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Bugün 

12 Sa.y11fa 
Telefon: (/darc) 2.4370 - (Yazı işleri) 2.4371 Sayısı 5 Kuruş 

f;'ırka 
~ongresinde 
C. H. F. umumi kongresi 
lkeratına deva.m etmiştir. 

Iİll olduğu gibi bugün de 
)' ıöz alan murahhas-

da l urnumi surette veyahut ala-1 

ih;· oldukları yerlere ait iktısa
ir?açlardan bahsetmişlerdir. 

1
1 arla, kongrede mevzuu ba-

·ı: arı muhtelif mes'eleler tasnif 
~ 1~ olursa iktısadi işlerin en 
. ır nıevki işgal ettiği görüle-
l', Bir halde ki muhtelif mu· 
a_glar tarafından yapılan ı e· 
ılere ve irat edilen suallere 

:r olrnak üzere iktısat vekili 
Beyin verdiği izaho.t 

:-atten ziyade sürmüştür. He-
~unıi denilecek derecede bü 

la lr ekseriyetle kongre murah
t tının iktısadi mes'elelere bu 
~e~e. ehemmiyet vermesi me.111: 
~ııın siyasi hayatında mü-, 
ır tekamül alametidir. Gene 

da. ._içindir ki müzakerat esna
ltOngre azası muhtelif mü-

·11 aa!~r tarafından söylenen söz

Kongrenin dünkü celsesinde ... 

Başvekilimiz mühim 
bir nutuk irat ettiler 

"Büyük kongrenin eserleri çok mühimdir. 
Dilekler için sarfolunan mesai bütün 
memlekette alakayı tahrik edecektir" 

Ankara, 18 (A.A.) - Cüm
huriyet H. f. büyük kongresi bu
gün saat on ikide toplanarak 
umumi merkez idare heyetini in
tihap etmiştir. idare heyetine 
Recep (Kütahyn), Saffet (Er· 
zincan), Abdülmuttalip (Ma-l 
latya), Reşit Galip (Aydın), 
Hakkı Tarık (Gireson), doktor 

Cemal (Antalya), Esat Amas
ya), Hasan Cemil (Bolu), Mem
.Juh Şevket (Elaziz), Muhlis 
(Kütahya), doktor Fikri (Erzu-
rum), Mustafa Fevzi (Manisa), 
Hasan Reşit (Muş), Kazım Hüs
nü (Konya) Beyler seçilmişler
dir. 

•• 
Olüme çare bulan! 
Safiye Hanımın iddiası henüz 

Darülfünuna gelmedi 

tine müracaat ettiğini yazmıştık. Safi .. 
ye hanım müracaatı eşnasrnda keşfi .. 
nin zırya olmadığını, bir kediyi dirilt 
til:;rini Ye darülfünün tarafından bu hu
susta tetkikata bulunulmasını söyle
miştir. Bu teklif henüz darülfünuna 
gelmiş değildir. Dün Bursa muhabfıi. 
mizi ~verdiği mütemmim haberlere 
göre Safiye ilanım jandarma 
zabiti Mitat Deyin zeycesidir. 

lieşfi hakkındaki iddiasına 

zevci de kani · bulunmaktadır. Oku. 
yanlann çoğu tarafından iddiası te. 
bcssümle karşılanan Safiye Hanım 
geçen sene (Kadın ruhu) ismile ldiçfik 

Ölüme çare bulundu~nu iddia edcı hacimde içtimai bir k,itap neşretmiş ve 
Safiye Mithat Hanım ı bu kitapta dikkate değer bazı mesele-

Dünkü sayımızda Bursada Safiye leleri me\'ZU bahsetmiştir. ru~elliğine hitabet usullerine 
~ı: dk olup olmadığına' değil bu 
)~: e Yeni ve kıymetli bir fikir 
ili tıp bulunmadığına dikkat et· 

• l', Hatta en basit sözlerle söy-

idare heyetinin intihabım mü· 
teakip ismet Paşa Hazretleri 
kongrenin mesai i hakkında bir y • • ı •Ik 

==&~ş~=~="='m~ız=l~~~~=p~adş~a=~==A=l=t=~=ra=b=S=i=n=ci=sa~~=f=~=a=- unanşampıyonıeı ma• 
,\ de olsa faydalı gördüğü bir 
1 lııedeyi ve ya dütünceyi alkış 
~~karşılamıştır. Bilakis mevzuu 
~ olan memleket nıes' eleleri Ü· 
ı ... ~e açılan baış münakaşalardo. 
\.\, ; ,. cıc;ı UH.a"llc c hu~~"' 

Amerikalı profesör --Dün 1enl bir terbiye ve tedris 
ı.emınaen ~"'ııı 

• '"'• 1 n .... uıutlo.h.a, ~Cllt:be -ve 
i~retJe fahsi bir muvaffakıyet 
h etrnek ister gibi hareket e· , 

bi lıı hatiplere kar§ı da biraz 
~et göstermiştir. · Binaenaleyh 

Ke,.dlslnl muallimler blrllftlnde 300 ye yakın 
m~@llllmlmfz bUy.Uk, aUlka ile dinlemiştir 

Buradan. Ankaraya giden proseför 
Voşibörn orada bir gün kalarak Maa
rif vekaletile temas ettikten sonra ls 
tanbula dönmüş \'e e\'elki gün erkek 
muallim mektebinde kendi '·azettiği 
~edris \'e terbiye sistemi hakkında bir 
konferans vermiştir. 

ttı lll . gazetelerinden bazı lan· 
et etlısçe gösterilen bu gibi asn
lahe•crlerini serbest münakaşa-
el a!11rnülsüzlük şeklinde tefsir 
erı kat'iyyen doğru değildir. 

..Alelımet ·.Asıfft 

......___-~------------~-
Borçlar 

tlzakereye devam 
ediliyor 

"1ık 
tr ara, 18 (Telefon) - Da-
tl A\1ekilleri bugün öğleden 

t nkarapalastaki dairelerin· 
llra '~ikat yapblar. Öğleden 

d ıse müzakereye devam 
u. 

Şehrimizde pek kısa da olsa kalışım 
bir fırsat bilen muallimler birliği, bir
lik merkezinde de bir konferans verme
sini profesörden ı·ica etmişler \'e bun~ 
kabul eden profesör, dün saat 14 te 
muallimler birliğinde de bir konferans 
vererek terbiye \'e tedris sistemini izah 

' etmişlerdir. Profesörün konferansını 
dinlemek için lstanbulun her semtin· 
den gelen muallimlerin adedi üç yüzü 
müteca\'İZ idi. Profesörün vazettiği 

.Amerikalı prcfesör l>iriikte - ve • yeni sistem, terbiye Ye tedris sistemi· 
Konferans esnasında nin mütekamil bir şekli görülmekte-

Amerikada Venitka şehri mektep- dir. i 
!erinde yeni bir tedris n terbiye sis- Profesör Voşibörnün memleketimi· 

~--·•••••••• temi tatbik etmekte olan Vashington ze daha gelmeden evel öğrenmek istedi 
darülfünunun terbiye müderrisi l\f. Yo ği şeyler hakkında tert:p ederek Ma
şibörünün kendi sistemini izah etmek arif emanetine gönderdiği suallel"in 
n diğer mevcut sistemler ha~ında ce\'apları Sadrettin Celftl \'e Hıfzır· 
tatkikatta bulunmak üzere denialem rahman Beyler tarafından hazırlana. 
seyahatine çıktığı Ye mayısın 14 üncü rak kendisine ,·crilmiştir. 

D)ı1ıımıuooım 
~ıomoımım 
88bakamız için 
l:laıırlanınız ! 

\l inli 
t h Sabakn sıze menfaat 

'Yec an ve muvaffakiyet 
verecek 
--- ... 
8 inci saylfada 

perşembe günü Mısırdan şehrimize Profesör dün geç \'akit Husyaya 
geldiği yazılmıştı. hareket etmiştir. 

Avrupa nereye gidiyor? 

- ... _-----::---=---~-.~- <>::~~ 
~\: ~ .... t 1 "'"'~ _ _..Z-._.~ 

Londra gazetelerinden Deyli Ekspres, akvam cemiyetinin 
en nafiz siması olan M. Briyanın Avrupayı nereye götUrdU· 
aunu bu şekilde göstermektedir. 

çı Cuma günü yapıyoruz 
Önümüzdeki Cuma günü Fe-

•rhQhs.o. Pazar .günü de Gala
tasaray takımlanmızla karşı· 

laşmak üzre gelmesi knrarJaşh· 

rılan Yunanlıların Olimpiyakos 

ismindeki en kuvvetli futbol ta

kımlan Perşembe sabahı şehri

mize muvasalet edecektir. 

Bu takım son yaptığı maçla 

Yunanistan şampiyonluğunu da 

kazanmıştır. Bu mühim maçlara 

dair tafsilatı 7 İrid say,ıfamızda 

bulacaksınız. 
Olimpiyakos ile yapılacak maçlıın idare 

edecek Bulgar hakemi M. Kaçef 

Bu 
Birçok 

acıklı :bir iştir! 
~~~~~~-~~--~~~~ 

tarihi evrak okka okka 
nasıl satıldı? 

Kağıtlardan birisi bir tarihçinin eline geç
meseydi hepsinin yerinde yeller esece]{ti 

~~--~··--:-------
ilim ve tarih meraklıları bü- mek üzere ambalaj yapılırken 

yük bir teessür içindedirler. Bu tarihle alakası olan bir zat tesa
essürün sebebi defterdarlık ta- Lütfen sa'1 fa\'ı çevirini7. 
rafından eski hazinei evrakın tas-
fiye edilmeden satılmasıdır. Bu 
mesele bir kaç gün evel mevzu 
bahsolmuştu. Fakat tarih t:ncü
meni ve inkilap müzesi azaları 
bir iki gün zarfında bu satış işi 
etrafında tahkikat yapmışlar, ne
ticenin tahminlerinden çok acık· 
,h ve derin olduğunu görmiişler
dir. Meseleyi anlatalım: 

Sultanahmet'te eski hazinei 
evrakta bulunan kağıtlar bir 
Bulgar şirketıne okka ile satıl
mıştır. Bu şirket hazinenin önü

ne kamyonları, arabaları getir· 
miş kağıt balyalarını doldurarak 
şimendüferle Bulgaristana sevk 

1 

etmiştir. Bu suretle sevk edilen 
balyalar 200 zü bulmeştur. Bu 1 

esnada, bazı diğer enak ve ka
ğıtlarda Bulğaristana gönderil-

ı "t • : .......... - '·. • • . • • 

Bu Sayımızda:: 1 
.......: •\ ..... ·' .............. ~: ... ~ ... · . . .·. . 

Hatıralar arasında: 
LÜstat llalit Zi) a Be~ in 

4 üncü Sa ) ıfomızdn ) 
yazıları 

·Bu ayın konserleri 
[:'11ahmut Ragıp Beyin ) azısı 6 ıncı 

sn) ıfamızda 1 
• • 

Hikaye 
[Yaıı:ıın: :\1chmct Nurettin 9 uncu 

sapmızdıı, 

Fırka kongresinde 
Son kabul edilen dilekler 

r ı ınci s:ıyıfnmızda] 
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RelslcU:ı~~ =:;r!:ı~~~""" fll· ' 1111'7• ; ]I~· 1 ~ iili; ı ,li!i- ~ ~~----~- ~- -t=·. ~~ıl Ank~::. ·~~· (![:ı:;::,~I 
Ankara 17 - Gazimiz dün )'ı~ t ~ it ~,·. sat vekaleti ticaret mukıft 

al<tam yeni ıinem~yı ~e,rif bu-'~,1 dk tetkik heyetinin lajvolunırak 
yurarak Şarlonun Şehır ışıkları,. • j işin hariciye vekiletine 

fi!mini seyretmiıl~r, m~t~akiben Kıymetlı· Bı·r Vesı· ka Macarıstanda 1 dilmesi dilşünülüyor. 
bır mliddet meclıste ıstırahatle ....... ",,_'""''"-"""'.....__ •• , .. ..........-. 
k&tklerine d6nmüşlerdir. . - Muahede aJewhlnde ' tehJikel~tl üzerine Cei91y;.. 

- ru .. nmıın• nonnıınmuıoıım•ııı111ıuınmınauıH111BUllftHUDl .... Bütün kongre azalarının imzalarını galeyan var mm nazıth dikkati celbe d 
dUfen oradan ıeç.mif, yerlere te ve misakın 19 uncu 111• 

dakUlen kıtıtİarı almış tetkik taşıyan bir arize Gazi Hazretlerine Peşte, 18 ( A.A) - Macar ne mU§teniden Trianoll 111111 
etmiı, f>unların t•rihi kıymt-ti takdim edildı· ajahsı bildiriyor: desinin medenivet sulh .. 
haiz evrak olduğunu anlam·ı Bugün her ıınıf halkın iftira• !leriyet namına· tadili tıl•P 
defterdalığa koımuttur. Ankara, 18 ( Vakıt ) - Dün sözle ort~ya döktiik ve konuştuk. kile Trianon muahedesinin tadili :naktadır. Bulgar ve A"";'_~ 

Defterdar Şefik B. s~tdao ev· gece üçüncü büyük fırka kon- ihtiyaçlara çare düşünüp bulmak içip muazzam nümayişler yapıl- muahedelerinin tadili cell~ 
rakın yazısız, kıymetsıı klğıt gresi gece yarısından sonra me- mevkiinde olan fırka karde,leri· mııtır. Hürriyet meydanında üç tarafından gönderilen nıubt olf' 
parçalan ve eıki cetveller oldu- saisini nihayete erdirdiği sırada mize gördüklerimizi ve düşiin· dört saat devam eden büyük telgrafları okunmuş, Makecl 51' 
ğunu beyan, bununla beraber büyük kongre izasının müşterek düklerimizi söyledik. Bütün zor- mitinge takriben 200 bin kişi cemiyeti namına Eftinof '~ 
tahkikat yapacaj"mı bildirmiş ve imzalarile Büyük Reis Gazi Hz.ne lukların devrileceğini, her güç iftirak etmiştir. vak birliği namına da .rn~ __ı. " 

telefonla keyfiyeti satış i'i ile hürmet ve tazimlerini tahriren işin başarılacağam sarsılmaz bir Aralarında İtalyan nıüellifle- Mozik bu teıahUrata ıtlll'P 
uğraşan batkltipten ıorD'\uftur. arzctmiye kararar vermiştir. Bu· iman halinde içimizde taşıyarak rinden Cuchetti bulunan birçok mişlerdir. . ,.,1 

Bu baı kitip " Bu kiğıtlar gün bu arize hazırlanmış, tekmil dönüyoruz. Gittiğimiz yerlerde hatipler Trianon muahedesinin . ~ozik1 Slovak milletinıO ctr'f 
boıtur He b I t l kongre murahhasları tarafından bizden haber soran vatandaşlara: ihlas ettiği vaziyeti tebarüz et- hılafına olarak cebren Mı .,, 

• m un ar sa ı masa . 1 G H O S . " 1 k t' . 1 k A h d • ld f ı. t ~· orada çürüyecekti" Ce•abmı ımza anmııtır. aıi z. ne çok « ,var amsun ısKe <'Sine çı tığı ırmış er ve mez ur mua e enın tandan ayırtı ıjım, a•• ılf! 
vermiıtir. Fakat bu zat elindeki, samimi hislerle yazılmış olan bu gün gibi, Sivas konzresini açtığı sulhan behemehal tadilini talep vakların gene Macarl~~lı 1--,;/I 

d t .. ı d .. 'k 
1 

.. güzel arizenin metni şudur! "En gün gibi var ve nihayet Türk etmişlerdir. cıkları günün gelecegınl 
yer en o..,.a igı veıı a arı gos- büyüg-Umllz kongremizi açarken zaferinin döğuşu ile yırtılan 30 kabul olunarak Cemiyeti Ak- mııtir . ~ 
terince it detifmiş, verile emir A • · t hü t M --..i•tr: 
11 .. _ _:_ u. • • k k Türkün hafızasında azmin hey- ağustos gece~inde oJduğu gibi vam meclisine iönderilen karar ynı eza ra a~~-
.....-we qazıneı evra ın apısı k d" w• v . k . f 1 h . d 

nL& l . b 1 l B 1 . eli gibi duran Sivas kongresinin var.,, ıyecegız. atanı yaşatma suretinde Tuna havzasındaki bınden az a te rın e yı 
ınwı r enmıı, a ya arın u garıs· 

heybetli hatırasını andın. iç ve için olduğu kadar onu başımızda gayri kabili .tahammül vaziyetin hr. 
tana nakli teehhDr etmittir. Ta- dış dUımanlanmıı elele ilıerimize görmek babtiyarlığma hak ka-
rih encllmeni azasından olan bu 

saldırıp zulmUn ve hiyanetin ıün- kazanmak için de ellerimiz ve 
zat encOmene ve inkillp mü- gilleri millet derdi ile çarpan kalplerimiz biri birine kenetli, göz-
zeaine keyfiyet haber vermiı, İf göğüslere niıan alırken mukad- lerimiı onun iıine dikilmiş ileriye 
dal budak aalmıf, sokaklarda des vatan çatısı can kulağını doğru yürümeliyiz. Milli kurtulu
çocuklann elinden bir hayli ta· hrmrhyan acı seslerle çatırdarken fa olduğu gibi, yükselişe de böyle 
ribi •eaikalar toplanmıt ve aatın etrafı saran karanlığı gözlerinin ve bu yoldan varılır hepimizgit-
alınmlfbr. timşeğile delerek yakın istikba· tiğimiz yerlerde hermuvaffakıyetin 

Bunlar araaında Viyana ıcfe- lin büyük ışığım gördUiün gün- başı olan milli kenetleşmenin ve 
rinde ordunun 11rfiyatına ait leri canlandırdın. 12 yıllık zaman dün olduğu gibi bugün de tarihi 
defterler ile bütUn e.ki defter- mesafesi içinde senin izinde ko- ıaıırtan bir hamle ile yükselip 
darlann tatbik mOhUrleri ve da- şanJara mahsus aJııkanlıkla bir iJerlemenin canJa ba§la çalııır 
ha bazı kıymetli vesikalar vardır. anda başlarımızla yol alarak bizi gönüllü işçisi ve büyük Turk 

Allkadarlar dün telgrafla is- nereden alıp nereye getirt iğini yaranının yorulmaz yapıcıları ola· 
met Paıaya, Dahiliye Ye Maliye he1ecanla gördilk. Sen her cağız. Senden ayrılırken son sö-
vekillerine birer telgraf çekerek kuvvet karıııında dik duran yüce zümüı ne olabilir? Sana karşı 
bunclaıa sonra hazinei eYrakın başanı 6üyül< millet öh6nde afk du)'.dukJarımıY• tamamile söyleyip 
satalmaıının önline ıeçilmeti ve ve liUrme e eyer en eyeti umu- anlatamay.ız. Kefimelerın nasıl o 
Bulpriatana gönderilenlerin geri miyemizde temsil ettigimiz mille- kadar geniş değil. Yalnız şunu 
getirilmesine çalııılması ehemmi- tin vefalı ve duygulu kalbi gö- bil ki azmin ve iraden manası he 
yetle rica edilmiıtir. Bundan ğüılerimizde minnet ve tükranla zaman bi~imle ve bizimse sevgi-
bqka bahriye, evkaf, adliye çarpıyordu. Her zaman olduğu miz, saygımız ve kopamaz bağ· 
mahzenlerindeki evrakların da gibi, bugUn de göıterdiiin yolda lıhğımız da her zaman senindir.,, 

ayni akibete u;ramamaaının te- yürüyorduk. Vatanın dört buca- Te,klllb esasiye encUmenlnd 
mini iıtirham olunmuıtur. Yedi ğından gelerek milletin bai ve intihap yapıldı 
a1ırhk kıymetli evrakın bu ıu- engel tanımaz buyuruğunu yürüt- Ankara, 18 (Telefon) - Teş- ı 
ntle tarih adamlanna ve bu gi· tllğü şu yUksek çah altında top- killtı esasiye encümeni reiıliği· 
bi cemi1etlere haber verilmeden lanan bizler Yicanlarımızdan baı· ne Yunus Nadi, mazbata mu
tetkilc ettirilmeden aahlmasmın- ka hiçbir tesire uymadan vatan harrirliğine Hakkı Tarık, kltip· 

TİCARET MOESSESELER~NE 

Efendim. 
Oa:zetem1.z geçen sene oldu~u gibi, bU' 

de . 1931 daktilo şampiyonunu seçebilmek için 'bi~,ıı 
müsabaka yapıyor ve hayat 1 arını makin el eritı jjf 
bekliyen genç Türk hanımlarına. ayni ::emands ı 
hizmet etmek istiyor. 

Mü sa bakamı z haz 1 ran 1 pt1 dalarında ~11 
caret mektebinde büyuk bir jur1 heyeti huzmrun4• 
yapılacak ve büt ün müsabakaya iştirak eden hanl 
ra derecelirine gore ehliyetname verilecektir· 

Kendisine iş teklif edece#iniz bir h• 
iht"i<ya-eın1"2' va'r's-a hazi'ran on beşe kadar bekle-
ın-,;,.1ı.r•1J.a. :..; v ..- v .. •v- _,_,_ --··~;1..ı.u.1;;1 J;;uıu.~"" ...... _,. 

Tıfü§abal<aıl'ı z'Clau i)t'i br r4:ie r ece k:azanm1~ Klyme'tl.-'1 
hanımların adr~slerını bildirebilmek. veya kenf 
ıer1n1 tanıttırmak fırşatına kavuşmuş bulunac• 

Şimdiden bu hususta vaki olacak ars , 
yerine get1rm1ye hazır olduRumuzu bildirerek•' 
resiniz1 idaremize gondermenizi rica ederiz. 

Bu vesile ile hürmetlerimiz 
efendim. 

VAKlT İDARE MÜDRLÜÖÜ 
Ankara Caddeaı 
ISTAMBUL 

da teeatırlerin~ mucip olduğu ve millet dertlerini tıpkı senin liğine de Celal Sahir beyler ıe-
bilcliıllmiftir. dilediğin gibi doğru öz ve açık çiJdiler. ------------------------'--

\ "VAklT ıatefrikaa: 158~- ----Halkı zabtırabt altında tutabil· nail olabilirainiz .. Allah madde \•e ı mı? ;;;;, dinler onu im~~ 
mek için bir dinle takyide lüzum fezadan ayrı entellijan bir kuvvel \mışlardır. Ant bir kadın~ 
ıörülmü' ve ona göre gazup, miın olarak teayyün edebilıe mea'uliye· olduğunu iddiaya varacak 
takim ve erhamerrahimin bir Al· ti çok büyük olur ... Zira iyilikler itikat ıarabetlerine dü9ınii 
lah icat ediJmi§. Devir devir pey- ona atfedilği gibi bütün fenalıklar lıa Allahın oilu ise babat~ 
ıamber zuhur etmİ!, gökten tali· kusurlar da yine ona racidir .. Me pi d d "'m t olmaıı tabii 
matı havi kitaplar inmiş.. Lakin aeli biriıi bir makine icat etse fe ~-e 1 °1 u 
maaleaef cennet vadi, cehennem na i!leıe kabahat amilde midir? mı ar· . • d ... , 

Yazanı HUseyln Rahmi -.::- _ tehdidile hi.li. dünya düzeltileme· Mamulde midir? Din ulemaıı Al· - Ma~dıyatan, tekıl Jılı 
mif ... ,, lahı bu çok ağır meı'uliyetlerden ra 01.a~. bır feye nasıl var 

f;eP.t•n •eçirdiiim fırtınalara ., ... değildir... "Bir hamala, bir mahalle kurtarmak için insanı ayakta uyu· ı edebılırız? . . . iti• 
bk dütmek iıtemem. Evimi, baıı- - Niçin?. . . bekçisine (Dekart) ın (lspino· tacak maıallar uydurmuılardır. j • - Allah zı~a .fJI~• ele~J 
lali tatlı. ıaktan korumak kayau· w- Kendııım~. fen~ ... ı.dl!'r~ olun· 2a) nın (Kant) ın ~arifleri veçhi- (Stendall Standhal: ! hı maddet:.n ~ıHımıze. ç• • fi) 
iunda)'JDI.. duguna tahammul ettııı ıçın.. le Allah anlatılabilar mi? Bazı L'excuse de Dieu ç'est qu'il !kuvvet degıldır. O tabıatt 1'~ 

- Efendim bendenizi namuı· Gazeteci cebinden çıkardıiı b· kimseler vardır ki ali tahsil gör· n'existe pas. dir deniyor. Ne oldujunu tı'.J 
Ju, aami~t doıt.~arınızd-:n. s.a~ak lok ~otun üzerine örümcek ayağı müf, felsefe okumuı fakat Allah Diyor. (Allahm mazereti var miz arayıp bulacajız. Buli: 
terefme layık ıonne2 mısınız· lı- ıuretıle çızıktırıyor... bahsinde hamalla mahalle bek· 1 d d ) diyenler küfür etmi9 ıafl _ı M 

• od k d kT r .. Fil f d" 1· b" bak 1 • ' . o mamaım an ır. h• tuHDia a &pııını a ı ıt ıye eso en ıte ıce ır 1! a. çiıile ayni sevjyededır .. Ve hatta H k 1. h ı · k d' · k··ı Bütün dünya halkı bu 111.ç · 
)im.. - Mülakat ıonunda yazdıkla· b b h · ,, · .. a taa a azret era a ıra u ~ . türliı T h f ö 1.. 5 .. I .. k . . u a san uzermde uzun munaka· İse niçin bazı feyleri kusurlu ve yulanm anlatılmaz bın 'd'kl . u. a ı y ~yor~d?uz. oy e· nızı aEnne f'ted~m:. 'k" taları da küfür sayarlar .. Zihinle- mahlukatına çok ıstırap verecek tile avunup ıitmektedirler 
.~:• yarın. sız t1 • 1~ S~.a~ete cağımve~i~i:~. •mızl 1 1 ıur~t ~~- rine müliyım gelmiyecek beyanat· surette yaratmıtlır? Bütün kudre- naııl olduğunu dü9ü11111ePİll ~:ık 

811 ed.ktarı~.ı~ırbce 11~1t° 0~.e- 2~ bır~kacağ:~mr:tr~Pt za ıa ı- ta bulunursanız sizi dövmeğe kal• tini iıtimal ile ancak bu kadar hı kebairden ıayıldıjıP1 kii!",ı 
~~~~~!'!111 

He lakna b• en 'dad\•e nl ıze b lan ıuret" dua ... a ın gğaz~· karlar ... Yalçın belahat kayalaril•! halkedebilmi9 daha ileri lekem· ken ilmühallerde okumadı•.,. 
"ll'U~ınız.. a ın u ma e eye ası ın e eger a zı· .. .. .. . . . . . .. . . . . • 
li•ldDnda delitmez mukarrer bir nızdan çıkanlardan fazla bir keli· o~ulm.u~ cehalet kalesmın ıçıne fı mule kuvv~tı. kı~aye~ etme~ı§~e Muallim Nacinin fU iki 
Jiına•ti Yardır. Onun hilifında ıöy me ıörürseniz her türlü dava ve kırlerım, r~hlar~nı hap~eden bu ~ kudretsızlık uluhı~~t 11fatıle t; ına bakınız: •fil 
lenenlerden incinir lnıaniyet ne itabmızz razı olurum. zavallılar onlerıne açacagınız pa· lıf olunamaz .. Bu zulumler kastı Ali h d' deyince 1 ,. 
felllrıet çekiyorsa kU~lelerin hama· _ P~ki ben de söylenebilec.ek· yanaızA il.im ve hakikat tence~.eıİn· 1 iı~ böyle bir halika. ~rhamerrah}· All:h :: :~hamut ol~~li 
Jlaılfrf beli.hatleri •üzünden çeki· leri ıöyliyeceg"'im .. Allah lafzı 0 ka den kayanah ıeyretmekten urker· ı mm denemez. Zarurı ııe zaruret a· ı .Y P . 1JJV. 

