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Yeni 
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Bütçede Mühim T asaırruf Y apılıvor 
Gazi Çiftliğinde 

Yıl dUnümilnUn tes'ldlne alt kıymetli 
intibalar 

Darülacezede 
Bir himaye koml

yapılıyor test 
Şehir meclisinde bugUnkU 

mUzakere 

Şehir meclisinin geçen içtima 
devresinde Darülaceze etrafında 
baZ1 münakaşalar olmuş, bunun 
üzerine müessese hakkında tah
kikatta bulunmak ve ittihazı li
zım gelen tedbirleri tesbit et
mek üzere bir muhtelit encUmerı 
tetkil edilmişti. 

Safiye Hüseyin H. m riyaseti 
altında Galip Bahtiyar, Salih 
Cimcoz, izzet Kamil, Mustafa ve 
Refik Ahmet beylerden müte
şekkil olan bu encumen mesai· 
sini bitirmiş ve raporunu bazır-
Jıyarak şebirmeclısine tevdi et· 
miştir. Bu rapor bügünkü heyeti 

4 umumiye içtimaında okunup mü-· 
•ıo~~arada Gazi çiftliöinln albncı yll dönUmUnUn tes'it edil· zakere edilecektir. 
ı._tlb•ıYazmıştlk. Fotofirafçımızın bu merasime ait gönderdlAi Darülaceze encümeni mesaisi 
~~1 arı bugUn takdim ediyoruz. Resmimiz Gazi Hz. ile 
~Pş.mn çiftliği teşriflerini ve davetlileri gösteriyor. neticesjni iki kısımda tesbit et-

K l
•lk • • miştir. ilk kısım, müessesenin 

Q .. 
abine zçtımaını yaptı bugünkü vaziyeti hakkmda bir 

f 
tetkiki, görülen noksanları ve utçe e gen. ş tasarru bunlarm izalesi Çarelerini ihtiva 
etmektedir. ikinci kısım darül-.. .. .. 1 d •• acezenin mahiyeti ve aİması lü-e Sa s arı go uşu u zumlu görülen şekil hakkındadır. 

&f Darülaceze buğün 1329 sene-
enıur kadrosu yeıİ. den tetkik edilecek . sinde neşredilmiş olan nizamna

ltııq mesine göre idare olunmaktadır 
~Q ı. ra, 6 (Telefon) - Yeni Ismct' şekilde tenkihat yapılacaktır. Fakat ki müessesenin dahiliye nezare-

1t Uste"l.iru• i ili: i,.timuım bıt~lin n-t lıu te.nl ihat münhal m~murluklara 
l laptı 'e bcse 1 adar clernm et- yeni memur ta.> in edilmemesi şeklinde tine merbut oldugunu söyliyeıı 

'l'aıtı olacaktır. bu nizamnamenm bu kahil bazı 
il ÇıJtt:aat beşte kabine ı~zası içtima- na~" ekil kabinenin programını cu- maddeleri müessesenin lstanbul 

llt to111 lar. Fa!,at kabine nltıcla tch-

1 

martesi günü saat 13 te fırka grupun- belediyesine devredilmesi üzerine 
te.ı arıaraı kt k d ·· k "I! b ' ~ -;cç va e a ar muza- da. 14 te de mecliste okuvacaktır. hü ümsüz kalmıştır. Enciimen 
lt Ulundu. · 

L aı. Yü d ·k· ta f tetkikat neticesinde 329 da neş-
1( ı o.ıtr nldıg· .. k 1 . b z e on ı ı sarru 

Çti ıma gore a llne u k 1 d"l · l b tı tttaında 
1931 

lı'"t . .
1 

. An ara. 6 ( Te efon ) - Bu- re ı mış o an u nızamoamenin 
11 t .... b u çcsınc aı esas- .. k"" k 1 • • t' d 'k" b k lttil ~o İtile mc ul oldu. Bu arada gun ·u ·anne ıç ımaın a ı ı ay- ugün Ü ihtiyaçlara uymadığıoı 

ıııllı er le unıumi~etle de\ let masra- hk mu\'akknt bütçenin görüşüldüğü görmüş, müessesede tatbikıoı 
lattlta'taretıe göriişüldÜğü anlaşıl- tahmin olunmaktadır. Murnkkat büt- zaruri gördüğü idare şeklini 

~e\' ır. çe 1"0 milyon üzerinden tam 30 milyon ve darülacezeye verilecek büvi
hirıe ~~k olarak öğrendiğime göre, lira olacaktır. Hazırlanan 931 hütçesi yeti tesbit ederken bir nizamna-

1 t, ~()kllha a masraf faslında tasar üzerinden yeniden tasarruf yapılmış me projesi de vücude getirmiş-
~ fazın ehemmiyet vermekte- olduğun~an umumi bütçede.~ -~a~. isat tir. ~u huhusta belediye reisi 

il cij alan vekaletler Ye umum mudurlukler Muhıddin beyle de temas edil-
llda a~leden olarak memur kadro- bütçelerinde yüzde on iki nisbctinde mi" v t b k k 1 t D ül 

Mahkemeye veri en ş·irler 
Müddei umumiye 

cürüm teşkil 
nazaran 

etmiyor 
ikinci ceza mahkemesi NAzım Hikmet Bey hakkındaki 

kararını pazar gUnU verecek 

Mahkeme huzurunda ,arr ve samller 

[Yaz.ısı 10 uncu sayıfamızda] 

Yunanistanın terakki hamleleri 

M. Makas dün Ankara
da bir konferans verdi 
Konferans samimi bir aH\ka ile dinlendi 

Ankara, 6 (Telefon) - Buraya ge- kas Yunanistanın muhtelif sahalarda
len Yunanistan meb'usu l\f. Makas bu- ki terakkilerini büyk bir belagatle 
gün (dün) 4 te eski Türk ocağı salo- izah ederek alkışlandı. Türk - Yu
nunda bir konferans verdi. Mevzuu, nan dorstluğundan çok hararetle bah
Yunanistanın son senelerdeki terakki- setti. Gerek bu dostluğa ait sözleri, 
yatına aitti. gerek bu ,·esile ile geçen M. Venizelos 

Başvekilimiz, Meclis Reisimiz, Ha- ,.e Mihalak9pulosun isimleri sürekli 
riciye ,·ekili, mebuslardan birçoğu. alkışlarla karşılandı. Konferansı din 
sefirler "·e hükumet erkanı konferan- liyenler üzerinde çok büyük ve samimi 
sın s:imileri arasında· idiler. l\f. Ma- bir intiba bırnkh. 

"""llıi t . , e mu a ı a ınmış ır. ar -
~ asarrufu temın edcc<'k tasarruf yapacaklardır. • . . .. 
~ aceze ıçın encumencc hazırlan- [ ] 

(Alt tarafı 8 inci sayıfada) Harding nasıl öldü? 
r-... i ~ ............................ - ...................... .. smet Pş. Hz. nln - 22 -

'1ıa 
~ ~,~ ... 

"-h•t -;tt .>hl Efendı evladım, ayaAım bu 
1 ; nşaallah mab'ua olursun •• 

teşekkürleri 
Ankara, 6 (A.A) - Kabineyi 

yeniden teşkil etmek münasebe
tife aldıkları tebriklerden pek 
mütehassis olan Başvekil ismet 
Pş. Hz. teşekkürlerini tebliğe 
Anadolu Ajansım tavsit buyur-

Bu sa"ımızda 
Kabinenin 

Programı 
-B:ış makal<"miz 4 iınl'[ı sa) ıfod:ı-

Reisicümhur intihabı mev
zuu üzerinde hukukçu

lanmızın fikirleri 
• - S ınci sayıfamı zdı -

Spor VE Sinema 
Sayıfaları 

Hatıralar arasında 
- Ü!tat Halit Ziya Beyin yazılan-

Hardingin ölümü ebedi 
bir sır olarak kala.cak 

Fakat, bu karışık hadisenin etrafını saran 
f ecl bir hakikat vardır ki . .•• 

akibet mukarrerdir. Ben artık bir kim duk: 
se ile göriişmekten, ayanın karılaı ını - Rei.-;icümhur Ptomnin ile tesem
görmekten tehaşi ediyorum. Ortalık bin müm ctmi~tir, rcisicümhur \

7

ankuvcr 
bir şayia ile meşhun. Bütün Vn;;;ington de öyle zehirlenmişti. 
bir \'Olknn tepesinde gibi. Bu neden? _ Neden? haşkalannın yemediği 
Ben bunu yakında anlıyacağım. bir şey mi yemiş, yoksa şiddetli bir sui 

* * * hazma mı uğramış? 
Birkaç hafta sonra dairemde oturu- - Bilmiyorum. 

yordum. Ağustosun üçü idi. ,l\liralny - Kendisi her hangi uzvi hastalık-
1\filler telftşla i~eri girdi, k:ır~ımda tan şik:iyet ediyor muydu'! 
durdu ,.e: . - Bilmiyorum. Sen bir şey biliyor 

- Reisicümhur Hardng öldü! dedı. musun? Sen beyaz sarayın müdavimle 
- Ne diyorsun?!... rindcn olduğun i~in belki bir ı;;eyler 
- ilk telgrafı henüz aldık. Ilirkaç sezmişsindir. ::. 

dakika sonra gazeteJer ilft,•eler neşre· - Yok, bir ~ey bilmiyorum, fakat 
decek. reisin ölümü heni son derece hayrete 

Ben dona kalmıştım. Aklımdan ne- düşürdü. 

ler gcçmi) ordu. D1:,arrla gazete miivezzilcri cümhur 
- Nasıl ölmüş!.. ni~inin ölcliiğünü bağım bağıra söylü· 
- Vallah bilmem. Henüz tafsilat ) or ve ilft\'e)eri ~atıyorlardı. lUn·ele· 

3 E gi hikl\ almadık. rin hepsini tedarik ettik ve okuduk. 
sraren z ye Amerikanın biitün telgraf tclleri lın Ben mirnla) l\lillere dönerek: 

potin içinde ı • .._ _______ 9_u.,.nc .. u_s_a)-'ıf_a..,m-ız_d_a--• haberi dünyaya ya)ıyordu. _ Sizin Snnfransiskoda bir tamd1-
Yine miralay Miller ile görüşüyor· Lüıfcn s:ı}ıfoyı çcviı iniz 
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ğınız yok mu? 

- Gizli mülfı\rnUar dedim de aklı· 
ma geldi. Senin adamlarm???!!!.,,"' 

-Yar. 

Doğru değilmiş SON HABERLER 

- Ona bir telgraf sek ·eniz de taf. 

Fransız sefirinin, Senbenuva 
papaşlarına mektup gön· 

derdi§i tezlp ediliyor 

DUnkU hava bir kaç gUndUr 
hazırlananların işlerini bozdu Halk Fırkası grupu dan topland 

siHit alsanız olmaz mı? 
- iyi olur. 
ikimiz kalktık. En yakın telgrafhn 

neye gittik. liralay lilJer arkada ına 
bir telgraf cekti. Ve mü tacel ce,·ap 
istedi. Gelen cevap ;u idi: 

Framuz sefiri Kont dö Şamb
rön cenaplarmın emlAk sahte
kirlığı hakkında Senbenuva pa-
paslarına bir mektup gönderdi
ği yazılıyordu. Sefir cenapları
nın papaslara böyle bir mektup 
gönderdiği Fransız sefaretince 
tekzip edilmektedir. Sefaret er-

içtima Başvekilimizin 
riyasetinde açıldı 

''Reisin ölümii, ~ok e rarengiz bir ma 
h irettedir.,, idare heyeti intihabı yapıldı 

Ankara, 6 (Telefon) - H. Fırkası Meclis grupu bugün Baf 
vekil ismet Pş. Hazretlerinin riyasetinde toplandı, sonra riyasete 
ismet J3. (Çorum) geçti ve idare heyeti intihabı yapıldı. 

O zaman madam llardingi hatırla· 
dım! 

• • * 
Miralay l\liHer ile birlikte bütün laf 

~natı takip ediyorduk. Fakat afi nıa· 
hlmat alamıyorduk. Bütün gazeteleri 
ba ından sonuna kadar okuyor , .e ma
dam Harding hakkında yazılan yaı.ıla 
n dikkatle takip ediyordum. Pak:ıt l 

kanı Kont dö Şambrön cenap
larının papaslara bitap ederken 
hükumetimiz hakkında yazıldığı 
gibi idareikelim etmeıine imkan 
olmadığını söylemekte ve bu 
haberin yalan olduğunda ısrar 

etmektedirler. 

Reiı vekilliklerine reye ittirak eden 216 azadan 215 reyle 
Afyon meb'usu Ali ve 205 reyle Tekirdağı meb'usu Cemil B. )er 
intihap olundu. 

Azalıklara, Kılıç Ali, Doktor Cemal {Antalya) Rasih, Ali BiJlf 
Aptulmuttalip (Malatya), Rasim (Sivas), Zamir, Ali Şuuri, Ha~ 
Tarık B. ler seçildifer. bütün gazeteler, onun bu feliiketi hiı· Kısf'.<ançhk ve ustura 

Galatada oturan HUseyin is
yiik bir sabırla kar ıladığını Ye pek minde birisi kıskançlık yüzünden Yeni Iayilıalar azim bir ı:::admeye uğramakla beraber d t M'" H t 
·ı·d 1· • . • h f . os u uzeyyen ammı us ura 
J ı a ını ''e metanetını mu a aza ettı- ·ı - .. d l k t J) '· 11 d 11 d. .... k. b. • Ankara 6 (Telefon) - Gazi Haz. - . . .. 

1
.. d ı e yu~un en yara ayıp armıc ır un ı ırc ez ı. r. ı ır anane • 

gını O) uyor u :r " • tJ • · t tk"k ı · ı · d . -~··-·················· .. •••••••••• .. ·•••• .. ·······•• \'e giireneke tab'an bazı aileler birkaç re ennın c · ı . rapor arına ıs ına eni 
* * • ra ınanmazdı. gün evelindcn hnzırlanmı lnr Ye ku· hazıı·lanan layihalar \'ekaletlerden Ba.; 

Reisic.ümhur Jlardingin cenazc<;i Va 1' * -~~ "'_ 
7 

• :r.ular kesmi-:-lerdi. Dün ı-abah dn ha- vekftlete' gönderilmi tir. 
şingt~n ı~t.asyo.n~na . \"a~mıstı. Ben 1 ~a.da~ı~n ~e~ıgı. dogrıı idi .• ' ~ı>ın~ zırlık yapanlar kırlara çıkmışlardır. Ankara sporcuları lzmirde 
kendı e"'1mde ıdım. 1 renın mum alıı· ton. ıcın ıcın im_> nı> o~~u. leh us h. Ji'akat ha,·a kapalı ,.e oğuk olduğu, lzmir, G (A.A.) - Ankara sporcu· 
tından yanm saat onra telefonum rnl adlıycye kar ı ıddeth ıttihamlara lıa~- için aksama doğru da hafif rnğmur ları ı.ehrimizde gelmişler Basmahane is 
dı: lamıştı. H~r ı.a.hze, bir b?m~.anın pat- ıserpildiği için kıl'lıır~ gidenl;r «>ğle· taı;y~nunda • ehrimiz p~rcuları tara· 

- Ben madam (Y). laması beklenı)?rdu. Reısi~um~.urun nemcmişler, çabilk dönmeı:te mechur ol fından parlak ' 'e pek samimi hir suret 
_ Ben fins. . . . A]aska seya?a!ı ortalıkta bır sukunet muşlardır. te Jüırşılanmışlardır. 
- Madam Hardıng benım e\'ımde· h,t ıl etmemıştı. F r il hUkQ tt • . 1 . . . . . . . . aızc er me en ızın a ıp 

dır. Onu rrıısafır ettım. Kendı ı eni fadam hunların hep ·ını anlattıktaıt Piyasada: 1 ki • . T u· _ ş yapaca ar 
ısh:ır or.G 

1
. onra 1 a\·e e ı: Rus ııı.ekerleri günden gUne Ankara, 6 - iktisat vekaleti 

_ c ıyorum. - Bir gün reis bir mektup yazıyor .,. 1 k t . . 
Hemen arabadan atladım. Madam du. Sordum. fektubu kime yazıyor n çoaa ıyor, fa 8 ... tarafından tanzım edılerek şurayı 

T beni bekliyordu. Beni kapıdan karşı nuz? dedim. ihtiyar babama!.. dedi. Ticaret odası Rusya dan mem- devlete verilmiş olan menkul 
hyan madam ('f). madam Hardingin \Yalan öylemi ti. O bu mektubu ~ine leketimize gönderilen şekerler mallar O zerine rehin muamelesi 
beni beklediğini söyledi. ' an Bri~!on~ yazıyo~du. ~ektub~ kn~ hakkında yaptığı tetkikatı bitir- yapan tefeciler hakkındaki ni-

Ben hemen yukarı 1 o,.tum. ladam tım .'e gordum .. Sem temın ederını kı miş, hazırladığı raporu iktisat zamnamenin şurada miizakere-
Harding şapkasını çkarmış oturuyor- kat'ıyyen 1 tırap duymuyorum! vekiletı·ne göndermiştir. · b 1 t B · · ' . _ SON sme aş anmış ır. u yem nızam-
du. Onun saçları bıraz daha agarmı~· Rapor Rusların memleketimi- ·· b k b"l il 
tı. Onun ince \e mavi damarJı clle,ri, MC:n:.nc.~~!ı~~. BlR. ~OTU ~am~ye gore u a ı ma ar 
sinirli idi. Onun parmakları yine mü Hardıngın olumu. tarıhın sırların· ze gönderdikleri şekerlerin git- uzerıne muamele yapacaklar bazı 
temadi~ en açılıp kapanıyordu. dan biri olarak kalacaktır. tikçe arttığını göstermektedir. kuyuda tabi bulunacaklardır. 

Madamı elamladıktan ı:ıonra otur- Gaston ~fins. madam Har~ingin, ~o 1928 senesinin on ayında Rus- Ezcümle bunlar hükumetten izin 

d . . . casını teşhırden kurtarmak ıçin zthır d T·· k" 12817 t k 1 v b 1 ki dum. fa am, pana J>ır kadeh ıckı em· 
1 

d·-· k .d. la an ur ıyE.ye on şe er a maga mec ur tutu aca ar ve 
.retti Sonra sordu· e ıgıne ·anı ır. geldı'g-ı· halde bu R ı'ktar 1929 1 · · b. t · .. . . .. · . . . ~amueJ Hopkins Adam!' Reveln• un • sermaye erının muayyen ır e· 
-Nıcın ~ana oyledığımı yapmadın? ' · · · d 13319 t bb" ·· d h·1· d hnk· ~~ . .., 'nnilc yazdığı eserde Hnrdingin hasta senesmın on ayın a on, şe usu a ı ın e umette 
- .. e gıbı · - 1935 . d ' 14143 t d "t 1 b l kt A_,,_.. 

S 1 
• kt .. d . t• oldugunu ve yanlı hkla zehir ·c- seneşın e ıse ona epozı o ara u un~ca · ır. .m-

- ana >1r me up gon ermı ım. 1.•. . h. ld • 1 dk k 1.: • f .ti .. •il" •1• Alııia<lın mı?" c ıgını, 1:e . n· a ıgmı a.n. a ı :tan son· çı mııtır. caKları aiz erın mı Klan ayrıca 
_ Hayır. ra ,liendını kurtarmaJi ı~~~ bı~. ~~Y yap Oda raporunda' Rus şekerleri tespit olunacaktır. 

mı) arak mukadderata ıgıldigını ö.r· piyasamızda rog· almakla beraber -·····--········· ...................................... . 
- ~ enin beni i. ta yonda beldcmcni ler. ,,. nızamnamenin kabulünü temin 

istemi tim. Diğer taraftan birsoklaı·ı Hardingin a.1ağı cins ve fena neviden ol- için teşebbüsatta bulunacaktır. 
- Böyle bir mektubunoı.u alma· tabii şerait daire.sinde öldüğüne kani- dukları için yerli şel<erlerimiı. Ticaret odasında dün bir içtima 

dım. Madam. .diri er. Bütün bu ,,; nk'anın etrafınrla için tehlikeli bir rekabet olamı-
B S 

yapılmıt ve bu mesele ile zahire 
- en sana anfran i kodun ~az . .diinüJ? dol attığı bir hakikat var. O da ya cağını bildirmektedir. 

dım. reis llardingiıı, kendisini bir alet gibi borsasınm mali vaziyetinin ıslahı 
- .Gelmedi, mtıdnm. kullanan bir takım iya fler ve malile· Ticaret odasında : işi konuşulmuştur. 
- Zarar lok! ~a11 Britton nerede. ;rin kurbanı olduğudur. Zahire borsasının mali vaziyeti Borsanın varidatı son zaman-
- A'Tupada. Hardingin ölümünü ihata eden bii· lslAh edilecek larda azaldığından borsa idaresi 
l\fadaro diişiindü H daldı. ~onra tlin marazi şerait ne mahieytte olur:ıa Zahire borsası idare heyeti ta- memurlerin maaşını vermekte 

kendine geldi: ql un kendi inin ölümiine takaddüm e· rafından yeni bir nızamname ha- bazan müşkülata uğramaktadır. 
- Emin ol ki hic . nıütce ir deği- den ırnlarda hurdahaş olduğu, onun I d • l t H l 

J zır an ıgı yazı mış ı azır anan Vaziyetin islihı için faaliyetin 
lim. Fakat senden danısmak i tiyorum. di:rj bir ölü ~ibi ya~dığı r.·e ~ncla iti· . . . · .. . . 

- O halde bana her ~eyi olduğu gi mat ettiği ,.e sonra korktuğu adamla- proje tasbk edılmek uzcre ıklı- azaltılması da menuu bahsol-
bi öyle.} "n1ı~ :. rın gadr:ine uğradığt muhakkaktır. t vekaletine gönderilmiştir. maktadır. 

- Dinle. Vaziyet beni,m tahminim- nelki tarihin hiikmü bundan ibaret Zahire Borsası idare heyeti Cumartesi gunu bir içtima 
den çok fena ve çok tehlikeli idi. ln- olacaktır. azalarından müteşekkil bir heyet daha yapılarak bu meıele bak-
san bunları ı·üyasında bile göı e onla - Bitti - yakında Anlcaraya giderek bu kında kat'i bir karar verilecektir. 

Başvekilimizln 
şerefine balo 

Ankara, 6 (Telefon) - AloJ 
sefiri bu akşam Başvekiliınl:r. 
refine bir balo ve.rmif, vel<i 
de P.avetli olarak bulunmuılar 

Yeni nizamnameler dİ 
~nkara, 6 (Telefon) - fıo . .A 

afyon, peynir tağ,işinin Jd.,. 

nizamnameleri hazırlanmıştr::.,.. 

Ticaı:et ileminde: 

Nikotinsiz tutun yetlştlrrt!~ 
için usuller: 

Berlin Türk ticaret odası j~ 
sat vekaletine bir rapor gaoM" 
miştir. Rapor da Nikotinsiz ~~ 
yetiştirmek için bulunan ye11ı 

usulden bahsedilmektedir. ' 
Tütünün nikotinden ayırll'J 

için bulunan 300 den fazla lJ I 
den yalnız birine ehemmiyet 
rifmektedir. 

Bu usul Almanya tütün ~ 
titüsü tarahndan bulunan ~ 
dür. Bu enstitüde üç sene 
vam Cdçq, lc.orGl.ol- A4l; • .,:.~ 
0,8 <len aşağı nikotinli tüt , 
yetiştirmek kabil olmuştu~· J 
tütünler "oku ve lezzet itıb 
diğer tütünlerden farksızdırl, 
Bazı zahire tUccarlar1, slrtl.-1' 
ların kaldmlmasını istif°' 

Bu sene buğday fiyatları / 
kün bulunduğundan sim••;; 
mübayaacıların işleri çok 1 
mıştır. Simsarların kazançlar~~ 
gon başında 20 liradan 7 h~ 
düşmüştür. Bau zahire tüc~ I 
fiyatlarm düşkünlüğünli iJe''·I 
rerek simsarlara iş vermek ~ 
memişler ve simsarların bU•b-...; 

kaldmlması için zahire b~~I 
müracaat etmişlerdir. Zabıre d'tl 
sa~n kanuna mugayir ger 
bu talebi reddetmiıtir. 

