
Şehir Meclisi 

. 

Yeni Meclis Dün Toplandı 
; Gazi Hz. it itakla R. ,.,. h um r se(ild~ 1 

Halil Bey 
Muhakkak ki ya 

yoldan yttrilyo Kabine istifasını 
ismet Paşa 

verdi ve yeni kabineyi tekrar 
Hazretleri teşkil ettiler 

Halk Fırkası, ReislcUmh• 
meclisten uzaklaştlrac 
uçurumlara dUşmek ga 

letinden çok uzaktlr 

lzmlrln müstakil meb'usu Halil B. Relslciimhur intihabına ait bir münakaşa Ankara, 4 - izmirden se 
müstakil meb'us ve eski bari 
nazırı Halil B. bugünkü mecl 
söz söyliyenlerin ilki oldu ve 
isicümbur intihabına baılanı 
kısa bir müoakaıa tahrik 

açtı, fakat noktai nazarı vazıh ve kanuni delillerle reddedildi 
'~ara, 4 (Telefon) - Dördüncü 
~ . Millet Meclisi tam saat ikide 
~ ·~~ıuaını aktetti. Meb'u~ların bü
\ ~•r. ekseriyeti hazır bulunuyorlar· 
~ rt.inıa salonu samilerle, meclis 
._1 ~nı da meraklılarla hıncahınç 
~ ltıtı§tu. Herkes bu ilk içtimam ilk 
' 'esini derin bir merakla bekliyor
~'k llUyük erkanı harbiye reisi Fevzi 
~ fle seferlerden birçoğu localarına 
lııt ftlerdf. Samiin arasında Başve
~:itle Kftzım Paşanın zevceleri ve 

llanını da bulunuyorlardı. 
'l' Riyaset kUrsUsUnde 

'lttt saat ikide meclisin en yaşlı li· 
~lan İstanbul meb'usu Abdülhak 
~kat Bey, bir tarafmdn meclis umu
"- tl~i Veysel Bey olduğu halde sa 

dan ıçeriye girdi. Ve uzun süren 

~l Birinci Reis: Ktzım Paşa 
t~ ~:arasında reislik kürsüsünü i~ 
~ t ~eclisin en genç azaları olan 
~ltı ( §tef, AvnJ (Yozgat), Jı'eri t 
"'>'leı- ~~rsin), Emin Aslan (Denizli ) 
~ 'ıtt) de katiplik mevkilerini aldılar. 

tıı •ılkkat reis Hamit Bey ilk celse 
".\ ilbe ile açtı: 

süyü terketti. Sonra Kazım Paşa re
islik kürsüsüne geçerek şu kısa nutku 
söyledi: 

"-Gösterdiğiniz itimada arzı teşek 
kür ederim. Tevdi buyurduğunuz şe-

• refll vazifeyi teveccühünüze layık bir 
surette yapmağa çalışacağım. Mesaimiz 
de muvaffakıyet temenni eder ve cüm
lenizi hürmetle sel!mlarım.,, 

Reis vekllllklerl 
Reis Kizım Paşanın kısa cümleleri· 

ni müteakip diğer intihaplara. geçildi. 
ve şu neticeler alındı : 

Reis vekilliklerine 248 reyle Trabzon 
meb'usu Hasan ve 172 reyle İzmir 

.JI meb'usu Vasıf Beyler; idare !mirli-
Y,1 ğine Denizli meb'usu Necip Ali Bey 178 

·l'Jlf' reyle, katipliklere 176 reyle Ruşen ""1 Eşref (Afyon), 267 reyle Avni (Yoz-

rek bu intibahın teşrinisa 
yani 4 senede bir yapılması 
zım geleceğini ileriye sürdü. 

Halil beye göre meclisin • 
babı dört seneliktir. Reisic 
bur da bir intihap devresi, ] 
4 sene jçin intihap olunur. i 
hap devresinin başı 1 T eş 
sani olmalı, reisicümhur inli~ 
1 Teşrinisaoide yapılmalıdır. 1 
velce yapılan intihabın hülci 
o zamana kadar devam etm 
dir. 

Halil B. in bu miltaleasmı 
bul edenler, meb'uslar arasm 
seçilmesi şartolan reisicümhu 
reisicümhur olunca meb'usluk 
adının silinmesini ve yeni 
meb'us seçilmeyen bir ıahn 
reisicümhurluğu muhaf aı:a et 

ve eğer huzurutttbda llkıkile arzı §ilk- - Bravo, tyl oKddı,n?. sini kabul etmiş olurlar. 
ran edemiyorsam kusurumun kemali Cebelibereket meb'usu Hasan Basri Kendisile koridorda konut 
sinnime bağışlanmasını da aynca dile- usta keskhı ve gür bir sesle yemin et· lar anlamışlardır ki Halil B. 
rim efendilerim.,, ti. mamen bu kanaattedir. Ve 

Şairi azamın bu ifadesi şiddetle al- En son olarak Zonguldak meb'usu de ( vahdeti kuva ) esası 
kışlandıktan sonra meb'uslann teşki- Ragıp Bey tahlif edildi. 

·b· t hl· n teıkilatı esasiyedeki son tadili J~b esasiye kanunu mucı ınce a ı e ilk lntlhaplar 
rıne başlanıldı. Azanın tahlilleri tamamlandıktan le tefriki kuvaya müncer oldu 

Meb'usların tahlifi sonra muvakkat reis Hamit Beyin sesi fikrindedir. 
Bu ilk celsede ilk olarak Adananın işitildi: Bir te~kilit esasiye ki başın 

Ş . millet meclisinin millet müm - ımdi reis intihabına geçiyoruz. , Muvakkat Reis : HAmit Bey 
. l\leb'us~a.r teker teker ilk celsenin gat) Beyler intihap edildiler. silliğinde yegane olduğunu ya 
ılk reylennı attılar. Bunun üzerine reis vekilliklerinden \ reisicümhur meclis namına i 

Tasnif e~ildi ve eski reis Kazım Pa- birisi, iki idare amirliği ve iki katiplik salahiyetini istimal için ge 
şanı? ~ecl~te ~~zı~ bulu~~n 28~ a~: için verilen reyler mevcut aranın yan- meclisçe seçilen bir uzviyet ol 
nın ıttıfakıle bmncı reislıge seçıldıiı sını bulmadığından yeniden intihap y-ı Reisicümbur meclisin içine gi 
anlaşıldı. Bu neticeden sonra muvak- pılması kararlaştırıldı ve merasimlerde ona riya 
kat reisin şu sözlerini duyduk: 

- Balıkesir meb'usu I\.azım Paşa ilk mUnakaşa eder. Reisicümhur olmakla b 
285 reyle meclis reisliğine intihap olun Artık sıra cümhur reisinin seçilmesi· raber meb'usluk sıfatı uhdesi 
muştur. ne gelmişti. Fakat lzmir müstakil meb- de kalır ve yeri açık sayılar 

Ve muvakkat reis Hamit Bey kür- (Alt taralı 2 inci sayıl ada) Lütfen sayı fay ı çeviriniz 
======~===============================9 

~~nın en mlisinni olmak sıfa· 
t\ı.."'-iincij B. M. :Meclisini küşat e
~ "'-' Fa.kat bilir mi.cıiniz, muhte
l" 'dU~rinı, bu benim için ne eşsiz 
~ ~arıyettir. En yüksek kürsü
~-~ in en büyük milletini n mil· 
\~e bUYÜk adamını alkışlamak sa- • _. 
~ '°' t~rni§ nadir fanilerdenim. :\la tleis \'ekilleri Hasan ve Vasıf Beyler 

Kahraman ordumuza dün 329 ge ç 
iltihak etti ' ~l'aiıtikbate ait birçok mm.·aff akı- müstakil meb'usu Ali Münif B. ta~

ı... t~ ı.. etrntş olan heyeti celilenizin lif edildi. Kürsüye çıktığı zaman bır 
~~ e~ fçtirnaiyede dahi ayni muvaf ka~ d~.ki~a kad.~r -~e~le.rini . araştırdı. 
~~ daıne ederek haizi mubahat Alı Munıf B. gozluğunU arı}ordu: ~~-

can ve dilden temenni ederim kkat bulamadı. Etraftan sesler ışıtıl-

ll ~tısdyımızda 
ebıyat ve Kadın 

~'-h. sayıtaları 
lle1~ltt takımımız 
~rada gidiyor 

~lng-~:=.~y;;;~-? 
- 2 lncl sayıfamızda -

8
'-tiye mektubu 

di: 

1 
1

-:;: :•h vah kaybetmitl 

- KAtipler; Avni ve Ruşen Beyler 

Bu cümle kahkahaları mucip oldu. 

zabitim iz 

~ - ı ouncu sayıfaını zda-

'~ere Cemiyeti ak
•n çekiliyor mu? 

~-l - 8 inci s3yıfamızda -

Ali Münif B. den sonra da intihap da- 1 'L.....----~-----__. 
iresi sırasile diğer meb'usların tahlif· 
leri icra edildi. Amele ve çiftçi nıeb
uslar tahlif esnasında hararetli alkış
larla karşılandılar. Tahlifler yapılır 
ken şu ~esler sık s:k duyuluyordu: 

11-aiar arasında 
- 4üncü sn\lfamızd3-

- Af erin bildin. 

~ ~ t ... • .,, 

Harbiye mektebimizden bu :.ene mezun olan 329 genç zabitimize dün merasimle diplomaları 
verilmiştir. Çok güzel olan bu merasimin tafsilatını ve mezun olan zabitlerimizin r esimlerini beşinci 
sayıfamızda bulacaksıniz. Bu resmimiz, merasimden sonra genç zabitlerimizin cümhuriyet abidesine 

çelenk koymalarını gösteriyor. 
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Millet Meclisi dün toplandı! 
(Üsc tarafı 1 inci sayıfıdı) Ham Bey - Bendenlzin bunda isti-

MU Halil B. parmağını kaldırdı ve: nat ettiği mhütün ı;ıey rei~i devlet km-
- Uftl hakktnda söylemek jstiyıo- ntini düşünerek bir harekette bulun· 

nm dedL mamaktı. 

Reis Klzım Paşa kendisine söz ver- Mesele halledildi 
iüMe.n IODra Halil Bey şunları söyle- Halil Beyin hu ifadesini miiteakip 
ih künıüye Yozgat meb'usu Siileyman ır 

- Badeaizce kuunun maddeleri rı Bey gelerek mecfüı dahili nizam
flk arlJatlr. Müsaade buyurursnnrz namesinin bir maddesini okudu ,.e so"..,_J1111 dedi. Ve bazı maddeler o-' ra şunları .. öyledi: 
btv.. - Bu maddeye göre intihabın her 

Senra 8iidle fU suretle de\'am etti: tecdidinde reisicümhur intihabının dıı 
- Bu ~ma fevkall.de içtimadır. tecdidi liıım gelmektedir. 

l>9ne tefrlni sanide başlar. Halen Bu kanuni cevaptan sonra da meı:;t'
.... ..... r Hazretleri dört seneyi ik· le halledilmiş oldu. \'e 8üleyman Sır
..ı etmeaişlerdlr. Eter şimdi yapar rı Bey alkı,ıar arasında kürl'üyü ter
..t teminatı bir taraftan azaltmış, bir ketti. 
fuafta arttmnş olunn. Milletimi- CUmhur reisi intihabı * lı .... kt yttbek ve muhterem ta- ~imdi reisicümhur intihabına seril-
1'111 ı . ..,....a buna tebaiyet etmekte di ,e neticede Gazi Hazretleri o sı~·a-
tered4U.t t*ai1ecethıe eminim. da meclisin ittifakını teşkil eden 282 

.. eep B. ceyap verlror reyle cümhur reialfjine se~fldiler. R~ 
JlaJll B. tn bu noktai nazarı serdetme is bu neticeyi tebliğ ettikten sonra mec 

il ~ Kütahya meb'usa Recep B. lis şiddetli ,., sürekli alkışlarla çınla· 
.. alcl. Ve fU suretle mukabele etti: dı. Biraz sonra da toplar atılarak 

- Yeni amdapmız metnini oku· netice selamlanmıya başlanıldı. ••••klan kanunda meclis devresinin Reisicümhurluğa intihapları kendi
W 1eae1ftc oldafunu söy1edfler. Ka· Jerine arzolunduktan sonra Gazi Haz. 
..a Myle bir~ yoktur. Kanun retleri meclisi teşrif buyurdular. Ve 
•• lllla lntDaabı dört senede bir tec- ~u kısa nutku irat ettiler: 
tut ohiav. Diyor. 11Muhterem Efendiler, 
~ ...,'as 1eçllmez. Beni tekrar Türkiye ReiaicOm-

Ba kadar apk delillere rağmen buru intihap etmek suretile biz
.ilk .Ui Yabcleti kuva, tefriki zat ve bOyDk milletimiı namına 
kwi oba11f, denebilir mi? hakkımda göıterdiğiniz itimada 

Aad meaeleye gelince; tetkilib teşekkür ederim. (Şiddetli alk1t
....ı1e kanunu Reiıiclimburun lar) 
Wr intilaap deweıi için aeçilece- Bu teveccühün bana tabmil 
iial -61lediğine g6re intihap ettiti mea'uliyetin ağırbğını mOd· 
d....t nedir? Hakikaten 4 ıe- rikim. Bunun icaplannı ifada 
nedenmi ibarettir.? Halil B. ifte muyaffalnyetim ancak aziz mil-
1Mmda yanılmlfbr. "Devre teıri- letimizin muhabbet •• emniyeti-
nlunlde baılar,, hükmüne kapıla- ne ve ceHI heyetinizin ciddi yar-
rak ondan bir cnmle sonra gelen damına •abe1te oldapna itikadım 
kaydın hOkmUnll, evet meclisin vardar. Bunu kemali aamimiyetle 
temdidi halindeki bOk6mleri ih- aneclerim. (Şiddetli alklflar) 
rnal etmiıtir. Bu muhabbet ve itimadm ben• 

T etkillb eauiye kanunu tet· den eairıenmiyecejiae emi•im. 
·••aM•ce\'ftl relen mediale- B&,ak milletimiz i• yllaıek 

Hadetler ve 111 meCUiiniıe fe· 
· f81Hıilsaniye kadar olan mild- yiıli mesaisinde muvıffakıyetfer 

oi hir fevkallde içtima ıay- dilerim. 
. aı• ıibi denenin bir ıene BIJlk Millet Mecliıinhi mub· 
teaulicliaide möyler. Şimdi bu fe•- terem azaıı, 
kalade içtima ile o temdit sene- ReiaicOmlıur ııfatile Clmlauri· 
llİ lllyle bir intihap deweaine yetin kanunlarpıa Ye baldmiJeti 
dahil olur mu' olmaz mı? milliye eauabna riayet ft hun· 

Halil Bey feYkalAde içtimam ları müdafaa ve Türk milletinin 
k_..... bir intihap devreaine saadetine sadıkane ve bütQn 
• mı• olduğunu kabul ediyor. kuvvetimle sarfı meni ve Tllrk 
H •••• demek, intihap devre- devletine teveccUh eden her 
liİIİll b&kmtıne dahil olmak de· tehlikeyi kemali tiddetle men ve 
•eldir. O halde icabında bir Tilrkiyenin f&n ve 9erefini Yikaye 
idhap devreainin · 1 O ayhk bir ve illya ve deruhte ettijim va
fewkallde, 4 yıllık alelide, ı zifenin icabahna baın nefaet· 
,.Dak ta temdit içtimamı ihtiva mekten aynlmıyacağıma buzu
edebileceii Ye böylece intihap runuzda namusum üzerine ı6z 
dewreiinin 4 yıldan ibaret kal- vererek ant içerim. ,, ( Şiddetli 
IDIJacaiı arahaten anlaıdmıyor alkıtlar). 

"> 81 1 --•-- Son lntlhaplar 
_, Y • ........ adıj'ımıı tak- Gazi Hazretlerinin tahlif ve nutuk-
dirde hiç hir intihap devreaine larından sonra cels etekrar a~ılarak 
dahil olmıyan içtimalar farıetmİf ve noksan kalan ı·iyaset divanı intiha· 
olunız ki buna mantık müsaade batına gesildi. Ve reis vekillitlne Re-
..._ fet (Bana), idere amirliklerine irfan 

ftte dla meclia bu kıaa Ferit (Mardin), Halit (Beyazıt), ka
•laı~ ba eualı meae- tipliklere Haydar Rüştü (Denizli), Zi· 
lede~ intihabı ka- ya Gevher (Çanakkale) Beyler intihap 
IMal Ye icra etmekle bir kere olundular. 
daha ....,..... koydu ve Halil Yeni kabine mecllat. 
-.,ıe ba zilmiyette olanlara Bundan aonra. yeni devrenin baş. 
bip ifade etti ki Ttlrkiye Millet laması mUnuebetile ismet Pqa hii-

d k6metialn istifa ıttllhM ve yeni lcra 
M-'W .W.t mllmeaillijin e nkilleri heJetinln tekrar ismet Pa-

• lıtikrar deYlet reis- ,.._ 
aranmaz. Aııl iıtikrar Haaretleri tarafından tefkiliae dair ri 

yaeetl ctlmhur tabreleri olnlndu. Ve 
..&it.Ur. Millet Mediainin ha- yeni kabine alklfJarla twltk ol11ndu. 
rlclacle laiç bir mtleueae yoktur. Müteakiben de meclil 9 ma)'l8ta ıs te 
Rıhlclaallar meb'utan olar ve toplaamak llure tatil ettL 
.. t.•m kahr. Meclis intihabuaın Kalll•• lellfa etti 
JeaileameliDe karar Yerilince Aakara, 4 (T.Won) - lllDet 
Relllch"- iatilaabawa yenilen- meclilinde Relllcl..._ iatlM· 
.. WllilJeti laual oa Ye .... bmdu IODr& bapekB llmet p~ 
Q ·~ Halk F11b11 ebe- kabiaellin lltifumı Reiaic&m
rlJ.tl IMi Uk temuta munalan- hur Hz. ne takdim etmiftir. Re-
• .... ifade etmif olclu iri lalclmhur Ha. yanm uat aonra 
k•clilın.i tefriki ku•a usa- kaW.. tetldl •m-ini tekrar 
riyelerine ı&rüklemek suretile ismet Pş. ya tevcih etmiıtir. is
Reillcllmbuna mecliaten ve itten met P,. da tamamen eıki kabi
unklıpacak uçurumlara dOt· ne azaıından mürekkep bir liıte 
mek pftetiaclen çok uzaktadv· bazırbyarak Reisicümbur Hı:. ne 
lar. arzetmiıtir. Bu suretie kabine 

3'.aMI. 1.ıuıA tebeddlllll riYayetlerİDİD dojru 

s o·- ----~ ------ --
~-::. A 8 1 a L 1 B 

Gazi Hz. 
Danimarka Elçisini 

kabul ettiler 
Ankara, 4 (A.A) - Reisicl1m· 

bur Hı. dnn öj'leden sonra Çan
kayada yeni Danimarka ıefiri 
M. Schon cenapla11nı resmen 
kabul buyurmutlardır. Yeni sefir 
itimatnamesini takdim ederek 
fU nutku irat etmi,tir. 

"Reisicümhur Hz., müfahbam 
aıetbuum h•tmetli Danimarka 
ve izlanda krala Hazretlerinin 
beni nezdi riyaset penahilcrine 
feYkalide mürahhas ve orta elçi 
sıfatiJe tayin buyurduklannı bil-
diren mektuplarını takdim ile 
ıercf keJbeylerim. Selefimin ve· 
danamesini dahi takdime cür'et 
ederim. Zata hıatmetaneleri, zatı 
riyaıetpenahilerinin mDfabham 
tabıılan l:akkmda belledikleri 
yllkaek takdirlerini ve tahıl aa
adetlerile TUrk milletinin refalıı 
huıuıundaki ıamimt temennilerini 
zatı riyaıetpenahilerine arz ve 
ibllia beni memur buyurdular. 

Zatı baımetaneleri ve Dani
marka ve iılanda krallıkları hll· 
kiamet ve milletleri bu iki mem
leket ile Türkiye cOmburiyeti 
ara11nda ezeldenberi mevcut olan 
iyi mDnaıebata bir kıymeti mah-
ıuaa atıf ve zatı riyaaetpenahi
lerinin aayeıi altında Türk mil
letinin hara ve refah yolunda 
vUcuda ıetirdiji bu derece par-
lak terakkileri derin hir hayret 
ile mOpbede etmektedirler. Bu 
terakkinin devamı Tllrkiye ile 
Danimarka ve izlandayı hlr:etti-
ren hani ve ikbaadi miln•aebet
lerin daha ziyade inlcitafına ha
dim olacafına kani bulunmakta
dırlar. Bunu mlldrik olduğumuz
dan •h 'lı8f1Mtaelerillin .ıttNa 
bana tevdi buyur.duldan mOlrim 
memuriyette bu ıayeye vOsul 
için bütün mesaimi sarfedece
iim. Memuriyetimin ifa11nda zatı 
riyaıetpenahilerlnin ve ctimburi
yet hükumetinin ku••etli muza
heretlerine nail olacatımı ümit 
ettiiimi arı:a diret eylerim. " 

Gazi Hz. nln cevapları 

Reiıicümbur Hz., 1efirin nut
kuna cevaben fU nutku irat bu
yurmuşlardar: 

"Elçi Hz. HatmetlQ Danimar-
ka Ye izlanda kralı hazretlerinin 
zatıllilerini nezdime fevkalade 
murahhas ve orta elçi tayin bu
yurduklarını bildiren mektupları
nı memnuniyet\e alayorum, Ayni 
zamanda muhterem sefirinizin 
Yedanameaini de aldım. Hqmet
li kral hauetlerlnin hakkında 
izhar buyurdukları yükeek duy
gularandan ve Türk milletinin 
refah ve saadeti huıusundaki 
temennilerinden pek mütehassıs 
oldum. Kral Hz. nin ıahat ıaa
detlerile Danimarka ve izlanda 
milletlerinin daha dyade refaha 
nail olma11nı samimi olarak te
menni eylerim. Tllrkiye cOmhu· 
riyeti ile Danimarka ve izlanda 
krallıkları araunda atedenberi 
meYcut olan iyi mlinaaebetlerin 
ikt11adi ve harai sahalarda inki
pf etmesi benim ve cllınburiyet 
hlkQmetinin arzulanna tamamile 
teYafuk etmektedir. Ubtenize 
mevdu olan yOkıek memuri7etin 
ifa11nda Ye bu gayeıe matuf 
olan mesainizde muvaffak olma
nm clllerim. Bu hususta ıerek 
henlm ıerek cumhuriyet hnk6-
metinia mOıaheretinden emin 
olabllininiz elçi Hı. leri.,, 

olmadığı anlaıdmııtır. 
Yeni kabinenin ilk içtimaı 
Ankara, 6 ( A.A ) - Yeni 

iımek paşa kabinesi eski kabi
nenin tamamen aynidir. Hiçbir 
tebeddill ohnamııtır. Yeni kabi
ne ilk içtimaıaı yarın tbagOn) 
saat 10 da aktedecektir. 

Bu içtimada '31 biitçeıbıin 

Harding nasıl öldü? 
-20-

Madam Harding 
sını azarlıyordu : 

" RezfJ olacaksın, seni yakalayacaklat' 
belki de hapsedecekler ! ,, 

- Hardinıe karşı muhabbetim, nefı Reis, uyumuş gibiydi. Kendiıi•• 
rete döndü. Tabii bunu Hlamıpınız. ledim: 
dır. Bir in~nm kalbini parçalamak ve - fıldırdın mı? 
kanatmak kolay bir şey değil. Bu yijz.

1 
- Ha~,r. dedi, fakat çıldır5' .. 

den aramızda olanları sorma. Hardin·ı rahat etsem. 
gin haşr her gün biraz daha nğarı)or. Ben ona bir t'ey di)emedim. 
Beli çöküyor. Güzel yüzünde derin çiz ömriimde bu halde görmemiştiJI\• 
siler beliriyor. Yarabbi bu ne müthiş l<at hldl e bununla da bitmedi. 
hnile ! ding de,·am etti: 

Madamın sesinde zerre kadar merha - Beni teşhir edecekler! 
met ) oktu. Bütün bu sözler onun at- Umurumda değil. Dünya, çolc' 
:undan soğuk ve acı bir eda ile dökülü dnr değil. Çocuğumu alır başka 1'it 
yordu. re gider, or:ıda yaşarım. eni 

Madam denm etti: kimse ~ocuğumdan ayll'amaz. 
- Bir ıUn ona dedim ki: A.rblc ta· musun'!! 

hammül edemiyorum. Neye? dedi. j Ben nefes hile alamıyordum. 
Teşhir olunmala! de«lf•. Yere dtlı; başka kad1nla1· gibi b:ıtmp bS 

müş ve parça parp olmq rlblJdl. Fa dım. Yalnız sordum: 
kat cevap verdi: Ne oluna olnnı dedi - O halde bana ne olanık? 
ona mukabele ettim: resti oJaeaksın, - Sen, dedi, ne istersen onu 
betnam olacaksın, Mnl Jakah)'i,eaklar sın. Ona rica ettim: 
ve beHd de hapeedeeiekler? dedim. Fa - Harding, düşün! Eski gii 
kat bana mukabele etti: Hakikati lir· zi hatırla! dedim. Fakat al 
lerim dedi. Beni haPM ıönderecek INr Tam çılgındı. Beni tersledi ve 
Amerika mahkemetJ J'Oktar. dedL ,.e bağırdı: 
lllve etti: Btiyle yqamaldaua ha,.e - Ben seni ömrümde se 
ritmek daha iyi otar! Bunaata da kal l~te ~ana hakikati söyledim. Al .. 
madı. Artık bıktım, dedi. Bu itin, hu şahittir ki seni ömrümde Hvme-~ 
maceranın bltmeatni iıtlrorum. Dedi. ( BitmftlO 

Saraçotlu Ştlkrll Bey 
Devlet bankası 

mtld8rtl 
Ankara, 4 - İzmir meb'uıu 

Saraçotlu ŞOlrztl B. Devlet ban· 
kası umumi ınGdllrllljOne tayin 
edilmiıtir. Devlet bankasmın 

dalııJi~4~ılılW~~i ıpV,~e 
bulunmaıı Clofl!>?~e ŞOkr.O Beyin 
mildürlüfe"' 'faf~.;.t k&disinin 
meb'usluktan istifasını intaç et
miyeceii ıöyleniyor. 

