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lstanbulspor takımıı dün Fenerbahc~yi yendi 
Müstakil ikinci Seyhan!.. Halk Fırkası Dünkü futbol maçları 
namzetler Taşan nehir iki kola Teşkilat esaslı su-

\~!~u1,!!?1.~ firka•ı katibi Adana, ~~~~·- Seyhan r,::~~~ı~~.!!r!~ıi~-~.~~!.. çok heyecanlı oldu 
llUnıiliğince fırka haricindeki nehrinin kabarmasından etrafa Turlara göre Halk fırkasının büyiik Istanbulspor Fenerbahçeyi 4-3 mağlup etti 

tlcb'usluk talipleri için otuz nam- dağılan sular başka bir yoldan kongr~~inde fırka teşkiHHı bazı e:;aslr 
tcUik tahsis edildiği hakkında denize akmağa baılamıştır. K6y- farklarla tadil edilecektir. nahiye ka
lltşredilen tebliğ bazı zeYat ta- lülerin "Yeni irmak,, ismini ver- deme~i kaldırılmak ve ocaklar doğru 
rafından münfesih Serbest fırka dikleri bu su 60 dönüm kadar dan doğruya kazalara bağlanmak su
ilt.a•ını yeniden faaliyete davet ziraate salih araıiyi işgal etmek- retinde, Istanbul kongre..~inde ileri sü-
tanasına telakkı edilmittir. tedir. rülen noktai nazarın kabulü muhte-
l Uphesiz H. F. riyaset divanı Ovada akmağa ba,lıyan bu meldir. 
,arafından alınan karardan sabık yeni nehir Santh Halil ağaya vilayet merkezlerinde hem kaza 
~e b f hem ' 'ilayet idare hey'etlerinin ayn 

t est fırka azası da isti ade ait olan Cundar malaıında daha 
td b'I ayn teşkiJleri, bazı vazife tedavüJle-
0 l

e ı ecektir. Yani isterlt:rse ziyade genişlemekte olduğundan 
rı d rine sebep olduğundan kongrede vi-

b. ar a C. H. farkasmdan ayrı bu yüzden be, köyün yolları da 
ıt layet merkezlerinde yalnız bir hey'et 

er program ile intihap mü- kesilmiştir. Merkez ve Ço"lkesen C.d bulunması fikri de mevzuu bahsediJc 
elesine iştirak hakkını haizdir. köyleri bir ada halini almı•tır. 

Y cektir. 

4 .Şu kadar varki Halk fırkası Adana, 17 - Seyhanın taş- Kongreye gelecek müme!'sillerin a-
:•bi umumiliğinin bu hususa dair ması durmuıtur. Cotlu köyü 1..a adedine göre arttırılmaları da dü

: an tebliğini münhasıran Ser- civarına çadır kuran ıeyyar a,i- şünülmektedir. 
i t~t farkacılara hitap ediyor retlerden Seyit Ali Ye Şeyh Aliyi !===·=-========-=== 
:•ş gibi telakki etmek doğru çocukları ve çadırlarile birlikte ıel rak sokaklara düşmüştür. 
tğildir. Fırkanın maksadı daha alıp götürmüttür. Bu iki ailenin Çuvallara toprak doldurulup 
~k şamil ve umumidir. Binaen- akibetlerinden biç bir haber yok- patlıyan yerler~ kapatılmak 
~Yh gerek evvelce Serbest fır- tur. Ceyhan da 30 santim kadar istenilmiş isede mümkün olama
t Ya dahil olanlardan olsun, inmiştir. Maamafih tehlike ihti- mış ve çoğalan aular o civarı 
ı ttek onların da haricinde bu- mali devam etmektedir. iıtill eylemiştir. 
~~Usn herkes kanun dairesinde Şiddetli yağmurlann tesirile Toroslardan alınan haberlere 
tik}st~k~l olarak meb'us namzet- Adananın Ocak mahallesinden nazaran yağau şiddetli yağmur-
Yrını ilin edebilirler. geçen lağım muhtelif yerlerinden lar karları mütemadiyen erit-

liltı •lnız mfistakil olarak namzet- patlıyarak ıular çıkmıya başla- mekte ve suları Seyhanın ayak
F erini illn edecek zevabn H. mıı mahalle halin fenerler yaka- larına kavufmaktadır. 
aİ ~ıUntehibi sanilerinden rey 
b ~bılnıeleri için muayyen şartlar 
d \l \ltıduğunu unutmamak liizım-
lt: Bu t1 .. h . t . 
~Uı· şar nr, cum urıyc çı, 

Istanbul gazetecileri havada! 
Dün arkadaşlarımızdan bazıları Istanbul 

üzerinde bir uçuş yaptılar 
'tı bY~tçi, ayni zamanda samimi 
?la~ •lıf olmaktır. Her hangi bir 
a~lette bu tartlann bulunduğu 
11..,. tılabilmek için de efkirı _ ___ .....,. .............. ~ ... -~..-"";--·:---::--
... l!Qı. 

•eklin •Jeye hitaben program 
lbtıi ~e bir beyanname neıret

E> •cap eder. 
"'lbı~er. halk fırkaama menıup 
._ .... ehıbiaaniler bir müstakil 
~ed' 

' ın programını halk fırka· 
itle~ Programından farklı gör
lıiıı er•e, yahut program sahibi
U)et~l!linıt cUmhuriyetci ve mil"e•r olduğuna kanaat retire
~'cek.~•c ~abii olarak rey Yermi
d't h erdır. Kezalik şimdiye ka-
' alk fırkasma dahil olan 
h Ri~~Vat gazetelerde g6riildü
"V ,k ı Vaziyetlerini degiştirmek: 
ftt~,•a ben bngüne kadar H. 
~llld •nda bulunuyordum. Fakat 
blij en fırkamn programını ka
~ fı:~nıiş değilim. Binaenaleyh 
~ ita aıından ayn bir program 
~tı;ıe~ğimi ilin ediyorum.,, 
tibile .• sozler söylerler iıe bu 
~'bil tı~ samimiyetlerine inanmak 
~ntıt~h·~ayacağı için H. fırkaıı 
~'da 1 ısanileri ayni suretle on-
tctkıe!ed~lerini vermekten çeki-
C.. tr. 
~ OtüJij • , 
~ llı~eu·~0r. kı mUstakıl olarak 
attı liı erıni ilin eden zevata 
titıitı • fırkası müntebibi sani-

ı: tı•ın::::Yet alabilmeleri için 
thllacak er tarafından neşro· 

ttııttı• Programların büyük bir 
t 1Yeti ı 
t~~'aını,r 0 acaktır. Acaba bu 
~lttıelidir?nerede ve nasıl neş-

to 'ııtıkan .. . 
~a11ıı tnustakıl namzetlerin 

et1ıb.ist,:~~~ı ~adece meb'us ol
lfi 1 •an·ı e~ı mıntakanın mün

dir b 
1 erıne izah etmeleri 

U • 0 un 1 ttdeki u ~ beraber bazı ma-
('1lt ı tnuntehibi aanilerin 

arafı 2., 
~"el sayıfada) 

\. .Ale!unet ...<.su.. 

I 

( Y•zısı 3 Uncu saylfamızda ) 

Uçuşa iştirak: eden gu:etecilerden bir crup 

Yunan darülfünunluları şerefine dün 
talebemiz tarafından ziyafet verildi 
Yunan muharrirlerinden M. Psalti tara

fından DarilHilnun salonunda 
Terilen konferans 

Darülfünun konferans salonunda verilen konf eran~ 
( Yazıaı 3 Uncu saylfamızda) 

Vefada Beykoza 2 • 1 yenildi. Diğer maçların neticeleri 
şöyledir : Galatasaray : 4, SUleymaniye : 1, Beşiktaş: 6 

Anadolu: O 

Diln büyük bir muvaffakıyet kazınan genç lstanbulspor takımı 

Snrprizler günU.. F enerbahçe da mütekait kaleci Nedimi ka· 
lstanbul spora, Vefa Beykoza leye koymak ve Alaattinin yeri· 
yenildi.. ne Sedadı almak suretile ufak 

Dün iki haftalık ~ir teehhür· bir değişiklik yapmışb. Yani 
den sonı;a, f!'ltbol ~ık maçlırına şu tertiple oynuyordu: 
devam edıldı ve sıtadyoma ge-
lenler bu beklenmiyen naticelerle 
karşılaştılar. 

Tehir edilen bir maçın bugün
kü fikstüre alınması dün birinci 
kümenin ıekiz takımını da bir
birlerile kartılaştmyordu. Bu et
raflı futbol günü netice itibarile 
ıayanı diYkat oldu. Biz maçların 
ehemmiyetini nazarı itibare ala
rak sondan ba,lıyalım. Günün 
son ve mühim oyununu Fener-
bahçe ile Istanbul spor oynuyor. 
F enerbahçe bildiğimiz kadrosun-

Nedim 
Cevat Ziya 

Reşat Sadi Şaban 
Fikret Sedat Zeki Muzaffer l\iyazl 

Istanbul spora gelince; iıte 
genç oyunculardan mürekkep 
takım: 

K:\zım 

ı\1i l'e\iik 
i\Jurııt Hasan Is mail 

Ziya Sal:lhattin Orhan Fahri Nevzat 
Hakem Basri B. 
Oyun Fener bahçenin akınile 

(Alt tarafı 6 ıncı sayıfada) 