• J 1 O 1 · 1 kAh t • d d ... Allah nedır demenın d• ıor. idama mahkUm bir anarıiıtjn dar idi, kaba ve ahmakça tarif ati\ ~r.. k~ :ra .. ;nsan ar~ a a ~~e cız en Alolghar ... b. k'l .
1 

b't· duğunu ve bu sualin öıtil~ iil 
~uliakemeıinde okumuttum .. Ka· bağulmuıtur ki bu söz yığı- a an a !u _zara çı ar~n za ım - a a ır te ı verı e ı ır , . dütiı" , 
'il blıtuklerden 'birini öldürmek nının içinden hakikati se· v~ gafur, a_dı beter tabıatlı. kaba mi? j mak~~n. gayrı bı~ ,ey irat'' bİ' 
fcia 1'omba attiii zaman ahaliden çebilmek her fikir adamı· b~r A.llah lazımdır .. Cehaletm ca~ - Kalplerine kıblegah arıyan ı ?'ec~g~nı nizım bızj1 fh deyitt" 
ltir ~ ~imıele~i. de yaralıyor ... nm harcı değildir, o mertebede h_ıll~n kor~~mak ve avut~ak !. inıanlar onu tür!ü fe~illerde taıvirı•z gıbı anlatıy~r· .. t :en111ey• 

Mahlieme re111 soruyor: ki tasvir edilen moralitede öyle çın ıcat ettıgı bu Allah muıtebıt •e taaavvur etmt!lerdır. Hayvan ya onun bu kuçu . . d.., 
- Muum halka acımadm bir Allaha inanabilmekten ziyade hükümdarlara benzer. Tazimden, ,eklinde dünyaya indiğini iddia rılan bütün azamet~ ~ıc .. 

au? İnsanın zihni onu inkara meyle· tabaıbuıtan, temellükten, ricadan, eden .meıhepler bile vardır. Zafı· zı, ikazen bir nur ııbı _Al 
Maznun haykırıyor: der .. Zor ile münkir olur.. Nicin niyazdan, duadan hoılamr... Size nr idrak edemediğimiz bir kuvveti·.1 biliyor.. (IJU,,.,,,-
- )acımadım.. Halk masum böyledir?. ıvermediii ıavlere ona yalvar.a.rak ıeklinden bahsetmek abeı olmaz 
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on beşten sonra 
ılmıyacaktır 

ı.tari1nizdeki milli ve ecnebi 
dlln aldıkları bir karar 

~ e çahtma saatlerini tah
.. ~lerdir. 

ltarara göre bugünden 
İfe sabahları 9,5 da 

cak 12 den 13 e kadar 
tatilinden sonra saat 15 de 

y ia nebayet verilecektir. 
"ıail ziraat bankası belediye 
:"et itleri için bir servisini 
~ kadar açık bulunduracak

' .,,_r rünleri ise öğleden 
'biç hir bankada muamele 

a.. Yacalctır. 
~kararın verilmesi için göı
~ aebeplerden birisi memur

' 1tı mevsiminden istifade-
6.~tnıin cihetidir. 
~'" ç•h,ma saatlerl 

' idare heyeti dün topla
' devlet idarelerinde kabul 
~ 8 ıaat mesai usulünün 
s~· ticaret borsasında da 
L~ ı lcararlaştırmıthr. 
~llar nlh•yet yeni idare 
C ... .,•tlerlnl •eçeblldller 
~~ hafta ekseriyet olma
~dan dilne tehir edilen bak
~ Ce1niyeti idare heyeti inti
"- lltticelenmit ve reyler ak
li ~ vakit tasnif edilmiıtir. 
~ '-rifte ekseriyet güçlükle 
t:• edilmit ve yeni hey'ete 
~ıa Hasan, Kadıköyünden 
' Cagaloğlundan Sait Hik

Caıtepeden Hasip, Balık· 
dan İsmail, Tabmiıten r.:''• Ef. lerin seçildikleri an· 

·~tır. 
f:"9 ç•reye diyecek yokl 
~but ticaret müdürlüğü 

buirdav tıyatlarının 
lfct.. 6ğii ve sebepleri hakkın

.... -~_•t. veklletine bir rapor 
· ~i,tir. 
-~ çiftçiyi himdye etmek 
:""t~&nlliğe mani olmak üıere 

ücretlerinde tenıilit 

ileriye sürüldüğü, bun· 
~... buğday fiyatlarım 
111lek için de ekmek fiyat-
2 kuruı kadar arttırılması 

~·dan bahsedildiği söylen
,, ır. 

""- tUcc•rlar1 bir blrllk 
~ le9kll edlyorlar .._.rt. tacirleri dün ofiste 
't . 'tlardır. 
~r ihracat piyasalarına 

•n doğruya sevkiyat ya
tlc ve müıterek ihracatta 
~le Uzere bir birlik teş

lt •rır vermişlerdir. 
;:;:.-r Ye ~lrketl ticaretten 

L. lt"-e llilye karar verdi 
~ .,;~ piyasaıındaki fiyat
~~lcl6ğil üzerine Trakya 
~ tcililC TOrk anonim şir
~ "11ıutnt heyeti fevkalAde 
~~Oplanmıt ve ticaretten 
~~ karar vermittir. 
~ taıfiyesine derhal 

~k ve bir aene süre· 

--........ ~~- .. 
• ..'?!.,.inde intizamı temin 
~tt . t.dblrler alandı 
,_.•titrinde intiıamı temin 

•den bazı tedbirler alın-'-. 
:•deden o•arak kalem ve 
lt '111Urlarınm adedi artırıl

lii1nr0k memuru posta 

' ••rilıniıtir. 
~ "1ede muamelatın bir 

'~ tı1na1nen düzeleceği 
~· 4500 paketin bir ay
~ ':'kiae t eslim edilerek 

~.t kalmıyacağı ümit 

Beraat eden Hüseyin ve (oğlu Ahnıcl 
efendiler dünkü muhakeme c5nasında 

Yedi maznun 
Bir celsede katilden 

beraet ettiler 
lstambul ağır ceza mabkeme

ıinde dün Gebzede Hüseyin iı· 
minde birisinin ölümtinden do
layı, muhtar Hilleyin otlu Ah· 
met Ef. ile köylülerden Ahmet 
oğlu Hasan, Klzım oğlu Y abya 
Ethem oğlu izzet, kardeıi M~h
met, Ahmet oğlu Mehmet, Emin, 
oğlu Recep muhakeme edilmit· 
lerdir. Bu katil ve katle teıvik 
davasının rüyeti bir celsede bit· 
mittir. Mabkeme kanaabnı temi· 
ne lcafi delil i'Örmemİf, bOtün 
maznunların beraatine karar 
vermiştir. Mevkuf bulunan maı· 
nunlar, derhal tiıhliye edilmit· 
lerdir. 

Arif Oruç B. in mu•y•n••I 
uy arın,, gazetesi ıahibi ve 

baımuharriri Arif Oruç B., dün 
adliye dairesine gelmif, adliye 
doktoru tarafından muayene 
edilnıiştir. Sıhhi vaziyeti hakkın· 
..ı __ . .... r -- .... -:ı ,..,.,.,. t • .t.: .... 

Arif Oruç B. e Toıya mabke
meainden bir celpname i'elmeai 
üzerine, kendisi m6cldei umumi· 
liğe müracaatla ııbhi vaziyetinin 
oraya kadar gitmeğe müsait ol· 
madığını bildirmif, bu cihetin 
muayene edilerek raporla tes
bitini istemiıtir. 

T osyadaki bu dava, ıazetede 
çıkan bir yazıdan dolayı açılmıı 
şahsi bir hakaret davaııdır. Arif 
Oruç 8. in izmitteki davası da 
yakında Temyizden nakzen tet· 
kik olunacaktır. 
Bir dol•ndıncıhk mes'elesl 

Yunan milli bankasından bq 
milyon drahmi, Teofanidfı iımin· 
de bir tacirden bq yüz lira al· 
mak suretile dolandırıcılıktan 
maznun Andrya Koıti Ef .nin 
muhakemeıi diln lıtanbul ikinci 
ceıa mahkemeıinde rü'yet olun· 
muıtur. Muhake111e, tetkikat için 
kalmıftır. 

Torpltol•r ıellyor 
italyada yapılan (Kocatepe) ve 

(Adatepe) torpitoları 25 mayıata 
limanımıza gelmİf olacaklardır. 

Günün 
Bu işe slzdeşaşın Feci bir kaza Muhtırası 

M•llr• tahall 'ubeler 
neden h•lktan uzaklar 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
Geçen eylül lstanbulda 

yeni mülkt teşkilat yapıldı. 

Yani belediye ile vilayet ,·e 
idarei hususiye te\·hit t>dildi. 

Bundan dn maksat hükiı· 
met teşkilatını. halkın arası
na kadnr indirmek. i şleri ko 
lnylaştırmaktı 

Herkes oturduğu mıntakU· 
da bir kaymakam. bir nahiye 
müdürü bulacak, başka semt 
terdeki. merkezlerdeki daire
lere gitmeden işini kolaycn 
gördürecekti. Bu oldu mu.

1 
olmadı mı bilmiyoruz. :Fakat 
mütemadiyen faydaları İt\ · 
hitten beklenen neticenin ha· 
sı1 olduğu ~yleniyor. 

Fakat hitlc'l Kanlıca mali
ye tahsil şubesi Kandillidl't 
Aksaray ve Mercan şubeleı i 
Beyazıtta, zat işleri muhase· 
beciliii binaıııında. Dh·anyo1 u 
şubesi Beya.zıtta. Hocapaşa 
şubesi Demırkapıdadır. 

Sultan hamamındaki bü
tün tüccarlar Hocapaşa şube
sine vergilerini yatrmaktadır 
tar. Suttanhamam nerede ve 
Demirkapı nerede .... Kanlıca 
nerede, Kaldilli nerede? ... 

Bu vaziyt>t içinde halkın 
kidip gelmekte ve müşkülat 
Çf>kmİyeceklerini zannedenle· 
rin hüsnü kuruntusuna siz 
de şaşın-· 

Biz de şaşalım ı 

Bir senede 
Şehrimize ne kadar 

seyyah geliyor 
Turinc klüp tarafından geçen sene 

içinde şehrimize gelen seyyahlann 
miktarını gösteren bir istatistik ta.n· 
zim edilmiştir. 

ı:r.ıo Ocıu; .. .,\n<lo ls\aabt1l• }. vı·upa. 
ve Amerikadan deni& yollle ve kafile 
laalfnde 15,148 Seyyah celmiştir. 

Tren ile ve yolcu vapurile gelen 
seyyahlar bu. hesaptan hariçtir. 

Ayni sene içinde trenle 4855 aeyyah 
gelmiştir. 

Memleketimize deniz yolile ve mü
teaddit postalarla gelen yolcularn a
dedi takriben (25.000) bir sene içinde 
memleketimize gelen seyyah \'e yoku 
yekGnu 45,503 dir. 

Turin~ klüp tarafından yapılan bir 
hesaba göre gelen seyyahlar memleke-
timizde kaldtkları bir iki gün içinde 
adam başına 50 lira sarf etseler bir 
sene içinde memlekete bıraktıktan pa· 
ra üç milyon liraya yakındır. 

Avrupa ve Amerikada iktıadf buh· 
ran münaaebetile 930 senesinde her ta
rafta seyyah adedi yüzde 60 derece
sinde azalmı§fia da bizde bu dereceyi 
bulmamıştn. 

Muhtellt mub•d•I• komlsyo• 
nunda içtima 

Muhtelit mubadele komisyonu 
umumi heyeti yarın toplanarak 
mubadele işlerinin altı ayda bi· 
tirilmeai karan etrafında baza 
mnzakerelerde bulunacaktır. 

Dün kaıanı patlayan bir ta- \._ ___ ._.... _____ . _____ _; 

banca ile bir çocuk yaralanmıştır. Takvim - Salı ı 9 Mayıs 5 inci -----Orlaköyde Mecidiye mahallesin- H \ 193 1. -enen ın günleri geçen 139, 

de meşrubat sokağında 4 No. h k~lan 226, l ı\l uharrem 1350. Hicrt 
hanede oturan ibrahim beyin 13 sene ha~ı. 
ya,ındaki oğlu Nafiz. mektep GUne!~l)o~usu 4.39. Batışı . 19.23 

arkadaıı Taşmetdivende çevir- Namaz vakiti..!!!.=_ Sabah: 2.51: 
meci sokağında 4 No. lı hanede Ô~le: 12,10: ikindi 16.08; .\kşam 19,23, 

oturan kaptan Sait Ef. nin 12 Y:ıccı 21,14; imsak 2.33 .. 
yaşındaki oğlu Şerefle kendi 

d 1 
Hava- Dünkü hararet ıazamn c:!6 

ev!erinde sabahleyin erse ça ııır-
(asgari) 14 derece. Bugün rür.g!r lodos, 

larken Nafiı, babasının tabanca- ha\'a ekseriyetle açık. 
11nı alarak karışhrmağa batla- * 
mışhr. Bu esnada alet alan Bugün 
tabancadan çıkan kurıun karşı• Toplantllar - Yeni baro i naıbat 
sında oturan arkadaşı Şerefi mrclisi içt maını yapacak. 

çenesinden ağır surette yarala· Muhakemeler - Ağır cezada 
mııtır. Mecruh Şeref Etfal has- komihstlik tahrik:lıı ndan maznun Re~r, 
tanesine kaldınlmıf, Nafiz de müstear ismile Salihin müdafaa~ı karardı 
yakalanmaıtır. muhtemel. 

Tehtlt mi? Gelenler • Gidenler - Yirmi 
Bez fabrika11 amelesinden Meh- gün kadar en-el memlek<'tlne giden ın

met Riza Ef ., mıanhıı Nuri ye gıliz ~cfiri 'or Corç IClork bugüd şeh· 
hanımı kendisinden ayıran bira- rimize ~clecckı ir. 
deri Sclihattin Ef., yi bir kahve- § Fransı z lngiliz ve Alman sefaretleri 

1 ataşe komersiyallcrl borçlar mü1..akcreslni 
Ye davet ederek hemıireıini a -

d kd d k 
takip için Ankarayı gitm işlerdir. 

mıya razı olma ıöı ta ir e en· b h • § Orogo\'ay cümhuriye<i sa ık ariclye 
disini öldüreceğini söylemiştir. nazırlarından 1\1. ;\lanimi Pios evvelki 
Zabıta tahkikat yapmaktadır. gün lcalya vapurile şehrimize gelmiştir. 

Yak•l•n•n dol•ndıncıhk Radyo 
m•znunı•rı l•tanbul -Saat 18 den 19 a kadar 

Geçenlerde Ticaret odasının d 
makbuzlannı taklit ederek bazı gramofon plAklan ne~riyatı, I9,30 an 

20,30 kadar Hedia l 1. ve Rlfat Beyin 
tüccarlardan para dolandınrken işti rakilc alaturka saz, 20,30 dan 2 1.30 ı 
yakalananların Mahmut Saim is- kadar Anadolu Ajansı haberleri ,.e Rad
minde birisi ile allkadar olduk- yo orkestrası , 21,30 d!n 22,30 a kadu 
lan yaıılmııdı. Ozamandan beri Nermin ı Janım ..-e !\ Azım Beyin al.amr· 
aranmakta olan Mahmut Saimde k:a saz. 
yakalanmıthr. Ylı•na, Pe!t•, Mo•kov•, BOk!!! 

Al•c•k k•ve••• S.•t 19: 
Pangaltıda Cabi caddesinde 

86 numarada kolacı Parıib efen
di ile Oaman efendi nammda 
birisi araaında bir alacak yüzün· 
den çıkan münazaa neticeıinde 
Panih efendi Oıman efendi ta· 
rahndan yüz.ünden yaralanmiştır 

Bir y•nkeslclllk 
Poıtaya mektup vermek tize

re merkez poıtaneaine Jiden Nu· 
ri efendi iıminde biri, içinde 6 
lıra paruile evrak huıuai-
yeıi bulunan çantasını yankesici, 
lere kaptırmıftır. 

Maarifte 
lmtlh•-;;1.,. mUmeyylzler 

seçlllyor 
Orta mekteplerin mezuniyet 

imtihanlan için icabeden mü· 
meyyizleri ıeçmek llzre orta 
mektep mfidUrleri Cumarteıi gfi· 
nfi saat 14 te Malrif emanetinde 
toplanacaklardır. 

• 
Birliklerde: -Ş.rk Demllyoll•n memurl•n 
Şark Demiryolları memurları 

arasındaki teunlldün temini için 
yeni bir cemiyet tetkil etmitler
dir. 

TUrk·Yun•n m•hkemeslnde 
Türk • Yunan muhtelit hakem 

mahkemeli Pertembe gfinll ye
niden bazı davalara bakacakbr. 

Bükrcş. istihbarat 
Peşte: Raruanın Kimsesiz çocuk, Er

kelin Bankon; Padukun Rapsodi. 
Moskova: Felemenkçe mü~ababe 
Roma: Konser ~antolokidodan do ml· 

nör Kuatüor, Kloçımın zenci ~ers(;f.~ uo 
Viyana: Konser: Linkeden u ,•crtür 8a-

kt t; Gunsdan Margerit va\sı ' 

S-b20 
Hükre': Radyo konferansı 
Peşte: Devam (konser) 
Mosko\·a: Fransızca müsahabe 
Roma: l Iardblsudan "Niçin?., , Ruierune

nln Serenat; D\'orakın Adociyo 
Viyana: Drigodan Vcstal, Ponçiyelliden 

Altın dansı 

S.at: 21 
Bükrcş: Gramofon 
P~tte: Piyano düetosu, Sen S.naın 

Bcto\·en üzerine Vıryasyon 
Roma: Kalzininln Lıdi..-ı ( komedi) 

Mozardan Le nos dö figaro 
Viyana Kringolddan Kardan ada!D. 

Prelüt; Luginlden !\]ısır baleti 

S.•t: 22 
Bükreş: Radyo kon~r 
Peşte: Talemının akşam konseri, &lun 

Vi\'aldinin konserleri 
Roma: Oç millt şarkı, Dümarun Noı- ' 

talji, Granasosun Andaluz 
Viyana: Konsere de \"am 
Saat: 23 
Bükreş: istihbarat 
Peşte: Konsere de\·am 
Roma: Verdinin Vepr Sisilyen 
Viyana: istihbarat. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Y•kıt:Abone .-rUanı 

[ Bican Efendi ve rüfekas1: Bican El.nin esvabı 

- O Bican Ef. bu ne hal Şö,·at- j - Yok birader, Taksim meydanın- - Aklına şaşayım birader, oradakı 
yeliğe mi niyet ettin? Herkes manas- da ~erden, çöpten bir sirk kurulmuş. hayvanların yürümiye bile mecali yok. 

1 
tırlan yıkarken onların enkazile Is- oradan bir hap·an kaçar da üstüme ~e 

11 
h 

1 • panyada şatu mu kuracaksın. Bu ne lirse kfndimi müdafaa edeyim di~ l' Sonra zava 1 ayvan ar afyon yuta 
1 hal? llu kıy af ete aiı'dim. /yuta terbiyeli olmuşlar ayol. 

J 3t> 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
llaricte - 800 1450 2700 

ilin .. rtıar1mız: 

Aylık 

Kunıt .. 

Hesm! J-)usust 
Satırı 1 O Kş. 12,50 Kş. 
Santimi 20 ,, 25 

KUçUk llln '8rtlar1mız ı 

ı 2 8 4 1·10 Defalık 
30 50 65 75 ıoo Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç. aylı
ğı içın bir defa meccanendir. 

R - 4 satırı geçen ilAnllnn fazla. 
~atın için 5 kuruş z•mmolunur A 

Ekmek ve francal• fl•tl•n 
lstanbul belediyesinden: Mayı• 

sın on dokuzuncu Sah gününden 
itibaren ekmek sekiz buçuk •• 
francala on üç kuruıtur. 
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·-----=---"'"~ 

m te Ça~1~~!~i: tekme onla· Vilayetler valilerin canhlığile 
Gaziye o mahut telgrafı çeke 

mel'unun iğrenç hayatı 
n karşı kaleye şilt çekmiş gibi fırlattr. diri iP.biiir 
Topa birden Parise düştüler ... Yorgun G . H tl . . t k . 

1
. • ... t·· ra tahliye 

b•tk• , azı aıre erının e rar reı· ıce gol'UŞ u n aı son .. tt11 
argın, ı · ın.. I . k dl ya••r 

HUkOmet konaOında balo - Hacı Naşlt Paşa - zmlrde sicümhurlağa intihap edilmeleri Ü· rildi.. Bunu müteakip ·en. pelıl 931 de göılerini açtılar vü~utlerini ilk gayri reamt gazete - Halil Rlfat Pa'a - zerine Fransadan yüz ellilikler· kadaşlan olan Sait Molla ıle .. 
1 uğuşturdular çapaklı gözlerle Paris Üç karpuz bir koltukta. den Mehmet Ali ve avenesi tarafından Kadri ile aralarında çetin rnu~I 

telgrafhanesine koştular Ankarayı ara Gazimize bir telgraf çekildiğini ' 'e la r oldu; ta lstanbul 50k3s\J 
dılar sözde ona sesleniyorlar... 41 '-7azan • JJo /1°f Zı'yr1 ı..nn . . .. . - - ı • 7 '../ " bu habaset vesikasının B. M. Mec- yayrldr. ''Sen alacaktın, ~ .. 0 Parı te ermen• ve kurt komıtecıle· lzmir ilk teceddüt hadbesini Ra· külü himaresile bertaraf eyliyen vali !isinde hararetli tezahürata sebep ol· tım. Sen görüşecektin, ben gor 
tinin apa~tı~an kapılarında, hariciye şit paşaya medyundur. Pek az devam oldu. doğunu yazmıştık, Mecliste bu müza- tim.,. Damat Ferit de bununla L 
nezaretlerının ha amaklarrnda uykuy:ı eden fakat asilane H J..ibarane ida. Te,·fik • ·en;at i!e ben bu tesehhü- kerat arasrnda Huan Fehmi Beyin meai edemiyecek vaziyete ıeld · 
dalan e~habr .kehit şi~di. kekeliyor, mı· re~ile. pek derin intib~.lar b'.ra~an ,.j. ~Ü~ i~i ta.al çar~ı .oım~k üzere i~.tih~~ söylediği sözler hain Mehmet Alinin fa~·a mecbur oldu .. Bu d~,-aın e:, 
rılclanı)or. Bır mantrk, hır şuur an~or. !Ayetı e!"nasında. Abdulhamıt ıdare· edıldık. \ almz ıkımizm de sinnı mu. kim olduğunu açıkça meydana koymak frtine şütumun~ ıhanetane de 

0 
Ve daha doğrusu Paristeki uşaklar otu sinin tecessüs ve te,•ehhüm takibatı sait olmadrğrndan sahibi imtiyaz ol· tadır. Bu sözleri aynen naklediyoruz. ti. Hadisat yürüdü. Istanbul~. "ıs 
ğı, vatan bezirganlan. ntan komisyon taşraları da taı);k çemberi içine ta- mak iizere vilayet matbaa!;ının sermÜ· Hasan Fehmi Bey (Gümüşane) - idaresine hakimiyetine geçtig•frtr 
cuları, kendilerine yeni bir firma, ken· mamen almamış olduğundandır ki, rettibi ~erif Efendinin bu vazifeyi al· Arkadaşlar, bendeniz telgrafa ve tel· bir ecnebi vapuru ile Bükreşt 1 

dilerine siyaset pazarında yeni müşteri li, hükumet konağının valiye, deftercla ı masına karar verildi. Zaten gazete vi- graftaki yazılara kıymet ,.e ehemmiyet ti. t 
arıyorlar.. meclise mahsus odaları. a:.ar ve layet matbaasından başka bir yer bu. verdiğim fçin aöı almı§ değilim. Onla· Bükreşte sefarethanelerle I" 

Paristen gelen protesto telgrafı o;j. muhasebe kalemlerine ait daireleri tez· lamı.racağı için bu son kararda Şerif rın ~hsiyetleri ve memleketleri bence başladı, yüz bulamadı. Orada1' 
yaset pazarlanna (Türk milltt'cileri) );n ve ihzar edildi; yukarı kat sal o- Efendinin şahsına olan itimat kadar çok yakinen malumdur. geçti. Pariste muhtelif narnlat ıı. 
diye bir dolandırrcr firmasının çıkarıl· nuna. dans için yelken bezi geçir.il~i ; onun fil~ mua~·enetinin. d_e dahli v~rdı. Kılrnç Ali Bey (Gaziayintap) - da kirli n hain teşekküller )~~si 
mak istendiğini anlatıyor. merdıvenlere, mermer avluya ye · ıl!ık· Hatta bır lhtıyat tedbırı olmak uıre, Bütün milletçe... menilerle kürtler arar.ında !ol) ~ 

Biz onl 1 •. d dk ter kondu; ve hükumet konağı kendi şa)et herhangi bir sebeple tatil olunur Hasan Fehmi Bey (Devamla) - ahenk tesi$i için bir muka,·ele tl' 
arı, on arın ıçın e yaşa ı · d" . . b . . 1 . . k . 1 b'I k b' . 

1
. çaki 

ları siyaset panıyırlannr çok iyi bi· k_en usı.nın u ~~rı H . ga):rı memu. ·~· s~ o.n~n ~·erıne aım o a ı ece .. ır ı· Heyeti celilenizce de maJQmdur. ~ak.at bile çahştr. Eğer kıymet ı 
liriz. tıhalesınden ~uteaccıp ~ı~ mana ıkh· k~~~~ ı~tıyazın da alın":a~rna Iuz~m bütün dünya ve beşeriyetçe bllınsın~ zi ine etmiş olmasaydım o tıl ,Jt 

B d 1 _,. b' . .
1 

sap ederek hır ı:ece lzmırın ne kadar goruldu: ve bu suretle hırı hemen tn· yakinen bilinsin diye bazı hakikatlerı nin mündericatı hakkındaki tıl 
u a am ar tar\ ır kelıme ı e mem . · d · d .ğ · k k b' .. . .. 

J k t h kıbar anasırı varsa onlara genış sns tısar etmek, ı erı azaya arşr ır ~oylemek ma.k._qdıle soı aldım. Bu te· arzederdim. , 
e ·e f a r aç mezat satılığa çıkaran ve .. · · • k d bekl k ·· · d-"' . . . !'alonunu. zengin bufesını açtı. ~ ermaye ma amın a eme uıre şekktil ve cemiyet namr altında yazı. Bunu da kendı araların P-

~u. satı~taı: kendılerıne hısse çıkarınak Vali bu cesareti nasıl yapabildi:' Bir İzmir def'aten iki gayri resmi gazete lan bu telgrafı yazanların ur&'erdele- malarda, geçen sözlerden, ı.eJI il 
ıstıyenlf'rdı. yandan tstanbula. bir yandan lzrnirin ahihi oldu. (Hizmet) ve (Ahenk). rinden biri&i Mehmet Alidir. Mehmet den alarak arzediyorum. Kürtl~ 

Satış kanlı bir mat>er& ile yanda henüz teceddüt efklrile isünaa peyda Öyle takarrür etti ki (Hizmet) ı-a· Ali kimdir? Bendenizden evvel ıı;öz söy menileri birleştirecekler, ayrı 8 

k~ldr • . Ha~.amiler yaralı. b~enl~. in.le· et~iği~e hükmolun~~ıyan. efkan ~.m~~ hibi imtiyaz. ile iki muh~rririnin malr- liyen bir muhterem arkadaşım bu va. hükdmet Kemalist hilkiıme~Ue ~ 
rıne donduler ,.e haramılerın Turkı)f mıyesıne karşı bu oyle bır teşebhustu dır, ve hu suretle hen hır yandan mu· tansızlar içinde maalesef birkaç Tür· ıa halinde kalacak, itilaf hurriY .. 
deki yatakları da birlikte.. ki ancak sahibinde her türlü mehali- harrir olurken bir yandan da gazete- kün bulunduğundan bahsettiler. kezi umumisi de bunlara zalt:-

Haramilerin yataktan bitkin bir ke galebe edecek kadar şedit ahrarane nin meHudiyeti maddiyesine üçte bir Ahmet Remzi Bey (Gaziayıntap) caktr. Yirmi bin frank gibi lı 
halde şuna buna casusluk, şuna buna bir fikirden doğabilirdi. nispetinde .muta~.rrıf oluyo:dum. - Türk değillerdir. meblA.t mukabilinde bu işin ıt:,.ı 
meyancılık ederek bir şeyler elde et· Hacı Raşit paşanın oğullarını , Bu tnrıhten ıtıbar~n mektepte mu. Hasan Fehmi Bey (Devamla - culufunu ve simsarhiını Mela fi 
mek istediler, nitekim Mehmet Ali (~O) - Şevket ve Fahri ~yler - bir sene allı~, bankada muhasıp, ~.az~t?de mu Arkadaşlar, bu adamları tahlil ed!r· deruhte etmişti. işte bu telgrafı 
bin liraya Türkiyede bir Küırdistan, mek-tep tatilinden i~tifade ederek lz. har.~11' de~ıek oldum .. Bu uç ışı zama: sek görürüz ki bunlar Türk değiller· veyahut yazdıran o adamdır._,d 
bl E · t t k'J' · · p · t mire uğrayşlannda görmiiş ,.e uzaktan na oyle hır tarz.ı tevzı vererek deraguş dir. Türkten ,.e Türklükten böyle piç· ~ 

r rmenıs an eş ı ı ı~ın arıs e · · h ' b' ı · d" .. d t:ı 
ta§naklarla komis)·oncular arastnda •· onların asker elhiseleri i~inde etraftan etmelırd~. ki .. ıç ır nı uşurme en a- ter çıkmaz. Mehmet Ali, Macar oğul· 1 Memleket haberleJ"• 
pey mekik dokudu. halkın takdir nazarlarını üıerlerine şımak mumlrnn olsun. .. . tarından hidematı hassada müstahdem -~ 

. . . . ~ . . . celbettiklerine şahit olmuştum. Uzun Altı seneden fazla suren ~orgun, Mehmet ağanın torunudur. (Bravo ses Adanaya bir stJJr 
Yırmı hın lıracıga yapılan bu ışın 1 d h ' kı'sı'ni de husu. fakat sönmek bilmiyen bir gayret ate· 1 ') 

k h (') (T" k ili .1 • sene er en sonra er ı , . en. k b ğ ğdl 
a ra~~n.ı • ur.. m tecı erı) n- sile Büyükadada bir ikamet esnasında şinin ale\·lerile daima taşkın bir hay:ıt Birtok arkadatlar da yakinen bi· ur 8 8 ya ':_ıJ 

den bır.ıd.ır. Ve bugun ~ltanat kanu. Fakat onlardan evvel Hacı Ra~it p:ı- beni mektepten bankaya, bankadan lirler ki şu veya bu tekilde tahsilini Türk sözü refikimizin ~~ 
n~ ~ısı.nden bah.se.~er.ek baştan ba_..Y her iki~nin na"ıl güzide eYsafa ~,·3• matbaaya, matbaadan tekrar mektebe yaptrktan sonra ilk evvel Beyoğlu mu d'ğ. e göre cuma gece!•.1 
hır rejımı ,.e hu reJımın yegane ~h· rütı ettiklerini görünce bende genel iği· ve bankaya sürüklüyor; en ziyade den tasarrıflriı maiyetine memur edildi ve vder 

1 
IDk ti' v la .,... 

· ti · t to d" . . . ~ . . b k · ti · · t t'f ana)a uvve ı yagmur 
.,1• ım 'lıe nı pro es e l)Or. min ilk hengamından kalan tesmn ~ııç saat~erıle an anın _ı~ ~.a erı~ı e. ı birinci fşi oın>uı Kamil ~yi jurnal L-- ı.--L-i- )"•~-·ılı" I 

• • • yanlış olmadtgTna kanr H':I ml"ttıı .. cdcı.,ınıe\{ J~1ıi ıckseı:_ıv"'• "'-·-· _.,.,_ - etmek ordu. l J..ıyhe\l ıcaoı fieto>Jenı. y - K "ldiJtten ıonf!~ 
Dünyanm en kuv\'etli ordulan ıt· Fakat onlardan evıtel Hacı Naşit pa- tillerinde aç 'kalmaga mecbur ol~rak ikincisi de o vakit efendisi olan nıu· agmur esı l d k bal' 

kalarında, en kun•etli donanmaları şayı bu ilk hüyük balomda tanıdım ; vazifeden geri kalmamak mecbunyetl tasarnf Enver Beyi ~raya jurnal et- k~~arda,. cadde er e ur dit 
önlerinde idi. ve gariptir, burada Izmir gençliğinin beni oluya soluya koşuşlarda 1-.am~ı· mek oldu. Bu me.lekine. ve san'atin~ suru ıekhn~e dolaşmıılari /İ. 