---
Yenlzelo• ismet Pll'8P bir 

mektup gllnderdl 
Ankara, 4 - M. Veniıelosun 

ismet pqaya bir mektubunu 
hamilen Yunanistanm Atina 
meb'uau M. Mallaı baraya seldL 
Kendili iamet papmn miaflrl 
olarak Ankara paluta bulma· 
malctadar. (Harpten aoara Yuaa· 
niatandaki terakkıyat ) halrkaacla 
fırkanın bara ıubeli binallHa 
bir koaferanı verecektir. 
Claal Hz. nln .. rk Mphatlerl 

A.t..ra - Gali Hı. aiD Şark 
vill1etlerinde yapacüları teddlc 
seyabatiae 20 sGa• lcaclar l»ap 
lamaları ihtimal dahilindedir. 

itizar 
"Deli Filozof,, roman tefrikamız mün· 

dericatımızın •:okluğiJM mebni bugün 
dercedilcınedl. Oku' ucularımızdan özür 
dilcrız. • 

priitüleceii anlqılmaktadır. Ye
ni sene bütçesi ehemmiyetli bir 
manzara alacaktır. Tutulan son 
beuplara ıöre 930 senesinin 1 O 
ayhk Yaridab 156 milyoa lira 
tutmuttur. Yeni bütçe de bu be
uba göre tanzim olanarak va
aatt 180 milyon lirayı buı.caktır. 

Pırke tlftlpunlla 
Ankara, 4 (Telefon) - Halk 

fırkaıı lfUPU millet mecl'ainin 
ilk içtimaından enel bu ubah 
toplandı . içtimada ıadece miUet 
mediai reilli;ine Kblm Pf. nan 
intihap edilmesine karar verildi . 

Reisiclimburda dahi dahil olmak 
üzere, ikinci reislikle kltiplikler 
intihabınm tamamen f1rka azası-
nın arzusuna bırakalması tesbit 
edildi. 

Bir istifa 
Ankara, 4 (Telefon) - Mani· 

sa meb 'ualujuna seçilen Saru· 
hanlı köyünden çiftci Halil efen-· 
dinin istifa ettiii ıöylenmektedir. 

Fethi B. 
Siyasi hayattan 

mamen çekildi 
Ankara, .t (Telefon) - saJMk 

mUşane meb'uau Fethi B. ati 
ilkte lstanbuJa sitti. Bundan 
yasl ba:vaU... tamamlle ~ 
r.ıi< orada yet 1~-:•tır. ......... 



~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3- VAKll 5 MAYIS 1931 ~ 

~ EmIAk sahtekArlığı inhisarıarda lj Günün 'ı 
84 N vt meselesi Merhun tUtttnleriıı 

l e Butşesizdeşaşın alımına başlandı Muhtırası -.tulacak ıstatiatikler Fransız sefirinin Senbtinua \ ~ 
h 

11 '-------------11 •.kkında malOmat papaslar1na gönderdlll B 1 · t 'f 1 · Tütün inhisar idaresı ma arını lltı..- oetaz çı arm e erı Tek •im - °'alı s :\larıs 5 incı ay •t·~d. ıyenin tulacagw ı 34 nevi bir mektup ne olacak ? bankalara terhin etm iş tüccar1 ---
" ııt '-) t 9.~ ı. •t:ııenm ı:unleri: ıı;eçen 125 kılın: ı_ ıu erin fişleri kısmen ha- Senbönua Franıız mektebi ait tütünlerin alımına başlamış· 
"111 240, ı; lılhıcce J .HQ lL~ıştır. Bu fişler Ankarada papaaları tarafından yapılan em- Senelerdir i~iti.roruz. Şir· lır. 
'llbk - · · · k d d I · keti Hayriyenin \'a7.iyeti i) i ' mumürıyetı umumıye· lak sahte arhgwın an bahse i mıt Mu" bayaa Samsun, i:ım i r ve 

değildir. Bunun sebebi çok· ~·k gönderilmekte ve oraca vari11iz ölen baıt mal sahipleri· tur. Fakat baştak i sebep Bo· şehrimizde eksperler heyeti tara-
it, '1 edilmektedir. Şimdiye ka- nin yerine sahte varisler buluna- ğazrn yam~, yanı~ sönme:-İ· fından yapılmaktadır. 

8 n · · t t" t'k ' f' ü dir. Şehir kendi kendine dara ~ıı 1 . evı ıı a ıs 1 ın ış n - rak hazineye intikal etm~si liıını ı \ r k f t• · · t Satın alınacak tu'' tu"nler lstan· ter t d k ı · B ıyor. e esa e ını ı ş mın a ı 1 
as i ten ge miştır. u gelen emla'"'kı'n ne ıuretle Senbo"· J 

tt- 1 kalarına top ı.rnr. Bu dog' ru· ı ld 3 ı' :ımı"rde 1 5 Samsun af • ka ikadar dairelere gönde· rn a , • ' 
t t nua müessuesine devredildiği dur. Fakat a"ıl ebep de Ro· d 1 5 ·ı k"I '~t· tdir, H•z'ıran iptidasından ~ · · · ı · 1 ve havalisin e • mı yon ı o ~ ıat'k .. hakkmda malumat verilmi•ti. gazıçıne ı~ ıyen vapur arı n 6 ·1 k'I k d Mı. 1 lerin muntaıam bir su· 7 haddinden pek fa :da ücret a !· olmak üzere mı yon ı o :\ ar 

"\(t t Müddeiumumilik tarafından ı d k · 4 · ı 
11 1 •n. zirnine başlanacaktır. ma an ır. dır. Mecmuu iymetı mı yon 0
t ed . 34 . yapılan tahkikat cürmün itlen·~ Yüksek tarife :> üzündendir h d'J kt d ' l'~ . 1Yenın tutacağı nevı - k lira ta min e ı me e ır. 
\!&tık h kk d . t t ' t'k il mesi ile meydana çıkması ara- ki şehre ya · ın yerlerde otu· 
l:ı-.. a ın a ıs a ıs ı m • ran birçok insanlar çarnaçar inhisar idaresi muvazaaya ma-

li' ıu~u .. c b' · h b t sanda ~eçen zamanın papaslar h t ın ak m b · ı · · b 
11o u e ır ıza name as ı- • şe re aşn 1 ec unye ı nı ni olmak için yalnız ir marta 

J t'l '4, oubelere gönderilmiştir. Jehine müruru zaman temin ettiği hissetmektedirler. kadar bankalara terhin edilen 
tice istat' t "kl d o altı bu noktan sahtekarhgv ı yapanlar Osküdarda, Kuzguncukta, 

f ı ıs 1 
er en n • Be:>·lerbeyinde oturan hir~ok tütünleri satın alacaktır. ır \ıi ~atrnışbk. izahnamede 34 aleyhine ceza davası açılamıyaca- iş adamları Yardır ki zaruri ld 

ildi
1
!!atistikin tamamen tesbit ğı anta,ılmıftır. Fakat haz:ne bir ·urette bulundukları }er- inhisar idaresi satın a ığı 
&• Yazılmakta ve bunların namına hukuk davası açılmıştır. leri terketmektedirler. tütünlere mukabil tüccara bono-

:tu)rttle tutulacağı, fitlerin ne Hadiseyi ilk defa haber veren Yaziyet bu şek ilde iken lar vermekte, bu bonoları ban-
~ t d ld k Şirketi Hayriyenin Boğaziçin· d h l d' kt d ' ~t' o urulacağı bildirilme • Hikmet Emin B. Defterdarhia deki mesire mahallerini şen· kalar er a te ıye etme e ır. 

f- \1 ·, 3d4 nevi istatistik müfre· sabtekirlık işini aydınlatacak bazı lendirmek için hubusi tarife inhisar idaresi bu bono ların be-
~ ,u ur : tatbik etmek istediğini gaze- dellerini bankalara her ay 125000 • .,, .. b 1. . .1 ··f vesikalar vermiştir. teler yazıyor. J k t'I Ü d 

1 .. va ı , ııvı nu us, eY· ft ira verme sure ı e ç sene e 
t tr d ~ "lü • .. Diğer tara an bir akıam re- Senenin her zamanında Bo d kt' 
~ h ' ogum, o m, sarı ve muı· fikimizde yazıldığına göre Fran- ğaıda oturan de\'amlr müşte· ö eyece ır. 

•atahklar içtimai muavenet riJerini kaybetmek irin elin· ıı.~ • ' sız ıefirı· Kont dö Şambrön bu :ı .t:-l'llla h • · 'h]•k•t den geleni yapan bir müesse-"<İt- r, fe rın su ıstı 8 
a 

1
' münasebetle Sen Benua bat senin bu te~ebbüsüne hayırlı 

, t •e civari vapur, ıimendi- b k d olsun diyelim ama, sade bu 
-..,t•rnvay nakliyatı, elektrik papaslığma ir me tup gön er- te ebbüsle bu müe e enin ıs-
f •b, yanaın, polis vukuab, miştir. Jah olacağını zannedenlerin 

a· B ktub ı· ıudur aklına siz de ::;as .. · ın .. "c sabcıların cezalandırıl- u me un ma ı : ~ 
~b i•da ve yiyecek tahlilleri, "Siı hakkınızı aramak için doğ- Biz de şaşalım ! 

1 r at ve havayici zaruriye fi- rudan doğruya sefarete müraca-
U11' bhayvanat, mezbaha, ka- at etmit olsaydınız, bugünkll 

~ 'il 1Y~an, av, balık, sebze mütkül mevkie düırnez ve hay-
~ 'Yva, posta telgraf ve te· ıiyetiniı.i rencide ettirmezdiniz. 
h ~~olcu harekltı, ecnebi sey- Türk hükumeti sizin evrakmm 
h· ıktarı, tathirah fenniye ve tetkik edemez ve emlAkinizi ge· 
'~•ne, emanet mezat dairesi ri alamaz. Maamafih yaptıj'ınız 
~~taat tamirat ruhsatiyeleri işin fena teıirleri de bu memle· 
. t-ın harekatı, ilim müesse· kette hiç unutulmiyacaktır • ., 
1 konservatuar. darulbedayi, 
~ayat mektepleri, darüli-

~tUdı~pa~serler, ışçi esnaf ce· 
~ tı, ıa~e fiatları mukaye

~ttıt ~lk vesaiti nakliye ha
)01 ti, hayvan hastaneleri. 
~ temırı ve inşası için 

'r ııı '~cut tahsisat bitti 
&:di latnirat ve iı saah için 
L~~}'j.llin beş aylık bütçesindeki 

llı.iw.. •talık tahsisat tamamen 
• 'lltt ş· d' · but b • ım ı yenı sene -
l t~•.c:a hazırlanıp ve Anka-
~ h~ke gönderilip gelinciye 

1)tc kç bir sokak tamir edi
· '''lll~ Ye hiç bir yeni yol 
~t Yacaktır. Belediye tube-
~~{ .. ~ itlen inşaat ve tamirat 

~~ . 
dı~ ."~ evrakları «tahıısat 
tk 1 •çın hıfzı» kaydile iade 

1• ~Cdir T amirab devam 
'ti iç~tı sokaklarda tahsisat 

1 icaret odaaında : 

Breslav sergisine iş
tirak ediyoruz 

30 mayısta Breslavda açılacak olan 
beynelmilel ticaret ve sanayi sergisine 
hükumetimiz de resmen iştirake karu 
vermiştir. 

Bu i şle ticaret odası ve harici tica· 
ret of isi meşgul olmağa başlamış. 

sergide büyük bir pavyon tutulduğu gi 
bi mııh ulatımıı: nümunelerini muhte· 
vi güzel bir albüm hazırlanmıştır. 

Pavyonda mallarını teşhir edecek 
tüccardan arziye parası alrnmıyacak 

nakliye ücretlerinde de azamt tenzilat 
yapılacaktır. 

Sergide üzüm, incir, badem, ze:r· 
tin, zeytinyağı gibi memleketimizde 
mebzulen istihsal edilen maddelere bil 
hassa ehemmiyet verildiğinden ticare
timiz için iyi neticeler beklenmektedir. 

Umumi 
Maarif müfettişleri 
Yarın şehrimizde 
mühim bir içtima 

yapacaklar 
Maarif vekaleti umumi müfet· 

titleri muhtelif mmtakalardan şeh
rimize gelmişlerdir. Yarın şeh
rimizde bir içtima yapacaklar 
ve maarif işlerine ait bazı mev
zular üzerinde· konuşacaklardır. 
T oplanhmn gayesi, Ankarada 
tatilde yapılacak mei(tep müdfir
leri içtimaının esaslarını hazırla
maktır. 

Müfettişlerin içtimaı bir hafta 
kadar devam edecek bunu mü
teakip teftişlere başlanacaktır. 

Reşat Nuri B. 

~il faaliyet durmuştur. 
~~, tıah kavak suyu 

Dil heyeti azasından kıymetli 
muharrir ve edibimiz Reşat Nuri 
B. maarif vekaleti umumi müfet· 
tiıliğine tayin edilmiştir. Reşat 
Nuri B. şehrimizde bulunmakta
dır. Burada müfettışler içtimaına 

Ticaret ileminde: iştirak edecektir. Kendisinin son 

Vilayette: 

Veremden sonra frengi me
seleslle u§ra,llacak 

Umumi hıfzıssıhha meclisi per· 
fembe günü aylık içtimaım ya

parak şehrin ~nhhi vaziyetini gö
rüıecektir. içtimada verem· has
tanesi açılması meıelesi de ko

nuşulacağı haber verilmektedir. 
Meclis verem hastanesinin bir an 
evvel açılması için belediye ve 
vilayete müracaat ettiği için bu 
dairelerden gelecek cevabı bek
lemektedir. Bu mes'ele halledil
dikten sonra mecliıin gUnden 
güne artmakta olan frengi has· 
talığının mücadelesi için tedbir
ittihazına baıhyacaktır. 

Ba§çavanhk sergisi için 
rağbet çok fazla 

22 Mayısta Taksim bahçesinde 
açılacak olan bahçevanhk sergi

sinde hemen yer kalmamıı gibi
dir. Ecnebi şirketler tohum, tat· 
ra ve lstanbul bahçevan ve sep

zecileri de nümuneler teşhir 

etmek üzere yerler kiralamışlar
dır. 

Sergi heyeti dün viliyette 
toplanarak son hazırlıklarla meı
gul olmuştur. Sergi heyeti bütün 

müracaat edenlere yer vermek 
imkanını aramaktadır. Evvelce 
pilim yapılan yer genişletilecek
tir. 

itıJ· ~tne evvel balta lima
ltilnııı olan kanla kavak 

· ba boyacı k6yüne kadar 

Pe,teye 98nderdlllmlz afyonlar bahara doğru talebe müfettişli-
Peştede açdacak beynelmi:el ğile Avrupaya gitmesi ihtimal Kooperatif te,kllltı 

ıerg-ideki Türk paviyonunda tef· dahilindedir. Darülfünun, kooperatif tcş· 
ltt ~larla nakli ve burada 
ht)tij•nıası için belediye 

bo lceıfine başlamııtır. 
~•a Yacı köyüne isalesi 
ılıt._ tafı mucip olmıyacaj'ı 
)'ı>tJ Bebeğe doğru çeıme

.. 'ltt~aıı hususu da tedkik 
"' l', ,,, .. 
~ rını alanlar ve 
tdi)-ltarnıyanlar 

{ ltrİıde henüz memurlara 
f "'ı~111;trnittir. Yalnız vili-
~ ~Ctilrn~ ~aaı alanlara pa

. 1.ıat i •ıtır. Bunlar arasın· 
~lttd darcden maaı alan 

~ ltı-111 e dahildir. Belediye 
~~Ca1t'11 rnıaılarının veril-

ıı <>lab~ınartesinden son
~, t,dct 1 ıleccktir. 
~,ı, .. , er sulanıyor 
~ buY~kııınına ı üzerine be-

aı.ıı, Caddeleri arozöz-
tl nnıay b 
tt gij d a aolanmışhr. 
~nnlcrd n c iki dafa, pek 

~lıt-, I c de üç defa sula-
\~ t~}:~~ul, Beyoğlu ve 
~lttdt ıye a:uplarındaki 

t tdU .. de . sulama itinde 
-.ccktır. 

bir edilmek üzere ıehrimizden Gümrüklerde. killtı hakkındaki hazırlıklara 
gönderilen afyonların Triyeıtede devam etmektedir. Hukuk fakUI-

• Baş mUfettlş Ankarada M h tran•ı't germesine müsaade edil- tesi iktısat müderrislerinden u -"' "" Gümrük ba!;i müfettişi Haif lley 
memiştir. Alikadarlar bu husus· müstacel bir telgrafla Ankaraya çağı- lis Ethem B. bu maksatla teşek-
ta ıefaretimi:ıe müracaat etmiş- rılmış ve dün ak~am hareket etmiş· kül edecek olan cemiyetin nizam-
ı d. tir. namesini hazırlamıştır. N~ ı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• il 

jBicanEfendi ve rüfekas1:Suyu içilmiyecek kuyular 

Maruf B. - Kolay gele Hz. ne 
yapıyorsun? 

Bican efendi - iıi tabelicıhğa 
dökrnm. 

Bican Ef. - Efendim, belediye 
suyu içilmiyecek kuyuların üzeri· 
ne böyle tabelalar koyacakmıf, 
Ben de yapıp da belediyeye sa
tar, para kaıaomm ... 

Maruf B. - Sahiden karlı iş! 

T erkos şirketi mutlaka bunlar· 
dan yüılercc9İni alır. 

GUnoş-Doıtu~u 4 55: Hatt~ı 

Namaz vakıtları- Sabah 
,;.;.;;~--.-----

o~ e 1.:? 11: ıkindi 16.04: Akşam 
'ı'aı-ı 10 5~: ımsak 2.~7 

• 

19.09 

3.t 5; 

19,09; 

Hava- Dünkü hararet (azami) t 6 

(ıı-~arJ) o dc:.ı ece. Bugiın ruzg!r mutedil 
pO\ raz esrcek, h 'a açık olacakt• r. .. 

Bugün 
Toplantılar - ;\lıl'! npıırcular 

"ongre~i soat on döntc. 
MuhakemGler - Oktur\·a idare· 

:;indeki ~uiistimal d:ıva ::-ı öğleden tonrı 

ağır ccıııda. 

Gezintiler - ;\Jayısın ilk hı ft.1Y 

dola\·ısile ılk mektepler talehe~i bugiın 

ve \
0

ann \mlara ~ideccklerdir 
Gelenler·Gldenler - Eskiş .. hir 

valLi ı~ahreddin bey Bud:ıpcştc sergi· 
sine ıı;itmek üzere ,ehrimize gelmi, tir . 

Vakıt:abone ıartl arı 

3 12 Aylık 

Kuru~ D.ıhilde 150 400 7 50 1400 
Haricte - 800 1450 2700 

ilin ,artlarımız : 

Resmi 
Saan ıo Kş. 
Santimi 20 " 

Küçük illn t•rtlarım11: 

Husust 
12,50 (\~. 
25 

ı 2 3 4 1·10 Defalık 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç nlı· 
ğı için bir defa meccanendir. 

R - 4 satırı geçen ildnl:ırın fazla, 
saurı için 5 kuruş zıımmolunur ,J 

Maliyede: 

Müfettlşlerinf aaliyetl 
Bor: a komiseri n maliye teftiş hey

eti reisi Ad il Beyin riyasetindeki mali· 
ye müfettişleri şehrimizdeki teftişl,ri· 

ne devam etmektedirler. Adil Bey bir 
muharririmize demi9tir ki: 
-Teftişler liman şirketi, eyrisefain, 

inhisarlar, darbane, defterdarlık, lm 
zanç ~ubesi gihi dairelerde bir aydan· 
beri yapılmaktadır. Bunun ~ene sonu 
na kadar sürmesi muhtemeldir. Şim· 
diye kadarki tefti!Jlerden aldıiım ra· 
porlara göre her hangi bir yol uzluk ve 
~ui istimale te adüf edilmemiştir. 

)füfettişlerin ; araşıt yağı, vejeta
lin ve emtiali iktı~di bahlc;lerle de 
miistakillen me gul oldukları hakkın 

daki bir gazetecin in ne riyatı doğıu 

değildir.,. 

MUtekaltler maa, farkının 
kaldartlmaaını lat mı,ıer 
Tekaütler cemiyetinin Anka· 

raya bir heyet glSndereceji ya• 
zılmıştı. Bu heyet gelecek hafta 
hareket edecektir. 

Mütekaitler ayni memlekete 
ayni şerait altında hizmet eden
lerin müsavi ıeraite tabitutul· 
malarmı istemekte ve yeni mil· 
tekaitlerle eski mütekaitler ara• 
sındaki maaş farkının kaldınl
masmı temenni etmektedir. 

Daktilo H.lar ! --
Size müsabakamıza iyice 

hazrrlanabilmeniz için şimdi· 
lik iki makine acentesinin 
der::-;anelerini temin ettik. Mü
sabakamıza: 

Underwoop ve ideal 

:'\fakinelerle girecek~eniı 

bu makine acentelerinin der· 
"nnelerine müracaat ediniz. 
Size boş zamanlarınızda çalış 
mak imkanı temin edilecek· 
tir. 

Underwoo d için 
Galatada kağıtçılık 'e mat
baacılık şirketine, ideal 
için Galatada Ha7.aren soka· 
ğında Naumann makineleri 
şi rket ine ve Osküdarda i ke· 
le yakınında Naumann ma
ğaıasın a mürac.aat etmeniz 
kafidir. 
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Kuvvetin fevkinde yük taşınırsa ... 
Dün İ6tahbulda, sanayi birliğinde 

bir toplanma oldu. Bu toplnnma Tür- Fazla ıı~niş tefebbüsler - Fransız tarih ve nilmunei 

Kadfnlar birliğinde 

Faaliyet 
Köylerde aza tarafın

dan konferanslar 
verilecek 

kiyede sanayi faaliyetinin inkişafını edebiyah Tahrip edilen müsveddeler -
he<lef ittihaz ediyor. Türki)·e saha) ici Bir illetin tifası. Kadınlar birliği eveJce verdik-
lerinin yedi maddede hula a ettikleri lerinı yazdığımız kararlarm tat· 
isteğin hula~asr Türk snn'atinin hima - 36 - yazan : 1:1 (/ I İl Zi ı ·a biki için ve bu arada mcktep-
yesidir. Fıtratımın emellerime, tasa\\ urla- bir ,>andan mü 'eddelere dalgın öz lerin yaı tatili esnasında aza ba-

Bu toplanma dikkate layık olduğu rıma, t .:ebhüslerimc daima fazln ge- gezdirerek beni dinledi: - Bu bir med nımlara, köy ferde konferan»lar 
gibi bu toplanmanın ifadf' ettiği ma- niş hudut çizmeğe, ne kudretimin. ne hal olacak, diyordum: asıl e. er hu,. d k 
na da yeni Türkiyenin yeni bir cephe is timal edilehilecek ,·esaitin havsalnsı- dan onra ha:;lı)or, fakat bu da mü. ta- ver İrme iizere hazırlıklara baı-
sini ğö termek itibarile ehemmiyetli- na sı~nıı)atak kndar bil) ük bir daire kil lıir kitap addolunahilit... . lamışhr. 
dir. .. . . . i~in~e. faaliyetim! dağıtmağ~ fehnıiı~ Ihı on fıkrayı onu yarı yolda kala- Eu hususta b;rlik 

Turkıyede sanayı hareketı çok yeni bır ıstıdadı n rkı hemen daıma menfı cak hir i e ba latnıadı"'ım• t . . . fe Bekir H. tunları 
d. . h .. ·· t h" .· . . . ,.; " emın ıçın 

reisesi liti

.söylemekte-

Belediye ve lôsU 

Gazeteler, Belediyenin 
satm alacağmı yız•Y 

Bu haberin yalnız scrlivh 
okuduğum için bu ~istik1etİ 
itle kullanılacağını öğrenerP 
ihtimal ki yaptığa yeni .,e 
yanlış' arı -silmek için kutlanıc 

Çiroz bolluğn 
9u sene çirozun pek bO 

duğunu, külliyetli ibr 
yapılacağmı söylüyorlar. 

Bundan hir müddet e\'el 
ır. " u rane mun t' ı neta)ıç Hrmıştır. ilfwe ediyordum. dir: 

Çünkü modern anayi büyük sern1a Ger~i büyük ~e)Jer dü~üniilmedikçe kü S h . 1 k'k' d· . . . . .. .. _ Bu haynlı ;•e d•rhal bac- manlarımızın Avrupada 
~ e hareketleri önünde şark memleketle çuklerin de tevlidine imkfın olmı) acağı .. • oknra. 