========================================= ===-=-===== 

[ Harding nasıl ··ıd··? ] ._------~·-o _u_. _ 
-8-

Hardingin bütün aşk mek
tupları ele geçmişti 

~~~~~----~--.,....,...~~~-

Madamın bütün arzusu bunları görmek ve 
okumaktı fakat taharri memuru buna 

mani olmak istiyordu 
almıştı. Ben de ondan korkmağa ba~ -
1amıştım, Madamın sesi gittik~e yük
seliyor ve bir feryada benziyordu. 
Herkesin onu duyup gelme 
]erinden korktum. Madamın sesi ~ür
lüyordu: 

- Sen bir zevcenin hislerini an
lamazmısın? Sen insanlığın bütün his 
lerinden mahrum musun? Demir den 
mi yaradılmış bir adamsın sen? Fakat 
demirden yaradılmış olsan dediğimi 
yapacaksın. 

Madam tam karşıma eğilmiş ve son 
sözlerini söylemişti: 

- Bütün bu mektupları bana şim
di getirecek misiniz?. 

.. , ..... , _J 2 Ci :::il 

Yarınki sayımız on 
lkl sayıl adır l\1adam Hardingin en sıkı fıkı dostu 

Madam • Y,, 

Çocuk -Gençlik - Geliıigüzel Ben hemen ayağa kalktım ve cevap 
verdim: 

İspanyol Cümhuriyeti 

nasıl ilin edildi ? 

- Şimdi değil, l\ladam. 
Madam sözümü anlamamış gibi de

,·am etti: 
( Lütfen sayıfayı çeı:irini:z1 



(Üst tarafı 1 inci sayı/ada 
baılndı. ilk hücumlar Fenerde 
oyunun UçüncU d11kikasında ıağ
can aldığı bir pasla sol iç Se
dat Fenerin ilk savııına yapıyor. 
Top ortada lstanbul ıpor muha
cimleri ahenktar bir hücumla F e
ner kalesine iniyorlar. Sağ açık 
Nevzat Fenerin sol mUdafiini 
:ttlatarak Fahriye yerinde bir 
paı verdi. Fahri fedakar bir atı
ışla beraberlik sayısını yaptı. 

Bu uretJe oyun daha ilk da
<ikalarmda heyecanlı bir safha 
arzetmiye başlamış oluyordu. F e· 
nerbahçe S!kıştırıyor. Fakat lstan· 
bulspor müdafaası bilhassa T ev· 
fik ve Ali yerinde çıkışlarla F e· 
ner hUcumlannı akamete uğra· 
tıyordu. Fakat 20 inci dakikada 
Fikretin uzun vuruşunu Sedat 
yerinde bir kafa darbesile ikinci 
defa olarak lstanbulspor kalesine 
attı. Bundan 50nra Fener tazyiki 
arttırıyor. Fakat atılan tutulmaz 
tiltler hep Iıtanbulspor kaleci
sinin e1lerinde sönüyor . 

Oyunun 37 inci dakikasında 
lstanbul sporun bir hücumunda 

·Fahri Fener müdafilerinin fall!olu 
vuruşundan istifade ederek ikinci 
beraberlik golünü yaptı . Top 
haftayma kadar ortada dolaştı. 
Yani lstanbulspor birinci devreyi 
2-2berabcrlikle bitirmişoluyordu. 

ikinci devre İstanbul !porun 
hücumlnrile başladı. ilk on beş 
dakika tarafeyn biribirlerine gol 
yapamıyarak müsavi hücumlar 
içinde uğraştılar. Fener bahçe 
Behzatı açığa Fikreti içeri ala
rak bir değişiklik yaph ve bu 
arada Muzafferin bir pasından 

Fıkret üçüncü golu yaptı. Fakat 
istanbul sporun gayretli çocuk· 
!aranda her sayı yapıldıkca mu
kabele etmek kudreti artıyordu. 
Henüz beş dakika geçmemiıtiki 
İstanbul sporlular kale önündt" ki 
kargaşalıktan istifade ederek 
bir ıandelle yine beraberlik sa· 
yısım yaptılar. Yani üç Oçe ol· 
muşlardı. Oyun bu goldan sonra 
bUıbütün heyecanlı bir ıekil al
dı. Artık İstanbul spora emniyet 
ve galebe için büyiik bir ümit 
gelmişti. Cidden enerjik bir o
yunla adeta galebeye doğru gi
diyordu. Devrenin ortalannda 
İstanbul spor kornerden gelen 
bir topu, kalecinin dışarı çıkma· 
aından istifade ederek dördüncü 
defa kaleye soktu. Bu galibiyet 
golnüü Salahattin nefia bir kafa 
ile yapmııtı. 

Bundan sonra oyunda en calibi 
dikkat nokta, lıtanbul ıpor ka· 
leciıinin feykalade oyunudur. 
Muzafferin, Fikretin, Sedadan 
mGteaddit tehlikeli şiltlerini şa
yanı taktir bir m8haret ve feda .. 
kirlıkla semeresix bıraktı. 

Ve oyun lstanbul sporun bü· 
cumlarile ve 4-3galebile bitti. 

Burada elde ettiği muvaffa· 
kıyetten dolayı lstanbul sporu 
ne kadar tebrik etsek azdır. Bu 
genç takım cidden güzel bir 
oyun oynadı. Ve galibiyeti hak 
etti. Şurasım dikkatle hatırlata· 
hm ki F enerbahçeli Fikret Bey 
oyunun neticesi llzerinde büyük 
bir tesiri olabilecek bir penalh 
kaçırdı. Çok şayanı teessüfdür ki 
birinci sınıf takımlar1mızda layi
kile penalh atacak souk kanlı bir 
oyuncu yok. 

lıtanbulsporun aldığı bu ne· 
ticeye mevsim baıında karakuşi 
bir hükUmle bu genç takımı iki 
kDmeyo atmak içiD çalı anlar• 

"Sakalım yok ki sözümü dinleteyim .. 
mahcup edecek bir kiymeti ha- derler. Doğrudur. Filhakika tarihin hü 

kema, ülema ve enbiyası hep sakaJJıdır. 
izdir. Biz o vakıt bu sütunlarda ilahların ilahı ZeYs sakallı idi. Hazre-
yapılmak istenen haksızlığa mani ti Musanın ayaklarına kadar hir nehir 
olmak için çalı~tığımızı ıimdi gibi akan saknllr heykelleri ,·ardll'. A· 
.. ur padişahlarının olduğu gihl bizim 

soylOyoruz. e ki padişahların ve ''ezirlerin de sa-
Istanbulsporu can ve gönülden kaJları muhte!>emdi. l\frsır firavunları 
b 'k d ff k 1 · · matruş edilerse de haşmetlerini göster 

te rı e er ve muva a ıyet erının mek i tedikJeri zaman takma sakal kul 
temadisini temenni eyleriz. !andıkları maJCımdur. 

GUnUn ikinci sürprizli maçı Sakal akıl ve kuvvete delalet eder-
·d· di. Bugün öyle değildir. 

Beykozun Vefaya galebesı ır. Bugün sakallı adam azdır. 
Dört hafta evvel Feneri kat'i Bunları bir tetkik edini1~ Görür ii· 
bir netice ile yenen Vefa dün nüz. ki gayet munis, nya bir parça len 

favı adamlardır. 
daima il<inci planda kalan Bey· Bugün sakal koyvermek. her gün 
koza 1-2 yenildi. Beykoz eyi ça· traş olmak zahmetinden korkulduğuna 
J şmı• Vefanın aolüne mukabele delalet eder ... Bu~üniin faaliyetinden 1 

v • kaçıldığını gosterır. 
den sonra galibiyetidir. Muvaffa- Faal ,.e kütleleri sevkedenlere bakı 
kiyetle ahlan bir pen altı ile nız: Sezar, Napoleon ve Gazi gibi a-
ld . t• V f d k. damlar matruştur. e e etmıt ır. e anın son a ı- K 1 

kalarda yaphğı devamlı hü- rava 
cumlar bir semere vermedi. Ve- Kravat meselesi ehemmiyetlidir. na. 

zan hir kravat intihabı insanı me hm 
neticede Beykoz 2-1 galip geldi. edebilir. Çünkü kra,·at giyinmek hu U· 

Bundan evvel yapılan iki maç- unda hemen hemen. biraz şah iyet ve 
tan birinde Galatasaray Süley- fant~zi gösterebileceğimiz, yegane Y· 

dir. 
maniyeyi 1-4 maglüp etti. Yal- Kra,·atlar modaya tabi olduğu için 
nız şunu da kaydedelim ki Gala- bu hususta bir usul ı:söylemiyeceğiz. 

Fakat bir kaide vardır ki buna rin· 
tasaray ilk devreyi sıfır sıfıra yet ıaıım'dır. Eğer bir zevk sahibi oldu· 
bitirmiş fakat ikinci devrede ğunuzu göstermek isterseniz kravatınız 
muvaffakıyetli çalııarak bu ne· la başkalanndan teferrüt etme~c ~t: 

ğil, mahviyetkfır bir tarzda clbısenızı 
ticeyi almıtbr. tnmnmJamağa dikkat ediniz. 

Günün ilk maçı Beşiktaş lnsan, gijze çarpmak suretiJe şık ol· 
Anaoolu aras1nda idi. Geçen maz. Bilakis nazarı dikkate çarpma. 
hafta Süleymaniye ile berabere dan ... 

kalan Beşiktaı bugün dikkatli bir 
oyun oynıyarak rakibiniS-6 yen· 
mittir. 

Yakalık 
Nasıl hazır kravatlar artık kuJJa. 

nılmıyorsa, sert yakalar dn artık cnn 
çekişmek üzredir. Bununla beraber, ak 
~m elbi clerinc eJ'an hakimdir. Ne )11 
palım, bu gibi toplanmaların uyuşmııı; 
kaidelerine düşüncelerimiz bile esir
dir. 

Fakat, mantığı kuvvetli birçok kim 
seler, iş zamanlarında sıkılmamak için 
kolalı \'e ert yakalara eh-eda demiş· 
)erdir. 

Yumuşak y ka, resmi olmıynn ye. 
meklerdc takılabiliyor. . 

/ Memleket hııib:rleri 
Somada bir cınayet 

Mani adan gelen bir habere 
göre Soma eşrafından sabık 
Halk fırkası mutemedi Hüseyin 
Ef. esrarengiz bir şekilde öldü-
rülmüıtür. Cesedin başmda -bil· 
yük bil:· yara vardır. Cesede o
topsi yapılacaktır. 

lzmlrde bir intihar 
İzmir tüccarlarından birinin 

oğlu olan Raşit isminde bir genç 
karnına iki kurşun sıkarak ken· 
disini öldürmek istemiştir hayatı 
tehlikededir. Hadisenin sebebi 
de babasile aralarında çıkan bir 
ihtilaftır. Genç bir k6pek besle· 
mek istemiş babası buna razı 
olmazmış. 
Bir tramvay naall parçalanar? 

izmirde hem garip hem feci 
bir kadise olmuştur. Rıhtıma 
yanaşan bir kereste vapurundan 
boşaltılan iki büyük kalas vinç· 
ten kurtulmuş ve o sırada ora
dan geçen bir tramvay araba· 
sının üstüne düşmüştür. Neticede 
tramvayın üstü parçalanmış, vat· 
man Ali oğlu ibrahim ağır u· 
rette yaralanmıştır. Yolcular bü
yük korku geçirmışlerdir. 

Bir papasın cinayeti 1 
Kiliste bir Protestan rahibi 

paskalya münasebetile kendisini 
kilisede son bir vaız vermiye 
davet eden halefini tabanca ile 
öldürmüştllr. Katil rahip azlinden 
dolayi çok müteessirmi,. Vurulup 
ölen papas katilinin afvı için 
dua etmiıtir. 
Ankara memurin kooperatifin· 

de temettU tevziatı 
Ankara memurin kooperatif 

hissedar ve müstehlıklerine te
mettü tevziatına başlanmıştır. U
mumi heyet içfünamda temettü 
olarak kaydedilen paranın yüzde 
ikisi istihlak ve yüzde ikisi de 
hissei iştirak mukabili olarak 
tevzi edilecektir. 

Dünkü maçlann verdiği neti
celer puvanlar üzerinde de haylı 
değişiklik yapmıtbr. Mesell bu 
güne kadar F enerbabçe ile Ga· 

latasaray 24, puvanla beraber 
vaziyetinde iken Fenerin yenil
mesi ve Galasarayın galibiyeti 
sarı kırmızılılar lehine iki puvan 
bir fark yapmıştır. Yani timdi 

F enerbahçe 25 Galatasaray 27 
puvana sahiptir. Yani Fener
bahçe Galatasarayı yenmesine 
rağmen Vefaya •e lstanbul ıpora 
yenildiği 1çm şampiyonluktan 

gene uzaklaşmış oluyor. 

llu usulü tatbik edenlere hücum etme mek, tek başına bütün bir cepheye hii· 
yiniz nezaket rahatsız olmak demek de cum etmekten daha güçtür, bunu da 
ğildir. Yalnız modaya karşı hücum et unutmayınız. 

Galatasaray bundan ıonra 
karşıla,acağı lstanbul ıporu ve 
bir oymyacağı Vefayı hatta 
Beykozu yenerse şampiyonluiu 
almış olacak.. Fakat Fenerbah-

~ede ezeli rakibini yendiii halde 
genç takımlara yenildiği için 
artık birinciliğe veda ediyor 
demektir. 

Kasımpaşa ikinci kUme 
şampiyonu oldu 

ikinci kümenin en kuvvetli ta
kımı Kesımpaşa kulfibn futbol· 
culara timdiye ltadar dokuz ra• 

kibini yenmiş, yalnız klimenin 
kuvvetlilerinden Eyüp ile maçı 
kalmıfb. 

Don bu milhim maç Kadıkö
yllnde yapılmııtır. Maç çok hey· 
canlı olmuş ve neticede bir bire 

beraber kalmmı~tır. Ba netice 
ile dokuz rakibini yenerek yal
nız bir tanesi ile berabere kalan 
Kasımpaşa takımı 29 puvanla 
ikinci küme şampiyonluğunu ka
zanmış olmaktadır. Kasımpaşa 
takımını samimiyetle tebrik 
ederiz. 

Kümenin ikincisi Kurtuluı ta
kımı olmuıtur. Ve 27 puvan al
mııtır. ÜçUncülük henüz malüm 
değildir. ÇUnkü diğer ldüplerio 
yapacakları maçlann bir kısmı 
bitmemiştir. Üçüncülüğü Eyübün 
kazanacağını ümit ediyoruz. 

İtizar 
"Grafolofi,. ye dair ~azımız munderi· 

caumızın çoklu~undan bugun inti~r 
cct-menu51ir. ılı.zat ederi,,. 

nı nuıttııtı --rn:rııu:uı111mm:a:mn ıı ıııı n 

Dünyanın en büyük Sirki 
yakında şehrimize galiyor 

-
Mayıs iptıaalarmda ıebrimize dllnyanın en büyilk seyyar Sirki 

gelecektir. Bin Amar kardaılar Sirki diye tanılan bu Sirk 
sekiz senedenberi dünyanın her tarafım dolaııyor ve her tarafta 
bOyük muvaffakıyetler kazanıyor. Dört kardat olan Mustafa, 
Ahmet, Ali ve Şerif beyler idaresinde olan bu Sirkte 500 
hayYatı ve dört yüz artist çalıımaktadır. Hayvanlar arasında türlü 
tllrlü kaplanlar, arslanlar, beyaz ayılar, parslar, jağvarlar, sonra 
turlü türlti develer, atlar, maymunlar bulunmaktadır. Bunların 
hepisi, fevkalAde marifetleri yapıyorlar. Artistler, dünyanın her 
tarafından ve her milletinden seçilmiştir. Bunlar. en şayanı hay
ret numaralan rapmaktadırlar. 

Sirk, Taksim bahçesinde kurulacaktır. Sirkte üç sahne 
bulunac.ak ve hep bir anda çahşacaktır. 

Mayısın iptidalarında istanbula gelecek olan Sirk, halihazır
da Atinadadır. Oradan Sellniğe gidecek, sonra buraya gele
cektir. 

Sirk müdürü M. Spiro halihazırda kendisi ıimdiden et mU
taahhitleri ve Sirk için müstahdimler aramaktadır. Sirk bil
hasaa bilet müvezzileri, kapıcı liizımdız. Bundan başka artistler 
için iki yüz odaya ihtiyaç vardır. Bunlara malik olanlar Sirk 
mlldürünun ıu adresine müracaat edebilir: 

M. Corc Spıro. Post Kestant Beyoğlu. 

Cumartesi 
16 NiMn 9J1 

Zilkade 

1349 
Bu geceki Ay 

Güneşin doğu~u : 5,18-Batışı : 18,51 

Namaz vakitleri 
Sabah 011~ lldııdı f.lqam Yaıeı fmeatı 

3.47 12,14 ıs.ss 18,51 20,28 3.29 

VAK 1 T 
ıstanbul Ankara ca 

desi VAKiT YurdlJ 
Telefon: ldarc 2 4370; Yazı işlen t.4371 

1 

abone tarllan: 
1 3 6 12 

Dılıilde 150 400 750 1400 
Haricte - 800 1450 ~700 

ilan şartlanmız: 

.. 

S:ıtın 
Santimi 

Resmi 
10 Kş. 
20 " 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 r 

Küçük ilii.n şartlanmp: 

ı 2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her Uç ıyb• 
ğı için bir defa meccancndlr. 

R - 4 satın geçen il~nLınn faz)., 
saun için 5 kuruş zamolunut 

Doktor l 
H fız enıa 

Dahili hasta ıklar teda\fibS 
cumadan maada her gün ôgtedt~ 
ra saat 2 den 4 de kadar erle' 
dın 'e çocukların dnhıliyc h• b 
rını Dhnrı}Olunda l 18 ıııırrı~, 
su( 1 alıınesinde tcda\ i rdrr 

1 ıanlıul 2J<l8 

amıs:j\E:U:;ı!taC!h}!l&i::hguKUI.: hakım.Jıglfld;~ı 
Kütahyada mukun fd'~· 

zevcesi Şükriye H. ile z• ;..! 
halli ıkameti meşhut kal~ı~ 
tzınbullu Fahri B. aralar~~ 
kevvün eden boşanma ol lr'f'"'~ 
da ilanen tebliğat icrası~ 
verildiğinden muhakePl 

3
1 

allak bulunduğu 4-5·:t.Jd! 
günü saat 10 da K~0 
mahkeme~nde ha~r 

tebliğ makamına kaifll 
üzere ilfüı olunur. 
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L Darülfünun Salonunda f Tayyarecilik ileminde f 

Dün verılen konferans 
Yunan darülfünununun talebeleri bu 

akşam memleketlerine gidiyorlar 
Şehrimizde bulnan Yunan da

tülfünunluları dün lstanbulun 
maruf yerlerini gezmişle bu me
Yanda Müzeyi, Topkapısaraymı, 
f\.Yasofya ve Sultanahmet cami
erini ziyaret etmişlerdir. 

Misafirlerimiz öğleden sonra 
,f epe başında ki konservatuvarın 
"onserinde hazır bulunmuşlar ve 
0 radan sonra darülfünun konfe. 
rans salonuna giderek saat 19 da 
Yunan muharrirlerinden M. Pi
~~lti tarafmdan verilen konferansı 
ınlemişlerdir. 
Konferansta darülfünunluları

lllızla Yunanlı misafirlerimiz, Yu
nan sefareti erk anı Rum başpa
bası F otyos efendi ve sair zevat 
nzır bulunmuşlardır. 

1 
• M Pisali "iki millet arasında 

;• ruhi kaynaşma,, ünvanlı kon
;ransını Fransızca, Türkçe ve 

Urnca olarak üç lisanda vermit 
\te ezcümle demiştia ki: 

''T [) . ürk gençliğini teşkil eden 
arüıfünun talebesile bütün 

~~~atibi aliye talebesi siz istik
!~ ı temsil ediyorsunuz. Büyük 
h'Urk milleti, sizlerden bir çok 
1ııneUer bekliyor, yarın o bir-
~n, güzel memleket mizin mu
adde ratım idareye çağırılacak-

!1'Hz, Bugün Türk-Yunan muka-
~netinin, nsıı fikrini, ruhunuza 
~.btnek istiyoruz. Mazı artık ta
~ e karışmış, anın tenkidini ta
t' ke bırakmamız lazımdır. Te-
' ki aklı beşerin muntazam 
~Cryanına bağlıdır. I ki millet 
ı .. · 

'l mazınin temin edemedig-i 
'•l'I 
~ : ı bir istikbal ı lıazılıyalım. 

