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Hatalı 
hir haleti 
ruhiye 

Ankara, 7 (Vakit: telefonla) -
lınıir meb'uıu Halil bey tarafın
dan büyiik millet meclisinin ilk 
Ctlacsindo açılan münakaıa her 
tarafta alaka uyandırdı. Bunun 
Stbthi açılan münakaşanın 
llıtvzuunda ki ehemmiyet olmak-
~ beraber mülga lstanbul mec
lı.ı nıcbusan reisi ve sabik hari
tıye nazırı Halil beyin müstakil 
llıtbus olarak intihap edilmiş 
0lı:naıının şüphesiz bu alakada 
ltıiri vardır, 

Halil B. in söylediği slSzleri 
~alk f1rkasına mensup her han r bir meb'uı ta söyl~yebilir~i. 

U takdirde mesele bır prensıp 
llıt.selcsi hüdudundan ileriye geç 
llıeıdi. Vakıa Halil 8., ortaya at· 
tı~ rf b" i• ~ünakaıa mevıuuou s.ı . ır 
l>renaıp meselesi olarak ılenye 
•Grnıüftür. Ayni zamanda mak
•at1ın1 ifade ederken ağır başlı 
~l\'tanrnı• makaadmı ifade için 1 o YI 

Yi bir lisan kullanmı,tır. Hatta 
~derinde en makul ve mutedil 
~ır nıeb'usun alabileceği itiraz 
~ muhalefet renği bile yoktur. 
"Ekseriyet fikrimi kabul et

lr.eıac iltihak edeceğim,, demiş 
~~. neticede hakikaten aksitarafı 
lizanı eden ekseriyete iltihak 

ttllıittir. 
k .Bununla beraber Halil Beyin 
lltatıden söı söylerken ağ-
~dan nasılsa kaçırdığı birkaç 

~llıle kendisinden hiç beklenil
&f~ .. ..ı:t <rario b~ hıaleti ruhiyeyi 

fi '!miştir. 
kltt ~\U B. ifadesine göre, teş-

"'lı . k . tar esasıye anununu yem 
tf ltltif, meclisin açıl~ı ct\.:.t gnn 
~~· Paşadan bir teşkillh esasiye 
'h llunu istemiş o vakıt kanunu 
•o: 0 kuyunca tecdidi intihaptan 
lçt· ta toplanan fevkalade meclis 
b 'llıalarında Reisicümhur intiha· 

l d .. 
htııı 0 iru olmıyacağını anlamıı, 
~Ilı Un Ozerine mDtaleasını heyeti 
~ U!tıiyeye bildirmek lDzumuiıu 

trni1. 

tt• .caba ıabık meclisi meb'usan 
ti~1 

htkikaten Ankaraya gelin· 
~ti~ . hatta B. M. M. binasına 

til'tı• c~ye kadar cümhuriyet Tür· 
~ç 1tlin. teşkilatı esasiye kanununu 
~ f 6rrnemiş midir? Görmemiş 
~lltu~ bal bir iftihar edilecek 
tt}' • llıazeret teşkil edecek bir 
ltıiy,1111•dir ki sarahaten ifade et
\tılq ilıuın görmüştür? Sonra 
bıııu~ ltı •saaiye kanunu hariçte 
•tti drtıadıiı için mi mecliı riya
li,ıu en istemiıtir ? Yok eğer 
lllltıu 8. teşkilAtı esasiye kanu-
~~ .. 111~1lkaraya gelmezden evvel 
~'kik ş de meclis kilrsüsünden 
ltt bat bilafına söz söylemiş 
tlıiıtıil'u •aıiyeti ciddiyet ve sa
tıınltık~t ile telif etmek nasıl 

ibt· 11 olabilir? 
~Ctliıtnalki Halil B. in "dlln 

~'•i·; reisinden bir teşkilatı 
.lltıu :k kanunu istedim, aldım, 
~h•b111d uyunca Reisicümbur İn· 
h ~., da hata edildiğini anla
~ t~blldce'i:·ktcn maksadı biraz 
kl'ıtıat}Q ,

1 

1~ tefahur yapmaktır, 
·~, i . bız işte böyle beş da
~tıtıetnde bu kadar mühim 
~blar:~ çık~rabilecek iktidarda 

t ~ic.- b'a dıy~ öğünmektir. 
~ bit h Yle ıse Halil beye ha
ç:duğu11:ıcbti ruhiye içinde bu
""~kn .... atırlatmak lazımdır. 
,.~ ·a.ıaı· · 

'1tıutuı •nın a~ı bntıraları he· 
ltıaınışbr. 

..Atetu.ıet .Ası. 

Suzan H. 
nerede? 

Hafize SUzan H. 
Sabık Fransız konsolosunun 

zevceıi Hafize Suzan H. ın ma
cerası izmirde büyük bir dedi 
kodu uyandırmış ve güniln me~
zuu olmuıtur. Bu maceraya aıt 
gelen son haberler " Memleket 
haberlerimiz,, siitunundadır. Res
mimiz Hafize Suzan H. la, mace
rayı ibpar ettiği sörlenen !"~.z
miye H. lan iÖsterıyo.r. Kuçuk 
sreimde görülen Naımrıye H. dır. 

Bütçede 
tasarruf . 

Şehir Meclisinde 

Hararetli bir içtima 
Vekiller heyetinin evvelki gün- Darülacezede himaye komitesi teşklli,biltçe

kü içtimamda programın tesbiti sine 10 000 lira ilavesi kararlaştırıldı, fakat •• 
ile meşgul olunduğu ve bütçede ·----'---------------:-:-:'.""~-:::---::=:ı 

geniş bir tasarruf esası göşürüldii- Muhiddin Beyle Gallp Bahtiyar Bey, Nakiye Hanımla 
ğünü Ankara muhabirimiz haber Tevfik Salim Paşa, Tevfik Salim Paşa ile All ŞUkrU 
vermişti. Ankaradan akşam ga- Bey arasında hfidlse çıkmasına da ramak kaldı! 
zetelerioe gelen ve henüz kat'i 
surette teyit edilmiyen bazı ha
berlere göre hükCimet alelumum 
vergilerde yüzde 20 niıbetinde 
bir tenzilat icrasına taraftardır. 
Tasarruf bahsine gelince, dün 

i yazıldığı gibi esas münhallere me
l mur tayin etmemek bu suretle 
1 her sene için memur kadrosun-

dan tasarruf etmektir. 
Maahaza tenzilat ve tensikat 

haberinin doğru olmadığı nokta
!nnda ısrar edilmekte memur 
maaşları ve adetleri fizerinde 

yalnız memurlardan kazanç ver-
1 

-:alip Babuyar B. Tevfik Salim Pş. Ali Şükrü a Nakiye Hanım 
gisi kesmek ve takaüdiye tevkif Dünkü içtimam hatiplerinden 
etmek noktası ilzerinde duruldu· ·1 ı 

Şehir meclisi dün hararetli bir içti :Mües...-.esede bugün görü en ve za. ğu söylenmektedır. Bu iki nokta ma aktetti. lçtimaa birinci reis v~ Je.c;i istenilen noksanlar da ayrıca tes· 
devlet biltçesinde 5-6 milyon Ji- kili Sadettin Ferit Bey riyaset ediyor- bit olunmuştu. Bunlardan bir kısmı 
ralık bir tasarrufa medar ola- du. Meb'us intihap edilen Salah Cim- temizliğe aitti. Bir kısmı da alat ve 
caktır. coz Vasfi Raşit, ve istifa eden Kara vesait noksanı idi. 

Hükumet programını cumartesi l\fu~tafa zade Ahmet Beylerin yerleri- Darülacezedeki kreşten de bahsedi· 
saat 13 de fırka grupunda izah ne ihtiyat azadan esbak ,·alilerden lirken (doktor Ali Şükrü Bey idaresi· 

d k saat 14 te de büyük mil- Azmi, Doktor İhsan Arif, ve Ahmet ne tevdi olunan bu kısımda sıhhi ve t ece l" • d k k''f t · Halil Beyler çağırılmışlar, gelmişler- fenni bir temizlik havası uçuşmakt~ 
.et mec ık~~ e 

0 
uyara •

1 ıma reyı di. Azaya takdim edildiler. Reis mec dır. Orada mütefennin itinalı bir şe-
ısteyece ır. Jis namına tebrik ve munffakıyet tc- fin n mesai refiklerinin ihtimamlarr, 

Yeni vere~ hastanesi mennisinde bulundu. Nafia encüme- fenni tckayyüdntı göze çarpmaktadır. 
ninin iki mazbatası muvafık görüldü: Bu \'esile ile AH Şükrü Bey ve arka
Bunlardan biri yol mükellefiyeti ame daşlarının mesaisini takdir etmek ,.e
lesinin mesai zamanlan, öteki üç se· cibedir) deniliyor. Müteakiben kreşin 
nelik nafia mesni programının bazı ihtiya_çları zikrolunuy<>rdu • 
kısımlarının tadili hakkında Nafia ve- Ilu meyanda kre için ayn bir ka· 
Uletinden gelen tahrirata aitti. Bun- lörif er yaptırılması ufak çingo banyo· 
Jardan sonra asri ehemmiyetli bir mü- lar alrnmasr, yeniden elli ~ocuk kar· 
nakaşa menuu teşkil eden Darülaceze yolası alınması süt annenin döşeme ve 

Haziran sonuna doğru açılacak 

Komisyon dünkü fçtfmaında 
Hıfzılsıbba komisyonu dUn cektir. Şehir meclisinde henilz 

vali muavini Fazlı beyin riyase- bu hususun görüşülmediği için 
tinde aylık içtlmamı yapmıştır. kUşat :z.amanı. ~akkında bir ka-
içtimada şehrimizde açılacak rar verılmemıştır. Bu karar ve· 
Yerem hastanesi meselesi görül- rilince hazırlıkları:. başlanacaktır. 
müştür. Hastanenin ilk te!is Hastaneni~ nihayet h_.aıiran '?-
masrafının 114 bin lira oldugu nuna dogru açılacagı tabmın 
kat'i surette tesbit edilmiştir. edilmektedir. 
Bu paranın 25 bin lirasını Ma- Hastane 100 yataklı olacaktır. 
arif vekaleti vermeyi kabul et- Komisyon Suadiye Ye Erenköy 
mişti. VekAletten bu miktarın cihetlerindeki köşklerden birinin 
40000 liraya ibliğı rica edilecek- tadil edilerek hastane yapılma• 
tir. Evkaf da 25 bin lira vermiştir. sını istemektedir. Bu hususta 
Geri kalan kısmını vilayet vere- ayrıca tetkikat yapılacaktır. 

Sizden Feragat ve mü
eadele istiyoruz ! 

maddesine srra geldi. duvarlarmm çini ile kaplanması ç~ 
DARÜLACEZE cukların güneş banyosu yapabilmeleri 

.Meclisin geçen şubat içtimaı esna· için sebepler alınması müesse eye yeni 
, ';Smda Darülaceze hakkında yapılan ten gelen ~ocuklar için karantine pa,·yo· 

r'kitler üzerine müesseseni~ '"~.z~yetini nu yaptırılrna!'t Ueniliyordu. 
tetkik ve ıslahı lıakkında.kı mulahaza· Encümen kreşteki çocuk bakıcı a· 
lan tesbit etmek üzere teşkil edilen dedinin de tezyidine \'e ayni zamanda 
muhtelit encümen raporunu yazıp ge- orada bir çocuk bakıcı kursu açılmac;;ı. 
tirmişti. Okundu. nr, bu kursa alınacak kadınların o

Encümen dün yazdığımız gibi me.c;a- rada yatrp kalkarak çocuklara bak
isini iki kısımda tesbit etmişti. 1\fües· malarını \'e kursu bitirenlere şehadet· 
sesenin alması lüzumlu görülen mfü;. name-verilmesini de ileriye sürüyordu. 
takbel şekil bir nizamname projesi ha MUHl'I'TİN BEY CEY AP VERiYOR 
Jinde tanzim olunmuştu. Kabulü tek- Belediye reisi Muhittin Bey söz al· 
lif ediliyordu. dı: 

··-A····h···-m···e···t"· .. Re"ş7İt ... B.~....... - Darülaceze encümeninin mazba. 
tazı hakkında bazı maruzatta bulunu 

Romanya ldart lllmler enstl· 
tUsUne fahrt Aza intihap edlldl 

Romanya kıralı ikinci Şarlin 
fahri ve prens Nikolanın fili ri

yasetleri altında_--· -~--..., 
bulunan (Roman· 
ya idari ilimler 
enstitnsn ) hu
kuk fakUltesi 
müderrislerinden 

Ahmet Reıit be· 
yi fahri Aza inti· 
hap etmiftir. 

Bu enstitünün 
umumi katibi ve 

Bilkreı darülfü- l\lüdtrris Ahmet 

cağım. Mazbatanın muhteveyatı ara.• 
sında riya.c;;eti alakadar eden meseleler 
vardır. Mutfak ve yemekanelerde 
nezafctin kafi derecede temin edilip e 
dilmediği söyleniliyor. Heyetin. tetki
kinden sonra mutfağın vaziyeti ıslilh, 

edilmiştir. Y-eni tesisat yaptık, . biraz 
Lütfen sayıfayı çeviriniz , 

Bu sa.-,,ımızda. 
Gelişi Güzel ayıf ası 

Buzdan yapdmış bir ev içinde 
bir dUAUn 
LOtfi Simavi Beyin yazısı: 

- 8 inci s3yıf:ımızda -

Gizli Fuhuş 

nunu hukuku am- Reşit .U. 
~ me müderrisi M. 

Bu ıene ticaret mektebinin ulumu aliyei ticariye kısmını bitirecek 

~ikolesko, gönderdiği mektupta 
Romanya idari ilimler mecmu.a: 
ıının · yazılarına iıtirak etme~ını 
de Ahmet Reşit beyden rıca 
etmektedir. 

-;E;~di·i;;··<lu-~···.;·~·k·~i;d·~··lı~~~·i~·:·· 
rıoa bir veda çayı vermişler ve 
çok samimi olan bu toplantıda 
mektebin ienç müdürü Hüsnü 
bey güzel bir hitabe söylemiştir. 
Toplantı tafsilatile bu hitabeyi 
(6) ıncı sahifemizde bulacaksınız. 

Dr. 1 IulOsi Behçet Beyin makalesi 

- o uncu sayıfamı;:da-

MUtefekklr bir Amerlkah Pr. 
lnkllabımız hakkında ne 

dUşUnUyor? 

- 9 uncu sayıfamızda-

Hikaye: Ebülhevl 
- 8 inci sayıfamızda -
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daha çalışılarak temizlik tamamen te- dunu kaydetmekten ibaı-etti. Yoksa ce meşgul olurken ötekilere gösterdi- madım. Hann ..;;orulmamıştı. 
min olunacaktır. Yemekaneler e~a ... ta makama ihmal \'e leka ul atfedilecek ğimiz ihmalden duyduğum hicap ve ı~ Kre in bulnşrk ve ~ama ırları olan
temizdir. Ancak kışın 00 adedinin bir vaziyet görmedik.,, dedi. Büyümek tırahı ifade ettim: 80 ~ocuk için ' 'er- la idare edilen ~ekilde temizdir. Te
çamaşırını kurutacak yerimiz olmadı- i tidadı gö. teren hir mesele böylece diğimiz ek en bin lira kafidir. Birnı mizdir. fakat hu vesaitle onları temit. 
ğı için bunları yemekaneleı·e tel geriı> kapandı. · da ötekileri dUşUnelim. Memlekette 7 yapıncıya kndar ne ~ektiğimizi biz. bı -

orada kurutuyoru1H Bunlar aceze ca- l\fAKALE OKU~UYOH ! bin. yet mi~ hin çocuk ~ula ·ızlıl,tan liyoru1.. 
ma.şrrrdır. Ne kadnr yıkansa gene ku Doktor h:zet Kamil Bey :-öz almış- ,·ereme doğru gidiyorlar. öteki noksanlarn gelinl'l': Kre::-te 
kuyor. Elimde inned"'n kalmış himz tı. Kreşte çocuklara temiz :süt ' 'crehil izzet Kamil Bey - Kendileri mü · \'efiyat yiizde ~ek en iken yüzde otuz 
para vardı. Ru sene onunla bir çama- ınek için miie~se~edc inek Lıcslenme i terih ol.;unlar. enciimenimiz hunun beşe inmiştir. Daha da inecektir ... 
ŞTrane yaptmyorum. lüzumu hakkında kre;;; talıibi Ali ~iik· hakkında da rapor hazırladı. Ali Şükrü Bey ''efiyat münaseheti-

Kreşteki karyola noksanı ktı.;men rü Ueyin İstanbul seririyatı mecmua- l'e\ fik Salim Pa~a - IJendeniı ha- le süt me:selesi ve ha~ta bakıcr adedi 
itmam edilmiştir. lkmııline çalı~ıla- sında ne~retmii' olduğu bir makule) i ııımefendi hazretlerinin hiç lıir fikirle hakkında da müdellel izahatta bulun
<'aktır. Banyolann ıslahı , .e halalar- okudu. (Benim buna ila\'e edecek sö- rine i~tirak etmedim dediğimi hatırln- du, yerine oturdu. Müzakerenin ki-
daki kokunun iınle.-.i "u me:"ele~idir. züm yoktur!.) deyip )erine oturdu. mıyorum; demişsem ün;ü lisandır. fayeti ileriye sürüldü. 
DRrilliıcezedeki su terkostur. Burası YA ÖTEKi ÇOCU.Kl.AR ! ... memleket çocukları için teminatlı ... üt KARAR 
tert<os imtiyazı hududu haricindedir. l\tecli in aı öz söyleyip çok iş }a· ve gıda tedariki me ele indeki t'ndi'5e- Reis, Darülıkeze encümeni raporu-
\ '"nktile bin minnetle ince bir horu ile pan azasından Nakiye hanım . ö:ı al- leri ''arittir. hununln me ·gulüı. nun miişahede ' 'e müe esedeki eksiklik 
lrnraya su getirilmiş hilahara çamn~ır mı~tı. flütün nazarlar dikkntle kendi- l\liizakerenin büyümek i tidadı gös lere ait kısmının tas,•ibinin nizamnnmt 
hane yapıldı, • ütanne yapıldı, su ar- sine çevrildi. Nakiye Hanım ·unları teren ikinci me elec:i de 'fel'fik Salim projesinin rnktin müsaade izliğine 
fiyatı çoğaldı. Kağıt hanedeki telsiz is öyledi: Pac:anın hu izahatil~ kapandı. nunun mebni teşrin içtimaınn bırakılmasını ı 
tasyonu da günün birinde tav'an veya - Bu müzakereyi dinlerken beni hir iiz;rine bu nokta hakkında söz almış Ltedi. Hacı Adil Bey söz nldı: 
kerhen DarlllAceze suyuna bir boru ya dt"h et kapladı: Darülacezedeki HiO olan hRzı zernt söz söylt"mekten fera- - lkmali müttefekunaleyh nok. ıın
pı~ırıp suyun yarısınr almış kifayet- cocuğa i~irel'ek süt bulamıyoruz. Ya gat ettiler. Reis münaka~ayı kapn- lar Yar. Raporu ta~,·ip edip maknma 
İ7.likten üst katlara u çıkmıyor IH1- şehrin öteki çocukları? .• Onlar ne ola- mak üzere kre tabibi Ali Şükrü Bt>ye ha,·ale ederken bu noksanların takdi

JAJara sifon konulsun deniJiyor. Su me cak? 150 çocuk üz.erinde iki saat dü- ~öz. \'erdi. Makam namına söz a!an ,\.! men ikmali icin bu 8ene Darülaceze 
bettsidir. Hem. mecralar Darülaceze "Ünen meclis şehrin öteki yavrulnrile li Şükrü Bey şunları söyldei: bütçe~ine bi;kaç lira zanımedilehilc· 
dunrlan haricıne çıkınca nçıktan nkı de biraz meşgul olsa diye düşünü) o· ALI ŞOKRC BEYiN lZAHA'l'I cek mi? Şu miizakerenin mahsulü ola 
yor. Asıl koku oradnn geJiyor ,.e bu rum. J\reş için çok iyi şeyler i tf- - Kreş hakkında heyeti umum\ye- rak on bin lira koymıya imkitn var mı? 
mecralaı- başkftSTnın arazisinden nkı- nildi. Bunların hepsi pek faydalı ey nin te,·eccühlerine teşekkür ederim. Hütçe f'nrümeni rei i Hnmdi Bey -
~or. Bu arazileri Ltimlake kalktık. ler<lir. Faknt ben orada fennin em- Darlilfıceze krf'şinin her noksanınrn Encümen darülaceze hakkındaki veni 
Fazla .para .. istediler. An!aşam~dlk. rettiğinden fazlasının )apılmasmı hat arzu ile iknıali ciheti düşünülüyor. te kfüıt teshit edilinciye kadar m.ües· 
Kreş ıçln etuv alı~ması . ıste~fhy?r. t~ zararlı buluyorum. Bunlnr istlklni :Mucibi minnettir. sesenin büt~esini eski vaziyetine göre 
~~rd~ti '?uameledır •. Sütanenın çınl lı korkulu bulunmuş çocuklardır. Ken . Kreşin daima kritik edilmesini i · eski kadrosile yaptı. Yeniden gö teri
do~etılmesı ve karantına pavyonları dilerini hiç bir refah beklemiyor. On tiyen benim. Ilu tenkitlerden istifade len noksanların izale i kararlnştrnlır
ya~ılması Jazım?ı~. Tahsisat mesele- ları lüksten ari bir hayat içinde mii· miz bi.iyiiktür. sıı lıu parayı da hazırlar. takdim ede· 
sfdır. Para \'erınır. yapalım. tevazı birer insan olarak yetiştirmeli- Ben kre e 1923 nihayetlerinde gel- ri7.. ı 

Bu arada encümenin raporundaki yiz' dim Kre~ dört odadan ibaretti Ru 1'feclı'.,te en a .. ·· ı· 1 d b" · 
• • • • • • 'j • .n " z SQ7. ~oy ıren er <'n ırı 

bir kelımeyı lfttfen geri almasını ıstı- Nakiye hanımın ~Özleri (brarn!) odaların zemini topraktı Muhtelif ı 11 ı· B · 1 . . -· • 1 • • o an amc ı eyın nı parlak ,·adı h1l' 
yecegım. Bazı alatın n ınması karnhı- esleri içinde bitti. ha talıklara tutulmuş ~ocuklar ağlam de beklenmi ·ordu r "_ · ~ .· · 
)'o meselesi behane edilerek geri b 'l' f'k - ı· ı> ·· ı t ..., h ) · e kalade · e' ınrlı 

•• : • 
1

• e\' ı · ı-;a ım aşa soı a mı~ 1• Sı Jarla bir arada idi. Başka türlü de tesir bıraktı. Tekli( kabul edildi 
rakd' ılmr~r. gıbEıd~ır şey var .. Bahane hiye encümeninin raporuna esas olan yapamazlardr. yer yoktu. J{reşte ta- ııtııfA''-'E KO'•lTE'"'l . 
e ılm~mıştır. ~. ıım.ez, k~mbıyo o za darülacezedeki müşahedelerini anlat- kım cihazı yoktu. UıboratU\·ar yoktu, n • .n ,;, 

man ıstenlldi,. :iım~ı geldı ~Jı~·o~uz. tı. T~n.kida~ta !)u~undu, Nakt::e .hanı· ı kre'\te :rnlnız ~ocuklar vardı. Tahsi- lla<'•. ~~il B~y Ni~amnanıe p:·oj~~~n 
SIHHİ'\ E Eı: CÜMENlNlN nıın fıkırlerıne ıştırak etmedigını kay- t d 1.t ~ 1 d 1\t h'tt' de te kılı ı tenılen hıma ve komıtesınm .. . . sa a yo ... u. ,-.on sem~ er e u ı ın • 

RAPORU dederek Darulacezede yapılması ı.ste- n f d' . ..d.. .. .. .. .. hayırlı bir teklif olduğunu, nizamna-
·ı 1 • 1 .. ,., d ğil hhi 1.. eye en ının ,.e mu urumuzun sayu . . k'k' . . . Muhittin Bc)in ce\'ahı üzerine mü- nı en şey erın u ... s e , ı uzumun . . ld 1• menının tet · ı ı tt"srın ıctımnına hıra-

. d - d - 1 ld - ·· 1 d" gayretıte hu u:sı paralar bu uı<. Bun- 4 

nakaşa açılmak üzere idi. Mehmet \. ogur ugu ey er 0 ugunu ~oy e 1• •• • • • kılmakla beraber bu heyetin hemen sim 
.. . Münakaşa hararetlenmişti. Birçok kim lan nıcuda getırdık. Olan ·eylerın . . . . . . . · •. 

Ji Bey ruznamede J>aruluceze hakkın-
1 

.. • . . R . hiç birini hitmi telfıkki etmiyoruz. dı burada teşkıl edılmesını ıstedı. ?\ı-

Büyük Fırk 
kongresind 

latanbul lhtlyaçl11r1na d 
tanzim edllen raporlard 

neler lstenlyo? 
Pazar günü toplanacak o 

fırkanın umumi kongresine · 
rak etmek üzre Istanbul yifA 
idare heyeti reisi Cevdet K 
B. in evvelki gün Ankaraya 
tiğini ve beraberinde baıı 
ve ticcari müesseselerin a 
rına ait raporları da götUrd 
nü yazmıştık. Rapor balind 
mutalibat Istanbulun en Acil 
zaruri ihtiyaçları olarak udld 

kongreye arzedilecektir. Gön 
riJen raporlarda Milll sanayi b 
!iği, yeni muamele vergisi k• 
nu projesinin biran evvel 1!1 

listen çıkarılmasını, Sanayi 
Maadin bankasının sanayi erb 
hına nafi bir hale getirilmesi 

t~şviki sanayi kanununun sana 
cilere nafi maddelerinin tanıatO 
tatbiki, giimrükten geçen h 
nevi makine ve alata muk• 

verilen primlerin sür'atle 
mesi istenmektedir 

Ticaret odası, lıtanbul li 
işlerinin pratik bir şekilde ıslab 
el'an tatbik edilmiyen men t~ 
şiş kanununun derhal tatbik 

kazanç vergilerinde bazı m05' 
dat icrası, yerli malların nef• 
tini temin ıçın mühim esa 
tesbiti, ticareti bahriye rek• 
tinin kaldırılması, ihracat ef 
mızın hariçte revaC'ını temin İ 
tedbirler alınmasını istemekte 

da sıhhiye encümeninin de raporu ol- se er ~oz ıste.mı~lerdı. eı. hem sa- .. . zamnameşi hazrrlıyan encümen namı 
d - d k b" 1.k londakı elektrıklı havayı tatıl etmek, Ba~langıcta sut meselesıle me.~gul R f'k "h t B .. ld --· ----·-----ugunu onun a o unma.sını ve ır ı •• ; • na e ı H me ey oz a ı: ta bık kaldık. 
t ii k d .1 .... 1 dl T k hem de biraz i~tirahate imkan bulmak olmadık. hn·ela vu\'avr kuralım. D .. 1• . h' h ı· e m za ere e ı mesını soy e . c ·• . . .. . • . . • . . · · . - aru acezenın ımaye eye ı var Bunun üzeıine Muhittin 
lif k b 1 d"ld' S hh" U . d üzere bes dakıka teneffus ılan ettı. Cl\"Cl\·ler )etı ın, sonra onları beslı- d 8 d . JJ . . . .. d... ··t 1 ld ·a u e ı ı. • ı ıye ene menı e 

1 1 1
• ,. • dl k 

1 
t ır. ura!C;ı ır. ~epımızın goster tlı!'ı mu n ea ·ı soru u. 

- yuk D uı~ .. . . J<:t~C CELSE Ye ım. m·a şım uru muş ur. . .. k k l~k .. . . k .. u"t·· 1 ı.arJ 
aşagr arı ar •ıceze encumenının · N k 

1 
d . 

1 1 
d mız yu · e · a a a muesseo;e ıcın ·ıynıet - .nu un arzu arınızı , .e .n 

gördüğü noksanları görmüş, ayni şey- ~akiye hanım. Tedik ::;alim Paşn- ~, 0 .an nrr a Ucma 0 unma~ta ır: li bir foiz ~em'haıdır. ~ Darülaceze bu rınızı kemali hürmetle kar~la 
lerin ikmalini i tiyordu Bir iki nok nın t'evahını cevapsız hırakmıvordu. 1 e,·fık Salim Pasa Hazretlerı kre.~ı h. . h ··rt h" revabı ·ılındı Jlimu_,.e kolıli\ ' •. ·f . I J • • • • .. • ••• : • • ımaye}C er- z~man mu e il' \'(' on- ,. · ' • • . . .ı . jle 
tada 1kl encümen nıetalihi arasında fl\ ncı ce ~e a~r ınca kalktr. . . ~~z!p .~yle. bı~ go~ruşte te~tık ~tt~kle: dan her zaman mü-tefittir. Fakat ~e~ik Ahmet IJeyın teklıfı '>eçtı d~ 
fa'rk vardır - Muhterem Pasa Hı. benım hıç 1 ıını so)ledıleı. la a haııetleıi kreşı b' . . . h 1 k kılı kabul ,·e makama havale ~t 

. . . . • .. . ızım nızamnameyı ıtzır ar en nme- , , _ rt •. tln~Sl 
Bu meyanda kre teki çucuklara te- hır fıkrıme taraftar olmadıklarınr SO}·ı gezerken bakrcı kaclınların dolapları li ve mü•pcıt.. hir. favd istihsali icin \ EF lK BEl ı ~ .. ; 

miz süt içirilmek irin inek ahnıp na- Jediler. Ben fenni ,e temiıliği ihmal nı açtırarak çama~ırJanna da baktılar. dü ·ündiiğümüz şekil u idi: • Geçenlerde vefat eden beledı)e 
· B · k h" ~ h d' · V f'k B ·· A ·rupada bft rülacezeae bakılması da ıhhiye eMÜ· etmiyelim de demi;:;tim, hiç olmazsa azan hız onlara uza tan ıle haka- Dariilacezede teşkilini istediğimiz en ıı:;ı e 1 e}ı~ ' . . 