1 
e:;-t c ad kı '1 B.ı. ;:etı aıt_ı go.1: 11

• I "' " Y yapacaklar' yazılm•ıtı. O İf 
rinde ve yarı mtiStemJeke diyarların· ~erdedilerek bunda bir mahıı:ur görme- şu.~ a

1
rar a., ırbı ·. en ımıre don- anacaktır. Fakat eliseri Hanım· madı; bari çiroz sevkedeli 

d d . k k . . d f . . . mu., o ur ·nm o ana matbaa provaları- !arın m kt ı d ıı· b a aıma ı::;u uta mahkQm olmu;;ıtur. me caız ı~e e nalı.ret ~ermnye ını .. d k . e ep er e mua ım u- Maryo Sera 
• • 6 1 • . nr gon crece tı. ben hunları ta~hih f I 

1S.'l9 u takıp eden senelerde Tiırkıye- top uca ve mahdut hır daırcdc sarft!t· tt'kt k d . . . unma arı dolay11ile beklemek 
. ı· .. h l h e.kt d h .. . t . . 'h 1 e ı en onra ·en ısıne ıade ed~·l'- b yıldııın mt-thur mu··stecıri nın yer ı sanayıı ma vo nıuş, bu ma m e a a musmır ne ayıç ıstı sa e- kt'... ,1, 1. 1 d k mec uriyetini hiısettik. Bu sene 
l k t . . d'l ·-"· h .. k k d h" ı.... er ıp o un u ·tan ~onra e~er - yo Sera, hiJeli müfli• 

' 'O uşu, ap tillasyonlar, ıstlkrazlur, ı ece-5ıne u tnetme · e ıç yanlış ol- t b 1 kt B . t ~ AnadoJuva aitmek mümkün oJ-
ba k 1 d.. · · ı ·ı maz a 0 unaca · 1' u eraıt e ısrar e<li- r e ğu ve bir müesseseyi 8 

n a ar, ve uyunu umumıye ış erı e 1· • yordum o hep başını ~'lllı\•antk muva mıyacaktır. Zira bu seyahat iki t 
muyazi bir halde devam etmi§tir. Ser- ~te ı~tanbula gelirken zihnimi i. - f k t d' . d . d · h 

1
••. . ,. liret dolandırdığı için sab 

rnayenln girişi yerli sanayiin imha ter., gal eden ve beni aandığıma birçok ki- a a ke . 1~ orb u, 'el lher a lışe kat •)'et ay kadar devam edecektir. Bu 
N 

... 1 verme · ıçın ana a e csap 1e lira ver mudd t f d I t b I . pasaportla huduttan kaç• 
I'° unu arttırdı. ihayet on dokuzuncu .. par sıkrctırmağa sevkeden ta.sav- d' e zar m a s an u a cıvar . I 

Y ı ıta yan ıabıtası tarafından 
. rın nihayetinde TUrktye yalnız me- vur da bu kabildendi. : . . köylere gidecegiz. Oralarda 
rnddı iptidaiye ihraç eden bir yan Reymon Pere ile yapılan derslerin Tabılerın para vermek husu unda bu halkı irtat edecek muhtelif mev- lanmış. 
ıü temle e idi. Mahvolan yerli sanayi en mühim kısmını Fransız edebiyatı derece i ticalini birinci \'e galiba ..,o- J d Şu Yıldız sarayı da aı 

8en de,Tolunan sermaye ithatlt tücc:ı- tarihi işgal ederdi. hakikaten yüksek n~ncu defa olarak bu ,·esile ile gör- z..u ar 8 konferanılar vereceğiz. meli yer değil, biliyor mu 
tr ve nihayet eşraf iilmresfni te§kil et bir irfan ve derin bir \•ukuf sahibi olan dum. Üçer, dörder gruptan mtiteıek- Orada yıllarca oturmu§ b~ 
ti. Tanznnat lıattketlerfnden BOftra mur bd nıaaHimin büıa müa .. ha ........ ~-ında Şeraitten hana-isi ipka olundu? nu kil hanımlar ayrı ayrı stmtlerde ~.. ıa u "° ~ 14

•.. ~· d diıah millet hazinesini t 
kiyede ecnebi sermayeeine organ olan uzun takrirlerini dinleııken bir yandan ~unlln cevabını l~mire avdet.imden ıcın .oJaıacakfardır. Bunun için köy 

1 1 etmişti. Maryo Sera da bit 
bir kısım zenginler t.eşekkül etti. Jl'a- yine onun tavsiyekerdesi olan kitapları ra provaların '·uruduna uzun hlr müd- ıste erini istedik. Şimdıye kadar 
knt bu zilnıre ne Fransız ,ne İngiliz, ne kanştmrdım, n - Zehi cesaret! - det intizar netice.c;fnde po tadan namı- gelen listeleri tasnif ederek yan mOes9esesini dolandı 
Alman nayi burjuvalarına benıenu· kendimi türk~ede bir Fransız edebiyat ma zuhur eden bir bü>·Ük dest«ı kitahı muhtelif hanımlara takıim ettik. Bi~ Yıldııda müşteriJer 
)orda. tarihi yumak hevesine kaptırdım. hayretle görünce olmış oldum. Li 'f B k H opuyor sanırdık. Halbukİ 

b e e ir anım sene bi-
lngiliz sanayi burjuazisi, Alman sa BU sadece bir tarih olmıyacaktı, Arakel Efendi eseri kabul etmekle dayetinde birlikte te~ekkUl eden bUyfik lo. umarı gazino sabi 

nayi burjuazisi, Fransız sanayi bur· Fl'ansanın meşhur edip ve airlerinden ne kadar i tical etti ise ~eraite riayet- nıyormuş. 
juazisi asnn milliyet düsturlannı ha möntehap parçalan da ihtfra edere.k kar olmakta da o kndar ihmal göster- komiıyon1ar hakkında da fUnla-
reketleştiri"'en biZde teeaatia eden ayni zamanda bir nümunei edebiyat 0 • mişti. Kendi görüşüne ve bilişine faz. n söylemiştir: Bir otomobil k 
zengin zümre sermayeaini biriktiren Jacaktı. Onun içindir ki lstanbula ge- Ja bir itimat, ve dükkAnında musahhih - Bu komisyonların faaliyeti Bir tanesi Başvekil rı 
sanayi burjualannm emperya1istleşen Urken sandıfıma o zamanrn bu neviden sıfatile çalışan ihti)·ar ermeni kati- her zaman içiu denm ediyor. solini tarafından id_. 
emellerine hizmet etmekten ibaret kal en m•ur eserlerini 'yazmış olan mu· bin mütalea \'e muhakemesine mefnıt Bunlardan hiç birinin netic~si len l 500 otomobil R 
dı. Başka memleketlerde burjualar mil harrirJetfn kftaplannı koymuştum: bir emniyet göstere11ek her şeyden evel derhal ahnmaz. MeselA bir "kadın Osliyaya kadar bir koŞI 
liyet~ olduğu halde bizde kozmopolit iPaul Albert (Pol Alber), Nisard e erin cesameti pe§in ,-erilmiş tahrir k k mıılar. Bu haberi nren ~ 
bir !lem halketti. Bu mGatemleke olu (Nizar), Mennechet (Menşe), Sainte - ücretini tecavüz etmemesine dikkat et- ve er e müsavatı,. komisyonu 

k. b d b' k h d' J gazetesi kimin birinci şun ruhi ve fikri zarafeti idi. Meşruti Beuve (Sent Döv), Vapereau (Vapro). miş kitabın baş taraflarından yandan var 1 un a ır ço i ıae eri 
yet biıi bu halde buldu. Bu meyanda idi. Ekserisinin ancak ziyadesini hadeylmeisti. Sonra tesbitJe ujraımakta, tetkikat kaydetmiyor. 

Meşrutiyette miJII hareketler gör- sayrfalarını kanştırmaR-a vakit bu,ahil sebkürapt akatlarr, hele .. tertip yanlı: yapmaktadırlar. Bilhassa iş ıa- Her halde öteki ara bal 
dük, fakat bu milli hareketler, Avrupa diğim bu kitapların mecmuundan is- Jrkları kitabı ba tan basa istila etmi. hasında kadm Ye erkek müsa- vekili geçmek ve onun ôll 
ithalatçılı~nda Türk olmıyan unsurla tifade ederek büyük bir eser yazmak idi. Elimde k;rşun k;lemle bunlar~ vatını tetkik için muhtelif fahri- gitmek saygısızlığını gÖI 

radkarşrl!ekb.abetti. 1:fihlU §luu~ !li~kl· hevfesindde kolddu~umclu, ttasavvukru~hu~ olanca hiddetimin hızile isaret ederken kaları ge:ıcrek kadın ve erkek mişlerdir. 
ye e yer ı ır sanayı are~etinın ım· vas ın an en ım e u anara ·, ı ti- kitabı kal bum ~eviriyordum. . gal'b D J b k 
klnsızlıiına kanidi. Kavga sadece ko- yatklra.ne bir lisanla evvela A.bdülha- hUlyalanmın bu menfur m~;,;ara ~ ~ yevm yelerini tesbit ediyoru:r:.Ka- O a 8 oy.Dl 
misyonculuk {berinde oluyordu. linı Memduha ba:h.c;ettim. Jine ...trmiıı:: olma ından •• t•d'I i a dınlarımız ağır itlerde pek çaht- Kandillide oturan bir 

O ı..... tat "I" ı.....-· •• ' t' ,.. "" .... p "' 1 m yen d '-1 d b b -ı · c.. ..,yet devri, Lozan sulhü TJr '. ":'~u. ~ up ~•m cu~~ 1· bir sinir buhranile ağladım. ma 11' arın an u ~ i itçiJerin gozun og u, ıynı 
kiyenin yan müstemlekelikte.n çıkı11· me ~ır latife ıle nıhayet nrecegme, '" • t 1. t k 'h . yumiyeleri erkeklere nı'ıbeten lede oturan bir kızı ık 

• • • .1 egane es ıye ,·erece cı et kıta· 
nrn işaretidir. Ondan sonradrr ki biz billkıs bu tasavvuru olanca tıddıyet ve b L'b • tb d biraz dun olması pek tabı'ı'dı'r. k111n aile i teliıı: içinde ı• 

·· · • . . • · · ti t 'k tt' H tt te · ın ~ uuzııya ma aacvn a basılmış, 7 

Turkıyede yerlı sa.nayı mes'elesı ıle aamımıye ae eşvı e ı: a a nı~ ve o matbaa,,·a has nefi. ve selimi ze,·k So"' gUnlerd• ba f b 'k 1 mUracaat etmış, kayıp 4ı1• 
kar§Jlaşıyoru7.. terceme e Oecek parçalarda mukteclır .1 .. 1 b. "k' . . · d .. " zı a rı a arı 

1 ... 11 ... ....x.· .. h d ld ~ ı e guze ır ısveye gırmış olmasıy ı. hıfnssıhb k mış, taranmı•·, nihayet ;oJ' Yerli aana)i hareketi 1'ürkiy~ o au -.ımde pek fUP e ar o uguma • . .. " a anuouna mugayir ., 
. . ' m~rek. 1 uruncu rengınde kabının ustu muh olarak ] 6 8 d kü ük k l evinde, bir dolabın iç' 

~~pe.ryalızme kal'§I müdafaa ed~ ...,... ' . . . . . . . telif yazılarla birkaç !-lerlevha tasıyor- y fın an ç 11 an 
Hdıı~ı ordudur.· Şark memleketıerıntle - Onla~ ıçın de sızınle teşrıkı me~ı du. "' da muai saatlerinden fazla ça• lunmuş. 
yerh sanayi hareketleri daima emper· edem. Ben ıcap edrse Vey iler Nerdısı· . • Jışhrdıklannı haber aldık. Ko- Bir maranıroz oğlu içil'~ 
yalisi orduların ııülı\bları ile .karşılan 1er tarzında da ya7.arım; demişti. G~rptan_ şarka ~eyyaleı ed.ebıye . misyonumuz bu meaf'leyi tetkik lisini hem mane-n, hem nı• 
mrftlr. On1ann garabeti şin ve üslUbuna Dıye şaırane hır ernameı umumı· edecekti)'. dolaba koymak yakışrıı-' 

n 1enelerde dün•& san&vi hareke hiç pyanı taklit nua.rile bakmamakla den sonra: f 
1 

.,. 'h Fakı·r ç ki k mari et deail hani... J ti buhran '.hamleleri geçirirko, Tiirkl beraber o tanda yatı yazabilmenin ne "Fran ır: tarı . ve nümune edebiya- ocu ara muavenet o-- • 
yede harikullde addedilebilecek bir in büyük bir hayal n Usan ku,·vetine mü- tı,, serleı·ha~ı gelıyor n sonra celi bir misyonu bu sene bu if için 700 'lo,,t.M _/ 
kişaf gösteriyor. Bu hareketin takvi- te vakkıf olduğuna da vakıf bulundu- ~ut.ünl.e bu ilk ~~tabın hir (medhal) ol- lira kadar bir pıra 1arfetmiffir. lzcllerlmlz faveçe '· 
yesi tediye müvazenesinin lehimize hal gündan genç şairin bu iddiasını şüplıe dugu ışaret edılıyordu. Birçok mekteplere elbiıe vesaire Yakında dünya 'izciler• 
li, n memlekette refahm teessüıti de ile telakki ettikten başka terceme olu- Kitabın yalnız kabına bakmak ile temin ettiği zibi buıuıj ana l 
mektir. nacak eserlerin a!;Jını anhyabilecek iktifa mümkün olsaydı belki hemen C'I· k te top anacakbr. Bu.,. 

927 senesi ı~tatilfiklerlnin bi2e an· kadar 1''nn5ızcada iktidarı "Olabildi~i gün A rakel Efendiye acı bir mektup rne tep!erine de birçok çocuk miUetJer ittirak .ederej( 
Jattıit bir hakika~ Türkiye.nin sanayi. ne de hemen karar 1·ermemiştim. He- yazmak için acele etmi.> ecektim. Buna yerleıtirm;ttir . ., bir miktar izci gönd 
lepıesi hareketinin ne kadar zaruri ol men karar verilen ıi~ faili bir t~ebbü cevap gelmedi. hittabi ~erin Rrknsı Bu toplanııta larahırı~ .ı 

dufunu gö terir. oldu: Onun teklifi üzerine derhal za- da gelmedi, zaten o tarihten sonra ta· E~f~ cı·ı. 40-50 kitilik bir izci kafi~ 
Usta, çırak, patron (Z:->6.~;J:l} kişi ça tnanın en muktedf r ve en c:e. ur t.~hii mamen başka bir cereyana klı.pılmış ol- deriJmek sure tile iştirak I" 

lışmış, (432.740. 55) liralık i tih a1ıit olark ta.nılan A.ral,el EfE"ndıye mur.ı- dum. • . • . .J. haber alınmıştır. yapmr~lardır. caat ettık. Hu uretle tarihi edebiyat illetin-
Ayni senede (9) milyon ~iftçl ı-;rakit J<:fendl ces~ret!ni teklife. he- den bir müddet §ifaynp olmu oldum: Pariste hastanelerde- Muallimler BlrJliJ,.I. 

337.000.000 liralık ıistihsallt )"apnuş- men mu\'af_akat s. uretı·l·e 1 pat ettı '.·e bu illet birkaç "ene onra dnha , lddet- kf kt l d ..Lıı 
dab b b k J ı d • ve me ep er eki Muallimler birlig-inv-. tır. a en ır ·e ıme soy eme en eserın le, harareti daha ~ük ek bir humma Ue. 

Ttirkiyenin sanayi hareketleri ışid- for~asına bir lira ücreti tahriri)e niik edinciye kadar.... diş servislerine hal- "Toplu tedriı ve biz~ 
detle kU\'''etle himave edi1meğe muh· verılereğinden dem nrdu. H ı·t z· U ,_. d • k Ü leri,, mevzuu etrafand•.~~ 

' ,J a ı ,ıga: Ş§anı za e ın m racaatı P" 
tadır. todern memleketlerde iş miır lşte hiç beklenmiyen bir ha her!... ka,alara devam edilntif 
seseleri mütekasif çalışan i i fazla 'e Biraderimin llocapaşada küçük e· Parise geldiğim günden beri takdir- Birlik UçUncü gece tO 
müesse: elere düşen i~ç-1 miktarı ~oktur. ''inde mi. afirdfm, o bir odada ek~eri- Fen aleminde k~1:' oldu~um .bir ~e~ ~e h~lkın dişle- nı pe-rşembe akşamı y• 
Halbulı.i bizde çalı an i çinin müe ese )d üzere )atağından çıkmıyarak mrl<· rını ıeda,• ı ettırmek ıçın müracnat et· ~ 
ye nazaran nispeti ilerlemekte olma.· tehi hukukun huru~ imtihanlarına ça- Helyom gazı mayi hafifte tifi en·islerde gösterdiği terbiye, mii· 2i.i inceye, çenesi çürü)-iİ 
mrz.a rağmen pek geridir. S ki iye J.:a 1ı ırken hen. hana ta11 i olunan oda- getlr!leblldl mayemet ve t~ limiyettir. Sen·islere mii beJ\lemek lok. Ağz.ındn ,.e 
dar çalışan müe eseler Türkiye sana nrn ortasında kitaplarımı yaymı~ , ~ec- Herald gaıcteıinin Pariı.te çı- rataat eden her ha!'ôta u~uı mıı<"ibiace hiçbir arııa olmadığı hııld' ,., 
yunan bugünkü karakteriııi çizer. cadenin Ur.erine uıanmı , i e ha ladım. kan nüshasında İntitar eden bir aldığı rande,·u. unda hiç §A<:.madan i<: ayeneye gelenler de oluJ'O~ 
T6r-ıkiye sanayiini. modem ıan· Ne kadar zaman ürcHi, bilmiyorum. habere göre Helyom gaıının bu patı Tikut ediyor. Erken gelmi~e ke- ırada mutat .. Bir ha. ta 11111 

atlar yanına çıkarmak için ya· her halde pek U7.un olmıyan bir faali· yakmlarda iJk defa olarak mayi mali ükfınet ve krbiye He arrasmı hek mi servi te en küçüğündeJI ,..ı 
pdacak en ku\'\'etli hareket :yet ~ıtmasrndan sonra elimde bir yı- haline konmasına munıffakıyet 1iyor. itişmek, kakı mak. bağırmak r:a- efe kadar herke ıra jle tı 
bilhassa ıeş,·ikı sanayi klılnununu ınün ğım müsvedde ile Adakel Efendiye git- huıl olmu,tur. işba) etmiyen ve &ırmak yok. Elindeki marka numn.rn der ,.e münakaşa ediJir. I'e 
hasıran yerli sanayi aha.sına teksir tim. Hulasat~n eserin esas hatlarmı sırasını ,.. teri,_·or·, b:\""'asının sıra~. ına focnk şeye karnr verilir. • 

l hj d · ı ·ı ı müvellidülhumuzadan sonra en • P rı•· etmek küçük sanayii ecnebi ~erma)·e.si an attım, o r yan a Hı en e mcşgu • ve saatine tecavüz etmeyi hatırından Bu servislerde ~ocukl• ,. 
le miiştereken çalışan, daha doğrusu m• • - o'"'"' _ _..,_., hafif gaz olarak tamnmıt bulu· bile geçirmiyor. ği intizam \'e yumuşaklıA'', ' 
yabancı sermayenin muvazaalı bir ek ınahnden sin i cepheye karşı ,-aziyet nan Helyom Fahrenhayt ~iza· Bir de halk ekseriya dj§inin huta hayranıyım. nundan dolıı.~ıa*'' 
li olan, adece Tü[ı:s isminden i~üfade nlml\k lazımdır. Yerli anayi ancak bu nülhararesine göre sıfırdan atağı lığı henüı haşlangı~ deninde iken nıü ı ne rahat çaJışryor ~t 
ederek \ 'C yerli ı;crmaye nrnaflye!lerin uretle hinıaye edilebilir. 456 derecede 10 : uhılmak ~Üre· rncant ediyor; bu. hem kendi için, htom dar ; tifnde f'diyor? ! . si 
dm kuvvet alarak yerli küçük aauayil SADRI ETEM tile mayi haline ıetirilebilmiştir. de çalışan i~in kolay oluyor; öyle )'Ü· raria: Di~tabib• 
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HAYALiN SONU 
VE 

Bu sene mezun olan genç zabitlerimize diplomaları tevzi edildi 
iKi KALP BiRLEŞiNCE 

filimlcrinl ibda eden 
VJLL Y FORS T şehrimizde 

" Efendiler ! Hayattaki emel ve hedefiniz Türk istiklAl ve Cilmhurlyetlnin 
refah ve saadetini istihdaf etmelidir. " 

Heydelberg Şarkısı 
filminde tekrar goriıncccktır. 

ltı liarbiye mektebinden bu sene 
d·ttun olan 329 genç zabitimi:ı:e 
b'.t>lornaları dUn Harbiye mekte-
0 "~e nıerasimle tevzi edilmi,tir. 
t~çUnçü kolordu kumandanı Şük
&o Nam, feriiıc Fahreddin, Hayri, 
du rh~~eddin, Galip paşalarla or· 
~t llıufettişleri, mektebin miidür 
ı, llıualJin.lerinin hazır bulunduk
ç:h l'l'ıerasime muzika tarafındın 
bı.ı tıan istiklal marşile başlaumış, 
l'a llul nıüteakip tahlif merasimi 

Pı in ıştır. 

ttı/lu lllerasimde yeni ıabitleri
~tı~ takım takım ordu erkAnı 
ord rıe gelerek hep bir ağızdan 
k._ uy, ve memleketimize sadı
t'ttJ t bit.met edeceklerine şu su 

•• e Yemin etmişlerdir: 
d ..... - Hazerde, ıeferde, karada, 
l ..... 1td h 
qtr e, avada, her zaman ve 
~milletimize, memleke-

't', !!_frika numarası: 121 
ttn :-: .. ~---------~,.'le Garp eephcıinde ... müellfii 

1 Hari11 Rcmargue 

timize, cümhuriyetimize doğru· l 
Jul< ve muhall'l>ctfe hürmet, ka- ' 
nunlara ve amirlere itaat ede
ceğime ve askerliğin namusunu, 
Türk sancağının şanını canımdan 
aziz bilip icabında vatan, cüm
huriyet, vazife uğruna seve seve 
canımı feda edeceğime namus1Jm 
üzerine söz veriyorum.,, 

Yemin merasiminden sonra 
sınıf zabiti binbaşı Yusuf Bey 
tarafından numara sırasile çağı· 
rılan genç zabitlere Şükrü Naili 
Pş. diplomalarını vererek tebrik 
etti. 
Mektep mUdUrUnUn hitabesi 
J):oı o"''"'lımn dağıtılması bit-

tikten sonra Harbiye mektebi 
müdürU izzettin B. yeni zabitlere 
hitaben bir nutuk irat ederek 
ezcümle dedi ki: 

- Efendileri millet Ye mem
leketin istinatgibı Cümhuriyet 
idaresidir. Bu mektepte tahsi
linizi bitirerek orduya iltihak 
ediyor, memlekete hizmet etmek 
imkanını bu suretle elde etmit 
bulunuyorsunuz. 

Efendileri Hayattaki emel ve 
hedefiniz Türk istiklal ve 
cümhuriyetinin refah ve saade
tini istihdaf etmelidir. Türk mil
letinin refah ve saadeti için ifa 
ettikleri yüksek ve ~üzide biz• 

----

KANSIZ Ll K ~~z~~ 
benizsiılik ıdn ycg~nc deva kanl. ıh~ ~d~n SIROP OESCHIENS 
En muntahip etıbba tarafında.o tcrtıp edılm1'tir. ~ • PARJS 1 

metleriJe tarihte yüksek bir 
meTki kazanan Gazi, Fevzi ve 
ismet Paıalar hazaratı bu mek
tepten feyiz almışlardır. 

Bu mes'ut günde muhterem 
kumandanlarımıza ve hazır bu· 
Junan zevata şükranlarımızı arz 
Ye sizi tebrik ediyorum. ,, 
ŞUkrU Nalll Paşanın nutku 
izzettin Beyden sonra Şükrü 

Naili Paıa da bir nutuk söyli
yerck dedi ki: 

- Muhterem arkadatlar ! se
nelerce devam eden tahsil ha· 
yatınızın mükafatını, diplomala
nnızı aldınız. Sizi tebrik ederim. 

Bugünden itibaren Türk ordu· 
suna bir zabit sıfatile girmiş bu
lunuyorsunuz. Bu ordu bir çok 
kahramanhklar gösterdi. Cümhu
riyet ordusunun bugün cihan 
huzurunda yüksek bir mevkii 
vardır. 

Mektep hayatında edindiğiniz 

Bursa civarında 2 kadın Uçer 
çocuk doğurdu 

lnegölde keresteci Zekeriya 
Beyin refikası bir batında ikisi 
erkek, biri kız olmak Q.:ı:re üç 
çocuk doğurmuıtur. Uçilzler 
berhayattır. 

Tuzaklı köyünden Kadir oğlu 
Mehmedin karısı Nuriye Hanım 
da biri erkek ikisi kız olarak 
üç çocuk dünyaya getirmiştir. 

Bu aile çok fakirdir. Belediye 
yardım için kanuni imkan bulun
madığını Mehmedin müracaahna 
cevaben bildirmiı ise de Hima
yeietfal bu aileye elini uzat· 
miştır. 

Sabık Bulgar kralı ltalyada 
Sabık Bulgar krah Ferdinan 

italyaya gitmi~ ve Romada İtal
ya kralı tarafından karıılanmı§br. 
Kral F erdinan Halyada bir hafta 
kadar kalacak ve İtalya kralının 
misafiri olacaktır. 

- :::zs 
ilim sermayeleri bu ordu ve si-
~in için çok hafiftir. Asıl dera 
bundan sonra . sınıf mekteplerin· 
de baıhyacaktır. Askeri tarakki
yatı günU gününe takip ve tt 
tebbüe hasrı vakıt etmeniz mu
vaffakiyetinizde büyük bir amil 
olacaktır. 

Sizi orduya yetiştiren kıymetli 
hocalarınıza ve müdürünüze bu 
vesile ile ordu namına teşekkür 
etmeyi bir borç telakki ederim,, 
CUmhuriyet abidesine çelenk 

Merasimden sonra hazırlanan 
büfeden davetlilere çay ve pasta 
ikram edilmiştir. Yeni %&bitleri
miz merasimi müteakip saat on 
altıda toplanarak munka ile bir
likte Taksime kadar bir yürüyüş 
yapmışlar ve Cümhuriyet abide
sine büyük ve güzel bir çelenk 
koymuşlardır. Bu sırada içlerinde 
Mehmet bey heyecanlı bir hita
be irat etmiş, ve alkışlanmıştır. 

Harbiye mektebinden bu sene 
mezun olan 326 gençten piyade 
sınıf mdan Nevzat B. birinci Ni
yazi B. ikinci, süvariden Sedat 
ve Emin Beyler üçüncil ye dör· 
düncü, topçudan Salahaddin B. 
beşinci derecede çıkmışlardır. 

Genç 2abitlerimizden piyadeler 
15 mayısta atış mektebine, top· 
çular bir haziranda topçu fen, 
muhabere ve istihkam sınıfında
kiler tatbikat fen mekteplerine, 
levazım sınıf mdakiler staja sevk 
edileceklerdir. 

V AKIT - Genç zabitlerimizi 
tebrik eder. 