Karanfil - Afandım kolum- ~atla hiçbir şey sezdirmeden ben nın biri bana okunmut otl.r ~ ( 
daki boncuklu bilezik koptu da o- onlara bu zehir ekıirini tııtlı tatlı Bunları kaynatıp ıuyunu k• Jİ~' 
nun yere düşen tanelerini arıyo· İçirtirim... niıtene içirirsen huyları de 

1 
(' 

rum .. Lakin elmasım birkaç tane- - Bu ecel §erbetini onlarla be- 2u gibi olurlar •. Artık gUz• 'I 
den başka bulamadı~. ki:. ra~~r fakat bile bile biz de nuıede geçinirsiniz dedi... ~f.I 

Arap oradan çekılıncıye kadar cegız. - Euah demit oğul.. ~" l "· 
iki kardeı lakırdıyı kestiler .. Ağır - Evet .. Bu kararımız kat'idir •. ıeytan karıııklığı var .. Bırd.1! ~ 
adımlarla dadı defolduktan sonra Ben hemen ·şimCli bu dalcikadan iti caya okunsanız iyi olur •1 

Yazan: Hüseyin Rahmi Caize onun kaybolduğu ağaçların ~aren i~e batlıyorum... ıize yalvaracaktım... .e" 
arasına bakarak: - Nasıl ağabey ne yapacakım? - Senin yalvarman• b, 

- lıte bu ala... Pişiman olup - Sahne üstatlarını imrendi- - Sen de biliyorsun ki bu arap Bana anlat... madan Allah hocayı yoluıll 
aa kararımızdan dönmeğe imkan recek bir dram .• Fakat ağabey bu lclalin casusudur.. - Haydi sen şimdi içeriye gir .. zerine çıkardı •. 
kalmaz. Hem onlar da böyle va- zehiri kolaylıkla tedarik edebile- - Evet... Ben itimi göreyim. Naııl olduğunu - Bin şükür tanrını•··· ıt JI 
deli bir zehir yuttuktan sonra artık cekmiyiz? - Boncuk kopması behane .. aana sonra anlatırım ... Kocanla i- _ Ayte abla bu otlafl ir.:J 
birbirinin değil ölümün malı olur - İstediğimiz kadar. Okkalar Buraya kadaı· bizi dinlemeğe gel- 1i geçin.. serzenitleri, dırıltıları yunu kendilerine içireceti~ 
Jar... la..... di. ~ . kes .• ikisini dudak dudnğa görsen karımın ve enitternin hiç h• 

- Y aşıyacağımız muayyen müd - Bana ~era~ verdin nasıl? -~ Acab~ ~lan.ım!zı ~ozacak hır tahammül et. Görmemiş gibi dav- olmıyacak.. b" f 
detçe ikisinin arasında cereyan e- - Bu zehır hır ağaçtan iıtihsal kaç lakırdı ıııtebıldı.mı? ran... _ Haberleri olnıada11 1'JI' 
decek atikAne hallerden eskisi ka- olunuyor .. Ihlamur matbuhu gibi - Zannetmem. Bız yavaş konu- Caizeyi savdıktan .sonra Çelebi naııl boğıızlannclan aıal• • 
dar müteessir olmayız. Çünkü ce- içiliyor .. Bu kaynamı~ zehire bir fuyorduk. !\.yak pntı~tı~ını da _ ça- zehirli ağa__çtan to~lı>:ac.akln~ını liriz? ,.ıJI 
zaları ve cezalarımız tecilen ve- hafta devam eden hır sene sonra buk duyduk .• Arap tılkı kulagına topladı. Ugur Ayteyı gızlıce bır ta N I I .. ı s.ıt• 
·ı · b l k ··ı·· mal"ık ı· b"l m f k k - ası 0 acagın rı m~ u unaca tır. 0 uyor. se onu ı me ... ra a çe ere : ... B ... d" le 

B k • · k d - ı~ f k b ... d ş· d" b k d A bl d b '" "k b' casım.. em ıyı ın ··• _.( - u amat ne. a ar payansız - A a a at u agacı nere c ~ - ım ı ç~ u avranmamız . - Yte a a sen en uyu ır _ . r "'ul... ~.~ 
olursa olsun İclal ıle Umran o zc- bulacağız? lazım .. Bu zehır matbuhunu onlara rıcam var... Dın ıyo.m ~ • k•h" ,ttr' 
biri yuttuktan ,onra elimizde dört - Bizim J>ah~ede var .. Bu ağa· aıra ile bir hafta içirdikten sonra dedi. - Her .~~~h .. u:.:ın u:ı:e 1 
duvar araıında mahpus mahkUm- cm dalından yapılmı§ §İ§te kebap p,lanımız filen bjtmiş olacaktır.. Uğur Ane katlarım çatarak: larn~ızı pışırıp oııuın 
lar gibi kalacaklardır. Onlan pi§İrip yiyenler zehirleniyorlar. Artık ölmek için sen~ni~. hi~amını - Ricayı nideceğim .. Söyliye· sensm... . A ~ 
t1kacağımız hapisanenin kapısı Bu esnada iki kardeş oturduk beklemekten ba§ka hır ışımız kal- ceğin her laf başımın üzerine... - Bcnım evlat .. • ··ıtetf"Jd! 
yal~z mezara aç.ılır. Bu ahret evi lan yerin arkasında bir patırtı çı- mıyacak... - Biliyorsun ben karımla, Ca· - Bu otla~ı san• Cr ..,,~ 
ne bızden ya yarım saat evel veya ~ırtı işittiler ••• Dönüp bakınca Ka- - Bu zehiri kaynatıp da onln ize kocasile iyi geçinemiyoruz: miktarda çay ıle ~eı,- ft• bl' 
yarım saat sonra gideceklerdir. ranfili gördüler ... Arap yere iğil- ra nasıl içirebileceğiz? Bir kerrc - Ah oğul her gün biribirinizle cakıın •. Tamam bır • cıı-1'·•' 
Dördümüzün üzerine de hayat pcr ıniş bir feyler arıyordu... kuşkulandılar. Kocam likörü bHe dalaşhğımzı görüp yürek üzüntü- mu§ çaya devam 0!ura 
desi kapanacak nıesde ~itmiı ola- Çelebi - Dadı ne arıyorsun ora zor içti... siinde kalıyom. f - Pek güzel ~gu ;iİı 
µ.ktır. da? - Merak etme. Alacağım terli- - Nefesi keskin huddamh poca (Bıtme 
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ingilizler 
Gıtzi Hz.ni Londraya 

davet ediyorlar 
:~gUiı kraliçesinin kardeşi Lort At 

!İta I! refikaları geçen hafta Ankarayı 
ttt et . ı 

~t . . mı~ erdi. Bu ziyaret Lond-
t ıyı bir tesir bırakmıştır. Muhte

~t~lttel~r bu ziyaretin İngiltere -
~r ~e nıunnsebetleri üzerinde çok iyi 
leli ıraktrğını ~ylemiş yakın şark 
~t t~ çok alakadar olan (l'irist) 

r b esı bu müna.-.ebetle ~ikkate değer 
~:Şınakale yazmıştır. 

iıtbrlst, bu ziyareti iki tarafın mü
ıt etıerı· · 'fdik . nı çok kolaylıkla ~amimile~ 
\.1~~~1 ne kafi bir delil addettiğini 
~Ilı~ 1 

.ten , on ra Gazi Hazretlerinin 
ı.,, llrıt.·etrı· 1'"' k" . d .. "4a .r ~ ur ıyeyı son erece us-
lGttrıe Ibir maharet ile yetiştirdiğini, 
~U s Yasetini daima ileriye götürdü-

C anlatmaktadır. 

Balıkçılık enstitüsünde birkaç saat 
Mütahassıs 

için alınan 
M. Veberman balıkçılığımızın inkişafi 
tedbirleri ve yapılan işleri anlatıyor 

fnglltereden alınan tecrllbe gemisi ay sonunda geliyor 

it t;tete ll'lakalesinin onunda Türki
''dt ~~ur reisinin, ecnebi memleket 
~ti g··ır seyahat yapmağa karar nr-

lln'· Hasan Zeki, Necip, M. Veberman, M. Slmson' Asaf Beyler 
-' ltıtıek un uzak olmamasını temenni . . . .. .. . 

- te ve mak 1 . . .. 1 1 b"t" Bu· seneye yakın hır zamandanberı noktalar göz onunde bulundurulma- miştir. Şubenm kadrosu şudur: 
( t~ted· a esını şu OT. er e ı ır 1 k 1. . d k b 14 . · · · · · · , ır: mem e e ımız e çalışan balıkçılık mü- mıştr. Bu me te e - ı;; yaşlarında Balıkçılık miıfettışı ~ecıp. muavını 

el ).. 'Gatı h . •• • • tehas..cıısr M. Yeherman yeni teşkil e- umumi malümatr az çocuklar alındığı Asaf, fen kiıtibi Hasan Zeki Beyler-
''!>"" nazretlerı böyle hır sevahatı d"I lkt t k 4 J t' b b 1 k · · d ··ı h · · ı ··t h .,.ı \' b "'· "'a.lt i . . · ı en ısa ve a e ıne mer ut a ı • ıçın bura an mu e a.&;ıs yetışmıyor- e mu e assıs n • e erman ve mua-
''11 "- çın vakıt bulduğu zaman. ge- l k h · · f ı· ı· B ıt ı· d E ı·ı··d · b 1 k d ··ı ··ı · 1 · .,., s· .,.ı O 1 b" •ıa.fta • 

1
. 

1 
• 

1 
çı t şu esının aa ıye ı ve a a ıma- u. ns ı u e ıse a ı çı egı mu e- vın erı u • ımson ve n • :s .. or ır 

l " ll'll a ır erı 0 an hanedan a- d k" b 1 k l k ı·t·· ·· h kk d h t• kt" d kt"l "k" h d kt · · l ti .. ın l'tı nın a ı a ı çı ı ens ı usu a ın a assıs ye ışece ır. a ı o ve ı ı a eme me ep ıçın n-
l. 'Qıeıtıı ~ll'lleke~.inde, . ba?.1<a .. her han- maliimat vermek üzere dün lstanbul Türkiyede dünyanın hiç bir yerinde? giltereden 290 tonluk bir tecrübe ge-
'!l\ dab.: ette gorece~ı. hu nu kabul - gazetecilerini davet etmiştir. görülmiyecek mebzul balık yeti~tiği mi.< i alınmıştır. 55 hin liraya alınan hu 
'tır.,, r<>k hararetlısıle karşılana- l\f. Yeberman en·ela Taksimdeki halde harice hemen hemen hiç ihracat gemi bu ay sonunda lngiltereden ge-
,.ı~lldr . _ .. . . bürosunda ~~zetecilere fenni ~alıkçı- yapılamamaktadır. J~cektir. Ayrıca buradan kullanılmı~ 

~ 'ııtaıtatıa gaze!elerının ve l'ırı tın bu hk n menabıı hakkırıda umumı bazr Mesela Sardalya Yeti:-.diği, Türkiye bır motörbot da satm alınmıştır. 
~ıı Pt, lngflız haned~nına mensu~> i~~hat '·.er~ivkten. sonr~ Ista~bul klü- de en iyi cins zeytin yattı bulunduğu - -:- --
>\r,11 .ns \'e pren eslerın Ankara zı- bunde bır ogle zıyafetı vermış bundan halde hariçten sardalya konservalnrı Fırkada. 
Cıı~ıa:.~rı~en ne kadar müteha...--si ol- onra motörle Balta limanına gidilmi~ ithal edilmektedir. Cevdet Kerim B. 

r 'il 
1 ıfadeye kafidir. tir. . 

~}iıtı . . Balıkçıların sermaye ı ağlard!r. 
~ ~cu gazetesinin yazdığına göre ~alıkçıhk m~ktebı Balta lımanmd.a Türkiyede balıkçıların ağlara koyduk-

~ltk l'llhur Hazretleri ,..ecen hafta eskı Damat Ferıt Pş. yalısında tesı · b"rka .1 1 • d 1, ~ ~ra:tı • n ~ • d"l . t• ları sermaye ı ç mı yon ıırn ır. >U 

d)' ı\. ziyaret eden Lort Atlone ve e 1 ~ış ır. . . . ağların İYİ muhafaza edilm('Sİ yeni-
~-fı hte'e gümüş çerçe,·eli bir fotoğ Bınada t~ ... ısata ıkı ay evel ba~l~ı~- den av :sa.tın almak mecburh~ti kalka 
tt Ilı \'e . mıshr • Tesıı-at bu av sonunda bıtırı- ~ .g. • 

ı:ı~ td' nutuklannın lngilııceye ter- 1 ) k ft"" d f j· t bahar- cagı ı~ın memleket hesabına çok fay-
~ •t 11 ll'li. nüshalarından birini he- deceb lens 1 uktke aa ıye e son dah olacaktır. Enstitüde bunun i••in 

"rtı• a aş ıyaca · ır. . . . ~ 
~erdir. Bina oldukça uzun zaman bo~ kal- te~_kıkat yapılnc.~~'. buradan yetışen 
~i dığından hayli harap bir \'aziyette idi. mutehassıslar butu~ tnemlekete yay.ı1a 
~ Senelerden beri akan çaylardan · rzan rak balıkçıları ten vır edeceklerdir. 

Stok Tütünler sular biroçk yerleri ~ürütmüş ve bina- Türkiyedc balıkçılığın inkişafı. ih-
~ nın haır yerlerinde döşemeler çöknliiş. racatın ~oğalrnası için tuzdan alınan 
'1 " '° -4ubcalndekl •ul isti• sıYalar: dökülmüştür. inhi ar re. minin tenzil" lı\zımdır. Bu 

'i{kında umumi mUdUrUn Bu hina tamir ediJerek balıkt'ılıJ, me5eJe hakkrnda tktısat vekılletine ver 
't· sözleri enstitüsü yapılmakla memleket hem eliğim raporda harice tuzlu balrk ihraç 

'!lı:>:~Urı inhisar idaresi Kadıköy güzel bir bina kazanmakta hem de l'dcn. ta~irler~ sa~f~tt~kleri t~zda~ .a~ı-
ltr •1ııde .... d ı 1 · l>ıymetli bir müe · e e te is edilmis bu nan ınhısar resmının ınde edılmesı ıcın 

ıttı .. ı ... ey ana çı({arı an suı :. . • 
1
.. , 

ı... "" tahk•k d d"l lunmaktadır. kanunda tadılat yapılması uzumunu 
'<lt~t ı atına evam e ı - ı ııd· ·d· '· k" b k t" 1.. ek ıı l Ltdir. Binanın ortasında hulu nan krşhk t' . 11 k~m. Çiin ·u ,..~ş da. ur u1 ~ Gal~ b llqİıar . . ~ _ .. bahçede balıkların canlı olarak muha- e ım ·an yoktur. ~ım 1 mese a e ı· 
~hStt ıdaresı umum muduru faza edilmeleri için (Akvariyom) lar bolu balıkçıları tuz burada pahalı ol
~tıh, . ~ey dün bu hususta bir yapılacak. Bah~ede bulunan bii)ük duğu için balıklarını burada turlanu
lİt: ll'ırınıiıe fU izahati verm:ş· ha,·uzda tatlı su balıkları muhafaza- yarak tuzun daha ucuz olduğu Yuna-

ıa edilecektir. nistanda tu7.lamaktadırlar. Bu da ta· 
Al' Suj 1• t• ld b E ... d h" 1• b t hii memleket için bir 7.Rrardır. 
"'\ ıf a . s ıma e şu e müdürü ~stıtu e a?·nca. ır . a or.~. u~:a.~ . . . . . . .. 
~ı. 1 tyırı t k . • l d y ve m\ize de te~ıs edılecektır. 'l utsulu Dınamıtle balık a,ıamak da çok ft 

ıtıc"k a sırı o ma ıgı ta- b" d" n· ·ı · ı b ı ki ~ .. t · . . . , balık istihıaratı tecrUlıeleri icin de ay na ır ~ey ır. ınnmı )a nız a ı a-
oı.. e lllı.ıır gıbıdır. Asıl mes • . . J ı·ı o'"ldu·· kl k• ı · ., "'-'Umurtalaı·ını d· ""11 ., rıc:ı ıkı ocak yapılmıstır. rme c a m.ı... ~ • 

ıt. hÜdl>luhasebeci Celal Bev- "f ,. b • d' · k" gıdalarını, balık ne~lini mahveder. Bu \l 1'1 •• •• " • e l'l"man JYor ·ı: . . . 
td liturı mahkemede bera- .. · T .. 

1 
.. usul zaten kanunla dn menedılmı~tır. 

~ tCtğini 
1 

d" - Bu mues eı:;e yapılmakla ur ' 1" l<'akat balıkcılık ~ubesinin ,·esaiti 1JI· 
ıı.· 'dık.. anne ıyorum. ~e şark memleketlerde b:ılıkçılık ens- madığı da Jk ~ tatbik edilemiyor. 

lkbsadt mUesseselerln rapor·. 
larını Ankaraya götUrdU 
Fırkanın vilayet idare heyeti 

reisi CeYdet Kerim B. dlin ak

ıamki tirenle Ankaraya gitmiştir. 
Cevdet Kerim B. seyahati hak
kında demiştir ki: 

"Fırka katibi umumtliğinden 

aldığım emir üzerine hareketimi 

tacil ettim. Sanayi birliğinin ti

caret ve zahire borsasının ve 

buna mümasil ikbsadi müessese

lerin mütalebat raporlarım büyük 

kongreye arzetmek üzere götü· 

rüyorum. Sadettin Riza B. cuma 

günkü tirenle Ankaraya gelecek

tir. 

Sultanahmet dispanseri tevsi 
edilecek 

Verilen malumata nazaran H. 
fırkasınının Sultanahmet dispan

seri geçen sene zarfında 2000 
cocuğa bakmı9, ilaç vermek su

retile yardım etmiştir. Yakında 
dispanser tevsi edilecek, çocuk

ların annelerine de yardım edi

lecektir. '4l~lcrı d ~y fUbesi memurları kA- titü~ü bulunan yegane memleket ola- B n n ~nun .
1
.1 1 1 

t~j t" . • . . d b· u noktayı nazarı ı ı >ara a aral\ 
tt 6 ş ırılmış, yerlerıne ve· caktır. Awrupa memleketlerın e a· .. .. . . . · . · Ticaret ofisinde: 'el 1 trı d·~ 11 1 k t•t··ı · t ti d iz ba gumnık ıradelerının. tıcnretı bahrn·e-

ı ..... •ger memurlar tayin ı iÇı ı · ens ı u erı a ı su Ye en • . .k. · 
& "''ttir. hkçılığr, balıkçılık fianayii ve kon- n.ın .bu i;;ıte b.i~~~le teşrı ı mesa.i et~e Amballjlar hakkında tetkl· 

~ tbctt B serrncılığile me;;gul olmak üzere üç ne s~ l~zı~ geldıgını Jktısat vekaletıne kat yapıhyor 
lit~'.ası i . • ıtok tütünlerin m_ü· ,·idir. Bu~lar için ~y.~ı ayrı e~stitül.<'r bıldırdı':":. . . . . . T~caret ofisi ihracat_.eşya~ızın a~-

kı: tı hakkında da demış· vardır. Bız bu enstıtude her uç nevıle Enst.ıtu faalıyete geçtıkten sonra balaJları hakkında tetkıkat .)a~makta 
' M de meşgul olmağı ,.e ona göre tertibat elde edılecek semereler ya,·aş ya,·aş \"e bazı esasi.ar tesbi tetmeştedır. 

~ltt' ~bayaa için içlerind k . almağı daha faydalı gördük. herkes tarafrndan anlaşrlacaktır. Fa- Ofis iyi bil' ihraç esamız olan 
~fiilli 1 lllııin de b 1 d • e e .~ Marmara hana...;ında bulunan ha· kat hu tabiidir ki wman zamana muh elma sandıklarının nasıl olması la7.ım 
~ '~o u un ugu uç · · · ·-· · · t t · ıd·-· 1 ı · · · ti 1 a· l flıtıi, il teşekkül . . lrkçılrk mekteh~ teşkıl edıldıgı ıkı sene· aç ıı .,, . . . ge ı~ı. um >a aJı.n ne ~u ı e . e ' zır a-
~titl Yorıl•r • etmıştı~." .~~ d~~b~~i hiç bır s~mer~. \'ermeı:ni~ti. l~t·~~t Yekaletı. balıkçılık şubesı .e· nacagı hAakkınd~şı te ~ıt. edılen esas-
~~! bulurıd ~übayaayı tutun Çunku mektep tesı edılırken bırçok velkı gun Balta lımanına nakledıl- ları vekalete gondermıştır. 

'"dır Ugu yerlerde yapa- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

b~ 
~- -t'ilf(i ~----'\ ı ll1.1ııda: 

"l{•ltb 
İtl~ 1 hakk•nda yazdan 

)'~ •llp b ••erler 
C\k 

1 
•kkında en iyi eser 

Çt,~ b •t-~l~~ tnuharrire verilmek 
~~ ~orılll Unun bütçesine 1500 
'lıtı dttilllı~ftur. Altı senedenberi 

~b~~tt ~: olan eserleri tetkik 

~ltı itini ia~: ~ornisyon bunların 
~~•ıtır nıten kuvvette bu

~ 'ttJe .' 
ı ~ .. 6 l'i tetk·k '\ d IQ tad 1 komisyonu reisi 
ııbtllıiıtir tk· Fuat B. bu husus-
Qı.ı • t· 

~~ · '' koıa. b' 
~ 111kıllb ~ ırşey değildir, 

~t &ı,ın~ akkında yazılacak 
tt'llt\c ı~ 1 ga!:ı-et ve dikkat 

q11nıdır . ,, 

[ Çizgilerle fikirler : Genelerin 
' 

vasıfları 

Bir genç, ıhhatini daima koruma- Gençliğin ikinci bir vasfı cesarettir.! . Ge.?~: da!·. kafalı ~eğil, . f~~at !!~· 
lı ve din • kuvvetli ,.e ~av lam olmalı· Her gt'nç cesur. hayatın her hangi ka- nı;;- du:.uncelı ınsandıı. Daı bu uful\, 

ç g biı· zındandan farksı1.clır. Kafa ne 
dır. f;ski bir sözdür. Sağlam ~afa, ~ırgasından yılmaz, bünyesi kadar se-ı'kadar geniş ufuklara hakim olursa hn 
ağlam 'ücutta olur. ciyesi ağ lam olmalıdır. 3 at o kadar olgun olur, 

' Günün 
l\'iuhtırası \... ________ .) 

Takvim - Çar~amba 7 ~Jarıs 5incı 

rı ~ 1931. •cnenın ıı;uı lcıı· ~tçen 130. 
ka lnn 2.35. 19 %ılhıcce 1349 

GUneş-Doğuşu: 4.52: Bau~ı· 19,tt 

Namaz vakitleri- :\abah· 3.12; 

Ü~le 12.11. ikindi 16.04. Ak~am 19,11; 
Y:ıt(ı 20.56. imsak 2.54 

• 
Hava- Di.ınku hararet (azami) 13 

(acgııri) rı dere~c. Bugun ruz~r müte· 
ha\\·lil. hava bulutla. Yağmur ihtimali 
yoktur. .. 

Bugün 
Toplanblar - Maarif velclletl 

amuınl müfettışlerinln içtimaı bugüne 
kalmıştır. Müfettişler öğleden sonra erkek 
muallim mektebinde toplanacakur. 

\ ilavet hır zıh ha meclisi şehrin sıhht 
vaziyetini konuşacaktır. Şehir meclisi 
Darülaceze hakl\ında muhtelit encümenin 
hazırladığı raporu mür.akere edilecektir. 

Çay ve müsamere - lsranbu1 
erktk füe~ i me.ıunlan cemiyeti cemiyet 
merkezinde bir müsamere, ticaret mek· 
ıcbi son sınıf talebesi de 1\11.ksimde bir 
çay verecektir. 

Gelenler • Gidenler - lnglliz 
bandıralı Aruıdastar \'apurile dün 817 
lngiliz ve ltalyan seyahı gelmiştir. Seyılır 
bu akşam lskenderiyeye hareket edecektir. 

Radyo 
lstanbul -Saat 18 den 19 a n· 

dır gramofon pilAklan nt~riyatı, 19,5 ten 
20,5 e kadar SalAhaddin Beyin lştirıldle 

saı, 20.5 te Anadolu Ajansı haberleri 
21,15 e kadar Radyo orkestrası tarafın· 
dan konser, 21,15 ten 21,45 e kadar 
Selim Sırn Bey tarafından (Halk bllgbl) 
mcvıulu ı onferan1 21,45 ten 22,5 e ka· 
dar Makbule ve Aakile Hanımların işd· 
raklerlle sn1_ 

Viyana- Tulü mc\·ç: 517; 20 ki· 
lo\'at sant 21: Hin del MaJctti şenli~ 
21,10 kıraat 21,40 Konser: Helriı uver· 
tür l\lozar; gece musikisi Mozar; Fındık 
kırıın Çavkofski; la minür piyano konseri 
Şüman; fnust 24 Berlyüz; 23,l 6 suare. 
23,25 gramofon. 

Pe!te - Tulü mevç 550,50 • 23 

kilovat 21 ,30 Laypzig istasyonunun kon· 
5eri; Hebrid !\'lcnelrnn; la minür konser 
Şomnn; Rama jor senfoni Bıb; Fransı:ı:ca 
konferans soknra Çigan orkestra. 

Roma - Tulü mevç 441.2. 75 ki· 

vat 21,40 konser: RomaJor Tryo Brams; 
Komedi; Sadayı beşer Jın Kokto; Arya 
Cordani; Küçilk Serenat Grosfeld; Linia 
dö ~amoniks Donizctti; Rıdklıyfin rifyat1 
l\taskanyi; Ciyokonda PonçlyellL 

BUkre! - Tulü mevç 394 • 16 ki· 

lo\·at 21 gramofon; 22 şan Tenür Stcfı
noviç; 22,30 orkestra Rradyo; konser: 
Frayşuç \'cber; do mlmUr orlcestra Bcto
ven; Senfonyetta; Vcsofıntum Uvertür 
Vagner. 

Moskova - ( Kominttm ) 44B1 
Tulü me\'Ç 40 kilo,·at ·ıs amele kadın 
saati; 18,30 l\ızıl ordu havadis~ 19 köylil 
haberleri; 20.30 Komsomol Jurnal. 

V akıt:abone tartlan 

1 3 •• 12 Aybk 
Oıihilde 150 400 750 1400 Koruş 
1 laricte - 800 I 450 2700 

itan ,artlanmız 

Resmt 
Satın 10 K~. 
Santimi 20 .., 

Husust 
12,50 I\ş. 
25 

Küçük ilan şartlanma>: 

• 1 2 

30 50 

3 
65 

4 

75 
1·10 Defalık 
100 Kuruş 

\ - bonclcrimizin her üç aylı· 
~ı içın hir defa mccoınen<lir 

H - 4 ~atın geçen ildnl-tnn fazla, 
~atırı için 5 kuruş ıAmmolunur 

Bir konferans 
Balkan haftası münaıebetile 

şehrimize gelmi~ olan Atinameb· 

usu Yunan muharrir ve siyasilerin· 

den M. Leon Makkas yarın saat 
on yedide Darülfünunun Vezne· 

cilerdeki konferans salonunda 

"Şarkta sulhü musalemet teıki
litı,, mevzulu bir konferans ve· 
recektir. Konferans umum için• 
dir. 
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VAKiT 
Kafnnenin 

... .. -- - - - --- -
GljNUN --- - -- --

- - - - -- - - -
- - - - - - - -- -. . 