• • h •· •· · t' k t ı ·d· B k mnyız natoryomda tedavı ettlrılmesı menınce teklıf olunuyordu. u ozume 1 ıra e se eı 1• en en- · himaye komitesi belediye reisinin ri\'a· . .. 1 p 
KAMBİYO BAHANESİ dileri gibi hareket etmiyorum, fikirle.. Benim 17 senelik hayatı memuriye- seti altında olacaktır. Belediye r;i i geç.enkı .beş aylık _~ut~eye konud·~-~ 

· · · · · · t• k r · ·· ·· ı··. B · maıleyhın nfatı uzerıne sarfe ı Mesele hakkmda mü1.akere arıJınca rının bırcoklarına ı tırak edıvorum. ım ~o te tışler gormuş uı. unlar hı umumi mecli ten üç harirten şefkat ~ b" 1. 11 · 'l es·ı ft,- ...ı 
• 3 ~ • • > :ı ;> ın ıranın n esme ''en m ~v 

DarUIAeeze encümeninin mal bata nıu- Paşa Har.retleri kreşten hah ederken z~m aı:zumu u. kırma?. .. 1 a,..a Hazretle ve sen·et sahiplerinden üç zatı ı:.ec;e- daki takrir kabul edildi. Şehir !fi 

harriri Galip Bahtiyar Hey söf. aldı, hu çocuklar eliml7.dedir. ~imdilik on- rı teftışe henzıyen tetkıklerınde anla- cek, Hilaliahmer, Hfmayei 1'~tfal. cumnrte i günii ~aat on dörtte toP1 

encUmen raporunu izah etti, o arada lara bakalım, buyurdular. Vihiyetlıı mak istediklerini bana değil, mutfak- Matbuat ctmiyetlerinden Kadın bir- caktır. 
belediye. reisinin i~ret ettiği kambiyo büt~n ç~cuklan ~izim elimiıde~ir. ~~n ta çalı~an kaclınlara ~orduln~. konuş- )iğ-inden Ticaret \'e Sana) i oda· __ p 
bahanesı mese1esın~en bahsederek o sozlerı fenne ısyan olsun dıye soy- tukları kadın çnmaşırcı değıl. :ranhş SJndan birer zat gönderilmesini j~ti· Telgraf haberlerimiz 5 I" 
••maksadımız idari hir manianın ,·ücu-ı ıemedim. Yalnız I:'iO çocukla hu defe· l'evnplar Yerdi. Ben de sesimi ~ıkar- yecektir. Bu husu ta makumlR da mu- saylfamızdadı. 

"VAKITm tefrika• : 150 Dün konuftuğumuz mühim mes'e- mul edilmez bir hüsnü idare ile - Şüphesiz •. 
leye dair kat'i tertibat kararını ve gördü .. Hafta tamam oldu. Eğer ro - Sen hiçbir şey duym\JY0 ' 

relim... . . . .. n:ıanc~ (~ndre Dömezon) u_n ~i:"'aye sun? . . ,,-, 
Çelebı hafıf ~ır tebe~sumle: tı dogru 11e bu ecel şerbetını ıçen· - Hemen hıçbır ıey •. 'Y•.f ~ 
- Karar verılecek hır şey k-'ll· ler ıene hesabile her ak~am ömür - Ben zaman zaman hsf!,,,.r 

madı.. lerinden eksilen günlerin hitannn· bulantı ile bir baş dönmesi fıı 
- Ne demek. . • da öleceklerdi. yorum.. li 
- Her. §ey oldu bıttı.. Sabah çayını içerken İclal bir - Meraktan sana öyle ge 
- Latıfe etme... kac; kene ıöyle demişti: - Bu zehir bizi kurul~ıı_!1 
- Ciddi söylüyorum .. Bu sabah - içine karanfil ile öd ağacı at ba gibi tamam senesinde nıı 0 

- Fakat çok dikkat edilmesi - Merak etme yarın sabah se dördümüz de vadeli zehirden ilk mı§lar gibi bu çayda tuhaf bir ko- cek7 . ~ 
lizımgelen bazı cihetler var. nin odana, eniştenin odaıına okun gıdamızı aldık... ku, bir taım var.. - Romancının rivayeurıt ~ 

- Di bana nedir onlar? muş çayları ben elimle getiririm ... ~· .- Ben hiçbir şeyin farkında de Çelebi derhal şu cevabı vermiş- öyle... dJ ·f 
- Bu okunmul çaydan baba- Kimaeciğe bir fey sezdirmem .• Baı gılım... ti: - Ölümlerimizin arasıııtlilC 1 

mın, annemin, büyük annemin çay ka tarafa hiçbir şey bulathrmam... - Uğur Ayşenin sizin odaya ce - Ekstra Seylan çayıdır. F evka kaç günlük, belki birkaç ••• . 
)arına ve Karanfil ile ıizin içece· Bir haftalık yapraklat'ın miktarı tirdiği kahvaltı çayı zehirliydi. İç- iade hassalıdır. Bu çaya alışanlar tilaf vukua gelemez ıni? h r1' 
jiniz çaylara bir damla bile karıı nı her gün için ayrı ayrı kağıtlara tiniz mi? bir daha diğer nevileri içemezler.. - Kim bilir? .. Zehir ~ 
tırmıyacaksın .• Onların çaylarile sarıp verdikten ve gayet dikkatli - Koca.m da ben de son yudu- Kocaaı da gözü önünde ayni bünyeı;ine göre bir tesir Y3~ ff'" 
bizimkileri ayrı ayrı kaplarda kay davranması hususunda Uğur Ay- muna kadar içtik. çaydanlıktan içtiği için hanımın rı ayrı zamanlarda öhnerııı:ı: .. 
natacaksm. Çünkü bu otlar bizim şeden lazım gelen teminatı aldık- - Afiyet olsun ... Gizlice bir la kalbine bir füphe gelme.mitti.. temeldir. ·ııi 
adımıza okunmtıttur. Bizden baş- tan sonra Çelebi çekildi. rafa tarih at ••. Bugün ayın kaçı? Umrani <le bu zehirden hiaseaini - Ben onların ölünıl~rı . .-Al. 
ka bunun damlasını kim içerse çıl Ertesi günü Çelebi İ§İne gittik- - Ağustosun 17 si.. alırken yalnız bir iki kerre: dükten sonra ölmek ister0i gf?' 
dırır.. ten sonra Caize bir fırsat bulup da - Bir hafta bu çaya devamdan - Bu çayda bir burulduk var. - Bakalım onl::ır rnı 1 

- Tanrım korusun... Merakla kardeıile görüşemedi. Y ılmda öldü sonra gelecek sene ağuıtoaun 17 Demitti... cekler? Biz mi onl::ırı? 'p te 
kalma. Çok dikkat ederim.. ren bu uzun vadeli zehirin tafsilfı sinde öbür dünyaya intikal etmiş Caize - Ben hiç bir ıey duy· - Ağabey günler g~~ djf, 

- Bir tenbihim daha var... tı hakkında malumat almak için bulunacağız.. mıyorum. Sana öyle geliyor.. se- lüm dakikasına yaklaftı bİf ııe 
- Onu da di bakalım... kafasını dolduran merakın tazyikı - Bu sözler bana şaka gibi ge nin ağzının tadı yok. Çaya kaba- ya§amak için yüreğinde "? 'fi 
- Çaya ot karııtırdığını Karan ile bunalıyordu. liy-0r... hat buluyorsun... met, bir arzu uyanı~or Jl'J<e1'~.ıW 

file hiç göıtermiyecek, hiç sezdir· Akıam üzeri kardeıinin avdeti - Formülün hüküm saati gelin Cevabı ile kocasını ~u5turmuş· - Asla .. Ben bu ı~e erçı1' 1° 
miyeceksin... zamanında onu bahçe kapısının ö- ce hakikati anlarsın. Ve yahut hi~ tu.. rar verdim. Ölümü de a 1'' 

- Bu da kolay ... Araba zırnılt nünde bekledi. Araba bahçeye gi- bir fey anlamazsın .. Çünkü bir ölü Zehirli çayın haftası bitip le erkekçe bekliyoru~ .. : 'be11iff' ~ 
bile sez~irme~··· rince ~aizeni~ bi.r işare~i üzerine ahre~e hiçbir hatıra götüremez... ~zerinden on .b~ş gün kada~ da g~ç - Erkekçe t~h.ı.rıle ~ıırııP jı11i 

- Çunkü gıder hanımına haber Çelebı orada ındı Hur~ıt arabayı Bır çocuk anasının karmnda do tıkten sonra ıkı karde§ yıne hır dmlık zaafımı yuzuıne 1~ 
verir. Bilir.sin karım inatçıdır. Ben içeri ıürdü. kuz ay §U kadar günde imal olunu- gün bahçenin tenha köıeıinde gö· beni kendinden ftyırnıo.·;,.iJıtif~ ~ 
okunmuı çayı ismem diye tutturur. ikisi yalnız kalır kalmaz Caize: yor bu zehir bir ıene sonra öldü- rü,üyorlardı. de flüme &aldırtan a~~r\J ıaftc J' 

- Güce kalma emme senin ba- - Sabırsızlıkla sent bekliyo· rür... Caize - Ağabey acaba zehir dımlarımızı mezara og yd~.~f' 
mmın inadına kavi yahudi karısı rum.. - 52 - ı vücudümüzde ağır ağır tahribi\ta saretle çevirdik. .• Bu l ğıl >"' 
ıibidir.. - Niçin? Uğur Ane kendisine tevdi edi- başladı mı? lemden meçhul karan 

1 
i} 

- Hah iıte tıpkı dediğin gibi.. - Garip sual niçini var mı? len hizmeti büyük saffetinden mel Çelebi mahzun bir tebessümle: ruz... (JJittfleJ 
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Maarifte: 

Dil encümeninde 
ilim ıstılahlarının 

tt.,.t ve Bahriyeli Cemal Ef.lec, cUrmü birbirlerine yUk· Türkçeleri basılıyor 
letmek istiyorlar. Muhakeme, çok hararetli oldu 

~eykoz kaptam Sait B.in ölümü 

la - Ankaradan gelen haberlere 
• 'İııd tanbuJ ağır ceza mahkeme· söyleme. Sonra, canını yakarım göre Dil encümeni mesaisine de-
• '> e dün öğleden sonra birkaç ha! dedi. Bana yemin ettirdi. vam ediyor. Umumi Jugat faali-
t ~ t~vel Beyoğlunda ika edilen Ben söylemekten çekindim, hal- yeti arasında mekteplerde tedris 

dl '-ıı cınayctin muhakemesine ba~· buki o, karakolda kendisinin olunan ilimlerin ıstılahlarının 
t· ~ııtır. bana söylediğini, benim kendısi- Türkçeleştirilmesi, mühim bir 
1 ~ lVa, Beykoz spor kulübü ne söylediğim şekilde anlatmıtl yer tutmaktadır. Y cniden bası-

4.tPt•nı Sait beyin katli davası· Bunun üzerine bende doğrusunu lacak bu ilimlere ait kitaplarla, 
. ~ ~aznunlar, Neşat, bahriyeli söyledim. tedris noktai nazarından ilmi 
~otlu Cemal, Kinm, tornacı Bahriyeli Cemal, vak'ayı fÖy- ıstılahların ayrı risaleler halinde 
~ ~ Cemal, gedikli Salaattin le anlattı: neşri mukarrerdir. 
,; erdir. Vak'a 28 şubat ak· - Bu Neıat Ef., evden çıkın- Encümen bu işe nebatat ııtı-
t:ı, Bayram sokağında Madam ca naara attı. Sarhoılar vardı !ahlarını tesbit ile başlamıştır. 
~1111Yanın evi önünde olmuş. sokakta. Kızdılar,etrafımııı çevir- ilk broşürün müsveddeleri evel-
~ 8., orada ondört kişi birbir- diler. Ben izahat verirken, tor- ki gün matbaaya verilmittir . . Bu· 
'd e bir ıöıden dolayı kavga nacı Cemal Ef. ile Şazi Ef. ara- nu müteakip n~batat ıstılahları-
~r~e~, meçhul bir elin indir· sında bir münakaşa oldu. Ka•ga nın ikinci risalesi de çıkacak ve 
lt dcı suıtah çakı darbasile çıktı, biri bu aralık yere dUştU. bunu hayvanat ve tıp ıstılahları-

. ~lanmış, düşmüş, ölmüş . Netat Ef. kaçtı. Sonra ben Ne- nın risaleleri takip edecektir. 
, ~...:bkernede, maznunların en şat Ef. ye rastgeldim. Eli~d~ b~r Nebatat ııtılahlarının birinci 

rı ... da gelen Neşat ve Bahriyeli s_us_ta_ lı çakı _vardı. Kani.• ıdı. Bı.· J • b "fi 
"t,.. risa esi, umumı ne atat tasnı ne 
~İtbi:ıı ~f. ler, istiçvap edilirken ~:Ssı~ı vur~ulgunul bad~a ıkralr etdtı. ait bütün kelimelerle "Aıı Ye "B,, 
~~ crıni suçlu çıkarmışlar, a~ın soy eme " ıye ya var ı. h f J b 1 b 1 h 
ı:ı"""f Unlard d"kli S ı•hattin Dığer maznunlardan üçü de ar i e at ıyan ne atat ıstı a -
c:. d an ~e 1 a Cl k' · d - 'Le • • laıını havi olacaktır. Yeni bulu-
W~d e Neşet Ef. nin aleyhinde ımm .vur ugunu görmedı lerını nan mukabiJlerile mukayeseye 

t Verrn· t• söyledıler. Yalnız Salibattin, 
~ lf ır. medar olmak üzere hu ıstılahla-
.._ Cftt ef., şo-yle dem'ıctı' r·. Neşahn vurduğuna dair kendisi-~ ., rın eski ilim dilindeki karşıhk-

tlı: • Re, k'ışı· bı'r bı'rahanedc ne ikrarından,,b.ab. s.ediyordu.. . "tlf... N !arı da yanlarma konulmaktadır. 
' r dirhem rakı içtikten efat Ef., ıkı11 de babrıyeh Bu risale çıkınca qıemleketi-
'- r,, hava almak için Beyoğlu- olduğund~n biribirlerini tutuyor- miıdeki bütün ve buna taallük 

Çıkt k - lar! dedı. 
~k. B h •. ~-ay~m tok;gına Madam Eftimya Ye diğer bazı eden ilim ıubelerinde mutahassıs 
~ bir u a rıyhe 1 cm~ d'ke · Kve ıahitlcr dinlenildi, muhakeme zevata gönderilerek, muayyen 
l~le İtniıtnumO andcye gırktı k. So- şahit celbine kaldı. Bu muha. bir müddet zarfında mütallaları 

Polis Haberleri 

Ferlköy mezarhftına bir çocuk 
gömenler tutuldu 

iki kişinin, iki gün evvel Fe
riköy mezarlığına 8 aylık bir ço
cuk gö:nerek kaçtıkları yazılmış
tı. Zabıta tarafından takip edil
mekte olan bu adamJann Recep 
ve Şevki isimlerinde iki arkadaş 
oldukları tesbit edilmiş ve dün 
yakalanmışlardır. 

Otomobil çarptı 
Dün sabah saat dokuzda Emi

nönü - Eyüp seferini yapan 3524 
No. Jı yolcu kamyonu, Unkapa
nında Cibalide Üsküplü cadde
sinde Bostan sokağında 26 No.h 
evde oturan 50 yaşlarında Zehra 
H. isminde bir kadına çarparak 
ayağından yaralamıştır. Şoför 
yal<alanmış , kadın da Musevi 
hastahanesine yatırılmıştır. 

Doktorlar arasında 
Fridman aşısı meselesi ettbba 

haysiyet divanında 
Duyduğumuza göre Dr. Fuat 

Sabit Beyin "Fridman,, verem 
a,ısı hakkında çıkan yazılarını 
mesleki menafia mugayir bulan 
Etıbba odaaı idare heyeti bu 
meseleyi Etıbba haysiyet divanı
na tevdi etmiş ve dün öğleden 
sonra teplanarak divan muele 
yi tetkik etmittir. 

Fuat Sabit Beyin, yaıılarının 

reklam mahiyetinde telekkiıine 
imkin olmadığını iddia etmesi 
üzerine divan bu hususta bir ka-~t • ra an çı ı · o- k d bk rica edilecektir. l! · l to ·-. eme esnasın a, ma eme sa-

,._ rnacı Cemal, rasgeldıgı lonu tamamile dolmuftu. ilk risaleden bazı ıstılahları, rar verememittir. 
)~ ~ence .. Yafa, Şazi 1 " di- Arif Oruç B. in tehllyeal . eski ıstılahları karşısında bildi- Haysiyet di•anı, Bursada iki 
bıJ111 lendi. O, b&yJe ismile ça- izmit valisi Eıref B. in açtığı riyorum: doktor arasında çıkan bir hadi-
'~ lıına kızdı . Münakaşa davada mabkQm olan •Yarın» Naresidc-kavruk· madummüs- seyi de tetkik etmiş ve her iki 
~ 'Bahriyeli cemal, atıldı, gazetcıi sahibi ve başmuharriri semer - yemiş~iz; n~kısuısak-sap- doktorun önümüzdeki hafta zar-
~i Eb·abriycli Cemal derler! Arif Oruç B. in temyizden nak- sız; nami - büyüye duran: tenem- fında lstanbula dav't edilerek 
4 bi~ lıni beline attı bcyaı sap- zen muhakemesi neticesinde, iz- müv-büyüye durma; neşvünema- kendilerinden izahat alınmasına 
~ t°l'Y çıkardı1 biri yere düş- mit mahkemesi kefaletle tabliye ı:;oyDye aurma; ibrevi • iğnemsi; karar nrmiştir. , . s::;ı kaçtı, bentle uzaklaş· kararı vermiştir. Kefaletname adimülfeleka - çemçesiz; :zülmaa- Be_l_e_d_i_y_e_d_e_: ------
~ a Cemal bana : Ben, bi- dün haıırlanm11 ve iımite g&n· şeyn. çifte yaşayışlı; muhiti sak 

lt..__ ~~?.~~: .... ~.~.~-~~ .... ~~~~~-~-~ ...... ~~~.i.l.??.i.!~.i.~:..-....... _ .......... "............ sapsaran; madumuzıükur - ercik- SUt mUnda~asası ~apıl~ıd 
~l\da: Ticaret odasında : siz; mecmuai azayı teıkir - ercik Belediye aımi enciımenı ün 
~ t k h ı · hastaneler için alınacak 100,000 

' 

uune fştfr ?. Damping hakkında yeni a um; ünu zü cınseyn - erli 
d. ·1· b ı h f k ı k kilo ıütün münakasasını yapmıı-•'t. bir rapor ışı ı; ami i aşe e - a a lı, ka-

'-"'•aı emniyet ettl§lmiz Ticaret odası Kus dampinği laktaşır; mahrumiyeti ilkah· çift- hr. Münakasaya 20 kadar sütçü 
""•lcılaran bir çoau hakkında ikinci bir rapor hazır- leşimsizlik; mai _ suda yaşar; ma- girmittir. Encümenin şimdiye 

li •hllyetslzmlş lıyarak iktısat vekiletine gön- dumülbezir • tohumsuz; atavizm_ kadar yaptığı müuakasalara ta-
Ctııı-~'llda bulunan sandalcılar dermiştir. Raporda dampinğin aslaçekme. lip çıkmamıştır. Taliplerin kapalı 
~t l)etıtrind 'k· t t kt dahili ticaretimize tesir etmedi- Askerl liselerde imtihan zarfla verdikleri fiatlar tetkik 
tLc'llliYet en 

11 
ayc e m~ .e ği fakat hariç piyasalarda ibra· Askeri liselerin 8 inci sınıf edilmektedir. 

i~tdik . memurlarının bır 1J cat emtiamızın fiatlarını düşür-
,~~ p lı halde kendilerinden düğü zikredilmektedir. mezuniyet imtihanlarına mayısın .... niW __ ,_. ... w••-a.-----·--• 
~İrferlta aldıklarını söylemek· Odanın suallerine cevap on birinde başlanacak ve niha· da bazı kararlar verecektir. 
bi· · vermlyenler yetine kadar devam edecektir. Vefa mUsameresl 

~"•ter tarafta d 1 1 Oda, gümrük. defterdarlık, imtihanlar için icap eden müme- Vefa orta mektebi tarafından 
L-"4i n san acı ar ce- b l d' ·b· d · 1 ı b t• 
"t b,k '1nıuıni katibi bu ti {ayet- e e ıye gı ı aıre er_ e azı11 ı- yizler maarif emanetince tesbit verileceği mukaddema bildirilen 
~ •nd, d . . k" carethanelerden ıordugu sua ere edilmiştir. müsame1'nin günü taayyün et-

i\! tdikt emıştır ı· gönderdiği mektuplara cevap Tarih, Coğrafya, ulumutabiiye miştir. Müsamere erkek muallim 
"ıı~kt,ll e: ve kahyalıklar kaldı- vcrilmemes~ndcn mUşte~i~ir. Hal- ve riyaziye imtihanları tahriri, mektebi binasında 21 mayıs per-
~' ~l onra sandalcılar ara· buki eldekı kanun mucıbı~ce bu diğerleri de şifahi yap1lacaktır. şembe akşamı talebe velilerine ve 
~ • İak ~ına intikamını temin gibi müesacselerden beı lıradan Mlllt talebe blrlili toplanıyor 22 inci cuma akşamı maarif er-

~~ d~ elerde bazı memurlar yüz liraya kadar ceza alınması 
t ı)d· · t kt d" Milli Türk talebe birliii, ma- kanına olmak üzere iki gece 

ı. '1' ı, liman idaresi tara- ıcap e me e ır. 
~lbik· tanıiın ed'I t 'f . Bu mesele oda meclisinin çar· yısın 12 inci Salı günü aaat 16,5 verilecektir. Talebe " Bir cihan 
~lı 11'li ı en arı enın b ü kü · timaında ö fi da cemiyet merkezinde top!ana- gömdüm,,ve"Bir azizlik,, piyule-
~b )tr\urakabc için bu me- 'u~ml ak .g n JÇ lr r • k b' ı·-. f ı · t ' h ı.k t .. Gıu f ece tır. ca ve ır ıgın aa ıye ı aK ın- rini temsil edeceklerdir. 

~-~~~~;~~:~~ek.~::.~~: r·····9·1·~·~·~Et~·~d·1·;·;·~üf ~.k~·~;·;···ie;t.iiiii·esasi~e···üe··~aüüöü·esasi····1·· 
~ 'tıdıt- ,... kaçak olarak it yap· 
't~ '\..1 .k 
~'b ç~ d trı alan 2000 kişi· 
~i.1 b~tltr· ~ 25 kuruşluk aylık 
., ttd. ını . 
~ ır. cemıyete verme· 

~tdiye b' 
lllı.ık b· ~ıe esnafa ellişer 

~t ~d ctıtda ılınde tevzi edilmek 
~~ 'iıtnı a~lar verdiği halde 
h;ıc, n~ ık. Çünkü hiç bir 
~ tti1'i · 

1•ınnarne mucibince 
b~hlııı ısbat etmiş değidlir. 
L1llıd1r 'c•ndalcıların ekserisi· 
QI ~ • e . 

I tlerj .. ınıyete kayıt edi-
.' 11l"1 •çın parmak izleri-'"d •aı " . tn Q:ı e Polıı beşinci ıu· 
~tldiiirıud•Ytne edilmeleri IA· 
'-lld en c:• · . • aaı d mıyete gırme· 

olayı yanaşamıyor· 

Bican Efendi - O Beyim ma
şallah, mütarekedenberi sesini se· 
danı duymıyorduk, nerelerdey· 
din? 

Halil Bey- Aman Bican Efeo· 
di başıma ıelcni ıorma .•• 

Bican Efendi - Nedir Beyim, 
hayırdır ir.şallah·l 

Halil B.- Neyse sen yabancı 
değilsin söyliyeyim.. Kütüpha
nemdeki kitapları ciltlettirdim. 
MüccJlit (Kanunu esasi> nin cildi 
üzerine (teşkilata esasiye) yazma· 
mış mı? Bu yanlışın daha bugün 
farkına vardım •• 

Günün 
Muhtırası 

Takvim - Cuma 8 Mayıs Sinci 

ıy 1931, senenin günleri: geçen 131, 
kalım: 234, 20 Zilhicce 1349 

GUne!-Doğuşu: 4,50; Bıtı~ı: 19,13 

Namaz vakltlerl-Sıbah: 3,10; 

Ôğle: 12,10; ikindi I~Akşım: 19,13; 
Yarsr 20 ,57: imsak: 2,56 

• 
Hava- Dünkü hararet (azamt) U 

(asgari) 9 derece. Rugün ruzglr mütc· 
ha\ vül, hava bulutla. Yağmur ihtimali 
yoktur. 

• 
Bugün 

Toplantllar - Hayat mektebi me· 
:7.Unları cemiyetinin teşkili için müessis· 
!erin da\ eti üzerine Cagaloğlunda erkek 
Hayat mektebinde !aat 10 da toplınıla· 
cıktı r. 

Gelenler • Gidenler - T icaret 

ve ~nayı bankası müdürii Şaban bey 
Anlara\a gitmiştir. 

Çaj ve mUsamere - Ü~küdar 
orta erkek mektebinde son ~ınıfının veda 
müsameresi saat on donte. 

Kabul reslmlerl- Yıl dönümü 

mUnısebctil e Robcr Kolej mektebinde. 
Konserler - Glorya ~inemuında 

60 ki~ilik orkr".Stra tarafındın ıenfonik , 
bir kon ~er ,·eritecektir. 

Spor- Kadıköyünde ikinci takımlar· 

dan Kasımprşa ·Anadolu, üleymıniye·ls· 
tınbulspor, Fenerbıhçe-Kumkapı, Beşik· 
taş. Eyüp, Vda·Gıl ata~arıy ile. Taksimde 
birinci kümeden Galatasaray· Beyko~ Ve· 
fa-Süleymanıye, Fen erbahçe-Anıdola ile 
kar~ıl aşacaklardır. 

Evlenmeler- Yanyılı merhum 

Celal bey kerimesi Fikret hınımla An· 
kara muhabirimiz ilhan beyin nlklhlan 
dün An~ıırada kıyılmı ~tı r. Tarıfeyni teb. 
rik eder, saadet dileri7~ 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 ı ki· 

dar gram of on pilAklırı neşriyatı, 19,5 ten 
20,5 e kadar Eyup _az heyeti, 
~0.5 tc Anadolu Ajansı h:ıbericri 

21.15 e kadar Radyo orkestra sı taufın· 
dın .konser, 2 1.I 5 ten 2 J ,45 e kadar 

alfüan ga 21 ,45 ten 22,5 e kadar 
a!Arurka n z. 

Viyana- T ulü me\·ç : 51:'; ~O ki· 

lovat saat 21 : Ahlaksıılı < mektebi l\1eo· 
nun opera komiği; 22.50 konser Oberin 
!\!ilet dö Poneci: Ştrauaun tele~ rım; 
Ofenbahın Kont Dôfman fan tezi; Rıma 
jor Roman~: Hiek Sercnad; \'iyarıı or· 
manı hik&) eler!; Kromscrin Uvertür dö 
Balesi 

Peşte - T ulü me,·ç 550,SO • 23 

kllo\•at 1O,J5 Konser Şillerin marşı, Mı· 

dum Şemdin konfıdans valsı: ~adetin 
Fenlandöz mar~; Noye dö Fremon fan· 
razı; Kahzohun Japone lsolino Poporia; 
G roçun tangosu: Safir, Veygand tango· 
lan; Kılmanın lı aınaval perisi opret Po· 
poris. 

Roma - Tulü mevç 441,2 • 75 ki· 

n e 18 konser: Benodetin Koryolın Uver· 
tür, Hıydcntn Mi Majör Adacyo, Beto· 
venin Fa l\1ıjör Romans: Rimski Kurt 
Kohun .Arap şarkısı, Rahi Ninofun me· 
lodisi: Punçiycllinin Firprodiji; dans mu· 
slldsi 

BUkre• - Tulu mevç 394 • J 6 kf· 
lovat 16 th•atro; 201\eman solosu;; 20.30 
J..onferans; .20.45 Şrau n51.:i Festivali; Pıt· 
roska. 

Moskova - Tulü mevç 1304 • 50 

mccre JOO kılovac, su t IO konser, 12 
konser, 18, ı O kon ser, 20 mu~ıhebe; 21 

ı.on er. 

Vakıt:abone şartlım 

J 12 Aylık 

l)ıı h ildc 150 400 750 1400 Kuruo 
1 lnrictc - 800 1450 2700 

1 an ~artlarımız 

Resmi 
• llUTI 10 Kş 
'an tim İ 20 ., 

Husuc;f 
l ~,50 Kş. 
25 

Küçük ilan şartlanmı• : 

1 2 
30 50 

3 
65 

4 1 • J O Def ah ı. 

100 l\uruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
iP için hir defa meccanendir. 

R - 4 satın geçe n ilAnlıınn fazlı. 
satırı için ,"i l\urıış 7.ammolonur~ 



riyor: 
- iktisat meaelelerini halle-

decek. Dertlerimizi auıturacakf 
HüJlsa kitleler aaadet iıteyor. . . " 
Bu söz, dl\nyaden daha geni,, 

ucauz, bucaktız. kımıldanan bir 
hayalin arkasından koşanların 
ezeli marşıdır. 

Rahat olan biraz daha rahatı, 
rahat olmayın kendinden daha 
bahtiyarı geride bırakmak iıter. 
Daha iyiyi daha yeniye gitmek 
daha ikiyi istemek, halirtden şi
klyet insanlıiı sürükleyen ezli 
mot6r.. Fakat halden tik&yet, 
yeniyi isteyİfİ kafadan kafaya, 
cemiyetten cemiyete değjıir. 