Hük" t d l • · ki tek müme~sili cıtatile bası açık ve ar- lıyorıiu. uzun müddet devam ettı. Hat~ hala Bu kurbagalarm kuvvet] '/ 

A ·ume skan ~ :1·~ınıl~w· adya da:.ı kasında f~k. henüz bir ~~cuk, bir rüş- Bu srralarda idi ki inşaatı biten yaşamakta olan o zamanki başkitip le civardan geldiği tahmin 
vrupanın en une ı çe ıgın en o· I . . 'd d' . kl d'ld'm ve bu 1 u· Abd"l k d' .ı 

kUlmfi~tü · sadaret konağını dünyanın tiye mualliminin bir kadrilde koc2 zmırın 1 a tSıne. n~ · e 1 1 
• • Tahsin Paşayı da jurna e ı. u • me te ır. ,. 

' . .. • bir valinin müvacehesinde Vis · a vis rada hakikaten hır ırfan, ve aynı za. hamide olan fartı hürmetine ve cesa· lzmlrde bir katollk paP'~ 
en kun·etlı blokhavıı mudafaa edıyor. . d · · . tl d ı b' haleset . •W • • p ~ .. . . vizavi olduğuna viliyetın burada ha· man a samımı) e e 0 u ır mu ret&ızhgıne rağmen Tahein aşanın ru- genci atar surette V1I . 
Dunyanın ~n. ku~:ıtlı tarre~trı :.~~:r ıır bulunan erkanr hayretler ettileı. muhiti teşkil eden hey'eti talimiyenin hu isyan etti: "Ya beni asınrı ve yahut iı:mirde Buca Katolik 1ı· lf.. 
zaB'~lın .ekmrını 1 go ere d iç~ laral '.!krt ·~· O zaman salona c;rkan merdivenin kar bir uz,·ü oldum. . . ta bunu tahkik ediniz,. dedi. Ondan baı papazı Martinelli bir dol" 1 

O) e ı en on arrn _an a ye er ço u, · · k /lalıt Zıya· Utşakbade · b" · i t - a b . • • . şı tarafında. harem pencerelerının n· · sonra krsa ır zaman tç n ercum n zaa eanasmda İsmail A , 
sadrazamın emrı değıl Se61 Babıalı f 1 1 b t başa "rtülmüş !'liperleri hkla hayatrnı kazanmafa baıtadı. Fa- • . . . ift' ..J 
kaldınmlarında bir tilkrük ıibi yaprş· a~ ere d ~ban ba,loyao mütehassiraııe Meyvelerden kat sahtek!rlriı. ahl!ksızlıiı dolayısi· mınde bır Türk glencını ç pır 
tı kaldı. En kuvvetli ordu, en kunetli b:.:;:n k:nd~sini bütün ntedeniyet ci· le bu va.zif eeine de nihayet verdiler. 24 ağır surekt~fe yalara amtışhr· 
· ı h"k'· t' · t ta ' . • t•f d . w • • • • • tahtı tev ı e anmıı ır. (~nannıa on arın u ume ını u ma· hanı~a ~ensup kadınlıktan başka. tur ıs 1 a e ınkılabrnda mıagdurını Sl~~l~ meya- Garip bir sul ka.t I 
dı... Jü hır hılkatte olduğuna tahammül e- nında tekrar stanbula ge ı. zaman • • d D"b k b d• rİ 

Onlar, hükumet yapmak, hükumet derek hayatta karanlık na ibinin . ma· Almanyada mühim bir malömu aliniz bu ma.idurini .siyasiye ızmır e 1 e atın d 
kurmak için değil, hükOmet satmak, temini tutan türk kadrnılığı bugün namını taşıyanlar arasında JUrnalcı· ran Hacer Hanım çocuk ;f 
m~mleketi haraç mezat satmak için ıörseydiler. o zaman açık baş!ı ve keşıfte bulunuldu tar, hafiyeler hakikaten gadre uin· racı sırada bir iuİ kaıte 
halkedilmiş, öyle seviyesiz in· frakh bir türk g~ncinin dans e~m-~ ~~e Almanyada ~· He_ssel i~minde bir yanlar~.a ~üsavi hatta faik bir m~~- mıştır. .~ 
sanlardır: N~ yapalım, onların ~n'a· j~yan eden o erkan acaba ne duşunur- ı..;myager mühım bır ke~fte bulun. m~le .ı:o.~~~ler. !3u~a ~ ıan_ı.an beledıye Har.er Har.ımı. fazla kı b~ 
tı bu! Ş.ınaı onlar, etraftakı ııyaset terdi. muştur. mudUrlugü _verıtdı. Bır mud~et. sonr~ komtularından bn·. Hanını e;/,. 
pazarlarındaki kımıldanmaları iÖrÜ· Bu Hk büyük balo sebep oldu, 8~· Bu ke:.if sayesinde .taıe ve ~aş buradan Ittı~adı_ Terakki fırka ıdares~ çocuk yapmuını bıç çekerO ~ 
yorlar. Ve kentiilerine rızk ~ıkarntak trk hususi münasebetlerimden tevellüt meyvaları toz ,.c komprıme hahne bunu bu vazıfesın~en ~e. aıletm~. tedir. Hacer Hanım doj'U ( 
istiyorlar. eden dans vesilelerinden başka hmi· getirerek muhafaza etmek kabil ola- mecbur oldu. Hürn~e~ ıtıltf. t~ekku· üzere iken bu Hanım od•Y' ~ 

.. ' itekim J..ozan sulhünden memnun rin hemen bütün büyük balolarının sa· caktır. tünde bunlarla. teş~kı meMt ~ttı. ~r mit kadının yatağına ıtJ ~ 
olmıyanlar, sıra ile muhtelif vaaıtala· dık bir müdavimi kesildim. 1\1. Hessel yalnız Almanyada her y~t.ınr ke~disi~tn 1~7ın b~l~~: ~~ a~a~ yor~an ile biçarenin b•fl°' :;} 
ra basvurdular... ' (Haşiye: (Yırtık mendil) kabilin· sene takriben üç yüz milyon mark kıy- sının. de ıngihzc~ ~e;~11

1 1 ~rı e t müı ve bu mücadele eıo'ıı 
c;rk vilayetlerimizde zaman, r.a- den küçük hikiyelerimin arasında üç metinde taze meyrnnın sarf edilemiye· ha ~yade _ecnebı me a 1 e mas e • d k k t l k 00fd',.d) 
~ . l 'k ı · · b .. .. .. .. .. 'h h · d mMıne veışıle oluyordu. a çocu 18 a o ara .r.D"". 

man patlak veren hareketlerın menşei bet. kadarı bu genç.~ sen~ ennın a- rek çuruduğ.unu •. cı anı~ . er • yenn e Simsarlıkla, telllllıkla hayatını tür. Bu Hanım aleyhine ,. ti~ 
hep bu Lozandan memnun olmıyanlar Jo ıntlbalarından muthemdır.) yetişen yemışlcnn muhım bır kısmı· . ~ ba 1 d dü•ürtmek ve öldürmiye te 

. 1 d Mit t .. .. . .. ü den tier sene mil temın etmege ş a ı. Y ..t r~ 
dı. Suriye hududundaki vakit v·aldt Menk<ıbıyet sırasın a .. a ~a~· nın çurumesı yuz n : · itilaf ve hüriyetin üzerinde teka· büs etmek davası açılrnı~·' · 

.. ..~. . · d vı vali olarak kazanan tzmırın musnıt yonlarca sen·etin heba oldugunu da .. d b d 111., gordugum~~ ~aynaşmalar aynı a am. talii ona Halil Rifat paşayr da vermi-:· dü ünerek mah,·a mahkuın olan bıı s~f .~den. va~nl ~unahlar a unun a Erzurum Belediye • -
ların e:serı ıdı. . w ti. Geniı; içtihadı, imara matuf sebat· meyva artıklarından h.tifade için buyuk hır hı~e~ı var~u.. . niçin ya~dı inefl", 

~ğrr.da d~ a:·nı yabancı. par~agı. kcir faaliyeti ile vilayette derhal bir u- bir u ul keşfetmek maksadile 26 sene Damat Ferıt ıdar~ı zamanınd~ Alı Erzurum Beledıye 5 ,,,.Ps 
nı gordük. Şımdı onlar mu,affak ol· kik 11 k d 1 . . ,. el tahaı·ı·ı· ,·ata ba.:;lanııs. ,.e nihayrt Kemal bunu daha yuksek mevkıe sr· geçen hafta tamamen yao .,. 1 yanr ı · ,.e canı ı · uvan ıran :ımırın "' • . " :o • • • pt" .. ti 
mıyan bu teşebbüslerden &0nra Türk ·eni valis· inki afa ,;, .. tait her türlü emeline munffak olmuştur. kardı: Posta telgraf nezaretıne tayın Yüz: altı bin lira sarfil~ sıı'pr 
mUite~iJeri ~ıfatı ile Ankarayı protes· istidatları~ ve irfan ~~surlarının da .M. Hes elin bulduğu uıı;ul saye- ettridi- 4 gün kaldı. ~rada ~~ir!~!~· ı:aman evel yaptırılan ıırıeıtl•i1' 
to edıyorlar. Eğer hesaplarında mu· tabii bir hamisi oldu. sinde her türlü taıe meynlan birkaç namadı. ~onra dahıliyey~ ~ - . yanmasına sebep Erı.uruııı .. <d'ol 

ff k 1 1 · · b" · b b" · ki .a ı Zannederım orada da ellı ikı gun ka- b" tıJl.,.... o va a 0 ur anıa )anı ır ya ancı U· Vil!ntte ilk defa olarak gayri re<ı daldka zarfında hiç hır myevı mac · " . • .. . . te•kılitmm 6 neferle ır d• 
· li k ı ı b · . · dar katdr ltılaf hurnyetın o ıaman :.- bUO ronun gız asası açı ır on ara e§ on l bir gazete te i i fikri ilk tohumunu de ilavesine, dondurulmasına ve}a pı· •. . . kl to d 'b t iması ve 
· k d ı si( m ı.~ t h harp zengınlennden bırço armı P· an ı are o 'd:"' para verırae, ar a an on arın e t O· ta atmaz inki<ıaf etmiş oldu. şirilme ine hacet kalmaa.Srzın oı n· • Al' d htl'. b" • 'f d d"l nıeıı ... tıP 

d ""' k. a r . . 1 kt d tadı ve hapsettı. Mehmet ı a ı}e ıç ıstı a e e ı eme y• 
yunlannı beklemek Jhım ır ..... ıte ım B tohumu en e\"Hl atan kintdi., linc getırmek kabıl o ma a ır. B gün hala y d l b'nad• . ~' 
Sadık Beyin çara çektiği telgrafın miıı O am~n vilavetin mektupçuluğund~ Almanyada muhtelif enstitülerin na~ırı oldudğu za~~n ;eni:ıe ismini 1 abnglmb alnk etve ·ıı heyeti 

dd 1 M h t Ar · k . d d ı · .. b 1 .1 sagdır o a am. • usaa stan u a emsı 
ve u • '" me ının O} nun a ır. bulunan Hayri Bey mi? - Son seneler verdikleri raporlara gore u usu ı e oq·· lemiyeyim - harp zenginlerinden t it na alınmı~tır. 

• * * de lstanbulda bir ıııralık valilikte hu·! toz h~line ge~irilen taıe ~eynla·r. le~ ;;::vkuf olan biri doğrudan doğruya zare a ~lr mahkOn1b'et ıP.ı' 
Ba protesto telgrafr, Lozandan )unan Mitat Beyin baha. ı - yoksa hu· ıetlennden hır ey ka)bet~edıkl~ıı dahiliye nazırının oda ına girdi, ,.e giz Ad t "daresinde11~0~' memnun olmıyan siyaset redillerine. kuk mahkemesi reisi )lahmut E at J~. 1 gibi ihtha ettiltleri şeker ~:e dıg~~ gıda .................. : ... ::::···~·":"""!""." ...... :........... I 3ÔÖÔ t0~ık ıhtiliıla "' 1'1Jı 

siyaset müesseselerine uıanmı!i bir el fendi miZ _ Me~hur fazıl - ilk mii· maddeleri miktarını da ) uıde yuz mu· rak yenHehıldıgı gıbı pışırmek de ı,a an ıra d _ iç:İll fi pi' 
dir. Bu el dilenci eli olmaktan ziyat.le teşebbis hangisi idiyse herhalde teseb hafaza etmektedir. . bildir. . . al~kad~r 0 1!11a 8ıgbir aY ~wl' 
tek bir kelime ile siyasi şantajcının bü~ti bir neticeye i~aı eden, Istanbul- Bu toz bilahara komprime edılm.cık Almanyada ha.zı .tabrıkalar ~eyvalar ~ufettış Faı~ · 

0 1111tıı1JIP"' 
rclir dan imtiyaz için müsaade alan, ,.e on· te "e ç ikolfıt::ı.ya b:!n:ıer Javhalar halın· dan bu suretle ıstıfade etmege çalrşn- uç ay memurıy.ett~ . 

e 
1 

• SADRI ETEM dan aonra tqebbiiiün önünd~ her muş de satılmaktadır. Bu madde çi& ola· caklardır. te mahkum edıloııştır. 
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1 Dilnyada Olan Biten Meraklı Şeyler 

Amerika ile ingilte1e arasında mücadele başladı 

Tayyare ticareti bu iki devleti birbirine 
düşürdü;Şimdiilk Amerika galip vazıyette 

Tayyarecilik günün en mühim me·ı,·e uzun -cferlt'rl bir hamlede yapabil- . Bu ~·ekor ~ırnıak ~ü alıakası lıu: 
ltltsidir. Tayyarecilik her gün ileıiye mektedlr. gün lngıltere ıle AmerıkH arasındakı 
bir •dım daha atıyor n insanların tay- Uu tayyarenin diğer bir meziyeti en mühim me 'ele ~ayılabilir. 
hreJerden iı.tifade için duydukları de, yere son derece süratle inmesidir. Çünkii lngilizlet'le Amerikalılar ı;i. 
h-hiş günden güne artıyor. Amerikalıların bu munıffakıyeti \'İl tayyare ticareti hep bu mü Rhaka· 

1'ayareye karşı duyulan emni) et, kazanmaları İngilizleri on d_erece .E:.n· lamı neticesine hakıyor. 
ten flnniyetten doğan rdbet. bü}Uk dişeye dü..,ürdü. Buna mukabıl lngılız. Hali hazırda rekor Amcrikalılaı
ltıilletler arasında yepyeni bir rekabet lcr de a~ ni hareketi yapmağa mu"·af- dadır. lngilizlerin herne paha ına olur 
llhae, aç:mı~tır. Tayyare satmak. tıty. fak olup olamıyacaklannı d üşünmeğe ~a olsun rekoru kazanmak için çalışa. 
Y~re makinelerine yedek parçalar ye. başladılar. cakları muhakkaktır. lngilteı·enin en 
tıttirmek, tayyareye ait bütün teçhiza. Jngilizler Şnayder ha\'a yarışında maruf müteha sısları. Jngilizlerin tay. 
tı iınal ederek her yere }etiştirmek. dünyanın en seri tayyaresini yapma· yare ticaretini kurtarmak liızım gel· 

Büyük milletler ara$ôında bu yiiz- ğa mU\·affak olmuşlar '"e bu tayyare diğini hararetli bir li~anla müdaf:ı: 
"'" pek mühim ıbir mücadele başlamış- ile rekor kırmışlardı. Bu tayyarenin etmektedirler. Bunların en ileri gelen 
tır, siirati !'aatte l:l7 mildi. Bununla bera· terinden olan Hani Hurfer bu mes't 

Hali hazırda en çok tayyare ticn· her Ingili1.Jer sh•il tayyarecilikte he- leye tah is ettiği bir makalede ~u • r 
'•ti Yapan d"·let Jngllteredir. Jngil· nüz bu mmaffakıyeti kazanamanw· leri söylüyor: 

A. A. Ne,rlyat BUrosundan: 

• Istanbul Halkına 
1 L A N: 

21 Mayıs perşemhe günü için yapılan 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. 21 Mayıs 
perşembe günü bilumum resmi ve hu-
susi ınüessesat, umuıni nıeydanlar da
hil olmak üzere Türklyenln her tara
fında bomba tarakelerlne milşablh 

Allo! Allo! sesi lşidileceğinden hal• 
kın heyecana kapılmaması 

şimdiden ilAn olunur. -
KANSIZLIK 

N6raateal, 
za11yet ,.. 
Claloro•• 

heniz.sız.Jüt ıdn ycgAnc deva kani. ıhya ed~n SJROP DESCHJENS D&Dll.' 
En muntahıp etıbba tarafından tcrtıp cdılmıştır. ı l'"AN-> 

--- ---- -
Deniz dibinde 

1•tenin bu l'adide ihraz ettiği faiki)e· tardır. "Biz bütün dünyayu tayyare inşı· 
tf bertaraf etmek için pek kun·etli te· İngilizlerin a kert tayyareleri i- atında ~ok ileri olduğumuzu \e ivıl 
ltbbUııler ,•uku buluyor. Amerikalılar. çinde çok sel'i olanları \'ardır. Onların tayyarecilikte bir kimseden aşağı ırnı.I 
~ "•dide çalışanların başındadır. hali hazırda düşündükleri, hu tan~- madığımızı i pat etmek mecburiyetin· Bir milyon lirahk aıbnı çıkar· 

Geçenlerde Amerika zabitlerincltn releri sivilleştirmek ve onlarla Amerı· deyiz. mala giden esrar alQt gemi 

Halkın 
Bilmesi 
Lazımgelen 
Şeyler ... 

1'ıbaşı (Hoks) gayet üratli bir sefer kalıların ihraz ettikleri munffakıyet- :Fnkat bunu yalnız ~öylemek ,., yaz Londra, 16 (A. A.} - (Reclai-
1•P1tuştı. leri elde etmektir. mak kafi değildir. Biz hunu derhal tc· mer) ismindeki tahli iye rnpuru hu 
"'Bu son derece süratli hava seferi· Amerikalı tayyareci (H~ks) un zahür ettirmeli ,.e tayyaı-elerimizin sabah e raralüt şerait altında Sundcr-

:, ıaye n hedefi, Amverikanın .. ~n kullandığı tayya~e normal sürat ol~· faikiyetini bütün dünya.}a gö~tcrmeli- Jand limanından harek.et etmiştir. 30j 
f .rat)f tayyareleri yaptıgını hutuıı rak saatte 1 O mıl yapmaktadır. Jngı- •· kadar tayfa ı olan, derın su tabakala- ı 
titıyaya ilin etmekti. )izlerin hali hazırda hedefleri, a.ı;kerl ) ır ... ,A . h . A .k 11 k" rında faaliyette bulunmasına müsait Taksim talimane meydanında. Ictaır 

. · · · · . b 1 ı· ynı mu nrrır, merı a ı arın .. .. • . • • . • . 

beş Yüzbatı Hoks Londradan kalkmıs tayyarelennı sn·ılleştırerek an ar •1 d ğ uvaff k t' k .. ··ıt k iı·iıı tekemmulatı haız a rı aletlerle mliceh- yı Jubıyata ba,Jıyan Ben - Amar ılr· ) ·ı k 1 etle zan ı ı m a ·ı) e ı ·uçu me ~ b . . . k b'. U A d 1 te • 
saatte Romaya \'armı~, sonra ora· saatte 200 mı yapma · ."e >~ sur ln ilizlerin i!Üratle beraber emnivcte hez hulunan u gemının hangı semll' ı ut n nupayı o aşan en m~ 

~ltı Parise dönmüş \'e Paristen de :l!l Amerikalıların ihraz ettıklen muvaf· hg m·ı,.·et "eı·d'kl . . .. 1 kt ·d · ı· gideceği, mürettebştından hile gizli tu· ve en güzel sirklerden biridir. Bu se. 
11 ı.· • . e em " ' ı ennı so'' eme · r ı • . 
'•ukada tekrar Londraya avdet ct· ı· fakıyetı gerıdc bırakmaktır. h kk 

1 
. · 

1 
. tutmaktadır. Maamafıh, zannedildiği· heplediı· ki uğradığı her yerde ve ahi• 

llıi t' . . 'l';,' Mu a a o an hır nokta da ngıl· .. . 1 h . 
1 ı. Hali hazırda lngı\ız tayyarecı ı,,ı· .

1 
A 'k d b .... k b. ne gore hırka~ ene e\'Ye arp esna- ren bes hafta kaldığı Atinada döri 

. , tere 1 e men ·a ·ıı·a~ın a uvu · ır :ı: 
.. Qnun bu hareketi, bütün dün~ ada nin yapabildiği iş. saatte 150 mıl kate· k 1 ı· b 1. • 

1
·d ~ d . · sında üstende açıklarında batmış O· ay kaldığı l\fı~ırda. ıı ay kaldığı 'A!-

11trf b' . . . f • b" h re a )e ın aş .ımıs o ugu uı. 1 . . d 1 • .1 l ·ı· 1. 1 k n ır merak uyandırmış ve ht>ı ke- derek bin mı11ık bır mesa eyı ıı· am· . :> • an \'e ıçın e m· mı yon ngı ız ıra ı rikada, üç ene kaldığı Belçikada, 2 
~ti IÖzlerini Amerika sh·il tan areci· lede geçmektir. . n_u reka~e~ın ısafah~tını .. ta~ıp et- ~ubıık altın bulu~duiu. öyle~e.n _Ff'le· sene kaldığı llollandada. Bir sene 

tll\e ç~vlrmişti. Amerikalıların (Hoks) tarafından ~~k çok _rneıa.klı olarak, çunku .. ~u nıenk bandıralı 1 ubantıa gemısının en- kaldığı ispanyada. iki buçuk ay kaldı· 
Çtinkü yüzbaşı (Hokııı) un kullan· kullanılan tayyaresi ise saatte 1 O mil yuzde~. bırçok ce ur tayyarcle~, buru!\ kuzını a111yıp hulmağa çalı acaktır. ğı \'e Fa Sultanının ziyaretile n1ü. 

«ıtt tayya~·e, shril tayyaredir. Burada yapmış Ye J,,ondı-a ile Roma arasın?a- s~nayı~n ~~-z~. unu )erine getı~·mek ı- şerref olduğu Pariste emsalsiz muvaf • 
.. ~lotunu \'t mahrukatını taşıdıktan ki U7.Un mesafeyi bir hamlede kat et· çın ~-Ok muhırn uçuşlar :rapmaga nıec- Kulağını satan adam fakıyetler kazanmıştır. 

. 'k d '"k t kt miştir bur kalacaklardır 1 d 1 . h b . I a muhfm mı tar a yu a ınrn a · · ..on nı gazete en n er \'erı) oı. tanbulda icra' ı Jübi .. ·at etmek Ü· 
•• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ~ s;.,.•• ........................................... • k Kadınları incelt- Belgratta tek kulaklı bir adam ,·arrnı~ .. zere 'erilen ruhsatname bütün büyük 
ylkagoda milcade)e l Proğram yapma Bu adam zayi ettiği k\llak Yij~ündcn memleketlerde olduğu gibi bila mütkü 

ba~}adı \ b .. 1,,._ln,.b~-o . ~H·tt... . m~k tein ,.-nhnt ~~hnt .ı;J:~ıım~tc imi;r, lngili7. ıat nlınmıştır. 
O) v ........... -.-..,ı:ıcufn; n:ıım ·rne ınuhap Me~httr ·I oskanını ge~en.dP Son posta ıle gelen Londra gate· muhabın onun kuJagını nasıl kaybet· Taksi de k d • - d 
""'" ... ' • · t 1 • · d'vi 1• .. ] .1 ·-· . . ~m ur ugu muaıı.am ~a ı. \ ~ister Anton C'ermak ill' Şi·ı Romada orkestrasile hır konser nre- e erının ,·er ıg mi\ umata gore ngı - tıgıni tahkık ettıkten sonra ~u \'ak'uyı rın 10 adet çıkacak yeri vardır. Sirk 

-~~o haydutlar 'kıralı J\apon arasında 1 cekti. Proğram dağıtılmış, bütün )er· terede kadınların incelmt'k hevesi biı· anlatıyor: JstanbuJdan Sof)aya hareket edecek-
Utadete başlamış ~aJ·ılır. ı ıer atılmış \C ıılon "aktinden eH·el takım adamların incelmek için ilaçlar Belgradın arazi sahibi zengnile- tir. Sirk .,imdiden 1600 lira ruıuma 

~I _Cernıak, onun dev~nde Şikagoda dolmuştu. Kon erin haşlamasına se. yapmalarına müncer olmuştur. }{adın rinden biri bir otomobil hadisesinde lOOO lira bir emri hayra, 1000 lira pa. 
"~hır haydut kalmıyacaJını söylemi'? kiz on dakika ,·ar. Sazlar akort f"<ti- lar, bu ila~ları ku11anmakta ,·e hu su· ağır hiı· yaraya duçar olmuş ''e bu aportların vize muameleı.ine, 9000 Ji 

.: :•Ydutları şehirden defolup gitnıe· llyordu. Herkes programı tetkik edi- ret~e inc~lmek i~~n. d.uyduklnrı heves· Yi~zden sd ku~ağı~ı da. ~-aybetmişti. ra l tanbula. gelmek için nakliye mı· 
het etmişti. , or. Fransız, Alman "e ltalyan musi len tatmın etmeyı 1stıhdaf etmektedir. nır kulağı zarı edılme 1 muthlş bir ek sarifi, olarak sarfey1ediii gibi aynca 

ti4 liatbuki haydutlar §ehirden eıkıp kisinin en güzel parçaları nr. !·ok an Halbuki kadınların daha çabuk inısiklikti. Zengin a_darnın ,.ekli berbat ol da ahiplerile mUstahdemininin ia~i-
ttı,'ceıderine eski hallerinde de\'arn et. olan yalnız Faşist marşı. Nihayet \ 'R• celmek için bu ili•çl~r.1 fazlaca kullP.n· ~u~ tu._ _:Faka.t Yıyana doktorlarından ne ,.e arslan ve kaplanlarla fi11erin 

r, kit geldi. 'l'oskanini yerine çıktı. Bü· dıkları ve t>ıhhatlerını berbat ettikleri hırı. dıger bır <:anlı kulnğı onun kay- \'e beygirlerin "e sair lıananatın yem 
ftt 'Birkaç gün enel haydutlar kıralı tün seı ler kesildi. }{onser başhyacak- göriilmüştür. lıolan kulağının ~eıinc gesirmenln im lerine ''e umumiyetle idare masarifi 
't Po1t, bir müesseseye bir mektup ya- tı. işte bu sırada birksç faşist genci. İngiltere hükumeti buna münrnsil kanı olduğunu sÖ) lemiş, hunun üzeri ile afişaj vi ı·ekl"~lara mühim mik· 
ı..~k ~endisinden 2:>0,000 dolar ''Hgi nin sesi Yükseldi: "Konser Faşist mar h!rkaç vak'a karşısın?an kalmış, \'e a- ne ~ırplı zengin ke~disine kulağını sa· tarda para sarf edilmiş ve edllmekte-
~lfıni söylemiş., n bu müesse~c . · k h . lakadar makam meseleye derhal va- tacak adam aramaga ba. lamıştı. dir. 