==:: ==iŞARETLERi 

iki lnkıfAp arasında Zayıf mantık 
programı Mukadderatı teıebbüıattan değil zı sene detll tam Dirdtt••• ~llJflk .. ..-;, 

Anhra, 8 (Baımuharririmia- zubürattan beklemelidir 200 a.aııoellk fark var awnda uki. meclislerin~ 
den) - ismet Paıa hültemeti ya· ..,.., uuen Sffi duyuldu. . 
netin ıonra pr-&1111111 okuya· 908 ihtilalcisi ile cümhariyetçUer a· Aakaratlu ıılen haberı.ri'_~ -•· Memuriyet pe•lnde - ilk tavslre mektubu - KUçUk bir nut· ""' 
aıirtn. Bu propaıa• tatbiki 11 ... 1111, 111 ltlr ....... _ Mw••hk ltlr .....__Mile• lllr rasındaki fikir ve ideoloji larlwaı bu pna bakılırsa Ham Beyia • JJ1 
ifin millet velôllerinden itimat 1ı· - _ ••ıl lııılr ll•lılil _ U.ft •tll•••• lll••• '* •r.. lılıılll' ~ .. ...., ...... lllleren u dllfilaee tarıı elldsiaclea ı 
tiyecektir. Bunun için Batvekil y ff, /° z · M•lı•>• ._.. n JdmıO jiklir, deiiflmemif&lr. 
Pqa cumartesiye kadar arkadaıla· ._ 17 - aza 1 fi it ı Yl.1 .. ..,._ .nı.t •ı 2 2 •ı reisi- Yal•ız hayret edilecek WS 
rile icraat prosramı etrafında ça· 898 Wr -., Tabt••• lltrwnil•rt -,.ıecH ki MU ltfhrtı. hldbt 9dl• «lal• tsO .. •"' fgu .... ifin· var ki 0 da bu kadar tltmall 1911 
fıtacaktır. Fakat hu eenelti icraat ..... ır' 'ta......,,._.. Mr •lraca jw4a ...... 8ınHlfl• .. lftıılMbttan ._ ' t bı• Wl)R 2 da bu kadar uyıf bir mantık 
proaramının seçen tenelere naza· aw .... ,... .. , ... ,...... ,11rindn .thtfail Wil hililriıl .... 1111i et. llllllfllR ......... lllılle ol· ıudur. 
td bir hUIUSiyeti vardır. Bu da btlll. t.aat -.... ....,.,... kadar tn- da•; hatta Mr arakls • ....... ikiıl IMY• .... a.1 •&1• 98$ 1 ?2Plfflı da En gen~ 
yapılacak itleri bütçe zaruretleri· bl,.n Mr ..-.. d taYlllyqe lti~ ,.._ ,..._... ntt.

1
,.....,, • Milillci aeu fl~ılJ ... a, o· . ~ 

le tahfif etmek lüzumudur. - Pqıi lııııiılHtlnillt lirıiaek ieter· ti lifle ......... ltldlt Parls lawfyMI. - ...._. f....,lliM 'IWR.,• Bir ild illecltMlr, ••,: .. 
Bahsettiiidriz zaruretin derece- dia, l•fı ...... ....._ bir mektup S011ra ,.ı...e ...... laıdr pnn..t a. 'itik .. .._ Mr ,.._ lılr şu· llfftiela ea P•~ ._. ., 

liııü ifade edeWlmek ifia ıeçen awth-- ımt ..... ...._ .. t111 .... ....,; ._. w M , .. ,, altma ...... için le ,.Plir. ~ 
sene (220) milyon talunin edilen ............... , " H!'hal •an- dl HMfme: "'Bir .. na,a ...,... 411.. .. IMll. Adeta .. telllf , .. , ... Ha· ...... J'4nf Bet SeUll 
biitPnin ıeleceJ. aeae (170) - '* Ilı" .... ...,.. n•rda• IOllra: dedi•. lft ..,.. __..._ 99lall IU ,.nce- eski ve yakın dostlum... --
(ISJ) milyon lira olarak tamim - '* •"- _.., etthtis, eter &.k Ora• Van~l)lut .. •aartf Hıın ..._ Ntte • ••...,. ı .. w sey-= •: r~~~ •rnaı 
.tileceiini t6ylemek kafi aelir. lftMlll ltla 1'Mtimıls nna... MansUl'fZade Mustafa paşanın klşkli rectfyoruL ne en n 

Nitekim hazirandan itibaren Te,rlf kelimeaine bir cemile ile nıu- idl 90i inkılAP«•H hukuku ancak libentl Klprllnlla lem 
tatWk ecfalmek üzere evTell h&a1r- kabele etmek istlyerek: - MUsaade e- Talümin üzerinden muvafık bir ha MonteskiyinUn U'lahut tasnifinden 4;•· lilpTtl lstanbahın tiri kazd 
ı ... 'f olan iki aybk mUTakkat deıwltlz... deltm ft -ıti)'11'1'11n ! .. , claTe- va esiyor olmalıydı ki pap heni bf r a- fcan eeutara irca tderek tuavvur edi tla ı.attet Nfldl ett1ft fçfft te 
Mitçe eaJnka nazaran eaueD nok- Ult otta ntta DprMftlll tiri tarafında fle çocutu gibi iltifat ile kabul etti. ref»itfrdf. hanrf tarafa ait oldafa ibti 
... tap - .. iWifi ...... lıu d• &frtt ana komol blr ~· intiar ()o Bahçe9inde yqlı misafirlen1e ıörüşil (Mirabonan) wanur ettfll flatk ... ,..°"' Ol••· ......... _. ..... 
fa da ybde on iki niabed~ ten- ... na lthl etlfldlm. Oda11m Mt bettH yordu. Onlarla sohbetini yanda hıra- ~· kıraltık f)flsln 908 lhtRltcfferi için f&lll iTie y..,.r. 
ifllt yapılman Maliye ftlılletin- ı.tr itap n'HI marnH ltpl eden fllrk karak mektubu okudu, İzmirden, aile- biçitmft bir kaftan ldl. Mirabonan fla· AMa tld taraf da halılı.. 
elen allbdarlara hildirilıiriftir. anllnae Mr IM!dlrl nm, ben Mttabi den havadis istedi, hemşen1ik allflunı len otan Jfrondenler tarftlln aeyrt km\ n.- un.- Ka,tan _... 

Cihanın iktıaadi ve maH vazi. Mr mania, Wrfn lllldlerln •ffr nttl ne kadar rlstermel intimkln• o kadar rı ottadan kaldınnca yfne tetra ka· 'l..ı 
yeti o tellfLhelir ki liua8a 9luml c1~1erf teleld1 nektaratia oldat~a rhtertli, sonra afasma wlendi, eHle vah fakat kıtal•z Mtraboeu kaldılar. 
•arfflatmlla t•""" oım.,a. hiç nüta Mt MadalyeJe otardem. ft&ret ederek: Myakm pf!. demek ı. Tefriki kun, batta metrutiyet, halk Yeni torpltola 
Wr d..._. pldur. Awupatla ... Gatlk o amaı haıfnef haua namı tedi. Yavq BMle talimat yenff. Afa dö la saray araaıacla Mr .-;ıt, bir klprO 
n,- • -ıı ... olan lllli....._in olali App pqa tarafmdan ne suretle .. rkell IMana rlitt ile lflltet tül. Ben kurmak fstiyenlerin mtıtavauıt bir 
Yariclatı bile iu •ne 60 milyon kabul edllecefiml dflt8nerek, yüreğim anlalrM ki it muvafık bir c.,eyan nl· buluşu fdl. 
İlllİ)İll liruı nolaandu. 80 mil- de afak bir helecanla bekledim. •lfhr. Ve asri f1I Mwvaf,. nreyaR I· • • • 

Saatte 42 Mil J8plJ 
Aı>aaldo deniz tezr 

ıiparit edilen Koca tepe .,. 
tepe torpitolanmızm · ı• altm lira bislill 1letıçenüzin Bili_._ midinin doğurduğu Mr hateketle '9 Kanunu esufdfn, tqkfilh Masl)·e 

3-4 lllİ81i bir para demek olduju Banan kısur oJmıyaeafnu lteıi<es bi pir vakar ftSiri eteldereftriM Jerden kanununa atlayıı yalnız bir kanunun 
__,. dikkate alınına •aridat te Hr. fakat o sin bin .. ı h••an ·ne d~ bit teırıenna ile setlmlaaım. Yalıda })tr lifm defittlrmMf delfldir. Bir mefhu 
.........._ bir memleket içha ne mek .w.tna dkaf •lcl•m. odaya ptitrlldim lııi orada hende• MI mun yilnlıp. ynl bir mefhumun Oftan 
mtldait Wr me.eı. okluiu derhal ı.tanlMlla pllr ... ..., Wr yand31l ylkçe iki ... ~ serile .. rp1ı. o&aruyer yerme ıeçmesl demektir. 

•a mlanmatt tecrtibeleri y 
br. Her iki terpide•uı 
miJ ..,, .u. banket ede 
tedirler. Gemilerimiz 
t.a,.tine cletru 
lecelttir. 

..ıauf eclillr. Hullea Anupamn edeblpt lptiWanu t•llmi aefseder- tanlı. Sonra itrtnclim lııi baalar dülll Kanuna esul cleTtet kunetterlnt da 

....._ her memleketinde ete.Jet kn •tr yandan da uıl 1eyahat maksa- ye nazırlrjmda hl•nnta§ •laa ve Ba· fıtır, tefkR&tı euafye kanana dmet 
Yariclatı iabıb niıhetle Jbcfe on dıaı temlllden hali delfldim, onan ~in btlli hayatfllda pek temiz bir hatıra hı kuvvetlerini tM elde, nıUlet meclllfnde 
ltdclen Jirmiye kaclar hatta hamla- her .-;.tın enel b~ taftlye 111ek- rallaa Salt Bfe•dinia otallan Halit toplar. BeJecliyede 

1 rmcla daha fazla azalmqtır. Ve taplan aramda• llrl8t ili mlraeaat ve Mellmet lleyJer4ir'. Halb dotra Pfen. halktan kuYVıt 
'6tGn hu memleketl• ftl'ltfat te- ı.r .ı.a llln teftll etmit n t..mem 8ah181an, telehblsleri biti• ıa .. r alan devlet nJimleri en 10a hareket u- •••• mUmkUn olu .... 
Mlmmna tellfl etm• iPa Jnl- ... uıJa••ttm. ft vaırlan, bUhaMa Jip~)arı IMallbul tarak ba 1&7eye aitmektedirler. ,,.,...cek 
cı... yeniye ....,ııer ihcla ........ JatadwH•• •ab•deratıaı hlntll • ~rlıit•• a )"lkeelr ... unleriıtl Demokl'Mi ifln kaau• 1apaa " taı MBmkGn olur.. belecl 
dlr. lu aataı ..... IÜD• kaiaCMlnı m,. tetldl .._ •u •ı ıeac ,.ı .... ..._.,.. blk eden, adaleti tel ... Wl Wr ...... gliodea itiharen memtJr 

liae ,.Unce h'*lınet ,eni ._.. tlrfp hrbaMllne oraya çıkacak ve di ıniyetine daltO idiler. DerhıJ ağadan ha \'ardır: Genıf Jiil kütlnl ! ,.. ...... .., .. ;. 
iller lhdu etmek f3yle dunun, lriJ.. ter taftfrelert artll emin Mr men11ya ötnntl•lerf iti_. t.ahap ettiler.,._ Geaif kitle uaill ım.aliftl bl~ •il- tar. Venlen •all .. ta 
alda mncut verıilerden ı..a.ıarmı "-1 ....... I••* nuı,.ııe, etra· •im ıwml Heu•a ,uı J&ı.-1a pek -... ...ellsitlft bal•r· JMn .. aı.,ı. Mlediyo HM aHla,.tj 
temil brarmdadır. Bm için- ı.-.... .... daJaa)ana elRIMiflat ter melef oluuyatdt•• teferrh e4en Wr de•let tefldlhnu ...ı ela• bl)'lk mil 
4llr ki ln•ı.....wD •• ifin bllçe lııı•ullltl& litafktrlıkla pqanın ımntdti anla· let meclisidir. Vekiller laeJ'MI..,. e1m ~le bublua 
a11ıllil bitin .t..lel ı.ı.-m S. iki tafti1ed• blrtndıi itte bu fllH iftidayı yasdılar, bana lw et. har reiei IMiylk millet •ecı.il biriltlrin W lcleu :ek~~· 1laaf 
lc;Wude clmilecell Wr dM ı ıde ki- tatlar odumda. elden bıralul- tirdiler, ata •hllp h•• pqa•rn turi iln aynl•IJ'&a .ınet •rıtlaile Yah- dolayı ırecıkmıttir . 
.._,,+ıi)uıti lıaidir. itte ı. .a- mata e.aret edilerek. paf1.ilın vUradu itine anedineeye kadar Maimle keDQŞ deti Lfad• ... ,. l!ekl K•cllka, be .. tllr• 
W. • ..,.., -vacelaeıia .. lanet • War WU .......... Wı ••am talar- Bllhw enlana ıül41e ifaü Ama -...n cltyecelder ki, Jl'nma Bu.,... 111 ..... ketn• 
P ... laiildmetiıain ne. ~ tedbir- .. dQtlmll fi'UM• •aruyordu. 9'ae hayran oluyordum. irile blJledlr. a. lıaör bakıl&• yap- Kadıköy belediye mi • 
1. aluaJmı anlall!ak ~ iDh _-!'- Blrte9 11f1k ...... 1ıra,.... .. iki b ErtMI .. n Yıldwz kıraathan•He llllJ, yine reiaieimhur BMelistea a1n den açıkta kalan Nasif 
~ Millet M~iade. isd .... ..._ .,.._ ata. ... yalan bir kana buluşmak iare ata ile 9Öı}.,tllltea ,_ iatillap .. myw. loada Buruda muhake el\ .......... bii7iik ltar merakla dnHlu stı-ftttm, demek pqa pliyor ra ben ,.ı.re ariet ederken Miti• mev öaimWMI oa dlrt m&Tllta yeni celrtir. Sebebi tudar: 

•-ektedır. .J1JeMet ..C.. d.. C'Utllyetimde açu 191ler •ar•ı. reiıieihnhur intihaba yaptlaeaık- Bua N•zif B. Yenikly d 
Haklbteft • idi. e1fnl uzatarak melı: AWUlhaHm M•••w taf•ıilit v•r· ne dersiniz?. diri iken Tarabyada 

....._. d talnl lltecll, ~trt. Wlncle keadl nae~ dhn: _ Pqanın MUlahatdan •i1e Orta mektep çoeaklan da pil IJf bl namına bir araa ı.ttmllk 

..,.,Tlet ŞurallD a idi....,_ ulafılu 1'9ft ~ MlllBh anlattı•. o bana ıttıerelıı: - Naıdki- Hyodar ki, bustlnkU Pran11s kUuna ti N zlf 8 ..ı b 
1
,,;,I, 

... atle h eld .. •nn ta99iye•aıne ne bfr tabir bulmü i8tiyanan. Atası MUlll, mullafa1a"rlart11 ....,..ttyet r. • e,,.n u ., ~ 
.,.,,. "•"ıml8 •tret & yi okamafa bafladı. Ben de oman lima demek daba dotru olur, "" aialann klrah için hazırlaclıklan fakat btT ttir kıymet takdir ettirdi•• 

•rasındmkl .....-.. snn, •i-IMla iat&q eda.manayı oku ehemmiyetini sonralan aalanın. Eter 111 kırahnı bula•l)'tft bir kanana ... cl.t ....,. ~~----· 
Geçenlerde de•let ,arasında Mr ha· malda m ... ı.aı.. Heyeti ••alllliyNi bu atlam •ni• iti•• cidden •nhrN.. ıldi r. t.elecltye huınetiıll 

.... olm119 asa mlfw.I 8tnna Aja le bende ,. mlrftflk bir tetftr hhıl • ki lyle ıue41yoru•, •ni ti•dhlen tel> Tefkllltı eutlye tunma, kanunu t.l'9 n ...... n ta 
eflw haaımla ...... .., •ttet BeJ ara den bu zat belllycll ki hulls, ve hususi- rlk ederim. eeui deiildlr. !kialni• aruıncla bir pdmııtar. Son uma 
... a Mr .. tfllf t*•lfkt. Dnlet ti· le zekl sah"b'dL AKalann ehemmiyetini ha1atnnm mqratiyet afurama ft bir tefriki lnı- bakkmda milkiye • 
ruı lam .. t ıaeel191 Slnna ..... ın Bunu btdahaten rlrmekte ıedkme- 9Mralan ite kanf&n •nelerinde pek va mezan var. Blri ytl'lftlad aınrdan tarafmdu mulaakemelİ 
.-.W -riM •it•••- lluar wr· dlm. Mektuh mtadertn lserlne hıra- iyi ınladıırı. O aalR8a da anlamakta ileriye qı1or. Biri on eeldtlnd ura karar ver:lm;ıtir. 
•iti fakat reisi• lee iN llatan ..... karik btlyllı pederim~ bbamı, amca· ,.cikmeilim: kaçıyor. 908 kahramanı Re araıaldzald l'8retler hUl' ... ..-ı-: 
..... iti alyleniyor. iki taraf aynca "'' •"'•: "8nl .. pek iyi btliyerdu. Aja ile beralMr harkiy17t ıiUik. fark 21 senelik fartc defli, tam lld tuz Şehir haricbıdeki 
••bU hakaret daftSI •• .....,._,. 11a ... Mlylk peftr1Mi11 tkaretbıde O yeni teşekkül ,tmek üzere oldui11•u eenettk farktır. Haltt Beyta teklifin- &keli erleri &ter~_j 
11L --"'•--•• traf a4a l9e llnftalae rakip ola• ,...ı emlrlerd•• öirenditiaı umuru tehbenderl kalemi· den bana anladık. k '1c 1 ~- I~ a. W'8ai• _..,_ • ı Mml •l•w nllyetl fsttah etti, •e aıuın . . .. . . p . t .. d SADltl 8rEll onaca o an ucyne 
.. malO•at .erillMkWir. Bir•••· ~ldanıMI•• •ı~Mn.in lrftltlteial i• ndın. müdd~drU zı,~a. Bek >b~ -

1 
aras e mu ler temamen haıırlaP ..... ' -:-..ı • • 

• d S ffet Bey ~arena . 1......... eh ml' ı ese ın e ır o an ve son ~e .... • r-ı .... ~ 
qa an .. ın a a • tlltltf .._,~,.. •attalı l' ·-ta• el nt. Dftriil' lhan miieMeeeıhte riya tçln ınnldl ınUlt.ht altllrtft .... •m: yrllD yırm .. ne UVl5·-

lauma, hakaret addedilebUecek 11st eonra 81masından bir itmizaz ge~ti. n t e d ZI e 'tti pap tara - ltllliı ola .. dedlt'M itimat eaizee teabit edilaıit olaa J 
kelime tlyl~ml1o Süreyya Haaım da Nihayet, ya&IEaaan.11 111 Rrttle ltlnal ~ : ea : rar ;1 ~y:r m r . m•ftffaın,et rtlitlt a&.tatına hiçbir nacaklardar. 
h tizleri iade et•it ve Saffet Beyin edilebllen kUçUk bir nutuk irat etti: :;. .. ~~ ::,nul~~. 1' 

1 
m u ' son a vakit kalben iaannamadıjna it haklkR Hamamlarda ...... 

l•rfne ytlrl•lftlr. Fakat ara~ si". - Mektabu dikkatle okudum, dedik ı.a olacak mı7da?.. Ya,..• teftifler 
n•ler lıılr kavpnm h•aliille naıinı ol· lert gibi ..... Ml'Htn mMletine la· Ziya Bey yerinden fırh!arak bir il· Perşembeye kadar .Ukellnın uU, bi h. dk. h .....,.. .. 
........ ,r. •• ola• .._fta ehl.pa... laant· ı·alık dıpn çıktı, bet dakika sonra . nt nuu&eyh Mattafe tıatanın mMlff ne te ar e ı ama • ııııt.&W 

n ... fallat ._ '9aa taraftar defllhL zaretin erkinıntlan olan bir ermenı i- ıaretfnd411 ialiUld ftkua ,...._ydl, takımlatımn teat, 
DtThÜll elMtte - iri 1Hmar olaTak le -:- bu zatın kim ~ldllfana dkıf d .. yine o sırada ..-ia Mltalıtından ecll1metllif ........ :.i~~~ S aylıklar 

!,.tam, eramll •e mOteka· 
l.&i.ia Ham-. r ....... Aı-· 
ta. llç arllk .... bardrolannıa 
t·n±da• b ........ br. T~aOt 
h - m•dltiMe • ..-... il· 
- .a- "10 lann .. fi 930 
-•liade Yerihlitti. Nılft elite· 
riaia de 9Sl ...._i huinaıodan iti..... ..... lba .. .Witi 
..... at ....... •Huihi 
........ ,.,.,_... tallllha 
.til..Jde olu i.erclıolu ,... 
bet zam ile tanzim edilmektedir. 

yetlftiltlenk seatlere 8't17&e1 ftr, fa- tihlll - ·~det etti. 1 a•qça konuştular. bahaederek beni .... b:mire davet e- lelectt,e ~ 
kat b• illUyacı Mfka zeMbtlerd• lf- nihayet Zıy~ Bey ata.Ya l~ret •derek den bir telsraf al...-,... it olaeak fl••erdltt emird• 
Nln et•eH. Siz ttcaNtle •elif bir aiS. bir teYler soyleclf. bana da. - ~yfen ar)"dı! .t.iMI 18tette teftlt 
cleuinil. tltm1Netift ker llJden evvel di ! .. - Birinci defa olarak bana bu " Sonralan diifla4•fe hona lllt l~tl temidfe ttla• .ttBİ 
ba ıeMillde yetiflffk aclı•lara lhtlya- retle hitap ediliyordu - )lel'fembe gl •I ,·ereıaedS.: 8tlkt beni harfeb'ere t iMi S. IJlıııllftllllr:",, 
a .ardır On•ll i~• M .tzia aile IRH nU ıeli; beni görür llHlellnll? O zaaıa meMll ylı ,;...,ı k•raşla tayin ed~k • 1

" •
1181 hlki~ 

ltflnd• ·arnlmanısa taraftar detflim. na kadar müsterih oluauı. .. dedi. Jtnli, ltelki de - ldabilir? - Parlse ~hır • ,..., 
ı .... fU mriiracaat i1i11 lbı .. ılen Aulıtl ldberaneıdn, melüatt ~(hl mülbi• ..ıatlll .......... leNL O R.ubaatar• ... ilil!, 
atlfwıa .. ıtıc dettlta, eter aalik ol· ye ile i•tl~~ dmif Te •l~,.ef •hat• beltl ı .......... ,.._. Parlltt ne M aberlarını •:-::. 
saydı• bile 0 n8fuzu istimal etmt"Z· danın en mukemmel enmuzecınf o za- yaptataktı?.. mOhlet 15 M 1 .Olllf 
ifa, •n .,. ...... l&auati hllifınd11 l maaın Ziya Beyiade rördii111, ve "nra 8'I btr 11a,.11 ••MI idi ld kalbim Bu a.Oddettell . 
Mr hanı.ete b• ... ..ata kadir deti· Ziya paşa ile her temuamda bu teei· th cleri• Wr tahuelr bırakacak kad:ır yapılacak, ruhMO,. 
Hın. . rin lteyyüt ettltlne dikkat ettim. kesafet almadan hayatıaun afkandan inpata bafla•ll• 

• 1t•tlı1I• mlfa•nu tefkll ed .. liı Pfırşembe gitnü trft!'fyclim ne olatak haftf bir aht şekltnde llUnai. yelen geri aha#ak 
lut iri•••• w _.. tılr tantlı tı? Haricyeden ııkaMen "ftl"ftNhl Halil..,., 11,,.aı..,,. patılacaktar. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~=~~ 5 - VAKiT 7 MA:YIS 1931 -
Hukukculaı· ımız ne diyor ? 