Lintbergin atlantiki makine ile 
qbğı gün gazetede Ame.rika
dan Avrupaya havadan ge· 
len ilk ;ı.damın baberiPi Bunada 
evinin ~amından Allaha kavuş
mak, Cennete varmak için ken· 
dini kiremitlerin Uıtünden yetil 
kanatlı meleklere bırakıveren bir 
kwn aerencamı ile birHıcte oku· 
DlUfhım . 

itte iki arzu, iki uçuı! 
Biri karadan karaya.. Biri ka· 

radan maveraya!.. 
Biri inesafenin madiyetini ye

nen insan, öteki bir hulyanın 
kurbanı. 

Uçuı aıkı taşıyanın ikiıi de 
genç, ikisi de ayni aenelerde ya-
fıyan insanlardı Fakat birinin 
kafasında ezelı, ebedi maddenin 
ebedi hareketi, ötekinde mali
hulyanm cinneti yaııyor. 

... . . 
Bütün arzularımız da, emelle· 

rimiı de biz kendini evinin da· 
mandan meleklerin ) ı:- 1i l kanat· 
larına ya1lanarak AUaba varmak 
isteyen kızla, mesafeleri a,an 
Lindberg görürüz. Muvaffak olan 
arzular.. Muvaffak olmıyan ar· 

Dünyanın en cahil milleti Memleket meaeleleri Boraada : 

Habeşistanda halk okumak

tan nefret edıyormuş 

Seyyah getirmek için Amerika buğdayla 
(Turizm!) Bu ecnebi sözü de lisa· TUccar arasında hayli endi' 

nımıza r~ç.ti. .. 'eyi mucip oluyor k 
Tebdılı hava ve zevku safa, mak· Amerikanın elinde kalan ıto 

11adile yapılan seyahatler münL4'eb.;~- bu .. da ını mali et fiatından ~·· 
le kullanılıyor. Bu seyahatler ekseıı- h g y .. d y la hartc' 
ya yaz tatilleri esnasında yapılıyor. ~ apgı a 0 9: k•,.ı 

Yunanlstanın Parls sefiri M. Polltts Turizme en ziyade reva~ veren pıyaaalara sevk etmege ~ 
insanlar ticaretin, ziraatin, sınaatın vermit bulunması tUccarlatl ır 

son ziyaretinin intibalarını anlatıyor büyük terakkisi dolayısile refah ve~ arasında bnyük endiıe uyıod 
- adete daha ziyade mazhar olan mem-

Yunani~tanın Paris mümessili Mö.;. neye kadar ordu o kadar ku\'Vetli ola leketlere meneupturlar. (Turizm) fa· 
yö Politis, Habe~istanda fevkalftde hir caktrr ki bütiln Ras'lar imparatora ifa aliyetinde en ileri gidenler, Anglosnk· 
memuriyetten Yunanhıtana dömniiştür. ate mecbur olacaktır. Ordu yalın ayak son diye yadolunan milletlere mensup 
MMVÖ Po1iti~ birkac sene evvel, he· tır amma kunetlidir. turlar. 
nüı . daha imparato; bulunmayan ,.e Halk! Mö ·yö Politis, Helyopoliste Birçok memleketlerin halkları da 
Yunani tanı ziyaret etmi~ olan . abık üç ayda rumcayı mükemmelen öirenen turizme revaç nren insanlardan aza. , 
Raa Tafari n lihlk imparator Ha,yiJe bir ~ocuk gördüğünü söylüyor. Buna mi ı!IUrette istifade etmeği düşünüyor· 
Sela.ssiye'yi ziyaret etmiştir. mukabil halk 0 kadar cahil ,.e mütea.c; lar. A~ar[ atika ve abideler eihetinden 

.Mösyö Politis eyahat intibalarını saptır ki her medf'niyet eserini şeytan e zengin, havadar n güzel manzaralı 
ülQmu iyasiye mektebinde bir kon!e seri zannediyor. Halkın onda dokuzu yerleri çok, Hbabı istirahati mtikem· 

mııbr. ...dl1 
Amerikanın bu seneki bu~ 

iıtoku mUhim bir yekQna. J 
olduğuna göre ihraç edıl•. 
buğdaylar avrupa buğday !:~ 
sasını alt Uıt edecektir. l)IY' 

gümrilk tarifesinde buğday ~ 
mi yüksek olmakla beraber ~ 
bu halden tikivet edilme~ 

rans 1'a1inde anlatmıştır. Mösyö Poli- tamamen cahildi... mel, eilenceleri cazip memleketler Darülfünunda: 
füı impara~oru h_en~.z kırk fa§J.~d~ kı· Buna rl'lğmen iki muhtelit li8e ile (~u-~~m) den iıt~.fad~. için hiçbir teşeb ı.-' 
sa boylu, ınce yüı:lu, parlak gozlu ve ~ade yerlilere mahsus bir mektep ya- bli8u ıcradan, mumkun olan her f~da KIUp nlzamn•mesl hazır 1 
Fransada tahsilini bitirmiş olarak ta- 1 şt . karlığı ifadan geri durl\\uyorlar. Zıra Teıkil edilmek üzere bulull 

. pı mı u. ddt kt" OJ rif edıyor. ,.1.. .. p ı ·t · b h 1 ı· 1 bu yolda ıııarfettikleri ma n na ı Darülfünun klilbünün niıa ..1 
1 to b h M l"k" . i .• o, ) o o ı ı u ce a e ı papas a- . d ğ"Jd" b,. 
mpara r, a ası ene ı ın tııya.... tf d" ')00 000 d f l 1 h ı;ıermayenın neması az e ı ır. mesini hazırlamakta olan e 

ve medeni ıslahat ... ·olunda !'i:arfettii!.i rah~l e ~·or. - ' .. il ehn ikaz a h0
11
an ~ Turizme en müsait olan memleket ftl 

~ t a ı ca vı nzifesini bitirmııtir. Avrur . . . . .. . d .. .. kted" ca ı , mu eassıp sur se · d b" •• d t d y k kı" 
mesaının ııı uzerın e yurume · ır. . d k . . k b·ı ler en ınsı e va anımız ır. azı k 

ı b vad .d ıd· ·· ve ın e tutma ıçın ne a ı se yapıyor. . k d" b.d t ki mümasil lüplerinnizanıD• 
mparatorun u ı e rasge ıgı ·n _...: k d b'" iiktii ki : 1 asarı atik.Mının ve a ım a ı a ınm 

.. lükl h d . h d B u t~ır o a ar uy r re.uı er 11 1 tabi •- Jan"nı· bu' •r bı"rer tetk.ık guç er a ıız ve esapsız ır. un- b"I d k t 1 . 1 M J#. mebıu yet ne, mena:ıınnın BKD ... ... 

J b 1 "k " 'd" n ı · ı ı 1 e on an ur u amı)or ar. ese• ·· ·ı· - ta b' ok h t mükemmel bı'r n"ıza-o• :tr ~ ıca ı ı nevı ır: neyne mı e ve d 1 • • _ b. . guzel h ıne r-.men va nımızın ırç eye , .. _J 
dahllt. OA~orun tav ıyesıne ragmen, ı~ ~eı~ yerleri sınaat eıserlerile süslenmekten meydana getirmiştir. NizallP' 

Beynelmilel tarafı: Habeşistan zatürree olan kızını papaslann sozunü ve istirahat le,·azımından mahı-um kal · '-"k k b ı· · · 
d · 1 · k b" - k mem baına gö menıo tet"ı ve a u ı ıçııı f 

coğrafi va:ıiyeti ve lngiliz Sudanına -~n •>:.er~ ır 50gu su • i mıştır. Biz bundan böyle de turizm gi larmda Darülfünun Emini, 
hemhudut oluşundadır. Bu 5'beptf'n turmuştu. Papaslar ona ya derhal ıy hi bir sen·et membaını inkipf ettirme J 
Habeşistanın istiklali bile bir aralık olacağını yahut bir an evvel_ gökyüzüne ğe çalışmakta terahl gösterirsek mP.· külte reisleri de bulunan mil 
tehlikeye girmişti. Bugün Hahe:o hdan. uçacağını ~öylemlşlerdi. Fılhakika f. deni hayatta terakki yollarının hep- seler may11m 15 inci pertt 
istiklalini akvam cemiyetine girmi · ol kinci şık oldu. sinden de yUrüdüiUmüzü cihana inan gllnU toplanacaklardır. ' 
makta temin etml"se de imparator pe?\ Bundan sonra Mösyö Politis Hııbt'· dırmakta güçlük çekeriz. Yunan DarUlfUnunları hll" 
de bu hususta rahat değildir. Mö. yö şistnnda bulunan 3000 kadar Yunanh· Şayanı şükrandır ki ~u son za. talebem ize tetekkUr edlY 
Politi9, Rabeşistanda Nilin membalan mn vaziyetlerinden bahsetmi , Yunan manlarda r.~mleketimizi turizm cere Şehrimize gelen Yunan D .. tJ 
,.e birçok nehirler olduğunu ·öyliyerek Jıların ticaretle meşgul olduklarını. yanına bir saha yapmak için ciddf te- fi h°"' 
bunların işletilememesi yüzünden bir Hahe.,istana ehemmi.ret nri1mesi lüıu şebhüsler göriilmeğe başladı. (Türk fünunlularım mOsa 'reden ~ 
çok een-etin heba olduğunu söylüyoı. munu. Yunan ortodoks kil Lesinin h:ı.- Turing Klübü) nün memleketimiu talebesine Yunanistandaıı 1İ 
Maamafih son zamanlarda Amerikalı be~ papa.c;larına müessir olması icap garplı seyyah celbi için gÖ8termekte gün müteaddit teşekkür mek ıİ 
hir ~irket kanaliza.c;yon işlf'rile meşgu 1 ettillni ~öyliyerek konferansını bitir· olduğu gayretin nUmunelert göz 6ntin ları gelmekte ve burada göt"". 
olmda ha~la,.nnştır. Bu mesai. Sudana mi tir. dedir. Antqllan bir hakikat daha nr leri hüınü kabule muk• 
ekilebilir Tİ.si arui temin edebilect'ği ( .llct41faga d'Ath~n~) dır ki o da bu cem;yetin iktıza eden edebilmek için kendileri At' 
gibi Haheşistana da ku,-vetli motörler maddi fedakarhiı icraya kudreti mali 

davet edilmektedirler. tesisine , .. yollar yapılmasına yardım ilim i.Jeminde yesinin kafi ıelmeme.sidir. Anglosak· 
edec~ktir. - son Aleminden daha ziyade ı:ıeyyah cel Dün de, Yunan talebesiııİI' 

Haric eı memleket me!l'elesi de İm · Bir Fransız prof esörtt bi için muktazi olan fedakarlığı icra tan bul ıeyabatioden uzun 
paratora gtiçlUkler çıkarmaktadır. ş~hrlmlze geldi ya g~~in~e: ~u~a kese.sinin hacmi hiç ya ve doatane bir liaanla 

Esaretin Jağn me 'elesini de impa de musaıt gorlinmüyor. ıeden Yunan gazetelerindeO. 
rator siddetle istemekte ise df', i,.timni Fransız lisaniyat alimlerinden Maddi ,.e manevt istifade yollan k 11 k • 

• > p ·, ı · d'" F yllk bir o e ııyon g ıı 
te,_c;ekküller kamilen huna mü~f'!'I ol· ve ariste ~o e; 0 rana pro· aramak için ıtözlerimizi yalnız garhfı h k k tale' 
du.ıı:.u fıl"in ihtilallerden korkmaktadır. fuörlerinden M. Antoine Meillet dtkmek tartaftan değilim. insanın gay Bu kolleksiyon u u , ... .J 

"' >" ,.,.miveti ld\tüpaneainôe t11' Bundan sonra Mösyö Politis dahili dün sabah Karamani vapurile ret yolunda yürurken sagın'1 da. " 01" 

d _. __ , d bakmak faza edilecektir. 
mO~tilltı anlatıyor. Haheşistanı esa· tchrimize gelmiştir. na da, önüne e &ı-.cıına. a -----------/ 
reti altında tutan üc büyük kuvnt ihtiyacında oldufuna kanlım. Vukuf Vil.... tt 
vardır. Siyast sistem: halkın cehaleti Darülfünun Edebiyat fakülte· gibi menfaat dahi TUrktin kaybolmuş aye e: 

zular ... ve papa!\lar. Siyast sistem derebeylik· sinin daveti üzerine tebrimizde malıdır derim ve onu nerede bulursa Bahçıva:-.hk sergl•I 
• • • tir. Villyet1erde Ras dediklui hüküm iki konferans vermek için gelen almalı fikrindeyim. 22 Mayıata açılacak ola11_. 

Lindberg olabilirz, fakat uçan, darlar kendi he8&plarına vergi alır. M. Meillet Lisaniyat sahasında Bir mühim §ark memleketi olan Mı çıvanlık ve ta'fukculuk ser 
meleklerin kanadına yaılanan ıuıker toplarlardı. İmparator arzuları Beynelmilel şöhretli büyük bir ıırdan seyyah ttlhini terviç için bası jüri heyeti dnn toplanmış, 
insan aalal.. Bilirim aklınıza gelir nı yaptıramazdı. Bugün böyle değildir. alimdir. Franıız enıtitn ve aka- te!'i:ehbüeler vukua gel«eii ifitildi. Bu huulıklarile meşgul ollll 

d Sadece vergi alabilirler. İmparatorun Lı'sanı·yat ise bilha.Ma İstanbul ~ehri için karh Heyet ı'çti'madan ıonra ff acanım böyle ıey olur mu, er· demisi azasından ve 
· askeri kuvveti buna yakmda mll.ni ola· bir şey olur. Toprağı bereketli olan 

ıiniz. Bir çoklarımız Sunada bilir. cemiyeti tarafından oqredilen Mısır, yaz mevtıiminde itida11i iklime babçeaine giderek aerginio 
evinin kiremitlerinden melekle- Ordunun teşkilltı Belçikalılar tara· ilmi mecmuanın başmubarriridir. mazhar defildir. Orada yazın sıcak, cağı yerde tetkikat yapllllfı 
rin kanadına bir tayyareye biner tından yapılıyor ve iyi neticeler ,·erı- Neşrettiği eserler araaında "Hin- bir~ok kim~eler için tahammül fersa lipler çok olduğu için yeritl 
gibi yaslanacağını aanan kıza deli yor. Hassa efradı 3000 kitidir. Yakındn du·Avrupai liıanlann mukayeseli dır. niıletilip geniıletilemiy 
demekte tereddlU etmeısiniı. Fa iki misline çıkanlacaktır. Üç dört se· bir tetkiki,. , "Yunan lisanının Hali vakti müsait olıtn Mısır aile· bakmışhr. 18 Mayıstan itİ 
kat ıiyaıi,iktısadl,cemiyete,umuma 1 b" "kt• t . t b h bir tetkiki,, , "Latin lisana tari- leri mutedil iklimli lromtu memleket· bahçede aergı· lçı·n y•P . 1 1 d k" b aa gm ır ı ısa ve ııyase u - y bt A 
aıt öy e arzu arımız var ır ı, un· · • d lk 'hf hinin kısa bir tetkiki,, isimli ki- lere can atıyorlar. aıın gar VTU· barakaların kurulmasın• 
'- t h kk k h kı ranı ıçın e ça anıyor. ve ı ı- paya. akın akın Mumh seyyah gittiği 
a.rın 8 a u u anım ıın aç- ı b ı· ök b. d taplar yilkaek ilmi kıymetleri kt d d h k la d iild" yar ayan, e ı ç en ır me e- gibi Cebellühnana, Kıbnsa, Radosa da naca ır. 
mBasılan abn 1_ a a 

0 
y h e kır. niyet bu beşeri derde derman hai:r.dir. M. Meillet ilk konferan- Mısır kafileleri dökülüyor. Bazı Mısır ,-t' J 

un r P&1 uçamıyan anım ız sını yarın saat 17,30 da Darül- zenginleri tebdilihava için Avrupaya HllAllahmer reisi Ank• 1 
gibi ısbrap çekerler •• Meleklerin anyor. Ank d t ca1' Jı 

..ı Siz hangi bayramn gölgesin· fünunda "Lisan ve Medeniyet,, ritmek istemiyorlar. Bu nüfuzlu 11nıf ara a top ana t 
kanadında uçamaaığından dola11 6

" ı ,.. ı l rk t d"I ·k Hl 1 b k · 1- rıJ 
·deki ülkenin l<apısmı çalsanız, mevzuu üzerinde verecek, ikinci t~n .0 an ,,fısır 1 ar şa ın mu ~ ~ ~ i i ia mer ongresın~ _ 1~ 

lertlçekenleri tımarhaneye koyarlar Jımh ve oldukça mamur yerlerrnı hır mürahhası olarak seçıJeıv / 
fakat bı·r cemı"yetı"n içinde 0 ce- dostlar rahatmısınız derseniz size: konferans pazar günü ayni saat- .. dd t "k t . . k d" t p 

k H d A . l' mu e ı ame ıçın ·en ı muaşere §e HilAliahmer reisi Ali f· 
miyetin yqama bllnyeaine uy- - Bitginiz, itsiıiı battık, diye te "en es İ in u· vrupaı ısan- killerine nıünaıip buluyorlar. Bu kı· 
gua olmıyan dütUnceleri tafıyan- cevap veriyorlar. lar., mevzuu iiıE>rinde olacaktır. sımdan olan Mısırlılar nktile yaz me\· Ankaraya gitmiştir. 
)ar Pek al.ı:. ellerini, kollarını 181- Hayatını hep hepi enci bir simleri lstanbulun güzel manzaralı . ti k '--led b 1 nabiliril' ~' 

• Ticaret iJ.enıinde: · B - · · :>e e mu a~ e u u 9 Jıya,ıallıya dolaşırlar.Böyle acaip film gibi ıeyretmeğe alııan Av- yerlerıne ve hassaten ogazıçıne J{e- o·- d"kkat sebl ı.-
Amerlkada mükerrer Iskonto lirlerdi. Bundan esnaf, işçi, kiralık cm d !iter lşalyanhı 1 

t burtldll hulyalar arkaıında kotanlar ıiltö- rupanın göbeklilerJ Ye yeni dün- . . . h 
1
. .. l.f" ur: ~ ıırırr ı ar aya ı 

fiyab lak sahıp1en ve saıre ay ı muıde ıt h 1 1 .ı pistler) dir. ya insanı kendilerinin Dantenin . . . rane u uyor ar. ,. 
• • • h . d b J 1 Boston'daki "Reserve Federa· olurlardı. Şımdılerde bu kabılden o· t t• • k' ahibi bit .,,, 

ce ennemın e u uyor ar. lan Mı~ırhların pek azı buraya geli· ç .ımaı meY 1 s • • st h 
TUrkiyenin refahını (ütopi) ler· • • • Je,. bankası mükerrer iakonto . .,..1 • " mekan ve mevcudiyetin• ısP ~ ... •~ 

d r. ·1 - nı 1 . 2 5 2 yor ..... Çift. • ç.P ~ 
en utopı ere gon veren erın Biz,yarı müstemlikclikten çıkmak fiyatını yüzde • ten ye ve Bunun sebepleri muhteliftir •. Bura rada ırada polis merkezınell!t t1j 

i'timai malihulyalanndan sakın· isteyen bir cemiyetiz, bir impa- Filadelfiya'daki de yüzde 3,S ten da bunlara ancak muhtasaran ışaret ğa tahammül edemiyor. po ~-, 
mak ve onları bir köıeye koy· rator)uğun yangın yerine çevirdi- yüzde 3 e indirilmişlerdir. tdebileceğim: Muhalif bir propaganda beledi .. ·e, gümrük meınurıarı ,11 
mak lizımdır. -.ı be · b l k tt J Jı ı 

il. bir vatanın üstünde yenilı'k Almanlar nargile lt!eceklerr Mısırlılan ötlC'Uen rı u mem e e en 'l"k ·· ·· d k "' nazar ...ı • 
TQ k. 1 d ti · · t d · · · ,. B yecı ı yuzun en ·ıs.. ti"' r ıyenın er erını e avı ıçın f h b h d soğııtmağa çalışmıştır. u propagan- . enf•ll ·" 

ve re a tan a se iyoruL Biı Berlin de ticari bir mlieuese ı d l ı k tın ın •' memleketin nabzım eline alan danın Osmanlı devrindeki başlıca ga- ı ır ar. mem e ·e 1111 
B. MilJet mecliıinden biz ancak, bu yeni vatana ve refaha Lint- Almanya Türk ticaret odasına yesi ~iyasi idi. Şimdi bu eiya f maksat nüp onun misafirlerine azB 
mümkün olam, (Çünkü tayyare berı'in vardığı gibi varacağaz, müracaat ederek Türkiyeden, zail oldu. Fakat bir de iktısadi mak- tı giil'tumelldirlf'r. 

1
, ,-•~ 

fakat bu aidiş tabiati tanıyanın müteaddit kimselerin btrJikte :>at "ardır ki kun·etle hakidir. Hey yaz mevsimi bura t ' 
ile tabiata hükmederek Ameri- e· 11e " 

gidişidir. liiz idiale hakikat yo· içebilecekleri büyük nargileler· Mısırın en nüfuzlu gazeteleri Su· sırlı ailenin geldiğini ,e ı~I' 
kadan Avrupaya uçrnak m6m- k ri)·eliJerin ellerinde bulunu)·or. Bu Su burada kaldığı do""rt a.....ş a)' t• 
k d tundan gideceğiz. HüJyanın a- den mühim miktarda aahn almak ~ r 

Un ür. Fikat durup dururken riyeliler Mısır kesesinin lstanbulda de .. 
1
• bıraktığı"' Jtıl 

O d 1 k k natlarile atlantik atılmaz idealis- istediğini biJdirmittir. ~·ı S . d b h L""b d yuz mısır ırası t" ., n a ım ı yere uçu•erme ım· 6 1 urıye e ,.e a usus u nan a a- . . . tfsg•r uıll"' 
kinı yoktur) isteyeceiiz. te dUten •azife bu yürüyiişll ko- Almanya ticaret odası bu ta- çılmasını tabii tercih ederler Biz bu cek olursak emınım 15 • göt 1 ~i 

laylaıhrmaktır. lebi lstanbul ticaret odasına bil- muhaİir propagandaya mukabelede bu cek bir yekun te idi ettii• ' * • • 
ODnya nezle gibi, ırip fibi .S.drı Etem dirmi!tir • lunmalıyıı. Ye zannımca ıauvaffakı· 



Balkanlarda ilk bahar ! 
Dostluk ağacı gittikçe yapraklarını 

sıklaştırmaktadır 
Balkan haftasından bahseden Yunan 

gazeteleri neler yazıyorlar ? 
8 alkan. haltaaı münaıebetuc Yunan ğini buna da sebep ora Jıalkmm henü:: 

:,•teleri birrok makaleler neşretmek· bu fikre Jıazrr/anmamış olduklarını 
a rler. Bunlardan (Etnos) gazete.rti, söylediklerini yazdıktan sonra ~unları 
tı OlkoıaJarda Uk bahar scrlet·hası ul· yazıyor: 

J ~~ fU •atırları yazıyor: "Evvela, heyeti murahhasl:u- ta-
•. ~lkan!arda bir ilk bahardan hah marn değillerdi. Sonra ~urah~a Iarın 

mübalAga olmuş olmaz. 1 i~inde bulundukları muhıtler ılk kon-
'Jllı~isJerin olgun bir neŞ\·ünemasına j reranstaki kadar hararetli değildiler. 

rtl )l )t oluyoruz. Dostluk ağacı gittil>~e Milletlerin Balkan hafta~ını takipte 
.J.tJ i(oPl'akfarını sıklaştırmaktadır. Atina gö terdikleri lfı.kaydi pek ala izah edi· ;# hl ftferansında atılan tohum bereketli lebilir .Bu fikir ortaya ilk atıldığı ıa-

811~ toprağa düşmüş. Tabii, ne mah- man .ki harareti. Ye ilk konferanstan 
lt Çrkacafrnr Allah bilir! Şimdilik, bugüne kadar geçen rnkayii hatırla· 
les~'lıtıa, dostluk ve iltifat mübade- mak yetişir. Ve o zaman görüyoruz ki 
btaı devresinde bulunuyoruz. Uüttin Balkan konferan~ına mesai sarf eden· 

A arın arkasında ne _saktı·: terin ilk itimnt hisleri Sof ya tarafın· 
aı.. taba sadece (ed~bıyat) _ıan, nır~ dan tezelzüle uğramıştır. Eğer millet 
iftt "t bayramlara bırer ''esıleden mı ter arasındaki hu soğukluğun sebebi-

~t? nin biı· me 'ulünü ararsak. kabaha-
k,d tirada (yüksek siyaset) yapıp hu tin harpten onraki nizamı umuminin 

•r iy' b' h" ü · · ti t ·· ~tll 1 ır usn nı) e e eressu~t devrileceğini önceden haber veren 
~I bir hareket karşısında bethın Bulgari tanda olduğunu görürüz ... 
\ır llnacak değili~ Meseleyi • ade<·e * ı:: * 
&1• • .' •• hatta iki suale inhi ar ettirece· Bal'·an 
ı .. "/,a !Julgarie., gazetesi de " 

di Balkan milletleri bu harekete ne haftası hakkında lstanbul mulıabirillin 
Yorıar? Yunan muralıhası M. .Makası tenkit ,. 

ı, Sarf edilen gayrete i ştirak edi.) or- der yollu mektubunu ncşrettikten tıon 
I' lt'ıı? ra şu tarzda bir har•adis yazıyor: 
~Onu tasvip ettiklerinde ~erre ka· "Yunan gazeteleri, Balkan hafta~• 

SON 
=;9 a .·B ı · a L JI B 

llalkın ev inci 
Gazi Hz. her taraftan tebrik 

telgrafı alıyorlar 

Diyarıbekir, h (A.A) - Rei· 
sicümhur intihabının Gazi Hz. -
nin yeniden intihabile tezahür 
eden mes'ut neticesi halkın ga
leyanlı süruru ile karşılanrnışlır. 
Keyfiyet atılan toplarla vilayetin 
her tarafında ilin edildi. 

Kırşehir, 6 (A. A) - Ulu Ga-
zımız Mustafa Kemal Hz. nin 
tekrar cümhur reisliğine intihap 
buyurulması üzerine, Kır~ehir 
halkı yüce Gazilerine kar,ı olan 
ebedi hissi şükran ve itminanla
rını tecdit ve izhara vesile bul
du. 101 pare top atılarak her 
taraf tezyin edilmiş ve çoşgun 
kalplerden taşan samimi teza· 
hürat yapılmıştır. 
Uşak, 6 (A.A) - Ulu Gazimizin 

tekrar riyaseti cümhura intihap 
edilmek suretile bissiyah milliye
mizin tecellisi halkımm çok 
sevindirmiştir. 