"tlCUJ bir nziyette kalmıştır. . ş'. ıle ba~lamalıdır.: Her lde~.ıo· a)t·re~ ,ı- ziyet etmiştir. ('ok geçmeden ndarnın biri kulağı Halbuki Sirk ancak 
~ıı çınde, haşlar seslerın ge ı,.ı ara n 1 'it d h'l' , . . f'k · t· w .. 1 . 1 k 1 ' pe11enbe &'Ü• 

l'a .. , utl8ese sahibi, belediye reisine . . , , . . ngı ere a ı 1) e nezaretının ı ·rı. nı a acagını soy emış, pazar ı - yapı nünden beri lstanbulda bulunmakta• 
~Yttf 1 t • . çenıldı. Derhal 1 oskanını gençlerP şu ne göre bu gibi ilaçlar ancak hir dok- mıs ,.e kulağın 3000 türk lirası rnuka· d ">??? 

"'• ın a mış n ıstenılen paravı • "' · ır. · · . 
.. tip ver- ı~ l . . . · cevabı verdi: "ProkTam yapmak hah- torun tnsiyesi ile \'erilmelidir. Bun· bilinde alınması takarrür etmişti. =-===-=ıı:::ııı::=-------=~~ 
~11... •utmesf azım ge dJğinı sor- k l b ·ıı·. 'l' dd .. t d . . ·ı .. . türmü . i b' 1" t il k """llr. · ı ya nız ana aı ıı . ., ere u eı-. ıar bu şekılde \'erı medıgl takdırde tm Vaziyet bu merkezde iken orta} a Ş H yen ır ame ıya e o U· 

letPo . hal zail oldu, halk ayağa kalktı veltılmamahdır. yepyeni bir me. 'ele çıktı. Çünkü zen· l~ğı kendi kulağının yerine diktinnit-
~-11. n ntüeueseye lstediğı pararı 1 . .. .· h.. d r k ili 1 .. h' 1. . h tt• tı 
q ıti ta . . . . . genç erın uzeııne ucum e e e s e, Onun ıçın ze ır ı maddeler hakkın- gın adamın avukatlan ona ata e ı· ' 
~İPlerj~d~r~e hıma.:re .. e.d!.ı~ceğını " tokat dışan çıkardı. Konser bundan da yepyeni bir kanun layihası hazır- ğini söylemişlerdi. Onun bir kimseden Hadisenin vukuundan sonra Sırbiı 

lleı zılectğlnı SO}lU)ordu. sonra başlıyabildi. lanacak n bu Jılyiha, amm kamara ı- kulak satın almağa hakkı yoktu. Bu tanda bu gibi aza \'e 
tt. lo tdfye reisi bu mektubu okuduk na sevkedilecektir. hareket gayri kanunf idi. Hiçbir kim- satmasının bir adet oldufu anlı§ılm~ 
':«•ı~t•· Kaponun bu h~~eketle .~ıÜ· da ya. Şikagodan d_efedec.~~ini, ~·ah~t Yeni kanun, çıktıktan sonra doktoı-' senin biı· kim e bacağını, kulağını ve- tır. Sırbistanda birçok adamlar, öldük-
•ı.,.. ıçtl(ırı n kendısınin muca- onu zınclana atacagını so)Jtmektedır. resetesi almadan zehirli bir madde ,ı..a ya kolunu satın alamazdı. ten onra \'Ücutlerinin hastanelere N· 
'' ,_ kabul ettiğini söylemiş ''e Kaııo Bu suretle iki taraf arasında mü- tın almak milmkün olmıyacak ve bu Bununla beraber zengin adam e- tılmasını ,·asiyet etmekte n bunb.r 
~1 

"trilmMini menetmiştir. cadele haşlamış bulunuyor. suretle kadınlar da l\endilerini zaitle- hemmlyet \'ermemiş. ,·e fakir adamın daha hali hayatta iken cenazelerinin 
ledfye reisi, Kaponu pek yakın. Bakalım netice ne olacak?. tec6k ilaçlar tedarik edf'miyeceklerdir.I kulağını alarak Yiyannh doktora göjbedelini almaktadırlar. 

--~ -- - -
't, .... _ !,•fıik:a numara•ıı 134 gözükür. Bunların çoğu sıhhati \'e· açmaları için essiz bir duadır. Tek gözlükler. kolsuzlar, kamı~ mektedir ... 

"""' ·c rinde. !'Rğlam, azası kun-etli adamlar Amalardan .ısonra tek gözlüklerle arabalar üzerinde yorganlarla sarıl- Kafile ra,·aş yavaş ilerlemektedir. 
l!,.lh H:ri:h~~=~;;~;llifl dır. •ram iş görecek haldedirler. Mart başından yaralanmış ve ~ehresi parça mı., yatakları sürüklüyor. Bunların Yolu üzerinde her şey susuyor. Bir 

ernasının solgun gurubu eğilmiş baş- lanmış olanlar geliyor. Hunınsuz ,.e ara ında marangozların tabutlar için sıra Haken.Jrasenin köşesinde durma. 
hm arka.ıında panldıyor. Mağazııla· çenesiz kafalar, ,·aktilc ağız \'c bu- yaptıklan tene fr tahtasını andıran ğa mecbur oluyor. Orada sokak kum 
rın camekı\nlarmda ilk lambalar ) anı ı·un iken şimdi kırmızı hirer ) aradan düz tahtalı bir araba var. Bu tahtanın yığınları çimento çuvalları ,.e tahta. 
yor. 1''akat hu betbahtlar alınları iize ba.,ka bir şey olmıyan çehreler •. l"a. üzerinde hir göYde )atı)or. Gö,denin larla dolmu!!, mühim bir bina in~ • 
rinde ak~anun hafif ,.e okşayıcı ha,·a kat bu tahribat üzeıinde akin, 111eyu ... bacak lan yok. Yalnız sağlam bir ada-ı diliyor. iskeleler arasında, methal ka· 
sın1 ancak hissedb·orlar. Baharın ilk il;tifhamkıh inısan gözleri. ma mahsu. bir beden kalmış. Yanına~pısı üzerinde binanın yaldızlı ismi o. 
renklerini görmüyorlar. Ağır çizmeleri Jşte bacağı kesilmiş olanların ka· bir le\'ha a mışlar. üzerinde şu keli· kunuyor: 
le kendilerini bulut gibi ı-:aran ebedi filesi .• Bazılarının • un'i azaları 'ar. meler yazılı: "Arkadaşlar? Ben d~ yii AS'fORY.\ HAR DANSiNG 
gece içinde yavaş ya,·a.. gidiyorlar. Yürürken onu ileri doğru atarak imi- rüme.;.;ini i terdim .. ,. Adam o tene ir Yalnız gö,·de olnn adamın arahuı 
içlerinde anut bir endişe onlara muh- dırım üzerinde hüyük bir gürültü çı- tahtası üzerinde ağıı· ciddi bir bakı~la bunun tam karşısında durmuş, yerdel.it 
taç oldukları ekmeğin, ihtimamm. ha. karıyorlar. Diğerlel'inin pantalonları· bakıyor. Yalnız arasıra koHarına lla- ı biiyiik demir potrellerin kaldırılmasını 
~atın ka~a mal olacağını hesap ettiri- nın bacakları ignelenmistir. Yeynhut yanarak vaziyetini hir:ız değiştiriyor. hekliyor. Binanın ziya altında ,pırıldı· 
~ or. Bu ebedi zulmet içinde onların kaYu<;uk tamponlar iizerinde tahta Arka_ından kolları gitmiş. bacak· yan ismi ı ıklarile onun yüzünü Yfis-
ayrılnıaı arkadaşlal'ı açlık ,-e sefalet. parçaları ile yürü)orlar. lal'l kf'silmi soluk hir delikanlı gcli· ten huru muş meyuıs alevli yüzünü 

~lltlt _ tir. Onlar hu arkadaşlarının yaklaştı. Arkadan a:;;ahı ho;,ı;ulmu)al' geli- yor. Di7.leri meşinden bir alet içerslıı· ı ·enkliyor .. 
~ 'Y'ltı"en Çogu renklere n ziyaya kını hissediyorlar. Fakat onları görüp yor. Elleri. başları, elbLelerl, , ücut- de sıkıştırılmış. Manzarası o kadnr ga Fakat kafile yoluna de,·am ediyor. 
'\~1'1~bft olnıak istermiş gibi yüzle· onlara karşı bir şey yapamadıkların- lan titriyor. Onlar hareketlerine artık ı·fp ki. insan gayri ihti) ari arabanın Gövde adamın yüzü eski solgunlufunu 
~'"'-' lltı k tey ko)mamışlardff. Göz dan )ara ~ yarn., ~okaklarda süriinme· hakim değildirler. iradeleri ölmiiş- altında bacaklarını arıyor. alıyor, Bu yiiz yalnız bir arkadaş du-
-. 1lr 'e :ıııırıuş n kapanmıştır. ğe mecbur kalıyorlar. Kafiltleri, ziya. tür. Adale Ye <l apları dimağlarına! Kol parçalarının ara ına ıkı~tı. dakları arasına yanmış bir sigara tu-
~4, hla:itı~ alt ~apa~ın dar. h~tt~ )a k?r:şı g~_ıil~~:o;; ölü ~ehı-eleı' ~afil~s'. karşı is~·an.etmiştir. Gözleri şaşkın " ı ı·ılan )~,·hada ~u sözler yazılı: . tuşturduğu zamnn minnettarlıkla te-

nın hazın hır şulesı hala sankı. Henuz gorenlere aı1ık gozlerını kudret.sız bar hal almıştır. ı "Bınlercemız hastanelerde surün· besslim ediyor. 
{Bümcdi~ 
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( San'a.t Aleminde 1 

Son Istanbul konserleri 
Geçen ay sonlarmdan bugüne ka. 

dar Istanbulda verilen birkaç konser, 
şehrimizin musiki istikhali namına ~ok 
ümit \'erici geçti. 

Konser\'atuvarm altı konserinde bi· 
rinci kuwette piyanist hanımlar gö
rüldü. lktidarlarrnr, konservatuvara in 
tisnplanndan hayli evvele çıkan kıdem 
lerine medyundurlar. 

Her hangi bir suitefehhüme mey
dan Yermemek üzere isim zikretmeden 
söyliyeceğim ki, bazıları meharetle <:al 
mağı anlayışla çalmağa tercih ettiler; 
maamafih kusurlu bir şey olan bu hare 
ketin küçük bir himmetle tashihi imkan 
sız da değildir. Sabahat Reşit, Anjel 
Danailof hanımlar hep istikbali açık 
artist gençlerdiı·. 

AH Sezai Bey, <:oktan beri bekledi· 
ğimiz eserlerini ilk defa gösterdi. 'l'a· 
lebesine temiz bir teknik vererek cüm· 
]esini kendi ince ve derin çalışmasının 
tesiri altında bırakmasını bilmiştir: Pa 
kize ve diğer hanımlar hocalarınm Profesör. A. Unglwarl 
.kıymetini bilirlerse ,·e çalışırlarsa ha-• .J ındilik operalardan ciddi solo ve korQ 
kiki artistlik seviyesine çıkabilecekler- konserleri vermekle ve piyano refakati
dir. le çalı~makla iktifa edecektir ki, kcn-

Tecrübeli muallim M. Braun da bir di gibi amatörce bir teşekkül olan 
iki temiz çalma meraklısı yeni talebe (Kadıköy Musiki Cemiyeti) orkestra. 
dinletti. ~ından da muayyen akşamlar için yar· 

Madam Rozental çiçekli ve üslup- rlım ,·aitleri aldı; bu arkadaşça teklife 
Ju parçalarda talebesine buket kazan- teşekkür etmiştir. Cemiyet, önümüzde. 
dn-dı. 1\f. Talariko ise sesleri drann- ki mevsime mütevazıane hazırlanıyor .. 
tik san'at için büyültmesini biliyor: ta- Şehrimizin yerli veya ecnebi bütün ses 
]ebeleri, solfej, hafıza, lcadans, v. s. amatörlerini azalan arasında görmek
talimlerinde kafi derecede sabırla çalı- le bahtiyar olacaktır. 
şıyorlarsa, Necdet, Arşalus hanımlarla TURK BESTEKARLARI 
diğerlerinin sahne istikballeri de iyi o· Viyanada bestNcarlrk tahsil eden 
Jacaktır; salon artistliği seviyesini <ı.· Ferit Ye Necil Beylerin orada bazı cid· 
şacnklardır.. di bestelerini bastırıp çldırmakta olduk 

Dava dava üstüne! 
Suzan H. meselesi 

hararetleniyor 
izmirden bildirildiğine göre 

Hafize Suzan H. meselesinde 
yeni bir safha daha açılmış 

Suzan H. bütün işlerde gizli 
ellerin de rol oynadığmı söyle
miştir. iddiaya göre bu gizli 

ellerden biri bir ecnebi koosolo· 

sunun elidir. Bu zat M. Linin Suzan 
hanımı terketmesi için harekete 

geçmiş, kadının aleyhinde mev
cut delileri toplıyarak böyle bir 

çocuk meselesi tertip etmiştir. 
Suzan H. ayni zamanda bu 

konsolosun haraketine bir dok
torun yardımda bulunduğunu 
söylemiştir. 

Diğer taraftan bu meseleyi 
ilk defa ortaya atan Nazmiye 

H. da Suzan hanımın lstanbul 

gazetecilerine kendisi hakkında 
Nazmiye benim ekmegimle bü

yüdü. Hizmetçiliğimi yaptı deme
sine müteessir olmuş ve bir 

hakaret davası açmağa karar 
vermiştir. 

Sirkte ne oluyor? 
Taksimdeki sirk etrafında do· 

laşan kumpanya efradından bi

rinin atla bir neferimize çarpmak 
istediği şeklinde vilayete bir ih

par vaki o!muştur. Vilayet bu 
ihpar üzerine tahkikata başla
mıştır. Bundan başka vilayet 
sirkte parsa toplamayı dünden 
itibaren menetmiştir. 

Şark demiryollar cemiybti 
Şark demiryollar memureyni 

aralarındaki tesanüdü temin ve 
yt.kdiğerine muavenetini teshil 

için bir memurin teavün cemiveti 

teşkil etmişler ve nizamnameleri 

Gerek Atina ve gerek Sofya konser- larını haber aldık, Yiyana gazetelenn· 
vatm·arlanndan her birinin 400 il mü- de haklarında takdirk~r bir iki yazı 
tecaviz talebeleri bulunduğundan, biri neşredi1diğini gördük. İzmirli Adnan 
etüt ve diğeri konser için olmak üzre' Bey arknda;;ımızın da Paris'in (Sko!a 
her biri ikişer orkestra ayırabilmişler- Kantorum) hocaları nezdinde (füg). 
dir. 200 talebeli konservaturnnmızda (orkestrasiyon), (formlar), (şifreli ba
buna imkftn bulunabilecek midir? kon· so) büyiik partisiyondan piyano çalma 
sere de çok zayıf ve kuvvetlice biitün ve diğer mütemmim tahsilini bitiril' 
elemanlardan mürekkep yegane e!üt bir de türk temleri üzerine orkestra 
onre'st'th!Sı Ulf•çtktlmağa mecbur bulun. eseri yazdığını, ve Ankara Musiki Mu- ahiren mt:rkeıa hük~me ce tasdi~ 
du. um uz rnüdcletre konservatuvarın aınm meınc1J1 nestekaı'lı'h. ııuca1ıg111a oıunmuşulr. ' 

g J • • · ..,. • • ta ·i olunduğunu haber aldıl<. Bu el\ ...................................... , ........................ .. 
senfonik konserlermden cıddı bır ıcra ) n . .··k~ k b. 1• ~ tu. Orkestraya senelerce sürecek uzun 

· · b kl" · - · F k t k hskan gençlerın vatana ) u se ır 1~~ • senyesı e ıyemıyccegız- a a , oro :. . . . . d 1 h 1. ve sebatkı\r bir tarih temenni ederım. 
için bu gibi mü;;;kiiller mevzuu bahis tekarlık ıstıkbalı ~azan ırm~ ~rını c' Şehrimizde son iinlerde bir iki nıii-

l d ~ h ld d b f h' b" liyoruz. ve bu netıceden emınız. g. . .. .. ?. ma ıghrı ~ d~ nl~ en d~k?sel!~O ı~n~r KADlKÔY SENFONiK KONSERi him konser ~~h~ venld.ı1se d~ u~t ~~-
~oro a engı ın ıyeme ı . '" s - . .. .. kk··ı·· te geldiklerı ıçın hepsıni takıp ımırn-

. d • l F h r d ht l"f hadıkoyun bu gene teşe u U, on . . . 
sın e Kar asc tara ın an mu e ı . .. .. ..~ , •a a~a ti ·at mm bulamadık. Ezcümle .1assas san at-
koro halindeki san'atkarane teganni beş nısan ~uma g~nu ~uren . P '. d")' . kar Muhittin Sadık Bey güzel bir Yi:ro· 
k ··ıt·· ·· ·· t · ı ... d·ı ı· ı·lı·ı·•n rosunun ust zarıf sa.onunda ) e ıncı . d" .. ·u urunu amım mal\.'a ı e ,u .. . . ·::-.· . . 1• • • lonsel resitali verdi ki emsalı na ır go-
Berlin'in maruf (Singakademie) sinin konserını vermışıır. Eseı lerın e.'se~ıy e .··ı ki b" h d" d" r d. . fl· . r k" o ·a Cemıyetı'ne IU me e ır a ıse ır. 
bidayette yalnız (11) azası vardı! Bana 1 ıam.ı 1 ' ıc 1 ı, peı. • . PROF A UNGLWARl'NIN 
kalırsa, Cemal Reşit Bey, öyle sahne karşı iltizami ve _çok nazı~ane hır el 

1
U· p/y A

0

NO RESIT ALI 
dolusu geli5igüzcl seslerle, görüldiiğlİ zatış manasını ıfade ,edıy~rdu. (lhe~ 16 Mayrs günli Güzel San'atlar bir 
üzre neticesi akim kalacak korolar Ü· c~eurs de perles), (Wo. dıe Lerc ·r ligwinde Macar piyanist M. Unglwari 

· d'·k w• ıı.ı T l ·k · sıngt) ve (Trovatore) nın çok zarı . 
zerınde ter o ecegıne, n • a arı o ı- : . . . . fevkaHde bir piyano resitali verdı. 
ı M R t )' t ı b ı · d ·· ıcralarıle · bu ıtıbarıa · ayrı bll" mem- ' .. e • m ozen a ın a e c erın en nııı- . . , .• .. . . Le- I\üçük dinliyenler zümrcsını ekse-
rekkep ve her partiye beşer ses ayıra. nunıyetle ,ıl.ık,ıd,ır olduk. (Bızet), ( . . . . . 

- : ? . . • . . . . . . . har) ve (Verdi) nin bu opera aranjö- rıyetle nanınmı~ musı~ı 'e pıyano mc 
rak mesela ~O kışılık km' etlı bır kon- . . , . . h raklılarımız teşkil edıyordu. Olgun 

w manları harıcınde Ruppe nın (Leıc t.c ' . . 
ser takımı hazırlamaga başlasa az za- . ) t·· .. .. d kl d" bir teknik ile rok hassas bır tarzı ıfa· · . . fa\'allerıe uyer urunu e zey e ın- :. . . .. .. 
manda ~ok ıyı n~tıceler elde. . eder: ledik. l\lfısik olarak dinletilen Mozart de, üstadtıne. çalı~ının •. ıkı kutbunu t~~ 
Skola Kantorum un konser korosuna . . G 11 N •o) d"k bil etmektcdır. Dınamızm kemal halın 

il . ı · . ın (Symphonıe ın mo , o ~ ı, ı · 
bazı mua ım erın, (G. de Lıoncourt), 

1 
• t•d t .· dedir · kate ıı·ıyan bir an anş ve ıs ı a se\ ı- · . 

'(d'Argoeuves) gıbi bestekarların bile . '·' d 1 t ·k. e "h ve crü- Becthovcn'in (Les Adieux) so11atı 
· · · · h . h . . yesıle calın ı; >es e arın n zı ... . .. ıştırakını aJ ran ayran seyredışlerı- .. J •• _ 

1 
. k . da anlı· ile ~openin polonezlcrınde ıkı farklı 

· · t ~ ler yuzlu nagme erı aışısm • -.. 
mı hıç unu amıyacagım.. 

1 
h .1 1. h de ı·nşirah bul· romantik i.isliihün farklı azap ve elem 

~ . . yan ar em ezı c ı em . • . . 
Şehir bandosu, agır sazları ıçın hay d 1. B .. h " (Ungarischer Tönze:. terini, Liztin (12 inci Rapsodı) sınde 

• .. t d. K t" k 1 . . u ,ır. ı.ı ms ın ı· fh 1 
)i terakkı gos er ı. a ı anaat erımı· ~~ r: • 6) • 1 . hi haletlere biraz dı:t ise, cesur, ihtirash ,.c neşe ı ne a a-

d 
- .l-.O • .>\e Si )U ıu "[ .. t d. 

zi iki sene l<a ar sonra yazacagız" h 1 t 1 k eı·dı" rı bütün muteber renklen e gos er ı. . . . are te ve cesur u v • . 
I\:onservatuvarda. ıyı ışler yanmda 1,. . . t"h b ndak" te,·azuda Bestekarlık aleminde yeni hır cereyan . ·ıd·-· . k ıogr,ımm ın ı a ı ı 

beyhude saatler de gcçırı ıgını onser 8ef Esrcf Beyin iddiasız ve tedbirli var: Mademki eski klasik form] er es-
de bazı iddialı sahnelerden herkes an. J • •1 . • .. d'.k En g·lı·zel orkestra ki dans süitlerinden çıkmıştı, şu halde , secıye ennı gor u . , • . 
Iadı. . şefliği tahsili. bizzat bu işin ameliyatı neden yeni danslar~an da yepyenı ;~c-

• 

Merak edilecek nokta 
Abbas Hilmi Paşa haklarından 

niçin ve nasıl feragat etti? 
Siyasi intirikalardan müteşekkil miiblnt 

bir hikA.yeden bahsediliyor 
Birkaç gün evelki telgraflar Hıdivi Mehmet Ali de bulunmuştu. Hrdfiıl: 

Abbas Hilmi Paşanın amcası Mısır tekrar tahtına iadesi için vuku b~i 
kralı Ahmet Fuat Hazretleri nam1ı1a lan teşebbüslerin prens Mehmet A 
bütün hukukundan feragat ettiğini H ve \'eft fırkası tarafından idare oıuıı· 
bu feragati ifade eder bir vesika imz::ı.. duğu tahmin olunmakta idi. i 
ladığını haber veriyordu.. Buna rağmen sabık Hıdh', e~ il 

1 b · · t" vernııfe Hıdiv Pas:a, ayni zamanda lngil- o mıyor ve u mesaının ne ıce t-
tereden tazmlnat olarak istediği üç mil ce~i~i anlıyordu. K~~l Fuat Haz~,. 
yon lngiliz lirasından feragat etmek- len ıle Mısır Başvekılı Sıtkı Paşa . 
te idi. divin inkisan hayele uğradığını ~lı-

1. ·ı ·d n· h l k "tibar• e Son posta ile gelen Londra gazete. ıyo~ aı 1• ır şa ıs 0• ma 1 oı<tu• 
leri bu feragate dair bazı maliimat lhdıvden korkulacak hır şey Y et-
verm kted"rler Fakat onun haklan üzerinde ısrar 

e . ı • . . . · 1 mesi, Mısudaki siyasiler tarafındııJlı 
Deyh Telgraf gazetesının dıplomat . b d .1 . .. ..1 b"I' Ve tlıdifı . . ıca ın a ı erı suru e ı ır. .P 

muhabırı bu meseleden bahsederken 1 h'"k·· d 1 b'lı·rdi. .. . . ası meşru u um ar sayı a ı ..ı 
şu mutaleaları dermıyen edıyor: 0 . . S tk p b m"""'oJer 

" . . . . . nun ıçın ı ·ı aşa u ~ et 
Hıdıvın haklarından feragatı ıçın halle karar nrrniş ve hem de muteJll 

de siyasi entrikalardan müteşekkil adamlarından birini lsviçreye gönde! 
şu mütaleaları dermeyan ediyor: misti 

Hıdiv, senelerden beri zayı etti- ~Sı~kı Paşanın adamı Hıdiv ile ~· 
gı tahtmın istirdat için çalışıyordu. zakerata girişmiş, müzakerat neti~ 
1930 senesinin temmuzundan Hıdiv ye sinde Hıdiv her hak.kından fera,S 
Veft Fırkasile uyuşmak için müzake kabul etmiştir. 
!e kapılarrnı kapamıştı. Ayni zaman l\lısırda bazı prenslerin (Veft) fıt' 
da Londradaki adamları diğer dostla- kasma intihap ettiklerini ilanı esli" 
n tarafından memleketin fedakar bir srnda Başvekil Sıtkı Paşa sabıık Jlıdi' 
hadimi olmakla beraber ona hiz ,·in feragatini matbuaata bildff' 
metten mahrum edilmiş gibi gösterili- miştir. Sabık Hıdiv bu feragatnaoı" 
yordu. sinde, kral tarafından imzalanan 1" 

Bundan başka geçenlerde (Veft) fır- ni ~llsır kanunu esasisini de tanıdıi" 
kası şimdiki hükumet aleyhinde ha- nı bildiriyordu.,, ft' 
rekete karar verdiği zaman gayri mem Fakat Deyli Telgraf tarafından ti 
nun bir takım prensler Veft tarafrıta rilen bu malUmat Mısır Hıdivinin,,;. 
iltihak etmişler, bu prensler arasın- mukabilinde her şeyden feragat 'J.. 
da lngilizdostluğile maruf olan prens ğini, haber vermemektedir. Halb 
Tosun, Hıdvin kardeşi prens asıl merak edilecek nokta da odu;;:., 

Belediyede Defterdarlıkta 

Otomobillerin döşemesi mu· 
şamba deQil, maruken olacak 

Belediye fen heyeti yaptığı 

teftişler neticesiedF,, ba~ o .. tom~-
....,uı"'' ıu IULW& "''"""'... , .... ., &""'••ıt..a•&& ...._,,..,, • 

.. tlli.I) I I& .l '"'
1 " 1!::'1 .. ve sı ı o mıyan muıamoaıarıa 

örtülmüş olduğunu görmüştür. 

Bu tetkikat üzerine otomobiller

de müşterinin oturacağı yerin 

maruken veya pandezüt denilen 
deriden olmasına karar verilmiş 

ve bu karar tatbik ettirilmek 
üzere belediye şubelerine bildi
rilmiştir. Haziran nihayetine ka
dar içi muşamba olan otomobil
ler bu kararı tatbik etmiş bulu· 

nacaklardır. · Aksi halde otomo

biller işlemekten menedilecek
lerdir. 
500 Uimba nihayet asdabildi 

Belediy·e ile elektrik şirketi 

arasında yapılan mukavele üze

rine şirket şehrin muhtelif yer

lerine 500 lamba koyacaktı. Bir 

tı'.'tfanberi devam eden bu lam
l. koyma işi bitmiştir. Şehrin 
bir çok karanlık yerleri geceleri 

aydanlanmış bulunmaktadır. 
Belediyeye yeniden, kendi 

semtlerindeki karanlık yerlere 

lamba kQnmasını istiyenlerin mü
racaatları çoğalmaktadır. Şirket
le yeniden yapılacak mukavele 
hazırlanırken bu müracaatlardan 

ihtiyacın nisbeti meydana çıka

rılacaktır. 