:=ı 

!erden yükseliyor. Jorj şehri gö teri- şünü.rorum. Jorj mütefekkir diyor ki : Elini iterek kcndiı;;inc dil·kat le bakı· geçtikçe içiyordu. lçcmediği zaman içi 
yor: - Biz kı bahçe inde yetişmiş gibı yorum. Beni teskin ediyor: ni müthi melankoli n kuV\·etH bir kıs 

- Orada hep i pu uda .. ÖrürncPk· yiz .• Vaktinden e\'\·el ihtiyarladık. Fa· - Yakında :rinc seyahate çıkal'a· lrnnçhk kaplıyordu. Sonra, e\;nin n 
Jer gibi kalemlere, mağazalara meslek kat ne oluı~a olsun her şeyi olduğu gi ğım. hahçe~in in derdine düştü. 
lerinin gösterdiği yere sinmişler .. Hep hi görmelidir. nen asla mütec sif deği· Şehre, H' rocukluğumuzda altında .ı. 'ihayet tahammül edemedi. Evini 
si kom;;;usunun kanını emmeğe amade- lim. Yalnız bir bilünço yapıyorum. Ha çadır kurnrak vah.) oyunu oynadığı- 7jyaret için bir gün gitti. Yakalanmak 
dir. Ya Üzerlerine aye olan, onları ko na hütiin yollar kapanmı5tır. Jt:ğer hu mı:r. kavak ı;;ıraı-.ına bakıyoruz . .Torj ela korkusile bir müddet etrafında dolaş· 
ruyan km·vetlerc bak .. Aile. cemiyet- yola giı em sürüneceğim halbuki ben ima eleba ı olurdu bu ebepten dolayı tıktan onra bahçe}e girdi. Büyiik 
ler. memurin, kanunlar ' 'e nihayet hü serbest lrnlmak i tiyorum. ona li:ar ı i<:imde hiiyük bir muhabbet bir kararsızlık içinde ağaçlann 
ı.tımet .. Bunların hepsi birihiri üzeri· Bağırıyorum : peyda olmuştu. rik kararsız iç-inde ağaçlann 
ne gerilmiş birer öı·ümcek ağıdır. Şüp - Fakat Jorj .. Söylediğin de bir ne Gözlerimiz kar.,,ılaşıyor. mey'n ile yüklü olduğunu gördü. A-
hesiz buna bir mevcudiyet denebilir. tice değil mi? halbuki nihayet bizim d<' Jorj yarnşça diyor ki: nı.c;ıra olmuş hir elma (mat) bir gü. 
Hatta bu saye altında altmış ene SÜ· bir baslamamız icap eder. O his bana - "Uzun karabina..... rültii ile yere düşüyordu. Otu eli ile 
rünmeğe de harat ismi ,·erilir. Fakat bugiin geldi. Lud,•ig bunu biliyordu Ben de ya\'a:.ça Ö) Jüyorum: yokJıyarak hir elma aldr. 1 ırdı. Bu 
ben cephede zamanın hayatı ölçmek İ· faknt ~ok hasta idi.. - "~ahin gö:r.ü," (Bu isimleri oyıın eJmanın ağacını kendi dikmişti. MeY, 
dn e as olamıyacağınr öğrendim. !)ı.: lfüni omuzunıa koyu.}or: oynarken kullanırdık.) \'tl~ının lezzeti ~erin \e tatlı idi. 
halde kırk ı-ene müddetle. böyle ~üı·ü· - O halde Ernst .. faideli ol.. e • * Ziya kepenklerin ara. ından sızıyor 

ıı. ...... }f nüp gitmekte mana ne? Senelerce bir Ona doğru iğiliyorum: Dört günden beıi her tarafı araştı· du. Yiizünii pencereye dayıyarak i<:e 
,.tttılltj;: \·aıiyeti tetkik ettim J<;rn t: kağıt üzerine o~_nad~n~ ,.e h~y~tımı nr - B~ ~?'.~e~.iğin t~rzda naho H' ı·ıyoruz. Sokakları, köprü . altlarını, ıi baktı.: ~ :~eni sahipleı· oturmuşlardı. 
11\ lıu 

1 
t, lttefkiıre, ·iya et.. taama- taya ko) dum. ~ımdı oyle kuçıık oyun zahmetlı gozukuror. Fakat orada da dere kenarlarnı. ha tane len bo yere Zene gogsu açık, rocuğuna meme l'eri-

tııtıı ; arın hiçbiıinden zevk almno· Jııra giri!Omeğe giinlüm )ok.. bir arknda~lık olacak .. Onu bilmediği. alt ü t ettik. Her ak:>am Adolf Bet· yordu. İki parmağı arasında meme ini 
>,l'ıl~ lıkij hep i d k t . l"k .: . Oedim ki: miz kalmhat... ke bazı buluyor. l\npının öniınde yava ça ~nkı)or: mini mini bebeğin eJI 

·•ı. ne ·ıymesızı gor·ı J j . 1 d d ··ıd· ,? · d ı· l'hd ı·· ·· ···· . B' · •· ı· · "\>q • - or son :-;ene sıper er e cgı m. ı an yuna :,,es ız unıyoruz, 1Jll' H urarak her urımır.ı suzu) or. ı~ şey onun e mer ın e ı uzerinde dinleniyor-
ltı._t liirtıekte b' . . . 1'ayyarecilikte belki bir parea fark var- ze sonra diyorum ki: bulmadığımızı anlayınca başını egeıek du. l\ocası büyük saatin yanında idi ve 
>,.,. trbt_tgin ~· ır~ )or.~l~~ğum ıçın dı. Fakat biz aylarca bir dü~man gör· - Şimdi nbetin nedir Jorj? uzaklaşryor. Onu )anınıızdn ahko)- bir balta sapı yontuyordu. Saat n san 
l~ı- ltı. Y tşil bi;r sn ~sı ustu ne o turu- rne~en siper bekledik. Biz top ate.: in~ Dalgın bir su~ett.~ ce\ ~P. veri) 01· :. nıağa mu,:ar!ak . olamıyoruz. O •. a~·~: dalya da AdoJfun eski malları idi. A· 
tın ~hır \ize . renk almı olan kule- teslım olunmuş kurhanlardık .. Ölumıı - Ernst benım olmeyışım sırf hır muğa çıkıJ oı. h.ansının nereye gıttıgı dolf kulağını pencereye dayadı. Rüzgl 

dul'Qa111 ~~n~e ~ ıldıyorlar: damla- beklemekten ha ka işimiz yoktu .. tesadüf eseridir .. Bıından doln:n ndcta ni bir türlü anlıyamıyor.... rın şömine içinde horlamasını, saatin 
&umo"u bir tarzda şömine· Susu) orum; LCidvig ve Alberi dü- gülünç oldum. Aratanndaki müna ebat günden gü- tık tıkım clu}du. 

ae fenalaşı)ordu. Adolf eline para (IJitmedi) 
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Beş piyes 
. ~en ay ~n kitaplar arasında ki bu tahteşşuurdakini söyJiyen kahin 
Jef tane de tiyatro eseri var. tavırlı adamın cümlesi karşısında h87.

dan baygınlık geçiriyor. 
Şekspir nüktesi gibi bir de Pirandcl 

JUi Sezar, Yenecllk taciri 

Bunlardan iki tanesi Şekspir muhal- lo nüktesi vardır ve bu anlıyanlar için· 
ıectatından (Jül Sezar) la (Venedik dir. Felsefe, tariz, çıplak ve yüz yü7.e 
tadri) dir. Asnnın üstüne edebi hü· gelmiş ihtirular, arzu, kin, şehvet, ha

riyetinln ve harikullde zekasının dam set, "istihza" mefhumu içinde tek bir 
psıaı varmq olan büyük İngiliz mu- çehre alıyor, buna Plrandello şakası 

hanfri aenelere rafmen hal! okuyana diyorlar. 
veleh n hayret vermekten geri kalnıı· (Aptal), birçoklarımızın karakteri· 
yor. Yflksekllfi ve derinliği baş döndü- ni hiç de mübalAiası olmıayn bir şekil 
ren muharririn zamanımızda en çok de çizerek onun karşısına geçip alay 
zeTkle pnfll bqlanılna tarafı, nüktesi eden bir piyestir. Kendilerini gizliden 
dlr. Şebpir nüktesi denilen \'e bütün gizliye beğenen birçok insanlar vardır, 
dtlnyaea aranılıp befenilen bu halis, zeki ve kudretlerine itimatlan fazla
mahsal, tiftsinfn atzı yıllann ruha em dır, her hadisede bu ölçüyti kullanarak 
niyet retlren asaletile mühtirlenmiş bir şunun bunun hakkında hükümler ver. 
eski Ye makbul içkiye benziyor. mekten çekinmezler, fakat bir de ken-

Bln bir baharat ile çekilmiş, grado dilerine bakılsa_ 

•• rtlbek ve 11ert bir meşrup ki dama· (Aptal) küçücük bir perdenia için· 
frmııı yakarak başımızı döndürüyor, ee bize zarif bir tebessümle bunu sö • 
Yerdfli sarhotlak tatlı ve acıdır. . Y 

(Venedlk taciri) evvelce de l~r •. KüçUcUk bir perdedir, fakat tek-

dlll i 
.
1 

. b t 
1 

nığı mükemmeldir ve denilebilir ki her 
• 11 çevn mış, as ırı mıştı. 

(JUi Seı:ar) ın da Aptullah Cevdet z~man her yerde aktüalite olan esas 
fıkir, canlı, hareketli bir mevzu deko

Be,. tercümesi maruftur, fakat bun ru içinde tesbit edil · ti 
Jann lldsi de busun için pek ağır ge- mıı r. 

l 1 1 b 1 1 bi 1
. Bu eser, biten temsil mevsiminde 

en a aca ı u aca ı r ısanın zence-
filli, katırboncaklu süsü altında ebe- Darülbedayide oynanmııtı, fakat iki 
diJU uyandınlmamak üzere metfun günde hazırlanmak aibi bir kazaya 
bir haldedir; onun içindir ki Darülbe- uğramıt oldafrı için ezberlenmiyen 
dayf dramatarp Mehmet Şükrü Rey roller ancak drlltiiye ıetirilmek sa
larafından yapılan yeni tercümeleri kü retlle ytirilt81mek lstenilmif, ba yilzden 
ttlpanemlz için bir kazanç sayıyoruz. de Plrandellonun eseri Pirandellonan 

Aptal 
eseri olmaktan çıkmıftı, o te .. m sey
redenler aldrklan kitti tesiri silebil-

Kanaat kltüpaneslnin basıp çıkar· mek için bu eseri okumalıdırlar. 

dıjı (Aptal), maruf Jtalyan edibi Lüçi Kanagh ve orta ~unu 
Plrandellonaa ~lr perdelik komedisi· ..-,e•lerl 
ilr, dillmfse Mehmet Fuat Beyin te-
miz, 1ell8, mrak ve sevimli kalemile Son 1lyın tiyatro neoriyafı arasnilla 
•akledlllyor. İtalyan dahisinin eserle- bu iç alafranga piyesten bafka iki de 
rint btlytlk bir hayranlıkla anlıyan ve alaturka piyes var. ikbal Kiitüpanesi 

lüi de elimizden tutup 0 gülleri mera- tarafından bastınlan bu eserler, biri· 
retli ve karanlık bahçede dolaştırmak 11i Karagöze, birisi orta oyununa ait 
ı.tıtea Mehmet Fuat Bey geçen sene iki orijinal piyestir. ııeddah, Karagöz 
Plrandellonan (Size öyle geliyorsa öy- ve orta oyunu hakkındaki kıymetli tet· 
ledlr) lalmll mlkemmel komedisini as- klklerini (Türk temqası) ismi altında 
lmdan terellme ederek san'at karileri· toplıyarak geçen sene milli ktittipane
aln aikuına anetmiıti, bu sene de mize çok kıymetli bir eeer vermiş olan 
JAptal) ı nriyor, bu kıymetli dy ve Selim Nüzhet Bey, basene de karagöz 
Dafıa dnaıaı irfan hayatımız için bir ve orta oyunu piyeslerini toplayıp, muh 
9ft'nt •1dır n anu ·edilir. telif nüshalarile ve ustalannın mahfu 

Za••••ım1 en mühim muharrir- zatile karşılattırıp neşretmektedir. Bu 
l•.-Sea biri olan Ltiçi Pirandello bey- t~şebbü~ f ol~lor yolunda mUhim bir 
aebmlel IJir alAU .,. ralbetle sanh hızmettır, şükranla karşılarız. Selim 
"'1antial saıabetia omulan üstünde Nüzhet Beyin intişar sahasına koydu
ıtlbeHea orljfnaJ bir adamdır, yitksek ğu, karagöz ve orta oyuau piyesleri 
llklaı, tahaf1rta •e bafkabfa _ orta se nev'inin bütün hueuailiklerini ve tck
ıt,..ıa dal .. flattlnde olan ...... 

1 
.x. nik farikasını tqıyan eserlerdir, bu iti 

--Pa lga ba 1 • 
- ufl Mr aevfmlillk Yeriyor 1 1 . r a ıatihaplarındaki isabet de mey-

' Y rm ncı dandadır. 
Mna laeelmff ve ruhun haıyet verici R flk Ah 
..__ı •-L.1-f .. . 1 e met .,.. .... arm ..... sormıye a ıımıı zev. 

B • 
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Edebi tetkikler 

Geçenlerde öJen 
liıgtllz edibi 

Arno•t benet 
Kimdir, ne vapm-.br? 

Amolt Benet öldü. lngilterenin bal 
büyük romancısı, yedi hafta stiren bir 
hutalıtı mUteakıp altmıı üç yqında 
olduiu halde gözlerini bir daha açma· 
mak üzre yumdu dünyaya. 

Küçük bir nezleyle başlıyan rahat
mzlıtı iyi olmağa yüz tutmuşken, bir· 
den, (hümmayr tifoidi) ile vasıflan•· 
rak, bUtUn gayretlere raimen, sonuna 
doğru, büsbütün kendinden habersiz 
kalan san'atkln sükOn içinde, çok sev
diği dünyasından ayırmış bulunuyor. 

Ölürken yanında iki kız ve bir erkek 
kardeşinden başka kimse bulunmuyor
du. Saat akşamın dokuzuydu. Ve Ar· 
nolt Denet, romancı, temaşa muharri
ri, münekkit, hayatın felsefesini ya. 
pan adam, belki de mutat gece temsil
lerinden birine huırlanmuı ve ertesi 
günün siltanlannda bir eeerin mukad· 
deratını tayin edettk meşhur bentlerin 
den birine isabetini parlatması llzım
gelen bu saatte; bilttin bana bekliyen
lerle kardqlerinln hüsranını bile yaşı 
yamadan ebedlyyen kımıldanamaz ol
du. 

Taıra f'OClllu; 
Amolt Denet "Staffordshlre,, de 

'"Hanley,, de doldu. (Newcutle Midd· 
le Schoole" de tahsfllnl gördükten son
ra bir adili mflpvfrl olan babasmın 
yanında hukuka ~lıttL Sonra Londra 
da bir başka hakak müntesibinin yanı· 
na airdL Bir yandan kısa hillyeler ya 
sıyor neşrettlriyorda. Bunda kendiaiui 
o kadar ehil balda ki bit milddet son
ra hayatını tamamen yazıya vakfetme
li kararlqtırarak bir daha dinmemek 
'bre matbuata atıldı. 1887 de dotda
tana gire bu meslek deli§tirme hadi· 
11eal 1893 e yani m8ellifla 26 yapnda 
balundafa seneye laabet eder. 

Londranm belll batlı bir mffmaa
sında {ıer aldı önce. Aradan bet sene 
ıeçtL lk romanmı nqrettL Bu saman 
sarfında meem11U11Un bqmaharriri ol 
muıta. Fakat 1900 de bundan da çeki· 
1erek hayatını btlab8t8n edebiyat ve 
Hrbestiye hurettL Kendi kendine dur 
~ çahıtt. BllOl\' roDtU, faMte
zf, kısa ltlklfe, teiılafa, risale olmak 
üzre altmlfl Pfen titap halinde ve sa 
yısız ayn siltua ya11ları vardır. "The 
old wives'tale" ve • Anna of Mac flve 
touns,, romanlarının en ebedisfni teş
kil ediyor. Londraya bir taşralı çocuk 
olarak selmiıti. Hiçbir eeerinde o ruhi 
yeti kaybetmedL Ve hayatına; veçhe ve 
muayyeniyeti için daha çok gayret sar
f etmeie mHbur olduia ilk zamanlar
dald yoksulluğu, sonraki bütün refa· 
hına ratmen hiç unutmadıfını sezmek 
dalma mtimktindUr. 

Bir ıölaretin aırn: 
Büyük romancının ilflmünll ltiten 

dünya buıtln bir (Balzak) kaybetsey
di bu kadar acınırdL Müellife tamamen 
yabancı birçok kadın ve erkekten bin
lerce esef mektubu geldL Dünyanın en 
uzak kÖ§elerinden telgraflar aldılar. 
Ve biz; cihan edebiyatının bu azim rtik 
nüne olan borcumuzu böyle zahmetsiz 
bir yadeditle ödemiyecejimizi zannedi 
yorum. 

Büyük dostu (H. C. WELLS): "Bir 
kelime söyllyemiyeeek kadar müteessi
rim." dedi. Benetin öllml o kadar ft-
1emişti oan. · 

Halk, kitaplarını deli gibi kapıftı. 
Bu hücuma dair belli başlı bir na· 

pr: 

y A 
VAKiT Gazetesi 

Vasıtasile 

Bir ahpaba 

Mektuptur 

iki gözü yetil, gür, taze orman gibi bakan 
Ve gözlerinden 
tel örtüler arkaaındaki üaera çocuklan gibi arzu sar• 

Sorarlarsa töyle diyeceğim: 
1931 yılında tunlar oldu: 
aünler üatümüzden akan 

kan kardetim ! 

Sıcak kurtunlar oldu .• 
Hep ayni sual: 
- lbk yaz akpmlan nerdeclir? 
Hep ayni cevap: 
- llılc yaz akf&llllan ilerdedir!. 
Ah o dem ki havalar 

yaza çalar 
Gece beyaza çalar 

Açılır ıönüllerin ıökünde 
mavi taraçalar ••• 

Neyse ••• 
Bırak! 
Onun bunun batında ıezen kara kalpak 

Birini aevdim yani, 
Gezdi benim batımda! 

birine gönül verdim anladm a I 
Hani iri teytana uydum yine. 
Kaç kerre ıözlerim 

aldı gözlerimi 
avuçlanmn içine. 

O ne senin bana söylediğin isimdir, 
Ne benim sana ıöıterdiğim resimdir. 
O h~ l&meclilim Canım 
Duymadığın ıeıimdiF 

a ıözüm! 
Belki bir sün 
Ömrümün kiraladıiı köteainden 
- taamı tarağım toplayıp -

elveda bile demeksizin kaçabilir. 
Ve ben onu unutmamakla beraber 

Uğurlar olsun! der 
Yine bomba kafamın iki ateı fitilli limbuı altmCla 

Halk havalanm yazarım. 
Hakikat 
Ne dün sana pudralı lakırdılarla 
Türk yani Halk mekteplerini zemmeden 
kurtuna dizilmenin sözüdür; 
Ne beyaz gecelere 

ıiyah ayaklarla basan 
aevdalı bir delikanlı kalbinin 

hasta gözüdür; 
Ne benim gençliğim; 
Ne onun güzelliği ..• 
Aç mide haykırır .• 
Bot yürek dolmak iater •• 
Şiirlerimi okumak iıteyenlere 
Basık tavanlı 

dar bekir odasının adresini ver! 
Kara bir çalı süpürgesine benziyen ıecelerl 
ve ablak vüzlü sründüzlerile beraber "Her ilen meşhur romancı için bu 

kapışma vardır. Ve bir zaman içindir. 
r~~~~-~-~~~~~-~-----...-~~~---~~~-D~~FakdBe~ge~~~~m~ 

lün fevkinde bir şöhret sahibidir. Bu Bf' l 
llhami Belclr 

,!'-,.~~~~--'~···~~~~ 
Kırlara Çıktın ..... 

111,UteNnln "f'llrlrrin •ultanı" unvanını haiz ıairi Jolın Maalield f/eçtn-

~
1 lnrle mernlelcetlmlze gelmlf, Ankarada /ngillz edebiyatı hakkında bir konfe. 
,.,.. NrtlW. aonra nwmleketine dönmüıtü. Jolın Mafield'in eserlerinden 
61rialu alt terdbM11i lctırUerimlze takdim ediyoruz. 

@.;;:ara ı;ıttıaı. Sen orada idin, beni mecalsiz beynime bir karanlık yapabil 
rdan. BltUn yaz çiçekleri senin mek için yumdum. Fakat güzel ve ha
.kadfttlnden parçalar, senden kim olarak sen sahiden karşımda idin 

lk Ye ilham almış zerrelerdi on- Onun için uyuyamadım; ve yüi<sck 
sesle bağırdım: "'EJ· korkun~ rabantı 

* * "' ~y, söylemek istediğin r.edir?., 
Deals kenarına indim, orada bir kuş Dudaklarının kırmızılığı kül rengi· 

.... llliDle. benim senin kendinden bi ne döndü. sonr:ı gerisi geriye aktı v 
lllwa•dftfm, daymadıtım meçhur bir ay bir bulutun ardına gizlendi. 
..alJi terennllm etti ve bunun kar- Bir yürük çing.-ne hay1ttı sürmeğe; 

da baUtim ta iliklerime kadar, rüzgArın bilenmiı bir bıçak gibi olduğu 
da1da. ve martılarla balinaların c!ofaştıılı yer 

.__ ..aMı- • • * lerde dolaşmağa gene denize r,itmek is 

...... ....... ve tek başıma kalayım tiyorum. 
~'qı 1 lrtttm. Fakat sen orada. Bütün dileğim orada güler yüzlü 
~ luabenlla. Ev küçüktü, rlam bir yol arkada,ından neşeli bir hikAye 
'1&ra" ~ •ıala P•arlayda fakat bun· dinlemek Te ondan sonra bu uzun 

nfmea baftaa ~güzeldin... yolculuk nihayet bulunca sakin bir rü 
• • • d 1 

So 
._...._d yaya a mak ve tatlı riyalar girmek 

nra J&-..... a yorgun gizlerimi, olaca1t. 

hepten onun eserlerini bu helecanın ., 
yatışmasından sonra bile halkın müb- .. -.. -----.-.---. ...--..... ~~----------...--,,..._ 
·rem, manevi ihtiyaçtan arasında göre- • Buyuk roman~ıya gore (teknık) ıkın 'Z1 mayıs Londra tarihind• 
ceğlmize eminim. Şayanı hayret bir di· cı derec!de .!'alır (~I~) (D~~toyevs- ölen muharrir: 
slplin, çok çalışma ve kuvvetli bir inci 'ki) bugunku me!k.ılerı~ı teknıge borç· "Bugün dofam sfinii& ~ 
zap Arnolt Denetin mu,·:ıffakiyetteki lu olmadıkları K!bı (Do~~P~~n) ~Flo ğum günümü Portlant PalU'S 
sırrını teşkil eder... ~r) in teknikten de. bugunku tasnıf. t'· ve anlıyamadıtım bir sebefle 
Son senelerini daha ziyade pek maruf .dılll!iş şahsiy~tlerinı kurtara~ak. bır sıhhi muayeneden reçmek 
tenkitlerine hasretmişti. Bir münekkit mezıyette değildir. Denet realısttı. Be- it ettim. Elliyi qaa her 
sıf atlle keskin, isabetli olmakla bera- net bir hakiki, doğuşta san'atkira ina- yacı olup olmadıimı bU. 
ber mutedil, iltizamkirdı. Genç muhar nıyordu. Onu müşahede, tahassüs ve birkaç senede bir· muhakkak 
'rirlere cesaret nrmek 1tibi birçok ten- ibclaında istediği gibi serbest bırakmış- muayeneden geç~elidlr. ~ 
kit erbabının nedense pek rağbet etme- tı. Fakat bir şart koyuyordu. Görül· söylemişlerdL Şiddetli ı....dal~ 
diği bir milmtaziytl göstermişti. meğe çalışılan şey (hayat) olduğu kunç faaliyetlerine 11e91tue 

Büyük romancı kinıdir? unutulmıyacak, insani Alemle münase- başlarlar. Hiç fÜphe ed··-··---
Benete göre hakiki romancının vü- beti lnkir olanmıyacaktı. tarzda günden güne kane 

cudü birçok şartlara tevakkuf eder. Ro Journal 1929 denblre size harp açarlar. 'Vt 
mancıda incfzap ku,·vetli, görUı keskin · Mr. Amolt Benet; geçen sene, daha me hazırlanmadan evvel il 
olacak... Fikri asalete malik plmıyan evvelki seneye ait tuttuğu bir hatıra dür.,, 
roman~• dilşUk, donuk kalmağa mah- defterini, bazılarının tarihlerini göste- 5 haziran Londra: 
kOmdur. Romancı ruhan sevimli, şeci, rerek ve bazılarınınkini ancak kendisi ·Bugün raporumu ald191o 
doğru, zarif, ince, hakşinas, rahim ola nin bildiği sebeplere mebni yazmamak mışım. Kan tazyiki yerind• • 
cak. Fikri ualet, muharririn dimağı. suretfle kitap halinde neşretmişti. mu. iyi. Ciğerler, çok iyL Şi~ 
nın; metni, nescldir. Eseri her okuya- münfi gazetelerde okuduğum gün, hiç iki yaşında bir adamın o ....... .... 
nın her sahifede parlak bir şahsiyetle hak veremediğim bir münasebetle o de otuz iki yaşında bir de 
temasa gelditini hiuetmeei IAzım. kitaptan iki parça aklıma geldi. Bun· re benziyor. J{aracıter; 

En munffak roman, romancının lar, Mister Denetin altmış ikinci do- kısımlarına nazaran dalla .... 
kendi hayatıdır. Mevzulannı kendi tec ium gününe tesadüf eden: Fakat hali bu mühim ~ 
'rilbelerinden alacak. Bir başkası hak· (Z7 mayıs) la, (5 haziran) sernameli mel nümunesi. Bir uyk -::..w. 
kındaki hükümlerimiz, ancak kendi satırlardı. Ona dair bir şey &aylem--;;if 
:tecrübelerimize iatinatla kat11ep1eli· Manidar olmaktan 0 kadar çekindi· rar .. "basit fey,, demediler 

.--..-......... .-........ -..-....-.... ..-.......... .....,...__ ...... ..-.......... - ..... ..-.......... Clir. lim halde ha aatırlan nakletmek zaafı yuyanuyormuıum,, itte 0 

aa bir tirli mukavemet edemedim. Blkınd 



l_ Metlıur bir sinema yıldızı diyor ki : 1 
" Aşk ve alaka maceraları 
bana yalnız felaket verdi" 
~Şk hakkındaki flldrlerlnl söyllyen Pola 
eğrf,"Erkek kadını aldatırken hakikatte 

kendini aldatmış oluyor • ., diyor . 
l:kse · 
4tll tı!a. kadın kelimesi anılınca 
rıa~hır_Iıkte aşk kelimesini de ha· 

111 , lazımgeliyor. İçtimai ve siya 
laes elelerde muharrir ve alim ka
tttı~n hliitalea "Ve fikirlerine kıymet 

Qyg l&zımgeldiği gibi, böyle a.'.;lk vf 
~ hles'elelerinde de, şüphesiz, bir 

~ceraJar içinde yuvarlanmış, bir 
it nı teshir etmiş, sevmiş ve sevil 

Dtaıll.dınJarın söylediklerini dinlemek, 
lıu ':larına kulak vermek icap eder. 

oı, ~ tlbar ile meşhur sinema yıldızı 
e egrinin aşk ve alaka mes'ele· 
ll~e diişUndüğünü öğrenmek 1 ~te· 

)\ ır hlQharrire :söylediklerini b ... · 
ıtakn t ·· d • · . ~t§h ve ercume e ecegız. ler, kendilerinin birden fazla aşk nıa 