Şehrimizde 101 pare top atıl-

mıt şehir sevinç ve nefeye gark
olmuftur. 

iznik, 6 (A.A) - Milletin yük
sek halisklrını tekrar reisicüm-
hur intihabı suretile milli haki
miyetinin Yarhğı başında ipkası, 
halkın sevinci He karşılanmıştır. 

leı~ ltlphe etmiyoruz. Çünkü bu ınil· miinasehetilc A tina. Selanik, Tira11a 
~~t birbir} erile \'e büyük devletlerle ve lstanbulda yapılan tezahürat \'C mc Alman Sef aretlnde 
d .... ltrden o kadar bıkmışlar, ve o ka· rasimden hol bol bah.-::ediyorlar. • -
"• a Evvelki gece Ferhunde ha-~ er ekmekler yemişlerdir ki bu ha Tirnnnda Mehmet Hey Koniçai· nımla Necdet bey nefia 

ı't,tti takviyeyi bütün kalplerilc i ter nın Yerdiği nutuktan bahsederken. bir konser verdiler 
'B1alkan ittih~~ı ffürin~n harice hatibin ittifakı gü~leştiren meseleler 
"''da !bumunu gosteren bır Halkan den birinin ekalliyet meselesi olduğu- Ankara, 7 - Dün gice Al-
ııa. · ıtı, mevcudiyeti bir vnkmdrr. Bi· bu me elenin muhakkak halli lıl· man sefaretinde Türk sanatkar· 
~aleyh b 'h ı k nu, ları Ferhunde hanımla kardeti -.ır.. u cı etten mese e yo tur. "' ld·-· . .. .1 d···n· '-'azıvorlar. 
~~nlarda (intikamcı) kim. e yok gi- ı zım .,,c ıgını so) e 

1~1 
•
1 

" • • • Necdet bey tarafından nefis bir 
it. IJatta Bulgaristandn bile. '.\leh met Bey demı~tır kı: konser verilmit ve sefaretin ter-

Lı.~Oıtıitacılar Bulgar milleti rfenu•k - Arnnnıtluktaki Yunan ekallhc· tip ettiği bu konserde hariciye 
""'lllclir. tninin altını iki mektebi ,·ardır. Ye 

b vekilimiz, sefirler, orta elçiler ve ~ if,I' taraftan, .Halkan milletleri· 10' kişi idare i le rinde kullanılır. bir çok zevat bulunmuştur. Sa· 
,.tı.· .. ''1111an bu harekete i tiral\ etme- fio1m1. roekaHiyet hakukunun tantn 

' "' natkarlar bUyük taltdir}e karfı-Brı ''• mnhakkalctır. mınnın abe olduğ'unu \C bunıJn Bal· lanmıtlardır. 
h...:.-:, hareketin daire ·i re mi Ye nım kan sulhu için hir tehlil,e bulunduğu t...._'"' h - Sefaretane ayni zamanda siyasi 

Gltka ~ afil dışarsına aşamıyor. nu iliıve etmi ·tir. mülakatlara da sahne olmuş Fran-
~llda ın açıkçası. kafi ~ikt~rda pro J,..tanhuldnki turizm konferan ın· sız ı;efiri ile Alman sefiri bir 

ffitr· Yapılmıyor \ 'C unku :en dn. Yunan murahha ı l\f Makas Bal- saat kadar konuşmuşlar ve mü-
'ldıı~- ı Yapacak olanlar da e!>asen ne k· 1• d . ·h t e~·ah·ıtin temini fü- 1. k l 1 ·ı d d 

-~qnu b'I · ı ı · ,ın ,ır a eı c~ J ' a at ar diğere çı er arasın a a 
.ı ~tw.-a 1 dmıyor ar. zumundan b<th etmiş. ve kolayca ~er· t d 
"lt b~P can a mektepten ba)amah- .. ema i etmiştir. 
t1ı. 1' ~lkanıa · 1. b ri efer kabil olma1. a tahaddus ede· 
• t rın yenı n genç nes ı u ı .. .. . . lk 

L.. tt-fında t' t' · ı l'd' 1 .. 1 cek olan tasalhıbu şerannın Ba an latanbul m eb'usluklar1na "" da ·• ye ış ın me ı ır. .ıa . . . • • . . 
1'tıı . ktttdi lfsanile konferanslar Hr cenıaatının hayatını cıddı hır suıette lzmlrden talipler 

~il', • tehdit edebileceğini il:h"e etmi;:;tir... İzmir, 6 - Aydından doktor 
'ı·ı )'le b' · B Ik ı d · Etem Vessaf B. lstanbul teftiş ~ttt' ır gayretı a an ar a umu Ticaret Borsasında : 
:~~tlrıek kolay mıdır? Bütün hü· heyetine telgrafla mUr acaat ede-
~? tr hunu samimiretıe )aparlnr Uyuşdurucu maddeler konfe· rek Halk fırkasına mensup ol-

lıu ransında noktal nazarımız madığını, mecliıte muhalif bir 
~ita ~talara kat'iyetle ce,·ap ' 'er· Bu ay sonunda Cenevrede top· programla çalışmak üzere lıtan· 
~-t bir bıı ~eiildir. Fakat bugüne ka- }anacak olan uyuşturucu madde· bul münhaHerinden birine müs-
'- ~h ~ok ınsan[ i ferde baş olmu~ o- k f f d l takilJen namzetliğini vazettiğini 
h. ,_l•~".aıtiatan bu 1·~te de l1Jacı olabı'Iı'ı·. ler on eransında müda aa e i e- Ö .:""it~ ~ :1 T bildirmiştir. demişten Mustafa 
)e. •• 1 .. ti.n kendini taklit edip etmi- cek ürk noktai nazarı· 
~ ... r ha b Ali Beyin Istanbul münhal meb' lf._ 1 

.. §ka mesele. nın tes iti için alakadar ıevahn 
~.-t'ıie böy~e bir propaganda yapmak bu husustaki mUtalealari sorul· usluklarmdan birine müstakillen 
... ~,1~ bır zarar gelmez. Meseli'ı muştur. namzetliğini koyacağı şayidir. 
~I •la ofun Trikopi e oynadığı oyun Uumumiyetle tüccar afyon Çiftçi meb'usunun istifası 

lrtınıe olmaz. kabul edllmlyecek mi? 
tıet * • * ihracatında Türkiyeye mühim bir Ankara, 7 _ Manisa meb'usu 

~~cıtı tero,. Vima gazetesi de Balkan mevki verilmesini, dünya afyon Halil Beyin (çiftçi) istifanamesinin 
~ :: ~ç Balkan dcdcti merkezle istihsalatının yüzde laakal 35 inin kabul edilmemesi için bir cere-

..,ftecrk ııounu, diğer üç merkezde Türkiye tarafından yapılmasını yan vardır. Halil Beyin istifana-
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Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler 

Zaro ağa ne alemde 
Inglllz doktorları sıhhatı ve bünyesi 
yerinde olan bu ihtiyarın 25sene daha 

yaşayabileceğini söylüyorlar 
Londra da çıkan mecmualar

dan birisinde "Uzun hayat ve 
saadet,, serlevhasile çıkan bir 
makalede Zaro ağa hakkında 
şu .şatırlar yaıılıyor: 

Şimdi diyar diyar dolaştmyor? 
Zaro ağa, buralarda şimdiye ka
dar hiç görmediği şeyleri gör
mekte ve bunları merakla, hay
retle seyretmektedir. 

"Tiirkiyenin en yaşlı adamı 
olan Zaro ağa bir müddettenberi 
Londrada bulunuyor. 157 yatın
da olduğunu iddia eden bu ada
mın iddiasını reddedecek bir 
delile malik olmadığımız için 

sözüne inanmağa mecburuz. 

Acaba bu kadar uzun yaşa

mak şayanı arzumudur? Bu bir 
sualdir. Fakat o, halinden mem
nun görünüyor. Diyor ki: 

" Halimden çok memnunum. 
Şimdiye kadar on iki defa ev
lendim. Bu kadınlann hepiıi de 
bana iyi muamele ettiler, lyi 
baktılar. Bunlar içeriıinde en 
ziyade gözüm olan üçüncüsüdü:, 
Yedinci karım da çok güzeldir 
fakat çok lakırdı ederdi. Ondan 

ilk defa porselenden bir ban
yoya girince bundan o kadar 
hoşlanmıştır ki uzun müddet au 
ile banyonun içinden çıkmak is· 
tememiştir. 

Nevyorkta bir binanın 59 uncu 
katından şehre bakarak: 

"-Aman negüzel memleket!,. 
demiştir. Bu en yaşlı adamm 
sıhhah yerindedir VP. doktorlar 
kendisinin daha 25 sene yapya
bilecek bir bünyede olduğunu 
söylemektedirler. 

Zaro ağanın yediği yemekler 
süt, tereyağı, bal ve sebzeden 

ibarettir. Şu itibarla midesine 
düşkün şikempe"erlerin bukadar 
uzun müddet yaşamağa taraftar 
olacaklarını zannetmem. 

dolayı rahatım kaçardı. Şimdiki TUrk·Yanan mahkemesinde 
karım 65 yatındadır. Otuz bej Türk - Yunan mahkemesinde 

çocuğum oldu. dün 9 davaya bakılmııtır. 
Bundan bir müddet evvel eli- HükCimetimiz aleyhine zapt ve 

mi, etetimi dünyadan çekerek müsadere olunan eua Ye malla· 
lıtanbuldaki seksenlik, doksanlık nnın iadesi için açılmıı olan bu 
genç dostlanmla beraber yaşıyo- davalardan altısı reddedilmiıtir. 
rdum. Bu esnada hiç beklemedi- Mahkeme 20 mayısta tekrar top-
ğim bir hadise oldu. Bir adam lanarak 15 kadar dava hakkında 
peşime takıldı, buralara getirdi. karar verecektir. 

MAJIK 
Büyük Gala 

K 1 

Pazar akşamı ••••••••• 
Sinemasında 

Müsameresi Olarak Göıterilecek 

s E T 
( Wle Werde leh Relh Und GIUkllch ) i tı 

Alman Operetlerinin en cazibeli ve en nüktelisidir. 
Mizansen: Meşhur tenor RICHARD T J\UBER'in, Musikisi:. ~e~hur bestekftr 
~POLlA:\SKl'nin. 7.engın dekorJar • Ncfıs '\C ruhne\aZ musıkı • Danslar-Sar· 

kılar • V enüs'ten dahıı güzel fevkalddc ziynetli k:ıdınl:ır. 
Biletler 'arın saat J O dan itibaren tedarik edile bilir. i\Jc,·kil erin izi temin 

· cdini7" Telefon B.0. 560 

A. A. Neşriyat BUrosundan: 

Istanbul Halkıria 
1 L A N: 

21 Mayıs perşembe gilnll için yapılan 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. 21 Mans 
perşembe gUnü biltl.mum resmi ve hu
sust milessesat, umumi meydanlar da
hil olmak üzere Tilrkiyenln her tara
fında bomba tarakelerlne milşablh 

A l L Ol A L 1. Ol sesi işi dlleceğin-
-den halkın heyecana kapılmaması 

şimdiden IU\n olunur • 

't' ~flilca numarası: 124 - Bırak u mes'eleyi canım.Ü öteki hayretle lınktı. -Villi dm·am Ben bayılan herifin ayıldığı takdfr 
l!,.ih C~ cephe.inde •. ,, müellfii Fakat iki "Ün onra Villi beni hu· etti: de mukabele için beklerken meşelik Jonclan cıkmağn meclıur oluyoı-uz. Çı· 

ola11 mera.simin tehir cdüdi- ı'stemektedı'r. · · 1 k ı d _ mesıni gerı a ması uvyet i ir. 

r.uJria Remargue larnk oraya gideceğini söylüyor. Ad ol - Siz cepheden yakayı kurtarma· i~inden boğuk esler. tepinmeler, hid· karken h:ılk nra~!nda .. ·ı:jaden \ 'C 'R· 
fa karşı kendini borçlu görilyor. , .es fa mU\·affak oldunuz değil mi? ('~p det • ayhalarr duyuyordum. Nihayet )anteni gördük hızc goz l:ııaret ediyor· 
in her halde hakkından gelecek. hede kan döl\enlcrin knnlnn pe inden inlemeler yiikseldi. Yilli avdet etti: Jar. 

- O halde ~eninle beraber gele,> im ko~uyordunuz değil tni? :. _ Ona yaptıklarını sayıp döktüm. Şahitler sım ile çağrılıyor.. Yilli 
Villi,.. Yes arkadasına giiHndiğinden ba- On beş gün onra yine geleceğimi v:ı· ninki dahn uzun .sürüyor. Nihayet SJ· 

- ~'için? yoksa tek başıma hakkın ğırdı: =- dettim . .Maamafih hu kadar zurnanda ram geliyor. Yalantine seri bir nazar 
dan gelemez miyim zannediyorsun:>.. - Du size ait hir mes'ele mi:' iyi olamıyacağmı nınnediyorum .. So- edi)orum onun hir hareketi bu bakı· 

- Me~'ele bunda değil.. Onu taına - EYet .. sizin nanıu ~uz bir . efil nunda ·ağ elini ezdim. Belki ele kolıı şa mukabele ediyor. 
ı men haklamak lığın i~in... olduğunuzu örlirecek kadar hana ta kırıldı... Şimdiye kadar Alber hiç bir şey söy 

Vesi meyhanede bulduk. Da~ka bi- allük ediyor. Maamafih hu :raıulandan ne fnicle lemedi. O ınüdafiinin yanında dalgın 
ri ile oturmuş. VilJi yanına oturu~oı-. - ~·e:... beklenir? Hareketimiz Adolfa karı ı- bir halde duruyor. Yilliye gelince yil· 
Ve bira kadehini iizerine döküyor. , .e · iki adam Villinin üzerine yüriidü· nı iade edemez ki... zü kıpkırmızıdır. Bir çoban köpeği gi 
prote~to ediyor. Villi kaha kaha eliyor !er. Meyhane patronu bağırdı: * "' hi miiddeiumumiyi gözlüyor. Anla~ı-
ki: - Dışarda kozunuzu pay edin .. Da Allıerin da,•asına başlanmadan bir lan şimdiden atışmışlar . 

.\ • ' - Biraz kendine dikkat et kaha ha geçen hafta snndalyeleri yenile· saat enel adliye sara,yının avlu unda Yemin ediyorum. Sonra rei istic· 
\>ıııı do\ı :rak· . . herif!... dim. yız. Nihayet sahi.t1er. çağr!l~yor ,.e imi 'aba haşlıy:ır. Al herin daha e'·el Ba· 

Sotuy0 ~hının eklini anlatınca Herif hiddetle ayaıhl fıl'ladr: Villl önden çıktı. Ben i<:tiğimizin bimiz ~nrparnk ıçerıye gınyoruz. Al· ruru (Becermek) fikrini izhar edip 
~~ ~e: · . - Ne dedin? . ~~rasını vererek Yilliye yardım etmek her rengi so.!uk ~l~u~u .hal~~ sı~n ına etmediğini anlamak istiyor. Bu .suali 

.\: ~)le ıtt~nın sakat1anmı elini Arkadaşı da ayağa kalkmrştr. lkı ı~ın koştum. Fakat artık liizumu kal- dayanmış gozlerını onüne clıkmış. O· reddediyorum .Buna mukabil ;reıs şa. 
){ ~I 0

1t t•et ? . si de ka,•i bünyeli mahJUklardr. "illi mamrş. Herif yerde yatıyordu. Hen na (ces~ret. Alber seni hırakıyoruz!) bitlere bakacak olursa Alberi:a cinaye-
t'ttttıe dijdiye t:;aret ediyoı·. Villi sordu: mübareze yerine geldiğim zaman Yil· demek ı stedık fakat o bize bakmıyor ti yaparken bü.rük bir itidaldem gös-

rterek diyorum ki: - Sizin adınız Ves değil mi? li, Yesi ~ürüklüyordu. ki... terdiğini söyliiyor. Ce,•ap nrJ'yoruıu 
~Bitmedi> 
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1 Memleket Haberleri 1 

Hafize Suzan H. nerede?! 
''Bunun dişleri çıkmak Üzere .. Bu 
dolma yutulmaz diye alay ettim ! ,, 

fzmlr gazeteleri macera hakkında muh
telli haberler verlyorlar,bunların bazıları 

birbirini tutmuyor 

izmirde sabık Fransız konso
losu olan ye şimdi F asta F ran
sız feykalide komiserliği vazife
sını ifa etmekte bulunan M. 
ArtDr Giyin zevceıi Hafize Suzan 
H. hadisesinin muhitin dedikodu 
mevzuu olduğunu yazmışhk. 

Son posta ile gelen İzmir ga
zeteleri bu mesele hakkında 
muhtelif ve mfitenakıs haberler 
vermekte ve hadiseyi ayrı ayn 
ıekilde kaydetmektedirler. 

Anadolu refikimize iÖre mes
ele fU ıekiJde cereyan etmiştir: 

Hafize Suzan H. zevcinden 
hamile olduğunu iddia ederek 
Oç ay evci izın almış ve iı:mire 
~elerek zengin bir hayat geçir
miye baılamiştır. Bundan dört 
glln evel Nazmiye isminde bir 
hanım polise yaptığı bir ihbarda 
Hafize hanımın zevcini kandır
cbğını ve hamile olmad>ğı halde 
lı:mire geldiğini söylemiş ayni 
zamanda zevcinin mirasına sahip 
olabilmek için içanadoJuda otu
ran Ayiıe isminde hamile bir 
kadını para mukabilinde izmire 
ıetirip doğurttuğunu bildirmit 
ve demittir ki: 

- Hafize Suzan hanım kendi
sini hamile gibi göstermek için 
kamını bezlerle şişirir ve dola
prdı. Bu halde birkaç defa teh
rjmizd~jci._.Jconso!osJuğa gitti. 
"Doğuracaiım,, diye para ko
parmak istedi, muvaffak olama
yınca lılanbula giderek para 
buldu. 

Bundan baıka, Suzan H. bir 
buçuk ay evvel memleket has
tanesinden de bir çocuk çaldı. 
Evine gittiğim sırada bu çocuğu 
bana ıaıterdi: 

- Nasıl kocama benziyormu? 
Bununla kandıra~iJirmiyiz? diye 
sordu ben de: 

- Bunun dişleri çıkmak üze
re bu dolma yutulmaz değiştir 
baıka bir çocuk bul. Diye alay 
ettim. Oda oyununda muvaffak 
olamayacağını anlayınca Ayşeyi 
Anadoludan getirerek doğurt
tardu. 

Bu ihbar ilı:erine polis ve 
Adliye derhal işe vaziyet ederek 
Sazan H. mı aramıısada evinde 
bulamam11 derdesti için bUtün 
merkezlere emir vermiştir. 

iki rflıldenberi izmirde yapılan 
bntnn taharriyat boşa çıkmış, 
Hafize Suzan H. m bulunduğu 
yeri &ğrenmek kabil olamamıştır. 

Yalnız kendiıini tanıyanlar bir 
akıam evvel kucağında iki kü
~Gk çocuk ve yamnda bir de 
erkek olduğu halde bir otomo
bille Kasaba istikametinde gitti· 
tfni gördDklerini söylemişlerdir. 

Ortada bir çocuk mevzuu bah· 
ıolduğu halde Suzan H. ın böyle 
iki çocukla görülmesi polisi büs-

. bGtnn pıırtmış ve derinleştirilen 
tahkikat neticesinde Suıan H. ın 
yanındaki erkeğin hemşiresinin 
otlu, Aydın demiryolu kumpan
yw memurlarından fazıl B. ol
duğu meydana çıkmışhr. iki ço
cuktan biri Anadolulu Ayşenin 
doğurduğu ise de aigerinin kim 
olduğu anlaşılamamıştır. 

Polia Suzan hanımın pasaportla 

harice çıkamaması için bütün 
tetbirleri almış, fotograflarmı 
teksir ederek bütiin vilayet, kaza 
ve nahiyelere göndermiştir. 

Görülen lüzum üzerine kendi
sinin terkettiği evdede taharriyat 
yapılmış birşey bulunamamıştır. 
Bazıları da Hafize hanımın firar 
etmeyip şehir dahilinde iki çeş
melikte bir evde saklandığım 
iddia etmişlerdir. Diğer taraftan 
Hafize Suzan hanımın izmirde 
oturan hemşiresininde ifadesine 
müracat edilmiştir. 

Hemşiresi ne diyor ? 
Suzan hamr!lın hemıiresi ifade

sinde çok mUbim şeyler söyle
miı ve demiıtir ki: 

- Süzan H. bir sene evvel 
sabık Fransız konsolosu M. Giy 
ile evlendi ve Fasa giti. 3 ay 
evvel izmire geldi, bize kendisi
ni hamile gösterdi. Birbuçuk ay 
evvel memleket hastanesinden 
evlatlık çocuk arıyor. BulD'llf mu 
bulmamış mı bilmem. Y almz bir 
gün Babribaba parkında bekle
miş, kendisine bir çocuk getir
mişler. Onu aldı, evine gelirdi. 
Fakat kimden aldı, nereden ge
tirdi bilmiyorum. Bu çocuğu 
evinde besliyordu. 22 gün evvel 
ismini öğrenemediğim bir kadını 
evinde misafir etti. Bu kadın 

hamile idi, kendisini gördüm: 

- Nereden geldin, adın ne? 
Diye sordum. Hiç cevap ver

medi, çekildi, gitti. Bu kadın 
evde doğurdu. iki gece lobusa 
yattıktan sonra kalktı, gitti, do
ğum esnasında orada doktor 
Kazım Kara Ali Bey bulundu. 
Kadın evden gittikten sonra 
Suzan Hanım kendisi lohusa 
döşeğine yattı ve kendisini lo
husa gösterdi ve karyolanın bir 
tarafında kendisi, bir tarafında 
da çocuk yatıyordu. Gelinimiı 
Hidayet Hanımla araları açılmış. 
Bu meseleleri bilen Hidayet H. 
poliıe müracaatla vak'ayı anlat
mış.. Daha evvel baıka bir kız 
da Fransız koosolosbanesine mü
racaat ederek ihbaratla bulun
muş, ( Bu kızın Nazmiye Hamm 
olduğu söyleniyor). 

Pazar günü: Mes' ele meydana 
çıkıyor. Dr. Kazım Kara Ali B. 
müddeiumumiliğe giderek ihba
ratta bulunuyor. Bunun fizerine 
Suzan hanımın yakalanması için 
emir veriliyor. Suzan H. bunu 
haber alıyor ve pazar günü öğ
le üzeri kiymctli eşyasile yatak 
yorgan, para ve mücevheratını 

alarak benim oğlum Fazıl ile 
ve doğurduğunu iddia etliği ço
cuğu da alarak kaçıyor. Oğlum 
Fazıl yirmi yaşındadır ve mes'e
Jeyi polise ihbar eden Hidayet 
hanımın zevcidir. Bir otomobile 
bindiler, nereye gittiklerini bil
mıyorum . ., 

HUrriyet ne diyor? 
Diğer taraftan Hürriyet gaz.e

tesi de meselenin büyültülmüş 

ve şişirile şişirile muazzam bir 
hadise mahiyetine sokulmuş ol
duğunu iddia ederek şunları 

yazmaktadır: 

Yaptığımız ciddi tahkikata na· 
zaran bizim visıl olduğumuz 

Ali Ticaret mektebi 
Son sınıf talebesi dün hocalarına bir 

veda çayı verdi 

1 San'at aleminde J 
Viyolonsel konseri 

' Altmı7, yetmiı senelik saD 
hayatımızı tetkik edenler g&!°J' 
ler ki Türkiyede bir defa .,.y~ 
lonist merhum Cemil Arif Beyi! 

Aziz yurdumuza, genç, zinde, milliyetperver yeni bir Kongordiya tiyatrosunda verdil 
iktısatçı nesil tevdi ediyoruz biı 

konıer müstesna olmak üzre 
Ali ticaret mektebi " Ulumu mamlanacağını söylememiş mi Türk tarafından viyolonsel koır 

idi. Bitmiyen bu inkalaba didiş- seri verilmiş değildir. aliye " son sınıf talebesi dün 
ticaret mektebi muallimlerine ve 
davetlilerine Maksimde bir veda 
çayı vermiştir. Müsamere saat 
16 dan 20 ye kadar pek samimi 
bir surette devam etmiştir. 

Müsamere yliksek iktısat tah
sili görerek .. Ulumu aliyei tica-
riye ., muhtelif ihtisas şubelerin· 
den mezun olan 25 efendi na· 
mına irat edilen veda nutkile 
açılmıştır. Mezunlar namına irat 
edilen nutuk tonlardır: 

"Muhterem Hanım ve Beyefen
diler, 
Hayahmızm en mühim bir dö

nUru noktası olan bugünü bizle 
beraber yaşamak istediğiniz için 
size çok teşekkür ederiz. 

Senelerce mektebin aliyişsiı 
fakat samimi muhiti içinde ya
şadıktan sonra bugün o ocaktan 
ayrılmak mecburiyetindeyiz. Bu 
ayrılışın zıt görünen ve hakikat-
ta birbirini tamamlayan iki mi
nlsı var: Hem seviniyor hem de 
içimizden bir feyin koptuğunu 
hisseder gibi oluyoruz. Fakat 
yarınki bayatın bizden istediğini 
baıarabilmek için bu veda he
yecanının ibresini değiıtirmek 
ıaruretindeyiz .• 

Pek ali biliyorsunuz ki mem
leketimizin iktısatcı unsurlara 
olan ihtiyacı her memleketlekin-
den tiddetlidir. Bilhassa ihtiyaca 
tekabül eden kıymetlerin azlığı 
bizi çok canlı bir şekilde hare· 
kete seYketmektedir. Netekim 

me kudretimizi katabilmek bi- Tatlı ve müessir sesile muti 
zim için bir şükran borcu ve bir aletleri arasında çok yfiksek ~ 
hazdır. yer tutan ve (semavi keman) . 

Bizi yıllarca bağrına basan mini alan bu sazla ancak b 
asil milletimize elden gelen ber iki ecnebi san'atkar tarafınd0 
fedakarlığı yapacağlmıza arke· bir iki konser verilmiştir. 11 

daşlarım namına sJz verirken itibarla kıymetli san'atkirı . 
kıymettar hocalarımıza teşekkü- Muhiddin Sadık Be 
rü bir borç bilir ve sizi tekrar Mayısın 13 Uncü Çarı• 
hürmetle selamlarım.,, ba günü akşamı saat 21,15 ~ 

Mezun talebe namına irat Galatasaray lisesi salonunda b 
edilen nutka mektep müdürü Hti- viyolonsel konseri vereceğini b 
seyin Hüsnü B. şu cevabı ver- ber alınca sevindik. 
miştir: Genç san'atkarm muvaffakıY, 

Muhterem arkadaşlarım, muhterem tini şüphesiz sayarız; bu san• 
misafirlerimiz, gecesine şitap edenler herbal~ 

Aziz yurdumuza genç, zinde, milli· müstesna saatler geçireceklerd 
yetperver yeni bir iktrsatçı nesil tevdi 
ediyoruz. Bu nesli senelerdenberi yor ret ve ruh veren odur. Milletiıııl 
mak, büyütmek ve yetiştirmekle meş ıstırabı bizi kamçılayıp harekete 
gul olduk. Şimdi onları hayat müca- tirecek, ne;;'esi, saadeti ise ruhU 
delesine bırakıyoruz. Bu çetin imti- za yeniden yeniye hamle etmek i 
handa muvaffak olacaklarına şüphe nını verecektir. 
yoktur. Türkiyenin genç iktısat mühell 

Temsil ettiğim irfan müessesesinin leri; 
kıymettar talim ve terbiye heyeti, fik- Hocalarınız sizi bu maksatlarla 
ri, ilmi ve ~ok samimi bir ahenkle Tür- yütmek ve yetiştirmek için uğraştıl 
kiyemizin iktısat mübarezesine müceh· Memleketimizin bin bir ihtiyacın• 
hez uzuvlar hazırlamak için vicdani ve vap vermek, ıstıraplarımızı teşfiY' 
meslekt vazifesini ifa eylediğine emin mek mecburiyetindesiniz. Sizden 
dirler; kat'i kanık'ttim budur. ragat ve mücadele istiyoruz; bil 

Bu dakikada necip mesleğimin en ragat teklifimizi kurunu vusul 
büyük heyecanınr, neş'esini tatmak zihniyetle kar~ılamıyacağmıza 
tayım; feyizli ve bereketli bir hasat nim.. Sizden mağmum dervişler 
yapan cesur ve mütevekkil bir çiftçi· bir hırka bir tespih, feragati 
nin ze,·kini duymaktayım. On dört yoruz. Bilakis müreffah, mes'u' 
yıldır içinde yaşadığım bu mütevazı bilhassa neş'eli adamlar olac 
müesseseye hasredilen emeklerin boşa Sizi her zaman nikbin, göreceğiz; 
gitmediğine en aşikar bir delil olarak yatımızın en büyük zevki, sizinle 
bugün karşımızda genç talebemizin, dan sonra da karşılaştığımız 
genç arkadaşlarımın canlı, ateşli ruh gözlerinizden fışkıran neş'e ve şe 

en büyüğümüz inkıllbın iktıı.ııt larını görüyoruz. Muallimlik ve mü- olacaktır. 
sahasındaki mUcaelelelerle ta- rebbilik san'atının en kıymettar mü- Bizim sizden istediğimiz fe 

============== daf aasr bu değil midir? ilim, ahlak, fazilet karşı~ında d 
Her meslek tabiate, kainata bir şe cağınız necabettir. Alim, mesl 

kil ve cazip bir renk vermeğe uğraşır. de rey ve ihtisas sahibi olmak t1l 
Hh:im mesleğimiz ise tabiatin hır~ın yetindesiniz. . 
ve serkeş çocugu ulan ;~........ v;;ıc_ lktısadın ameli hi'I' ~ eserı 
sek mefkürelere taban, fikir, maksat ğu teranesine aldanmayınız. Mtl 
peşinde koşan, hayatı bilen ve anlı- zır medeniyetinde Jktısadm ince 
yan bir uzuv şekline sokmağa çalışır. falarını, köhne fikirli bir köşe b 
Bizim san'atımız insan zekasına hare- mantıkı ile anlamak, tefsir ve 

netice ıudur: 
1 - Hafize Suzan Hanım 

hamile idi. 
2 - Hafize Suzan Hanımın 

elycvm yanında iki çocuk bu
lunmaktadır. 

Suzan Hanım bu çocuklardan 
mavi gözlüsünün kendisine ait 
olduğunu diğerinin de hizmetçi-
sinin çocuğu olduğunu söyle
mektedir. 

3 - Vak'ayı müddeiumumili
ğe ihbar eden doktor Kara Ali 
Beydir. Fakat doktor Kara Ali 
Beyin Suzan Hanımı mı yoksa 
başka bir kadını mı doğurttuğu 
henüz meçhuldür. 

4 - Memleket hastanesinden 
çalındığı mevzuu babsolan çocuk 
hadisesi bundan 3 ay evvel ce
reyan etmiıtir. Hastaneden ve
rilen malumata göre 3 ay evvel 
gayrı meıru bir çocuk doğmuı 
bu çocuk birkaç gün sonra biz
zat validesi tarafından kaçml
mıştır. 

Hashne sertabibi Hasan Yu-
suf Bey üç ay evvel doğan ve 
hastahaneden alınan çocuğun 
madam Gi tarafından çalındığı
na hiç bir delil olmadığım söy
lemiştir. 

Polise ihparda bulunan Nazmi-
ye H. la Suzan H. arasında da 
bir erkek yüzünden rekabet var
dır." 

Bakalım bu maceranın neticesi 
ne çıkacak? 
Behkeslr • KUtahya hattında 

bir tUnel çatladı 
Türkdili gazetesinde okuduğu

m uza göre 15 mayısta açılacak 
olan Balıkesir - Kütahya hatınm 
157 inci kilometresinde bir tünel 
çatlamıştır. 