''lildan gelen arkadaşlarımza 
l Prtıış olduğunun samimi teza
·Urat . "İl zımamdarımmn ve huEu· 

iat\ ~üyiik milletimize tam bir 
~ .. 1 

lal ve hürriyet temin beden 

is~·Y,Uk Gazinin buyurdukları 
"' arnetin bibakkin idrak etmiş 
vıı u~ 

~ ? Unuzu iıpat ediyor. 
)\" 

11safirleriniz bugünkü Yuniı
ısta 

~iy ~·n selamlarile beraber, Tür-
l'u :nın büyük ve seri adımlarla 

rudu~.. 'h' k d ·-. •ar gu, ve tarı m ay ettıgı 

ata 
1 

medeniyete nüfuzu derkar 
laınn, kadim Yunanistanın da se

~l.lfl 1~ i~lağa geldiler. Bu nüfu
b~ş _crıklas asarındanberi, fikri 
'ttıst~ı~ tarihine, serpmiş olduğu 
•t e~ '11 . nurun ehemmiyetini bir 

f.tuh ııah ettim. 
dtn terem dostlarım! Her ne-

ltti:cb .. b~ düny~da meterialist
b,,e . utun temınatına rağmen, 
~kt~'Ycti daima zeka idare ede

k,bil~· ~ufekkirenin hukuku na· 
lıcı~at ınknrdır, ve milletlerin 
11aııdirıda, daima son kelimeyi 

(.'·kr. 
ı ir . 'k 

llı"ttıd ' ıstı balı ve yarının zi-
dudu arani, sizsiniz. Fikirin hu-

~dır. ~o~tur, o beşeriyetin ma-
a'tttu Urk - Yunan mukareneti, 

'~lb u;~ı Yun~ni~tan ile birlikte 
'tııı,,tn ~nda fıkrı beşerin, umu-

"ı~ddiy:~n.~ matuf olup, zekanın 
ltııUttl uzerine galebesini, ve 
tt,,. trle d .. 
~ ...,.tk . . unyayı mahve sevk 
,~"\reli •stıyen: bir takım gizli 
~~kt:~.üzenne, intizamı temin 

b ''I b ır. 
l.t • resar . 

ti • 8ôıler· :t•n çok alkışlanan 
~ ltııı rn hn en sonra misafirle-
~ ~tı 0~1~elif vasıtalarla Tokat
c:~a~a h ~ne götürülmüşler ve 
-~ ttlıyetj ut uk fakUltesi talebe 

f~ttı arafından şereflerine 
,,ı' Yerne·· 

tiı:tı· 1Safirleri g~ verilmiştir. 
~ •ıi tc k rnız bu akşam şeh-
t döııe~ekedl erc:k memleketleri-

erdır. 

'r Unan?ecekı ziyafet 
' talebeler dün gece 

hukuk fakültes nin T okatlıyanda 
şereflerine verdiği ziyaf~tte hazır 
bulunmuşlardır. Bu arada Yunan 
sefareti erkanı, müderrilerde 
ziyafete gelmişlerdi. Ziyafetten 
sonra samimi nutuklar teati edil
miş, Yunan talebelerinden bir 
zat gösterilen samimi alakaya 
karşı teşekkürlerini ifade etmiş
tir. 

Alman 'J'ıp profesör
lerinin intıbaları 
Almanyanın büyük tıp üstat

larmdan Geheimrat profesör ün
vimmı haiz Dr. Beveke 4 gün 
şehrimizde tetkikat yaptıktan 
sonra memleketine avdet etmiş
tir. Hamburg ve Halle Darülfü
nunlarında leşrihi marazi müder· 
risliği yapmış olan ve elyevm 
74 yaşında bulunan bu zat mu· 
harririmizle görüşürken demiş· 
tir ki: 

- Istanbula ilk defa geliyo
rum. Burayı tahayyül ettiğimden 
çok dnba başka buldum. 

Pek kısa tetkikatım esnasında 
Cerrahpaşa hastanesini de ziya
ret ettim, bu ziyaretin bende 
bıraktığı intibaı hayretle ifade 
edebileceğim. Tür!<iyede taba·• 
betin bu kadar yükseldiğjni, sıh
hat işlerine bu kadar ehemmi
yet verildiğini ümit etmiyordum. 
Cerrahpaşa hastanesi Avrupa
nın muasır sıhhat müesseseleri 
kadar, belki daha ziyade mü· 
kemmel bir müess~sed . r. 

T ürk lerin misafir perverliği 
beni çok mütehnss's etti. lstan· 
buldan adeta istemiy..=rck ayrılı-
yorum.,, 

Profesör söz arasında teşrihi 
marazi için mükemmel bir mi\· 
essesemiz olmadığına işaret et
miş ve: 

"H~rşeyin mükemmeline malik 
olan bu cazip şehirde bu mües
sese niçin r oksan anlıyamadım. 
TıbbJ adliye ehemmiyet vermek 
lazımdır. Çünkü tıbbı adli bu 
günkü müterakki tababetin mü
velıididir dt"mistir ... 

AdJiyde: 

"Koç,, davası tazeleniyor! 
Bir müddet evvel, Dr. Voro

nof hazır bulunduğu halde bir 
koça tatbik ettiği gençlik aıısı
nın tutmadığı şeklindeki neşri .. 
yattan dolayı Dr. Behcet Sabit 
B. tarafından "Akşam,, refiki
miz aleyhine açılan dava, lstan
bul ikinci ceza mahkemesinde 
beractle neticelenmişti. Temyiz 
bu kararı bozmuı, dün jkinci 
cezada tekrar celse açılmış, 
muhakeme bazı tetkikat için 
kalmıştır. 
Mevkufen muhakeme edilecek 

Çenberlitaşta ticaretle meşgul 
olan Bogos isminde biri geçen
lerde körkütük sarhoş bir halde 
hükumet aleyhinde tefevvühatta 
bulun:nuş ve kendisini yakalamak 
istiyen zabıta memurlarına da 
hakaret etmiş olduğundan yaka
lanarak adliyeye teslim edilmiş
ti. Bogos istintak hakimi tara-
fından isticvap edildikten sonra 
tevkifaneye gönderilmiştir. Mev
kufen muhakeme edilecektir. 

iki motisikletll seyyah 
şehrimizde 

Mister Vilyeım Consun ve Ed
vart Kareli isimlerinde, motor
sıkletle devrialem seyahatına 
çıkan iki İngiliz. seyahı tebrimize 
gel mitlerdir. 

27 Mart tarihinde Londradan 
hareket etmiş olan ıeycblar 

Bu işe siz de şaşın ! -

lstanbul gazetecileri havada! BUyUcU yakalandı 400 
llra meydanda yok ! 

Bir bakkalın enelki gün 
dört .. yüz lirası çalınmış. Bak· 
kal oteye beri} e ba ,·urmuş, 
fakat hnl\knla lıiri i akıl öğ· 
retmiş, me:;>hur hüylicülerden 
Hacı habayı blup bakkalın e
,·ine getirmişler. Hncı baba 
bakkalın e\inde bir odaya gir 
miş, bir yumurta almış bir 
sahan istemiş. u~tüne kovmus 
d . k " • ~ 
emış ·ı: 

"- Siz susun ben dua ede· 
eeğim, hi~ ses çıkarmayın. 
odadakiler susmuş, Hacı ba
ba duaya başlamış, herkes yu 
murtanın dua tesirile çatla
masını bekliyorlar, cünkü yu. 
murta çatlayınca hırsız da 
çattadak, çatlayacak. Mahvo
lacak, herke böyle düçünUr
ken çat kapı, polis gelir. Hacı 
babayı cürmU me. hut halin· 
ele yalrnlnrlar" 

Hain hu büyüctiy~ inana
rak bu yüzden medet uman
Jarı n hala (400) 
lirayi bulamiyanlann takip· 
teki siiratine siz de şaşın .. 

Biz de ıaşahm ! 

Türk ocakları 

Dün arkadaşlarımızdan bazıları Istanbul 
üzerinde bir uçuş yaptılar 

Dün liemalettin Şükrü gazeteye nunda, lelı ve aleyhte, hakkımda her 
geldi: türlü mazmun yapabllccektir. 

- Haydi gidiyoruz. Dedi. 10 - Nizaınettin Nazil (Kara IJa-
- Nereye.. . ı·utta) (Havada ölüm) serlechalı ü~ 

- Bütün arkadaşlar bugün Yeşil- ciltlik bir tefrika yazabllecektir. 
köye gidip Cidna tayyarelerile Istnn- 11 - Hakla Tarık Beyin, sağlığım. 
bul üzerinde bir uçuş yapacağız. da tanımak istemediği - egoi&me bo· 

Hiç tereddüt etmedim. Hemen hatır ya kendimde mevcut zannettiğim -
lanmağa ba~ladım. Okuyucularım ha- meziyetlerimi teslim etmesini temenni 
tırlarlarsn ge~en sene Istanbuldan Pa ederim. r Kuaurlarımdan bahae lüzum 
lise ayni şirketin tayyarelerile gidip yo/.:, dünyada zaten bunlardan 
gelmiş \ ' e seyahat notlarımı o zaman başkasından bahıedüdiğini duy• 
yazmıştım. ma.dım] 

Bazı arkadaşlar tayyare ile seya- 12 - (Asmalı nıesçit 74 )tefrikamı 
hatin kolaylığından ,.e rahatlığından, Kanaat Kütüphanesi, öldüğüm içi11 
hntta eminliğinden bahsedişimi kaydij teli/ hakla vermiyeceğini dilıünerck 
ilıtiratla. telakki etmişler, tanıdıkla- pek tabii olarak bCl8acaktır. Yalm: 
rımdan bir çokları da mübaliga ettiği· Gayur Bey bu işi takibe kalkı.fıraa, kt: 
mi söylemişlerdi, naatinı (Kanaat) in bu işten vazgeçc· 

Kemalettin Şükrü. bizimle beraber ceğidir. 
Pirami Sefa, Yala Nurettin, Ömer Zi· 13 - Piyami Sefa aözün kısası ola 
ya M. Zekeriya Sadri Etem n daha bir rak (bitti, uçtu ve öldü) dlye bir ldta 
çok arkadaşların da geleceğini haber be yazacaktır. 
verince, İstanbul üstünde bir uçuş yap 1' - Tauyarcyc binmek huaU3unda 
maktan ziyade onların ihtisaslarını al hiç imali fikir etmemiş olan A. Sım· 
mak üzere \"e benim noktai nazanmı nın aadcce hakkını teali mediyorunı. 
tekit edeceklerinden emin olarak he· Fikret AdU 
men kabul ettim, hazırlanmağa başla- * * • 

Bllilnçonun işaret dım. (Meserret) krataneainde M. Zeurı 
.., Şatranç ,.e grafoloji mütahassısı ya, ômcr Rıza, Vôld Nurettin, Agal: 

ettfgf rakamlar Muzaffer Muhittin, imzaları tetkik ile lzzet Beylerle buluştuk. 
Türk ocakları merkez hevetince tan meşguldü. Sadı·i Etem He Piyami sefa gelme 

zirn ,.e encümence tetkik · edildikten - ~aydi sen de gel. ı• mişlerdi. 
sonra Kurultaya arzedilen pilaneo ne Dedım. Cidnanın otobüsü ile Yeşilköy yolu 
tayici şudur: J :- Deli mi~i~?. nu tuttuk. Kemalettin ŞUkrU, seyyah· 

l\lart gayesinde Ankara merkez oca ~onra ~e~dısını toptı:a~ak: . . lara izahat verir gibi geçtiğimiz yolla 
ğının Jmsasında 7 6.2:> \'e bankalarda - Gehrdım a.mma, goruyorsun ışım rı ~öyliyordu. Valil Nurettin Samatya 
9:>,06 kuruş nıe\'cut olduğu anlaşılmış- \'ar, y~ksa." dedı. . . ya gelince (Burası KaragUmrilk mti?). 
tır. Ocağın şube ocakları \'e ~has .Refık Ahmet mezundu. On~n )~r~ne diye sordu. Kimimiz (Yedikule} kimi• 
zımmetinde (60976 10) k ı ğ şaır A. Sırn çalışıyordu. Kendısıne miz (Sütlüce) diye iddiaya başladlk:. , uru:. a acıı ı . .. d . . t kl"f d 
tesbit cdilmi~ ,.e bunların mua,·enet ~ön~um. ona 8 aynı şeyı e 1 e ece· Otomobil yürüdü, geçti. Tam bir 8&3t 
faslına nakliye itfası takarrür etmiş- glmı anladı: . . bir çeyrek sonra Yeşil köy istasyonuna 
tir. Alacaklı he~abı (73.j73,7S) kuru:. --:. ?.azete~·~. kı_m .~ı~arac:ı~? ! . geldik. Yollar hakkında söz söylemek 
olup muhtelif in~aat 'e tcfri at nıües- Gulumsedıgımı gorunce ılave ettı: lüzumsuzluğunu bildiğim için susuyo 
se clerine öd nmcs ı icap ('der. - Hem bu hususta hiç imali fikir rum. Yalnız şunu ilave ede)im kt, dö-

Orağın i~ Ziraat Iıanlmlarile tayya. bile etmedim, binip binmemek hakkın- nüşü trenle yapmağı kat'f bir surette 
re cemiyetine tedi) e senedi olarak da bir arzu nyn endi~ bilmiyorum. kararlaştırdık. 
57,900 lira borcu \'ardır. Aynca meı-· Muzaffer Muhittin işi alaya vur· Yeşilköyüne gelince diğer gazeteci 
kez binn ının ipoteki mukabilinde Em mak için: arkadaşları tayyareden inerken bul· 
lfık bankasına 

0

132,049,30 kul'UŞ borcu - Bir tavsiyem var, dedi. vasiyetna- muştuk. 
kalmıştır. Bilanço 20166:>,69 kuruş 8 • meni yaz neolur neolmaz. Sonra düşer beşer ki;;i beşer kişi partilere ayni 
~ıkla kapanıyor. Fakat merkez binası sen falan (sanki ilham vaki olmuş, da- dıktan sonra herkes tayyarelere bindi. 
ve e~yasile Taşra ocaklan bina mef ru- hji; yarım saat enel aramızda idi, alay Ben, ,·asiyetnamenin tesirinden ziya 
şat 'c emlıikı bilançoya ithal edil· falan derken, ne tesadüf bak sahi ol· de müdür M. Pontiye'nin odasında gör 
nıemi:. tir. ahne hesabının 14,922.77 du} der, yarına sansasyonel bir yazı ya düğüm porto şişesinin cazibesile: 
ve matbaa he ahının 17,267,49 kuruş zarız. - Zaten fazla yer yok. Parise uçup 
tlorçlnrı merkez heyeti bilançosuna da Teklifi ciddi olmaktan ziyade hu ya geldim, binmesem de olur. 
lıildir. zıma mevzu oluı- diye kabul ettim. Diye şişenin başına söktüm. 

