanın uırk ,.c 
~ ı azım ır. . . k h 1 1 tf f' . l d :. , :.- zafiyet Te 

ht "lltlltuazuım ic;i yapmakta olanlar, ıl~ı cb·~. "pka. al ıy~ .ma c. lı. ını anı ba lı. garp sahillerini biribirine daha fada Chl 
~~1t:ıı., ,u uvu ı"' er ıçın yenı ur usu u • oroae 
~~~~ Gurton ~orglu.m ,.e ~nun nıa mnk Jftzımdı. lleykeltraş. dinamiti tec yakla~tır~ı~ bundan başka .~~rriye~ ,., bcnizslzlik icin c ~ne den lı:anl ih a - eden 

1• llıın çalşan muhendısler H anıe- riihe etti ve bu infilaki maddenin dik· demokra 1 mefhumlarını butun kune· En muntahip cti?t>! tarafmdan tertip c~iJm4tir. SIROP DESCHIENS. PARIS 
k lar geçen sene calıı:;mışlar fa k ti . ı · 1. ·ı . · .. tl h 1 tne müdafaa etmişti o da bu fikirleri 
"llS , • • • .. •• • • ·a e ı::. ımn ı ı e ışın r-; ura e aşarı a . .. . • . . , • •• 
Ilı tt\evsımıntn huluhı u zcrıııe ıs· bilece ~ini gôrdü. temsıl etmek uıre ıntıhap edıldı. Darülfununda: 

11
'akkat bir zamun icin tatıl et· .. . H ·k ile · , ... ılaca"' ş hsı· ... tl•ı· t· B b il b tdi. • . Bunun uzerıne taş ocaklarında kul . C) e n ,.. •• p •,. n ,,e "' . a arem u me sene •tın• 

~ Fakat geçen sene, Va ;;>ıngto· : !anılan makineler vani )'ın olunduktan ısonl'a heykeltraş ışı..• den itibaren tatbik edlllyor 
L ''tı.fası hakkedilmi bulunuyordu. mal\inelcrden i tif~de olunmuş H ta· başladı. Barem kanununun ynei mali sene 
~tltı baı;ka Jeffer on. Linkoln ve şın lüzum,.uz ı.ısımlarr bunlarla yoa. Bunun için en-ela dağın her tara· başından itibaren Darülfünunda da lzmlr muhtelitl Ankara muh• 
~~'vatı kafalamı y<ıntmak i~in taş· tulmuştur. fı tetkik olunmuş ,.e ona göre model tatbikine karar verildiği anlaşılmakta- telltlnl 2 - O yendi 
~ ~tııırlakJaştırılmıştr. hundnn ba.,l\a Mer;'ele hu suretle hallolunduktan ler ve resimler hazırlanmıştır. Dağ öl dır. lımir. 10 Ankara - lımir muhtelit 
ı.. ''~tı.a altında yazılat'ak ~:azıya ~ah- onra i e filen ba~lamadan en-el da· çüldükten sonra ona göre bir Vaşington Bu suretle en kıdemsiz müderris ınu Jeri maçı bugün yapıldı. Saha "Ok 
~ıı tı. kaya parcsının purUzlerı <le - t •· d b' ,_ t · 1 d ı · ·· d · ·ıd · B d Jd k' ;ı ellrtıj ti. · gın e e rı~1 e . ır l\amp ~1 0 ~~muş. mo e 1 vucu_ e ~~tır~ 1• ~ mo e e ·ı avini 126, kıdemli müderric; muavini kalabalıktı. lki takım alkışlar arasın 

&aha · , . . lıııradan ı tenılen her :. eyın faalı) el c;;a her pu!'i, dagın ur.erınde hır kademeye 156. muallim 180, kıdemli muallim d h • kt 1 H k l\l taf 
başlatın huh1Hl ıl.e raatıyet ) eı~ı· hasına kolaylıkla gönderilme i temin muadildi. Bu model dağın tepesine çı- 210. ı.,demli veya darülmesai müder a ~ a)a ç~ .· 1• ar.. ~ em us a 

l 11.,_ nuş bulunu} or. Bu sencıı ı•1 edil mi-tir. Kamp asıl şahikadan üç k 1 .. ..1 lil 1 ' Beydı maçı •:> ı ıdaı:e ettı. 
ı :"§lln-ıı • . ı . ~ • ~ . . . .. arı mış. ona gore o Ç er yapı mış risi 288, hem kıdemli hem de darülme . . . .. 

Sb~l'" bulunu;> or. Bu senenın ' mıl me af ede oldugu ı~ın her şeyı go- ve her sevin rnzi•:eti tavin olunmustur . ..d .. 400 •• d . low. .,- lımır muhtelıt1 bugun tamamen 
ıırı ·· ' t . · . d 1 •. • • • . . s J " • :. • !!81 mu errısı , mu errıs ıgı _., . .. . 

' \'e ı.._rnu aı me' ımlerın c ça ı .,. ı turmek ,.e getırmek ıçın elektrıkl~ ış. Her çizgisinin nri derece ile gösteril .· t cavüz etmiş kıde 1' .. d . faık ve çok guzel hır oyun oynadı. Bi-
~ ~ U\!Ş altı • ene zarfında hu hü- !iyen hir hat ' 'Ücude getirilmiş, ondan mi olduğu içi~ herhangi noktada ha· ~en~ ı ~ J kl d m ı mu errı~ rlnci haftnymde bir gol atarak parUyi 
&~ ı. ntillenecektir. sonra dağın kenarlarında, dağın tepe ta ihtimali kalmamı tır. Bunun üzerine ler ·>001 lııl·a a acahd atr lı~. FktakatÇU?.Okl~~ O - 1 bitirdi. 

llldar b.. ··k b' · · b k d · c k"'d b' · k 1 k 1 rayı a an ar ma u o aca ır. un u t" uyu · ır ı~ın u ·a ar sın " ar varan ır 1~ t e uru muş· işler başlamış ve geçen sene Yaşingto· . . . . Jkinci haftayim daha heyecanlı o\. 
e bu kadar muvaffakıyetle Ya tur. ,.. .. ·d ıkmışt harı~te ,·azıfeı;ı olanlara bu para ,·eı·ıl 

ı lı • nun l uzu mc:> ana ç ır. · kf du. Ankara muhteliti bütün meSalsl· 
d akikat.en akıllara hayret ve- Bütün bu tedbirleri almak bir me· Bu suretle san'atkarlar tam bir in mıyece ır. • • . . 

th erecededir Koca ka ... ·anın rnnın sele değildi. ı· d . . d.' lışmakt d 1 K Tıp fakültesi müderrislerinden nıü ne ragmen gol atamRdı. fannrlıler bır 
"ıe . • " . ızam aıresın e ça a ır ar. ıt· 1 d h t k 

~la tinde birer sinek gibi dolaşan A ıl mes•cJe bundan onra baş gös h t r .. 1 ili - Jd • him bir kısmı 2:> seneyi doldurdoklan go 8 a a ara oyunu 2 - O galibiyet 
trrı. b bU ·· ·· · · d Ç" k'' · · h k 1 t •· yanın er ara 1 0 ç muş 0 ugu ,.e h ld h · d ·r 1 · ld <1' d 1 b' t' d 'l ~L a yuk kava uzerınde terıyor u. un u ışın ey c traı;; ye mu h ... 1• b' d d"n b b' t a e arıçte e vazı e erı o u6 un an e ı ır ı er. ""lla . · . eyı\e ın e a ı. on " ~onra u e a •. . 

rı heykellerı zerre kadar teallık ~nfhası hundan sonra başlıyor . . . . . t f 500 degıl 400 lıra alacaklardır. Vahap, akat olduğundan oynıya.ma 
L"' -eyd . d . t 1 du. ıçınde her he) kelın e erruatı, bu te· m'111111ummuı.ıırmmnrıuıııııııın11.nııuıumı . . • • 
L.?'ctııer· an ~ erm~ en ) on ma n~ . . . . ! f errua ttan herhirinin yeri tayin edil- ka dünyanın en büyük, en metin millf dt. Oynamış olsa ıdı gahbıyet farkr da 
"~ı.. ı sahıplerıne benzetmelerı lle)keltıaş Burglom Amerıka tarı • ld ğ d • 1 r zerre k d k b'd . l'k 1 akt ha bü ... ·ük olacaktı. 
\>.. "l'l u kt ·· 1 · d h 1 h' · t ·ı · · d" t hs' f . t'h mı' o u un an ış e a ara sa a ı e ıne ma ı o ac ır. ,, 
''hıı... ta· an goren erın er a ını emsı ıçın or şa "ıye ı ın ı ap madan denm edecektir. Ab'd . 'k 1. d u 1 ~ •utleri çok bUyük bir iştir. Fa etmi ·ti. Bunların başında Yaşington 1 enın ı ma ın en sonra on na .-------------... 

~atin kendi i de, bu gibi işleri bulu~uyordu. Çünkü kendi i. Amerika Hey'et .b~ ~ene zar~ı!1_da V~~ingto· tına ~meri~a tari.hini icmal eden sat·r "VAKiT b • 
r ~: Beyaz dağlarda görülen askerlerini memleketin halas ,.e istik nun heykelmı ıkmal ettıgı takdırde on lar hakkedılecektır. ! ,, e a 0 
~0Yledir. Fakat insan şimdiye JUl harbinde idare etmi~ ,.e Amerika· d~n sonra .diğer arkadaşlarından biri· Ruşmo_r şahikası yüksek olduğu~~- } 

bıı )'le bir ey yapmamıştı. insan nın ilk cünıhur rei ·Jiğini ifa etmişti. nın heykelıne haşlıyacaktır. dan bu abıde uzak mesafelerden göıı.ı· ne o unuz 
ltadar bir s:ıha üzerinde adım Va.'.?ington kolaylıkla eçildiktcn Bu mesainin neticesi olarak Ameri lebilecektir. 

SPOR 

Jzmfrdekl maç 

'il ~rika numarası: 128 - !\e saçma sözler ... • musunuz ... Muallim kürsülerinizin üzel~indeki bütün acılan, hiltün htisranltt toplamağa hazırlanıyor. Çok pnra ka. 
~,.;:es cepheıindc .... müellfii Ye Yillinin tf'·kif edilme ini istedi. rinde memur masalarınızın önünde otu rı saçıyordu. Mahkeme salonu alt fut za.nıyor. Çilnkü markın ukutu i lel'i-

rı; c~aria Remargoe Gürülüt gittik~e fazlalaştı. Villi ?.(. rurken bizlere tekrnr tekrar diyecekti idi. Nisbi bir sükCln iade edebilmek f. ni pnrlnttı ''e bizi buraya kadar şoförü 
zerine doğru yürüyen polis memuruna niz ki: çin uzun müddet Jazımgeldi. Hepimiz getirdi. Bir sıra oruyorum: 
göğüs gererek de,·am etti: "Olan oldu: haı·p ,.e sulh hayatla· makama hürmetsfzlikten dolayı biı'er - Va lan ten imdi ne i~le meşgt•l-

- Derdiniz nedir kuzum'! bizi şu rı biribirine benzemez. Şimdi yaşama gün hapis cezası yiyerek dışarı sürbk· sün? "' 
hale sokan sizin bozuk emperyalist 1.lh yolunu. sul h\·e selamet yolunu beraber lendik. Yanımızdaki polisi itip kasmak CeYap ' 'eriyor: 
niyetiniz değil mi? Bizi çekemiyorşanız ~~ arıyacağıı. Birar. cesaret .g?steriniz. elimizde idi. Fakat bunu yapmadık. _ Htede beride cambazlık ~ , 
hemen hepimizi hap e tıkın dahn iyi .. !Sız tek başınıza kaldığınız ısın fazla l\lakiiadımız Alber ile beraber hapse ) Pil o-
C<!pheden geldig-imiz nkitte sizden ne zahmet tekeceksiniz. Fakat bir az sab- gitmekti. Bizi götürürlerken kabil ol- rum. 

d d y k d k d 'l'rapeı atlıyorum. 
muamele gördük. Bize hayrınız mı clo- re iniz!, • ., ugu. a ar ya · ının an geçtik. .. 
kundu. Asla .. kazanılmış Yeya kaybe· Böyle özler bize yeniden hayatı ~o~radan haber aldığımıza goı;e Hayretle Yii~Une bakıyorum: 
dil mi~ zaferler uğruna çene yanştırdı öğretecek. ölüm dü:.üncesi ile dolmu Alber us sene h~~ e n1RhkQ~ oldu. 'e - Ne vakittenberi? .. 
nız. Ölenlere abideler tesis ettiniz. Kah dimağlarımızı sakinle. tirecektir. Fa· bu karara asla ıtıra:ı: etmedı. Oh .. epey zaman oldu .. Buldu-
ramanlıktan bahsettiniz. l\les'uliyetle- knt bunu yapacağınız; siz bizi hulun- - il - ğum cambaz kadın beni az 7.amanda 
rin hepsini omuzlarınızdan attınığ. Siz duğumuz. mü~külat içer inde bıraJn- Toprak mart kokuyor. Menekşeler ath. Şimdi bir barda fok~trot ,.e tan 

1 bize yardımda bulunacaktınız. Bun11n ,·erdiniz. Bize iyilik, intizam, imar. nçtı. Kar topları ısJak yeşill!kler ara- go oynuyor. Anlnsılan bu sırada 0 su-
t~htlk . yerine ne yaptınız. Biliyor musuntız"! aşk hissini öğretmek zahmetini ihtiyar sında yükseliyor. Tarlalann ı7.leri mor retle f 1. k 1 lı.. 

0 
ettı. Onu ~iz hükmede- Bize büyük bir Jutufkı1rlık edermiş etmediniz. E ki tefti~ usulünüıii de\"am uleler ~açıyor. Orman altında dar hir ~ az ·~ para azanı ıyo~. . . . 

llcas askerdir. Biz askerccsine gibi birka~ a) hk bir mektep hayatı he ettirerek hissiyat tahrike ~are uradı· yol takip ediyoruz. ViJli ,.e Kosolt ön Eh. böyle yerlerde henım gıbı hır 
~bt'fe ~:~.hareket ettiğine kaniiz. diye ettiniz. imtihan programlarından nız. lçimlzden birisi bu uğurda lrnrbnn de. Valanten ve ben arkada)'ız. Kar] ye muhaı-ebe artığının ne kıymeti olur?. 
:"ayet •~oruz. bir iki madde ildiniz. Fakat en müş- olmu tu. Bu da ikincisi... ni arabasını bir a;Unliik bize bıraktı. - Trapezinle ~ok knzanıyor mu· 
di: ltluddeiumumi bir söı. ıtÖ} ·ı kül dakikada bizi hamisiz ortaya atı. Kendisini kaybetmiş bir halde~·df. Kendi i işinin çokluiundan a;clemedi. \in?. 

verdiniz. Siz ne > apacaktınız bili) or \'illiyi hiç bu ~ekil de görmemiştim. 1- Dün bir ev satın almış şimdi esham (Bitmedi) 



~ 6 - VAKlT 

Tıraş için Benim bildiğim Şampanya ve 
Florinalı sarhoşluk 

Birisi berber. birisi katip olan ild 
bi k l d

. G k Val:l. baş tarafını bermutat uzun lki arkadaş konuşuyorlardı: enç r genç ızı sever er ı. <'nç 11 • • • • 
bunların her ikisine de gült'r yüz gij;;; hır mukaddıme teşkıl eden hır makale - Pek bitkin, pek zavallı bir halin 
terir, k~tibi cumartesi akşamları, her }'azarak Florinah Nazım Beyi methet var; ebebi ne, ne oldu? 

ti \'e birçok kitaplar için yaptığı gibi, - Cç haftadır pek fazla şampanya 
hir <'serinin rasgele bir yerinden lıir içtim de ondan. 
iki beyit çıkararak (Hayrülhalefi şairı - Fakat bu te-.ir bu kadar de,·am 
azam) ın iktidarına (bin bürhan, bin etmez, zannederim. 
~hit) getirdi. - Dostum, şimdi paralarını ödc-

1 
Vala, bizim bazı insanları haklı mek icap ediyor da ondan. 

haksız methettiğimize, buna mukabil Konuşmada sür'at 
bazılarını da haklı haksız yerin dibine lk' k d b' ·b· . 

·ı ar a aş uzun zaman ırı ırlerı 
hatırdığımıza, kendilerile eğlendiğimi- le buluşup konuşamamışlardı. Nihayet 
ze kanaat ediyor ve kızıyor. bir akpm yemeğinde buluştular. Hava 

Görülüyor ki VA • Nu, Florinalr dan, sudan bahsediyorlar, görüşmedik 
Nlzım Beyi Yusuf Osman Beyin Ushlp teri zamanlarda olmut. bitmit hadise
tan anladığı kadar anhyabilmittfr. leri biribirlerine anlatıyorlardı. Birisi 
Yoksa (Zeyli makber) nazımının aley- ötekinin konuşmasına uzun müddet 

indeki yazılardan değil. lehindeki ya dikkat ettikten sonra dedi ki: 
zılar ve sözler yüzünden rahatı kaçtı- - Monşer, dikkat ediyorum, sen es 

rl de çarp.mba akşamlan kabul • 
1 

d kisinden daha sUratli konuşmaia bat" 
erdi. Böylece bir müddet iki aşkın ~ını an a ı. lamışsın. Eskiden bu kadar seri konuş 

' idare etti. Nihayet berberin aşkı g< Nazif merhum, bu kendi halinde mazdın ... 
p pldl ve onunla evlendi... yaşıyan ve şuraya kapı çuhadartıtı e- Arkadaşı cnap verdi: 

- DUiünden eonra ilk cumartesi ak den bu kalem efendisini takdir ve tah- _ Evet. Sebebi de aşikAr. Haftada 
ı idL Kendisbte değil de rakibine ,ıne benzer ataylarile çileden çıkarma iki üç defa Ankaraya telefone etmek 

ran sevgilisine ufak bir serzenişt saydı, şimdi Polis mecmuasının sabık mecburiyetindeyim. 
lanmak, ona küçük düşürmek hev müdürü böyle "piri bam holefliii .. 1- Benekli tavuk 
e kapılan kltip, yine her zaman · lln etmez bütün maaşlannı kitaplan-

•aayyen saatte kızın oturduğu evin b ' tb 1 Yan yana evleri olan iki komşu ta-
nı asan ma aa ara. manzum ve men-

prsınr çaldı. Kapıyı açan kadın, hü • vuk beslerlerdi. Fakat bu komşulardan 
k bir tellf içinde: sur ılanlarını neşreden gazetelere da- birisinin tavukları muntazaman eksi-

- A, dedi, seni içeriye alamam fıtmaz, kızı Mediha Hanımı mezar ıne Ur ve bu hal kendisini komşusundan 
beD artık evliyim, bilmiyor musun? zar dolaştırmaz, Kuzguncuktaki evin· şüphe etmeie sevkederdi. 

Kltlp fiyle bir yutkundu: de rahat rahat oturur, hem ken4iei, Çocuktan al haberi derler ya; tavok 
- Haydi •n de dedi ben sana mı hem de bizim başımız dinç kalınlL lan eksilen komşu da bir g8n bitişik 

dim anki baksa~a sakalıma, koca Florinalıyı iyi tanıyanlar bilirleT :vin ~~uyitun~ :::akta girince cebfn-
sakalımr trq ettireceğim. üstadı müprün bilbenam - ister en ır mu ""'Vllk çıkararak ve gU-