' 
[ Dilnyada Olan Biten Meraklı Şeyler· 

Amerikada 1940 tane gündelik Reisicümhur intihabı 
d İ · t· tmekf d. Fevkalade içtimada yapılmalı mı? ı 

4 
6aze e ın ışar e e ır Müderris Cevdet Ferit, Cevat, Dahiliye Vekaleti sabık 

; dır. ;ıerikada 1940 yevmi gazete var- biri llörs'ün elindedir. Bu zat Amel'i-,kat müessese~i reisi ~ir Hani Makg-
1 

hukuk müşaviri avukat Ali Şevket B.lerin müta)aalan 
il de ,.0 tı gazeteler haftanın her günün kanın on sekiz şc.hrinde çıkan 2 gazete para (l 4,000,000) dolardı. 1 1, .... k , 1.11 t ,

1 1
• • • k 

1
• d. t· d · · ·· h · t"h b l 

,. nıil · · ·· · · · . 1 d •ll\'U • • Y ı e "e<.' ı&"lnın fev ·a a c ıma a reı ıcum ur ın ı a ının yapı. 
tı114 }on nü~hn. ,.e pazar gunle- nın ahıbıclır. Bıınclan ba:;ıl\a unun 11 1929 a gazete ·atışı 2n.600.oocı do· . t" · d . . . .. h • . . d k t" d . R .• 
lt tk28 milyon nü ha {;rkarırlar. Her mecmuası rnrdll". Kendi gazetelerinin lal' ge..tirmeğe \'e ilanlar i9l,OOO.OOO do 1~ ıdmaın 11

1
1 e1 ısıc_u'.11 u~. mtı~abı yapıl- ~.asıh ıcap e e~ anaa dın eyı1~· 1eı ı-

çı an . . . • ~ ma an e\'e zmınn musfnkıl meh'usu cum urun aynı zaman a me >us o ma-
ie}a..: nıecmualar Ye haftalık g-azc- hamdı ını ta~ımaklrı meşgul 1.,.000 )ar kazandırmaga başladı. h k h . . il 1·1 ı· b - "t''· ·1 1 ·· 1 ı· ık r k ,....n . . .. . _ . es a arıcıye nazırı rt ı .ev u reı şı ı ıuarı e JOY e vapı mı · mu\'a ı • 
lltj)., neşrettıklen nu balar (12{1) mıl uzunluguncla telgraf teli en ,·ar- Bu raknmhır Amerika da gazetclerinlk 

1
• d . t" d . . •• 1ı • . "h t • 

,,ona va kt d B h b .. d 0 1 . d 1 1 k d b"' ""k . 1 • .. a a e ıç ıma a reı~ıcum ur ıntı a-ı rr ... 
>ılbe. rrna a ır. u esa a gore ır. nun gazete erın e ça ı~-ın anıc ene ·a ar U)U • ış er yaptıgınr gostcr11 1•. 1 d ğ . fh b l\l'"d · ç t R ı ·· ı 
tt~ tikada her üç kil'iye bir ye,·mi ga- nin san ı elli bine "arıyor. mektedir. Jrna.d uzu~ 0

1 
ma ı ını 1ın 

1 t u 1~. m~- , l'u errıs em ey ~un an soy e· 
ttııa kve her ki iye bir mecmua isahet 191İ ene inde Amedk;.\da aboneler- .AıneriJ..a gazeteciliğinde görülen }C dtat en

1
·e a~ ~ngıcıd 0 a~~ .e~.:?11•1 a.~ı- mı:;;< ır'I:' k"l"t . k .. 

t tedir d k k d h 1 d . . d . . . e ) apı ması ıcap e ecegını ıs~ı ~ur- - eş ı a ı c. asıye ·an ununa gore 
h • en 'c: ·o ·a · satı.,m an ta a~su e en nı hır şev ora a gazetelerın gıttıkce b t 1 dd d'I k . t"h • . .. h · d b' 
raıar .. .. k . . ,.. . . . 1. . . , • 1 ~ müs ,·e u a ep re e ı ere · m ı np reısıcum urun ;wnı zaman a me us 

gunu ~ı an gazetclerın beşh· varıdat 99,.lQO.OUO ıngılız ll"ll:"'t ıdı. Fa- mahdut ellere e toplanma ıdır. > l n·· b h t ı.. .• k J I tt . "I ı· · f h' 
lı- yapı mıştır. un u usus a uıu ·u \· o mnsı me., ru ur. ı• ec ısan es ı \'C 

q_ftnı lirden petrol j B d ( ( k Kutupta kış tek ba- çularımızdan mi~der~is. l\lüslihit~~ -~- y~niden meb"us intih~bı. üzeri~e reisi-
• e 8 Va V 0 CU U 1 dil Beyin fe'\'kalade ıçtımada reısııcuın cumhurun da hemen ıntıhabı lazımdır. 

l . istlhsalı 1 şına geçiren alim hur intihabının yapılması te'l>kfüth e- l\lecli in \'erdiği karar. pek doğrudur.,, 
li i ?rılterede kömürden petrol istih a c- Fak

1
at ~~ bahasına !.. . Kopenhag _ Courtauldun sasiye kanunıma göre lfızım oldu~u Dahiliye vekaleti sabık hukuk mü-

~n ..... h. .. •l)dney< en uımdrava gelen bır va- ' . .. 1 t k n··- şa,-· .. k t ·ı· s k t n . ••t l dır J •uU ım tecrubeler yapılmakta- · k · d"gWi k l""b k zannındakı muta ea~ını yazma ı · ur • 111 a\'u a ı' ı ""ev ·e eyın mu a c 
ı,_ • ""il tere . k. • . t t'· ·/ purun yolcııln n karaya cık tık tun ,.P. ışı geçır 1 u u eye varma .. d .. d . C det ı~eı·ı·t c·e,·nt •151 da ~udu r. 
~t .!' nın ·ımye,·ı ~anayı e "ı . . ~ • . . d 'k" gun e mu errıs ;.ev • ' ' ... · 
~ ınue esesi rei i iSr · Harri 1nkA"- nıpu ı un hanıuı_~"1 lıo~altı~n~ag,ı başla- ıçın bun an 1 1 hafta evvel Gru- ve Dahiliye 'tekaleti sa\uk hukuk mü- - Rei iciimhurun ayni zamanda 
ti:~ btı tecrübelerin gayet mühim nf'· dı~tıın .. so.~ra ı.:-u,·crtede ~ıra .. ba~t~n ~- enlandm Angmagsalik limamn- . aviri Ali şe,·ket Deyin mütalcalarmı meb'us olması Hib:ırile bu hususta hiç 
ıııı ~r 'erdiğini on günlerde ifsa et- ~a~~ J•o~ur tozu tabak~ .'le ortulu, dı- dan lcöpeklerJe çekilen kızaklar- ne rediyoı·uz: bi'x tereddüt edilemez. Yeni meb'usla 

k:.· . jf'·' 1• denız·d.en ~'.k~ı ... gıhı .s~rs~~!u.m ve la hareket eden Watkiosin riya- Cevdet Ferit Bey şöyle demiştir: mı intiha~ı~ı rnüt~ak~p yapılan içti-
keyl'0ınUrden ; tih al edilen petrol. kısı eh: bıı deı 1 bıı kemık 1~ 1 ın an setipdeki üç kişilik tahlisiye he- - Meb'us intihabı U?cdit edildiğine m::ula Yel ıcumhur ıntıhabının da yapıl 
llıeıı •reı itibarile tabii petrollnrdan he meydana çıl\mıştır. D~rhnl 1 kel(',l'c t" d 

0 
zam d b . b" b" göre intihaptan sonraki fevkalade iç- masr tabii bir ..,eydir.,. 

qeın~n fark6lı gibidir. 'doğru kosarnk iskeleye atlamak iste- ye ın en an an erı ıç ır 
'1ııG:ıı l"adi4e ypaılan tecrübelerin kö- mi lcrse _cıe tay~ala~ t~_rafından yaka- haber ahna~amıştır: Maamafih Adliyede:. 
>a ıtarıa>ii üzerinde mühim tesirler lnnnu:.lnıdır. Kcndılenne lapurcla ne. bundan endıteye lüzum yoktur. Kadriye H. Hikmet e. davasına 
lı~ac~trr. Çünkü kömürden petrol is aradıldarı onıJmuş gizlenerek ta Sr- Habersizliği heyetin bir telsiz dUn de bakllamadı 
l'~~Jı, Piyasaya ~eni bir madde sıka· dneydcn buraya ~adar geldiklerini an- cihazı i!e mücehhez olmadığına Bandırma ağır ceza mabkesi 
-~tır, latmı,\ardll'. Halbuki \apuı· hareket f k ır:. d · ı•w• d B 
n l at etme uıım ır reıs ış-ın en ursa ağır ceza aza-

~"t a i hazırda tabii petrol cok ucuz- cd~ccği zaman her tarar araştmlnıış • I . I b k .. .,, o·· Court Jd k • · ıgw ana tayın o unan sa ı müs· {aL1.' .-akat uzun bir zaman rrermod<'n 'C h_~d. aya yolculuk yapmak i tiyen al- un au u arama ıçan 
111 " ;J ., I d d tanlık Hikmet B. aleyhine Kad-111 . l>etroJun ,·a:ıiyeti deği,ecektir. tt kı~ı bulunarak karaya çıkarılmıştı. Gruen an a oğru uçan ve tahar- ~--
t'•ltere · . n ••·· k. . . 1 1 <l 1 • t k t'" . k b k riye H. tarafından açılan haka-llıat ) 1 Şimdiden bu tecrübeleri yap vU ifil ışının na, 1 p up a meye el rıya a 8 lf.en lm an ıra mıyan 

l~tr a ııe,'keden amil. donanma ı için na ı;ı~arılmadıklan hüyük merakı mu bir sis yüzünden geri dönen tay- ret davası, dün Istanbul ağır 
1tcı~.0lan petrol mahrukatmı h:ırictcn cip olmuştur. l\leğer üzerinden su danı yareci Ahrenberg teşebbUıünü ceza mahkemesinde rü'yet olu-
dt11 tık etmesidir. Onun icin kö~iir- lıyan :ıd:ım bütün eyabat müddetince nacaktı. 
tı biP<!troı istihsali lngiltere kin hara kazan altında kalmıs Ye rcrinclen k1· bugün tekrarlıyacakbr. Celse açılmış, Kadriye H. ın 

_r~nhiyeti haiz !=iayılıyor. mıldanmamı tır. (!zerine kömüı· tazu Tayyareci hem alimin hem zevci Faik B. dancı mevkiine 
l>ıllll hı tecrübeler Japom·ada da va- . erpen in nn iı;e ta boğazına kadar hlş de ~endisini aramıya çıkan gelmiş, Bursa ağır ceza reisli-
)'e11·11Şt.ır, Japonya, cenubi ~lancury~da kömürü isine J;Ömülmü tür.. heyetin on be~ gu"nlük ı"htı"yaç- 1 b J f k 

bı :r tinden ge en ir te gra o un-
!tıı t r se~t 11 trol i tih nline ba<:Ja- Jı;tint:ık hı\kimliğine \erdikleri ifa ]arına kifayet edecek erzakı da 
~· delerden her ikisinin yolda gayri knbli- nıuştur. Bunda Hikmet Beyin 

~la "~.ra gşz.etelerinin 'erdiği mallı- li tarif ıstıraplar sektiklel'i anla ıJnuş birlikte götürecektir. Bu erzak rahatsız bulunduğu, raporunun 
ı Rote İngilizler. kömürden i tih-j tır J\nzan altında gizlenen kazandan yere paraşütle atalacaktar. posta ile gönderildiği bildiri-
' "olunan petrolu hn1·p geu1·j&!l~. n hoı:aret ):\i?.ündcn \ıir~pk defalar Reykyatik - Tayyareci Ah- liyordu. 

~il dl! rn1 ıeı · bu ıectühf'lt ha> ıJmı · ,. d ri - ı ı. .Janmı lır. H le rcnbcrg bugqn J:>uraelan uçmuş Mahkeme, bunun Uzerine da-
~ Pal'lak neticeler Hrrtıi~til·. v.ıpur hattı ii turndan geçtiği zaman ve Angmagsalike vasıl olmuştur. vayı 20 mayısa bırakmıştır. 

S 
har:ıl'et yetmiş dereceyi buldui'undan T k l b ŞUphell bir ölUm 

an'at aleminde bu rıdamm knzanın altında na ıl olup ayyaresinin anat arı bir u:ı 
b k · l ~ b Yüksek orman mektebinde 'lı ölmedi~ine hayl'et cdilmi.Jir. Arkadn ta a as ile örtü mege aşladığm-b ~alro rnuharrh·lcrine d d h d · l hastalanan bir talebenin, verilen 

A.a.t.ulbedayi müdüriyctındcn: ı.:ı i~e kqmiir nmbnrına gi~nl~r tarafın an a a ziya e şıma e gitmesi-
Vııij dan gijrülmemck Mn bunların her gi- ne •imdilik ımakn yoktur. yanlış bir ilaçtan öldüğü ve me-

dt t rlliizdeki tiyatro mevsimin- ., T 1 dd • ·ı·~· ' t 

Ticaret ve Sanayi 
(Büyük salname) 

MUeRif ve tabii mes'ulU: 

Mahmut Bey 
( l 9!il altıncı sene cildi: bir kaç güne 
kadar tab'a haşl:ın:ıcaktır. Ticartt ve 
sanayi sıılnamcslnin gerek Ticaret O
dası neşriyıtile ve gerek diğer salnamc
Jerle bir a14k:ısı olmayıp müellifi rnes
ulüntin eseridir. 11 tr !ene ncfrolnnur. 
Tam sayı fa ( 1 O) lira; yanm sayıfa (5) 
lira; rubu sayıfa (3) liradır. Klişe be· 
deli ayrıca alınır. 'alnamemizin bu se
neki cildi kanunlanmızı dahi ihtiva 
edecektir. l\lücllifin miıhürü beyıt olup 
üzerinde {Ticaret ve Sanayi salname~i 
ismi mahkQkrur. Antetli kftğıdıqııı O'i
caret ve Sanayi: hüyiik sa\nı:ımc müel
lif! mes'ullüğü) firmacını muhtevidir. 
Resülerimiz bu} iık kıt' ada olnp (Tica
ret ,.e Sanayi 1931 büyük salname) 
firmasını muhtevidir. Hakkı telif ve 
Ticaret kanunları ahkamına tcfikan \'e 
tekraren il;ln olunur. 

ı em .1 riı.inde .. ka .. fa -mı kömürü~ a.ı.·as .. ına o. k.· Veni bir nıotıtr tecrü- se eye mil emmumı ıgın vaı ıye "i'ıtiıı 81 edilecek esetlerin tet- - t u •w • h b 1 t 
\ol tya c .. başla.nmıştır. Muharrir muş. kom ur par~aları komurlukte m b i l .. ~!!.ı.r. .... !! .. ~~ .. ~.!.~.~!!.!!.: ..................... - ............. - .. -···--· .. ·-.. ·-··--

an t hir çekiçle kırıldığından bir iki defa es yapı ıyor A. A. Ne•rlyat BUrosundan: 
ttiııi u ercım beylerın eser- 1 ,. 
btrab (teıcüme olanlar asıllarile kafa tasının parçalanmasına ramak De l' M ) gör GJ 
tQ er) ı kalmıştır. Htıkim maınunlarm ~ektik- k" Y ı . ey~e I ~ asgo.v 
~ iller; . ~azartesi ve çarşamba leri ıstırabı esbabı muhaffifeden . a- ~a ıne. ıma.la~ane erm~e~ bı-
.ePcb ıkı den dörde kadar yarak k<'ndilerini hafif birer hapis rınde dızel hpınde yem bır tay-
'•n~ t aşı~da Darülbedayi idare- ceza ına mahkum etmiştir. y:ıre motörü tecrübe oluµmak-
t (A/~dı etmeleri rica olunur. tadır. Ağır yağlar yakan motör 
·'!afınndı eserin müteaddit zevat Dünyanın en yaşlı 
'~'" ....... an tercüme edi:memesi k d şimdi kuJlamlmakta olan motör-

.. 1Ut a nı doktoru ı f c~ttekı e~cinı B. ]erin tercüme erden çok ha if olmaktan 
~ıt~tl ~tı eserleri evvelden bil- Dünyqnın en ihtiyar <loktor baıka tayyarenin süratina hayli 
~''•tıd erı kendi oenfaatleri ikti- kadmı olan Misis Harriet Cusby arttırmakta, u~uş masraflarım 

ancJır ) 
~.. yüz bir yaşında olduğu halde indirmekte "e yaoınn tehlikesini 
~~ .. ~:._, Londrada •efat etmiştir. Bu hemen hemen kaldırmak aibi ~...:!Uerde: o• 

h Yft~ia d kadın tıbbı Avusturalyada tahsil faydalar bahşetmektedir bu mo· I ~~sy o§ru çıkmadı 

1~tik adan mühim miktarda etmiş ve doktor diplomasmı törün asıl f aikiyetini kanaatlara 
.~t~ll ş:~ak~abı geldiği ve bun- 1865 de Nevyorkta almışlar. yer)eştirilebilmcsidir. 
,tt, ta re ıthaline gümrük ida- Paraşüt aP-ılmayın. ca ............... - .......................................... .. 
,'kJi11/Cfından mani olunduğu l' akon Kuillcr ismindeki Norveçli 
~dilnıi ~t~ıkan bir şayia dan hah- Yenizelland adasında bin beş tayyareci P.araşütün açılmaması 
•dıi'ı 4 1

• Bu şayianm doğru ol· yüz metre irtifada uçark~n para- yüziındcn yere düşmüf, parça-

lstanbul Halkına 
1 L A N: 

21 Mayıs perşembe gilnll için yapılan 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. 21 Mayıs 
per embe günü bilumum resmi ve hu
susi mttessesat, umumi meydanlar da
hil olmak ilzere Türklyentn her tara
fında bomba tarakelerine mttşabih 

A L l 81 A L iL Ol sesi iştdııeceğın
den halkın heyecana kapılmaması 

şlmdi~en IU\ıı olunur. 
anlaşrlmıştır. şütle tayyaresinden atlıyan Ha- lanmıştır. 

~ .. ~ .. ;~~~rası: 123 - Nih;yct giislükle doğruldu. Bir ırııınl• beklerken uyunıııştu. Ocağın üzerinde nunşun değil mi? ttnydi git zarnparanı JJeşinci gündür, daha iz!ni bulama. 
~İle Co.rp ccpheıındc .... müellfii bularal\ yüıiin(in k:1nını. ~·Jka~ı. Hi~: işinde külb.~ tıla~ ~uran hir tn"n mı. bul o~ seni daha kabul edecek; git onun dık. Adolf yanı_mızda sakın du~uy~r, 

1'-ıario. Remaıgue det ten ve hırstan aglıyoı du. Fakat !• u dı. Ma. a duzelınıı.h· Tnbaklal'ın anıı:;ı- ratııgında yat kaltak oro pu. dımağı dalgındrı. Başına. gelenı bıze 
zü o kadar ı.İı.; Jllİşti ki göz ya~Jarı aka- na isi çisek dolu lıir siscklik kQnmu. - Kadın, Qnn hnrretle baluyprdu: yavaş > nvaş anlattı. EV\~ela sar~o e? 
mıyordu. tu. nadın en güzel entarisinj giymisH. - ~imi ... KiminlF'! 1 ı ne diyorsun merdh·endcn yuvarlandıgmı soyledı. 

Bir müddet sonra kendini binız Kocasının ho una gidecek bir taam hı Adolf? !.. Villi sözünü ike erek: 
toplı)arak güçliikle uzaklastı. \'olda zırlamak isin kimbiliı· ne kadar dol~· Adolf, cevap ' 'ermiyordu. Yalnız yü - Hnak sen de Adolf ••. Ben işten 
dayak yediğinin hatası ıihnini h•gaJ «>· mı \"e snbalarnı ·tı belki bu gece son zündeki hicabı düşUnüyordu. Kadının ç:ılrnnm .. Sen adamakıllı hır boğazlaş 
diyordu. Elini yokluyordu fakat mağ. bir ümit be liyordu. Adolf onun ,·arın- istihza ettiğini zannetti ve .,.jddetlc ha· madan kurtulmu un .•.. 
lfıp olu unun yalnız bundan değil ayni dan gec;erek yatak odasına girmei, iste· ğırdı: ~ Nihayet olup biteni öğreniyoruz. 
:r .. amancln e ki kuv\'ctini kaybettiğin- di. Fakat kadın uyandı \'e onun halini - Defol diyorum ~ana rezil kan:.. VH!i tekdirli bir tmır]a söyle söyJii. 
den ileri geldiğini anlıyordu. f;Öl'Ünce hasetle bnğırdı: Odada üı·ünereli gidiyordu. Adt•- yor: 

ispirto, keder. gel isi güzel yaşayış - AdoJf !.: .Adolf !. Nen \'ar? ta delirmi ti. Kadının kendi ine bal•- - Canım Adolf na ıl oldu da böyle 
onu bu hale sokmu~tu." Bir sıra hırsı o ){arısının hiçbir ,ey bilmediği hntııı maşını ;stemiyordu: yakayı _ele Yerdin? ... Surntn .~·u_:makta 
dereceyi buldu ki s:ıkat elini hiddetle na bile gelmedi. Bilftkis onu Yf.'dif.;i da· - ~ık git diyqrµın ... • ne marıfet var? Şakırtısı buyuk olur 
yo1dnki bir ~ama lıirka~ defa çarptı. J ağa sebep zanncdirordu. Hicnpt:ı.n, Sağlam eli ile bir 1alıak yakaladı. mı fakat tesiri cüz'idir. tık d:ıı-beyi sene 

~ Pis ve olgun pir sabah ağarırken f'·in hiddetten boğulacak pİI' hnlde }ie~:rJl'- dın fe,·knJd<Jc )\oıiimuştu. Sabahın sine indiııueliydin. .... onra sıra karnı-
t~ erıitı . . önüne rnrdı. Lüzucetli bir sis dnmlnrn di: pu~lu ıhnrnsı içinde sokağa fırlakı. na gelirdi. O \akit herif kal'Şmda 

\it• tt e;t7rılıği Adolfu :ıyıltta. Bir .~apısıyordu. Her tarafa rütubet sızı- - Defol, defol diyorum ... llnna ne- Aclolf knpmın önünde duruyorclu. bir paçavra gibi yayılır kalırdı. 
l ~hatırın' f nJed i. ım acıyordu.,~ ordu. Kapı ının merdil"eninc sürüırn· .) e öyle bakı) orsun '? Eli yanına saı·ktı. Tabak elinden diiş- Küskün bir tavırla devam ediyor; 
> atcat ırı a Reldi. DoğruJmak iste rck r.ıktı. Odasına girmek, kapanmak Jüıdın korkarak ona doğru yiirüdU. ~ü. Kararsız birsok sözler söylüyor- - Ne saçma şey... Eli sn.kat iken 
t;tıtıtı tek tıva~fuk olamadı. l~arnı- artık kim;)eyi görmemek orada geber· O val\it bağırdı: du. Sonra bir kanapenin üstiine öHi yumruk darbe i indirmeğe deva mcdi-

~1&111 ltliid~enın tesiri halıl baki idi. mek istiyordu. Mutfakta kur ı oca~·m - Heni bırak eliyorum, bamı dol,un ~ibi düştü. Uyudu. Fakat knru git- lir mi? O ,.akit ayaklara~ ba1dırlara ~c 
et Yerde uzanmış kaldı. ) anındaki bir sandal~ eye oturmuş onu ma ... Bana niye öyle bakıyorsun? menı· rni~ti. Bir daha avdet etmedi. apış arasına tekme indirmeli tekme... 

Herifin i mi ne? (Bitmedi}. 
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Yabancı 
- Elhamra ı:e blelek'te -

Volga 
Kızı 

l'otoı M.C.fll 

Llll ~amlta, "Neş'ell olalllll" 
"Bekir baba,, "BUyUk ker"' 
van,, fllmlerlnl bitirdi, o"" 
bu resimde sabah tuvaıetl 

ile görUyorsunuz ~ 

dinamosu vardır. 50 beygir kuvve~ 
de bir motör çadırın dahili tenvita~ 
temin etmekte diğer motörler haY')• 
ların bulundu yerden, hususi vagoıı 
rı te memaıı aydınıatmaKcaaır. ~· 

Dört bin beş yüz kişi alacak bÜY,... 
ilikte olan çadır 1800 elektrik Jant~ 
tarafından aydınlatılmaktadır. tı1' 

Dünyanın en büyük sirklerindel1 r 
ri olan im canbazane beş Amnr "(.o 
deşlerin büyük babası tarafından l ı 
te tesis edilmiştir. 

Kısa Haberler 
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Levskiden sonra Beogradski 

Fut bol da galibiyet, mağ
liibiyetten alınacak ders .. 