Bazı sinemalar hakkında :ı 
tutuldu 

Defterdarlığın sinemalara yt 
,,.piden bazı emirler verdiğini y 

.... D~~ defterdarlık mtıfettitı.f. 
sinemaları dolaşmışlar, me~ 
olduğu halde içeride sineıııf: 
gösterilirken müşteri alındı~ 
ve seans nihayetlerinde salo~ 
rın tahliye edi!mediğini görerc 

sinemalar hakkında zabıt vatl' 
kası yapm1şlardır. Bu emre Is~ 
men bütün sinemalar riayet e 
mediğinden hepsi hakkında af" 

ayrı zabıt tutulmuştur. 
Tarlabaşı şubesinde ihtill• ~ 

Bir gazete Tarla başı nı•- i.k 
tahsil şubesinde 40000 lir,... 
bir ihtilas yapıldığını yazoııttt'' 
Dün vilayette , defterdarlı 
yaptığımız tahkikatta böyle 

ihtilas yapılmadığı ve bu ha.? 
rin doğru olmadığı anlaşılaı•f 

Zehirli sut # 
izrnire tabi Alaçah nabi~ ~ 

de 60 çocukla birkaç kişi 1iıot 
leri sütten zehirlenmişler, de;_., 
tarafından güçlükle kurtar• , 
]ardır. Hadisenin sebebi ta ,ot 
mile anlaşılamamış, nahi~eye ıtJI' 
getiren Hamdi Kahya ıle, b,r 
hallebici hakkında tahkikata 

lanmıştır. 
······=· --~ ............................... ·-···-···n····· ,,,,,., 

. Fa~at, ba~ı tesı~ler altın~a h~ fırsatını ele geçirmekle mümkün olrlu- killer doğm~sın? Dıyorlar. lşte N_ıe
ciimleyı .Y:U:dıgımız zı.habını U) and_ı~- ğuna göre, Eşref Iley, şeflik ·rnzifesin- mann'ın bu gaye ~~:k~sında yazdı~r, 
mamak ıçın bu seferlık de madde zık- de orkestrasile birlikte yükselmeh:te. (Modern danslar suıtı) de. bu ,·eçhıle. 
retmiyeceğiz. memleket yeni bir gene orkestra şefi tango ve ÇarJestondan mürekkep bir 

Ankarada çıkan (Musiki) mecmua daha kazanmaktadır. S;nelerce keman teselsül olup, Profesörün parmakları 
sında, Bulgaristan, Yunanistan ,.e di: çalmış \'e musiki nazariyatı ile uğraş- altında bütün oynaklığı ile c~nlandı .. 
ğer küçük komşu memleketlerde resmı mış, okuyan, aletleri anhyan, kıdemli Şehrimizde yerleşen. en yuksek .P~
makamların san'at müesseselerine kar· ve calıskan bir musikicidir. Sade ta\'ır yano üstadı şüphesiz kı artık kendı!'ı· 
şı ne kadar açık elli danandıklarmı Iar;, y~muşak idaresile icra renklerini dir. Peşte musiki Akademisini l~itirc~ik 
bir tefrika halinde anlatmaktayım: yerli yerinde tevzi etmektedir. Orkes- ten ı;;onra Mosko,·ada me;:;hu~ pı~~nıst 
:ümit ederim ki resmi makamlardakı tra karşısında bir koro heyeti ve ses Levin nezdinde de çalı~.tı. B~r mucldet 
bütün ala.kadar rnüdiranrmız bu yazı. solistleri bul unsa gene ayni serbestiyi Peşte Akademisinde m nteakıben Sof. 
)arı okur ve san'at muhipliği dolayısi· muhafaza edchilccektir.. Orkestranın ya musild Akademisinde profesörlükte:' 
le maarif mahafilimizce çok sevilen rn hüyük opera partilerini getirterek şnn bulundu. lki senedir aramızda yaşıy?n 
Jimlz Muhittin Beyfendinin arzuları· ve koro refakatlerine de hazırlanması muallimi henüz pek az tanıyoruz. Ka
na hak verirler de san'at ocaklarımız zamanı gelmiştir. Muhtelif fenni seh .'ıl tiy<>tle şehrimizde yerle:;;miş bulunma· 
vadedilen fazla yardımlara bir an ev- ler dolavısile bu yolda ilk ele alınacak sına nazaran. gençliğimizin ve kon~er 
vel kavuşur; bir kaç senemiz da}ıa kır c~er cni ... oletto) oalbilir. vaturnrımızın ,yüksek iktidarından is-
tasiye muamelesi ortasında kaybolmaz. Orke~trada amatör gençleri birkaç tifade etmelerini bekleriz. Konserleri-

Teftişler devam ediyor 
Mülki)'e müfettişleri Belediye

de teftişlerine devam ediyorlar. 

Şimdi Darülaceze, oktrova, su 
işleri muamelatı tetkik edilmek

tedir. Dün heyeti teftişiye reisi 
Hacı Hüsnü Bey de bizzat bele· 

diyede meşgul olmuş bir mu· 
harririmize demiştir ki: 

"Bu t eftişlerimizde bir fevka

!adelik yoktur. Memurlar gibi 
biz de vazifemizi yapıyoruz.,, 

itfaiye mUtehassızhğı için 
iki Alman talip oldu 

.. b~İe .. cii;~· .. ii~····s;;ii~ .... eıçitiki ~ 
arasında muhabere ceryan ed' 
yordu. Bu muhabere henilJ ~ti' 
celenmemiştir. Belediye ye~til' 
tipler hakkında Berlin Se!ar f" 
den malumat istemiştır· 4~ 
taliplerle uyuşulduğu tak (f' 

belediye keyfiyeti alakada~,, 
kalete yazacak, kambiy~;,cııf 
desi alacak, ve bu mu "tit• 
alırsa mütehassısı getirec~I 

Maaş nihayet ve~I 11 be'° 
Günlerden beri yazdıgıııı re'J 

tediyenin memurlara "et ~ 
OPERA CEMiYETi kuvvetli artist en lüzumlu iskemleler· nin çoğalmasını da isteriz. 

Teşekkül istidasım geçen sene vi- de takviye ettikleri i_çin icra cidden l\!u\'affa~ıyetli re.sitali her türlü 
!ayete veren hu ceıni)d, henüz geçen güzel oldu. Geçe~ ıcral~ra .. ~az~ran tebrıklere layık geçtı. ... . 
ay müsaadesini aldı. Bu~iin i~in iddi· biiyül, \:e tabii hır terakkı goruldu. Koscmıhalzade 
ah görülen ismi onun son gayesidir. Salon güzide biı' zümre ile dolmuş- Mahmut Raaıu 

Belediyenin itfaiye mütehassıs· 

lığına' yeniden iki talip çıkmış· 
tır. Bunların ikisi de Almandır. 

Evvelce başka bir zat üzerinde 

peşin Mayıs maaşı nih.•Y:,; .,,.. 
verllmiştir. Maaşın verılııı li ~ 

d •. baY 
lediye memurlarım un 

vindirmiştir. 
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---~la 1 8~~~~0Jil~!r~E!~i~! 19~0 Halk fırkası kongresinde~. 
~pı' ,.111111111111111 senesine ait varidatı 8 milyon 430 bin • kt d" h d k b ı 1 • İngiliz lirasına baliğ olmuştur. 1929 se ) ısa l sa a a a U 

. empiyakos Yunanıstan şam- ne~i varidatı 24milyon182 bin ura tut '"o 1 ğ k k . tuguna nazaran arada 15 milyon 7:;2 edı· ıen dı· lekler 
1 n U unu aza nara geuyor bin liralık bir fark vardır. Meclisi i-

~tl)l · dare raporunda hu hüyük tenakusun V t •t 1 • • df- il k Zf- t b k 
~ an takımından sonra bir ay içinde 2 maliyet fiatından çok dun fiyatla pi- apur arı e erı ın r ece ' ~aa an ası 

llebi takımı daha gelmesi muhtemel.. yasalara dökülen Sovyet petrolunun daha faAl bir vaziyete getırilecek •• 
.,lllftan futbolculara ve maçlara idare edecek hakem rekabetinden ileri geldiği bildirilmek- Ankara, 17 (A. A.) - 1 - Orman dürü umumisinin izahatı halen 26 kft. 

Per•embe gUnU ıı:.ehrı'm'ızde bulunacaklar. tedir. · ı · 't d'I ki d b' k "d ·ı l' d 'b t I • t 'T 'T ı:;; erıne aı ı e · er en ır ·ısmı ı a- sur mı yon ıra an ı are o an zıraa 
Oli ·---~.. - ri mesailden olduğundan nazarı dik- bankası sermayesinin tezyidi için ka· 

IDpiykos takımı iki gün nayacakhr. olmadığı bu facia karşısında; kate alındığı, diğer kısımları ~ e :m- nunda tah\'ili1t ibrazı hakkı bankaya 
tla;.' şehrimizde bulunacak. . Olimpiyakos mııçları tertip heyetin· kalbinin temizliğine bir kere nuna müteallik bulunduğu cihetle ye. ''erilmiş olup iktısadi vaziyetin müsa-
' bu Pire takımının Yunanis- den: daha kani olduğum, kaptan Hüsnü ni orman kanunu lfıyiha ında bu kı· aclesizliğinden şimdilik bu ihraç 1rey. 
4.. .. - en kuvvetli futbol ekipi ol· 1 - Yunanistan şampiyonu B. arkadaşımızın da takdire şa- sımlarrn da düşünülmüş ve kanunda fiyeti yapılmıyorı-a da hariçte tahvl· 
"'hna dair perşembe günkü Olimpiyakos klücu 21 mayıs yan bir itidal ile .: t d'-. • hükümler mevcut bulunmuı> olduğu, ıat satılabileceği ümidile bu ihraç lcey; 
..._~nıızda verdiğimiz malumatı perşembe gunu İzmir vapuru t ·ı 1 b t los er ıgı :ay orman yangını bekçileri için kanunen fiyetinin de tetkik edilmekte olduğu, 
~ d ile saat 16 da Galata nhbmına re e 1 e e e me yunum. un· mecburi mükellefiyet olmadığı hald 0 maamafih arazi vergisinin yüzde altı. 
~ ~ ecek bir telgraf aldık. dan başka, otomobil sarsmhsm- mahallerince mecburi bir şekil verii- sı nispetinde olarak kanunen alman 
ppıyakos son oynadığı maç· va~ıl olacak ve sporcu arkadaş- dan müteessir olup fazl'i ağrı miş olduğundan bu hususta halkın ı·i· senevi 400 bin lira menafi hisse 
~ •natinakos taklmım yene- ları tarafından büyük tezahü· duymasın diye, oyuncumuzu has· zası munzam olmaksızın bek~iler için si ve bankanın karı sermayesine 
l.- Yunanistan ş,ampiyonluğunu ratla karşılanacaktır. tanedeki karyolasına kadar el ücret namile bir şey alınmamasının zammedilmek suretile tedrici surette 
~f b111ışhr. Bu husustaki tel· 2 - 22 mayıs cuma gunu üzerinde taşıyan h' l . . mülhnkata tamim en bildirileceği. or- sermayenin tezayüt ettiği Ye şube kQ .. 
... , IUdur: Taksim stadyomunda yapılacak h l'f kt mu .~P erımıze_ manlarda vukuu beyan edilen suiisti- şadı talepleri de ancak masarifini 
~li Olempiyakos _ Fenerbahçe ve 

24 
mu_ t~ ı .m~ e~ ve ezcumle Feyzı mailerin bir kısmı tarihi eski olan ka- koruyabilecek mahaller için her zaman 

'-na, 18 (A.A) -Velodrome Ati lısesmın cıdden fedakar ve nunların suiistimale mani olmak Hı- bankaca nazarı dikkatten dur tutul· 
~ •nda dün yapılan Yunan mayıs pazar günü oynanacak centilmen talebelerile, gerek zumu ile koyduğu merasimin ~ğırlığın- madığı. Manmafih, şube nçılmıyan 
~ futbol şampiyonası müsa- Olimpiyakos • Galatasaray mü· şimdiye kadar bizzat hastaneyi dan ileri geldiği ihbarattan anlaşıl· mahallerde ziraat kooperatifleri açtır. 
L..''•ında Olimpiykos bir sayıya sabakalarım idare etmek üzere teşrif ve teselli lütfunda bulu- clığı için yeni kanunda hu gibi mera- mak sistemi son zamanlarda bankanın 
~ hasmı Panathinakosu üç sureti mal-:susada davet edilen nan muhtelif kulüp erkan ve simin t

1
ahfihf ekdkilddiği, dki'ğ~hrl tarta~~an mesa~-:i cümlesind.e~ b~k~ka~ı1n. -~~tbill ij Bulgar federasyonu erkanından b' . memur ar a ·ın a Ya · ı ı >ara uze- tenmıye sermayesının ı ·ı mıs ı uUA an 

t ınagv lup ederek Yunanis- mensu ınıne ve gerekse dost· · d · ··f ıt· ı ·· d ·ı -· · t ı 1 b" 
f M K f 

rıne aıma mu e ış er gon erı ecegı zirai ıkraza yapı mış o up ır sene 
l.~ •Utb ı ·11 ı - · açe 21 n ayıs perşembe ı d Jd - dd' -' o mı i şampiyon ugunu arımız an a ıgımız mütea ıt ,.e birçoğunun mahkemelere verildiği \'adeli .kefaleti müteseJsile ile ikrazat.. 

S.. ll1ışhr. sabahı saat 10,5 konvansiyonel telgraflara; gördüğümüz teshilat ve bu hususun ehemmiyetle mürakabe tan yüzde 12, ipotek mukabili .2.000 
~ ~n haber de gösteriyor ki trenile Sirkeciye muvasalat ede- doliyısile, Fransız hastanesi etib- si için heyeti teftişiyenin takviye edil- liraya kadar yüzde 10 "te 2.000 liradan 
~-:Pıyakos bizle yapacağı iki cek ve teşkilat erkanile klüpler basından Cevat Beye ve bilhas- mek üzere bulunduğu. yukarı miktar için yüzde 13, fpotelC 
~ en mütekamil ve en kuv· tarafından istikbal edilecektir. sa pek fazla meşguliyetlerine 2 - Vapur tarifelerinin mümkün mukabili hesabı cariler için yüzde 10,5 

l y f b l 3 - Cuma günkü müsabakaya rağmen ilk tekl'f . d olduğu kadar indirileceği. olarak alınan faiz olmayıp bankanın. 
'ıl. ı_ unan ut o unu temsil b"I 1 b d B h t , 1 k ık vde rıcl~mkızd a 3 - Ziraate muzır ha'-·vanlardan bir sene Yadeli mevduata yüzde yedi 
~•dir. ı et er u gün en itibaren ey- as amız a pe ya ın an a a a ar " f . . d t ... d 23 
-... oğlunda Stayom gişelerinde ve l . . . farelere karşı yapılan mücadeleden iyi aız vennesı n me\· ua ın. . ) uz e 
~ ""'llt karşı bizden de lik maç- o an . oyuncu?1uzu yedı ıhtımam neticeler alındığı. Istih\ ettiği altı mil miktarını kasalarında faızsız bırak-
~~ Istanbul tarafında da Milli spor h el 1 k h h .""la en ön safında bulunan ve ımay erıne a ma , er u· yon dönüm araziden yarısının temi7.- ması ve memleketin para piyasasının 
~ t,aaray ve Fenerbahçe oy· Zeki Riza beyin mağazasında susu temin etmek suretile bize lenmiş ve bir buçuk milyon da kesafe- nemalandırılmaması yani valör za. 
~~r. Bu iki takımımızın son tevziine başlanacaktır. adeta yeni bir hayat bahşeden ti azaltılmış ve mütebaki iki milyon yiatı ve bi.r ~ısım ~ube ve ~andıklann 
~ Bilet fiatları şöyledir. Gülhane hastanesi 

0 
eratörü üs- dönüm arazide de mücadeleye devam sermayelerının azlı~ hasebı~e zaru 

~ ar zarfındaki yaptıkları ha- Balkon, numarala ön sıra 5, tat Murat Bf ile p . edilmekte bulunmuş olduğu, diğer ya- etmekte olması ve zırai muhıtlerde lıu-
~ llıaçlarına bakarsak Fener· diğer balkon saralarile saha ke- . . A • • konsültasyona bani hay,·anlar ve nebati haşerelere lunan bu şube ve sandıkların kapatıl. 
~~e İtalyan muhtelitini iki defa ıştırak luffunu bızden esirgemi- karsı da mücadeleye girisildiği. ması istihsaliltı ziraiye itibarile caiz 
t:J\\k nan numaralı sı-ndalye ve kana· C h • • t:

1
'lll sayı f arklarile yenmiş, yen erra paşa hastanesi Rer- 4 - Hayvan hastalıklarından sı- görülmemesi yüzünden mevduata yüz. 

~saray ise cuma günü peJer 3, tribün sivillere 2, zabi· tabibi operatör Burhanettin Bf.- ğır Yebası. 240 köyde söndürülerek hu de 9 miktarı kadar faiz verildiği cf. 

~ 'Qıda Be; lrnz l kı ma, pa· tan asker ve kulüp ınensupları· ye karşı, klübüm tunın.a, en kal· gün altı kôyde kaldı. Buralarda ve hetle faizin tenzili cihetine gidilmiye. 
ı.ı. tGnn atadyomdan zayıf bir na l, .duhuliye 1 lira, kulüp bi teşekkürlerimle ebedi min- §ark hudutlaı:ırnızda hastalığın faale- ceği ,.e nakli nukut işlerinden de yenL 
~"l men su bininin duhuliyesi 50 ku- tt 1 ki 'bl" v b si için inzıbati tedbirlere devam edil- yapılan tarife ile bu işe atfı ehemmiyet 
~· ve kalecisiz olarak oy· ruştur. ne ar 1 arı~ın ı agını mu te- di. Aşı usulü de yapılmakta olduğu. edilip posta ücretleri tenezzül ettiği 
~ı_k bir maçtan sonra Kurlu-

4 
_ Cuma rem gazetemze terk ve tavassu- 5 _ Bazı vih1yetlerden ihracatın· takdirde bu ücretin tenzili kabil ola. 

t.·~ 11Dına yenilmiştir. Fakat bu günü stadyom tunuzu rica eylerim Efendim. temini, istenilen maddeler için deve- bileceği, kısa , ·adeli ikrazatta 3 - 12 
~tı kapıları halkın müşkilata maruz ı· 'k .~ •t maçlarından alman ne· Yunanlstanda futbol letlerle aktolunan ticaret mukavelena- ay, oı1a vade ı ı razatta bir buçuk 
t... ~.~ Olimpiyakosa karşı oyna· kalmadan yer bulması için saat Atina 18 (AA) _ Velod 

0 
melerinde mütekabiliyet şartları dev- sene müddet olup bankanın ~rmayesi 

"':-"' oyunlar ha'-kında bı'ze bı'r tam 13,30 da açılacak ve 16,30 h d' dli. 1 rym Jetler tarafından sağlam alıma tilbi nin azlığı dolayısile daha uzun va· 
K d k k M sa asın a m yapı an u- h d . . d'l'k k b'l 1 ~ • a apanaca tar. üsabaka tam . A • tutulabilecek olanları akkında hii- elerın şım ı ı a ı o amıyacagı ve 

~ trecek kıymette deyildir. 17 de başlayacaktır. nan mılh futbol şampıyonası mü- kümler konularak ihracının temin e- bazı mahallerde ' ·aziyete göre tecil 
~l tın ekzersiz mahiyetinde "' ıcı * sabakasında Olympiakos bir sa- dildiği.' Portakal ve zeytin susam, Ü· yapılmakta olduğu merkezindedir. 

ltı:aı, takımların eksik çık- yıya karşı hasmı Panatinekosu züm ve incil'in Rusyada satılacak mad Encümenimiz bu hususta hakkında 
~~ 111ası ve nihayet ancak Fahri için teşekkilr üç sayı ile mağlup ederek Yu- deler arasında bulunduğu ve bunlar- cereyan eden münakaşat Ye müzakerat 

~l tai<İmma karşı oynarken DUn lstambul Erkek lisesi nanistan futbol milli şampiyon- dan iki milyon liralık miktal'Jmn yeni tan sonra bankanın heyeti umumiyece 
ı tcek müsabaka kabı"lı'ye· 

1 
luv k t ticaret mukavelesine dercedildiği, ibra- musaddak 1929 bilfınçosuna göre zirai 

mezun, mensup ve muhip eri gunu azanmış ır. r· . . k . 'k tt 27 k" ·ı tl.11.b tlc 'k cat o ısının ta vye edılmekte bulundu- ı ·raza a - ·usur mı yon ma u atı 
tİQı ~1 veya fazla olması himayesinde lstanbul spor Atina, 18 {Ako) - Dün öğ- ğu n hatta bazı tütün gihi mühim olmasına göre, banka zirai ikrazatı 
b~~den tahmin yaparken klUbU umumt kaptan veklll leden sonra Yunanislamn en kuv- maddeler için müstakil ofisler tesisi sermayesinden pek az fazla miktan 

Patlır. Bu itibarla cuma !:::!:: imzaslle şu mektubu vetli iki takımı olan Panatine- de düşünüldüğü. Açılacak enstitüler olmasına nazaran mevduata nrilen 

~ Zar günkü maçlarda ah- Beşiktaşla olan maçımızda, bir kos ile Olimpiyakos arasında için Avrupalı mütehassıslar intihap yüzde 9 faiz miktarı bu meseleden mü• 
beticenin müsbet veya Yunan şehirleri şampiyonas olunduğu, ziraat odalarının ıslahı için essir olamaz ve bu bankanın harbi U• 

~'1ışu 
0 

günkü gösterilecek kaza neticesi, sağ bacağının iki 
1 

t 
1 maçı kanun Iayihası hazırlandığı, yerli mal mumiden eve) uzun vadelerden aldığı 

~bT kemiği de kırılmak suretile sa- yapı mış ır. larının memurlarca mecburi olarak faiz miktarı kaydiye ile beraber yüzde 
'-'-k 1 ıyetine, enerjiye, ne- katlanan oyuncularımızdan Fahri Bu maçta, 20 binden fazla se- giydirilmesi için tetkikat yapmak zaru- yedi olup esasen cihanda tatbik edilen 
4- ,t"emetine bağlıdır. Bu- nin, ilk ve çok elim vaziyeti kar- yirci hazır bulunmuştur. Zabıta ri bulunduğu, sanayi ve maadin ban- iskonto fiatlarına göre bu miktardan 

tlcn~~nkürken ekzersiz ma· şısmda, sılihi tedabiri ittihaz e· sükün ve intizamı muhafaza için kalannın ıslahı ve müesseselerinin faiz gayri tabii bulunmasına binael\ 
"Ut 11 adrolarla oynarken derken, muhtelif klüplere men· fevkalade şidcletli tedbirle 'tf • kendisinden tefriki derpiş olundu. zlraatın inkişafr maksadile teessüs e--

~ alamadı diye Galata- h l . . 8. I rhı 1 
6 - Maraş murahhasları tarafın- den bu bankanın zirai ikrazatta bu-

1 sup bir çok centilmen ve asil az ey emıştı. ın erce alk d ·ı t k · ·· · 1 k t .. k" f · ı d d w olmrva t.L unanlılara karşı muvaf- t h d • an verı en a ·rn· uzerıne mem e e gun u aız ere evamı ogru .,, .. 
~tıı ruhlu, temiz vicdanlı sporcılarla s atyom aricin e maçın netice· pirinç istihsalı1tının dahilen istihlıiki- cağından faiz ve komisyonların tenzili 
~k •Yacağını hahra getir- seyirci gençlerin pek kıymettar sine intizar eylemiştir. Güzel fa. nin temini için pirinç zer'iyatı himaye lüzumuna kani olmuştur. Bu kana-

rnevsimsız bir tahmin k ı ı d - "f t d f\a. yardımlarına, büyük alakalarına at çetin bir maçtan sonra sinin takviyesi l:lzım rn un ugu, ecne· ate varırken banka masan a ın a me-
,"l(lbp· bizzat şahit oldum. O çok mü· Olimpiyakos 1.3 gibi büyük bir bi mütbe.ha~~sı ~ettirilerek bu ı,,1ene Ma-1 mur masrafları gibbi hnkusus~~ta '::ızi. 

<\:- 1Yalcostan sonra şehri· . b l b'l 'd' . f ki At' . ( p rasta ırpırınç ıs asyonu açı masının yeti iktısadiyenin ve a ·açı ıgın ıcap 
"'ip teessır, en iğimin ı e erı ığıni ar a ma şampıyonu ana- b"~ 1 • • d t · ı 1 • r d · ••-::. 1 eıt isi r M f . . . . . utçe şart arı ıçın e emıne ça ışı aca- ettirdiği tasarru a a rıaye~r o ma 
t.Jc m 1 acar pro es- hissettiğim telaşlı anımda, fela- bnekos) u yenm1ştır. Pıre şehrı, ğı, pirinç kanunu Iayihasının hazırlan sı, bu faiz tenezzülünden dolayı :ıe-

'r, crrıının gelmesi muhte- ketimize koşan bu kara gün şampiyon takımmm bu galebesi- dığı. tayicin bankanın zararına bir hadise 
~011 ~Çen senenin Avrupa dostlanmızdan bir çoiuna bir ni, bilyük şenliklerle tes'it eyie· 7 - Gaziayıntap murahhaslarının tevlit etmemesi için bir zarureti kat'. 
b~ P' Şampiyonu olan ta- teşekkür dahi edemediğimden miştir. takririne karşı sanayi ve ticarettel,i iye olduğunu da hissettirmiştir. Diğer 
• A.r'lar Bükr~te oynaya· rnahçup ve müteessirim. Bilhas· B . hile ,.e tağşiı?e karşı kanun hükümleri mütalebatın bankannın muamelatı 
.. llcadarlar takımın ge- aşta şampıyon takım bulunduğu nin tatbik olunacağı ve müeyyideler dahiliyesinin icap ettireceği vaziyete 

~ ~a1~i1n Peşte ile muhabere sa, büyük istifadeler edip can· halde binlerce halk tezahürat kfıfi görülmediği takdirde arttırılara- göre bankaca nazarı dikkate alınacağı 
~ ~'llt er dan mesaisini gördüğümüz, A- yaparak Pire sokaklarını dolaş- ğı, iktL~at vekili heyfendi tarafından nı kat'iyetle ümit etmekteyiz. 

~il b · nadolu klübünden eczacı Osman mışlardır. Geceleyin Pire şehri izah edilmiş ve bu maddelere müteııl· Sıhhat ve içtimai muavenet 
t ~ •tlca ayın sonunda ve geceli gündüzlü bütün zaman- bu galibiyet e efine ten . d'l· lik izahlar enrürnence rnu\'afık görül- vekaleti 

Ocn.adı k' . d ş r vır e ı .. .. S t t o• ı ınm senei ev· larını hastamıza hasreden Gala- · t' muştur. - ı manın memleketimizdeki tah 
'"• lcllla.- yaptıkt·'n sonra mış ır. Ziraat bankası ribatı halk tarafından da ehemmi .. ·etle 
'"' • a tasaraylı izzettin beylerin bu s " 'L •da elanikten telgrafla bildirildi· Ziraat bankası mesaisi hakkında takdir olunarak birçok bataklıkların 
11t • • r gelecek olan husustaki himmet ve gayretleri- ı b 1•ıaııı· ğine göre dün selaniğin en kuv· vfüıy~~ ~ongreler~: dilekl.eri, . ~~rma.11 c v~ dereleri~ kurutulması, temizlenme-
~ 1 Alman takımının ne karşı ne kadar teşekkür et· tezayudu, şube kuşadı, zırai ıkı azalta sı arzu edılrnekte i e de yalnız lzrnir 

letir'l • d k · ı k h ı vetli iki takımı olan Pask ı'le tt. 1 mesı için e te· se , mınnettar ı is erimizi ne faiz ve komisyonların tenzili ' 'e .nal,li mıntakası için 20 milyon lira lazım 01. 
bulunulmuşt,ır. Uyu· kadar ifadeye çalışsak azdır. Herakles arasında şampiyonluk nukut işlerinde dahn tesl~ilkfır dana- duğundan bütçede aynlan para ile 

it. . takdirde Alman Değil yalnız Beşiktaşlı arka- maçı yapılmıştır. iki takım birer nılması, bu sene mahsulatının tenez- yapılabilecek islerin yapılmakta ol· 
lıra11 zülü fiatı hesabile zürraın lıorçlarımn duğu. ~ 

ba.ı ın onunda şeb· daşlanmızın, hakemin bile şa· gol yaparak berabere kalmışlar· t ·ı· h t d t 1 'llQn, k ecı ı ususa ın a op anmaktadır. Hu 2 - Sıtma mücadelesinin ''irmi d6rt 
ca üç mac oy· sırıı> maatteessüf hiç a1.e.kadar d h t h kk d · "' ua ar. 1 ususa a · ın a zıraat bankası nıü- {l 0 1 r .. 1 ] • t en sayı ayı çevmn z 
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Rasim Alt B. tazml- H F k b natmı istiyor? • ır asının üyük kong· $afa1r. çayını Tap faklltesi bocahiından çı-

~ Rasim ~li 8. in !tiraz is· resi• du" D kapandı 
ticlumın Maarif veklletince tel· 

bllyilk hediyeli m Osabakası 24 MaY 
Pazar günü saat ıo-12 yekadarBe 
lunda Melek Sinemasında icra olunac---

kik edildiii ve Dariilfünundan 
emanete gönderildiii yazılmııtı. 
Aalraracla bulunan Dr. Rasim Ali 
8. bir akwam gazetesi muharri
rine IMyuatta bulunmut 'vekl-
letia P. ~ ku~n hakkın batıla 
plebilidır. ~ 1fln iç ylizü acık
lıdır,, ~emiftir. Aynı habere ıö
fe Ruua Ali 8. devlet ıuriıına 
ela m&racaat ederek ilaaç kara-
1'111111- iptalini ve ulAhiyetsizlik 
1MM1eaini ileriye atırmüıtür. 
K_..i bu nokt.da fÖyle de
mekhdir: 

-. Şa.rADua kararının yüzdeyüz 
leybimde ôlaca;ıaa kaniim. Dart 
ay açakta kalmama ıebep olan
ludan otuz bin lira tazminat 
clanaı açbm. 