Merkez ve şul>c ocaklnrının menkt•l _ Peki dedim, ,·asiyetnamemi yaza ~n .be~ dakika son~a bütün arka ·.a~ 
ve gayri menkul bilumum emlak ve eş cağım, şimdiden müretipaneye ''eriniz, lar ınıyorlardı. EJlerınde portolar, ıh
yası 114;) kalemi ihtiva eden envanter- dizil, in, ölürsem neşredeT'Siniz, ölmez· tisaslarını kısaca anlatryorlar: 
lerile birlikte Halk Fırkası teselliim sem gene neşrederiz. - Harikulade ... 
heyetlerine devril teslim olunacaktır. Amman!. kitaplarını bana vasiyet - Yukardan İstanbul ne güzel gö 

t rünüyor. 
Belediyede: e :__ Olur. - O geçtiğimiz pis yollar birer kul' 

Sultanahmet mey- İşte: dele gibi. 

danı ne Yapılmalı ?. (VASlVEtNA~IDIR) - Muhakkak Viyanaya tayyare· 
A ile gideceğim. Bu son sözü söyliyen 

Ayasofya ile Sultanahmet mey- Ben: zirde va~iulim:a .Fikret dll, Ya _ Nu. 

d k 
bu vasıyetnamemı tamüBBıha ı·e aklmı T b" d"k d" dllk 

anı arasında i meydanın rocuk _ rene ın ı · on · 
~ başımda oldugu halde yazıyorum: * * .., 

bahçesi yapılması için bir tasav- c·d 1 - Bütün kitaplanm, bugjin ölümü Bu ayın yirmisinden itibaren ı -
vur olduğu yazılmışh. Esbak me dua edecek olan Muzaffer Muhit- no tayyarelerile lstanbuldan sabahle-
Şebremini Cemil Pş. bu habere tine verüecektir. yin binen bir adam ayni günün ak§amt · 
çok teessüf ettiğini ve Yaktile :! _ idare müdürü Hasan Rasime saat 10 da Pnriste bulunabilecektir. 
Paristeki konkordya meydanına erde, masamın üzerinde duran bir im· (Şark oku) isimli olan bu servis Vofya 
müşabih bir şekil vermek için aç- tu kremi hediye ediyorum. Belgrat. Peşte, Viyana, Prag, ve ls
tırdığı bu meydanın ağaç ve çi- 3 -Şahaınıa ait efyayı beyüye sabah trazburg şehirlerinden geçip Parise v~ 

k d'k'I k ·ı k Zarı euin önünden bağıra bağıra geçip rır. . 
çe ı ı meme şartı e tıp ı beni uyandıran l"ahudiye aatılmak il- Tayyare ile mektup nakh postası da 
konkordya meydanı haline kona- zere beraber oturduğumuz Şeyh Jlem şimdiden başlam.'ştır. Avrupam~ bU-
bileceğini, bu meydana Gazimizin duha aittir. tün memleketlerınc, .. en uzak nıhayet 
ıon senelerde yapmaya muvaffak D l d ıl d . iki günde mektup gondermek kabildir. 

4 - uııar ar a aa ı uran resını· * * * 
olduğu eserlerden mülhem ve ler, bir an evuel gelip beni cehennem Bu yazıyı bitirirken tekrar vasiyetna 
dört cebheden ibaret bir abide de .bulab~mcsi için Hayri Muhittlnc meyi düşündüm. Okudum, iç.inde defi~ 
konulursa meydanın çok gliıel vcrüeccktır. tirecek hiç bir şey bulamıyorum. 

bir hale gelebileceğini söylemiştir. - Elbise ve giynwye aü e111am (~l: --ı:===========;-
b" l · dU") · · ll hik · müellılı ı Cemil paşaya göre buraya "inkiliip ıae erın ' ısım :aye San'at ileminde 1 

d 
. . ·ı l"d" ,\'eclp Fazıla verUecektir. _ _ 

.. ~~~ •• ~~~:: .. !~~~.ven me 1 ır. 6 - Ev kirası, elektirlk, hava gazı ___ R_e_s-lm--s-e_r_g_ls_I __ ..... 

Fransaya geçmişler ve Kale - borçlarım, halalıktan ait oldukları Güzel san'atl:ır birliğinden: 
istrazburk - Monhen - Salizburk - fahl.8 ve şirketlerin zarar ve ziyan ha·ı Maarif Veklletinin resmi Ye 

Viyana - Budapeşte-Belgrat-Nıs - nesine kaydedilecektir. umumi 1931 reaim ıergiıi AD4 
Sofya - Flbe - Edirne '-'olile istan- 7 - Gazeteden istilıkakım- tğcr k d 20 M la k 

, oaraa - ve kapanan bir mizah gazete- ara a ayııta açı ca br. 
bula gelmişlerdir. 22 nisanda ainden alacağım olan 20 lira, Gayyurll iştirak edecek zeTabn eserlerini 
buradan hareket edecek olan Bey tarafından tahail edilecektir. mayısın 1,2,3, ilncU günleri ıaat 
seyalar Haydarpaşa - izmit Eski- 8 - Öldüğüm takdirde Sadri Etem 14-17 de alay köşkDne getir
ıehir-Ankara-Halep-Şam-Kudüs- (bu işe siz de §Ofın..) diye bir yazı meleri ve malümat almak iıti· 
Kahireye uğrıyarak seyahatlerine yazacaktır. yenlerin müdüriyete mDracaat-
devam r.deceklerdir. 9 - Toplu iğne geliği güzel ıütu ları • 
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H. Fırkası umumi kAtipliği 
bir tebliğ neşretti. Bu tebliğe 

göre H. F. listesinde, meb'us 
adedine nazaran otuz meb'us 
namzedi eksik gösterecek. 

Bu hadisenin ifade ettiği çok 
mühim, çok esasla noktalar var: 

1 - Ekseriyetin itimadını ka
zanmıf olan fırka, kendi pro
gramı haricinde bir programla 
ortaya çıkacak meb'us namzet· 
terine kendi meclisinde yer ayı
rıyor. 

Şarklı kafasında, yahut her 
.ıangi Garp muhitinde böyle bir 
hareketin izahı epi müşkildir. 
Çünkü sadece iş başına geç· 
mek, mevkii iktidar hırsı ar
kasından pala sallamak mutad 
siyaset manhkını teşkil eder. 
çok fırkah meclislerdeki biltün 
cidahn tek fırkalı bir meclis 
yapmıya doğru giden bir hare
ket olduğunu inkir etmemek 
lazımdır. Fakat çok fırkalı mec
lislerde fırkaların istinat ettik
leri grupların menfaatleri birbi
rinden o kadar ayrılmıştır ki bir 
leşmelerine imkan yoktur. O ka
dar kuvvetlidirler ki, birbirlerini 
imha etmenin de imkanı yoktur. 

Memleketin ekseriyetini tem
sil eden H. fırkası inkilapçıdır. 
Ve inkilibı da geniş Halk küt
leleri için yapmıştir. Onun tem
sil kabiliyeti inkilapçılıktan gelı
yor. Halbuki biz bir çok yerler-
de inkilip fırkalarını ekalliyetin 
tahakküm fırkası olarak görü
rüz. Bizde bunun aksi olmuştur. 
Çünkü, halkın mukadderatına 
hiil<lm olan eski rejim bütün te· 
aisatile bir akalliyet unsuru idi. 
Kültürü de, fikri de, iktısadi 
bünyesi de... Bilhassa inkilap 
fırkasının karşısında maziyi tem
ail eden, tek bir kelime ile 
yabancılardı: Şarklı yabancı, 
Garpli yabancı. 

Kültür yabancısı, kültür müı
temlikecisi.. iktısat mfüıtemlike

likecisi, siyaset müstemJikecisi. 
Vaziyet bu şekilde iken, inkillp 

fırkası muhalifetin bizi geri götür
memek şartile hüriyetini kabul 
ediyor ve büyük bir ·Toleransla 
onun ter,kidini istiyor. Bu tenkit 
için kendi kürsUlerinden30 tane
sini feda ediyor. Parlemento ha
yabnda bir elin ne kadar çok 
manalar ifade ettiğini bilenler 
için terk edilen otuz kürsünün ma-
naamı anlamak mUşkül değildir. 
Fakat bu bir şey ispat ediyor.Ha
kikata varmak için gösterilen sa
mimiyeti, feragati. 

2 - H. F. geçen seneye ka
dar mechstcn ibaretti. Mecliste 
ekseriyetini temin ettikten sonra 
yalnız hükümet , teşkilatile iktifa 
ediyordu. 

Bunun bir neticesi oldu: inki
llp fm<ası Parlemento ve hüku
met mekanizmasından ibaret kal
dı. Halbuki bunun mahzurları 
bir tane değildi, bir çoktu. 

Hükumet teıkilatı kanunlarla 
perçinlenmİ§ bir makinedir. Hal
buki fırkanın, inkilip fırkasının 

çalışma tarzı daha başka türlü 
olmak lazımdır. Mesela hüku
met lrnvveti kanun çerçivesi i
çinde hareket eder. Halbuki 
fırkada bizzat hayat, hayatın ha 
reketleri, kaynaşmaları vardır. 

Hayata istikamet vermek lazım
dır. Onu yürUtmck kanun çer
çiveıi içinde çalışmaktan başka 
bir şeydir. 
Bız bugün için hunun farklan-

ispanyada fırtına nasıl koptu ? 
Cümhuriyetçiler:Akşama kadar hükit

meti ele geçirmeliyiz diyorlardı 
Bu sırada Kral istişarelerle meşguldü. Cilmhuriyetçilerle 

anlaşmak çarelerini arıyordu 

Maruf Bey - O maşallah Bi

can Efendi, nedir bu d3lgmlık 

böyle 1 

Bican Efendi - Azizim is

panyada şatolar 1.uı uyorum ••. 

Maruf 8.- Yeniden kurmnğa 
lüzum yok, İspanyollar kıralı ve 
ası!zadeleri defettiler, istersen 
elden düşme ucuz bir şato sabn 
alabilirsin. 

Sokaklar ve sllprllnt 
Tam Galatasarayda idim.Ca 

mm bir cigara istedi. Pa 
ketimde bir tek cıgara kalmııt 
onu yaktım. Boş paketi bir ta 
rafa fırlatacaktım. Lakin dilıiln 
düm ki zabıtanm yere tükilren· 
cezalandırdığı bir şehirde kos 
koca cıgara paketi sokağa atıl· 
mazdı tabii. 

Cebime koyarak tramvaya at· 
!adım, arabanm içersine atmak 
ne mümkün, ne de muvafık de· 
ğildi. Sirkecide indim. içimden: 

- Yarabbi, belediye sokakla· 
ra böyle ufak, tefeği atmak için 
süprüntü kutuları koysa, dedinı· 

Ankara caddesine çıktığım za" 
man bir de gördüm ki eski bir 
fener direğinin iki yanında de· 
mirden iki ufak süprUntü sepeti; 
sevindim. Hemen paketi buruş· 
turup bu se~etlerden birinin içi· 
ne atlım. Lakin atmamla : 

-Pat! 
Diye yere düşmesi bir oldu· 

Meğer eski zamandan kalma o· 
lan bu demir sepetin dipi delik• 
miş. Paketi Galatasarayda yere 
fırlatmayıp bu kadar cebimde 
taşıdığıma açıdım. Siz olsaJ1•S 
acımaz miydiniz? 

• • • 
Yerli mallar 



.. 
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[ Kadınlığı Alakadar Eden Meaeleler f -----------
Geçimsiz aileleri devam 
ettirmekte mana var mı? 

Kadınlar Artık 
Şövalyelik istemiyorlar 

" Erkeğin en iyi nezaket 
ve ettirmiyen 

hareketi mahçup etmiyen 
hareketidir. ,, Mütefekkir bir İngiliz kadını diyor ki : "S Tanınmış İngiliz kadın muharrirJe- dilmiş, bilet alırken gazete okuyor, pi Fındıkhda heyetimizde yapdacaktır: 

evgiye İstinat etmfyen bir ailede gizli rinden "j\lary Crosbie bu serla\'ha ile yasa haberlerini öğrenmeğe çalışıyor. Taliplerin şartnamesini ve n~munelerı 
hlr fuhuş yaşıyor demektir,,bir Amerikalı "Spher'' e yazdığı bir" makalede diyor Şimdi bu adamdan, etrafını değil önü· n_i görmek üzere ~er gü!l ve _ıh~le s~a-

k.. nü görmeğe vakti olmıvan i~ adamın- tın~e~ enel temınatlarıle bırlıkte e-
lse b~ } bi il f ki 1 

• • ~ yetımızde hazır bulunmaları. uy e r 8 CD D ÇOCU arına 8CiyOr "Kırali~e Elizabetin :saltanat sürdü "''""-" mnmuın mııııımtl'IH1111 
Yazan: Sacide Mukaddes ğü zamanlarda bir gezintisi esna ·ında Ticaret boraasında: 

A. Londranın çamurlu bir :sokağından ge· Peynir, zeytlnyaQı, pirinç 
b vrupada uzun zamanlardan- daha fazla ısrar etmemelidir. çerken devrin en mühim şahsiyetlerin· Borsa idare heyeti top• 
tri mevcut olan bir fikir cere- Bundan bir asır evel ölen ve den olan Sir Yalter Raley kendi temiz I . · }' anmış ve peynir, zeytinyaiı, pı-

•
a111 son zamanlarda bizde, bi· geçirdigyi kadın maceraları me•- mantosunu ~ıkarıp çamura, kıraliçesi- . . b . h 1. . k l 

"' nncın oraaya ıt a ını arar aı-
a:ırrı tb d d k d bur olan İngiliz şairi Şeley (She- nin ayakları dibine sermişti. Fakat bu rna uatımız a a en ini b tırmıştır. 
f6sterdi: Uey) diyor ki: hareket alelade ir nezaketten ziyade 

menfaate müteveccih bir hareketti. Ale Bu9day ihracı mukavelesl 
' T l"k ft "Arada muhabbet olmazsa o A b wd 'b • · il I a. a tara arlığı ... Uuzun se- iade nezaketle şövalöresk nezaket ara· vrupaya ug ay ı racı ıçın 

t erdenberi bir erkeğin ekmek izdivacı sahih olarak hangi ka- sında fark vardır; birincisi her h:ı.ngi hazırlanmakta olan mukaYele 
~er, yahut su içer gibi kolayca nun temdit edebilir? izdivaç, her bir nevi menfaate karşılıktır. nümunesi Borsa meclisince ikmal 
'llrJ iki tarafa huzur ve saadet ver- Sir Yalter Raleyin o zamanki hare- edilmif, tetkik için dün ikbsat 

sını boşamasına müsaade digv i müddetçe mukad"lestı'r. Fa- keti hangisine dahil olursa olsun, bizi 
tde d Yekiletioe gönderilmitlir. 
Ilı n kanunlarla idare edilen kat mazarratı menfaatinden da- alakadar etmez; yalnız eğer o bugün 
~ tnılekette bugün kakim olan ha fazlalaştığı :ıaman kendiliğin- ya:;;c-ısaydı, bir akşam saatinde tram· Maarifte : 
• •rıun bir kan ile bir kocanın den inhilal etmiş olur.,, ı '·aylarrn kaJnbahk zamanında ayakta Tayinler 
"}rı) duran kadın)ara yer \'el"İl' miydi, bU• \T f t kt b' f'zik an· • 

ınasını birçok ağır kayl ve Madam Anna Bezant da di- ı b'l · T 1 .. 1.. ·k e a or a me e ı ı · mu ır.u 
tartı b' nu kı et~eyız... rdamvay ar şova ore~. dl akn. nt~sılb~l·~~ınlık namına bir IedakAr Mazhar Bey Erkek muallim mektebi 
!ta. •ra ta ı tutuyor. Kolay~a yor ki: "Bir ailede erkek ve neza e ın mezarı ır; ve bu mezarın ı L ıye ı ırız. .. .. .. . .• . . 

rı boşam k h t · k- kadın arasında muhabbet ve aşk k't b · "Lu"tfen v · · · A n· k d lb' · · t kl · muduru Ranıhgıne, yerıne de erkek mu ,.. a ru sa ve ım anı- ı a esı: aşagı mınız,, r- ır a ın e ısesının uzun e e erı . . . . . . . . 
-.ıtı b f yoksa arada gizli bir fuhuş var tık ne bir kadın kadın olduğu için bir arkasındaki vücudün güzelliğinden haş allı~ mektebı kım)a muallımı Samı ll. 
lft .... . e ecaatler doğurduğu ma· erkekten .. ·ardım istı·vebı'lı"r. ne de bı'r ka bir şey düşünmiy.en erkekler uzun tayın olunmu;;;tur. 
~ ıken b ü kü k ı demektir. Öyle bir fuhuc ki meş · J J ~ ı ug n anun arımı- Y erkek erkel> olduğu için bir kadına etekler~~ ~eraber tarı~e .. mal o~du. . ---------------