' lilmsfyerek: DUnyanın her taraflnda yapdan gUzelllk ma .. bakalatl 
Şampiyonluk bu ı lehte, ister al~yhte - kendisinden bah Al yaTrUm bu parayı! dedi 

sedilmesini ister. - • kabak tadı verdi. Bir de pasaport reslmlerl arasında 
. Maksadı çocak~zm atzını ara-

Necdet, amcazade11 olan NeclAya Bundan birkaç sene evvel, uzu"1 t 1 1 1 d bir çlrklnllk mUsabakası yapllsa nasll olur acaba ? 
daım. kendlsbaln iyi bir atlet olduğun mUdd~t lımlnln ga~tere g~medliln mk ak.ı avuğt u ~t· ann a ıp a ma ıjınılL--;...-----------------------:ı: 
d k l tcta k d. . k k u açan e m- ı. A 

'1'1 O§UCU UK en ısıne çı ışaca den müteessir olarak bana başka bir . Çocuk nerede ? mazon 
kimse bulunmadığından bahseder, bu- . . . . - Dün akpm sizin kümese san 

1 :::.ı.u ti d d ımza ıle kendı aleyhınde yazı yazllma renkli benekli bir tavuk •eldi mi· dl- Bir aile uzun zaman oturduiu bir Muallim, bir talebeaine nun a .,.. n r, urur u. . . .. . . ' • ' 
Bi Ü k ki 

sını ıstıyen bir mektup gondermıştı de ye sordu. evden çıkıyor, başkasına taşınıyordu. - Bazı kadınlara Amazon 
r g n genç er e e genç kız, kır- . . • . ·• ·ı ı · · · 

da bi -ı-ı· k 1 d B' d . h. ben el yazısını gayet ıyı tanıdıgım ıçin Çocuk: Goç etmeğe alışmamış olan ar e er ıçın sinın sebebi nedir? 
r 5"'_.. ıye çı mış ar ı. ır eı1 ı s·ı . h be . k D d' bu . bü ük tel" . 1 1·'\ b ld _ Lu tli _,,_ • kt k ağı b meseleyi ortaya vurmucıtum gene - ı mıyorum, a nm yo • e ı. ış, y aşı mucıp o ur ma um Ve şu ceva ı a r: ... .. vve a uzogar çı ı, ızc zın a- ~ • . .....11ııı1 

--daki -pk k t - ·b· ld ··t·· canı sıkılmamıştı Adam ıırar edıyordu. Aldığı parayı ya._ - Efendim Amuon nehri•-r- ,,.. ayı ap ıgı gı ı a ı go ur · . · gfbi b' ' 
dl. NeclA, feryat etti: O öyle bUyüklerdendir ki indinde cebine yerleştirmekle meşgul olan ço- Bu t~liş yetişmiyormuş ır lan açıldır ve kapanmak nedir 

. 1 cuk: aralık evın hanımı küçtik çocuğunu d i i 
_ Necdet, haydi koş, şapkamı ya- meth ıle zem, alkışla ıslık, hUcum a . A :1' d ok k d k 1 e onun Ç n-

. · . . - A, amca bey, dedi, siz de sorup kaybettı. p5r a Y , yu ar a yo • ·1-------------~· 
kala da pmpfyonliıfunu göreyim... müdafaa müasvıdır ve, emınim, o le- k d k d -rda yok Sordular Sebep 

h. d ki d - · · v ı· duruyorsunuz; hiç ızarmış tavufun çer e yo , ly- • , 
Necdet yerinden kımlldamamııı.tı . ın e yazıyı yaz ıgı ıçın a aya ne- 1 t d lar y k yok yok.. 

Y • • • rengi, beneti befü o ur mu? ruş ur u - o , , 
- Yoo Necil, dedi, hemen fırlıya- kadar muhabbetı arttı ıse, hakkında Nihayet eşyayı nakleden hamalla it adamlarından biri her 

-· hi~ olmaua arada elli metre me bu yazıyı yazdım diye bana da minnet Acele sigorta dan birisine sordu: zeri yazıhanesinden çıkt*ta• 
•f• olmalı ki a~ından koşup yaka- duymuştur. Sigorta idarehanesinde telefonun - Kuzum, benim küçük çocuğu zasr oldutu klübe utrar, oraÖ 
byabfleyhn ! !1opbc J4ce zflf çaldı. Müdür telefonu açtı: meydanda yok, gördffn mil nerededir. yen 

- Allo? Hamal başını kaşıdı ve: 
- Efendim, orası sigorta idareha- - Vallahi, dedi, demin odadaydı 

nesi mi! bUyük halıyı katladıktan sonra orta 
- Evet efendim. dan kayboldu. 

. - Evimizi size sigorta ettirmek is- Domuz muJambon m 
iiilllil• 7 ·- tiyorum. Köylün&n biri yanına bir domu 

( 1lf~;ı,- - Peki efendim. alarak yola çıkmıştı. Yolda gecel 
""--i '~°' - Fakat bu muamelenin sflratle ı11ck ve dinlenmek üzere bir hana gir 

I~ ~., ! Y~P~l~~ı lazım. Telefonla sigorta eder di. Hana glrdift zaman domuzu dışar 
· - - - mısınız. da kalmıttı. 

- Aman efendim hiç öyle muame- Bir müddet sonra, handa uşakl 
le olur mu, madem ki müstacelen bu eden küçük bir çocuk içeriye gelere 
muameleyi yaptırmak istiyorsnuuz, şu köylUye sordu: 
halde biz de hemen memurumuzu gön _ Efeııdi senin jambon dışarda m . . ast111• 
deririz evi görürüz, kıymetini takdir k l k . ri l gf k., vıskı ısmarlar ve onu iki g , a aca , ıçe ye m rece • ak i dL 
ettiririz. Bu suretle bir an enet mua- Ne jambonu? dışardakl domuzdan r çer a4etl 
mele bitmiş olar. mı bahsetmek istiyorsun? . Bu adamın bu garip ik 

idareye müracaat eden zat bu ce- H f nc1· . bo d B bütün azası arasında ded ~ 
vap üzerine· d k:--k ayılr ti~ e . ıdm, J:~ k n an. e cip olurdu. Onan bu harek•~ 

. a ı a evve zerın en ır amyon gc 1 f k t b' tti lU L-bilal 
- Fakat, dedi, işin bu kadar bek- ti de. ar, a a ır r se""' 

lemeğe tahammülü yoktur. AJ ki k mezlerdi. ~ 
_Neden efendim?. ışı l Nihayet içlerinden bir 
_ Çünkü e'·in bir tarafı tutuştu.. Bir mezat yerinde tellallık eden hi - Ben doj'rudaa d~ 

adam, bir suç işlemiş ve tevkif olund ne sorarım! dedi ve yanın• 
katı keykler rak muhakeme edilmişti. du: 

Bir çayhanede müşterinin birisi ken . • Muhakem~n~n sonunda hüktim te - Dostum, buraya be.:-
diıine verilen keykleri beğenmemişti. hı olundu. Bakım: ayyen saatte geliyor, bir 

Garson mes'eleyi müdüre haber - Bu suçtan seni on seneye mah yorsunuz. Buraya kadar ~ 
verdi ve müdür müşterinin yanına ge kum ediyorum dedi. Adamcağızın o sı telakki edilecek bir şey 1 
lerek: rada dalgınlığı üzerinde idi. Birdenbi müsade edin de sorayım, bG 

_ Çok müteessirim ki bu keykleri re nerede bulund~ğunu unutarak: ken neden gözlerinizi kaPl1° 
beğenmiyorsunuz, dedi. Halbuk· bu - Haydi on, dıye, bağırdı. Ona v Adam cevap verdi: ~ 
çayhanenin şöhreti bu keykler ~zeri· riyorum, arttıran yok mu ? - Ha, dedi, bunu •G 
ne bina edilmiştir. GUzel ses yorsunuz. Anlatayım: ... 

Mü t · b ·· · · B h . . b k Bu saat oldu mu bell 
ş erı a cevap uzerıne ıarıp - u esmer anımın sesını u a k' i B 1i ve 

bir tarzda gülerek: dar fazla methetmelerinin sebebini bi 1 
•• ~ter. oraya ge r ol~ 

ICla-(Blr apa9 kahveslnde),urada oturen sakalll edam khn - Bugünküler kadar sert Te ut- türlü anbyamıyorum. Sarışın hanımı ~.oz .~: ka.~atmı~ıa ,.ı~ 
llrkek - O...., Meth• ltlr ressemd1r. lam keykler yapıyorsanız bunlarla (ayısesi daha zengindir... b~~o~ r g~7~z -- ,. 
ICla-Orle ise ls9ndl•I!! modellik ederim de resmimi yapsın. hane değil otel duvarları bile bina ede - Azizim, esmer hanu•un baba i t 1i n v yı susuz 
.,. .. _Yoook- O ude pnkllOUarJ model ltUhaz eder • . bilininb. dalaa aeqin de oadaa. ,_s_er_m_--------~~ 
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'I t içtimai ve Hukuki bir tetkik 1 Nazik Bir Moda Bahsi 1 

1 ,\ilerle kadının mevkii Kesif tUtQn kokusunu nasal 
bertaref etmeli ? 

1 Sfası sahada mutlakiyet devri nasıl geç- Ekseriya bir odada oturan tiryaki-bl ler o kadar Çok cigara içerler ki onlar 

Odalarda 
Orta yaşlı Hanımlara nasıl 

elbiseler yaraşır ? 
1 Şse, aile hayatında da çoktan geçmiştir gittikten SOllta da odada fena bir tü-

.._ tün kokusu kalır. Bu koku birçokları Şişman, yaşlı, kısa boylu görünmemek ls-
t/tradı.,e kadar kocalara v-:rllen hakimiyet,_ iki cinsin tabii. v~ iÇin tahamnıüJ edilmiyecek bir kolm-
. e,,t kıymetleri tetkik edllm~yerek verllmış karar netlcesıdar dur. Bunu •erhal bertanf etmek için terseniz tavsiyelerimizi dik.katle OkUYUilUZ 
ladıtıın ·1 · · · · l ""dd · h tt hk • olamazdı E,•. bir çare varıır. · ·· h · · kl. d k ·ı ı .. bi aı edekı vazıyetını krono o· ~ eı, a a ma um · . . Bir takım meşhur elbıse mute as- Bunlar ıçın (V) şe ın e esı m~ 

r .. surette tetkik etmek için iJk te ildın pedere itaati, anaya ise itaati de Bir kav'noz ı~ınd~ kristal halinde sıslan vardır ki onlar kendilerine mü- bir yaka daha ziyade tavsiye olunur. 
Ulu içtimai olan SimokJandan baş- ğil muhabbeti esas kabul ediJmişti. ı-;s amonyak k<rar ~ır ~ıktar nebati yağ racaat eden kadınlara nasıl giyinnıek Zira bu, hem çehreyi, hem vücudü az 
tak asrımızdaki muasır aileye ka- ki lskandinavlar.d~ da kadın_ vesa:>et d~mlatır, s~ıra uzerı~e kaynar su dö- lazımgeldiğini değil, nasıl giyinmemek şişman gösterir. 
· telnıek lazımdır. ilk klan safhasın altına alındığı gıbı, cenup lslavlarıncl::ı kup ka'fan~un kapagı~ açarsınız. 13.zımgeldiğini elbiselerde giyinişte. Şişman görünmek istiyenler de 
~sanların hayatı sevki tabiiye müs da buna yakın adetlere tesadüf edil- Orada~ı~a~ak bug1 odada güzel renklerde, şekillerde ne gibi kusurl~- karmakarışık şekiller giymekten içti

\. ;nıamile hayvani bir şekil arze- mektedir. v~ ~.erah ~·Eıcı bır koku tevlit eder ve rın onları fena göstereceğini gösterir nap etmelidirler. Boylarım uzun gös-
~lilell.t~da kadın ve erkek sempatisi Pederi aile: D_ini.n şiddetli te~irJ.eri tutun kokUJııU çıkarır. Jer. . . . . . termek istiy~nlere d_e tulani çizgili ku· 
~··hı: karı koca hayatı yaşamak altında maderşahı aıle, pederşahı aıle- Fırnı soğutmak Bırçoklanmız sokakta bırısının ar maşlar tavsıye ederız. 
\tij.un ıse de kadının veya erkeğin ye intikal etmekle tabiatten büsbütün . . d f kasında güzelce bir elbise görürüz. Ku Şimdi uzun mantolar modadır. Bun 
\e 1 nıe\'Zuu bahis bile olamaz. Se- uzaklaşmıştı. Pederşahi aile ile muasır Bazan rını~. ~ IrIJi '·ey~ .0c~k faz laktan kulağa dolaşan bir şayia da lm lar şişmanJarın şişmanlığını ortadan 
~ e!radı yavaş ya,·aş köyleri vücu- aile arasında bir saffha olarak Cermen ~a kız.a~. bd~n f;~e haıaretı ındırmek rengin, bu şeklin moda olduğunu s<iy kaldırmak hususunda işe yararlar, fa
\ IUı.tnıeğe başlaymca iki tip mey- ]erdeki pederi aileyi görmekteyiz. Pe- ıster~ı~ız. u"a ?k ?hmazsınız. Ilu- ler, hemen bu görünüşe, bu şayialara kat güzelce intıbak etmeleri şarttır. U· 
\ ~ leliyor. Birinci te:;;ekkülde vasi deri ailede çocukların ana cihetinden nun ıçın b kap ıçersııde bir suyu fı kapılır; o şekilde bir elbise yaptırırız. zun kolların da bu husustaki yardımı· 
,. ~nda doğan çocuklar anasının to akrabalarile, baba cihetinden akrabala rmm içerse koymak mıksada kifayet Halbuki bizim vücudümüzle gördüğü- nı kaydetmeden geçmiyelim. 
\."•.alıyor ki kadim Türklerde görü rı ayni hukuki münasebete maliktiler. eder. müz kadının vücudü, rengi, boyu. bosu Şişmanca ve orta yaşlı olan kadm 
"1.,_1lı.ınci tip teşkilat ise Romada gö- Karı, koca izdivaç hayatına müsa,·i hak Tzun tarihi arasındaki farkı hesaba katmayız. O- mantosunun etek kısmını yekpare de-
~ek~edir ki peder şahi ailenin e..,as larla girerler, bu suretle yeni bir aile . b' . nun için hazan herhangi bir hanımın ü ğil de bir iki parçadan yaptırırsa da-
~ 1 ıhıar etmiştir. İlk teşekkül e- teşekkül eder. Mülkiyet hususunda Tuza lınce ızım >u kadar umu zerinde gayet güzel duran bir rop bizim ha i)i olur daha ince görünebilir. Ke-
~ ltı~derŞahi matriarcal hayat kadın tam bir istiklal vardır. Zevceyn arasın mt ve ~ebl surt~e kulandığımız bu arkamızda güzel durmıyabilir. mer kulla;mak da doğru değildir. Zl· 
~ ltııyeti ile teessüs ettiğinden kadın da yalnız bir iştiraki emval mevcuttur. n~~me,. ~~em _e e~lerte ancak zen- Moda ve elbise mütehassıslarının İ· ra- böyle bir vücut et kemer, şişmanlı· 
~ l"t~· taınamile hlkim rol oynar, ai- !t!U ASIR 'Al LE: Bugünkü telakki- gınlerın andıgı sus şyasmdan ad- iadelerine göre bu hatayı ekseriya or ğı görülmemesi daha muvafık olan yer 

-tl ~kadın olurdu. Kadim Türk ka- yatı hukukiye aileyi artık eskiden oldu dolunu~: . . . ta yaşlı kadınlar yaparlar. leri göstermiş olur. 
~/ti?de bilhassa bunu görüyoruz. ğu gibi bir reisin mutlak hakimiyeti Esk~ rletler bır n:mlıhanın, hır Binaenaleyh orta yaşlı hanımlara RENKLER/ TECRÜBE! 
'reısı olan ananın vefabnda ise ri altında yaşıyan bir teşekkülü içtimai o- tuz ocagıl\ Allah taraından bir lut hitaben bir iki tavsiyede bulunmak iste Bir kumaşın rengi size yakışıyor 
~ l ananın erkek kardaşına yani da- larak kabul edemez. Artık ne mader- fu mahsu!larak ? milete bağışlandı riz. mu, yakışmıyor mu bunu anlamak f. 
~ fııtikal ederdi. Erkek ise karısı- şahi. ne de pederşahi hakimiyetin ka- ğına inanır ;e bır yeıeğin içine tuz Orta yaşJı kadınlar baştan aşağı çin kuvvetli bir ziya altında bir ayna
lt~ 'e?tıy~ine bir hizmetçi sıfatile gi- nunda yeri kalmıştır. Bir aileyi teşhil koyarak.y~yı adet~ llllkaddes bir ha siyah renkte elbise g~ymemelidirler. nın karşısında durursunuz. Ondan son '-u ".era ağırJrk ,·ermek suretile ser- eden efradın bilcümle hürriyetler~ne ~a reket. bır.ildet telak~ ederlerdi. Vakıa siyah elbise insanı narin göste· ra kumaşı üzerinize tutar, saçlarınızın 
'I~ 811ıi satın alırdı. Babalarının kim hip, hatta hakkı hayatlarına malık bır Bunc!.doJ~yı tuz çıkaranlar ve rirse de böyle gösterebilmesi için bu el yanına götürür, gözlerinizin rengile 
~~~nu bilmiyen ~ocuklar üzerinde (peder) ve onun kahir nüfuzu, mutlak t~z .s~tanl e~ı zamaılarda büyük bisenin, yekpare siyah oJmayıp beyaz mukayese edersiniz. 
~ hı babanın bir hakkı olamaz, ve bu hakimiyeti artık tarihe karışmıştır. Bu bır ~tıbar hurrnete J yık görülmüş- veyahut krem renginde bazı kumaşlar- Birçok kadınlar renk se~erken göz-
~~"eticei tabiiyeı i olarak ela erkek nunla beraber eski Roma hukukuna 'lerdır. la karışık olması veyahut üzerinde lerinin rengini en önce hesaba katdrtar 
' lar ınirasa sahip olamaz; kalan ait an'anevt te akkiJer. kökleşmiş fikir . başka renklerle süslenmiş olması la- ki bu yanlış bir tarzı intihap değildir. 
~§ey kız çocuklara intikal ederdi. ler ,·ardır ki izlerini ister istemez ,ye- den ıb~retJunacaktı~. Iloyle oJunca, zımdır. Fakat unutulmaması Jazımgelen bir 
ttı,.,111 bilahare bu nüfuzu suiistimal ni hukukta buluyoruz. Bu suretle ai- bu şekıl ~?tların metn Ye ruhuuda Boynun etrafını saran kurdeleleı-i nokta vardır: Bir kadına gençliğinde 