(Üıt tarafı 1 inci ıayıfada) 
nutuk irat buyurarak C. H. Fır
kaıı üçüncü büyük konıreıinin 
içtimaına nihayet vermi9tir. 

l•met P,. Hz. nln nutku ' 

Ankara, 18 (A.A.) - C. H. 
fırkaıı kongreıinin ıon celıeıin

de Batvekil lımet Pa9a Haz• 
retleri tu nutku irat buyurmut· 
)ardır: 

"Muhterem efendiler; 
Büyük konırenin ruznameıin

de mevcut olan meıailin müza
kereıi bitmittir. Büyük konıre
nin faaliyeti yalnız fırka hayatı
mızda değil milli hayatım1z

Ylli7ette clnam ·;üiii.'":Dah;";J;d:'i; da da kıymetli bir hatıra ola
•llf• 1~ para ve veuite ihtiyaç bu- rak kalacaktır. Müzakerenin ce 
llıa•qu n bütçe vaziyeti müsait bu- reyanı konıre azalarının kana
Jundqfa takdirde bütün sıtmalı yerl~r- atlerini millet ve memleket men
de mücadele yapdmıuıı vilayetçe de f 
arn tdfldlji, vekllet proıraıruna da- aati için ne kadar vuzuh ile, •u · •ulabdufu. ıerbe.U ile ve inanarak ortaya 

3 - Frenli mtin•elesi için de bUt- koyduklarını vazıh bir ıurette 
teY• •enu 3.W bin liralık tahsisat nts- ıöıterir, canlı bir misaldir. Bü
htf•de ınaal aarfedllınekte olduğu, yük reiıin dediii ıibi bu millet 
tu. ıeniş mücadeleye ıirişmek ve memleket iti erinde vazife
lefn bu. tahisattn tezyidi zaruri bu- darların fikirlerini her türlü ka
l•ailgp. 

' - Hiç olmaua her kazada bir yıttan azade olarak iıtifade ıa· 
doktor bulunilura bilmek üzere dPha huına koymalarında memleket 
1ls btldm tayini lilım geldiği ve yalnız istifade ıörür. Bu müza-
4ektorlar içia mecburi hizmetin ko- kere tarzımn hayırlı neticelerini 
a11J4qJu .mUtekaftlerin ticretle istih- busün burada iktitaf ettik. 
U.larına karar verildili ve diier ta- Memleket de iktitaf edecektir. 
raftan •tmlekette doktor adedinin 
an.ur için çalrtlldıfı ve bu tedbir· Millet 19'erlnde allka 
ltr• •tlneaatla doktor ihtiyacmın Bir nokta ıureti mahıusada 
tMalniae pyret edlldltf. iftiharımızı tahrik etti. Konrre-

5 - Dı.panur kUtadı dileklerine 
Uffl her kaada beşer yataklı dis- de bulunan arkadatların millet 
Ja•r yapmak nkiletçe milsemmem itlerinde ıöıterdikleri alikadar
IMllun4afu ve fJkat her dispanser içi11 lık ve vukuf vazifelerini ifa için 
11 bJa Un maısraf yapmak lazım gel:. mücehhez olduklan iktidar ve ki 
•it\ n ~ii•kl dkpa ... r mnaul• fa~ ... lııilı~ .. ~--~ 
RWl 11ç yüz eTiiye iblltı için daha yüı bir örnek olmutlur. 
elli dispanau açılmak kap eylediif 
ft fakat ma16• vaziyetin ne bu difl- Bu konıreye tetkilitımızın at-
puaerlere ve ne de hastane açılma· fettikleri kıymet ve ehemmiyet 
11111 mU.it balaaınadıtı ve mali im- fırka tetkilitımızın vazife ifa 
kbm ıi••Ui takdirinde bu dileklerin---------------
auan ltibara ahnacatr. 

t - Mea'i itala .. talimatnaıneeini• -l'UI ıtillrnlye niu111name8ile uma
.r •ıt....a.ha kanu1111nan hükflmltrl
M sin tatbiki ve bu suretle fuhpn 
•lu bir koatrol altına alınması hu~u
•• arqtınlm•kta oldafu. Sıhhiye v• 
ldlt 1JeJlfedl tarafından irade edil· 
•lf •• '8 ialaat eneflmHimizce de ma 
v~fık drlimlftlf. 
8 '"lca .,,ı ...... 111 laU,en ~eı l :.r 

Çankın, Glri9on, Matla rillyetle
Jtlt Yaloft, Menemen n Tarsueta em
Uk MNl-ıa f1lbe aç.ma11 iatenilmiı 
ı. 4e A•lcara, t.t&nbul, İzmir ve Sam
...... bafka yenle 111bt açılınama111na 
ı..ka ... iriyetl uınamiyesince ka
rar •erit.it eldatndan ha yerlerde 
......... tulle ~IY•eair emlak ban 
llul ...... mt1•8rl1i11nden bildiril
mrifdr. 

It bukuı tabesl i.tiyen yerlerde~ 
Jlalatp, Fat.ada birer ıube açıldıiı, 
l'•WJ"t ile Cebelibereket için tetkikat n..- IASIJll ıeldiji, Bersa-a .... 
..... dea istifadesi meuf e yakınhtı 
itllııarile mhakiin olan Dikilide tube 
a~lmuı icap etmedlji ı, banka.ar ınü
tlfirl. ıımamiai ve lzmir meb'usu Celal 
BeJelendf tara.fınclan heyan edilmit
tir. T.,,_.. ce111lyetl 

Çonm, Samsan ve Yoqat kong· 
nledllee ian•in bir tek ınahrete har· 
-. ttitfindea bafka mah8ulitı uzi) e
.. laae alıamamur ve halkın fa7.la 
tu1ik edllmeaM8İ suı istimalleri11 
mea'I jilelderiQe karşı encümeaimize 
plea Rize meb'ua n Tayyare cemi. 
,..el reiBI Paat Beyf endi Tay 
,an cmtiyetlaln utan mU-
üfauıaa çalıpn ceıniyetlerden 
eli-tu•, iuelercle halkın 
Ml& taQÜl ı•tı•dijinl ve ikt ... dl 
YUiyı&lere slre cemiyetin halka yar
••d• bulandupnu •e en ufak 111ul 
a.u.aller için hemen •l•I tedbirler 
aJıatlıtıaı. teftişleri• 11klapınldıtı· 
111 •_yleait ve beyanat e11cUmeaimizte 
w ••Yal* ıiriilmtiftiir. 

Daktilo 
Hanımlara 

1. - 1931 Aenesi daktilo 
pmpiyonluiu miisa· 
bakası hazi~n iptıda· 
•ında Ali Ticaret mek 
teblnde yapılacaktır. 

2. - Kayıt 31 mayısta 11iha 
yet bulacaktır. 

3. - iştirak etmek istiy•n· 
ler her rUn idarehane 
mize müracaat edehi
lirler. 

L - Müsabakada kendi is 
tedikleri makine ile ya 
zacaklardır. 

5. - lıtirak edip •n iyi de
rece kazanacak hanım 
)ara ya bl r makine ve 
ya kıymetli bir hediye 
verecefiz. Bundan 
bafka iş ıahibi deill· 
Jene kendilerine it te 
min edecefiz. 

1. - Derece kazanan ha· 
nımlara hem İf bul
mıya çalıtacak hem 
de Ali Ticaret melde
bi JUrf heyetinin 
tasdik edecefi ehliyet 
ve tavsiye klfıdı veı-e
cejiz. 

T. - Müsabakaanıa l"ti . 
rak etmek ı çin bize iki 
vesika fotoırafı getir
mek ve ya g;ndermek 
Jbımdır. Jş n ehliyet 
klfldı l11temlyenler Is 
terlerse f ototraf ırön
dermezler. 

8. - Bütün i§&iz daktilo ha 
nımlar müsabakamı· 
zm neticesini, kendJJ~ 
rine memnunly~t1e 
it vermek i(in yüzler
ce ticaret mileuesul
nin. bekledijini unut· 
111amalıd1rlar. 

9. - Matbaaauzza ıelmt
den kaydedilmek isti· 
Jenter bizden mat~ 
ka)'lt klfıtlarrnı isteo 
teblllrler. 

için gösterdiği ciddi tekayyüdün 
canlı bir miıalidir. Burada va
zife ifa eden arkadaşların gös
terdikleri ciddiyetten ve ııruı 
ıelip de birbirlerile fikir müna
katuı yaparken muhabetlerinii
ve itimatlarını daima muhafaza
da gösterdikleri samimiyetten 
dolayı bilhaııa tefekkür ede-
rim. 

Gazi Hz.nln intibaları 

Büyük reiıimiı konırenin ce
reyanını ve f rrka teıkilibnın 

alaeağı iıtika.meti çok dikkatle 
ve çok yakından takip ettiler. 
Neticede haııl ettikleri f ahir ve 

memnuniyeti ifade e~erken kon
grede vazife alan bütün arka-

datlara ve bunlar vuıtuile bü
tün tetkilitımıza muhabbetleri
nin ve muvaffakıyet temennileri 
nin ibliiına da beni ıureti mah
ıuıada memur ettiler. 

Büyük kongrenin vücuda ge· 
tirdiği eserler pek mühimdir. 

Evvela fırkamızın hesap itlerini 
birkaç ıeneden beri elde mev
cut olan veıaitle büyük konıre
ariz ve amik tetkik etti. Büyük 
kongre verdiği kararla fırka he 
ıaplarımn muntazam ve tuvibe 
liyik olduğunu ilan etti. 

Dilekler etrafında ... 

Dilekler için büyük kongrenin 
meıaiai bütün memlekette dik
kat ve alakayı tahrik edecektir. 
Viliyet konırelerinin millet ve 
memleket itleri için dilekleri 
daha evel icra vekilleri nezdin 
de -ayrı ayrı Ye birer birer tetkik 
ahmm.uıtur. Dlf,fd;r ~uu 
ıun rıud yapılmakta olduiu her 
vekil tarafından ayrı ayrı eıba

bile izah edilmittir. Bundan 
batka bütün vilayet konıreleri· 
nin dileklerini burada muhterem 
arkadqların halin icabına ıöre 
ıerdettikleri yeni fikirlerle be
raber ayrı ayn dilek encümenin
de tetkik olundu. Bu müzakere 
lerde icra vekilleri ıerek encü• 
mende, ıerek heyeti umumiye
de daima hizmet etmek için em
re amade olmuılardır. Dilekler 
heyeti umumiyede birer birer 
mevzubahıolarak arkadatlar ye
niden fikirlerini ıöylediler ve 
ati için bunların naııl bir iıtika
met takip edeceiini burada va
zıhan tebarüz ettirdiler. 

Tatbik Hha•ında 

Memleket idaresinde ekseriyet 
ve mes'uliyet ıahibi olan fırka· 
nın dilek sahuında atiyen alına· 
cak yeni tedbirlerin mahiyetleri 
hakkında mana Ye itaretler çı-

Şaf ak Çayının 15 Onbe 
etiketine mukabil muh~ 
bir hediye alacaksınız, ve müsabakada 
altı bttyDk hediyelerden kazanabllt.an 
hediyelerin listesini depodan lsteytutz. 

Sinema duhuliyeai mecc-endir, beı kunıtuk C
nmız hariç olmak üzere Onbeı adet etiketimiz 18 
bilinde hem sinema aeyredecekaini.z hem de bir b 
alacaksınız. 

karmak kolaydır. Burada ka· 
rar altına alınan ve icra vekille· 
ri heyetile mutabık kalman bir• 
çok mütterek dilekler önümüz· 

deki senelerde peyderpey mev
kii tatbika konacaktır. Büyük 

konıre fırkamızın nizamname-
ıini tadil ederken fırka arkadat· 
)arı .arasında millete kar,ı va
ziyetlerini temin ve tarsin ede 
cek ve kendi aralarındaki mu
habbet ve rabıtayı kuvvetlen 

direcek bir nizamna.me vücuda 
cetirmek iıtikametinde ıöıter
dikleri hizmet bilhaısa zikre. !a· 
yandır. 

TesanUt ve lnkl~af 

Ümit ediyoruz ki yeni nizam· 
namede fırka tetkilitmuzın ı.
ıanüdünü, inkitafını ve hizmet· 
ferini teıhil edecektir. Büyük 
konarenin bu tene vücuda ıe
-t.İfd.iii eurı.den billıaua. dik-

ve iıtikbale ait yakın •• 

ettirmek iıtiyoruz. 

prosram büyük konırenin 
ne için ayni -.manda 

cudumuzun hizmeti ve 

emellerimizin hedefi ıev 

asiz milletimize hizmet 

tir. ( Doiru eeıleri). 

F ırkaınızın bütün azası 

türlü faaliyetinde l»üyülc 

mizin muhabbetini muhaf 

1Qek ve arttırmak ıayeei 

1 .r~izi diktiiimiz en müh · 
olacaktır. (Bra•o sesleri, 
lar). 

Muhtereın Efendiler; C 
kuımn üçüncü büyük 

kapanmqbr. 

otum ve .~adın 
mütehaaa• 
Doktor 

Hüseyin N 
Ttirbe, emki Hillliahm• 

No. 10 Tel. latanbul: 

kate tayan ve mühim Olanı proı 
ramını vazıh ve mazbut olarak 
ifade etmit olmuıdır. Seneler
den beri bu memlekette birçok 
meı'uliyetlere ıirmit ve birçok 
itler baıarmıt olan büyük kon
ırenin noktai nazarları, fikirle· 
ri ifade olunan bir proıramtla 
teabit edilmittir. Prorramı~ biz 
zat hepimize tahmil ettiği hir 
vazifeyi burada nazan dikkate 
tekrar arzetmek iıterim. O da 
proıramaaki makıatlan, fikirle
ri bizzat kendimiz anlamıf, tet 
kik etmit olmak ve buıün bü
tün fırka arkadatlarnnızın proı- .. ~!!11!!!!1~~~~----.ı: 
ramımızı herkese anlatacak v• ''V AKIT,, e a 
müdafaa ed~k vaziyette 'bulun l 
mak için deruhte ettiiimiz vazi· ne o unu• 
fedir. 

Pro9r111111n tmtltlkl 
DOKTOF( 

Muhterem arkadqlanmıa, fır- ~ .-1.-
ka tetkili.tımız arasında pro,.-,• O'~ 
mımızın mümkün oldu~ kaflar Dahiliye haatabkl•rı mu 
ıenit sahalarda anlatılarak yapıl Cumadan maada her pn 

ronra ~aat ( 2.30 dan 5 • l 
maıına .dikkat ve himmet ede- lstınbulda Ohan ,olunda ( '1 

tabı iıle· ceklerdir. (Alkıt seıleri). mınlı hu5usf ubinesınde 
rİOİZİ V8D8r Nizamnameye töre ~yük kq.n talıklın mtmtne ,e tcda~i 

neden sonra umumi nya!:.~etcb:,r:.;;;C:.·ı=-:e=ıe=ro:n:&...:t1~brı; 
t;==-•=:=1CCc:ar:",.ii11111111ı~':.n:c:nc:.":1Mlc::,.:;1r::wacc:~,•1&:C:.•1:c::~ı 

Krem 

Dit macunu 

Ruj 

Sndo-ro-no 

Podra 

Briyantin 

Pertev Müstabzaratı 
FABRiKASI 

PERTEV ve Şeriki 
Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzarah ıtriye ve hbbiyesi 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprim 
Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis mü 
• • 



VAKiT- 1931 

t • ) j 1 Köylü Akraba j aze ecı o ma nın sırn °0;::)':1~. köylü. tlrt~i kelim•· - Ah. bu henim re mim! dedi. 

Mark 
Tvevn 

!erini düşürmiyen genç ~air, hemen :-- Ent senin ya, hen Haymana.daft 
M h A lk } N her siirinde - Celal ._ahir Beyin ka- gelıyorum .. eş Ur mer a 1 ~ dından. Mehmet Emin Deyin coğrafya- - Ya ... orada hizinı amcanın çocuk· 
mizah muharriri ~ dan bahsedi~i gibi - nasır. toprak, ça- tarı vardır. ne haldeler? 

bir heveskAra Yaz- d ,_ A mur, başak gibi kelimeleri habire kul- Kö) lü g enç di lerini tamamiJe göste 

llvof'" F )anırdı. rerek sırıttı: 
dığI mektupta • Aman yarabbi onun hu kelimelerden . - Amcanın <.;ocuğu_. mu. d~din . 0 he-

d k ·· ı b' h d'' nım vahu. amcanın oglu benım ... 
l'iiv · · . . . . k - b' · ı · h b. .. d r d Bekledım kı aır 'erınden fırlasın, _ bahse er en oy e ır eyecana u~me· ı · . . . . . 

1 eyn ıçın (tembel bir adam) bir yer temin edec ğimi vadediyorum. lş hakkında bellı başlı hır fıkrın )<> -- Şl kullandıgı ır sı a ır mu a aa e- k 
11

• 
1 

u mnsum ; .üzlü akrabanın 
· Fakat onun ı·ok fa ı • . • . . . . . . t 'I' belce oturmaktan 0 kadar bıl · vardı ne can dın·anırdı. ne kafa... 0 ,\rını > : 

1 
. . .. ~ :. 'e sı asız Gazetenızı kendınız ıntıhap edebıhrsı· ur. em . .. ·' ' .: / boynuna dolasın: yagız çe 1re::-ını op-

1_, raghet etmemi olmaktan 7i· niz. tın ki; hayat, artık bır yuk oldu sana. On.~n bu m.e~ el~dde bu kad
1
ar hke)e· ..,ü

11 
Öp!'Ün ve sonı·a Hamdullah Suphi 

....._ •• . . . . . . can gol'ltermesını )8 ırgayan ara ar- ı . . .. 
--~ca Yazamadığına inananları Bu haber, genci deli edecekti. l's- Yegane istedığın; ış! Hem de ıstedık· "'kullandığı bu silah bir müdafaa de- Be) gıh_ı . . . k'" 

1 
.. k d . 

tli olarak tanıyacağız. tadın sözünden krl kadar sasmrya 'll· Jeri kadar ... Buna mukabil bir ~ey bek- IT .. d S r Sırrı Bev ı ~ ı·erten Ah - Knrd~ım, azı~ O) u ar e~ım, 
leıe · · . .. ~ ~ . · · d .· P· t 1 1 ur 1

• • e ım .... . · ' hana Anadolu topragının kokusunu ge 1lfs rını daha ılk nıusveddeJt•r- ğını sevinçle yazdı. Beğendığı gazue- lemıyorsun senı temın c eı ım. a ro- met Ruhi Rey Bulgarıstandan. E~rer c ·d· 
1 

de in 
tl. ıı bir şekle ohahilmek icin · nin ismini verdi. Mühim bir gazete nun lütufkar da, hotgftm da olsa! Bu ~dik Bey Mari Belden nekadar bah-

11 
.... ~n · .. ~ .. "

1 
t C b' nden bı'r cigara 1

61 - ' • ~ • • • • k d ..... e mun.ı"'e ıc .. e ı 
"4.b satırlar. yenilediği kağıtla- tedbirle sen oraya gırece _sın. ıied~rse. g~.n~ şa_ir, de. o delılın_ı o ·a ~r çıkardı. Onu ağır ağır yaktı. Sonra ~ÖY· 
'la 

1 
_Yoktu. Her gün. sabahleyin 4 - Oy le o~u.rup ~~na. ı:;; .b~lmala~ı· sık ılerı sur~~~ 1 ". . ~ •• canım d~lıl de şu~- liyecek lfıkırdı hulamıyanlnra mahsuıs 

bırde baslı~·an ral nı beklememelısın. (.ozetıp ışı kendın - Ben ko) )uyum. derdı, damarı bir durgunlu la sordu: 
d.. :; " ~ ı :. masınııı. . t d 'ft .. 1 1 amcazade 
Ordüne doğru bitmesi l:hım- bulmalısın. Bulamadın mı! onu ıca e· n~ a çı suren amca ar a, . ' - Hang' . ol dan geldiniz? 

l tünd J'k deceksin. lerın kanı var. Burada bu ~hır konfo- Allah Allah Ha) manadan hangi 
•e .>·a e.dıkl programı~a koy- Sokaktasın Yazılmağa layık bir ha- ru i~inde - Allah i~in ne de konfor rnlla gelinir.. .. . 

• z ı arrnın ,·ekunu lSOO • • • de yaşn·oruz ratlıyorum • .. k 
"ar . r • • • dise gördün. Hemen idarehaneye ko· ıçın : . -:-- ? .. ' s ılABıckkdanyak-uo?ık zbm foy y ·g 
. dıgr zam,ın Yazıfesını ya- . , .k Genç şaırı şehırhlere duşman eden Fakat sair lakırdı kıtlığında asma· 
ırı - . . sup haber vereceksın. Zaman gectı • d k "' anmagı kendısıne ı·adettiği :. . . . d • ~d sebep bu akrcthalardı. Onlar an rz a- lar huduyordu .. 

ıeç , ce · bu gıbı şeylerı gazeteye ogru an 'b' k l · . ·· 1 h · ·· ·· bö' ı •· Vakit gelen bir do t, on;.ı ~ · . . • .. larak. toprak. nasır, saman g~ ı. e ıme \an• goz e .enı ısuzuyor, ~· e. ~ı-
'ı h doğruya senın yazmakhgına musaade lerle dolu olan manzumelerını okur, lıksı:r. ve kaha hır akrabası oldugu ıçın 
ltrı aşında meşgul bulurdu. edecekler. pardon bağırırdı. kendisini kınayıp kınamıyacağıma dik· 

' d:.~fa~k 1.\·~y nin fa~l!yetin- Bir sabah bakacaksın ki yazını bas- Köy. köylü, çiftlik, çiftçi: hu dö~t kat ediyordu. . . . 
._., ır hır fıkır ahnabılır. Fa- mışlar. Birçok kelimeleri de tayyedil- yüz dirhem şehirli olan gençte garı~ Ne. bir kah,·e, ne bır_ çay, n~ b!r cı· 
ıı.. rı bu zati mcc:guli~etıeri ara· . d .. ı k tı· bir heves bir özentiyi ifade eder keJı- gara ıkram etmeden sıkıntılı bır ış ya 
..,,.11 • ... " mı~ Hem e en guze , en uv,·e ı o- • . . . . . - . Ik H ·d' " 1 d rı, bır de kendisinden delalet lanları' Bu sana hesaplı davranmağı melerdi .. Zaman olurdu kı şehırlı oldu· par_gıbı .ayaga ka

1 
.tıcİ· a.~ ı I~ e, 

ltrıç . . . . . ~ muz i in onun yanında kabahat yap dedı, senı vapura un ıre~ ım, evın yo-
ft.k. rnatbuat he\'eslıJerıne mu- öğretecek. Az zamanda emnıyeth ve gu ocJkıar süt dökmüş kediler gibi Junu öğreteyim. Sen git, ben gece &'eç 
~~ •rıde bir müsamaha ,.e zeka- pek tabil merhaleler kat' ederek kendi- :~~u~duk. ' · ,·akit gelirim?,, . 
~ ~UPlar gönderme ·i nrdır ki: ni tahrir hey'eti arasında bulacak.sm. Dururduk diyorum, çünkü altı gün Köy_~ü. c~mı kı~lmış r7-'m~ bu. Hfe_r 

kıt bulmu\ olma~ı yahut za. Bunu nasıl ve ne zaman kazandığını denberi ona toprak, nasır, çamur, sa· k~ra gozl.!rı~de hır ta~~n~ı~;~d:ışlerı· 
bit kı"'mı b·ı · ıı· h kimse sezmiyecek. pan kelimelerini yasak ettik. Kendisi nı açıp gulmıyerek ce )' • 

., nı ı ı ızam asre- • * • * 
ta Şavan d"kk u· 5 _ Bu zaman zarfında liizumuna de açamıyor ya, açsa da susturacagız ... 
teti 0•1 

1 1 

a ır. kanaat hasıl olmuştur artık. Bununla Şairle bir idarehanede ~alışırız. Gc Halbuki o, koy_nunda sı~ sık ~· 
'" manın sırrına, me.şhur Mark Tveyn h Ü .• tt b h . k ren gün ikindiye doğru 0 bir masada, baka camını kırdıgı bu nsım sahıbın· 

'-.. ; bu t"' I" k d' . beraber en z ucre en a setmıyece • ") . • 
1
. . k b d ı .,~~ ur u. ·en ı ıne tama- . .. b' , . . . ben bir masada çalışıyor arada hır ga den bu ~ehır ı ve şaır a ra a an ne er 

lıo..."t tıt gençlerle mektuplaşmru ın- sın. Bu oyle ır mesele kı: kendıJı- t "d"' .. ün duvarl~ra astırdığı ummuştu, kimbilir neler beklemi~ti! 
.:'4'Uf d ~· d hallolunacak· G" .. b' . d ze e mu urun 
ı...~ e ecek-:ini1~ ' seçmişti. Fakat bu, onun mümtaziy~ti gın en . t d ·b. unun ırın ke asri hikemiyatı ihtiva eden kağıtları Mehmet Nurettin 

(la .. t . . . . .. t . d M k 1. t 1. komşu bır gaze e e ır yer açılaca . d S k 
1 • • •C! cyı 1$/ıyorsunuz ."' nı ~os erıyor u. ar ,·eyn a tft'a· . . okuyor. yine ~alışıyor uk. ı ıca ça ış ----------------

~Jıi beğenmedim Cür'etk: r tını yazdı. Gönderdi. Senı meslektaşlardan bırçoğu zaten mağa da niyetimiz nrdr. Çünkü onun ı 1 
Orsıınuz. Bence d~kto ·ı a .'Jfur:affakıyetc doğru! tanımaktadır. Bunlardan birisi senden ardı, arkası ke!lilmiyen misafirleri gel Mühim ve faydalı bir eaer 
~""atla ı. ar. ra- "Davamız şöylece hulasa oJunabi· bahsedecek. Muayyen ücretle sana iş memişti; Nurullah Ata uğrayıp san'a-

1 r, hocalar, mımarJnr, lir· teklif edecekler. Bu \'aziyet karşısın- tın (neseser) olup olmadığı hakkında Hayat Bllglsl 
~ tr, ressamlar, mühendis· • d if d h ı b h 1 h be · t konferans başlamamıştı. 1 

..... , A) insan tab'an eli açık vergili ya· avaz en, er a u ayır 1 a rı pa Hayvan ar iN. · rı tamamen ehli sayrlabi ' ' etişt' kt' 0 d · Çahsıyorduk. Tam bu sırada gen~, 
.ı" .-. 1 · ratrldığı için, cidden, namuskirane ve r~nuna Y ırme ır. a sana aynı güler yÜzJü fakat kılığı, kıyafeti kaba 

""'
11e er ve a\'U" dolm:ıu para u""retı' tekJi( edecek Ve ••t k' · red 

, S . . ~ ~ bilhassa parasız çalışmak istiyen her ... . • · sen o e ·ını · saba, ayaklarında kalın yün çorap, ba-
.. _., adece ıstıdat n tekemmfi liangi '1eliliiinlı r fişinCle 1 kullanmağa dedıp oldugun yerde kalacaksın. . sında uygun uz bir şapka bulunan bir Safiye Bekir Hanımın bu eseri 

Muharriri: HUvlyet Bekir 

.~-~'::'ek ~ir i' ,.e muk~bilin· hazırdır. .. 6 - Ötek~ gazeted~n da~~ y~ksek ~enç kapının önünde görül)dü. Matba hem talebe !çin, _h~m hoca i~.."·1i~~ ,de 
ttb ek üzre daha mütevazt B) Alıştığı hizmetinden memnun ucretıe tekhfler vakı olabılır. Fakat anın klişe memuruna birini soruyordu, hayYanlar alemını tanımak ıl!ltıyen 
'•hına bile gitseniz, çıldırdı- kaldığı bir m;murile insan ar~usu hi- esu p~tronun ayni şer~i~le ~~ni. kul- fak.at. du}:~mıyord~k. Klişe. mem~~u .~e meraklılar için çok, ama pek çok Cay. 
~ nıetıneJeri ihtimalinden kor lafına jc:ini paylaşır. Ye ondan yeni lanmaga taraftarsa yerını degıştırme- beşırlı, murekkeplı parmağıle pırı gos dalıdır. 