•tı talakı tahdit etmesine itiraz ru bir hale konulmuştur.,, 1 k d' . b. . 11 f Bugunun kadını; butun mezıyetlerı· [ l 
tıc d Hele ilk terbiyesini böyle ge- <arşı e~ !.nı ~.r ,·azıfe ile müke e le, sporlarile, istiklali ile, hayatını ka Ö) Ü m 
biJ ereceye kadar doğrudur, tanır. Butun dunya umumi bir hot· zanmasile, ,·elhasıl her şeyiJe bir alın 
b· Crtıern. Yalnız, bu da içtimai çimsiz bir ana ile babadan alan kamlık içinde ~ırpınıyor. Toprağı ter· kadar açık ve sarihtir. Bir müddet ev- . 
,~r noktai nazar, bi!" fikirdir. ve ilk istidat tohumlarını orade kedip tt! umumi bir nakil ,·asıtasınu bi vel bir ga:ıetenin etiket sütununun mu Uzun zamand~~~erı rahatsı~üo~~~ 
''lllb nemalandırmağa başlayan zavallı nince bütün gün çalışarak yorulmuş harriri "bir erkek bir odaya girerken sabık A~.8~.dan Muş!r Fuat Pş. 
"c t te~f noktalardan mütalea yavruların halini bir diişününüz. böceklere inkılap ediyoruz. O kadar yanındaki kadına takaddüm edebilir cuma gunu rahmetı rahmana kavu~ 

8 tt ik olunabilir. Amerikalı mütefekkirlerden bi- başka duygulardan azade kalıyoruz. mi?,, diye ortaya bir sual atmıştı. Lady muş!u:· v . . 

h ir kar k · · · · Tahmin edi)·orum ki Sir Vaıter R!lle Klara bu suale: "Bir erkek odaya girer .. N __ agşı magferetnaş_ı 19 nısan paıar 
a 1 oca, ıyı geçıncmıyorsa risi diyor ki: . .. Y k b' k d 

1 
t k dd" d gunu saat 10 5 ta Emırgt&ndan vapuru 

ı_ Yat onlara akşamları, sabah- "B · · . . b' .1 d hıle olusaydı tram\'ayda ayakta kalıp en ır a ına as a e a um e emez.,, . ' .. 
~I'\ en ıyı geçınmıyen ır aı e e ta düşmemek i~in başı üzerindeki kayış Diye cevap vermiş. Fakat hemen arka· mahsusla Sırkecı}e ~akil .v~ cenaze na 
'rtık tnütcmadi bir azap oh yorsa, asıl ızhrap çekenlerin çocuklar Jara asılan kadınları görmemek için sından ilave etmeği unutmamıştı: "0- mazı A:,asofya camıı şerı~ınde badel 
İf onları bir arada tutmak olduğuna kaniim. Birbirinin kal· her halde gazetesini onüne ı;;iper gibi dada hırsız Ye yangın olmamak şarti- eda Ey.upsult~nda metfenı mahsusuna 
• 

1~ lsra t k bini kıran, birbirinin izzeti nef· açacaktı. le!.... . . . . defnedılecektır. 
iıtıa b r e me te mana olmadı· sine hürmet etmiyen iki kişiyi Bu i;;; için gazeteler çok iyi bir vasıta· ~u ha~de ?e_r han~ı hır te_h!ike cıns- * * * 
~tti höen de kaniim. Evet, nıi- dır. Hakikat budur. Çünkü zamanlar lerın .va_zıyet~nı. te~d!l . e~ebılıyor._ H~r Tüccardan merhum Mehmet Hasan 
bir ... Yle olduğu tahakkuk eden bir araya getirmekten kimin ne değişti. Eski iyi günleri arayıp feryat hangı hır bag her ıkı cınsı de ~ynı mık Efendinin halilesi n gazeteci arkada-

.. ıJe b anlayacağını anlıyamam.,, etmek 1 ·d d ılf h d' Ch tarda esarete maruz bırakıyoı. şımız Ali Naci Beyin valideleri Hanım )tt ı· • ra ıtasmı çözmek cemi- d k k n} asız ır. ı• eş ur e ıp ar- B .. t k .. 1" k ak tl 
Çın b· f iz ivaç, aş •geçinme •geçim- Is Lamb bile ta 0 zamanlar· "kadınlara k udgun arkıt şokvla ortes ·k.nbe~ ekekr bir müddetten beri müptela olduğu 

'>I ır ayda olur bir zarar . l'k 'b' 1 b k "ltl . .. .. · o a ar uza a a mıc.ı ır ı ır er e · • lna ' sızı gı ı şey er üyü cı erı bugunku gösteriJen aşırı hürmet her ktak' b' k d ~. . ğ hastalıktan kurtulamryarak evve1kı ge 
bir ıt. Yalnız benim kanaatimce dolduracak kadar mu·'hı'm b'ır h . b' k.. b k aya ı ır a ına yerını verme e çe- Kadıköyünde y ld ğ' . dek· 

ltlln -~n~ı ı~ oleJikten aş a bir şey de- kinir. Böyle bir hareket etrafındakiler- hce . d 'rtih 1' de bekırmen~n ı 
lj}'-d un meselesinden daha mevzudur. Tekrar tekrar bu bah- gıldı~,. _dıyerek bu gayri tabii hali his· den daha nazik olduğunu gösterdiği i- a~esın ':, 1• a ı . a~ e .. a et~ış ~e 
lııtıtı; hllcirnlerin takdir mikyas- se avdet edebiliriz. Yalnız ço- ~etmıştı. Ruhen çok centilmen çin fena bir vaziyet hadis olur Eğer nagşı magfıretnakşı dun oğle uıeri ih 
14,.1 .... a nauırı itibare alınması k bir insan olan CharJs hemcins- bir de kadın ı'l•rd-,·ı· istasiy~ on· tifatat ile kaldırılarak cenaze namu:ı 
~ <q cu lara fena bir terbiye ve iti· 1 • · ·r · " CI\ d ı d kb lı itlen bir noktadır. erının ı rat hareketlerıni doğru bul- da ineceğini !"iÖyliyerek yeri kabul et- ba e e a Karacaametteki aile ma e 
'lllk'k yat verecek olan geçimsizliğin muyordu. Fakat düşünelim ki tramv~y me:r.se 0 vakit arlık siz mahcubiyeti resine defnedilmiştir • 

._,inal~ kten geçimsizlik, anlaş- ayrılmak ıçm sebep olduğunu !arın bu kalabalık halini görmüş ve ya seyredin. * * • 
~\ıasuııı kanunun ihanet ve na- kabulde tereddüt edilmemelidir. şamış olsaydı belki o bile nezaket n· En iyi nezaket mahcup etmiyen ve - Kadıköyünde Dr. binbaşılığından 
~•tek Uk talakki ettiği fül ve Zira gayrı tabii ve muzır aileleri zifesini ihmal edebilirdi. O güneşli yol ettirmiyen harekettir. Tabiilik nezal•e· mütekait dahiliye ve çocuk hastalıkla· 
!~ıb.teltlerden daha ziyade elim ipkada ısrar etmek, bütün aile larda, rahat koltuklarda, geniş salon· tin ~on asri merhalesi!ir. rı tabibi Arapyan Beyin kızı (Berçe) 
.,~ " er t larda nazik Ye galan bir insan olabil- . .. "' * . . H. henüz on altı yaşında iken gripten 

~le b' evlit eden bir afettir. müeessesesinin istikbali namına mi~ti. Yeşılkoy Hava Gediklı ıabıt mekte- müteessiren n!at etmistir. 
~lııtı.11 ır··"aziyet karcısında ka- b' t hl"k d' :ı: bi için 130 adet nevresim ve 69 takım :ı: b ·. 

... .,. ır e ı e ır. 1 Öyle bir adam tasavvur ediniz ki iş elbi~si pazarlığa konmuştur. ihale· Allah ~ederdide anaya bn aya ecn 
tııuınessili olan hikim, Sacide Mukaddes her dakikası muayyen işlere tahsis e· si 16. 4. 931 perşembe günü saat 14 te sabır ,·ersın 

v l' •fr·k --- ~ - -
'~ıı ~marası: 110 run sıhh.a~ şehndetna~esin! taşıyor. t~~ra_~ ediyor:-mr üçüncüsü bir dör- on fıçı yağ satıldı. Çünkü yağ uzun Sağa sola himayekar bir ta,'lrla selAm 

b Gllrp cepheı d - tıf·· Bu kendısınde emrazı zuhrevıye hulun duncuye bundan bahseder. Hepsi sağa müddet durdug·undan acımıı::tı. Daha lar savuyor ve masaların arasın· 
~l'f it ın e .. ,. mue ıı :ı: • Y" " .. 

~a.r;0 Remaıgue m.?dığı rvaporudur. lşleri.!avaş ya~aş sola koşarak tavırlar takınırlar fakıtt yakında Barçer birkaç fenige 2 vagon dan bir Jeneral gibi. ilerlıyor. uzunun 
duzelmege başladı. l\f. Nıkel kendıne altında hiç bir şey yoktur. Bunlar bir yükü buğdaysatın alabildi çünkü hüku aldığı nahoş ,.e h~şın ve m~a~malı. ha 
gümüş saplı bir baston almağa muvaf- komisyonculuk kapmak için durmadan met buğday stokunu yağmur altında li hayretle ~eyredıyordu. Yüztindekı bu 

fak oldu. çapalanan (Cakon)lardır asıl mubaha bir hangara koymuş ,., mal çürümiiş· çirkin ifade te~e~~m ettiği nki~ bile 
Bütün masalarda heyecanlı bir kı- üstatları işlerini iyi tanıdıkları bir iki tü. baki kalıyor. Bızı bırnz mağrur hır ta-

mıJdanmadır gidiyor. Mırıltılar, tür. vasıtaya yaptırırlar. Şurada gördüğü- AJber sordu: vırla selamlıyor: ~nlaş~~an domuzun 
lü ses gürültüleri İngiliz ko tümlü nu··z şı· ·k d '· 1 h' t da ·k· d d' , taksimi meselesını henuz unutmamı§, · · :;; o un ,e ıs an ı ı vagon yu - Adı ne e ın . . . . . 
ve yeni şapkah kim"eler, yakasız ve murta satın aldı. Bu yumurtalar ~öz. _ Barçer, Barçer Yülyfü;.. Villi mültefıt hır tavırla dıyor kı: 
kısa ceketli herifler tarafından köı:e· de Felemenge transit geçiyor. Fakat - Bizimle otursana Artür .. 

- Buraya sık ~ık gelir mi? 
!ere çağrılıyor. Ceplerden yavaşça kü yolda beyanname tahrif edilecek ve yu Lederhoze tereddüt ediyor. Fakat 

Kari diyor ki: 
çük paketler \·e nümuneler çıkarılıyor. murtalar taze Felemenk yumurtası di . . . . . şurada bize karşı caka yapmak. Ne ka 
Onlar muayene edilerek iade olunu- .. .. . .. . . - Tahıl! Onunla ış mı yapmak ıstı dar itibarı olduğunu göstermek arzu. 

. . . ye suruleceklerdır. Boylece malıyet f\ yorsun? ı 
o yor. Sonra tekrar ıkram edıhyor. cep atının üç . 1' satıJacakl d s su galebe ça ıyor. Birisini ararmış gibi 

c , defterleri çıkarılıyor, kurşun kalemle .. mıs ıne . ar ~r: ._.u Alber başını sallıyor! salonda dolaşan Alberin bo' sandalye 
~\' onde duranlar (kokaın) ah"" verısı ya- ç k · ·~ · ·r · d' ' Cinın .. işaretler konuyor. Arasıra telefona ko - . . :ı: :ı; - 0 ıengıgn mı· sıne 1 ışıyor ve ıyor ki: 
t 1ttil\ h llıunasebatta bulunduğu şuyor ve dışarı çıkıyorlar. Havada \'a parlar. Dehşetlı para kazanıyorlar. Kart hürmetkAr bir ta\'ırla: ce,·a1> - Bir lah7.ecik oturayım .. 
l ~ada Usu t odalarına gidip bir gon, kilo, tere yağı, tuzlu balık, do- Soldaki yalnız domuz yağı ticareti veriyor: Alherin yanına gitmek istiyorum. 
~ ~ bir ~.~alarak ona yardım eder· muz yağı, ampul, dolar, fiJorin, esham ile meşgul olan Didirihs dir. Bu tica- - f manına kadar ... • .Fakat bu fikirden vazgeçiyorum. Le 

11 ~ ay li~det iyi gitti. Fakat buıı· keJimeleri ile rakamlar raksediyor. ret tc çok karlıdır. Yilli gülerek bağırıyor: derhoze kendine rakı getirtiyor. Ve pat 
~t ~ kiıı~'':eı zevci ile muamelesi Yanımızda pek heyecanlı bir müna Villi homurdanıyor: - Hele şu Artürün gelışine bakı· maklnrında elmas yüzükler dolu bir 
ti. • ' Çttkin bi h w k l\1 l · k " .. dil B · ' d 1 • 'lld r astahga kapıl aşa var. evzu )lr vagon ·omur r. - u domuzların ı:;ehebıne biz <le nız. · a ama on hın çift çizme, )irmi vagon 

ııı.ı,!.ll son.... Fakat Karı tezyif. eder bir tavırla di- yalnız mide kıvranmasi ticareti ynpı- l'tlahut sarı kanarya muşamba dip- eski malzeme hakkında pazarı ;r • ; 
~a b .. ı. herk k' · k d ·· "k" B' k ı.a gır. ~Ilı.. a lad .en kıı.rı kocadan ka ynr ·ı: yoruz. tekı apı an gozu uyor. ır aç ki~f ~iyor. Arasıra bizim dinleyip dinleme 
"'Sı1tc1a b;~ Şım~! 1\fadam Nikel - Bunlar hepsi hayali şeyler .. Biri Karı CC\'np veriyor: ayağa kalkarak ona doğru koşuyor- diğimize göz ucu ile bakıyor .. 

ınutehnssıs dokto· nin kulağına bir söz çalınma~, öteki - Geçen hafta hükümet hesabına lar. Lederhoze onları ellerile açıyor. .(BitmftlO 



aı!!I!!! 2 - VAKiT 18 NiSAN 1931 
- Sea ba mektuplann benim içia,I 

Ye bllhuu bu memleket için ne de· 
mek oldfanu anlamıyor musun? Bar· 
dlng'ln Reisi Cümhur olduğunu na-

1 an dikkate almıyor masan? Bizim• 
ba Amerika milletine karşı borcumuz 
ol4atun11 Ye bizim bu borcu eda ile 
nrtlkellef olduğumuzu takdir etmi) or 
masan? 