11~ diro:r ~ldızla konu:;an bir muhar cerası geçirebileceğini zannederler fa. 
"l>0ı ~ı: . kat bu zanna kapdanlar ancak kendi· 

tlttı t Negrı ile Doverden Londraya Ierini aldatmış olurlar. 
la Uks vagonun hususi komparti· Bu hayatta hepimiz için bir aşk var 

tııııııı ~ndan birisinde bir arada çayla dır ve bu aşk bazdan için bütün hayat 
~ ~: Çerken meşhur yıldız bana de· !arınca kendiJerine saadet getirir. Ba· 
lı..' J\ zıları bu sayede dünyadan birkaç sene 
~ hı ~~k aşk mes'e]esinde erkekler gam alırJar ve bu güzel senelerin batı 
~'laııt· ç 1~. mana ifade etmiyorlar. rası daima onlarla beraber kalır; onu 
~~~o oldüğü zaman, artık bir da hatırlarlar.,, 

~111. hnseyi sevemiyeceğ~.m~. za~n~t· . Pol~ !'egrinin iri ve ~.İ>'.~h gözleri 
... ._. O zaman hayatın buyuk bır ıh hır an ıçın parıldadı ve sozune devam 
~1tihayete ermişti; benim için bir etti: 
~fazla kapanıştır. Bazı kimse- - Evet, ben hayatımda kafi derece-

de aşk ve ihtiras maceraları geçirdim. 

ambak Fak~t bu yüzden çok ıstırap ve elem 
çektım.,, 

Jlı İçlerinde elem ve melankolinin ifade 
l' ilk bahar balo- si toplanan gözlerini bana çevirmişti, 
&tıtıd Jt ili •• öylece konuşuyordu. Bu arahk bir !ır 

a gur muş sat bularak şu suali sordum: 
bir kıyafet - Size erkeklerden nefret etmesini 

öğreten ıstırap mı oldu? 
Yıldız gülümsiyerek cevap verdi: 
- Hayır, hayır, ben hala onlardan 

şefkat, muhabbet ve dostluk bekliyo
rum. Lakin aşk ve sevdaya gelince o 
artık bitti. Ben artık onlardan, herkes 
te bulunması lazımgelen insan nezaket 
ve terbiyeyi, şefkati bekliyorum. Fa 
kat birçok erkekler bu kadarcığı bir 
kadına vermekle iktifa etmeyi çok 
müşkül buluyorlar. 

Onlar yüksek aşıklar olabilirler, ha 
rikulade şövaliyelik gösterebilirler. 
Çok zarif olabilirler. Fakat benim na 
zarımda bu meziyetler geçici ve sathi· 
dir. 

Birçok kadınlar kendilerine kur ya 
pan erkekleri o kur devam ettiği müd 
detçe, hakikaten, derin hislere, samimi 

.-;-:·, .·:~,. -. ,.;... . 
"1·'• . . ... 

. . ' 
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Aziz okuyucular 
MUhlm b i r kadın m eselesi 
hakkında fikirlerinizi csaren· 

m ek istiyoruz 

Yaktın kadın sahifesinde bugün 
intişar eden bir yazı •• (Pola Negri) 
nin aşk hakkındaki kanaat]erinl, tec
rübesinin mahsu1lerini naklediyor. 
Meşhur film yıldızı, bu tahassüsle· 
tini anlattıktan sonra İngiliz kadın· 
}arını bütün cihan kadınlariJe mu-

iptidai memleketlerde izdivaç hay ah 

Şarki Hint adalarında bir 
kız babasına bir servettir 

Onun için kız babaları Avrupa usulü 
nikAhm oralara girmesine şiddetle 

muarizdirler 
kayese ediyor. Bu mukayese doğru Şarki Hint adalarında uzun uzadıya ' rek asri izdivaç usullerini kabul edece 
veya yanlış olabilir; ve film yıldız. tetkikatta bulunmuş n oraların ma· ğini zannetmek, bittabi büyük bir hat 
lan İngiliz kadınlarını metheder- halli adetlerine, içtimai teamüllerine olur. 
ken biraz mübalağaya kaçmış adde- dair makaleler ve eserler yazmış olan Ben bir zamanlar (Salomon) ada
dilebilir. La.kin bu yazının ehemmi· (Jak Maklern) geçen sene bir mecmua larında uzunca müddet kalıp tetkikat
yetle okunmasını kadın ve erkek O·· da bu ada ahalisinin izdivaç etmek hu ta bulundum. Orada ihtiyar bir kız ba 
kuyuculanmdan ehemmiyetle rica susanda takip ettikleri hattı hareket bası tanıdım ki beş tane kızı vardı ve 
ederim. hakkında bir makale neşretmişti. Çok bundan dolayı da bütün ada sekene i 

Orada neden İngilterede aile fa- orijinal olan bu maka]enin mühim kı· tarafından pek bahtiyar addedilir ve 
cialanrun, aşk facialarının daha az sımlarını naklediyoruz: kendisine gıpta ile bakılırdı. Filhakika 
zararlı olduğu izah olunuyor. Bir "Şarki Hint adası yerlilerinin an'a· bu gıpta pek yerinde idi. Zira bu ihti· 
çok milletlerde aile bağları çok defa nevt evlenmek adetlerini değiştirmek yar vahşi bu beş kızı kocaya vermek 
bazı his buhranları ve anlaşamamaz- onları asrt usullere alıştırmak ümidile ve onlardan külliyetlice hediye almak 
hklar yüzünden gevşerken İngiltere- birçok misyoner kafilelerinin yola çık sayesinde saman bir kulübede otur .. 
de kadının bunlara karşı nasıl mü· tığını haber alıyoruz. maktan kurtuldu; güzel bir ev yaptır· 
cehhez olduğu orada üade edi1miş- Buna daha evvelce de çalışılmıştır. dı, döşedi, dayadı. Ve adanın sayılı zen 
tir. Fakat bu yolda mesai sarfedenler işin ginleri sırasına geçti. 

Mademki bugün yeni bir devre, öyle tahminleri gibi kolay olmadığını, Ayni adada bir gün dolaşıyordum. 
yeni bir içtimai hayata giriyoruz ve bilakis pek güç olduğunu öğrendiler. Bir vah~i karısına küfürler savuru· 
madem ki önümüzde bilhassa kadın· Zira bu adet değiştirmenin, bu izdiva yor on; döğüyor, biçareye yapmadığı 
lar için açı.lmı~ yeni bir yetişme ve cın asri bir yol tutmanın en büyük mu eza~ı cefayı bırakmıyordu. Tabil bu 
yetiştirme ımtıhanı vardır. O halde halifi kız babaları oldu. . t d.kk t' · lbetti 11.ı.._ .. .. . . . vazıye nazarı ı , a ımı ce • 11 .. -

genç kız1.arımızın neler~e m~cehhez Çunkü oraların adetı mucıbınce ev seleyi tahkik ettim. Yerliler sebebini 
olarak aıle hayatına gırmesı l!zım· lenecek kızın babasına, damat tarafın· 1 tt 1 geldiğini, kocayı nasıl telakki etmek dan çok pahalr, çok ağır hediyeler ver an a 

1 
ar: .. .. .. 

lazımgeldiğini, aile saadetinden ve mek mutattır. Bu hediyeler gerdanlık, ~- Bu ~adın ge~en~erde uçuncu_ !:O 
annelik vazifesinden neler anlaması tütün, yorgan, eldiven ve saire pahalı cugunu dogurdu. Ş~md~ye ~adnr .. d~gu~ 
icap ettiğini gzyet sarih bir surette şeylerdir ki bunları tophyan bir kız ba dukları hep erkektı. Şımdı bu uçuncu 
tesbit etmeli ve tedrisatımızda da bası bir ticarethaneye lazım olan eşya çocuk da erkek olduğu için kocası ken 
ona göre bir istikamet vermeliyiz. yı temin etmiş olur. Böyle bir babanın disine fena halde hiddetlenmiştir, o 

Ben burada, bugün evli, bekdr, bu kadar büyük bir istif ad eyi terk ede· fL~tfen sayıfayı çevlrlniz l 
genç, orta yaşlı biltfm ~adın okuyu
cularıma bu veaUe Ue bir ıual te 
cih ediyorum. 

- izdivaçtan ru beklediniz, ne 
bekliyorıunuz? iyi bir zevce olmak 
için ne gibi meziyetler, iyl bir zevce 
olnıak için ne gibi §artlar lanmdırl 
Bir Jnglliz kızı gibi yeti§mek, kana
atinizce, hakikaten aUe saadetini te
min eder mi? 

Bu suale okuyucularım istedikle
ri imza ile, istedikleri şekilde cevap 
verebilirler. Aile saadetinin bazı bazı 
temin edilemediğinden şikayet olunu· 
yor. Boşama ve boşanmamn arttığı 
hakkında fikirler yürütülüyor. Böy
le bir hengamede izdivaç denilen mil 
esseseye girecek ve girmiş olanlann 
samimi fikirleri bizi bu mevzu üze
rinde daha iyi meşgul olmağa sevke
decektir. 

Aziz okuyucularım, yazılannızı 

bekliyorum. Böyle bir hasbühale ze
min hazırlayınız. 

Sacide Mukaddes 

Kadın hiç bir sahada er
keklerden geri kalmıyor 
Altındaki atla büyük maniaları aşan 
kadın, hayatta da her maniayı aşacaktır 

duygulara malik sayarlar. Fakat yine,---- - - ---------..a 
ayni kadınlar bütün bu tavırların, bü bir şaka, bir latife çıkarmayı ihmal 
tün bu sözlerin sahte olduğunu anlar. etmezler. 
Şu halde hakikatte aldanan kadın ol- Aşk, birçok başka memleketlerde çok 

1 
mıyor, erkek kendi kendini ald8'ıyor zalim ve merhametsiz bir şeydir. O, 
demektir. oralarda kendisinden başka her türlü 

lngiliz kadınları bu hususta baş- duyguyu silip süpürmek istiyecek ka
ka memleketlerdeki kadınlardan daha dar müstebittir. 
ziyade bahtiyardırlar. Zira. bu tip er- Halbuki İngiliz kızı hariçte, spor 
kekler, lngilterede fazla mıktarda bu sahasında hakiki bir kabiliyet göster· 
lunmaz. Benim İngilizlerde en fazla diği gibi evde de erkeğini manen tat. 
takdir ettiğim karakter, onların dost- min edecek bir meziyeti haizdir. 

~da luk. ve muhabbetlerinin uzun zaman Sonra lngiliz kadını kendi sahasın· • 
ları11 d payıdar olmasıdır. Başka memleketle- da 1 1• olan he t•• 1.. .. 
A~ eğişm · .. . d . h. b' . . d yapı ması azım r uru mu 
~ıı .. e ı uzerın e en rın ıç ırısınde erkekle ka ın arasın- cadeleye de ha rlanmıştır ve bu lar-

~ 'r:, llk:~:::~!z mevsimlerdir. :ak b~. ~~1kilde payidar ahbaplrk, dost· da kendi başınazı nasıl galebe edec:ğini Bu resim bir İngiliz müsabakasında erkeklere bile hayret verecek bir 
~- Ytı :ıtıod ' yazın ayrı, son u goru emez. bilir Bundan dolayı İngiliz erkeği İn· cür'et, cesaret ve meharetle (Mis Vansboro) nun atla bir maniayı atladığını 
a t Öy]e alan oluyor. Buradaki erkek · kadın ahbaplığını giliz. kadınını yalnız sevmekle kalmaz göstermektedir. Asri hayatın kadının da erkek yanında tam bir me\·ki alma· 

~~~ı~~ ~~~:~riz ki. ~udelbise h~yre1tıe takdir ediyorum. Burk~da .. iki ona karşı derin bir hürmet te duyar. ' sı mükemmel bir müsavata mazhar oJması aleyhinde bulunanlar, onlann 
t- ~ ıs ~t ı resmını ercet· nışan r, yahut iki evli arasında ı muna . . . • h kül•tı ··•·· rreremiyece·· · 'dd. dl d l it 4l>lida] atgaret Dikson) un ilk sebet de yalnız aşk değildir ayni za. O, hır sevgılı oldugu zaman da tam ayatın birçok mliş ~ na gogus ; .. .. .. gını ı ıa e p urur ar. 

ı.. Ogttı... arında Lo d d .
1 

d 
1 1

. b. k d ı'kt bir arkadaş olduğunu unutmaz.,, Kadın, kendi üzerindekı erkek taha~kumunu kırıp attıktan sonra artık ha· 
~ıı .. ,JU b' n ra a verı · man a mvvet ı ır ar ·a a:o; ı ır. kt d. l d • h' b' - · t t k ~ tlbts ır baloda . . ld B d b' .

1 
~ d Pola Negriye kendisinin vaktile yatta yapamıyacağı, mu e ır o ama rgı ıç ır şey olmadıgını ıspa e mc · 

{ ll~ı.e kadar me,•sı· g~yl·mış .. ot U· b kura a 1 ıkr zt,levçd ı e lzdev~e a~ba~ın- a, sporu rok se\·dig·lni onun da vasfetti yoluna girmiştir. lşte bu resim de onun canlı ve kudretli bir misalidir. 
~ qdar 

1 
mıe mu en~ aş-a meme~ er eo ugu~ ıgou •. . 3 • • : •• • ~~~~~~~~~~~~-~=~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

~~dırı, b 0 su~. GörüJdüğü ,·eç çarpan bir aşk ve taahhüt nişanesi. gı kızlar gıbı oldugunu soyledım: değilim. San'atimle baş başa kaldım. diğim zaman hayatımın bütün safhala 
~lllıb~ıseğini ~e~r~f kıyaf~til~ bir belki' .. ~?rül~~z:. Bu hu.su~ta, ~a_şka.~a~:r :-- Oh, sormayınız, dedi, beni kendi Asıl betbaht insanlar, hayatın ken rını, .bütün. maceralarım.~ ~içbir ko~~u 
~d h· bll • sıl emtektedır. na gulunç gorunmek ıhtımahnı duşu· halıme bıraksalardı ... bırakmadılar.. . . t • 1 . ,.e hıcap hıssetmeden butun tefarrua-ta b' Çıçek et r d . . t . . . dısıne neler yap ıgını an ıyamıyan ın· 

ôceği .. r~ ın a kaç ta nerek ıhtıyatkar olurlar. Fakat yarab nsanın hayatında kıymeth ıkı şey tile yazacağım. O zamana kadar haya.-
donmuş, dolaşım~· bi, aradaki dostluk ne aziz bir dostluk vardır, birisi aşk, birisi de iştir. Hal- sanlardır. tım kapalı bir kitap halinde ka1acak· 

tur. Hatta kavga ed~rken bile bundan buki ben şimdi bunların ikisine malik Bir gün bu san'at hayatından çekil tır.,, 
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İngiltere akvam cemiye-
tinden çekilecek mi ? 

Adliyede: ---
M. Troçki 

Kitaplarından dolayı 
dava aemadı 

!Faşizm hakkında şaya 
dikkat bir tetkik ... 

DeJll Ekspres ,ıddeUi bir makale ile ln9llterenln Akvam 
cemlyeUnden heMen çıkMaaını we Avrupa siyasetinden çeki· 
lerek kendi lmperatorlutu ile • metsul olmasını llerl sUrUyor 

Hukukçularla muffavere neti• 
ceelnde tereddUt hasd 

olmu,ıur 

ltalyada Faşist olmak için bayii mOşkal 
bir imtihan geçirmek IAzımdır 

Bunun sebebi A vrupada hilkilmran olan 
teşeYVOştilr. Avrupa yeni bir harbe 

atılmaktadır 

Bir müddet evel BüyUkadada Mcthur Franıız muharrirlerin· lnziyette kalmış, yahut bütü~ f 
M. Troçkinin k6tkUnden yangın den M. Gcntizon geçen sene- leri ve ntan hisleri merasimlere!• 
Çlkml•, knak ve bu arada M. d l k . · 1 · G • yecan duymıya inhisar e&lnittir• 

.. -... ler e mem e ehmıze ge mlf, azı lar partiden ihraç tdilecekıtrltr• 
Troçkinin kitaplan yanmıtbr. Hz. halclcındaki ihtisaelannı Fran· de menfaatı şahsiyelerini korujnak. 
Kıymeti mühim bir meblağ tu- ıız matbuatında neşretmitti. va mazilerini saklamak irin her Şimdiye kadar akvam cemiyetine e:ı Jo'akat hakikat böyle değildir. Cemi d L· 

3
' ":J 

tan kl'taplarının yanmaaından do- M. Gentı·ıon ıı'mdı" İtalya • Dlr ... partiye oı'rmlt olanlara hh'tl'rfllllll çok müzaheret ,.e ondan en ~ok istifa. yeti aham İngiltere demektir. Cemi· - • 
de eden devlet Jngtltere idi. Daha doğ· yeti akvamın bütün kunetini Jngiltere layı, M. Troçkinin oturduğu köş· tetkik geı:intiai yapmaktadır. ital· rakası ,·erilmiyecektir. 
rusu, aknm cemiyeti İngiltere demek temin ediyor. Bunu anlamak için siya kün sahibi esbak başkatip izzet yanın Faşist teşkilitı hakkında Bütün ltalyada husa11i müı 
gibi Wr teYdi. Onun için şimdiye kadar si haritaya bir nazar atfetmek k:"ıfi· Pt. nın ojlu Abit B. aleyhine yazdığı bir makaleyi (Tan) ga• faaliyete geçtiler, çok gizli tutal,; 
Jngjltereden akvam cemiyeti aleyhin- dir. tnminat davası açmağı dOtOn- zetesinden altyoruı : porlarını yaptılar. Maamaffh ._-
de pek sel çıkmıyordu. Son gtinlude Almanya ile Avusturya bir güm- h b h b h "Fa1'ist partisi milletin emrinde si· zeteler ve bu meyanda (Critlca ı 

dUğü, atta u uıusta azı u· ~ i~e,. . lngiltereden aham cemiyeti aley ,rük ittihadı aktine karar nrmi~leı·dir. . \'İl hir milistir . ., ta., itiraz eti. 
hiinle kuvvetli sesler yükselmeğe baş Jo'ransa, Versay muah~esinin mukad kukçularla davanın esası ilzerın- İşte, bizzat l\luS210lini, faşist teşkilıi· Bu gazeteye nuaran partltf 
Jadr. Bu yeni cereyanın başlıca mürev , des namına onları bu hareketteh men'e de görüıtüğü yazılmıfh. tını bu sözlerle tarif ediyor. İtalyanın kRyyet hir milyon ,._tanda,taıt 
vici, Deyli Ekspres gazetesidir. çalışıyor. Haber aldığımıza göre, bu bugünkü umumi hayatını tanımak is· ninin pek hararetli olup olma 

Deyli Ekspres gazete~i bu mes·eıe- Hitler, bir darbei hükünıet yapnıak dava, henüz açılmamıttır. Ve tiyenler son zamanlarda faşist teşkili hemmiyetli deffldir. Yalnız Ct• 
ye tahsis ettiği mühim bir makalede için faşistlerini terbiye ile meşguldür. davanın açılmamasına sebep te, tında yapılan ıslahatı da bilmelidir· dici) un11urlann iyi kontrol ed 
ıu ,ekil de idarei kelam edi) or: Onun hedefi ise \ ' ersay muahedesıni d k" 1 ler. Bu meyanda, her sene, Romanın it· çilmetııi lazımdı. "Echi e commea~ yangın neticesin e ıtap ann "İngiltere akvam cemiyetinin azası yıkmaktır. · Jındıfı tarihe tesadüf eden 21 alanda muası da faşist te§killtı him• 

1 akta d d k i., yanmasından dolayı, kötklln sa-
0 m evam e ece m · lngiltere, cemiyeti akvam azası ol· fa!fist partisine ıenç kaydı muamelto gayri kanuni kazançlar temin 

'.Bu sualimize karşı cemiyeti ak,·am mak hasebile iki taraf arasında harbe hibine mes'uliyet terettilp edip ve usulU, bu Aefel' eskileri gibi yapıl· ni ' 'e bunun (fa§i•t teşkflitı ve 
taraftarlan birden bire hayrete. hatta müncer olacak bir ihtilaf vukubulduiu edemiyeceği hususunda hukuk- mamıftır. herkesin tam olması Uh:ımgeletr 
dehşete ufrıyacaklar ve insanların kar takdirde iki taraftan birini iltizam d- çular araaında tereddüt haaıl Her ıteYden en•el şunu bilmelfdtr dını azaltabilecek mahiyette 
de'flfltne. milletlerin dostlnğuna hfz.. mek mecburiyetindedir. olmasıdır. ÇünkD, Abit 8. in M. ki fqiet partisine her istiyen giremez. mumiyede bf r şftphe n gizli bit 
ın•t ~ müesseseden lngflterenin ne o halde şimdiden vaziyeti nazan Troçkinin müracaatı .nzerine, Oraya, bu tıeneye kadar ılrebllmek ı uyandırabi1ecetinl) ~·azıyorda-
4e~ıkacatrnr ~ormağa başlıy~ca~lar- dikkate almak ve silahın patlamasını yangının rıktıgw ı bozuk banyoyu için evvell (balllla) dedikleri 8 yaşın· Umumt katip M. Giurlatf 
dır. Bunlara göre a~vam ce~ıyetı Jn. beklemek lazımdır. " dan 14 yaşına kadar olan teşkilatı bi· ki nutkunda ilk neticeyi 
a11Jıjm yolunu tennr eden bır meş'a· . . tamir için bir adam rönderditi t' . 1. t 18 a.ad r ol:ın 
) dl · Hiz bir harbin ,·ukuunu ıstemeyıı. fib d ırmış ve ·• e" Y•§lna " a • 56,000 hUvlyet varakası tecdit 
e r. J.'akat harbe müştak ftlanlar İngiltere anlaıılrnıthr. Maama . ' avanın lara mahsus (ön saf) devrnini de la· ve 24,000 tane de geri alınmıp. 
~ple zavallıyı böylece hırpalıyor. nin otomatik müzahereti üzerinde ku· açılmaması hususunda verilmit mamlamış olmaluı laiı~dır. . fiyeden sonra 1\1. Giuriati, M 
.V~ bpdi mantıkınca kendisini mar oynuyorken ve tiirlü türlü entri· lcat'i bir karar yoktur. Bundan sonra merasımle onlara hı- den bu usulUn daimi olmasını 

~lr fÖr.üyordu. Zira kadın, şa)et kız kalar ~eviri)orken harbi beklemek ma Diter taraftan, banyo odasın- rer hüviyet varakası n bir tüfek nri· ve anlatacaktır ki verilen h 
tocuk 4ofurmuş olsa> dı, baba bunlar nasız olur. daki atefl iyice ı&ndtirmeden lirdi. . nkaları pasaport delildir, ve 
jçin bir~k hediyeler toplayacak. ~lk.i Fransa, Romanya, Lehistan, Ydgos- yatmağa fitmek ıuretite, tedbir· Bu usulün mahzurladrı varB dı. P~r!ı· nıenfaatlere Alet olamaz. 
de zeDl'iD olacaktı. Bu küfürler. bu a· lavya, ,.e Çekoslotakya da atlarını kur ıizlik ve dikkatsizlik neticeıinde ye az adam bulunuyor u • . . un~~ ıçm Netice ola,.ak söyliyelim, htı 
da1nhi ihtiyarlığında ihti> at malzeme- muş bulunuyor. Fransa nüfuz mıntaka 18 ile 21 yaşında olanla.. ıçın. on ~f hadisat öyle gösterivor ki I 
yf temin edemediğinden müte\'ellitti, sını te1si ederek ve patlıyacak bil' kur yangın çıkma11na aebebiyetten Ue parti azası mutav~ssıtı olarak ır tisi bir kalabalık toplamakta_. 

1,te bu sebepledir ki hu ada sakin· şunun bütün A'·rupaya siraJ·et etmesi hakkanda tahkikat yapılan M. sınıf yapıldı. ~urad~ uç se~l~ bul~n~n taz şahsiyetleri toplamak ist 
1etl Avrupa usulü fzdivaçlann memle- ni istiyor. Troçkinin bizmetçiıi Madam Kal· ve faşistliie layık 0 an ~1. ıs e ;a 

1
1 azalarını daima kontrol ve 

kete utursuzluk ve beli getirttetfni Almanlar ı"le A··u0• turyalıların bir yopi hakkındaki tahkikat devam olabiliyor. Bu sınıf gençhgın be en' d b' f 1 k · f 
• "' manf\'İ. sh:asl ve askeri terbiyesini te· en ır par 1 0 ma 18 ıyor. ıtFOMPnda yaparlar, bunu bir türlO gümrük ittihadı l"Ücude getfnnf'lerlne etmektedir. Hizmetcinin bu iıte min ediyo~. Hükumet çocuğq en ıenr Mussolininin tarifi gibi ital 

kü•I etmek jstemezler. miisaade edilecektir. Fakat Jngiltere hu bir taksiri olmadığı şeklinde M. yaşından fSkeı· olana kadar muhtelif jiminin bel kemiği olan parti 
Bu adada bir gün bir vah!'iye tesn· . .• olması için kendi evlatlarrnr rnı Troçki tarafında~ ~tinta~ lıaki· ~~rle ~f&i ~iıın(I\ lutarak bu ~uretle ~illetin hayatında dflf_!!~'f':,Jlu adam Avrupa a.~ulürıt tdecek'? ld" 1 'l \·etistirivoı·. Amı1 ohlbHır. 
~ ~-lzdiva~ ayininde buh• . . . mine bir ifade Yeri ıği söy cnı - • . . rrı il• ·~ .,q -v~.. *""" -------------:ı 
mlfÖır.'"M'\ibi intibalaı· hasıl ettır ~·ransa, Anupada hıtkım olıaak 19• mektedir. 21 yaşında partiye gidnce, genç fa· 

i nl •· Baunı salladı: li)or. lstiyebilir. Jo'akat lngiltere onun Mil l in aist aake.ri bir idare ıribi fÜtpe sıruile 
n - • ~ h k" . t' . . ı·tı k 1 mı samere ç )~ .. - Erkekleriniz ntŞeli amma. dedi, 3 ımıye 1 ıcın ev ıt annın anın işJiyen bir tefkilitta bulunuyor, n hil 

kadınlarınız izdivaçtan müteessir Körü heder edecek?:.. k Avukatlar, bir takrir kı1metin emrini yegane emir olaı·ak te 
atlY,jr. lnıilterenln bunlarla allkaaı yo • hazırleclder Jakki ediyor. Başta büyük reis Musso· 

Buradaki vahşilerin dötiinil ne de- tur. lngflternin mukadderatt kendi ce f- d B lini bulunuyor ki "fikirlerin, partinin 
1 · ı d B · Bazı avukatlar tara ın a a-meldir, size anlata~·ım: Evlenecek olan miyeti akvamınıt •ag 1 ır. u cemı) e- bile ol~a canlı ifadesi,, dir. 

erktir, kadm ve onlann lııa11n akrabul ti akvam lnııtlt.ere imparatorluiudur. roya verilmek üzere bir takrir Ondan sonra hemen erkanı harbiye 
ile daıttUlleri bir su keaarfnda, hurma l11gilterenin mukadderatı, İngilizce hazırlanmış, bu takrir dlln birçok reisi selir ki. partinin umumi katibi l\l. 
a~lannın ğölgeleri altında toplanır. konu!mn Amerfkaya bağlıdır avukat tarafından imza edilmiş· GMati'dir. Umumi katibin f e\·kalade 
Ziyafet tertip ederler. Bu ziyafet n femiyeti akvll• fikri, Amerikadan tir. salahiyeti vardıl'. Parlamento azaların 
pl1111ca hoplayıp zıplamaktan ibaret doldu .. lngHtere Amerikayı hoşnut et Takrirde, geçen sene verilme· dan veya ayandan birisi faşist di!IİP· 
elaa rakatar tamam on beş gün mUd· mek için bu fikri kabul etti. Amerika sinden vaz geçilen senelik mil· linine muhalif bir şey yaptı mı re'sen 
detle denm eder. Oradaki çılıın rak1a bu cemiyete l'irmek 18temedikten sonra muamele yapmak salahiyeti vardır. 
Jan n maJuıllt oyunlan seyretmek bir İngiltere de hemen çekilmeli idi. samerenın bu sene verilmesi Daha sonra da vilayet merkezleri 11 

Avnpalı i~lır hakikaten garip bir şey İngiltere için Cenevre Cemiyeti ak· istenilmektedir. Baro, her sene mumi katipleri gelir, vali n şehremin 
dir. vamından bir f aide selmeı. Belki f'e- Ma~ı ayında verilen müaa- !erine yardım ve nezaret ederler. 