' llnınak, zannettiğiniz kn- bir ada~ cıkarmak zahmetine katlan- ne doiru bir hareket diyemem.,, terd~. G~~~ k?yl~ sm~a sırı~a. yanına Eserin bir kısı:nını tah~t .ilimlerin 
> 01ınıJa k vhl ' . . . . b'. ~ . tt• inanır mıaınız! geldı .. Laubalı bır şekılde elını sıktı, tarihçesi teşkil edıyor. Ikıncı kımısd:ı 
1 ca . r, IJ etınızın bı r ması ıı zaruıe ır. d B' k ta · d .. d . 'ba 
•ıtın . . b I tahlll t tb'k d Genr namzet bu türlü talimat kar· karşısına otur u.. ıze arşı cır e!', hay,·anların tetkıkın e nazan ıtı ra 

a ı, tecrühc görmeniz Şımdı un arı ve a ı " e- ~ • ' . .. .. . . topraktan mopraktan bahsederken bır ahnacak esa Jar tetkik edilmektedir. 
linı. şısında kalacagını belkı duşunmemıştı. k"' .. t· h 'Jd 1 gibi kabasaba olmağa . 

l · . . . opru a sı ar . . Diğer kısımlar da hayvanlar tetkık • 
olmak için bütiin vasıfları ı _ Beğendiğin idarehaneden bir i:; BeJkı de yarınkı patronuna, mezıyet- gayret eden şair, bu ~akık! na~ırh eh dilmektedir. Bilhassa bu noktada o-

Sı:1'ıasına rağmen ,.e en ma- i~tiyeceksin. · ~rinden iltizamkar bir lisanla bahse- tiksine~e~ sıktı ~e ses~ garıp hır neza· kuyucularımız çok faydalı, çok dikka· 
t&.~~te, rıza göı terdi.Fi halde . ._ 2 - Oraya tavsiyesiz gideceksin. ~c den, mutat bir tavsiye mektubu gözle- ketle tıtrıye~ek bsor~u '. d . te layik bilgilerle karşılaşacaklardır. 
'~~ b· "' ) aı . . · k d kt ·d' F" k t . k' . d... d' - Efendım, enı mı ara ınız, ne .s ~ ır d t "f ı. benım ~e ne de bır baş a~ının a ını me e) ı. a a ın ısara uşme ı ve 1. ., Safive Bekir Hanımın eserinde en th osu, nu UT.unu "utla- . \' 1 k d' d .. ıyorsunuz. . 

'lllisi 1 d ;. . . t • • vereceksın. a ıuz en ı a ını. büyük bir hüsnü niyetle muracaatini Misafir. sandalyesini biraz daha güzel taraf, hizde şimdiye kadar hay 
oma ıgı ıcın hala bır I . d. . . . .. 1. t O ld 1 n· · · t· b' k .. 1 k d h t ildığı d . • · . :~ - >ara ı~teme ıgını soy ıyecel\· yap ı. nu a ı ar. ır &} geçmemış ı yaklaştırdı; ır aç gom e a a sırı • ,·anata, ta biate dair yazılan eserler 

n an şıka' et eden b•r · o· k · k' l t d · • · J ' · di tk· · t k k · h ld tı. k • · .. sın. ıyece sın ı: s e ıgın ya nız ış- kf: tahrir hey'etine gır • ıncı ay ı: çok muğlak çok arma arışık hır a e 
llıış~~~ rveyn, boyle yazma- ten iharettir. Ne iş olursa olsun. Şart onu başka bir gazeteden istediler. Pat- - Beni tanımıyo_n mu? • meydana çıkarmak adeta esas olduğu 
bt.ıt ko~mrvacak:-ın. ~en • iler, süpürür der- ronJe görü!'ltÜ \'e ayni ücrete mukahil - Hayır efendım, tanıyamadım, halde temiz, selis türkçe ile herkesin 
.._1, un biraz dağınık kaJacıt.-l}e; to

0

plarsın. Kalem yontar, mürekkep eııki yeriniı. te~cih etti. Yanlışlık olacak! ., anlıyacağı güzel türkçe ile yazılmıştır. 
"~ olmal k' d h · t • . • - Heç yanlış olu mu. 

1
.. • t B k' H . ler· 

1 ı a a ıs em:ı doldurursun. Kopya ederı;ın. her şe- Mark Tveyne, son defa ondan hah- G k" .
1

.. b 
1 

b' J'kt ce- l unye e ır anımın en yenı u-
1ııı..,•ne takaddüm eden mck- yin verJi Yerinde hulunmasına bakar- sederlerken: Cenubi Amerikada bir . ençı. O) du, kul. ceva~ a kır 1

d e Bu sulJerle hazırladığı, en güze) resimler· 
, de ld · · . bınden appa a nr ~ey cı ar ı. . b' . k' b 

t 
0 

u: sın öteve berive kosarınn yevmi gazeteye basmuharrırlik yaptı~r . . J .~ .. · le temız ır tabı ıle ba. .... ıJmış olan ıta ı 
ıarı ' . • . . :. . . ~ nesne şaırın ~erçeve enmış ,.e uzerın· 11' . . 1 b . . ki k 
ıı. a tamamen riayet ede- Herhangi şeyi. her şeyi yapmağa nı söyJUyorlardı. deki ~amı ortasından kırılmış bir res- ~~a. ı~. ıçın, ta e. ~ ıçın. Ye ~era ı a 

• Yevmi bir gazetede si1.t! mühcyyasın. Bu, böyle anlaşılmalıdır. H.lJt. mi idi. Şair: rı ıçın ~ukenmez bu hazınedır. 

l DiL 

'ttl&ınızı n 
YOLUNDA Mademk garp ile birleşmek istiyo- fakat öz dilimizin sıhhatle ifad~i i- bokus değil) "·atman, may.-, poker ,.. 

ruz, ilmi mevzuatı aynen almak mecbu çin de, bu harf lazım, hatta elzemdir. affınıza mağrureıv. monşer ve bonjur 

ı•htı"vaCI Var?. riyetindeyiz. Yoksa ilk gözağrımızı na· (H) ile (ha) farkı ağır veya hafif vua gibi eksik olası 1.1özJerin imlası ehem· 
neye _ file boşamış oluruz. Biribirimizin ilmi yelle uyuşmaktan ibaret gibi ise de he miyeti haiz değildir. Söylendiii gibi 

l(ı · · dilini anlamadıktan kelli! değil mi hakkında böyle bir sanış asla vuruşlu yazılır. •• Raif Paf8 o§lu Mehmet Fuat Bey: 
11Blr harf ile iki İf8retel,, diyor. ya? olamaz. He çıkağı (mahreci) hepten ay Nevyork şehir adının oraca söylelli 

-.ttıi .. .. . . . Bu birliğe erişmek isin alfabemize n olan ı-e uygunluk kaidesile benliği. şi l\"h·york iken hiçbir mantığa ve biı; 
.. dışardan durgun go·ı uzerıne tıtremektedar. Çok kızıkh bu bir takım harfler katmak zarureti ol- ni değiştirmiyen bir harftir. Bunu tek ce bir temele dayanmaksızın bunu 

'ti._ l'af>er alınan kararlar O· mes'elede azadan bir kısmı dilimize ah, saydı elbette bu da yapılırdı, ancak ·u rar ediyorum, ihtiyacımız kat'i kesen- .Se'\-·york biçiminde okuyup yazmak gibi 
• il-. Çalı.rnakta olduğunu bil- nacak yabancı kelime \'e ıstrlahlann karki iddia küçük olduğundan böyle kestir. gülünçlükler bilmeyiz dilimizde ne 

fa •r.ada imla bah i et- asli imlalarımızla yazılmasını, diğer takım takım ithalfıta lüzum >"oktur. Yunan alfabesindeki df'ğerile (x) ,·akte kadar daha sürecek. Her halde 
Ot, '

11
Yete ait haberler kısmı ise, kendi harflerimizin tasavvu- Latin alfabesi bizimkinin ayni gibi- harfini alfabemize almakla gün batı- türkçemizi kazasız ' 'e zorluksuz oku· 

11
tll11 Zarnan yüküne gc- tuna göre ifade edilmesini iltizam et- dir. Fazlası (q) ile (x) harflerinden srndan aktarılacak ıstılahlara karsı ikmali ~ok arzuya değer. (Ka) (k} yı 

~'-ıca dayanabilecek Jiıgat ki mekteler imiş, bahusus ki asli imlalar birincisini safra sayıp bordadan attık. surat ekşiten noksan ortadan kaldın~- Kiyef telfıffuzuna dü~ürmiyecek müsta 
'-tl,. iti, tncümenin dışarsın<1a jile yazmak için alfabemize bir takım ikincisinin lf~ti.ncede ses kıymeti hizi_m n11ş olur. Şöyle ki Yunan ,.e Iatin a- kil bir uzatma işaretine ve (n) ni lü· 

1 kıırcaı k • h .. . . . . (k) le (s) mızın yek unudur. Mesela : h I k d' k r 
1 

.
1 o ctıı~ ama çagı en uz harfler daha ılave edilmek lazımgehrj . . . .. sıllı ya ancı ar en ı ıya et en e ya- zumunda sağır kef ~ıkağı ile okutmak 

tıı.. turı a 1 1 kt ,.. (ex) harflerımızle (eks) )olunda guc- . . 
1
.
1 

d •.. . 
1 

k. . 
1 ·oq ~L n aşı aca · ır. Çun- miş. .. .. . . . . . • nı ım a arı egı:;;tırı me ·l'HZın a ınıp için üstüne konulduğu garp transkrip 

.. "llrıı luksuz eda edılebılır. Hıçbır mahzuru , ,.. .. . . . ·r 
"'it ıp rniinaka aya konu - Bu iki nazarh·eden hangisi daha . . yazılır. 1 urkse soylenışlerı ıse çı tc siyonlarında görülen ufki metti malQm 
L. "akt· ' ' · yoktur. Yunan alf:ıhe. ınde ıse (x) . . . 
"'il t.. •le kulağa çalınan ,a doğru'? h . . . 

1
, kanak (parantez) ıçınde mektep kıtap çizgi~ini de kabul edecek olursak atfa. 

"lltı arlı (he) kıymetındedır. >U konson 1 d b 11 . d · ı- it . 'd' d'' . be . ~e tl toprakta bas bağla- Llıtin sekillerinin kabulümüzc saik . . . . arımız a e 1 e 1 ır. mı gı ış un)a mız savtiyatımızın içinde sıkıntısız· 
tl'lted· • ) ıse alfabemızde yazık kı ek~ık bırakıl · ea bö\ ledir 

t ~ 1
• I..fıkin alfahemi.ı olan en birinci sebep. garp ilim ,.e e- t ,... ·· · :ı . ı ·· · · ne deı;· . . .. . . . ,.. .. mış ır. ,.. unku alfabeyı "urar ~en goze l Fransızcadan, ingilizceden, alman· 

t doı 51) mı. Bunun her debıyat dunyasıle bırleşmektır. ~unku alınan hedef Osmanlı türkcesinin dha cadan . · ı·h ek teknik ve'""\ 
~ llsan . . . .. ~ . . . • • 'e ı a ... geçec ... 

' ~q çoban t esbıhını gun doguşunun pınarı şımdıhk kuru· JektJerini de eda edebilmek gayesini spor ve emsali ı-özlere gelince onların 
'1'q.,.:u.sunda > alnız an~ı muştur. Ru tezin ikinci kısml hakkında kanamamı~. Şekil ağırlığı ile belleni· beynelmileliyatı yalnız telaffuzundan 

rııırrıı alfıkadar "a~ ıla- ~iiphe edenler olsa bile, birincisini tas şin kolaylaştırılma!'ı zahir emel edin il· ibarettir ki her yerde bunun berraklığı 
lu lo .rn! c!~ bu ga)e1dik etmemek mümkün deiildir. •iştir. Dejil Avrupai ıtit.llahlar için . bile pek iddiaya ~clemu. Boks (aman, 

ca yerle:::eceği dedirginsiz bir yapı o

lur. Dir harf ile iki işaretin bu tansı· 

ğı,. mucizeyi yapabilmesj. vaktkiJe çoca 

ğu almış olan ebelerin. elbette mehare 
tine delalet eder. 

Küı;c Hail pa§a oğlu .tlchmet Fuat 
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1 Harici Haberler 1 Tasarruf lçln Papanın tamimi -
Avrupanın yeniden can

landırılması için 

Hariciye kadrosına bazı de• 
yişiklikler yapılacak 

Papanın katolik kiliselerine gön· 
derdiği son tamim mühim tavsiye]eri •~""'""l'!iı-3-y-ıs~:"l!:3~-.--A~d~•~d:-ın-.•~ 
ihtiva etmektedir. Bu tamimde komü-

Avrupa birliği konferansında Fransız 
· noktai nazarı 

Ankaradan gelen haberlere 
göre vekaletlerin yeni kadroları 
mevanında Hariciye vekaleti ha
riçteki memurlarından kırk ka
darına vekalet emrine a]mağa 
karar vermiştir. Müsteşar butu-

Cenevre, 17 (A.A.) - Avrupa birliği "Cemiyeti Ak,·am aıasc devletlerin nan sefaretlerde başkatiptikler 
komieyonunda M. Francois Poncet vazifesi Cemiyeti Aham meclisind ilga edilecek, sefaretlerin kitabet 
Avrupanın yeniden canlandırılması verilecek karara kadar gümrük bir- l.adroları daraltılacak, konsolos· 
ve iktısadl ,-aziyetinin düzeltilmesine Jiğj hakkındaki müzakerelere nmvak- hanelerdeki kançılar adedi tenzil 
müteallik Fransız programr hakkında katen fasıla vermekten ibaret bulun· 

olunacakbr. Bazı sefaretlerin 
bazı izahat vermiştir. maktadn.,. 

Bu program başirca aşağıda.ki ~u ltalya • Jnglllz have maslahatgüzarla idareıi dilşünül-
dört maddeyi havi bulunmaktadır: .. mukaveleleri mektedir. Kabil sefaretimiz bu 

1 - Ziraat meselesi, R 17 ( ..ı. ..ı. ) .,... kl. t t ı. meyanda dır. Posta ve telgraf oma, ·""· ·""· - .'ja · ı:ra a a..~ 
2 - Sanayi meselesi, sis edilmek üzere yeni hava hatları te. umum müdürlüğü de yeni btıt-
3 - Kredi teşkilatı. sisi hakkında İngiltere ile İtalya ara- çesini hazırlamıştır. Müdüriyeti 
4 - Avusturyanın hususi vaziyeti. srnda yapılan mukavele bugün öğle umumiye bütçesindeki tasarrufun 
Fransrz projesinin ziraat rneeelesi· üzeri M. Balbo tarafrndan Sör Graham 
te d k d k i bir kısmı bu sene temdidi düşü· ne mas e en ısmın a ~er ez . ve tarafından imza edilmiştir. 

şarki Avrupa memleketlerınde yetışen Londra . Cenubi Afrika _ Hint na- nülen telgraf hatlarmın tehirin· 
zirai mahsulJer için prim verilmesi va yol1armın ltalya toprağından geç· den diğer bir kısmı da münhal 
şekilde rüchan esasına müstenit mesinin evvelce inkrtaa uğramasrndan ve müşterek vazifeye eJverişli 
bir usul ittihaıı tavsiye edilmiŞ,tir. doğan güçlükler bu suretle ortadar. memuriyetlerden temin edilmiı· 

Projenin sanayi meselesinden ba~· kalkmış oluyor. tir. Tasarruf miktarı 580 bin li~ 
ıııeden kısmında mevcut karteJJerın Bu hatlarda yarrndan itibaren .. e. 
te""Sii, zirai mahsullerin imkan merle- ferlere tekrar başlanacaktır. raya baliğ olmuştur. Ziraat batı-

nizmle kapitalizmin kilise l'lazarrnda 
ayni derecede muzır olduğunde.n hah· 
sedilmekte ve sermaye ile s!:r ve ame] 
şeraitinin aşağı tabakaya men11up İn· 
~anlara o'rta bir refah temin edecek 
tarzda udahı lüzumu beyan olunmak
tadır. Papaya göre iktısadt ~udretin 
mahdut ellerde bulunması zalimane bir 
istibdat tevlit etmektedir. Tamimde 
sınıf mücadelesinden vazgeçilmesi ve 
ayni mesleklere mensup insanlar asa. 
srnda stkı btr tesanüt tesis edilmesi 
tavsiye olun maktadır. Papa tamimin 
nihayetinde sosyalizm) hücum ederek 
"hiç kimsa. ayni zamanda hem sami· 
mt katolik, hem hakiki SOllyaJist ola· 
maz,, dedikten sonra sosyalizm dala.· 
tine sapmış olanları katolikliğe da."et 
etmekt.edir. 

M . . ~atın aıma o· 
misyonu nAnlar• 

Bitlist.e bulunacak alayın ekmeği 

Diyarbekir f abrikasınm yıldız markalı 

unundan olmak şartfyle kapalı za.rfla 
münakasaya konmuştur. İhalesi 26/MJ81 

de Bitliste yaprJacaktır. Taliplerin §a:rt befıinde muayyen hiBSelere ayrılarak Arfantlnll bir tayyareclnln kası bazı memurlarının devlet 
tevzii maksadile yeni karteUer vücuda seyahati bankasına devredilmesi suretiJe namesini atmak ve münakasaya girmek 
getirilmesi ve bu programın tabak- Paris, 17 (A. A\) _ Arjantinli tay kadrolarında tasarruf temin edi- üzere temtnatlarile mezkOr komisyona 
kukunu temine çalrşmak ifzere derhal yarecilerden Urotiza 95 beygir kuvve- lecektir. mürac:aa.tlarr. 
mütehassıslardan mürekkep bir kon- tinde motörle mücehhez hafif tayyare- "' * • 

~ ...... ,... ' -'VO 

l lngilJz tirast Kr. l' ı 03 
.. T.L. mtılrıbtll Dolar :1 0,-4'U6 

.. 

.. 

.. . ... ... 
.. u 

Fraolr 1 6. 
Liret 
Belıı;a 
Drıbm 

fs. FranJc 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slling 
Pueta 
Mark 
Zloti 
Pengö 

2o Lev Kunıs 
ı Türk llrısı Dinar 

Çervoneç Kunı, 

Nukuı 

ı lsterlln On.rlllzı 
r Dolar (.Amerika) 
O F'rıı:nlc (P'ransııı 

20 Liret [ ltalya 
O Ftı.ıık Belçlkaj 
O Drabınl [Yunan l 
Q Frank [4vıçrel 

20 L~va Bulgar J 
ı Flori o [Felemenk ] 

lO Kuron [Çekoslovaıı:JI 
Stlını Avusturya) 
1 Pezeta !İspanya] 
ı RayşmarklAlmanya] 
l Zlotl Lehistan 

1 Pengö : M ecarıstao 
·O Ley f Romanya J 
o Dinar Yugoslo\'yaj 
1 Çevoaeç 5e\'Yet 

feransm içtimaa davet olunması teklif ye binerek bttgün akşam üzeri Tus- Bir fen adamının lzmitteld kıtaat ve müeSSMa.tm ih· 
olunmuştur. sus . le Noble'den havaİanmrştır. Ru tiyacı olan un kapalı zarfla münakasa· , .Altın Bom 5 ' 

Zirai itibar meselesine geline~ hu seyahatinde Bordo, Tul uz, Fas ufuk- Senei devriyesi ya konmuştur. Iha lesi 2 - 6 - 931 i\~:~:~eot baricı ~61 
proje Cemiyeti Akvıım malt komitesi· Ja.rında dol~tıktan sonra Dakar'a uğ- Londra, - Meşhur muhteri Hüges sah günü saat 15 te İzmit askeri satrn $~ 
n~n müstakriz millet_Iedr ~ar:fından va· rıyacak ve ~radan vapura binerek Bre- in .. do1ğdkutğ~k gü.?hün d~zünckiıt' Ylb.1 ddöntü- alma komisyonunda yar·lacaktır. Ta Yiyecek 
kı olacak talep1erı aıma surette a· ıilya.nın ı:ı.ima1 havalisine gidecektir. mu e e rı mu en ıs me e ın e e.cı • 

1 
. . .. k •. F .1sf1 

ı k"k · · ta j t ekt "' 't d"I - t" H"" f -1 · 'k· Jıp enn şartnameyı gorme uzere ın· Topt"'n Mevv" Sebze Et fil" ıp tet ı etmesını vs ye e m e, Urotiza Brezilyada karaya çıktıktan 1 e ı mış ır. uges en a emıne mı • ki h . . t 
1 

k Q • ... ' ~ • , 

b' h t h Tt f k d" · · · rild·~- t 1 f dı an eyetımıte ve şar name a nıa . .,.r"le'ıJ 
Fransannt ecne ı es_ amd vhe a ~~ a I· sonra tekrar tayyare ile Uruguay'a gi· ro oknu, _ ~n ı ıs1mktını.nk1ve ıgt be gt~a ve tekliflerini vermek üzere teminatla· lskenderiye DomateıH Kı1~ ·~ıı 
nı borsa defterlenne a a musaa· decek, ondan sonra Arjantini teşkil ma nesını ve e e rı e milnase e ı O· • - !00 K. Patlıcanı 250 ader~i ~i 
dekarane bir surette kabule, kredi eden 14 hükumetin merkezlerini ziya· lan daha birçok fen aletlerini hediye rıle mezkur komiBYona muracat;an. 25. ~7 lira. Hıyar: 250 adetlik t 

müesseselerine n ecnebi istikraz tah- ret eyliyecektir. etmiştir. llk mikrofonu bir puro kutu- * * * ( 56) 15·20 J:in. ~' 
villerinin piyasalara çıkarrlmasma da· Venlzelo• GoJosta sundan. birkaç çividen ve biraz da Yaprak; (Yerli) okkası 9.5~i 
ha faalane bir surette iştirake ha· Atina, 18 (Apo) _ l\.t. Venizelos balmumundan yapmıştı. Alim 4-00 bin Mil!.naki kıtaat ve mfiessesatın ihti- Bakleı (Yerli) 3,5 - 4K. ısP' ~( 
ur bulunduğunu kaydetmektedir. Golosta. pek parlak bir surette karcı.1. liralık servetinin k!ffesini fenni tet. yacı olan ekmek kapalı zarila ı:nt1naka· 5 . 6 kuruş. Pıl'8ea: ı,5 kuru:dif. 

"$ k" b 1 1 sasa konmuctur. ihalesi 28 • 5 · 931 b k (Ad 20 "7[{. T tar ı. Projenin Avusturyanın hususi va. Janmıstır. Yunan baııı.vekili, Golos be- ıkatta olunan müessese ere hastane , " a ı ana) -2, aze 1gr 
~ 3' per~embe günü saat l 6 da MiJAsta As- dl) 'J 

riyetin~en bahseden dördüncü kısmın tediye reisinin hitabesine cevap ''ere- lere bırakmıştır. 80-70 Enginarı Adana ( ade 11'.ı 
kert sa.tın alma komisyonunda yapılacak· ı ııı 

da Fransa hükumetinin Avusturyad:ı. rek demiştir ki: ''"""""'"'"""'"""'111"'"'"'"'"· Knın111111111111"'""''""11111111ıııııııı11111ıııın11•11111111" Maydanoz: (demeti) 40 par ,...1 
h d . yapacakları seyahata ait prog~. nr. Taliplerin ~artnameyi görmek ve t 3n. An. K t.ırr ~ yetişen zirai mahsuller akkm a rıic- - Memleketin sulh ve sükdn dai· tekliflerini VefP,1ek ü~ere çc1PJnıtlariyle reo u: v--rv para. ırmızı ff P'i 

hanlı tarifeler tatbikini kabule ve rninde inkişafına sureti kat'iyede ii· ramı neşretmiştir. mezk~r komi•yona müracaatları. (346) 40 · SO para. sarımsak: 50 · 1Jr 
kredi açılmasını teshUe haztr bulundu- midim vardır. Ara sıra bu hususta Bu proğrama nazaran Alman ı;: , ,.. * Taze soıanı 60para. Nenıff 11 ; 

ğu beyan edilmiştir. bedbinlik izhar edenler, Halkın hüku· nazırları 3 haziranda akıama 14/5/931 tarihinde 25 ilt 30 bin kilo Can errıı: 20 K. Malbııerlf6(1' ~ 
Fransız murahhas heyeti, 19 mart mett! olan emniyet ve itimadmı sars- 35-40 K. Peynir beyazt 4(1· 1~. 

1931 tarihli Alman - Avusturya güm- mak istiyenlerdir. Binaenaleyh halk doğru Lonc1raya varacaklardır. bez kırpıntıla.nna talip çıkmadığından Katar taze ı 100 - Balk•~' f)Ulfı 
rük birliği protokolu hakkında Cemi- fenalrkların bir maksadı :nahsus ile Bir gün sonra Cheguerse gide· müzayedesi 23/5/931 cumartesi günü sa- Eh (kilosu) karaman 56·70 !\. ~ 
yeti Akvam meclisine tenkidi mahiyet- ortaya çıkardıkları şayialara ehemmi· cekler, 7 haziranda Londraya at U te yapılmak Uzere talik edilmiş- 46· 70 K. Ktvırcık 70 r:. Hasır 4.~o 
te bir muhtıra verecektir. yet atfetmemek lazımdır.,, dönecekler, 8 ha:ziranda krah tir. Taliplerin şartnameyi görmek üze- 35.39 K. Muhtelif cins kuzu i ~ıl 

Bu muhtırada evvela bu protoko- M. Velizelosun nutku şiddetli al- ziyaret ettikten sonra Berline re Frndıkhda heyetimize ve klrpıntıla· ~k~z312~~~:. K. Dana s: IY JI 
lun Avusturya devletinin istiklalinin kışlanmıştn. avdet etmek üzere Londradan r görmek icin E·,..;;p ve Sirkeci Sa A O 
bu c1evıeun muvattakıyeti ıahik oıma- uz&onda bombalar at.ıd, 

1 
kı d r • ;;T u • " • o BU L Cı ~ 

k b ayrı aca ar ır raçhane Dikim Evlerine müracaatları M .l\, tO ıl 
dı:kça - ihlal edilmiyeceğini natı u- Madri~ 18 (A.A.) _ Portekiz hudu· • . • -
lunan muhtelif ahkama yani Versay d d 1 . ı·h· tt Victor Hugo·Lamartlne abidesi n müzayedeye ıştirak etmek üzere ye\' 1 2 3 4 .5 6 1 8 9 

t G nn an ge en ve menşeı sa a ıye ·ar mi mezkurda teminatlarile hazır b 1 Y L '& 
muahedesinin sekizinci, Sain - er. bir memba olan haberlere göre dün Strasbourg, 17 ( A.A) - Ro- U· · / .;....;l8 •r 
main muahedesinin 88 inci maddeleri· Euaenio - Santo sokağında Rocio mantikleri tebcil rnaksadile Vic· lunmalan. (363) 2 Q: lj) AT L ~-[IJ IJ A ,~ ~ 
n~ ve bilhassa dört te~rinievel 922 ta. meydanr yakınında reisicümhur M. tor Hugobun ve Lamartinin 3 L A N G A B O S 1, '/ 
rihli protokola mugayır olduğu husu- Karmona•ya tazimat arzıetmek üzere h t l b d·ı ti k . . ls. 4 üncü fcra memurluğundan: 4 s- Ter AR A 11' A __ f{ .} 
sunun ispatına çalışılmıştır. Muh· aktolunan bir celse dolayısile aıhali a ıra arını e e. ~eş rme . ıç~n Tamamma 1160 lira kıymet l!!!.I S r 
t~ranm ikinci kısmında bu ahkA.?'1-rn {yaşasın) nidalarile mezkur meydana Starsbourg~ dıkılen abıdentn takdir edilen davutpaşa çardaklı 5 U- L AR lj!IN E f_ rftilif, 
81Yast taahhütlere olduğu kadar ıktı- geldikleri sırada birdenbire bir bom· açılış resmı yapdmıştlr. hamam sokağmdsı atik 5 cedit 6 Z E~B A N· ıT !il[~ ıli~ 
sa.dl taahhütlere de şamil olduğu hatır ba patlıyarak birçok kimselerin yara- lngmz kabinesinde 9 numaralı bir kıta hanenin ta· 7 L (ij O (il E iJ K _!_~ L'j~ 
latıldı:ktan sonra hukuku düvelin en lanmaSJna sebebiyet vermiştir. Ayni de§lşlkllkler mamı 25.6.931 tarihine mllsadif 8 U !il S A F lo-T L J f ~ 
ziyalde. müıoıa.~tdeylel"kmazh.a.r mvtmet ml U· anda şehrin muhtelif yerlerinde de Londra, 17 (A.A) - '' Sunday 9 K !A-,T R- E ii1 L_ 11 ı O . 

es•ne mu ea ı anane e"'e" an Perşembe gu··nü ögyleden ıonra l.!!l f 'l 
ame • .,,..., birçok bombalar a.tı1mıs ve müteaddit Ev : · d"Y• b. 10 • !J ,.-A S ,R A 'W"'- ,..1.1 r. ·ne Alman - Avusturya protokolu ara · · • · · •Lpress,, ga2etesıntn ver tgı ır saat 14 den 16 ya kadar daire• , t!!!I ~ ~ 

kımselerm yaralanmasını ıntaç etmış b b .. s·· G h ı· 11 D N 5 A D _,,P 
ımdaki tezatlar ehem·miyetle kaydedi1 tir. a ere .g?re, or ra am ma _ıye mi zde açık arttır-ması icra ve ıA A · • fi' 
miştir. Radyomun yerine kaim olacak nezaretim deruhte edecek, şım.. şartnamesi 10-6-931 tarihinde Dfi.nkfi bulmac11rnı~~,. ı 

. M~tıra.n~~. Avu~tury~ - Alm~n yeni bir X şuaı tUpU diki maliye nazırı M. Snowden de divanhaneye talik olutıacakbr. /edilmiş ıelclt9 ıo1 gijmr~k bi~~ıgınin ndetıcelAe~ni tetkik Londra, 18 (A.A.) - Nev Yorktau M. Passefieldin yerine müstem- Arttırmaya iştirAk için yüzde 7 1 2 3 4 5 6 7 8 '"' 
eden uçiincu kısmın a usturya.ntn . . b.ld' ·ıd··· .. 1 k~t t' kt• ~ 
ziraat ve sanayi noktai nazarından Taymız ga~tesın~ 1 ırı ıgıne ~on- e a nezare ıne geçece ır. teminat akçası ahnır. Haldan 11J ' 1 1 - r:tı,.. 
j i d . k•- ldug'"u mu··.,._ı· .. va Shnetady laburatuvannda teşhır e· Fransanın zirai siuasetl nedir? ·. IJ l b 1 - - - - - ıwl -- 'i' J,.,/ ç n e çırpınma ~ o ....,,.,,. • d'l . b" . t'·b·· 900 000 , tapu sıci eri e sa it o mıyan l!!!!j ~ ~ 1 . t •. te ·1 . 1 lmış Av.••tuı· ı en yem ır x şuaı u u . Amı"en"' 17 (AA) M Tar k ) - - - - ı ·{il' zıye gos rı mıye ça ışı • • ..., • . k t · · .. , · - • • ipote alacaklı ar ile diğer ali- ım'. 1 . -ı / 

-: t ayiı'nm' kıyas kabul et- voltluk bır ele tron cereyanmrn esm dı'eu, çı'frı'ler bı'r]ı'gV ı· tarafından ·- - - - = ,[il- _- P.i1 1 .1 
ya z-,araa ve san ıt d • d 1',. ooo ·ı ·· ı .,. kadaranın ve jrtifak hakkı sa• 1 l!!J 1 • k d ed f ik bı"r ı'ktısadi a m a sanıye e CM. mı sural e f f 
mıyece erec e a . .. şere ine verilen ziya ette söyle- h" l · · b h ki b - - - ~ ' ~ 
ku-et tarafından yutulmag-a mahktlm elektron neşretmektedır. Bu surat, ıp erının u a arım ve usu· il [i _ ... .--

1
,1 

• • ...ı d dig- i bir nutukta hükumetin zirai ·ı f · f d b·ı 1 liiii !ii1 l'ii1 riil bir vaziyette bulundug-u, izah edilmiş- ;t;ıya sürathıin yüzde 99 una mua il sı e aız ve masarı e a ı o an ı.I! !Ilı L1fı 

1
~ - / 

tir. dir. Bu tüp büyük miktarda radyoma siyasetinin müteveccih olduğu iddialarım ilin tarihinden itiba- - - , - ı 1 ili - '/"' 
Bundan sonra muhtırada iktısadi müsavi bir kuvvete muadil olup ~eY gayeleri şu suretle te1his etmiş- ren 20 gün içinde evrakı müs- !11i -- - iliJliJ ~ .... 