Likmaclarında - ' 
Yarınki 

karşılaşmalar 
Yarınki fikstUrUn en mUhlm 
maçı şu: Galatasaray-Beykoz 

Beoğradski maçları münase-

Son muvaf f akivetten sonra 

Fut bol mütehassısları-
mızın düşünceleri ... 

betile geçen hafta oynanamıyan Takımlarımızın muvaffakıyetlerileı Bu husu ta en iyi oyun, zevk, fut-
futbol likmaçlanna bu hafta k neticelenen Beogradski maçl.:m .. h'.~kkı~ b?.I itibarile, bence, Ile§iktaş maçı ço 
stadyomda devam edilecektir. da gazeteler günlerce kcndı goru~lerı guzel oldu .• 
ilk maç Galatasarayla Beykoz ni ve tenkitlerini yazdılar. Alınan neti! O giin Beşiktaş takımımızın aldığı 
arasındadır. Vakit vakit çok celer acaba futbolümüzün idaresile netice şayanı tebriktir. 
canlı ve muvaffakıyetli oyunlar meşgul olan salahiyettar zevat taraf mi ikinci oyun - Çok sert oldu; Gala 
oynıyan Beykoz takımının varın dan ne suretle karşılanmı~tır? Onlar! tasnray b~ oyunda galip gelmekle bera 
güzel oyunlarmdau birile Gala- ne düşünüyorlar? ber, sertlıge mukabelede hazan fazla 
tasarayı galibiyet yolunda hayli Bu mevzu etrafında yaptığımız an-\gittiler. Bu muvaffakıyeti, bu galibiyc 
uğraştırması beklenebilir. ikinci ketin şayanı dikkat netice::;ini beneçhi ti daha güzel bir oyunla süsJemeliydL. 
maçı Vefa ile Süleymaniye oy- ati yazıyoruz. Bunu beklerdik, her ne kadar bu oyun 
nıyacak. Vefa bu müsabakayı FUTBOL 1''EDERASYO:NU REISl da Yugoslavlı arkadaşlar çok fena ha. 

k k · b l IIA'IDI E.:'\f1N BE'~lN' reketler yaptılarsa da, bilhassa kaleci azanara ıstan uJspor a puvan n ~· ı. 
puvana olan vao:iyetini üç sayı l\IÜTALEASI ye .. buna mukabeleyi başka türlü gör-

b·ı· Ev S J . b. t k T '- ·k k b·ı· t· d meliydim. arttıra ı ır. ger üleymaniye yı . ır a ım.. ~ .. nı · ·a ı ıye 1 e üçüncü oyun _ Fener takımı çıka-

' bu maçlara bir beraberlik veya k~netlı, sonra atletık mezayaya da s.a cak sanırken, Natıklı, Lastarisli, l\fit
kazanç gibi bir netice alabilirse hıp. Fakat sert oynuyo~lar •. Muhteht hatlı bir takımla sarı lacivert forma 

Yedinciliö-e dü"mekten kurtula- takımımızın bu kıymetlı rakıp kar;.;ısın ·ı .. .. ht rt takım :.:• sandrm:o-
o Y d ld v t• f k 1• d d. ,. 1 ı e gorunce mu e ı 

'« caktır. Fakat son zamanlarda a a ıgı ne ıc.e ev. a. a. e ır. ı. a nız u vun ı· .. ·ı· oldu·, egv er Fener sngv, sol içleri uvaffaklyetlmizle neticelenen Muhtellt·Beogradskl ma· 1 k k b b it " ,, 
Çında Sırplar bir hUcumumuzu durdurmıya çahşıyorlar bilhassa istanbulspora karşı son n~t~IJ'."a ~m d.:l J.? ·ı ._ımız ~ m~çı a 

1 
iyi bir tarzda oynasalardı .. Fenerimiz 

llıa~)·rarnda şehrimize gelerek dört İşte son senelerde futbolün aldığı maçında çok ahenktar ve mües· ~:;d~~ı~: n:~c~;:~:~~a: ıı:e~d~~7:~ de 0

1
;·unu gdalki?~etleb bi~.ir~~~i .. -c.·unu da 

~ Yapa B lk 1 k 11· h . d b kt d d F tb 1 sir bir oyun oynayan yeşil be- .. k k .. . ı· Y 1 .. . ı· >eogra s ının ugun u o,, llıtr1t n a an ann en U\'Ve ı ,.e e emmıyet e u no a a ır. u o : çok yu se gormıye ım. a nız umıt ı ... d. 
:tıııd ezt Avrupanın tanınmış takımla- yuvarlak meşin topun arkasından ko- yazhlarmf Slilekymaniye karşısın~ olalım. ıyı ~~~düncü oyun _ Salı, perşembe, 
t~n Beograd~ki çoktan beri susadı- şan yirmi iki kişiye bütün kuvvetleri- da müte evvu bir netice alma- MUVAFFAK RIFAT BE"' 

'"'1: h ı. cuma günleri oyun yaptıktan ,·e cumar 
~ ı0$t eyecanlr ve şerefli oyunları bi ni, bütün kudretlerini, bütün heyecan lan çok muhtemeldir. Günün - Beogradski asıl şeklinde birinci tesi günü de gezinti ile vakit geçiren 
lı..."' erdi ve İ"'İ hatıralarla bizi bas larını ve bütün san'at ve marifetleri- ·· ··ncu·· ve son m b k Fe 
~ b " ~ uçu usa a asını " derecede kuvvetli bir takımdır. llk maç misafirler; pazar günü, yorgunca, bir 
ll lrakarak aramızdan ayrıldı git- ni sarfetmek ve göstermek için bir mey b h ·ı A d l d k' ner a çe ı e na o u arasın a ı ta muhacim hattı fe,·kal:ide bir oyun oyunla, bir iki kaza da geçirdikten son 

ll dan Yermiştir. Bu meydanda karşıla- karşılaşma teşkil ediyor Fener gösterirken, muavinlerin bu ayarda ol- ra oyunu kaybettiler: 
tııı ~ziyaretten pek az e\'vel Bulgal'la şan on birler; bir kulübün, bir şehrin. geçen devre kümenin bu en za- maktan çok uzak kaldıklarını görmüj Dilhassa ikinci dcrrede ayaı:rı kaya 
'te . \'ski takımı da şehıimize gelmiş bir mıntalmnın \·eya bir milletin lıu 

iltj D 1 1 -. · · k jf takımı sıfıra kazşı 16 sayıle ,.e hayret etmiştim. Bilirsiniz ki mua- rak gol yiyen kalecilerini değistirdik-tıı. .. a ibiyet ile memleketine dönmü;; meydana çıkarabildigı en ıyı ve en uv ~ 

1 ti . ı d B ı kı·· ı · yenmişti. Fenerden herhalde ga- vin hattının maç esnasında bir körük ten :sonradır ld 4 gol yiyerek (6) sayı 
h • ve ı unsur rrı ır. un ar up erme, 
~tı ık' vl"'b. t ·ı n d k. h. 1 · t k 1 ·ıı t Iibiyet bekleniyor. Fakat birkaç gibi işlemesi icap eder. Yani muhacim ile oyunu kaybetmiş oldular; ı mag u ıye ı e eogra s ıyelşe ır erme, mm a a arma veya mı e 

ı alın 'k" b b l.k ı 1 · f t · · · · b··t ·· k dretl" sayılı bı·r galı.bı·yet m"ı olacak? Bu hattı taarruz ederken takip, karşı taraf Hulftsa, bu takım Le\· ki, Sin' ·a.. '" ·ı.. an ı ·ı era er ı ve mzanı- erme za er emını ıçın u un ·u " 
lıal'~~l 1 galibiyeti tetkik etmeği futbol rinı Ye bütün .hünerlerini son nefesleri yarın Fener muhacimlerinin gös· hücuma geçince müdafaaya ithaf zaru (Bulgar) dan yüksek; diğer ta ırnl r 
~il tj •mızın bugünkii ve yarınki mev ne kadar sarfedeceklerdir. terecekleri sayı yapma şevkine reti onları daima ileri ':~ geri ha dan farklıdır. 
r.:ı hetindeıı çok fa .. ·dalı ,.e ıu··zumlu Iy on b. d·;; kl .. bu··n dı· b -1 b. ı. fi tt• rekete mecbur eder. Halbukı Beograds FUTBOL HEYETi RElSl BASRi 
t<>"t'{j.,. ., \.RZ~ınan ır; •eer u • - ag ı ır Key ye ır. k.d b [ t ld ·b· ·· ati k J>E'" NE DlYOJ> .rOtuz. _ . ·- .11 . k .. ı e eş one yı ırım gı ı sur e a , ı. " 

Sııor • . . _ ger şehrın, ·veya dıger mı etın çı ara Yarın Kadıkoy sahasında da Jcmize inerken muavinler bekleri ebir . . 
Vn_ • spor ıçın )apılır. Kazanmaklbildi;;i on bire üstün olduğunu erlerin "k' . t k l d k . 

1 
Takım gerek teknık gerek atletık ka-

ı... '\llfb t . 0 • ı ıncı a ım maç arma evam hatta oynuyor ve e serı taarruz arı a· . . . . . . . .. . 
"'it 8 e ntek sporda muh:ıdderclır. F:ı- knrşılnştığı meydanda göstermı;:; olur. d·ı I t' . d A • . h 1 d• v bılıyetlerı ıtıbarıle bızden yuksektır. 
)" Pord k k .. 1. . . . e ı ece< ır. kım btrakıyor u. ynı a ıger maç- c::· d. k d 1, 1 b' ,n 

@tt k a gaye azanma ·, mutemac ı BinaenaleYh şeref halesı en ıyı oynıyan ee .. tf S 
1 

d ':S'ım ıye ·a ar vuraya ge en ecne ı w. 

htgiı aıanrnak için didinmekten nih:ı- tarafı değll, kazanan tarafı sarar... M h ) k h l~rda da tek~r:ur e 
1 

ı. o~rak~n a. 1~ kımlnrın birinci sınıflannda görülen 
~it?, didbrnekten başka bir şey mi- Bunun i~indir ki Levskinin burada eç U a ramaD ki asıl m~a,:ın :r ;s<er ~ I u d.arı ıçın forvet hattına malik. Sağ bekleri, aşa 

\>u 
1 

yaptığı mii.,abakalarda.aldığı muvaffa seyahate ış·tı~~lh e ~ eme~ış er. ır. T~k~ ğı yukarı her ilsi kaleci ilidir. Kazan 
l(Oşllla~ erce, binlerce metTeyi en çabuk kıntli netice ne kadar küçültülürse kü BugUn çıkan Tilrk sporda mın bekl~rı .ı ~.s'-ia sag bekı çok ıyı dığımız muvaffakıyetler fazla enerjili 
eıı tı~tı için; gülleleri, diskleri, critleri çUltülsün galip taraf için çok şerefli- mUhi~ bir maka~~ .. .. oyn~dı. l_{alecı m~te,d·assıtt~r. Takım !Ju oynryar:ık gösterdiğimiz faikiyetin neti 
le ede rı ntesafeye atmak için miicade- dir. Bulgar Levskisinin on biri burada n.eogr~dsk'.. takımını~ reı~ı ~to..-.y; şeklıle bıle .geçen er e _ma~JU~ ?ldu~u- cesidir. 
ler il atletler terlerini niçin döker- 1. 1 t - G 1 tas ·e Fener on Andıryevıç Turkspora yazdıgı hır ma- muz Levskıden çok kuV\etlıdır. Zn- • 
~ llefesıerini niçin tüketirler? 1'~rlşı ~ş. ıhg~k. a a . arayı' a rag·men kalede Türk futbolüne bu ismi veri- ten tam takım kadrosile Uypest gibi F. GALATASARAY l\IAÇI~I İDARE 
uir . · · )lr erını a ım oynama arın. • . . ·k t . . T C ·b· b. · · f k··ıı k EDEN REFİK OSMAN BEYiN 

'l,,. lltınd ·· · d 1 ·h t k d. 1 d t•l kun-etile yor. Bu sayanı dık a makale ıle be- • • gı ı ınncı sını teşek u ere ar 
.. " er uzerın e yere en J ere vu nı aye ·en ı rn re ı e \·e -:. .. ks 1. ld v t• 1 d b ··~ · GORU~U 

11 ... era vu 1 b. . .. . .ı - 1• t . t• Elb tt k. bu galebe raber bugun cıkan Tur por, muhte ıt şr a ıgı ne ıce er e unu gosterıyor. ~ 
"'"'·k ru an; ır rıng uzerınuc mag up e mış ır. e e ı ~ ·-· 1• tl· f k h 1 ler ·11 lan·t , 1 tl t d.v b. 1 d 1 e ·a gösteri takımımızın Sırplara kar~ı elde ettıgı FUTBOL FEDERASYONUNDAN - \.UVYC ı a ·at çok ata ı O)'llıyan iti • • n \'eya yumru c ıyan a e · ıger on ır er e o mıyan v .>• • .• • • • k S . - 1 be . 
t.. Çıtı "ırp 1 N. . t k 1 ., 1 . b. . t• ahsuıu·· ı·di Bul muvaffakıyetı guzel )azı, fevkalade re SAiM TURGUT BEYİN FiKRİ hır ta ım. on kazandıgımız ga e )C 
~Jlo . :r ınır ar . • ıçın ı ·:ınır ar. emıyen ır mezıye ın m • . . .. . . k . • . . • 
~ t ıçin k k . . d v .1 . ., 1 1. b k t k ,. uslar didin sım, karıkatur ve krokılerle ,.e spor B. A t k .b. h.l 1. gelınce anaatım şudur. l\façı ilnncı 
-ıtı h .. azanma ıcın.. egı mı. gar ar nr uçu saa oi'm ,, • • . .. . ır vrupa a ımı gı ı ı e ı oynu- h . . k 

ııı. _ 1 alde S - 1 . 11 . . 1 t"cede Rerefle ··e yüksek a- erkanımızın bu husustakı mutaleaları- 1 k 1 d k. 1 k de,Tede ankalar yaratan Fıkret a-°" e . ·· porun en e ıemmıye ı mış er ve ne ı ,. • . . . . yor ar; arşı arın a ı oyuncu arı ız B . ,. 
b. tinden b. . 1 f tbold ~ ı 1 1 d ndan çek·ılmı·şlerdı·r le canlandırmaktadır. Spor ışlerımız d k . . 1• 1 . ı·kt • zandı. u çocuk )alnız başına ı. ugos ~ltıaı. ırı o an u a cıa m- m a mey a · . . ırma ıçın azımge en ınce ı ere va- • 
~'ııı 1\ gaYed· I? ·b t k .h t .. 1 1 b. . . B ·iktac: Ye hakkında. malıimattar olmak ıstıyonıa k fi S t, f . 11 .. t-1- .k .. tl . lavların defansını harap etmış, çorhr 
~.t ı arı ır.. \.R) e me nı aye Yugos v arın on ın ıse e:;; -s T .. k h • h b 1 . . ı ar... er avu u, ıı.:.n.nı , sura erı . . t• 
'ta l>oru t b. ff k t .. d .. t.. k • nız ur ·sporun ususı a er erını o- . • k 1 . 1 d T b. f ya çevırmış ır. 

~.ltıarııası dn akm d ·~.,mu~·~. ~· ıye c Fener on hırın en uı;;hunl.çtı ta~amış H kuyunuz. Bunlardan ba~ka Ahmet ~yıl , mbu avemb~t en yh~ utn a... a lıa ı ANTRENÖR HER ZlNGERE 
~~ ~~ kada e.~e eı.;ı mı ır.. . G.n~atasarnyın ~e .~? t~ ı h al~m;a~; Fetgeri, Muvaffak Ihsan B~ylerin ya- ~~hya a~cı ~ .~u. •td e oynuyor ar, GELİNCE 
hıı~dar h·~k~uzel .. ne kadar teknı~. hırıne boby~nl e.g~ışSır • ..,..u b~. ed da zı ve resimleri, lzmirdeki maçlar, mek- ı B~a . op uzeUnn e .. b.. l l k B d k. k • A da -c.·er 
~- ~"~ •l ım oynarsa oynasın .. hır gelen on ır erımız ırp on ırın en 1 t .. b 

1 1 .. 1 .. t ınncı oyun - zun ır yo cu u • eogra s ·ı mer ezı vrupa " 
~il birsataatıik rniicadeleden mağlüp eı ha fazla malik bulunduktan meziyet- he~ mu~\:":. arıEfgu~~ vucu.' seya- tan sonra: dediğim gibi toprak sahada almış takımlardan biridir. Çok yüksek 
"q(ltilt kırn; daha az güzel .• daha ;z ler sayesinde bu neticeyi almı~lardır. a nameı • u lfJl en 1 ve saıre. oynanmıştır. Onlar çayıra alışmıştır- Macar, Çek ve Avusturya takımlarlle 
~i:ı )'aıı~Y:ı)~~n diğer takımın galibiye Dememiz l:.izımdır. Netice bunu ifade hissolunmağa başladı. lar. [LOtfcn sayıfayı çeviriniz 1 

~abut tu~lüğünü ı.oca bir meydan eder. Futbol tekniğini ilk defa çek futbo-
li._ sl>oru etrnış değil midir? • • • lünde gören futbolümüzde de o zaman 
·~ ~tırııa~ ıaı-~feti .• güzelliği .• nefase- 924 olempiyad~ndan son.~a r.?tbol tek merkezi Avrupa futbolünün en iyi bir 
ıı.ı~lta d <ı.. nrtı tleri gibi ahentkar ha niğinde biiyük bır tahavvul goze çarp- mümessili olan çek futbolünün tekniği 

1l'ettedi:ı:m .. kazancı temin eden fa- mağa başladı. Ilu tebe.~dül en evvel ma hakim olmağa başlamıştı. Fakat göz
\ t1:>1c )"ak . car ve ltalyan futbolunde ol~u. 924 O· den kapma olan bu teknik şüphesiz ki 
te11fteıık, ın hır geçmişte; uzak Nem- lempiyadında cenubi .. Amerı~~lıları~ esaslı da değildi. Ve o sistem ile piş
tı111 llctıq ;ek, ve maacr ellerinde at sü oynadığı seri , .e enerJık futbolu te~t..~ıl miş takımlara karşı da aşağı olduğun 
>~ılı: örıı e. baldırları çıplak akıncı la eden Vruguay takımı Avrupanın klasık dan bu sistem ile oynıyan takımlara 
tn~l'deıı ;r~ne kattıkları siislii şövali- ve ağır oynıyan t_akıml~~~nı büy~.k karşı muvaffakıyetli neticeler alama-

S 1 değila ~ çok zarif ve daha çol, farklarla darmad::ı.gın ettıgı zaman goz dık. Bir iki müstesna netice ile nihayet 
~ llor "e rtııydiler?.. ter falatşı gibi hayretle açıldı. Ve

1 
bulan maçları da - mesela Slavyanın 

q~. ~bttalarnuhnrebe .. biribirile çok Ya Unıguayhların oyunu fevkalbeşer ve beş üç mağlübiyeti gibi - esasen o sis 
~tıtrı1er iki r;aol~: b.irer şubei fa?liyet fevkaliıde görüldü. . . . t~min tamamen ~aricinde. olan çok se 
~ta ak._ }f alı:Htın de gayesı im- iste 0 zaman futbol teknısıyenlen rı ve heyecanlı bır oyun ıle kazanını~ 
'111 b~~~kt,;~ ~eyi .. son nefesi vererek futb~ldeki derin tahavvül ün sır ,.e hik tık. l<'akat heycan da nihayet arızt oldu 
~ turı ''arl asıl rnuharebe milletle metini anlamağa başladılar. Ilu anla- ğundan muvaffakıyetsizlik içinde yu
~ bi 11~ 1<an1ı 1~~arrnın çarpışmasından yış en enel ve ehemiyetle ltalyada va- rnrlandık durduk ... IHi.l:i. da ayni hal .. 
~tn11t lttaç \' , ır kaynaşma ise spor- ki oldu. ltalyanlar takımlarını baştan Sistemsizlikle ifade olunabilecek bir 

11~~ \.'ltabiliye)t ~a~a fazla rakiplerin başa değiştirerek yeni sistemi derhal sistem .. Biribirine kat'iyyen benzemi· 
~'t ":t§ı~aş~.~~rı~ı.n .. bütün kudretıcj tatbik~ giriştiler . .:'tacarlar i!'e her iki yen oyun~ar .. ne ~!fü;i~ v~ mihani.ki .. 

'lıı htirıeı- ~ bıı çarpışmadır. l\la- sistemı mezcetmege çalştılar. Anupa· ne de serı ,.e enerJık bır sıstem .. 

4 
t~a~adan u çarpışmadan.. Du nın diğer köşelerinde .. Fransada da bu Netice ne olabilir? bu vaziyet karşı 

1t, 'lla za~erle çıkmaktır. cereyan baş gösterdi. Hatta son Al- sında ne yapmalıyız? Bunu gelecek ya
n .. 'e söz de ı~azanauın- man ve Fransız milli maçından sonra zımda tahlil edeceğim. 

bu cereyanın tesirleri Almanyada da S. c. 

Beher geldl, açık hava sporu başladı. Almanyada atlet ka• 
dınlar açık havanın vUcudu kuvvetlendiren, hayati arttıran 
feyzinden istifadeye başladılar bile ... Resmimiz bir Alman 

kadın atlet grubunu cirit talimleri yaparken gösteriyor 
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Hindistan meselesi Yeni 
bir safhaya girdi 

-
Awupehlar, HindOlerle MUslUmenler .,..anadaki lhUflf• 
.1911amar ed.,..k MUalUmaaları kendi taraftar11N1 ahltall 

ve HlndQlerl m•llOp etmek istiyorlar 

lft~~taft mes'ele8i yeni bir safhaya müşkülleştiren en büyük mania. müı.!U 
girmek uzredir. manların ona karşı ctuyduklarr infial-

Hipdtstanda çalışan Jnıiliz i~ adam dfr. Hindistanı istismar etmek ve ona 
lan ile Mir Avrupah iş mümessilleri i.C1tiklalini ,·ermetMk istivenler h' d • 
b

. 1 . . • ın u 
ır ara)a ge erek yenı hır takım f<·d- larla müslümanlar arasındaki r · • 

bi 1 d" .. ·· 1 rd' ır d' ge gm r er uşunmuş e ır. ın ıstanda liği kendi lehlerinde kullanarak Jlin. 
ça~ıpn A"Vnıpalı .. ~ü~l~r ce~yeti distanrn e~ki vaziyetini idameye calı
reısi bunların duşunduklerı tedbirleri şacaklaTdır. 
ifade ederek şu özleri söylemi. tir: A .. aba G d' · •· ı·· 1 · " an 1nm mu uman arı da-

"İt ad.:tmlRrrnı muıtarip edecek her rıltmasınrn sebebi nedir? Bunun sebe
han1ti bır hıtreket vukııunda bizim bi Gandlnin daha evvelden müslüman
ya~ıfit~ıF.. ~Y müsliiman f'4(alliye11e Jarı memnun etmeyi ve onların metali 
ve sa~r ekılJ ıyPtl.e~e birleŞf!rek ?nlula bini peşinden kabul etmeyi programına 
birltkte kuvvt>t ı&tımal etmektir. in- koymama.sulu. 
giltere daha şimdiden Gandiye, yu\ar Hindistan msUIU ı 1 
1 k k f 

. . man arı asır arca 
a °" emnsta Ht~d~~ın lngıltere- bütün Hindistana hakim olmuş bir e

den ayrılnıası m~ tlt>Sını mevzuu ba- kaJlivet tesk'I _... ı S 
.hi ed 

· ...ı.· • h L- • • ~ •• ı OC'Uer er. on zamanlarda 
s enuyecıqJını Ar~r ,·ermehdır. Uu H. d 1 na karşı şayet Gaııdi ,;ne il!'yanı me- rn u ar ar-.tSında bir takım cereyan· 

deniye mtiracaat edec.-k olursa Hindis la: peyda olmuş ve Hindular, kamilen 
tan hükumeti siiratle ve m•tanetle ha· ~ındu olan bir Hindistandan bahsetme 
rekete geçmelidir. Böyle yapıldığı tak- ge başlamışlardı. 
dirde her hangi iMyan üç ay mrfında 1 •. Kamilen Hindu otan bir Hindistan. 
Bertaraf edilebilir.,. bu&ün mUsUiman ekalliyetin imhast de 

Ba sözler Hindistanda çahşmakta mektir. 
alan 8:">00 miiesse!e namına söylenmiş- Bunun için miislümarılar, bu cere
ttr. Bundan f'ftlilizlerin evvel ve ahırı yanlar ka11ısında derin ~Upheler hi• 
Jftnd&bndaki ekalliyetler ile ekseri- setmeğe başladılar. Ve kendi varhkla
yeti biribirile çarpıştırarak vaziyetleri rını kurtarmak i~in tedbir almak lüzu 
ni tahkim etmek siyasetini takip ettik- munu hissettiler. 
Jerinf pek a~ bir surette gösteriyor. l\lüslümaalaraa düşündükleri tedbir 

Hindlstanda çalışan :"ıOO İngiliz ve lerin biri, Hindistan milli meclisinde 
Avrupah müesse e namına bu sözleri: daima üçte bir derecesinde meb'us bu 
eiYHYt!n rel6 M. '11J~rs şayaıtı dikkat lundurmak, sonra kendi intihaplarını 
buı sizler da~a söylemiştir. ayrıca yapmak ve bu uretle Hindula 

Ona& Gandı hakkındaki kanaati ŞU· rrn içinde kaynayıp gitmekten kurtuJ. 
dar: maktr. 

"Gancli bir aziF. olahilir7'Fakat Ga.n Müslümanlar tarafından istenilen 
eli bir afyasf olmak ha.sebile, Hindistan hu metalip kabul edilemiyecek bir ına
düt Parw milyonerlerin ve Rombfty hiyette otmad .ıc. h ld (' d' b 1 
• ........ h'..ı.. · · ı· 1 d" '•' a e .an ı un an ıaurm.a sa ı.,..,rının e ın< e ır. Runlt'.r kabul et-ed· B ı· · ı ı. 

.h 
. • ... ı. uaun ne ıcesı o araa 

ona arekete getirmektedirler. Gandt- müslümanların ü lıeleri kat kat t-
nin .WU..aiıadistanı Jemail ettitiı•l lı. ş P ar 
z•1111ft"Mı.fPstir. Halbuki Galtdi Hin • . . . . . 
dlstan fırkalarrndan mühim bir fırka \azı,> et bu me-rkezde U.en ıkı tarafa 

yı ..___:ı • ._-'"ted'ı Ga d' . · rasuıda ötede h~ride bfr takım hadise 
•- - r. a aatn S011 ay-

lar zarfında mütemadiyen söylediğ'i ler de \Ukub1ı&ldu. 
Wr lib,. onu• yuvarlak masa kOAferan Bunun neticesi olarak hasıl olam 
sn1da Hilıdistanm lngiUereden ayralıaa sercinlikten yabancılar i tifıde~ e k• 
sı ... ·fiHini iler i ii1't'teğini ve &llll yultlu. .ı\\:napa le lnıriltere sanayi ve 
temia edeceiiai- vadetmesidir. lngil~re ticaret nıö•e&'iilltrinin miislümanlara 
Miki'l .. ti bir beyanname neşrederek istinat etmekten maksatları budur. 
.. mee'tlea1- kat'iyyen mevzuu bahis Acak Gandi bu müşkülü hallederek 
etaJaiyHaiıaı anlaı1Ratulıl'. Bu )apılclı yunrlak masa konferansına daha me· 
iı qkdirde Yaziyet deiişeeekıir. Bğy. tin bir surette ıiı-ebilecek mi! 
Je bir beyanname neşroJunduiu takdir Muhakkak olan bir nokta, o da Gan 
de, belki Gandl, konferansa iştirak et- dinin mUsltimanlnrla itilaf etmeğe mu 
metken f eraaaı edecektir. lnıi.~tere lıil ,·af fak olduiu takdirde yu,·arlak ma-
ktimetl, Gandlye daha fazla musaadat- sa konferansında Hi d' t· d . 
ta bulu k 1 b

. .. ı·· ı n IS an 8\ISlnl 
naca o arsa ıı mus uman ar- . .. . 

la ve iRİ!' ekalliyetlerle hirleşettk ve İ· bu· kul olarak müdafaaya muvaffak o-
cap ederse kan~t kullanacatız. Eiz lacağıdır. Aksi takdirde kendisi yalnız 
Hindistanda, Hindt tüccardan fa:ııla hiç Hindu ek~er~~·etin mümessili sayıla-
1'ir irntiyaz istemiyoruz. Gandinin at'tı cak ve miislumanlar konferansa ayrı
fr medeni isyan yavaş yavaş hüsra~A ca davet edilecektir. 
llfnyor. Fakat yeni ltir hareket kar Hindistan nıiUiyetperverlerinin bi· 
şısrnda kaldığımız takdir41e en son kul rihirile barışarak milli davalarım bir 
lanacatt•rı vasıta silötıf... arad.a ı:nüdafaa edip etmlyeeeklerini 

Bütün bu sarih sizlerden anla~ılan görmek her halde çok meraklı bir ınes 
Wr aokta Hiadietanın isUldali11e kam- ele olaeakt.lr. 