Adada tqekkUJ etmiş olan fabrika· nevre cemiyeti akvamı lnsiltereye ıa mereyi geçen sene vermemif, Buna raj'men, bu teşkilat tam lıir 
lardald ,erli i,çilere ancak biyle v.ı rar verir. Çünkü Cemevre Ceml1etl ak bu ite aarfedilen parayı, teHÜn tasfiyeye tabi tutuldu. 
lelerle 01I bet sün izin verilir. Güvey vamı htisnü niyet nikabı altr11da lnril· sandığına denetmiştir. MOsame- Mussolininin emri üzerine umumi 
igi t.e ini on bet günden sonra bir tereyi herhanıi memleket. AmerlQ, ya • • . • 1 katip bütün fırka azalarının. isim isım 
.. -••• da ı.ıtrahat etmek hakkını hab hu• Avustralya aleyhı'ndı kuvvetl,.r renin verilmeımı ııtayen er, ta· 
... ,.. " h h tetkikini yaptı. Paı-tiye bir takım ah· 6. •önderm~- ...,....ı..-.:ııeLıJir. Cenevre cemi sarruf maksadile er sene i· 

1 
t 

• ""•"" --·"-
91 }akı şüpheli kim&elcr soku muş u. :S. adalarda bazı yerliler, yapılan yeti akvamı tn~lterede böyle bir yola kimlerin ve avukatların toplu 

•• Bir tamim yapıldı. Buna nazaran, ,ı.,..aada1ar netieeelnde medeni sevkederken böyle bir karan ·vere«k bir halde buluıup iÖrüımelerini parti azası hüvi)'et varakaıu eneli 1919 
...._ anlllnil kabul ediyorlar. Fakat olan devletlerin cemiyeti akvama olan temin eden müsamereden vaz ve 1922 de faşist ihtilali ukerilerine ,.e 
~ muhafazaklrlar fena hal•e taahhtitlerini 1enelerdenberi ifa etme geçilmesi d'oğru olmadığı filcrin· busiine kadar sadık kalanlara verilc-
W.M ediyorlar. dillerini dUttlnmek llumdır. d d l T k . h J 1 cekti. Hatta bunlardan ~leyhlerinde Ba adalardan birisinde medeni usa) Onun i•fn tn~ıterenln akvam eenıi- e İr er. a rıra azır ayan ann 

1 tl•Li bl •-h ~ a• L d k t M ıtafa Ha ı· tahkH•at yapılmakta olanlar varsa, hü ı. .,,._., ... _.,.en do ayı rn "". t r 111111' -''-den aynl-uı -manı hul ... I e•mı'ı;ı 11qın a aw a u yr r 
..... ,,,.._ ... - • " ~ küm esb:ıhı muhaffefe ile ,·erielcekti . .. .,. aanz kaimi§ olan bır adallUll tir. B. vardır. ..... •. 

"-1 M ikinci derecedt. hfidyet 'aı-a"ı. fed MAetinl anla.w ar.. Jn-ııtere Avrupa lut'umdan -kil- Bu bahsin onbir ayıataki he· 
111 ld t ' b ü a a• ~- Romanın alındıtında partiye girip rle, Bw 1&ftlh maha e ıca 1 

ç meli ve kendi lmparatorlutu ile me,_ yeti umumiye içtimaında aörü· 1 ı 
• " L-1 d Misyonerler • yeminlerine sadık kalmış o an ara ,.e-ıa ••mıt uu unuyor u. rul olmalıdır. ıOt•cem, harar~tli mllnaka ... lan halana lıll'alı:rlması lbımreldifinl siy . "' •. r- rilecekti. 
Jtborla.r, fakat ti~ kadın birden bu f. Akın takdirde lnsiUerenin tlçUntU mucip olacağı anlaıılmaktadır. Fakat "her kim ki faıizmin faal bir 
il 0 b4ar flddetle itiraz edlyorlaTdı ki dereeede bi~ dl'Vlet vaziyetine ditme- uvann,, aleyhine iki d•v• mflls oldujunu anlamamış ,-e !Ağar bit 

.. ımaım· aç .efil kimsesiz kah)·or si uzak delildir. lıtanbul ikinci ceza mahkeme· -·--··· .. ···-·--·00••00--00·•00••00• 00-· 

_,_ i fLAh f-L • lngiltere her şeyden evvel, kendi ha H f ile Almanya nüfun mühim bir mütade laa,.t alayonere Jen n - ın ıraue ıinde, dün Remziye • tara ın· 
f __. 1 ri k d ~d· reketlerinde htir olmalı, n hiçbir kim le geririyor. Bir tarafta Fransa ale 

d ım-n caya a aT a• ıyor. . . t• · · h h · b' ta· h dan "Y ann,, gazetesi sahibi ~ 
NlkAh bo 1 w "ğ . stnın sıJane ı ı~ın er angı ır a • müttefikleri Versay muahedHinin kö· 

... ın ZU amıyacagını o renın h"deı 'rl m-elı'dlr. A 'f o 'ul m"d6r s.:ı.ıe 
ee hertf orada duramamış, meml.-ket· u g ş ~... fi ruç, mea u u v· künden yıkılmasını isterken Almanya 
te• açmı~ uzak mtistf'mlekelerden bl lngilterenln kalPSilhı Londradır. man Tevfik B. lerle Kemal Bey ile onunla anlapnlar bunun tam zıddı 
rinde lrir f~ bulmuııı. HA1l orada nida Cenevre defil. Ve lngilterenfn mukad isminde bir zat aleyhine açılan olan bir kanaat beslemektedir. }' fkirlor 
iua• liyledller. deratı Londradan .i~are o1unaıahdrr. hakaret mahiyetinde nqriyat ve menfaatlar hu kadar ııt ol· 

Bununla beraber hüsnü niyet Miti Cenevre lngiltereyı ıdare edtmtmell- davası, rü'yet edilecekti. duktan sonra ,-azjyeti müşe"·"ş u ka 
L.I k--lar bu m·d-nt usulü artık be- dir. f d l ranhk görmemek rnümkün değild ir. ... - ~ ..- • * * Lutfiye H. tara ın an açı an · c1 · •hilMmiflırdir. Onlar hu usulle evJe Deyli EkApı·es bu te~nüşti şım •· 
nerek A•rapa usulün8n kolayhirndan Deyli Eksprnin hu makalesi, lngil- bir davaya birlettirilerek muhake· den nazaı·ı itibara alarak, lngilterenin 
ı.-.dı ohıpndan istifade ediyorlar. terede başlıyan yep)eni bir cereyamn menin icruı içın, muhakeme ay eski infirat siyasetine avdet etmesini 
h h,ayat pahahhjında müstemlekeJer ifadesidir. Deyli Ekspresin dediği gibi ıoouna bıraktlmııtır. teşvik etmektedirler. Bunların hed•f~ 
tlekl pn~lerin evlenmek üzre lazımge- akvam temiyetlni bir lngfliz cemiyeti • lnılltere imparatorluj'unnn vahdetinı 
len 1BUf ve atırlıfl hazırhyabilmesl saymak, hiç de mllballtalı bir şey ol- harbe dotru ,R'itti~ üzerinde şüphe yok muhafaza ve lnıiltıce konupn Ameri· 
i~ ea apiı iki 1ne çahıması icap maz. tul'. kalılarlu tam bir itilaf daiıninde hll· ı 
..... Sonra Auupada siya.si vaziyet.in Avruıa sahasında Fransa aüfuıu rekettiı·. 

Maarifte ı 

Fazilet mDkAfa 
Hacı Tahir ve merhum 

lly beylere rey verll 
Dlin İstanbul muallimleri.. 

lannda f aıilet mlikifatın• 
olan arkadaflarını ıeçm· 
Muhtelif mıntakalarda ~• 
rey alanın betinci ilk 
miidOrll Hacı Tahir B. 
söylenmekte bu itibarla btl 
f az'let mliklfatının en k 
namzeti Hacı Tahir B. 
şimdiden tahmin edilıa 
Maahaza inlctllp tehidi 1( 
bey için de bir çoıc ,. 
miştir • 

Köy mekteplerinde 

Maarif mlld&riyeti kly 
lerine gönderdiği bir 
imtihanlara 28 mayısta 
masanı ve haziranın oıt 
l adar imtihanların ik.-J 
meııni bildirmi,tir. 

Limanda: 
MUll npurcular ko• 
Miltt vapurcular bir · 

nelik ko :ııreai bu ,a;, 
de ak tedil( celc tir. 

Kongrede vapur ,.lil 
ihtiyaçları, ıeyisefaİllle 
tilif, rekabetinin 1r 

-A.'8111~;,j 
gibi meseleler 
ıonra yenı bey'eci ~ 
yapılacaktır. 

Kınalı vapuru rıhb,..-
DDn sabah 6,30 ela 

kalkan Kmah yapuru. 
nu önlerine ıeldi;i ~ 
vetli bir siıe te•! 
gOmrük 6nOndeki n 
mıttır. Eu aadıDe 
luamındaki ıaçları k bot 
geriye dönmeie ınec 
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Şehir Meclisinde mühim bir içtima 
Gazi Hz.nin tekrar ReisicümhurJuğa iıJtihapiarından 

dolayı sevinç ve tazim telgrafı çekilmesi 
ittifakla kararlaıtırıldı 

1
1>.,1 AhyrıJan aza - Şehir ve şehlrclllk kllttlpanelerl - Şehrimizin 
, ~,. astane ihtiyacı - Belediye memurları sigorta edilecek -

SPOR Haberleri 

Fener - Beşiktaş Muhteliti 
ayın sonunda Belgrada gidiy 
Yugoslavlavyalı futbolcular dün şehrimi 
den ayrılırlarken bu hususta itllAf edil 

b~ Varidat bUtçesl - Mezbaha resmi Beogradski takımı dün ak- ehemmiyet vermemekte •e a 

ı iehir me ı · · d ·· ·· ı ·· k" k · · il B 1 d k t'" b. l b k 1 1 ıc. ~ b· . c ısı un uç ce se suren u- ı hakkında müracaat edilecek t'ser bu lal muhtelif ak~amrndaki ha.,.tanelere pro- şam ı onvansıyone e e gra a mıya a ı ır nazara a ı a 
~J ~t~~ ıçtim~ aktett~. Birinci celsede mıyoruz. Kitabi çahşılabilmek için hul jeı-i encümence hittetkik ~eraiti "'ihhi- müteveccihen tehrimiıdan ayrıl- ce~ini söylemektedirler. 
t ~· 111 !erıt Be) n~aset ediyordu. kabil dünya neşriyatını getirtmek la- ye 'c fenniye~i cami ve kaffei levazımı mış Sirkeci istasyonunda spor- Tesbit edilen programa n 

ıa. ~luga intihap .olun~n azada~ ı:;a. zımdır, her birimiz ayrı ayrı böyle hirlmuhtevi bulunması hasebile kabul olu- cularımıı tarafından teşyi edil- ran Belgratta Mayllln 31 
· '"lıtco~ çe Vasfı Ra~ıt Beylerın \"e· kütüpane vücuda getiremeyiz, fakat nan beton pa,·yon in;:ası suretile ~00 
' ~reıel~rı okundu, kendilerine yeni belediye bu işi yapabilir, yapmalıdır! yatak ilavesi. Bu kı ... mın inşa masra- mittir. Yoğuslivya futbolcuları Pazu günü Slavya ile Yuıo 
f '-•dıı erınde mu,~ffakıyet temenni 0 • _ Büt~e encümenine.... rı yüz bin lira ve idare masrafı ise burada yaptıkları dört maçta yanın birinci sınıf takımland 

~~"'et. Aza~an Kara Mustafa zade Sesleri i!llidildi. Avni Bey; sene,·i 110.000 liradan ibarettir. bir tek galebe olsun kaydedeme- Yugoslavya , Fener - Beıil 
~dir Be~- ıstifa mda ıı.rar ettiğini _ Bütçe.., encümenine, fakat teni· 4 - Dördüncü sene zaı·fında: ::;5ehir mi~ olmalarına rağmen aramıı- muhteliti)e de Beogradaki 
r._ '" hır t k ·· d • t" · f 1 ı . I_ ~ kab ~z. ere go~ ermış 1 ; ıs ı- cen •.. _ dedi - yani teklif buraca ka· dahilinde muhtelif ı;;ıhhi mües..oı;eselere dan çoh iyi intıbalarla ayrıldık· yacakbr. Haziranın 1 inci p, 
~ 'naıa~I .~dıldı. Meclı~ten. b~ surd- bul edilsin, bütçeye icap eden tahıisa- senei sabıkada yapıldığı üzere ay·ni !arını açıkça iıhar etmiıler, göı- günü de ilk gOnün iki 1al" 
'- 'fl'ad uç azanın yerıne ıht!yatıar- tı konulmak üzere bütçe encümenine masrafla 200 yataklık beton pavyon t .1 . f' 1... iki mag· hibu kartılaaacakbr. 
il ktra a bulunan zentın çagırılma· rönderilsin. ilavesi. Tesisi için bütçede 100.000 lira erı en mııa ırperver ıge ve sa- ...-

.\da rlaştmldı. . . Bu arada Aptülkadir Bey 'fe,·fik tahsisat vaı'ını teklif eyler. mimiyete mukabele etmek için ner - Betiktat mubteliti b 
tttidıa Pazarına gıden doktor ~ıkme~, Salim Paşanın belediyede istenilen e- ;) _ Beşinci sene zarfında: l\feHut ilk fırsattan iıtifade etmit bu- Mayısın 22 ve 24 de Yunan 
"tıeri"• . ~u~sada bulunan Emın .\Jı serlerin bulunmadığı yolundaki ifade- hastanelere 7:).000 lira inşa ,·e 82.500 li· lunmak için de bu ayın ıonunda kımile yapılacak maçlardan 
"1ıd·" ııınlı sa) ılmaları muvafıh: ine işaret ederek: ra idare masrafı olmak üzere l!lO y:\· ıki mar yapmak Ozere F enerbah· ra ağlebi ihtimal ayın 27 

ij0 
• ")" • T k d k s ..._ t,·eıc: . . .. _ Bazı istihbaratımız var, dedı, taklık pavyon ı a,·esı. çe Bqiktaı mubtelitini Belgrada günü hare ete ece tir. ey 

~ilk e .umumı mechsçe yapılan aç ash esası var mı bilmiyorum, burada- Encümen bundan başka bakteriyo- yedi glln ıürecektir. iki klll 
'ttktı n~fıa programı ha~kınd.~ nafi- ki ansiklopediyi inkılap müzesine gG- Jojihanenin Ankayara nakli hasebi1e davet etmiılerdir. takımlanna çılışhrmakla allka 
~ etı~den gelen tahrırat uzerine türmüşler, orada ne işi var, onu geri tstanbuJda ileride muasır mümasilleri Kafilenin reisi ve Balkan maç- olanlar 

0 
zamana kadu ta 

°"ilci encunıenin J aptığı mazbata o- t• · 1 ., derecesinde mütekamil bir sıhhiye ları komı"t•ıı· umumi kitı"bı· M. 
' Q, Nan ek" 1 · ıe ırsın er· " edilmek Uue muntazam bir 

detı,· . a v a etı progr~mda ba. Belediye mektupçusu Osman Nu- enstitüsü mahiyet ve kıymetini ikti~a- Andiryeviç bu iki takımımız 
~, ·ıdı~klıkJer yapılm~ını ·~~ret .et. ri Bey müıakerede hazırdı, makam ba müıııtait bir bakteriyoloji lahuratu- hıma programı hazırlıyacakla 

mazbata fa b"I muhtelitinin Belırada gelmeleri 1 IH d t u.. ı ı le td: . na 1 encumenıne namına cevap verdi: varı istiyor, bunun 100.000 lira ola ı e- ng ere • Uw.uO '8111P Y 
'61~ •ldı. - Burada bir ~bircilik kUtüpanesi cd·ini söylüyordu. için bilbaıaa ricada bulunmuıtur. lutunu ,.ANen•I,, k•a 

tı... baroıt encüm~ine-. .. tesisi hakkında geçen itirazsız miizake- PROGRAM ENCÜMENiNiN RAPO- Kendisinden aldığımız malimata Londra, 3 ( A.A) _ Loa 
ir'ııııas cezedekı kereş bolmeler yap- reyi makam şükranla karşılar. Bey- HUNA iNTiZAR göre, bu ayın sonunda Beogra- futbol maç)anmn biriDci 
~il~ k~~ d_?ktoru te~l.if e!.miş. nelmilel şehirler cemiyeti iki ayda bir . ~ptill~adir B. - Pro.gram encüme- daki kulilbil yirminci aenei dev- takımları araf1ndaki D • 

'i'-1-lsat nıudüru bunun ıç~~ ~utçe- neşriyat yapıyor. dünyanın her tar<l· nının iştıgal sa~.ası dahılinde de bu riyeıini tes'it için yapbİJ 1ibi ....x L.k . nl .. 66 
'~it, ko~ulma ı~ı beled.~~e) etek fında şehircilik hakkında yazılan şey- işler vardn. m~zakeresini tehir ede· iki yabancı takımı birden Bel- •vre ı pmpıyo up 
il.._ ~•ltt fı ~a~mt ~ncumen (but~e be~- leri bu cemiyet neşrediyor, madem pa lim, 0 encümenın raporile beraber mü vanla Anenal tarafından 
:-...ı., ı ıçın bır. şey y~pamanı, "''~ ra nrilecek, onları getirtiriz, bir iki zakere edelim. grada da•et ederek, Yu&09ll• nalınıttır. Ondan ıonra 59 pu• 
'l1at 1~kın !) • m~talea.c;ıle umu mı ay içinde bu ktitüpanenin teşkili mü111· Mazbata muharriri lsmail Şevket takımı ile müıtereken bir tur- Aston Villa geliyor. ikinci idi 
.. '8q ndermıştı.. . kündür. tnkılılp miir.esine giden eser Bey raporunun derhal müzakeresini nuva tertip etmiftir. da Everton 61 sayı ile biri 
' ~e encümenıne havale! Denıl- lere gelince onlar antika mahiyetind& istedi. Avni B. "şu mühim eserin tat- Bu tomuva için Çekoılavak· ve Veatbrom'fich 54 Ayı 
M..ı' .. . dir, filvaki bir de LArus anaikopOedisi bik in'ikblarını ve mali cihetini ancak d h Si Al ikinci selmiıtir. 
~ 4ftı enc~menınin mazbata muh:u gönderilmiştir, yenisi çıkıyor, onları bütçe enc:ümeni tayin edebilir. Teklif ya an met ur l•ya ve man· Yun•nlatand• spor t.allr 
~ lkadır Ziya Bey telaıla kalk- :l1ahm, eskisini ziyadan vikaye kasti· edilen iş, mukabilinde resim alınacak yadan da Ayutrabt takımlan Atina, 3 (A.A) Yunan f 

8 . .. . . . . . . le gönderdik. işlerden değildir, başka bir işi bırakıp da•et edilmittir. Bu organizaı· I . f tb l . l •• 
fıt. ~r titç~ encu':"enı ı~nı bıtırmt-k , Galip Bahtiyar B. - B. M. Meclisi bunu yapacağız. Hangi iş bırakıla- yonu yapan M. Andiryeviç Alman en u 0 ıampıyon uğu ıçm 
ıı~ ~vb~r h:y~ı ~esa~de;. b" son~n ı~ütüpanesinde belediyeciliğe ait çok cak? Bunu da büt~e encümen~. bilir. takımı yerine bizim Fenrbahçe. pılan mOsabakada Pireyi te 
~ .... 

21 ne mıştır, şım.' ıze .) e- kıymetli eserler var, isimleri oradan Onun fçln bu mazbatayı oraya a-onder- Beıiktaı muhtelitini oerirmeyı· eden takım Atina ekipiai 
~ ~lktı raf çıka~ıh~sa ~u ı~in altın· öfrenilsin. onlar da alınsın. meliyiz. • Y karıı beş ıayı ile mailip e 
~ anıaz. nktıle nrsınler, hu R · _ Efendim tenıdp ederseniz Belediye reisi Muhittin B. - Me,·· kararlaıtarmıt ve bunun üzerine ve Yunan •ehirleri ıampiyonl 
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1 amın nazarı ı a ını ce . maarif encümeni bu işle meşgul olsun. ıuun eısa.srna • temas etmiyeceğim. e ı ını yapmıı ır. ener a çe ğunu kazanmıftar. 

~~ \ .. . . Muhittin B. _Bendeniz encümenlik Sıhhiye encümeni ihtiyacı nazarı itiba· ve Betiktaı klüplerimiıde bu Yunan ıampiyonlanndan 
~~ti iltçe encumen_ının mazbata iş görmüyorum, belediyeyi allkadu ~ ra almış, tedbirleri göstermiştir. Ben daveti esas itibarile kabul etmiı· netopufos ile Vauia arasında 

i ltaklıydı, . fa~~t orta~~ 1hı~ den kitapların alınmasına karar verı- bu mazbatanın mesai en('Ümenine veril lerc.iir. yol masrafı için tcıbit dd b 
s~r~ı. teklıf hutçe encumenı lir. para da ,·erilir, yaparız, icra. i~l- mesini istiyecektim. fakat mesai encii· edile üzerinde kü ük b. raun a ir boka. maçıyapdm 
~Ilı da. . dir. t;5a.;.ea Köprülü kütüpanesının meni de tetkikatını ikmal etti, verilen . . n para ç ır tır. Bu l!'aç 3 d~kıka ·~~Of 

~~er :ıe kre:. kııı~ında a) rı hır belediyeye teırkile orada bir şehircilik kararlan tasnif etmek üzere sah günü _1.~~-~!~~~_d~ .. ~~~~~~ .. ~?,~~--~·~!~~~.~mıttir. 
~~ ~ Pılması lazımdır. hu hu · kütüpanesi tesi!!ine teşebbüııı ettik, ce- Aon bir ictima yapacak, raporunu \e- .. . .. · -
lı lifi de daimli encümen ayni . • . k i· .. d h beki" . r "k" . yuyecek bır mutekaıtler maaşı faslın- 80.i'.az f 11fne raJC, 
·' .._- ile . .. . np beklıyoruz. rece . ır gun a a •:> c ım, ı ısı dan kurtarmak için bundan sonra be- f§ Y 8 
lı~•ıı umumi meclıse gondermı~ Reis _ Encümenlerin me.uiJeri ıi!S· bir arada konuşulsun. . . . 

~.. da bütçe encümenine havale _ t d ki ri mehaz BlZE NE LAZI~ tediye hıımetıne alınacakların beledı-
ttli . .. · .· nasında muracaa e ece e ' ' · ve memurin nizamnamesinin birinci 

ltt >orau, Aptulkadır Be;> 111 • t ·ıdi bendeniz böyle anladım, u- Cevdet Kerim B. - Muhtelit encü· · - · . . 
lııııL'' 1Yordu k d ı k dı· .. · ıs enı ' . . . maddesının son fıkrasına ıst1naden ecır 
~.,., . • ar 8 aş arı en "1" mumt ~hir kUtüpanesi teaisı ı~ı ayn- men hakikaten mucibi şükran bir eser .. .. . 
~· tilıniye başladılar teklif büt :;- ü d t· . t" H . . b "ht" olarak alınması muvafık gorulilyordu. 
'~"i • dtr. v cu a ge ırmış ır. epımı:ı u ı ı· E . 
"'ltlt )' ne hu·ale olundu. 1\1 h"tü B - Umuma mahsus kü- yacm ikmalinde müttefikiz. Biz ne cır olarak kullanılacak memurla-
>ttıee 01 olnıuştu: Bütçe encümeni- t•• ' u 

1
. Ben 'zıt medre&eainde yapıyo bu şehrin modern bir sehir olarak inıa rın sigorta ettirilecekleri haklmwlnki 

t..ı " bu 1 d ba k d h b" upaneyı ya " · h t ·· · b ta k b 1 -..ı·ıd· 
'""'lif hav: ar an ş a a a 1 ~· ruz, orasını Darülfünundan ~~~ık.'. ~ rına mukteıdir olabiliriz, ne de başka ıza ~ ~zerın~ ma~ ~. a u. ruı . ı. 
'~ar le olundu. An~dolu ~·~ şehir kütüpanesidir, bir de Koprulü bir şey .. Yol. su. ışık n sıhhat ihtiyat; '~rı.dat bütçesı but~e encilmenı~~en 
~ tı, Ver açıl~cak ola.n dıspanse.ı kiltüpanesinde şehircilik kütiipane§i 1arını temin edersek halkın en büyük gelmıştı. Son. maddesıne kadar ?1una-

ltttk e.m dıspanserı başhe~imı: yapacağız, başka iştir. ükranını toplamış .oluruz. Hayale kaşasız. tek itırazsız kabul edlldı. Son 
'tt'tul\dn.aas r~rkı, ~ıhhat . ışlerı Tevfik Salim P&:.~nın takririnin kapılmaktan ziyade mesaimizi bu dört madde mezbaha rüsumuna aitti. Sa
-~~fettı; n.ua~ın, müme~y~ı, !llıh bütçe encümenine tervicen ııönderilme nokta üzerinde teksif etmeliyiz! Sıh- dettin Rıza Bey mezbaha resminin in-
.~ hasta lahsı_sa~ı, Da~iilaceze- si kabul edildi. hiye en('Ümeni bize hu dört noktadan dirjlmesi ha.kkında evelce verilen bir 
~ı:r nesi ıttıhaz edılen pu·- 1 l'"ACI b" • h kk d 1 k · · ·· t · · t.._ 9 rlfer k . HASTANE HT • ırı a ın a yapı aca ışı gos erıyor. takrırin neticesi alınmadan bu faslın 

"tı l'ttk YJL onulması. Darülace- Şehrin sıhhi ihtiyaçlarının tesbiti Biz bunu gene encümene havale ede- kabulü doğru olmıyacağını söyledi. E· 
)l 111.anıa, çama§ır kurutma t .1r·ı d"l •· o ·· ·· ·· k Jd ·· ·· ·· ~ llıln.a81 masrafları bu arada- için bır muhtelit enetim~~ . el1"'b.ıt. • ~ · ceı1 ız: n gdudnu~uhz a ı, k onum

1
uze velce Çatalca azası Halit Bey tarafrn-

"ltt j miştir. Encümen mesa~ını 1 ırm~ş, g~ mış, ma ey~ e~~n o~uşa ~m. dan nrilmiş olan takrir hakkında mü-
~~ l't liAYRJYEDEX "IK~YET raporunun hastanelere aıt kıamını )a· Bız kararı ''e~~hm. butçe e~cu~enıne ıakere açıldı. Bu esnada dışardan top 
t'lı •.ct•r k • ~ · zıp getirmitti, okundu. Huli..uaı ~U· (paranı ona gore uydur!) dıyelım. sesleri işitilmive başland. Muhittin 
tt. lir Oil •ıası azasının verdikleri dur: Muhittin B. - Yanlış bir telakki ı:;ö Bey avağa kalktı: 
ı.. -11u_. '1"du. Şirketi Hayriyenin Avrupada tatbik edilen usul naza rü,·orum. Ortada bir işi süriincemede ·R . . .. h H ti . 1 t"h 
""t -. inti 1 kt "k" . t . . . ..f · . I - eısıcum ur azre erı n ı ap • ş1.._ ıamsıı ı an şı A)e rı itibara alınırsa şehnmızın nu usu bırakmak meselesı yoktur. 1 d 1 .1.• d"l" . .. . 