Düştiiğüm vaziyetin ne kadar fena 
olduğunu anlamağa ba~lıyordum. l\ta· 

-------
--~-=~~--========---

Ç ·ı' • · • [ lzmlr ilk maçları 
f ~Çl Ve lfÇl namzet er••• hmir 17 (\'KIT) - Futbol tik mac 

farına bugün, de\lam edildi. Neticeleı· 

Bazı .ı•sı•mler u" zerı•nde şudur: Altay 2 - 6 Bucayı, Türspor 
• O - 4 lzmir sporu, Göıtepe 1 - 6 Al· 

lngilterede 
Hüktl.met ekseriye 

temin etti 

:;:;::~sar susmaz ben hemen söze baş ihtimaller 
- Madam! DPdim, hir ~z söyle· 

tın orduyu yenmiş n Karşı yaka tla 

Yu .. ru" tu .. lmekte •. Şarkspor ile 2 - 2 berabere kalmıştır. 
lzmlr at yarı,ıarı 

Londra, 16 ( A.A ) - 80 
siyasi fırkalar, hükumeti m 

zeye matuf olarak muhafaza 
:meme müsaade ediniz. Siz bana bir iş 
verdiniz. Henden malümat istediniz. 
Benden mektu·p filan istemediniz. Bu 
mektuplar tf'badüf esel"İ olarak l'lime 
cıu,ıu. 

- Saçmahyorsun. 
- O halde ben si7.in işlerinizi takip 

ten vaz geçiyorum. · 
Ru sözleri söyler söylemez hemen 

yUrUmUş \'e odadan çıkmıştım. 
Madam bana Ce\ap verememi~ ve o 

kendini toplamadan evvel ben çıkıp git 
miştim. 

Fakat daha evime varmadan Ma· 
dam Y. bana telefon etmiş ve beni der 
hal evine çağırmıttı. itizar ettim. Fa
kat mazeretim kabul olunmadı.. Bir 
dakika bile istirahat etmeden hareket 
ettim. 
- Madam Y. beni e\·inin yemek oda-

81nda kabul ederek bana bir viski ik-
ram etti. 

Konuşmağa başladık. 

eliz olarak: 
Madam ilk 

- Aman ban:ı şu meseleyi anlatı. 
dedi. 

- Hangi mesele?! 

- Madam Harding demin telefon 
"etti. Sana darıltacak sözler söylemifo 

Halbuki maksadı seni danltmak 
değil miş. Bu neden ileri geldi? 

- Kendisi ize söyle19edi mi? 
- Hayır söylemedi. 
- Ben iatedifim mal6matı elde et-' 

thn. Artık bir daha o aileye göriinme 
•edim. 

- Pekit dedi. 
Ben derhal, Vaşingtona döndüm ve 

tetkikata başladım. Maksadım reiı Har 
dlnı ile Nan Britton arasında müna· 
'4ebetln ne rnkit haşladığını tayin et-
mAifi. 'Reis Harding senelerdenhcri 
Nan Brittonn knrtlar gönderiyordu. 
Nan Brftton, daha çoruk ik~n bile reis 
ona •vlror ve ona hatıra kartlan ı?Ön 
•eriyordu. Nan Britton reisin ona ~ön
derdiii her kelimeyi muhafaza etmiş. 

Nan Brittonun hatıra defterlerini 
kartların tarihlerile mukayese ettim.I 
ikisinin münuebetleri Maryonda baş
lamıttı. Fakat nerede ve ne zaman? 
bunu tayin etmek güçtü. Belki imkiin-
111dı. 

Ben bu neticeye vardıktan sonra ma 
dam Hardinge gittim. Ve kendisine nıu 
nffak olamadığımı söyledim. Fakat 
•ada111, heni girdüğUnden memnundu. 
l~y bir aamandan beri görüşmemit
t& 

Madam beni iştiyakla karşıladı: 
- Nerede kaldın!· Mister Mins. 
- Bana verdifiniı iş çok gü~tü. ~ta 

dam. 
- Tabii bana hi(bir şey bulamadı

fını söyliyecek değilsin? 
- Slzfa istediğiniz şeyi bulamadım. 

Belki falcı madam ba ı,te daha muvaf 
fak olur. Ben muvaffak olmayı ümit 
ediyordum. Fakat maalesef jstediii• 
olmadı. 

(Bitmedi) 

.. V AUTın tefrlku : 1!7 

Fethi beyin vaziyeti ne olacak? 
lzmir 17 (A,A) - lzmir ilk hahar 

at koşulannın 4 üncü ve sonuncu~u hu 
dün ic~a edilmişt~~ Ha\'a~ın açık 'e ı 
ıüneşh olması munasebetıle koı;;u ma 
halli oldukça kalabalık idi. 

tar tarafından verilmit olan 
ririn reye konulması münaseb 

tile biltün azalarının avam 

marasında bulunması için elli' 
rinden geldiği kadar gayret 

Ankara, 17 (T elefoa) - Çiftçi 
•e amele namına yeni meclise 
girecek lza arasında Memduh 
Şevket, lzmirden Refik Şevket 
Erzurum Ulti kaıası Ôrtnlil k6-
y6nden Hüseyin, Beypazarı çift
çilerinden Hacı Mehmet, Manisa 
tütün inhiaarı eksperi Ha
san, Eskitehirde makine mon
tlril Ali oğlu Alamet B. ve 
Efendilerin isimleri kuvvetle 
mevzuubahs olmaktadır. 

Mlntehlbl .. nller 

Ankara, 17 (Telefon) - Halk 
farkuının son teblijine 16re 
yeniden 4 kauda daha mllotebibi 
uni intihabı tamamlanmlf, rey
ler farka namzetlerine verilmittir. 

Gazimizin bepnn•melerl 
Ankara, l 1 - C. H. fırkuı

mn namzet listesi ilin edilirken 
Gazi H. nin neıredecekleri be· 
yaoaameye bllyük bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. Bu beyeaname 
fırkaya mensup mOntehibi sani
lerin intibabatta Daaıl hareket 
etmeleri llzım ıeldiğini gösteren 
bir drektif mahiyetini haiz ola
cakbr. 

Bir rlv•.,.t 
Ankara, 16 - Burada deve

ran eden bir rivayete g6re Refet 
P,. da mlıtakil meb'ua olarak 
namzetlifini l<oymak nıvetinde
dir. 
Tekrar namzet 9öaterilmiye· 

cekler 
Ankara, 16 - H. fırkuının 

tekrar namzet ıöstermiyeceği 
meb'ualar ara11nda Haaan Sıtkı 
(Antalya~ SOleymaa Sırn (Trab
zon) Ragıp (KOtahya) Beylerden 
de bahsedilmektedir. 

Fethi 8. ve •IJ••T h•r•t 
mesele si 

Evvelki gftnkn nüıbamızda 
Fethi 8. in Ankara muhabirimi
ze, arhk siyasi hayattan çekil
diğine dair Mlylediği sözleri, fa
kat ayni zamanda Ankarada 
Fethi 8. in namzetliiini koya· 
cağına dair fayiaların da de•am 
ettiğini kaydetmittik. Şehrimiz

de intipr eden dünkü refikleri· 
mizden bazaları F etbi B. e atfen 
yazılan beyanatın Ankarada tek-

zip ediJdiğioi ipret ettiler. Hal
buki Fethi B. in dünkü akşam 
refiklerimizin birisinde de şu be
yanatı intitar etmiıtir: 

- Gazeteler haberim olmak
ıızın, beni görüp sormaksızın 
benim namıma milstakillen meb
usluğa namzetliğimi koyacağımı 

yauyorlar. Benim bunlardan biç 
bir haberim olmadığı için bu 
yazılardan dolayı cevap verme
ye de lüzum görmüyorum. Yal
mz şura11 muhakktır ki böyle 
bir fikrim ve böyle bir kararım 
yoktur. Buna imkan da göre
miyorum. 
lzmlr mOntehlbl .. nı intihabı 

bugUn blUyor 
lzmir, 17 - intihabat yann 

6ğleyin bitecektir. Sandıklar 
merasimle kaldmlacak, akıama 
lsac:İar reyler sayılacaktır. Burada 
miiıtakillen namzetliklerini koyan
lar artmaktadır. 

Bugün de lzmir doktor!anndan 
Etem Vassaf B. müstakillen nam
zetliğini koydu. lzmirde amele 
meb'usu olarak liman tersanesi 
ıefi Sait Efendinin namzet göı· 
terileceği s6ylenmektedir. 

iki namzet 
lımir, 17 - Yeni Asır aaze

tesi mubarrirJerin den A. Abidin 
ve Ali Şevket Beylerin namzet
liklerini koyacakları söylen
mektedir. 

Fuat- paşa 
Vefat etti 

Mülga a)an azasından Müşir Fuat 
Paşa dün lstinyedeki yaJısında 99 ya· 
şında olduiu halde ,·efat etmi§tir. 

Fuat Pap incir köylü Hasan Pa· 
şanın mahdumudur. 1293 Türk - Rus 
harbinde Elenada kazandığı büyük bir 
mazafferi)·etle meşhurdur, 

Kendisi Abdülhamit devrinde saray 
mensnplarile ve hafiyelerle bir hayli 
mücadelede, hulunmuş bu sırada tev
kif edilmiş, bu muamele karşısında 

apoletlerini kendisi sökerek MüşirHk
ten inizal etmi.~tir. Meşrutiyetten l!'On 
ra ayan azalığına intihap 
tur 

olunmuş-

Irmak • Fllyos hattında ilh. 
lokomotif 

Ankara, 17 (A.A.) - Irmak- Filyos 
hattında ilk lokomotif dün Apsari JS· 

tasyonuna varmıştır. 
Bisiklet koşusu 

Ankara, 17 (A.A) - Bugün 
40 kilometrelik bir bisiklet mu· 
kavemet koşusu yapılmıştır. 

Çankayadan Rıza B. 75 daki
ka ile birinci, Çankayadan Ha
san B. 79 dakilcada ikinci, ima
lih harbiyeden Veli B. 81 da
kika ile üçiinr\i <r""lmişlerdir. 

Mustakil 
namzetler 
karşısında 

fetmektedir. 

Fırka reislerinin son gtınl 
pek ziyade faaliyet sarfetme 

oldukl ırı görülmüştür. Uzun .. 
dettenberi Avam kamarasıD 

görülmemiş olan birçok meb' 
lar bugün Londraya gelme"t 

dirler. Siyasi mabafildeki mD 
lealara göre hiikiımet, işin i • 

den ufak bir ekseriyetle çı 
cakbr. Vaziyetin anahtan li 
rallerin elindedil'. 
IJondra, 16 (A.A.) - Avam ka 

sında muhafazakar1ann tevbih 
rini tevdi eden M, Baldwin, bUtiln 
leketin hükumetin işsizlik meeel 

[Baş makalcmlzdcn mab3t 1 hallü fasledeceğine inanmadığı 
milteaddit müstakil namzetler hükumete karşı itimat mevcut ol 
karşısmda kalmaları, bunların 
içinden bazılarını tercih etmek 
ıshrarroda bulunmaları da •akı 

olabilir. Bu takdirde mUntebibi 
sanilerin toplanarak istişare et
meleri ve kendi aralarında ah
valin icabına göre karar verip 
bu karar dairesinde hareket et
meleri lazım gelir. 

Cumhuriyet Halk Fırkası mü
nevverler fırkasıdır. Bu itibar 
ile fırka memleket ve millet 
işlerinde reylerinden, fikirlerin
den, mesailerinden itifade olu· 
qabilecek her vatandaıı kendi 
çerçiveai içerisine almağa çaht
mıtbr. Bununla beraber halk 
fırkası biç bır vakit kendi teı· 
kilit çerçivesi ne kadar geniı 
olursa olsun onun harıcinde re· 
yinden, fikrinden, mesaisinden 
istıf ade edilebilecek bir kimse 
kalmadığı iddiasında değildir. 
Bunun içindir ki bu defaki inti
habatta tikirleri ve içtihatları, 
proğramlarr dolayisile fırkadan 

ayn kalmıı kıymetli •atarıdaı
Jar Yar ise kendilerini açıktan 
a~ıia İf batına çağınnağa karar 
vermiıtir. Halle Fırkasının bu 
samimi davetindeki vatani endi
ıenin yliksek manası anlaııl
mahdır. 

ğını beyan etmistir. Bizzat hil 
kendi kendisine olan itimadını 
lemiştir. 1\1. Johnston, hükumeti 
faa etmiştir. 

N iha) et M. Macdonald söz ala 

lik buhranına karşı mücadele et 
çin mü~terek bir pt:ın hazırlamış 
larını söylemiştir. 

Amele kabinesi dUfftl..ıl 
Londra 17, (A.A.) - Avam k 

sı, kabineyi müahazeye matuf o 
muhafazakarlar tarafından 
olan takriri reddetmiştir, 

lnglltere kırahnın sıhhi va 
Londra, 16 (A.A) - K 

sıhhi vaziyetindeki aalib t 
bir surette memnuniyeti 

bir şekilde devam etmekt 

Bundan sonra artık bülten 

rine lüzum görülmiyeceği t 
olunuyor. 

Lort lrvln ve Gendi 

Bombay, 16 (A.A) - Lotf 
vin ile Gandi iki saat 
müşlerdir. 

''YAKIT,, e ab 
ne olunuz 

F1 J ......... 

- Banal amma her yerde bu.. bah Umran dit ağnıı ıstırabını dar gelecek .. Bu kopmak'!' 
Sinemaya giderim. (Atk kurbanla· çok uzatmaya lüzum görmiyerek e! mek hareketleri için kaÇ 
n) eve ıelirim (Aık kurbanlan) ••. peyce güler bir yüzle itine gitti.ltasavvur edersiniz? 