Yarığı muayene için devlet 
Devlet Demiryolları fen müşavi
ri Maysner Paşa ıle Devlet De
miryolları inşaat müfettişi umu
misi Nuri, inşaat reisi Akif Bey
lerden mürekkep bir fen heyeti 
Ankaradan Balıkesire gitmiştir. 

ket, insan ruhuna hayat vermektir. kalkışmak zamanı çoktan g 
Pek aziz ve pek genç arkadaşlarım; Muallak ve müşkül bin bir tUrlil 
Sizi senelerdenberi hem kendinize satı iktısadiyeyi usul ve preıı 

ve hem de cemiyetimize, vatanımıza dahilinde tetkik ve mütalea etın~ 
faydalı olmak üzere yetiştirmeğe ça- buriyetindeyiz. 
hştrk; uğraştık. Efendiler; mektebiniz size b• 

Şahsan dürüst, muktesit, cesur, susta hiç şüphesiz lazım gelen 1' 
vazifeşinas, meslek ve şahsiyet sahi- vermiştir. Şüphesiz ki, mektep, 
bi, hesabım kitabını bilen, hayatın ma tedrisatta bir iktısat mantık ~e 
nasını anhyan kamil birer insan ~şek- şü ve~~ğe çalıştı; umu~! it• ıl' 
tinde sizlerle hayatta karşılaşacagınu- yol çızdı. Artık bu yol uzeri11 

za ve arkadaşlık edeceğimize şüphem kendinizi büyütecek ve yetışti 
yoktur. Ne hüviyetiniz, ne de meslc- siniz. 1' 
ğiniz aksini düşündürmiye kat'iyen Yolunuzu aydınlatacak ell ~ 
müsait değildir. murun ilim meselesi olduğunu el d 

Asrı hazır medeniyeti, her şeyden nutmıyacaksınız. Kıymetli ınti )il 
evet ferde muayyen ahlak evsafı iste- leriniz, muallimleriniz iktısa~ ııt 
mektedir. Hayattaki muvaffakıyetle- ]erin de riyazi ve fiziki hadıııe 
rin sırrını çok malUmath olmaktan zi- bi muayyen kanunlara tabi old 
yade çok fazla karakterli olmakta hu kanunların ilmi usuJJe~le lt 
a'ramahdır. . Sizi şahsiyeti, ahlaki ve tefehhus edilmedikçe hıç b 
ve karakteri olna fertler şeklinde ye- na ifade etmiyeceklerini elbettt 
tiştirmeğe gayret ettik. Bu iddiamda uzadıya söylediler, izah ettiler• 
hiç bir zaman mahcup olmıyacağıma kanaat sizde tebellur ettikten 
ümidim kat'idir. Sizi ferden ne dere- mektep sıralarını terkederkeıt J 
ce necip görmek istersek içtimai kıy- yapraklannı da ebediyen k•P 
metinizin de o derecede yük..c;;ek olma- ğınını hiç zannetmem... tl~ 
sını isteriz... Ferdi meziyetlerini:r. lşte sizleri böyle ilmi kaan•1 i' bir mebde ise içtimai kıymetleriniz bir hip, meslek ve şahsiyet sahib ef'''' 
müntehadır. ve vatani taassubu olan, ~ d' 

Hanım kızlarımız, Efendiler; bil· şetaretli, hür in.c;;anlar Jta~ııı)I 
tün mefkureniz mukaddes cemiyetinize mek istiyoruz. Bu ümidin bır 
aziz memleketinize vefakar ve fedakflr olduğuna , tekrar edeyiııtı 
olmak şeklinde tecelli ve temerküz et- kanaatim vardır. 1 f 
melidir. Bir türk kızı, bir türk oğlu Çocuklar; aramızdan ~y~de' 
her şeyden evel yüksek ideallerin ga- nuz ama içimizden ve se\·gıııt\• 
yesi için çırpınan, yorulan. mücadele rılmıyorsunuz, buna itimadıJ1geııÇ• 
eden bir ,·atancı, bir milliyetçi, bir Türkiyenin yeni iktısatçı, ge~ 
cümlıuriyetçi olma!;: mecburiyetinde· 1iikh nesli gerek kendim ye 1111 

dir. Türk vatanına, türk milletine, türk kada hıraktığınız arka_daşla~~-
cümhuriyetine hürmeti, muhabbeti, na, gözleri şimdi sevınçle. 111. 
feragati olmıyan insanların diğer \'a· derrisleriniz, muaIIiınJeri~t~iJ\b-.J~ 
sıfları \'e meziyetleri bizim i~in mel'zt:u aziz memleketin namına 1~ rı1"'. J 
bahis bile olamaz. Biz maddi ve manc saadetinizi hürmetle selaııtd 8.,1 tı"' ... 
vi bütün gıdalarımızın asil milletimi- Nutuklardan sonra, 11 tJ 
zin, mukaddes yurdumuzun necip si· lamış ve muhtelif varyete 
nesinde buluyoruz; bize hayat, hare- raları ıeyredilmiştir. 
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' Bu resim kimin ? 
~ kar1mın geçen sene sergide te,hir olunan yal)h boya 
, tea1111. 
, 'ta bu? 

Çift~i!~~Yarıs~~!~~!1reçete1eri 1 Bi~~~?r~~!ta~~~na~~stan· 
yaptırırken eczacıya şöyle bir tenbih· tik diyor ki: 
te bulundu: - Sizin şehir dahilinde fazla sürat 

- Kuzum, ilaçların hangisi kocama. li gittiğiniz ,.e yaya yürüyenleri ikaz 
hangisi beygire aittir Üzerlerine güzel etmediğiniz, bu sebeple kazaya nıey
ce yazı\·erin. Çift sürmek mevsimi yak dan verdiğiniz söyleniyor doğru mu? 
laştığı için beygire bir şey olmasını is Şoför cevap verdi: 
temiyorum. - Efendim doğru değildir. Ben ö 

Y •• k ui t nümdeki insanları oradan kaçırtmak 
uzme memn ye i için hem korna çalar, hem küfür ede· 
Adamın biri soyunmuş, denize atıl rim. 

Bisikletim var 
mak, yüzmek üzre idi. Tam bu sırada 
bir zabıta memuru yanına yakla~tı n: 

- Efendi, dedi, burada denize gir Köyün papası köy delikanlıların-
mek memnudur. Onun için içeriye gir- dan birine nasihat ediyordu: 
meyınız. - Oğlum, sen birçok masum kızla 

Bu ihtar üzerine soyunan adam su rın kalbine ümit vererek kendilerini 
ratını buruşturdu: kandırıyor muşsun. Bu doğru değil 

- Peki madem ki böyle bir yasak Senin üç köyde ayrı ayrı üç tane ni 
var, onu ben soyunmadan evvel söyle- şanlm varmış. Bu nasıl olur? 
seydiniz ya .. dedi. Bu suale çocuk şu cevabı verdi: 

Zabıta memuru cevap verdi: - Papas efendi bisikletim var. 

Üçilnctı nikAhta 
- Fakat burada soyunmak memnu 

değildir. 
Altmışını aşmış bir ihtiyar nikah 

Rakabet yüzilnden.. dairesinde üçüncü izdivacını tescil et
Hapisanede bulunan mahpuslardan tiriyordu. Nikah katibinin imza için 

birisine sordular: kendisine verdiği kalem o kadar fen 
- Neden hapse girdin? idi ki bir türlü ya~mak bilmiyordu 
- Sormayın birader, bir rekabet yü Adamcağız uğraştı, uğraştı, yazama 

zünden bu dert başıma geldi. dı. Nihayet kalemi asabiyetle masanın 
- Nasıl rekabet? üzerine bırakarak: 
- Canım, hükumetin çıkardığı - Bana bak katip efendi, dedi, ü , 

banknotların aynını piya~aya çıkardım defadır bana bu oyunu oynuyor, fena 
da onun çin... kalem veriyorsun. Bir daha sefer ken

di mürekkepli kalemimi beraber getir 
Tabloyu takdir ceğim. 

Bir ressam, sergide teşhir ettiği tab Kızın arzUSU 
loları bir arkadaşına gösteriyordu, bir . . w. . 
aralık bir levhanın önünde durup sor Baba, kızını vermek ıstemedıgı bı 

Mintanın dilğümlerl 
Karı kocanın her sabah ufak bir 

kavga yapmak ftdetleri gibi idi. Ya 
kadın önce başlar, yahut da erkek 
bir kusurunu karısının yüzüne VU· 

rurdu. 
Bir sabah yine böyle bir sahne ol· 

du. Erkek tamamile giyinmemiş, yal
nız mintanını üstüne giyerek a§&lı 

inmişti. Suratı bir karıştı. ka 
yine bir gürültü kopacağını anlıyor· 
du. Sordu: 

- Ne var kocacığım? 
- Kadın, sana kırk defa şu m.f.D.. 

tanlan dolaba kaldırmadan evvel 
düğmeleri var mı, yok mu? diye btr 
yol bak derim. Senin kulağına gir
mez. Yine mintanda bir tek düğme 
yok; bunu nasıl giyeceğim. 

- Kocacığım ... 
- Kocacığım mocacığım dinle-

mem, tatlı diller döküp kabahatini 
mi örtmek istiyorsun. 

- Hayır fakat beni biraz dinle ı 
- Hem düğmeyi dikme, hem de 

seni dinliyeyim ! 
- Camm mintanın düğmeleri var .. 
- Nerede var? O da karımın, bir pasaport foto§rafından bUyUtUlmUş •• du: talibe dedi ki: 

- Bu Icvhamı nasıl buluyorsun? - Kızım bütün hayatını bir sers _ tçerde ... 

Hayvan muhabbeti - Aman dostum mükemmel, insa- me Tb~~h~amaz. 1 d. - tçerdcki düğmeden bana nf'! 
• . l\. 

11
• na yemek arzuı;;u veriyor. a ~ e şu ceva >t v~r ı: Ben mintanın üzerinde düğme isti-

maznunu ıstıntak e- lua ım, ~er.şt~ h"'y 'f\nlara kar:ıı 1 • - vyleyse uwn muddet yorum. 
,. ; elindeki kağıtları uzatarak şefik davranmak lüzumundan uzun u- - !u.'ıa~ şer, hır gqrup levhasının kalmamalı! Kadm güldü, ve: 

1 rı ua .lOl 
, • zadıya bahsettikten sonra küçük çocuk neresı Jenır - Kocacığım, dedi, mint!lli l? ff!' 

trendi, bu yazının sizin yazınız lardan birisine sordu: - Ya gurup levhası mı? ben bol do istikbal meselesi zerinde düğmeler tamam, yalnız sen 
, tına yemin edebilir misiniz? - Söyle bakayım çocuğum, dl'<li, se matcs salçasil.e yapılmış bir tabak ye- Baba ile oğul arasında: ters giymiş.sin de onun için farkede-
':"et, efendim. nin baban hayv~nları sevip onlara iyi mek zannettim de... - Oğlum artık .büyüdün, b~r~z d miyorsun. 

t'ld, bu yazılar sizin el yazınıza muamele eder mı? B b ili çalışıp kazanman lazım. Onun ıçın sa..._ __________ ..,. __ 
..... ltitor mu? Çocuk: ~ a ve sevg na fabrikamda mü~asip bir iş verece-
' 'Yır benzemiyor. _ Evet, diye cevap ,·erdi, çok sever. Baba ıle kız arasında: ğim, gelecek hafta ışe başlarsın! Hastanın harareti 

.\.}l, bu yazının sizin el yazınıza Hatta geçenlerde bizim beygiri tımar --: Kız~m, ~~~~ya her gün gelen bu - Jyi amma babacığım, bu işin İS· Doktor hastanın kansına sordu: 
. llltttifine de yemin edebilir misi- eden uşak har•anın vücudünü biraz gencı bcnım gozum tutmuyor. tikbali parlak değil. Ben çalışacağım - Te b.h ettiğim gibi k canızı ha 
, b acıtmış diye baham ona öyle bir dayak - İyi amma, babacığım onun da gö fabrika sahibinin kızı ile evlenmek ni- t• nb 

1ktın ., 
0 

n 
C:.\' • 1 ·· ·· ·· · · t t d.. .. . . d . rare ıne a ız mı. 

~ et ederim attı kı az ka sın, oluyordu. zu sızı u muyormuş, un soyledı... yetın eyım. f d' k d b' L.;.. 
8oıı c · .. . .. . - Evet e en ım, omşu an ır l}ö.· 

""4an evap uzerıne mustantık Sudanda bir alış veriş ••• rometre aldım, göğsüne koydum. Be~ 
' () şu talepte bulundu: dakika sonra baktım (pek kuru) yazı. 

lı d halde birkaç satır yazı yazıp yor. Onun için kendisine bir kadeh bfna. 'tll: ~ukayese yapalım. içirdim. iyileşti, kalktı, işine gitti .. 
''1 n. 
'ı~t~em ı diye cevap verdi. 
'~ lltık hayret içinde: 

il ~il? 'Veremem ne demek' diye "e • ' O\ lttaznundan şu cevabı aldı: 
11Yup yazmam yoktur da on· 

Kaybolan havlu 

Kansı kocasına çıkıştı: 

- Geçen gün bize gece yatısına ge 
tirdiğin arkadaşın pek itimada sayan 
bir adam değil ... 

~ - Neden anladın! ... 

t ·~lef b d - O gittikten sonra bir tane havıu .. 
ı On aşın a Yerll tacir eşya fiyatını nasıl anlatır? -lnglllz karlkatUrU- J "'da'-' muz eksildi de ondan. 

tı, l~l~iri, ote~i~ telefo~ odası~a Mahkemede sarhoş Roman ve yalan 1 Uçüncüsü: w •• • • - İyi b_ir.~avlu muydu eks?~n? .• 
ti de ~on edıyordu. Ilır b_aşka Adamın biri fazla sarhoşluk ettiğin Dir romancının oğlu yalan .söyledi· - Ya~u, ne .dogru soz)u adamlarsı ~ En ı~ısı _kocacığ~m.' hanı ilzerın 

Ztt i i anın kapısında telaş \ "C den dola ' I mahkum edilmek Üzere}'· ği için baba .1 sinden ""th• b• . DiZ! dedı Ve mlisabakayı kazandı. de bır otel JSml yazılı ıdı. Jşte O ... 

, ı,.ıç nde bekliyordu. Müstacel d. ıı·k · Y d . 't . s! e anne mu ış ıı ----- -------------------------, 
~ il bir t 

1 
f d kt· ı. a ım sor u: azar ı şı mıştı. 

~ ı.._ yere e e one e ece · ı. B 1. · , t · k Awl d w d ·· ....,,, ~kled· J d . d d - eş ıra ceza mı, ıs ersın, yo sa g a ı, agla ı \"e sonra goz yaşları 

I.~ d ı. cer ekı a amın a .. h . . ? ·1 k b b d .. d.. d d. k. 
ıı.. 11Yulm • b ' .. 

1 
d.w . on gun apıs mı. nı sı ere a asına on u, e ı ı: 

""l)'o uyor, ır şey soy e ıgı S h ··1d·· 
tdu. Nih , t d d b kr . ar oş acı acı gu u: - ~e vakit yalan söylesem hep böy 

: 'daının sabaJetükışadr. al e . ıy~n - Ne beş lirası, dedi, benim cebim le azar işitiyorum. Ne zaman sizin gi-
1 n en ı. çerı gır- d t . ı 
"'>'oı e topu opu ellı kuruş var· bi yalan !'Öyleyip para kazanacağım 

..: deıninde b . t 1 f b d· Bu ce,·ap üzerine hakim başını sal babacığım? 
vır t k n en e e on aşın .ı 1 d d d. k. 

e lakı d ·~ · . k' ı· a ı ve e ı ı: S t hlik ~tler r 1 ettıgınız yo · < ı- - tşte bütün paranı meyhanede ver arı e e 
' 

1 
°tıe eden d d. meseydin, şimdi güzelce bu nakti ceza Mektebin birisinde ÇinJilerden bah-

C\)" 1 a am, cevap ver ı: . h . t k t 1 d d b. · d o , karı . yı verır ve apıs en ur u ur un. se en ır muallım sor u: 
o sÖyJu·~a telefon ettım. Dur Şişmanı tahkir - Çocuklar, sarı tehlike nedir, bili-

~ 
Yor. , ? 

A d d . b" k d t Yor musunuz. 
şırı erece e şışman ır a ın o o ç kl d b. · · t ld 

~ en. tutmayınca büs istasyonunda asabi asabi dolaşıyor ocu ar an . ırısı_ a 
1 ı: .. 

~ ıe11 • du. Bir müddet sonra oraya gelen bir . - Evet, dedı'. yaya kaldı:ımı uze-
~ltıı gın olmuş, sonradan görme müfettişe yaklaştı: rıne bırakılmış bır muz kabugudur. 

"~ ~:uhteşem (Limuzin) i içer- - Müfetti~ efendi, dedi, şimdi bura yalan müsabakası 
r, birdu~tan aşağı iniyordu. dan hareket eden otobüsün biletçisini Ü k" . 1 .. 1 k .. b 1 .\~. en bire t ı:-.. tt• t · d. · B 1 t t 1 . ç · ışı ya an soy eme musa a ı:a-
"'"41\ ... e <tŞ e ı: eczıye e ınız. ana rnrşı gaye er JI •• t"J B' . . . 

\. • ... adam ded" f 1 . 1 . d d sına gırış ı er. ırıncısı: , • ı, ren er ış e· yesızce avran ı. 
"'1 te . _ Ne yaptı madam? - Şu karşıdaki kuleyi görüyorsu-
hh ntin - d ·· · d b' · k ·· •· 'tiQt'e §11 ... ~ am, bu teliş üze· - Ben tramvayda iken araba tama- naz ya, onun uzerın e ır sıne goru· 
~:tley~ eınrı \•erdi: mile doludur, yolcu alamay,z ! diye ba yorum. 
'l.a~rı Yo~to~obiJi durdur da ine ğırıyordu. Ben indikten sonra (üç hi· likincisi: 
~""- ' hıraı da yayan yürii- şilik yer açıldı I) diye bağırmağa baş- - Evet, dedi, gayet güzel gözleri 

ladı. var. 

- Hanım Efendi, bu kumaşı tavsiye ederim.Çok modadır, 
gOmrUkten yeni çıkardık. 

- Acaba rengi solar mı ? 
- Hayır Efendim , Uç aydır cameklnda gUne' altında du• 

ruyor, bir ,ey olmadı. 
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Çaricenin marifetleri 
5! r-----~.r:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.::::::::.:::.::::::=:::::~~::::::::.:""';S-~-. 

Yunanistanda , 
Bir senede ne kadar seyyah 

gelip geçti ? 

Hikaye Yazanı 

FikretA~ Buzdan yapılmış ev 
içinde bir düğün 

Yunan iktısat nezaretinin da- Otedenheri meçhul, beni en cok j mak i temi;>or musunuz?,. 
ıreı aidesi tarnf ından verilen ista- sel.en .,ey olmuştur. focuıhın memf'· Tıkanacaktı. Göz kapakları dıll1' 
tiıtik malumatına göre 1930 sene- ye •. içenin a~k~I~. ke~i~in okşanmırn 1 mıyn hazırlnnan yaşları kurtarınd ~ 

Anna 
si zarfında Atinadan 71938 ecnebi l\tll ~ ı olnn ıptılası gıhı hen onu ara- 1 çin iddetle \e sık sık kapanıyordu. 

yaşlı Ve kanbur Soytarının ve Avrupa ile Amerikanın muhte-- dım. Acıctrm. Jhı muazzep ruhtan u~ 
1 k 

· d • ""' • . h b lif nol<talanndan gelen 43,043 Yu- ~ervilerin hışıltıları, mutasa,·,·ıfm laştım. 
ev enme ıste ıgını a er alınca.. nanlı geçmiştir. maH'nılarda kaybolan rnırıltılan n• * * • 

Y 
• LUtfU s· . Ecnebiler geldikleri memleket bak~lnn, idam mahkümunun darağacı Tann arama rrkar ç.ıkmaz, ti~' 

azan • ımavı d.h . d 1. h. l . . 1 k . . r :s ,,. 
.E,·et, inanılmaz bir ~ey: Ruzdan (Mişel Golizin) nin hiitün h • t ler itibarile şu suretle tevzi olun-

1 ın e '
1 1

" erını a~ ama · ıhtıyacı, triği açtım. llk gözüme ili~en şeY 
bir ev içinde yapılmış bir diiğünden tali İi'.lik içinde geçnıi,. ti. ~~~:::1~ .maktadır; Cemahiri müttefiki\ bu .'~ buna ~~nıer hın le~·<'~ ~>aşka <~r- sanı do tlanmdan birisinin du,·arl 
balietmek i ti;>oruı;. Hem d. h iken baba 

1 
" bÜ'riik baba"ı (Koca 9984, Fransa 5018, Arnavutluk z~ıl.u, hendekı meç~ul ıptılasının ın· yapmı~ ve o giin bitirmiş oldutu 

c :ı· · 7844 y l 6384 it l kı afına \ardım ettıler. k )· ld B ı . .:ı b' · · p 
Yal" b" d ··;ı;.·· d c1 ·· ı . . Pctro) tarafından Siberyaya nefi H' ' ugos avya , aya ~ • or .ır o u. un aruan ırısı, 
• '. ır u un en . egı . ." • .. Bıı zaman emlakü akarı müsadere edilmiı;ti. 6282, Türkiye 12794, ~ısır 4276, Kat'iyetle biliyor muyuz ki yam Yl'll\en giden hir küçük ka.},ktt. 
hakık~ten ~J ".'uş hor d ugunden. Ruz· o zamanın kn .._ n ini mucibince ço•·ıılı 1 ngiltere 2428, Bulgamtan 17 48. ) nm 1 ~ rı n i n.n~ yPmek ı\detleri ya J. ıne n de hi r •-ki M ı;ulı köle pli"' 
dan bır ev ı ınde. huz.d:ın yapılmı~ <':.· lar babalarının cürümleri kin mÜ<'O· Romanya l 105, Avusturya 955, 'ln nız hır mıde ıhtınakmın şiddetli i ti· ı vardı, onra çöl .. O gün Sorbon prol 
ya ile tezyin edilmiı-:. Buzdan iskemle , z:ıt ~ördiiklerinden Prens (Goliz) ıı) iki ada 5~8, Kıbrıs 1276, Suriye ha ... ını . ~atın.in il'inclir.·: K~nlı ziyafet· sör!erinde~ ~ir.isinin.' ··~ıasonluk. 
ler, huzdnn dolaplar, lıuzdan sandal- ~ •nnı riişte rns ıl olunca iidi hir nefer 1476, Belçıka 119, Almanya 1519. ten e\HI ;>apılan a)ınleı. ha~yet ,.l' eskı .Mı ıı dınındekı gızli ayini 
"<'ler hasılı her ş · t • lgihi c<'hren a kere alınmış ,.e k ·k 1aviçre 242, Macaristan 454, Lehis- deh et 'eren danslar, acaba ) alııız miin:ıı.;ebeti .. hakkında \'ermiş old 
,, • • <'Yine 'a a~ına ve 11 T bl 373 K d ( ·· t d · · · ., k · va ... mcla hinzahmetle l>inhıı ıhk ... t lan 149, ra usgarp , ana a :;;ı~ c a am ~erefıııe mıdır. ya elek- onferan~ı okurnustum. 
yorganın na varınca\"l k ·ırhr icin<' ı 0 • • ' i:' 1 u pe- F 1 k J 10 A t "k? ı ·· · · · 5" . ·' ' ' · ' · s ini ihraz e\ lemi ti. Zene ·ini . f-lt 57, e emen 37, aponya . r- rı · yı an gozlerının kuşlar üzerinde Bılmem hangi tesirle bana 

/ 

na11 her şe~·ı buzdan · ı h. ·· · · ' " n 'e' r C ı k· t · . ., t L· k ld" k" 1 ~ı·· "'. . . mamu. . ır nıu· üzerine tekaütlliğünii istida ederek J. jantin 15, Cenubi Afrika 16, ~ekos 1 e ·ırı. a"ıat an~ısrnda duyduğu. g~ .. ı ... ı. c uvarımda_k~ kayrk (••o 
kellcf konak ıçınde on yedıncı a .. ırda talyayıı gitti. Ya~ı ellive m .. t .· }ovakya 335, Rusya 61, İsveç 52, muz korku: o haykırmak ,.e yıkmak golunun ~ularına, ılah (Ammoıd 
R 

• . u eca' ız 9 N ı ·hr b··c h ı , k b ı k h bili mıy:ının bir kö .e~inde dcbdchesi ta- iolma ına rağ-men Floransada il'assuk Avustralya 92, Habeşistan , or-
1 ıyacı, u un un ar·.·· ur an o ara • u bar E 

rihe gc~mi~ hir clüğiin oldu. Yalnız t•ttiği bir kızla evlenerek katolik ~mez veç 11, diğerleri diğer memleket· ":\laı ilyalı bir gemici. kendisinin linin ruhunu atmı:;;. dönüyordu. 

düğün alnn ,.e eğlenceleri buzdan hebine girdi. Ru~.) aya a\·detinde mürt • lerden Çin ve Madagaskardan bir gün katledilmek ihtimaline göre. 
konag~ ın k • h . . d ld (' ' ze' iyane bir hayat geçirmekte \'e tehdi gelmekte idiler. zahmet {'ekmemesi için boynunun et· 

apı ı arıcın c ) apı ı. ıe-
1
. h . d y · r r d... l ı b' · · · d" · 

]
. ·ı .. . • ı nıez ep ettiğini herkesten saklamak Ayni 1930 senesın e unams a ına ogme ere ır çızgı <;ız ınr-
ın ı e gu\·eyı bu alaydan ve eglence- t ·d · ı . A 'k d. - mi· · · it d ·· 1 · d . . a ı ı. mparatorıça her nasılsa bu ·ır tana Avrupa, merı a ve ıger ~ 'e a ına a şu cum eyı yaz ır· ı 

den onra buzdan enn ı<'er~inde ger- rı haber aldığından ıavallının izdiva· kıt'alardan 44584 Yunanlı Atinaya mı~: Çizgiyi takiben kesiniz ... 
defe konuldu: lşte bu tarihi düğiindcn cını fe hettirip zevcesini ttalyaya iade gelmitlerdir. Bunlardan 9363 Ü Mı Bu ~a~ip olmak ihtiyacilc me~hıı 
bahsetmek istiyoruz. ettirdiği gibi kendisini de saray soyt.:.ı sırdan 5771 Fransadan, 2612 Ruı- le olan ıştıyakımr karıştırmamak Hl-

. Böyle buzdan yaprlmıs hir e" icin rılığma mahkum etti. yadan: 1863 ü ltalyadan, 2892 Yu- zımdır. 
de d\.iğün tertip etmek ld:nin tahırı:ıa . Bu ~ırada imparatori~anın mütead goslavyadan, 1101 Bulgariıtandan, n . 1. , ~ *d * . eeıı· ı·'. dıt kadın soytarıları arasında yaşlı, 3779 A ti kt l404 Roman· , aı c ·•) ım: nen en bıraz uzakta o· • . k. • rnavu u an, turan ge r b k d ·· ·· ·ı· t• 

. çıı· .'" ve hıraz. da kanhur olan (Bu- yadan, 2931 Türkiyeden, 867 Al- . . n~ ır a rn go7.ume ı ış ı n 
Böyle hir giind<' hangı gelin enınava) nın evlenmek arzusunda ol manyadan, 968 Avusturyadan ve benı O.}ala.~r. . . . . . 

ile ~ü,egi e\ lendi? Bu gelin ile gü· duğ~ ~a .. metmeaba _arıol~-~du. Pren · 487 lngiltereden gelmişlerdir. ··. O~a gu~el .dıy~hılmek 15ın ın. anın 
vegı buzdan e\' içcri;;:ine ,...

1
•
1 
• .:ı·ı 

1 
• (Golızl n) e kar ı hıssettıgı gazaptan B k b·ı y · t d guzellık telakkılerı uzun hır kadıns11,. ~ .., uı \ erı d una mu a ı unanıa an an . 

zaman ne vaptrlar? G . 
1 

olayı (Anna h ·ano,•na) kim_enin tnliı> 43785 y l k b l d lık del'1'esıle ha:p·anlacımış, cin iles· 
. • ıeceyı nası ge-

1 1 
• 

1 
.. • .. .. unan ı çı mış ve un ar an . . 1 k : ~ • 

,.
1
• d'I ., D k 

1 
o mat ıgı m çehre zugurdu kadını mu 

4257 
. A 'k 8659 F mış o ma lazımdı. Onda, uıun bır tet 

:r r ı er. u no ·ta ara ce\"ap ' 'erm .,_ .
1 

• • sı merı aya u ran- k.k . . . . d . e ·• maı eyhle evlendırmege karar ,·erdı. . 1 
_ •• ı · netıcesı ke~fedılehılecek yegane 

en evvel bırnz tarihe tema etmek Jiı Bu );a ra r prense tebliğ olunurken dii· saya, 3821 ı Arn3:vutluga, ~233 u güz.ellik. u'Zun kirpiklerin aı-a ından 
ıımdır. ğlin masarifini imparatoriçenin dernh İtalya.ya, 1432 sı Bulgarı.ıtaRa, se~ilt"n siyah boncuk gözlerinde idi. 