"' ka~nıamas• .... ·eıe.i, •kaUiy~ Hlntlllerin ~kolaj ika-an 
ı.rta ~-" büıyor. " l•gllla .. _,1 erbalH 

Ekalliy-et ekseriye& ile birleştiği tak Londra, :; (A.A.) - "Manchest•r 
dinle .Hiadİlltaadaki ~nebileria mii Eııı:ehan•e,, iHtindeki ti~aret ve M1tayl so1• aıfır kalat.ktır. Fakat Hiadiataa •f'-bc '"'lliine •eatup 8 bin kişi 
düi tbllifetler, eeffelkalem naıarı i- 41Ua fevkalide bir içti• ya •lfla . 
tillan a ..... ,aeak ıihi delildir. Yal tlır. · P r 

nm •'9il•alar !''"'it •ih·oadan .1" Ha itti•ada 9'abul '41ilen bfr kanr 
la elMlanaa , .... '-" eltatliyete lAti- uFetln•• fflatUlerht LanfHl\i"d•n 
nat .._. ee"ebi hlr kuvvet orada nıtY rhderllen Uq t bo ı. 
ktllll ...... , bir qret .. tahkhn ed~ . • " etra11na ) "ot 
blltr. ılan etn1it •hulan ve Htadiata._da a-

0 laalde •uslıln Gaadhıia •evkiini lınan ithallt .._t•l•rinift '4tR ıiialer· 
_______ .. , ______ .. _ de arUml•ıı ohııaaaı 'rettato edll"'i'° 

d .... te~ tıtljl J<i• 011lanq iyi &a tir. 
raflamu •••f. bi.Jill •a(lara ahfkrn Büy'"' a&9'aYI erbabı l"rUfı paOJaHI•"'•• •tlffkk.,tir. Be" evHl mu~ meNueatı aaaaflll\il\ "" dere
ce •• llyltdt•: TUl'kiyede futbol Vl\f. ee vahi• bir vJaiytıı. hıhuulatıına 
Ve fen ittı.arne lllerknt AvrqpadakUe llylt1Hktedlr. (Ma.-clttattr lxeha
re ta• kalliHY'tler var. Uç Türk klibi nıe) •i•Ulrlerinia ba içtimam Japd· 
" •utelh tarafuutan alına• netice 
çelt 11..ıtt•ı.. Buradül P41re\1lar neti RUlllna •Qv•fak~t etıaelerl ı.a._eaa1aı-
ce1Nia llıpaeüal JteUd de oıd .. tu ita· fe . PAnauk aana1'i erbabınan bq~Unkü 
dar ıü•ir lffalyor1ar. ÇüN1i >;•e nıı)·ttl (ok en41\te uyaıulmeı bır hal· 
söylUyorum: Beogradıı.ki merkezi Av de gördüklerine delalet eder. Çünkü 
na....,11 dat_.a ltki•l1ii\ tt ~ydıtı \tir Ları hwiq n, Giılndi atJaında hw ule 
kaftthlr, ııvıe ~tnMli 1'ir ~ tcıt•bi geltn itilafa rai••'1 haitiı ti~ı·et 
•:an""9ıt . ...,_ ani!: ıuıkezi .A\'rupa qya11na Hh,~i ıa"•• ya.-.•-.n beyl\ct 
Türk f uıbtlil'tl dahu ...... uı .. ıntff ohhan ..... ı.trilıi •iıltırnıek· 
n IUCbur olacaktır. te devam etmektedir. 

* 
Darülacezede 
Blr himaye komi· 

tesl yapılıyor 
1( et tAr.ı fı 1 inci ~a~ ıfada) 

nan yeni nizamname şehir mec
lisinde kabul edildikten sonra 
belediye reisi Muhiddin 8. tara
fından kanun? ttkiJin. ikmal ediJ
m~si Ye m:ıamiyet kHbetmesİnİn 

temini için dahiliye nkiletiac 
gönderilecektir. 

Yeni nizamname Darülaceze
nin karekterini ıebir kimsesiz
lerinin himaye evi olmak üzere 
tubit etrnittir. Müeuesede bir 
çocuklar, bir de yqlılar kıamı 

vardır. Bir gikılüktea dört ya
t••• kadar bulunmut çoculdar 
darüliceze kretinde bakıiacak-
Jardır. Encümen darülicuede 
bugün mevcut olan ilk mektebin 
yerine bir ana mektebi açılma-

1101 istemektedir, kreşte clirt 
yaşmı bitirmiş olan çocuklar bu 
ana mektebine geçecekler, ilk 
ta .. ıil yatma gelecekleri zamana 
kadar burada fenni ve terhiyevi 
tekilde netvünemalarma itina 
olunacakbr. Darülacezedeki aaa 
mektebini bitirip ilk tallail ça
iıaa gelen ncu mal çocukla na 
ıehir yata mekteplerine kabul-

lerinin temini hakkmda da ma
kam hükiımct nczdiode tctcb
büste bulunacaktır. Darülicezede 
yedi yaıma gelip ilk yah mek
teplerine yerleştirilmiş olao ço
cuklar bu suretJe belediye hima
yesinden çıkıp devlet himayesine 
girmiş olacaklardır. 

Dariilicezeain yq!ılar kısmın
da da Dcretli ve ücrets'z aceze 
için ayrı koiuflar olacaktır. Bu
ralarda aceıenia ietirahatiai ve 
son günler'ni buıur ve sükün 
içinde geçirmelerini imkan niı
betinde temin için muktezi ted
birler alınacaktır . 

Bu çocuklar ve yaıhlar kısım
tarından başka dartWAceıe ha• 
tanui de muh•faza ve ıslah oiu
nac akhr. 

Darülice2ede mevcut olan ve 
zam• n zaman türlü fekiJlere so
kuhı p birçok sermayenin heder 
olrrasmı intaç eden imali.taneler 
kaldmlacaktır. Ayniıamanda mü
eaeaeoin dilenciler içm tevkifa
ne olmaktan kurtaralması istenil
melctedir. 

Encümen, daı Ulicezenin halka 
tanıtıJm.ası ve halkan ıefaet ve 
merhametinin canlı ve sıkı bir 
halde müessese ile alakadar edil
meai lüıumuaa kanidir, bunu 
temin için darülacezede bir hi· 
maye komilesi tetkil edilecektir. 
Bu komite idare ifluine karlf
mamak ve yalnız müe11.eseye 
varidat temin etmek, müeSHaede 
bakıtan çocukıara aileler nezdi.ne, 
kanunu medenideki bhlr.ümler 
dahilinde evlat olarak yerief t;r
mek, acezeye okuyacak gaıete, 
kitap temin etmek, bu biçarelerin 
bayatlanndaki nıerareti kıımeQ 
olsua unutturmak üzere müeue
ıede bazı eğlenceler terbp et
mek, hariçte mftesıese menfaa
tine mti1a111erelcr. balolar yap
na•k ıibi itlerle meşgul olacak
lar. 

Hinıaye komitesi belediye reisi 
tarafından teıkil olunacaktır. Be
ledi1e reisi şehir meclisinden Uç, 
hariçten servet ve ıefkat sabip-
letiııden de üç zab ıeçece",ticaret 
v•uPay•odaımdan. kadan birliiin
den, hıltliıbmer, bimayeietfal ve 
ma\buat cemiyetlerinden birer 
kit.inin bu ko•iteye memur etlil
ın••İni i•tiyecektir. Belediye reisi 
b" heyeti• reiai aayılac•lc, onun 
bulqftnıitd•i• ıamanlar riya.et et
•ek oz~r• heyet içinden bir 
ikinci reiı taçecektir. 

Darülacezenin bugünkü hali 
hakkında •ıbhiye encümeni de 
ayraca bir rapor bazırlamıthr. 
Onun da ıehir mtclieinin bugün
kü içfünama yetiıtirilmesine ça-
Jqılacaktar. Sıhhiye enclimeninin 
raporile muhtelit enetlmenin ra· 
poru arasmda esaslı bir fark 
yoktur. 

z_ 

Memleket. Haberleri 

izmirde meraklı bir hadi 
Suzan Hanımla sabık Franstı 

konsolosu arasında .. 
Ortada bir de çocuk çaldırma bahsi vat 
izmirde son hafta içinde bay

la merakla bir badiee olmu9 •e 
muhiti çok alikadar etmiıtir. 

Doi..Wuiu tahakkuk edene bir 
aka11dal mahiyeti.de olan bu ha-
dise hakkında izmirden verilen 
ve yazılan mal6mat şudur: 

- -
yerek tekrar aile yuY.,... 
mek iatedipden bahteh9e 
dir. iki artiat arasında t,ir 
çimaiılik bq glltermelrteM 

Ayrılacaklan tah•in e-".-. 
Bura ıazeteleri bidisezi t 
yorlar. 

llaarifteı 

Talebe ve sp 
İzmir - Burada merakla takip 

olunan bir hadise olmu.ıtur. iz. 
mirde sarıfin çehresi ve 14bret
li pzelliği ile tanınan bir kadın 
vardır. Adı Hafize Suzandır. Bu 
bamm bir senedeeberi Gi iamia- Rana 8. bazı l 
de bir Franmı.la ıe-tişiyordu. Bu bftslerde buluna 
zat iki ay eveline ıelinciye ka- Ankaradan Yerilen bit ha 
dar izmir FraDllZ jeneral konso- gire mekteplileriD •por 1ı 
loau idi.Soa zaaanda F ae F ran- riuden çekilmelerinin bir 
llZ fe•kallde komilertiti emrine kunetli idman tefekklllerİllİ 
verilmiş ve tilmiştir. yiflathiı Ye kllpleria .,ftHı.,."2 

Bu· arada Suzan H. hamile kal- yen ba baldea fiklyet ııııttll.., 
IDlflar. Keacli idcliaama ıke M. yeni ~leman yetifmeliDe .. 
Gi'denclir. Buau, ona da bUcli.r- rait altında imkb aul 
mit, M. Gi lcendimini Fasa aldır- fllmlfbr. Bu itibarla t· .. -"" 
mıya k-rar vermiıtir. tekrar müsait ve m1ltafık 

Yirmi aün evel çekilen l>ır kombinezonlarla idman 1.1111dl1111 

telgrafla emri mea'udun yakın- ne alınmasına mOaaade e f 
laşhğım da Fransıza bildirmiı, ai için Maarif Veklleti neı 
yol masrafı olarak (500) logiliz teıebbO.lerde bulunulm .. 

rür etmiftir. Bu tetebb&s&erl 
liras1 ıöaclermeaini istemiştir. • R 
MC>5yö (Gi) 200 iaailiz gönder- tanbul meb mu ana bey 

e caktar. 
mit- Suıaa Hanım, bu paralarla Diter taraftan Talebe t• 
izmirde epey ejlenceli bir ba- namesi mucebince p 
yat geçirmit Ye paralar suyunu mekteplerinde teşkil edilen 
çekmifbr. yurtlanmn faaliyet .. ha .... 

Suzar. Hanım, bundan bir m6d- çebilmeleri temin edile 
det evvel iı.mir memleket hasta- Maarif eminliği bu hususta 
o.esinden bir çocuk çaldırmış, tep idarele,ine müzahir ola 
f~at ÇQcu.k k~l\e. benze- Şebrimiıde bif çok , 
mıyorınQI. ~ L . ı apor yurda& bulundup i " 
Ayşe iamiade ~adın but. yurtlardan bir kDme teı 

mUf, ondan, dojuracağı çocuğu lece'ktir. En kıdemli mekt., 
pazarlak etmi9, saha almıya ka- diri bu kümenin reİli ve 
rar vermi9. Kadmı Kartıyakada demli terbiyei bedeniye 
bir eve yerleştirmit. da müfettiıi olacaktır. 
Dokıor Demir Ali Beye, Ay- Bu nne yapılmakta olt• 

şeyi kendi ismile tanıtmıs. taka birincisi mektep taJnlll'-
lecek aene Maarif Veklletl 

Ayşe ıüzet bir çocuk doğur
muş. c!oktor da Suzan Henıaun fından Ankarada tertip 

cek urnrkiye orta tahall 
bir çoeuğu oklu diye bir rapor 
ver mit. ~ uaaa H. bu raporu der- tepleri birincilik mftsaba 
hal M.(Gi)ye gönderm:1- Maama- na,. iştirak edecektir. 

Orta mektep ve liseleti 
fih Suzan Hanımın eg-lence atem· nun içip hazırlanmaları 
leri izmirde devam ediyormuf. rilmi,tir. 

Bu Alemlerde tL.) isminde bir Ticaret mektebi taleb••I 
zatla karşılatmıf. Fakat ı L.) Be- Ylyanaya gldeeelC 
yi (N ) isminde bir Hanım sevi- Yüksek Ticaret mektebi 
yoımuş. Auya luskançtık girmif. ~u Aliyoi ticcariye k.-mı t 
Ve hadise meyW.na çıkıQca da Jeri yaıırı Viyanfya bir ~ 
Suzan Hanım izmirde:ı firar et- yapaçaklo.rdır. , 
ııhttir. Meldebin talebe ce-1J~U. 

Müddeiumumilik hakkında tev- rafından tertip olunan t;o 
kif mftzekkeresi keemiftir. Ka- hate isbyen müderrialer b 
danın Frauaya fırar ettiii ,ayi- rak edeceklerdir. fı. 
dir. Cürmft Memleket hastane- Mektep müdürü H.,..0 
ıınden bir çocuk çaldırmak zan- hususta talebe cemiyet~~1 
nıdır. . edilmesi ıçin iktaut • ....-'"".. 

Suzan Hanım, daha evvel dınde te,ebbleatta hollulll~ 
Kıtratatta Emine iaminde bir vaadetmiştir. 
kadını ölümle tehdit etmekten ilk tedrl .. t mutetll toplanclalar • 
ıulh cr.za mahkemesinde muba· ilk tedrisat mttfettiıle~~ 
keme ediliyordu. saatlik bir ictima yapaı..,. 

Mnddeiumumilik doktor Demir hanlar hakkında ıarOf .. 
Ali B~yi davet ederek ~alo- Kay mekteplerinde i 
mat,na mürac•at etm ştir. Ati 18 Mayı•ta batlan~c•~ içld_! 
Bey, ifac(eainde, Suzan aa111anda fettişlerden birçoiu ~ 
bir kadıom lle'1disine müracaat deceklerdir. lsta_.bul i~ 
ettiğini, hamile oldupndao do· mekteplerde ise iept\~: 
ğurtmrısını istediğini, evde hamil Hazıranda baelaa•ca:~ 
esnasında buluaarak Suzan na- Talelae ••'

1 

mına bir rapor nrdiğini ıöyle- Selçuk Kız ı11n'at 111
•10 lebeleri dlln muaHirole" 

mi~:ktqr hakkında da takibat. Kın~alaadaya gıtm~~.,, iflt'ı 
kadar ıeı\p eğle11••tl4f bif 

yapılması muhtemeldir. p~ll iyi ohaad•i• iç'• .. 
~"'lr v•li•lnln kızı koçasınd11n mektepler ıeıintilerillt 

betanıror mu? tehir etm"1erdir. 
izmir, 6 - Aktör Nµa~mer Hukuk takUttesln4e 

Beye kaçhiı içi11 f~ddedilen Vıli ı111tlh_..,. 
Kiaım Pı. nın lnıı Ş6kran H. Darltfli11un Hakvk 
bu•ad11ki arkadafluına ycııchğı aBmHter imtihanlaJ'1118 

mektupta babaımdaa özür dili- 20 ıiade baılaaıcaktdl 
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Üç esrarengiz hikaye 
Beyoğlu adliyesine bina aranıyor 