ŞlrkeU h•yrlye h•alr-ün 
beren Ucretlerlnl indi,.,• 
Haber aldıjunıza ılre Şirk 

Hayriye alelümum ncret tarif~ 
terinde temillt icruma 

vermittir. Bil tenzil ara ilk 
Jerde mllhim mıktardadlr. 

T enıilltlı tarife Haziran 
itibaren mevkii tatbike kouca 

tar. Tebdili havaya bazırl 
tehrimiz halkı bu sene bot 
içine hareketi ibtiyu •e ta 
etmektedir. 

Geçen cuma gUnll Bnyllrd 
re, Sarıyer, Beykoz, Yenik&J, 

A. Hisar iskelelerinde kirabk 

ve yalı arayan bir çok aileler 

görülmüttUr. 
feı ·""eti il · · ··k k I t ki k . t . o un u ar, ı an e ı ıyoı, surur ~e ta-

trı, ayrıyenın yu se miktarına göre YEDi B N ya a ı Apttilkadir 8. - htıyacın 2arure- . . . . . . . . . -.!'tt ._ lltyriaefain vapurlarının hastanelere sahip olması icap eder. tinde ittifakı amme var. Lakin değir- zı~ı?1ı.zı ızh.ar ıç.ın cel:-1enın beş dakıka lnglllz tarr•re•I 9erl d8ntlU 
>-.. ~lttı e:reıe~ ve ik! müessese· Halbuki belediye idar~indeki hastan~- menin suyunu nereden geti~eceğ~z"! tatılını. te~l,'f e.dıy~rum. . . , Londra • Avustralya rekorunu 

• Şitk l~t ucretlerı mukaye~e lerin yatak adedi YEDl YÜZ ELLİ dıı Haıı;.tane akdem, fakat hastahgı do~u· Dedı. 1 eklı fkabul edıldı. (else kırmak üzere Cumartesi aaba 
tbc~tlerı~tı H~~riyenin yükskek ve bu miktar ihtiyacın onda biridir. 1 ran mecra açık kaldıkça seksen sekiz k~pann~adan evel Kerim, ~a~ettin ~ı· Londradan havalanarak aynı ak· 
.. I" li ~sküdar halkını ı~- Encümen şimdilik yeniden YEDi pavyon daha yapsanız beş para etmn ! za. Ah Rıza. Mehmet Alı ımzalarıle 
"'-i h!~enıyoı·, bu ücretler~n YOZ ELLi yataklı hastane yapılma.4't·IBütc;emizin hali hazini müvacehesindc ,·erilmiş olan takrir okundu: IJk icti· şam Yeşilköy tayyare meydan~ 

11tt tta bıaıuaunda mak~mın rın nı istiyor. Bu işi şu suretle beş sene- hunları düşünmek ve ihtb açları telif maına ha:shyan H • .M. Meclisine muvaf na inen İngiliz tayyareciıi NeYil 
1' "-•ka unma.sı i tenıliyordu. ye taksim ediyor: etmek lazımdır. fakıyet temennisini, reisiciimhurluğa Ştak ve arkadatı Şaplia, 

'- ftta tevdii kararlaştırıl· 1 _ Birinci ~ne zarfında ı~.~ Ji. T"vfik ~~li1_" ~a~a programın "''.h~i: te~r~~ ıo;e~il~n Gazi Hz. P• ile mecl.iı. tayyare motöründeki arızanın 
ltt)'l'{}p rası in~ ve te8is masarifi, :l5 bın lıra- ye kısmına ıntızar olunması teklıfını rt'ıslıgne ıntıhap olunan Kazım P~şa)~ Avustralya ıeyabatini yapmaia 

)~ ıco.f'NESJ, ŞEHiRCiLiK 11 idare tahsisatı olmak üzere l:tıi.000 tekrar etti, kabul olundu. tebrik ,.e tazim telgrafları çekılmesı müsait olmamasından dolayı bu 
«ı. 1\ Sau ÜPANESJ lira sarffle U8kttdarda 100 yataklık . iKiNCi CELSE teklif olunuyordu. Müttefikan kabul 
~ ~leıtiy~ ~llfanın da bir takriri bir hutane tesisi. ikinci c:elsede ka,·anin encümeninin olundu. sabah bet buçukta aynı tayyare 
ili 'ltt)t tcıııte ait eserlerin cel· :? - ikinci sene zarfında 100.000 li- mazbatası okundu: - Halen belediye ÜÇÜNCÜ CELSE ile Londraya avdet etmiflerdir. 
~,.._'detiıtı ahsisat konulmasını te ra masarifi inşaiye n tesisiye n s;, hizmetinde bulunan memurların nıül· Uçüncü celsede me7.baha resmi hak- -~--·····-·· .. --. 
"" ı.._ • •• temennı \'e var"dat b"t · d k" li ·~lıat bin lirası idare masrafı olmak uzere tekaüt kanunundan iı:difade edecekler i kındaki müzakereye devam olundu. Te ı u çesın e ı m 
• ~l'fıtıı h~erdi: l:i:J.000 lira sarfile Beyoğlu Zükôr ha~- be1edive kanununda musarrah olduğun min ettiği mühim nridat haleldar ol· haha resmi faslı kabul edildi. 

1•rı h,~t~ ... '-... tiimenlerde be- tanesine yüz yatak zammı. !dan h~nların hukulrn mahfu · ~ayıh- ,l madan mezbaha resminin tenzili imka- Şehir meclisi perşembe aünü saaı 
tr anırken şehircilik, a - 'O~üncü aene aarfında: ~hria !yor, fakat belediyeyi mütemadiyen bil· nı urı;a bu cihetin makamca tetl.iki on dörtte toolan · · 
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Harici Haberler 1 

Bir nutuk ! Bul~ar kabinesi 
Fransız Başvekili M. Liyapçef istifasını 
nutkunu söyledi geri aldı 
Paris, 4 ( A.A ) - Dün La 

Kournövdc verilen zivafette 
bir nutuk ~öyiiycn M Lava!, 7 
senelik reisicümhurluk ınüddeti 
bitmek üzere bulunan ve yüksek 
makamından umumun takdir, 
hürmet v'e teessür his!erı .çind< 
ayrılacak olan re1sicümhur M. 
Doumcrgucin şerefine kadehir 
kaldırarak içmiştir. 

Akşam gazetelerinin ekseris , 
M. Laval'in nutku hakkında tef
sirlerde bulunmakta ve başveki
lin kiyasetinden ve realizminden 
babsetmektedirler. 

Sofya, 3 ( AA ) - Kabine 
buhranı M. Liyapçefiu ıstifasını 

geri alması suretile nihayet bul· 
muttur Liyap~ef kabinesi aynen 
ipka olunmuştur . 

Sofya. 3 ( A.A ) ~ Kabint'. 
teşkiline memur edilen M. Li
yapçef, kral ile yaptığı miilakat
ta bir temerküz kabinesi tetkili 
hususundaki mesaisinın neticesini 
arzetmiştir. Eu mülakattan sonra 
atideki teb i iğ neşro! unmuştur: 

" Bundan 15 gün evvel 

Su1 iye Mektubu 

Nümayiş nümayiş üstüne! 
BORSA 1 

Fransızlar Arapları ltalyanlar aleyhine 
tahrik e-1Jyorlarmış 

•ve• 

l ln1riUz liraıı Kr. 
.. TJ_ muhhtlt Onlar~ 0.4• ıı 
• ~ l'ran~ 1 ~ı;. 

" Liret ıı •ıl 

Rel r~ • t 

Halepteki hutSu:;i rnuhaöirimiz l azı -ı r.111.• :)&pıldığı \'e Suriye müslümanlarr : .. 
yor: ~uriye son günlerde birc;ok nü- nı ltalyanlardan !"-Oğutmak için tertiıı ı 

1 ma) i ~leı-e ısc'\hne olmaktadır. Geçenler· edildifi de söylenmektedir. 

Orahm 
~- fran~ 

Le\'& 

l'lorln 
1\ uron 
Sllloı 
Pueu 
ı\t ar~ 

7.lotı 

1 

ele f(' ... in terkedilmesi n• yeni bir ıu:ııı ı Bcrutta da elektrik \'e ıtramva.> 

~crpu :şu ih~as ol~rn~a~ı i5in nüma~-İ~· ;:;irl"eti aleyhine nü~ıayisl~r yapılmak· 
ter )apıldrgını bıldırmı;:tım. Bu gun· tadıı'. Şirket elektrığin kılovatrnı be 
lerde de Trablus garpte ltalyanlann franktan ile franga indirmeğe mu\a· 

r·en 1) 

?o Leı Kuru, 
ı l Ork ltta~ı Ol nar 

<: erroneç "'ura ~ 

l'iukut 

sek,,en hin n'üslümanı katliam etti;.,te fakat etmi tir. Fakat bu tenzillt halk 
rindeıı hııhisle nümayişler yapılmak- tarafından kabul edılmemfştir. Şimdi 
tadır. Gç gün protesto makamında ki halde Herutta hükumet daire.lerin
dükkfınlar _açılmamışt_ı_r. Ahl~kı isla~i l den ba ka hiçbir yerde elek~rik yakıl· 
ye cemi)etı. ltalya hukumetı aleyhın· , mamaktadrr. Tramvaylara bınen olma 
de halkı tahrik eden beyannameler ne~l dığı için şirket seyrü seferi tatil et· 

1 ı ı ISterlln <lnpllı 1 rctmcktedi~·· . Ru .ce~i) et talyanl~ıın. miştir. 
1 

Dolar (Amerika 

bu hareketını cemıyeh ~kvam nezdınde 8amdan gelen habedere göre, orada 20 fl'rıınk [lo°ransıı 

ıoJC 
ol 

t'. 

·' 

''Temps,, gazetesi bilhassa M. 
Laval tarafından iltizam ve takip 
olunan harici siyasetin memle· 
ketin salim unsurlarının müttefi· 
kan ve daimi surette takip edil
mesini istedikleri ıiyaset oldu
ğunu yumaktadır. 

parlamentonun intihap devresi 
bittiği zaman Başvekıl M. Li
yapçef, parlamentonun ve kralın 
ıtimadına maı har olmakla bera· 
ber intihabat arefesinde memle 
ketin vaziyeti ve müstakbel hü· 
kumeti hakkında kralın tırkalar 

rücsasile iıfşarelerde bulunma 
sını temın için kabinenin istifa 
sını vermitti. Sabık BaşvekiJfer· 
den M. Malınof ve M. Çankof 
ile M. Liyapçefin bir temerküz 
kabinesi teşkili hususundaki me· 
saileri akim kaldığından sabıl: 

protesto ettiği gibi. Mösyö Mu soli~İ· da ~lektrik tirketi aleyhinde boykot 20 Liret ı halya 

l
)e, ltal)a kıralına, _l'a~a~· a g~~et ı;,ad· il!n edilmesi takarrür etmiştir. Şam oFrank llclçltaJ 

1. l fi l 1 t Da ta o !Jr1hmı {\'una.ol 
det 1 te gr~ ar t'e" mı,. 1!·· 1

"er · gazeteleri Belçikalı olan elektrik şirke 20 Frank t lnıçrel 
raftan lngılt~re, ~1ısır. '\ e~1en,, l!.n:ı· ti hakkında gayet sedit makaleler neş 2-ı ı.e,·a BulgarJ 

Bu ıabah çıkan gazeteler, M. 
Lavalin bu nutkunun ierck me
mleket dahilinde ve gerek hariç
te derin akisler hasıl edeceği 
ve yarın ite bafhy;.cak olan 
iyan ve meb 'usan medisJcri ta· 
rafından müsait bir surette kar· 
şıJanacağı mütalaasını serdetmck
tedirler. Gaıeteler nutkun Al
man ~ Avusturya ittihadı "Ye mu· 

1 

ahedeJere riavet bahiaterindeki 
kat'i edasını musirrane kaydet
mektedirltr. 

"Petit parisien., gaı~tuı M. La
nlın nutkunu a{kışlıyan kimse
lerin amele ile küçü < memurlar 
olmasının manidar olduğunu ve 
'bu kimselerin bu suretle mua
hedeleri dokunu' mal<smn oldu· 
ğu gibi ipkası ve binnetice sulhun 
=nuhafaza edilmesinin azimkar 
taraftarları oldukJannı ıfade el· 
tiklerini yazmaktadJr. 

Pöti jurnal gaıetesi bu ııut · 

kun realizm ile mf!şbu olduğunu 
Ye fakat kiyasetten ve uıul zih
niyetinden de ati bu 'unmadığmı 

yazmaktadır. Eko dö Pari ga· 
ıetesınde M. Pcrtinaks, M. La
Yalin Almanya-Avusturya ittiba· 
dını merhametıiz.ce tenkit ve 
muaheze etmiş olduğunu yazmak
tadil'. 

lsp•nrada muvakkat mar,ı 
Madrit, 3 (A.A) - Hükumet, 

milli martın kat'i surette intiha
bına kadar krallık martı yerine 
Riego martının kabul edilmesine 
karar •ermiştir. 

Madrit, 3 ( A.A ) - Elsol 
gazeteıi, Paristcki muhabirinden 
aldığı bir mektubu neıretmi9tir. 
Bu mektup da iıpanyol aaılz.ade
lerinben bir gencin Londrada 
sabık kral ile görUftüğü 11rada 
kralın yeni ispauyol hiikiimeti 
tarafından sarfedilecek gayret
lere Ye ıirişilecek teşebbüslere 
her gangi bir suretle set çekme
ye çalışılmasını taniye ettiji 
anlaşılmaktadır. 

M. Yen1zelosun beyanat. 
Atina, 3 (A.A) - M. Venize

loe, Yunanistanın malt vaziyeti 
hakkında muhalifler tarafından 
ileri sürülen iddia ve iınalları 
tekzip ederek fU izahatı ver
miştir: 

Yunanistanın mali nziyeti 
~ok iyidir. Bütçede 270 miiyon 
drahmiJik bir fazla nrdır. Umu 
mt borçlar yckünu da 1,300 mil· 
yon drahmi raddcainde azalmıı· 
tır. Bu s&zlerden sonra M. Ve-
nizelos mebusırn meclisine ait 
itıtihabatın T. E· .. vdde yapılaca· 
j'ını illYc etmiştir. 

Liyapçef kabinesinın eski şek-
linde aynen ip\cası snretile kabi 
ne buhranı zail olmuştur. 

Mısırda hadiseler 
Kahin~, 3 ( A.A ) - Benisü

veyfte vahim arbedeler zuhur 
etmiştir. 4 kişi ölmüf, 15 kiş i 
yaralanmıştır. Polislerden de 20 
kişi yaralanmLf olup ikis nin ya
rası ağırdır. Vafd fırkası ile Ab
rar fırkası liderleri istıcvap edil
dikten sonra ev:erine gitmeleri· 
ne müsaade edilmiıtir. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Lizbonda ele geçirilen 
bombalar 

Lizbon, 3 (A.A) - Bir Mayıs 
günü sokakta bir bomba patla
ması üzerine şüpheli şahıslardan 
11 klşı tevkif edilmiştir. Meslek 
mekteplerinden birinde yapılan 
araştırmalar netıcesinde 4 san· 
dık bomba ele geçirilmiştir. So
kaklarda birçok bombalar bulun· 
muı ur. 

BUyUk hava cevelanları 
Tokyo, 1 A.A) - Tayyareci 

Yoshihara, büyük okyanosu A'c
sutienneı adaları tarikile geçme-

ğe çah,mak füere bu sabah 
havalanmıştır. Tayyareci ilk mer· 
bale olarak japonyanın Şimali 
prkisinde bulunan Unmazakiyc 
uğııyacaktır 

Do·X Port Etlende 
Paris, (A. A) - Aero postal 

kumpanyası Do·X tayyaresinin 
Port Etiene gitmek iiıere saat 
ıekizde Cisnerostan hareket et
tiğini bildirmiftir. Do-X Senegal
de bulunan Saint·Louiı hareket 
iluü civarında bir keşif ve de· 
'Yir hareketi yaptıktan sonra ce· . 
nuba doğru yoluna devam et· 
mittir. 

LidArlerin lstlçvabı 
Kahire, 4 (A.A) - Nahas Pş. 

ile Vafd ve Ahrar fırkaları reis· 
leri dün ani surette Benisüycfi 
ziyaretleri neticesinde mezkur 
mahalde zuhur etmiş olan kanlı 
arbedeler hakkında istiçnp edil
mi~lerdir. iıtiçvap, sabaha kadar 
devam etmiştir. Mevkufların aile
leri kendilerine yiyecek, içecek 
ve yatak yorgan getirmiflerdir. 

Bernelmllel ticaret 
Vaşhington, 3 (A.A) - Bey

nelmilel ticaret odası yarın Vaş· 
hingtonda toplanacaktır. 
Yeni bir ltalyan tahtelbal'tiri 

Roma, 3 (A.A) - Fisalya is

minde yen• bir tahtelbahir Mon· 
fal~onede muvaffakıyetle denize 
indirilmittır. 

~~n. Irak.' _Hıcaz ~'.raJ!ı~lurıl: Su~ı)e rctmektedirler. Halkı tehyiç eden bu ı Florıa [ Felemeok
1 

vuı;era r~ı~ı şey~ l ~cet_~'" ... F.fendıy~. makalelerde, "ecdadımız zeytin ve su· ı o Kuron [Çekoslovak: 
Fransız ah komıserı ~fos.}o Ponso)a • d b' d 

1 
kt "k ~ılını Avusturya] 

1 t .. 1 teJ..,ı· ... flar keş·ı..ı.., sam yagr yakarlar ı, ız e e e n ı Peıeta f lspau>·•] ,•ı JeYanı ee ~ur ecen .... .. •J-< • v • • k 
1 ol~nmuştur. Bu telgraflarda İtalyan yeri.ne zeytı~yagı kandıllerı ya a ım,, ı Rıy$lllark!Alma.ııyı ) ~ 

). · d la•· ı"le hütün islam alemi denılmektedır. ı Zloti Lehista.ıı , 
meza ımı o •• ıs . . . h. ı Penıv ll'ıcarlstaıı s' 
nin harekete gcceceği ml\kamı tehditte Halepte de elektnk şırketı aley ın- 1 

0 
Ley I Romanya] ~ 

heyan edilmektedir. de kuvvetli bir cer~y~n .başl~mışt~r. Dinar Yugoslovy.ıf ~ 
Burada Jtalyanların seksen bin müs Maahaza Haleptek_ı .!~rketın .numayış. ı Çevoneç Se\•nt 

1.. anı ı atlettikten baska, birçok kim· terden enel, kendıhgınden fıyatlarda Altın 
um \ '.>: • v h · d"I kt d. 8o el eri de tayyareden aşağı atıp öldür- tenzllat yapacagı ta mın e 1 mev - e ır. i\lecldlye har~~~ 1 ~ 

diikleri. camileri tahrip ettikleri yolun Fransızlar hakkı~da gayet agır. ma· Rankoııoı ~ 
da şayialar de,·eran etmektedir. kaleler neşreden El ahrar gazete~n ka •ı~========~~~;,...;' 

Bu niimayişlerin Fran ·ızların arzu patılmıstır. • Yiyecek 
Mader isyanı bastırıldı 

Lizbon, 3 (A.A) - Reisicüm
hur jeneral Karmona'ya bahri
ye naıırmdan gelen bir telgrafta 
Madere asilerinin teslim olduk
ları bildirilmiştir. 

Jenual Karmona gönderdiği 
cevapta, bu haberin kendi Ü!e· 
rinde ve memlekette hasıl ettiği 
memnuniyeti beyan ctmi,, bah
ri~·e nazırını ve asilere karşa sev
kediJen kuvvetlerin kumandan
larını iösterdiklcri vatanperver· 
likten, memleketin istikbalini, 
cümhuriyetin kuvvet nüfuzunu 
lemin için sarfettikleri gayretten 
dolayı tebrik etmiştir. 

Hindi Çini de komUnlstUk 
Saygon, 2 ( A. A ) - Annam 

hükumetinin asayişi esasen ye
rinde olmıyan bavalisinde bir 
Mayıs münasebctile komünistler 
bazı nümayişler yapmışlardır. 

Nümayişçiler sükun ve huzu-
run muhafazasma memur müfre
zelerle karşılaş:nışlar ve netice· 
de dağılmı~lardır . Koşenşin 
de ehemmiyetsiz iki nümayiş ya
pılmıştır. Tonkin, Kamboç ve 
Laosta hiçbir hadise olmaınıthr. 

Bulgarlstanda tevkifler 
Sofya, 3 (A.A) - Polia tara· 

fından verılen emirlere riayet 
etmiyen iki yüz komünist tevkif 
edilmiştir. 

Belçikada kral havada 
BaukseUes, ( A.A ) - Kral 

dün tayyare ile bir uçu~ yap
mıştır. 

Okyanos atlasını geçecekler 
Sevil, 3 (A.A) - Arjantinli 

4 genç 1 O metre uzunluğunda 

küçük bir yatla Buenos Ayreıe 
gitmek için denize açılmıslardır. 
Bunlar Maccllan yolunu takip 
edeceklerdir. 

Prens Mlşel hastalandı 

Bukreş, 3 f A.A) - Prens Mi
ıel hastalandı. 

Ele geçlrllen bombalar 
Saragosse, 3 (A. A) - Dün el~ 

lerjnde bombalar olduğu halde 
yakalanan şahısların anarşistler 

federasyonuna mensup olduldarı 
antaşılmıştır. Barselon istasyonunda 
me"Ykufların yanında gôrllJmüş o
lan liçünçü şahsı da tevkif et
mişl erdir. Ele geçirilen 67 bom· 
badan yanlaz ikisi dolu bulun 
makta idi. 

1 Memleket Haberleri 1 
Balıkeslrde bir hadise 

Bayram glinü Bahkesirde mU· 
c.1sif bir vak'a olmuı, Balıkesir 
komiıer muavini Şevket B. , HA-
mit isminde bir morfin müptelisı 
tarafından baçakla ağır surette 
yaralanmıştır. 

Hamit tevkif edilmiı Şevket 
B. hastahaneye kaldınlmıftır. 

Himit yedi sene enel ıehri-

mizde kondüktör mektebinde 
tahsilde bulunurken polis Klzım 
Ef. yi öJdürmüı aklen malul ol
maaı espabı mubaffefeden adde-
dilerek 3,5 ıeneye mabkftm edil· 
mişti. 

Sabık B•hkeslr meb'usu 
avukatlık yapacak 

Fırka tarafmdan namzetlikleri 
tecdit edilmiyen meb'uılardan 
Balıkesir meb'usu Sadık B. Ba
lıkesirde baro reisi T nfik B. ile 
beraber avukatlık yapmak üzere 
bir yazıhane açmıfbr. 
DeGlrmenderede dört haydut 
Değirmen dere nahiyesinin yay

la dağındaki Yilrük çadırlan 
evvelki gün dört maskeli hay
dudun taarruzuna maruz kalmıJ· 
tır. Haydutlar yüzlerinde maske 
olduğu halde gelmişler ve ka
dınlara işkence yapmak suretiJe 

Meyve. Sebze, Et fia~ 

Yaprak: (Adana) okkası 45 · 
Bakla: (Yerli) 9 -10 K. (lıınil' . 

lspanak : 3 • 4 K. P1r•-'
1
• 

Pancar: 7 • 8 1\. Havuç: ıo 
Enginar: (adedi) 5 • 6 - 7,5 • 

Salata : ( demeti ) 20 · 40 • 5!.J 
Marul ı 3 • 4 • 5 :K. Maf~ 
(demeti) 60 pan · 3 K. De~ı 
para. Kırmızı turp ı 30 · 40 ·ttİı 
saramsak : 60 • 70 para. N• 
Peynir beyaz: 4-0 · 60 K. ı 
taze: ıoo · Balkan: 160 
Dağlıç 90 kır~man 80 K. d•11' 

sıfır 60 kuruş. 

30 altın lira ve bir miktar eYrakı 
nakdiye çalmı,laraada yakalan- l 
mışlardır. 2 
lzmlrde suyunu h•zırladıktan 3 
sonra kendini BldUren kadın 4 

izmirae intiharlar çoğalmııtır. 5 
Yalnız bayramın üçüncü gtinll iki 6 
kadın kendini öldürmüt bir ki- 7 
şi de kuyuya atmıttır. 8 

intihar eden'erdenberi Kartı-
9 

yakada oturan 55 yaılannda l 
Münire hanımdsr. 

Münire H. sefalet yüzllnden l l.._ ___ .__~~, 
canına kıymıı fakat intibarinden 
evvel soğukkanlılıkla davranarak 
cenaıesinin yıkanmasa için •uyu· 
nu hazırlamış, büyilk bir kazga
na koyarak ısıtmı,tır. 

Ooı.ıor 

Haıız Cemal 
Dahili hasta ıklar tedavihanesı 

l:umadan maada her gün bğleden şon · 
ra saat 2 den 4 de kadar erkek. ka 
dın 'e çocuklann dahiliye hastalıkla
rını Dh ar.~ olun de 118 numaralı hu· 
cıı <" ~ a1'inuinde teda\"i eder Telefon 

htanbul. 2398 

8 - Gelir (4) (6) 
. i/ll 

.9 - Kusur ( /), ut (IJ 
10 - Fil (3) V t JJ' 
ıı - Oruç ayı (7 ), 

1 



Polis Haberleri \ 

3 ölüm 
lkt kız , bir erkek 

intihar ettiler 
Dun sabah, ölümle neticele· 

ben Uç intihar vak'ası olmuştur. 
1 - Beykozda yal ı köyde 

oturan kunduracı Osman efendi· 
n· hın kııı 17 yaşında Mahmure 
•nım, Niyazi isminde sevmekte 
olduğu bir ğence veriin.iycrck 
arzusu hillfına Veysi efendi is
lhinde birisine nişanlanmış olma
•uıdan müteesir olmuş •e kendi 
•ini denize atarak intihar etmiş-
tir M h h ·· · d · a mure anımın uzerın e 
sevgilisi Niyazi efendinin fotoğ
rıfı çıkmııtır. 