" "' * te edecl'ği ilfn·e edildi. lki ·oytarının 3311 1 Yugoslavyaya, l352 sı o· Genç kıtdma dikkatle, rsrarla bakı· 
On yedinci asırda .\ n up:' ar~n la teehhülii hakkındaki iradeyi bütün sa manyaya, 544 dü Almanyaya, 955 yordum: Onda yakalıyamadığım. ka· 

nnda rlehdebt- ihti ... anl ,·c 
1
• , •• f · ·tt ray halkı bittabi alkışladı. Diig" üniin şi İngiltereyc, 641 i Avusturyaya, çan, meçhul ve esrarengiz bir mana 

, , .ı .ı a 343 .. B 1 'k . . . 
yekdi.öerine adet 

1 
L t d • (1\ern) nehri sahilinde buzdan mamul u e çı aya gıtmıştır. vardı. 

-e • a n• ~n11e e erlcrdı. . , . . .. . ~ T · kt · d c. • • • • • o ?.''m· h'.k" 
1 1 

bıı e" ıçınde kmsı munasıp. olacagma urızm no aı nazarın an ~ahnede numaralar bırıbırını ht· 
... .ının u umc ar arının ekseı i i d · b. · · · 1 30 · lk" · • · ,.. · · d ... •· • . . . :. aır ır nedımın maruzatı ımpamtorj 9 senesı evve ı seneye nıspet· kıp edıyordu. (ıozlerımı gen<' kadııı-

t; /~t. ~lcrıle ı tıgal etmezleı". ömiir· ·anın l'llk hoşuna gitti. le durgunluk göstermiştir. Mesela dan bir ttı$ ı\)7r?k~Nftln. 
Je.rını zevku ~cfu ile gcçiril'ler. Akıl- 1930 da Atinayı ziyaret et.mi .. '1· ... .Fe\'kalitde· hii.,·iik bir. tenebbüh sa-

( Sonu ıı<mn) :I' lafına eseni yapar 'e tebea ... ın;ı e~ir lan ecnebiler 1929 senesine nispet kaklarımdaki damarlarımın attığını 
nnznrile bakarlardı. Cemiyetlerde: le 2827 noksandır. Yunanlıların bana duyuı-uyordu. Birdenbire, sahne· 

1730 · d t . · muhacereti mes'elesine gelince ye ~adır şeklinde ziya u7.atan projek 
enesın e o uz )edı )·asında Bakkalların senelik k ı ı· · d · · d •· · d' "'" d' 

t ht k
. ~ ongres 1930 senesindeki miktar senei sabı or. a escsını egıştır ı. ~ım ı sarı 

a a cı an ,.e o ,·akte kad t r· çok hara tll 1 k 1 · · ~ .: .. • • ar a ıın re o aca kaya niıpetle 1547 noksandır. Ame >ır zı) a ortalıgı kaplamdı. Genç kn· 
her turlu sadematına uğrıyan (Koca Bakkallar cemiydinin senelik rika memleketlerinden Yunanlıları dm yava~t;a. hana profilden görüne· 

Petro) nun yeğeni (Anna hanovna) kongresi paıar günü yapılacak- en ziyade cezbeden şunlardır: Ar c~k ~~d~ı" başını ç~virdi '"e. o zaman, 
~arlık arayımn u ul ,.e adetini v" tır. jantin 569, Kanada 314, Kuba 94, bır turlu hulamadıgrm ı;eyı yakala· 

sadel~~ini derhal değiştirdi. . Alayişe Bakkallardan bir kısmı istifa Uroguay 47, Şili 44, Brezilya 43, dım: . • . .. 
ve e:X.J d.. ·· d h M k 'k 23 p 22 K 1.. O. hankulude hır musahehetle F, . 

~ enceye uşkun olan ) eni lnıı>:ı· e en eycti idare taraftarı ol- e sı a , araguay , o um· b··ıh ·I b · . d AI •.1 k f k 

t 
· b. 

9 
·ı·h B k 1 .. u e' e enzı.}or u. nı ı e a a e-

ra orıçenin ava da rok meı"tkı ,··ıı·.ıı duöu için kongren'ın çok hara- ıa 1 a .. u ra am ara gore ce- n ı· ;;.,· ... r·ı · ı d·ık· · · · ·ı :. • ' '' • "' h. . .. • A • . .. ' ,., .. • s n • ı t;ızgı. l'enesı ı e ense· 
Ayni umanda mahir bir nişan<'r i ıli. retli ve münaka~ah geçeceği ma. m .muttcfıka ve qantın cu.~ sini hirle~tirenclen daha kısa idi. Al-1 
:Bmrile tertip olunan a,·Jarda en ziya tahmin edilmektedir. hurıyetı en çok Yuna~ muhacır! nından ~enesine mailen inen ü~üncii : 
de kendisi . ff k . .. . . H tt b b kk il d celbeden memleketlerd1r. Halbukı bir ri7.rride ise burnu hichir <'ıkıntı! 

mum a ı.}et ~o..:terırdı a a azı a a ar yeni i a- A · · h"·k~ t' h t · · ~ "' · • S d k 
1 

· rJantın u ume ı mu aceı·e ıçm yapmıyordu 1 

.. a ı:nydın a " dığı gUnlerde de pencere re heyetinin icraatsızhğından fİ· yeni kayitler koymuştur. ·' Saçlan~ın kesilisi (Lük or) ,.e 
onun e oturarak ,.akından u k .. ka·yet yollu mü•terek bı"r tak · A f d 1 " 1 .. . çan u- .., rır ıya son sene zar ın a ya m:ı (Jfarnak) mabetlerinin duvarlarında-
~uk kuşla11 vururdu. Anna Jvanovııa· hazırlamışlardır. 76 Yunanlıyı cezbetmiıtir. Halbu- ki resimlerdeki gibi idi. 1 
nrn ikinci tptilaı;ı da nezdinde bulu T - ki 524 Yunanlı Afrikaya ,muhace· Tena;;üh mü'..' bilmiyorum. Mısırc1 
nan dalkornklar ve kadın ve erkek eftiş b&ŞIIyor ret etmi!tir. Bunlardan 148 i Habc hiç gitmemi~tim: fakat bu kadın. meın , 
soytanJnrla rnkit geçiı·mekti. Onların Umumi maarif müfettiıler'i şistana ve 253 ü cenubi Afrikada baı müphf'nı hir hatırayı hende uyan. 
maskaralıkları \e hususile yumm t- yaz turnesine çıkıyorlar Transval ve diğer İngiliz müstame clırıyor ve kendimi. hir gere. ·anm· 

Jraycak ta,·uk gibi bağırmaları ' 'eva- Evelce yazdığımız gibi maarif relerine gitmi§lerdir. 1930 da altı traf ayın aydınlattığı ~öldc Gize 
hut horoz gibi ötmeleri . k 1 Yunanlı Madagaskara muhaceret EMilhevlinin ayakları dihinde görii· 

çok hoı;;una ve i eti umumi müfettişleri dün etmiştir. Nihayet l83 Yunanlı A- yordum. · 
giderdi. Jn1pııratoric:enin hizmet"ın~deı. 1• topl 1 "f · 1 • - * "' * _ " anmış ar ve maarı ış erme vuıtralya ve yeni Zelanda gitmiş· 
soytarılar akıl \'C beden noktai naı.a· dair görii,müşlerdir. Dünkü top- }erdir. Bu miktar 1929 senesinde Onu tamdım. Dans ettik. Güldiiğii 
rından kusursuzdular. Bunların icin- lantıda müfettişlerin yaz türne- 156 idi. uımanlar ...:... bu pek nadirdi - 1'1tÇ 

de Portekizli yahudi (.Jan Dakot. a) leri de mevzuu bahsolmuş ve her Yunan kanununa göre muha- yanağında hir ~ukur olu)or. Bnba~ı 
u ltaJyalr (Pedrillo) ga~et zeki. men müfettişin gideceği mıntıkalar ceret memleketleri addedilen mcm yeni öldiiğii i~in hep koyu giyiniyor· 

fnatpere t 'e ergüzestçi adam]ar idi. tesbit edılmittir. leketler tunlardır: As yada: Ara- du. T\a~ısı~ın üzeı·i~~e etrar_ı i~ ah 
Bun!ar müracaati mah:::u alan üzer i- bistan Japonya Britanya Hin<lis- çerc;enlı hır kart yız.ıt. asılı. ı s nıi 'e l' 

Ankareda bir dolendır1cı F' 
1 

k 'H" d' t k s:ın'atı yazılı: J. S. artis t. :Sonra da i-
ne soylan sıfatile sara.va kabul olıın· Mali k lam, e emen ın ıstam, ra · m· k t ıı·· · h' ı· ··k ye ve Hinin imzasını ç· İ A R Af . k_ı ı ı nme e ıgı • e ır: .u ·re.,. 

1 
d ın, ran, sya usyası, rıa tıa ~ j 

muş ar ı. taklit etti . ı;biilhe\ lin his iz masJ\e i altında 

(p a 
. A k d b' Habeşıstan, Kongo, Madagaskar, b·ıı· ·:ok 1 k f d .b. ld 

e nllo) 'aktile Ru ... ya)a gelen n ara an ır akşam iazete- C b " Af "k S d T \ · ey er e e er gı ı o um : . b ld enu ı rı a, u an, ve anga· t Ub . 1.1 k ki k 1 •• •• k 
bl
·r Jtal~·an ıne ı' · 'Jd' • · . . . . . ecr e ız ı \,.er e ere ar ı ıu"u · 

opera ında cal.,..,. · ı · s ırı ıgıne aöre malı"ye k A k d A B J • , ,.,ı..ı ıc . ı. e nı a, me~·ı. a ~ r!antın, rezıl- bir kin, onlara fenalık ;>apahilmek İ · 
Bir ihtilaf netice inde tiyatro} u ter· vekilinin İmzasını taklit ederek ya, .~em.ahırı mut~efıka,A Kanada! çin ~iddetli bir nrıu. 
ketmişti. Hu adam bir .>olunu bularak sahte bir ita emri tanıiqı eden Kolumbıa, Kostarıka, Kuba, Meksı Buna itiraf etti! 

saraya çatmı ve tuhaflığı, mukallit· meçhul bir adım vekilet vezne· ka, Urogu.a~, Pana.ma, Paraguay, _ .. Beni bu köpek huyatmı 
liği H! ma allarile lmparntoriçenin ıinden mühim miktarda para Peru ve Şılı. l<'meğc onlaı mahküm (•tti ... 

teveccühüne .ıırnzhar olmu:. tu. 1-'akat dolandırmağa teşebbüs ctmi,, Teselli etme!\ i ... tedim. 
mühinı bir sen·eı kazandıktan onra fakat ııın anlaııfması üzerine lloı. ıor "- Bana İli sözler öylcmeyiniz, 
bir gün an ııın oı·tadan ka~ boldu. kaçmıştır. Hahz Cen1al di~e sinirlendi, teselli j,.,ftmi~orum 
Duıttardan ha~ka birinci ı nıftan a- Dahili hasta ıklar tedavihanesi benden u7.aklıı~ınız; kendime eizıni~ 

1 Ü 

Maliyede tetti,ler d olduğum yoldan heni \'e\'İtecl'I\, heni j 
yı an ç oytarı memleketin en a<0il M ) f cuma an maada her gün o~ledrıı con· • a iye mü etticleri dün bı·r ı"ç· ' vumusa tacak !0.Özl 0 r dtı•·n1ak ,· t mı· , ·ı 1 · .. ra çaaı ... c• den 4 de '·adar •r' ·ek. •·a • • ' ~ "' ·' e • u· 
ar e erıne mensup idiler. (Anna ha· · 1 " .. " " 1 tıma yapmıı ar ve timdiye kadar dın ve çocuklann dahıliye hastalıkla · rum. Oldoıhım gibi kalmak, tırmala-
110,·na) sırf onları tahkir , .e t ' f kl f k • · 1 · · ki ı. e) zı yaptı ara le titler hakkında gö- rını Dl\an)o!unda J 18 numaralı hu - ma · ıçm pençe en mı sa · ama,,; i. ti~ o· · 

Haliç şirketi 
Doğru postalar ~e 
motörler işletece1' 

Haliç şirketi, EyOple EmiDaJ 
arasında işlemiye baılıyan ~ 
bUsler yüzünden geçen ıell 
bütçesini :ıararla kapadı. u--.~~ 

lizerine alakadar makamlara rtl 
racaat etti. Neticede beledİ1' 
reis muavini Hamit beyin ri1'. 
setinde bir komisyon teşkil -,J' 
di. Bir aya yakm bir zaman~ 
beri Haliç şirketini zarafO"', 

kurtarmak için tedbir almak l 
relerini arıyan komisyon it' 
sonlarına gelmiıtir. Yakında 
zırlanacak rapor alakadar ., 
lete gönderilecektir. Ko • 
nun içtimalarında bilet fiatıa~·-.. 
indirilmesi, seferlerin arttarıl 
şirketten alman bazı bele 

reıimlerinin indirilmeai hus 
tespit edi imiştir. Bundan 

ıirket sabahları erkenden • 
ne giden işçileri süratla iı 
lere çıkarmak için dotru p 
olarak vapurlar Te mot6r)er 

letmiye de karar Termişlir. 
büslerin rekabetine mani o 
için daha bazı çarelerde 
)aşmıştır. Bütün bu hususlar 
kumetin tasvibine arzedildik 
ıonra tatbik edilecektir. 

14 Mayıs per,embe Ak 

Tem Saat 9 da Me•h"' 

Ben-Am 
Kardeşler Slrklllt' 

Küsat Mosamenıl 
Paris matbuatının bazı yaıJ' 

IEINl • AMAf 
Sirki 

Pn riste 15 Hazirand . 
24 ağustos ı 929 uıt*' 
hine l\adar kaJrnıŞ' 
~n1salsiz bir nıuvaffJJ 

kiyet kazannııştıf• 

"I .. e Journal,, gaı; 
tesinin 30 TeınJll -
1929 nilshasındıt Si' 

"BEN AMA~ 
kinin nefsi Pariste kal~c)I 
muvaffakıyet, halkın yeJl~'1 
sirk müsamerelerinden fe •'
iade memnun kıldığıP• i' 
mettir. Suvarenin en '~ 
numııraın, pek mahir ~·~ 
nah Vahşiye mürebbiler~ 
BEN AMARk,,;~ 
lerin gösterdikleri ınükÜ J',, 
hayvan terbiyesi tetk 

yor. ~ 
Le CordO makaadile Q süfli .. ···.e mahku"m t · Ü I d 1 ı • b 

1 

rum ı ""' e mış r · şmüş er ir. içtimaa Adil Bey <u• .. a ınrnndc tcda,·i eder Telcfo ı 1 ..... 
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B • A •k / L kk • başka memleketlerdekinden daha 
lT mert Q l mÜfeTe lT ziyade tekamüle sevketmek için 

\J' büyük fırsatlar bulunduğu gibi, ih 
ıenı· Tu" rkı·ye hakkında mal ettiğine asla ihtimal vermedi-

ğim iktısadi tekemmüller de belki 
1, daha büyüktür. Bu iktı adi terakki 

d • ? bence sosyalizme doğru gitmekle .. ne 1 yor • değil, belki garp memleketlerinde 

Gizli ilerliyor ? 
Zührevi hastalıklarla mücadele yo

lunda alınacak tedbirleri ihmal 
~ l~lc bugün hüküm sürmekte bulunan 

•llbınuzın kıymeti - Maarif hayatımızdaki dellşlkllk - sosyalizm cereyanlarına mümkün Yazan : Dr. Hurosı Behçet 
ldeaı bir 1ktlaadt hayatın lnkifafında endUatrlyallzm mertebe daha az yakınlaşmakla te . . . 

etmemek lazımdır 

. • . min edilecektir. Biz garpliler he- Pr_ofesör -~ujeron~n emrazı bir fr~ng~l~n~n (18 - 20) 5ocu~~-
l'~ınerikada tahsilde bulunan iene Hoag ve Halletfin ay~•. at!ı men hemen sosyalistler kadar bMi zöh~ev.~ye mucadele~1 hakkındva, d~~ ~1çbırının. y_aşamadıgı goru 

Urk genci Amerikanın maruf kitaplarından anlatılır. Bu ıkı kı· retsiz ve belki bundan yüzlerce se darulfununda vermıt oldug.u muttur. Frengı~ın ~r.tmasında d 
tfekkirlerinden profesör Levis tap, John Stevart Mill'in (Mümes- ne evvelki müstebit hükümdarla- koAnferansm her vtaraft~ az çok bıı·1 her şe~de oldugu gıbı,. sebep ar• 
~ Jonaon'la memleketimiz ve ıil hükumet hakkında bir esse - Es d · dekileri andıracak ver- alaka uyandırdıgı aldıgım mektup mak lazımdır. Bazı aılelerde t 
aı. G rın evrın d"f tt•v· hb 1 f ·1·1 . k . ki 

il' ?1~ız hakkında pek kıymetli say of Representative overne- gi sistemleri kullanıyoruz. Bunun lar ve tesa u e ıgım ~ ap arım reng1 ı erın, .e ser•,. çocu ar ar 
lllulakat yapmıttır. ment) atlı eserile birlikte, z:ı~m- sebebi de bir yandan demokrasi 1 dan anlaşılıyor. En zıya?e. ma- smd~ ~asu?."ın nev ınden bul~n~· 

' l890 ıeneıinde lstanbula gel- ma göre, her yerde demokraııyı se prensiplerini müdafaa edip durur- ruz kaldığım suaJJer de, gı_zh f ~h- aı, cınsı munasebetten degıldı 
r; f '~.bir müddet kalmıt olan venler tarafından o~n!11alıdı~ • . ken diğer taraftan hususi mülkiyet t~n ar~ıp artmadığı ve hı.ı:ınetı~e Bunlar bi~inme~~i~in teıadü!leri v 

1 ~~or Le~iı Jerom Jonson, Tür- Bunlar siyasi ~emokrasının temını için lizı.m olan teminat şeraitini zohre':ıv .h~stalıkların tezayut edıp cehale~le~ın tesırıdır. Hal~u~ı dog 
··., l\ •arnı.mi bir dostudur. Pro· için atılması la_zım. olan adımların ve dolayısile bunları istihdaf etti- etmedıgıdır. , . .. .. ~ca -~ınaı ı ıuka~e!'etten ılerı ı~ldl 
~ •orulan ilk sual §Udur: en mühim ve şımdıye kadar en az ren demokrasinin icabatmı kafi Dün de, Cümhurıyette gordu- gı muspet - naaulı karhalar, gızl 

1 ·li.irk milletinin i~timai yaşa tetkik edilmit olanlarını gösterir· bir basiretle görmememizdir. ğüm bir bentte, lstanbulda herke- j fuh§un neticesidir. En maruf müt 
İJttkn on sene içinde esaslı de- ler, ve rey puslasu~ı, ~ok. kerreler Eğer (endüstriyalizm) tabiri· ain nazarı dikkatini c~I?edecek hasaıılardan (Neiaser) (Blaaehka) 
, k~ ler geçi~di. Milliyet ~u!gu kendi aleyhine te~hk.elı bır suret- le, hükumett~n g~yri tahıal~r~n de~ecede aoka~ fahi§elerınm kes· (~aumgarte?). d~r ki, f_uh! !çtimat 
d,hvv~t!e!1d1 ve demokTası ıde- te kulla~ılan b~sı.t h.~r -~~~ve.~ se~ mülkiyet ve ıdareaı altında bi.ıtiın retı muharrerdı. hır dert, ahlakı hır muııbettır. Fu 
okta. 1Yı ıfade ?uld.u .. J?oğuştan bolü h~l.mde~~ ıyı duşunulmuş b~r uhhi şeraiti haiz binalarda her Hatıralardır ki, prof eaör G~- §U orta.dan ka!cI.ırmağ~ uğratmak, 

, llriİt olan v~ı.lle~ınız~n atan· terakkı. ı_le .mu~ta~ır ve memnum- ferdin inisyativ ve zeki~mı az~mi jero da, içtimai ?aıtahk~arla. ~u- pek azı~ teşk.~lat8:. mut~~a~ftt1", 
llaa e ~u degıııkhklerın kıyme yet verıc~ hır h~~met meyd~na ge kifayetile kullanarak ıdamesıne cadele faslında, sıstemlerı kTıtık Fakat yme mumkun degıldır. Es~ 
p/l 

0
1gerainiz?,, •v• tirecek ~ıf8:yetlıv?ı~ alet şeklıne na yardım edeceği büyük mikyasta i- ve başlıca amilleri uzun uzadıya babı derin ve felıefi hututu cami 

'r> ofesorün bu ıuale verdıgı sıl çevr~lebılecegım a1!latırlar. .. malat sanayii kaatolunuyorsa, en· tahlil ederken, zöhr_evi e~razın _te: dir. Fuhşun memleketi, milliyeti 
....._t1.1dur: . v• . . . ~h~de c;>lan malumattan, Tur düatriyalizm'de zamanla artacak vessüünde, en .müh1m ıaıkın, gızlı yoktur. Arzın her yerinde, kurun 
tly;anı~orum kı bu degıtıklık kıye?ı? '!e dıra?'etle başladı~ı. k~- bir saadet için büyük ümitler gö· fuht olduğunu söylemi§ ve ısrar ey uladan beri mevcuttur. Bu ıebep 
·'tur~· ınu~emmel baılangıç.la.r· naatın! hasıl ettım~ ':e terakkııının rüyoru.m. Garp memleketlerinde ve lemişti. ten alimlerin ekseriyeti, fuhtla m 

a. •Yenın refah ve ıaadetının tam hır demokrasının tahakkuk~· Amerikada endüstriyalizme atfolu Maalesef son aylarda frengi b · mrazı zöhreviye ile mü ..... ı v b"' l d.. h d ... ·1 1 . . .. 'ti b kl ' arezeyı, e 
. ttde e o>: ec~ unyanın er na ogru .ı ~r emesını u?1~ e e ı- nan ve her zaman bünyesinde görü ve diğer tenasüli hastalıkların zi- cadele şeklinde yapmalıdır, fikri 
~tt ii .tn~denıyetın ku~e~letme- yor.u~. Sızın ?1emle~etımz demok len fenahkl.arın .. fi~rim.ce eğer hep yadeleıtiği bir hakikattir. lıbu. em dedirler. Profesör Gujero da aynı 
.ı ter~•t!erle ~oludu~, zıra .. bu r~ıının cevherıne dogru, daha uzun ıi değilse bıle buy~k hır kısmı, ver razla uğratan doktorlar, beşerıyet fikri müdafaa etmiştir. Fahitelet 
il ae.ad kı~e -~~~ t~k ın~an _kütle hır t~kı~ me.mleketl~r?en daha ça giler ve memleketın tabii menbala için bir musibet, ve en mühim bir mazbutiyet altına alınmalıdır. Fa
~e d e~ı hutun msan!yetın ıa- buk ılerlıyebılmek ııtıd3:dındadır. rmın fertler tarafından tasarrufu beliyyeden madut bu hastalıklarla h" l h ft d .k. d f t • 
· ogru atılmıt hır adım· Lakin Amerikada, lngıltere ve hakkında cari olan yanlış telakki- i•tigal eden müesseseler, sözlerimi ı§e er, a a a ı ~b.e ta tumlunlazda 

b F d Id v 'b. Türkiyede . . d ·ı· T "k 1. man muayeneye ta ı u ma ı ır • • . a\t • • • • • • • ransa a o ugu g~ !. lerdır. Zırat, ma encı ık, ormancı- bitamamiha tasdı ve tes ım et- .. ... . .. . . l 
lık),11\l Cr:ıııllıye~) tab~_rım (~ıll! de John Stevart ~ıll ın (~ek der.e lık ve nakliyat, .memleketin müs- mektedir. HukUmetın mu~akabeaı e~ıık o· 

ti l'a.nı Türkıye Cumhurıyetı celi reyle mütenaııp temsıl) ded1· te.h ıl kuvvetlerinin tekemmülü na B .. . d•v• . lA I tt . mamalıdır. Fahıteler, mutı ve aer• 
~ ~rı İçindeki bütün vatanda•· ği metodun kabulü, siyasi demokra mı:a sanayile daima. rekabet ha- b' d" u gun ıs!e b~~~nız, aa he hy: ke~ de olsalar, teıkilatı sıhhiyenin 

biitterek refahlarına sebeİ> sinin ve bundan elde edilecek fai· tinde bulunmalıdır Bugün Amc- ~r b" ısrans~r a .. ; hne, v: e:o:u- sıkıcı kudret ve kuvveti ile etrafa 
ıı~ ir (elbirliği ile çalışma) delerin tahakkuku, milli birligin rikada her yerde ~ldug"'u gibi hü gı ır. l~nfg~.rn: gee:is.i:~ig~i ve ta: hastalık saçmasına meydan bırakıl 

1 ~1 t · · k bT d b" · k. f d v 'lerletilme ' ' nuz, gız ı u Tu T 1 d 'ttdı enmıyesı mu 8:. ı ~~ e tam. ır ın ıta ~ ogru • kümdarlar devrinden kalma gayri ze frengililerin arttığı cevabını a- .mama ı ır. . 
. 1, ~ınızı anhyarak soyluyo- ıi içın elzemdır kanaatındayı~. makul bir zihniyet var· Aktif müı k H d f nazar Fuhtu~ cebren ezmek gizlı 

•ıçr · b"lh n yetmiş B b' k"t alacaktır lakın I · laca sınız. er şey en sar 1 • f h d . c· 
1
. f h' 

'ttte)' enı~ .ı ~as~ so • u. uzun .1~. va 
1
, • • ' • tahııl kuvvet erin zararına olarak almz iktısadi noktai nazardan u ta mey an verır. ız ı a ıte· ~ I> kık tarıhı Turkıyeye bu hu ıhtıva ettıgı faıdelerı ıımdıden tabii menbalara ferden ve atıl bir Y .• l d k b d l ler ise layenkati bir entan memba

. bi., t ziyade ümit ve §evk ve· görebilmek için tatbikına bir an ıurette tasarruf etmek Bunu orta- muta ea e erse ' u~un . a m:m e ıdır. Gizli fuhı arttıkça hutalıiın 
t~hllla.hiyettedir. Küçük lıviç- evvel başlanmasında hiçbir mah- dan kaldırdığımız za~an fikrim- ketimiz namına, derın hır z~yan, tezayüdü de tabii bir k;nun netice· 
~.~riyeti?~n eski kavgalar- zur yoktur. Bu faideler t~prag~n ve ce, saadete doğru çok büyUk bir l\· telafisi s:nelere :müt~~akkıf hır za sidir. İtle yakinen görüp neticele
ı~"' da.hılı muhar-:b.el~rden milli tabii membaların ~d.areıı. m-: dım atmı§ olacağız. r8:~ olduguna hıç şuphe ~o~tur: rine ahit olduğumuz hakikatler, 
~~ıbrı kurtulu~, ahalııımn ırk ıeleıinde ve bunun tetkıkı ~et_ıceaı Umumun menfaatine do· Dunyanın her tarafında, ıç~ı~aı bu m§erkezdedir. Binaberin müı· 

.,,:ilçe ve ~ıl~e 0 .lan .ayrılık olarak ıo~y.al~.z~ ve. ~omu_nı~me kunmıyan tahsi tasarruflara bir dert ol~~ fuht v_e frengkıA 
1
11ke pet olarak görünen gizli fuhşu, or 

h.ıtnen en ıyı manasıle yek kartı endıvıdualızm ıçın gıttıkçe ilitmemek üzere tabii menbala- mübareze ıçm ne azım feda arı d k ld il d b .. 
ii t~ .. ·~ 111.illi ruh meydana getir vazıhlafıp kuvvetlenen bir rağbet rın itletilmesi fercli mülkiyete ter- lar icrasından geri durulmadığını tfa .~n Ga. ırı~ı, yo ahr A anh ırı~ pbr.o 

._ ~ ôn ·· d d' T'" k' · de ı h ı d d kraıi ' esor UJero nun fa sı, ususı ır 
t ,'4. l . un e ır. ur ıyenın .• husu ü uıus arın a . ~mo cih ve takdim edilmelidir. Bunun görüyoruz. . . •v• · lıli.)'ttı olan metotlarla, mıllı prensiplerine mütezayıt hır teva· t' . d d 1 t - F Fransada (1914) de çok muhaverelermde tek1t ettıgı 
tıl ~ .. ,ı t h . .. .. ne ıcesı e vatan a~ arın opragı araza h .. f h k l l 1 
q.\ai a kı~ et~ek yoluı:ı_da Je fuk gösterirler. lktıs~di husus uçun işletmeleri suretile o toprağın ta- hastanelerden maada (40) dispan veç uzere, u fU ontro atına a 
~l\S>r:naıplerıne her ~un d~- cü ıualinize daha zıyade temas ~t ıarrufunun bir ok vatandaşlar ara ser mevcut ve senevi masraf (200) maktır. . • 
R1>tU}·· bır adını atarak ılerledı- tiği cihetle bu mühmel ve umumı- unda yay 1 tç. k im edilmi! olma bin frank iken, hastalıkların te- Bu kontrol teklını kabul ıatı• 
' ~l.t~or. .. . . yelle ehemmiyet ~erilmemit olan sı, ve bu :~~eti~ ~u fertlerin üzer- vessüü ve korkunç bir şekil alm~sı rar~, gün geçti~ç~. etıbbanın ıeha 
Jt~.dett t~n ~aşka Turkır.em1! hayati mevzu üzerıne orada tekrar lerinde taıımakta oldukları ezici yüzünden (1930) da, (1500) d11- detıle mertebeı subuta varmakta-
~tdt\irıd~.r ... ~ı~.etçe daha muteka fikrimi ıöyliyeceğim.,, yüklerin ve üzüntülerin istihsal panser tesisin~ mecburiyet hasıl ol dır. Zira bir un_ıumhane kapanır, 
~~: l'·~g~nu farketmekle b~h ikinci sual şudur: kuvvetinin aktif hale getirilmesi muş ve senev1 (15,000,000) frank bet randevu evı fışkırır, kontrol· 

~:r. ti'b-k!ye, kİ~ı~ların b .. a " Türkiyenin maarif hayatın- ıuretile hafifletmesidir. FikTimce, bütçelerine koymuşlardır. suz kalan bunların ıükkanı, hayat 
·"'11ıııa.

1 

ınıan ° kı°glnub oy da son geçirdiği değişiklikler, sa- toprağın bugünkünden daha koley Mazbut (150,000) frengilinin larını kazanmak mecburiyetinde 
1 "'ıiferın b erked er e b jra: dece bir teknik reformundan ib~- bir şekilde fertler tarafmdna tasal" tedavisi için senevi hükumete yük- bulunan zavallılardır. Y qamak İ· 
t' l&.ııru ld~!!n. a u hn ret değil, belki uzun müddet takıp ruf edilmemesi için hiç makul bir letilen masraf, (50,000,000) frank çin hastalıklarını etrafa yaymayı 
~~it 'ba,te ~~ı1~.1 ' •• :.e.. d~~ edilmiş ve bugünkü şerait altında sebep yoktur, ve bu tasarruf, top- br. Yurdumuzda artan hastaları dütünmezler ve düşünemezler, al
"ı.1 isİrıd a tu! ub grruşund v-. kifyaetsiz bulunmut olan bir kül- rağı kullananlar için mütezayit bir tedavi etmek etrafa yayacakları dalmak tiarlarıdır ve bu suretle ce 
1 t,~!llı etrn e J?tedı. : unma ~t. tür yolundan inhirafı ifade eden emniyet, me.mnuniyet ve menfaat marazı izale;e çabalamak için hiç miyeti beşeriyeye en acı zehirleri• 
iin·1

1
Stetti .. eb eh ıkr:k u1.na mi u b~l bir inkılaptır. Sizin standartlarım ile müterafık bulunmalıdır. Bu hu yoktan' yüz binlerce lira sarfı icaJ> ni bırakırlar. 