""iŞ \le kudret erkeklere geçmiştir. lede mutlak olmasa bile babanın kadın kabul .edılı ~ncak 0 za~an ~adın yumuşak intihap etmek doğrudur. Bu yaraşan bir renk kumaş, yaşı ilerledi
dııı flede.tşaht aile: Pederşahi ailede ka dan daha ku,•vetli bir reyi olmuş olu- tam, bır e~tı hukufY~)'e malik .. ()ı. takdirde bir (fichu) ile bu insanı zaif ği zaman artık yaraşmaz olur. 
ııı~lll '1aziyeti maderşahi ailenin tama yor. Yalnız kanun kadrna kocanın re ~uş olacall .Yo~~lsvıçre l'e.!urk gösterebilir. Elbisenin boyun ve ense Kumaşı çenenin yanına veya gerdan 
hı" :'-ksinedir. Burada kadın hariçten yi haksız olduğu takdirde hükmen hak k?nunu meııerınıı kab~l ettıgı ş_e- kısmının müdevver bir şekilde kesilme hizasına götürüp kuvvetle tetkik et
~ lbı§ bir unsur telakki ediJir, erkek kını istihsal etme~i <:aresini ihzar et- kılde_ kadı.nta~ Jr ehhyete sahıp si, orta yaşlı hanımlar ve şişmanlığa mek te iyidir; iyi bir fikir verebilir. 
"'ıt~ltıden karabet nazarı itibara alı- miştir. Hatta Türk, İsviçre, Al~a~ .k~ olduguna ır. ~~·.~elez. . ?1~stait olup da şişma? gör~nmem;~ Eğer renkl~ elbisele~ sizi yaşlıca g?S: 
lll ': liatta Eflatun (karabetin ayni nunu medenileri kadının prensı~ ıtıba .l\ıa~ma~utuı ~u takyıdata mu ıstıyen hanımlara tavsıye edıJmez. Zı- teriyorsa hıç tereddut etmeden zemını 
rı.-.. e ~~~hlarına taabbüt) demek olduğu rile ehliyeti tammei medenilerıne sa- kab~I Y~ne 1 ve mçre kanunu me- ra bu tarzda bir biçki onları şişman siyah ve yollarr, sü~leri beyaz olan bir 
~\ ~Ylemiştir ki taabbüdü em,·at er- hip olduğunu kabul etmişlerdir. Hal bu cl.enıl.erı k~.d\)yl'1azı haklar vermiş gösterir. kumaştan elbise yaptırırsını'l. 
"ıd ecdada icra edildiğinden. bu dini ki Fransız kanunu me~eni~i~de ~u. e- tır ~ı bugunası k~nunların hi~b~ri 

1 
· 

tlt eden dolayı kadın cihetinden sıh· sasa tamamen tezat hır fıkır hakını- aynı serbest. }ırekct edememıştu. Anketimize Gelen Cevaplar ( 
ttr ~t ltıevcut olamazdı. Romada isim iş dir. Fakat evli bir kadın tam bir ehl~ Mesela talfl~ı. velaye.t hakkı er-
lt ~i Üzerin .. sses bir semye jens yet sahibi addolunabilir mi? En yenı kek ve kadınütvat daıresinde hah B • k k k • 
-._l~ıt~ teisi o;a~U:~ba mutJak bir kaza ve en liberal hukukşinaslar buna b.il<i. şedilmi~tir: 11~rnr ki eski Tiirk ) r er e o uyu c um uz ) D • 
ht hıyetine lik hem hakim hem kaydü şart (evet) diyorlarsa da yıne kadını talak ;sında adeta bir esir 
bı71 din Re~:ıon' domcstique'i~ rahi- en liberal kanunların ruh ,.e metninde di. lli~bir h~alik değ~ldi. Hatta • ı • ı k b • ı 1 d• 
ı~I. lzdivaçla bir kadın zevcinin ai- gizlenen cümlelerden bu ehliye~. v~ kanunda taı_a. yoktu. Kocaya ~a- gı iZ er aş 1 ı mez er ıyor 
~ e (binti aile) sıfatile girer, zev- hürriyetin birçok noktalardan çızıldı- r~sı~dan hıl.ıqpı dışarı etmesıne 
~ ;,._ıe'~esi üzerinde kudret ve zevciye ği görülür. Maamafih medeni tekamii- hıçbır kuvvet olamazdı. Velayet B 
~~Us ederdi. Kadının ailede o de- lat eski tazyikatı izale etmeğe çalışmı~ hakk~ da muthtte ~abaya, ,.e do ir genç Hanım da diyor ki: "Aile saadeti 
liıa~~e~cudiyeti nazan itibara alın- tır. Mösyö Yirjil Rusel ve. M~~nta evlı l~yı~ıl~ de .bu~e~ ~k~ab~Jara ve- için dedikoduyu kurutmak kıskançlık 
l~r. e kı ze'Vcinin kızı sıfatını haiz o- bir kadının ehliyeti hukukıyesı hakkın r!.lmıştı. Mır:ıı~ı b~rlı nııras usu h tal v d vi t ' 
~ 'ladının hemşiresi addolunurdu. da: "Kocanın izdivaç hayatında daima Ju artık buguılakkıJ~re ne kadar as lgifil te a e mek lAzımdır • " 
ı..:: htlkukunda evlenmiş kız varis o- hakim olması keyfiyetini kabul eden aykırı ~alryorlmse~ın ~ızma, kı~ Geçen haftaki kadın sahifesinde tarzmızdan bu suali münhasıran kadın 
ta& ı, tv]e . . . 1 ·a 1 r· . t" • at kanunda da zının kızına rrndıgı bır servetı h . . . 4'1t\ nmemış ıse varıs o amıy. • fe se ı ve ıç ıma.ı esns • _ meş ur sınema yıldızı ( Pola Negnııın okuyuculannıza hitaben sorduğunuz 
t.. a da· k d b. h t 1,; • • . tt h tt ı h us iki erkek kafŞ oglunun oğ- A . . . <et,\> ır anun a ır sara a yo · umumı hır sure e, a a JU us . . • şk mesaılı lıakkındakı beyanatı yanın anlaşıhyordu ama kendimi kadınlık 
l, ~e 'Unan hukukıında ise hiçbir ,·~çh~ cinsiyetin tabii ve manevi. kı~m~tJerini luna bırak~~Juasır .1 ç~ım~~ aı- da lngiliz kadınlannın neden iyi ı·e mesailiJe daima :ıakadar gördüğüm 
lerde~tle ataka~ar olamazdı. Hıntlı tetkik etmeden kabul edılmıştır. Hu- 1~ ~efhu~~~.. gayrı kabı~• . te- mes'ut aileler te~kü edebüdiğine dair için bu bahse iştirak etmekte bir az 
1- 'il\ e ayni esas kabul edilmişti. Hat kukşinaslar ailenin idaresini ze\·ceyn<' ~ıftır. ~u.gu. urounu medenı~ı a- bazı görüşleri yazılmıştı. acele ettim. Çünkü içtimai fikirlerde 
lUttıu~no kanunu diyor ki: "Babanın ö müştereken ,·ermekten korkmu;ılar ve ıle ~.arıcın~ :ee kikadrnr. ~ıraz Bu yazıyı ben tercüme etmiş ve a11- (müzekker) Jik (müennes) lik aranmı-
''ıı Cihden sonra kardeşler, kız karde· zevce vermişlerdir. Fakat kadının ta~- tak} ıt etm de mesaısınde rıca kısa bir makale yazarak bu beya yacağı kanaatindeyim. 
l\\eı ... alını temin etmek şartile mirası sil ve terbiyesinde ,-ukua gelen teka· hemen tarrnten ecek kadar s~r- nat dolayısile okuyucularıma bazı su- Pola Negri lngilterede bir İngiliz 
h.ı"':''u e•-· ı d · t ·· · "'·t d" ha,·attaki bariz best bırak§ ır. ll · · · t~ • ~ın er .• , ~nanın a mıras .a mulat, onun '".!sa ı : • . · .. il < ._ " • a er teııcilı etmış, bır anket açmıştım. muharririne İngiliz kadınlannı methet 
hıt \'e )?ktur. Atına kanununda hıç muvaffakıyatı oyle hndısattır. kı mua- . Stt M . kı. En ta~ıi Bu anket, erkekle kadının iyi geçincbil miş. Yaşı günden güne ilerlediği için 
~ btÇhıte varis olamıyan kız evlat an sır hükumetler bunu nazarı dıkkate al sıste~ konın aılyaçlarını tenun mesi, taUiklarzn azalması için Türk ka etrafında kendi takdirkarlarını eksilt 

'!{ r ':arisle "·lendirilirdi. maktan kendilerini n~es~e kıla~azhu. e~mesı, k'~~n . e; ·e etmesi şekli- dınlığının da lngiliz kadınlarına yetiş mekten korkan bir sinema yıldıı;rmn j. 
d, it ldılll Türk hukuku telakkiyatın Hükumatı mutlaka fıkrıne ~ııı.e~l~r dır. Ilunf~rk'. l ''e .Alm~n ka- mesi M:zımgelip gelmediğini, kızları- çinde seyahat ettiği bir memlekette bu 
~dı~a ne kadar serbesti bahşedil artık tahammül edemiyeceklerı ~ıbı ız nunu m~~ılerı ke!mışle~dır. Sa mızın terbiyesinde bühassa ne gibi nok methü !'enad:ı biraz mübalağa edebile
bllJ(~lt·llınt, Yunan. Roma telakkiyatı divaçta da mutl.akıyet artık carı .. 01~· rahatenurk ka~lıyor .kı: "Ev~ talara dikkat olunması icap ettiğini 110 ceğine siz de ihtimal verirsiniz. Bu mü 
~dıı ... 

1
1Yesinde ise bunun aksine hareket maz,, demişlerdır. Fakat asıl muşku- kadın b<'lr., buguıın evın ıdaresı ruyordu. ilk hafta içinde bir iki oku- baJağayı bertaraf ettikten ve lna"ılı'z 

L. .. , Ştl · "k b. l'" · · 1 · · · ıfle huı;;uc;;::ıo d · · "" ~ıı it r. Rint Yunan ye Roma huku ıat surada başlar, evlılı ır ıgını um ıçın 3 _ · • • casın an ızın uucumdan bu suallere cevap aldım. ailelerinin hakikaten refah t · 
lb,_ <ldını daim~ ._inni rüşte vasıl olma ida;e edecek .• rei!; kim ve nasıl olacak bile alga meclı_u ildir. Eskiden ilk eevabı ( A C.) imzasilc bir erkek den aileler olduğunu daha temdı.nl e-
"'t ldd d . . .. ı · .. d . t h r ı::ey tela L·ı k d b .. . . mu e ı sı-'t)' t e er, madamülha'-·at tahtı ve- tır? Aıleyı mutlaka eıı.e~ mı 1 aıe e emen ., . "1 en a m u- gonderıoyr, kı sudur: fatlarla kabuJ evledikt . d"-
b ete b ,J d s ·ı) .. k'ilUasır aıled··1·· k' • ~ · en soma ıger 
11.bıı~ lllundururdu. Çocukluğunda melidir? bu hususta (A am mı en gun t • • • .u uyor ı KO· - S. /fi. - miJJetlerle mukayese yapa] • 

" '""'llı.. ·ı · ·d t · · muannı b~ 1 ı ım • 
1o1 11.1 ••, gençliğinde zevcinin vesaye zengin olun tarafın aı eyı 1 are e mesı canın• ımcısı 0 ma \ A. C. Beyin flklrlerl lngilterede tnl:k k k k 
G tına . .. .. t·· B" ki kazanmı..,tı b .... k b. a • an oca avga-' erk giren kadm bunların yefatın- lazımgeldiğini ilerı surmuş ur. 11.e mev: ' ........ :~n uyu ır Sacide Hanımefendi, geçen günkü sı. aşk yüzünden intihar gib. şeyi . 
>,~111 ~k nlA.dının, yoksa koca.,ının en göre; bugünkü hayatın icabı olarak cc kat'ı!e so) lı) ebılı ı kadın bu (VAIOT) m kadın .sahifesinde lngiliz daha az, diğer memleketlerdeı d h erı~ 
•l " akraba.sının vesayeti altına girer miyetin talep ettiği şey daha uzun bir mua• oJmak sıfat daha ileri kadınlarının, diğer kadınlara nispetle olması orada aşk k t . al a ço < 

. uaha f1 • t k k .. l "d ve aileyi ted ' • rn uvve sız o masın 
ll 'e h erlye giderek kocanın bir va zaman koca, aileye rıyaset e ~e ~ · gı e· • . . .. ~n zevceyn daha iyi yetişmiş olduğunu iddia eden dan Heri gelir. Bu millet soğuk k · 1 • 
~n..- atta öldükten sonra ikinci bir fetini yüklenmek zarııretındedır. araEla ta~ H kat rnsavat tees- bir beyanat münasebetile açtığınız an. hkla maruft . . k . - k ak~ 1 

.:~ tllyf k b" . •. ecektır ur' "e aş ıse sogu an-
"4. D- · n dınek ,.aJ!hlyeti bile ,·ar- Yalnız koca aifede mutıa ır reıs O· sus • keti okudum ve topluca tevcih ettiği- dan deg~il !'>JCak kandan d . • 
~•d ·r . b" .. ·ı .ı L ·ıı· . 11 . k d ' . • gı asını aıa-a kadrnJar •Ahit, müdafi lamıyacak ancak vazı esı ır mumes.sı :.fe u ı nız sua en o u um. Vakıa sizin ifade L··u f ... 

v , u en sayı ayı çevuına 
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Kazanan Numaralar Dünkü Ke~idede 
F t•h u·madı Milli bayii Buırhanetti ı B. ·stemizin gösteırdiği ikıramiyeleri 

bilet erin ibrazında derhal tediye edecektir. 