•a"-d" (mevzı"i ı'ti]a" flar) aktı' usu1u'·. Y ork hastanelerinde kanser evramının ti . - t!!!JI .. "I / , 
., 1... .... r. bitelerini bildirmeleri lhımdır. 1 1 
nün Cemiyeti Akvam tarafından tal"- tedavisind_e kullanılacaktır. , 1 - Pıyasaya ve muamelata 1- 1 ı'iiil 'i' ..... 
Slvoye 11.ıayan go·'rülm""miş oldug-u, "t·ı·n Amerıkan gUzel san atlar Aksi halde hakJarı tapu sicilleri i ıliJ fi! tlı·l.!!i ' -- ıı 

,, ... ,,,_ "' -:r ait vaziyetin düzeltilmesi. J b' ı la b d ı· iil' 'J 
kfi bu türlü itilifla.nn birbirine mu- sergisi e sa ıt o mıyan r sahş e e ı- .• ' ı ""'' 
arız iktısadi zümreler teşekkülüne Roma, 18 (A.A._> - K:--aı ve ~rali· 2 - Zirai bubrana karşı çift· nin paylaşmasından hariç kalır- bugünkii bu/1ff8c ~;ıııı' 

"ntehi olacağı kaydedilmiştir. çe hu sabah Amerikan güzel san atl.u- çiliğin himayesi lar. Bilcümle müterakim vergiler •-arıdıı.ıı 
mn · · t l b · · 1 · · t 3 T k "k h d t k S lda. ağa ve ru~ 

Muht d .. d'" .. k d .. akadenıısı a e esının eser erının es- - e nı sa asın a era - İ)e belediye resimleri vakıf ica- 0 · 11 s 1.) 
ıranrn or uncu ısmın a mu . . ld - . . . t • k z _ Siyaset (8) l {f 

. te 1 .k. d 1 t hir edılmış o ugu sergıy.ı zıyare et- iler temini, . .. . . . Al~k d _..,_1 savı suret o mıyan ı ·ı eve a.rasrn· . . d·ı .· . "d A . resı muşterıye aıttır. d. a ar• · 2 _ JRık -ııri (5) _,,rltlP'-
d k k h i b. .. '"k b' mışlerdır. Ken 1 eı ını sergı e men· 4 Ç"f .1 Y ...- ~) ,, ... 

a ço sı: ı ve usus ır gumru ır- ... t'kb 1 t . t· - ı çı eTe para verme ların yeni icra ve iflas kanunu· 3 _ Ziraat aleti t~ • 
~~ d . . t f . ı· ka sefın ıs ı a e mış ır. S) 

ı,... vücu a getırm1ye ma u sıya.se ın · . r· · h "k · usulünün teşkilata raptı, nun 119 uncu maddesi hOkmü- ı _ Tatlı içki ( 
6 d .. ğ t hlik ı · h d·ı · Kral ve Krahce !'e ın te rı · etnıış ( ) 

ti:~uraca 1 e e er rıa e 1 mış· Jerdlr. , 5 - içtimai ıslahat hususunda ne göre tevfiki hareket etmcle- 5 - it (2). sıkurtı 

Alman _ Avusturya gümrük birli· Alman nazırlartnın Londra el birliği ile çalışılması, ri ve daha fazla malumat almak : : C~ibe (?) ·ri (IJ 
ği protokolunun beynelmilel efkan u. seyahatları 6 - Avrupa milletleri ve ıi- istiyenlerin 930- 587 dosya nu- 8 _ Dört ~ih_~tt~n ;gı (S) 
mumiyede uyandrr~~ği endişeler ha- BerJin, 17 (A.A) - ''Gaıette raatcıları arasında tesanüt temi- marasiJe istanbul 4 ürıcü icra 9 _ Bir koruk!~ Ç ol rı> ,ıı 
tırlatı1dıktan sonra muhttraya. ljU ~ı-ı' Generale d' Allemagne,, başvekil nin matuf gayretlere iştirak edil- memurluğuna muracaatları Han ıo _Denizci dılıle !I tof>ıft 
lede nihayet verilmiştir. ile hariciye nazırının Londraya mesı. olunur. ıı - Ağızdau çıJ.cırı 
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~~r<?r.YY!~~xetit!~~~~ rK~~~ ~~~ia;ı)' JS~,!~~~~.dyik~~~~!!~~u~: 
l'Olu aruındaki 22726 lira 94 kurut bedeli keşifli şosa inıub l u ... H., .,011 ne,,0ıunu• ... yolunun sıfır ili 38 inci kilometrosu arasındaki 31 adet menfezin 
lcapaı. zarf uıulile mUnakuaya vazedilmittir. K tamiri ve 11 adet kasisin 0,60 lak menfeze tahvili ve 4 adet, 

2.<- Münakasa 13-5-931 t•ribinden baılıyarak 1-6-931 tarihi· apıcı Odacı 0,60 Jık müceddet menfez inşası 27 mayıs 931 çartamba gDatl 
ne mllsadif Pazartesi günü saat on üçte ihale edilmek üzere yir· gıbı ı~lcr ıçın kcfalctlı. d >~r 1 l ır saat 15 de ihale edimek üzere kapalı zarf uıulile münakasaya 
ili ... u dd ti d d adım Mİ\ enler hazctı:nıızc mura~aat konulmuştur. 

•wn mil e e evam e er. ct-ınlcr 
3 - Münakasaya ittirakl talip olanların münakasa şeraiti umu· 1 - Talip ve müteahhitler istihdam edecekleri fen memuru-

IDIJeai abklmı nçhile ihaleden bir hafta evvel vilayet bat Mü· Muayenehane, idarehane - nun ehliyet vesikasını ve yahut kendisi bu ite hakkile afina 
laeadi.Utine ve ihale günü de kapalı zarfla Encümeni Vilayete \'e,a ıkamcc ıçın ıkı h:l\adır odıı hır ise buna da ir olan vesaiki rcsmiyesini ihale gününden liakal 
lluracaat etmeleri ilin olunur. •ofı 'e bır hcl:ldan murcUcp bir daırc bir hafta evvel viliyet nafia baş mühendisliğine ibraz ve kayıt 

mu-ait , craitlc kiralıktır. \nl..ar a cııdd~-i ettirmcğe mecburdur. 

T ak~f· akcırlar Pe 

rniidüı·Liiiüııden: 
( 

ıııcılzlıiller 

Kıymeti mubammenesi 
Lira 

60 
Hırkaite ille Hocaiiveyı maballeainde Külhan ıokaiında Ho

ea&•eyı camii clıvarlarının taılan takriben maa temel bin ikiyüz 
itici miktanndli olup hedmi masrafı talibine ait olmak ilzere 
t.eher çekiıi beı ldmıttan mecmuu altmış lira bedel ile bir haf
te mDddetle ilin ve müzayedeye konmuıtur. Müzayedesi ıehri 
t..Jia 26 mcı Salı tunil saat ondört buçuktadır. Taliplerin kıy· 
•iti mubammenenin yüzde yedi buçuğu ni:1petinde pey akçele· 
lile birlikte Çenberlitafta iıtanbul Evkaf mildüriyeti binasında 
M•b161lt idareıine mDracaatlan ilin olunur. .......___ ____________________ ~---~~~--~~~~~~---
[ ... hk•111• ve lcnı lllnlara J 

"1 l tanbul mıhkemcı a lin 6 1n cı hu· 
lr daıresınden • 

111~emal Ef. tarafından Çember· 
~ Eıirpızarında Gülcü ıo· 
"i.nda Şaban B. hanesinde 
._kim F evıiye H. aleyhine ika· 
~ olunan boıanma davasının 
-.rafınıza glnderilen bir kıt'a 
~bal ıuretinin ikametgihınm 
~ul olması haaebile teblii 
~~ediii mahalle heyeti ibtiya· 
··n11Je teblijine memur mubati· 
~ ~htiyelinden anlaşılmakla 
~· illnen tebliıat ifasına 
~r Yerilmit ve yevmi muba-
1..t.:.: 1+6-931 Pazar pnlt tayın 
~ olup yevmi mukOrda 
t lhlcilcat hakimi huzurunda ispa· 
~ '6e.at etmesi lüzumu aksi tak· 
ti tle tahkikata ııyabmda devam 
~•iı ilin o~unur. \931-109) 

..:;.eyo_;&unda Tozkoparan civa· 
d ı \:atma mesçit mahallesin· 
~ Orta sokakta 19 No. lı hane· 

.. kin iken ikametgahı meç· 
lruan mUteveffa Moiz Por· 

ha Ofha veledi Pandelinin mah· 
Ye varisi Aleksandır Ef. ye: 

~~bul 7 1ncl icra memurluğundan 
~- Oıyaya Noter ıene

,... oa iki bin lira deyni· 
tahsilini tesviyeye daveti 

!-.~......... ı&nderilen ademe 
JlcametrAhmızın meçhu· 

h bile teblii olunama· 
~-.._ ... _ •e 'ilben teblitat ifası· 

llllVar nıjlmeline binaen ta• 
İlllaclan 'llibaren otuz sekiz 

lla. zarfmcla 928-11269 dos· 
~alile müracaatla kanu· 

itiraz dermeran olunama· 
t.kdirde muamellb icraiye· 
llJabmııda ifa olunacaiı 
•L~lcanuaa kaim olarak 

~ur. 

~ bqincl icra memurluğundan: 
l.orcun temini i~in mah· 

il"-.~~ .. --- furuhtu kararıir olan 
IE~clit otomobil lambalari 
"~ teneke derununda 

Y•fları ve sair edevat 
1İrmi dardüncü pazar 

... t dokuzdan on bire 
:•ıa6ninde bmirli ıoka· 

6 No. majHa 6n0nde 
elan iıtiyenlerin mura· 

aaeleri ilin olunur. 

mıhkemeı; ı 

Seyrisefain 
Merkez ıcentı ı. Calıta l\opru ba~ı 

B. :362 ~ubc ıcentası ~irkecidc 

!\luhOrdnr :-adc hanı 2 ~740 

HJHll~ Slr'BI P8S~SI 
ı MERSiN ) vapuru 19 Mayıs 

SaJı 17 de Sirkeciden Ge· 
libolu, Çanakkale, Küçük 
kuyu, Edremit, Burhaniye, Ay· 
valığa kalkacak, dönOşte Al· 

hnoluğa da uğnyacaktır. Ge· 

libolu için gidiş ve gelişte 

yOk alıamaz. • 

rn-nn ıttıcı P. 
(CÜMHURiYET) vapuru 2J 

Mayıs Perşembe aktamı Gala
tadan lnebolu, Sinop, Samıun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gire.un, 
Trabzon, Rize, Hopaya 

kalkacak ve dönüıte Pazar, 
Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Polatane, Görele, Giresun, 
Ordu, Fatsa, Ünye, Samıun, 

Sinop, lnebolu, Zonguldaia 
uğnyacaktır . 

Mersin Pas~sı 
(ANAF ARTA) vapuru 22 

Mayıs cuma 10 da Galatadan 
Çanakkale, lımir,KUllUk, Hod· 
rum, Radoı, Fethiye, Antalya, 
Aliiye ve Mersine kalka

cak dönüıte T •ıucu, Ana· 
mur, Finike, Dalyan, Marma· 

ris, Geliboluya da uğnyacak· 

tır. Gidiıte Çanakkale için 
yOk alınmaz. 

lf?W1ı .. 
!İ Erz~;:; ro;~;~~ .. 20 

~ ÇARŞAMBA 
ff ıünü akıamı 18 de Sirkeci 

nhtımından hareketle (Zonıul· 
dak, ine bolu, Samıuıs, 

Ordu, Giresun , Trabzon, 
Silnnene •e Rize ) iskelelerine 
azimet ve ••det •decektir. 

T afsilit için Sirkecide Yel
H kenci hanıRda kiin acentasına 
,H •:;caat. Tel. lıtanbul: 1515 

:12 ~n. \ a muracaat cdrlme-i.. M k f d 2 - üna asa ta silah ve şartnamesi vilayet baı mOben İl-

Arayıpta bulamadığınız - \ . , a 
her hınj:i bı r kıtap hakkında malumat 
~ormak. fıat anlamak, ucuzca tedarik 
etmek ı • ter eniz mckcubunuza r-ıarıbul 
içın 4 'c taşra için 6 kuı u, luk pul lcffc
derek Galata P 34 \'. Rcnruhı adre.,ıne 

'ı:r.ınız. . inıdı ihıh acınıı 'ok :ı adc 
ka\ dctmcııiz faıdelidır 

·--- Satılık ve kiralık ---
Kuzguncukta l\lunirpaşa mah:ıllc· 

sinin Azız be,· ~okağında f c' kaladc 
nezarctlı beşer odadan ıki 1 oluklu 
eşcan mü~mırc\ ı ha\ ı ':ı • i 1 ahçclı 
16 numııralı Dr. l Iakkı be}in hanc:ıı 
ucuz fiada satılık ~ e kiralıl. nr l>eru· 
nundckllerc muracaat 

Satılık irat - Sulc\ manı) ede ha· 
rem ~okık. 9 oda ıkı hııluk muccdclet 
ı. trgir nezaretli bır e\ a' da 55 Jıra kı
radadır. Pazarlık•ı7. 4000 lıra -aat 9 • 12 
ıra-ında muracaat 

1 tan bul dorduncu \ akıfhan 
L :\IO\KOL 

Emlak alırız - 1-kclc' e, uam\a\a . 
_.ımcnd ere Hkın olan apartıman. duk· 
k~. mağaza. c \, ko, k \c ar~alar murcc· 
cahtır. 9 • 1 ::? ara ında muracaat. 

1-tanbul dordüncu ukıfhan 
l :'\ (0 -.;I\()(, 

Satılık irat - :\Jııçkada tram
' a\ ) olunda .'36 oda bır j!;araı. 216;, 
:ırşın bahçe 'ıı;ındc enelığı -1-.!t>O 1 ra\I 
1-ır adadır, kırk hin lıra 

Satılık apartıman - 1 al- imdı.: 
he~ daırcli cnclı,,_rı _ J O lıra\ a kıra lıdır 
.O brn Jı ra • 

Dükkin alırız - Sultanıhmet· 
ten ehzade ha•ına Ladar ' hut Ga 
!atadan · Be~ı ktı*a ~adar tram\a\ )O· 

hında ~-3 hin lirııhk dukk:in olma ı 
ıııurccca lı ur 

Majaza ahrız - Emınbnu . 
Balıkpazan, ultanhımam. , ııkccı . Ga
lata, Be) oğlu cihctlcrınric 20 30 hin 
liralık 1..adıı 9-1 2 ara-ında muracaat 

1-tanbul dordunciı \ akı f harı 
O~JO:'\l\OL 

Küçük bir fotograf makın<'~i a
tı lı 1. tır. Galatı P.1\.34 \. Ben ı ubı adre ı· 
ne \3Ztlma' t 

Ankarada iti olanlara - (Ankara 
iş Burosu). Ankırada muıaha~. ı · tc~k ılıita 
mılik ) cgılne \ekAlct, temsıl. ta kip mu
cue e'idır 

Ankara • Hanl..alar cadde<i - \ n ıt dolu 
han • l'o ta kutu~u J 66 -1 ZAYILER 

Koca Muıtafapafa askerlik şu• 
besinden almıf olduğum terhis 
teıkeremle nlifus klidımı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin hükmO yoktur. 

3 19 tC\cllutlu alım oğlıı :\hmet 

§ Müstakil Kozana nizamiye 

fırkası idare memuru alay katibi 
mütekait Lütfü beyden muhassas 
maaıımı muhtevi 928-929 senesi 
cüzdanını zayi eylediğimden zu· 

burunda hükmü olamıyacağı ılin 
olunur. i\Jahrumu Mehmet Rc~at 

Zayi hisse senedi 
Mülga itibarı milli bankası 

bi11e ıenetlerinden pederimizin 
sahip olduğu 11041· 45 numaralı 
bet adet senet zayi olmuıtur. 
ikinci nüshalarını alacağımızdan 
eskilerinin hükmü olmıyacağı 
ilin olunur. 

Merh um l tarı Mel met 1 C\ namına 
nnilt'n Alı U. ~Jehmeı 

liğinden alınabilecektir. 
3 - Münakasaya iştirak edecekler münakalla Te ibalit ka· 

nunu dairesinde hazırlıyacakları teklif varakalarını yevmi Ye 
vakti muayyeninden evci viliyet daimi encümeni riyasetine vere
ceklerdir. 

4 - Müteahhidin fen memuru it buıutunda müteahhit de
recesinde mes'ul olacajından müteahhit ile beraber mukaveleyi 
imza edet.ektir. 

5 - Fazla tafsilat almak iıtiyenlerin viliyet bat mllbendi.U
ğine müracaatları ilin olunur. 

Kütahya vilayetinden: 
1 - Uşak· Simav yolunun 1 +975 ili 33+851 kilometreleri 

arasındaki 6676 lira 84 kuruş bedeli keşifli 16 adet 0,60 lık, 4 
adet 1, 3 adet 2, lik, 2 adet 3, lük, 1 adet 4, ilik meafez Ye 
köprü ve 10 adet kasisin yerine de 0,60 lık Te 1 adet 0,60 lak 
müceddet menfez inşası 27 mayıs 931 Çarpmba günü saat 15tle 
ihale edilmek Ozere kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuıtar. 

2 - Talip ve müteahhitler istihdam edecekleri fen memuru
nun ehliyet vesikasını Yeyahut kendiıi bu ite bakkile ifİDa İle 
buna dair olan vesaiki resmiyesini ihale günllnden llakal Wr 
hafta enel vilayet Naf:a başmühendisliğine ibraz ve kaydettir
meğe mecburdur. 

3 - Münakasa tafsilatı ve ıartnameıi Yiliyet baımllhenditJi.. 
ğinden ahnabilecektir. 

4 - MUnakaıaya ittirak edecekler mOnakaaa ve ihallt ka
nunu dairesinde hazırlıyacaklan teklif varakalannı yevm •• vakti 
muayyenden evel vilivet daimi encümeni riyaşetine vereceklerdir. 

5 - Miıtealıhidin fen memurunun iı hususunda m&teahlüt 
derecesinde mes'ul olacaiından müteallbit ile beraber mukaftle. 
yi imza etmesi şarttır. 

6 - Fazla tafsilat almak istiyenlerin viliyet baımilhenclilU. 
ğine müracaatları ilin olunur. 

Manisa vilayetinden: 
Ketif bedeli inıaatı nev'i 
Lira K. 

18505 62 Aygır deposu inpab 
Maniıada yapılacak aygır deposu inıaab ballda g&terilea 

bedeli kqif üzerinden haziranın 6 ıncı cumart~ poti saat 11 re 
kadar müddetle ve kapalı zarf ütulile mlinakasaya çıkanlllUfbr • 
Proje ve sairesi hakkında izahat almak iıtiyenlerin Villyete Na· 
fia Başmühendisliiine ve baytar müdllrlüillne mliracaatlan ... 
ihale günü encümeni viliyette hazır bolunmalan mltemeımadar 
efendim. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

İzmir fabrikası için kapalı zarf uaulile ve ıartnamtaine temlru 
muhtelif eb'atta 500 metre mik'abı kereate utın alanacakbr. Ta· 
tiplerin 17-6-931 Çartamba günü saat 11 de teminat akçelmai 
hamilen Galatada Mübayaat komisyonuna muracaatlan. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

Yeni Sayyat muşunun telvinabna sarfolunacak muhtelif nm 
boyalar ile keşfi mucebincc makine, kazan ve gUvertesinde yapa• 
lacak tamiratın malzeme ve üatadiyeai ~-S-931 Pazarteti glhal 
saat 11 de Galatada mubayaa komilyonunca pazarlıkla talibine 
ihale olunacaktır. Şeraiti anlamak Oıre komisyona müracaat ohaa
malıdır. Tamirat için 100 ve boyalar için 10 lira teminat akçai 
vermek lazımdır. 

ıstanbul Beledlyesı 11&.nıarı 

lstanbul belediyesinden: icra edilmekte olan lcanıliwyoa 
ameliyatı dolay19ife BabıiJide Acımuıluk caddesinin bilcDmle 
vesaiti nakliyeye kapalı bulunacaiı ilin olunur. 

Ankara valiliğınden: 
Ankara mubasebei buıusiyeainin şehri 275 lira ücreti MkbMiı 

mimarlığı münhaldir. Taliplerin Ankara valiJiiine mOracatlan 
ılin olunur. 
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Bayat· Ka•barası 

Pazarlıkla Kumaş 
alınacak 

lstanbul 
lüğünden: 

Gümrükleri 
• 

Muhafaza Müdür-

1 - Merakip tayfa ve mürettebatı için memhur nümunesi
nin renk, tutum ve evsafından olmak üzere 450 - 750 metre 
kumaş pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Taliplerin nümune ve şeraitine göre ve % 7,5 teminat
lanyla 20 - Mayıs - 931 çarşamba saat 11 de pazarlığın icra edi
leceğinden Muhafaza Müdüriyetinde hanr bulunmaları. 

Pazarlıkla kumaş 
alınacak 

lstanbul gümrükleri muhafaza müdürlü
Ründen: 
1- Muhafaza memurlarının kaputları için memhur nUmunesinin 

aynı renk, tutum ve evsafta. olmak üzere merkez namına 500-600 
metre pazarlıkla kumaş alınacaktır. 

2 - Pazarlık 20-Mayış-931-Çarşamba günü saat 14 tedir. 
3 - Taliplerin şartnamesine ittila ve niimunesini görerek 

yüzde 7,5 teminatlarile belli gün ve saatte muhafaza müdüriye
tindeki lromisyonda hazır bulunmaları. -Büyük Tayyare Piyangosu 
5 inci KeŞide ti Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 
AYRICA: 

15.000, 12.000, 10.000, 8.000 
Liralık ikramiyeler 

Ve: 40.000 Liralık bir 
mükafat vardır 

••--... Dr. ihsan Sami .. --ır• 
Gonokok aıısı 

Belsoğukluğu ve ihtilitlarına 
karıı pek tesirli ve taze aşı· 
dır. Divanyolu Sultan Mahmut 
türbesi No. 189 

iLAN 
Osmanlı bankasından: 

18 cari pazartesinden itibarenlş'arı 
ahire kadar zirde muharrer bankalar 
gişelerinin saat 9 buçuktan I:> e kadar 
umuma küşade olduğu ilan olunur. 

Amerikan Expres Co, Banka Co
mmerciale Jtaliana, Banco di Roma, 
Türkiye Ziraat bankası, Türkiye Iş ban 
kası, S. S. C. J. Ticareti hariciye banka
sı, Memaliki Şarkiye Pransız Banka· 
sr, Umum Ticareti Hariciye Bankası, 
Felemenk Bahrisefit Bankası, Osman. 
h Bankası, Selanik Bankası, D(•ut. 
sche Bank, Deutche Orientbank, Şar. 
kı Karip Ticaret Bankası, Crcdit 
Lyonnais Bankası. 

iLAN 
Osmanlı bankasından: 

Osmanlı bankası ğişeleri, mayısm 
18 inci pazartesi gün ünden iti ha ren, 
iş'arı ahire kadar zirde muharrer sa· 
atlerde açık bulunacaktır. 

1 - Galata merkezi idaresi: 
Eyamı adiyede: saat 9,:i tan 13 l' 

kadar. 
Pazar günleri: saat 9,:; tan 12 ye 

kadar. 
2 - }'eni cami ş11besi: 
Eyamı ftdiyede: saat 9,;; tan l ic 

kadar. 
Pazar günleri: Saat 9,:J tan 12 ye 

kadar. 
3 - Beyoğlu şubesi: 
Eyamı ftdiyede: Sant 9,3 tan 12 )c 

kadar, saat 13,5 tan 15 e kadar . 
Pazar günleri: Saat 9,:; tan 12 ye 

kadar. 

Pı) ango Müdürhıltündcn: 

Nümunesi veçhile 5.000 adet 
duvar afişi tap ettirileceğinden 
taba talip olacakların pey akça· 
lan ile birlikte 18 mayıs 931 
pazartesi günü saat 15 te piyango 
mildürlüğünde müteşekkil teyyare 
mubayaat komisyonuna müraca· 
atlara. 

tıiıliti .~ ... 

··~·'(' 
· Pazarlıkla kumaş 

alınacak 
İstanbul gümrükleri muhafaza Müdiit' 

lüğünden: 
1 - Merakibi bahriye zabitasına lacivert memhur nümunesioİI' 

renk, tutum ve evsafından olmak üzere 350 - 600 metre ıııet" 
kez namına kumaş ahnacaktır. 

2 - Pazarlık 21 Mayış 931 Perşembe günü saat 14 de Muh"' 
faza müdürlüğünde yapılacaktır. 

3- isteklilerin şeraitini ve nümunesini görerek ve yüzde 7,5 te" 
minatlarile birlikte belli gün ve saatta muracaatları. _./ 

Karacabey panayırı 
' Karacabey belediye dairesinden: .~, 

Bursa vilayetine merbut Karacabey kasabası civarında Çı d• 
Karaağaçlar mevkiinde her sene küşat edilen panayır bu sc.-:ıe t 
dört gün devam etmek üzere mayısın 26 mcı salı günU k~:. 
edilecektir. Mezkur panayırda' her türlü hayvan ve emteai tı d• 
riye alış verişi icra kılınacağı ve panayırdan bir gün evvel 
at yarışları yapılacağı ilan olunur. 

Askeri fabrikalar sa· 
tın alma komisyo· 
nundan: 

1\1ünakasa1ara pazarlıklara iştirak ede· 
ceklerin türk ticaret odalarına ınukayyet 
ye kazanç vergisi ile nıükeJlef olnıalar• 
şarttır. Bu vesaikin nıünakasa ve paza~ 
lık günlerinden eve) konıisyona kaytettl'" 
rilnıesı nıua nıelfıtı n kolaylığı itibarile a .. 

hlkadarana ilUn olunur· 