ı ıı·· ·• u a ı a ı an ıya ı b . k lA b k · . k d ' ·ı ·· 
... 

0
atere 1- tl b ·· za göre u ın ı a ın ıymetı ne- susta kurban edılece unsur, aa e edecektir. Bu yapılmazsa nesı u- ------------'<Qı n a ame er u gun b' . . . . . . "h ld b' T l k l rf d r; bi~ A 'k 1 lar ayni dir?,, ce ır ırat temını ıçm ıstı sa e zerinde kahhar tesiri görülen ır ur zm ongre e 

~ ~ ~lrnanl merı da ha birçok Profesör bu sualime şu cevabı hiçbir faideli rol oynamıyarak ge~ afetin tevessüüne meydan verilir. B l d p h· 
~lt 1

llet1 r i ar ~ed :ların rey vermiştir: çinen fertlerin toprağa olan tasar Nüfus tenakuıa uğrar. Tabiatile . u ay son ar~o a ~ag oe 
tel.:ı·~"kkına se h~ 1 ı aları la Kendi fikrimi hu husuıta he· ruflarıdır. Toprağın tasarrufu i- bu selin önüne gecilmek lazım. Şa rınde beynelmılel turızm kon_-
~ \{1~i · ıa ıp 0 

m · · k f )-#:. • ·k· d b · · b · ( ~ .ı · d 1 k t' · · tem11l \ idr nı ancak ıon zaman- yan edebilmem ıçın i i. ma ~mata çın ı •.gaye ~ar ır: !rı em~ ... n· yam ,ükran bir mes' ele va~~~' o ~a grcsın e mem e e ımızı •• 
)~ıı'k etnıeğe ba,ladık. Al· sahip değilim. yalnız ınktlapla- ray~ gı~me - ınte~~e'?tıon) d~dıg~m frengi mücadelesinin verdıgı mu- etmek üzere Turing kliip re.•s~ 
t~ıllıiy demokrat bir millet hali rın doğru bir t~kılde yapılmış old~ tekıl kı ba~k.a .bırının yaptıgı _hız- vaffakıyettir. Reşit Saffet Beyle umumi kltibı 
~~tı hl.le karar verdiği andan i· ğunu kabul edıyo~um. _Demok~aıı: met muka.~ıhı:ıı. zapt;t1!'ek, ehnde Sirayetleri durdurur, harabi- Cevdet B. yakında Çekoslo.-ak• 

ı i6r·~~ hiç. tereddütsüz kav· nin terakki ve inkışafı .•le em?1!.e~1 tutm.ak, dıgerı ıse (ı~tkı.haal - pr?- yelleri tevkif eder, vasi ve mevzii hareket edeceklerdir. 
~ u lıYor için kadın ve erkeklerm aym um- ductıon) dur. Ve bu ı ı gaye hıç t .. 1 ri siler elim manzarala yaya 
.~Uddtike.n ·demokrasisini u- veraal terbiyeye tabi tutulmaları bir memlekette biribirinden halk aga~l':1r :ezahiirİeri kaldırır. Nete Prag konferansından sonra 
~ ~..._ ~ t.liıka ile yakından ilk sarttır ve demokraıiye mütema tarafından tefrik edilmemiştir. lş rkiı.' çır ıtn mızda senelerce yapı· Reş t Saffet Bey Büdapeıtede 

--'llllf b' ~ ' ·· b f l k • . m va anı . 
td.._ .... ıri sıfatile aize şunu yil bir memlekette, zannı.ma gore, te u ar u ortaya oyu~ umumı ın- ı m .. dafaaların bir mükafatı ola toplanacak olan beynelmılel tu-
lkl~\;tgırn h ld ·h · d p lmı · f d .. tanzım t k an u i:" ltt b : Biz Amerikahlar- her a e tarı e, mazı e ya 1 d ~ Y.as~ 1 e ona .. gore 1

• .e me ' rak bugün, yirmi sene evvel tesa- rizm ili meclisi idare heyeti 
"'l .\\' \l tnemlekette ilk yer olan hataların tekrarına mey an fıkrımce, bugun berhangı hır mem d .. f •v• . k' l nadiren . . 'd kt' 

~' ~ltdl'llpahta.r olan birçok kim vermemek ve ayni zamanda atala leketin esaslı refah ve saadeti için u ~~tıgımız ;a b ~ ara .. t hassıs· ıçtımaına gı ece ır. 
~'ıiy.1r ki, bu memlekette de- rın büyük muvaffakıyetlerini yeni en büyük semereleri verecektir. Ve . r

1 
as ged ıy~ruz: t" skal ıy.~ mi~ e asabiye 

'" &•d . • . ·d l b k h. ı d ı arı a. ıslaha ı e cum eı Bir mı·mar maarı"f veklllne ha• . llıah- q ece mütemayil bu· neslin takdır ıle taklı e ça ışması u no ta ıç o mazsa sa ece ana f . . . "tfk t kusunu 
ı_ hi) 'Yetini alabilmemiz için için müessir bir amil nazarile bak şılmadıkça, iktısadi refaha götüre b~eldn_g~sını1n gıB' cd~e f engai müba karetten dolayı muhakeme 
._ e d h . l k t' k 1 db' 1 'f k ı ırıyor ar. u a, ren edilecek ~ t 't a. a. bir takım mühim malıdır. Hiç şüphesız meme e 1- ce o an te ır er za1 ve no san . d • t ve fedakar 

t; o I lttlll- k d d. k l akt l T'" k. · b · rezesın e azamı gayre ~ . ~ l!' .-~u~ li.zımoeldigvini nizdeki düşünüş bu mer ez e ır, a ac ır. şte ur ıyenın, emm, l v b" ·d· b. meresidir. 
~ı...... • n ·ı • . . .. k' I k . . h . h . b k· 1 ıgın ır escrı ır, ır ıse 

'<{l de &1 tere ve Fransa gı- ve bu takdırde Tur ıye garp mem meme etımın ve eı angı aş •\ b . k4 faa'iye 
~~e'biI <>rte.ya kendimizi mem leketlerinden bu hususta oldukça bir memleketin en parlak - ayni ı Maa~aza, u azı~ :~a t~:tc 

~) • ll:Cek bir (mümessil hü- daha müteki.mildir. zamanda en ziyade ihmal edilmiş te mukabı • son. za.~~~a~ına şeha· 
ltay,t~eaentative Govern· Üçüncü sual şudur: ve ehemmiyet veri!memit - inki- a§ıl.an~ıf fren~ı va .. t:hauısllarmı 

~~\ihirtıılrnenıiz için el'an atı- "Türkiyede ideal bir iktıaadi şaf fırsatına yardım edecek amil· detımız, fre~_g• ~u d' c·· k" 
~·' •er'b adımlarımız vardır. hayatın inki§afında endüıtriyaliz· ler bu prensipin içinde gizlidir. derin düşündurme kte br. (un u·fe 
~1~11.ı d~t hükumeti bu hu5U$ min mevkii sizce ne olmalıdır?,. Bir memleketin tabii menba· ni vak'aları!11ızı~ ur an.arı, aı e· 

lttı d,hn~ada herhangi bir Profesör Levis Jerom Jonıon !arının işletilmesinin şahıi ve pa:;- vi hailelerdır. Zır~ frengıd~n ko~· 
b~t de a deriye gitmiştir. Bu bu son suale de fU cevabı vermİ!!· sif ferdi tasarrufa tercih ve takdim kumuz~ ~ah~stan Z!Y~_de ?esıl ve ıs 

1111 ~el''tt~ k ist:cdisim John H. tir: edilmesi lazım geleceği hakikati- tikbal ıç.~ndır. Nesıl uzerınde yaph 
t'liott,}

1
n (mütenasip temsil _ Genç Türkiye Cümhuriyeti- nin ke§fi. herhangi bir me?1l~ketin ğı. fec_ayı, hayr~t. v~r.ecek dercce<~e 

'.Representation) vejnin önünde demokrasi makineıini en müsmir ve en faideli hır ıktısa- J elımdır. Tedavısını ıhmal etnuş l 
' di muvaffakıyeti olacaktır. 

Bir akşam gazetesine bildiril
diğine göre bir müddet inzıbat 
meclisi kararile güzel aan'atlar 
akademisinden çıkarılan Fuat 8. 
isminde bir mimar maarif vekili 
Esat Beye hakaret imiz bir 
mektup yazmıştır. Bunun Ozezine 
Esat B. dava açtığından Fuat 
B. burada tevkif edilerek An· 
karaya S?önderilmiştir. Yakında 
muhakemesine başlanacaktır. 
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1 Harici Haberler ---==---------------------Cenevre de Belcikada 
Yunan Hariciye nazırı 

konferans için ne 
Müdafaa tertibatın .. 
dan Felemenkliler 

müteessir mi'? 

Tarihten sayıfalar 

Bizans hikayeleri 
Yunanlı muderrla Mösyö 

Fedonun verdfOf bir konfenıns 

1 Mahketne ve icra lllnlan 1 
lstanbul üçüncü hulrnk mahkeme.,.in 

den: 
Maide H. ıa sabık kocası Ni-

şantaşında Seteroğlu namı diğer 
Mehmet Ali 8. apartmanında 4 
No. h dairede mukim Ahmet B. 

Hi:ans tarilıi mütabnlthirlerindt>ıı 

Mösyö Fcdon Kukules geçenlerde Atl-
Atina, 6 (A.A) - Tevfik Rüştü '&-· Briik el, 6 ( A.A.) - :\leb'u~an mel' nada vrrdiği bir konferansta tfefilı RI- aleyhine ikame ettiği tescili te· 

yin biuat Cenenede hazır bulunacaiı li~inde M. Broque\"illede mi11i müda- zans denilen hükumette birçok ihtira.OJ/a Jak davatının icrayi tahkikah için 
hakkında ecnebi gazetelerin bir suali- faa için i'tenen tah~isatın hakir bir rm yol almaaına rağmen adalet hi•si- irsal kılman arzuhalim merbut 
ne cevap veren Harici) e nazm M. Mı· ~ehebe mü ten it olduiunu j,pata çalı· nin ı·e. cemiyet tesanüdünün hiçbir t'O· tebliğ ilmühaberi zabrana muma· 

diyor? 

halakopulo demiştir ki: ~arak demi·tir ki: kit ölmediğini ıöylemiı. ı:e buna nıi&al 
"Türk ve Yunan heyeti murahha a "Anverş Gancl& yapılan in:.aa t ,.e olarak da KalotetoB'un hikügesini 011• ileyhin ikametgibı meçhul oldu· 

ı arı Cenenede daimi tema~ halinde alınan müdafaa tertibatı Belcika ordu latnıı\tır. Bu vcık'ayı (Mcssagcr cf'.4· ğu han odabat11ile mübaıiri ta
butunacaklardrr. Çünkü bir taraftan unun imdadına ko;ıacak ol;n nıütle· tlıcnes) d"n naklediyoruz: rafından vuilen meşrubattan an· 
rürkfye mazisi ve bilha ... a ,.imdiki ;k. fik hUk6metl~in ordulal'ile iltisak pey Kalolcto zengin bir Bizans a ilza- latılmıt olmakla on gün zarfında 
tısadt mUna.ı ehatı itiharile Avrupa. zünı da edilm~ine imkan ha~ıl edecektir. el i idi. Bugün de sık ık mki olduğu cevap vermek üzere arzuhal su
resine dahildir ve diğer taraftan Yu· Bundan ba~ka bu in aat i:;-::-izler a · gilıi. crn~t \'C içtimai mel'kii onu halk retinin illnen tebliii tensip kı
nani tan Türkiyeye bir dostluk misa- dedinin u:almasına da yardım edecPk· tabakasından ayırt ediyordu. hnmış olmaala tebliğ makamına 
kile bağlı bulunuyor. Türkiyenin AT· tir... Fakat Kaloletos dindar, fıkaran sc kıim olmak üzere ilin olunur. 
ı·upa. ittihadı müıakeratına i tirakiııe Demokratlarla hiristiyan so yalist Yer, ,.e yaptığı i)iliklerle halkın· mu· --------------
müzaheret etmi tir. Bu temasın ida- meb'asJar }"alnız şarkta ,·ücuda getil'e- habbetini kazanmış bir adamdı. Bütün Aeyoğlu 2 lnr.i qulh hukuk haiim-
mesi rayet tabii ve hatta zaruridir. cek L'Ubkimlar için tah isat ,·eritme İ· bu kı) metleri nazarı dikkate ahnar:ık liğinden: 
Çünkü Yunanistan 'füriiyenin komşu· ni kabul edeceklerini fakat. Anverstc kendisine "Eparhos., rütpesi verildi. Müddeiler HOıeyin Kemal ve 
su aıfatile iki memleketin iktısadi mil· ,.e Escaat sahillerinde yapılacak tesi· (Bu kadılık gibi bir vazifedir.) Ali Rıza B. ler tarafından Teo· 
nasebatile azim derecede alakadar- sat için tahsisat ita!lıına muhalif olduk Bu haber üzerine Kaloletos'un .,,.;n. dor Ef. Sırpuhi ve aaire ile Bey-
dır.,. !arını öy1emif1erdir. de şenlik1u yapıldı. Bütün dost1an o- oilunda Anadolu hanı albnda 

KUçUk Hlllf konfftnınsı bitti Brüksel, 6 (A.A.) - l\leb'usan nu tebrike gelmi Ierdi. Sarayda n~e. Alyon ıokağında 9 No. aıçı Yor· 
Bükr~ 6 (A .. ) _ Küçük itilı\C hü meclisinde celse tekrar açılınca M. de saz ve kahkaha yük eliyordu. gi nezdinde mukime yaicı iıpiro 

kumetleri konferansı me ab.ine niha- Rroqueville kür üye ~el erek Belçika· Pırıl pınl yanan bu sarayın yanın· Etnopulo he1Qtirui ve tekerci 
yet ,·ermiştir. Bu konferansa ittirak nın t~hiıat ve teslihatının Felemenk da ba ka bir saray vardı ki kap karan- Koıtı zevceıi madam Sivasti 
eden 3 hükQmet fikir ve noktai nazar- aleyhine ınUteveccih olduğunu söyli- lıktı ve perdeleri inikti. Kaloletos aı- aleybine ikame olunan izalei 
Jarı arasında tam bir birlik mevcut yenlerin batıl bir iddiada bulundukJa- lesinin rakipleri olan l\lavrodukaa ai- fuyu davaaının cari muhakeme· 
bulundaiunu ıönnüşler, Cemiyeti ak rrnı, çünkü Belçika ile Felemenk ara- lesi yeis içinde idi. ainde mumaileybanın ikametılhı 
vam meclisinde n Avrupa birliği tet- sında bir harp zuhurunun akıl almıya- Bütün asırlarda emsaline tesadüf 
kik komisyonunda müşterek bir hare· cak derecede garip ''e çirkin bir şey edilen hırçın, kıskanç ve debdebeye a- meçhul olması ha1ebile lS ,On 
ket tarzı takip edilme.! ine karar nr- olacağmı beyan etmiştir. M. de Bro- ;:ık mağrur Mavrodukaina hatun, koca- müddetle ilinen tebligat icruıaa 
mişlerdir. qunille Anve.n;te yapılmakta olan sına. imparatorun sarayındaki me.ru- karar verilerek muhakeme 10 

BORSA 
Mayıs 

•vo 

J lncillz liruı Kr. 
. T.L. mukabtll Dolar 

franlı 

r.tret 
Belıtı 

Orahm 
11. Frant 

. . 

... 

Leva 
Florin 
Kuroa 
~lllng 
Peıetı 

Mut 
Zloti 
Pen~ 

?o Lev Kuru' 
ı TOrlı: llruı Dinar 

\en·oneç Kurus 

Nukut 

ı !sterlin (lnıılllı> 
ı Dolar (Amerika) 

20 Funlı {~'ransıı 
iO Liret [ ltalya 
O Frank Belçltaj 

Drahmi [Yunan! 
P'raıat tbvtçreJ 
Leva Rulrır j 

ı florln ffelemenkJ 
ıo Kuron [Çekoslovak] 
Sılın, A\'usıuryı] 
1 Peıcta !ispanya] 
ı RanmarklAlmanya] 
1 Zlotl Lehbtan 
1 Ptnıö M acarlıtan 

Ley [Romanya) 
o Dinar Yuroslovyal 
1 Çevoneç ~e\"}'et 

Altın 

Mecidiye 
Bantonoı 

Boru 
•hrlct 

Adı ıl 

Bu hükQmetler. zirai buhran me e- müdafaa tertibatı ,.e inşaatının muvak eimlerde, Kaloletosun karmnın yanın· Haziran 931 tarihine mO.adif 
lesine de temas ederek zirat mahsuJler katen te:rkedildiiini, fakat Gandda da yer ahnıyacatını söylüyordu. B!r Çarıamba günll saat 14,30 a ta· 
den bunların yeti~tlkleri yerlere göre derhal bir köprü başı tesisatı vücuda kumpas kuruldu, ,.e Kaloletosun mRh· lik kılınmıt olduğundan yevm ve Yiyecek 
dtıği~en gümrUk re!'imlerl alrnma~n getirmek icap ettiğini ilave etmi~tir. , .• kararla tır11dı. Akrabalarından biri saati meıkurda mahkemede ha· Toptan Mey\'l, Sebze, Et uatlJl' 
usulünUn derhal tatbik edilmesini n. Hükumetçe istenen 600 milyonluk tah· onun yazısını taklit ederek imparator zır bulunmadığı veya musaddak 
tizam ve- t&V8i)'e ıtmi lerdir. sisattan 350 milyonu Gandda tesis edi· aleyhine bil' iUİkast hazırladıfını ima bir vekil a-6ndermediği takdirde Yaprak: (Yeril) okkası sa 

Tan azetesl ne diyor ? lecek köprü başının inşaatına ,.e Liege eder bir mektup yazacak, bu mektup muhakemenin gıyaben rtlyet olu· Bakla: (Yerll)lO·l ı 12K. (lzmlr)8· 
Parls, : (A.A.) _ Tan gazetesi, istih.kamları~ın tamiri~~ tah.ıds edi!e· Kalotetosun ihaneti olarak meydana ~ı nacaiı teblii makamına kaim lspanak: 3.3,5 K. P1rasa& 9.

1 

kli~Uk itih\f konferlln~nın pek ziyade cektır. Gerı kalan -·>O mılyon a~ır kanlacaktr. olmak üzre ilin olunur. Kabak :(Adana)40·4.'lK.Tazet••" 
memnuniyete 'il ayan erait dahillnfte topç~ levazımı alınmasına ~rf edıle· T~rtibat muvaffak oldu .. Kalotetos .. .. 100· 110 Enginarı Adana (adedı1ı6 
nihayet haldotunu kaydettikten son- cektır. ile hır akrabası tevkif edfldı, muhali.e- ~ lıtanbul dordilncu icra mcnwrlu- Mardanoa ı (demeti} 40 P'~ 
ra diyor ki: Beynelmllel ticaret odasında me ,.e mahkum edildiler. gundan: reotuı so..ıo para. Ktrmızı t11"' 

en, t ·ı 1 i t h kk d t Vaıı.hington, 6 (A.A.) - Beynelmi· Kalotetosun akrahuının '"'Özleri Tamamına 3835 Ura kıymet takdir 4-0 • 50 n..ra. sar.msakı 50 • tlJ 
neyne mı e yase a ın a am . . ıo dil B ır. ı · d B · ık" U d R r- "" 

bf 1 1 1 1 t 
"D itıt•f lel tıcaret oda!'ında beyanatta hulu· O'-'Ulacak kendısi de maden kuyuların e en O.saz çın e O)&t' oy n e e Taze s-•·nı 60para. Nan .. .,., 

r an n mıt lR ı o mut ur. .au <1 • ~ ' • • .ı. d ı y .ıı11. -- ~ 
t b

.. · h · tl h i .... i nan Cemiyetl Akvam iktisadi ve mali da "•lı-caktı Ne annulnin ne de ka şıt Pıl§ll 110ka"ın a E. • • - nuına· Can erllh :SOK. Malta gaye u• ır e emmıye a z ., r . , r- • ' 1 b h h ı ,. 
,·ak'a tesl mektedir. Ve bö~·Je oldu şubesi .mUdUrU Sır Arthur al ter, d~,. rısının yalvarmaları para etmedi. Bi· ra ı sarnıçh maa a ç~ • anen n ta- 35.40 K. Peynir beraz r 40. r 
,ı;. • i 

1 1 
"hah ) t f Jetler ıhracatlarr ,·eya mukabfllnde ıt· zansta imparatorun mukaddes phsfye mamı 1 haıitan 931 tarıhh pazart~i Ka'8r taze ı ıoo. Balkalll ı 

·~ 1ıç n pe h\ ~1°' mu . ase tıh·et Te ld~ • hah\tı "kabul etmeğe mütemayil olmı'•n +: a.le .. ·hı'ne bir suı•·-~t .. iddetl• teczı. · .... e günü saat 16 ya kadar İstanbul dördiln ır ne ma ıt. vtrmesı mu eme ır. ~ "' " ~ ~ ~ " .. . . Et ı (kiloşu) karaman 74.25 I{. 

Ki
. Uk ·ı·ı · r k f 1. d C cak olurlarsa cihan para sistemine edilirdi cu icra memurlufunda ıkınd arttınl· 70.25 I{. Kımcık 70 K. Hasır 
ıç ı ı ;ı ·nn eranııı Y""'" a enev · v · d 

rede Cf!rt1yan edecek mü-ıakereye çok mü7.min bir hast&lık arız o!aca.tını ve Ma um Kaloteto..tııun ailesi mahvol· ması yapıl~caktır. e en zıya e arttı- :;O K. Muhtelif cins ku7.u 70 1(. ti 
iyi bir mukaddeme teşkil eder. Bun· bu ha."lta~ıfın hail hazı_rdakı ı~hltatı du. Aç knldr. Strveti zaptedilcli. kan~ı ranın Uzerınde bırakılacaktır. 43.60 K. Dana 46 1\. • landa 
dan ba ka bu konferan ın 'nsıl olduiu arttıratagrnı ,.e daha zıyade vahımleş- araydan kovuldu vaktile kendilerine Satış ŞJ\rtname8f Ut mayı!'ll 9:ıı tarl· Malak 46 kuruş. 
n~ticelcr Romanyada vuku bulan hü· tireceilni söylemiştir. Gümrük tarife· iyi1ik ettiği bir aiİe yanına sığındı. hinde ta~ik edilecektir. ~~rinci arttır~a -4 
ktimet tebeddülünün Romanyanın hn- lerlnden bahseden ~lr Sal~r hu ~uıu.s Hah dokuyucu Kozmo, Kaloteto!lun da en zıyade bin be§ yuz liraya tal~p o Bu L M ·"" cı; 
rici siyasetinin takip ettiği istikamette ta. başhc~ kabahıth de~letın Mü~tehı· kmnı yanına aldı. Kız htce bir arti!lt· ~ıkmrştır: Arttırmaya iştirak f~ln yüz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
bir deflı::lkllk hu ule getirmediğini ta deı Amenka oldujunu ıma etmış ve ti. Onun !layeslnde Kor.tnonun hahhm de 7 temınat H.zımdır. 1 U!!""'~A""'l!Jll!l!l!lll!I.,. .. ~., 
mamile ;eylt etmektedir... Avrupadaki sümrtik manialarının 1~27 şöhret buldu. Hakları tapu sicillile sabit olmı· • _. _. _ ~~ 1J 
M d iki t tatll dlldl !4eaeaindekilere nazaran daha yüksek Mahkt1mun oflu da ~alr~ıyor ekme· yan ipotek 8ahiplerl Te aJlkadaranın 2 ~ _!_. R A iJ K_ A ıs A . 
·~r h~ gaze e . • • t t h olmamasına raimen timdiki hıtatüko ğ'n• ~ıkarıyordu ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla 3 R A L ı K liJIM 1 ~ 

. a re. 6 (A.A.) - Hükume • • e . yerine rekabet eusına müstenit yeni ı t • nnı \'e hu~usile falı ve masartfe dair 4 K. A L E-lll ALAM 
dıtkAr makaleler n'eşretmlş olan 'eft b' t 'f d • . k . 1 b'I • Bu arahk Kaloteto!I madenlerde Ç3· 1 ldd' 1 'il ta 'h' d 't'ba - - - ~ ---1' 
el gazeteledın ikisini muvakkaten ta· ~r abrı e evrcakeaınbıln .~11_mk ot'• 1 ec~~t· lı~ıyor, kuru ekmek yiyordu. Bir muci- n an . 

1
•
1 aUnn~ .' dn n kın e.~ ~-~1 • S S fil ı riJ llJ 111 fjJN A 

il t 
• d . . hl lh nı ve una an r - ı aya mun- . 1 k .1... . d'l ( ren yırnu ı n ıçın e evra ı mus ı • 6 · K K A liiil B A L- a. 

t e mı~ ve iğer ıkuılne de rer • h k 1 k 1 .. k b' ıe eserı o ara cezacıına 1 a.~e e ı en il· ·ı b'Jdl 1 i 1... d .ı.ı. • h ld ~ ,.. S 
t 11 

d 
1 1

. uır a mıyaca o an muıtere ır 
1 

k d k et et . - 1 . rı e ı rme er azım ır. AASI a e 1 rr -A- - - -~ illi! 
ar gvn erm ır. • . 1 1 . . . a ·aya a mu ·a,·em mış. o memış· . . b' 1 1 r 1iJ L ,... A fiil ~n 

b k B .... ı.lll d N .... p faalıyetın mln o abıleceğını bevan et ti K" l ak bası il .1 i . dU hakları tapu ıncıllile sa ıt o nuyan ar L!!J _ 1!!1 l!!J f -,_ 
a 1 a Hı" er en an&A a~ miştir. Rusya - Amerika t.ic~ret 0 • .: U or ~ mrl ~rk \'Ol~aaı es .~1 i · satış bedelinin payl&§Jllıunndan hari~ 8 S iM A N L IJ IJ a 

ile Mahmut Paşayı 'akında yapıla2k dası reisi M. Coopu mütehavyiz ışun yor ~: ç ay • n aı e8 ne kalırlar. 9 Alil M A; 'm1 ~A P 
1 f tlhabat 1 yhl d k. ·• d 1 • .. . · • mektup gondermlye muvaffak oldu, . - _ _ _ ~ 1 o an n a e n e ı muca e t· ış adamlarından murekkep hır komıs AlAkadarların ıcra ve iflb kanuna 1 18 · A T !il S A H 

ler:lne den~ için e:~l~tl~re gitmek ij. yon teşkilini iltl1.am etmiştir. Bu ko· sihhat haberini ;er~i.. nun 119 uncu maddesine ıöre tevfik 11 T A ı ·- N A K 181- r 6 
zere trene bınmelerı ıkıncı defa oalrak misyon SovYet hükumetilt müzakere· • . hareket etmeleri lüzumu müterakilll 
menedilmiştir. Mumaileyhima istas Jere girişecek ve biltün cihana şamil Bu esnada, Mavrod~~~~na hatun: Bı· vergi belediye vakıf icaresi müşteriye DBnktf bulmactım~ı1' 
yona geldikleri zaman kendilerine içe bir ticart program tanzim edecektir. zanst~ _fena rüyalar goruyordu. ~~yah aittir. ledilmtı ıeldl o' 
ri ~irmelerinin menedilmesi için zahr- C. Cooper, refah ve saadete ma- lar gıyınmfş bir kadın ona acı ııı~zler Fazla ma!Qmat almak istiyenlerin 1 2 3 4 5 6 7 8 91 
t tal

. t ·ı · Jd ~ .. ı · · sövlüyor hatalarrnı tamir etmesint l;nı • • • ._ ________ ,,_. 
aya ıma verı mış o ugu soy enmış Jik bir Ruıyanın senede 3 milyar do- " . • .. 930 - 409 dosya numaruıle memurıye l •· 

tir. Paşalar boş yere protesto ettik· lar ithalatta hulunahflecefinl iHl\·e ey redıyordu. Bir başkafgedce ruyMlında timize müracaatları ilin olunur. 2 • 
· d" - b l · t' b'ır azaoın k'o'pak tara ın an parça anı· ten sonra gerr onmege mec ur ol· emış ır. • "' vordu Tabirciler bunların felakete f. t t b l ik. · t' t --a.k · 3 muşlardır. Rir takım halk, kendilerini Avusturya• Almanya gUmrUk J • • .. • • an u ıncı ıcare ,,_,., emeıın· 

alkı lamışsa da zabıta kunetleri önOn ittihadı ve nUmayı,ıer aret olduklarını soyl~dıler: .. den: 4 
de dağılmağa mecbur olmuşlardır. Paris, 6 ( A.A.) - Almanya _ .\. Filhakika hüyilk oglu bır musaha· Müflis K~ap zade Emin Beyin uh 5 
Hiç bir hadise olmamı tır. vusturya giimrtik birlifini n bu iki kadn ka1..aen öldü. lkin.ci oğ'lu hafif dei tasarrufunda olup masaca idare e. 6 

Beynelmilel ticaret odelan memleketin siyaM>ten birleşmelerini ~e~rep h~r kad.~~ı se.vdı. Fakat bir ra· dilmekte olan Beyoilunda istiklal cad 7 
k • 1 

proteato etmek üzere ikinci bir büvük kıhı oldugunu ogrenınce gece pusu ku desinde 197 numaralı apartımanın 
ongre . . "Jd" d" B ··ı 8 

V 
. 