:rak büyür. Bir şey kuvvet iz olunca S. Muzaffer Hanım ne diyor? Terkos ntU~ tekrar Vilayette : 
onun (Rcaction) aksilltimeli de km·vet· (S. lf!UZAFFER) imzasile genç bir Ankar•>lııttl 

· ı lıanım tarafından da _bir cevap gönde- Per•embe nU.ü An karadan Jandarma teftişi 
ız 0 

ur... bl i -r b Vilayet jandarma kumandanı Hüs-
\\ rupada bulunduğum zamanlar- r~liyor. 8._ir hayli aleşın r m eaza mu- dönen terkos tirte( müdilrü M. nU Bey Çatalcaya gitmiştir. .Jandar-

da, hil&•nssa Fransada bazı husu ·i eğ- lık o~dııgu. anlaşılan bu okuyucumuz Kastclno evvellii ~am tekrar ma karakollarını teftiı- edecektir. 
)ence 'erlerinde bulundum. nuralar- da dıyor lı:ı: A k 'tırıİft'r .. 
da ba;.ı defa Jngiliz a kının nn ,1 ka· "Biıden bir iki ~ual sormuşsunuz. nŞ.akraytat gık 5 

1 
·yrn iç'l b' Pasaport alan b«!yaz Ruslar 

"' . . ·ı d' ·ı . ır e er o su ı c ı- ,ı·ı· tt l b. t tk'k .. rikatürize edildiğini gördüm. Uir er- .-:ıuallennı:t ıra numara. ı e ızı mış . . k ı aye e yapı an ır e ı ·e gore 
·~- . .. . değildi, onun icin ben de toptan ce,·ap lecek hır hale ittır~ maksa- pasaport aldıkları halde hazr beyaz 

kek sel dıgı bır kadını opmek ı ter. . •. . . . . . d·ı · ı· o~ tesııtı y 1 l' h · · 
F t' d t .• d k ''ereceğım. Tahiıdır kt bızde teş!Hl edı• ı e 1ave ııasy apma- rus ar e an .se nmızden ayrılmamış· a ·at o esna a gaze esını e o um.ı· . . . . ,.. .~ · 1 • 

1• d S h "f 1 . • • k k len aıleler lngilızler gıbı olamaı. Çun ğı kabul ellıgındeıt eaele na- ardır. 
sd·ı a~ım ır. a 

1 ~ erı .~tevlırır en da· kü orada erkeğin de. kadının da fazla fia vekaletinden sıhhi: vekAle- Halbuki hunların memleketimizi 
ını opcr, sonra vınc mu n ta. ... ınn c- • . d · •ıK ~- k t 1 · · ·•· d ı· d • kayıt altına alınmamış, dedıkodu u tine intikal etflliştır. n atelno "'r ·e me en ıcap t>ttıgın en po ıs va ı 

um e er. . . .. ''nrlarilc çevrilmemiş bir hürriyeti ,·ar b husu ta Sıhbiye ~kAlet l tasile hudut haricine !;rkanla~aklardıı. 
Vakıa bu. hır karrknturden ba:kt d K 1 • . ).; t' . u 5 • ı e 

. •. . , , ı 1 nn ır. o tugunun altına tenıs ra e ını temas edcceklır Mahalle muhtarlar1 haksı·z 
lıır ŞC) degıldır. l•akat F ran z a alarak koratlnra giden hir mi kim ·e __.:.....- k ı 

. • t ır.kk' ·ı ı ·ı· ı " t Vkki ... i ~ . ,e 1 de para alamayacaklar sc,gı e ,t ısı c ngı ız eı 111 e ,\ ~ tarafından ayıplanmaz. Bir erkek ar- R zSt 11ıssılab . . 
n a d b" ... -ük farklar oldug·unıı . . . 0 .. ti · Bn· krsrm maha11e muhtarlarının ıl· • r ın a ne u,, kada. ının açık spor otomobıhne bıne H 'Fl'ah r cetı1ı)e nın na d .. . . ~ .. 

.. t · 1 a 1 me . . . m a- mnhaber tuıdıkı evlenme kagıdı nu 
go erır. rek kır gezintilerine. (piknik) !erine gi ki rnzl't hasılatı tec.t11 t edılmı·t hu ha f . · 

1 
· · ka: t h . d· k• 

Şu itiharla Jngiliılerden çok kul· den kızların adı kötüve rıkmaı. sılatın <>600 Jiradarı iharet ol~u ani"' ns '~ erıneh l'dgı u~u:.uldn _a la.nun 
· h d . • • - n SUT. Yere a a 1 en para a rgı te nt C· vetlı urette even 'e hunu ız ar e er· Burada ıse bir ~ayda hulu ·mıık. ~ımı tır. d'I · .. 

k f l h · t ·11 ti · . • . r ~.--u~ ı mıstır. en aza eyecan gos eren mı e erın bır tram,·ayda selamlaşmak bır gen~ -··n~-.._.d. · . ···.~ ~ .. 
k d d k ki · d b' · ·ı· . • . ı d ğ "re •·fl ına hüı...d h' Bunlara kat'ı ıhtaratta bulunula· ııc a ın ne e er e - erın en ır ıngı ız kız alyehındc cuval dolu u lakırdı ~öy an a ı ıma go ' r _ . - e ıı. .. .. . 

erkeği veya kadını gibi oğuk kanlı ''e Jenmr.sine kafi· gelirnr. mek için hu ı.ı k~11çlıgr ıleri} ürer- cak tekerruru halınde muhtarlıktan ~ı 
· karılacaklardır 

mutedil bir hareket beklemek mU\·afık Bazı ailelerde ana. baba genç kızla ler. . . . l\t .. . __ . ~--
değildir. niz kızlarımızı lngili7. kızları nnııı tabialten, hürriyetten aıami İS· Ben evlı h•1 nı~ er aı.tka~ınun Fırkada: 
gibi değil, faknt kendi p ikolojimizin tifnde etmesine taraftardıı. Fakat et- ta mektep ha)'lltU1 . at ~r erk~k '<ada 
hu u iyetini göıeterek ona göre ~ etiş- raftaki dedikodu makine i bu efer a- şı ta rafından hat••.~ .. eften ne uııı. Kimyager Burhan ettin Beyin 
tirmeli) İ7 .. 'izin sunliniz lngiliz u nllc nayı, hahayı da garip ,·aziyete 30· mı~ hirkaç s:ıtır ) uzun~en koca'! U· nemzettlOI ricası An karaya 
:rinin bizde kabili tatbik olup olmadıgı kar.. zun müddet ihtiJ~f halınde yaş~ını blldlrlldi 

nı soruyordu, yahut hen öyle anladım. g,·Jenmcden ve evlendikten sonra bilirim. 
1

. d . lstanbul "anayi birliği azalarının 
Onun icin buna cevap veriyorum. Kız. eYişmek .. Bu da bizde hala tehlikeli· Bana knl•r a ."~ ~- aıle san(nj kimyager :\Iuhittin Bty\n namzet gö- te 
Jnrımız;n yetişme.sinde ne nföi bir u· dir. Çünkü hepimizin kalbinde kı!'kanç kurmak fçin e\,·cl~ ekı kodunun <i.i rilmesi hakkındaki ricası Ce,·det Re· 

" ·· k 1' 11 ra ısk;ı ı k '· · sal takip etmek lazımdır? Bu bahis Jık denilen 7.ehirli yılan mt"vcuttur. nu urutma • O dil b. . nç 1 _ı· r~m Bey tarafından Ankarada fırka kü 
hngünkti me\7.uun haricindedir sanı· Bu yılan lüzumlu lüzumsuz ba~ını kal len hasta.lığı lllutc 

1 
~'.hale sol\k tıhj umumiliğine bildirilmiştir. 1 

:rım. Hürmetler efencıim. dırıp karsı ınclaklni ı ırmak ister. lfizımdır. Mı11laı-ıı ngılız ailesi de1 Diğer tarafta11 fabrikatörler de ay. 
.. be • --ık 1111 kurt b'Jd' · · 1 Okuyucularınızdan Erkeklerde kıskançlık sok fazla H lalardan)' a· . ı . ~ra 1 ıgı 1 rrca Anknrada teşebbüsatta bulunmu 

A. C. -;ok mantıksızdır. Zlra trkekler benim bu kadar l\ll~\eth 0 abılıyor ... ,. ! tardır. 

238 
260 
374 
399 
437 
500

1 

503
1 

528 
553 
555 1 
580 
635 

6501 
695 
700, 
774 
816 

1 ZA YiLER '.:?er 
72527 ı 'o. l ı . 4. 81 T. Gal~ta .. ,,dl' 

rcti dahilivt 'e ihracat güınrugu~df 
• · dep<"'" almıt olduğum 21 lirayı ha~? l;t\lr· 

makbuzunu zayi ettim hükmu. r0 [ (}11 
Komisyoncu . .\Ll N~ 

iLAN . Jif' 
Raşit efendi terekesı ta ote' 

memurluğundan: Tuılad• '° ke' 
veffa Hacı Raşit efendi tere ,il• 
ıine ait olup tasfiyesi dola~ad' 
satılığa çıkarılmış olan T~ b1P 
Y ah mahallesinde kiin bır L..t 

'b. ııJP..
banenin arttırmasında tah 5. 9,ı 
etm~mif olduğundan 31 • ıı"' 
pazar günü saat 15 te te ılı' 
açık arttırma suretile satıla;,ıı, 
tır. Talip olanların yevoı .,e Juo'' 
ti meıkılrda mahallinde bU J)I~ 
cak tasfiye memuru H•~;ııt' 
beye teminat akçeleriyle bır 
müracaatları illn olunur· 

DOK~OR . ._I 
dla/llL ~91,ı 

Dahiliye haatahkları mutah~,dell 
Cumadan maada her gı!rı '!Jc,61' 

mnra ~aııt ( 2,30 dan S e) S) ııır 
. 1 ıanbulda Divan )olunda ( 1tıJ 111 ~ıf maralı husus! ı.ıbinesindc d8 

·~' ıkl··ı muu~nc \ C ted;\l ed~~~ 
Telefon lcınhnu1 " 

.. ........ miiiimm~~ 
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lliltiye q ... - .- ... IJ.--.... ,,, __ :IJ..: 
J~ ıu.ı;uu Antolefrınkı'den: 

\.. fa. 

iktısadi meseleler 

Beynelmilel 
----------------------------------........_---b~tens Zf•mira, babasının tahtına şinde üç de\'e '\"e bin beş yüz cilt ile ~el TJcaret odası kon-
&ı gün, Iranın en me~hur alimle- di, fakat ~h: 
~ağırdı H onlal'a u .;;özleri öyıe - Hülasa ediniz, daha hülasa ediniz, gresinde Verllen 

.... dedi. . kararlar 
it Hocam muallim Zcb. bana. padi On sene daha çaJıştrlar, ve başka- , . 

1 
. 

· tın. ge • l · h d ' ı tip bir filin sırtında beş \.'Üz cilt ile 'aşıngtonda top anan beyneJmılel 
~ bilir! çmış ld.amhan .ad~ıl .' e ha . .'k_e e h u~ura çıktı. . ticaret odası kongre!';İ gümü;;- mes<'· 
btı erse, a a n ı ane u um • 1 • h kk· d be . el ·ı 1 1. k f 

tceklerini söylemi. ti. Bunun i- - Asaletmeap 1 dedi, en lüzumlu esı a ın a ) n d ~ll e . 11.r on ~-
beıı, imdiye karlar dünyada ne gi yerleri muhafaza ettik. Daha fazla ih· ra~s toplanmas~n~ . 311 olarak_ ~eklıf 

"ııkııat ol . . h · d h b ·d tisara tahammülü ... ·ok. edılen karar suıetını kabul etmı:;ı;tır. ,. mu:;::ıa, epsın en a eı ar "' T.- h b ı 1 · · 
liltnebb'h 1 . ·t . c ·h Peki amma ben hayatımın S-Onuna nongre, arp orç arı me~e esıııın 

'llı· ı o masını ı:- erım. ı nn • 'k d" · - tt k' d - · 'kl"kl ı 
lıı, lltl Yazınız, ve hicbir sey unutrn:ı- geldim ... Jhtisar edini7. efendim, yoksa - 1 tı~ 1 "ı;:.1->.e e ~·k egı;; ı · 1 

• er .. m 
~ ı. okumam kabil değil. yolda bır ted ırı mu ı · ve maruz gos· 

.\ıintlr h . b 1 d 1 • * • terdiği takdirde - yeniden tetkik edi· 
e emen ışe aşa ı ar. . . 1 • ıd ··· t l'h ı 

Akademi ba katibi beş sene daha Iebılmesı azım ge ıgı, es ı atın aza " * • • ı. • tt"ı:.- .. .. . l 
'irnt• . • . çah~h Arhk o da hayatının sonuna tılma~ı ıcap e ıı:;ı, gumruk manıa arı· 

• 
1 sene sonra, akademı başkat~- :ıı • · nın ortadan kaldırılması elzem olrlu-

hrıde ~n iki de\·e, her devenin sa yakla!i!mı~tı. . . . .. .. . ğu, ticaret muamelelerinde husu i te-
eş 'Yuz kitapla huzura cıktı ,-e: Arkasında bn meı kep, U$tunde bır .. . !erine e b . . . 

"C • . • . cilt kitapla, baraya doğru )Ola c;rk•.ı. şebbu ~ahıp . s r eti \erılmcsı 
~ı. elalctmeap, dedı, kademı aza. 'f . k d b' b't. ve hükuınetlerın yaptıldarı masraflar-
" de\') ti · 'h t 'h' . t k am sara:> ın aprsın a ır za ı . . 
il e enne cı an an ını a ·- A d d' . t· . . ş h .. 1 k da tenzilat icra ı ıktiza ettiği kanaatin 
tUe kesbio:;eref eylerler. Tarih, altı .. - d~an, e 1

' )e ışınız, a 0 me de bulunduğunu kat'i ı.urctte kayd'!t-
tbten mürekkeptir. Şimdiye karlar uzeren ırk .. t" k it k d - ki ·ı h miştir 

Üt"" ·ıı 1 • h . • d ._ aş ·a ıp ·o u · egne · en e il· • . . 
ı un mı et erın n val \e a eı kt F'lh ı - ·k h .. 1.. d" . Bundan ba~ka kongre en zıyade •büt·· h"'k" 1 . .. 1 zura ~ı ı. ı a,ı aşa, oum oşe· . . 
.. un u umet erın sıyasct e- • • d .d. b' 1 mu"s·ıade,·e mazhar mıllet muamelesı-" ba . gın e ı ı. meyus ır ses e: • • • . . 