- Sinemaya girmedik biç bir Ben de odayı topluyorum. Karyo·' Ana baba cevapıız d 
fCY kalmadı. Bütün milletlerin en la etekliğinin altım süpürge ile alrr Kız devam etti: _A 
köhne romanlarına varıncıya ka· ken uf ak bir ıey yuvarlandı. Ne - Çok ihtimaller ar~ 
dar ekrana çekildi. Bir bizim qık dir bu? Diye iği idim. Aldım. Bir zihin yormağa lüzum yok-
Kerem kaldı. düğme. Derhal tanıdım. lcli.lin ce orada koptu. KaryolanıD ~ tl1.'_ 

Yazan : Hflaeyin Rahmi - Atık Kerem o çok eski .mace ketinden kopmuı bir düğme. Koyu ya dışında •. Kalın ke~!., 
ra, yeniden yeniye ne 8.§ıklıklar o- lacivert zemin üzerine altın takli-ı sıkı dikilmiı bir dlJ!bi J 

Kendi kendime içimden: (Sizi bakarak: luyor .. Bi_li~emedikleri için damlar di sarı k~~esli bi~ d?ğme .. ~nun cınd~ olmuş bi~. armut 'kgJ 
Wyle halimleftirmek için araııra - Atk kurbanlan •• Zavallılar .. altında .ıızh kalıyor.. . . kr~m pe_lu.ı ce~~tı~~ekı ~u d'!~~~- k.~ndıne yere du,mez. ~ol 
ya)mz bırakmak lazım ıeliyor.) de İclal söz mccraıım hemen deiit Dedım. Durdum. Ne derıınız len hepınız bılanınız. Bır gozluk rurıe kopar. Bu da nas 
.tim.. tirmek için: baba lcl~I bu açık imayi hiç üzeri· camı kutrundaki bu ~üğme par· ıi karyolanın önü?~e •e: 

Atikire - Nudsın ıelin Ha· - Çar91da ne yapbn bakalım? ne alınmıyarak fU cevabı verdi: maklarımın arasında brr araba te· oyna§ırlarken çekıtırler= 
.... ? - Ufak tefek almak için dola, - En heyecanlı ve hakiki mace kerleği kaelar büyüdü. Helecandan me zora geldi. Koptu.. 0 

Cevap verdi: tım.. ral.ar da~lar altında gizli cereyan t~!riyordum. Düğme .. lclalin buna
1 

bir itirazınız var mı_? ..•• .,;"4 
- Ben nud olurum .. Hep itte o - Ben beraber ıelemediğime edıp te aıle esrarına karııanlardır •. fuphe yo~··. Fakat hızım karyola- Fileaof - Sen sozul1!1 

ı,· "tin ıibi.. çok meyuı oldum.. Filesof .-. Kızım ·~~in ma_d~i nı~ etekhğı aruına .ner~den .g~l- itirazımızı sonra edecei1•• 

Yok, yok.. Yüzünde adela - Ya bugün hep benim talih- emare dedığın Umramnın, lclahn mı9 .. Arme, baba aız aoyleyınız. Caize _ yerinden k ~ 
1.1; •İhbat memnuniyeti seçiliyor.. ıizliiimden. Sen hastalandın beyin qest) lerinden ketfettiklerin mi- Düğmenin orada bulunuşuna bir dar zor gören bir dü~OIP, 

-Tuhaf aöylüyoraun ıörümce de diti tuttu. Ben lstanbulda yap dır? kulp takınız. de zedelenir. Değil ını? 
m8mrin bir huta yarım sünün i- yalnız kaldım. Caize - Hayır baba gözle görü File.ofla F ehime Hamm suale nimin tahakkuku için de 
finde iyileıir mi? - Koca günü çarııda dolatomak lür, el ile tutulur maddi feyler ya- cevap bulmak için düşünmekteler ayene etmeme lüzum .,ar• 

- Niçin iyilepnesin? itte nümu la mı ıeçirdin? kaladım. Dinleyiniz de ıiz de iken. tan ölüyorum İclal ~C3~_, 
.. i kartımda duruyor .. Ne okuyor - Hayir •• Sinemaya rirdim.. hükmünüzü veriniz. Caize - Siz bulamadımz duru· nin koptugundan ha~ 
laD? - Fil\m rüzel midi? Fehime H. - Dinliyoruz kızım nuz ben aöyliyeyim .• Bu düğme ev- ğer bu kopuğun farkı11 

- Hiç.. Can •ıkıntısı.. - Atk kurbanlan _ çabuk anlat. . veli. lcli.lin ıöğıünden kopacak, onu ani bir iıticvapla 
Eiildim. Kitabın aernameaim - Ba•I sw... Cai:ıe - O ıün ıeçti. Erteıi ıa· aonra bizim karyolanın önüne ka· rim. 
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Sokak ortasında 
Eski metresini bı

çakla vurdu 
Zeyrekte Çırçır mahallesinde 

oturan İnebolulu Mükerrem H., 
evvelki gün akıam üzeri Fatihte 
sokak ortasında, Fatihte ekerci 
hanında oturan kurabiyeci Mus
tafa isminde biri tarafından ağır 
•urette yaralanmıştır. 

Bunun sebebi, Mükerrem H. ın 
bir müddet Mustafaya metreslik 
ettikten sonra, onu terk edip 
kaçmasıdır. Mustata, evvelki gün 
de Mükerreme tesadüf edince 

Yanına yaklatarak beraber ya
tamalarını teklif etmiş takat 
muvafakat cevabı alamaması ü
zerine bıçağını çekerek Müker
remi yaralamıştır. 

Bir kızı kaçırdılar 

Arap camiinde, Camişerif so
kağında 13 No. lı evde oturan 
Turşucu Kadri usta isminde biri 
dün, ayni evde oturan Kastamo
rıuJu Cemil Ef. nin hemşiresi 
Mükerrem H. ı iğfal ederek ka
çırmıştır. 

Cemil Ef. polise müracaat 
ederek kız kardeşinin beraberin
de, kendisine ait beşyüz lirayı da 

alıp kaçtığını haber vermiştir. 
Zabıta Kadri usta ile Mükerrem 
İi. ı aramaktadır. 

Bir kız daha kayıp ! 

Bir ecza fabrikasında çalış
hıal< ta olan 17 yaşında Safiye 
li. İsminde bir kız bundan on 
Riin evvel ortadan kaybolmuştur. 

Yapılan mfiracaat üzerine polis 
~hkikata başlamış, fakat Safiye 
~. henüz bulunamamıştır. 

"r>1 Safiye H m evdiği bir gençle 

" yere saklanmıi olduğu tah
ttı ... edılmektedir. 

Tutulan esrarkeşler 
Aksaray civarmda Muratpaşa 

~Stthallesinin Sipahi sokağında 
No. h evde oturan Cezar is

;İrıde birisinin, evini esrarhane 
~ aptığı zabıtaca haber alınmış 
tek eveJki akşam burası basıla· 
:. Sabri, Kemal, Avni ve Meh
••ıet . . 1 
}( ısım erinde dört erkekle; 

adriy N . . . 1 . d İki e ve ermın ısım erın e 
Ilı{! kadın esrar çekerlerken cür
tır hıeşhut halinde yakalanmış
kab~ulu~an bir mi.kt~r • esrarla 
•ahib~ ınusadere edılmıştır. Evin 
il%! 1 Cezar]a beraber yakala
dir. ar mahkemeye verilecekler• 

G 1 Mang la dU tU 
attı a atada Şeftalı sokağında 
l'aş~an Rebeka isminde altmış 
hkt~~ında bir kadın dün sabah 
"e gı mangalın üstüne düşmüş 
\~r. muhtelif yerlerinden yanmış-

t>n Çarpıştılar 
lı b· n, Divan yolunda 2209 No. 

Lehi H. 
Seyrisef ain 

ve .~adm hastalıkJarı 1 

mütehassısı 
Doktor 

VAK 1 Tın 
Gençlik ve çocuk 

ikb at kuponu 

Aristidi Paşanın kızı 
ölmek istedi 

Merkez ııceması. Galata l\öprü bası 
R. 2362 ~ube accntaı;ı ~irkecidr 

MühOrdıır zade hanı 2 2:-40 

izınir sür, Hl po~tası 

1 Hüseyin Naşit 
Türbe, eski HilAliahmer binası 

1 No. 10 Tel. lstanbul: 2622 

' 

isan. 1931 
1 

1 I.._ __ ___. ıa 

Arnavutköyünde oturan eski 
ayan azaıından Aristidi Pş. nın 
km Leli H. eYelki gün saat 19 
raddelerinde, intihar kastile, 
akıntı burnunda kendisini denize 
atmak istemişse de bu teşebbü-
süne muvaffak olamadan kurta· 
rılmıştır. 

Yapılan tahkikattan anlaşıldı
ğına göre, fa:ıla hassas ve asabi 
olan Lela H. ın intihar teşebbfi
sti muvakkat bir buhrandan ileri 
gelmiştir. 

Bayi Burhanettln B. ortadan 
kaybolmamışbr 

Fatihte tayyare bileti bayii 
Burhanettin B. in ortadan kay
bolduğunu dün bir gazete yaz
mıştı. 

Bu haber üzerine kendisini 
Fatihteki gişesinde bulup görü
şen bir muharrirımize Burhanet
tin B. demiştir ki : 

Gördüğünüz gibi ben kaçmış 
değilim, buradayım. Bene kaçtı 

diye yazanları dava ediyorum. 
Müşterilerimden olup kendilerine 

bu keşidede yüz bin liralık ikra· 

miye isabet eden Sabriye ve 

Emine H. ımların paraları, iddia 
edildiği gibi, noksan verilmiş 
değildir. Biletin müşterek sahibi 

olan bu H. Jara beşer bin lira 
verdikten sonra kendilerinden 

iki yüz ellişer müjde hakkı al
dım. Ellişer lira da gişemdeki 

katibe H. a kendileri verdiler. 

Binaenaleyh no~sanlık iddiası 
bundan galat olsa gerektir. 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza göre Sabriye ve Emine 
H. larm milracaati üzerine zabı-

taca yapılmakta olan tahkikat 
ikmal edilmiş ve enak müddei

umumiliğe gönderilmiştir. 

Bir alacak meselesi 

Fatihte, Talat Bey hanın<Ja 
oturan Yaşar Ef. ile ayni han-

da oturan Süleyman evelki ak
şam bir alacak mes'elesinden 

kavga etmişler, bu sırada Süley
man, Yaşar Ef. yi başından 
yaralamıştır. 

Sadık hizmetçi 

(GÜLCEMAL) V!!puru 19 
Nisan pazar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

lzmire gidecek ve Çarşamba 

sabahı gelecektir. (752) 

Hozcaa~a Postası 
( E R E G L 1 ) vapuru 19 

Nisan pazar 17 de idare 

rıhtımından Gelibolu, Lapseki, 

Çanakkale, Imroz, Bozcaadaya 

kalkacaktır. (753) 

Pire- is~en~eriye ~ostosı 
(f fi f) Va~~~: ~l S ft f f İÔ~~ 
Galata rıhtımından hareketle 

çarşamba sabahı İzmir 

Pireye uğrıyarak cumar· 
tesi sabahı iskenderiye· 
ye varacaktır. iskenderiye-

den pazartesi 15 te kalkacak 

çarşamba Pireye de uğrıyarak 

perşembe gelecektir. (754) 

Kiroıı~ Ko~ue ~totıurı 
Kadıköy, Haydarpaşa, Mo-

da, Kalamış, Adalar, Anadolu 

ve Yalova hattına işliyen va

purların kahve ocakları mül

tezimliği bir ıene müddetle 

ve her aylığı peşinen verilmek 

üzere bilmüzayede kiraya ve

rilecektir. Kat'i ihalesi 14 Ma

yıs 931 perşembe günü icra 

kılınacağından talip olanların 

% 10 depozito1arlyle levazım 

müzayede komisyonuna müra

caatları. 

iki sene. için de teklif ka
bul edilebilir. 

Muhasip aranıyor 
Anadoluda istihdam edilmek 

üzere Almancaya vakıf mukte
dir bir Türk rnuhaaibe ihtiyaç 
vardır. 

Taliplerin derecei iktidar ve 
tercümei hallerile tekliflerini na
tık mektuplarını fotograflarile 
birlikte 532 posta kutusu Gala
ta adresine göndermeleri ilan 

olunur. 

Usşak Ter akkii ziraat 
·rürk anonim şirketi idare n1eclisinden : 
1 mayıs 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat ondn şirket merke.r.ı 

olan şeker fabrikasında aşağlda yazılı alelade içtimaa ait ruznamedeki mad· 
deJeri müzakere ederek karar vermek üzere şirketimiz umumi heyeti topla
nacağından esas muknvelenamenin 21 inci maddesi mucibince asaleten ve· 
ya ,·ekaleten altı yüz veya daha ziyade hi. se.re sahip olan akslyonerlerin 
içtimadan on gün evel Uşakta şirket merkezine, İstanbul ve Ankarada Tür· 
kiye Sanayi ve Maadin bankasına, lzmirde Birinci kordonda Emin zade 
l\'e~·et Be.> e müracaatla sahip oldukları hisse 1'enetlerini te,·di \'e mukabi
linde duhuliye ,·araka ·ı almaları lüzumu ilan olunur. 

Ruzname: 
1 - İdare mecJisi raporunun okunması, 
2 - Murakıplar raporlarının okunm~ı, 
3 - Bilanço ve kar ,.e zarar hesaplarımn tetkik ,.e tasdiki ile idare mec

lisinin ibrası, 
4 - Esas mukavelename mucibince Skodadnn i tirdnt edilen (170.872) 

liralık imtiyazlı hisselerin müzayede ile satılması, 
5 - Esas mukavelenamenin onuncu madde i mucibince çıkacak idare mec 

lisi azası yerine yeniden aza intihabı, 
6 - 931 senesi için iki murakıp intihabı ,.e ücretlerinin ta.}ini. 

Uşşak Ter akkii ziraat 
Türk anonim şirketi idare meclisinden : 
IS mayıs 931 tarihine müsadif pazarte i günü saat on beşte şirket mer

kezi olan Şeker fabrika.c;ında aşağıda yazılı fe\'kalade içtimaa ait ruzname 
deki maddeleri müzakere ederek karan·ermek üzere şirketimiz umumt heyeti 
toplanacağından hissedarların içtimadan on gün evel Uşakta şirket merke 
zine, lstanbulda ve Ankarada Türki-ye Sana)i ,.e .l\laadin bankasına, lzmir 
de Birinci kordonda Emin zdae Ne~fetBeye müracaatla sahip oldukları his 
se senetlerini tevdi \'e mukabilinde duhuliye \•arakası almaları lüzumu ilan 
olunur. 

Ruzname: 
1 - Sermaye ,·aziyeti hakkında karar ittihazı, 
2 - Şirket esas mukavelenamesi 17inci maddenin kaldmlmasT, 
!l - ~irket e as mukn\"elename~i 22 inci maddesinin tadili, 
Kaldırılması teklif olunan 17 incimaddenin metni şudur: 
Madde 17 - Mecli i idare mevaddı mahsusn ve bir müddeti muayyene 

için haiz oJduğu iktkidarı kismen \'e.}'R tamamen azasından bir vaya birknç 
zata bnekfıleti mahsusa ihale edebileceği gibi mesalihi cariyenin rüyet ve 
tesviye i için dahilden veya ha1içten dahi bir veya birkaç zatı tevkil edebi
lirse de me5aili fenniye n fabrikanın munmeliitı dahiliyesi balada me:ı 
lcıjr icra heyeti tarafından icra olunacağından bu mevzu dahilindeki salahi· 
yetleri icra heyetinden gayri bir ~hsa nya heyete tevdi edemezler n işbu 
icra heyetinin salahiyeti altı seneden eve] nezedilmez. 

Tadili teklif olunan 22 inci maddenin metni: 
Madde 22 - Davetnameler ye\•mi içtimadan Iaakal bir mah evel resmi 

Ye gayri resmi bazı gazeteler ve vesaiti saire -Hin kılınacaktır. 
')'adili teklif olunan şekil: 
Madde 22 - Umumi heyetin i~timaı en az on beş gün e\'el rnUnasip gaze

telerle ilfm olunur. 
Nat - Du içtimada bir hisseye maJik olanlar dahi reye iştirak edebilir

ler. 

1 M. M. V. Sabn alma il&nlan 

M. M. V. Satın alma hcy'etlnden: 

Cinsi ihale tarihi Günil Saati 
Sade ynğt 20-4-93 J Pazarı esi J 5 tc 
Kuru ot 23·4·931 Perşembe 15 tı 
Meşe odunu 2S·4-93r Cumartesi I 5 tc 
Oiyarıbeldrdcki kıtaat 'e müessesatın ihtiyacı olan erzak, ) cm \'e mahrukat 

klpalı zarrıa ve ayrı ayn şartnımelerlc münakasaya konmu~tur. ihaleleri yukanda 
gösterilen ıı;ün ve sutlerde Diyanbekirde Askert satın ılm:ı komisyonunda yapı
lacaktır. T:ıliplerin şartname alma \'e tekliflerini \'etmek üzere tcminntlarilc mczkOr 
komisyona nıüracaatlın 

• • • 
Topnnede I..evanm yollama müdür- 3. K. O. SA. Af..,, KOMISYONUN-

lüğünde mevcut on beş kalem mefaki· DAN: .. 