1 
·ı 

1 
miting aktedilmistir. M. Franklin rnp hekledı \'e onu o ur u. u o en birinci katı ile ha\'a sokağına nazır 

a ıngton, 6 (A.A. )- Beyne mı e B ili ~ d k d · d ı...,.,k k' d ··ı · k h 9 
t
. t:ıı d 

1 
k . h b 

1 
ou on, M. Reibel ve M. Marin nu· a am ar eşın en uuŞ a ımse egı • numaralı kapının methali ve a •·e 

ıcare o a arr ongresı arp orç arı t kl .. 1 . . d' B .. il ocuk · fha tt' ~ . - d k' d"k 1 
1 

. . .. . u ar soy emış1erdır. M Reibel Jt'ran ı. unu gor nce, Ç ın ı r e ı. ocagı ıle saıc ve sol tarafın a ı u • 
meıııe ffinın muzakeresıne bacılamıştır. t 'it 1 • d k · • ·· • · · .. k d hl M 

11 
h .. ı..-tJ ... _ be. ıı:anrn ngı ere v.e talya ile itilaf e· Bu suretle ;\ta\'ro u aına nın uç og· kanlar kıraya verılmtk uzere mu a • 11 

e on,. u munaseı~ e ,,.:ır )'::\ d k kil ük ltll"f · · .. il k · · b ld · 1 'li ·· · 1 •-----a-• 
tt h 1 k 1 ı 1 d t 

ere ve ç " ın ,.e hatta hizzat lu da olmuştu. " a yerını u u.,, dema vakı o an ı n uzerıne yapı an a· 
na a u unara ıarp >0rc arın a en· A t it 1 b"t" k · · · · k t ·ı h .

1 
... t 

1 
A 'k ~ h"'k.ıı. ti vus uryanın ma mesaisine daha ıi· lahlar, kadının u un ıymetlı a· çık arttırma da bırıncı a ı e ava so 

zı a yapı masrna men a u ume • . • . · . d • h l'f h 
1 

yade müzaheret ederek Almanra ile daklarrn:ı ragmen te~kın olmuyorlardı. kağında ~iz numaralı kapı methalıne 
nın aıma muarız ve mu a ı o on- • . . . . . • - ··-' ld ~ .. k'" A h Avustur\'anın sıya eten bırleşmelerine Bu . efer ~1anodukaına hatun, gıdıı> ayda 51 ,.e kah,·e ocagına 9 ve sag ve klK..ı 
:,u 

1
° utgun.u, ~uh~l'u t" "~upa~··~ bu mani ol~bile<'eğini söylemiştir. itiraf etti. sol tarafındaki dükkanlara 20 şer lira. 2 - Vapur (') kaııwrdtfl ;-;;; 

ı rçd ağn eS\'!.yel ~ tı . 1~ e ının a 1 
U· M. Marin. :'\f, Brianda şiddetle Esasen daha önce l{ü~ük bir köle ya talip zuhür ederek haddi layildnde 3 - Ana (2), ;ski L. (3) 

1 

un u unu soy emış ır. .. 1 ·ı hl . · · · d f ·ı· •· . hucum etm :ıo ve mumaı ey n reı4'İ· gidip hunu haber Yermişti amma ona görülmediğinden ıkınrı e a ı ana n.a· ti (4) 
Romen Başveklh mU,kUllbn ctimhur namzetliği ale:'·hinde bulundu- kimse inanmamıştı. rar ,·erilmiştir. 4 - Bir çiçek (1) I) 

bltece§lnf söylUyor ğunu söylemiştir. Belki hırcın ,.e kendini döğen ha- Binaneleyh mezkür mahaller iki 5 - Ufuklar (4), talil ( 
Bükreş, 6 (A.A.) - BaşH~kil M. nımından intikam almak için uyduru- sene müddetle n beher üç ayhğı pe- 6 - Yenecek bir ıe11 (5) 

Yorga. ·~ Journal .. gazetesinin husu Sefaretlerde yor demi ]erdi. Fakat artık bizzat cani, şin mahkeme ,·eznesine te81im edilmek 7 _ Nota (2). beyan (
6
) (J)• 

ıt muhabırine vaki beyanatında. mev- Romenlerin mfllf bayr•mları itiraf etmişti. şart11e tekrar kiraya ,·erilmek üzere 8 _ Jbrahimln arll'>'" ıJ 
cut mti~llııtı dlkta~ö.rlfik tasa.vur \e Romanya milli bayramı müna- Kaloteto en-etine kavu~tu. Kızı müzayedeye konulmuştur. Talip olan (6) ,_I' 
niyetlerı ~lemeksızın ~anunu esaıt ıebetile Pazar günü taksim de· zengin hiri i ile evlendi. n fazileti ile ların 17 - 5 - 931 pazar günü saat 9 - Bir genıif (5), yill ~ 
ahk~mı daıre ind~ \e tahıı . \'a&ıta ve fedakarlığı takdir edildi. Hak yerini ıı ten ı:; e kadar İ8tanbul 2inci ticaret 10 - La (2), çatma (5) ıS) 
tedb~~lerle. Y~nmege azmet mı~ olduğu· ki romanya konsolos'uğunda bir buldu. Fakat gözleri O) ulmu~ olan ak· mahkemesi iflas masasına mürncaat- il - Elbiseden bir P"~ç' 
.nu soylemıştır. rcı~i kabul yapılacaktır. raba köı· kaldı. larJ ilin olunur. ... li harı f3). • 

~ 
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kat'i karar ilanı Y Ort ko11

"""" Palla~ ! 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: İ 11. d r 11 ~ ! 

• Boğaziçinin en güzel manzarasını havi, temiz hava ve merak- • 
Müzayede Hesap Mcrhunatın cins ve nev'ile Borçlunun ! lılara her daim taze balık bulunduran ve her keseye elnrişli ~ 

bedeli No. mevki ve müştemilatı ismi 'i yegane bir aile bahçesidir. Tel. 1. 2843 i 
409 497 Akarcada Kürkçübatı Ahmet Şemsettin ma- O·•tlt .... ··•Cft••fll•··•Cftnffl•··•tflttfll•··•fftuffl•··•Cfl••fll•··•ffl•-•'•••Ö 

hallesinde küçük Langa sokağında eski 
120 ve yeni 120, 120 numaralı elli altı arşın 
arsa üzerinde dahili ahşap kigir iki katta 
llç oda, bir antre, ufak sofa bir mutfak 
iki kuyu ve iki yüz iki arşın bahçeyi hni 

ZAYiLER · 
. 

Rumeli feneri ilk mektebinden 
aldığım tasdikname mi ve bera
berinde nüfus teskeremi zayi 
ettim yenilerini alacağımdan 

evelkilerin hükmü olmadığım ilin 
ederim. 

4? Cihat 

§ Sahibi hulun<hığum sut nakline 

.mahı:us arabanın 389'> nıı nı aralı kUkını 

ıHi ettim. Yeni ini ılac:ığımdan eclcisinin 

hukmu vektur. bir hanenin tamamı Şükrü bey 
150() 746 KadıklSyünde Osman ağa elyevm Rasim 

paıa mabalJesinde Çayır caddesinde eski 
40 ve yeni 72 numaralı yüz seksen arşın 

arsa ilzerinde ahşap üç katta on üç oda 
iki sofa bir taşlık bir kuyu Te elli arım 
arsa üzerinde harap mutfak ve dört yliz 
yirmi arşın bahçeyi havi eskice bir hane· 

1 
Tophanede l\nsaplıır caddc5inde 

No : 26 sUıçli Mkoll Todori 

nin tamamı Cemile hanım 
894 1622 Şehzadebaimda Fevziye mahallesinde F ev

ziye caddeıinde eski 2 dokuz defa 2 
mükener Te yeni 109, 111, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 numaralı iki yüz altmış 
artın arsa ilzerinde 109, 111 numaralı 
dOkkinlar tam kagir üstünde iki oda bir 
merdiven batı 4,6 numaralı dükkinlar ha
neye kalbedilmiş ve mutfak halindedir. 
8,10 numaralı dlikklnlar bir dükkan halin
dedir. 12, 14 numaralı dUkkanlar ortadan 
tahta ile ayrılmıştır. 16·18 numaralı dük
kanlar bir dükkan halindedir. Yüz otuz 
tiç arşın mutfak mahalli ve çartınm kori
dorunu teşkil etmekte olup Fevziye çar
ftsı denmekle maruf sekiz: dükkan ve oda-
ların tamamı. Şerife Fatma AUye H. tarafından 

vasisi Maşu\C Ziya Bey. 
265 3936 Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde eski 

Enveriye ve yeni Abdullah ağa sokağında 
eıki 12 mükerrer 41 ve yeni 111,1 111,2 
numaralı yetmiş sekiz arşın arsa üzerinde 
bir kıtı kagir bir kah ah~ap olmak üz.ere 
iki katta dört oda bir sof~ bir , kil~r ,bir 
antre, haricen tahta koridor yUz on arşın 
araa üzerinde kagir mutfak ve elli arım 
arsa üzerinde duvar taşından ahır ve sa
manlık ve altı yüz seksen iki arşın bahçeyi 

568s 
17331 

havi yeni bir hanenin tamamı. Halit Ef. 
Galatada Kemankeş kara Mustafapaşa 
mahallesinde atik ve cedit kemeraltı cad
desile hamam sokağında eski 2,3 6 ve 
yeni 2,4,6,8, ili numaralı yüz seksen arşın 
arsa üzerinde haricen kigir ve dahilen 
kısmen kAgir ve kısmen ahşap olup 8 nu
maralısı dört katta; on iki oda bir sofa 
diğeri üç katta altı oda ve altlarında altı 
dOkklnı havi Şevketpaşa hanı namile ma· 
ruf iki hanenin tamamı: Sabiha Macide Maide 
Nevnejat Raika Mebrure Hayrünn·sa Refia Cavide 

3Q H. larla Muhlis Bey. 
S 17345 Sarıyerde Çeşme sokağında eski 14,14 

mükerrer ve yeni 20,22 No. lı yUı on ar
tın arsa Uzerinde kagir iki katta dört oda 
ilci sofa bir mutfak ve altında bir dükki
nı ve altmı~ beş arşın bahçeyi havi bir 

ltıo hanenin tamamı (harici sıvasızdır) Ayşe H. 
20522 Kuzguncukta Çarşı caddesinde eski 82 ve 

yeni 24 No. h dört yüz on dokuz arşın ar· 
sa üzerinde ahşap iki katta biri çatı ara
sında olmak üzere sekiz oda bir büyük 
ıofa bir büylik taşlık bir mutfak bir kö· 
milrlük ve doksan bet artın bahçeyi havi 
bazı aksamı yeni tamir edilmiş bir sahil-
banenin tamamı. Vahram, Haçator, Arom, Der· 

!168 nesisyan ve Maron Norhander Mersisyan Ef. ler. 
20524 Kuzguncukta Çarşı caddesinde eski 80 ve 

yeni 22 numarala üç yüz yirmi altı arşın 
arsa fizerinde ahşap ikişer katta iki kısım· 
dan ibaret olup birınci kısım biri came• 
kanlı sofadan bölünmüş olmak üzre üç oda 
bir sofa bir taşlık bir mermer musluk bir 
merdiven altı bir tavan arası diğer kısım 
odalardan birinde yük ve dolap olmak Uıre 
bet oda bir mutfak koridor ve otuz artın 
arsa üzerinde bir mutfak ve iki yüz sek-
•en dart arşın bahçeyi ve bahçede bir 
kuyuyu havi bir sahilhanenin tamamı. Vahram Ha
çator Aronder Nersisyan ve Maron Norhander Ner-

, sisyan Efendiler 4
551 Davutpaıada Davutpaşa mahallesinde He-

kimoğlu Alipaşa caddesinde eıki 187 ve 
Yeni 203 numarala otuz iki arım arıa ÜJ.e• 

1 .. ------... 
Çocukların neşesi 1 
Ebeveynin saa,feti! 

,, Kaıuıılık, zafiyetı unıumıyf' ve 
dnır nıhahulıldanna kar•ı b in· 

ı lercf' doktorlar tarafnıdu ta•sı · 

'!'C edUen 

enofe1Tato 
kuTYel ilAcıD\ dOayaauı lıcr te
rahacla 'f'alİdcler n çoculı.lar 

b~JiUı: bir •eranaalycUc kullu•· 
rak · ptk blyak faidt 16mıektt· 
dirltr. Hcrccıaudc bulunur. -· 

'- Devlet Dem ıryolları tlanlltrı 

haydarpaşa demiryollar lnağaza ınüdiirlii
ğünden: 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak 60 kalem elektrik, 
hırdavat, neft yağı, sönmemiş kireç, demir, sap ve saire gibi 
muhtelifülc:ins malzemenin pazarhğı 11·5·31 pazartesi günü icra 
kılınacaktır. Taliplerin yevmi mezkiırda saat 9 dan 11,30 akadar 
ispati vücut etmeleri ve tahriren fiyat vermeleri, bu baptaki 
müfredat listesi mağaza dahiline asılmıştır. izahat almak istiyen· 
lerin cumartesi ve pazar günleri mübayaa kısmına müracaat 
etmeleri pazarlığa arzolunan malzemeden idare tarafından feraiti 
ve marka gi6i kayi't: konulmamış olanların nümuneıinin beraber 
getirilmesi nümunesiz vuku bulacak teklifatın kabul edilmiyeceği 
ilan olunur. 

• * • . 
Bilecik·Karaköy arasındaki Kırkdemir k8prUsünfin tamiri 

dolayısile 10-5·931 tarihine müsadif pazar günü 4 ve 3 numaralı 
katarlarımız Haydarpaıa-Arifiye·Haydarpaşa arasında seyrüsefer 
edecekleri ve Arifiye·Eskişehir-Arifiye arasında seyrüsefer etmi
yecekleri muhterem ahaliye ilan olunur. 

lstanbul dördüncü icra memur/u-1~~~~~ 
ğundan: oğum ve .~adın astahklan 

mütehass~ı 
Tamamına 143:i lira kıymet takdir Doktor 

edilen Ak. ... aray Horhor Sofulnrda ye- Hu·· seyı·n Naşı·t 
, fi tekke sokağında 3:1, 39 numaralı ha 
nenin tama mı açık arttırmaya rnzedil· Türbe, eski Hilaliahmer binası 
mi .• olup 14 mayı ~ 931 tarihinde .;a rt·ı No. 10 Tel. Jstanbul: 2622 
namesi divnnnneye talık edil erek 30 m:ı ~s;~~~~~~~~~~~~I 
yı~ 931 tarihine müsadif cumar te ·i faiz ve ma arife dair olan iddialarını 
ı,.rünü saat 1't ten 16 ya kadar İstanbul ilan tarihinden itibaren yirmi gün i~in 
dördüncü icra daire inde a~ık arttırma de e\'rakı mü bitelerile bildirmeleri 
uretile satılacaktır. A rttırmn ikinci· lazımdır. Aksi halde haklan tapu si· 

dir. Birinci arttırmada :lOO liraya ta- cillerile sabit olmıyanlar satrş bedeli· 
lip çıkmış olup hu kek1·e en çok arttıra nin payla masından hari~ kalırlar. A
nın üstUnde bırakılacaktır. ::\lütera· lakadarların yeni icra ye iflas kanunu 
kim ''ergiler ile belediye re_imleri nıüş nun 119 uncu madde i hükmüne göre 
teri:re aittir. Hakları tapu icillerilı-'tevfiki hareket etmeleri ve daha fazla 
·ıbit olmıyan ipotekli alacaklılar il~ malümat almak istiyenlerin 9:ro - 44!1 
diğer alakadarların Ye irtifak hakkı dosya numarasile memuriyetimize nıü-
nhiplerinin bu haklarını , .c hu u ile racantları ilan olunur. 

rinde kagir iki katta üstünde bir odayı 
havi bir dükkanın tamamı. Mehmet Ef. tarafından 
bilvekale Fatma H. ve Hatice H. tarafından bilve· 

kale Omer Ef. 
319 5335 Beykoıda yalıköyünde kuyu sokağında eski 

15 ve yeni 18 numaralı yü~ elli artın arsa 
üzerinde maazemin ahıap üç katta ikisi 
camaklnh olmak Uzere sekiz oda dört 
sofa bir kömürlük bir taşlık ve kırk sekiz 
arşın arsa üzerinde yalnız ankaz taşları 

meTcut harap bir mutfak ve yüz on altı 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Hacer H. 

• _.arıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı muharrer em
vali gayrımenkulenin icra kılman aleni müzayedeleri neticesinde 
hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde tal<arrür 
etmiş ise de mezkur bedeller haddi liyıkında görülmediğinden 
tekrar (otuz bir) gün müddetle illn edilmelerine karar verilmif 
Te 13 Haziran 931 tarihine milsadif cumartesi günü kat'i karar· 
)arının çekilmesi takarrür eylemiı olduğundan yevmi me~kiirda 
saat on dörtten on be~ buçuğa kadar Sandık idaresine müraca
at evlemcleri lüzumu ilin olunur. 

Seyrisefain 
1\ lcrkez ıcentası. Galata l\öprü başı 

B 2362 $ubc accntası Sirkcctdc 

• 1ühürdsr zade hanı 2 2740 

iznıir sür'at ~ustası 
(GÜLCEMAL) Vapuru 10 

Mayıs pazar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

lzmire gidecek ve Çarıamba 

sabahı gelecektir. 

Per4embe günleri yapılmak· 

ta olan Karabiga postalanmız: 

l O mayıstan itibaren pazar 

günleri yapılacaktır. 

Kiralık kfırgir hane ve 
dükkiln 

Beşiktaşta Akaretlerde 5-9,79 
numaralı haneler birer, 31, 34 
numaralı haneler Uçer sene ve 
1-3, 7, 13, 23, 28, 32 uroarah 
dükkAnlar da birer sene. mlid
detle icar edileceğinden şehri 
halin dördüncü pazartesi günün
den itibaren yirmi gün müddetle 
aleni müzayedeye vaz edilmiştir. 

Talip olanların ve daha ziya
de malümat almak istiyenlerin 
Mayısın yirmi altıncı Salı günü 
saat on üçe kadar mahalli mez
kurda 54 numarada mütevelli 
kaymakamlığına ve yeYmİ mez· 
kürun saat on beıine kadar lı· 
tanbul Evkaf mtidüriyetinde ida-
re encilmenine müracaat etme· 
leri. 

Karacabey panayırı 
Bursa vilayetine merbut Ka· 

racabey kasabası civarında Çifte· 
kara ağaçlar mevkiinde her ıene 
küşat edilen panayır bu aene de 
dört gün devam etmek ilzere 
Mayısın 26 ıncı Sah gUnU kUıat 
edilecektir. Mezkfır panayırda 
her türlü hayvan ve emteai tüc
cariye alış veriti icra kılınacağı 
ve panayırdan bir gün evvel de 
at yarışları yapılacağı ilan olunur. 

H~KH~H Ualili~in~en: 
Ankarada yangın yerinde 

64152 lira bedeli keşifli ilk mek
tep binası inşaatı 4 Mayıs 931 
Pazartesi g ünü saat 15 te ihale 
edilmek üzre kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. Bazı espabı 
kanuniyeye mebni mezkur ihale 
11 Mayıs 931 Pazartesi saat 15 
şe teh ir edildiğinden şeraiti sa
bıka dairesinde münakasaya iş
t irak edecek olanların yevmi 
mezkiire kadar zarflarını makamı 
vilayete tevdi etmeleri ve şart
name ve projeleri görmek isti
yenlerin 16 lira mukabilinde her 
vakıt Ankara muhasebei huıuıi
ye müdüriyetinden alabilecekleri 
ilin olunur. 
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SUDOL Mide ağriıına. Yanmasını, 1 PULMQL 
Gazını ve Kaynamasinı 

hemen keser 

Oksürük, Nezle ve Girip 
Ge\-iren kıymetli 

bir şuruptur. 
r1 

'11ıııı mnııııınııınııı11111111 15tanbul .Ziraat bankasından: 
Karyesi Mevkii Numarası Cinsi 

§ 

1 YALOVA KAPLICALARI Maltepe Badat caddesi 13 Hane 
,, Mektep 13 ,, 
., Hat boyu 7 Köşk ve çiçek bahçesi E • •• • 

Pendik Badat caddesi 609-11 ,, ve meyve ,. sahilde 
Gayrı mubadillere ait balada evsafı yazılı emvalden 7 numaralı köşk 1 haziran 931 ve diğerle

rinin 18 mayıs 93 C pazartesi günü saat ıkide icarı bilmüzayede ihaleleri yapılacağından taliplerin 

! NEŞ'E, SIHHAT, GENÇLiK 
1 KAYNAGI 

ynı:de yedi buçuk pey akçelerile beraber ihale saatine kadar bankamıza müracaatları ilan olunur. ~ 

~~!~~~~k.~~.~a~~~!!~~l~a~= rK~~~ :ır~ia;JI A ILD 1 
5110 lira bedeli muhammen el; Rontgen cihazı 21 • Haziran 931 t ... ,.,., .on aeeroı .. n., "' • ı 
pazar günü saat 15 te ihale olunmak üzere kapalı zarf uıulile Kapıcı Odacı &; 
milnakasaya konulmuttur. gibi işler için kefaletli, doğru bir 1 

Şartnamenin birer sureti lstanbul, izmir, Ankara Sıhhat ve adam istiyenler gazetemize müracaat 1 
içtimai muavenet mfidilrlüklerine gönderildiğinden şeraitini vıe etsinler. ~ 

tafıilitını anlamak istiyenlerin mezkur müdürlüklere müracaatları Satılık hane - Şehzade başında 1 
Ye talip olanların mezkur günde ibalat kanununa tevfikan tanzim Çukurçeşme yanında Taş han arkasında ~ 
edecekleri teklif zarflarile vilayet daimi encümenine müracaatlara Marmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda ~ 
illa olunur. ve müştemilatlı müceddet k~rglr hane 

satılıktır. 1çindelı:ilere müracaat. 

Dr Horhorunl• Beyoğlu Tokatliyan yanında J 
• mektep sokak No. 35 Satılık Apartıman - Şişli has· 

tane istasyonunda 9 oda 4 kat J 30 lira 
-------•ı• Her gün sabahtan akşama kadar ------• ı 

9· 12 arasında müracaat 

Oteller: 60 Kuruştan 5 liraya kadar 

Yemekler: Tabldot 225-450 kuruştu 
(Sabah Kahvaltısı ile öğle ve akşam yemekleri dahil) 

Uçilncil sınıf otellerde yemek 
mecburi değildir 

Vapur U •• cretlerı·. ~i.rin~i mevk! 30 ku1'11f 
• ıkıncı meTkı 20 ku111f 

Hertürlfi malumat için Y ALOV A'da Kaplıcalar MOdllr- . 
Iiiğüne veya ISTANBUL'da Seyrisefain Umum Mndnrlnk 

Kalemine müracaat: Tel. B. 1745 

kira getirir, pazarlıksız onbin ira saat 1 
Kocaeli vilayeti daimi encümeninden: Istıınbul dördüncü Vakıfhan . 

UNIONKOL ~. · 
Kocaeli Memleket hastanesi için evsafı ıartnamesinde gös- ---------- ~il lllllllilllllllilllmllllimillmllllllllillllillllllOOlllOOllJllllllOOllll ll 

terildiği üzere bir adet Rontken cihazı · müzayedeyi aleniye ıure· Veresiye TAKSiTLE - PARA 

tile satın alınacağından talip olanların 150 liralık teminat mak- yahut ELBiSELER ve AYAKKAPLAR, Elektrı· k tesı· satı 
l lll1i ' lılli ' l' 1 11 I' ,ı. I· ııll ı il ı,lı lı ıı ıo· 

bazile ihale tarihi olan Mayısın 20 inci çarşamba !7finü saat on ile sair HER NE\'I EŞYA almak için 
' saat 9· J 2 arasında müracaat. 

beşte Kocaeli vilayeti daimi encümenine ve şartnamesini görmek lstanbul dördüncü Vakıfhan Bedeıı· keşı·f lerı· cem'an 7 5 o o 
· ve tafsi!At almak istiyenlerin Kocaeli Meml-eket ha°staneıi baıta· u N ı o N K O L 

babetine mUracaatJarı. ( 629 ) ıı·radan ·ıbaret. 
Muayenehane, idarehane -

Ticaret işleri umum ınüdlirliiğünden: Veya ikamet için iki havadır oda bir Edı·rne kız ve erkek Şehı·ryatı 
l.-' sofa -.·e bir helAdan mürekkep bir daire 

30-ikinci teırin-930 tafihli kanun hükümlerine göre it yap· müsait şeraitle kiralıktır. Ankara caddesi mekteplerı· elektrı·k tesı·satı ı·şb·· 
mağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden j. Ent. Kolman Over· 52 No. ya müracaat edilmesi.. U 

siı·J. and. J. Kolman Overseas Limitet şirketi bu kerre müraca· Müktedir Muhasip - Bütün gün mekteplerde mahfuz pla" n V 
atla fİr~etin Türkiyedeki faaliyetine nihayet verildiğini bildirilmif veyahut günde brrkaç saat Türkçe ve h ' 

olmakla mezkur şirketle alakası bulunanların şirkete ve icabınela 'Fransızca lisanlarôa muhasebe ve muha· şartnameleri mucibince müna 
lıtanbul mıntakası ticaret müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilin bere ı!e meşgul olabilirim. Gazete idare-

olunur. sine B. E. rümuzuna müracaat. kasaya konulmuştur. Erkek ya 
~~~.~-n-bu•ı•a•eı•ed•ı•ye•s•ı ı•ıA.nı.ar•.~~ •• .. 00 . ~~ b ~ektebinin tesisab 11 ~ay~ 

Beyoğlu Kireçburnu 36ıncı ilk mektepte mevcut dört metro misyonu ııanıarı .J 931 Ve kız yatının 14 maylf 
l d k b ki 19 10 5 931 p l\lalullerle şehit yetimlerine ı.anunu 

uzun uğun a alın ir dire e adet tahta • • azar gü- mahsus mucibince bu sene de tevzi edi- 931 de Edirne maarif eminli--
nü saat ondan on beşe kadar mahallinde müzayede ile satıla· lecek ikramiyeye alt tesbit defterlerinia 

·caktır. Taliplerin orada bulunacak memura müracaatları. (651) bilOmum askelik şubelerinde ihzarına gv inde toplanan mübayda ko', 
başlanmıştır. 

E<Jkaf."lımıım rrıüdiirliiğiinden: 
Eczacı ve Dişci Mekteplerine muktazi eczayı tıbbiyenin (3) 

numaralı listesindeki Haclar bir hafta müddetle temdit ediJmiıtir. 
T alip~er şeraiti anlamak üzere her gün Levazım idaresine Te 
ihale tarihi olan (12-5-931) Salı günü saat on dörtte idare en· 
ci!ımenine müracaatları. 

Çelik imaline mah
sus malzemei ipti
daiye mübayaası 
ı\skeri fabrikalar ihtİJacı için on iki 

şartnamede yazılı çeJik imaline mahsus 
maJzemei iptidaiye ve evsaf malzemesi 
pazarlikla satın alınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için ve taf siJAt al-
mak için hcrgün öğleden sonra ve pazar
lık için de teminatlarile birlikte 3U- l\1a
yıs· 931 tarihinde saat on dörtte Askeri 
fabrikalar merkez satın alma komisyo
nuna müracaatları. 

Binaenaleyh harp maltılleriyle şehit misyonu vasıtasile kat'i ihaleSI 
yetimlerinin 30 Mayıs 931 akşamına ka· 

dar behemehal mensup oldukları askerıııc yapılacakt r Tal·plerı·n proJ· 61 şubelerine müracaat ederek lıemen isim· 1 4' 1 1 

!erini defteri mahsusuna kayıt ettirme· t k ·1 1 • ,,, 
leri. Bu müddetten sonra müracaat eden- şar name ve eşı name erı 
~~::ur.d~;:~; dahil edilmiyeceği i!An görmek üzere Edirnede meı-

3 mayıs 931 ~e ~a;ah zarfla 30 na. kur mektep müdürlüğüne mO' 
35 bin kilo yün kırpıntılarına verilen " ı 
fiatlar haddi itidalde görülmediğinden racaat etmeleri ilan o unur. 
ve 25 ita 30 bin kilo bez kırpmtılarına -----------------------
talip çıkmadığından 9 mayıs 931 cu-
martesi günü yün kırpıntıları saat 14 
te ve bez kırpıntıları saat 15 te Fın
dıklıda heyetimizde pazarlıkla satıla
caktır. Taliplerin şartnamesini heyeti 
mizde kırpıntıları Eyüpte dikim '''İn· 
de ve Sirkeci Demirkapıda Saraciye e· 
vinde görmeleri ve ihale "'aatinden e\·El 
teminatlarile hazır bulunmaları. 

• • • 
Mardindeki kıtaat ihtiyacı olan ek

meklik un kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 10 mayıs 931 pazar 
günü Mardinde Askeri satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak ve münakasaya 
girmek üzere teminatlarile birlikte 
mezktlr satın alma komisyonuna miira 
caatları. (338) 

~İPB~i OCBÜID~Bn: 
Veliefendi koşu mahalli çayır 

otu aleni müzayede ile satılacak
tır. 14 mayıs 931 de ihalei kat'· 
iyesi yapılacaktır. Hergiln saat 
14 den 17 ye kadar ocakta mü
zayedeye iıtirak olunabilir, 

. Balıkesir vil8yetindef1 
29 Mayıs 931 de mahalli İ§ler idaresi namına ve 13 ~ 

931 de yanı ve ıslah encümeni alisi namına Balıkeıirde At~ 
rışlan icra kılınacağından yüksek ikramiyeli işbu koıulara Y 
çaların iştirak eylemeleri ilin olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedit 

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

Liralık ikramiyeler 
Ve: 35.000 Liralık bir 

mükafat vardır 