~ h etmeldedır. E h . 1 t 'h' . ... nin tatbikını mutazammın kayıt ve şar 
~a~ - ~yva , ınsan arın arı ını ogren 
, • ce,·ap ,-erdi: . meden öleceğim, dedi. Başkatip: trn bahşettiği teminatı - m~~akerc neti 
t trendiler, zahmetinizden ·on de _ ~ahım, bendeniz onu size ihti- cesinde kararlaştırı~mı;;; muşterek ha· 
~~k.kür ederim. Fnkat siı çalışır- !'!ar edeyim, dedi, ve öltimün pençesinde reketlerle - :ara ugra~asına yard~~ı 
ıa: ~h~iyarladım. Runun için ci- gittikçe ~Önen bir ses ile, 0 da şahın etmekten do~a~ak tehlık.~lere de ~ıi\:-

ıhını biraz kısaltmanızı iı;terim. vanına yığılarak: kati celbetnııştır. Bu mutalea \'C ışa· 
~tt bugün okumıya başlasam öm • _ insanlar doadular azap çekti· ret Avusturya - Alman gümrük bir-
•tra a ' • d • b' . t ' l t etmez. ter ... ve öldüler! liği projesıne a~r ır ıma sure ı e e-
~ · * * * Dedi \'e can verdi lakki edilmektedır. 
~•ırıter on beş sene daha çalıştı- Bu s~retle lran ~hı, inctanlann ta Şimali A~~rik.~ hü~u~eti, A;u~t~r~·a 
~ eter, Akademi 11aşt,atibi pe· rihini ölüm döşeğinde öğrenmiş oldu. - Alman gumruk . bırlıği proJesını." A 
~ merikan - Alın.an tıcaı:~t muahedc.c::ınde 
l ~ musarrah en zıyade mu aadeye mazhar 
~ Polis Haberleri miJJet muamelesine dair olan madde-

intihar eden 
~ - - -
tt\ı Osmaniye caddesinde 38 

\~talı evde oturan nüfus vez

kt' !ı ğın dan 
ıııt Sam 

I~ hc:fin km 
'tlarındaSa 
t 
i hanımın 
G Rece e
\Uııçü ka· 

~~ k d" . ı.ıt en ısın• 
~t atarak 

ettitini 
r·tık. Söy-
t•ııc -
'bııt h gore 
,. anım-
"t\'c· 
ııı 1• tatbi- S bahet H. 

~~llinıi Zeki bey arasında 
dıt, ~ddettenberi geçimsizlik 
\ıl\d ~elki gece gene ikisinin 

İlt 11 çıkan kavgada Zeki B. 
~:etek Sabahat hanıma a
ııı;'belede bulunmuş bun-

t~İtı teessir olan Sabahat H. 

ttt<t liçUnçü katma çıkarak 
t, Sen kendisini aşağıya at
~ d .. abahat hanım hayli irti
Yakftüğü için derhal ölmüş
'ı:ı 8Yı müteakip tahkikata 
i tabıta, ortada bir dayak 

~- 11 dke olduğundan cesedin 
1 il ı· bt 1nc lüzum görmüştur. 

e t, "I de isticvap altına alın-

~'~o 
b S>lnın aıumu meselesl 

, ~tc 

\~tll c evvel, Beyoğlunda 
~:ıı, ~' bir aparhmanda 

' •• 8rtıan, Barbaraski ve 
~ tf.181

1lllerindeki 4 erkekle 
"lld" . 

()~ 1nın metre i Mm. Kal-
~b,:'1rken Meçikanın elinde 
()~İtıic, Patlamış, kurşun Mm. 

~ t 
11 alnına isabet ederek 

bi~ •cbtbiyet vermişti. 
~Ilı b.u vak'a hakkmdaki 

l ~ ildi' ıkrnal etmiş ve maz-
'ıı' · 1Yey • • "ık t e vermııtır. 
'~ 11

h' Vazı'yet eden 6 ıncı 
ak· 

'ıt~l\ t 1ın_i, Osman Beyle 
. ~uı:ıı evlcıflerine karar ve· 
.' a arı tcvkifaneye ıev

~ 11tti :rbaraski ve Hllıeyin 
~-il ee serbest bırakmıfbr. 
~ tıın M ta~kikat esnasında 
~ltdiğ· eçıkaya ait olduğu-
'\ı k', h~l~e bılahare ta

ndısıne ait o!duğu 

genç kadın 
ve tabancayı kendisi cebinden 
çıkarıp Meçikanm kucağına .. oy
duğu anJaşıJdığmdan tevkifine 
lüıum görülmUştOr. 

Elinde lamba ile dU,tU ve 
muhtelif yerlerinden yaralandı 

ÜskUdarda icadiye mahallesin

de Sedyeci ı1okağında 77 numa· 

rah evde oturan aıçı Koçonun 
zevcesi 45 yaşlarında Zoiçe, ev
velki akfam elindeki lamba ile 

düımüt ve kırılan lambanm par
lıyan gazından vücudu birçok 

1 yerlerinden yaralanmıştır. 

Zoiçe, tedavi edilmek iizere 
Tıp fakültesine yahrılmıtbr. 

Bir kaza 

Dün limanımızda şamandrada 
bu!unan Felemenk bandıralı (Her
mis) vapurunun 4 numaralı an
barında çalışan ameleden Salim, 
ayağı kayarak anbardaki demir
ler Üzerine düşmüş ve yaralan
mıştır. 

Memurlara hakaret eden 
kadınlar 

Laleli yangın yerlerinde bağı· 
rıp çağırmak suretile huzuru 
ihlal eden Feriha, Fatma ısım

lerinde iki kadın polisçe yaka
lanarak karakola aetirilmişler, 
burada da memurlara hakaret 
etmiflerdir. Her iki cürümlerin
den dolayi haklarında takibat 
yapılmaktadır. 

Ay1rmıya gelen yaralandı 

Sirkecide Nöbethane cadde
sinde Anadolu· Şımnı oteli müs
teciri Bursalı Ahmet, kardeşi 

Osman otelde kavga ederlerken, 
henüz hangisi tarafından atıldığı 
anlaşılmıyan bir tabancadan çı· 

kan kurşun, kendilerini ayırmıya 
gelen Cümburiyet birahanesinde 
çalışan Sabri efandiye isabet 

etmit ve sa · bacağından yarala
mıştır. Sabri Cerrahpaşa hasta
nesine kaldırılmıştır. Tahhikat 
yapılmaktad1r. 

Kendisini bacaıından vurdu 
bir ey aöylemlyorl 

Silivrikapıda karağöz mahal
lesinde oturan Aptullab isminde 
biri, intihar kastile ve tabanca 

ile k~ndisini bacaiındaıı yara-

nin hükmünü ihlal edeceğini beyan et 
mektedir. 
Harp borçlarına müteallik olan ve ]lon 
gre tarafından kabul edilen takrir -
de giri~ilen taahh il ti erin tamamile ifa 
sı hususunda beynelmilel itibarın mu
hafazası ,.e ticaretin inkişafı noktni 
nazarından esaslı bir ehemmiyeti ha
İ7. olduğu, bununla beraber bu prensi· 
pin, me\'ZUU bahis taahhütlerin bef
nelmilel tkaret üzerinde yaptığı te
. irleri - iktısadi yaziyetteki değişiklik 
bu yolda bir hareketi haklı ,·e mazur 
gösterdiği takdirde - hitarafane bir 
surette tetkik kararile telif edilemiyc
cek bir e ·as olmaaığı beyan edilmekte· 
dir. 

Yine, bu karar suretinde tasrih C· 

dildiğine nazaran harp borçlarının ye
ni şeraite göre tanzim \'e tesviye i ic:in 
en miinasip fımil, şimdiki ,.e ilerideki 
kazanç kudreti nazarı itibara alınmak 
şartile ı:;imdiki ve gelecek zamanlara 
ait olarak te ·pit edilecek tediye kabili 
yeti olmalıdır. 

Teslihatm tahdidi hakkındaki karar 
suretinde, hükumetlerin bu sahada 
gösterdikleri gayret ,.e sarfettikleri 
emekler kaydedil melitc, bütün miJlet· 
!erin Yergi yükünü hafifletecek olan 
bu gayenin fiil ,.e hakikat sahasına 

çıkarılabilmesi i~in bu meı;ainin bir kat 
daha arttırılması ta,· ·iye olunmakta
dır. 

Bu takririn giimrük manialarından 
bahseden anbargo l'az'ı tedbirinin an· 
cak damping yapıldığı takdirde yapıl
ması lüzumu bilhassa kaydedilmiştir. .... 

Cemiyetlerde: 
Bakkallar yeniden intihabat 

yapacaklar 
iki gündenberi devam eden 

bakkallar cemiyeti idare heyeti 
intihabı dün bitecekti. Fakat 
reylerin tasnifmde nisbi ekse
riyet olmadığı anlöşılmış ve ye-
niden intihap yapılması kararlaş
tmlmışhr. 

Bunun için gelecek pazar günü 
intihaba başlanacak ve üç gün 
devam edecektir. 

lamış ve Cerrahpaşa hastanesine 
yatırılmıştır. -

Aptullah bu hususta hiç bir 
'ey şöylememekte, vak'anın böy
le olduğunu metresi Hdcer H . 
anlatmaktadır. Bunun için polis 
sebebini tahkik etmektedir . 

Çocuıunu dUşUren kadın 

istinyede Şehnişah sultan ma
hallesinde oturan 24 yaşında 
Huriye H. , kırk günlük hamile 
bulunduğu çocuğunu dü,ürdüğü 

için polisçe hakkında tahkikata 
baı .anmışbr. 

Harici Haberler J 

neler oluvor ? 
.,/ 

ispanyada 
Madritte 
yet çiler 

Kıraliyetçilerle Cüinhuri· 
arasında arbedeler oldu - --......-- ~ ----

Madrit, 10 (AA) - Yakında 
teşekkül edecek teşrii mecliste 
faaliyette bulunmak üzere kral
lık idaresi taraftarlarından mü
rekkep bir merkez grupu teşkil 
etmek maksadile yapılan bir iç
tima bittikten sonra genç cüm
huriyetçilerle krallık taraftarları 
arasında şiddetli bir arbede 
çıkmı,tır. 

Cümhuriyetçiler, krallık taraf
tarlarına ait üç otomobili ve bu 
meyanda A . B. C. gazetesi mü
dürünün otomobilini yakmışlardır. 
Zabıtanın müdahalesine rağmen 
arbede devam etmektedir. Kral
lık idaresi taraftarlarından bir 
çok kimseler tevkif edilerek mah
puslara mahsus bölmeli arabalara 
bindirilmiştir. Bu eınada halk 
bu arabaların etrafını sarmış ve 
mevkufları linç etmek iıtemiıler
dir. Bunlardan birçoğu ağır su
rette yaralanmıştır. Vak'a ma
halline gelen muhafız kıtaatı 
ahali üzerine hücum etmeğe mec 
bur kalmıştır. Saat 16 da yatışan 
bu kavga ayrı ayrı gruplara da
ğılan iki taraf arasında hlll de
vam etmekte idi. 

Polis krallık taraftarlarımn li
deri Marki de Lucatenayı arbe
delerden meı'ul addederek tev· 
kif ~tmiştir. Halk, A. B. C. ga
zetesi binasının önüne giderek 
binayı taşlamış ve yakmağa te
febbüs etmiştir. Bunun üzerine 

si-Yil muhafo::.lar ateş açmağa 
mecbur olmuşlardır. Neticede 
birçok kişi yaralanmıştır ikisinin 
yarası ağırdır. Buna rağmen 
halk A. B. C. binasının önünde 
kalmakta israr ettiğinden ve 
tehditkar vaziyetinde denm ey
lediğinden müddeiumumi M. Ka
laraza halka hitaben şu sözleri 
söylemiıtir: 

"Müsellah kuvvet efradından 
bazıları şayet bak ve salAhiyet
leri haricine çıkmışlarsa bunlar 
şiddetle tecziye edileceklerdir . ., 

Nihayet ahali "yaşasın cüm· 
huriyetl ,, diye bağırarak dağıl
mağa muvafakat etmiştir. 

Madrit, 10 (A.A) - Cümhu
riyetçilerle kral taraftarları ara
sında vukua gelen kanlı arbede-

ler neticesinde ahali, sivil muhafız 
lataatını yuhaya tutmak için Del 
Sol meydanında toplanmı~lardır. 
Dahiliye nazırı nezaretin pençe
resinden çıkarak halkı sükOta 
davet etmiştir. Mumaileyh, A.B.C. 
gazetesi binasının kapatılarak 
mühürleneceğini söylemiştir. 

Nümayişçiler, Alcak sokağında 
inşa edilrıekte olan El Debate 
namında ' 1 !tatolik gazeteye ait 
satış barakasını yakmı,lardır. 
itfaiye efradı öğleden sonra kral 
taraftarlarının merkezlerine gi
derek orada cümhuriyetçiler ta• 
rafından yakılmış olan arabaları 
söndürmeğe teşebbüs ettikleri 
:zaman, halk itfaiye otomobillerini 
durdurmuş, lastiklerini patJatmıf 
ve vazifelerini ifa etmelerine mani 

olmuştur. 
Eski naz1rlar hakkında tahkikat 

Madrit. 10 (A.A) - Primo de 
Rivera kabinesine dahil sabık 
nazırlar hakkında Kuta -YC Me· 
leylede tütün satma inhisarınm 
Marcba verilmit olması meıele
ıinden dolayı tahkikat yapmata 
başlamıştır. 

Bir z1rhhda hadise 
Madrit, 10 (A.A) - 1 Jaime 

21rhhsmın süvarisi zabitan •e 
mürettebata şu sözleri ıl5yle· 
miştir: 

"Benden bir fiklyetiniz varsa 
bunu doğrudan doğruya bana 
bildirmenizi tiddetle arzu ede· 
rim. Süvarinin bu temennisine 
menfi surette cevap verilmiştir. 
iz.inli olanlar evvelce tevkif edil
miı olan 147 arkadaşları serbest 
bırakılmadıkça karaya çıkmıya

caklanm söylemişlerdir. Bunun 
üzerine mevkuf bulunanların 
serbest bırakılması için süvari 
emir vermiştir. 

Kabinede mUşavereler 
Madrit, 10 (A.A) - Hükumet 

tarafından matbuata verilen bir 
beyannamede, nazırlar mecliıinin 
bugün öğleden sonra dnnkü ha
diseler hakkında müşaverelerde 
bulunacağı biidirilmektedir. Mec
lis, gerek sağ cenaha ve gerek 
sol cenaha mensup müfritlerin 
her türlü teşebbüslerine mani ol
mak için icap eden tedbHeri 
itti ha -ı edecektir. 

Gümrügün birliği nedir? 
Macar başvekili bu birliği "müthiş bir 

kuvvet,, diye tavsif ediyor 

Paris, 10 ( A.A ) - Macar 
Başvekili Kont Bentlen Matin 
gazetesinin bir haberine vaki 
beyanatında, gümrük birliğine 
asli iltihak etmediğini ve bu 
birliğe iştirak etrtıesi için ken
disinden bir iltimasta da bulunul
madığını temin etmiştir. 

Kont Bentlen beyanatına de· 
vamla demiştir ki: 

"Macaristan için gümrük bir
liği hakkında müzakereye giriş· 
mek ihtimali ve imkanı ancak 
Avusturyanın iktısadi siyaseti 
galebe çaldığı taktirde varit 
olabilir. M. Briyan tarafından 
tertip edilen plinda Macaristanın 
merkezi Avrupadaki ziraat nıem
Jeketlerile birlikte dermeyan et
tiği teklif ve kararların ayni 
münderiç bulunmaktadır. 

Cenevrede yapılacak mükile
meler çok büyük bir ehemmiyeti 
haiz olacaktır. Her halde güm
rük birliği hem hayret hem de 
şerre masruf olabilecek müthiş 1 

bır kuvvet teşkil edecektir. 
Atinadaki son hidisenin ebeb• 

Atina, 10 {AA) - Pangalos 
lehinde ve mumaileyhe taraftar 
bulunanlar tarafından bir hare· 
ket vukuuna dair ortaya çıkarı
lan ve hayal mahsulü olan ha· 
berler kat'i surette tekzip edil
mektedir. Jeneral Pangalos ser• 
best bulunmaktadır. Jeneralin 
diin tevkif edilen yaveri de der· 
hal serbest bırakılmıştır. Ciddi 
bır ne>zarla bakılmıyan bu hadi
se daha şimdiden unutulup git
miştir. 