2 -Tntün gümrüg" ü hanında 
l .. 
Uccırdan Arap ıade Sait beyin 
Yanında çalışan Makri oğlu Kos
lantin, arziye olarak kullanılan 
0dada bileklerini kesmek ve af
~~n içmek suretile kendini öl
t ~tmüştür. Müntehir yazip bırak-
ıgı mektupta müptela olduğu 
~sabi hastalıktan kurtulamiyaca
itnı anlayınca ölmiye karar vcr-
d'~ · h ıgıni yazmaktadır. Mamaafih 
•kiki sebep, henüz: devam eden 
:ud~ei umumilik ve zabıtanın 
hkıkab neticelendikten sonra 

•nlııılacaktır. 
S 3 - Erenköyde Koz yatağında 
ıtrnalıpınarda 63 numaralı evde 

oturan mütekait Niyazi beyin 
~•nevi evladı 15 yaşlarındaki 

.. uharrem de bahçelerindeki dut 

:~a~~a ~e~dini asarak intihar 

1 lllııtır. ıntıhann sebebi anlaşı
•ıııamıştır. Tahkikat devam 
ttınckted ir. 

~erde• katlli yakalandı 
Sevket isminde birisi, bir sene 

:~el Balıkesirde kız kardeşini 
~dürdükten sonra şehrimize kaç· 
t ~ \'e burada izini belli etmiye
~ garsonluk, amelelik ve ha
" ~Uık yapmak suretile bir sene 
- ıt geçirmiştir. 

it Ştvket, günün birinde yaka
k llaeağını anlayınca Istanbuldan 

i~:nıa~a karar vererek bayram 
budlerınde yola çıkmış isede 
Yak Ulta janc!ar malar tarafından 
iıluhalanmıştır. Şevket, jandarma 
tiJ .afazasında Balıkesire gönde· 

llıışlir. 

S· Fena bir haber 
dn •rkccide Fotografçı Sabih B. 
•illl . sabah, Beşiktaşta oturan 
bu~ıne içinde atelyenin anahtarı 
~c ~tı~n bir mektup göndermif 
t.1ek ntıhar edeceğini bildirmiştir. 
bıta ~p ~an haberdar edilen ıa
~ . chıç Beyi aramağa başla
~la ıacde dün geç vakte kadar 
'T, lllınııştır. 
~1•nan iki Bulgar hudut 

Vu ~•rlclne çıkar1ldılar 
llatis tıyetleri şOpheli görülen 
~l.llg ve Senof isimlerinde iki 
fıttd,ltın geçenlerde zabıta tara
dtılcı 11 Yakalandığı ve casus ol
bakk~r~ Zannedilen bu adamlar 
~lduh a tahkikat yapılmakta 

Ca Y•ıılmııtı. 
~hillt~~k oldukları kat'i olarak 
lıtad, . etmemekle beraber 

tal11Itn· 1kametleri de muvafık 
~ltıl~~n ve hudut haricine 
"ıı •t S a •nna karar verilen Bo· 
~tltrd·cnaf dUn Marsilyaya git· Q... it, 

~f Çoc"k •ı or ib _fecı surette öldU 
~t\dtlci 

1 
~ahun efendinin idare-

\• •l•tıtd l9 numaralı otomobil 
'" . •n g k . , ~ 

1 
••aıirıdc e_çrne te ık en Bahat-

ha r 'lir •t hır çocuğa çarparak ••t .... ya.M 1 • ~ •ut•io;. 4q 8 anuşttr. ıtalyan 
•arı,, . 

1 
kıddı.rdan çocuk bir 

ö.nınırnr 
Sir~t"• , Ag1; c~rh 

"''cıe t 0 uıan hamal Sebo 

1 Mahkeme ve icra llAnlar1 1 

Istanbul ikinci ıcra memurlu
ğundan: 

Tamamına (2700) iira kıymet takdir 
edilen Bcyflğlunda F'criköyündc ikinci 
kısım Kılğıtane caddesinde atik 93 cedit 
14 numaralı bir hap hane ile ~ene Bey· 
oğlunda Şişlide Çifte ce,·izlerıle 58 mı· 
mars ile murakkam ( 583) buçuk lira 
ki\ met takdir edilen bir hap arsanın 
2!' - 4 - 931 tarihinde yapılan hirind art· 
ur ma< ı net icesinde hanenin ( Bin ) 'e 
a r!;anın { ikiniz) lira talihi ııhtesin <lc kal· 
mış i ede :· Bedelatı mezkurde mahcuz 
~nyri mcnkulı\tcn kl\'mcti muhamminele
ı ini bulmamı ş olmakla ~7-5-9.~ 1 tarıhine 
mii•adif çarşamba ı;iınü saat I 4 den J 6 
ya kadar Beyo!tlunda Taksimde Smı ~er· 
,·ilerde kain dairci mnhsusasıoda ifai \·a
zife f'den lstanbul ikin ci icra ınem urlu

ğ"unda ikinci nrtttrmııları icrn olunacaktır. 
Amırmt)a iştirak için muhammen 

kıymetlerinin ) üzdc yedi bur;uk temin;ıt 

ıkçe(i 'erılmek l:\zımdır. Hakları tapu 
iciffigne (ıbıL olmıyan ıpotekli 'alacal.

Jılorlıı di~cr alakııdarlanıı inifol< hııkkı 
!:ıh iplerinin bu hak larını ' e hu~ıısile faiz 

~atın alma ko· 
misyonu lll\nıarı 

l\Jahıllerle şehit 'r.tim14"- rirıe 1.anunu 
mah us mucibince b~ sene <le tc\ :r.i cdı
Jecek ikrami)eyc nit tesbıt defterl erinin 
bilOmum a kelik şubelerinde ihzanna 
b:ışlanmı ~ ur. 

Binaenalc\ h harp mıılO llcrh le şehit 
)Ctimlerinin ::ıo i\Jayıs 93 1 akşnmına ki· 
dar behemehal mensup oldukl:m a~kerlık 
şubelerine muracnat ederek ıı cmcn i~i m · 

)erini defteri mıh u una kayıt ettirme
leri. Bu müddetten sonra muracaat eden· 
l crirı deftere dahil cdilmivece~i ilAn 
olunur. (34:'i) • 

* * * 
:\1i1Astaki kıt aat ve mli cs•e~atın ihti

:s: 

Pazarlıkla boru 
~~ il 1 i c a re t r 11 ek t e b i 

koıııisyon lından: 

tesisatı 
ınii ba ,. aat 

Mektep kimyahanesi için lüzumu olan boru tesisatı pazarlık 
suretile yaptırılacağmdan talip olanların 7-Mayıs-931 perşembe 
günü saat 14 de mektepte müteşekkil komisyonumuza mü raca• 
atları 

Gazi terbiye 

dürlüğünden: 

enstitüsü •• mu-

yacı olan ekmek kapalı ıarOı mllnaka· Gazi Muallim Mektebinde inşa edilecek lağım tesisatına ait ay· 
sa)a kon muştur. lbulc ı 28 • :i - 9JI rıtma ve anltma çukuru inşaatı 21 '4 931 tarihinden 11 5 / 931 tarihi· 
perşembe giınü aat 16 Ja i\ lilA. ta A':ı· ne kadar 20 gün müddetle ve kapa h zarf usulile münakasaya kon• 
kert ( atın alma komi )Onunda yapılacak· muştur. 
tı r. Taliplerin ş:mname\'İ gormck \ c 1 
tekliflerini ' ermek uzerc cemin:nlari,·lc şin mahiyeti mahııusası itibarile münakasaya ancak diplomalı 
mcıla)r ııomieyona mliracıatlnrı (346) mühendis veya mimarlar veyahut diplomalı bir mühendis veya mi· 

* * • mardan bidayetinden nihayetine kadar işin' mes'uliyeti fenniyesini a• 
3. K. O. SA. A l •. KOJllSYO.VUN- lacağma dair katibi adillikçe musa ddak taahhütname getiren müteah· 

DAN: hitler iıtirak edebileceklerdir. Pı·oje ve şartnameler Maarif Vekaleti 
GtimüşsU\·u hastanesi için 7.500 kilo • d · · d d "k d .l lh ınıaat aıresın en te an e ı İr. ale 11 mayıs pazartesi günü ısaat 

yo~urt aleni rnlınaka':ıa ~ure tilc şatın 
alınacaktır. 15 le Maarif Vekaletinde toplanacak inşaat l<omisyonu tarafmdan ic-

lh 1 Si
• ~6 s ra edileceğinden talipler ayni gün ve saatte kanunu mahsusuna ao··re 

n e - - · • 9J 1 (ıııt J S te icra • 
ol unacak tı r. tanzim edecekleri teklif mektuplarım komisyon riyasetine tevdi etme· 
Tııliplerin şartnamey i gormek üzere 

her~Un O\ leden C\ '\ el , c müneka-a\·11 
i~tirakleri için de ' akti mıı:ın-cnde ce~i
n ııtlar ile b•rliktc koml::yontımıızda bu· 
lunmaları ilıin olunur. 

leri lazımdır. 

......... uı .. mlK!lll11SJ1r&tcmum-=mm!IPI!! .. 
ıstanbul Belediyesi ilan ları 

ve mn(rafa dair olan iddiıılan nı il:\n t:ı· 18•••••••••••••11 San'atlar mektebinin marangoz ve tesviye atelyesinde yapıla
cak tamiratın keşif bedeli 21200 liradan ibaret olup kapalı zarf· 
la münakasaya konulmuştur. Talip olanlar keşif evrakını görmek 

rilıınden ııibarcn 20 giın içinde e\ rakı 
mll'•biLel eı ile daireye bildirmeleri lılzım
dır. Aksi h:ılde haklan tapu ~icilliğil c 
şabi t olmıyanlar ıoatış bedelinin pa}laş . 
ma(ın dan hariç \.;alı rlar. ı\1 iııerakim \'er~i 

ile bcledı) e ru~umlan ' 'e nkıf ic.aresi 
müştcri\'e aittir. Daha fa zla u·alOmat al· 
rnak IE.tc~ enlerin 930 • 1773 numaralı 
enaka muracaacla mezkür mahallerin 
t:\Saf ,.e mesıhalarıoı ha,·i cakd ıri Jm met 
raporuna mliracao t edebileceklt ri · ili n 
olunur. 

lstanbul birinci iflas memurluğun
dan: 

Yeni po tane karşısında Letafet ha
nında 1 - 2 numaralı yazıhanelerde 

icrayi ticaret ederken iflit ları fürn edi
len L. Kamil ,·e Fazlı zade Hahaettinşir 
keti ifla!'! idare ''e miirakahe heyetleri 
istifa etmiş olduklarından diğerlerinh1 
intihabı ''e ma a muamelatı hakkında 
malümat almnk üıere me elenin ehem 
miyet ve müstaceliyetine binaen alfı.. 
caklıların 6 mayıs 931 tarihine mü adif 
çarşamba günü ·aat 14 buçukta Adli· 
ye sarayında rnki birinci iflfts dairt- i 
toplanma salonunda hazır hulunmalan 
ehemmiyetle ilftn olunur. 

ile işsiz: takımından Hamit bir 
kadın yüzünden Kavga etmişler 
neticede Hamit bıçakla Seboyu 
göğsünden ağır surette yaralayıp 
kaçmıştır. Sebo hastaneye kal-
dırılmıştır. 
Taksimde Ford acentesinde 

iştial 
Dün saat on yedi buçuk ka

rarlarında taksimdeki Ford acen· 
tesinin garaj kısmında benzin 
iştialinden yanğm çıkmış isede 
derhal yetişen itfaiye tarafından 
ateş söndürülmüşliir. 

Aşık ile maşuka ! 
Kandillide oturan marangoz 

İbrahim efendinin 17 yaşlarında
ki oğlu Kazım, ayni mahallede 
oturan 14 yaşlarında Emine iı· 
minde bir kızı kaçırmıı. fak at 
Emine b iraz sonra Kazımın evin
den alınarak ailesine teslim edıl
miıtir. 

Seyrisef ain 
!\lerkez aceması. Galata 1\öprü başı 

B ~362 ~uhe ~cenun iıi\ccide 

MiıhOrdar ıade hanı 2 27 40 

~~u~ıı ~ s~r' at oostası 
ı MERSiN) vapuru 5 Mayıs 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

Gelibolu, Çanakkale, Küçük 

kuyu, Edremit, Burhaniye, Ay

valığa kalkacak, döniişte Al· 

tmoluğa da uğrıyacaktır. Ge

libolu için gidiş ve gelişte 
yük alınmaz. 

l ra~zon i~inci P. 
(CÜMHURIYET) vapuru 7 

Mayıs Perşembe akşamı Gala

tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopa ya 

kalkacak ve dönüşte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Polatane, Görele, Giresun, 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 

lncbolu, Zonguldağa uğrıya

caktır. 

· Mersin Postası 
(MAHM UTŞEVKJ::TP AŞA) 

vapuru 8 Mayıs cuma 10 da 

Gnfatadan Çanakkale, lzmir, 

K ülliik, Eodrum, Rados, F et· 

hiye,Antalya,Alaiye ve Mersine 

kalkacak dönüşte Taşucu,Ana
mur,Finike, Dalyan, Marmaris, 

Geliboluya da uğrıyacaktır. 

Gidişte Çanakkale için yük 
alınmaı . 

için hergün levazım müdürlüğüne gelmeleri münalrnsaya girmek 
için detektif mektuplarını 7 Mayıs Perşembe günü saat onbeıe 
kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 1690 liralık teminat 

akçesine ait makbuz veya kefalet mektubu, ehliyeti fenniye 
varakası ve Ticaret odası vesikası teklif mektubuna leffedilmek 
icap eder. 

Istanbul 11 inci mektepte mevcut demir parmaklıklarla mer
mer merdivenler ve mermer banyo 6 - 5 - 931 Ça,.,amba günü 
saat 14 te mezkür mektepte, Haseki n isa ha!tahanesine ait 2 
merkep 6-5·931 Çarşamba günU saat 9 da Fatih Atpazarında 
müzayede ile satılacağı ilan olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 iincii J(eşide 11 Mayıs 1931 dedir . 

Büyük ikramiye 45,000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 35.000 Liralık bir 

mükafat 

\meli Hayat '1 icar~t ve Usan mek
ıep1eri mcıunlarına 

Ameli Hayat Ticaret ve Lisan 
' ektepleri mez.un !arı cemiyetinin 

ni2amnamesinin tetkik ve tasdiki 
ve 1931 heye ti ıdaresinin intiha

bı için mayısın sekizinci cuma 
günü saat 1 O da Cağaloğlunda 

kain erkek Ameli Hayat mektebi 

binasında hazır bulunulması rica 
olunur. 



!!!!!!!!!!! 12- VAKiT 5 MAYIS 1931 

SUDOL Mide ağriıına. Yanmasını, 1 PULMQL· • Oksürük, Nezle ve GiriP 
Gazını ve Kaynamasını Ge'riren kıymetli 

hemen keser bir şuruptur. #' 
~~~~~~==~==~~+::WMil=:~-!ıl:llJJ!~·~~~ ... :~ea~~~~~·=z~~~~~:;,~~~~~~~~~~~~~~::~~~~::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~;;;;;;ı::ll' /?:=....ııc:ııı:-::,:ı:c'W:"'liJ"~""=~ı.::::::::::ıı:==:=e ~~==:~:=:::::m::::~I 

Krem Peırtev l\11Üstahzaıratll Kolonya Jl 
Diş macunu ır A .5 R 1 K A s 1 Tırnak ciliları i 
Ruj Losyon 

Südo-ro·no PERTEV ve Şeriki Diş tozu ' )' 
Memleketin en eski ve namdar Esans I' 

• Briyantin Müstahzaratı ıtriye ve tıbbiyesi Kozmatik u Podra 

)1 Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri il 
,Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzara1), 

\\_ ·~=-•:=-11111111»11111ıwm · :.w;aıııtt"lh~iıı.tınfllll!IÔllllllNll-..........ıur_..,,ııı.uıı•mıı.u.:ıım'._.__.,. .. .- •-llııııı--.-• .......,,,,,__ ~J ~ ...... _..._ll...,m~llllııııll'"._...nı~.._.,,.._.ır.ı:ııı;ııııııııııı11111•illiiiıııımıtt ı:uııilltlftllllıııı.nıııııu1111un1uıııııııı.ınıııııı11111ıı~lliiiillllflll!IW .. ,......1 ~ 
Devlet 'oemlryolları ilanları - - 1 ~VA K iT 10 111-

say~~:~e~~ş~~;~ua adi ve vagon camları kapalı zarfla münaka- K.Ü~~~.·,· ~ n~ı,,0a1a ... ~• !arıJ Münakasa 27.5,931 Çar~amba günü saat 15,30 da Ankarada _ .., svu ~ ~ _ !!!!! 
Devlet demiryo1ları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komis

yonu kltipliğiue vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini 3 lira mukabilinde Ankara 

Ye Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Emlak ve Eytanı bankasından: 
SATILIK EMLAK 

lstımbulda Buğaziçinde Trabya caddesinde maa müştemilat 
Kalender kasrı peşin .para ve kapalı zarf usulile satılıktır. ihale 
11 mayıs J 931 pazartesi günü Ankarada Banka idare meclisi 

buzurile yapılacaktır. Teminatı (3,000) liradır. Talip olanlar İs
tanbul, İzmir şubelerimize ve Ankarada Umum müdürlük EmlAk 

idaresine müracaatla şartnamelerimizi mütalaa ve arzu buyur
dukları izahatı alabilirler. 

"" t.ı 

1 

. 
rl'l{Al\l\I A '' SlllKErrl 

:ı 

!>l A/\iHUL J l<AJ\\\ A \ • tJ\Kf:l ı tVl<A 1 1 ARİFESı 
1931 senesı Mayıs 10 uncu gününden itibartn 

ilAnı ahire k:ıdıır muıeberdir 

N< 1'1111111 

Hl ~ışı 1 u llt' 

ı ı K .. rtuıuş-ft.rıeı 1 

·~ t1:ırbnc: r~ 

tfarcı<eı 

~ışlı..ıe , Tüneli' 
l uııelden . !;iı~lıye 

Birıncı Son 
!'asıla Hareket Hareket 

3 o tJ 00 24,12 
• ,9 6,26 24,38 

Kurtuluştan - Tünele 
30 

23 00 23,30 

rurıddeıı • Kurtuluş1 '23,30 74,00 
l larbiyedrn - r·a tiı ,e 6,0Q 1, t o 

s.ıo 
6,10 1, 10 l'atıhterı· tiarbhcve 

14 Maçka,Tünel 
1 

Maçk:ıdar,Tünele 
Tünelden· :'ıleçkaya 

30 21,10 ?3.30 
21,30 ~4.CO 

ı~ 1 ak~im-!-- rlm:ı 1 -
1 

18 1 aııs.m-f'aıı 
1 

1 aksım< en-Sırkeciye 

Sır~ecıden , Ta~sııne 

Mac adan-Beyazıta 

Beyazıttan-" \a çka ya 
Taksimden-Fatihe 
f ati!ıten , 1 alisııne 

4'6 7,35 21,05 

ıo 6 sı 3t,3o 
6,9 ö,15 24,12. 

14 ô,08 23,2) 
15 7,37 20.22 

30 8,2J 21,08 
6,13 6,15 l2.36 9 ı l(ıırtuluştan-Beyazıta ı Kurtulurl3e :'1111 

Bevazıttan-K urtu lıış;ı 17 7,05 :i3,26 

22 Bebek -Em111oı ı 

fleşıkı aştan ·Bebe~e ~.34 

Eeşı~ ıaştan-1 nıiı.öııünr 5,44 
Beot:kten-1 nııııoııüııe ;-, 13 b,OD 14,3 ı 
Eminönündcıı- P.erejzı 15 tı,06 24,!'-10 

,. - il ta~a 
Bebekten B.Ta~a 

1,15 
J.l 5 

23 Ortal:öv,Ak~ara\' 1 Ortako}de ı- A~sar:tva JO,J6 5,45 22,ın 
A~saravda -Ort~kc'i\e 20 s. 6 2~ 55 

l\4 Beştktaş,fatlh 

32 Topkapı,Slrkecı 

33 "ı'edllı:uıc ·Slrl:ecı 

37 Edlrnd:apı,Slrtecl 

BeştKtaştan, fatihr 
fa tilıteıı· Heşiktaşa 

Aksaraydan-TopKaµı; :ı 

Topkap1<fan-Sirkecive 
Sirkeciden· Topkapıya 
Topkapıdan-A ks:ırava 

CJ, 18 Ö,00 21,52 
46 22,38 

:>, ı3 

ö, 12 5,34 23,54 
20 6. J ) :!4. 3 ) 

J.06 

Aksara~·darı-YeıJıkuleye 5, 10 
VediJ.uleCe• -Siı k <"IVt 6,Q 5. 33 ?4 QO 
~ırkendeıı· \'eJı uıeye 12 6 13 :.?4,40 
Yedikulederı-A ksara) a 20 1,20 

A<sara\dan-I:dırnekapıyıs 7 5,2 J 
Edirnt"J.-apıöan-Sirkecive 14 5.50 23, 10 

------ı Sirı<eciden-Edinıekapıva 14 0,23 23.44 
Edirnckapıdan-Aksaraya 24.19 

~--· Kapıcı Odacı ---.. .. 
gıbi işler için kefaletli, do~ru bir 
adam i~tiyenler gazetemize müracııa t 

etsinler. 

Satıhk Han - Galatada tram, 
vay yolunda S mağazayı ve 16 odayı ha· 
vidir, ayda 230 !ıra kira getirmektedir. 
Pazarlıksız on sekiz bin liradır. 

Iwtnbul dördüncü Vakıfhan 
Unionkol 

Satılık hane - Şehzade ba~ınd~ 
Çukurçe~me ~-:ınında Taş han arkasında 
Marmarayı ne;metli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilatlı müceddet kArgir hane 
satılıknr. içindekilere müracaat. 

Satılık Apartıman - Şişli has, 
tane i~tasyonunda 9 oda 4 kat 130 lira 
kira getirir, paıarlıksız onbin lira saat 
9, 12 ara~ında müracaat 

ı~tanbul dfüt!UncU Vakıfhan 

UNIONKOL 

-- ~~I 
1 ZAYiLER 

Anadolu ve Boğaziçi askerlik 
şubesinden almış olduğum 320 
tevellüt ihtiyat terhis tezkeremi 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağım

dan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

Şahin oğlu .\Jünür 

Kereste ve odun 
nıüza yedesi 

Belgrat ormanları işletme müdüri
yetinden: 

Belgrat mu haf aza ormanlarının ten
sil ve imarı dolayisile mevcut kayın 
giirgen, kestane ve meşe ağaçlarından 
çıkarrlmasına lüzumu fenni hasıl o· 
lan devrilmiş Ye dikili olanlardan d.ı 

kuru n ha!!talıkh bulunan ağaçlardan 
husuıc gelecek takriben (212,500) kan 
tar odun Ye (1300) metre mikabı gay
ri mamul kerestenin iki sene müddet 
le beher kantarı 12 kuruş ve meşe 
nin beher metre mik;lbı 10 kaysının 
:; gürgenin 5 n kestanenin 8 lira bedl'l 
!erle olbaptaki şartname '\'e mukavele
name. inde münderiç şerait daire ,in, 
de 31 mayı!! 931 'tarihine müsadif pa
zaı· günii saat 1:; te ihale edilmek üze 
re ve kapalı zarf usulile müzayede) e 
konulmuştur. Talip olanların bedeli 
ihalenin yüzde yedi buçuğu nishetin, 

1 

de depozite ,·eya teminat mektubu ile 
şeraiti taahhüdiyeyi vaziyeti müsait 

l olduğuna ve orman işini ha~nrab!lccl'k 
kudrete maJil, bulunduğuna dair tira, 

1 

ret odasından musaddak vesaiki ihtiva 
eden teklifnamelerile birlikte clefter
darlık bin~ ında müteşekkil müzayede 
\"l' ihale komi. )'onuna ve ~art name ve 
mukavelename ~eraitini anlamak i .. ti · 
yenlerin de en nmı müzayedede Anka 
ra, ht:ınhul \"e lzmiı orman müdliriyı•t 
)erine müracaat eylemeleri ilan oJu, 

Pangelb sinemasında ı 
Hu akşam K. evki B. tem~illeri At 

canh:ır. var\"ete5i hirlilrtc ( :\1ihrııcenin 
:\~kı) :l perde. (İngrne'cr, \'nryetr, 
Dans teganni, duhuliye '"30,, ı.uruş. 

1ürk 

lerinzn en 

biiyiik vazilesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

_Vluktesit 
,,,,._ ,, ~ . VE 

O haldel derhal 
Yetiştirmek. 

ZIRAA'f 
Bankasındall 

Bi~ Hllnll 
,.. 

Bursa Böcekçilik enstitüsO 

müdürlüğünden: 
Bursa Böcekçilik enstitüsü Müdürlüğünden, alent milnaki19'c 

vazedilen üç mikroskopla böcekçiliğe ait yedi kalem alel·ıe' 
otoklav bir müberrit kasa ve epidiyaskop için teklif edidi~ 
fiyatlar haddı layı kında görülemediğinden bir hafta temdit e 
miştir. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere Müdüriyetimizle lıı;; 1'' 
Ziraat Müdüriyetine müracaatları ve yevmi ihale olan 9 ·' 'f" 
931 cumartesi günü saat on beşte vilayet mübayaat kolllif 

nunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

... ' ... - . 
<> • .& • ~. • -iktısat vekaletinden~1ı 

Ankarada teşcir sahasındaki büyük havuza ait ( ~41ı..,... 
lira 50 kuıuş !<ırk dört bin dokuz yüz altmıı yedi lira ellı ,ifl
bedeli keşifli (tulumba, motör, boru, ve moUSr binası) te tıtit• 
tını pazar :ık sureti!e yapmak üzere bir talibe ihale edilece Jel" 
ilin müddeti görülen lüzum üzerine 9 mayıs 931 tarihine~ 
dar temdit edilmiştir. Mukavelename, şartname, p~oje :~
iresini vermek ve izahat almak üzere şimdiden ik~ıs~t k ~ 
letı orm~n. işleri umum nıii<lürlüğüne . ".e pazarlığ~ ıştı=~ 
de yevmı ıhale olan 9 mayıs 931 tarıhıne müsadıf cu ill'tJ 
günü saat 15 te bedeli keşif ··zerinc!en ° 

0 
7-5 hesabile teJIS r11'..: 

muvakkata akçeler ile birlikte iktisatvekileti müsteşarlar,.,~ 
setinde müteşekkil inşaat komisyonuna müracaat ey e 
ilan olunur. 
. . . ~ " .. • t - . . . . . ' ... 