NekJeden: 
fa. 

~~~---.ı.------------------------------: ispanyada 
arceı Aclruc., anlatıyor: gün geçiktirmişti. Ev sahibesi, 

Adliye Postanenin telgraf kısmım 
istemektedir 

1 inci HikAye onu o akşam kapıda beklemiş karışıklıklar 
DOlıit gelince parayı istemişti: Delikan- Cebelüttarık. ;; (A.A.) - Yerli a-

~ ıarımdan bir aktör, bir mele tarafından ilan olunan grev do-
ılı alo t 7 cJ v S Jmın yanında 100 pengoluk bir '1· .,.amı, aaa ye ogru en layısile Tetounda bir takım karga;;a-
t'u ~l caddesinden köprüye doğ- banknot vardı Kadında da bo· hklar olmuştur. Bir çavuş ölmüş, bir 

derliyordu. HaJk, bu güneşli zuk para yoktu. Delikanlı elin- yüzbaşı ağır surette yaralanmış ve bir 
~-~ akşamında, sakin sakin ge- deki paketi ona bırakıp para çok neferin de ha.c;taneye kaldınlması-
llıyord K h 1 · 1 · boıdurmağa gitti. Fakat kadın na mecburiyet hasıl olmuştur. Sükun 

d 1 . u_ · 1 ve erın ön erı ve ı"ntı· .... m ı"ade edilmı'ştı"r. 0 ll d D ı d k kiracısının eıasen öteden beri ı..a ~ 1. 
1 1

• Ört yo ağzın a i Madrit, 5 (A.A.) - lnformaciones 
~11 memuru da, bilhassa bu hep kolunda bir paketle geç gazete...,ine Tetouandan gelen bir ha-
l tte artan seyrüseferi tanzim vakıt gelip erken çıktığını merak bere nazaran hal ve hareketleri şilp-
~ llleşguldü. ettiği için, fırsatı ganimet bilerek heli görülen birçok yerli ve ecnebi tev 

'ı Doıtum, tam l<öprünün orta- paketi açıp bakmak istedi. kif edilmiştir. Dünkü kargaşalıklara 
ı Qlı gelince hayretten dona Paketten bir kesik bat cık tığı- sebep olan yerli işçilerden birçoğu bil 
ır, d K nı görünce, korkudan düşüp ba- yük bir camide toplanmışlar n yerli 
d 

1
' artı taraftan, ayni kal· yıldı ve batı da merdiven kena- hükumet memurlarının kabileler efra 

~lbdan, kendisine dogru uzun rına geldiği için yarıldı, kanadı. dr tarafından reyiam usume intihap 
~' ı'ltı, !•kat anadan c!oğma çml Delikanlı, tıp tahsil eden bir edilmesi temennisinde bulunmuşlar-
~~k .b~r adam geliyordu. Adam, talebe idi. Her gün evine, bir dır · 
'fft...Jo.' 1tı olan birisi gibi hızla kadavra parçası getirerek, tel- Tanca, => (A.A.) - İspanyol Lejyon 
~'"C\IYor f k t k d · · kikatta bulunurdu. etranjerinin umumi karargahının me-
t.ıh f a a oşmuyor u. ışın kulat deposunda zuhür eden bir arbe-
" • ı, onu gören halk o kadar Çıplak adam meselesine gelin· de bir takım kimselerin ölmesine ve 
bi '1rıyordu ki, kimse kendisine ce, bu da pek b&sit bir hikaye. bir takımının da yaralanmasına sebe-

rDley söylemiyordu. Sakallı adam, Sen nehri ke- biyet vermiştir. Hadisenin sebebi şu-
t.k"bOatum, döndü, bu adamı narında soyunup denize girmiş. dur: 

Aı t başladı. Yüzmiye başlamış. Fakat akıntı Kra11ık taraftarlarından bir zabit 
"dl ı d onu tutup karııki sahile atmıı. cümhuriyet liderlerinin deponun Cİ· \i rn, Köprüyü geçti, yan a-
llı• d Adamcagv ız aeri yüzerek döne- varların da bulunan resimlerini kopa-

•L ~ .. r ivenlerden Sen nehrine & 
"Ogr miy~ceği için, naçar, çıplak bir rıp atmış olduğundan Lejyon efradı 
ltlit U inmiye başladı. Sahile halde köprüyü geçip, gidip kendisine fena muaınelede bulunmuş-
~, 2elm~z, dostum ona yak- elbiselerini almıya mecbur olmuş. ıar ve sonra zabitler knraı·gfıhına bonı 
~blt~k bu urarengiz vaziyetinin Evet, bu kadar basiti ihtiyar balar atmışlardır. 

r-~ ini sordu. d I . . b Madrit, :> (A.A.) - Barselon sabık 
r k a a mm gazete mese esı 11e, u D 

l·ıı~L' at, çıplak adamın verdı"gW ı• d k"I 'b" . l valisi ceneral nsfujols ile sabık na 

--1 . ,. 
tz ., ; q 
.. -----

Beyoaıu Postanesi 
Beyoğlundaki ıulh hukuk ve 

ıulb ceza mahkemeleri, bir mUd
det enel Galatasaray lisesi ya-
nındaki binadan Taksim de Sıra
ıervilerdeki bir binaya taıınmiştı. 
Ve bu bina, tamir ve tefrit edil· 
miştir. 

Metruk emllkten bulunan bu 
binanın, Yunanlılarla ıon itilaf 
mucibince, iadesi, lizımgelmi9, 
Beyoğlu mahkemeleri için yeni 
bir bina aranmasına baılanmııtır. 

Galatasaray lisesi yanındakr 
binadan esasen kifi derecede ~q•ı a öte ı er gı ı esrarengız o - zırlardan M. Juanla Cierva hakkın-

ı Yaımadan evvel size maktan çok uzak. da tahkikat icrasına başlanmıştır. geniı ve mazbu.t ol~adı~ı için 
ı.: . 2 inci HlkAye Bu mösyö, bekar bir adamdı. Portekiz talebesin in grevi .!!_kıl~·-ıştı .• ~u-b,ı~-a, ş!.m __ ~ __ Ga!a_-
11 ' Her sabah, ihtiyar bir kadın, _ ·~ .. ~-·-·-- - -- ~ 

Lı il "talım. erkenden gelir, hizmetini ıörür- J,izhon, 5 (A.A.) - Maarif nezareti 1 1 • J 
.. " 1•c tarafından neşredilen yarı resmi bir Polia Haber erı 
atıı.ı ar muharrirlerinden F erene dü. Yalnız, Çarıamba ıünleri, · 
"'"'' tebliğe nazaran yük~ck mektepler ta1e 

"' . şu vakayı anlatıyor. Bu ihtiyar kadın, harpte ölen oğlu- besinin grev teşebbüsü akim kalmış-
-..,k •1ıli bir havada evine dö- nun, bir baylı uzakta olan me- tır. 
t\'j trı, namuslu görünen bır zannı ziyarete fittiği için, 0 gün Amerika amelesi pollse 
~ .. " karı aralığından, koridorda, çalışmaz, ve bekar mösyö de ateş ediyor 
"ıa 'div,n başında, bir delikanJı- gazetuini, itine giderken. kendi Harlan, ~ (A.A.) _ Harlan mrnta-
~,· ._kantar içinde yerde yatan almak mecburiyetinde kalırmış. kasında maden kömürü ocaklarında 
ti. •• ~-d Hoş. de2'il mi? iş yüzünden çıkan bir ihtilaf neticesin· 
·"Ilı ının üzerine eğilmiş ol- de ağaçlar arkasında pusu tutan ame-
~'I> 11

"' gördü. Katlının yanında, Tıbblyelllerln le bir polis kıt'asına taarruz etmiştir. 
~tk ~•ırı üzerinde bir ~ eıik er- bayramı Dört polis neferi ölmüş ve birçok polis 

1.1 .. b'fı _duruyordu. ---- neferi de yaralanmıştır. Polisin mu-
ııı. .. • 12 Mayısta fakültede merasim k b l · ü · "tearr 1 d h ~•Yt ,~ttır hemen polis çağır· a e esı zerıne mu ız ar n a 
kıl> a.. oşacakken, delikanlı kal- yaptlacak şiddetli bir ateş açmış olduklarından 

_1111 Tıbbiyelilerin bayramı olarak polisler ricat etmeğe ve takviye kıta-
~iıtı..a .no~ru yürüdü, ve polis tesbit edilen 12 mayısta, her atı alıp getirmeğe gitmişlerdir. Ni· 
'ııa~ .. an evvel, meseleyi anlat- sene olduğu gibi, fakültede me· hayct mitralyözler ,.e göz yaşı döktü-
ttı&._,~~tt<! ic:endıne beş dakika raaim yapılacak ve davetlilere rücü gazlı bombalarla mücehhez olan 

btl. ' etmesini rica etti. bir konser verilecektir. takviye kıtaatı nk'a mahaJline gel-

~'-~ •kanlı muharrire meseleyi 12 mayıs, ( 531 ) sene evel miştir. 
<lu Bursada ilk defa Türk lisanile Pirede serbest mıntake 

~ rıun, biı s ize ) Atı·na, 6 (A.A.) - Hükumet Pire li-•> ti Tıb ilmi tedris eden ( Darüttıb 
>i '" neft HikAye müessesesinin açıldığı gündür. manında serbest bir mıntaka vücuda 
~-~~taı,rn. Bu sene tıb fakültesinde yapıla· getirilmesine dair birk kanun layihası 

tı, · .. t, Ki B k cak olan merasime daha fazla hazırlamıştır. Gelece temmuzda tc· 
. d, ot - ernar so a- sis edilecek bu mıntakada iptidai mad· 
~"'" ~~tete müvezziliğile ge- ehemmiyet veriimektedir. Bu delerle ticaret eşyası üzerinde lüzum 
~ ~•t ır kadının, kendisinden merasime memleketimizin tanın- görülecek muamelelerin yapılmasını 

>~twı ~ .. hrnba günü Pöti Pariz· mış simaları, müc !'~ esatı sıhhiye temin için fabril\alar n imalatancler 
""ltt doktorlarile beraber bu""tün dok- ı k ı.•~i '•i satın alan bir müı- yapı aca tır 

ııııf -.,rd B d torlarımız Ye matbuat erkim ı Bir maden kazası 
lıı) ~ ... k"b ı. u a am, temiz davet edileceklerdir. Mons. ;> (A.A.) - Horn maden ku-
l~~~ 'd~ ır tavırlı ihtiyar bir G d f k ı d l k '1-.;ı l D ün üz a ü te e yapı aca yularından birinde nisanın otuzunda 
ı-.~~ııı 1

• iğer günler, gazeteci r "t' • "Yb olan merasimden başka akşamı- vuku bulan kaza neticesinde toprak dö 
~ti ı f)lriı ı saatte, onur., elinde da Maksimde Tıb gecesi na mile küntüleri altında l•alnu ~ olan altı işçi 
•· '-1 o:ı Yen olduğu halde geç- . d"I k saat altıda sağ olarnk kurtarılmışlar-
~-- •Ut(i d bir eğlenti tertıp e ı ece tir. 
>~ b, r Ü, Fakat bu çar- ------------- dır. 

•t·' Yalnı• .. "ht" ·· Dört günden bel'i enka7. altında ka-~ " ı b ... o gun, ı ıyar mos-
.a ~tlli 0 f g,lir, ondan Pöti Pa- Küçük Haberler lan bu iş~iler ile kendilerini kurtaran-
11t~.. •lırd b lar ve kurtulanların akrahasile ahpap ...... ı Hu al aylarca tlir imza rekoru - \"ilayet mek-
-. "CI td· ' ları ara~ında çok müe ir ahneler ce-
~.t •nce t · k d tupculuk kaleminden bir senede (250) 

~, .'illrıd • gaze ecı a ID rcyan etmi;ı tir. 
ıı..:L •n d l' k "b" ld bin evnk ,.eçti"'i tesbit edilmi~tir. Vali ~ ·•ıq'"• .e ırece gı ı o u " " 1\1. Reine madenden ng olarak çı· 

z t b mua \' İni Fazlı Heyin bir günde rttiği 1 k 
t. il ••b ır çarıı:amba günü, kanlan i~çilere ,.e hun arı ·urtaranla-
'tt " b T i ın ıa binıien fazladır 
b. ............ ' İni bir haftalık müş· ra ciçek demetleri n> hed iyeler gönder 
.~ .... "'•• Dirilen ölü - E\ velkİ gün Ü!'kli· · · 
ı.:.·'t'k, b •ordu. Adamcağız kı- darda bir ö lünün musalla başında tabut mıştır. 
"it t Unu h ltalya istikraz yapıyor 
"'~ t&ititıde n . arbın bilvasıta tan fırlayarak evine gittiği şayi olmuş \'C Roma, ;j ( A.A.) _ Nazırlar mecJisi 

lıı:a ... n ıbaret olduğunu halkı haylı alAkadar eden bu şayianın dokuz ~ene müddetli bonolar mukabi· 
~ '"nlı ·ı ~ r ti 1 ive etti: bilAhare bir muıio tarahndan uydurul· linde dört nıilyar liretlik yeni bir i"til\ 

"tJ llıt, b du~u anbş ı lnı ıc ur t ni'- et ·ı · ~, 
1

, dtQı · • Unu anlatmadan ~ raz yapı masına mezu J Yerı nı<>ı.ı 

~L"'bl,., 1!1l.kı delikanlı ile yer- u A y E. 1 hakkındaki kararname) i kabul etmiş· 
·~~ Çınd .4.mcli Jlıl\ ııt Tıcaret ve u~an mek· tir. 

1:) tajlle e yatan kadının tepleri mr-zunlarına 
.... ._ ~lik Relelirn. 
~._t 11blı Ameli Hayat Ticaret ve Lisan 
'>tı 1tkt._ ' muharrire meseleyi mekt~pt"i mezunları cemiyetinin 
~~I, ı; ~erde yatan kadnı nizamnamesinin tetkik ve tastiki 
\.A lllı11,:R~ kalkmıştı. O da ve 931 heyeti idaresinin intihabı 

-.,:it ~Ot]e ' · • · 
\~tlj~ lu İ11ıiş: rını teyıt ettı. için Mayısın sekziinci Cuma günü 
~~"'\! a._ı, saat 10 da Cağaloğlunda kain 
' tiCtdu' l' ev<'_, !:irnt>ı olarak erkek Ameli Hayat mektebi 

•li~ Kadın, ev sahibı binasın la hazır bulunulması e· tarıJı . 
' ev kırasını iki henımiyetıe rıca olunur. 

lrakta veba 
Tahran, ;j (A .• \ .} - Irakta veha z;u-

hlır ettiği hild irilmic;; olduğundan hu
dutta karantina sen·isi ihctns edilm iş· 
tir. 

iki kral ne konuştular ? 
Belgrat, 6 (A.A.) - .Ne~ro!ıınan 

resmi hir tebliğde Yugos lavya ve Ro· 
manya kralları a rasında Tuna üıeri n 

de rnku bulan mül:ikatın gayı i resmi 
ve a.ilni oldu~u lıildirilmektcdir. 

Facialar 
KUçUk bir çocuk otomobll al· 
tlnda aQ1r surette yaralandı 

Dün saat 18,5 kararlarında 
Sirkeciden gelen ve Ankara cad
desi yokuşundan olanca ıür'atile 
çıkan 1697 numaralı taksi oto
mobili matbaamız önünde kilçUk 
bir çocuğa çarparak ağır surette 
yaralamıştır. 

Hemde çalarak kaçıyorlar! 
Darüllceze de büyümüş ve ye

tlşmiı üç genç, bundan iki gün 
evvel, müesseseden bazı elbise
leri ye saireyi alıp savuşmuşlar
dır. Darülaceze idaresi bu Yak'a 
üzerine zabıtaya müracaat etmiş 
ve evvelki akşam Beyoğlunda 
dolaıtıkları sırada üçünü de 
yakaJatmııtır. 

SöndUrillen ateş 
Burgaı adasında marangoz 

Hakkı Ef. nin evinde bu sabah 
yangın çıkmış ve kısmen yandık
tan sonra söndürülmüştür. Ne 
suretle çıktığı anlaıılamıyan yan
gın hakkında zabıtaca tahkikat 
yapılmaktadır. 
iki sahte memur yakalandı 

Kendilerine Ticaret odası me· 
muru süsü vererek tüccarları do-
landıran Cemal ve Aptullah isim
lerinde iki kişi odanın şikayeti 
üzerine tevkif edilmişlerdir. Bu 
adamlar haklarında tahkikat ya
pılmaktadır. 

Diplomasız icrayl san'atl 
Karagümrükte Derviş Ali ma

hallesinde Çeşme sokağında otu· 
ran Salih Ef. isminde birinin bir 
kaza neticesinde parmağı kırıl-

mış ve tamdıklarmm tavsiyeleri 
üzerine Ayşe H. namında bir 
çıkıkçıya g iderek parmağını te
davi ettirmiştir. Fakat evine dön
dükten sonra fazla ııtırap duy
mağa başlamış ve polıse müra
caat etmişti r. Polis, diplomasız 
icra)ı san 'at eden Ayşe Hanımı 
yakalamış ve hakkında tahkika
ta başlanmıştır. 

Glzli eroin satıyormuş 
Beyoğlunda Macar caddesind.e 

eski eczacılardan Aram Efendı
nin dükkanında, kokain ve ero
in satı ldığı hakkında polise bir 
ihbar vaki olmustur. 

Yapılan ta harı iyat neticesinde 
Aram Efendinin dükkanında 38 
gram E roin ve 30 g ram da he
nüz ne olduğu anlaşılamayan 

Beyoaıu mahkemeleri blnaaı 
tasaray lisesine aittir. Yapılan 
tetkikat neticesinde, en elverifli 
olarak, Tokatlıyan karıııındaki 
Beyoilu postanesinin bulundu
ğu bina görillmilş, esasen Gala
tasaray liıesi karıısındaki Bey
oğlu telgrafhanesi bina11, birkaç 
kat ve çok genit olduğundan, 
postanenin de bunun bir ka· 
tına naklile Tokathyan karıııın
daki binanın Beyoğlu adliyesine 
tahsisi için tefebbUaatta bulunul
muştur. 

Halbuki diğer taraftan posta-
nenin o binadan öteye geçmeai 
mümkün olmadıiı, bu takdirde 
Galatasaray karşısındaki binaya 
güç ıığılacağı ileri aOrOJmOf, 
maamafib, Tokallıyan kar1111n
daki binadan bir katının adliye
ce bırakılabileceği biJdirilmiıtir. 
Adliye ise, binanın temamını iı· 
temiş, zaten burada pek aı kı· 
sım Ye memur bulunduğunu. ö
teye sığdırılabileceğini, ıonra 
akşam üstll kapısı kapanan ad
liye dairesinin, geç zamana ka
dar açık bulunan postanenin bir 
katında bulunması mahzurlu 
olduğunu kaydetmiştir. 

Bu husus etrafında timdi Ad· 
liye n maliye vekaletleri ara• 
ıında muhaberat cereyan etmek· 
tedir. Bugünlerde meıelenin bal· 
ledileceği tahmin olunuyor. ---------· .... -............... -... ......-. 
bir madde bulunmUJlur. Bunlar 
müsadere edilmiş ve tahkikata 
baılanmııtır. 

Tramvaydan dU,tU 
F eriköyde oturan Subhi paıa· 

nın hizmetçisi Zekiye hanım, eY• 
velki akşam tünelde tramvaydan 
düterek başından Ye kalçaıından 
tehlikeli ıurette yaralanmııtır. 

Zekiye hanım, zabıta memur• 
ları tarafından Sen Jorj hastane
sine yatırılmıştır. 

Cami yakınlarında açtlmıt 
bulunan meyhaneler 

hakkında 

Mevzu talimata mugayir ola· 
rak cami, mescit ve karakol gibi 
yerlere yakın mahalJerde açılmıı 
olan gazino ve meyhaneleri~ na: 
sıl açıldığını polis müfet~len 
tahkike başlamışlardır. Tahkıka· 
tın neticesi emniyeti umumiye 
müdüriyetine bildirilecektir. 
Cami kapalar1nda kur.funlar1 

çalanlar 
iki ay evci yeniden tamir edi· 

len Cihanr,ir camii kubbesinin 
kurşunları bundan oo beı ,Un 
evet tamamen sökülerek çalın
mıstı. 

Vak'a iizerine tahkikata bq-
hyan zabıta, bu hırsızlığı yapan• 
farın T opbaneli kürt Cemil ile 
Beşiktaşlı Ayı Ahmet olduğunu 
ve çalınan kurşunları Paoayot 
isminde birisine sattıklarını tes• 
bit ederek bunları yakalamıf ve 
adliyeye t eslim etmiştir. 

Hu iz üzerinde tahkikatına de
vam etmekte olan zabıta, bugibi 
hırsızlık mallan almatı 11n'at 
ed nen bir şebekenin Unkapa• 
nile Küçiikmustafapaşada faali
ye tte bulunduklarını tesbit et
miştir. 
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Mahkemeye verilen şiirler 
Müddei umumiye nazaran 

cürüm teşkil etmiyor 
ikinci cez• mahkemesi Nlztm Hikmet Bey hakkındaki 

kararını pazar gUnU Yerecek -latanbul ikinci cua mahkemesh1deı gibi geçinmek için l&tanbulda bir kişı 
dUn öileden sonra, neşrettiği kitap. için ayda 100 - l!lO liraya ihti) aç lm
lardaki bazı tiirledren dolayı N8ıım 1 lundafundan bahsediliyor. lktı adi l 
Hikmet pey aleyhine açılan da\•anın vniyetten bahi nr. Hundan hah!lt't· 
rüyetine başlanauftır. mek. pek tabiidir bence .• 
Nbım Hikmet Beyin hü,·iyeti tes· Hulisa, ben hiç bir cürüm işlemi~ ! 

bit edildikten sonra, evelce mahkumi·ı değilim. Yuılarımla kimseyi tq,ik 
)eti olup olmadığı sorulmuş, Ankara ,.e tahrik etmediM. 
atır ceu mahkeme"ince iiç a) a mah- Möddeia•umi Ahmet Muhlis Ht'y 
kıi• edilmi tim. Bir kısmı, galibajvaktile (Seeiai kaybeden şehir) manz.u 
hadadu pasaportsuz geçtiğimden, bir mesinclen dolayı dua aÇ1hp açılmadı
k._. da.. Bir inamı ne için oldatanu ğını eordardu. Nazım Hikmet Bel 
hatırlıyamıynrum !" demiştir. (Oaa bir mecmuada imzasız neşn~tti· 

A( 1-rrı( ıınılıın rrııld,.irl/-i§:ılnden: 
ı... ./ 

Usküdarda imrahor camiinin tamiratı 14 nisan 931 tarıhinden 
itibaren mOnakaıaya konulmuştur. Talip olanların tartnamc ve 
evrakı keşfiyci görmek için hcrgün aaat oo dörtten soara hey' eti 
ff'nniyeye ve yevmi ihale olan 9 mayıı 931 cumartesi günü ıaat 
on beşte idare encüııneninc müracaatlar1. 

Fazla para vermemek için 
Mahrukatınızı yazın tedarik ediniz 

Kok Kömürü 
Yedikule ve Kurbalıdere GaıhaMlerinde 

Asgari lOto.aı almak üzere tonu 20 
liradır Sikleti Garanti Edilir 

Siparit yerleri : 
SA TiE, Metro Han, Tünel meydanı Beyoğlll 
Elektrik Evi, Beyazıt, Istanbul 
Mühürdar caddesi No. 13/15 KadrkCSy 
Muvakkithane caddesi No.l:S3 Kadrk6y 

Hayriye iC1ke'esi No. 10 Üsküdar 

Tel. 8.0. 1161 

" 
24318 

., Kad. 555.0 

" " 66 
312 

Sandan sonra, evrak okunmuftur. ği• zaman, bir dua aç.lldı. Mahtelif 
Dava enakında ~azım Hikmet Beyin safhalardan geçen dan, nihayet he· 
kendüi komünist şair olarak ilan. raetle neüceleadi.) o.eti T'e Muhakc
şiirleriade bir sınıfın diğer sınıflara ha meain talddlat nfhaaı bittiii•den, 
kiMiyetini medhü lstihsan yollu teYld müddeiumuRli Ahnıet Muhlis Bey mil· 
yuarak, halkı birbiri aleyhine cürüm taleuını serdetti: 

ikanıa tahrik ettifi, halkın gurunrnu - Nazım Hikmet Bey aleyhine da· Mu'# sabaka ı· laA 1 
ok§ıyarak iktısadi \·aziyetten bahislt va ikakmesini mucip olan şiir kitapla- ı n 
cürüm filini alenen tasvipte n halktı rrnda, mohtelff başlıklar altında ,..~ 
Rdemi itaate teşvikte bulundufu ileri muhte1if lfteYZUlarda ~firlu •ardır. Balkan Bırliği cemiyetinden: 
sürftlfiyor. (Jokond ,.e Siyau), (83:; Yaki neşriyatın, netice itibarile ceza Balkan konferansının Selinikte içtima eden üçtincil Konıey 
~atır), (Van1n 3), (Sesini kaybeden ka1t11nu11111a ıire, cüriM sayılan ha- mukarrerah cümlesinden olmak tizere, Balkan memleketlerinin 
şeflfr) isimlerdeki kitaplardan dolayı zı ef'ali ıne4hü •illsan ve bu suretle iktıNdi rninaıebetlerile bu müı.uebellerin ~ipfına ait en uy· 
l·eza kanununun 311 Te 312 ind nuld· halkı birbiri aleyhiae taJı.rik, kanunla· 
ıieferi maribinte muhakemft!İ itıtenm. ra karşı itaatsizlije tqvik mahiyetin gun tedbirler ne gibi feyler olduju hakkında bir kitap yazılma-
) orclu. de olduiu d&\"anın esasını teşkil edi· sı için bir müsabaka açıhmfbr. 

Hamit Bey bu iddiaya karşı ne fli.re yor. Altı Balkan memleketinde, ya•İ Türkiye, Aruavuthık., Bu!aa-
etlni istillD etti. 'azım Hikmet il. Mahkeme huı.11runda tetkik olunan riıtan, Romaya

1
Yugoslavya ve Ywıaoistaada ~lf olen bu ml-

makaadıaı izah için biraz uzunca bir n cürme delil olmak üzere ortada hu· sabakanın tartları şunlardır: 
mrldataa esruw hnurladığını kaydetti. Junaa kitapların yazılarında hadise le 1 _ yazılacak eserJer. BaJka• konferanm kitibi u11111111ilijine 
Ru arada kendisine mahkeme.ye gfüıde ria :Suna Hikmet Beşin kendi noktai L932 yalanın mayiıi ıonuna kadar yedi nöıha olarak verilecektir. 
ri1• kitaplar dMyndan çıkarılıp g&- uzarma uyiun bir tarzda ifadesini 2 _ Eaer, Fran.11zca yazılmış olacakhr. 
lcrndi: görüyoruz. Müdafaasına 'e \'erdiği .ı_ 

3 - Gelea eserler, ber biri alh milft grup tarafınu•u ıeçil- Bu kitapları iz mi ne~rcttiniı.'! ,izahata naıuaıı k.Wisede temas edi-
Nazım Hikmet Bey kitaplaıın kabı Jcn 311 w 31Z inci maddeler şümulü mit altı mütahauntan mürekkep bir jOrl heyetinin tetkikine arz 

na bl~r birer bakıp, bir tanesfni &)'lf· clu1üne ırireeUecek kaauni unsur ve edilecektir. 
dı: ,eraiü cirii• raaJtiyeüai ıirmiiyoruz. 4 - Briincitiği kaza11&11 uere (400). ikinciye (200), nçnucll-

- Yalnız bu, benim detf?dir. Di- Evelu karara raptedilmiş olan (Sesi· ye (100) dolar mttkifat verilecektir. 
terleri beftlm. Mnhakkmld kenctishtht ai ll&ybe4ea Mltir) piri istisna edile· Bu milkifat Karneji müeas~seıiuin Balkan koaferanaı emrine 
olmailfını siylettiti kitap. tlosyaya nk liavaya eau elan ~titün ki~larda tebenli etmit oldup Raraclan •erilecektir. 

~l~~b~m~~h~ anb~a·~~~~·~n•brannril~~iı~··••••••••••••••••••••••·•~ll ..8)'8p nahiye müdilrti M. Fikret Beyin istiy.a-am. ~' 

CRlbPrlar) iAaindeti fiir kitabıiar. Boa mtitn.ldp lrfaa Emin Bey, lstanbul Belediyesl llAniarı 
Ba tefrik edildi. müdafaasını yapmış, iddiaaameye ip 

Nazım Hikmet Bey, miiteakiben ret eıffrek 'Fiklı ve •n'aı hiini)·etini Iıtanbul belediye riyaaetiadea: Bu kerre umum tnukçu ea-
maluıadını tirle anlattı: ınlidafaa edea bu büleat sedaya t•k· nafı tarafından Cerrahpafa ve Haseki hastaneJerine 115 tavuk 

- Beır, kaıai11istim. Hean H sapı· kür ederi•. Müekkilimin eserlerini teberrO ve bediye edildiği anlafl.ldıimdan mumaiJeybim eanafa 
na aar kemüni3t bir 19ir n daha yalnız san'at ooktai nazarından miif{ı. belediye namına teıekkür olunur. 
m~--~~-~9l~na Uuı~za~mütaluetm~ mümkündü~~--~--------~~~~7~-~~~~~~-~ 
lefkılitı namye kaıt••• varsa-. • ki bu noktai nazardan mülihaza ,., Satılmak üzre e'1a ıubeaiae bırakılan Cemil Efencf.,e ait 

Mttddetumtrmt Ahmet Mahlts Hey mütaleada, bunları da yük~ek san'at l>ir makine ve sahipleri meçhul saat ...hafaza91 ve gaz aoba11 
bu dtmlenin tavd1ıfni fstcdr: kıymeti mevcut olduğu hakkındaki ka- irin tarihinden itibaren on bet gün zarfında .. ltipleri tarafından 

- :&. sizle ne elemek istjyar! naati tal"llin ve takviye eder. bilmüracaa kaldmlmadıklar1 takdirde bilrnftzayede Rtılacağı 
- Efendim, yani mevc•t &ldui•H Her şaiT, biTl'ıaaa muayyen f>ir 

gk~ dfyw~ ~-~~u~iilanmenu•nilhamalı~ ~ir ~~ırki~~iliiin~~iuinjuir~.~~--~--~---·~~-~~---~~ 
Ja dtrim iıflaniş adtleluamaa Çün- bilhasga kacfrm terennüm eder. Şair • 
küy ietlriı.ta esasiye kana•• herketıe vardır ki bilhaaa deırfıde n1allut kll'· 