Amanullah han ltalyaya 
dönUyor 

Kahire, 10 ( A.A) - Sabık 
Afg an kralı Amanullah Hanın 
haç vazifesini bitirmiş olduğun• 
dan cumartesi günü Ciddeden 
Siiveyşe müteveccihen hareket 
etmiş olduğu haber veriliyor. 
ıstihbara nazaran müşarünileyh, 
italyadaki ~ilesi nezdine avdet 
edecektir. 
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Harici siyasetimiz,maarif 
ve iktısat işlerimiz 

Daktilo Şampiyonluğu 
Müsabakamıza kayit müddeti 31 ~--- • vo 

l lqillz hruı Kr. 
" T ı. mutablll Oolar 
" • P'raat Mayıs pazar günü bitiyor 

1~1 ~ttnf'Sf daktilo şampiyona
0

nu a- tltfmlz mtlsabakanın yapdaeaf1 :rer A ... 
rıyoru:ı... Bunu bulmak İ(in tertip et il ticaret mektebi. yapılacağı za11uın .. 
ıı::::::=z==:z:::=:=====:::.==:-:===ıı:::=::=. =!haziran lptldalandır .Evelkl ctlnden • • 

Eımclki gün Ankarada topla1tan Macartetan ve dll•r devletler !erde memll'kPtfn aldığı netıceler zık· itibaren başlıyan kayit mUddetf bu a- • 
bü11ük Halk fırkuı kon11rointk umu Deet Ma~rlatannı Ba~'-ekilinin ,.e re ~yand~r. lpek~illk n~ i~k kuma~ yın sonuncu gUnö nihayet bulacaktır. • 

Başvekilimiz tarafından okunan Fırka 
umumi riyaseti beyannamesinin son 

kısmını ayne~ neşrediyoruz 
tirat 
Belıı 

Drahın 

la. l"ra"k 
Leva 
P1ort• 

. . . . . . . I t . . . . .ı .k. ları tahsısen bu cUmledendır. Yerh H ti 
1 

daktflolukla kazanan mı reıa vckUı ba,vekılınuz 11me PGfQ haracıye nauranı11 zıyaretlerınue11 ı ı . aya arın 
tarafından oİ.·unan umumi riytut'I bt:· memleket miinasebatl yeni bir ku\"Vet ~~h~uı ve mamullerın ~evacını t~vf~ uya ümitlerini maklneefne bafbyan btl 

. • . b . k l""'" s:erek devlet Ul!lullennde rerek m.1 t•• k ı za bu fırsatı kaçrrma ııannamcsının bır kı11mım u ııagımıza ve umimıyet almııtır. Arada ha em -:. 
1 

t .b. un o uyucu arımı 
bırakmııtık. Siirekli alkıılarla •ılr 11ık ve bitaraflık muahedesi mtl·cuttur. ıe lf lktııııat. ,.e Tuarruf . ce~ ye~ 1 1

1
1 malarını, bir an evel idaremize c•ltp 

i1tltttt1t1 uğrıgan hu mü/tim lx>yannamc- mtlnaııebatımıı cidden dostanedir. husu.~ı n ıçtimaf teşekküller et ~hr kendilerini bet dakika bile logal etnd· 
nin ao1t kıaımları fUnlardır: f8nçre ile Çeıkotıdovakva ile hakem tedbirler ıthnmı~tır. Hayvana 11 a 1 yecek olan matbu kiiıtlan doldur-

blta flrk abedeei . aktettik. Js- için. ziraat mevaddı ve yerli unayi mak suretile kayıtlannı yaptrrmala· 
Herlcl alyeeet . ve a : ara::da hakenı muahedesi için müteakip St"ııtiler açrlmrştır. Bun rını ehemmiyetle rica ederiz. 

Muhterem arkadqlu, hand pany. tt B d ·ıa· olunan cu··mhu lann ciddi Mmereleri rlrülmektedtr. Hayatlannı makinelerine medyun, 
• t " izin bu ı-en J ~- mevcu ur. ura 8 1 n · · · fi "ddf 1 k ı._ 

Slya&e ım .:~ . · . · ak icin musareat ettik. Kredı mü~lerı e cı 0 ara •r ümitlerini maldnelerfne bafhyan ha-
ne zarfnıda elde ettııı netıcelerdtn rı}etı tanım : . .. tigal ediyoruz. Milll bankalar cict41 

1 
t ahdırlar ki mü 

-•· h k"k t · , Afgan devletı ıle dostane munase· nım ar tunu una mam 
bahsetma\ a ı a en memnunı.)e· ı ı-•· tt t k 11 .. bir inkişafa mazhar olmağa namzettir- b kamızın -tlee8inl Tflıtdyede ytlz ti · · t h" ·k JA • kt . Dtf fi t batrmrz bu mem nı;f' e geçen e a u sa a ...... 
mızı a rı e .. , ı ıı. r s • ' . ler Memleket iktraadiyatrnda iyi teafr 

1 
tl '"-ktt~or Bu hanımlar · i i Tü ki ı bata rağmen dann mahfuz kalft'ış- · · . erce m etlMH ~ ~ • 

sulhperverane sıyaset m z r yen n leri kendini hi89ettırmektedfr. Kredi a. bak ıf tfcelendfkten 
9011

,. ışa 
l>eynehnflel ;aziyet ~e ~tibanns •llllm tır. o· d J ti I l ÜftaM· koopttratifleri te~kkül etNefe batlaflr. :et :ir ;:~~: ;hflYOl"llUUI me"t"kie)rf-
surette tak·nye etanıştır. Doetlukları ii•r ev • er • nor~ m tik neticeleri ümitbahştır. Bunlan 

1 
k ti •tt"nf çahtmıyorlanR 

l - • d "htT fi h ıı d" doet bat mıvcut ve dostane hissıyat ve te- U ki" n n uvve en ı , ta.Yıye e n ı ı a arı a • ıp. . arttırmata çah11yoruz. Faiz Y k!ıe ı k d"I rl k bir zaman içinde bir 
luklar tesisinde 'l'ül"kiyenin beynelmi· menniyat aramızdakf temasları tanzım ff ile mfkadele, bir taraftan faal Rr· i enb ılde knle ma•ireceklerdlr Bu ha 
ı 1 · t "fh h faza ve etmektedir f•- .ı ş u u annı e • , 
e emnıye ,.e ı ~ arını mu a · mayelerin artma~n. diler tara -• "°" swıta ıetemlı elhıden relen yardıan 

tey it eylemekte cıddt ve sebatklrane Sulh ml••kl•n operatif tetekkUllerinin çofal11tHı ile a m:tan zeTk duyaeaktır. 
mesai sarfetUk . • ovyet RHya ile doet Beynelmilel Hlhu tarsin için şar- mümkün olacaktrr. Mllll tuarrdfu IMr Y P 
lutumuıu samimi ve eiddt bir arette ki A•rapada aktolunan Umnof paktı ailede ve her fertte yalnız kendllerhte l,ı tlerece il••-• Hanualar 
ku' vet ve resanet gmtenaiştir. Hariei- na bitil• dflayaya 1111him bir sulh alt bir menfaat değil ayni 1&11tan4a Sa b't ••rece alaa ll .... lara it ..., 
} e vekaletlerinin karşılıklı dyaretlerl v.ukua olan Kellos aitakına ittirak vatanın refahını temin edeeek en e ... hlbl detillerae Vakit it kl•aYl va4~ 
1929 da aktettiiimiz ınukavele ile 1931 etik. 11 nsıta olarak ntUtemadiyen anlatma dbw. Bıladaa ...... Jiae kendiler. 
de aktettiiimiz deniz protokolu ara: Görflyorsunuz ki TUrkiyenin harici fa (ah"ıyoraz. ne ya bir yazı makin•i "Y• kıymetli 
daki emniyet ve yakın dostluğu yeıu vaziyetini takviye ve hüsnü mUnaeebat Şim;ndifer programında en rntlhi11t bir hediye vereeektiT. 
ifadeleridir. mnahdnde bu son d6rt senede aldıılı· hedeflere geçen devretle erittik. Slvu, Niçin fotofraf letlyerus., 

laro11 
$lllq . . ''"" 

" • Mar-
.. • Zloti 
.. • Peo~ 

tn Le,- it anı, 
ı Ttlıt 11N11 Dlaar 

Çervoneç Kanı' 

Nuleuı 

ı lmrH• (lnxnııı 
ı Delar (A•mh) 
Frut (F,..ıı 
Liret (lıaJya 

O Frlllk 6elçtkl] 
Dra•mı fYanaa 1 
Jraet L~nl 
Lna e.ı,ar ı 

ı 1ı·1o11a [Fıl•eat) 

ıo Karon (Çıtoslova•] 
~ılllı AV111twrya] 
ı P...ıa llapurı) 
l 1'an•at1Ahıiuya] 
1 Zloti Leblleaa 

ı Pe1116 Macarıawı 
Lıy [Roaıanra] 

Dt.ar Y•SMJoryaJ 
1 ÇftOHÇ Sevyc 

Alua 
Meddtyı 

Batoaot 

llol'll 
hart et 

ıtalya ve l'ran.. mız neticeler zikre ve meıanunlyete §a Malatya, Bahkesir, Çankın istuyon· Mtlubakamıza ittlrak etmek tetfrea 
Jtalya ile münaeebatımıı bu ı~•n yanchr. tarını açtık. Bu hasit ft kısa aiıltr ba h 

1 
.__. ı....ıa keltttiı.ria Ylyeeek 

. ik t • d "k i il a1tf81 ar, •-.re• "'i* a .. 11":! dnrede dostluk ıst ame ın e aı re Ma....,.mla mWtfm hadfaelerl11 ffad..ıd r. d · tedltfmiı fotetnllan ,..... Toptan Meyva. Sebze. Et , .. 
şayan inkişaf ıöetermiştir. 1928 de laa Maarif: Mıahkref Efendiler, ma· Deniz seyrfi1eferlerl114leki netleeler ~ıdaa tlnek tlmre fwtedtttmtzt 11":_1 
kem 'e bitaraflık muahedesi akteUik. arifte ıeçen devrenin en müllim hadi mentnuniyet veren, kendlsbulen Yiai ne m 1 et n~e cllr lskenderiye Do...-.. J{ıdfl ;/, 

llariciye nkaletimiz arasında kar sesi Türk harflerinin kabul ve tatbfki ticeler beklediğimiz bir mikyaa ft M&· zan;:.::' ;~lk~t blyle delildir. Ru 100 K. ~tllcenı 2SO ede edik ;/ 
şıhklı ziyaretler ,.e temMlar aradaki dir. Türk harflerinin resmi ve umu· hiyettedir. resi 

1 
rl iki ıiPt yudıfnnız ıibl 25 · 30 hrL Hmyan 250 ıd 

mUnasebatın samimiyet n ciddiyetini mf hayatta tatbiki iki HM aürdll. Mek cumhuriyet merkes ba11kuı i'1n il .:'W.:. d eve nra bizim ftreeefimlz IS-it Hra. '-
gösterecek mahiyettedir. . teplenle bu ıılahın icap ettiii tadilit zım olan sermayeyi kaydettik Ye ilk m Alt ti a a~ 80 ekteltlle jlrl heyetim YapNlu . (Yeril) oklrd·---...... 

lnıiltere ile ara.mı:ı~a ~titti11 ihtı· süratle tahakkuk elürildi. Bü\iin dt\' kısmmın tediyesini Ye ktmilen taalahUt :... ede::jt ";.ht
79

t kAlt4ı•tla inal· •klaı ( Y erh) 7 • 10 K. 
)Afat hallohınmuş, bır husnu 111Qnue· Jet devairi11de, matbuatta ve vatanda§ olamnasun tahakkuk ettirdik. 

1 
k d __ .__ ... & hıf-"-ek S · 6 kurtıf. Ptr11-ı a.s ~ 

· f d ı · k anma ve os~·~ -•-.. ~t de·rnm eden devrenın v~ ı ır.. n.ıı tara açılan umumi kul'lllarda ve m~ ·. Paramız i lstlJOru. it bü•• el\llyıt ·te llllk 1 <Adıtat) tl·30K. T ... 
lız donanmasını~ dosta~e :ııyare.tı ~n teplerde Türk yaZlst tamim ve talım Muhterem Efendiler, ~ffb'• k.Ajıdıaa lh~cı olaınıt ha u.70 ........ Adana ( addt> 
zamanda velttvkı hususı olarak ıncıhz olanda. Geçen devrede pçirdifimfı bti7?fk 

1 
kendllerindın latenllen h1a fo- ..... _, (demed) 40 P"'Q 

hanedanının yüksek. basının mlsafe Şl•dl bult Mr it uaaol~nan bu ita bir mUcadele iti de milll paranın~ ·~an ptl....,.41ll!Mlr. ~"'9 ICMO,... Kll'llUSI 
retf memnuniyetle zıkre pyaadır. dile tari)aimhdn bü:rlk u••lerladen metini mUdafu etmek ohnuftur. Her M flh ne.UaJ. hlakaeak haMM 40 - IO pan. ... m_lu 50 • 
. ~rhanall 1 iledaraGmı~~ahhu~ut "'~'ee. ve başlıca ~önüm. noktalarınkdtan biri o- memlekette büyük hadlHlerden ma- lana a=~•ri eluna ıwi•lwi MI Tw ••l••ı 80para. ,.. .... 
, nlerı a o un u. eıçı enuz mer ıy larak tbedıyen zıkrolunaca ır. dut olan b&yle bir tehllce ile mllpet eclil bili C.. ..... IO K. ..... 
t~ ırirmedi ise de aramııda bitaraflık Türk dillnln müstakil hUvlyetile mU larak mtlcadele etmelı: memleket ı~ın r e r. 3ş.40 it Paı* ...,_. ı - ~ 
· · hakem muahedesinin imza edilmiş kemmel ve medeni bir pyeye erişmesi 0

lkre şayan bir munffakryettir. Glm Kll9'119dll_. .......... ICa.-r .... 
1 

100 ....... 
olması hususu münasebat arzulanmı· için NUh meeal de ıe~n dnrede bat- z ük tarifelerini milletin iktuıadl meaa- NIAhüanuu kaJ• .. UINk iıttl,.t• Eti Ckllosa) kaman td 7b ııC. 
ı.ın mania.~n~ n ciddi oldu.tuna kav lanuştır. ım programının tatbikine ;fine tevfik etmete çalıpn bir umumi haıum ve beyler ldarehanemlft ıtnOn 46-70 ıc. Kıvırcık 

7
o ~ H•-

ntlf bir delildir. Yine bu son de. r~e ciddiyetle devaın ıttik. Ancak ihtiyaç v Ustakll tarife Türkiye hayatı11da her saatinde selebilfrlelM de iki de 50 K. Muhtelif clnı kuza 70 ı. 
Paris kumandanını Ankarada mıaafır 0 kadar ~ok ve milletimizin irfana tak il~ ~efa olarak geçen deTnde vUeada alb arasını tercih etmelidir. 