Büyük Bebekte oturan Emine 

H. isminde bir kadının hizmet· 
çisi Zehta, dün hanımının evde 

ki bahriye enknzile bo teneke Ye saire • lstanbul~a .Beyazıtta mulga Har
? • •• •• bıre nezaretı bına~ı arka ·ında San kış

-------------- .. O nısan 931 pazar gunu saat 14 te pa lanın pazarlık suretile 20 nisan 931 pa-
Derl ve Bars k mUzayedesl zarhkla atılacaktır. Taliplerin şarfna zartesi günü ihalesi icra kılınacaktır. 

bulunmadığı bir sırada bir çift 

elmas küpeyi çalarak kaçmıtbr. 
Zabıta Zehrayı aramaktadır. 

Bir evin çatuu yandı 

Feridiye caddeıinde 108 nu· 
maralı Madam Ağavninin evin-

Tayyare cemiyeti 1 t:ınbul şubesinden: mesini heyetimizde n e~yayı da yolla Talip olanlann komi yondaki keşifn~· 
Kurban bayramında teşkilatı- ma müdürlüğünde görmeleri ,.e ihale me ve şeraiti fenniyelerini okumak ~u

mız tarafından toplanacak deri ·aatinden en·el ternlnatlarile birlikte ~e~e he~ ~ün öğlede~ evel ve paz~rlı~a 
. ıştırak ıçın de yevrnı merıkOrda komıs-

ve barsaklar pazarlık suretile heyetimızde hazır bulunmalar. (3.'l6) vonumuza müracaatları. 
ayrı ayrı müzayedeye konmuıtur. * * * · * $ "' 

Ankara Ye tstanbun kintyahaneleri 3. K. o. SA. AL. Konıisyon11ndan: 
Nisanm on doku:ıuncu pazar gü- için lüzumu olan altmış yedi kalem mu Kapalı zarf usuliJe 15,~5 kilo pe~-
nü sa:ıt on altıda ihalesi icra ayene alat n edavatı kapalı zarfla mü rol ve 403,500 adet tuğla mübayna edı-

d 'l k · T ı· l · · th ı · - lecektir ]halesi 25'41931 de saat 15 t.! 
Yed~~ otornobil ile bir Sirkeci
dıt. ~ ule tramvayı çarpışmışlar
oıı u müsndemeden tramvayın 

nıerd· . 
Oto1110b .. 1 venı hasara uğramış, 

den dün sabah yangın çıkmış, 
evin çatısı yandığı halde yetişen 
itfaiye tarafından söndürülmüş-

e ı ece tır. a ıp erın şartnameyı nakns~ya. k~nmuştur. a esı 4 ;,~31 pa icra kıİınacağındnn taliplerin şartn~· 
görmek üzere Cag-alogw lundaki zartesı gUnü saat 14 te Fındıklıda heye · i ·· k · ·n her gün ögwleden ev 

· · · . mesın gorme ıçı şubemize müracaatları. tımızde yapıltıcaktır talıplerın şartna· "el ,.e münakasaya iştirak için saati 
===============lmesini heyetimizde görmeleri ve ihaJe mezkiirun hulôHinden en·el teklif 

Eli sopalı bir adam saatinden ev\'el teminatlarile birlikte mektuplnı:ını komi yonumuza tevdi ey-
Beykozda oturan arabacı ihsan, teklifnam~lerini heyetimize Yermeleıi. lemeleri itan olunur. 

l>atÇal ılın de arka çamurlukları 
\ı annııı:tır rak ~ · 

~ll\'et· alanan otomobilin şoförü 
•ıııaş,;n ehliyetnamesi olmadığı 
~Q~ ltııştır • 

...... bi 
. Geçeni rader h61ft aranıyor! 

llıyank erde çekilen Tayyare 

b
t'llliyeo·sunun yüzbin liralık ik· 

sın· k 
b
tt Ef ~ azananlardan Kara• 
. • nı 32 

1
1tııderi T 00 lirasının kayın 
ltıdığ1 °rkum tarafından ça-

Z b Yazılmıştı. 
tıl et ıta t 

an l k arnfından aranmakta 
ı:ıa'll11111 ort umun henüz izi bulu
'll ıı ır. Z b 
d a~tınu a ıhı memurları 
~ 't Ork rarlarken Karabet Ef. 

~1atı YerıU'?un bulunması ihtimali 
erı dolaşıp durmaktadır. 

tür. Yapılan talıkikattan yangı
nın, yakılan mangaldan sıçrıyan 

kıvılcımdan çıktığı ve evin si
gortalı olmadığı anlaşılmıştır. 

evelki akşam yolda rast geldiği 
ve dargın bulundukları balıkçı 
Celali sopa ile başından yara
lamıştır. ihsan yakalanmıştır. 

iktısat vekaleti maadin umum 
müdürlüğünden: 

içe) vilayetinin Anamur kazasının Kalediran ve Gökcebelen 
karyelerinde kain olup imtiyazı 16-7-323 tarihli emirname ile 
llalya tebaasından Alfret Bilyoti ve Fransa tebaasından Etyen 
Mas Ef. ler uhlelerinde bulunan simli kurşun madenine yapılan 
ilana rağmen üç ay mühlet zarfında mes'ul müdür tayin edilme
diğinden mezkür imtiyazın feshi Başvekdleti celileye yazılmı{tır. 
Bu bapta itirazı olanların üç ay zarfmdn Şurayı Devlete mura
caatta muhtar bulunduklalan ilan olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncii Keşide ti Mayıs 1931 dedir 

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

Liralık ikramiyeler 
Ve: 35.000 Liralık . bir 

mükafat vardır 
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r Devlet Demlryolları ilanları ı 
(60) ton karpit kapah zarfla münakaaaya konmuştur. 
Münakasa 12·5·931 sah günü saat 15 le Ankarada Devlet 

Demiryollara idaresinde yapılacaktır. 
Miinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını •e mu

•akkat teminatlarını ayn1 günde saat 14,30 a kadar komisyon 
kitipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ikişer lira mukabilinde 
Ankarada ve Haydarpaşada idare vczr.elcrinden tedarik edebi· 
lirler. 

• • • 
3000 ton yerli çimento kapah zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 4-5-931 pazartesi gilnii saat 15 de Ankarada Devlet 
DemiryoUarı idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka· 
rada \'C Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • il 

Devlet demiryolları ve liman -
ları umumi idaresinden: 

Fevzidaşa - Diyarıbekir hattının SUÇATl. 
AKÇADAG ve l\IALA'r\' A istasyonlarını havi 
56 kilon1ctrelik kısnıı 23 Nisan 1931 tarihinden 
itibaren işJetmeye açılacak ve Fevzipaşadan 
~lalatyaya CUlHA. PAZARTESi. ÇARŞA~IBA 
l\lalatyadan FevzipaşayaCUl\tA, PAZAR, ÇAR· 
ŞA~1BA . günleri birer muhtelit yolcu katarı 
tahrik edilecektir 

SAAT 

6 uu 
ı 7 50 
8 20 

Fevzipaşadan hareket 
1\lalatyaya n1uvasalat 
~1alatyadan hareket 
Fevzipaşa)'a muvasalat 20 10 

Umıınıi idare 
• • • 

Devlet demiryolları ve liman-
ı umumi idaresinden: 

Irn1ak · Ereğ"li h;lttının Kal~cik,Allhey.Tüney. 
Gern1ecc ve Çankırı ista~yonJar ını havi l 04 
ki]onıetrelik kısnıı 23-Nisan- 93 l tarihinden iti · 
haren yolcu ve eşya nakliyatına açı]ncaktır.Bu 
k1sın1 üzerinde şinıdilik haf tada iki defa atideki 
tarife nıucibince nıuhtelit katarların seyrüsefer 
edeceği nıuhterenı ahali ye i l:tn l>!unur 

(Ç nk rı a azimet) 1'1uvasalat Hareket 

Aııkaı adnııfCuınartesi çarşan1ha} -- -
lrnıa~a jCunıartesi çarşamba/ 10,55 

lrına lr 
Kavscri ., 
Sıvas 

l l'n za rte ~ i Perşenıbe 1 
1 Salı Cunıa ı 
ı Salı Cun1a 1 

.. * .. 

4 31 
' 

13,2U 
Umumi 

~ ,30 

14,55 
23,44: 

1 l,20 
12,00 
12,53 
13,45 
14,50 

! 9,37 
-- --

idare 

1160 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 4 - 5 - 931 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
Devlet Demiry<?!!nr: idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekler"!1 teklif mektuplarım ve muvak
kat teminatlarmı aynı aünde aaat ıs • kadu aı6nakua lıoaı>ia-

Çocuk Haftasında 
Çocuğunuzu 
Para Biriktirmeğe 

.. ': . . . . . . ·. - -. , . ~ .. .. Başlatınız 

iş Bankasından 
B.ir KUMBARA Alınız 

Gelecek Sene Çocuk Hafta
sında Çocuğunuzun da 
Birikmiş Bir Çok Parası Olur 

ıaa----
Dünyanın en hassas ve en dakik saati olup 

15 sene için taahhütlüdür. 
1929 senesi Baraelon meşherinde 

blrinciliOI kazanmışter. 
flaıların ehvcniyeti ve saatlerin zarafeti bilhassa 

diğer markalaıın fevkindedir. 
TUrklye için umumt veklll 

... 11• il 

VAHI UIUCIY A~ 
lstanbul, Sultan Hamam, 32 No. 

Dr Horhorunl• Beyoğlu Tokatliyan yanında 

• mektep sokak No. 35 
Belsoğukluğu, Frengi, idrar darlığı, Ademi iktidar, cilt ve her nevi kadın 

hastalıkları tedavihanesi. Her gün 5abahtan ıkşaml kadar 

Bursa Böcekçilik ensti
tüsü müdürlüğünden: 

Üç mikroskopla ipekçiliğe ait yedi kalem alat ve bir otoklav 
bir mübret kasa kasa ve epi diyaskop cabazmın münakasai 
aleniye ile mubayaası yirmi gün müddetle mUnakasa~·a konul
muştur. Taliplerio fartnameyi görmek üzere Bursa böcekçilik 
enstitüsü müdürlüğüne ve Istanbul Ziraat müdürlüğüne milraca· 
atları ve ye•mi ihale olan 2-mayıs-931 cumartesi günü saat 
15 te Bursa Vilayeti Mubayaat komisyonunda haz1r bulunma
ları ilin olunur. 

yonu katipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini ( 3) üç lira mukabilinde 

• Ankarada •e Haydarpaşada idare veınelerindeı> lari:arik ede
bilirler. (711) 

• • • 
Devlet Dcn1iryollan [Jnnuni idaresinden: 

Malatyanın işletmeye açılma tarihi olan 23 Nisandan itibaren 
3 Mayıs 931 tarih;ııe kaôır on gün müddetle bilümum mültesik 
Devlet Demiryolları istasyonlarından Malat!- aya ve bllrnukabele 
Malatyadan herhangi bir istas} ona gidip dönecek yolculara gidip 
gelme ücreti peşinen tesviye ('( mek üzre % 50 tenzilat yapıla
caktır. Fazla tafsilat için istasyoıU11ra müracaat edilmelidir. 

r:· VA K 1 T ın • 
ı Küçük ilanları 
.... _ •• Her .Oa ııeırolanur ... _. 

lstanbulun merkezinde- iki 
da bir wfı \'e bir helAdad mürekk 
gayet güneşli ve havadar bir daire kir 
lıkur. Odalardan biri gayet büyükt~ 

idarehane veya muayenehane ittihazı 

da elverişlidir. Şerait müsaittir. Gala 
posta kurusu 34 Benrubl adresine m 
racaat. 

Mütercim ve muhabir - iş a 

maktadır Türkce, Almanca, Fransız 
lngilizce, ltılyanca ve mubcscbe bil 
lsı. 75 numaralı posta kutusuna mürıca• 

Seyyar memur istiyoruz - işin 
olmadı!t't zamanlarda çalışarak ayda 
liradan fazla ka~ana bilirsiniz 9-12 a 
sında muracaat: 

İstanbul Dördüncü vakıf baJl 
UNIONKOL 

Satılık - K. Pangaltı, Nişarıuşın 
Kuyumcu sokak No. 34. Hepsi 345 
ar~ın; hane \"e bahçe 3500 lira. Mürac 
lst. 3 icra (Dosya 929 · 517). 

Arayıp ta bulamadığınız 
veya her hangi bir kitap hakkında lD 

lômat almak. fiat 
sormak; ucuz bir 
riatla tedarik etmek 
isterseniz • Galata 
P. K. 34 V. Benrubi 
adresine yazınız. 

!\1alômat almak 
istiyenler \'eya fiat 
soranlar mektupla-
rını Jscanbul için 4 • 
tıışra için 6 kuruşluk 
pul lcffetmelidirler. 

Bir Alman Matmazel it ar 
maktadır - Almanca, Fransızcı U 
ve dikiş dersleri verir. Alafranga yclJJ 
yapar. İyi bir aile yanında mürebblycli 
dahi taliptir. Taşraya ıddebilfr. fdaremf 
A. B. rümuzuna müracaat 

~~film ~ill~'OOl~illll. il ~""""""'"""'""''"""'""'"'""" 

Y enicami ve ,Beyoğlu devairi 
Milli münasebetile nisanın230 
perşembe ğünü kapalı bul 
caktır. 

nuninı şirketi umunıiycsinden: 

iLAN 
Istanbul Ominbüs \'C Otobüe 

tinin tasfiyesine karar verilmiş ~e 
fiyetin Sicili ticaret bürosuna te~il 
Sicili Ticaret gazetesinin 1 2 nu 
sile i1·1n ediJmi:.tir. 

Şiııketten alacağı olanlar varsa 
ket reisi Şişane karakolu karşısı' 
Kir Zade hanında mühendis l\l 
Şükrü beye müracaatla ispat ve 
ettirmeleri lüzumu ilan olunur. 

Tasfiye lıcyetl 

Doktor-Operatör 

Halil 8ezai 
Cerrahi hastalıklar ~ 

basur n1en1eleri I 
(elektrik 

mütehassısı· Divanyolu Dr 
min paşa sokak No: 20 '1 

Telefon Is. 33 

Piyanko müdürluğünden : ·11'1_ 
Nümuneleri veçhile bir ıı>l •" 

fiş ile 200000 adet cvlenrPe ~ 
rakı tabettirileceğinden tİb~ 
lip olacakların pey akça ~ 
birlikte 20-4-931 pazarl~~ı ~ 
1 S te piyango müdür~~!ıs 
müteşekkil tayyare rPıı 
komisyonuna müracaatlar•· 

•W ' BAKTERiYOLOG i 

1 
Dr. Ihsan Sa~ 

BAKTERiYOLOJi Lı\BO~A'flJ. ııO 
l:mum kan tahlilAtı. l•rcrı~tıJ) 
nozannd:ın (Wa serman teaın 1,1 tcıı' 
küreyvacı sayılması, tif O ''~art': " 
hastalıklıırı teşhisi, idrar, b:ı ~ iJlt": 
rahati, kazurat ve su ıahlildllı~tib 
mikroskopi, hususi Rşılıır .. ~ .. \~ 
Kanın üre miktarının tayını 
sedimantation sür'ari. ıııııt 

Oivan~·olu'ndn Sultan Msb 0sl 
J Ol 

besi :\o, 189. Telefon lst. " 

Mes'ul Müdür HefiI; /. 