seRutii lefm.lül' •• Ticdaa behşrii- dan yanf tabfatten bahseder. Şair nr 
rnr. Bea, H fikriai iliala lfi1aMyi dır ki harptert bahisle kahnmanhf< 
.. \•ik "'-it elmam. Soara. ben bu destanlan yazar. Mfit!kkilim de ~if

ha,..P Wr 11nd veya ziinırenin diğer bir rfnm mnnuna, c:ıınlyetin ıstırapla.
ınuf veya zümre iiurine hakimiyetini nnclu •l•ştır. Bu mahiTet bir san
tuvip yollu bir şey yazmadım. Bil· at tarzı ve telakkisi lMSelesicHr. Ve 
lkls tel~kkfm a~si. şek.ilde tecellt edi· bu -..... btz, liil mahkntenfzin 
y?r. Hem kom~nıst olmak, hem .d~ 0 kaear seaif .&iiıiiaceli oltl•funa e
bır sınıf veya zumrenin Mkimryetını miatz ki da.aya esa olaa kitaplarda• 
istemek, mümkün defildir. Bu, bir bir kıeauam kaauaen da,·a müruru 
tenakuzdur. zıunaama. uğradljıadan bah•e bile lü· 

(Jakond ve Siya-u) isimfi eserim· nm gönaijyoru. Beraet şeklinde te
cle, ben, şimdfki muazzam kurtuluş ba eeUi edeceifne ımia olduiuıauz karan 
r-.tfne lftfrak ettim. Ona karşı bir nızı itimat ve itminanla bekliyoruz.) 
...,.u l'Ölterdim. Fransız n Jncifiı demi§Ür. 

1 Mahkeme ye icra lllnlerı 1 
Jmnbul S üncü icra memarfugundan: 

Eımaf bankasm• merhlJll? mah
cuz ve furubtu mukarrer bulu
nan bir adet lstanbul manzarası 
filmi Sandalbedeıteninde 14·5· 931 
tarihine müsadif pe,.embe ıllnü 
aaat 14-16 arasında turubt edi· 
leceğinden talip olanların mahal
linde memuruna müracaat eyle· 
meleri ilAn olunur. 

Aslive mıhkemC".!İ üçüncü hulnJk 
dairesinden: 

Hırkaııerifte Mihran Haaanpa· 
ıa mahallesinde Lütfullah soka· 
tında 8, 11 No. lı hanede mukim 
iken elyevm !kametKihı meçhul 
bulunan MUnire hanıma: 

1LAN 

Balada yazılı mutacarrıf bulun· 
duğunuz 8112 No. h hanenin 14 
mayıs 1931 perıembe gUnll öğ-
leden evvel mahallen vaziyet 
ve takdiri kıymeti yapdaca;ın-
dan işbu gDnde mahartinde ha· 
zır bulunmanız balc:kinda ibpar 
varalrast tel>Jit rnakarnma kaim 
olmak Ü2ere itin ofunar. ( 930-
482). 

- BORSA 
!> Mayıs 

1 lnıiliz l11a• Kr. 
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Leva 
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lturon 
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to Lev Kurus 
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l•1o•ot 

Sorsa 
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Emperyaltzıntne htkum ettim. Ba ha Mildafaa bitince reis Hamit, aza 
rehtlm, l'ramuz ve İılgiJizltrin hof9• Süphl ve Jl'ikret Beyler müzakereye 
na ıftmeme huau, yalnız buna tabtl çekilmişler, en dakika sonra heyet sa 
sirtrt-. Y~ bbi• hefamuza si· lona dönmUt. riyaset makamı, muha
deeek, gitmesi lbm plecek bir şey- kemenfn bfttttlnf, kitaplar tetkik o1u
cllr, iba lla:rtıllet • • • • . • • narık, karann intintUzdeki pazar gU-

Halen Ahnanyada Fran"fortta 
Oder nehrinde Grüoervek cad· 
desinde 21 No. 1ı hanede mukim 
Madım Berta Anna iflint binti 
MUllere aafetle vekilleri avukat 

1 
2 
3 
4 
5 

Manıaada seyyar sıhhiye memuru 6 

R""'*I prunİau ekPllllflm .. M .. nti sabahı tffltf Milec:efini bildirmiş
Jelıılildt Mld"' elaa, halktu. Halla• tir. Mahanteke ulona muhakeme e~ 
sunrwu elrpclrtrllldaa dolayı mah- nasıw4a tamamtle dehaqtu. Samiler 
kem edilirsem, garip olur. Sultan Ha arUtnda .a:n'at ft edelNyat ilemiue 
mit leninde, OR•n hAktra oldatu de- menn' simalar. bu ara4a bazı hanım 
vlNe olaydım .,.. •öaıkarın ıurun•u ıar da bulunuyorlardı. 
oquaychm, o saınan buntian dolayı 

-1..1.41. -...a:.ı~..ı· c:ı.· d . ...ı •1._. Bir bahıl'!ıvan tren elhnde ealldl 
•--.• _111111:"-ım. yllD a .e ıaı nn ,. le • 
hah.4lir, biaaaaleyll milletin ıuru· f.:yvelki sal>ah .Er.en &y ıle 
ruu *tamamdaa delayı Mahkiıniye- Göztepe aras.ındakı tren battı 
tha cilaeü .. ıridileına. Uzeriud. 55 yaflannda Şükrü İ9-

Ha1kın ikbadi vaziyetinclen bahset mmde bir bahçıvan tren tarafın· 
mifim. Eter bu~an hahsetmek ya~ dn ezilmif bir halde balunmut
.., iktraadt vazıyetten babseden bu- T hlrik t ti inde Şlkrfi-
tb ktta.pları toplatmak, makalelerden tur. a 1 ne ces • 
dolayı takilNlt yapmak icap eder. nnn Moralı Mustafa 8. ın bahçı· 
Memlekette bir (tic&!!U mecmuası çı- vam olduğu, o cİYarda yaıadığı 
kıyor. Komüni tllkle hiç bir alakası ve ilci lrnlaiJna• ıaj'ır olduğu 
mncut olmıyau bu mecmuada, adam anlqaJID&fbı. 

Aıih ve Suphi B. ler taufmdan 
Beyoj'lunda SıraıerviJerde 53 
No lı hanede mukim AdoJf Ro· 
dolf Glavdek Fon Sebotin Dorf 
aleyhine ikame eyJediği bot•nma 
davasına mütedair anuhaı sureti 
mumaileyhin ikametgahından çık· 
tığı ve elyevm ikametiahı meç
bvl bulunduğa şerbile bili teblii 
iade ~di!mesine binaen arzuhal 
ıuretinin ilinen tebliği lcuargir 
olmu, ve tebliğ makamına kaim 
olmak ve bir ay zarfında ~evap 
vermek (lzre bir sureti mahke
me dıvanhanesine talik lcılınmıı 
olduğu mumaileyh Adolf Rodolf 
Ef. ye iliııeo teblii olunur. 

iken eJyevm ikametgahı meç· 7 
hul bulunan lımajl Hakkı Beye 8 
lscıınbul ycdinC'l icra memurluğundan: 9 
Mütekaidini bahriyeden Arif 1 

Beye maa manrif borç:a oldu· 11 
ğunuz 300 küıur liranaa tuviye- l..~.l..~..!..-.iliİİİİI'~~ 
ıine daveti mutazam1DJn ödeme 
emrinin ikametgahıoızm 1neç.hu-
liyeti hasebilc teblii olunama
masuaa ve ilinen tebliıat ifaeına 
, arar verilmesine biDaen tarihi 
ılhdan itibaren 38 giln zarhnda 
yedinci icranm 931·366 namara
ıını müıteahiben müracaatla ,.. 
yam kabul bir itiraz derme,an 
edilmediği takdirde moamelei 
icraiyenin giyabmız.da ifa kıl1na
cağı malum ve ödeme emri ma
kamına kaim olmak fi,ere illnen 
teblii olunur. ~931·366j 



Çelik imaline mah
sus malzemei ipti
daiye mübayaası 

Askeri fabrikalar ihtiyacı için on iki 
... artnamede yazılı çelik imaline nıahsus 
'lnlzenıei iptidaiye ve evsaf malzemesi 
~a zarlikla satın alınacaktır. 1 .. aliplcrin 
artnamesini görnıek için ve tafsil:it al-
nak için hcrgün öğ1eden sonra ve pazar
ı k için de teminatlarile bir1ikte 30- ~la
,· ı - 931 tarihinde saat on dörtte ı\skeri 
fabrikalar merkez satın alma kon1isyo
ııuna n1üracantlar1. 

.-""' .. 't, ••• ' •• . . .. ·'.. :·... .. • • l J •• ' ' .. • 
• • • ..~ .,.... • ... \ ·J. t ' .:• 
~. J • , ..,j ·~ ... ..., • • • • • • .' • ·.~ .~ •• • .... • • • .... • • ,; 

Kütahya vilayetinden: 
7642 lira 22 kuruş bedeli keşifli Altuntaı • Dumlu punar 

Yolunun sıfır ila 38 inci kilometrosu arasındaki 31 adet menfezin 
~amiri ve 11 adet kasisin 0,60 lık menfeze tahvili ve 4 adet, 
.60 lık müceddet menfez inşası 27 mayıs 931 çarıamba günü 

~cıat 1 S de ihale edimek üzere kapalı zarf uıulile münakasaya 
0nutmuştur. 

1 - Talip ve müteahhitler istihdam edecekleri fen memuru
?urı ehliyet vesikasını ve yahut kendisi bu işe hakkiJe aşina 
~.e buna dair olan vesaiki resmiyesini ihale gününden laakal 
,:r, hafta evvel vilayet nafia baş mühendisliğine ibraz ve kayıt 
lırrneğe mecburdur. 

l
. 2 - Münakasa tafsilatı ve şartnamesi vilayet baş mUhendis-
ı·. 
gıı:ıden alınabilecektir. 

3 - Münakasaya iştirak edecekler münakasa ve ihalat ka· 
:unu dairesinde hazırlıyacaklar1 teklif varakalarını yevmi ve 
t ~tti muayyeninden evel viJAyet :daimi eaoiimeAi x.iy.aaetine vere· 
' lerdir. 

t 4 - MUteahhidin fen memuru iş hususunda müteahhit de
i~Cesinde mes'ul olacağından müteahhit ile beraber mukaveleyi 

la edet.ektir. 
t,· 5 - Faz.la tafsilat almak iıtiyenlerin vilayet baş mühendisli-
"111e " ti ' l A l ~uracaa arı ı an o unur. 

f pakıf ~ ~lcarllıı· Pe .f cılılllllcr 
A f/i(/ıjı lt'i o~ll rıdeı~: 

(. 

Pazarhkla satılmak üzere 
t, ~ aksitle müzayedeye vazolunan nısıf hisse sahilhane ve müş· 
J.",ttı ••• ~tı.: Arnavutköyünde Çiftesaraylar namile maruf ve halen 
c,J.tıatı Lisesi ittihaz edilen atik (2) ve dört defa iki mükerrer 
tem~~- ( 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-1 ) numaralar ile mürakkam maa müt· 
~is 1 

a.t ve sokak aşırı ahır kagir sahilhanenin Yakfa ait nısıf 
Stsı bcrveçhi zir taksitle satılığa çıkarılmıştır. 

Satı 1 - Mezkür hissenin kıymeti muhammenesi (86,500) liradır. 
ıtıu ş ?edelinin rub'u pefin ve mütebakisinin beş sene ve beş 

Savı t '- 'tt d' . 
2 

aKsı e te ıyesı meşruttur. 

"1ah 
1 

- Müzayedesi kapalı zarf usulile icra edilen mezkur 
ttıtır: le Yevmi ihalesi olan 25-Nisan-931 tarihinde yalnız bir talip 
vaki caat ederek 65,000 lira teklif ve ita eylemiş ise de teklifi 
dtın llıeıkür binaya takdir olunan balada muharrer kıymetten 
hdc ~e. gaynkabili kabul ıörllldüğünden pazarlık sure tile müza-
12 i:ı~ın icrasmıa karar verilmiş olmakla taliplerin şehri halin 
.\kar~' gününe müsadif salı günü saat 14 buçuğa kadar Vakıf 
l~ıtndar vemahlüller müdürlüğü ile idare encümenine müracaatları 

ır. 

3 
tibin - Talipler müzayede ve münakasa ve ihalat kanunu mu-
"1tıva~~ bedeli mubammene göre 6387,5 lira miktarındaki teminatı 
t~tl ate tevdiatını veya banka kefaletnamesini ihale saatinden 
ltalitll \l:k~f mabliiller idaresine müracaatla. bamakpuz vezneye 

Ista b Ylıyeceklerdir. 
ttaltl,,: ulun en cesim mebanisinden madut ve lebideryada 
•cıtı c/· gUzergiihında olmasile mektep, depo ve otel gibi tesi
l4I<>oot~eye pek müsait ve tamamı tasarruf senedi mucibince 
'11)Rata tıraı mütecaviz: ve etrafı yüksek duvarlar ile muhat ve 
'-lon tn~eıare~i kamileyi haiz ve maa müştemilat ( sO ) oda • e 
~i.\a llıü tea~dıt hela ve hamamları muhtevi olan işbu nısıf hisse 
~~ki alltıflcrn~lat ve ahır · sahilhanenin tasarruf senedini ve bu bap
~0ttıp 0~ \le ıpotek tartnamesini ve izahatı kafiyeyi havi dosyasını 
h Ctkur urnak ve mahallinde gezip tevsiı m'a lfımat eylemek ve 
~ '-'tt~:r ~artnamenin bir nüs~asını almak isti yenlerin balada mu-
~til'etin~Ytsın on ikinci salı gününe kadar lstanbul Evkaf mü 
tlit~rı ~ ~vakıf akarlar ve mahliiller müdüriyetine lüzumu mü

ılan olunur. 

!\1alullerlc ~chit yetimlcrınc ununu 
mahsus mucibince bu sene de tcno:i cdı
lecek ikramİ\ C) e ait tc(hi t deftcrl t rinin 
bılOmum nckclik şubelcrındc ihzann:ı 
başlanmı~ur. 

Bınaenale \ h harp mnlOllc rİ\ le şehit 
~ etimlcrinin .30 ,\Ja} ı:, l);l ı ak *,ımına kı· 

dar behemehal mensup oldukları ackerlık 
~ubclerinc müracaat ederek ııcmen isim
lerini ddterı mah:.u:ıuna ka\ ıt ctcirme
leri. Bu muddetten sonra mli;acant cden
l erın ddteı e dahıl cdilmı) eceği ılAn 
olunur. (.345) 

* * * 

1 Devlet Demiryolları ilanlara 

Muhtelif eb'atta adi ve vagon camları kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. 

Münakasa 27-5·931 Çartamba günü saat 15,30 da Ankarada 
Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif tnektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komis
yonu katipliğiue vermeleri lazımdır. 

Talipler münakua şartnamelerini 3 lira mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirlf'r. 

rstanbul sıhh1 nıtiessesel er ıniil>ayaat 
• 3 mayı · 931 de kapalı zarfla ao ila k · · · 
35 bin kilo yiin lm·pmtılanna verilen o rn 1syo11 ll rı yaset 1 ll de il: 
fiatla r haddi itida lde görülmediğinden • "' 
\C 2:i il a :30 bin kilo hez kııpıntılarma 438360 Kilo Ekmek 37000 Kilo Mangal kömürll 
talip ~ıknıa dığından 9 rnnyı 9:H cu- 151372 ,, Et 818 Ton Kok kömrü 
martesi günü yün kırpıntıları .;;aat 11 49717 ,, Pirinç 935 ,, Kriple maden kömürü 
t~ ve bez k ır~ıı~tıları saat ı ;; te 1"ın- 24350 Makarna 2850 Çeki Odun 
dıkhdn hey~tımı~de pazarlıkla ıttıla- 22423 " S d 79500 K"l A 
cnktır. 'falıplerın şartnamel'ini heyeti ,, a eyağı 1 0 rpa 
mizde kırpıntıları Erüpte dikim e\'in- 18168 ,, Kuru ıovan 91000 ,, Saman 
de ''e Sirkeci Demirkapıda Saraciye e· 35900 11 SUt 82600 ,, Kuru ot 

h ·inde görmeleri ve ihale <:aatinden evd 18400 KAse Yoğurt 15000 ,, Kepek 
teminntlarile hazıı· hulunmalan. 31200 Kilo Şeker 4500 ,, Yulaf 

* * (: 
3. K. O. SA. AL. KOJJllSYONUı\'

DAN: 
Gümüş suyu hastanesi ihtiyacı için 

(20000) kilo süt aleni münakasa sure· 
tile satın alınacaktır. 

lhalc.:;i 17 mayıs 9:n pazar gunu 
saat 15 te icra kılınacağından taliple
rin ~rtnumesini görmek için her gün 
öğleden e\·el ve münaka aya iştirnk et 
mek i~in de vakti munyyeninde l.omi"
yonumuzda hazır bulunmaları • 

* * * 
3. K. O. SA. AL. KOMİSYO

NUNDAN: 
Çalı fasulya : 7200, sakız ka

bağı: 24.000, Semizotu: 7 .200, 
Bakla: 7.200, Ayşekadın fasulya: 
19.200, Patlıcan : 7.200, Bamya: 
?.200, Patates : l ıl.400, Kuıı.ı so
gan : 14.400. 

3. K. O. ihtiyacı için berveçhi 
bala 9 kalem yaş sebze kapalı zarf 
la ihale edilecektir. YeYmi ihale 
23 mayıs D31 cumartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartname ve 
ev5afmr görmek üzere h er gün öğ
leden eveı· ve münakaşaya iştirak 
edeceklerin de vakti muayyenincle 
komisyonumuza ıni.iracaatları. 

Seyrisef ain 
f\ lcrkcz ırenta5ı . (;al ata l\öprii başı 

R. 2S6~ ::=uhe accntacı Sirkecide 

Mühürdar ?.ade hanı 2 2740 

l ra~zon itincı P. 
(CÜMHURIYET) vapuru 7 

Mayıs Perşembe akşamı Gala

tadan lnebolu1 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, 

lnebolu, Zonguldağa uğrıya

caktır. 

Mersin Postosı 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

vapuru 8 Mayıs cuma 1 O da 
Galatadan Çanakkale, lzmir, 

Külliik, Hodrum, Rados, Fet
hiye,Antalya,Alaiye ve Mersine 

kalkacak dönüşte Taşucu,Ana

mur,Finike, Dalyan, Marmaris, 

Geliboluya da uğrıyacaktır. 

Gidişte Çanakkale için yük 

alınmaz. 

Millet tiyatrosunda 
Bu ah ş.ım C. 11. ı ·. 1 lckim oğlu nahi 

'esi hima~ c•inde l·ıanbul (Terbi\ ci ne
deni\ e kJı,bu l mcnfaaunn Ga la mü•n· 
meresi DR \ ;\l he\ eti tarıı(ınd:ın ( Sc,·da 
kurban ları ) komik Şc\l;i B tarafından 
( Kız mı f\ı r:ık 1111) •• \ rnc:ı Bando. D:ın ~, 

\ un et • l\ıınto. Dl eto. v. 1- ) a l nı ı :-
1 ~la} ı:. akşamına mahsus 

12265 ,, Sabun 2000 ,, Mısır kırması 
26700 ,, Patates Muhtelif cins taze sebze 
22300 ,, Kuru fasulya 5315 Kilo Beyaz peynir 
7600 ,, Nohut 11100 ,, Zeytinyağı 

149300 Adet Yumurta 1000 ,, Barbunya fasulya 

Sıhhi müesseselere 1 haziran 1931 tarihinden 31 mayıs 1932 
tarihine kadar bir sene için lüzumu olan ve yukarda iıim ve 
miktarı yazılan ihtiyacat tanzim edilen olbaptaki şart-nameleri 
veçhile ve kapalı zarf üsulile ihale edilmek üzere münakasaya 
konulmuıtur. 

Bunlardan, et, ekmek, süt, yoğurt 19 mayıs 1931 sah gllnU 
saat 15 te ve sade yağı ıle alelümum erzak ve mekülab hayva
niye 26 mayıı 1931 salı gilnü saat 15 te vealelümum mabrakat 
ile muhtelif cins ıebzeler 2 haziran 1931 ıalı günü saat 15 te 
fiatlar haddi Jiyık görüldüğU takdirde ihale edilecektir. Bu 
baptaki 9artnameleri görmek ve fazla h:ahat almak iıtiyenlerin 
mezkür komisyona müracaatları ilin olunur. 

"' et -

.,, 
' '~ . 

. . 
rı RA 1V A )' Ş IRKETJ 

ıSTANBUL rRAMVAY ~IRKETJ EVKAT TARiFESi 
1931 senesı Mayı~ 10 uncu gününden ıtibart>n 

il!nı ahire kadar muteberdır 

No Hutut 

10 Sışlı 1 fmeı 

ı ı Kunuluş-l'iınel 

12 Harbiye- Fatıh 1 

t 4 !\laçka-Tünel l 
ı s 1 aksim-Sırkt'ci 1 __ , 
18 Taksım-f fi li ı J 

19 Kurtu luş-Berazıtl 

22 Bebek -Eminrnf 

1 
23 Ortakov·Abaray 1 
34 lleşll>la~-raılh 

1 -
32 ffıJ'lk apı·. l rkecı 

Birincı Son 
Hareke\ Fasıla tlarcket Hareket 

Şışlıdeıı - Tünele 3,6,9 6,00 
Tunelden - Şişliye 6.26 

Kurtuluştan - Tünele 
30 

23,00 

fün eldeu - Kurtuluşa 23,30 
Harbiyeden - fatihe 

5, 10 
6,09 

f atihten· Harbiyeye 6,10 

Maçkadarı· T ünele 30 2 1, 10 
Tünelden-Maçka~ a 21,30 

1 aksim r.en-Sirkeciye 4'6 7,35 
Sirkeciden - Taksime 10 6,51 
Matkadan-Beyazı ta 6,9 6,1 5 

Beyazı ttan-Ma\kaya 14 6,08 
Taksimden-Fatihe 15 7,37 

f atihteıı - Taksime 30 8,23 
Kurtuluştan.Beyazıta 6, 13 6,1 5 
Beyaz\ttan-Kurtuluşa 17 7 ,05 

Bcşiktaştan -Bebeğe S,S4 

Bcşiktaştan-f:minönürıe 5,44 
Bebekten-Eminöııünc 7, 13 6,00 
Eminörıüuden- Bcbe~t ı s 6,06 

,. - B. taşı 

Bebekten B.Taşa 

24,12 
24,38 
23,30 

24,00 
1,10 

1, 10 

29,$0 
24,00 

21,05 

31,30 
24,1 2 

23,23 
20,22 

21,08 
22,96 
23,26 

14,3~ 
24,no 

1,15 
I ,15 

Ortako}deıı-Aı.sar:ıya 10, !il 5,45 22,JO 
Aksaravda·ı-Ort ko\ e 20 5, ~6 22, 56 

Be şık taştan· f atihr 
Fatıhten- He.,ıktaşa 

9, 18 6,00 2 1,52 
6,46 22,38 

5,13 Aksara>Jaıı· Top1<apı; a 
TopkapıJan-Sirkecive 
Sırkcciden- fopı-apıya 
Topkapıdan-A ksara va 

ô, 12 5,34 2.~.54 
2J 6. 1 1 24,30 

J,0() 

Aksaraydarı-Yedıkuley' 
\'cd ikule..:en-Siı k ~ıve 6,Q 
'SırkeLnten-\' e lı.tıleye 12 
\ eJıhuledeı•-Aksara~a 20 

A :ıaı ayı.ıan-Edırnekapıyıı 7 
E..ıırnekapı Jan-Sırke,.ıve 14 

5,10 
5,33 24 oO 
6 13 24,40 

1,20 

s.2:.ı 
5 5J 23, 10 

,--~~~-1 ırKeciden-Edırııcknpıva J 4 ö,2J 23,44 
Ed irnckaoıdan·Aksarava 24. 19 
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Kullanınız. Her 
eczanede satılır. ~~~~:Fosfatlı Şark Malt Hulisası 
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ı r-----· · ........ '""' ·~·""'" - ............. --..... ,. .... --.. ----,) ••~ ü yük lsl8m tarihi ~•• 
H Krem Peırtev l\1üstahzaıratıl Kolonya ~il Asrı Saadet - Sadrı Isl:im 

F A J5 R J K A S J Tırnak cilaları j' j H - 4 bin sayfa 9 cilttir. eski harflarladır. 
) Yazan: islim akademisi.- Terceme ecien: Omer Rıza Bf. 

Losyon ( I Fiyatı: Beı: ciltlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 kuruştur. p ERT EV ve ·~eriki l»ı Posta ücreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. 

Diş macunu 

Ruj 

Südo-ro-no y~ Diş tozu ,, Bedelini bir defada veremiyenler taksitle de verebilirler. 

,,u • ı_ ...,. Neşreden : Asarı ilmiye kütüphanesi ~~ Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzarah ıtriye ve tıbbiyesi 

Podra Esans ~ ~ 

; Kütahya vilayetinden: Briyantin Koımatik 

. . . " . • 1 1 - Uşak - Simav yolunun 1+975 iJa 33+851 kilometreleri 
Kının-Karbonat ve saır devaı komprımelerı ~ arasındaki 6u76 lira s4 kuruş bedeli keşifli 16 adet 0,601ak, 4 J adet 1, 3 adet 2, lik, 2 adet 3, lük, 1 adet 4, lük menfez ve 

Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzara1 l köprü ve 10 adet kasisin yerine de 0,60 ıık ve ı adet 0,60 ıak 
1 müceddet menfez inşası 27 mayıs 931 Çarşamba günü saat 15de \ '-·: = = = = = ---------~----·ııııınn•-- - == - .... ·- - -===== c-!/ ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. ııii S#.92 : =----·~-- _. ~ -... =-ıı•• 411!?.1 """' ~••mıaru- m •• ..__ ... ..,.._.nuıııı.,.ıı....-ııı •llllllfUlllflllll"illlııııP•llillllılııllllll•-.---.- • 2 T - alip ve müteahhitler istıhdam edecekleri fen memurll"' 

, 
·~ · _ .. .,,, 

"!V rı
. v A K l 'f ı n 4 J nun ehliyet vesikasını veyahut kendisi bu ife hak kile aşina ite 

K •• • • k ·ı /\. } buna dair olan vesaiki resmiyesini ihale güoUnden laakal bit 
UÇU 1 an afi hafta evvel vilayet Nafa başmühendisliğine ibraz ve kaydettir ,, __ 

• A megv e mecburdur. 
- -· Her s{ln netrol1>n ır ~ - ı:.. 

~-- Kapıcı Odacı ---.... 
gibi işler için kefaletli.. do~ru bir 
adam istiyenler gazetemize müracaat 

etsinler. 

Satılık hane - Şehzade başında 
Çukurçeşme yanında Taş han arkasında 
Marmarayı nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilatlı müceddct kArgir hane 
satılıknr. içindekilere müracaat 

Satıhk Apartıman - Şişli has
tane istasyonunda 9 oda 4 kat 130 lira 
kira getirir, pazarlıksız onbin lira saat 
9- 12 :ırasında müracaat 

Istanbul dördüncü Vakıfhan 
UNlONKOL 

Veresiye TAKSiTLE- PARA 
yahut ELBiSELER ve AYAK'KAPLAR, 
ile sair HER NEVi EŞYA almak içrn 
saat 9- J 2 arasında müracaat. 

Istanbul dördüncü Vakıfhan 
UNlON KOL 

Muayenehane, idarehane -
Veya ikamet için iki havadar oda bir 
sofa ve bir helldan mürekkep bir daire 
müsait şeraitle kirılıkar. Ankara caddesi 6: • ' 52 No. ya müracaat edilmesL 

~ a J aK çayın l n vey~:~ı=!~. M~~::i~~ ~~~: ~' 
bllyflk hediyeli milsabakası 24 Mayıs Fransızca lisanlarda muhasebe ve muha

bere ile meşgul olabilirim. Gazete idare-P azar g Ün Ü saat 10-12 ye kadar Beyoğ- sine B. E. rümuzuna müracaat. 

Junda Melek Sinemasında icra olunacaktır. •1111111111-llllM 

Şafak Çayının 15 Onbeş IGaıaıa ::.::L::mruğunL 
t •k t• k b•J alınan N. P. F. Markalı 12 -13 e 1 e ıne mu a ı muhakkak numaralı iki sandığın 29-5-928 

bir hediye alacaksınız, ve mllsabakada on 
altı bilyilk hediyelerden kazanabilirsiniz, 
hediyelerin listesini depodan isteyiniz. 

Sinema duhuliyesi meccanendir, beş kurufuk çayla
nmız hariç olmak üzere On be, adet eti kelimiz muka
bWnde hem ainema seyredeceksiniz hem de bir hediye 
alacaka1D1z. 

B~yük Tayyare Piyangosu 
4 üncü Keşide 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 vardır 

tarihli 650,88 liralık ve 22127 
numaralı makbuzu zayi edilmiş
tir. Hükmll yoktur. 

Lagopulo Fetel ve Ş. 

§ Hacer Kudret yazılı müh
rüm zayi olmuştur. Yenisini ala
cağımdan evelkinin hükmü olma
dığını ilin ederim. 

Üsküdar Toygar tepesinde 4J No. 
Eiacer Kudret. 

Ooğum ve _,adın hastalıkları 1 

mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası / 

No. 10 Tel. lstanbul: 2622 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hasta ıklar tedavihanesi 

cumadan maada her gün öğleden son
ra saat 2 den 4 de kadar ı: ı kek. ka 
dm ve çocuklann dahiliye hastalıkla· 
nnı Divaoyolundıı I I 8 numaralı hu
su~! " :ıhincainde tedavi eder Telefon 

ı~ranbul. 2398 

3 - Münakasa tafsilatı ve tartnamesi vilayet başmllhendiıar 
ğinden alınabilecektir. 

4 - Münakasaya iştirak edecekler münakasa ve ibalit ka"' 
nunu dairesinde hazırlayacakları teklif varakalarını yevm ve vakti 
muayyenden evel vilivet daimi encümeni riyasetine vereceklerdir· 

5 - Müteahhidin fen memurunun iş hususunda müteahhit 
derecesinde mes'ul olacağından müteahhit ile beraber mukavele
yi imza etmesi şarttır. 

6 - Fazla tafsilat almak istiyeolerin vilayet başmilbenm.Jİ"' 
ğine müracaatları ilin olunur. 

1ürk 

Zerinin en 

büyiik vazi1esi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 

Yetiştirmek. 
O halde? derhal 

ZIBAA 1 
Baakasıadall 

Hi~ nunıı 