43
.60 K. Danı 

4
2 it Manda 

etmek~n ml'mnun olduk. beti o kadar artmııtır ki, uzun zamıın tirli iştir Ka)'lt ~in •atbaamıu. kadar ırel- -----------~ 
Amerik• ve J•~• lar elhnizdekl mesai ve bizim bütün ce Mu~tere.;. Efendiler, MilH mlda- ıaiye vlıktt .._,..ıar apilUid nal O BUL M ·" 

.Amtrika ile iyi münasebatım11 rle- sayretlmiz talepleri klfi ıehniyerektlr. faa için temin etmete munffiak old11- terin ayni olan matltu küıdı aldırabi· 2 3 
4 

l 
6 

7 8 9 
nm ,e inkisaf etmi,tir. Ticaret muahe Baaa bitin m-'•iz atide de maarif· fumuz veufti burada zfkretMiyoruın. lec .. derf rfbi bir mektupla cevap ver 
desi aktettik. Almanya ile aramızda ha te yui .... it bulınata ve bi_lhUft~ ta· Fakat, herkesin gözü önünde bula- mek ıuretlle dahi kaydetlilebilirler. 
kem n bitararhk .muahedesi mer'iyete aarrufklrane •.ua~lerle eldekı ve1a1Uen nan tayyareler ve donanmadan ınilll mek saretile dalat kaydedllebtHrler. 
nfrdi. MUna.cıehatımrz ridden dostantı· au.ml netayiç ıatıhsalint matuf olacak müdafaa vesaitinden çok ,ey tedarik Müaabakamrıa iftirak edeeek ha111111 

diı tır. . ettijimlzl tahmin etmefe imkiln nr- lann atatrdald nallere ftftp haınTla-
Japonya hanedanı muhterem na 1çtlma1 Ye sıhhi ıfyuet: Kadınm ı~ dır. malanaı rtea ec1.nı 

ıunı Ankarada miaafir etmekle ınübahi Umal hayatta ll)ik oldutu haldı ve Muhterem Efendiler. buraya ka- ı - t..ünı., yapaq. bir •l11ı•tdt 
olduk. Aradaki münasebatta samimiyet yiHuıek mmi aı..... .ıeçen denede dar ana hatlannı ve bathca eaerlerinl ~htmak istiyonanrz ieabıntla •ealb 
tezahüratı göriilmtiıtür. Yakın kom~u· esaslı olarak ytrlqıaıstir. hulU&tan saydıfımız İ§leri mali veM- Ue iıpat edilebilecek tahlilinizin dere 
larınuzla münaStthahmızdan bahsede- lçtiıaaf ınuaınelit teşk~lltın~a kadın itini mUnhuıran CUmhariyet hazinesi cesi ve urlh aiJWlnl& Mdfr? 
ceğfm. Irak mfinuebatı halisanedlr. ve erkek vatandaılar cıddl hır alAka ve milll Türkiyenin menahii temin ey- 2 - Bir yerde ~llJıyor muunuz? 
1'arafeynin yekditerlne kartı zihniye- ımtermlılerdir. Yer yer hayrr ve .mu Jemlttir. Bahsettltfmlz meMleket lllÜ· NeNde? l 
ti emniyet ve teşriki mesai arzusuna avenet tqkilatları fırka.mız.rn daıma dafaaları kurulan ve kurulmakta olan a _ Çallf70naaız aldıfrars maq J J 
müstenittir. müzaheret " muannetıne ~~a~ 01• bankalar. yapılan ~hnendiferler, ı,u. nya iicret ndir? a.•ıiıııiııi..ıiiiiiilıı ... iiilı 

banla mUnasebatımızın eauta doı mutlardrr. Sıhhat mlicadele~ını ~ılh~:4 yen gemiler ve görülen donanma Ye 4 _ Teklif edilecek if t.tanbuldan Dtlnldl bulmac11m ..... 
tane- mahiyeti şayanı arzu olmıyan ge- sa sıtma içia takivye ve tevsı. ettık. :,: tayyarelerin bedellerini ay batı•da dişerrda olsa kabul eder mi8inis1 ledılmlı ,elıll9 1 
çen hudut hadiselerinin aksi tuiratlaa nelere çok ıenlt n ince teşkılAta lh~ı- munta.ı:aınan ödenen maaşları mHlt 5 - MOHhakamıza girmek için bir t 2 3 4 5 6 1 8 
galip ve hakim olmuttur. Kartıbklı 1- yaç ıWeren hu mticadeleden.. .aldı&•· cümhuriyet Türkiyesi vermiştir, Ttr· yerden ah.nmıt daktflolak ehliyetname 
timat ve hüsnü niyetle hudut hadieele mız neticeler ff bu yüzden buyük '"8· mektedlr.. aiz bulunmaeına ltlztlnt yoktar. Pakat 
rinde teşriki mesai için tarafeynin te tan parçalannın rördtijü il!ltifadeler Geçmiş hanrl devirde devlet ve mil nra neredea alıaa .... r? 
mayUIAtı iyi yoldadır. Arada henUz hal iftihar ile ıikre pyaadır. Dahilden let parası ile böyle eserler ıörtllmlit- 6 _ MURBbakamıza ha.asi ..na mı 
ıı bftmemit bir tek h~dut. ~yinl mes•e çıkan ve hudut haricinden selen salsın tür. insaf ve lzanı zaif olan ~ta11dat- kine ile iıtırak tdtcekaİlliz? 
leai vardır, ki bu mes eleyı bır ~~ evvel lar kartı sıhhat ı.,klll~ı~ız muvaf· tarın da pfietlerlnin Ylt,rdnrııle ita IOn 7 _ Mfiaabakaya kendi makineniz 
makul bir surette halletmek hızım C'id fa)uyetle ntukabele _etmışt~r. Ancak, devrede devletin hazinetri manen 111- le lttlrak edehllfnıfnfz. Bu takdirde 

6 den samimi arzumuzdur. muele 0 kadar mflhım v~ . ıh~iya( her yiik hticuma maruz kalmıttır. Ştiphe ınaldn•llll ptfnMllr miehls! 
7 Bulgarlatanla mUnaeebatnnız sahada 0 kadar çoktur kı Claıma. veu· yoktur ki, cümhuriyet hazin•iaia kud 8 - Getlre ....... iz ......,. iN 

. . . bat i-1 itini arthrarak sıhhat mflcadel•ıni ve rettai aarAcak manevi bir darbe •illf temin ecl--,.is. Fakat Mit it*lnk et 8 Bulıanatan ıle münue ımız ,.. ...ı.116.t tuel t ~ 1 ır. -.. 9 
dir. Ve itlmatklranedir. Aramızda ha te9"" ını e m., .. e ça ışacaaız. devletin mf\·cudiyetine açılacak en va- mek ı.tedltinb makinenizin •arkuı-
kem ve bitaraflık muahedesi mevcut·ı lkbeat " ı .... r him bir yaradrr. Mail ıal.ıt~tın ee;yri nı Ye klbyeeinin reamlnl bildirlnis? 1 _ 
tur. Arada hiç bir ihtilif mevcut defll Muhterem lfendller; iktısadi· ve umumiyetle versiler aleyhıne hu.u· 9 - Ecnebi lisanlarından bfldlflniı 1 tı.-...ı.mi.;ım;;~~~;.1 
dir. yatta fthallt "' lhtaeat aruın· le getlrf l•n namUaait ~·~anın tuftye. var ntıdır? Ne derecede bnlrainfz? 

Yunanistanla ıeçen konırede ile- dalı:i netabet ve yektln üzerinde ıd de geçen zamanın muhım hadiaeleıin en fazla hlldlfllllz ha~sfıddlr? IJııf1/Jnldl --:__..-dl 
nlb mevcut olan ihtilAfat klmilen hal bilhaaa i,tıtaı ettik. Memlekt· dendir. Mütemadi ve esasi maliye 1"· 10 - Guetede lemndli De§redebilir Soldan ..;a ve ,_..~r-
lonuldu. Asıl şayanı ebemmiyet nok tin refahna ıillilen iatikametin ve lahatı önümtiıclede . de.am fdecek· aniyiı? . . . 1- Terblıle evi (1), 
zihniyet ve ıiyasetlerde hakiki bir in. ahnu ttdbirler lnffmuıunnın vt milll tir. Büyük kongrenın ~uhttHlft .aıa· il- Gazetede resnunııı nqredebilir Z - E• (%) dil,,.- (1'1 
kıllp vukua gelmesidir. Tarafeyn lhti hayatın Jnillttin kendlaini11 aemerni ıı. ıeçen konıreden .. ben ~he~ ıcra· miyiz? 3 - GSnd~lk: 
ltflanndan samimiyetle vazceçti. Yu· hulha olara kancak böyle anlaplabi· atımız bunlardır. C'umhurıyetçı, nail 4 - retnata < ) (I) 
nan bqvekllinin ve hariciye vekilinin lir. ilk defadır ki Türkiye meTaddı liyetçi, halkçı. devletçı, ilik ~~ inkı· OakUclar hlle .............. 1 - •• (1), ~ fi) /ti 
resmi ziyareti eri iki memleket aruın- ıulalyeeila ekmek sibi eea19 iJlttyaçlan IApçı f ırkanuz ıeçen devrede mupet e (l•loran11lı Kanua) taü11tllilt: (Kon· I - saz (1) S .,_ f'/!. 
da :yeni ve 111ea'ut bir devrenin baılan· nı kendisi temin eımetı bq1alllıttır. serleri ile ve muvaffak olarak çahşnuı rıd \'ı)t) pmpaGlananz: Cumartesi ve 1- l'eUınler < :J) flf ( 
gıa olnıuıtur. O zamandan beri Ud Bqil11 sıda ••ddelerinde bu neticeye hr. Bunu ancak alınla ve itimadı ne- Ç•rtambı pleri ~tir. Her pn &tin· 8 Eter (4), e~ ~ 
memleket ve millet arL"ında umaınl nr•ak i~i11 çalı11yoruz. Yerli aanayi fisle ifade ederiz. (Beyanname ılrek- dilı 3,SO da ıcccleri 9.30 da Cuma 9 - lll~flıur bir IO 
,.e huusl mUnue~lwde bir u•i•i 1 ta iakipfı A'6a k•vvetli " atltemadl 1i alkıtlarla aık aık tnkitaa uiramıı n Kftnl•r1 2 de 4 le gecelen 9.30 da gele· 10 - Orta (3), : 
yet ...... uttur. ,..._, ieıa etlMje plıf&*. Bireok it- aürekU Hrette alluılanmııtu.) ! cck proıram Moıkovalı oo..-. 11 - Nota (Z), 

ınl <•> 
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[ Devlet Demlryollara llanlAra 

Bilecik deposuna bir sene zarfında gelecek kömürün tahmil 
•nıcliyeai kapalı zarfla münakasaya koomuıtur. 

MUnakasa 1 Haziran 931 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teı:nioatJarıoı aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komiıyonu 
kitipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler mtinakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankara
da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
H. P. mağazamızda muvcut takriben otuz bin adet boş çimento 

ÇU•ılı bilmOz:ayede satılacaktır. 
MOzayede 16 - 5 - 931 tarihine müaadif Cumartesi günü saat 

0rıda H. P. Mağaza müdürlüğünde icra edilecektir. 
Talip olanların mezkur tarih ve saatte müracaatlan ilin olunur. ...... 

, Devlet Demiryollarz ve Liman/arz 
ldaresinden: 

... umumz 

Kartal - Pendik arasında kiin Çimento Fabrikasında (Yunus) 
btınile tesis edilmiş olan durak, 1 S - 5 • 931 tarihinden itibaren 
Yolcu münakalatına da açılacaktır. 

Bu münasebetle atide numaraları muharrer banliyö katarları 
ltltıkur durakta birer dakika tevakkuf edip yolcu kabul ede
ttklerdir. 

Haydarpaıa 'dan: 12 - 16 • 20 • 22 - ı6 • 28 - 38 - 44 - 50 • 56. 
~ Pendik'ten : 15 - 19 • 27 • 29 - 31 - 33 • 43 - 47 • 57 No. lı 
•tarlar. 

b Yunus durağına azimet ve avdet etmek isteyen yolcuların 
~tarlardan iıtifade edibilecekleri ilin olunur. 

li,vkaf umum rrn'idiirliif/inden: 
dit Darülfünun Tıb fakültesi fiziyoloji laboratuvarı inşaatı ve ta-

ltı 31-4-931 tarihinden itibaren miinakasaya konulmuştur. 
b l i ali pi er şeraiti anlamak üzere her gün öğleden sonra istan
~~ Evkaf müdüriyetinde inşaat hey' eti fenniyesine ve ihale tari
~· olan 16-5-931 cumartesi günü saat on dörtte idare encüme-
~Uracaatları. 

Zonguldak Nafia baş-
lnühendisliğinden: 
lıı1th€re~li-Devrek yolunun 10+ 010.46+5GO kilometreleri araaında 
~ ltlıf açıklıkta (22) adet ahşap köprü tamiratı (9449J Jira (50) 
ıııul'\ı' ~edeli keşifli5 -5-931 tarihinden itibaren 27-5·931 tarihine 
tıı~~dıf Çarfamba günü saat 15 de ihale edilmek üzere 21 gün 
l~tı detıe ve kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. Talip olan
di,t~ ... tafsilat almak ,artnameyi öğrenmek üzere Nafia başmühen
~t .,'i.lne müracaatları Ye münakaf'aya iştirak için de vesaiki lazi-

~' 0
o 7,5 temin~t akçasile mezkur günde muayyen vaktinde 

~et daimi encümeninde ispatı vtlcut etmeleri ilan olunur. 

lktısat vekaletinden: 
lit, ~karada Teşçir aahasındaki BüyUk hav\Jza ait 44,967 
~lı kuruı kırk dört bin dokuz yüz altmıf yedi lira elli 
~~ bedeli keşifli (Tulumba, motör, boru, ve motör binası) 
tııliı'altnın talibine ihale edilmek üzere 9 may11 931 tarihine 
Ut11 •dif cumartesi günü yapılacak pazarlık bu kerre görülen 
~hiı:ılb tlıerine 15 glin daha temdit edilerek 25 mllyıa 931 ta· 
ttii' lb0sadif Pazartesi günü saat 15 te ihalenin icra edile
~atlb ttkarrur etmiştir. Mukavelename, şartname ve projesini 
111~11 ~le \re izahat almak üzere şimdiden iktısat vekaleti or
lııttk~lltri umum müdürlüğüne pazarlığa iştirak için de yevmi 
butı.ı~ rda ilan edilen muhammen bedeli üzerinden yüzde yedi 
~tltlj ;eaabile teminatı ınuvakkataları ile birlikte iktısat ve
)tıtı11 ıraat müsteşarlığı kısmında müte,ekkil inıaat komiı-

tıa - •• 1 • • 1 
"

1 uracaat arı ılan o unur. 

Usküdar hukuk hakimliğinden: 
Behice 1 !anım tarafından l\adıköyıindc 

Talımhanede Çeşme ~tıkeğında 21 i\o. lı 
hanede mukim zevci Riıa ı-:r. aleyhine 
ikame oluıun ho:ınma d8\·ası üzerine 
mumaileyhin ikımetg~hı ml'çhul oldu~u 
mahalle ihtİ) ar heyetilc miıba~ırın me~

ı uhatındın anlaşılması hasebi le 20 gün 
zarfında istida suretine CC\ ap 'ermek 
\'C tayin 1.;ılınaıı 9 • t> • 931 salı günü 
saat ı 0.30 da mahkemeye gelmek liıcre 
istida suretile da\etiyenin birlikle ılAncn 

tcbligine kırnr 'crılmı~ \'c hır ntı~ha<ı 
mahkeme dil;anhanesine ıaliL kılınmış 

oldu~ il~n olunur. 

ikinci icra memurluğundan: 
Rir borçtan mahcuı i\1otap markı tek 

silindirlı zıraat ve tulumba motorlcri 
J 8 • !5 • 9~ 1 şaat J 'l de Galatada Per· 
şcmbe pazar !'i!'! numaralı mağazada açık 
arttırma ile utılıca~ından taliplerin haıır 

1 bulunmaları i!An olunur. 

Seyrisef ain 
Merkez at'entası. Galata Köprü bıı.~ı 

Mücevher Satış ilinı 
Emniyet Sandığ·ı Müdürlü 

ğünden: B. 2362 ~ube 11t'enta(ı ~ir~edde 

MühOrdar 1.1de hını 2 2740 Muhammen ikraz 

--ıııııııl-ra~-zon-i-~in-ci -P. --•ı kii~•eti No. 

Merhunatın cins ve nev'i Borçlunun 
ismi 

(ANKARA) vapuru 14 4 31151 

Mayıs Perıembe ak§amı Gala- 10 31152 

1 altın saat Fehmi Ef. 
1 roza yüzük 1 altın saat ihsan B. 

48 31165 
tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 

42 31196 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 70 31210 

8 adet 1 liralık Ayşe H. 
1 elmaah kol saati Zarife H. 
1 altın tabaka Muazzez: H. 

Trabzon, Rize, Hopaya 94 31265 l çift roza küpe 1 roza yilzük ( 15 taş 
kalkacak ve dönüşte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polatane, Tirebolu, Gireıun, 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 

Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğrıyacaktır. 

Mersin ~ustası 
(KONYA) vapuru 15 Mayıs 

cuma 10 da Galatadan Ça

nakkale, lzmir,Küllük, Bodrum, 

Rados, Fethiye, Antalya, 

Aliiye ve Mersine kalka

cak dönüşte Ta§ucu, Ana

mur, Finike, Andifli, Kalkan, 

Kuıadası Geliboluya da uğrı

yacaktır. Gidiıte Çanakkale 
için yük alınmaz. 

ft~unlıt s~r'at ıostusı 
ı MERSiN) vapuru 12 Mayıs 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
Gelibolu, Çanakkale, Küçük 

kuyu, Edremit, Burhaniye, Ay

valığa kalkacak, dönüşte Al

tınoluğa da uğrıyacaktır. Ge

libolu için gidiş ve gelişte 
yük alınmaz. 

12216 Kg. üstüpü ile 21000 
tane ampul münakasa ile alı
nacaktır. isteklilerin müraca
atları. 

ihaJesi 
30 mayıs 931 

depozito 
0o 10 -

Şehzadebaşında 113 ili 163 
numaralı 26 dükkanın dörtte 
bir hisseleri satılıktır. 

ihalesi depozitosu 
18-mayıs-931 % 10 

··~ ...................... . 
Rartrn - ine~oıu Postası 

, ı 
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CiDE ı;·!fı~;~s Perıembe 
Sirkeciden hareketle Ereğli, 

Zonguldak, Bartın, incbulu, ve 
iliıeye nimet ve avdette meıkfır 
iskelelerle Cide ve Kurucafileye 
uğrayacaktır. 

T afailAt için: Sirkeci salonu 
karıısında Mizan oğlu han No. 2 
Telefon Ist: 354 

!Doğum ve :'adın astalıklan 
miltehassm 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
, Türbe, eski Hililiahmer binası ı · 

1

' ~o. 1 O Tel. lstanbul : 262~. 
_t 

Adalar rnlh mahkcmrslnden 
Moiı Ef. ile Defterdarlığın 

şayian mutasarrıf olduklara ve 
kabili tak.5im olm~dığından şuyu
unun izalesine karar verilmiş 
olan büyükadada cami mahalle 
sinde Y enibahçe sokak 20 No. 
lu ve nim kirgir ve çatı katile 
beraber üç katlı ve odunluğu 
ufak sahrinç ve kuyu ve bah
çeyi müştenıil ve üç bin beş yüz 
lira kiymeti muhammeneıinde 
bulunan hane 16-6· 631 tarihine 
müsadif talı günü ıaat ondörtte 
açık artırma ile satılacağından 
talip olanların yüzde on teminat 
akçesile yevmi mezkürda Adalar 
sulh mahkemesine müracaat ey
lemeleri ve tafsilat almak isti
yenlerin bu baptaki mezat ka
imesini ve haneyi daha evvel 
&örmeleri ilin olunur. 1 

90 
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10 
25 
40 

84 
400 

40 

60 
30 

125 
16 
34 
20 

170 
50 
30 

100 

170 
42 

100 
25 
40 

31275 
31324 
31326 
31333 
31361 

31381 
31382 
31389 

noksan) 1 roza yıldız 1 altın saat 1 çift 
altın bilezik 1 gümüı kemer. Enika Kerim H. 
1 roza tek taş yüzilk Cevdet B. 
1 altın saat Kamil B. 
1 pırlantalı toka Meliha H. 
1 pırlanta tek taş yilzUk Ayıe Şükriye H. 
t pırlanta tek taş yüzük ( taşı kağıda 
sarılı ) 1 albn hurda saat 1 altın köıtek 
1 altın madalya Silim B. 
1 çift roza menekşe kllpe Ali Galip B. 
1 pırlantalı menekşe iğne Muammer B. 
1 roza yüzük 1 pırlantalı bilezik ( 1 taı 

· noksan) 1 elmaah saat 1 altın saat Vitali Ef. 
31395 1 albn tabaka Necdet B. 
31396 1 pılanta yOzük Yuıuf Ziya B. 
31428 1 roza madalyon 1 inci kolye Ragibe H. 
31433 1 roza yOıtik Feride H. 
31520 1 gilmüı tepıi Biriye H. 
31668 1 roza iğne 4 roza parça Zeynep H. 
31678 1 roza kutlu broı Saadettin B. 
31696 1 roza tek taı yDzük Mehmet Muammer B. 
31715 1 pırlantah yüzük 2 altın saat ihsan H. 
31734 1 roıa iğne 2 çift roza küpe 2 roza yllzllk 

31738 
31769 
31784 
31787 
31803 

2 altın saat 1 altın kordon 1 altın fiyango 
iğne 1 altın kol düğmesi takımı, üç altın 
ıikke Seher ff. 
1 çift pırlantalı küpe Ane H. 
1 çift roza k6pe Remzi B. 
1 roza pantantif Mehmet Remzi B. 
1 roıa pantantif Hilmi B. 
1 pırlantalı yilrllk (2 tat nolcsan) 1 roza 
iğne (3 taf noksan) Zehra H. 

66 31817 1 elmaslı saat 1 altın saat 1 altın kordon Seher H. 
70 31831 1 roza iğne 1 roıa yUzOk 1 altın saat 1 , 

altın kordon Tevfik B. 

200 31870 2 roza yüzfik 1 altın saat 1550 dirhem 

9 
50 

184 

31909 
31933 
32001 

8 32009 
17 32019 
42 32045 
75 32180 
50 32183 

60 
120 
17 
16 
20 

250 

32185 
32193 
32220 
32230 
322.C9 
3225! 

gümOt Melahat H. 

1 altın kol saati Nizameddin B. 
1 roza tek tat yü:zUk Saim B. 
4 pırlantalı yüzük (2 taş noksan) Ulviye H. 

2 roza kıra•at iğnesi Zeynep H. 
1 gümüt ayna kabı Safiye H. 
1 çift pırlantalı küpe 1 gümüı kemer Behire H. 
1 pırlantab bilezik saati 580 dirhem gümUı Feride H. 
1 pırlanta tek taş yüzük 1 elmaslı mineli 
ıaat maa kolye Meliha H. 

1 roza tek taş küpe teki F erf de H. 
1 pırlantalı pantatif 1 altın kordon Emine Muzaffer H 
Bir çift roıa küpe bir roza yUzük Ali Riza B. 
Bir çift roza küpe Mehmet irfan B. 
Bir albn saat Pervin H. 
iki bin dört yüz yirmi beş dirhem 
gümüf iki altın saat Fatma Raıel H. 

115 32261 Bir roıa tek taş yüzük bir çift pırlantalı 
kOpe, bir roza madalyon bir elmash bilezik 
saah bir alhn bileıik bir roza ağraf Seher H. 

50 32270 Bir roza broı iki altın saat Emine Fasıha H. 

125 32308 Bir pırlantalı pantantif bir pırlantalı d6rt 
roza yüzük bir altın saat bir altın bilezik 

Mehmet Niyazi Bey 
220 32313 Bir çift roza gül kUpe iki roza tek taı 

yüzlik iffet Bey 

35 32314 Bir roza bileıik Hatçe Saadet H. 
3500 32378 Üç pırlanta yUzUk bir pırlanta akar pantantif 

bir pırlantalı iğne Fatma Kerime H. 

35 32452 Bir altın saat maa köstek Keteon Ef. 
5 32569 Bir roza iğne Samiye H. 

150 32579 Bir çift p1rlantalı küpe (1 taş noksan) Tayyip B. 

Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mukabi· 
linde sandığımızdan istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesinde 
tediye etmemelerine mebni kendilerine alelüsul ihbarname tebliğ 
edildiği halde gene tesviyei deyn eylememiş olduklarından ecnası 
yukarda gösterilen merhunattan deyne kifayet edecek mıktarı 
sandık aahf heyeti huzurile 26 mayıs 931 tarihine müsadif sala 
günll saat 14 te Şehremaneti Sandalbedestanı mezat idaresinde 
bifmüzayede satılacağından talip olanların müzayede mahalline 
veteaviyei deyn veya tecdidi muamele etmek istiyen medyunların 
Sandık idaresine müracaat eyleme:eri lüzumu ilan olunur. 
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s U D O L Mide ağriıına, Yanmasını, 1 PULMQL • Oksürük, Nezle ve Girip 
Gazını ve Kaynamasinı Ge~iren kıymetli 

hemen keser bir şuruptur. rt 

ZÖMIRKlÜJT 
• •• • 

Yeşillikler Arasın.dan. Fışkıran. 

HAYA 1r lUJVlil 
-Romatizma 
-Siyatik 

-Arteriyos-Kleros 
-Kadın. JHiastalıkEarı fj 

-Ten.en-s cihazı lıaata ı ları ·~ 

-CiLT, ASAP HASTALIKLARI- = 

Kapıcı Odacı --....... 
işler için kefaletli, doğru bir 
istiyenler gazetemize müracaat 

etsinler. 

Satılık hane - Şehzade başında 
Çukurçe~me yanında Taş han arkasında 

Marmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda ) 
ve müştemilatlı müceddet kArgtr hane I 
satılıktır. içindekilere müracaat j 

Veresiye TAKSiTLE - PARA 1 
yahut F:LBlSELE.R ve AY AK KAPLAR. 1 
ile sair HER .NEVI EŞYA almak için 
saat 9-12 arasında müracaat 

lstanbul dördüncü Vakıfhan 
UNION KOL 

y eşitlikler Arası~dan. Fışkır~n. I! _M_u_a_y-en-e-ha-n-e,-ld-a-re-h-an_e __ _ 

IJIAYAT SUYU .... 11 Veya llramet için iki havadar oda bir . .11. ı ile -~ sofa ve bir hel!dan mürekkep bir daire 

i: müsait şeraitlc kiralıktır. Ankara caddesi 
T edavı olunur. ~ _s_2_N_'o_._Y_•_m_u_-r_ac_a_ıt_e_di_lm_e_si_ •. __ _ 

• •• • '=1 Müktedir Muhasip - Bütün gün 

Oteller: 60 T.T.UrUŞ(an 5 ız·ra,:ıa kadar ~ veyahut günde birkaç saat Türkçe ve 
1~ J Fransızca lisanlarda muhasebe ve muha-

bere ile meşgul olabilirim. Gazete idare-y emekler· TabiJdot (sabah, Öğ)e ve ak- $İne B. K rümuzuna müracaat 

------· şam dahil) 225-450 kuruı Arayıpta bulamadığınız -V.:ya 
(Üçünçü sınıf otellerde yemek mecburi değildir) her hangi bir kitap hakkında mah1mat 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur 1 sorma~, fiat anlamak, ucuzca tedarl~ 

etmek isterseniz mektubunuza İstanbul 
için 4 ve taşra için 6 kuruşluk pul leff e
derek Galata P. K. V. Benrubl adresine Banyolar: 50, 75, 100 kuruştur. 

VaEur Ücretlerı·. ~i_rin~i mevk~ 30 kuru~ 
• ıkıncı mevkı 20 kuruş 

= yazınız. Şimdi ihtiyacınız yoksa adres 

1
-kaydetmeniz fniılelidir. 

- ayıs zarfında otel fiatlarında yüzde 20 tenzilat -
HertürlO maliimat için YALOVA'da Kaplıcalar Müdür
lilğüne veya ISTANBUL'da Seyrisefain Umum Müdürlük 

Kalemine müracaat: Tel. B. 1745 

Satılık ve kiralık --
Kuzguncukta .l\Hlnirpaşa mahıılle

or-~~ sinin Aziz bey sokağında fevkalade 

·1111•u•ıumuuı l wtt Ilı llffi~ ll!füllll ~111, ffi~ınlll 1111 il mııl ili !il 1111 m m•mrıııııı m mı ffillllllliı!lll , ıillfr1 

Kocaeli vilayeti .daimi encümeninden: 
Kocaeli Memleket hastanesi için evsafı şartnamesinde gös

terildiği üzere bir adet Rontken cihan müzayedeyi aleniye sure
tile satın almacağmdan talip olanların 150 liralık teminat mak
buzile ihale tarihi olan Mayısın 20 inci çartamba yünü saat on 
beşte Kocaeli vilayeti daimi encümenine ve şartnamesini görmek 
ve tafsilat almak istiyenlerin Kocaeli Meml~ket hastanesi baıta-
babetine müracaatları. ( 629 ) 

EmJak bankasından: 
Satıhk çiftlik 

nezaretli beşer odadan iki bölüklü 
eşcan müsmıreyi havi vasi bahçeli 
16 numaralı Dr. Hakkı beyin hanesi 
ucuz fiatla satılık \'e kiralıknr. Deru· 
nündekilere müracııat. 

Satılık irat - Süleymaniyede ha
rem sokak, 9 oda iki bölük müceddet 
kArgir nezaretli bir ev ayda 55 lira ki
radadır. Pazarlıksız 4000 lira saat 9 - 12 
arısında müracaat. 

lstanbul dördüncü vakıfhan 
UNIONKOL 

Emlak alınz - iskeleye, tramvaya, 
şimendifere yakın olan apartıman, dük
k!n, mağaza, ev, köşk ve arsalu mtirec
cahtır. 9 - 12 arasında müracaat. 

lstanbut dördüncü vakıfhan 
UNIO~KOL 

ı~ijıııı~ııııımıııooııı~~ııııooımnııı 
M. M. V. gatın aıma ko~I 

misyonu ilanları .J 

1ürk 

lerinzn en 

büyük vazilesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VB 

O haldel derhal 
Yetiştirmek. 

ZIBAA1 
Baakasıada ll 

RiR nunı ı 

9 - 5 - 931 tarihinde ihale edile- ....... 
ceği ilan edilen yün kırpıntılarına ve
rilen fiatlar haddi itidalde görülmedi· 

~------~---~--~---~--~~~~-~ ~inden ve bez ~rpıntılanna talip ~k-

lstanbulda Küçükçekmecede 4319 dönüm arazıyı ve baı:t 
harap çiftlik ebniyesini şamil Alibey çiftliği sekiz senevi taksitle 
ve kapalı zarfla satılıktır. ihale 18 Mayıs 1931 tarihine müsadif 
pazartesi günü Ankarada idare meclisi huzurile icra kılınacaktır. 
Teminatı 2500 liradır. Bu husuıta tafsilat almak istiyenler lstan
bul ve İzmir ıubelerimize veya umum müdürlük emlak idaresine 
müracaat edebilirler. 

1
,._.D r. Horhorun·ı Beyoğlu Tokatliyan yanında J madığmdan ihaleleri 14 - 5 - 931 per 

mektep sokak No. 35 şembe gününe talik olunmuştur. Ta-
~------• Her gün sabahtan akşamt kadar !iplerin şartnamelerini heyetimizde ve 
__ --------------------------- kırprnblarr Eyüp ve Sirkecide Demir 

Balıkesir vilayetinden: 
29 Mayıs 931 de mahalli işler idaresi namına ve 13 haziran 

931 de yarış ve ıslah encUmeni alisi namına Balıkesirde At ya· 
rışları icra kılınacaiından yüksek ikramiyeli işbu koşulara yarıı
çılann iştirak eylemeleri ilin olunur. -Büyük Tayyare Piyangosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 
AYRICA: 

kapıda saraçane ambarında dikim ev
lerinde ~örmeleri \'e ihale saatinden 
evel teminatlarHe birlikte hazır bulun 
maları. 

• • • 
MilAstaki kıtaat ve mües!!e5atm ihti

yacı olan ekmek kapalı zarfla münakı -
saya J\onmuşcur. lhıılesi 28 - 5 . 93 ı 
peqembe günü saat 16 da !\lilAstı As
kerf satın alma komisyonunda yapılacak

tır. Taliplerin şartn:ımeyi görmek ve 
tekliflerini vermek üzeı e tcminatlııriyle 
mezkOr komisyona müracaatları. (346) 

... * • 
3. K. O. SA. AL. KOMiSYO

NUNDAN: 

Muharriri 
Etienne Vacherot 

2 

Tercüme edeıı 
HIJ5evin Cahil BeJ' 

Büyük Cilt 
Demokratik devlet sistemi, bir Demokrasi hükurııet id•; 

resinde vatandaşın mevkii ve vazifesi, Demokrasiyi doğu'~ .. 
içtimai· ve siyasi amiller v. s. Bütün bu mevzuları bu ıııu• 
zam ve mühim eserde bulacaksınız. b 

Demokrat ve Laik Türk vatanda~n Demokrasinin ru :~ 
n~ nüfuz etmek ve Demokratik prensipleri iyice kat'raıııer
mecburiyetindedir. Binaenaleyh bu eser ır.eb'us, hükunıe\et
kam, memur, muallim, asker hulasa her Türkün eheınııı• 
le alakadar olacaği bir kitaptır. ~ 

JfrallP"' 
2 Ciltten ibaret bu kitabın fiah her yer için 3 

Tur han vaıde 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 40.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

Çalr fasulya: 7200, sakız ka
bağı: 24.000, Semizotu: 7.200, 
Bakla: 7.200, Ayşekadın fasulya: ! 
19.200, Patlıcan: 7.200, Bamya: 
7.200, Patates: 14.400, Kuru so- Muharriri: Müderris Ahmet Refik beY 
ğan: 14.400. ·d•'e 

3. K. O. ihtiyacı için berveçhil Saray kadm1armm, cahil kadın ağalarının de•1e1.~~ıııJ11 
baliı 9 kalem yaş sebze kapalı zarf · · d d ki 1 O ı · ator .. ~- f' 
la ihale edilecektir. Yevmi ihale ve sıyasetın e oyna ı ara ro ü ve sınan ı ımpar k' teı:e 
23 mayıs 931 cumartesi günü saat ~.öprülüler devrine tek~.ddüm ede~ ~u devreıindek;Y'" 17

11 

15 tedir. Taliplerin şartname ve zup ve karıtıkhk!arı butün fecaah ıle meydana ~, 
evsafmr gör1?1ek ~zere her ~n. ö~- eser 150 kuruş fıatla satılmaktadır. ~ 
leden eve,ı 'e mun~kaşaya ışt!r:u< • lllıı- Naşiri: lıanaat Kütüp•nesi ~11,,f•'" fJt-' 

ledeceklerın de vaktı muayyenınde 1 ııııı1.u6o~uıua~uu11ııı ııvıırııu11111111111111mrnıuıııııı11111111ır111111111ıı•!!'' ~-, Jıefil' 
komisyonumuza müracaatları. • l\les'ul Mudu 


